
 

 

  

 
          

  
  

  تجربيتجربي  يازدهميازدهمسال سال 
  9999  ماهماه  آبانآبان  22

  دقيقه 160آزمون:  گويي به مدت پاسخ
  سؤال 150: ي توليد شدهها تعداد كل سؤال

  

 صفحه ةشمار  گويي زمان پاسخ شماره سؤال تعدادسؤال نام درس

  3-4  دقيقه 15  1 -  20  20  2فارسي 

  21 - 30 10  2عربي، زبان قرآن 
  5- 7  دقيقه 15

  31- 40  10  (گواه)2عربي زبان قرآن

  8  دقيقه 10  41- 50  10  2دين و زندگي 

  9  دقيقه 10  51 - 60 10   2انگليسي 

  10  دقيقه 10  61-70  10  شناسي زمين

  11-12  دقيقه 30  71-90  20  2رياضي

  13-16  دقيقه 20  91- 110  20  2زيست شناسي 

  2 فيزيك
  111- 120  10  عادي

  17- 19  دقيقه 30
  121- 130  10  گواه

  20- 23  دقيقه 20  131- 150  20  2شيمي 

  ـــ  دقيقه 160  ـــ  150  جمع كل

  
  گروه آزمون
  (وقف عام)چي  بنياد علمي آموزشي قلم

  
  923دفتر مركزي: خيابان انقالب، بين صبا و فلسطين پالك 

 0216463تلفن: 
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 ؟ است نادرستمعنای کدام واژه،  -1

(، )شل: دست و پای درماندهت: همّ حال(، )زنخدان: چانه(، )دون رنگ: آشفته رایی: گمراهی(، )نژند: اندوهگین(، )شوریده روزی(، )تیره )ادبار: سیه
 از کار افتاده(، )فروماندن: متحیر شدن(

 فروماندن( ۴ تهمّ دون( ۳ رنگ وریدهش( ۲ رایی تیره( 1
 ؟ در کدام گزینه آمده است ترتیب بههای زیر  معنای واژه -۲

 «د، کافی، حَشَمافگار، مقرون، مؤکَّ»

 کننده، خدمتکار، صاحب مقام خسته، همراه، تأکید( 1
 خسته، نزدیک، تأکید شده، مناسب، صاحب مقام( ۲
 مجروح، تأکید شده، لیاقت، پیوسته، کارگر( ۳
 کاران ، کارآمد، خدمتاستوارمجروح، همراه، ( ۴
 ؟ است نادرستمعنای چند واژه در برابر آن  -۳

ها در آن قرار دارند(، )شغال:  گران(، )روضه: غم(، )جیب: لباس(، )غیب: عالمی که انسان ها(، )دربایست: شایستگی(، )دغل: حیله )خطوات: گام
 خواران( گوشت ةجانور پستانداری از رست

 دو( ۴ پنج( ۳ سه( ۲ هارچ( 1
 ؟ امالیی وجود دارد غلطدر بیت کدام گزینه،  -۴

 به خون غرقه سازد بَر و پیکرش  سرش بِبُرّدخواست کز تن  همی( 1
 بحر، طوفانی شد و ترسید و رفت موج و سیل و فتنه و آشوب خاست( ۲
 این چنین سعب باشد و دلسوز  گر بدانستمی که فرقت تو( ۳
 دوات، حشمت و کاغذ، جمال و کِلک، خطر )کِلک: قلم( توقیع یافتند سه چیز سه چیز ازو گهِ( ۴
 ؟ نداردامالیی وجود  غلطدر کدام گزینه،  -5

 .نه به قوت تن ،مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی همیّت کشند( 1
 .و سرسامی افتاد و محجوب گشت از مردمان شنبه، امیر را تب گرفت؛ تب سوزان روز پنج( ۲
 ای به آن بسیاری، تیره شد. ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت. صوری و شادی( ۳
 .م، آقاجی بستد و پیش بردها پیش برد گاه که نامه تا این عارضه افتاده بود؛ بونصر، نُکَت بیرون آورد؛ آن( ۴
 ؟ امالیی وجود دارد غلطدر کدام بیت  -6

 وایی کز توبه آر دارممطرب بزن ن توبه کردم ساقی بیار جامی کز زهد ( 1
 جز سرّ عشق هر چه بگویی بطالت است جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است( ۲
 تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد خواهم که روزی سرو باالیت ببیند باغ می( ۳
 چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد( ۴
 ؟ در کدام ابیات آمده است ترتیب به« حسن تعلیل، تضاد، تشخیص، جناس»های  آرایه -7

 ت روزی ز غفلت سر ز فرمان تافته است؟زهرگ بنده تا دست طلب در دامن عشق تو زدالف( 
 زردی چهرة خورشید ز درد طلب است تابی ذرات جهان را سبب است عشق بیب( 

 یک طربناک است بر گردون و آن هم مرد نیست تبینم که از دردی جداس ج( در جهان مردی نمی
 مار این خون دل زار بنوشد هموار آن مغز سر خلق بخوردی پیوست رماد( 
 ب، الف، ج، د( ۴ ج، د، الف، ب( ۳ د، الف، ب، ج( ۲ ب، ج، الف، د( 1
 ؟ را داردهر دو آرایة جناس تام و کنایه کدام گزینه  -8

 رود باغ کاران یاد باد دهزن گرچه صد رود است در چشمم مدام ( 1
 فرسته فرستاد زی شاه چین ز چینبه دل پر ز کین شد به رخ پر ( ۲
 تر از چراغ بهشت چهره روشن  متش گلبنی ز باغ بهشتقا( ۳
 رنگ ربود از گلگل بوی ربود از مُل، مُل  مُل رفت به سوی گل، گل رفت به سوی مُل( ۴
 ؟ نیستنایی شده در بیت کدام گزینه، عبارت ک بخش مشخص -9

 ای و آهی نیست ناله که تیغ ما به جز از سپر بیندازمعدو چو تیغ کشد من ( 1
 )جمّاش: مست( به کس نگاهی نیستکه از شراب غرورش  اش آن سهی سرومغالم نرگس جمّ( ۲
 حافظ این دیدة گریان تو بی چیزی نیست دارد خلق نهان میدرد عشق ار چه دل از ( ۳
 که دادخواهی نیستراهی که نیست بر سر  سنپادشاه کشور حُ رو ای عنان کشیده( ۴

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(2فارسي)های درس  سؤالگویی به  لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر                                  
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از                                  
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ فهد                                

 
 

 2 فارسي

 )ستایش: لطف خدا(

 ادبیات تعلیمي

 (، قاضي بُست)نیکي

 52تا  01ي  صفحه

 دقیقه 51

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   

  

 

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  4: ةصفح یازدهم عمومي           99آبان  2 آزمون - 2پروژة  

 
 ؟ کدام است« تشبیه، ایهام، تشخیص و کنایه»های  قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه ترتیب -11

 صبری پروانه درآموخت مرا بی سوخت مرا چو شمع می عشق تو که هم( الف
 دانم چین می وشهوز زلف تو عقل خ دانم نشین می در کوی تو جان گوشه( ب
 دور از تو غم مرا کناری نبوَد  گر با غم تو مرا شماری نبوَد( ج

 ز آینه دل تافت بر موسی ز جیب  د( صورت بی صورت بی حدّ غیب
 د، الف، ج، ب( ۴ ج، د، الف، ب( ۳ ج، د، ب، الف( ۲ د، ج، الف، ب( 1
 ؟ چند بیت درست است نسبت داده شده بههای ادبی  آرایه -11

 خرد سوخته چشم دل دوخته )جناس(  روزی شوی ناگهان سوخته که الف(
 ز سودای جان مرغ دل پر زند )تشبیه( ب( در آن دم که جان عزم رفتن کند
 ز نقش پای چراغی به هر گذر سوزد )حس آمیزی( رفتاری پ( خوشا کسی که چو صائب ز گرم

 ست )تلمیح(ا کنار جیحوناز آب دیده تو گویی  ت( کنار سعدی از آن روز کز تو دور افتاد
 این تراق از چیست از بهر فراق )حسن تعلیل(  ث( چوب را گر بشکنی گوید تراق

 پنج( ۴ سه( ۳ چهار( ۲ دو ( 1
 ؟ ندارددر کدام بیت فعل مجهول وجود  -1۲
 فته نشد حدیث آن پندذرپ  در گوش سالم آرزومند( 1
 وگوی از گفت بگشت و جهان شد پر از اوی یزدانچو این گفته شد فرّ ( ۲
 همی سوی پوزش نمایند راه  پشیمان شده داغ دل بر گناه( ۳
 از این طبع سنگ آتش آمد فراز  نشد مار کشته ولیکن ز راز( ۴
  کامالً یکسان است. …گزینة  جز بهها  های همة گزینه رابطة معنایی میان جفت واژه -1۳
 معشوق/ دیده و چشم / دلدار و  اقبال و سعادتت و خوراک / قوّ( 1
 درویش و شاه / گران و سبک / نام و ننگ / شام و سحر( ۲
 جانور و شغال / ارغوان و گل / گوهر و سنگ / دست و بدن( ۳
 / زنخدان و پا شیر و پلنگو پیراهن /  شلوار/  فرش و گلیم( ۴
 ؟ دارد متفاوتمعنای « شد»در کدام گزینه فعل  -1۴
 است که بدرود کنی زندان را وقت آن ماه کنعانی من مسند مصر آنِ تو شد( 1
 گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم( ۲
 کشی شهره شدم روز الست که به پیمانه مطلب طاعت و پیمان و صالح از منِ مست( ۳
 عتاب کجا نخود آن کرشمه کجا رفت و آ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال( ۴
  :جزبه  ،ساز وجود دارد ساز و وابسته پایه پیوند هم هر دو نوع ها در همة گزینه -15
 پادشه کامگار ما نرسدسمع به  بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصة او ( 1
 نشینان ناسزایی رفت، رفت گر میان هم ها پدید آمد ولی چینان ماللت از سخن( ۲
 شکنونم بر عدو امروز مفرو  ای دی مرا چون از ولی بخریده( ۳
 بینی که همی سوزم و گویی که بساز آتش به دلم زنی و گویی که مسوز( ۴
 ؟ تناسب دارد «نگ است و دل در چنگ نیستچ ربدهی / کاین زمانم گوش  پندم میبا زمانی دیگر انداز ای که »کدام گزینه با بیت مفهوم  -16
 مستحق پند شدمکنون به بند جنون  دادم ز بس به مردم دیوانه پند می( 1
 مطرب راه پندصوت بند بر گوشم صدای  زان که کرد باز آ ناصحا، پندم مده کز باده( ۲
 ها ها تا پیشت آید زین نصیحت ناشنیدن چه گفتیم و نشنیدیات  اندیشی های نیک نصیحت( ۳
 نصیحت نگیرد مگر در خموش  آگنده گوش وان سخن باشدافر( ۴
 ؟ گزینه آمده استدر کدام « حاسبوا قبل ان تحاسبوا»مفهوم عبارت  -17
 تر که بانگ برآید فالن نماند زان پیش ر عمراخیری کن ای فالن و غنیمت شم( 1
 در موقف محاسبه یک یک عیان شود های بد از گفتن و شنیدن و از کرده( ۲
 گیر  کنجی نشین و از نفس خود حساب تر که حشر به دیوان کشد تو را زان پیش( ۳
 حساب دولت و اقبال تا به روز حساب قضا نوشته دست زمانه برو به خط( ۴
 ؟ است متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -18
 من آن به عالم تحقیق وارسیکز یُ  د احکام شرع باشای دل برو مقلّ( 1
 شمع مقلد فرونشست به یک پُف  نور محقق گرفت جهان را( ۲
 نرگس پامال نور شمع است رنگ لقای گاه تحقیق تقلید چند باید در جلوه( ۳
 خضر نتوان شد کُنی گر جامه و دستار سبز بهرة تحقیق از تقلید بردن مشکل است( ۴
 ؟ است متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -19
 دار وزن ترازوی خویش نگه  مکن تکیه بر زور بازوی خویش( 1
 جهان پشت من اندرنخارد کس  به غمخوارگی چون سر انگشت من( ۲
 در هوای چمن آزاد پریدن آموز  باشی می تا کجا در ته بال دگران( ۳
 واماند آن که تکیه کند بر عصای خویش بر عزم خویش تکیه کن ار سالک رهی( ۴
  ؟است تقابلمفهوم کدام گزینه با بقیه در  -۲1
 گندم نتوانست لب از حسرت نان بست ترک طلب روزی از آدم چه خیال است( 1
 رزق ز دست دعا نباید داشت امید ز کار تا نرود دست و پای سعی تو را( ۲
 ایم خود پاک کرده ةما این عرق ز جبه کنیم  ر نمیسعی از برای رزق مقدّ( ۳
 در طلب، کاهلی نشاید کرد  ز رزق نتوان خورد بیرونگرچه ( ۴
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  (12 - 12) :من أو إلي العربيةعيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة 

