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تابستان ككتاب   6493:تابكد 

 اگر و تنها اگر

نكات  گزيده 
  

  

  1رياضي 
 اگر دو مجموعهA وB جدا از هم باشند داريم: A B    
 n(A B) n(A) n(B) n(A B)                                       n(A B ) n(A B) n(A) n(A B)       
 )خطي يلگوا) جمله عموميnC an b                                          )درجه دوم ةعمومي دنبال ةجمل( nP an bn c  2  
 هاي حسابي داريم براي دنباله:  

: na a (n )d (  1 1 n              )عمومي ةجمل(1 ma a (n m)d (   2             c,b,a) b a c ( 2    )حسابي ةجمالت متوالي دنبال3

 در صورتي كه بخواهيم بين دوعددb,a ،n واسطة حسابي درج كنيم، قدرنسبت دنباله حسابي حاصل از رابطةb a
d

n




1 آيد دست مي به.   

 هندسي داريم هاي لهبراي دنبا:  

1( n
na a q  1

n )2                           )عمومي ةجمل( 1 mn

m

a
q

a
                             3(c,b,a)b a.c2 جمالت متوالي دنباله هندسي(  

  دو عدد بين بخواهيمدر صورتي كهb,a  ،n هندسي حاصل از رابطة ةواسطة هندسي درج كنيم، قدرنسبت دنبالn b
q

a
 1 آيد به دست مي.   

 
AB ABˆ ˆsinC , tanC
BC AC
AC ACˆ ˆcosC , cot C
BC AB

  

  


                           مساحت مثلث: ˆS b.c.sin A
1
2            

  
  1هندسه
 اي به مركز  تمام نقاطي كه روي كماني از دايرهO شان تا مركز برابر با  قرار دارند، فاصلهR )خواهد بود) شعاع دايره .  
 عكسهر نقطه كه روي نيمساز يك زاويه قرار داشته باشد، از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله است و بال .  
 و بالعكس خط به يك فاصله است خط قرار داشته باشد، از دو سر آن پاره هر نقطه كه روي عمودمنصف يك پاره .  
 شـود يـا بـه     آن موضوع گرفته مـي  اي كلي دربارة در چند حالت، نتيجهنوعي از استدالل كه در آن از مشاهدات و بررسي موضوعي  :استدالل استقرايي

  .»رسيم كل مي از جزء به«اصطالح 
 ايم ها را پذيرفته هايي است كه درستي آن واقعيت گيري منطقي بر پاية براساس نتيجه نوع ديگري از استدالل كه :استدالل استنتاجي.   

  . اند توان نتيجه گرفت كه سه عمودمنصف اضالع هر مثلث همرس براي مثال با استدالل استنتاجي مي
 شود كه ممكن است درست يا نادرست باشد گفته مي» عكس قضيه«شود  كم را عوض كنيم، به آنچه حاصل مياگر در يك قضيه، جاي فرض و ح .  

  . دشون بيان مي) اگر و تنها اگر( گويند و با نماد  هاي دو شرطي مي ها درست باشد، قضيه هايي كه عكس آن به قضيه
  . تر و برعكس مقابل به ضلع كوچك ةتر است از زاوي تر، بزرگ مقابل به ضلع بزرگ ةشند، زاوياگر در مثلثي دو ضلع نابرابر با

ˆ ˆBC AB A C   

  . شود دهد يك حكم كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي به مثالي كه نشان مي
  .كند تنها يك خبر را اعالم مي: ساده              
  . يقاً درست يا نادرست باشدخبري است كه دق ةيك جمل: گزاره

  . كند بيش از يك خبر را اعالم مي: مركب              
  . ارزش نقيض يك گزاره دقيقاً مخالف ارزش خود گزاره است

  . برابر است آنبا  يا تر و كوچك bاز  a: نقيض گزاره    . تر است بزرگ bاز  a: گزاره
           a b          a b    
 طور مسـتقيم از فـرض شـروع كنـيم و بـه       كه به بدين صورت كه به جاي اين. نوعي از استدالل كه در مسائل رياضي و هندسي كاربرد دارد :برهان خلف

  .رسيم كنيم حكم كلي غلط باشد و به يك تناقض مي درستي حكم برسيم، فرض مي
 

  



          11  

 
رياضي يازدهم  فرهنگي آموزش  كانون 

  1فيزيك

 هاي فيزيكي، نقطة قوت علم فيزيك است ح نظريهپذيري و اصال ويژگي آزمون .  
 كننده را تر را ناديده گرفت نه اثرهاي مهم و تعيين فيزيكي، بايد اثرهاي جزئي ةسازي يك پديد هنگام مدل.  
 هاي اصلي در  هاي طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جريان الكتريكي و شدت روشنايي از جمله كميت كميتSI شوند محسوب مي.  
 هاي مختلف باشند ناپذير و داراي قابليت بازتوليد در مكان اي انتخاب شوند كه تغيير شده براي يك كميت بايد به گونه يكاهاي تعريف.  
 اگـر چنـد يكـا را    . كنـيم  كميت را در يك ضريب تبديل ضـرب مـي   در اين روش، اندازة. ديگر است يك براي تبديل يكاها بهاي  قاعده: اي زنجيره ةقاعد

  .كنيم اي اين ضرايب را در هم ضرب مي صورت زنجيره بخواهيم به هم تبديل كنيم به
 برحسب يكاهاي  ههنگام استفاده از روابط فيزيكي، اگر بخواهيم حاصل دو طرف رابطSI هاي داده شده را بـه يكاهـاي    بيان شود بايد يكاي كميتSI 

  . تبديل كنيم
 كنيم ها را يكسان كرده و سپس با هم مقايسه مي ابتدا يكاي كميت ،ها در يكاهاي مختلف كميت براي مقايسة.  
 10و تـوان صـحيحي از    10ز تـر ا  و كوچـك  1وي تـر يـا مسـا    ضرب عددي بزرگ صورت حاصل صورت نمادگذاري علمي، مقدار را به براي نوشتن اعداد به 
 . نويسيم مي

 1بندي شده  هاي درجه كش و ساير وسيله گيري توسط خط خطاي اندازه
2 مثبـت   ،و براي وسايل ديجيتال بندي مقياس آن وسيله است ترين تقسيم كم

  . خوانند و منفي يك واحد از آخرين رقمي است كه مي
 شـود  بيـان مـي   10صورت تواني از  رود و نتيجه به به كار مي 10هاي  بزرگي، اغلب براي ارجاع به توان ةتخمين مرتب .

جدول مقابل، گـرد   ة، را با استفاده از قاعد(x)، 10ري علمي نوشته و سپس عدد ضريب صورت نمادگذا ابتدا عدد را به
   .زنيم بزرگي را تخمين مي ةكنيم و مرتب مي

 همگني داراي جرم  اگر مادةm(kg)  3و حجمV(m mآن باشد، چگالي  (

V
   در وSI    3بـر حسـب

kg

m
 

   .باشد مي
 گيرد تر باالتر قرار مي ريزيم، مايع با چگالي كم كه دو مايع مخلوط نشدني را درون ظرفي مي هنگامي .  

        1 2 1 1 2 2
1 2 1 2

m m V V

V V V V

   
 

 
  چگالي مخلوط  

   1 شيمي
ارة زمين عناصر در سيFe ،O  وSi ترتيب بيشترين درصد فراواني را دارند و اين ترتيب فراواني در سيارة مشتري به صورت  بهH ،He  وC است. 

صورت نمودار زير است روند تشكيل عناصر به: 

   پديد آمدن گازهايH  وHe  ذرات زيراتمي  پديد آمدن  مهبانگ(انفجار عظيم(  
  

  پيدايش سحابي ها  ها و كهكشان پيدايش ستاره تشكيل عنصرهاي سبك و سنگين
  

2با آزاد شدن انرژي همراه است كه از رابطة  اي هستههاي  انجام واكنشE mc گردد محاسبه مي. 

