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xنمودار تابع  - 1 af (x) b+= xها را در  ، محور طول2+ yها را در  و محور عرض 1= = − 1
 تواند باشد؟ كند. نمودار آن كدام مي قطع مي 4

1 (x

y

    2 (
x

y

 

  

3 (x

y

    4 (
x

y

  

xyشكل مقابل نمودار تابع - 2 ( a)= −1  است. كدام گزينه درست است؟  2

1 (a
a

<1                2 (a a>2 3   

3 (a a>     4 ((a )+ >21 3    

 باشد؟ مي xتابعي از yيك از معادالت زير، در كدام - 3

1 (x y− + = 22     2 (y y x− + =3 4 5   

3 (x y =2 5     4 (x y y= + −2 2   

|x|هاي معادله  ضرب جواب حاصل - 4 |x|−+ =5 38 2  كدام است؟12

1 (9
16     2 (4

9   

3 (64
81     4 (16

81  

xfنمودار تابع - 5 (x) −= ]در بازة 14 , )+ xg(x)تابع در چه وضعيتي با نمودار ،0∞ ( / ) −= 2 20  قرار دارد؟ 4

  تر  ) پايين2    ) باالتر 1

  تر سپس باالتر  ) ابتدا پايين4    تر  ا باالتر سپس پايين) ابتد3

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 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
 )1( حسابان

 )2(كل فصل تابع 

 توابع نمايي و لگاريتمي
  (تابع نمايي)

    79تا  37هاي  صفحه
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32
x

y

fتابع - 6 (x) x ( a )x= − − − +22 2 12 )در بازة 3 , a]−∞ پذير است. مقدار وارونa تواند باشد؟ چند عدد طبيعي مي 

  شمار ) بي4  2) 3  1) 2  ) صفر 1

|x|معادلة  - 7 | x |−  چند جواب دارد؟ 2=

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

  شود؟ اين ماده به انرژي تبديل مي جرم ثانيه باشد، بعد از يك دقيقه تقريباً چند درصد 10عمر يك مادة راديواكتيو  هاگر نيم - 8

1 (88  2 (92  3 (95  4 (98 

xfدامنة تابع - 9 (x)
x x

−=
− +2
3
4 3

 ؟كدام است كوچكتربازة  از اجتماع دو بازه تشكيل شده است. طول 

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

x، توابعkبه ازاي چند مقدار - 10 x kf (x)
x x k

+ −=
+ −

2
2

3 3 g(x)و 3 k k= − +3 2  ؟اند با هم مساوي 3

  3) 4  2 )3  1 )2  صفر )1

fog(x)توابع - 11 ax x= − +22 2 fو  1 (x) x= +2 همواره پايين نيمساز ربـع اول و سـوم    g(x)نمودار تابع aبه ازاي چه حدودي از .مفروضند 3

 ؟است

1( ( , )−1 1   2( [ , ]−10   3( ( , )−1 0  4 (( , )−∞ −1  

f مساحت بين تابع - 12 (x) x[x]= و محورxها در بازة[ , )0 ]( ؟كدام است 2  .)ماد جزء صحيح استن [

1( 1
2   2( 1  3( 3

2  4 (2  

fاگر - 13 (x) x b= − + g(x)و 6 a x c= − +2 fو 2 g {( , ), ( , )}+ = −2 4 2 تابع گاه دامنة باشد، آن 4
g
 ؟شامل چند عدد صحيح است 1

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

xfاگر - 14 (x)
x

=
fofof)مقدار 1− ...f )( )

31
5

¾LUo¶
 ؟كدام است 

1( 5  2( 5
4   3( 2  4 (−1   

afكه مربوط به دو تابع زيربا توجه به شكل  - 15 (x)
x

= g(x)و 2 x b= yباشد، برد تابع مي + x a b= +  ؟كدام است +

1( [ , )− +∞2     2( [ , )+∞7  

3( [ , )− +∞7    4 ([ , )+∞9  
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1 2 3-1

2

1
1

2

f

g

y

x

fاگر برد تابع - 16 (x)
x x

=
− +2

3
1

)صورت بازة به  , ]α β  ،باشدα + β ؟كدام است 

1( 2    2( 1  

3( 4    4 (3  

x]اگر - 17 ]− = −2 1 xباشد، مجموعه مقادير 1 
  3 ؟چند عضو دارد )[  .)ماد جزء صحيح استن [

1( 2    2( 3  

  صفر) 4    1 )3

xاگر - 18 fو 0< (x) x
x

= − g(x)و 6 f ( x )−= − − + +11 2 6 gباشند، 42 ( )−1  كدام است؟ 3

1( 1    2( 5/2  

3( 2    4 (5/3  

fاگر - 19 (x) x= + g(x)و 4 x= + fyباشند، برد تابع 2 ( )(x)
g

−
=

1
 ؟كدام است 

1( [ , )+∞2     2( [ , ]−2 2  

3( [ , )+∞0    4 ([ , )− +∞2  

gof، مقدار تابعيرزدر شكل  gو fهايبا توجه به نمودار - 20 (x)h(x)
fof ( x )

−
=

−

1

3 4در نقطه به طول 5
  ؟كدام است 3

  صفر )1

2( 8
3   

3( 4
3   

4 (2  
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 شود؟ خط الزاماً حفظ مي هاي زير، شيب پاره ، در چه تعداد از حالتdنسبت به خط ABخط در بازتاب پاره - 21
    عمود باشد. dبر خط AB خط پارهالف) 
  باشند. dروي خط  Bو Aنقاطب) 
  فاصله باشند.به يك  dاز خط Bو Aنقاطپ) 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
ABگـردد. اگـر   بر خـودش منطبـق مـي    Bاست و تصوير نقطة Aتصوير نقطة ′d ،Aنسبت به خط در بازتاب - 22 =12،AA x′ = +3 و فاصـلة   1

xبرابر با dاز خط Aنقطة + AAباشد، محيط مثلث 2 B′ كدام است؟ 
1 (30  2 (32  3 (34  4 (36  