 «:!یتقدَّمُ و ال ینجحُ في الحياة ان الّذی یَفتخرُ بنفسه کثيراً النساإل» -۲1

 شود! نمی پیروزکند و  افتخار کند در زندگی پیشرفت نمی ( انسانی که به خود1

 شود! کند و موفق نمی کند در زندگی پیشرفت نمی تخار می( انسانی که بسیار به خودش اف2

 شود! نمی پیروزدگی خود پیشرفت نکرده و فتخار کند در زن( انسانی که زیاد به خودش ا3

 شود! کند و موفق نمی پیشرفت نمیزیاد زندگی کند در  به خود افتخار می( انسانی که 4

 «: الّذینَ یَقُومونَ بالغيبةِ فَهُم یرتکبونَ أعماالً قبيحةً یُسبّبونَ بَثَّ التَّفرقةِ بينَ النّاسِ!» -۲۲

 دهند!شوند که تفرقه را بین مردم گسترش میخیزند، اعمال بدی را مرتکب میمیردن بری غیبت ککه برا( آنان1

 شوند!باعث پراکندن تفرقه بین مردم می وشوند کنند، کارهای زشتی را مرتکب میکه اقدام به غیبت می( کسانی2

 شوند!بین مردم می اند که باعث تفرقهشوند، کار بدی را مرتکب شدهکه برای غیبت بلند می( کسانی3

 شود!کند، مرتکب کارهای زشتی شده است که باعث پراکندن تفرقه در میان مردم میبه غیبت اقدام می که( هر کس4

 حيح:عَيّن الصّ -۲۳

 ها تالش کردند! : برخی مردم برای افشای رازهای مردم جهت رسوا کردن آن!( یُحاوِلُ بعض النّاس لِکشف أسرار النّاس لفضحهم1

 دارند از ستمکارترین مردم است! هایی را بدهد که آن را ناپسند می: هرکس به دیگران لقب!أظلم النّاس مَن یُلقّب اآلخرین بألقابٍ یکرهونها فهو مِن (2

 فیف خواستم!: قیمت شلوارهای مغازه دوستم گران است بدین سبب از او تخ!( أسعارُ سَراویل مَتجر صدیقی غالیة لهذا طلبت منه التَّخفیض3

 !کنندهای زندگی را بسیار یاد میمنان باهوش کسانی هستند که نعمت: مؤ!منینَ هُم الّذینَ یتذکّرون نعم الحیاة کثیراً( أذکی المؤ4

 :الخطأعيّن  -۲۴

 بخرم! آنشلوارهایی بهتر از که توانستم  أن أشتری سراویل أفضل مِنها!: می( کنتُ أستطیعُ 1

 !است  برای انسان در زندگی کتاب نشین همین ! : برترالکُتُب ن فی الحیاةنسالإل الجَلیس( أفضل 2

 هاست! ترین آن وبترین کارها نزد خداوند بادواممحبهمانا ( إنَّ أحَبَّ األعمال عند اللّه أدوَمها!: 3

 ند!ده زشت نمی های !: دوستان نیکوکارم به یکدیگر لقبیَتنابزون باأللقاب ال المُحسنونَ( أصدقائی 4

 «:!باشد رین حرف در دنيای پر از شلوغي ميت سکوت خجالتي» -۲5

 مت أخجل کالمٍ فی الدنیا المملوءة باإلزدحام!( یکونُ الص1ّ

 کوت أخجل مِن کالمٍ فی الدنیا المملوءة باإلزدحام!( کان الس2ّ

 !المزدحمةمت أخجل مِن کالمٍ فی الدنیا ( یکونُ الص3ّ

 یا المملوءة باإلزدحام!کوت أخجل کالمِ الدن( کان الس4ّ

 ة سؤالگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچ هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(2عربي، زبان قرآن )های درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر                                  
 بوده است؟ 01ز عملکرد شما در آزمون قبل چند ا                                 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف                                

 
 

 دقیقه 51 2ربي، زبان قرآن ع

 مِن آیاتِ األخالقِ 

)متن درس، اسمُ التّفضيل 

 سوقِ و اسمُ المَکانِ، في

 مشهد(
 01تا  0 ةصفح

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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 «: سِعر»عيّن المترادف لکلمة  -۲6

 !عن تسمیة اآلخرین باألسماء القبیحة القرآنفی  مُنعنا( 1

 ( إنّ اهلل حرّم الغیبة و هی من کبائر الذّنوبِ فی دیننا!2

 ( الصّدق هدیّة بال ثَمَن ال نتوقّع من أناس رخیصة!3

 ( یا صدیقی؛ أجناس متجرك من أفضل األنواع!4

 :معاًعَيِّن ما فيه اسم التفضيل و اسم المکان  -۲7

 سَنواتٍ طویلةٍ!     منزله کثیراً فی ( إِنَّهُ أَطعمَ المساکین فی1

 المصانع! مالعِب و العُمّال یعملونَ فی ( الالعبونَ یلعبونَ فی2

 المزرعةِ: لَونُ السَّحابِ أَزرَق وَ لَونُ الشّجر أَخضَر! ( قالَ أَبوكَ فی3

 مکتبة مدینتی! قال التلمیذُ: طالعتُ أکثر الکتب العلمیّة الّتی توجد فی (4

 علي الرجحان: یَدلُّ« خير»ن عَيّ -۲8

 !نر ضدّاالخیرُ و الشّ( 1

 !الخیرُ فی ما وَقَع( 2

 !ک ثواباًبّالحات خیرٌ عند رالباقیاتُ الصّ( 3

 ! نواع عدیدةأعمالَ الخیر إلی أقَسِّم ( 4

 لتفضيل:  عن اسم ا الخطأعيّن  -۲9

 ثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون األثْمار!مُ( الحدیقة الصّغری مع األشجار ال1

 ( اإلخوان الّذین یساعدوننا فی أمورنا الصّعبة خیر إخوان فی حیاتنا!2

 ( إنّ األعمال الّتی نعملها لکسب الحالل فُضلی من بقیّة أعمالنا!3

 ومنا عادةً! ( ساعات تفکُّرنا فی الیوم أقلّ من ن4

 :ضبط حرکات الکلماتفي  أالخطعيّن  -۳1

 !ا محمداًلّاِ طالباً آخَر فی هذه المدرسةِ اَعرفْ لمْ( 1

 !ختراعاً جدیداًاِ فر اَن یَکشِعالماً آخَ رِفعْأ لم (2

 !هذا آخَر اختراعی أنَّموا علَأیّها التالمیذُ اِ( 3

 !خَرال علی انسانٍ آ هِد علی نفسِمِعتَیَلِ االنسانُ( 4
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 (11 - 12) :عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة 
 !«: کتاب مائة من أکثر هذا قبل لي کان ما و کبيرة، مکتبة اآلن لي» -۳1

 داشتم! کتاب یکصد فقط این از پیش ولی دارم، بزرگ ای فعالً کتابخانه ( 1
 نداشت! تابک صد از بیش قبالً ولی است، بزرگ حاضر حال در من کتابخانة ( ۲
 نداشتم! کتاب یکصد از بیش این از قبل اینکه حال و دارم، بزرگی کتابخانة اکنون ( ۳
 نداشت! کتاب صد از بیشتر این از پیش اما است، بزرگ که دارم حاضر حال در ای کتابخانه ( ۴

 بي تردید ...«:الشرّ!إنّ عقائدنا هي الّتي تَدعونا إلي أحسن األعمال أو أسوئها و تُبعِّدنا من الخير أو » -۳۲
 راند! کند و ما را از خوبی و بدی می این عقاید ماست که ما را به بهترین اعمال یا بدترین آن دعوت می ( 1
 کنیم! کند و ما از خوب بودن و بد بودن دوری می ها می ترین آن عقاید ماست که ما را دعوت به اعمال نیک یا زشت ( ۲
 کنیم! خواند و ما از خوبی و بدی دوری می ها را می ترین آن ترین کارها و زشت وبعقاید ماست که برای ما خ ( ۳
 کند! خواند و ما را از خوبی یا بدی دور می ها فرا می عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آن ( ۴