ترين فلز آن است شده فلز پرتوزاي اورانيوم شناخته باشد، عنصر مي 32 اي عناصر، گروه سوم است كه داراي هبزرگترين گروه جدول دور.   
به دست آوردن جرم اتمي ميانگين : 

1 1 2 2
1 2

M F M F ...
M

F F ...

 


 
  

زير استفاده كرد ةتوان از رابط دست آوردن عدد اتمي مي باردار براي به در يك گونة: 
 

2
A

Z



  

  اي ارائه كردند مدل كوانتومي اتم،  دانشمندان براي توجيه طيف نشري خطي عنصرها براي اتم ساختاري اليهدر .  

  236به 02 10/  گويند از هر ذره، يك مول از آن ذره مي .   
 جرم يك مول ذره برحسب گرم: جرم مولي .  
عكس دارد ةدر يك موج الكترومغناطيس انرژي با طول موج رابط(ي امواج الكترومغناطيس به صورت زير است ها مقايسة صحيح انرژي طيف:(. 

 امواج راديويي ها ريزموج وهاي فروسرخپرت نور مرئي پرتوهاي فرابفنش پرتوهاي ايكس پرتوهاي گاما

 

 x  مينتخ

010  1 5x   
110  5 10x   

  شدن  آزاد 
 انرژي عظيم

  هاي واكنش
 اي هسته

  كاهش دما 
 و متراكم شدن

 با توجه به دماهادرون ستاره

 و اندازة آن

Fفراواني ايزوتوپ( و جرم اتمي ايزوتوپM ( 

 )ها ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون( بار الكتريكي گونه 
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  اولآزمون 
تابستان كتابكتاب    6493:كد 

نگاه به 
گذشته
)

رياضي
 1(

 

دنباله  مثلثات  / مجموعه، الگو و 
  

 )كتاب درسي 35تا  1هاي  صفحه(

    
0اگر  .1 1a 2 ة، مجموع 2( a ,a ) ( a ,a)  كدام است؟    

1 (( a ,a)  2 (2( a ,a)  3 (2( a ,a )  4 (2 2( a ,a )     ) 5تا  3هاي  صفحه - 1رياضي(  
2Aاگر  .2 ( , ]   ،1B ( , )    5وC ( , )    ةباشند، مجموع (A B) C  شامل چند عدد صحيح است؟    

  )5 تا 3هاي  صفحه - 1رياضي (        3) 4  2) 3  1) 2  بيشمار) 1
2مرجع،  ةعنوان مجموع به (Z)اعداد صحيح  ةاگر مجموع .3 2 1 5A {x Z | x x }       0وB {x Z|x }     باشـد، در

  ؟زير متناهي است ةاين صورت كدام مجموع
1( B A  2( A B  3( B A  4( B A       ) 7تا  5هاي  صفحه - 1رياضي(  

  ؟جدا از هم هستندهمواره هاي زير  يك از مجموعه كدام .4
1 (B  وA B    2 (A B  وA  

3( B A  وA B    4 ((A B)  وB        ) 13تا  8هاي  صفحه - 1رياضي(  
چنـد نفـر   . خوانند يك از دو مجله را نمي نفر هيچ 12و  B ةنفر مجل 45و  A ةنفر مجل 30آموز سال اولي،  دانش 80در يك مدرسه از  .5

  خوانند؟ را مي A ةفقط مجل

   )13تا  10هاي  صفحه - 1رياضي ( 25) 4  24) 3  23) 2  14) 1
حـذف   B ةعضو از مجموع 15عضو است، اگر  12ها داراي  عضو و اشتراك آن 25داراي  B ةعضو و مجموع 30داراي  Aمجموعه  .6

هسـتند،   Aچقدر از اعضـايي كـه فقـط در    A ةبا مجموع Bجديد  ةاجتماع مجموع. شود عضو كم مي 8ها  كنيم از اشتراك آن
  ؟تر است بيش

  )13تا  10هاي  صفحه - 1ي رياض(          16) 4  14) 3  12) 2  10) 1
 8انـد و   نام نكرده ها در كالس فيزيك ثبت نفر آن 13. آموز يك مدرسه، دو كالس رياضي و فيزيك تشكيل شده است دانش 30براي  .7

  ؟اند نام كرده چند نفر در هر دو كالس رياضي و فيزيك ثبت. اند نام كرده نفر فقط در كالس فيزيك ثبت
  )13تا  10هاي  صفحه - 1رياضي (           7 )4  5 )3  9 )2  6 )1

8. nC 3عمومي يك الگوي خطي است كه  ةجمل 7C   9و 43C  توان با اسـتفاده از ايـن الگـو     رقمي را مي3، چند عدد طبيعي
  ؟نمايش داد

  )17 و 16هاي  صفحه - 1 رياضي(       168 )4  169 )3  150 )2  149 )1
6به صورتدوم، جمالت ابتدايي  در يك دنبالة درجة .9 7 24, , , ... ؟پانزدهم كدام است ةاست، جمل  

  )20تا  17هاي  صفحه - 1رياضي (        460) 4  280) 3  620) 2  540) 1
  پانزدهم اين دنباله كدام است؟ ةجمل. هستند 10و 2هاي سوم و هفتم به ترتيب برابر حسابي، جمله ةدر يك دنبال .10

  )24تا  21هاي  صفحه - 1رياضي (   30) 4  28) 3 26) 2  24) 1
مجموع جمـالت  . دهند حسابي مي ةموجود، تشكيل يك دنبال ةايم، به طوري كه هفت جمل پنج جمله نوشته 128و  32بين دو عدد  .11

    .)ستاول اين دنباله ا ةجمل 32( ؟سوم و چهارم اين دنباله، كدام است
1 (144  2(80  3(64   )24تا  21هاي  صفحه - 1رياضي ( 164 )4   
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  اولآزمون 
رياضي يازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 ) 
ضي

ريا
 1(

7حسابي ةدر يك دنبال .12 3 52
a a

 نباله كدام است؟نهم د ةجمل. اول دنباله دو برابر قدر نسبت است ةو جمل  

  )24تا  21هاي  صفحه - 1رياضي ( 27) 4  25) 3  20) 2  19) 1
1ي هندسي  ا در دنباله .13 8a  2و 12a a ششم اين دنباله كدام است؟ ةجمل. است   

1(12 2  2(8 2  3(4   )27تا  25هاي  صفحه - 1رياضي (   16)4  2
  باشند؟ هندسي  ةهاي متوالي يك دنبال ، اضافه شود تا اعداد حاصل جمله13و  6، 2چه عددي به هر يك از اعداد  .14

1(7
3  2(8

3  3(10
3  4(11

3   )27تا  25هاي  صفحه - 1رياضي (  

1اگر  .15
b c

1و  
2b

1و  
b a

  :گاه ترتيب جمالت متوالي يك دنباله حسابي باشند، آن به 
1( b ه هندسي بين واسطa  وc است .    
2( c هندسي بين  ةواسطa  وb است .    
3( b حسابي بين  ةواسطa  وc است .    
4( c حسابي بين  ةواسطa  وb است .              ) 27تا  21هاي  صفحه - 1رياضي(  

صورت مجزا درج كنـيم بـه شـكلي كـه اعـداد       حسابي به اسطةهندسي و بار ديگر چهار و واسطة يكبار سه  32و  2بين اعداد اگر  .16
را جـزو   32و  2( ؟شـود  حسـابي مـي   هندسي چند برابر جملة چهارم دنبالـة  دنبالة دوم ا روند كاهشي داشته باشند، جملةه دنباله

  )گيريم ها در نظر مي جمالت دنباله

1 (8
7  2 (1

  )27تا  21هاي  صفحه - 1رياضي (       2) 4  1) 3  5
  ؟تر است بيش DCچقدر از  BCرو،  در شكل روبه .17

1 (50      
2 (5 3    
3 (100      
  )35تا  29هاي  صفحه - 1رياضي (               75) 4

A)ˆ90  الزاويه قائم ABCدر شكل زير، مثلث  .18 ) نسبت . استy  بهx كدام است؟  

1 (1
2    

2 (1
3  

3 (3
4    

4 (2
  )33تا  29هاي  صفحه - 1رياضي (    3

45حاصل  .19 45
30

sin cos
A

tan


 

برابر با كدام گزينه است؟    

1 (60sin   2 (60cos   3 (45sin   4 (60tan   ) 33تا  29هاي  صفحه - 1رياضي(  
  ؟است زير، چند برابر مساحت مثلث شكل 6ضلعي منتظمي به طول ضلع  مساحت شش .20

1 (20      
2 (9    
3 (9 3       
4 (18   )35تا  29هاي  صفحه - 1رياضي (              3
  

6/3
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  اولآزمون 
تابستان كتابكتاب   6493:كد 

نگاه به
 

گذشته
)

هندسه 
1( 

هندسي و استدالل  ترسيم  هاي 
  

 )كتاب درسي 27تا  9هاي  صفحه(

      
  :در اين صـورت لزومـاً  . اند متقاطع B و A در نقاطOوO به مراكز دو دايره، شكل زير، مطابق .21

1 (AB  از وسطOOگذرد مي.    
2( OO عمودمنصفAB است.  