ˆدر شكل زير، اگر - 23 ˆ ˆˆC A D C− = − = 02 2 B̂ˆباشد، حاصل 12 A− ؟چند درجه است 
1 (52      
2 (54  
3 (56      
4 (58  

 ؟واحد است. مساحت اين مثلث چند واحد مربع است 3االضالع برابر با نظير يكي از اضالع يك مثلث متساويشعاع دايرة محاطي خارجي  - 24
1 (3  2 (2 3  3 (4 3  4 (8 3  

 ؟، چند برابر طول هر ضلع يك شش ضلعي منتظم محاط در اين دايره استيك دايرهبر محيط نسبت طول هر ضلع يك مربع  - 25

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

 ؟هاي حاصل كدام ويژگي را دارند چهارضلعيكنيم. هر يك از  تاي قطر بزرگ آن به دو قسمت تقسيم ميرا در راس يك شش ضلعي منتظم - 26
  فقط محيطي هستند.) 2    فقط محاطي هستند.) 1
  نه محاطي و نه محيطي هستند.) 4    هم محاطي و هم محيطي هستند.) 3

 10كند، برابر  دو ساق ذوزنقه را به هم وصل ميهاي  خطي كه وسط طول پاره محيط شده است. اگر 4اي به شعاع  الساقين بر دايره يك ذوزنقة متساوي - 27
 ؟هاي دو قاعدة اين ذوزنقه كدام است باشد، اختالف طول

1 (16  2 (12  3 (8  4 (4  
ABCD ،ABدر چهارضلعي - 28 = 20، BC CDو 15= =  ACاي واقـع بـر قطـر    هاي اضالع اين چهارضلعي در نقطـه  است. اگر عمودمنصف 24

 ؟همرس باشند، مساحت اين چهارضلعي كدام است
1 (226  2 (234  3 (242  4 (250  

,C(Oدو دايرة - 29 Cو 3( (O , )′ ′ dالمركزين با طول خط 4 = حاصل شـده   ′′Cنسبت به وتر مشترك دو دايره، دايرة Cاند. از بازتاب دايرة مفروض 5
 كدام است؟ ′′Cو ′Cاست. طول مماس مشترك خارجي دو دايرة

1 (2
5   2 (4

5  3 (2 3
5  4 (2 6

5  

  دقيقه 25 
  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  را بنويسيد: خود 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 (

محيطي و  هاي (دايرهدايره
هاي چهارضلعي - محاطي مثلث

 محاطي و محيطي)
هاي هندسي و  تبديل 

  كاربردها
 بازتاب) - هاي هندسي (تبديل

  40تا  25هاي  صفحه
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، هر نقطه در اين صفحه در صورتي كه روي يكي از ايـن دو  Tواحد از يكديگر قرار دارند. تحت تابع 3در صفحه به فاصلة  d2و d1دو خط موازي  - 30

شود و در غير اين صورت تصوير آن بر بازتاب نقطه نسبت به خط دورتر منطبق است. كدام  ها قرار داشته باشد، بر خودش تصوير مي خط و يا بين آن

 ؟گزينه درست است

1 (T .2    تبديل نيست (T .تبديل است ولي طولپا نيست  

3 (T  4  دارد. ها را ثابت نگه نمي ولپا است ولي شيب خططتبديلي (T  دارد. ها را ثابت نگه مي شيب خط وتبديلي طولپا است  

  
  

  

  

كند. نسبت آن دو قطعه كدام  قطعه تقسيم مي 2ترين ضلع را به  ، در نقطة تماس، كوچك8و  9، 13به طول اضالع دايرة محاطي داخلي يك مثلث  - 31

 است؟

1(1
3    2(2

5        

3(3
7    4(2

3   

   كدام وضع را دارند؟ ABC، مساحت و محيط مثلثEوFبر روي دايره، بين دو نقطة ثابت Dطة تماسدر شكل زير با تغيير نق - 32

  ) محيط متغير، مساحت ثابت       1

    ) محيط متغير، مساحت متغير 2

    ط ثابت، مساحت ثابت ) محي3

  ) محيط ثابت، مساحت متغير4

 الساقين، با كدام شرط قابل محيط بر دايره است؟  يك ذوزنقة متساوي - 33

 ) دو قطر عمود بر هم 1

  ها هاي ذوزنقه، برابر يكي از ساق ) يكي از قاعده2

  دو ساق، گذرا از محل تالقي قطرها) خط واصل وسط 3

  ها خط واصل وسط دو ساق، برابر اندازة يكي از ساق ) طول پاره4

32و  6هاي  الساقيني به طول قاعده ذوزنقة متساوي - 34
 ترين فاصلة رأس ذوزنقه تا نقاط دايره چند واحد است؟ اي محيط است. كوتاه واحد بر دايره 3

1 (1
2  2 (3

2  3 (1  4 (3 

ضـلعي وصـل    را به تمامي رئوس شش Tاند. اگر نقطة  درون آن مفروض Tواحد و نقطة دلخواه  2به طول ضلع  ABCDEFضلعي منتظم  شش - 35

 كدام است؟ TAFو  TBC ،TDEهاي  مثلث  مجموع مساحتگاه  كنيم، آن

1 (6  2 (4 3  3 (3 3  4 (8  

 سؤاالت آشنا – 2هندسه 
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6اگر مساحت شش ضلعي منتظم محاط در يك دايره  - 36  است؟  3باشد. آنگاه مساحت شش ضلعي منتظم محيط بر اين دايره، چند برابر  3

1 (/7 2   2 (/7 5   3 (8   4 (9   

 صورت زير تعريف شده است. كدام گزينه در مورد اين تناظر صحيح است؟ به lبين نقاط صفحه و نقاط خط  Mتناظر - 37

M(A)گاه باشد، آن lخط  روي Aاگر نقطة A=.  