    «:هو أبعد من هناک بمائتي کيلومتر!الغریب في هذه الظّاهرة أنّ األسماک متعلِّقةٌ بمياه المحيط األطلسيّ الّذی » -۳۳
 است که دویست کیلومتر دور از آنجاست! های اقیانوس اطلس ن متعلّق به آبعجیب است در این پدیده که ماهیا ( 1
 که دویست کیلومتر دورتر از آنجاست تعلّق دارد! های اقیانوس اطلس ها به آب عجیب در این پدیده این است که ماهی ( ۲
 تعلّق دارند که از آنجا دویست کیلومتر دورتر است! های اقیانوس اطلس ن ماهیان به آبآور است که ای ین پدیده، شگفتدر ا ( ۳
 باشد! های اقیانوس اطلس متعلّقند که از آنجا دویست کیلومتر، دور می ها به آب در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهی ( ۴

 : یدلّ علي المکان ما عيِّن -۳۴
 یَمشون فی مساکنهم!( 2  هو من مُقاتلینا!( 1
 مصالح االُمّة نحفظها!( 4  هو من مفاخر اُمّتنا!( 3
  :التفضيل اسم فيه ليس ما عيّن -۳5

 التالمیذ! أنجح هو مَن أصدقائی بین من کان ( 2  !لسانه من النّاسُ یخاف ال من النّاسِ أتقی( 1
 !الممرّضات أللبسة لونٍ أحسن األبیض اللّون إنّ( 4 !علیمٌ فهو علمه إلى النّاس علمَ جَمع مَن أنّ أعلم( 3
 بدقّةٍ (04-13)إقرأ النّصّ التّالي ثمَّ أجِب عن األسئلة: 

ظاهِرُه عَلَي أنَّه قَد تَحَمَّلَ صُعوباتٍ کثيرةً  خشبيَّةٍ للْمَشْيِ. و دَلَّ في یومٍ من األیّامِ شاهَدَ شابّانِ رَجاُلً مُسِنّاً مُنحَني الظَّهْرِ، لَهُ یَدانِ خَشِنَتانِ و یَستَعينُ بعَصاً
مَلٌ قَبيح.. ولکنَّه ما اِنْتبَهَ، فَسَألَهُ: أیهها العَجوزُ! بِکَم في حَياتِهِ. فَقالَ أحَدُ الشّابّينِ: اُنْظُرْ إليهِ إنّهُ کَالقَوسِ تَماماً! وَ قالَ صَدیقُه: ال تَستَهِزئ باآلخَرینَ، هذا عَ

ه: ما هُوَ مَقصودُه؟ فأجابَ: عْرٍ، فتَعَجَّبَ الفَتي و سَألَ صَدیقَ)تعيش( یا وَلَدی تأخُذْها باِل سِ تَ هذهِ الْقَوْسَ؟ و هُوَ نَظَرَ إليهِ کَریماً وَ قالَ بِهُدوءٍ: إنْ تَعِشْاشْتَرَیْ
 األفْضَلُ لکَ أنْ تُفَکِّر فيهِ بَنَفسِکَ جيِّداً لَعلّه یُسَبِّبُ عبرتَکَ!

   : أکثَرن ما یَرتبِطُ بمفهومِ النَّصِّ عيّ -۳6
 افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است ( 1
 دست آوردن دنیا هنر نیست / یکی را گر توانی دل به دست آر به( 2
 همه کس به یک خوی و یک خواست نیست /  ده انگشت مردم به هم راست نیست( 3
 جَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ النَّدامةوی نبود سودم / من جَرَّبَ المُ هر چند کازمودم از( 4
  بَ النَّصِّ: عيِّن الصَّحيحَ حَس -۳7

 مِنَ الْبِدایةِ فَهِمَ الشّابّانِ ما قالَ الرّجُلُ العَجوزُ!( 2  قامَ الّشاّبان بالسُّخریةِ مِن رَجٍُل!        ( 1
 حَسِبَ أحدُ الصَّدیقینِ عَمَلَ صَدیقِهِ قَبیحاً!( 4  جابَه! حَزِنَ الرَّجُلُ مِنْ سؤالِ الْفَتی و ما أ( 3
  …لـماذا تَعَجَّبَ الفَتَي بَعْدَ سُؤالِهِ؟: ألنّهُ   -۳8

 اِنتَبَهَ و أدْرَكَ جَوابَ السّؤالِ و قُبحَ عَمَلِه!( 2  ال یَنتظرُ أن یَسْمَعَ هذا الْجَوابَ!   ( 1
 تواضُعِه!               شاهَدَ کرامةَ الرّجُل المُسِنّ و( 4 ودَهُ!           مقص ما کانَ قد فَهِمَ کالمَ الرّجلِ و( 3
  ؟ «عْرٍ!إنْ تَعِشْ یا ولدی تأخُذْها بال سِ»ما هو المقصودُ مِنْ  -۳9

 سَوفَ تَکْبَرُ و تُصْبِحُ مُنْحَنیاً مِثلی!( 2  ال یُمْکِنُ أنْ تَحْصُلَ عَلَیْها یَوْماً!    ( 1
 الْوُصولُ إلیهِ! لکَ تَجْتَهِدْ فی حیاتِکَ یُمْکِن إنْ( 4  یْها کلّ شخصٍ بسُهولةٍ!    یَحصُلُ عَلَ( 3
 « األفْضَلُ لَکَ أن تُفَکِّرَ فيه بنفسِکَ جيّداً لَعلَّهُ یُسَبِّبُ عِبرتَکَ!» :ها اإلعْرابيِّعَن نوعيّةِ الکلماتِ أوْ مَحلِّ الخطأعَيِّن  -۴1

 مجرور الو  جارّاللَکَ: ( 2          مجهول   الفعل الیُسَبِّبُ: ( 1
       األفْضَلُ: اسم التفضیل  ( 4  مفعول                العبرةَ: ( 3

 )سواالت آشنا(گواه
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  ؟یک از علل فرستادن پیامبران متعدد است کدام مؤید« م الناس علی قدر عقولهملِّکَأن نُأمرنا إنّا معاشر االنبیا »حدیث  -۴1

 رشد تدریجی سطح فکر مردم( ۲  استمرار و پیوستگی در دعوت( 1
 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم( ۴ تحریف تعلیمات پیامبران گذشته( ۳
وجود  ابعاد وجودی انسانتنگاتنگی بین ارتباط کامل و »و « های اساسی بسیار زیاد است های پیشنهادی به سؤال راه»که  با توجه به این -۴۲

  ؟باید کدام ویژگی را داشته باشد ی برتر،رتیب پاسخ به نیازهات به« دارد

 .کامالً درست و قابل اعتماد باشد - کامالً درست و قابل اعتماد باشد( ۲ .کامالً درست و قابل اعتماد باشد - جانبه باشد همه( 1
 .انبه باشدج همه – و قابل اعتماد باشد تکامالً درس( ۴ .جانبه باشد همه – جانبه باشد همه( ۳
  ؟ر روح انسان داردبچه تأثیری  ،آورش کنندة جهان هستی و از جمله انسان چیست و پذیرش فرمان خدا و پیام عامل زنده -۴۳

 «لنحیی به» -« و جعلنا مِنَ الماء»( ۲ «مکُیحیلِما یُ» -« و جعلنا مِنَ الماء»( 1
 «یُحییکُملِما » -« تَواصَوا بالحقّ»( ۴  «لنحیی به» -« تَواصَوا بالحقّ»( ۳
عدم التفات به این کند و  ایام زندگانی خود به چه چیزی را از خداوند متعال درخواست می دادن امام سجاد )ع( در مناجات خود، اختصاص -۴۴

  ؟نیاز برتر چه پیامدی دارد

  از دست دادن عمر –ام برگزیدی  را برای زندگی  راهی که آن( 1
 های برتر مندی از سرمایه عدم بهره –برگزیدی  ام را برای زندگی  راهی که آن( ۲
 از دست دادن عمر –چه مرا به خاطر آن آفریدی  آن( ۳
 های برتر مندی از سرمایه عدم بهره –چه مرا به خاطر آن آفریدی  آن( ۴
غیرالهی چه آثاری برای انسان  دهنده و هشداردهنده چه بوده است و برگزیدن برنامة هدف خداوند تبارک و تعالی از ارسال پیامبرانی بشارت -۴5

  ؟مختار دارد

 شود. تواند پاسخ درستی به نیازهای برتر بدهد و دچار زیان اخروی می نمی -« یُحییکُمإذا دَعاکُم لِما »( 1
 شود. دهد و دچار زیان آشکار می درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار او را آزار می -« یُحییکُمإذا دَعاکُم لِما »( ۲
 شود. دهد و دچار زیان آشکار می درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار او را آزار می -« حُجةٌئال یَکونَ للناس علی اهلل لِ»( ۳
 شود. تواند پاسخ درستی به نیازهای برتر بدهد و دچار زیان اخروی می نمی -« حُجةٌلِئال یَکونَ للناس علی اهلل »( ۴
 ؟ بیانگر این مفهوم است ،کدام آیة شریفه «گیرد نظر می درنیز ازهای بنیادین، نیازهای طبیعی انسان را خداوند متعال عالوه بر نی»اگر بگوییم  -۴6

 ...«آمَنوا استجیبوا هلل و للرسول  نیا أیها الذی»( 1
 ...«الذینَ آمَنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحق »( ۲
 «وَ جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حیّ»( ۳
 ...«یکونَ للناسِ  لئِلّانَ و منذرین رسالً مبشری»( ۴
  ؟شایسته است که کدام رویه را در پیش بگیرد باشد، میانسانی که به دنبال تضمین سعادت زندگی خود  -۴7

 زندگی با تفکر در افق باالی زندگی مواجهه با نیازهای اهمّ( 1
 ای قابل اعتماد برای زندگی درک نیاز دائمی انسان به برنامه( ۲
 برتر و اساسی خویشصحیح به نیازهای پاسخ ( ۳
 عدم انحصار نیازهای انسان به نیازهای طبیعی و غریزی( ۴
 ،تفاوت تعالیم دینی در سطح احکام فرعی است وهای اسالم به عنوان تنها دین مورد رضایت خداوند، در عرصة عمل  کدام مورد، از برنامه -۴8

  ؟نزد خداوند چه جایگاهی دارد

 مردود -عادالنه بودن نظام هستی  عقیده به (۲ مقبول –نه بودن نظام هستی عادالعقیده به ( 1
 مقبول -بنا نهادن جامعة دینی بر اساس عدالت ( ۴ مردود –بنا نهادن جامعة دینی بر اساس عدالت ( ۳
 ؟ شود سبب چه چیزی می ،رفت برتربا توجه به حدیث امام کاظم )ع(، باالتر بودن رتبة فرد در دنیا و آخرت معلول چیست و برخورداری از مع -۴9

