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fاگر - 1 {( a b, a b ), ( a b , b ), (b , )}= + + + + +2 2 24 4 1 4 2 1 a،تابع هماني باشد1 b+كدام است؟ 

1 (3
2  2 (− 3

2  3 (1
2  4 (− 1

2  

yنموداربينمساحت محدود - 2 x= − −3 yو خط2  ؟چقدر است1=

1( 12  2 (5  3( 10  4 (9  

,اگر برد تابع - 3 x(x )f (x)
, xx

 ≤ −+=  − < ≤− −

2 13
1 21

[a,b]صورت به [c, )+∞مقدار ،باشدa b c+  ؟كدام است+

1( −5  2 (−4  3( −3  4 (−6  

fاگر - 4 {( , a a ) , (b , )}= − 28 4 xتابعي ثابت و4 bxg(x)
x

+=
−

2

xبه ازاي1 ≠ g(aتابعي هماني باشد، مقدار1 b)−كدام است؟  

1 (1  2 (−1  3 (3  4 (−3  

5 - WORLD Oدر چند جايگشت از حروف كلمة R، حرف   قرار دارد؟جلوتر از

1 (48  2 (60  3 (72  4 (24  

  تايي تقسيم كرد؟ 6تايي و 4تايي، 2نفر را به سه گروه12توانبه چند طريق مي - 6

1 (5040  2 (13860  3 (12800  4 (6720  

 توان ساخت كه رئوس آن از نقاط مشخص شده، روي اضالع مثلث باشند؟ر، چند چهارضلعي محدب ميبا توجه به شكل زي - 7

1 (6              

2 (12  

3 (15      

4 (19  

بارمزچند .دناي بنويسيم كه اعداد و حروف يكي در ميان باشگونهرا بهرمزخواهيم يكميE,D,C,B,Aوفيك رقمي و حرفردبا اعداد طبيعي - 8

 ؟توان ايجاد كرداين شرايط مي

1( 24000  2 (48000  3( 14400  4 (28800  

 ؟ها خالي بماندطوري كه فقط يكي از جعبه به ،ردمتمايز قرار دا ةجعب10هاي متمايز را درونكارت به رنگ10توانميبه چند طريق - 9

1( !10  2 (!×10 45  3( !×10 144  4 (!×10 10  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه30 
  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 (

  (انواع تابع)تابع
شمارش، بدون شمردن

140تا109هايصفحه
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نفره باشد، 2نفره و 3نفره، 5اتاقسههتل داراياگر اين .يابندميكانساشهر نبازيكن براي شركت در يك مسابقه در هتل آ10تيمي متشكل از -10

 ؟توانند در آن هتل اسكان يابندبازيكنان به چند طريق مي

1( 1560  2 (1520  3( 2560  4 (2520  

 ؟گذردمختصات ميمحورهاي ةناحيچهاريك از توابع زير از هرنمودار كدام -11

1( y (x )= − + + −21 2 1  2 (y x= − −3 5  3( y (x )= − + −21 1 2  4 (y x= − + +1 2  

fتوابع-12 (x) x= g(x)و2 x=با دامنةx [ , )∈ −2 h(x)مفروضند. با انتقال اين دو تابع، دو تابع جديد3 (x )= + −21 k(x)و6 x= − +1 2

h(x) ،شوندساخته مي  ؟كدام استk(x)واشتراك برد دو تابع

1( [ , )2 3  2 ([ , )−2 3  3( [ , )−6 5  4 ([ , )4 5  

fتابعي هماني و fاگر-13 ( a) f ( )− + =3 2 fباشد، مقدار6 ( a)−1كدام است؟  

  3) 4  2)3  1)2  ) صفر1

yاگر نمودار تابع -14 ( x)= − اي با كدام عرضواحد به سمت باال انتقال دهيم، نمودار حاصل و نمودار اوليه در نقطه4واحد به سمت راست و2را23

  اند؟متقاطع

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

  اي چيد؟كتاب متمايز سال دوم را يكي در ميان، در قفسه 6كتاب از 4كتاب متمايز سال اول و 5كتاب از 3توانبه چند طريق مي -15

1 (! ! × × 
 

11 4 37  2 (! ! × × × 
 

11 4 3 27  3 (! !  × ×  
  

6 5 4 34 3  4 (! !  × × ×  
  

6 5 4 3 24 3  

زمان كنارها سفيد رنگ هستند، كنار هم چيد به طوري كه هر سه خودروي سفيد هم آنتاي 3خودروي متمايز را كه فقط 9توانطريق ميبه چند -16

  هم ديده نشوند؟

1 (! !−9 3  2 (! !−9 7  3 (! !×7 3  4 (! ! !− ×9 7 3  

  در جايگاه هشتم كلمه قرار دارد؟، سومين حرفCBوB،حرفي با حروف10Aدر چند كلمة -17

1 (1512  2 (2016  3 (6048  4 (3024  

}هايرقمازبدون ارقام تكرارييك عدد زوج سه رقمي ،رمز يك گاوصندوق -18 , , , , }0 2 3 5 صورت تصادفي رمـز را وارد كـرده و بهاست. اگر بخواهيم9

 ؟براي باز كردن اين گاوصندوق حداكثر چقدر وقت الزم است ،ثانيه طول بكشد 5حداكثرچنانچه وارد كردن هر بار رمز ،دوق را باز كنيمگاوصن

  دقيقه 5/2) 4  دقيقه 2 )3  دقيقه 75/1) 2  دقيقه 5/1 )1

 ؟نباشندها جفتاي از دستكشهيچ دو لنگهلنگه دستكش را طوري انتخاب كرد كه 4توانبه چند طريق مي .دوازده جفت دستكش مفروض است -19

1( × × ×8 9 10 11  2 (× × ×9 10 11 12  3( × × ×4 8 9 10  4 (× × ×10 11 12 13  

,با ارقام -20 , , , ,0 1 2 3 4  ؟نباشندهيچ دو رقم زوج و هيچ دو رقم فرد كنار همطوري كهتوان ساخت بهرقمي بدون تكرار ارقام مي 6چند عدد5

1( 50  2 (60  3( 70  4 (80  
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  متنافر باشد؟BCوزير چند يال وجود دارد كه با هر دو يالABشكلمستطيلدر مكعب -21

  1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3  

  ؟درست استهاي زير هموارهچه تعداد از عبارت -22

  ها با هر خط صفحة ديگر موازي است.الف) اگر دو صفحه موازي باشند، هر خط يكي از صفحه

  ها با صفحة ديگر موازي است.ب) اگر دو صفحه موازي باشند، هر خط يكي از صفحه

  توان رسم كرد.  شمار خط موازي با آن صفحه مياز هر نقطة خارج يك صفحه، بي) پ

    1 )2    صفر )1

3( 2    4( 3  

باشد، آنگاه مساحت مثلث كدام 6گيريم. اگر مجموع فواصل اين نقطه از سه ضلع مثلث برابراالضالع در نظر مياي دلخواه درون مثلثي متساوينقطه -23

 است؟

1 (3 3    2 (4 3 

3 (8 3    4 (12 3 

 ، مجموع فواصل هر نقطه روي قاعده از دو ساق آن كدام است؟16و طول قاعدة10الساقيني با طول ساقدر مثلث متساوي -24