3(O A B O B A
 
        

4( A O B AO B
 
     ) 13 صفحة - 1هندسه(  

ABC ،5ABالساقين  در مثلث متساوي .22 AC   6وBC هاي دو ساق  است و عمودمنصفAB  وAC ديگـر را در   يكM 
      است؟ كدام AMخط  طول پاره. كنند قطع مي

1 (11
5  2 (13

6  3 (16
7  4 (25

  )14و  13هاي   صفحه - 1هندسه (   8
قطـه حاصـل برخـورد    ايـن ن  .باشد مي  MC=MDبه يك فاصله بوده و همچنين  CDو  AD ةاز دو قاعد M زير، نقطة ر ذوزنقةد .23

  هاي زير است؟ يك از گزينه كدام
   D̂وĈسازهاي  نيم) 1

  D ةساز زاوي و نيم CDعمودمنصف ) 2
    ADو BCهاي دو ساق  عمودمنصف) 3

  )14تا  11هاي  صفحه - 1هندسه (    ها به مركز اوساط قاعده دو دايره با شعاع يكسان و) 4
2ABاگر  ABCدر مثلث  .24 AC BC   وAB ACهاي مثلث كدام است؟ هاي بين زاويه گاه نامساوي ، آن 

1 (ˆ ˆ ˆC A B   2 (ˆ ˆ ˆC A B   3 (ˆ ˆˆA B C   4 (ˆ ˆB̂ C A      ) 22و  21هاي   صفحه - 1هندسه(  
بـه يـك فاصـله     dاز خـط  Cو Bدو نقطةبدانيم كه اگر . ايم گذرانده را  d، خط ABCدر مثلث  BCواقع بر ضلعM از نقطة .25

   هستند، آنگاه كدام گزينه، لزوماً درست است؟
1 (M  وسطBC ساز داخلي نيم) 2    .استÂ  برd واقع است .  

  )14تا  10هاي  صفحه - 1هندسه (   .است BCمنصف عمود d) 4  .واقع است dبر  Aگذرنده از  ميانة) 3
  گزينه است؟ همواره روي كدام A، رأس BCبا داشتن طول ارتفاع وارد بر . ثابت هستند Cو Bدو رأس  ، ABCدر مثلث  .26

    BCاي به قطر  دايره) BC    2اي به قطر  دايره نيم) 1
  )15و  14هاي  صفحه - 1هندسه (  BCدو خط موازي ) BC     4عمودمنصف ضلع) 3

6ACخواه كه  االضالع دل براي رسم يك متوازي .27  باشد، مطابق شكل از دو سـر   يكي از قطرهاي آن ميA وC  هـايي بـه    كمـان
    است؟ل قبول قاب   bو aصورت كدام مقادير  در اين. قطع كنند Dو Bديگر را در نقاط  كنيم تا يك رسم مي bو  aهاي  شعاع

1 (3b   2وa   
2( 3b   4وa     
3( 3b   3وa   
4 (7b   1وa       ) 11و  10هاي  هصفح – 1هندسه(  
  

هـاي   سـاز  بين نـيم  ةزاوي. تر است بزرگ ةطول قاعد  كوچك برابر و نصف ةها با طول قاعد الساقين طول ساق متساوي ةدر يك ذوزنق .28
    چند درجه است؟  اين ذوزنقه كه كنار هم نيستند، ةهاي حاده و منفرج  زاويه

  )21و  12 ةصفح - 1هندسه ( 135) 4   120) 3  30) 2  15) 1
    تر است؟ رأس از بقيه كم 4 هاي كدام نقطه تا مجموع فاصله يك چهارضلعي محدب، در .29

        محل تالقي قطرها) 1
   هاي چهارضلعي سازهاي داخلي زاويه محل تالقي نيم) 2
    هاي اضالع چهارضلعي محل تالقي عمودمنصف) 3
  )27صفحة  – 1هندسه (        .توان تعيين كرد نمي) 4

A

O

B

O'

CD

M

A B
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  اولآزمون 
رياضي يازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 ) 
سه 
هند

1(

ترتيـب پـاي    بـه  Pو  M ،Nاگر نقاط . اند قطع كرده Oةديگر را در نقط ، يكABCاز مثلث  Cو  B ةسازهاي داخلي دو زاوي مني .30
 اي است؟ چه نقطه MNPبراي مثلث  O ةگاه نقط باشند، آن ABو  BC ،ACبر اضالع  O ةعمودهاي رسم شده از نقط

  ها محل همرسي ارتفاع) 2  ها محل همرسي عمودمنصف) 1
  )13تا  11هاي  صفحه - 1هندسه (         ها محل همرسي ميانه) 4    محل همرسي نيمسازها) 3

ABCD (AB ةالزاوي قائم ةدر ذوزنق .31 || CD) عمودمنصف قطر ،ACة، قاعد CD ةرا در نقط E   اگـر چهارضـلعي   . كنـد  قطـع مـي
ABED 3، يك مستطيل به طول اضالعAB   4وAD   باشد، طولAC كدام است؟ 

1 (4 5  2 (8  3 (10  4 (6   )14و  13هاي  صفحه - 1هندسه (       2
AB، اگر bعرض  و به aبه طول  ABCDدر مستطيل  .32 CD a  سازهاي دو رأس  و نيمA  وB ديگر را در  يكM  ،قطع كنند

   كدام است؟ CDتا ضلع  M ةفاصل

1 (a b  2 (2
b

a   3 (2
a

| b |  4 (2| a b |        ) 12و  11هاي  صفحه - 1هندسه(  
 ةباشـد، فاصـل   3 ةبه فاصـل  Lاگر سه نقطه روي محيط دايره وجود داشته باشد كه از خط . اند ض مفرو Lو خط  5به شعاع  C ةداير .33

 كدام است؟ Lمركز دايره از خط 

  )16 و 14هاي  صفحه - 1هندسه (        4) 4  3) 3  2) 2  1) 1
 تواند داشته باشد؟ داخلي حاده مي ةضلعي محدب حداكثر چند زاوي يك ده .34

  )  27 صفحة - 1هندسه (       5) 4  4) 3  3) 2  2) 1
1در شكل مقابل  .35 2ˆ ˆA A كدام يك از روابط زير برقرار است؟. است 

1 (b c a       
2 (a b c   
3 (b a c       
4 (a c b      

  )22و  21هاي  صفحه - 1هندسه (          
2رو، اگر  شكل روبه در .36 6x  ؟باشد، كدام رابطه الزاماً صحيح است    

1( ˆB̂ A      
2( ˆ ˆA B  
3( ˆB̂ C      
4( ˆ ˆC B        ) 25و  24هاي  صفحه - 1هندسه(  

8BCبا اطالعات  ABCمثلث متمايز  چند .37 ، 7 ةميانAM  32و مساحتS قابل رسم است؟ 

  )11و  10هاي  صفحه - 1هندسه (  4) 4 2) 3  1) 2  هيچ) 1
    كدام است؟» قائمه ندارد  ةهيچ مثلثي بيش از يك زاوي«  ةگزار نقيض .38

