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  سؤالشمارة   تعداد سؤال  نام درس  عنوان
شمارة صفحه 
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  )1حسابان (
  1- 10 10  طراحي

4 -3  30  
  11- 20 10  آشنا

  15  5- 6  21- 30  10  طراحي  ) 2(هندسه 

  15  7  31- 40  10  طراحي  آمار و احتمال

  30  8- 11  41- 60  20  طراحي  )2(فيزيك 

  20  12- 15  61- 80  20  طراحي  )2(شيمي 

  110  3-15  1-80  80  جمع كل

      
  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

 021-6463 : :تلفن  923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب دفتر مركزي : 

@kanoonir_11r 
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  محل انجام محاسبات 

  

  
  
  
  
  
  

  

,در دنبالة حسابي - 1 x , y , ,...− + −35 1  ؟كدام استمجموع جمالت منفي  5

1( −70  2( −80  3( −100  4 (−120   

x  ؟برقرار است مقابلاوي ، تسxازاي كدام مقدار به - 2 x ... x x+ + + + = −2 10 111 3 3  

1( 2
3   2( 4

3  3( −2
3  4 (−4

3  

xهاي معادلة مجموع ريشه - 3 ax (a )− + − =2 2  اي آن كدام است؟ه ضرب ريشه حاصلاست.  3برابر با  0
1 (3-   2 (3  3 (1-  4 (1   

xةهاي معادل ريشه x2و x1اگر - 4 x− − =22 5 1 xمقدار ،دنباش 0 x+1 x) ؟كدام است 2 x )>1 2  

1( 33
2   2( 33   3( 32

2  4 (31   

و عـرض از   5/2كنـد، خطـي بـا طـول از مبـدأ       قطع مي 3و  1هاي  و محور افقي را با طول 6نمودار تابع درجة دومي كه محور عمودي را با عرض  - 5
)مبدأ   كند؟  هايي قطع مي ه طولرا با چ 10−(

  4و  2) 4   -2و  4) 3  -5و  3) 2  5و  3) 1

fمجموع مجذورهاي صفرهاي تابع - 6 (x) x x x x= − + + +4 3 24 6  كدام است؟ 2
1 (16  2 (14 3 (12  4 (10  

aمعادلة aبه ازاي چند مقدار طبيعي از - 7
x x

− =
+ −2
1 2

1 1
 ؟نداردجواب  

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

xاگر - 8 x)هاي معادلة يكي از ريشه 1= )k x k
k(x k ) k

+ + −− =
−+ + −2 2

2 1
21 4

توانـد   نسبت اين دو مقدار كدام مـي  .آيد دست مي به kبرايباشد، دو مقدار  

 ؟باشد

1( 1
4   2( 3

4  3( 1
3  4 (3

2  

xمعادلة هاي جوابتعداد  - 9 x x x− = − −2 23 2 4 6  ؟كدام است 1

  3) 4  2 )3 1 )2  صفر )1

xاگر - 10 x x+ + = + +9 6 2 xباشد، مقدار 5
x

−
+

3
2

 ؟كدام است 

1( 4  2( 1
2  3( 1

4  4 (1
8  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  نويسيد:خود را ب 10گذاري چند از  هدف، )1( حسابانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 )1( حسابان  1ان حساب
 جبر و معادله

هاي (مجموع جمالت دنباله 
حسابي و هندسي، معادالت 

دوم و معادالت گويا  ةدرج
  و گنگ)

  22تا  1هاي  صفحه
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  محل انجام محاسبات 

  

}آن دسته باشد، يعني  ةكنيم كه تعداد جمالت هر دسته، برابر شمار بندي مي اعداد طبيعي فرد را طوري دسته - 11 } , { , } , { , , } , ...1 3 5 7 9 . در 11
 چهل، كدام است؟ ةشمار ةآخر واقع در دست ةصورت جمل اين

1 (1563   2 (1589   3 (1639   4 (1651  

 پنجم است؟ ةجملاول، چند برابر  ةاست. جمل 153اول آن  و مجموع شش جملة 136اول  جملةهندسي، مجموع سه  ةدر يك دنبال - 12

1 (81
16  2 (8  3 (9  4 (16  

xدوم  ةدرج ةمعادل - 13 ( m )x m+ − + − =23 2 1 2 ضـرب آن دو ريشـه برابـر باشـد،      ها بـا معكـوس حاصـل    حقيقي است. اگر مجموع ريشه ةداراي دو ريش 0
 كدام است؟ mمقدار

1 (7
2   2 (3  3(−1   4 (− 5

2 

xي هاي معادله ريشه βو αاگر - 14 x− + =24 12 1 +باشند، مقدار  0
α β
1  چقدر است؟ 1