1 (6/9    2 (4/8  

3 (2/7    4 (2/10 

25- ABCD AHواحد است. اگر 9برابرطول ضلع لوزي =  باشد، آنگاه مساحت ناحية هاشورخورده كدام است؟6

1 (24 2    2 (20 3 

3 (18 5    4 (15 6    

دقيقه10  در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درسهدف
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

(مساحت وهاچندضلعي
 كاربردهاي آن)

(خط، نقطه وتجسم فضايي
صفحه تا ابتداي تعامد)

82تا65هايصفحه
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A

B

E
F

D C

G

ABCدر مثلث متساوي -26 AHاالضالع E، ارتفاع FBFEوتوسط نقاط 6برابربه سه قسمت مساوي تقسيم شده است. اگر مساحت مثلث باشد،3

 چقدر است؟AHطول

1(3    2(6  

3(3 3    4(6 3 

27- ABCD ABCD 9و 4به ترتيب برابرDOCوAOBهايشكل زير، مساحت مثلثدر ذوزنقة  كدام است؟واحد مربع است. مساحت ذوزنقة

1 (24      

2 (25 

3(27     

4 (30 

17ايمساحت يك چندضلعي شبكه -28
 اي كدام است؟واحد است. حداكثر تعداد نقاط دروني اين چندضلعي شبكه2

1 (8    2 (7 

3 (10    4 (9  

29- G ABCنقطة همرسي ميانهدر شكل زير، ADاست. اگرهاي مثلث BE⊥،EC = GDو5 = 2BE  كدام است؟باشد، طول

1 (6  

2 (8  

3 (9  

4 (12  

  

ADواحد و7و3به ترتيبDCوBD هايخطشكل زير، اندازة پارهدر -30 DF= EGاست. اگر4 || BCBEFD باشد، مساحت چهارضلعي

AFG   است؟چه كسري از مساحت مثلث

1 (1
4  

2 (1
3    

3 (2
5    

4 (1
2  
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31- °C /gبرابر با20چگالي يك مايع در دماي
cm30 9°C SIبرسد، چگالي آن50است. اگر دماي مايع به كنـد؟چگونـه تغييـر مـي وچند واحـد

( / )
C

−β = ×
°

3 11 6 10ÍÄI¶ 

1( /43 43/) 2    يابد. كاهش مي2   يابد. افزايش مي2

3( /129 6 129/) 4    يابد. كاهش مي    يابد.افزايش مي 6

32- °C cm40°Cابرابر ب20اختالف طول دو ميلة آهني و مسي در دماي دهيم باز هـم اخـتالف طـول آنهـا افزايش10است. اگر دماي دو ميله را

cm40شود. افزايش طول دو ميله در اين حالت، چند ميليمي     SI /ترتيـببـهمتر است؟ (ضريب انبسـاط طـولي آهـن و مـس در −× 51 2 و10

/ −× 51 8  است.) 10

1( /1 44  2 (/ −× 11 44 10  3( / −× 29 6 10    4 (/ −× 19 6 10  

/گرم آب با دماي400 -33 C°1 كنيم. اگر لحظةريزيم و گرمكن را روشن ميوات مي840دما با آن با توان خروجيرا درون يك گرمكن الكتريكي هم5

t sنظر از انبساط گرمكن، سطح آب درون گرمكن در بازة زمـانيرا لحظة روشن نمودن گرمكن در نظر بگيريم، با صرف0= t s≤ ≤2 چـهبـه4

J(cكند؟صورت تغيير مي )
kg. C

=
°

4200JA 

  يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي2    يابد. پيوسته افزايش مي )1

  يابد. ) ابتدا كاهش و سپس افزايش مي4    يابد. پيوسته كاهش مي )3

اندازيم. اگر گرما فقط بين آب و يخ مبادلـهة سلسيوس ميدرج46گرم آب m2گرم و دماي صفر درجة سلسيوس را درونmقطعه يخي به جرم -34

Fشود، پس از برقراري تعادل گرمايي بين آب و يخ، دماي آب چند درجة سلسيوس تغيير خواهد كرد؟
kJ kJ(L ,c / )
kg kg.K

= =336 4 2JA  

1 (12  2 (46  3 (4  4 (42  

كيلوگرم تبخير شود تا دماي بدن وي بـه انـدازة75ن شخصي به جرمچند گرم از آب بدبدن است. دمايهاي تنظيمتبخير عرق بدن، يكي از راه -35

484/0 °C 37Jدرجة سلسيوس كاهش يابد؟ (گرماي نهان تبخير آب در دماي /برابر با
kg

62 42 10×J و گرماي ويژة بـدن تقريبـاً  
kg.K

3500

  نظر كنيد.) ن در هنگام عرق كردن صرفاست و از تغيير جرم بد

1 (525  2 (5/52  3 (25/5   4 (525/0   

  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

  دما و گرما
  4فصل

  126تا83هايصفحه
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}

}
20

72

ج�وه

cm

cm

C° 2چند كيلوژول گرما از -36 Fيريم تا فقط نيمي از آن يخ بزند؟بگ10كيلوگرم آب
kJ kJ(c / L )

kg. C kg
= =

°
4 2  JAو336

1( 756    2 (714  

3(420      4 (378  

37- g C°336قطعه يخي به جرم m 0و دماي با تندي
s

هدرصد گرماي حاصل از برخورد يخ ب80شود. اگربه مانعي برخورد كرده و متوقف مي200

Fشود؟مانع صرف ذوب آن شود، چند گرم از جرم يخ ذوب مي
J(L )

kg
= 336000 

1( 4    2 (8  

3(16      4 (32  

  هاي زير، درست است؟چه تعداد از عبارت -38

  هاي انتقال گرما (رسانش، همرفت و تابش گرمايي) دخالت دارند. در هر فرايند انتقال گرما، فقط يكي از روشالف)

  ها است. هاي آزاد در رسانش گرما بيشتر از اتمب) در رساناهاي فلزي، سهم الكترون

  گيرد. پ) انتقال گرما در مايعات و گازها بر اثر كاهش چگالي شاره با افزايش دما صورت مي

  هاي روشن است. ت) تابش گرمايي سطوح تيره، ناصاف و مات بيشتر از سطوح صاف و درخشان با رنگ

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

39- °C /گيري شده و فشارسنج، فشار درون الستيك رااندازه57فشار هواي درون الستيك يك خودرو در دماي atm1 دهد. پس از طـي نشان مي1

°C رسيده باشد، فشارسنج، فشار هواي درون السـتيك را چنـد اتمسـفر نشـان 87مسافتي طوالني، در صورتي كه دماي هواي درون الستيك به

/دهد؟ (هواي درون الستيك را گاز كامل، حجم الستيك را ثابت و فشار جو رامي atm1   در نظر بگيريد.)   1

1 (/1 3    2 (/1 2  

3 (/2 3    4 (/2 4  

40- °C باشد، مساحت سطح مقطع لوله تقريباً چند mol002/0موجوداست. اگر مقدار گاز127دماي گاز كاملي كه در ته لوله محبوس شده، برابر با