  .قائمه دارد ةهر مثلثي بيش از يك زاوي) 1
  .قائمه ندارد ةهيچ مثلثي بيش از يك زاوي) 2
  .قائمه دارد ةمثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاوي) 3
  )27 ةصفح - 1هندسه (      .قائمه ندارد ةمثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاوي) 4

  شرطي است؟ هاي شرطي زير، خود يك قضية قضيهعكس كدام يك از  .39
  .هاي هر دو مثلث همنهشت با هم برابرند مساحت) 1
  .ها نظير به نظير با هم برابرند ها نظير به نظير با هم برابر باشند، آنگاه زاويه اگر در دو مثلث، طول ضلع  )2
  .ديگرند ف يكقطرهايش منصاي است كه   لعياالضالع، چهارض متوازي) 3
  )25 صفحة - 1هندسه (             .اي است كه قطرهايش با هم برابرند مستطيل، چهارضلعي) 4

     شود؟ يك قضيه به روش اثبات غيرمستقيم يا برهان خلف از كدام اصل استفاده مي اثبات در .40
  .يابيم گيريم و به حكم درست دست مي فرض را درست مي) 1
  .رسيم گيريم و به حكم نادرست مي ست ميفرض را نادر) 2
  .شويم گيريم و با فرض نادرست مواجه مي حكم را نادرست مي) 3
 )24 ةصفح - 1هندسه (    .رسيم گيريم و به فرض درست مي حكم را درست مي) 4
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  اول آزمون
تابستان كتابكتاب   6493:كد 

نگاه به 
گذشته    
 )

ك  
فيزي

1(  

 گيري فيزيك  و اندازه
  

 )كتاب درسي 26تا  1هاي  صفحه(
   

كدام . كنيد رتاب در هوا، در جهت نشان داده شده در حال حركت است، را مشاهده ميدر شكل زير، يك توپ بسكتبال كه پس از پ .41
     سازي حركت اين توپ استفاده شود؟ براي مدل تواند نمييك از فرضيات زير 

    .كند توپ در خال حركت مي) 1
  پوشي از اندازه و شكل توپ چشم )2
    .ماند با تغيير فاصله توپ از مركز زمين، وزن آن ثابت مي )3
 )5 ةصفح - 1فيزيك (   .گرانش زمين ناچيز فرض شود شتاب )4

 چه تعداد از موارد زير درست است؟ .42

  . هاي آن است نظريه  پذيري و اصالح در آزمون علم فيزيكقوت  ةنقط) الف
  . هاي فرعي است تندي متوسط جزء كميت) ب
هاي اصلي  ها يكاي استاندارد تعيين شده است، كميت للي براي آنالم هاي فيزيكي كه با توافق بين كوچكي از كميت ةبه مجموع) پ

  . شود گفته مي
  .گيرد فيزيكي براي بررسي آن پديده موردتوجه قرار مي ةسازي در فيزيك، فرايندي است كه طي آن تمام جزئيات يك پديد مدل) ت
  )6و  5هاي   صفحه - 1فيزيك (       4) 4   3) 3   2) 2  1) 1

    ؟شوند هاي اصلي محسوب مي ، همگي از كميتSIهاي زير در  يتكدام دسته از كم .43
     جرم، طول، زمان )2    طول، جرم، بار الكتريكي )1

  )7 ةصفح - 1فيزيك (   طول، زمان، سرعت )4    زمان، جرم، توان )3
    ترين مشكل اين انتخاب چيست؟ صورت طول وجب دست يك شخص معرفي كنيم، مهم اگر يكاي طول را به .44

  )8 ةصفح 2-1مشابه پرسش  – 1فيزيك ( بزرگ بودن) 4  كوچك بودن )3  تغيير پذير بودن )2  دسترس نبودن قابل )1
45. 152 1 ؟است (ft)متر برابر با چند فوت  سانتي /4 12 1 2 54( ft in , in / cm)  

  )14تا  10 هاي  صفحه - 1فيزيك (         5/4) 4  6 )3  5 )2  4 )1

0يك گره دريايي تقريباً  .46 5 m
/

s
گره دريايي باشد، تندي اين قايق  74اگر تندي يك قايق . متر است 1850و هر مايل دريايي تقريباً  

 چند مايل دريايي بر ساعت است؟

  )14تا  10هاي   صفحه - 1فيزيك (        4/2) 4   36) 3      2/1) 2  72) 1
ديگر قرار داشته باشند، با  از يك rمراكز جرم  ةبه فاصل 2mو  1mهاي  عمومي نيوتون، اگر دو جسم به جرم ةنون جاذببر طبق قا .47

1برابر است با  Fكنند كه مقدار  ديگر را جذب مي يك Fنيرويي برابر  2
2

m m
F G

r
 . در اين رابطه يكايG ) ثابت جهاني گرانش

 بر حسب يكاهاي اصلي كدام است؟) نيوتون

1 (
2
3

m

kg.s
  2 (

3
2

m

kg.s
  3 (

4
2

m

kg.s
  4 (

4
3

m

kg.s
  )14تا  10هاي   صفحه - 1فيزيك (       

   هاي زير درست است؟ يك از تبديل كدام .48

1 (540 15km m

h s
    2( 1 6 1600/ nm m    

3( 2 25400 0 54cm / m  4( 20 08 8 10/ km cm  ) 10 ةصفح - 1فيزيك( 

توپ حر�ت جهت
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  اولآزمون 
رياضي يازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ك 

يزي
ف

1(

 كدام گزارش براي ارتفاع استوانه صحيح است؟. گيري شده است اي اندازه كش مدرجي ارتفاع استوانه خط ةوسيل مطابق شكل زير، به .49

1 (4 0 5cm / cm      
2 (40 2mm mm     
3 (41 2mm mm       
4 (43 1mm mm             ) 17تا  14هاي   صفحه - 1فيزيك(     

با توجه به تصوير صفحه . گيري شده است جريان الكتريكي در يك مدار الكتريكي اندازه) ديجيتالي(يك آمپرسنج رقمي  ةبه وسيل .50
 گيري شده بر حسب آمپر است؟ نمايش اين آمپرسنج، كدام گزينه، گزارش صحيح جريان اندازه

1 (14 63 0 05/ A / A      
2 (14 631 0 005/ A / A    
3 (14 63 0 01/ A / A      
4 (14 63 0 1/ A / A            ) 17تا  14هاي   صفحه - 1فيزيك(  

دي را هاي زيـر، عـد   يك از گزينه كدام. ايم گيري كرده ي كوليس اندازه وسيله اي را به استوانه ابق شكل زير، قطر خارجي يك لولةمط .51

1شود، دقت كـوليس   طور كه روي شكل مالحظه مي همان(كند؟  درستي بيان مي متر به دهد، برحسب ميلي كه كوليس نشان مي
100 

   .)متر است سانتي

  
  
  
  
  

1( 3 14 0 005/ /    2( 31 40 0 05/ /    
3( 3 1 0 05/ /    4( 31 5 0 005/ /   ) 17تا  14هاي  صفحه - 1فيزيك(  

21اعداد  .52 6/ m  500و 64/ ps اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام بدون پيشوند و بر حسب نمادگذاري علمي به  

1 (72 16 10/ m  9500و 64 10/ s    
2 (52 16 10/ m  105و 0064 10/ s     
3 (52 16 10/ m  125و 0064 10/ s    
4 (821 6 10/ m  105و 0064 10/ s              ) 14تا  10هاي  صفحه - 1فيزيك(  

ليتـر هـوا را وارد بـدن خـود      5/0كند و در هر بار تنفس حـدود   بار تنفس مي 12م در هر دقيقه حدود دانيم كه يك انسان سال مي  .53
متـر مكعـب    كند، برحسب سانتي بزرگي  حجم هوايي كه يك انسان سالم در طول عمرش تنفس مي ةدر اين صورت، مرتب. نمايد مي