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

yة، منحني به معادلmمقادير ةبه ازاي كدام مجموع - 15 (m )x x m= + + + −22 3  كند؟ ها را در هر دو طرف مبدأ مختصات، قطع ميx، محور1
1 (m mيا   1< < −2     2 (m− < <2 1     
m) فقط 3 < m) فقط 4      2− >1  

| ةهاي معادل ابجو ةكدام گزينه دربار - 16 x | x x− = − −21  صحيح است؟ 1
] ة) دو جواب در باز1 , )−2 ) ة) دو جواب در باز2    دارد.  2 , ]−2    دارد.  2

) ة) يك جواب در باز3 , )0 ] ة) دو جواب در باز4    دارد.  1 , ]0   دارد. 3
شود. بهـروز بـه تنهـايي در چنـد      ساعت اين كار انجام مي20كند. اگر هر دو با هم كار كنند، در ساعت زودتر از فرهاد تايپ مي 9بهروز يك مجله را به تنهايي - 17

 دهد؟ ساعت اين كار را انجام مي
1 (32     2 (33     
3 (35     4 (36  

x ةاگر معادل - 18 a x
x

− = −
+

2
2  تواند باشد؟  كدام مي aتغييرات ةحقيقي متمايز باشد، محدود ة، داراي دو ريش13

1 (a < 9     2 (a > 9     

3 (a < 37
4     4 (a > 37

4 

aاگر - 19 a a+ + =23 2 4 aباشد، عدد  2
a
 ، كدام است؟1+

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

x ةمعادل - 20 x x+ − + − =1 2  چند ريشه دارد؟ 1
    ) دو2    ) يك1
 شمار ريشه دارد. ) بي4    ) ريشه ندارد.3

 سؤاالت آشنا –1حسابان
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  محل انجام محاسبات
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AB،در شكل زير - 21 CD وAE مماس بر دايره و كمانAC =  دايره است.)قطر  AD( ؟است چند درجه BAEˆدر اين صورت اندازة زاوية .باشد مي 0100

1 (40      

2 (35  

3 (50      

4 (70  

,C(Oدر دايرة - 22 Ô، اگر3( ( x )= + 03 Ĉو 5 ( x )= − 04  ؟كدام است ABطول كمان ،باشد 25

1 (π7
10     2 (π7

15  

3 (π2
3    4 (π19

30  

ˆدر شكل زير، اگر - 23 ˆM N− = 01  ؟باشد، كدام رابطه همواره درست است 20

1 (BC = 020      

2 (BC = 040  

3 (AD = 040      

4 (AD = 080 

ABمقابل،  در شكل - 24 = CDو 6 =  ؟است. شعاع دايره كدام است 0180برابر CDو ABهاي و مجموع كمان 4

1 (15     2 (13  

3 (2 3    4 (2 2  

 

قطع  Eدهيم تا دايرة محيطي مثلث را در نقطة را رسم كرده و امتداد مي ABCاز مثلث ADدر شكل مقابل، نيمساز - 25
AEكند. حاصل DE× ؟برابر كدام است 

1 (BD2     2 (AB2  
3 (CD2    4 (CE2 

  ذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسههاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

  2هندسه 

 )2هندسه (
  دايره 

ها در  مفاهيم اوليه و زاويه(
  )دايره

  17تا  9هاي  صفحه

t.me/Azmoonha_Azmayeshit.me/Azmoonha_Azmayeshi

forum.konkur.in

www.konkur.in



 6:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 آبان 6آزمون  -2پروژة 
 

 
 
 
 

  محل انجام محاسبات

F

A

M

N

E

B
M

T

A

B M

D

A

C

O
AB

P

C

D

B

A

D

N

C

�

M

50
0

30
0

ˆاند. اگر اندازه هم EFو MN،NEهاي در شكل زير، كمان - 26 ˆA E=  است؟ 0180چه كسري از Êباشد، اندازة زاوية 5

1 (1
15     2 (1

17  

3( 1
18    4 (1

19 

BMبر دايره مماس است. اگر Tدر نقطة MTدر شكل زير، - 27 BT= وAB AT= باشد، اندازة زاويةM ؟است چند درجه 

1 (30    2 (32  

3( 34    4 (36 

 ؟برحسب درجه كدام است αاندازة زاويةدر شكل زير،  - 28

1 (50    2 (45  

3( 40    4 (30 

aترتيب برابر به CDو AB،BCدر شكل زير، طول وترهاي - 29 +3 4،a +5 aو 1 −7 ACBˆقطر دايره و ACاست. اگر  1 =  aباشـد، مقـدار   050