Pمترمربع است؟سانتي atm cmHg)= =0 1 76،JR
mol.K

= )gو8 /
cm

ρ = 313 6½¼Ã]    

1 (18    

2 (8/1  

3 (9/5  

4 (59  
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  ؟نيستنددماهاي زير معادليك از زوجكدام-41

1 (C050وF0122  2 (F0167وK440  3 (F0257وK398  4 (C0100وF0212  

  ؟باشدنميهاي معيار نجهاي زير جزء دماسيك از دماسنجكدام-42

  ومتر)زسنج (پي) تف4  ) دماسنج ترموكوپل3  ) دماسنج مقاومت پالتيني2  ) دماسنج گازي1

درجـة سلسـيوس80اي توسط يك ليتر جيوه كامالً پر شده است. وقتي دمـاي مجموعـه را بـه در دماي صفر درجة سلسيوس حجم ظرف شيشه -43

cmمي /شود. اگر ضريب انبساط حجمي جيوهجيوه از ظرف خارج مي312رسانيم، K− −× 4 11 8 10  SI باشد، ضريب انبساط خطي شيشـه در

 چقدر است؟

1 (/ −× 41 2 10  2 (−410  3 (−510  4 (−× 53 10  

5000Cيك قطعة -44 3800Cاست، در ظرفي عايق حرارت كه حاوي67گرمي از مس را كه دماي آن اندازيم. دماياست، مي20گرم آب در دماي

J هشود؟ (گرماي ويژة آب و مس بتعادل چند درجة سلسيوس مي ترتيب
kg.K

Jو4200
kg.K

 و اتالف گرما ناچيز است.)380

1 (23  2 (24  3 (25  4 (28  

/نمودار دماي جسمي جامد به جرم -45 kg0 مطابق شكل زير اسـت. SIردهيم، بر حسب زمان دواتي گرما مي100كه به آن توسط يك گرمكن5

 نظر شود.)(از اتالف انرژي صرف ؟استSIترتيب از راست به چپ، گرماي ويژة اين جسم جامد و گرماي نهان ذوب آن چند واحد به

1 (750،× 3210 10  

2 (1000،× 3210 10  

3 (750،× 3150 10  

4 (1000،× 3150 10  

 : سؤاالت آشنا1فيزيك

( C)� 0

t(s)
0

20

80

300 1050
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  كدام عبارت درست است؟ -46

  ) فرايند تبخير گرمازا است. 1

  ) فرايند چگالش گرماگير است. 2

  شود. آمدن نقطة ذوب آن ميين) افزايش فشار وارد بر يك جسم، در اكثر موارد سبب پاي3

  شود. ) افزايش فشار وارد بر يك مايع، سبب باالرفتن نقطة جوش آن مي4

شود. و بقيه تبديل به يخ صفر درجه ميشدهبخار  مقداري آب ،گرم آب صفر درجة سلسيوس است. بر اثر تبخير سطحي680ظرف عايقي محتوي -47

kJاگر گرماي نهان تبخير آب
kg

2520kJ و گرماي نهان ذوب يخ
kg

محيطگرما با(از تبادلباشد، جرم يخ توليد شده برحسب گرم برابر است با:336

 )نظر شود.صرف

1 (75    2 (80  

3 (340    4 (600  

48- °C  يابد؟برسانيم، فشار گاز چند درصد افزايش ميC°87به27اگر در حجم ثابت، دماي مقدار معيني از يك گاز كامل را از

1 (10    2 (20  

3 (12    4 (15  

/ليتر، تعداد20در ظرفي به حجم -49 × 242 4 باشد، فشار گاز درون ظرف چندC127ابر بااتمي وجود دارد. اگر دماي گاز برمولكول گاز كامل تك10

JRتمسفر است؟ا )=
mol.K

A(Nو8 = × 236 10 

1 (4    2 (4/6  

3 (6/9    4 (8/4  

50- C FLسلسـيوس بينـدازيم تـا تمـام آب يـخ ببنـدد؟ گـرم آب صـفر درجـة 200را داخـل20−حداقل چند گرم يخ / J / kg)= × 53 36 10

c)و J / kg K= ⋅2100gÄ  

1 (160    2 (1200  

3 (360    4 (1600  
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  . . . جز بههستند،نادرستهاي زيرهمة گزينه -51
 افتد.يابد و زندگي آبزيان به خطر ميكاهش ميبارانكره، خاصيت اسيدياكسيد در هوا ي) با افزايش مقدار كربن د1

  دارند.سرخ محفوظ نگه ميي مضر فروهاجودات زندة روي زمين را از پرتوجود در الية استراتوسفر، موهاي اوزون مو) مولكول2
  يابد.هاي آن نيز افزايش مي) اگر در دماي ثابت، فشار يك گاز افزايش يابد، فاصلة بين مولكول3
4M MClكه به) با توجه به فرمول شيميايي كلريد و نيتريد عنصر Mو3صورت N3 تواند داراي اكسـيدهايي بـا فرمـول شـيميايي است، اين عنصر مي2

M O2   باشد.MOو3
  ؟استنادرستهاي زيرچند مورد از عبارت -52

 د.شونتر تجزيه ميبيني به مواد سادهوسيلة جانداران ذرهپذير هستند و بههاي سبز، زيست تخريب) سوختالف

  محيطي آن در نظر گرفته شود.هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست) توسعة پايدار يعني در توليد هر فراورده، همة هزينهب
  كنند.ها و سبزيجات استفاده مي  اكسيژن براي گندزدايي ميوهترتروپ سنگين) در صنعت از آلوپ
تري از نور مرئـي مغناطيس بوده و طول موج كوتاهاز جنس امواج الكترو) پرتوي حاصل از واكنش يك اتم اكسيژن و يك مولكول اكسيژن،ت

  دارد. 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 است؟نادرستكدام گزينه -53
 اكسيد حاصل از باد، كمتر از ساير منابع است.ازاي توليد مقدار يكساني برق، ردپاي كربن دي) در بين منابع توليد برق به1

  درجة سلسيوس است. 1ي هواي درون يك گلخانه در يك روز زمستاني، در حدودميزان تغيير دماحداكثر) 2
  شوند.پذيرند كه برپاية مواد گياهي مانند نشاسته ساخته ميهاي زيست تخريبهاي سبز، پليمر) پالستيك3
  وده قرار دارد.ترين مقدار اوزون در آن محدگويند كه بيشپوسفر مي) اصطالح الية اوزون به منطقة مشخصي از ترو4

N)چند مورد از مطالب زير، درست است؟ -54 , H , C , O :g.mol )−= = = = 114 1 12 16  
 است.كمترچگالي و نقطة جوش اوزون از اكسيژن ،آ) در شرايط يكسان

  كسيد جرم يكساني دارند. نوژن و كربن مواز گازهاي نيترويك ليتر ،ب) در شرايط استاندارد
STPدر شرايط% حجمي اكسيژن20حاويليتر هوا6/33حدود ،و توليد كربن مونوكسيد و آبمتانگرم 2/3پ) در واكنش سوختن ناقص