    .)سال است 75فرض كنيد طول عمر ميانگين يك انسان سالم حدود (كدام است؟ 
  )20تا  18هاي  صفحه – 1فيزيك ( 1110) 4  910) 3  810) 2  710) 1

بزرگي  ةتخمين مرتب. است جو زمين را به خود اختصاص داده ةدهند درصد از جرم كل گازهاي تشكيل 28/1دانيم كه گاز آرگون  مي .54
 ةپاسكال بوده، شعاع كر 510فرض كنيد كه فشار جو در تمام نقاط سطح زمين (، برحسب تُن كدام است؟ جرم اين گاز در جو زمين

66زمين  10 10متر است و N
g

kg
(   

  )20 ة، صفح5-1مشابه با مثال  – 1فيزيك ( 1110) 4  1310) 3  1510) 2  1810) 1

2 3 4 5

5 10

cmcm
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  اول آزمون
تابستان كتابكتاب   6493:كد 

نگاه به 
گذشته    
 )

ك  
فيزي

1(  

313در ظرفي ابتدا تا نيمه جيوه به چگالي  .55 6 g
/

cm
31و سپس آب به چگالي   g

cm
اگر يك قطعه آلومينيم توپر به جـرم  . يمريز مي 

0 25/ kg  ،3آيـد؟   ظرف به چه شكلي در ميمحتويات در ظرف بيندازيم
32 7 10Al

kg
/ )

m
     نشـدني   و آب و جيـوه مخلـوط

 .)هستند

  )22و  21هاي  صفحه - 1فيزيك (      ) 4  ) 3  ) 2  ) 1
درصد از جرم اين شخص از آب تشكيل شده باشد، حجم آب موجود در بـدن   60اگر فرض كنيم . است 75kgجرم شخصي برابر با  .56

31 اين شخص برابر با چند ليتر است؟ g
( )

cm
  

1 (30    2 (45     
  )22و  21، 11، 10هاي  صفحه - 1فيزيك (          75) 4     60) 3

a)1و  aجنس، به ترتيب  هم ابعاد دو مكعب همگن و .57 )27اگر نسبت جرم مكعب اول به جرم مكعب دوم، . متر است سانتي
باشد،  8

a1متر است؟ چند سانتي(a )    

1( 2  2( 3  3( 5/1  4( 27
  )22 و 21هاي  صفحه - 1فيزيك ( 19

 100شـود،   اندازيم و مكعب كامالً داخل آب مي  داخلي دارد را به آرامي داخل ظرف پر از آبي مي وقتي يك مكعب فلزي كه يك حفرة .58

38اگر چگالي فلز . ريزد متر مكعب آب بيرون مي سانتي g

cm
اي كه داخـل مكعـب وجـود     هگرم باشد، حجم حفر 700و جرم مكعب  

    متر مكعب است؟ دارد، چند سانتي
  )22و  21هاي  صفحه - 1فيزيك ( 15  )4  10) 3  5/12) 2  25) 1

59. n 39اي به چگالي  درصد از حجم يك مخلوط از ماده g

cm
33اي به چگالي  ي حجم آن از ماده و بقيه  g

cm
الي مخلوط اگر چگ. است 

34 g

cm
    .)دهند مواد پس از مخلوط شدن تغيير حجم نمي( كدام است؟ nشود،  

1( 50
3  2( 25  3( 40

  )22و  21ي  ها صفحه – 1فيزيك ( 30 )4   3

 Bليتـر از مـايع    8را بـا   Aليتـر از مـايع    2اگر . مطابق شكل زير داده شده است Bو  Aودار حجم بر حسب جرم دو مايع نم .60
 .)دما ثابت و يكسان فرض شود(تر خواهد شد؟  گالمخلوط كنيم، چگالي مخلوط چند برابر چگالي مايع چ

1 (13
15    2 (13

5     

3 (3
5     4 (7

    ) 22و  21ي  ها صفحه – 1فيزيك (            5

  

 آب
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  اولن آزمو
رياضي يازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
مي 

شي
1(

الفباي هستيز ناكيه   ادگاه 
  

 )كتاب درسي 27تا  1هاي  صفحه(

    
 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت .61

  . ها را تهيه كردند ي فيزيكي و شيميايي آن هاي مشتري، زحل ، اورانوس و نپتون، شناسنامه با عبور از كنار سياره 2و  1وويجر ) 1
  . قريبي هفت ميليارد كيلومتري استت ةي زمين از فاصل به زمين ارسال كرد، مربوط به كره 1آخرين تصويري كه وويجر ) 2
  .تري دارد تر و دماي بيش زمين نسبت به سياره مشتري شعاع كم ةكر) 3
  )3و  2هاي صفحه -1شيمي (  . شود اي يافت مي پردازد كه در فضاي بين ستاره هايي مي مولكول ةاختر شيمي به مطالع) 4

 كدام مطلب درست است؟ .62

      .آمدنخستين عنصري است كه پس از مهبانگ به وجود  ترين عنصر سياره مشتري، فراوان) 1
   .همراه بوده است) مهبانگ(ن بر اين باورند كه سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب ادانشمند تمامي) 2
  . شود ترين ستاره به زمين است و در هر ثانيه پنج ميليارد تن از جرم آن كاسته مي خورشيد نزديك) 3
  )4 صفحة -1شيمي (  .  ها وجود ندارد، طال و آهن هستند ها در ستاره تشكيل آن ايطشراز جمله عناصري كه ) 4

167، روز يك شبانهاگر در  .63 6 10/   تقريباً در يك ثانيهاين ستاره كاسته شود، مقدار انرژي گسيل شده از  اي ستارهكيلوگرم از جرم 

83 .كيلوژول است. . .  10 m
(c )

s
  

1 (242 10   2 (218 10  
3 (272 10   4 (258 10  ) 5و  4هاي صفحه -1شيمي(  

سلسـيوس،   درجـه  10 ةكيلومتر مكعب، به انداز 77با حجم ) در جنوب كشور سوئد(مصنوعي وترن  ةبه منظور افزايش دماي درياچ .64
يك درجـه سلسـيوس    ةگرماي الزم براي افزايش دماي يك گرم آب به انداز(تقريباً چند كيلوگرم ماده بايد به انرژي تبديل  شود؟ 

83.) (ژول است 2/4برابر با  10 m
c

s
 31وg.cm چگالي آب( 

  )5و  4هاي  صفحه -1شيمي (  3600) 4  360) 3  36) 2  6/3) 1
99تكنسيم .65

43( Tc)  . . . 

      .كند تيروئيد هنگام جذب يديد، آن را نيز جذب مي ةاندازه مشابهي با يون يديد دارد و غد) 1
  . اي توليد شده است هاي هسته اي طي واكنش اولين عنصري بود كه در راكتور هسته) 2
  .رود اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميترين فلز پرتوزايي است كه  شناخته شده) 3
 )7ةصفح -1شيمي (  .  است 5/1هاي آن بيش از  ها به پروتون نوعي راديو ايزوتوپ است كه نسبت شمار نوترون) 4

 است؟ نادرست كدام گزينه شده در بيان  ، عبارتمقابلبا توجه به شكل  .66

  . دار شده است گلوكز نشان x ماده )1
2 (z هايي هستند كه رشد سريع و غيرعادي دارند ياخته . 