 ؟يك از اعداد زير باشد تواند برابر كدام مي

1 (5
4     2 (11

8   

3( 3
2     4 (15

8  

PCگرسازند. ا مي 045با يكديگر زاوية Pدر نقطة ABو قطر CDدر شكل زير، وتر - 30 = PDو 7  ؟باشد، شعاع دايره كدام است 1=

1 (2 5     2 (2 6   

3( 5    4 (6 
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  محل انجام محاسبات

p q r p (q r) ? 
· j

  
 
 
 
 
 
 
 

 

kاول واعداد مجموعة  P( شود؟ با نمادهاي رياضي به كدام صورت نوشته مي »اولي وجود دارد كه فرد نيست عدد« گزارة سوري - 31 ∈ است.( 
1(x P;x k∀ ∈ ≠ +2 1    2(x P; x k∀ ∈ ≠ 2 
3( x P; x k∃ ∈ ≠ +2 1  4(x P; x k∃ ∈ ≠ 2   

x« هاي سوري ارزش گزاره - 32 ; x x∀ ∈ ≥2 «و »x ; x∃ ∈ − <1 0 «ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به 
  درست -نادرست) 2    درست -درست) 1
  نادرست -نادرست )4    نادرست  -درست) 3

 گزارة مناسب براي ستون آخر جدول كدام است؟ هاي زير، ارزش گزاره لبا توجه به جدو - 33
1 (r (p q) ∧     2 (q (p r) ∧   
3 ((p q) r∨     4 ((p r) q∨  

p)در چند حالت ارزش گزارة rو p،qگزارة در جدول ارزش سه - 34 q) (q r)∨ ⇔  درست است؟ ∧
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7 

x« نقيض گزارة - 35 ; x x∃ ∈ < ∧ ≤20 1«هاي زير است؟ يك از گزاره ، كدام 
  باشد.1 گتر از رعددي حقيقي وجود داردكه نامنفي بوده و مربع آن بز )1
  است. 1گتر از رمربع آن بز يا استهر عدد حقيقي نامنفي ) 2
  باشد. 1گتر از رعدد حقيقي وجود دارد كه مثبت بوده يا مربع آن بز) 3
 است.  1 گتر ازرهر عدد حقيقي مثبت است يا مربع آن بز) 4

 كدام است؟» احتمال پيشامدي برابر صفر باشد آن است كه پيشامد تهي باشد. كه در پرتاب يك تاس، شرط الزم و كافي براي آن«نقيض گزاره   - 36
  در پرتاپ يك تاس، احتمال پيشامدي صفر نيست اگر و تنها اگر آن پيشامد تهي نباشد.) 1
  .در پرتاب يك تاس احتمال پيشامدي صفر نيست و پيشامد تهي است) 2
  احتمال پيشامدي برابر صفر باشد آن است كه پيشامد تهي نباشد. كه در پرتاب يك تاس، شرط الزم و كافي براي آن) 3
 گاه آن پيشامد تهي نيست. برابر صفر باشد، آن پيشامدياگر احتمال  در پرتاپ يك تاس،) 4

qهاي اگر گزاره - 37 r وp q هـاي  نادرست باشند، ارزش گـزاره  ترتيب درست و به( r p) (r p) ⇔   و(p q) ( r q)∧  ⇔ 
 ؟ترتيب از راست به چپ چگونه است به

  نادرست -درست) 2    درست -درست) 1
 نادرست -نادرست) 4    درست  -نادرست) 3

p)گزارة - 38 q) (p q)∧  ∧  هاي زير است؟ يك از گزاره هم ارز منطقي با كدام 
1 (T  2 (F  3 (p  4 (p 

 است ؟ نادرستيك از گزارهاي زير  كدام - 39

1 (x ; x x∀ ∈ ≥2  2 (x ;x x∃ ∈ <2 2  3 (xx ; x∀ ∈ ≤2 2  4 (xx ; x∃ ∈ =3 3  
 نما تهي است؟ نماهاي زير باشد، مجموعة جواب كدام گزاره طبيعي دامنة متغير گزارهاعداد اگر مجموعة  - 40

1( n!
n

= 2  2(nn!≤
2

2   3(n n< −2 8 15 4(n n< −2 5 4  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 15 
خود را  10گذاري چند از هدف، آمار و احتمالهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 بنويسيد:
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال

 آشنايي با مباني رياضيات
 (آشنايي با منطق رياضي)

 18تا  1هاي صفحه
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  محل انجام محاسبات

BA

k

A B

qq

x

q
1

2r r

q
2

�C= q
3

- 3 C�=+12

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

−Cالكتريكي هايترتيب داراي بار به Cو A،Bسه كرة رسانا و مشابه - 41 μ10،C+ μ30 وq يهـا  كـره  باشند. ابتدا ميA وC  بـا يكـديگر   را
 Cو B هاي در نهايت كره ،كنيم ميجدا از هم ها را  تماس داده و سپس آن B كرة ارا ب Aةكر، از همها  آنتماس داده و بعد از جدا كردن 