  .نياز است
  سرعت قابل تشخيص است.ها به) آثار زيانبار باران اسيدي بر روي پوست، دستگاه تنفسي و چشمت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Cكز (گرم گلو 9كاملاكسايشاز -55 H O6 12 چند ليترشود. حجم مولي گازها در شرايط انجام واكنشاكسيد توليد ميليتر گاز كربن دي 2/7) مقدار6

C)شود؟است و در اين واكنش چند گرم آب توليد ميبر مول ,O , H : g.mol )−= = = 112 16  ها را از راست به چپ بخوانيد.)   (گزينه1

C )(معادله موازنه شود H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)+ → +6 12 6 2 2 2  
1 (4/22– 7/2  2 (4/22– 4/5  3 (24– 4/5  4 (24– 7/2 

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

نگاه به گذشته–1شيمي
 )1(شيمي

  ردپاي گازها در زندگي
  + آب، آهنگ زندگي

(از ابتداي شيمي سبز، راهي
براي محافظت از هواكره تا 
  انتهاي غلظت مولي (موالر))

  100تا70هايصفحه



 12:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401شهريور11آزمون-تابستانپروژة
 

56- KNO 5/رات آغازي با فراورده جامد توليد شده برابر باتاگر اختالف جرم پتاسيم ني .گرددطور كامل تجزيه ميزير به ة، مطابق معادل3مقداري 4

STPصورتگرم باشد، در اين طور كامل مصرف شود،شده و بهدر موتور خودرو واردتوليدشدهN2گازو اگرشودتوليد ميچند ليتر گاز در شرايط

K)ها را از راست به چپ بخوانيد.) (گزينهشود؟توليد ميNO(g)چند مول , N ,O :g.mol )−= = = 139 14 موازنـههـا(معادلـه واكـنش16

(I  شوند.)  KNO (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +3 2 2 2 

    II) N (g) O (g) NO(g)+ →2 2  

1 (/ ، /0 1 3 92  2 (/ ، /0 175 3 92  3 (/ ، /0 1 2 8  4 (/ ، /0 175 2 8  

 ؟استدرستنازيرهايگزينهيك ازكدام -57

Oشكل) اوزون يكي از دگر1   پايداري كمتري دارد.2هاي اكسيژن است كه نسبت به

  ها نيز با هم برابر است.) در دما و فشار يكسان، اگر تعداد مول دو گاز مختلف برابر باشد، حجم آن2

  است.اكسيژنهاي حاصل از واكنش آن با گازترين فراوردهنياك يكي از مهمثر شهرت دارد كه آموا بيترين جزء سازندة هواكره به جو) فراوان3

  .د شدنخواهنها به فراورده تبديلدهندههمة واكنشپذير است، از اين رو با وجود انجام آزمايش در شرايط بهينه،) واكنش انجام شده در فرايند هابر برگشت4

N)زير درست است؟هايچند مورد از عبارت -58 g.mol )−= 114 

0/حجم • /بر مولليتر20برابرژن در شرايطي كه حجم مولي گازهاگرم گاز نيترو14 0است، برابر   ليتر است.1

• atm   يابد.اتمسفر افزايش مي 4دهيم، فشار گازليتر كاهش 2حجم گاز را به ،ليتر است، اگر در دماي يكسان10برابر 1حجم گازي در فشار

  دهد و در دما و فشار ثابت، حجم يك نمونه گاز با تعداد مول آن رابطه مستقيم دارد. تغيير دما و فشار، حجم يك گاز را تغيير مي •

0/هر ليتر آنSTPم مولي گازي كه در شرايطجر •   است.بر مولگرم16/20گرم جرم دارد، برابر8

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

اســت؟نادرســتهــادر مــورد آنگزينــهشــكل زيــر مربــوط بــه چهــار ظــرف حــاوي گازهــاي مختلــف بــا حجــم و دمــاي برابــر اســت. كــدام -59

(C ,O ,H ,He : g.mol )−= = = = 112 16 1 4 

   ترين فشار را دارد.بيشBترين و ظرفكمA) ظرف1

  شود.برابر ميBوارد شود، فشار آن با ظرفAگرم گاز اكسيژن در ظرف24) اگر2

    است.Cتر از فشار ظرفدرصد بيشD،50) فشار ظرف3

  ت.اسCهاي موجود در ظرفتر از تعداد اتمبيشAهاي موجود در ظرف) تعداد اتم4

/در واكنش -60 × 231 806 دست آمده است. فرمول بهNOگرم گاز 6واكنش زير،نشدةاسيد مطابق معادلة موازنهبا مقدار كافي نيتريكMاتم فلز10

Oتواند باشد؟ (كدام ميMسولفات فلز , N :g.mol−= = 116  دهد.)فقط يك نوع كاتيون پايدار تشكيل ميMفلز ،14

    nM HNO M(NO ) NO H O+ → + +3 3 2 

1 (M SO2 4  2 (MSO4  3 (M (SO )2 4 3  4 (M(SO )4 2  

گرم 8

ا	س�ژن

A

گاز

گرم 16

متان

B

گاز

C

گرم 3

هل�م

D

گاز

گرم 22

گاز

ديا	س�د 	ربن
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 كدام گزينه درست است؟ -61

  شود.يم سولفات تشكيل ميرنگ بار) هرگاه محلول باريم كلريد به محلول سديم سولفات اضافه شود، رسوب زرد1
  شوند.شونده محسوب ميها حلها و مولكولهاي همگني هستند كه در آن آب حالل و يونها و درياها مخلوط) آب اقيانوس2

  هاي شيميايي با يكديگر دارند.كنشناگون آن تنها برهمهاي گو) زمين از ديدگاه شيميايي پوياست و بخش3

Caها،و در ميان كاتيون−Clها،) در آب دريا، در ميان آنيون4   ترين مقدار را دارند.بيش2+

 چه تعداد از مطالب زير درست است؟ -62

×جود در كرة زمين در حدودهاي موآ) جرم كل آب 2015   سطح زمين را فرا گرفته است.75%قريباًگرم است كه تكيلو10

  يابد.كره، جرم كل مواد حل شده افزايش ميها تن مواد مختلف در آبب) ساالنه با حل شدن ميليارد

  گذارند.ميكره تأثيركره و هواكره، سنگهاي آتشفشاني، به ترتيب تنها روي هواپ) جانداران آبزي، الشة گياهان و فعاليت

  كلريد است.هاي حل شده در آب دريا، احتمال تشكيل كلسيم سولفات با تبخير آب دريا بيشتر از منيزيمت) با توجه به مقدار يون

  هاي يخ است.برابر سهم كوه45ها تقريبًاكره، سهم آب اقيانوسجود در آبث) از بين منابع آب مو
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

 ؟هستندنادرستهاي زيررتچند مورد از عبا -63

هاي حل شده در آب درياي مرده، به راحتيهاي كرة زمين تقريبًا ثابت است و به دليل غلظت باالي نمكشده در آب) جرم كل مواد حلالف

  توان روي آن شناور ماند.مي

  هاي همگن هستند. طخلو) هواي پاك، ضد يخ و محصوالت واكنش محلول نقره نيترات با محلول سديم كلريد، همگي مب

NH)اي در آب دريا وجود دارند و تركيب يونيجدول دوره 2و 1هايهاي گروه) كاتيونپ ) SO4 2 گرد واز كودهاي شيميايي است كه گو4

  دهد.ژن را در اختيار گياه قرار مينيترو

  كسيد است.توليد شده، دو برابر همين مقدار به ازاي انحالل هر واحد پتاسيم هيدروهاي) به ازاي انحالل هر واحد سديم نيتريد در آب، تعداد يونت
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 است؟نادرستكدام گزينه -64

  شود كه الگويي براي تهية آب مقطر است.) هنگام تشكيل برف و باران تقريبًا تمام مواد حل شده در آب، از آن جدا مي1

2 (BaCl2هاي نقره نيترات و سديم سولفات اسـتفادهتوان به ترتيب از محلولتركيبي بوده كه محلول در آب است و براي شناسايي آنيون و كاتيون آن مي
  كرد.