 پذیرش بهتر پیام الهی – تر باشد ایمان و معرفت او بیش( ۲ پذیرش بهتر پیام الهی –تر باشد  عقل آن فرد کامل( 1
 زهای اساسینیاداناتر بودن نسبت به  – تر باشد ایمان و معرفت او بیش( ۴ نیازهای اساسیداناتر بودن نسبت به  –تر باشد  عقل آن فرد کامل( ۳
انبیا چه  ،مسیردر بیان قرآن کریم، در این است و تنها نگذاشتن انسان و هدایت او به راه مستقیم خوشبختی، برآمده از کدام صفت الهی  -51

  ؟مسئولیتی دارند

 اقامة دین الهی و عدم تفرقه در آن -تدبیر و قدرت ( ۲ اقامة دین الهی و عدم تفرقه در آن –لطف و رحمت ( 1
 زدودن رشک و حسد از قلوب مؤمنین -لطف و رحمت ( ۴ زدودن رشک و حسد از قلوب مؤمنین –دبیر و قدرت ت( ۳

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(2دین و زندگي)های درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 ید پاسخ صحیح بدهید؟توان سؤال به چند سؤال می 01از هر                                  
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از                                  
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف                                

 
 

 تفکر و اندیشه 
 )هدایت الهي(،
 )تداوم هدایت(

فطرت مشترک »
منشأ دین واحد، علل 

فرستادن پیامبران 
 «متعدد

 58تا  8 ةصفح

ون قبلآزم 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   

  

 

 دقیقه 51 2 دین و زندگي
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  9: ةصفح یازدهم عمومي           99آبان  2 آزمون - 2پروژة  

 
 

 

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

51- Many people can tell the … between Iranian handicrafts and imported ones. 
1) development 2) means 3) difference 4) point 

52- The availability of good medical care seems to … from region to region.  
1) vary 2) explain 3) communicate 4) scan  

53- The conference is a good place to share information and … ideas related to a particular topic. 
1) exchange 2) host 3) respect 4) range 

54- Ivan Turgenev once stated that if we wait for the moment when everything, …. everything is 
ready, we shall never begin. 

1) fluently 2) frequently 3) honestly 4) absolutely  

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Last week, I received a call from my hard-working and skillful teacher, and he generously expressed his 
valuable opinions about my recent report. He also made some helpful suggestions and key points about 
how to develop my skills to speak my favorite language fluently …(55)… writing it. Actually he has a 
large amount of …(56)… in teaching different languages no matter how difficult they are. It’s almost 
impossible to …(57)… how I could prepare the final report without his help. In my opinion, he is by far 
the best teacher in this region. 
55- 1) besides  2) together 3) despite 4) without 
56- 1) society  2) experience 3) space 4) century 
57- 1) communicate  2) range 3) exist 4) imagine 

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

What would your life be like if you were Albert Einstein? What clothes would be in your wardrobe if 
you were Mark Twain? or Edison? 
   Well, now you can discover the answer to all these questions and many more at the Fame Hotel in 
California. Ten miles outside Los Angeles, the Fame Hotel promises to answer the question “What if?”. 
When you check into the hotel, you choose a room. Each room has a name. In total, the Fame Hotel has 
32 rooms, most of which are named after stars of Hollywood or music. But there are also famous writers 
and even some scientists and sports stars. 
   When you enter the room, you enter the life of that person. There are pictures everywhere. The owner 
of the hotel has tried to fill the room with objects, clothes, even food that he thinks the stars would have 
liked. Albert Einstein doesn’t have any socks in his wardrobe because the real Einstein never wore 
them! If you choose Mike Tyson’s room, you’ll be able to practice boxing in one corner of the room.  

58- Which statement is TRUE, according to the passage? 
1) You can meet famous people in the hotel. 
2) Some famous people have stayed at the hotel. 
3) Guests are able to choose which room they stay in. 
4) There is also a Fame Hotel in Los Angeles. 

59- The underlined word “which” in paragraph 2 refers to … . 
1) rooms  2) name 3) hotel 4) stars 

60- The best title for this passage would be … . 
1) Famous People      2) The Hotel of the Famous 
3) Hollywood and Music Stars   4) Hotels in California 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(2زبان انگلیسي )های درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر                                  
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از                                  
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف                                

 
 

 2انگلیسي   زبان
 دقیقه 51

Understanding People  
(Get Ready,…, 

Reading, Vocabulary 

Development) 
آزمون قبل 01چند از  52تا  02ي  صفحه برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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   10: ةصفح       تجربي يازدهماختصاصي   99 آبان 2آزمون  -)2(پروژه 
  

  شناسيزمين     

 
  است؟ نادرستكدام عبارت زير  - 61

  باشد. مي هاي ساعت در نظرية خورشيد مركزي جهت حركت سيارات مخالف حركت عقربه )1
  در نظرية زمين مركزي، خورشيد بين مدار گردش زهره و مريخ قرار دارد.) 2
  .گردند ميآن  دور، مريخ، مشتري، زحل و اورانوس به و سيارات زهره زمين ثابت استوس ميبطلبراساس نظرية  )3
  شود. تبديل مي 208 سرب به ي،پس از واپاش ،232م توري يعنصر پرتوزا) 4

  ؟باشدنميكدام گزينه، طبق قوانين كپلر صحيح  - 62
  ر است.زمان اوج خورشيدي، در اول تير ماه بوده و سرعت چرخش زمين به دور خورشيد در آن، حداكث) 1
  باشد.زمان حضيض خورشيدي، در اول دي ماه مي) 2
  مدار گردش زمين به دور خورشيد، بيضوي شكل است.) 3
  فاصله زمين نسبت به خورشيد در اوج خورشيدي، بيشتر از حضيض خورشيدي است.) 4

  ت؟اسصحيح زاوية تابش خورشيد در نيمكرة شمالي نسبت به مدارهاي مختلف زمين،  به توجه باكدام عبارت  - 63
      تابد.خورشيد همواره بر مدار استوا عمود مي) 1
  تابد.السرطان عمود ميدر اول زمستان، خورشيد بر مدار رأس) 2
  تابد.الجدي عمود ميدر اول تابستان، خورشيد بر مدار رأس) 3
  تابد.در اول بهار، خورشيد بر مدار استوا عمود مي) 4

  يك از عوامل زير است؟ ة زمين، حاصل كدامنقاط مختلف كر ها، درپيدايش فصل - 64
  اي محور آن نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش آن به دور خورشيددرجه 5/23) حركت وضعي زمين و انحراف 1
  اي محور آندرجه 5/23) گردش زمين بر روي مدار بيضوي به دور خورشيد و انحراف 2
  هاي جغرافيايي يكسانية تابش خورشيد در عرض) حركت كروي زمين به دور خورشيد و اختالف زاو3
  هاي جغرافيايي مختلفزمين و انحراف محور زمين نسبت به خط عمود بر عرض اي دايره) حركت 4

  كره بر روي زمين صورت گرفته كدام است؟پس از تشكيل هواكه رويداد  اولين - 65
  كرهل زيست) تشكي4  كره ) تشكيل آب3  كره) ايجاد سنگ2  هاي رسوبي)تشكيل سنگ1

  كدام است؟ پديدهبا توجه به شكل زير، جديدترين  - 66
1 (A 
2 (B  
3 (C  
4 (D  

  هاي مشخص شده، چه رويدادهايي اتفاق افتاده است؟با توجه به شكل زير، در زمان - 67
1 (X  ،نابودي دايناسورها :Y  بندپايان: نخستين  
2 (X  ،تشكيل درياهاي اوليه :Y نابودي دايناسورها :  
3 (X ها، : تشكيل سنگY دارهسته هاي : پيدايش نخستين سلول  
4 (X دار، هسته هاي : پيدايش نخستين سلولY نخستين بندپايان :  

  در فاصلة زماني ظهور نخستين دوزيستان تا انقراض دايناسورها، به ترتيب از قديم به جديد، كدام رويدادهاي زيستي رخ داده است؟  - 68
  نخستين پرنده - ) انقراض گروهي2ين خزنده                                نخست - ) نخستين پستاندار1
  تنوع پستانداران - دار) نخستين گياهان گل4نخستين پرنده                          - ) نخستين گياهان آونددار3

  كند؟تصوير زير، فرايند تشكيل كدام پديده را بيان مي - 69
  يانوس جديد            ج) دراز گودال اقيانوسي           د) جزاير آتشفشانيالف) جزاير قوسي           ب) اق

  ) الف و ج1
  ) الف و د2
  ) ب و ج3
  ) ب و د4

  گردد؟آوري ميشناسي جمعاطالعات مربوط به كدام گزينه، در شاخة ديرينه - 70
  هاي سطح زميني) بررسي تغييرات و ناهموار2  ) بررسي حوادث و بالياي طبيعي مانند سيل و زلزله1
  هاي زمين و محيط زندگي موجودات در گذشته) سن نسبي اليه4  ) پراكندگي ريزگردها و اثرات آن بر روي محيط زيست موجودات زنده3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف شناسي،زمينهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  هيد؟توانيد پاسخ صحيح بد سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

 

 دقيقه 10
  آفرينش كيهان و تكوين زمين

  22تا  9هاي  صفحه 
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   11: ةصفح       تجربييازدهم اختصاصي   99 آبان 2آزمون  -)2(پروژه 
 

  )2( رياضي     
  

  
5اگر - 71 1A( , 3و ( 3B( , 3از خط ABخط پاره وسط باشند، فاصلة ( 4 2 0x y   كدام است؟  

1(5   2(6 5   3(6
5   4 (6 5

5   

2يكي از اضالع مربعي بر خط - 72 3 1y x  3واقع است. اگر 1A( ,   يكي از رئوس اين مربع باشد، محيط مربع كدام است؟ (

1(40 13
13   2(40   3(80  4 (20 13

13   

22مقدار تابع بيشتريناگر  - 73 8 2 1f (x) x x k     باشد، مقدار  17ر ببراk كدام است؟  

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

2كدام معادلة زير داراي دو جواب - 74 3 است؟ 3و  

1(2 5 2 3 0x x     2( 2 2 2 3 0x x    3( 2 2 2 3 3 0x x     4 (2 5 2 3 3 0x x     

2هاي معادلة مجموع جواب - 75 2 23 1 2 3 1 3 0( x ) ( x )     كدام است؟  

1( 2 2
3   2(22 3   3(2   صفر) 4   3

0االضالع سه رأس يك متوازيمختصات  - 76 1( , )،2 1( , 1و ( 0( ,   باشد؟ تواند نميها  يك از گزينه رأس چهارم آن كداممختصات  .دنباش مي (

1(1 2( , )   2(1 0( , )   3(3 0( , )   4 (1 3( , )   

2اگر خطوط - 77 3y (k )x   5و 0ky x    تالقي دو قطر مربع از مبدأ مختصات كدام است؟ نقطهمعادالت قطرهاي يك مربع باشند، فاصلة  