M(A)گاه باشد، آن lخارج خط Aاگر نقطة A=   باشد.  مي lبر  Aپاي عمود  ′Aكه ′

1(M .تبديل نيست  

2(M .يك تبديل است ولي طولپا نيست  

3(M .يك تبديل است و طولپا است    

4(M شمار نقطة ثابت تبديل دارد. يك تبديل طولپاست و بي  

Aبازتـاب داده تـا    d3را ابتدا نسبت بـه   ABC، مثلث d3و  d1 ،d2مطابق شكل با فرض موازي بودن خطوط - 38 B C′ ′ دسـت آيـد و سـپس     بـه ′

A B C′ ′ Aدهيم تا  بازتاب مي d2را نسبت به  ′ B C′′ ′′ Aحاصل شود و در نهايت ′′ B C′′ ′′ Aدهيم، تا  بازتاب مي d1را نسبت به  ′′ B C′′′ ′′′ حاصل  ′′′

 كدام است؟  ′′′AAباشد، آنگاه طول  1برابر  d1تا خط  Aشود. اگر فاصلة رأس 

 
1 (4    

2 (3    

3 (2    

4 (1  

 بازتاب دهيم، نتيجة بازتاب كدام است؟ L3و L1،L2ترتيب نسبت به محورهاي به اگر شكل زير را - 39

 
        

1 (    2 (      
  

      

3 (    4 (    
  

AEقرار دارند و  ADو ABبه ترتيب روي اضالع  Fو Eمفروض است. نقاط  32مساحت و  8به طول ضلع  ABCDلوزي - 40 AF= است.  1=

 كنيم. مساحت ناحية مشترك بين لوزي جديد و لوزي اوليه كدام است؟  رسم مي EFبازتاب لوزي را نسبت به محور

1 (1
2    2 (2    

3 (4    4 (8  
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Aاگر - 41 [ , ]= −1 Bو  2 [ , ]= 0 Aباشد، مجموعة 4 B× ؟شامل چند نقطه با مختصات صحيح است 

1( 6  2 (12  3( 15  4 (20  
 ؟ردتوان تعريف ك كنيم. چند پيشامد متفاوت در اين آزمايش تصادفي مي سه سكه را با هم پرتاب مي - 42

1( 8  2 (16  3( 64  4 (256  
P(Aاي كه باشند، به گونه Sاز فضاي نمونة دو پيشامد Bو Aاگر - 43 B ) /′ ′ =0 75 وP(A B ) /′ =0 35گاه ، آنP(A)  ؟استكدام 

1( 4/0  2 (5/0  3( 6/0  4 (7/0  
A)عضو باشند و 6و  4ترتيب داراي  به Bو Aهاي اگر مجموعه - 44 B) (B A) A B− × − = A)گاه مجموعة ، آن× B) (B A)× × چند عضو دارد؟ 

  24) 4  16 )3  4) 2  صفر )1
رهمگن، احتمال آمدن هر وجه متناسب با مربع عدد روي وجه است. در يك بار پرتاب اين تاس، احتمال ظاهر شدن عدد اول كوچكتر در يك تاس غي - 45

 ؟كدام است 5از 

1( 5
91   2 (2

7   3( 1
7  4 (11

91  

Sاي ر فضاي نمونهد - 46 {a,b,c,d}=،P(b) = 1
12، P({a, b,c}) m= + 1

P({b,d})و 3 m= + 1
 كدام است؟ mباشند، مقدار مي 4

1( 1
3   2 (1

4  3( 1
6  4 (1

12  

47 - A،B وC ســـه پيشـــامد دو بـــه دو ناســـازگار از فضـــاي نمونـــةS هســـتند. اگـــرP(A) /=0 3،P(B) /=0 P(C)و  4 /=0 باشـــند،  1
P(Aمقدار B C)′  ؟كدام است 

1( 8/0  2 (7/0  3( 6/0  4 (5/0  

Sاگر - 48 {a,b,c}= اي و فضاي نمونه P(a)،P(b) وP(c) 1سه جملة متوالي يك دنبالة هندسي با قدرنسبت
 كدام است؟ P(c)باشند، مقدار 2

1( 4
7   2 (3

7  3( 2
7  4 (1

7  

Aاگر - 49 {x , , , y }= − − +1 3 1 2 ،B { , , z , t }= − − +2 4 2 Aو 1 B B A× = xتـرين مقـدار   ترين و كـم  گاه اختالف بيش باشد، آن × yz t   كـدام
 ؟است

1( 160  2 (204  3( 240  4 (284  
نباشـد،   5يا  2باشد ولي مضرب  7يم. احتمال آنكه اين عدد مضرب كن انتخاب مي 700عددي را به تصادف از بين اعداد طبيعي كوچكتر يا مساوي  - 50

 ؟كدام است

1( 2
35   2 (3

70  3( 1
35  4 (1

70  

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

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

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

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
 آشنايي با مباني رياضيات
و (ضرب دكارتي بين د