  ها در تركيب ليتيم فسفات است. اتمبرابر نسبت تعداد عنصرها به10نيوم سولفات،ها به عنصرها در تركيب آمو) نسبت تعداد اتم3

  كند.شونده را در خود حل ميشونده تشكيل شده است كه حالل جرم بيشتري دارد و حل) محلول از دو جزء حالل و حل4

Naكه غلظت يـونسوزآورگرم محلول سودبايد با چند كيلوتقريب بهزيرنشدةمطابق واكنش موازنهمقدار اضافي از گاز كلر -65 (aq)+در آن برابـر

ppm1335570/است واكنش دهد تا  شود؟حاصلNaClگرم2

(H ,Cl / , Na ,O : g.mol )−= = = = 11 35 5 23 16 

    Cl (g) NaOH(aq) NaClO (aq) NaCl(aq) H O(l)+ → + +2 3 2  
1 (1/2  2 (48/2  3 (5/3  4 (88/3  
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/ليتر محلول نقره نيترات با چگاليميلي50جود درهاي نقرة موام يوندادن تمبراي رسوب -66 g.mL−11 ×ppmو غلظت7 56 ليتـر، چند ميلـي10

/ 35محلول /درصد جرمي سديم كلريد با چگالي1 g.mL−11  الزم است؟25

    (Ag ,Cl / , N , Na ,O : g.mol )−= = = = = 1108 35 5 14 23 16  

1 (25  2 (30  3 (35  4 (40  

ليتر در اختيار است. با اضافه كردن محلول ديگري از سديمگرم بر ميلي 5/2مول بر ليتر و چگالي 4كسيد با غلظتگرم محلول سديم هيدرو750 -67

1/ليتر و چگالي آن برابرميلي500يابد. اگر حجم محلول اضافه شدهمول بر ليتر كاهش مي 1محلولكسيد به آن غلظت موليهيدرو گرم بـر2

 ليتر باشد، درصد جرمي محلول اضافه شده كدام است؟ميلي

    (Na ,O ,H : g.mol )−= = = 123 16 1  

1 (8  2 (16  3 (24  4 (32  

Xژن گازيليتر از يك هالوميلي9600 -68 (g)2P Xتوليد ميPX5گرم96/68، مطابق واكنش زير،4به هنگام واكنش با كـدامكند. جرم مولي

P)ليتر بر مول در نظر بگيريد.) 24ها رااست؟ (در شرايط آزمايش، حجم مولي گاز g.mol )−= 131 

P(معادله موازنه شود.)     X PX+ →4 2 5  

1 (19  2 (5/35  3 (80  4 (127  

/كز در خون فردي برابر باغلظت مولي گلو -69 mol.L− −× 3 14 5 دهـد؟قند خون اين فرد را بـا چـه عـددي نشـان مـي ،متركودستگاه گلو .است10

(C ,H ,O :g.mol )−= = = 112 1 16 

1 (96  2 (91  3 (86  4 (81  

ليتـر مخلـوطميلـي60مـوالر و حجـمmليتر با محلولي از منيزيم كلريد به غلظتميلي40موالر و حجم nمحلولي از نقره نيترات را به غلظت -70

چنـدmوnببرحسـها در محلول نهاييمجموع غلظت يونكرده باشند،هاي كلريد رسوبپس از اتمام واكنش فقط نيمي از يوناگركنيم.مي

 موالر است؟

AgNO (واكنش موازنه شود.) (aq) MgCl (aq) AgCl(s) Mg(NO ) (aq)+ → +3 2 3 2 

1 (/ n / m+0 4 1 2    2 (/ n m+0 25   

3 (/ n / m+0 2 0 6    4 (/ n m+0 5 2 
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ازجملة اول 3فاضل مجموعتاول آن است. اگربرابر مجموع سه جملة 3،كه جمالت آن روند كاهشي دارنديك دنباله حسابيجملة اول10مجموع-71
 ؟باشد، جملة چهلم اين دنباله كدام است11 ،جملة اول آن 4مجموع

  10−) 4  1− )3  1 )2  صفر )1

xمعادلة درجه دومهايريشهβوαاگر -72 x+ − =22 4 βباشند، حاصل0 + β −

β − α

2
2

2 3
2

 كدام است؟

1( 1
3  2( 1

9  3( 2
3  4 (2

9  

fنمودار تابعينمساحت ناحية محصور ب -73 (x) x x= + + −11 2 g(x)و خط به معادلة42 x= − +1  ؟كدام است42

1( 3  2( 5  3( 8  4 (15
2  

xكدام گزينه در مورد جواب (هاي) معادلة -74 x
x

+ + =
−

2 2 1  درست است؟34

  ) معادله فقط يك جواب مثبت دارد. 2    معادله داراي دو جواب مثبت است. ) 1
  ) معادله جواب ندارد. 4  ) معادله يك جواب مثبت و يك جواب منفي دارد. 3

Aتعداد توابعي كه از -75 {a , b , c , d}=بهB {e , f}=شودتعريف مي، B  شود؟تعريف ميAبهچند برابر تعداد توابعي است كه از
  ) برابرند4  برابر8) 3  برابر4) 2  برابر2) 1

)Aنقاط -76 , )4 0،B( , )−1 )Cو1 , )−7 4ABCاگر .هستندسه رأس مثلثHوMبه AH كدامMHطولباشند،AMةو ميانترتيب پاي ارتفاع
 ؟است

1( 5
2  2( 5

4  3( 2
2  4 (2

4  

yخطچند نقطه روي -77 x= )Bها از دو نقطهشود كه مجموع فواصل آنيافت مي1+ , )1 )Aو2 , )0  ؟باشدمي 2برابر1
  1 )2    صفر )1
  شمار بي) 4    2 )3

aدامنة تابعاگر -78 xf (x)
x x b

−=
+ −2
2

3
 به −{a}باشد،صورتa b−2  كدام است؟4

1( −9    2( 6  
3( −12    4 (5  

79- f  ؟با هم برابرندgودر كدام گزينه دو تابع

1( f (x) x x= g(x)و2− x. x= −1  2( f (x) x= − g(x)و3 x x= −  

3( f (x) x= − − g(x)و3 x x= −  4 (xf (x)
x

=
2

g(x)و , (x )= ≠1 0  

برد تابع -80
x , x

f (x)
, x

x

− ≥
= 

− <

0
1 0

 كدام است؟

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

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه15 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازدفه،)1(حسابانهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