1(15   2(17   3(18   4 (19   

1سه نقطة - 78 2A( , )،2 1B( , ) 2و 1C( , )اين مثلث محور بق بر وترمنطاند. معادلة خط  الزاويه ، سه رأس يك مثلث قائمx ها را با كدام طول قطع

  كند؟ مي

1) 4  -1 )3  1 )2  صفر )1
2   

3هرگاه نقاط - 79
1B 0و

7D  دو رأس مقابل لوزيABCD  ،قطر بق بر خط منطباشندAC كند؟ قطع مي عرضرا با كدام  ها اين لوزي، محور عرض  

1( 3  2( 25/3  3( 4  4 (25/4  

2بر روي خط ABCDيك ضلع مستطيل - 80 3y x   1اين مستطيل  دو سر قطرو مختصات  بودهمنطبق 1A( , ) 4و 0C( , )  است. اندازة

  مستطيل كدام است؟ اين BCضلع

1(2   2(7   3(10   4 (5   

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

  بوده است؟ 10لكرد شما در آزمون قبل چند از عم
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
 

دقيقه 30
هندسه تحليلي و جبر 
ي  (هندسه تحليلي، معادله
،  2درجه دوم و تابع درجه 

و معادالت  معادالت گويا
 راديكالي تا پايان فصل اول)

  24تا  1هاي  صفحه
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 12: ةصفح     تجربييازدهم اختصاصي   99 آبان 2آزمون  -) 2(پروژه  

1نقطة قرينة - 81 4A( , ) 1نسبت به خطy x نقطة ،B است. مجموع طول و عرض نقطةB است؟ كدام  

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

2را بر خط dها، خطxرروي محو 6اي به طول  از نقطه - 82 3 7y x  عرض از مبدأ خط كنيم. عمود ميd كدام است؟  

1( 9-  2( 9  3( 4-  4 (4  

2xاگر - 83   2صفر تابع تنهاf (x) x bx c   باشد، حاصلf (b c) كدام است؟  

1( 2  2( 100  3( 4  4 (25  

0ةاز دو نقط اي دايره - 84 2A( , 1و ( 0B( , 1yيك قطر آن گذشته و معادلة ( x  است. شعاع دايره كدام است؟  

1(2
4   2(10

2   3(10
4   4 (2

2   

2yاگر خط - 85   2بر سهمي 1y x ax a    مماس باشد، كدام خط، محور تقارن سهمي است؟  

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

2هاي معادلة تعداد جواب - 86
3 2

1 1 1
x x

x x x
 

  
  كدام است؟ 

  صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1

xاگر - 87 k 3جواب معادلة 3x x    23هاي معادلة باشد، مجموع جواب 1 1x (k )x x    كدام است؟  

1(1   2(2   3(7
3   4 (7

3   

خواهد عرض زمينش را افزايش دهد، شرط حسين اين است كه دو  متر داخل زمين حسين دارد. علي مي 80در  20علي زميني مستطيل شكل به ابعاد  - 88

  يابد، طولش كاهش يابد. پس از تغييرات بيشترين مقدار مساحت زمين علي چند متر مربع است؟ ميبرابر مقداري كه عرض زمين افزايش 

1( 1600  2( 1800  3( 2000  4 (2400  

24در معادلة درجة دوم - 89 1 0x bx  است. ضربشانها برابر با معكوس حاصل  ، مجموع جذر ريشهb كدام است؟  

1( 30-  2( 30  3( 60-  4 (60  

  باشد؟ بايد كدام yمتر است. براي آنكه اين پنجره حداكثر نوردهي را داشته باشد،  90محيط پنجره مقابل - 90

1( 15  

2( 16  

3( 18  

4 (20  

2x

x
x

x
x

y y
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   13: ةصفح       تجربي يازدهماختصاصي   99 آبان 2آزمون  -)2(پروژه 
  

  )2شناسي ( زيست     
  

  
 … د است،واي خ عصبي موجود در مغز انسان كه داراي چندين رشتة واردكننده پيام به جسم ياخته هر ياختة - 91

  خود دارد. )آكسونآسه(تر از  هايي كوتاه )دندريتدارينه() 1

  در خارج از دستگاه عصبي مركزي نيز قابل مشاهده است.) 2

  برد. ها مي پيام را از بخش مركزي دستگاه عصبي به سوي اندام) 3

  شود. ميخود دچار اختالل در عملكرد  ،مالتيپل اسكلروزيس بيماري به ي فرددر اثر ابتال) 4

  … ،بزرگترين بخش آن … ساقة مغز بخش در يك انسان ايستاده و سالم، باالترين - 92

  .كند هاي حسي را تقويت مي كه اغلب پيام دارد قرار هم سطح با مركزي در مغز – برخالف) 1

  اثر بگذارد. باالترين مركز نظارت بر اعمال بدنهاي حركتي مرتبط با  نورونفعاليت عصبي بر تواند  مي – برخالف) 2

  هاي عصبي خود توانايي اثرگذاري بر ميزان اكسيژن وارد شده به خون را دارد. ياختهبه كمك  – همانند) 3

  شود. دچار اختالل مي ام.اسدر بيماري اثر بگذارد كه اين حس مربوط به آن حس اندام  حس ويژه يا  تواند بر نوعي مي – همانند) 4

 پذير است. طورطبيعي و بدون ايجاد برش امكان از سطح . . . . . . به هنگام تشريح مغز سالم گوسفند، مشاهدة . . . . . . - 93

  پشتي –هاي بويايي  هاي مخچه همانند لوب ) نيمكره2  شكمي –نه هاي چهارگانه برخالف كرمي ) برجستگي1

  شكمي –) بطن چهارم برخالف اجسام مخطط 4  پشتي –فيز همانند شيار بين دو نيمكره  ) اپي3

 شود، صحيح است؟ كدام مورد، دربارة سرخرگي كه از محل عصب بينايي وارد كرة چشم انسان مي - 94

  كند.  را توليد مي ار دارد) مايع شفافي كه در جلوي عنبيه قر1

  دهد. رساني به بخش شفاف الية خارجي چشم را انجام مي خونمستقيماً ) 2

  ) انشعابات اين رگ خوني تا قسمت پشتي عدسي چشم، امتداد يافته است.  3

  شود. اي است كه سبب حفظ شكل كروي چشم مي ) انشعابات آن در تماس با مادة ژله4

 …توان گفت  شود، مي در هيپوكامپ ديده مي كه  پتاسيم موجود در غشاي نوعي ياختة عصبي – در ارتباط با پمپ سديم - 95

  كند. رايج انرژي در ياخته را تجزيه مياست، شكل  زيادي هاي كربوهيدراتي سمتي از غشا كه داراي رشتهاين پمپ در ) 1

  مي شوند. سيتوپالسم نورونوارد ، سه يون سديم از پمپ خارج شده و متصل استبه اين پمپ  Pi گروه وقتي) 2

  يابد. پتاسيم داخل ياخته افزايش مييون هاي ياخته متصل است، ميزان  درانرژي  شكل رايج وقتي اين پروتئين به) 3

   كند. از سلول خارج ميابتدا دو يون پتاسيم به سيتوپالسم وارد مي كند و سپس سه يون سديم  ،ATPدرپي تجزية هر ) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شناسي ( زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ   

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10ا در آزمون قبل چند از عملكرد شم

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

دقيقه 20
  عصبيتنظيم 

  حواس
حواس هاي حسي/ گيرنده(

  )ويژه تا سر شنوايي و تعادل
 

  28تا  1هاي  صفحه
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 هاي آكسون موجود در عصب بينايي چشم انسان، در تغيير پتانسيل الكتريكي چند مورد اثرگذار است ؟ ل شده توسط رشتهپيام عصبي منتق - 96

    ) مركز تنظيم تعادل بدن ب                       هاي مخ الف) بخش خارجي نيمكره

  هاي چهارگانه  ) بخش داراي برجستگيه                گوش  ) مراكزي در زيررابط سهد                       ) مركزي در پل مغزيج

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

  …طور حتم  به ،نقش داشته باشد …در كه انسان مغز هر سلولي در بافت عصبي  - 97

  توانايي هدايت پيام عصبي و انتقال دادن آن را ندارد. –هومئوستازي  ) حفظ1

  كند.  در طول خود هدايت مي ها را به صورت جهشي پيام –هاي عصبي  ) توليد پيام2

  در نمودار نوار مغزي فرد شود. يتواند موجب بروز تغييرات مي – بافت عصبي هاي ديگر ) حفاظت از ياخته3

  سلولي سديم بيشتري دارد. در سيتوپالسم خود نسبت به مايع بين –ها  ) انتقال پيام عصبي به نورون4

  …رد، قطعاً كه در تماس با پردة مننژ قرار دا …بخشي از  - 98

  زيادي نورون بدون ميلين را در خود جاي داده است. بسيار تعداد –) نخاع 1

  دهد. به شدت عملكرد خود را از دست مي در افراد مبتال به بيماري ام.اس، –) مخ 2

  كند. ها دريافت مي اغلب اطالعات حسي را براي پردازش نهايي، از تاالموس –) مخ 3

 هاي حسي ريشة پشتي نخاع است. اي نورون ياخته محل تجمع جسم –) نخاع 4

 كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به طور صحيح تكميل مي - 99

 مهار دو سر بازو به ماهيچة مربوط هاي هاي ناقل عصبي بر روي نورون ، گيرندهدر انعكاس عقب كشيدن دست پس از برخورد با جسم داغ، اگر با ماده اي «

  »… نورون هامي توان گفت در اين  شوند،

  يابد. اختالف پتانسيل دو طرف غشا كاهش و سپس افزايش مي مقدار دار پتاسيمي ابتدا هاي دريچه ) هنگام باز شدن كانال1

  قابل تصور مي باشد.  در ياختهشكل رايج انرژي  مولكول هاي به ها ) با پايان يافتن پتانسيل عمل، افزايش نياز نورون2

  باشد. پذير مي امكان ATPتجزية، تنها با استفاده از نورون هام بين دو طرف غشا هاي سدي جايي يون ) جابه3

  همانند ورود يون هاي سديم به مايع بين ياخته اي، مشاهده مي شود. نورونهاي پتاسيم از  ) خروج يون4

 است. … (هايي)مركزبه باشد، نسبت  مي …كه مسئول  و ايستاده انسان سالم از مغز بخش(هايي) - 100

  ، جلوتركوچكترين لوب هاي مغزي محسوب مي شوند –اطالعات حسي اغلب پردازش اولية ) 1

  تر تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن، عقب –و تبديل آن به حافظة بلند مدت  مدت ايجاد حافظة كوتاه) 2