−Cبا برابر Cةاگر بار نهايي كر كنيم. داده و از هم جدا ميرا تماس  μ10 باشد، بار اولية كرةC است؟ چند ميكروكولن  

1( −110
3  2( − 20

3  3( −10
3  4 (− 70

3  

×است، تعداد مثبت  الكتريكي داراي باركه اي رسانا  كرهاگر به  - 42 132 شود. مجموع مقادير  برابر بار اوليه مي 6/0اندازة بار آن  ،دهيمالكترون  10

eبار اولية كره چند ميكروكولن است؟ ( ممكن براي / C−= × 191 6 10(  
1( 8  2( 2  3( 12  4 (10  

عـدد بيشـتر از    A،1510هـاي كـرة   پروتـون  تعـداد  .عـايقي قـرار دارنـد    هاي هشود كه روي پاي در شكل زير، دو كرة رساناي مشابه ديده مي - 43

چنـد ميكروكـولن بـار و چگونـه بـين دو كـره مبادلـه         kبا وصل كليد .است B،1410روي كرةاضافي هاي  هاي آن و تعداد الكترون ترونالك

e( ؟شود مي / C−= × 191 6   )ماند. يم باقي نميو فرض كنيد در نهايت باري روي س 10
1( C+ μ72، ازA بهB  
2( C− μ72، ازB بهA  
3( C− μ88 ،ازB بهA  
4 (C+ μ88 ،ازA بهB  

كنند. اگـر   وارد مي Fبه بزرگي الكتريكي ياند و به يكديگر نيروي ، در جاي خود ثابتqبارهاي الكتريكي مثبت و هم اندازةل زير، كمطابق ش - 44
كه  بزرگي نيروي الكتريكي، شود و فاصلة دو بار را نصف كنيم q−3 برابر با Bمنتقل كنيم تا بار جسم Bبه جسم Aتعدادي الكترون از جسم

  شود؟ مي Fكنند، چند برابر دو بار به هم وارد مي
1( 30    2( 15  
3( 120    4 (60  

 هـاي شـود. اگـر بار   وارد مـي  q2بار الكتريكـي  بر Fاند و نيروي الكتريكي خالص ثابت شده xمطابق شكل زير، سه ذرة باردار بر روي محور - 45

r3و rترتيب به اندازة را به q3و q1الكتريكي
چند  q2نيروي الكتريكي خالص وارد بر بار الكتريكي ، اندازةكنيم نزديك q2به بار الكتريكي 4

  شود؟ مي Fبرابر

1( 26
9     2( 10  

3( 25
6     4 (1  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

2 فيزيك  
 )2( فيزيك

(بار  ساكن  كتريسيتةال
الكتريكي، پايستگي ...، بر هم 
نهي نيروهاي الكتروستاتيكي، 
ميدان الكتريكي، ... و بر هم نهي

  هاي الكتريكي) ميدان
  17تا  1هاي  صفحه

t.me/Azmoonha_Azmayeshit.me/Azmoonha_Azmayeshi

forum.konkur.in

www.konkur.in



 9:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 آبان 6آزمون  -2پروژة 
 

 
 
 

  محل انجام محاسبات

q q

q-2

2

q
3

- 8 C�=

q
4

�C=q
1

5�C=

q
2 =؟ 20cm

10cm

-25 +5

A

q
1

20cm

q
0

�C=+64

10cmB 10cm

q
2

×

AB O C

Q q
C

q
B

�C=16 q
A

�C=-2

x

را برداشته و به  q1درصد از بار 25 برده و Aرا به نقطة q0بار ، صفر است. اگرBدر نقطة q0در شكل زير، نيروي الكتريكي برايند وارد بر بار - 46

N.mk( ؟خواهد شد SIچند واحد Aدر نقطة الكتريكي دانبزرگي مي ،اضافه كنيم q2بار
C

= ×
29

29 10(  

1( / × 73 15 10     2( × 73 10  

3( / × 63 15 10    4 (710  

Axهاي ترتيب در مكان را به Cqو Aq،Bqبارهاي شكل زير، قمطاب - 47 cm= −30 ،Bx cm= Cxو  60− cm= قـرار   xروي محور  30+

N.mk( ؟در حال تعادل باشد(مبدأ مختصات)  Oدر نقطة Qباشد تا بارچند ميكروكولن  Cqبار دهيم. مي
C

= ×
29

29 10(  

1( −2     2( 2    

3( 4    4 (8  

qاي  قطهن دو بار الكتريكي - 48 C= + μ1 qو  2 C= + μ2  q0ها بر بار اند. فاصلة نقاطي كه در آن متر از يكديگر ثابت شده سانتي 30در فاصلة  32