(مباني  / احتمالمجموعه)
احتمال  -احتمال
 شانس) غيرهم

    51تا  35هاي  صفحه
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Q( C)�

V(V)

10

50

  
  
  
  
  
  

  
  

هـاي خـازن را از هـم دور كنـيم،      كنيم. اگر صفحه ها هوا قرار دارد، به اختالف پتانسيل ثابتي متصل مي دو صفحة خازن تختي را كه بين آن - 51
ترتيب از راست به چـپ چگونـه تغييـر     بزرگي ميدان الكتريكي يكنواخت بين صفحات خازن و بار الكتريكي ذخيره شده روي صفحات آن به

 كنند؟ مي
  كاهش -) افزايش2    افزايش -) كاهش1
  كاهش -كاهش) 4    افزايش -افزايش )3

/اختالف پتانسيل دو سر خازني به ظرفيت - 52 Fμ3 1/را 5 درصـد تغييـر    25دهيم. در اين حالت بار ذخيره شـده در خـازن    ولت كاهش مي 5
  ؟د ميكروكولن استكند. بار اولية خازن چن مي

1 (75/1    2 (7  
3( 75/15    4 (21  

انرژي ذخيره كولن بار از صفحة منفي به مثبت منتقل كنيم تا  شده است. چند ميلي رپولت  160اختالف پتانسيل  اب Fμ25خازني به ظرفيت - 53
  ژول افزايش يابد؟ ميلي 180ر خازن شده د

1 (−1     2 (1  
3( 9    4 (3  

بين صفحات خازن را كه ثابت  الكتريك را از باتري جدا نموده و دي كنيم و سپس آن شارژ مي V100را با ولتاژ Fμ20خازن تختي به ظرفيت - 54
κآن برابر =   ژول كار انجام شود؟ الكتريك حداقل بايد چند ميلي كنيم. براي خارج كردن دي ت، از فضاي بين صفحات خارج مياس 4

1 (100    2 (200  
3( 300    4 (400  

اگر همة اين انـرژي در مـدت   ، نشان داده شده است ،شود مي پرخازني كه توسط يك باتري نمودار ولتاژ برحسب بار براي مطابق شكل زير،  - 55
s10 ؟وات استميكروچند در اين مدت اين خازن توان متوسط  ،آزاد شود  
1 (125   
2 (25  
3( 50  
4 (1  

/Jاگر انرژي الكتريكي ذخيره شده در واحد حجم فضاي بين دو صفحة تخت يك خازن، برابر با - 56
cm
μ

33 باشد و فضاي بين دو صفحة خازن  6

κيكي با ثابتالكتر با دي = طور كامل پر شده باشد، بزرگي ميـدان الكتريكـي يكنواخـت بـين دو صـفحة خـازن چنـد ولـت بـر متـر            به 20

)Fاست؟ )
m

−ε = × 120 9 10 

1(× 54 10     2(× 52 10   
3(× 104 10      4(× 102 10    

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10 گذاري 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( زيكفي

(از ابتداي الكتريسيتة ساكن 
  خازن تا پايان فصل)/ 
  جريان الكتريكي

(از ابتداي فصل تا ابتداي توان 
  در مدارهاي الكتريكي)

  66تا  32هاي  صفحه
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C

A

V30

V

I

2

3

I
A

B

V V

I

t (s)

I(A)

0/08

10

1در مدتاگر  .وصل است V30باترييك به  Fμ6با ظرفيت خازن تختي - 57
ريان ج، يابد كاهش  cm2به cm3بين صفحات از فاصلةدقيقه  3

  ؟استميكروآمپر  از آمپرسنج چندعبوري متوسط 
1 (9    2 (6  
3( 3    4 (5/4  

  ؟نيستها در يك رسانا درست  كدام گزينه دربارة حركت الكترون - 58
  هاست. جهت قراردادي جريان الكتريكي برخالف جهت سوق الكترون) 1
  كنند. ها با سرعت سوق در خالف جهت ميدان داخل رسانا حركت مي الكترون) 2
  شود. هاي آزاد متوقف مي اي الكترون در صورتي كه رسانا به اختالف پتانسيل وصل شود حركت كاتوره )3

/mmسرعت سوق در يك رساناي فلزي از مرتبة) 4
s

0   است. 1

ثانيـه از   10اد الكترون در مدت چه تعدمطابق شكل زير است. برحسب زمان اهم  40از يك رساناي اهمي به مقاومت نمودار جريان عبوري  - 59
e) ؟گذرد اين رسانا مي / C)−= × 191 6 10  

1 (/ × 173 125 10    2 (× 185 10   

3( 1910     4 (/ × 183 125 10  

1است. اگر Rبرابر Lمقاومت سيمي به طول - 60
مانده سيم را از دستگاهي عبور دهيم كه با ثابت مانـدن   سيم را بريده و كنار بگذاريم و باقي 9

  (دما ثابت است.) ؟خواهد شد Rجرم، قطر مقطع سيم نصف شود، مقاومت سيم جديد چند

1 (128
9   2 (1

9   3( 18  4 (9  

Aqهايي عايق قرار داشته و داراي بارهاي اولية دو كرة مشابه و رسانا كه روي پايه - 61 C= μ18 وBq C= − μ12  هستند، توسط يك سيم رابط
شوند، جريان متوسط عبوري از سيم رابط  پتانسيل  ثانيه هم ميلي 3/0شوند. اگر دو كره طي مدت  ، به يكديگر وصل ميkرسانا و با اتصال كليد

آمپر و جهت جريان در سيم كدام است؟ (فرض كنيد كه پس از برقـراري تعـادل، بـاري روي سـيم رابـط قـرار        در اين مدت زمان چند ميلي
 گيرد.) نمي