  تر ، پايينغزدر ساقة م مؤثر بر شنوايي، بينايي و حركت – بزاق اشك و تنظيم ترشح) 3

  تنفس، باالتر تنظيم اصلي – هاي بلع و سرفه تنظيم انعكاس) 4
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 كه در فرايند يادگيري نقش دارد، به درستي بيان شده است؟ سالم و بالغ انسانبخشي از مغز كدام عبارت، دربارة هر  - 101

  ساخته شده است. يغيرعصب هاي از ياخته تاًدعم) 2   جايگاه پردازش نهايي اطالعات ورودي به مغز است.) 1

  تبديل حافظة كوتاه مدت به بلندمدت نقش مهمي دارد.در ) 4   شود. ليمبيك محسوب مي يكي از اجزاي سامانة) 3

 ؟ صحيح است بالغ دربارة همة اين جانوران كدام گزينهكند.  غذايي مورد نياز خود را تأمين مي، مواد بالغ جاندار شكل مقابل، با گوارش گروهي از جانوران - 102

  هستند.رشته هاي عصبي موجود در بلندترين پاهاي آن ها با گره هاي عصبي انتهايي بدن آن ها مرتبط الف) 

  كند. يرا خرد و به دهان منتقل م يي، مواد غذاي خودها با استفاده از آروارهاين جانوران ب) 

  تري نسبت به لولة گوارش قرار دارند. دار در سطح پايين اين جانوران، طناب عصبي شكمي گرهج) در 

  جانور قرار گرفته است. منفذ دارتري نسبت به قلب  منافذ ورود هوا به نايديس ها در سطح پاييند) 

    از نظر درستي يا نادرستي مشابه مورد د مي باشد.  الف) مورد 2  از نظر درستي يا نادرستي مشابه مورد ج است.  بمورد ) 1

  ) تعداد عبارت(هاي) درست با تعداد عبارت(هاي) نادرست برابر است.4  ي) درست از عبارت(هاي) نادرست بيشتر است.تعداد عبارت(ها) 3

 مغز انسان از چگونگي قرارگيري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سكون و حركت اطالع يابد؟  ،مشخصة گيرنده هايي است كه موجب مي شود ،كدام گزينه - 103

  شوند.  كپسول پوشانندة مفاصل مشاهده مي هاي اسكلتي، رباط ها و هيچهدر ما فقط) 1

  هاي مختلف بدن پراكنده هستند.  اي مكانيكي تماسي بوده كه در بخشه ) گيرنده2

  د. نكن يام عصبي ارسال ميكه به بخشي در پشت ساقة مغز پ هستند) جزئي از دستگاه عصبي محيطي 3

  ده ها مستقيماً به مغز وارد شده و مغز را از نحوة قرارگيري بخش هاي بدن مطلع مي سازد.پيام عصبي هر يك از اين گيرن) 4

 به درستي بيان شده است؟سالم كدام گزينه در مورد تشريح چشم گاو  - 104

  باشد كه فاصلة عصب بينايي تا قرنيه، بيشتر است. ) سطح پاييني كرة چشم سطحي مي1

  شود، در نقطة كور وجود ندارند. ممكن است جمع به علت نازكي  اي از چشم كه ) گيرنده هاي نوري اليه2

  شود. ها مي ه و زالليه موجب تيره و كدر شدن آنينسياه مالنين به درون قرهاي  ) رها شدن دانه3

  باشد. مي ة همان چشمقرني به سمت بخش باريك تر ،ج از چشم) جهت خم شدن عصب بينايي پس از خرو4

 كند؟  طور صحيح كامل مي به را زيرچند مورد عبارت  - 105

  »شود. مي …تر كنيم،  نزديكانسان سالم و بالغ هرچه يك جسم را به چشم «

  تارهاي آويزي، به ترتيب بيشتر و كمتر ميزان كشش ضخامت عدسي و ب)  ، بيشترياخته هاي عضالت جسم مژگانيمصرف انرژي در  الف)

  ، كمترعدسي چشم تا بخش رنگين جلوي چشمسطح ميزان فاصلة د)   بيشتر، چشمعدسي جاجيه از سمت زوارده به زان فشار ج) مي

1 (1  2( 2   3( 3   4 (4  
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 حس پيكري . . . . .  گيرندةهر نوع  - 106

 .محرك شيميايي دارد) 2   است. نوعي ياختة عصبي) 1

  در پاسخ به محرك ها نقش دارد.) 4   در اندام ويژه اي قرار دارد.) 3

 است. هاي اين بخش كرة چشم از ويژگي …است و مستقيم در تماس  …با ،  … در رابطه با چشم انسان - 107

  پوشاندن سرتاسر بخش عقبي كرة چشم – رنگ اي محكم و سفيد يهال – انرژي در بدن است كنندة بافتي كه بزرگترين ذخيره) 1

  زئيات اجسامكمك به ديدن ج – هاي خوني رگ – بخشي از الية داخلي كه در امتداد محور نوري قرار دارد) 2

  تماس داشتن با شبكية چشم – اي ژله مايعي شفاف و مادة –بخشي كه در تنظيم ضخامت عدسي چشم نقش دارد ) 3

   توليد پيام با تواناييداشتن بيش از دو نوع ياخته  – اي شفاف ماده – در مجاورت آن منشعب مي شود ورودي از نقطة كوراي كه سرخرگ  اليه) 4

 شود؟صحيح است كه توسط نوعي عدسي كه پرتو هاي نوري را ازهم دور مي كند، اصالح مي  به طور حتم بيماري چشمنوعي  دربارةكدام گزينه  - 108

  فاصلة پردة شفاف جلوي چشم تا محلي كه در دقت و تيزبيني نقش دارد، افزايش يافته است.) 1

  به هم مي رسند.پرتوهاي نوري مربوط به اجسام نزديك، به صورت نامنظم بر روي شبكيه ) 2

  در زمان مشاهدة اجسام دور، پيام عصبي حسي توسط گيرنده هاي نوري توليد نمي شود. )3

  ) پرتوهاي نوري مربوط به جسم دور از چشم، در نقطه اي درون زجاجيه به هم مي رسند. 4

 را مشاهده كرد. …توان  ، مي…عصبي، در شرايطي كه  يك نقطه از ياختةدر  - 109

  دار پتاسيمي هاي دريچه باز شدن كانال – شود اختالف پتانسيل ميان دو سوي غشا ديده مي رمقدابيشترين ) 1

  تغيير ناگهاني اختالف پتانسيل دو سوي غشا – يابد پتاسيم افزايش مي -توسط پمپ سديم ADPايجاد) 2

  اختالف پتانسيل ميان دو سوي غشامقدار فزايش ا – هاي سديم به درون ياخته به فراواني ديده شود ورود يون) 3

  پتاسيم - بيشترين ميزان فعاليت پمپ سديم – بيرون غشا نسبت به داخل آن منفي باشدالكتريكي پتانسيل ) 4

 به اين قسمت، درست است؟كدام عبارت دربارة نزديك ترين بخش ساقة مغز  اطي بطن سوم و چهارم عبور مي كند.از ميان بخشي از مغز انسان سالم، مجراي ارتب - 110

  اثري ندارد. در هر دقيقه عصبي خودمختار، بر تعداد انقباضات گره پيشاهنگ رشته هايواسطة ه الف) برخالف بخشي كه بالفاصله در باالي نخاع قرار گرفته است، ب

   به ساير بخش هاي مغز انسان سالم و بالغ را دارد.توانايي توليد و ارسال پيام عصبي ب) برخالف بخشي كه دقيقاً در زير رابط سه گوش قرار دارد، 

  د. ادي بدن به محرك هاي حسي نقش دارج) همانند بخشي كه حاوي مراكز عصبي انعكاس هاي عطسه و سرفه مي باشد، در پاسخ هاي سريع و غيرار

  كالژن و كشسان محافظت مي شود.رشته هاي زمينه اي حاوي د) همانند بخشي كه در تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن نقش دارد، توسط بافت پيوندي با مادة 

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4 
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   )2( فيزيك     

  
122يكي مثبت،راي با بار الكت به ذرهاگر  - 111 10  يابد. بار اولية ذره چند ميكروكولن بوده  درصد كاهش مي 16 آن،بار الكتريكي مثبت  بدهيم،الكترون

191است؟ 6 10(e / C)    
1( 20    2( 10  
3( 2    4 (1  
كنيم. در حالتي كه  تروسكوپ خنثي كه كالهك آن با يك سيم رسانا به زمين متصل است، نزديك ميكاي با بار منفي را به آرامي به كالهك يك ال ميله - 112

  اند؟ راست به چپ كدام از ترتيب ، بهها و كالهك الكتروسكوپ بار الكتريكي القا شده در ورقه ،ايم اين ميله را در نزديكي كالهك اين الكتروسكوپ نگه داشته
  مثبت -خنثي )2    مثبت -منفي )1
  منفي -مثبت) 4    منفي -خنثي )3
12صورت به SIدر  د،كن از آن قرار دارد، وارد مي dكه در فاصلة 2qاي به بار الكتريكي نقطه 1qاي نيرويي كه بار الكتريكي نقطه - 113 2F i j 

 
اگر  است. 

d3نصف و فاصلة بين دو بار q2و q1بارهاي
  كدام است؟ SIدر برحسب بردارهاي يكه q1نيروي وارد بر بار ،شود 2

1( ( i j)9 216 
 

     2( 9 216 ( i j) 
 

  

3( 1 29 ( i j)
 

    4 (( i j)1 29  
 

  
  چند ميكروكولن است؟ q2بار الكتريكي  باشند،در حال تعادل  اي روي خط راستي نقطهبار الكتريكي سه اگر مطابق شكل زير،  - 114

1( 20
9     

2( 4   

3( 20
3     

  .، بايد فاصلة بين بارها معلوم باشدq2براي تعيين) 4
است.  Fبا برابر Qيند نيروهاي وارد بر بارو بزرگي برا Fبابرابر  ،كنند ميبر هم وارد  q اي نقطه ، بزرگي نيرويي كه بارهايزيردر شكل  - 115

2Fاگر F  ،باشدQ
q

  كدام است؟ 

1( 2     2( 1   

3( 1
2     4 (1

4   
  
  
  
 كتريكيبار ال به ها، ميداني الكتريكي ايجاد شده است. اگر اند و در فضاي پيرامون آن ، سه جسم باردار در نزديكي يكديگر قرار گرفتهزيردر شكل  - 116

/اي نقطه C0 5  در نقطةA به بزرگي، نيروييN325 10  نقطة اندازة ميدان الكتريكي شود، واردA درSI  و جهت ميدان در اين نقطه كدام
  است؟