  .رسد پرتويي به آشكارساز نمي y ةاز ماد) 3
  )9 ةصفح -1شيمي (          . يابد دار تجمع مي سرطاني تنها گلوكز نشان ةدر تود) 4
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  اول آزمون
تابستان كتابكتاب   6493:كد 

نگاه به 
گذشته    
 )

شيمي
1( 

       )3  (                      )2  (                      

   هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت .67

   .نمايش داده شده است Alو  Au ،Arرادون و آلومينيم به ترتيب به صورت اي عناصر، نماد شيميايي سه عنصر طال،  در جدول دوره ●
  . اي عناصر، هر ستون شامل عنصرهايي با خواص فيزيكي و شيميايي يكسان است در جدول دوره ●
  . گيرند اي عناصر را در بر مي كل عناصر جدول دوره شمار درصد از 27بيش از  دوره ششمعناصر موجود در شمار  ●
  . شناسيم پي برد اي كه امروزه مي مندليف نخستين بار به وجود روند تناوبي ميان عنصرها مشابه با شيوه ●
  . دهد آن را نشان مي ةاي عناصر، شماره گروه و دور موقعيت يا مكان هر عنصر در جدول دوره ●
 )12و  11، 10ة صفح -1شيمي (  5) 4  4) 3  3) 2  2) 1

3Xچه در يون فرضي  ناچن .68  باشد و نسبت ذرات بنيادي اتم  14ها برابر با  ها و الكترون ، اختالف تعداد نوترونX  هـاي   به پروتـون
3آن برابر   ؟گروه و دوره قرار داردبه ترتيب در كدام  Xباشد، عنصر  /323

      چهارم  –هفتم ) 2    چهارم  –شانزدهم ) 1
  )13تا  10و  5 هاي صفحه -1شيمي (  پنجم  –شانزدهم ) 4    پنجم  –هفتم ) 3

     به درستي بيان شده است؟ )ها (توضيحات ارائه شده در مورد كدام گونه .69

I (56 ايزوتوپ Fe- شود ست كه براي تصوير برداري از دستگاه گردش خون استفاده مييك راديو ايزوتوپ ا .  
II ( است و مانند آرگون تمايل به انجام واكنش شيميايي ندارد عناصر اي عنصري از تناوب هجدهم جدول دوره –هليم .  

III ( پروتون دارد هم گروه است 35خود  ةتشود و با عنصري كه در هس در تركيب با فلزها به يون پايدار يك بار منفي تبديل مي –فلوئور.   
IV ( رسد در گروه و تناوب سوم قرار دارد و با از دست دادن سه الكترون به پايداري مي –لومينيم آاتم .  

  )13و  8 هاي صفحه -1شيمي (  IVو  III) II 4و  IV   3 (Iفقط ) III   2فقط ) 1
     ي زيراتمي كامالً به درستي بيان شده است؟)ها (در جدول زير، مطالب ارائه شده در ارتباط با كدام ذره .70

          نوترون ) 1
  الكترون –نوترون ) 2
  الكترون  –پروتون ) 3
  )15ة صفح -1شيمي (   الكترون  –پروتون  –نوترون ) 4
 
  
  

     ، عبارت كدام گزينه درست است؟زيربا توجه به شكل  .71

تمـامي ذرات  قرار گرفته با جـرم  ) 1(اي كه بر روي ترازوي  وزنه) 1
   .ها برابر است بنيادي موجود در اتم

2 (X تواند مربوط به ايزوتوپي از عنصر هيدروژن باشد كـه   مي
  . سال است 3/12نيم عمر آن 

سنجند  مي) 1( ةقرار گرفته بر روي وزن ةها را با وزن جرم اتم) 3
1كه جرم آن 

  .است 13-جرم ايزوتوپ كربن  12
برابـر جـرم    200، )2(قرار گرفته بر روي تـرازوي   ةجرم وزن) 4

11هاي موجود در يك اتم  الكترون
5 B 15و  14، 6 هاي صفحه -1شيمي (  .است( 

18عنصر  .72 X  39با جرم اتمي ميانگين 2/ amu يكـي از   ةهاي هسـت  ها و نوترون ر تعداد پروتوناگ. داراي دو ايزوتوپ طبيعي است
تـر از   درصـد كـم   60تـر   فراواني ايزوتوپ سبكدرصد (هاي ايزوتوپ ديگر كدام است؟  ها با هم برابر باشند، تعداد نوترون ايزوتوپ

 .)تر است ايزوتوپ سنگين

  )15و  6، 5 هاي صفحه -1شيمي (  23) 4  22) 3  21) 2  20) 1
 . . .  به جزاند  رستنادهاي زير  عبارت ةهم .73

دربـارة  توانند از پرتوهاي گسيل شده از مواد گوناگون، اطالعات ارزشـمندي   دانشمندان با دستگاهي به نام طيف سنج جرمي مي)1
  .به دست آورندها  آن

  .شود ن دماها ذوب ميگيري كرد زيرا دماسنج در اي هاي معمولي اندازه توان با دماسنج دماي خورشيد و ديگر اجرام آسماني را نمي) 2
  .ها است از آن اي بسيار گستردهبخش  ةكنند و چشم انسان قادر به مشاهد پرتوهاي الكترومغناطيس با خود انرژي حمل مي) 3
 ) 20و  19، 15،  14هاي صفحه -1شيمي (  .  شود نمايش داده مي شود كه با نماد  متوالي در يك موج، طول موج گفته مي ةدو قل ةبه فاصل) 4

الكتريكي بار   نماد  نام ذره
  نسبي

جرم 
(amu) 

1  نوترون
0n  0  1 0087/  

1  پروتون
1P  1  0 0073/  

0  الكترون
1e  1 -  0 005/  
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  اولن آزمو
رياضي يازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
مي 

شي
1(

2دو ايزوتوپ  ةاي تبديل هست در واكنش هسته .74
1 H 4به يك ايزوتوپ

2 He  2جـرم  ( شـود؟   چند گرم ماده به انرژي تبديل مي
1 H و

4
2 He  2را به ترتيب برابر 014/ amu  4و 003/ amu در نظر بگيريد(.   

 1 (243 30 10/    2 (264 15 10/   
3 (213 30 10/    4 (234 15 10/   ) 18و  17، 5، 4 هاي صفحه -1شيمي(  

  تر است؟ ها بيش د در كدام گزينه از ساير گزينههاي موجو تعداد مول اتم .75

  12 16 15 24 g
(C , O , N , Mg : )

mol
     

12گرم  18) 1
6 C  2 (8  16گرم

8 O  3 (9  15گرم
7 N  4 (30  24گرم

12 Mg ) 19و  18 هاي صفحه -1شيمي(  
  اند؟ طول موج به درستي مرتب شده ترتيب بهدام گزينه امواج الكترومغناطيسي در ك .76

  امواج راديويي >ها  ريزموج >پرتوهاي فروسرخ  >مرئي  ةپرتوهاي گستر >پرتوهاي فرابنفش  >پرتوهاي ايكس  >هاي گاما  پرتو) 1
  پرتوهاي گاما >پرتوهاي ايكس  >پرتوهاي فروسرخ  >مرئي  ةپرتوهاي گستر >پرتوهاي فرابنفش  >امواج راديويي  >ها  ريزموج) 2
  پرتوهاي گاما >پرتوهاي ايكس  >پرتوهاي فرابنفش >مرئي ةپرتوهاي گستر >پرتوهاي فروسرخ >ها  ريزموج >امواج راديويي ) 3
  ها  ريزموج >ديويي امواج را >پرتوهاي فروسرخ  >مرئي  ةپرتوهاي گستر >پرتوهاي فرابنفش  >پرتوهاي گاما  >پرتوهاي ايكس ) 4

      )20ة صفح -1شيمي (              
 .هاي آن به رنگ سرخ است تركيب. . . . فلز ليتيم و  ةبه عنوان مثال، رنگ شعل. رنگي دارند ةها شعل نمك. . . . دهد كه  تجربه نشان مي .77

  )23و  22 هاي صفحه -1شيمي (      ةهم – ةهم) 4   ةهم –بسياري از  )3  بسياري از  – ةهم) 2  بسياري از  –بسياري از  )1
مرئي طيف نشري خطي آن به  ةدر صورتي كه داد و ستد انرژي هنگام انتقال الكترون در اتم هيدروژن به صورت پيوسته باشد، ناحي .78