  Aبه  B، از 50) 1
  Bبه  A، از 100) 2
  Bبه  A، از 50) 3
  Aبه  B، از 100) 4

ب نصف و دو ترتي به Aرسم شده است. اگر طول و شعاع مقطع رساناي Bو Aشكل زير، نمودار جريان عبوري برحسب ولتاژ براي دو رساناي - 62
  ؟است Bرساناي چند برابر مقاومت ويژة Aرساناي باشد، مقاومت ويژة Bبرابر طول و شعاع مقطع رساناي

1 (3
4    2 (4  

3( 1
6     4 (4

3  

هاي بار با شبكه اتمي است. به اين  اي حامل هاي بار . . . از افزايش برخوردهاي كاتوره رساناها، با افزايش دما، تاثير افزايش تعداد حامل در نيم - 63
  يابد. رساناها با افزايش دما . . . مي ترتيب مقاومت ويژه نيم

  كاهش -بيشتر ) 4  كاهش -كمتر  )3  افزايش -بيشتر ) 2  افزايش -كمتر ) 1

B A
k
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C DA B E F
C DA B E F

, ,
r rr r r r, ,
ε < εε = ε ε > ε

>< >

V

I
A

B

V

I
C

D

V

I

E
F

V

?ε =1

Vε =2 8

r = Ω1 1

r /= Ω2 0 5

V(V)

10

20
I(A)

100

15

Vε = 5 r /= Ω2 5

R = Ω10

A

V

افزايش دهيم و اختالف پتانسيل دو سـر   C040زمان دماي سيم را  كنيم. اگر هم كه حجم آن تغيير كند، دو برابر مي طول سيمي را بدون آن - 64

) ؟شود سيم ثابت باشد، جريان عبوري از اين سيم چند برابر مي )
K

−α = × 3 13 10   

1 (25
112   2 (112

25   3( 4  4 (1
4   

  ؟است نادرستكدام عبارت زير  - 65
  يابد. با افزايش شدت نور تابيده شده به آن، كاهش مي LDRمقاومت الكتريكي) 1
  دهد. ان الكتريكي را تنها از يك سو عبور ميكه جري اي است ديود قطعه) 2
  مقاومت يك رساناي اهمي به ساختار اتمي و جريان عبوري از آن بستگي دارد. )3
  توان به عنوان حسگر دما استفاده كرد. از ترميستورها مي) 4

روي محركة مولد و مقاومت دروني مولد شدت جريان عبوري از آن مطابق شكل زير است. ني برحسبنمودار اختالف پتانسيل دو سر يك مولد  - 66
  ؟در كدام گزينه بيان شده است SIترتيب از راست به چپ برحسب واحد به
1 (20 ،5/0  
2 (30 ،5/0  
3( 20 ،4/0  
4 (30 ،4/0  

  ين مولدها صحيح است؟مولد ترسيم شده است. چند مورد از مقايسه ا 6 اختالف پتانسيل بر حسب جرياندر شكل زير، نمودار - 67
  
1 (2  
2 (3  
3( 4  
4 (5  

اگر افـت  شود.  در مدار برقرار مي A2جريانو بنديم  مي Rرا به دو سر المپي به مقاومت rو مقاومت دروني V12محركة  يمولدي با نيرو - 68

1پتانسيل در مولد
  باشد؟ ترتيب چند اهم مي به rو R،المپ باشددو سر پتانسيل در  اختالف 11

  و صفر 6) 4  2و  5/5 )3  5/0و  6) 2  5/0و  5/5) 1
   ؟دهند ترتيب چند ولت و چند آمپر را نشان مي ج آرماني بهو آمپرسنآرماني سنج  ، ولتمقابلدر مدار شكل  - 69

1 (4 ، 4/0  
2 (4 ، 2  
  2 ،صفر  )3
  4/0 ،صفر ) 4

  ؟چند ولت است ε1دهد. نيروي محركة ولت را نشان مي 9سنج آرماني  در مدار شكل مقابل، ولت - 70
1 (10  
2 (11  
3( 12  
4 (13  
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برابر جـرم مصـرف شـدة     B ،44/1دهد. جرم آب تشكيل شده در سوختن كامل آلكان را هيدروژن تشكيل مي Aدرصد جرم آلكان 5/15تقريباً  - 71
O) ؟بيشتر است Aنسبت به آلكان Bدر آلكانكدام ويژگي  خودش است. ,C ,H : g.mol )−= = = 116 12 1  

  ها زمان فرو رفتن يك گوي فلزي در آنمدت  )2  افتد. در ظرف سربسته اتفاق مي كهميعان  الزم برايمدت زمان  )1
  ز در محيطدر يك ظرف در بابراي تبخير شدن مدت زمان الزم  )4  ظرف محل نگهداري شان ةچسبندگي به ديوار )3

(نمودار مربوط به نقطـة جـوش    ؟رد از مطالب زير، با توجه به نمودار داده شده درست استاكدام مو - 72
 زنجير است.) هاي راست آلكان

  به حالت گازي قرار دارند. C0300اتم كربن، در دماي 16بيش از  باهاي  ) تمامي آلكانآ
  يابد. بيشتر شود، اختالف نقطة جوش دو آلكان متوالي افزايش ميهاي كربن  هر چه تعداد اتمب) 
  باشد. پيوند كوواالنسي در دماي اتاق به حالت گازي مي 10آلكاني با پ) 
  باشد. ، مايع ميهپتانبرخالف  نونانحالت فيزيكي  C0140در دمايت) 