آيندهنگاه به–1حسابان
 )1(حسابان
)1(كل فصلجبر و معادله

(تا ابتداي تابعتابع
تابع جزء صحيح) -ايپله

  49تا 1هايصفحه
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C(Oاگر دو دايرة -81 , Cو5( (O , )′ ′ OOمتقاطع و2 x′ = −3 xگاه كدامباشد، آن2   قابل قبول است؟يك از مقادير زير براي

1 (3
2    2 (5

2  

3 (7
2    4 (9

2  

C(Oاگر دو دايرة -82 , Cو3( (O , )′ ′   ها كدام است؟ نمماس مشترك باشند، طول مماس مشترك خارجي آ 3دارايتنها4

1 (2 3    2 (3 2  

3 (4 3    4 (6 2    

3ها به ترتيبهاي خارجي و داخلي آندو دايرة متخارج كه طول مماس مشترك -83 واحـد اسـت 8هـاالمركـزين آنواحد و طـول خـط15و7

  تر است؟تر چند برابر شعاع دايرة كوچكاند. شعاع دايرة بزرگمفروض

1 (3
2    2 (4

3  

3 (5
4    4 (6

5  

M 4و 3هايهاي مشترك دو دايرة متقاطع به شعاعامتداد مماس -84 Mهم برخورد ميبادر نقطة  5تر برابـرتا مركز دايرة كوچككنند. اگر فاصلة

  مماس مشترك دو دايره كدام است؟باشد، طول

1 (4
3    2 (5

3  

3( 2    4 (5
2    

ABدر شكل زير -85 AC=وMNx   كدام است؟بر دايره مماس است. مقدار

1 (−2 2  

2 (−6 2  

3 (−3 3  

4 (−7 3  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه10 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از فهد،)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
  هاي اول و دوم)(درس
  23تا 9هايصفحه
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ABدر شكل زير -86 BD=وˆCAD = 028BAC Oاست. زاوية   مركز دايره است.) چند درجه است؟ (

1 (30             

2 (31  

3 (33  

4 (36  

Mترين و بيش مك-87 واحد است. اگر بتوانيم از اين نقطه دو مماس بر دايره رسم كنيم، فاصلة دو نقطة18و2ترتيباي بهتا دايرهترين فاصلة نقطة

 تماس از يكديگر كدام است؟

1 (/4 8    2 (/7 2  

3 (/8 4    4 (/9 6  

88- ABدر شكل مقابل، اگرα  چند درجه است؟مماس بر دايره باشد،

1 (80      

2 (75  

3 (85  

4 (70  

89- Bخطاگر پارهاند. مماس دروندر شكل زير، دو دايره در نقطةAED CD  ، آنبر دايرة كوچكتر مماس باشددر نقطة كـدام اسـت؟گـاه طـول

)AC = DEو4 = 8  (   

1 (4  

2 (/4 5  

3 (5  

4 (6  

90- M MTمطابق شكل زير، از نقطة MT′Cودو مماس Tرا بر دايرة TT′Aتربه وسط كمان كوچك′رسم كرده و از ) وصـل(نقطة

BرMTخطدهيم تا پارهكرده و امتداد مي Mقطع كند. اگرا در نقطة = ′TBTو°20 = °60  AOT چنـد برابـرباشد، مساحت قطـاع

 مجذور شعاع دايره است؟

1 (π
9      

2 (π
6  

3 (π2
9  

4 (π5
18 
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91- q 2qدر شكل زير، اندازة برايند نيروهاي وارد بر بار q4qوq3،1از طرف بارهاي تغيير كنـد، در ايـن صـورت 3صفر است. اگر عالمت بار

q N.m(kبر حسب نيوتون كدام است؟2برايند نيروهاي وارد بر بار )
C

=
29

29 10× 

  ) صفر1
2 (i−90


  

3 (i90


  
  ه كافي نيست. ئل) اطالعات مس4

10Cي به جرمروي سطح بادكنكي كرو -92 −گرم، بار الكتريكي μ200را در يـك ميـدان الكتريكـي   كنـيم و آنايجاد مـيطور يكنواخترا به
و در چـه جهتـي باشـد تـا نيوتون بر كولنباشد، اندازة ميدان الكتريكي چند N2دهيم. اگر نيروي شناوري وارد بر بادكنكخارجي قرار مي

Nبادكنك معلق ب g)ماند؟ )
kg

=10 

1 (/ 39 5 /) 2  ، در جهت نيروي گرانشي×10 310 5   ، در جهت نيروي گرانشي×10

3 (/ 39 5 /) 4  ، در خالف جهت نيروي گرانشي×10 310 5   انشي، در خالف جهت نيروي گر×10

Eمطابق شكل زير، درون ميدان الكتريكي يكنواختي به بزرگي -93 N / C= 32 Av، ذرة بارداري از نقطة×10 در خالف جهت0با تندي اولية
درصد كاهش و بار الكتريكـي آن 25شود. اگر جرم ذرهمتوقف ميBدر نقطةcm12شود و پس از طي مسافتميدان الكتريكي پرتاب مي

Avدرصد افزايش يابد و مجدد از نقطة25 متر متوقفشود، پس از طي چند سانتيدر خالف جهت ميدان الكتريكي پرتاب0با تندي اولية
 نظر شود.) شود؟(از نيروي وزن و اصطكاك صرفمي

1 (6    
2 (2/7  
3 (12  
  صفحة مثبت برخورد خواهد كرد. ) ذرة باردار به4
  

Cذره -94 +اي با بار الكتريكي μ3در نقطه− V /داراي انرژي جنبشي80اي با پتانسيل الكتريكي mJ0 است. اگر ذره، خود به خـود و تحـت 2
Vاي با پتانسيل الكتأثير ميدان  به نقطه شود؟ (از اتالف انرژي و نيروي وزنژول ميمنتقل شود، انرژي جنبشي آن چند ميلي200−تريكي

 نظر شود.)صرف
1 (/0 16  2 (/0 56  3 (/0 24  4 (/0 44  

qمطابق شكل -95 qو1زير، دو ذرة باردار nC=2 4A qاي ثابت شدهالزاويهاز مثلث قائمBودر دو رأس ، با نيروي الكتريكـي بـه 2اند. اگر بار
× − N 59بزرگي  كند، بزرگي ميدان الكتريكي خالص حاصل از اين دو بار در رأس قائم مثلث، چند نيوتون بر كولن است؟را جذبq1بار10

)N.mk
C

= ×
29

29 10      (  

1 (× 43 10 10       2 (× 23 10  3 (× 415 10  4 (× 25 10 10  

  دقيقه30 

  دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
  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

يندهنگاه به آ–2فيزيك
 )2(فيزيك

  الكتريسيتة ساكن
  )1(كل فصل

  44تا 1هايصفحه

  دقيقه30 
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qهاي ميدان الكتريكي در صفحه نمايش داده شدهدر شكل زير، تعدادي از خط -96 1Aاند. اگر به بار مثبت Fدر نقطة 1نيروي الكتريكي
از طرف

qمي 2Bدان الكتريكي و به بار منفي F، در نقطة 2نيروي الكتريكي
از طرف ميدان الكتريكي وارد شود، كدام گزينه بردار نيروهاي الكتريكي

