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فارسي ()2

عمومي یازدهم

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسي ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

صفحة3 :
 61دقیقه

ادبیات داستاني
ادبیات جهان
(خاموشی دریا)
صفحة  119تا 146


کدام واژه نادرست معنا شده است؟
 -1

 )1برزیگر :برزگر ،دهقان ،کشاورز
 )2چراغدان :جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند.
 )3نخ قند :نوعی نخ که از الیاف کنف ساخته میشود.
 )4کمیسیون :واژة انگلیسی ،هیئتی که وظیفة بررسی و مطالعه دربارة موضوعی را بر عهده دارد.
 -2در میان گروه کلمههای زیر چند غلط امالیی دیده میشود؟
«ثواب و درست -صافی و بیغش -اذن و رخصت -ثقت و اطمینان -سهلانگاری و اهمال -شماتت و مالمت -مهیب و سنگین -یقور و بدقواره -نصبب کلبون
در -مسامحه و سهلانگاری -قدّارهکشی -معونت و مظاهرت»
 )4یک
 )3دو
 )2سه
 )1چهار
 -3عبارت زیر از کیست؟
« از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرود آرد».
 )4سعدی
 )3خواجه عبداهلل انصاری
 )2سنایی
 )1جبران خلیل جبران
 -4ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «حسن تعلیل ،استعاره ،تلمیح ،جناس» در کدام گزینه درست آمده است؟
الف) گوهر از سفتن بود ایمن در آغوش صدف  /به ز خاموشی نباشد محرمی اسرار را
ب) چشم پوشیدن به است از دیدن نادیدنی  /زین سبب آیینه گیرد از هوا زنگار را
ج) جمع سازد برگ عیش از بهر تاراج خزان  /در بهار آن کس که میبندد در گلزار را
د) عاشقان از درد و داغ عشق صائب زنده اند  /آب حیوان است آتش مرغ آتشخوار را
 )4ب ،ج ،الف ،د
 )3الف ،ج ،د ،ب
 )2ب ،الف ،ج ،د
 )1الف ،ب ،د ،ج
 -5آرایه های مقابل کدام بیت به درستی ذکر شده است؟
 )1خمار خون مظلومان که بیقیدانه می خوردی  /سر بی مهریت را آشنای دردسر کرده (کنایه ،ایهام)
 )2چه کشتیها که از آب گهر میگشت طوفانی  /عقیق آبدار او اگر میداد نم بیرون (استعاره ،تلمیح)
 )3تو را صائب اگر پای عیادت هست خوش باشد  /که ما را این خبر از هستی خود بیخبر کرده (تشخیص ،تناقض)
 )4بس که شد محو تن سیمینت ای یوسف لقا  /برنیاید از گریبان بوی پیراهن تو را (حسآمیزی ،استعاره)
 -6در عبارت زیر چند وابستة پسین وجود دارد؟
« مرغانی ،در سدة هفتم هجری ،هنگامی که شهرهای بزرگ و آباد ایران ،در آتش بیداد مغوالن می سوخت ،این شعر زیبا را سرود».
 )4ده
 )3نه
 )2هشت
 )1هفت
 -7ابیات چند گزینه فاقد «واو عطف» است؟
الف) یاران همه مخمور و قدح پر می ناب است  /ما جمله جگر تشنه و عالم همه آب است
ب) داغ است دل الله و نیلی است بر سرو  /کز باغ جهان اللهعذاران همه رفتند
ج) میگذارد پنجه شیر و بال می ریزد عقاب  /در بیابانی که جوالن میکند مجنون ما
د) رحمتی کن که ز شور شکرت خواجو را  /سینه آتشکده و دیده ز غم جیحون است
 )4چهار
 )3سه
 )2دو
 )1یک
 -8در کدام ابیات به ویژگی یکسانی از «آینه» اشاره شده است؟
الف) آگاهی دل می طلبی ترک هنر گیر  /کز جوهر تو خود بر رخ آیینه نقاب است
ب) در آینه کم نگر که خودبین نشوی  /خ ود آینه شو تا همگی او بینی
ج) چنان که در نظری در صفت نمی آیی  /منت چه وصف بگویم خودت در آینه بین
د) خودنمایی مانع است از چشمة حیوان تو را  /چند چون آیینه سد راه اسکندر شدن؟
هب) مگر در آینه بینی وگرنه در آفاق  /به هیچ خلق نپندارمت که مانندی
 )4الف ،هب
 )3د ،ب
 )2هب  ،د
 )1الف ،ج
 -9مفهوم عبارت «]زیرا[ در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هر یک را در د یگری راه گشباده و تیمبار آن را فراخبور حکمبت و
برحسب مصلحت بداشته ».از ابیات کدام گزینه دریافت میشود؟
الف) همگان وقت بالها بستایند خدا را  /تو شب و روز مهیا چو فلک جازم و حازم
ب) ساخت فارغ ز غم رفته و آینده مرا  /وه که ساقی خبر از ماضی و مستقبل داشت
ج) ماه تا ماهی از این ساقی جان سرمستند  /نقد بستان تو چرا الف ز آینده زنی
د) هر که دا نه نفشاند به زمستان در خاک  /نا امیدی بود از دخل به تابستانش
 )4ب ،د
 )3ب ،ج
 )2الف ،د
 )1الف ،ج
 -11در کدام گزینه مفهوم عبارت شعری زیر به نوعی نقض شده است؟
« از شعله /به خاطر روشنایی اش /سپاسگزاری کن /امّا چراغدان را هم /که همیشه صبورانه در سایه میایستد /از یاد مبر»
پیش چشبببببمم چبببببراغدان ببببببهتر
 )1سوخت از غبببببفلتی چببببراغ و کنون
چشم سوی چراغ کن سوی چراغدان مکن
 )2از تبریز شمس دین میرسدم چو ماه نو
از پَرِ پبببببروانه ببببببباشد پببردهساز چراغ
 )3شعلهور گردد ز شبببور عشق آواز چراغ
باز شببببود ایبببببن چراغ در نظرم شعلهزن
 )4چشم و چراغ منیبببد ،گر نظری افکنید

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  834تا  428کتاب جامع فارسی یازدهم ( 343سؤال)
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صفحة4 :

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربي ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل


 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمة من أو إلي العربيّة 11( :ـ )11

 61دقیقه

آنّه ماری

شيمِل (تَرجمة

الفعل المُضارع )2

تأثيرُ اللّغةِ الفارسيّةِ
علي اللّغةِ العَربيَّةِ
(متن درس ،معانی األفعال
النّاقصة ،معَ الطّبیبِ)

« -11کانت قد کتبت في برنامجنا الدراسيّة أن نُراجعَ ربع کتاب الکيمياء من اليوم الثالث حتّي اليوم السابع!»:

صفحة  69تا 85

 )1در برنامههای درسی ما نوشته بودند که یک چهارم کتاب شیمی را از روز سوم تا روز نهم مرور کنیم!
 )2در برنامة روزانة ما نوشته شده بود که به مرور کردن یک چهارم کتاب شیمی از سومین روز تا روز نهم بپردازیم!
 )3در برنامة درسیمان نوشته شده که از روز سوم تا روز هفتم یک چهارم کتاب شیمی خود را مرور کنیم!
 )4در برنامة درسی ما نوشته شده بود که یک چهارم کتاب شیمی را از روز سوم تا روز هفتم مرور کنیم!
« -12تلك المُفردات الفارسيّة التي قَد نُقلتْ إلى اللّغة العربيّة کانت تَرتبِط ببعض البضائع التي ما کانت عندَ العرب!»:
 )1آن واژههای فارسیای که به زبان عربی انتقال پیدا کرده است به بعضی از کاالهایی که عربها نداشتند ارتباط پیدا میکند!
 )2آنها واژههایی فارسیاند که به زبان عربی منتقل شده است و برخی کاالهای ناموجود اعرابها ارتباط پیدا میکرد!
 )3آن واژههای فارسیای که به زبان عربی انتقال داده شده است به بعضی از کاالهایی ارتباط پیدا میکرد که عربها نداشتند!
 )4آن کلمههای فارسیای را که به زبان عربی انتقال دادهاند به بعضی از کاالهایی که عربها نداشتند ارتباط پیدا میکرد!
 -13عيِّن الصحيح:
 )1لِنتکلّم مع أبینا حول مشاکلي لنستفید مِن تجاربه! :باید با پدرمان دربارة مشکالتم صحبت کنیم تا از تجربههایش استفاده کنیم!
 )2إنَّ الـمسلمین قد ألَّفُوا کتباً تُستخدَم في جمیع الـمجاالت العلمیة و الفکریة! :قطعبا مسبلمانان کتبابهبایی را تبللیف کبردهانبد کبه در همبة
زمینههای علمی و فکری به کار میروند!
 )3نُکرّم کلٌّ منّا الـعلماء الکبار في مجتمعنا! :همة ما باید دانشمندان بزرگ را در جامعة خود گرامی بداریم!
 )4لـم یزرع هذا الفلّاح في أرضه األشجار و األزهار الـصیفیّة! :این کشاورز در زمین خود درختان و گلهای تابستانی را نمیکاشت!
 -14عيّن الصحيح:
 )1هؤالء کانوا یُعاملون اآلخرین معاملة حسنة دائماً! :اینان همواره با دیگران به خوبی رفتار میکنند!
 )2تبادُل المفردات بین اللغات یُؤثّر علیها تأثیراً یجعلها غنیّة في االسلوب و البیان! :تبادل کلمات بین زبانها به گونهای بر آنها اثر مبیگذاشبت
که آنها را در شیوه و بیان غنی میگرداند!
 )3عندما نعلم کیف فشلْنا نفهم کیف سننجح! :هنگامی که بدانیم چگونه شکست خوردیم میفهمیم چگونه موفق خواهیم شد!
 )4قد یذکر االنسان ذکریاته القدیمة و یفرح بها! :قطعا انسان خاطرات قدیمی خود را به یاد میآورد و با آنها خوشحال میشود!

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  303تا  000کتاب جامع عربی یازدهم ( 800سؤال)
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صفحة5 :

عمومي یازدهم

 « -15دکتر تونجی از دانشمندانی است که جنبههای این تلثیرگذاری را در پژوهشهایشان آشکار کرده بودند!»:
 )1الدکتور التونجي کان من العلماء الذین کانوا قد بَیَّنوا أبعاد هذا التأثیر في دراساتهم!
 )2کان الدکتور التونجي من العلماء الذین کانوا یُبیّنون أبعاد هذا التأثیر في بحثهم!
 )3الدکتور التونجي من العلماء الذین کانوا قد بَیَّنوا أبعاد هذا التأثیر في کُتُبهم!
 )4الدکتور التونجي من العلماء الذین کانوا قد بَیَّنوا أبعاد هذا التأثیر في دراساتهم!
 -16عيّن الخطأ عن المفردات و التوضيحات:
 )1معجم مشهور باسم القاموس یَضمُّ مفردات کثیرة! (متضاده) :قلیلة

﴿ )2لقد کان في یوسف و إخوته آیات للسائلین﴾ (مفرده) :اُخت

 )3إنّکم مسؤولون حتّي عن البقاع و البهائم! (مفردها) :البهیمة

 )4التّألیف :إیجادُ التّواصُل بین القلوب!

 -17عيِّن العبارة الّتي فيها جمع التکسير أقلّ:
 )1کان األطفال یلعبون بالکرات علي الشاطئ و بعد اللّعب صاروا نشیطین!
 )2إنَّکم مسؤولون حتّي عن البقاع و البَهائِم!
 )3تجري الرّیاح بما التَشتهي السُّفُن!
﴿ )4یقولون بألسِنَتِهم ما لیس في قلوبهم﴾
 -18ما هو الصحيح في قراءة (ضبط حرکات) الکلمات؟
 )1إنّ تبادَل المُفرَدات بین لُغات العالِم شَيء طَبیعي!

 )2اِزدادتِ اللّغات الفارسِیة في العَربیة بسَبَب العامَل الدیني!

 )3قد تَغیّرت أصوات الکلمات الفارسیّة التي دَخَلت اللّغة العربیة!

 )4مُعجَم المُعرَّبات الفارسِیة في اللغة العَربیة کتابٌ للدکتور التونجي!

 -19عيِّن «لـم» اُستخدم لالِستِفهام:
 )1الکفّار لم یؤمنوا بما أنزل اللّه إلي رسوله!

 )2لـم التشترك في الـمسابقات العلمیّة في الیوم السّادس!

﴿ )3قالَت األعرابُ آمنّا قُل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلَمنا﴾

 )4قبل الصدیق ولکنّه لم یعمل بوعده!

 -21عيّن عبارة ال يَدُلُّ فيها فعل (کان) على الماضي اإلستمراری:
﴿ )1وَ اسْأَلوا اهلل مِن فَضله إنّ اهلل کان بکُلِّ شيءٍ علیماً﴾

 )2کنتُ أبتعد عن االستهزاء باآلخرینَ دائماً!

 )3کُنتُ ال أعرفُ شیئاً عن الموضوع الَّذي قد کُتِبَ في الکتاب!

 )4ما کان العَرَب یَنطقونَ الکلمات الدّخیلة طِبق أصولِها!
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دین و زندگي ()2

صفحة6 :

عمومي یازدهم

دانشآموزان اقلیتهای مذهبي ،شما میتوانید سؤالهای معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگي ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
چند از  01آزمون قبل

هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز

 61دقیقه

تفکر و اندیشه
(عصر غیبت)
«موعود و منجی در ادیان
تا پایان درس»
تفکر و اندیشه
(مرجعیت و والیت فقیه)
در مسیر (عزّت نفس)
صفحة  115تا 144

 -21چند مورد از عناوین زیر با عبارت های مربوط به خود ارتباط معنوی درستی دارند؟
الف) گذشتة سرخ ← عامل پویایی جامعة شیعه در طول تاریخ
ب) از بین رفتن مصارف زکات ← تحقق عدالتگستری در جامعة مهدوی
ج) الزمة انتظار ← دعا برای ظهور امام عصر (عج)
د) فراهم شدن زمینة رشد و کمال ← خیرخواهی انسانها نسبت به دیگران
 1 )4مورد
 2 )3مورد
 3 )2مورد
 4 )1مورد
 -22ابیات زیر به کدام موضوع در رابطه با منتظر ظهور و شرایط جامعه اشاره میکند؟
«این همه آب که جا ریست نه اقیانوس است  /عرق شرم زمین است که سرباز کم است»
 )1حضور فعال منتظران در جبهههای حق علیه باطل
 )2عدم آمادگی جامعه برای ظهور حضرت حجت (عج)
 )3دعا کردن برای ظهور امام زمان (عج)
 )4اشتیاق و انتظار برای فرا رسیدن فرج الهی
 -23کدام عبارت قرآنی تشریحک نندة این وظیفة فقیهان است که « پس از کسب علم ببه شبهرهای خبود برونبد و قبوانین اسبالم را ببه مبردم
بیاموزند».؟
« )1لِیَنفِروا کافّة»

« )2نفر مِن کُلِّ فِرقَةٍ»

« )3مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهوا فِی الدّینِ»

« )4لِیُنذِروا قَومَهُم»