1( 45 10،   
2( 45 10،   
3( 5،  
4 (5،  

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

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  فهد

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 
 

دقيقه 30

 ساكن الكتريسيتة
(بار الكتريكي، پايستگي و  

كوانتيده بودن بار 
الكتريكي، قانون كولن، 

ي، ميدان ميدان الكتريك
الكتريكي حاصل از يك 

 باردار) ذرة
  16تا  1اي ه صفحه

+ +

+ +
+

F

A

- -
-
- -

+
+

+

x d

q C=5�
1

q ?=
2

q C=20�
3

Q+

+q+q

a

a aww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



   18: ةصفح       تجربي يازدهماختصاصي   99 آبان 2آزمون  -) 2( پروژة
  

ذرة اين متري از  سانتي 40ميدان الكتريكي در فاصلة اندازة ست. زير ا شكل صورت يك ذرة باردار، به نمودار بزرگي ميدان الكتريكي برحسب فاصله از - 117
  نيوتون بر كولن است؟ باردار چند

1( 2880  
2( 720  
3( 320  
4 (180  
  
  

است؟ بر كولن چند نيوتون، Oنقطة در q2و q1اي الكتريكي نقطه ناشي از دو بار الكتريكي هاي برايند ميدان ، بزرگيدر شكل زير - 118
2

9
29 10 N.m(k )

C
    

  صفر )1
2( 71 44 10/    
3( / 65 4 10   
4 (/ 71 08 10   
900برابر با  Aدر نقطة q2و q1ناشي از بارهاي برايندشكل زير، بزرگي ميدان الكتريكي  دراگر  - 119 چند  q1نيوتون بر كولن باشد، اندازة بار 2

N.m(kنانوكولن است؟ )
C

2
9

29 10    

1( 4  
2( 8  
3( 12  
4 (16  
Eiبا برابر Oها در نقطة حاصل از آن برايند الكتريكياند و ميدان  شده  در جاي خود ثابت q2و q1، بارهايزير شكل در - 120


را حذف  q1اگر بار است. 

2برابر با Oبرايند در نقطةيدان كنيم، م
3 Ei 

qبار ،1qبعد از حذف بار شود. حال اگر مي  C3 6    اولية مكان از متري يك سانتيفاصلة را در 

؟شود ميچند نيوتون بر كولن  Oدر نقطةقرار دهيم، اندازة ميدان الكتريكي برايند  آندر سمت چپ  و q1بار
2

9
29 10 N.m(k )

C
    

1( 712 10   
2( 724 10   
3( 736 10   
  .اطالعات مسئله كافي نيست) 4

  گواه
  
جذب ديگر را با نيروي الكتريكي  شوند، هم ديگر نزديك ميبه يك Bو Aوقتي  كنيم. را دو به دو به يكديگر نزديك مي Cو  A ،Bسه جسم  - 121

    صحيح باشد؟  تواند ميهاي زير  يك از گزينه كنند. كدام يروي الكتريكي دفع ميديگر را با نديگر نزديك كنيم، يك ه يكرا ب Cو  Bكنند و اگر  مي
1 (A  وC 2  اندازه دارند.  نام و هم مبار ه (B  وC نام دارند. همبار غير  
3 (B   بدون بار وC  .4    باردار است (A  بدون بار وB  .باردار است  
qدو كرة فلزي مشابه داراي بارهاي الكتريكي  - 122 C1 5    وq C2 15   ،فاصلة  درr  نيرويF كنند. اگر اين دو كره را  ديگر وارد ميرا بر يك

بين دو كره  اصلة قبلي برگردانيم، نيروي دافعةطوري كه فقط بين دو كره مبادلة بار صورت گيرد و مجدداً به همان ف تماس دهيم، بهك لحظه با يكديگر در ي
 كند؟  تقريباً چگونه تغيير مي

  يابد. درصد كاهش مي 25) 2    يابد. درصد افزايش مي 25) 1
  يابد. درصد افزايش مي 33) 4    يابد.  درصد كاهش مي 33) 3

q q=3
2

30
0

1 q
1

=40r cm

A

q C=-4�
1

-2 0 +1

q
2

x(cm)
O

E(     )
N

C

r(cm)

1600

10
15

0

q C=8�
1

O q C=-2�
2

x

}cm5

}cm15
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Qو  q اي نقطه دو بار الكتريكي - 123 q4   در دو نقطةA  وB 30صلة به فاAB cm  از هم قرار دارند. بارq اي برحسب  را در چه فاصله
   قرار دهيم تا به حال تعادل قرار گيرد؟  Qمتر از بار  سانتي

1 (15  2 (30   3 (45   4 (60   
يند نيروهاي اي كه برا . زاويههستند qو q،q3ترتيب  به Cqو  Aq  ،Bqاست و بارهاي الساقين  متساوي الزاوية مثلث قائم ،در شكل زير - 124

 سازد، چند درجه است؟  مي ABخط  با امتداد پاره Aqالكتريكي وارد بر بار 
1 (30     2 (45   
3 (53     4 (60   
  

Q صفر است. q2برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر ذرة باردار  و هاي يك مربع قرار دارند باردار در رأس مطابق شكل زير، چهار ذرة - 125
q

   كدام است؟  

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

N با آن برابر از متري سانتي 25در فاصلة  qميدان الكتريكي حاصل از بار اندازة  - 126
C

بزرگي دور شويم،  qمتر ديگر از بار  سانتي 25اگر  .است 200

   شود؟ ميدان الكتريكي چند نيوتون بر كولن مي
1 (20   2 (40   3 (50   4 (100   
روي خط واصل بارها، مطابق شكل زير است. نوع بار الكتريكي  Mدر نقطة  q2و  q1 اي نقطه هاي الكتريكي حاصل از باربرايند ميدان الكتريكي  - 127

   اند؟ به ترتيب كدام 2qو 1qبارهاي
  مثبت –) منفي 2  منفي  -) منفي 1
  تواند درست باشد.  هر سه گزينه مي ،) بسته به شرايط4  مثبت  –) مثبت 3
qو  q1اي  نقطهالكتريكي دو بار  - 128 q2 14فاصلة  ، درr ناشي از دو بار در فاصلة  برايند اند. ميدان الكتريكي از هم واقعd1  از بارq1 صفر  با برابر

   است؟  d1چند برابر  d2شود.  مي صفربا برابر  q2از بار  d2يند در فاصلة برابر شود، ميدان الكتريكي برا 2 است. اگر فاصلة دو بار از هم

1 (4
3   2 (3

2   3 (2   4 (4    

 ياست. حال اگر در چهار رأس همان مربع بارهاي Eميدان الكتريكي حاصل از آن در مركز مربع بزرگي قرار گيرد،  qبار  ،اگر در يك رأس مربعي - 129
   شود؟ مي Eدر مركز آن چند اندازة ميدان الكتريكي  ،قرار گيرند زير الكتريكي مطابق شكل

1 (2     
2 (2 3     

3 (3 22     

4 (3 2   

q باشد،اين دو ذره در رأس ديگر مطابق شكل ناشي از تريكي خالص ميدان الكاگر دو ذرة باردار مطابق شكل زير، در دو رأس يك مثلث قرار دارند.  - 130
q

1
2

 

 كدام است؟

1 (25
144     2 (5

12   

3 (12
5     4 (144

25   

  

+5q +4q

+2q+q

q =Q
2

q =q
1

q =q
3q =     Q

4

1

2
-

cm
cm

q

E

1

12

q
2

5

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



   20: ةصفح       تجربي يازدهماختصاصي   99 آبان 2آزمون  -)2(پروژه 
  

  )2( شيمي     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  است؟   نادرستعبارت كدام گزينه  - 131

  ها پي ببريم. كند تا ساختار دقيق منابع زميني را شناسايي كنيم و به رفتار آن ) دانش شيمي به ما كمك مي1

  ) رشد و گسترش تمدن بشري در گروِ كشف و شناخت مواد جديد است. 2

  بردند.   رخي مواد طبيعي مانند چوب، سنگ، سفال و پوست بهره ميهاي پيشين فقط از ب ) انسان3

  شوند.    هاي فوالدي و تاير دوچرخه، موادي دور ريخته مي ) در فرايندهاي توليد ورقه4

  است؟  نادرستكدام گزينه  - 132

  آيند.  ) همة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به دست مي1

رسي به فوالد است و گسترش صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از مـوادي بـه نـام رسـاناها     ) گسترش صنعت خودرو مديون شناخت و دست2

  شوند.  ساخته مي

  تقريب ثابت است.  ) جرم كل مواد در كرة زمين به3

  . اند كنيم، با استفاده از كودهاي پتاسيم، نيتروژن و فسفردار رشد كرده هايي كه روزانه مصرف مي ) سبزيجات و ميوه4

هاي (الف)، (ب) و (پ) به ترتيب  دهد، پاسخ صحيح پرسش با توجه به نمودار زيركه برآورد ميزان توليد يا مصرف نسبي برخي مواد را در جهان نشان مي - 133

  از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟  

مـيالدي بـه تقريـب چنـد      2015الف) در سـال  

ده ميليارد تُن فلز در جهان استخراج و مصرف شـ 

  است؟  

ب) سرعت رشد توليد يا مصرف نسبي كدام ماده 

ميالدي بيشتر بوده  2020تا  2005هاي  در سال

  است؟ 

ميالدي  2030شود كه در سال  بيني مي پ) پيش

به تقريب در مجموع چند ميليارد تُن از اين مواد 

  استخراج و مصرف شوند؟ 

   72 -فلزها -7) 2            72 -مواد معدني -7) 1

  100 -فلزها -5) 4      100 -مواد معدني -5) 3

دقيقه 20
قدر هداياي زميني را 

  بدانيم 
(از ابتداي فصل تا ابتداي 

  ها) دنياي واقعي واكنش
  22تا  1هاي  صفحه

اري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  چيست؟شما براي آزمون امروز گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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   … جز بهاند،  هاي زير درست رو همة عبارت با توجه به عناصر روبه - 134

  ) بين شعاع اتمي و خواص نافلزي اين عناصر رابطة عكس وجود دارد.  1

  باشد.  ترين اليه مي ها در خارجي ها دو برابر شمار الكترون ي آنها در دومين الية الكترون ) شمار الكترون2

82و 50Sn) دو عنصر3 Pb دهند.  ها الكترون از دست مي در واكنش با ديگر اتم  

14) دو عنصر4 Si 32وGe 2هايي با ها داراي الكترون زي داشته و يكي از آنفل خواص شبهl  باشد.  مي  

  هاي زير صحيح هستند؟ (نمادهاي استفاده شده فرضي هستند.)   با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي عنصرهاست، چند مورد از عبارت - 135

 *E همانندZ شود.  شكننده است و در اثر ضربه خرد مي  

 *D بيشترين وZ  .كمترين خصلت نافلزي را دارد  

 *X ،4  .زيرالية اشغال شده از الكترون دارد و داراي سطحي كدر است  

  ، در آب خاصيت اسيدي دارد. Aبا عنصر Xاز واكنش عنصر* تركيب حاصل 

1 (1      2 (2    

3 (3      4 (4    

  است؟  نادرستبا توجه به نمودار زير و نمادهاي فرضي عناصر داده شده، كدام گزينه  - 136

بيشتر  Dو Fعنصرهاي از G) خصلت نافلزي عنصر1

  است. 