F1
وF2

دهد؟ (ترتيب از راست به چپ به درستي نمايش ميا بهر| q | | q |=1   نظر شود.) ، از نيروي الكتريكي بين دو بار صرف2

  

1 (        2     (      

  

3      (    4    (  

  است.  . . . خالصدهد كه ميدان الكتريكيقفس فاراد نشان ميآزمايش-97

    نهايت بيدر داخل رسانا) 2    صفردر داخل رسانا) 1

  ) همواره مماس بر سطح رسانا4    ) همواره عمود بر سطح رسانا  3

98- C Cمطابق شكل زير است. اگرC2و1نمودار انرژي ذخيره شده در يك خازن برحسب بار روي صفحات آن، براي دو خازن مستقل C=2 1
1
3

C   چند ميكروفاراد است؟1باشد، ظرفيت خازن

1 (300                

2 (150  

3 (120  

4 (180  

κايك ياختة عصبي (نورون) داراي ثابت دي -99 = 4nmلكتريك ×10، ضخامت سلولي − m 10و مساحت سطح 22 هايباشد. تعداد كل يونمي10

mVالزم براي آن ن فقط يـك بـار يونيـده در دو طرف اين سلول عصبي ايجاد شود، كدام است؟ (فرض كنيد هر يو100كه اختالف پتانسيل

F باشد،
m

−ε = × 120 9 eو10 / C−= × 191 6 10 (  

1 (/ × 74 5 10  2 (× 58 10  3 (× 59 10  4 (× 79 10  

100- V Vمتصل كرده12مطابق شكل زير، خازني را به دو سر يك مولد تغيير دهيم، فاصلة بين صفحات24ايم. اگر اختالف پتانسيل مولد را به

  دهد.)خازن را چند برابر كنيم تا ظرفيت خازن بدون تغيير باقي بماند؟ (پديدة فروشكست رخ نمي

1 (1             2 (2  

3 (1
4    4 (1

2  



 20:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401شهريور11آزمون-تابستانپروژة
 
 

  
  

qايدو بار الكتريكي نقطه -101 C= μ1 qو2 C= − μ2 2r ديگر قرار دارند. اگر نصف يكي از بارها را برداريم و به ديگري اضافهاز يكبه فاصلة
r  شود؟كنند، در مقايسه با حالت قبل چند برابر ميديگر وارد مياز هم قرار دهيم، اندازة نيرويي كه دو بار به يك2كنيم و دو بار را به فاصلة

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

16  

رو، در دو رأس يك مثلث قرار دارند. ميدان الكتريكي خالص اين دودو ذرة باردار مطابق شكل روبه -102
q qذره در رأس ديگر مطابق شكل است. 
1
2

 ام است؟كد

1 (25
144    2 (5

12    

3 (12
5    4 (144

25  
qايبار نقطه -103 هاي ميدان الكتريكي بين دوهت خطهاي زير، جيك از شكلدهيم. كدامرا در مجاورت صفحة رساناي باردار منفي قرار مي0<

 دهد؟جسم را درست نشان مي
  

1(  2(  3(  4 (  
  
  

104- +q +Jبرابردر ميدان الكتريكي يكنواختAتاBازدر شكل داده شده، تغييرات انرژي پتانسيل الكتريكي بار μ2است. تغييرات انرژي
+q Cپتانسيل الكتريكي بار AB)تواند باشد؟كدام گزينه ميBتااز نقطة BC)= 

1 (/ J− μ1 5  
2 (J+ μ2  
3 (J− μ2  
4 (/ J+ μ1 5  
qااي مطابق شكل قرار دارند. برسه بار نقطه -105      چند ميكروكولن است؟2يند نيروهاي الكتروستاتيكي وارد بر هر يك از بارها صفر است. بار

1 (− 2
9  

2 (+ 2
9  

3 (− 8
9  

4 (+ 8
9  

A   رو روي پاية عايقي قرار دارد. آونگمخروط فلزي بدون باري مطابق شكل روبه -106 در اطـراف CوB،هاي الكتريكي بدون بـار الكتريكـي
ترين انحراف به ترتيب از راست به چپ مربوطترين و كممخروط فلزي و در تماس با آن قرار دارند. با اتصال مولد واندوگراف به مخروط بيش

 به كدام آونگ است؟
1 ( AوB  
2 ( BوC  
3 ( CوA  
4 ( AوC  

12cm
5cm

q
1

q
2

E

  
    

E
�

A B C

ABC

 : سؤاالت آشنا2فيزيك
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Cچگالي سطحي بار الكتريكي كره -107 اي فلزي به قطر يك متر،
m
μ

 است. بار الكتريكي موجود در سطح كره چند ميكروكولن است؟25

1 (π5      2 (/ π7 5  

3 (/12 5      4( 15  

الكتريك را به آرامي بين دو صفحة آن واردو پس از پر شدن، يك قطعه ديايممطابق شكل زير، خازن تختي را به دو سر مولدي متصل كرده -108

 كنيم. نمودار تغييرات ولتاژ دو سر خازن برحسب بار الكتريكي ذخيره شده در آن، كدام است؟مي

  

1(    2(  

  

3(    4(    

  

ات خازن را نصف كنيم و فضاي بين صـفحات كه از مولد جدا شده است در اختيار داريم. اگر فاصلة بين صفحايخازني مسطح و شارژ شده -109

پر كنيم، بزرگي ميدان الكتريكي بين صفحات خازن نسبت به حالت اوليه چنـد درصـد5الكتريكي با ثابتآن كه قبالً هوا بوده را توسط دي

  كند؟تغيير مي

  يابد. ش ميدرصد كاه80) 2    يابد. درصد كاهش مي20) 1

  يابد. درصد كاهش مي50) 4    يابد. درصد افزايش مي50) 3

110- μF 8Vظرفيت يك خازن /است، اگر انرژي اين خازن در مدت20و اختالف پتانسيل دو سر آن s0 تخليه شود، تـوان متوسـط تخليـة 2

  ست؟انرژي خازن چند وات ا

1 (/0 08    2 (/0 008  

3 (/0 32    4 (/0 016
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Xعبارت كدام گزينه -111  ؟زير استعبارتمتفاوت باY32و14از نظر درستي يا نادرستي در رابطه با دو عنصر

  »اند.هر دو عنصر رسانايي الكتريكي كمي دارند و در يك گروه از جدول تناوبي قرار گرفته«
  رسد.الكترون به آرايش گاز نجيب مي 4ست دادنبا از دX) عنصر1
nهاي با) اختالف شمار الكترون2 =   است.14دو عنصر برابرآرايش الكتروني اتمدر3
  خود ظاهري براق و درخشان دارند.اولين عنصر گروهبرخالفYوX ) هر دو عنصر3
  دوره است.همايمايع جدول دورهنافلزباY) عنصر4