  متر است؟ شود، چند سانتي وارد مي q2و q1اندازه از سمت دو بار ي همينيروها

1( 6  2( 10  3( 16  4 (26  

از طـرف سـه    q3رد بر بـار اگر برايند نيروهاي وا اند. در چهار گوشة مستطيل واقع شده q4و q1،q2،q3چهار ذرة باردارمطابق شكل زير،  - 49

N.mk( چند ميكروكولن است؟ q2صفر باشد،  q4و q1 ،q2بار
C

= ×
29

29 10(  

1( +10     2( −10  

3( −40    4 (+40  

  

  q2در محل بار qميدان ناشي از باربزرگي . اگر اند ثابت شدهاالضالع  يك مثلث متساويروي سه رأس  اي نقطه در شكل زير، سه بار الكتريكي - 50

  ؟است Eچند برابر qدر محل بار q−2ناشي از بار ميدان الكتريكي بزرگيباشد،  Eبرابر با

1( 1    2( 2  

3( 3     4 (3
2   
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A

B r (cm)
r 9

E
N

C
)(

x
q A B

d 4cm

× × ×

y

x

 d.يابد كاهش مي درصد 36به اندازة  qاي ميدان الكتريكي ناشي از بار نقطهاندازة رويم،  مي Bبه نقطة Aكه از نقطة در شكل زير، هنگامي - 51

  ؟متر است تيچند سان

1( 81
16     2( 64

9   

3( 16    4 (6  

qاي  دو بار الكتريكي نقطه - 52 C= μ1 qو  6 C= μ2 متري از  سانتي 3فاصلة اند. اندازة ميدان الكتريكي برايند در  از هم واقع cm5به فاصلة  8

N.m(kچند نيوتون بر كولن است؟  q2متري از بار  سانتي 4و  q1بار  )
C

= ×
29

29 10  

1 (/ × 71 5 10  2 (× 76 10  3( / × 710 5 10  4 (/ × 77 5 10  

دهيم و  ميرا به يكديگر تماس دو كره  .است Cμ12دو كرهمجموع اندازة بار  و داريم q2و q1نام با بارهاي هم ي كوچك و مشابهرسانا ةدو كر - 53

/تعداد × 131 25 با بار بيشتر  ةاز كر cm5در فاصلةها)  (قبل از تماس كرهميدان الكتريكي اوليه . اندازة شود الكترون بين دو كره مبادله مي 10

N.mk( ؟است نيوتون بر كولن چند
C

= ×
29

29 eو 10 / C−= × 191 6 10(  

1( / × 71 44 10     2( / × 81 872 10  

3( / × 72 88 10    4 (/ × 72 16 10  

Aصورت شكل زير است. اگر به Bqو Aqاي نقطه ميدان الكتريكي بر حسب فاصله براي دو بار الكتريكي اندازة نمودار تغييرات - 54 Bq q= 25
4 

  متر است؟ چند سانتي rباشد،

1( 6/3  

2( 8/1  

3( 9  

4 (5  

qاي  اگر ميدان الكتريكي ناشي از بار نقطه - 55 C= − μ4  درو در مبدأ مختصاتSIصورت  بهOE j= × 54 10
 بردار ميدان الكتريكي بار ،باشدq 

)Aدر نقطة , / )(m)10 N.mk( ؟كدام است SIدر 3
C

= ×
29

29 10(  

1( / i− × 43 6 10


     2( / j− × 41 8 10


  

3( i− × 48 10


    4 (j− × 48 10
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20cm
q

1

40cm

0

q
2

} x

y

BA

8m

q
2

q
1

qبارهاي - 56 C= μ1 qو 4 C= − μ2 كدام  SIدر ABخط در وسط پاره برايند ميدان الكتريكياندازة  .اند قرار گرفته Bو Aدر نقاطترتيب  به 6

N.mk( است؟
C

= ×
29

29 10(  

1( 5625    2( 2250  
3( 3375    4 (2000  

 مبدأقرار دارند و ميدان الكتريكي برايند حاصل از اين دو بار در  yو xبر روي محورهاي q2و q1اي  نقطه ، دو بار الكتريكيزير مطابق شكل - 57

OEصورت به SIدر  Oمختصات Ei Ej= − 2
  است. نسبتq

q
1
2

  ؟كدام است 

1( 8  

2( −8   

3( 1
8   

4 (− 1
8  

 q3و q1،q2شـود كـه نيروهـاي وارد بـر بـار از طـرف بارهـاي        بار الكتريكـي نيـرو وارد مـي    4از طرف گرم  ميلي 4به جرم  يبه ذرة باردار - 58