 -24ضرورت تداوم یافتن مسئولیت مرجعیت دینی امام در عصر غیبت در چه شرایطی روشن میشود؟
 )1آنگاه که در اثر گسترش کشور اسالمی ،جامعه نیازمند مدیریت و پشتوانة حکومتی باشد.
 )2آنگاه که پیدایش مسائل جدید ،لزوم آشنایی مردم با وظایف خود را در قبال مسائل جدید بیشتر کند.
 )3آنگاه که احکام اجتماعی اسالمی در اثر نبود مدیریت کالن ،بر روی زمین باقی بماند.
 )4آنگاه که فقیهان زمانشناس ،نیازهای متغیر و حادث را نتوانند پاسخ دهند.
 -25این که رهبر جامعة اسالمی مردم را به استقامت و پایداری در برابر فشارهای اقتصادی و روانی بیگانگان و قدرتهای بزرگ دعوت کند ،در
راستای ایفای کدام نقش ایشان است و کدام دسته از افراد برای تداوم بخشیدن به مسئولیت مرجعیت دینی امام ،الزم است مهاجرت کنند؟
 )1تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه﴿ -المُؤمِنونَ لِیَنفِروا کافَّةً﴾

 )2تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه﴿ -نَفَر مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ﴾
 )3حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان﴿ -نَفَر مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ﴾
 )4حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان﴿ -المُؤمِنونَ لِیَنفِروا کافَّةً﴾

 -26بهترتیب ادارة موفقتر جامعه و هدایت آسانتر آن توسط رهبر با امدادرسان ی مردم در عمل به کدام نقشهایشان محقق میشود؟
 )1اولویت دادن به اهداف اجتماعی -مشارکت در نظارت همگانی
 )2اولویت دادن به اهداف اجتماعی -خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری
 )3مشارکت در نظارت همگانی -خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری
 )4مشارکت در نظارت همگانی -اولویت دادن به اهداف اجتماعی

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  133تا  3310کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ( 800سؤال)
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صفحة7 :

عمومي یازدهم

 -27صفتی که مانع بسیاری از زشتیها می شود کدام است و قرآن کریم آن را بیش از  59بار برای چه کسی به کار برده است؟
 )1عزت -پیامبر (ص)

 )2صبر -خداوند متعال

 )3عزت -خداوند متعال

 )4صبر -پیامبر (ص)

 -28خاستگاه عدم تسلیم مؤمنان در مقابل خواستههای نامشروع شان فهم دقیق کدام عبارت قرآنی اسبت و بازتباب آن در کبدام کبالم علبوی
مشاهده میشود؟
« )1للذین احسنوا الحسنی و زیادة»« -خداوند تو را آزاد آفریده است».
« )2من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا»« -خداوند تو را آزاد آفریده است».
« )3من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا»« -غیر خدا در چشم آنان کوچک است».
« )4للذین احسنوا الحسنی و زیادة»« -غیر خدا در چشم آنان کوچک است».
 -29آنجا که حضرت زینب (س) در پاسخ به سوال تحقیرآمیز عبیداهلل بن زیاد حاکم کوفه ،فرمود]« :در این واقعه[ جز زیبایی ندیدم» نشبانگر
فهم عمیق ایشان از کدام آیة شریفه است؟
« )1و الیرهق وجوههم قتر و ال ذلة»

« )2للذین احسنوا الحسنی و زیادة»

« )3حتی الیغیروا ما بانفسهم»

« )4من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا»

 -31با توجه به آیات و احادیث ،بازتاب تسلیم و بندگی خداوند چیست و انسان عزتمند در برابر مردم چه ویژگی خاصی دارد؟
 )1عزت نفس -تواضع و فروتنی

 )2عزت نفس -حافظ پیمان خویش

 )3عدم غفلت از خداوند -حافظ پیمان خویش

 )4عدم غفلت از خداوند -تواضع و فروتنی

دین و زندگي ( -)2سؤاالت آشنا

 -31فرمایش پیامبر اکرم (ص) « :من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» به کدام موضوع اشاره دارد؟
 )1ضروری است که بعد از پیامبر (ص) کسانی بهعنوان «امام» از جانب خداوند همة مسئولیتهای قلمرو رسالت ایشان را ادامه دهند.
 )2انسانهایی که قلب و جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوی کردهاند برای برخورداری از این هدایت الزم است امام زمان را بشناسند.
 )3تقویت معرفت و شناخت و محبت به امام عصر (عج) ،مردن به مرگ جاهلی را از بین میبرد.
 )4ظهور فرقهها و اندیشههای مختلف در اثر گسترش سرزمینهای اسالمی ،پیروی از فرمانهای امام عصر (عج) را ضروری میسازد.
 -32تفاوت خصوصیات ذکرشده در کتابهای حدیث اهل سنت با ویژگیهای حضرت مهدی (عج) در نگاه اهل تشیع چیست؟
 )1اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیرة الهی و منجی آخرالزمان است.
 )2نمیپذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه سالماهلل علیها است.
 )3مشخص بودن القاب ایشان مانند «مهدی» را نمیپذیرند.
 )4نقل کردهاند که امام زمان (عج) هنوز به دنیا نیامده است.
 -33در خصوص تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج) از دیدگاه پیامبر (ص) ،کدام مورد صحیح میباشد؟
 )1علیت مالقات خدا در حال مسلمانی و ایمان کامل و معلولیت شناخت جایگاه امام در پیشگاه خدا
 )2معلولیت مالقات خدا در حال مسلمانی و ایمان کامل و علیت پذیرش والیت و محبت به امام زمان (عج)
 )3علیت پذیرش والیت و محبت به امام و معلولیت از بین رفتن تردیدها در مورد امام زمان (عج)
 )4معلولیت شناخت جایگاه امام در پیشگاه خدا و علیت مالقات خدا در حال ایمان کامل
 -34مرجع تقلید عالوه بر تخصص در فقه ،باید دارای چه شرایطی باشد تا مشروعیّت پیدا کند و در غیر این صورت پیروی از دستورات وی چه
حکمی دارد؟
 )1باتقوا ،عادل و زمانشناس باشد -.بنا به احتیاط جایز نیست.
 )2عادل بوده ،حریص به دنیا نباشد -.بنا به احتیاط جایز نیست.
 )3عادل بوده ،حریص به دنیا نباشد -.حرام است.
 )4باتقوا ،عادل و زمانشناس باشد -.حرام است.
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صفحة8 :

عمومي یازدهم

 -35وجه تمایز شخصی که به عنوان ولیّ فقیه از میان فقیهان انتخاب میشود و وظیفة او بهترتیب کدام است؟
 )1توانایی سرپرستی و والیت بر جامعهب به اجرا درآوردن قوانین الهی در جامعه
 )2توانایی سرپرستی و والیت بر جامعهب تالش برای استنباط احکام الهی از قرآن و روایات
 )3پاسخگویی به نیازهای نو و رویدادهای زمانهب به اجرا درآوردن قوانین الهی در جامعه
 )4پاسخگویی به نیازهای نو و رویدادهای زمانهب تالش برای استنباط احکام الهی از قرآن و روایات
 -36لزوم عمل بر مبنای ضربة بیش تر به مستکبران و نقشههای تفرقه افکنانه آنان در عین کمتر آسیبدیدن ،در پرتو کدامیک از مسئولیتهای
مردم در قبال رهبر جامعه اسالمی تحقق مییابد؟
 )1استقامت و پایداری در برابر مشکالت

 )2وحدت و همبستگی اجتماعی

 )3افزایش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی

 )4مشارکت در نظارت همگانی

 -37برای حفظ عزت و دوری از ذلت ،انسان چگونه باید تمایالت عالی و دانی خود را تنظیم نماید؟
 )1تمایالت دانی بد نیستند اما توجه به آنها نباید مانع رشد و شکوفایی تمایالت عالی گردد.
 )2باید تمایالت دانی را رها نمود تا بتوانیم تمایالت عالی را سامان دهیم و به سعادت برسیم.
 )3پس از تنظیم تمایالت عالی ،باید تمایالت دانی را حتیالمقدور برآورده ساخت تا آرامش یابیم.
 )4باید حد و مرز تمایالت دانی توسط انسان مشخص گردد تا موجبات رشد تمایالت عالی فراهم شود.
 -38میان مفاهیمِ «ذلّت نفس» و «غفلت از خداوند» و «گرفتار آمدن در دام گناه» رابطة علیّت برقرار است؛ عنوان هبر یبک ،ببهترتیبب کبدام
میباشد؟
 )1معلول -علت -معلول