 آيد؟ چه صورت درمي

1 (   2 (  
 

   
  )23ة صفح -1شيمي (    ) 4   ) 3

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت .79

  . ها را به خوبي توضيح دهد ها انرژي معيني دارند، توانست طيف نشري اتم ها در اتم كه الكترون در نظر گرفتن ايننيلز بور با ) آ
  . تواند حضور يابد اي كه باشد، در تمامي نقاط اتم مي ، الكترون در هر اليه اتم اي هدر ساختار الي) ب
  . توانند به هر ميزان انرژي دريافت كنند ها مي دهند، الكترون نور كافي قرار ميهاي يك عنصر را در مقابل گرما يا تابش  زماني كه اتم) پ
  . كنند نوري با طول موج معين جذب ميهمواره اتم برانگيخته هنگام بازگشت به حالت پايه، يك هاي موجود در  الكترون) ت
  )27و  24،26 هاي صفحه -1شيمي (  3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

  
  

 است؟ نادرستكدام انتقال  ة، توضيحات ارائه شده دربارمقابل با توجه به شكل .80

1 (a : يابد نانومتر نشر مي 656بر اثر اين انتقال، پرتوي قرمز با طول موج.  
2 (b :تـر از   شود كه انرژي آن كـم  ي منتشر مييبر اثر اين انتقال، پرتو

   . است 2به  6پرتوي حاصل از انتقال الكترون از اليه 
3 (c :ي حاصل از اين انتقال از انرژي حاصل از انتقـال الكتـرون از   انرژ
  . تر است بيش 1به  3 ةالي
4 (d :تر از طول موج پرتوهاي فروسرخ است طول موج حاصل از اين انتقال كم .      ) 27و  26 هاي صفحه -1شيمي(  
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تابستان كتابكتاب   6493:كد 

نكات  گزيده 
  

  

  1حسابان

  مجموعn جملة اول از يك دنبالة حسابي برابر است با: n
n

S [ a (n )d]  12 12  

a1،  جملة اول دنباله وd باشد قدرنسبت آن مي.  

 فرم كلي  :نكتهnS صورت بهnS an bn 2 باشد كه در آن ضريب مي(a)n2 نسبت دنباله استنصف قدر.  

  مجموعn 1  :دنبالة هندسي برابر است با جملة اول از يك 1 11
n

n
a ( q )

S , q
q


 


  

a1 لة اول دنباله و جمq باشد قدرنسبت آن مي.  

 اگر و هاي معادلة  ريشهax bx c  2 a  :توان گفت باشند مي 0 b c

a b c

     


    

2

2
0
0

  

 اگر و هاي معادلة  ريشهax bx c  2   :باشند داريم 0

b:ها جمع ريشه) 1

a


                      2 (ها ضرب ريشه:c

a
                            3 (ها تفاضل ريشه:| |

| a |


    

 اگرS     وP   صورت باشد، در اين  و2هاي معادلة ريشه 0x Sx P   هستند.  

 2  :اي داريم با استفاده از اتحاد مربع دوجمله 2 2 22 2( ) S P            

 2اگر معادلة 0ax bx c   0  :دو ريشة حقيقي و مثبت داشته باشد، آنگاه داريم 0 0c b
, ,

a a
     

 2اگر معادلة 0ax bx c   0  :دو ريشة حقيقي و منفي داشته باشد، آنگاه داريم 0 0c b
, ,

a a
     

 2اگر معادلة 0ax bx c   0  :دو ريشة حقيقي و مختلف العالمه داشته باشد، آنگاه داريم 0c
,

a
    

 شناسيم تبديل كرد و پس از حل آن مقادير مجهول معادله اوليه را  توان با يك تغيير متغير مناسب، به يكي از معادالتي كه مي برخي از معادالت را مي
  .آورد دست  به
 هاي معادلة جواب :ندسي حل معادالتروش هf (x) g(x) تابع 2، طول نقاط برخورد نمودارf (x) وg(x) باشد مي. 

  

  

  2هندسه 
  دايرهو اوضاع نسبي خط:  

OH r

OH r

OH r

 
  
  

.kº HïÍöI£T¶ ½oÄHj» ôi
.kº HïtIμ¶ ´À oM ½oÄHj» ôi
.kº nHkº Â¨HoT{H Áï¾õ£º _ÃÀ ½oÄHj» ôi

þ²H)
J)
N)

  

  

  .اين خط در نقطة تماس با دايره بر شعاع آن عمود باشداگر و تنها اند، اگر  يك خط و دايره بر هم مماس
 ةاگر زاوية مركزي قطاعي از دايرC(O,R) برحسب درجه مساويگاه باشد، آن:  


0180

:
R

AB L


 ·Iμ¨  −¼ö  

2
0360

R
AOB : S

 
ÌIõ¤ SeIv¶  

  
 

 
 
 
 
 

O

H

r

O
�

A

B

. خط و دايره هيچ نقطة اشتراكي ندارند  
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رياضي يازدهم  فرهنگي آموزش  كانون 

  

 رو آن است اندازة هر زاوية مركزي برابر با طول كمان روبه :كزيزاوية مر.  
  

Ô AB  
  
مقابل به آن زاويه كمان ةاندازه آن برابر است با نصف انداز. اي كه رأس آن روي محيط دايره قرار دارد زاويه :زاوية محاطي.  

 



2
BC

Â   
  
  

  2 فيزيك
نزديك كنيم، بار الكتريكي كالهك الكتروسكوپ، مخالف عالمت بـار ميلـه و بـار الكتريكـي     خنثي پ اي باردار را به كالهك الكتروسكو كه ميله در صورتي

  . هاي الكتروسكوپ، موافق عالمت بار ميله است ورقه
 ابت است يعني بار از جسـمي بـه جسـم ديگـر منتقـل      اصل مجموع جبري همة بارهاي الكتريكي در يك دستگاه منزوي ث طبق اين: اصل پايستگي بار
  . رود شود يا از بين نمي شود اما هرگز توليد نمي مي
 بار الكتريكي منتقل شده بين اجسام همواره مضرب صحيحي از بار بنيادي : اصل كوانتيده بودن بار(e) يعني. است :  

191 6 10e / C                   0 1 2n , , , ...            q ne   
بـار  (آورد  و كدام جسم الكترون به دست مـي ) كند بار مثبت پيدا مي(دهد  كه در هنگام مالش دو جسم نارسانا، كدام جسم الكترون از دست مي  تعيين اين

طبق اين جدول اگر دو ماده در تماس با يكديگر قرار گيرند، . است) تريبوالكتريك( يسري الكتريسيتة مالش براساس جدولي موسوم به) كند منفي پيدا مي
  . شود الكترون از مادة باالي جدول به مادة پايين جدول منتقل مي

قانون كولن :  
بـار دو ذره نسـبت    ةاز يكديگر قرار دارند، با حاصل ضرب انـداز  r ةكه در فاصل 2qو  1qبزرگي نيروي الكتريكي ربايشي يا رانشي بين دو ذره با بارهاي 

  . دو ذره از هم، نسبت وارون دارد ةمستقيم و با مجذور فاصل
 : زير محاسبه نمود ةتوان از رابط اين نيرو را مي ةانداز
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| q || q |
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ثابـت كـولن كـه يكـاي آن      kو  (m)باردار بـر حسـب متـر     ةبين دو ذر ةفاصل rو  (C)كه يكاي آنها بر حسب كولن  است مقدار بار دو ذره 2qو  1qكه 
2

2
N.m

( )
C

آن  ةاست و انداز 
2

9
29 10 N.m

C
 باشد مي .  