Fترتيب به i j= − +1 4 6
 ،F i j= +2

   وF i j= −3 6 3
  ي بـه بزرگـي   . اگر ذره تحـت تـأثير ايـن نيروهـا شـتاب     باشد ميMm/

s22  ،بگيـرد  5

F4نيروي
  نظر شود و همه بردارها در واحد ير نيروها بر ذرة باردار صرف(از اثر سا باشد؟ تواند نميكدام گزينهSI اند.) بيان شده  

1( i j− +3 6
 

  2( i j+5 2
 

  3( i j−7 4
 

  4 (i j+2
 

  

اي شكل با اصطكاك ناچيز  ستوانهاي عايق و ا در داخل لوله q2و q1با بارهايكوچك و مشابه مطابق شكل زير، دو گلولة باردار  - 59

 50اسـت. اگـر    Eها برابـر  متري از هم در حال تعادل هستند و اندازة ميدان الكتريكي در وسط فاصلة آن سانتي 40در فاصلة 

Eشود. نسـبت  مي ′Eها الكتريكي در وسط فاصلة آنبزرگي ميدان  ،بعد از تعادلدرصد از بار هر يك را خنثي كنيم، 
E

كـدام   ′

  نظر كنيد.) ها صرف (از تغيير جرم گلوله است؟

1( 1  2( 2  3( 8  4 (4  

اند. اگر اندازة بارهاي الكتريكي با هم برابر و جهت ميدان الكتريكي  تريكي روي رئوس و وسط ضلع يك مربع ثابت شدهدر شكل زير پنج بار الك - 60

به ترتيب از راسـت بـه چـپ كـدام      q5و q1،q2،q3،q4برايند ناشي از آنها در مركز مربع به صورت نشان داده شده باشد، عالمت بارهاي

  تواند باشد؟ مي

1 (+ − + + −   2 (− + − − +  

3 (+ + − + +   4 (− − + − −  
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Xيون پايدار كه آرايش الكتروني عنصريتناوبي با جدول  14اگر عنصري در گروه  - 61 ]آن 2+ Ar] d818 هاي  يك از گزينه كدام ؛، هم دوره باشداست 3
 ؟زير درست است

  .داردو كدر اين عنصر سطح تيره  )1
  دهد. مياز دست الكترون عناصر  در واكنش با ديگراين عنصر  )2
  گذارد. الكترون به اشتراك ميدر واكنش با ديگر عناصر دارد و  ياين عنصر رسانايي الكتريكي كم )3
  رسانايي گرمايي دارد. ي وخوار اين عنصر چكش )4

 ؟اند هاي زير درست چند مورد از عبارت - 62
  فلز باشد. تواند يك شبه نمي ،آن برابر صفر است  ترين زيرالية اتم عدد كوانتومي فرعي بيرونيعنصري كه آ) 

  گذارد و رسانايي الكتريكي كمي دارد. ها الكترون به اشتراك مي در واكنش با ديگر اتم ،M32عنصرب) 
  ان است.با عدد اتمي چهارمين گاز نجيب يكس ،14و نخستين فلز گروه 14گروه فلز  شبهعدد اتمي نخستين  تفاوتپ) 
  شوند. نافلز محسوب مي ،ها تك حرفي است اي كه نماد آن عناصري از دورة سوم جدول دورهت) 

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
 ؟است نادرست كدام مطلب - 63

  خام بيشتر است. يا مصرف نسبي نفتتوليد يا مصرف نسبي مواد معدني از ميزان توليد  ميزان )1
  باشند. شوند و فاقد سطح صيقلي مي ثر ضربه خرد ميبر ا ، سه عنصر14گروه  در بين عناصر )2
  فلز جاي داد. توان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه ها مي اي را بر اساس رفتار آن عنصرهاي جدول دوره )3
  شود. اي تكرار مي صورت دوره فيزيكي و شيميايي عناصر بهخواص  ،اي عنصرها مطابق قانون دوره )4

 ؟اي زير درست هستنده چند مورد از عبارت - 64

  باشند. رساناي جريان برق مي s ةعناصر دست •
 خوار هستند. عناصري وجود دارند كه چكش ،p ةدستدر بين عناصر  •
 باشند. عناصر گروه چهارده رساناي برق مي •
 دهد. الكترون از دست ميدر واكنش با نافلزات، شود كه براي تشكيل پيوند  هر دوره با عنصري آغاز مي •
 دارد.بين عناصر بيشترين خاصيت نافلزي را جدول تناوبي عنصر دوره دوم هفتمين  •

1 (2  2 (3  3( 4  4( 5  
 (نماد عناصر فرضي هستند.) ؟با توجه به جدول مقابل كه بخشي از جدول تناوبي عنصرهاست. چند مورد از مطالب زير درست است - 65