Aبا توجه به اينكه كاتيون -112 Bجدول تناوبياز عناصر واسطه دورة چهارم ،بودهآرايش الكتروني گاز نجيبداراي3+ 2−است و آرايش الكتروني آنيون

 است؟درستكدام مطلب ،شودختم ميp62به
  و دورة چهارم جدول قرار دارد.  4در گروهA) عنصر1
  است. 3برابرپر شده،هاي الكتروني هزيراليشمارBاتم) در2
  .در طبيعت استنوع اكسيدداراي سهA) پنجمين عنصر بعد از3
  است.كمتربا آن،دورهپذيري اولين عنصر هماز واكنشAپذيري عنصر) واكنش4

 ؟روند تغييرات كدام موارد يكسان است،عنصرهاافزايش عدد اتميبادر جدول تناوبي، -113

  هادر گروهخصلت فلزي –هاالف) شعاع اتمي در گروه
  هادر گروهخصلت فلزي –هاب) شعاع اتمي در دوره

  هادر گروهخصلت نافلزي –ها) شعاع اتمي در گروهپ
  هادر گروهخصلت نافلزي –ها) شعاع اتمي در دورهت
 )ت( ،)پ() 4  )پ( ،)ب() 3  )ت( ،)الف() 2  )ب( ،)الف( )1

 . . . جز بههستند،نادرستهاي زيرهمة عبارت -114
  تر است. ها بيشدهندهها از واكنشوردهاپذيري فرشود، واكنشطور طبيعي انجام ميطور كلي در هر واكنش شيميايي كه به) به1
  الية خود يك الكترون دارند.سه عنصر در آخرين زير ،تناوبيچهارم جدولدورةجود در) در ميان عناصر مو2
  تر است.هايش سادهتر باشد؛ استخراج آن از تركيبچه يك فلز فعال) هر3
4 (Fe(OH) ،Fe(OH)3 Feو2 O2   محلول هستند.در آب نادر دماي اتاق3

 ؟ (نماد عناصر فرضي است.)استنادرستعبارت كدام گزينهدهد،را نشان ميجدول تناوبيچهارمدوره ةر واسطبا توجه به شكل زير كه تعدادي از عناص -115

D C          B    A  
  

1 (A lهاي باشمار الكترون ،در كاتيون پايدار عنصر lبايهابرابر شمار الكترون 1،2=  است.0=

Dمجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي الكترون) 2   است.58برابرهاي الية ظرفيت عنصر

3 (B 2ها به آنيون  كه نسبت شمار كاتيوندر اكسيدي از عنصر lالكترون با 4است، كاتيون داراي3ها برابر با =   است.2

  پر وجود دارد.يك زيرالية نيمهC در آرايش الكتروني عنصر) 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

(از ابتداي فصل تا ابتداي
هايي باها، هيدروكربنآلكن

  يك پيوند دوگانه)
  39تا 1هايصفحه
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 ؟تدرست اسزيرهاياز عبارتموارد كدام-116
  حالت فيزيكي ماده (جامد، مايع، گاز) وجود دارد.هر سه17در گروهدر دما و فشار اتاق،الف) 
  يابد.از راست به چپ افزايش ميي اصليهاپذيري فلزواكنشطور كلي در يك دوره از جدول تناوبي، بهب) 

  ول شدن دارد.ست و قابليت مفتادر جدول تناوبي رساناي گرما32پ) عنصري با عدد اتمي
  .است33برابردر دما و فشار اتاق،17عنصر مايع گروه ةاليزيررينهاي آخبراي الكتروناصلي و فرعيميانتوت) مجموع اعداد كو

  )ت( و )پ() 4  )پ(و )ب() 3  )ب(و(الف)) 2  )ت(و )ب((الف)،) 1
اسيد كافي واكـنش كلريك(در واكنش ترميت) را با هيدرو60%مينيم با خلوصگرم آلو 4/5) اكسيد الزم براي واكنش كامل باIII(آهن80%اگر-117

Alدر نظر بگيريد و25%راشود؟ (بازده درصدي واكنش دومتوليد ميآبدهيم، چند مول : g.mol−=    ).ها موازنه شوندواكنشمعادلة( )127
I) Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)+ → +2 3 2 3 

  II) Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) H O(l)+ → +2 3 3 2
1 (/0 072  2 (/0 48  3 (/0 144  4 (/0 036  

CHچند مورد از مطالب زير در رابطه با آلكان -118 CH(C H )(CH ) C(C H )(CH )3 2 5 2 2 2 5 3  است؟تنادرس2

    (C , H , O :g.mol )−= = = 112 1 16
  كتان است. او  متيلتري -3،3،6پاكنام اين تركيب براساس قواعد آيو ●
  گرم گاز اكسيژن نياز است.544براي سوختن كامل هر مول از اين تركيب به ●
  پنتان است.متيل -2 –اتيل -3در تركيبCH3هايروهدر اين تركيب، يك عدد كمتر از شمار گCH2هايشمار گروه ●
  تركيب زير است.نامهاي فرعي در، برابر با مجموع شمارة شاخهگذاري آن بر اساس قواعد آيوپاك نامهاي فرعي درمجموع شماره شاخه ●

  
/گرم از اين تركيب،26در ● × 242 408   ژن وجود دارد.هيدرواتم10
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 نوشته شده است؟ )2ي در رديف جلوي آن در ستون (درستبه،)1(هاي جدول زير، دليل عبارت بيان شده در ستوندر كدام رديف -119
  )2ستون ( )1ستون (  رديف

  هاپذيري كم آلكانواكنشها براي حفاظت از فلزهااستفاده از آلكان  1
  هاي گازيتماس پوست با آلكانهاي پوستبافتديدنآسيب  2
  هاي كربن بيشتري دارد.وازلين شمار اتمچسبندگي وازلين بيشتر از گريس است.  3
  است.گازي شكل ،بوتان در دما و فشار اتاقشود.از بوتان براي حفاظت از فلزها استفاده نمي  4

  

1 (1،3  2 (2،4  3 (2،3  4 (3،4  
دهد، چند موردهاي كربن آنها در فشار يك اتمسفر نشان ميحسب شمار اتمزنجير را برهاي راستدار زير كه تغيير نقطة جوش آلكانبا توجه به نمو -120

H)اند؟از مطالب زير درست ,C :g.mol )−= = 11 12 

C°تقريبًاپيوند اشتراكي،52آلكاني با ●  آيد.  جوش مي به305در دماي
Cترين آلكاني كه پيوندساده ● C−كند.گيري ميجلوخوبيدارد، از خوردگي فلزها به  
● g.mol ، تمايـل K473نسبت بـه آلكـاني بـا نقطـة جـوش 1184−آلكاني با جرم مولي

  براي تبديل شدن به گاز دارد.كمتري
گرمي فوالدي100اتم هيدروژن باشند و گلولة30و26ترتيب داراي بهBوAهاياگر آلكان ●

Aرا به داخل آن   رسد.ميها بيندازيم، در شرايط يكسان گلوله زودتر به ته ظرف محتوي آلكان
1 (4    2 (3    
�ربن  1) 4    2) 3 اتمهاي شمچالاير

ما
د

(0

C
)