  (ت)، (ب) )2    )، (ب)آ( )1
  (ت)(پ)،  )4    )، (پ)آ( )3
  

 ؟صحيح است bو aهاي چند مورد از موارد زير در مورد فراوردة واكنش - 73

• SO3  هاي واكنش از فراوردهيكيa .است  
H SO (aq)a)CH CH (g) H O(l)

b)CH CH (g) Br (l)
= + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
= + →

2 42 2 2
2 2 2

  

 ، فاقد پيوند دوگانه است.bفراوردة قرمز رنگ واكنش •
 در تهية مواد دارويي و بهداشتي كاربرد دارد. aدار واكنش اكسيژنفراوردة  •
  توانند شركت كنند. مي bها در واكنش تنها تعداد اندكي از آلكن •
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟ورد از مطالب زير درست استچند م - 74
 باشد. ها مي هاي هيدروژن در آن تفاوت شمار اتمنصف  ،اتيل هپتان -3متيل پنتان و  دي -3، 2هاي كربن در  تفاوت شمار اتم •
 است. كمتراتم هيدروژن  14از آلكاني با  g.mol−172روي آلكاني با جرم مولي گران •
 آيد. پيوند كوواالنسي به وجود مي 8ش اتن با آب، تركيبي با واكن  ةدر ساختار فراورد •

C)نسبت تعداد پيوند يگانه • C)− به تعداد پيوندهاي(C H)− 1در ساختار سيكلوپنتان برابر
  باشد. مي 2

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 ؟صحيح است ،زير دربارة نفت هاي عبارتچند مورد از  - 75

 كنند. اسيد و آب را از آن جدا مي ،جزء، ابتدا نمك به خام، قبل از وارد شدن به مرحلة تقطير جزء نفت در فرايند پااليش •
 از نفت سبك كشورهاي عربي كمتر است. درياي شمال ميانگين نيروي بين مولكولي بين ذرات در نفت برنت •
 است.پيوند كوواالنسي  46تا  31اي با  اي غيرحلقوي سيرشدهه نفت سفيد شامل هيدروكربن •
  ها، مقدار گازوئيل از مقدار بنزين و خوراك پتروشيمي بيشتر است. در نفت سنگين كشورهاي عربي برخالف نفت سبك آن •
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  ي به سؤالگوي 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 (

را بدانيم قدر هداياي زميني 
ها،  (از ابتداي آلكان

هايي با پيوندهاي  هيدروكربن
  / يگانه تا انتهاي فصل) 

(از ابتداي  در پي غذاي سالم
فصل تا ابتداي آنتالپي، همان 

 محتواي انرژي است)
  63تا  32هاي  صفحه
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مول از يك  3/1ايند برابر با جرم آب توليد شده به ازاي مصرف اكسيد توليد شده در اين فر اگر جرم گاز كربن دي .سوزانيم را ميسنگ  گرم زغال 30 - 76
O) ؟آلكان در واكنش سوختن كامل آن باشد، در ساختار اين آلكان چند پيوند اشتراكي وجود دارد , H : g.mol )−= = 116 1 

 
1( 7  2( 10  3( 13  4( 16  

اكسيد و كلسيم اكسيد برابر  ريم. اگر جرم فراوردة توليد شده در واكنش بين گوگرد دينفتالن را در اختيار دا و اكسيد گاز گوگرد ديهاي برابر از  جرم - 77
در معدن خالص سولفيد  (I)توانيم چند كيلوگرم مس ل نفتالن مياممصرف شده در واكنش سوختن كبا استفاده از گاز اكسيژن  ،گرم باشد 600با 

Cu)نيم؟ مس سرچشمه به مس خام تبديل ك ,Ca ,S ,O ,C ,H : g.mol )−= = = = = = 164 40 32 16 12 1 
1( 6/3  2( 8/4  3( 2/1  4( 4/2  

 ؟كند درستي تكميل مي كدام گزينه جاهاي خالي عبارت زير را به - 78
طوري كه هرچه  . انرژي گرمايي يك ماده به . . . وابسته است، بهآن استانرژي گرمايي ارز با  همماده سازنده يك  هاي ذرهانرژي جنبشي « . . . 
  »هاي سازنده يك ماده . . . باشد، انرژي گرمايي آن ماده . . . است. ذره تعداد

  ميانگين، تعداد ذرات سازندة ماده، بيشتر، بيشتر )2  و دماي آن، بيشتر، بيشتر تعداد ذرات سازندة مادهمجموع،  )1
  و دماي آن، بيشتر، كمترتعداد ذرات سازندة ماده ميانگين،  )4  بيشتر، كمتر مجموع، تعداد ذرات سازندة ماده، )3

 ؟دهستنهاي بيان شده درست  از عبارت يك كدام - 79
  هاي يك نمونه ماده است. دما مستقل از جرم ماده بوده و برخالف گرما از ويژگي) آ

  گيري نيست و به جرم و دماي ماده وابسته است. انرژي گرمايي برخالف دما قابل اندازهب) 
  است. (Cal)كالري » SI«گيري آن در  دهند و يكاي اندازه نشان مي» Q«گرما را با نماد پ) 
  هاي سازندة يك ماده بيشتر و دماي آن باالتر باشد، انرژي گرمايي بيشتري دارد. هر چه تعداد ذرهت) 

  )ت) و (پ)، (آ( )4  )تب) و ()، (آ( )3  (ب) و (پ) )2  )، (ب) و (پ)آ( )1
 ؟كدام عبارت همواره درست است ،باشد با توجه به شكل زير، كه مربوط به دو ظرف حاوي آب مي - 80