   دهد. دوتايي قطبي تشكيل ميهاي  همواره تركيب ،Dبا عنصر Xعنصر آ)
  دهد. و در دماي اتاق با گاز هيدروژن واكنش نمي بودهو مايع  F2صورت در دماي اتاق به Fعنصرب) 
  گذارند. هاي ظرفيتي خود را به اشتراك مي الكترون ،ها در واكنش با ديگر اتم Zو Cاتمپ) 
  كمتر است. Eبيشتر و از Aاز Bخاصيت نافلزيت) 

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

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

  2شيمي 
 )2شيمي (

قدر هداياي زميني را بدانيم 
فصل تا ابتداي دنياي (از ابتداي 

  ها) واقعي واكنش
  22تا  1هاي  صفحه

A X B
C D E
Z F

14 15 16 17

2
3
4

½»o¬
½n»j
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A B C D E
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48 42 38 190 145

o ~ ¹ø
ÌI ÷ {

�
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ش

اتمچ� عدد
A B

(p
m

)

C D E F G

 هستند.) (نماد عناصر فرضي ؟است نادرستكدام مطلب  - 66

  كمتر است. عنصر سديم پذيري آن از  ، واكنشبيشتر و در شرايط يكسان E12از A19فلزي عنصر خواص )1

  هاي وابسته به اتم قابل توضيح است. بر اساس كميت اي دوره روندهاي تناوبي در جدول )2

  ها به از دست دادن الكترون وابسته است. به ميزان توانايي اتم آن G25و M21 ،D3رفتار شيميايي عنصرهاي )3

  هايي از تغيير شيميايي هستند.  توليد نور، آزادسازي گرما، تشكيل رسوب و خروج گاز نشانه )4

 ؟است نشدهمقايسه به درستي انجام در چند مورد از موارد زير  - 67

Caشعاع اتمي: آ)  Br>20 35   

Mgخواص فلزي: ) ب Fe>12 26  

Naترين اليه:  ها در بيروني شمار الكترون) پ Cu>11 29  

Alو Si14تفاوت شعاع اتمي: ) ت Al>13   Mg12و  13

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

 ؟نيستيك از موارد زير، دليل افزايش شعاع اتمي در يك گروه  كدام - 68

  ها  اليههاي الكتروني با افزايش عدد كوانتومي اصلي در  تعداد اليه افزايش )1

  بيروني ةهاي الي هسته بر الكترونمؤثر  كاهش جاذبة )2

  هاي پر شده بين هسته و الية الكتروني بيروني داد اليهافزايش تع )3

  هاي الية بيروني كاهش تحرك الكترون )4

(نماد عناصـر   ؟دآي وجود مي اي داده شده است. از تركيب كدام دو عنصر، تركيب يوني به در جدول دوره )Eتا Aترتيب از (به عنصر متوالي 5شعاع  - 69

 فرضي هستند.)

1( B،A   

2( C،A   

3( E،D  

4( D،B  

 (نماد عناصر فرضي هستند.) باشد، كدام گزينه درست است؟جدول تناوبي سوم  دورةزير، مربوط به تغييرات شعاع عناصر  نموداراگر  - 70

  است. Eاز كمتر Gپذيري واكنش )1

  دهد. الكترون از دست مي Aاز تر آسان Bعنصر )2

  دهد. واكنش نميطور طبيعي  به Aبا تركيب اكسيد Cعنصر )3

−Cحتي در دماي Gعنصر )4   دهد. نش ميواك با گاز هيدروژن به سرعت 0200
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 كدام گزينه درست است؟ ،اي باشد جدول دوره دورة چهارمو  8در گروه  Aاگر عنصر - 71

  خودي است. يك واكنش خود به ،واكنش اكسيد اين فلز با كربن در دماي باال )1

nي بايها زيراليه در )2 l+ =   الكترون دارد. 10خود،  5

  رسد. الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب قبل خود مي 2ين عنصر با از دست دادن ا )3

Aفقط تركيب ،در واكنش با يون سولفات )4 (SO )2 4   تواند تشكيل دهد. را مي 3

 ؟اند درست جدول تناوبي دورة چهارم dچند مورد از مطالب بيان شدة زير دربارة عناصر دستة - 72

  الكتروني است. 6آ) تنها يكي از عناصر ياد شده داراي سه زيرالية 

  هاي الية دوم آن برابر است. با شمار الكترون dهاي زيرالية شمار الكترون ،28در عنصر شمارة ب) 

  باشند. ر يا نيمه پر ميپd چهار عنصر داراي زيراليةپ) 