 )2معلول -علت -علت

 )3علت -معلول -معلول

 )4علت -معلول -علت

 -39وعدة خداوند در قرآن کریم به انسان ،رسیدن به چگونه بهشتی است و مؤید کدامیک از راههای تقویت عزت میباشد؟
 )1بهشتی که وسعت آن شرق و غرب عالم است -.شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک
 )2بهشتی برای رسیدن به تمام آمال و تمنّیات -شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک
 )3بهشتی که وسعت آن شرق و غرب عالم است -.توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او
 )4بهشتی برای رسیدن به تمام آمال و تمنّیات -توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او
 -41مصادیق آیة شریفة « و الذین کَسَبُوا السَّیئاتِ جَزَاءُ سَيّئةٍ بِمِثْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً» کدام لطف الهی را نادیده گرفتهاند؟
« )1هر کس عزت میخواهد [بداند] که هر چه عزت است از آن خداست».
« )2عزت اول برای خدا و برای رسول و برای مؤمنین است …»
« )3برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردند پاداشی نیک و چیزی فزونتر است …»
« )4ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم … و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم»
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6416  اردیبهشت61  آزمون-)7( پروژة

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگلیسي
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
 برای آزمون امروز01 هدفگذاری چند از
 آزمون قبل01 چند از

 دقیقه61

Art and Culture
(New Words and
Expressions, …,
Listening and
Speaking)
111  تا87 صفحة



PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

41- You can turn to your father for advice if you … and don’t know what to do about your future.
1) confuse
2) are confusing
3) confused
4) are confused
42- A: Shall we go shopping? I am so bored of sitting around the house doing nothing!
B: If you … up early tomorrow, we’ll go shopping together.
1) wake
2) have woken
3) woke
4) will wake
43- If I remember …, your youngest son was going to go abroad to complete his education.
1) totally
2) correctly
3) especially
4) carefully
44- The report shows that most families spend a large proportion of their … on food.
1) income
2) condition
3) custom
4) value
45- As far as I know, this special type of bear is … to the northern regions of Sweden.
1) moral
2) vast
3) unique
4) opposite
46- Besides … the human sweet tooth, cacao beans are full of fiber and improve general human health.
1) appreciating
2) satisfying
3) including
4) weaving

PART B: Reading Comprehension
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct
choice on your answer sheet.

Education is a weapon to change and improve one’s life. As a lifelong process, education determines the
quality of a person’s life. It can improve skills and develop the personality. It also increases the chance of
employment. The importance of education can be considered both in our personal life and in society.
Let’s begin with the first one. First of all, education teaches the ability to read and write; so it makes
people literate. Better communication is another profit of education. It improves the speech of a person.
This important matter even makes an individual a better user of technology and modern machines. In
addition, educated people can explain their opinions easily and clearly.
Advantages of education are more. In order to refer to its social effects, it’s worthy to say that
education helps more people benefit from knowledge. There is a transfer of knowledge from one
generation to another through education. It is also clear that significant developments in war equipment,
medicine, and computers happen because of education.
47- What is the main idea of the passage?
1) The benefits of education for society
2) Ways to teach people to read and write
3) The importance of education
4) How to improve access to education
48- We cannot understand from paragraph 1 that … .
1) education is not limited to a special age
2) the quality of our lives depends on education
3) skills are improved by experience rather than education
4) educated people are more probable to find a job
49- Which of the following describes the relationship between the second and third paragraphs correctly?
1) The second paragraph is a part of the body of the text, but the third one expresses the result of the text.
2) In these two paragraphs, two opposite ideas are discussed.
3) One of them contains a general idea, and the other gives some examples.
4) Each of them mentions one side of a general subject.
50- The word “worthy” in paragraph 3 is closest in meaning to … .
1) decorative
2) valuable
3) famous
4) excellent

) سؤال848(  کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم320  تا830  سؤاالت:برنامة تمرینهای آزمون بعد
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ﭘﺮوژة - 7آزﻣﻮن  16اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1401

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

ﺻﻔﺤﺔ10 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺣﺴﺎﺑﺎن ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 30دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

ﺣﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ )ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪ و
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺣﺪي ،ﺣﺪﻫﺎي
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ،ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺣﺪ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻛﺴﺮي(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  113ﺗﺎ 144

 -51ﺑﺎزة ) (x − 1, 2x + 3ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻋﺪد  1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ) (x + 1, 5 − xاﻟﺰاﻣﺎً ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻛﺪام ﻋﺪد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
2 (1

2/5 (2

3 (3

3/5 (4

 -52ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﺗﺎﺑﻊ  fدر ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﺤﺬوف  2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪ دارد.
 (2ﺗﺎﺑﻊ  fدر ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﺪ راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 (3ﺗﺎﺑﻊ  fدر ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪ ﻧﺪارد.
 (4ﺗﺎﺑﻊ  fدر ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﭼﭗ و راﺳﺖ  2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

 -53ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﻮاﺑﻊ زﻳﺮ ،در  x = 0داراي ﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( f (x) = x 3 − x2

ب( g(x) = x 4 − x2

ج( h(x) = x 3 − x

د( t(x) = x2 − 1

 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

 -54ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  ، gﺣﺎﺻﻞ ) lim [g(x)] − 2 lim [g(x)] + g (1ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
x →1+

x →1−

−2 (1
−5 (2
−4 (3
−6 (4

x
 -55ﺗﺎﺑﻊ
x

= ) f (xﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ،ﺣﺪ ﺗﺎﺑﻊ ) h(x) = (f n (x) + 1)(f (x) − 1ﺑﻪ ازاي ﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  nﻫﻤﻮاره در  وﺟﻮد دارد؟ )(n ∈ 

 n (1ﻫﺎي ﻓﺮد

 n (3ﻫﺎي ﻣﻀﺮب 3

 n (2ﻫﺎي زوج

f (x) − a
 -56ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ) y = f (xاﺳﺖ ،اﮔﺮ ) = a
f (x) − a

()] lim ([x] + [− xﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ]) lim [f (xﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء
x →a +

ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
 (1ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ.
−2 (2
−1 (3
−3 (4
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ
)ﻛﺪ(5370
ﺳﻮالﻫﺎي
 881ﺗﺎ 1200
) 23ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ(  320ﺳﻮال

 (4ﻫﺮ ﻣﻘﺪار n

ﻛﺘﺎب ﺳﻪﺳﻄﺤﻲ
)ﻛﺪ(5485
ﺳﻮالﻫﺎي  469ﺗﺎ 700
 232ﺳﻮال
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 -57ﺣﺎﺻﻞ

x([x] + [− x]) + 1
x3 −1

ﺻﻔﺤﺔ11 :

 limﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.

x →1

−1 (1

1
(2
3
−2 (3

−

−3 (4

x+a −b
 -58ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ
x −1
5 (1

= ) f (xاﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار  a + bﻛﺪام اﺳﺖ؟

6 (2
3 (3
2 (4
3
] [x −
 -59اﮔﺮ 2
= ) f (2 − 3 xﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ) lim f (sin xﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
3π
x +1
2

1
(1
2

→x

3
(2
4

−

2
− (3
3

1
(4
4

2
)(−1)[x] ( − 1
x
 limﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
 -60ﺣﺎﺻﻞ
]x − [x
x →2+
1
(2
2

−2 (1

1
(3
2

−

 (4ﺻﻔﺮ

ﺣﺴﺎﺑﺎن  – 1ﺳﺆاﻻت آﺷﻨﺎ

 -61ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  fﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ  fدر ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ راﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻃﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه وﻟﻲ در ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﭼﭗ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ؟
y
1 (1
- 1 (2
 (3ﺻﻔﺮ
2 (4
1
 -62ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪي
][x

 (1ﺻﻔﺮ

1
x

= ) ، f (xدر ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻃﻮل زﻳﺮ ،ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ )ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ( ﻧﺪارد؟
- 1 (3

1 (2

 -63ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﻘﺪار ]) [ lim f (x) ] − lim [f (xﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
x →2

1
(4
2

x →2

 (1ﺻﻔﺮ
1 (2
- 1 (3
2 (4
x2 + ax , | x | ≤ 1

 f (x) = در ﻫﻤﺔ ﻧﻘﺎط ﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ  a − bﻛﺪام اﺳﺖ؟
 -64اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ
a
, | x |>1
 bx +

2
 (3ﺻﻔﺮ
4 (2
2 (1

www.kanoon.ir
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 -65ﻣﻘﺪار ] lim [2 sin x − 1ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [ ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
π−
6

→x

- 1 (1

 (2ﺻﻔﺮ

1 (3

 (4وﺟﻮد ﻧﺪارد.