  است. Bكمتر از ظرف Aميانگين تندي ذرات موجود در ظرف  )1
  است. Bاز ظرف بيشتر Aموجود در ظرف  آب گرمايي انرژي )2
   بيشتر است. Bظرفآب موجود در ظرفيت گرمايي  )3
  كمتر است. Bظرفآب موجود در  ةظرفيت گرمايي ويژ )4

قرار گيرند، . . . زودتر از . . . با محيط  C025است در محيطي با دماي C047ها كه دماي آن )انيكس سطحبا جرم و زميني ( اي نان و سيب اگر تكه - 81
 شود. زيرا مقدار آب در . . . ، . . . از . . . . است. هم دما مي

  زميني سيب، كمتر، تكه نان، زميني سيب ،تكه نان )2  زميني، بيشتر، تكه نان زميني، تكه نان، سيب سيب )1
  زميني سيب، بيشتر، تكه نان، زميني سيب، تكه نان )4  ، تكه نانكمترزميني،  زميني، تكه نان، سيب سيب )3

هاي يكسـاني از   باشد و به جرم 8/4و  3/2، 6/0، 2/4، 5/0ترتيب از راست به چپ برابر  به Eو A،B،C ،Dهاي اگر ظرفيت گرمايي ويژة جسم - 82
 دهد؟ افزايش دماي اين اجسام را به درستي نشان ميمقدار ها مقدار گرماي يكساني داده شود، چند مورد از موارد زير ترتيب  آن

A) آ C D> Dب)    < B E> Bپ)   < E C> Eت)   < D A> >  
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟باشند مي نادرستچند مورد از موارد زير،  - 83
  رفت.توان هم ارز با مجموع انرژي جنبشي ذرات سازندة يك ماده در نظر گ دماي يك ماده را مي •
 بيشتر است. C010گرم گاز اكسيژن با دماي 20از گرماي  C025گرم گاز اكسيژن با دماي 20گرماي  •
 افزايش دماي اتانول بيشتر خواهد بود. ،گرماي يكساني داده شود مقداريكساني از اتانول و طال  اگر به جرم •
  يابد. تر انتقال مي با دماي باالتر به جسمي با دماي پايين جسمياز گرمايي همواره  انرژي •
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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 15:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 دي 23آزمون  -4پروژة 
 

 
 
 

 محل انجام محاسبات
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c C(s, ) O (g) CO (g) q
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e H (g) O (g) H O(g) q
f H (g) O (g) H O(l) q
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3 2 92
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298K 45 C0

23بدهيم و تعداد مول آب ،قرار دارند C010هايي از آب و اتانول كه در دماي اگر گرماي برابري به نمونه - 84
دماي  مجموع ،برابر مول اتانول باشد 9

؟ (گرماي ويژة استدر اين حالت تفاوت دماي آب و اتانول چند درجة سلسيوس  .رسد سلسيوس ميدرجه  53اين دو نمونه از آب و اتانول به 
O).) استژول بر گرم سلسيوس  4/2و  2/4ترتيب برابر با  آب و اتانول به ,C ,H : g.mol )−= = = 116 12 1  

1( 3  2( 12  3( 9  4( 21  
هـاي ايـن    در فراوردهپذيري بيشتر  كنيم براي افزايش دماي گازي با انحالل درصد تجزيه مي 25م نيترات را در واكنشي با بازده گرم پتاسي 404 - 85

.Jبه چند كيلوژول انرژي نياز داريم و تفاوت ظرفيت گرمايي گازهاي توليد شده برابر با چند C025به اندازة واكنش  C −0  ؟شود مي 1
K ژول بر گرم سلسيوس است. 05/1و  9/0ترتيب برابر با  (ظرفيت گرمايي ويژة اكسيژن و نيتروژن به ,O ,N : g.mol−= = = 139 16 14(  

KNO )معادلة واكنش موازنه شود.(   ها از راست به چپ خوانده شود.) (گزينه (s) K O(s) O (g) N (g)→ + +3 2 2 2  
1( / /−21 3 0 3675   2( / /−21 3 0 9  3( / /−6 6 0 9  4( / /−6 6 0 3675  

/اگر بدانيم در فرايند افزايش دماي - 86 × 238 43 با توجه به شكل زير، شود،   ژول انرژي گرمايي مصرف مي 7از يك آلكان، در هر ثانيه مقدار  مولكول 10
/اين آلكان ة(ظرفيت گرمايي ويژ ؟دارد اين آلكانبا  هاي زير تعداد هيدروژن برابري يك از هيدروكربن مكدا J.k .g− −1 11  است.) 7

  ضد بيد )1
  بنزن )2
  گاز فندك )3
  گاز عمل آورنده در كشاورزي )4

 ؟است نادرستچند مورد از مطالب زير  - 87
  لت فيزيكي، جرم جسم و نوع ماده بستگي دارد.ي يك ماده به سه عامل حايظرفيت گرما •
  جسم بيشتر باشد، تغييرات دمايي آن كمتر است.يك  ةدر شرايط يكسان هر چه گرماي ويژ •
  ه است.در آن فرايند منفي بود Qمحيط، بعد از انجام يك فرايند افزايش يابد، عالمت ةاگر ميزان ربايش بين مولكولي ذرات سازند •
  ها باالتر است. ها از فراورده دهنده در فرايند سوخت و ساز موادغذايي سطح انرژي واكنش •
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟است نادرستبا توجه به جدول داده شده، چند مورد از مطالب زير  - 88
   است. a، بيشتر از واكنشbگرماي آزاد شده در واكنش •
  است. b، كمتر از واكنشaها در واكنش دهنده سطح انرژي واكنش •
/گرماي حاصل از سوختن • g2 گرمـاي حاصـل از   بيشتر از  dدهنده از واكنش 4