ــان 2 ــرايط يكس ــدت ،) در ش ــر  ش ــنش عنص ــا  Eواك ب

 Bبا عنصـر  Eواكنش عنصرشدت نسبت به  Aعنصر

  بيشتر است. 

14) خــواص شــيميايي عنصــر3 D 50بــا عنصــرهايX 

35و Y      .مشابه است  

) در اين نمودار، بـا افـزايش عـدد اتمـي، شـعاع اتمـي       4

  هاي الكتروني ثابت است.   كاهش يافته و شمار اليه

    … جز بهاند،  ير درستهاي ز همة عبارت - 137

1اي برابر  فلزي گروه چهاردهم جدول دوره ) نسبت شمار عناصر فلزي دورة سوم به شمار عناصر شبه1   باشد.  مي /5

  يابد.  اي با افزايش شعاع اتمي، خواص فلزي افزايش مي ) در هر گروه از جدول دوره2

14اي، تفاوت شعاع اتمي دوره ) در بين عناصر دورة سوم جدول3 Si 13و Al  .از بقيه بيشتر است  

  دهد.  ) فلوئور در دماي اتاق با گاز هيدروژن به سرعت واكنش مي4

  دارد؟   هاي (الف)، (ب) و (پ) به ترتيب از راست به چپ مطابقت  هاي بيان شده در عبارت كدام گزينه با توصيف - 138

  دهد.  الف) اين عنصر در دماي اتاق با گاز هيدروژن به آرامي واكنش مي

  باشند.  ب) گروهي است كه همة عناصر موجود در آن رساناي جريان برق مي

  شود.  پ) اين عنصر داراي جالي فلزي است و بر اثر ضربه خرد مي

  pچهاردهمين عنصر دستة -14 -) كلرp    2نهمين عنصر دستة -14 -) برم1

   pهشتمين عنصر دستة -15 -) كلرp    4هفتمين عنصر دستة -15 -) برم3

  

  گروه   14  15  16  17
 دوره           

D  A      2  
  X    E  3  
      Z  4  

6
14
32
50
82

C
Si
Ge
Sn
Pb
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   … جز بهاند،  ها درست همة گزينه - 139

025) هالوژني كه در دماي1 C اي خود، سه زيرالية اشغال شده از الكترون دارد.  دهد، در ساختار اليه ه سرعت با گاز هيدروژن واكنش ميب  
توانـد   مـي  Bپـذيري عنصـر   دو عنصر متوالي جدول تناوبي باشند، واكـنش  Bو Aباشد و Bكمتر از شعاع اتمي عنصر A) اگر شعاع اتمي عنصر2

  باشد.  Aپذيري عنصر بيشتر از واكنش
باشـد،   هاي اليـة ظرفيـت آن مـي    نترين زيرالية آن، نصف تعداد الكترو هاي بيروني ) عنصري كه در دورة سوم جدول تناوبي جاي دارد و تعداد الكترون3

  بيشترين اختالف شعاع اتمي را با عنصر قبل خود نسبت به ساير عناصر متوالي دورة سوم جدول تناوبي دارد. 
0lبا با گاز كلر، رنگ شعلة حاصل زرد باشد، يون پايدار اين فلز داراي دو الكترون Y) اگر بر اثر واكنش فلز قليايي4    .است  

  است؟ (نمادها فرضي هستند.) نادرستباشد، با توجه به آن، كدام گزينه  شكل مقابل نشانگر گروهي از جدول تناوبي با عناصر فلزي مي - 140
     داشته باشند. 32Geتوانند خواص فيزيكي مشابهي با ) هر كدام از عناصر مقابل مي1
  دهند.  الكترون از دست مي Bهاي فلز تر از اتم آسان Dهاي فلز ) در شرايط معين، اتم2
  است.  F، بيشتر ازE) شعاع اتمي و خصلت فلزي3
در واكـنش بـا نـافلزي مشـترك در شـرايط يكسـان، بـه صـورت          Fو E،Cر و گرما بين فلزات) مقايسه شدت آزادسازي نو4
»F E C  «باشد.  مي  

  
  است؟ (نمادها فرضي هستند.) نادرستدهد، كدام گزينه  اي را نشان مي با توجه به شكل زير كه تعدادي از عناصر واسطة دورة چهارم جدول دوره - 141

1lهاي با شمار الكترون A) در كاتيون پايدار عنصر1  ،2 هـا   برابر شمار الكترون
0lبا   .است  
  است.  58برابر  Dهاي الية ظرفيت عنصر ) مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي الكترون2

2ها در آن كه شمار كاتيون B) در اكسيدي از عنصر3
2lالكترون با  4ا است، كاتيون ه برابر شمار آنيون 3   .دارد  

  زيرالية نيمه پر وجود دارد.     1فقط  C) در آرايش الكتروني عنصر4
17ها در كدام گزينه با يكديگر تفاوت دارد؟  آرايش الكتروني كاتيون - 142 16 8( Cl , S , O)  

1 (25 26 2 3MnO Fe O    2 (27 28 3CoS NiCl  
3 (23 2 3 24 2 3V O Cr O    4 (30 29 2ZnS Cu S   

  هستند؟   نادرستكدام موارد از مطالب زير  - 143
25هاي اشغال شده از الكترون در كاتيون تركيب يوني الف) تعداد زيراليه 3MnCO  است. 6برابر   

1lهاي با ها وجود دارد، تعداد الكترون ب) در كاتيون پايدار فلزي كه در تلويزيون رنگي و برخي شيشه  0هاي با دو برابر تعداد الكترونl   .است  

3Xپ) هرگاه آرايش الكتروني  53بهd هاي ظرفيتي اتم ختم شود، تعداد الكترونX ترين زيرالية اين اتم است.  هاي بيروني سه برابر تعداد الكترون  
  ايدار آن، يك زيرالية نيمه پر وجود دارد. هاي پ جدول تناوبي جاي داشته باشد، در آرايش الكتروني يكي از يون 11و گروه  4در دورة  Xت) اگر عنصر

  »ب«و » الف) «4  »ت«و » پ«، »ب) «3  »ت«و » پ) «2  » پ«و » الف) «1
  است؟   نادرستكدام گزينه در مورد فلز طال  - 144

  شود.  الي خاك يافت مي هاي زرد البه ها يا رگه ) تنها فلزي است كه به شكل كلوخه1
  گذارد.  بار زيست محيطي بر جاي مي اي صنعتي آثار زيانه ) استخراج آن همانند ديگر فعاليت2
  باشد.  ) فقط در دماهاي زياد داراي رسانايي الكتريكي بااليي مي3
  خوار و نرم است.   ) فلزي چكش4
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   23: ةصفح       تجربي يازدهماختصاصي   99 آبان 2آزمون  -)2(پروژه 
  

لجني حاصل شود؟ رنگ با توجه به شكل زير، لولة آزمايش بايد حاوي كدام محلول باشد تا بعد از اضافه كردن مقداري سديم هيدروكسيد، رسوب سبز  - 145

  اند؟   محلول اولية درون لولة آزمايش و مجموع ضرايب مواد محلول در معادلة واكنش آن كدام

1 (2FeCl-  5 -سبز          
2 (3FeCl- 5 -اي زرد مايل به قهوه   
3 (3FeCl-  6 -سبز   
4 (2FeCl- 6 -اي زرد مايل به قهوه   
  

  است؟ (نمادها فرضي هستند.) به درستي نشان داده شده Eو A ،B ،Dپذيري عناصر هاي داده شده، در كدام گزينه ترتيب واكنش با توجه به واكنش - 146

2 2III) E BI EI B     2 3II) DO A D A O     3 2I) ACl B BCl A    
1 (B E A D        2 (E B D A     
3 (E B A D        4 (B A E D    

است. اگر  Bترين الية عنصر هاي موجود در بيروني آن، دو برابر تعداد الكترون 3sهاي زيرالية باشد و تعداد الكترون الية الكتروني مي 3، داراي Aعنصر - 147

    …برابر باشد،  Bعنصر dهاي تنها زيرالية با تعداد الكترون Aر عنصرد 3pهاي زيرالية تعداد الكترون

1 (A  است.  17يك هالوژن با عدد اتمي  
2 (B ورة سوم جدول تناوبي واقع است. يك عنصر واسطه و در د  
  برابر است.  Bو Aهاي ظرفيت دو عنصر ) مجموع اعداد كوانتومي فرعي الكترون3
4 (B دارد.  20داراي تركيبات رنگي است و فعاليت فلزي بيشتري از عنصر با عدد اتمي  

  است؟   نادرستكدام گزينه  - 148
  ) آهن فلزي است كه در سطح جهان بيشترين مصرف ساالنه را در بين صنايع گوناگون دارد. 1

  باشد.  ) سرعت واكنش فلز آهن در هواي مرطوب بيشتر از مس مي2
  باشد.  مي 12اكسيد با هيدروكلريك اسيد برابر  (III)) مجموع ضرايب مواد در معادلة موازنه شده واكنش آهن3

  ) گوگرد برخالف نيتروژن در طبيعت به صورت آزاد وجود ندارد.  4
0شود و به ازاي مصرف كدام واكنش زير به صورت طبيعي انجام مي - 149 گاز در  mLتقريب چند ها به دهنده گرم از اكسيد موجود در واكنش /6

156شود؟  توليد مي STPشرايط 64 23 16(Fe , Cu , Na , O : g .mol )      

1 (216       ،2Na O(s) C(s)      2 (3/93        ،FeO(s) C(s)     
3 (186     ،FeO(s) Cu(s)      4 (168        ،CuO(s) Fe(s)   

  است؟  نادرستهاي زير كدام گزينه  با توجه به واكنش - 150

2 3 2I) Fe O Na Na O Fe    
(IIدهد  واكنش نمي FeO Cu   

2 3 2III) Fe O C Fe CO    
  پذيري سديم و كربن كمتر است.    پذيري آهن از واكنش ) واكنش1
  تر از فلزات آهن و سديم است.  سان) شرايط نگهداري فلز مس آ2
  تر است.  از نظر اقتصادي مناسب (I)نسبت به واكنش (III)) براي استخراج آهن از سنگ معدن آن استفاده از واكنش3

  . پذيري آهن بيشتر است پذيري سديم كمتر و از واكنش پذيري مس از واكنش ) واكنش4

  
  