))f (g(x
x 1
 -66اﮔﺮ  f (x) = 2x − 1و  g(x) = −ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﺣﺎﺻﻞ
2 x
x →2 x − 2

 limﻛﺪام اﺳﺖ؟

1 (1

3 (2

3
(3
2

1
(4
2

 -67ﺣﺎﺻﻞ

x2 − 3 x[x ] + 8

 limﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ] [  ،ﻧﻤﺎد ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.

x →2+

]x2 − [2x

3 (1
1
(3
2

- 1 (2
−

 -68ﺣﺪ ﻋﺒﺎرت

 (4ﺻﻔﺮ
x2 + 10 x + 16
3

12 + 6 x

 ،وﻗﺘﻲ  ، x → −8ﻛﺪام اﺳﺖ؟

−24 (1

−18 (2

−12 (3

−6 (4

tan2 x − 1
 -69ﺣﺎﺻﻞ
3 π cos 2x

 ، limﻛﺪام اﺳﺖ؟

4

→x

- 2 (1

1
(2
2

1 (3

2 (4

2 + 3x − 2 − x
 -70ﺣﺎﺻﻞ
1 − cos x

 ، limﻛﺪام اﺳﺖ؟

x →0−

−2 (1

− 2 (2

2 (3

2 (4
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ﺻﻔﺤﺔ13 :
 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2

ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻫﻨﺪﺳﻪ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

1
 -71اﮔﺮ در ﻣﺜﻠﺚ  ، ABCﻣﺠﻤﻮع ﺳﻴﻨﻮسﻫﺎي زواﻳﺎي  B ، Aو  ، Cﺑﺮاﺑﺮ
6

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2
رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺜﻠﺚ
)ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﻨﻮسﻫﺎ -ﻗﻀﻴﺔ
ﻛﺴﻴﻨﻮسﻫﺎ -ﻗﻀﻴﺔ
ﻧﻴﻤﺴﺎزﻫﺎي زواﻳﺎي داﺧﻠﻲ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎزﻫﺎ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  61ﺗﺎ 72

ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﺎع داﻳﺮة ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

12 (1

1/5 (2

6 (3

3 (4

 -72از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ و دو ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ،ﻳﻚ ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ .ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟
3 (1

10 (2

7 (3

2 2 (4

 -73در ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  24اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻃﻮل اﺿﻼع اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
32 (2

30 (1

48 (4

36 (3

 -74در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار  xﻛﺪام اﺳﺖ؟
2/5 (1

2/75 (2

3 (3

3/25 (4

 -75در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ AD ،ﻧﻴﻤﺴﺎز زاوﻳﺔ داﺧﻠﻲ  Aاﺳﺖ .اﮔﺮ  BD = 4و  CD = 6ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل  ADﻛﺪام اﺳﺖ؟
4 5 (1

2 21 (2

3 10 (3

4 6 (4
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ

ﻛﺘﺎب ﺳﻪ ﺳﻄﺤﻲ

)ﻛﺪ(5342

)ﻛﺪ(5487
ﺳﻮالﻫﺎي
 168ﺗﺎ 272
 105ﺳﻮال

ﺳﻮالﻫﺎي  271ﺗﺎ 600
) 13ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ(  330ﺳﻮال
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ﺻﻔﺤﺔ14 :

 -76در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﭘﺎرهﺧﻂ  MTﺑﻪ ﻃﻮل  6 3در ﻧﻘﻄﺔ  Tﺑﺮ داﻳﺮه ﻣﻤﺎس اﺳﺖ .اﮔﺮ  MA = 6و  = 1200
 ANBﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻛﺪام اﺳﺖ؟

4 3 (1

6 3 (2

6 (3

8 (4

 -77اﮔﺮ راﺑﻄﺔ  a 3 + b3 = bc2 + ac2ﺑﻴﻦ ﻃﻮل اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ  ABCﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

3
bc (1
4

1
bc (2
4

1
ab (3
4

3
ab (4
4

 -78در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ  AC = 12 ، AB = 9 ، (Aˆ = 900)ABCو  Dﻧﻘﻄﺔ ﺗﻼﻗﻲ ﻧﻴﻤﺴﺎز زاوﻳﺔ داﺧﻠﻲ  Aو ﺿﻠﻊ  BCاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﻣﺮﻛﺰ  Bو ﻧﺴﺒﺖ  ، kﻧﻘﻄﺔ  Cﺑﺮ روي ﻧﻘﻄﺔ  Dﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﻄﺔ  Dدر اﻳﻦ ﺗﺠﺎﻧﺲ از ﻧﻘﻄﺔ  Bﻛﺪام اﺳﺖ؟
135
(1
49

105
(2
49

25
(3
7

15
(4
7

 -79ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒﻫﺎي اﺿﻼع ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ  ABCDدر ﻧﻘﻄﺔ  Oﻫﻤﺮساﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  Cو ﺷﻌﺎع  BCداﻳﺮهاي رﺳﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ  DCرا در ﻧﻘﻄﺔ E

ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،اﻧﺪازة وﺗﺮ  BEﺑﺮاﺑﺮ  BCﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺪازة  xﻛﺪام اﺳﺖ؟
4 (1

4/5 (2

5 (3

6 (4

 -80در ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ  ABCﻛﻪ در آن  Â = 1200و  ، BC = 6 3ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎز داﺧﻠﻲ زاوﻳﺔ  Bﻛﺪام اﺳﺖ؟

3 6 (1

6 (2

8 (3

6 2 (4
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آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

ﺻﻔﺤﺔ15 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ،ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 15دﻗﻴﻘﻪ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ )ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ -ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ( /آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
)ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  84ﺗﺎ 117

 -81ﻣﺸﺨﺼﻪاي ﻋﺪدي ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻨﻨﺪة ﺟﻨﺒﺔ ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ . . . ،ﻧﺎم دارد ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﻛﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ
آﻣﺎري ﮔﺮدآوري ﻣﻲﺷﻮد . . . ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2آﻣﺎره  -واﺣﺪ آﻣﺎري

 (1ﭘﺎراﻣﺘﺮ  -واﺣﺪ آﻣﺎري

 (3ﭘﺎراﻣﺘﺮ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري

 (4آﻣﺎره  -ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري

 -82روش ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا

 (2ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎن

 (3وﺿﻌﻴﺖ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ

 (4رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 -83ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪاي ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﻧﺪازة ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
 (2اﻧﺪازة ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻃﺒﻘﺎت ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
 (3از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

 -84ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪاي از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻳﻚ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﻔﺮ اول ﻫﺮ ﻛﻼس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧـﺶآﻣـﻮزان را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻼسﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ(.
 (1ﻃﺒﻘﻪاي

 (3ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﻨﺪ

 (2ﺧﻮﺷﻪاي

 (4ﻏﻴﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

 -85در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ از دادهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي  1ﺗﺎ  380ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دادهﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي  21و  40اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻛﺪام داده ﺣﺘﻤﺎً
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ؟
77 (1

117 (2

125 (3

135 (4
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:
ﻛﺘﺎب ﭘﺮﺗﻜﺮار
)ﻛﺪ(5345