  است. cدهندة همين مقدار واكنشسوختن 
 سطح انرژي هر دو آلوتروپ داده شدة كربن يكسان است. •
 kJ−484توان مقـادير  مي ترتيب  به fو eهاي در واكنش q6و q5به گرماهاي •

  را نسبت داد. kJ−572و
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟چند مورد از مطالب زير براي ساختار و عملكرد يخچال صحرايي صحيح است - 89
 .دارد نگه ميبا انرژي الكتريكي غذا را خنك  ،همانند يخچال •
 درپوش يخچال از پوشش نخي و مرطوب است. •
 ها پر از آب است. سفالي درون هم تشكيل شده و فضاي ميان آن يخچال از دو ظرف •
 شود. كرده و تبخير مياز بدنة سفالي ظرف بيروني جذب فقط آب، گرما را  •
Hانجام فرايند • O(l) H O(g) / kJ→ +2 2 44   شود. دما و خنك شدن محتويات يخچال ميسبب افت  1
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

جرم گـاز نيتـروژن    ،كيلوژول تفاوت انرژي آزاد شده در دو واكنش 182به ازاي  ،شوند جر به توليد گاز آمونياك ميبا توجه به دو واكنش زير كه من - 90
N)مصرف شده چند برابر جرم گاز هيدرازين H )2 باشد و با استفاده از گاز هيدروژن مصرف شده در اين واكنش چند گرم گـاز   مصرف شده مي 4

N)؟توانستيم به گاز اتان تبديل كنيم اتين را مي ,C ,H : g.mol )−= = = 114 12  ها از راست به چپ خوانده شود.) (گزينه 1
1( /−28 0 875  2( /−28 1 75  
3( /−104 1 75  4( /−104 0 875  
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 1041دی  23    آزمون آمادگی شناختی

 !دانش آموز عزیز

تواند توانایی آگاهی از این ساز و کارها می. یادگیری فرایندی است که نیازمند پشتیبانی ساز و کارهای شناختی مغز است

 . مندی از کارکردهای شناختی مغز در موقعیت های مختلف استآمادگی شناختی توانایی بهره .یادگیری شما را توسعه دهد

 آمادگی شناختی

 خالقیت سازگاری گیریتصمیم حل مساله فراشناخت توجه و حافظه

در راستای حمایت از فراگیران با همکاری اساتید علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی در  بنیاد علمی آموزشی قلم چی

.  ای مورد سنجش قرار دهدشناختی رفتار در نظر دارد آمادگی شناختی داوطلبان را به صورت دورهمرکز پژوهشی علوم اعصاب 

هدف این . است آگاهی شما از میزان آمادگی شناختی خودسواالت این بخش پاسخ درست و یا غلط ندارد و هدف این سواالت 

ما برای ارتقاء این . ی خود در فرایند یادگیری استهای شناختکنندگان برای استفاده بهتر از تواناییبخش حمایت شرکت

توانند در ت قبل در آزمون شرکت کرده بودند میبوندانش آموزانی که در . هایی را برای شما فراهم خواهیم نمودتوصیه ،هاتوانایی

های ، ارزیابیشما با هدف شناخت وضعیت پایه آمادگی شناختی چندگانه هایپس از ارزیابی. این آزمون هم شرکت کنند

 .کارنامه این آزمون را در صفحه شخصی دریافت خواهید کرد.  ها اجرا خواهد شددر فواصل بین آزمونموقعیتی 

سوال دقت داشته باشید که . عالمت بزنید پاسخبرگسواالت را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در 

 . شروع می شود  621ها از شماره 

 .بکشم تر خط توانم زیر مطالب مهممطالعه می هنگامدر .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .توانم سریع بخوانمروخوانی برایم دشوار است و نمی .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

  .برداری کنمتوانم از مطالب درسی نکتهنمی .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .خود آگاهم های مطالعهمن از روش .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .تر استدانم چه مطالبی برای یادگیری مهممن می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .دانممن ارتباط بین تالش و هدفم را می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کنمبینی میرا پیش ریزی امموانع برنامه .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
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  .آمده در حین برنامه را مدیریت کنمتوانم موانع پیشمی .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .آورمریزی وقت کم میدر برنامه .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .پیامدهای مختلف انتخابم را در نظر بگیرم توانمنمی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .شودها میگیری یک گزینه مانع فکرکردن من به سایر گزینهدر تصمیم  .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کنمنظر میام از یک فعالیت تفریحی صرفبه خاطر برنامه  .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .جدید را دوست دارم و آموزشی های کمک درسیکتاب  .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .اگر قبال یک موضوع را اشتباه یاد گرفته باشم، تصحیح آن برایم سخت است  .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کندک گروه جدید مرا نگران میعضویت در ی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .کنمهای عجیب مخصوص خودم استفاده میبرای یادگیری مطالب درسی از مثال  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .حل یک مساله را پیدا کنم برای متفاوت دوست دارم راه حل های  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .دوست دارم مطالب مختلف ظاهرا غیرمرتبط را به هم ربط دهم  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

 های مرتبط با بهبود آمادگی شناختی خود هستید؟چه میزان مایل به دریافت توصیه .622

 نیستممایل . 4  بسیار کم. 3  زیاد. 6  بسیار زیاد. 1

 

 ها در بهبود آمادگی شناختی شما موثر باشند؟ تاچه میزان انتظار دارید این توصیه  .622

 انتظار ندارم. 4  بسیار کم. 3  زیاد. 6  بسیار زیاد. 1
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