  الكتروني است. 6هاي  برابر شمار زيراليه 5/2 ،هاي دو الكتروني شمار زيراليه ،در دومين عنصرت) 

1( 4    2( 3  

3( 2    4( 1  

 . . .  جز به ،اند هاي زير درست در مورد عناصر واسطة دورة چهارم همة عبارت - 73

  پر هستند.مالً كادرصد اين عناصر داراي سه الية الكتروني  20 )1

  الكترون وجود دارد. 13ها  از آن تنها يك عنصردر الية الكتروني سوم  )2

  باشد. 1تواند برابر  نسبت كاتيون به آنيون مي ،ها در فرمول شيميايي اكسيد چهارمين و نهمين عنصر آن )3

  درصد اين عناصر تك حرفي است. 10نماد شيميايي  )4

 . . .  جز به ،اند هاي زير درست همة عبارت - 74

−Cحتي در دماي ،هالوژني كه نماد شيميايي آن تك حرفي استهر  )1   دهد. واكنش مي H2به سرعت با گاز 0200

  هاي فلزهاي واسطه است. رنگ زيباي فيروزه، ياقوت و زمرد نشاني از وجود برخي تركيب )2

lالكترون با 9اكسيد  (II)در مسكاتيون در آرايش الكتروني  )3 =   وجود دارد. 2

  ها وجود دارد. در وسايل خانه مانند تلويزيون رنگي و برخي شيشه ،الكترون ظرفيتي دارد 3كه جدول تناوبي عنصر واسطة دورة چهارم  )4

Mعنصر - 75 nبا هاي با كدام يون تعداد الكترونبار مثبت آن  يون دوگروه و  دام عنصر همبا ك 224+ l+ =  (نماد عناصر فرضي هستند.) ؟برابري دارد 4

1( A42 وB −234     2( A42 وC+29    

3( D44 وB −234    4( D44 وC+29  
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  محل انجام محاسبات
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) ؟است نادرستآرايش الكتروني كاتيون در كدام مورد  - 76 Fe , Cr , Mn , Cu)26 24 25 29  

1( Cu O2  

2( MnO2  

3( Cr O2 3  

4( FeO  

 ؟است نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 77

)تونپشعاع اتمي عنصر قبل از كريآ)  Kr)36، از شعاع اتمي عنصرX19 .بزرگتر است  

  جدول تناوبي بزرگتر است. 17از شعاع اتمي عنصر مايع گروه  X32و Z22شعاع اتمي هر دو عنصرب) 

nالكترون با عددهاي كوانتومي 10ها  عنصرهاي واسطه دورة چهارم، دو عنصر وجود دارد كه در اتم آندر ميان پ)  = lو 3 =   .وجود دارد 2

Mواكنشت)  O(s) Cu(s) CuO(s) M(s)+ → +2   فلز اصلي است.) M( پذير است. انجامطور طبيعي  به 2

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

 توان براي استخراج مس از سنگ معدن آن استفاده كرد؟ از كدام واكنش زير، مي - 78

1( FeO Cu+ →     2( Na O Cu+ →2    

3( Cu O Zn+ →2    4( Cu O Au+ →2  

 ؟هاي زير، كدام گزينه درست است با توجه به واكنش - 79

  شود. خودي و طبيعي انجام مي صورت خودبه باشد، واكنش به نقره Xاگر )1

  توان در ظرف آهني نگهداري كنيم. سولفات را نمي (II)محلول مس )2

  تواند ايجاد شود. كلريد طبق واكنش؛ مي (III)محصول طال ،طال باشد Xاگر عنصر )3

  آيد. رنگ آبي درمي به لعنصر مس باشد، با گذشت زمان رنگ سبز محلو Mاگر) 4

 اند؟ هاي زير درست كدام موارد از عبارت - 80

FeO(s)« در واكنشآ)  M(s) ...Δ+   است. پذير واكنش انجام ،باشد Caيا Na،Mg، فلزهايي مانندMاگر فلز »→⎯⎯

  پذيري فلز طال از بقيه كمتر و فلز آهن از بقيه بيشتر است. در بين فلزهاي آهن، نقره، روي، طال و مس واكنشب) 

  تر است. قيمت مانند طال و نقره آسان شرايط نگهداري فلزهاي قليايي از شرايط نگهداري فلزهاي گرانپ) 

  شود. كيلوگرم پسماند ايجاد ميحدود سه هزار  ،در توليد يك حلقة عروسي از فلز طالت) 

  باشد. گري مي دستي كشورمان شيشهترين صنايع  ترين و ارزنده يكي از اصيلث) 

  (ث) و (آ) )4  و (ث) (آ)، (ت) )3  و (ث) (پ)، (ت) )2  (آ)، (پ) و (ث) )1
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