ﻛﺘﺎب آﺑﻲ
)ﻛﺪ(5344
ﺳﻮالﻫﺎي
 341ﺗﺎ 490
و 511ﺗﺎ 775
و  781ﺗﺎ900
) 31ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ(  555ﺳﻮال

ﺳﻮالﻫﺎي
 171ﺗﺎ 440
 270ﺳﻮال
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﺻﻔﺤﺔ16 :

 -86ﺑﻪ دادهﻫﺎي  ، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9,11,12,14ﻛﺪام دادهﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دادهﻫﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؟

 13 (1و 15

 10 (2و 16

 16 (3و 18

 15 (4و 17

 -87ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎي زدة ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻳﻚ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎي زدة اﻳـﻦ ﺗـﻴﻢ در ﻓﺼـﻞ
5

4

3

2

1

0

®¬ jHk÷U

ÂLvº ÂºH»HoÎ 0 / 12 0 / 24 0 / 32 0 / 16 0 / 08 x

ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

1/92 (1

1/98 (2

2/08 (3

2/12 (4

 10 -88دادة آﻣﺎري ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2ﻣﻔﺮوضاﻧﺪ .اﮔﺮ  4دادة ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف آنﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دادهﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  −3,1, 4, −2اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ دادهﻫﺎ

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،وارﻳﺎﻧﺲ اﻳﻦ  14داده ﻛﺪام اﺳﺖ؟

4 (1

5 (2

6 (3

7 (4

 -89ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪاي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام دﺳﺘﻪ از دادهﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
1, 4, 2, 2, 8, 6 (1

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

4, 7, 6, 9, 2, 4 (3

9,0, 3, 8, 5, 5 (4

 -90اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر دادهﻫﺎي  3m, 5m, 7m, 9m,11mﺑﺮاﺑﺮ  8 2اﺳﺖ .ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات دادهﻫﺎي  m, m2 − 8, 2m + 4, m2ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(m > 0

2 (1

2
(2
2

5
(3
5

5 (4
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ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

ﺻﻔﺤﺔ17 :
 25دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ )از اﺑﺘﺪاي ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﺔ ﺣﺎﻣﻞ
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ( /اﻟﻘﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ )از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  99ﺗﺎ 122

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 -91ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺧﻂﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن  I1ﺑﻪﻃﺮف ﺑﺎﻻ و  Aﻗﻄﺐ  Nاﺳﺖ.
 (2ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن  I1ﺑﻪﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ و  Bﻗﻄﺐ  Sاﺳﺖ.
 (3ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن  I2ﺑﻪﻃﺮف ﺑﺎﻻ و  Aﻗﻄﺐ  Sاﺳﺖ.
 (4ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن  I2ﺑﻪﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ و  Bﻗﻄﺐ  Nاﺳﺖ.

 -92ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪاي آرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل  20cmاز  500ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻪﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺮﻳـﺎن  0/2آﻣﭙـﺮ از آن ﻋﺒـﻮر ﻛﻨـﺪ ،ﺑﺰرﮔـﻲ ﻣﻴـﺪان
T.m
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ روي ﻣﺤﻮر ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺎوس اﺳﺖ؟ )
A
10π (2
20 (1

( μ0 = 4π×10−7
2π (3

0/1 (4

 -93در ﻣﺪار ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ روي ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪاي آرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل  20cmﻛﻪ داراي  200ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  24 Gﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
T.m
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﭼﻨﺪ وﻟﺖ اﺳﺖ؟ )
A

(μ0 = 12 ×10−7

6 (1
16 (2
12 (3
32 (4

 . . . -94از ﻣﻮاد ﻓﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در آﻫﻨﺮﺑﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ . . .
 (1آﻫﻦ  -اﺳﺖ.

 (2آﻟﻴﺎژﻫﺎي آﻫﻦ  -اﺳﺖ.

 (3آﻫﻦ  -ﻧﻴﺴﺖ.

 (4آﻟﻴﺎژﻫﺎي آﻫﻦ  -ﻧﻴﺴﺖ.

 -95ﻳﻜﺎي  SIﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻘﺎوري ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  . . .و  . . .ﺑﻮده و ﺷﺎرﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  . . .ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻘﺎوري ،ﻛﻤﻴﺘﻲ  . . .اﺳﺖ.
 (1وﺑﺮ ،اﻫﻢ ﺛﺎﻧﻴﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ،ﺑﺮداري

 (2وﺑﺮ ،ﻫﺎﻧﺮي ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺮدهاي

 (3وﻟﺖ ،اﻫﻢ ﺛﺎﻧﻴﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ،ﺑﺮداري

 (4وﻟﺖ ،ﻫﺎﻧﺮي ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺮدهاي

 -96ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺻﻔﺤﺔ  ABCدر ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ  30Gﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر  yﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد .اﻧـﺪازة ﺷـﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ
ﮔﺬرﻧﺪه از ﺳﻄﺢ  ABCﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲوﺑﺮ اﺳﺖ؟
3 / 6 ×10−2 (1

1 / 8 ×10−2 (2

36 (3

18 (4
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ
)ﻛﺪ(5317
ﺳﻮالﻫﺎي
 411ﺗﺎ 630
و  641ﺗﺎ 1010
) 29ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ(  190ﺳﻮال

ﻛﺘﺎب ﺳﻪﺳﻄﺤﻲ
)ﻛﺪ(5484
ﺳﻮالﻫﺎي  305ﺗﺎ 426
 122ﺳﻮال
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ﺻﻔﺤﺔ18 :

 -97ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﺔ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻂﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ  60درﺟﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻋﻤـﻮد اﺳـﺖ،
ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ ،ﺷﺎر ﻋﺒﻮري از ﺣﻠﻘﻪ … و در ﺣﺎﻟﺘﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ  60درﺟﻪ ﺣﻮل ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﺮﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ ،ﺷﺎر ﻋﺒﻮري از ﺣﻠﻘﻪ …
 (1ﻧﺼﻒ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﺼﻒ ﻣﻲﺷﻮد.

 (2ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

 (3ﻧﺼﻒ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

 (4ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﻧﺼﻒ ﻣﻲﺷﻮد.

 -98ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ ﭘﻴﭽﺔ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ  50ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﺪت  0 / 01sاز  4 ×10−4 Wbﺑﻪ  −2 ×10−4 Wbﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛـﺔ
اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻴﭽﻪ ﭼﻨﺪ وﻟﺖ اﺳﺖ؟
3 (1

4 (3

1 (2

t
 -99ﺷﺎر ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﺔ رﺳﺎﻧﺎ ،ﺑﺎر اول در ﻣﺪت  tﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﺎر دوم در ﻣﺪت
2

2 (4

ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  Φﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻧﺪازة ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷـﺎرش ﺷـﺪه در

ﺣﻠﻘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ دوم اﺳﺖ؟
1 (1

4 (3

2 (2

1
(4
2

-100ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﺒﻮري از ﺣﻠﻘﻪاي رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳـﺮ اﺳـﺖ .ﺑﺰرﮔـﻲ ﻧﻴـﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﻠﻘﻪ در ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﻲ  4sﺗﺎ  ، t′ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲوﻟﺖ اﺳﺖ؟
20 (1

30 (2

40 (3

50 (4

-101ﻧﻤﻮدار ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﺒﻮري از ﺣﻠﻘﻪاي رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  10Ωﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎر ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون در ﻣﺪار ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد؟ )(e = 1 / 6 ×10−19 C
12 / 5 ×1017 (1

6 / 25 ×1019 (2

6 / 25 ×1017 (3

12 / 5 ×1019 (4

-102ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤـﻮدار ﺗﻐﻴﻴـﺮات
ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﮔﺬرﻧﺪه از اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟

(1

(2

(3

(4

-103ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺣﻠﻘﻪاي رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺪي ﺛﺎﺑﺖ وارد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﺟﻬﺖ
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد  -ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد
 (2ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد – ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد
 (3ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد  -ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد
 (4ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد -ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد
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ﺻﻔﺤﺔ19 :