ـ . كنـد  وارد مي 1qبه  2qكند، واكنش نيرويي است كه بار  وارد مي 2qبه  1qطبق قانون سوم نيوتون، نيرويي كه بار  ابراين ايـن نيروهـا هـم انـدازه،     بن
12                                                                   :    خالف يكديگرنداما در سوي م راستا هم 21 12 21F F F F F    

 
  

ايـم،   رساناي بارداري كه به يكـديگر تمـاس داده   ةنيروي بين دو كر ةبراي محاسب :رساناي باردار پس از تماس با يكديگر ةنيروي الكتريكي بين دو كر
اي قـانون   مقايسـه  ةآوريم و سپس از رابط بار الكتريكي هر كره را با استفاده از اصل پايستگي بار الكتريكي بعد از تماس به يكديگر به دست مي ةزابتدا اندا

  : ريمد، دانقبل از تماس باش ها كرهمقدار بار  2qو  1qاگر . كنيم كولن استفاده مي
1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 1 22 2
q q q q

q q q q q q q q q
  

              

ةبرايند نيروهاي وارد بر يك بار از طرف چند بار الكتريكي ديگر، بايد انـداز  ةبراي محاسب :برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر يك بار الكتريكي ةمحاسب 
)  yو  xمعموالً در جهت محورهاي (ا را در دو راستاي افقي و عمودي تمامي نيروهكنيم، تك نيروهاي وارد بر بار مورد نظر از طرف بارهاي ديگر را محاسبه  تك

م دهيم و در نهايت بردار برايند را به فـر  نمايش مي yFرا با  yو برايند نيروهاي در راستاي محور xFرا با  xكنيم و برايند نيروهاي در راستاي محور  تجزيه 

T x yF F i F j 
  

2 ةآن را با استفاده از رابط ةدهيم و يا انداز نمايش مي  2
T x yF F F  آوريم دست مي هب.  

اي به بار الكتريكي  ميدان الكتريكي حاصل از ذره :ميدان الكتريكي حاصل از يك ذرة باردارqاصلة اي به ف ، در نقطهr 2  :از آن برابر است با
| q |

E k
r
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تابستان كتابكتاب   6493:كد 
  
  
  

  2شيمي 
 همچنين پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كـه از مـوادي بـه نـام     . گسترش صنعت خودرو مديون شناخت و دسترسي به فوالد است

  .شوند خته ميسا هارسانا نيمه
 شود ها مي ها به يكديگر سبب تغيير و گاهي بهبود خواص آن گرما دادن به مواد و افزودن آن.  
  كرة زمين ثابت استمواد در آيند و به تقريب جرم كل  مي دست بههمة مواد طبيعي و مصنوعي از كرة زمين.  
  مواد معدني « صورت بهها  استخراج و مصرف آن رشدروند استخراج و مصرف نسبي مواد رو به افزايش است كه ترتيب  فلزها هاي فسـيلي  سوخت «
  .شود استخراج و مصرف مي از اين مواد ميليارد تن 70در حدود  2030شود به تقريب در سال  بيني مي باشد، همچنين پيش مي
 باشد پراكندگي منابع، عامل پيدايش تجارت جهاني مي.  
 ند كه عمـدة  كن بندي مي  در سه دستة فلز، نافلز و شبه فلز طبقه رفتاربراساس را گروه است كه عناصر موجود در آن  18ره و دو 7اي شامل  جدول دوره

  .اي قرار دارند شوند كه در سمت چپ و مركز جدول دوره عناصر جدول را فلزات شامل مي
 خوار بودن چكش) 4سطح درخشان ) 3 ها الكترون در واكنشاز دست دادن ) 2رسانايي گرمايي و الكتريكي باال ) 1: فلزات  ويژگي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 شـكنندگي ) 4 هـا   در واكنش با ديگر اتـم  يا به اشتراك گذاشتن الكترون گرفتن) 3عدم رسانش الكتريكي ) 2 عدم رسانش گرمايي) 1  :ويژگي نافلزات   
   سطح كدر و مات) 5
  باشد الكتريسيته مي تنها نافلز رساناي) گرافيت(كربن.  
  يابد مي افزايشو خصلت نافلزي  كاهشدر هر دوره از چپ به راست خصلت فلزي.  
 يابد در هر گروه از باال به پايين خصلت فلزي افزايش و خصلت نافلزي كاهش مي.  
 نافلزها است ها همانند خواص فيزيكي شبه فلزها بيش تر به فلزها  شبيه بوده در حالي كه رفتار شيميايي آن.  
  شود عنصرها گفته مي اي قانون دورهدر هر دوره، عنصرها به تكرار شدن خواص فيزيكي و شيميايي.   

  اي خواص برخي عناصر جدول دوره
  نماد شيميايي  خواص فيزيكي يا شيميايي

CSi  Na  Cl  P  Pb  
  دارد  ندارد  ندارد  دارد  دارد  دارد  رسانايي الكتريكي
  دارد  ندارد  ندارد  دارد  دارد  ندارد  رسانايي گرمايي
  دارد  ندارد  ندارد  دارد  دارد  ندارد  سطح صيقلي

  دهد الكترون مي  اشتراك  اشتراك  دهد الكترون مي  اشتراك  اشتراك  نحوة تبادل الكترون در واكنش
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  اولآزمون 
رياضي يازدهم  آموزش فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

ده
آين

 ) 
ان
ساب
ح

 1(

معادله   جبر و 
  

 )كتاب درسي 16تا  1هاي  صفحه(

  
4جملة اول يك دنبالة حسابي از رابطة nمجموع  .81 22n

n
S ( n )  جملة هفتم اين دنباله كدام است؟. آيد دست مي به 

  )4تا  2 هاي  هصفح – 1حسابان (       27) 4  22 )3  15 )2  31 )1
جملـة  . برابر مجموع چهار جملة اول است 273لة هندسي كه جمالت آن روند افزايشي دارند، مجموع دوازده جملة اول در يك دنبا .82

 پنجم چند برابر جملة دوم است؟
  )6تا  4 هاي  هصفح – 1حسابان (      4) 4  16 )3  10 )2  8 )1

3اگر  .83 3 22 3 2nS (P )n ( P P )n n     مجموع ،nة اول از دنبالة حسابي باشد، قدرنسبت اين دنباله كدام است؟جمل  
  )4تا  2 هاي  هصفح – 1حسابان (        4) 4  -4) 3      2) 2  -2) 1

كنيم و چهار مثلث كناري را  مطابق الگوي زير در هر مرحله وسط اضالع مربع را متوالياً به هم وصل مي. واحد داريم 4مربعي به ضلع  .84
  درصد مربع اوليه هاشورخورده است؟ 98از حداقل چند مرحله بيش از  پس. زنيم هاشور مي

1( 3      
2( 4  
3( 5      
  )6تا  4 هاي  هصفح – 1حسابان (             6) 4
  
  

مترمربع تعـداد دوهـزار    24براي پوشاندن ديواري به مساحت . متر بلندتر از سه برابر عرض آن است طول يك نوع كاشي دو سانتي .85
 متر است؟ طول هر كاشي چند سانتي. ستكاشي مصرف شده ا

  )9تا  7 هاي  هصفح – 1حسابان (       27 )4  24 )3  20 )2  15 )1
2هاي معادلة  جواب و  اگر  .86 7 1 0x x    1باشد، حاصل

 


  كدام است؟ 
  )9و  8 هاي  هصفح – 1حسابان (      - 1) 4  7) 3     3) 2  1) 1

1اگر  .87 3
c

x
a

  2و 5 b
x

a
  2هاي معادلة درجه دوم  ريشه 0ax bx c   هاي زيـر، معادلـة درجـه     يك از گزينه باشند، كدام

2هاي معادلة  هاي آن مربع ريشه دومي است كه ريشه 0ax bx c   است؟ 

1( 2 34 225 0x x      2( 2 34 225 0x x      
3( 2 17 125 0x x      4 (2 17 125 0x x        ) 9و  8 هاي  هصفح – 1حسابان(  

2كه معادلة درجه دوم  براي اين mحدود  .88 22 2 0x mx m m     دو ريشة حقيقي منفي و متمايز داشته باشد، كدام است؟ 
1( 1 0m    2( 1 2m    3( 2m   4 (2 0m       ) 13تا  7 هاي  هصفح – 1حسابان(  

2شكل تابع  .89 2 2 2 21f (x) a x (a ) x a     0كدام است؟(a ) 
  
  
  
1(     2(     
  
  
  
  
  )13تا  7 هاي  هصفح – 1حسابان (                                          ) 4     )3
  
  

211معادلة  .90 9| x | x  چند ريشة حقيقي دارد؟     
  )16تا  14 هاي  هصفح – 1حسابان (          4 )4  3 )3  2 )2  صفر )1
  

,,