-104در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن و ﺣﻠﻘﺔ رﺳﺎﻧﺎ در ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺎﻏﺬ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬرﻧﺪه از ﺳﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﺑﺖ . . .
و اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﺣﻠﻘﻪ  . . .ﻣﻲﺷﻮد.
 (1ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد  -ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد

 (2ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد – ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد

 (3ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد  -ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد

 (4ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد -ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد

-105در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻠﻘﺔ رﺳﺎﻧﺎ ،ﺟﺮﻳﺎن  Iاﻟﻘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1اﮔﺮ  Aﻗﻄﺐ  Nﺑﺎﺷﺪ ،آﻫﻨﺮﺑﺎ در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
 (2اﮔﺮ  Aﻗﻄﺐ  Sﺑﺎﺷﺪ ،آﻫﻨﺮﺑﺎ در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
 (3اﮔﺮ  Aﻗﻄﺐ  Nﺑﺎﺷﺪ ،آﻫﻨﺮﺑﺎ در ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
 (4ﻫﺮ دو ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2و » «3ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-106ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﺔ ) (Aو ) (Bﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺳـﻴﻤﻠﻮﻟﺔ )(B
اﻟﻘﺎ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ،ﻛﺪام ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و دو ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

)(B

)(A

 (2ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و دو ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و دو ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و دو ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

-107ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺮژي را از ﻳﻚ ﭘﻴﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد.
ب( ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮ اﻟﻘﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎي ﻣﺠﺎور را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ
ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
پ( ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎ از ﻳﻚ اﻟﻘﺎﮔﺮ آرﻣﺎﻧﻲ ،اﻧﺮژي ﺑﻪ آن وارد و ﻳﺎ از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ت( ﻳﻜﺎي ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻘﺎوري در  SIﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻫﻢ ﺛﺎﻧﻴﻪ ) (Ω.sاﺳﺖ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

-108ﺑﺎ ﺳﻴﻢ روﻛﺶ داري ﺑﻪ ﻃﻮل  12mو ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ  ، 4mmﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﺔ آن  4π×10−4 m2اﺳﺖ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ
T.m
ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺮده در ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻘﺎوري اﻳﻦ ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲﻫﺎﻧﺮي اﺳﺖ؟ )
A
1 / 2π×10−2 (1

1 / 2π×10−5 (2

1 / 2 ×10−2 (3

(μ0 = 4π×10−7
1 / 2 ×10−5 (4

-109ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ اﻟﻘﺎﮔﺮ و اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ ﺧﻮد-اﻟﻘﺎوري اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه در آن ﺑﺮﺣﺴـﺐ زﻣـﺎن در  SIﺑـﻪﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪﺻـﻮرت
 I = 3 t2 + t − 2و ) ε = L(6 t + 1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻟﺤﻈﺔ  t = 1 / 5 sﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ ﺧﻮد-اﻟﻘﺎوري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻟﻘﺎﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0 / 1Vﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺮژي
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در آن از ﻟﺤﻈﺔ  t1 = 1sﺗﺎ  t2 = 2 sﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲژول و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 ، 700 (1اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 ، 0 / 7 (2ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 ، 700 (3ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 ، 0 / 7 (4اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

-110ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮدار اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪاي را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻘﺎوري اﻳﻦ ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲﻫﺎﻧﺮي اﺳﺖ؟
)U(mJ

1 (1
3 (2
6 (3

54
)I(A

9 (4
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ﺷﻴﻤﻲ )(2

ﺻﻔﺤﺔ20 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺷﻴﻤﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(2
ﭘﻮﺷﺎك ،ﻧﻴﺎزي ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
)از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي
ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪﻫﺎ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  97ﺗﺎ 115

 -111ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از اﺗﻢﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺷﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﭘﻨﺒﻪ ﻳﻜﻲ از اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 (3اﺗﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ.
 (4ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ،ﺑﺮم ،آب و آﻣﻮﻧﻴﺎك از دﺳﺘﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

 -112ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺳﺎزﻧﺪة ﭘﻠﻴﻤﺮ  −(CH(C2H5 ) − C(CH3 )2 −)nدر ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
(2

(1

(4

(3

( ﺑﻪ ﻛﺪام ﺻﻮرت اﺳﺖ و در ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ از اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ  19012 g.mol−1ﭼﻨﺪ

 -113ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺴﭙﺎرش ﻣﻮﻧﻮﻣﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر )

واﺣﺪ ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪه وﺟﻮد دارد؟ )(C = 12 , H = 1 :g.mol−1

(1

97 ،

(2

97 ،

(3

98 ،

(4

98 ،

 -114ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﭘﻠﻲاﺗﻦ از درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ب( ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن در ﺑﻨﺰن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﺳﺘﻴﺮن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
پ( ﻧﻮار ﺗﻔﻠﻮن در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل وﻟﻲ در ﻫﮕﺰان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ت( از ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺷﺪن ﻛﻠﺮواﺗﺎن ،ﭘﻠﻲوﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
ث( ﭘﻠﻲاﺗﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ دارد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.
1 (1

2 (2

4 (4

3 (3
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

ﻛﺘﺎب آﺑﻲ

ﻛﺘﺎب ﺳﻪﺳﻄﺤﻲ

)ﻛﺪ(5332

)ﻛﺪ(5486

ﺳﻮالﻫﺎي  541ﺗﺎ 1100

ﺳﻮالﻫﺎي  340ﺗﺎ 600

) 34ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ(  560ﺳﻮال

 260ﺳﻮال
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ﺻﻔﺤﺔ21 :

 -115در ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  90ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﻠﻲاﺳﺘﻴﺮن و ﭘﻠﻲوﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻪ در آن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪة ﭘﻠﻲاﺳـﺘﻴﺮن 0/625 ،ﺑﺮاﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮارﺷـﻮﻧﺪة
ﭘﻠﻲوﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ اﺳﺖ؛ اﺧﺘﻼف ﺟﺮم ﭘﻠﻲاﺳﺘﻴﺮن و ﭘﻠﻲوﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﻠﻲاﺳﺘﻴﺮن و ﭘﻠﻲوﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  1/04و
 1/25ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ و ( Cl = 35 / 5 , C = 12 , H = 1 :g.mol−1
1000 (2

500 (1

4000 (4

2000 (3

 -116ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از دادهﻫﺎي ﺟﺪول زﻳﺮ ،درﺑﺎرة ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ داده ﺷﺪه ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ )ﻣﻨﻈﻮر از  p.eﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﭘﻴﻮﻧﺪي و  n.eﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي روي
اﺗﻢﻫﺎﺳﺖ(.
ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮ

n.e
p.e

ﺷﻤﺎر ﮔﺮوهﻫﺎي  CHﻣﻮﻧﻮﻣﺮ

ﺳﻴﺎﻧﻮ اﺗﻦ

ﭘﺘﻮ

1
6

1

وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ

ﻛﻴﺴﺔ ﺧﻮن

1
2

1

اﺳﺘﻴﺮن

ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف

ﺻﻔﺮ

1

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻴﻤﺮ

ﻧﺎم ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ

3 (2

2 (1

5 (4

4 (3

 -117ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ  54درﺻﺪ ﺟﺮم ﻳﻚ اﺳﻴﺪ دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﺳﻴﺮﺷﺪه را اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ اﺗﻴﻠﻦ
ﮔﻠﻴﻜﻮل ) (HO − CH2 − CH2 − OHﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(H = 1 , C = 12 , O = 16 :g.mol−1
O



O

O





−(C− CH2 − C− O − CH2 − CH2 − O)−n (1
O



−(C− CH2 − CH2 − C− O − CH2 − CH2 − O)−n (2
O



O



O

−(O − C− CH2 − CH2 − C− O − CH2 − CH2 − O −
) n (3



O



−(O − C− CH2 − C− O − CH2 − CH2 −
) n (4

 -118ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻟﻜﻞﻫﺎ ،ﻣﻴﺰان ﻗﻄﺒﻴﺖ  ،. . .ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي در آب  . . .و ﺧﺼﻠﺖ آبﮔﺮﻳﺰي  . . .ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (1ﻛﺎﻫﺶ  -ﻛﺎﻫﺶ – اﻓﺰاﻳﺶ

 (2اﻓﺰاﻳﺶ -ﻛﺎﻫﺶ – اﻓﺰاﻳﺶ

 (3ﻛﺎﻫﺶ  -ﻛﺎﻫﺶ – ﻛﺎﻫﺶ

 (4ﻛﺎﻫﺶ  -اﻓﺰاﻳﺶ– اﻓﺰاﻳﺶ

 -119درﺑﺎرة ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ درﺑﺎرة آن درﺳﺖاﻧﺪ؟ )(C = 12 , O = 16 , H = 1:g.mol−1

اﻟﻒ( ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ  3 / 5 gاز آن ،ﺑﻴﺶ از  5ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺮاﻳﻂ ) (STPﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ ،ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
پ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺮ ﻣﻮل از آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  6ﻣﻮل ﺑﺮم ﻣﺎﻳﻊ واﻛﻨﺶ دﻫﺪ.
ت( ﺷﻤﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻳﮕﺎﻧﺔ ﻛﺮﺑﻦ – ﻛﺮﺑﻦ در آن 6 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻳﮕﺎﻧﺔ ﻛﺮﺑﻦ – اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ.
) (1اﻟﻒ( و )ب(

) (2اﻟﻒ( و )ت(

) (3ب( و )پ(
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ﺻﻔﺤﺔ22 :

O O




 -120از واﻛﻨﺶ اﺗﺎﻧﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﮔﺰاﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ ) (HO − C − C − OHﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ  90درﺻﺪ 13/14 ،ﮔﺮم دياﺳﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد و اﺧﺘﻼف ﺟﺮم
اﻟﻜﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﺎزﻧﺪة دياﺳﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟ )) (C = 12 , O = 16 , H = 1:g.mol−1ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد(.
0/2 – 8/1 (1

 -121ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

4/4 – 8/1 (2

4/4 – 9 (4

0/2 – 9 (3

ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )(C = 12 , O = 16 , H = 1:g.mol−1

• اﺗﻴﻞ ﺑﻮﺗﺎﻧﻮات ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
• در آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  2اﺳﺖ.
• اﺧﺘﻼف ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ اﺳﻴﺪ و اﻟﻜﻞ اوﻟﻴﺔ ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﺮاﺑﺮ  42ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل اﺳﺖ.
• اﺳﻴﺪ و اﻟﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  4و  2ﻛﺮﺑﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
4 (1

3 (2

1 (4

2 (3

 -122ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( اﺳﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  C5H10O2را ﻣﻲﺗﻮان از واﻛﻨﺶ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
داراي  9ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ب( اﻟﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪة ﭘﻠﻲاﺳﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر

 ،ﭘﻨﺞ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﺧﻮد دارد.

پ( اﻟﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪة اﺳﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ت( ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﺎزﻧﺪة اﺗﻴﻞ اﺗﺎﻧﻮات ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﺎزﻧﺪة ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﻣﻮز ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
ث( در وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻧﻴﺮوي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﻧﻮع ﻫﻴﺪروژﻧﻲ اﺳﺖ.
4 (1

2 (3

3 (2

1 (4

 -123ﺳــﺎﺧﺘﺎر زﻳــﺮ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻧــﻮﻋﻲ ﭘﻠــﻲاﺳــﺘﺮ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﺗﻬﻴــﺔ ﻇــﺮوف ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻲ ژﻟــﻪاي ﻛــﺎرﺑﺮد دارد .ﻛــﺪام ﮔﺰﻳﻨــﻪ در ﻣــﻮرد آن درﺳــﺖ
اﺳﺖ؟ )(C = 12 , O = 16 , H = 1:g.mol−1

 (1ﺷﻤﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ) (C − Hدر دياﺳﻴﺪ ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ در ﭘﺮوﭘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 (2ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪة ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ  30اﺗﻢ اﺳﺖ.
 (3درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻫﻴﺪروژن در دي اﻟﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6/6درﺻﺪ اﺳﺖ.
 (4ﻫﺮ دو ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺳﺎزﻧﺪة آن )ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ( ،از ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚاﻧﺪ.
 -124ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﺔ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ اﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد آن درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )(C = 12 , O = 16 , H = 1 , N = 14 :g.mol−1

 (1ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﺑﻪﺻﻮرت  C9H12 NO2ﺑﻮده و از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ.
 (2در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﻣﺎده ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻣﻴﺪي ﻗﺮار دارد.
 (3ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي روي اﺗﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮﻟﻜﻮل آن ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 (4ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ  3/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﻓﻮرﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ.
 -125ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ )(C = 12 , O = 16 , H = 1 , N = 14 :g.mol−1

 (1در آﻣﻴﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﻞﻫﺎ ،ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪﻫﺎ از واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي دو ﻋﺎﻣﻠﻲ و آﻣﻴﻦﻫﺎي دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (3اﺧﺘﻼف ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ  C2H5COOHﺑﺎ آﻣﻴﺪ ﻫﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ  15ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل اﺳﺖ.
 (4ﻛﻮﻻر ﻳﻜﻲ از ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻮﻻد ﻫﻢ ﺟﺮم ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد.
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ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -126ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  Aو  Bﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟

• ﻫﻴﺪروژنﻫﺎي اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  5ﻋﺪد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
• ﺳﺎﺧﺘﺎر  Bﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﮔﺸﻨﻴﺰ آروﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ.
• در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮل  40 ، Aﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﭘﻴﻮﻧﺪي وﺟﻮد دارد.
• در ﺳﺎﺧﺘﺎر  2 ، Aﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
1 (1

3 (3

2 (2

4 (4

 -127ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﺑﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺘﻴﻞ آﻣﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ آﻣﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ب( ﻛﻮﻻر از ﻓﻮﻻد ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺧﻮد ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎومﺗﺮ اﺳﺖ.
 O



پ( ﻣﻮ ،ﻧﺎﺧﻦ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ آﻣﻴﺪي  − C = N − وﺟﻮد دارد.





ت( اﺗﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ آﻣﻴﻦ %60 ،از اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺗﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك
ﻣﻲﮔﺬارد.
) (1اﻟﻒ( و )ب(

) (3پ( و )ت(

) (2ب( و )پ(

 (4ﻓﻘﻂ )ت(

 -128ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دياﺳﻴﺪ و ديآﻣﻴﻦ ﺳﺎزﻧﺪة ﭘﻠﻴﻤﺮ زﻳﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

C4H4O6 − C8 H12N2 (1

C4H6O4 − C8 H10N2 (2

C8 H10N2 − C4H4O6 (3

C8 H12 N2 − C4H 6O4 (4

 -129ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
• از واﻛﻨﺶ آﻣﻴﺪﻫﺎي دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
• ﻛﻮﻻر ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﻲآﻣﻴﻦﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﺔ ﺗﺎﻳﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺎدﺑﺎﻧﻲ و  ...ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
• اﺗﻢﻫﺎي  O ، H ، Cو  Nدر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ.
O



• در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻲآﻣﻴﺪﻫﺎ ﺗﻌﺪادي از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ  − C− N −دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -130اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺟﺮم دي اﺳﻴﺪ و دي آﻣﻴﻦ ﺳﺎزﻧﺪة ﭘﻠﻴﻤﺮ زﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  40ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪة ﭘﻠﻴﻤﺮ ) ، (nﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ،
ﭼﻨﺪ ﮔﺮم آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ )(C = 12 , O = 16 , H = 1 , N = 14 :g.mol−1

342 - 10 (1

360 – 10 (2

342 - 16 (3

360 - 16 (4

