
  
  

    رياضيرياضييازدهم يازدهم دفترچة دفترچة 
  (سؤاالت عمومي دهم)(سؤاالت عمومي دهم)

  13913999ماه ماه خرداد خرداد   2323
  »»باشد.باشد.  پاسخگويي به سؤاالت دهم اختياري ميپاسخگويي به سؤاالت دهم اختياري مي««

  
  

  نام درس
ي ترازيدر هر ردهطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10به چند سؤال از هر

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
   2 4 5 7   فارسي

   2 4 5 7 ، زبان قرآنعربي
   4 6 7 8  دين و زندگي
   2 4 5 7 زبان انگليسي

 

 

 

 وقت پيشنهادي  سؤالصفحةشمارة سؤالشمارة تعداد سؤال نام درس
  11 2-4 1-15 15 1فارسي 

  11 5-6 16-1530 1دين و زندگي
  11  15-16 61-1575 2فارسي 

  11  17-18 76-1590 2دين و زندگي
  16  27-29 121-140 20 3فارسي 

  15  30-32 141-160 20 3دين و زندگي
  

  

 لهام محمـدي، ابخش زماني،  سعيد گنج كاظم كاظمي،محسن فدايي، مقدم، مريم شميراني، ، ابراهيم رضاييداود تالشي،ستودهحنيف افخميمحسن اصغري،  فارسي 
 ، حسن وسكريالدين، مرتضي منشاريافشين محي

، كبيـر  مرتضي محسـني ، خاني محمدرضا فرهنگيان، علي فضلي، بقا محمد رضايي، محسن بياتي،پوراسديان امين،ابتسام محبوبه،آقاصالح محمد  دين و زندگي 
 يسيداحسان هندفيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي،

  

  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدحسين اسالمي  مرتضي منشاريمحسن اصغري، الهام محمدي الهام محمدي  فارسي

پور،  امين اسديان  محمد آقاصالح  دين و زندگي
  سيداحسان هندي

  سكينه  بقا، صالح احصائي، محمد رضايي
  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  راهيم مازنيمحمداب ،گلشني

  معصومه شاعري دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت
  

  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آراصفحه
  آباديعليرضا سعد رت چاپنظا

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  طراحان  

 تارانو يراسو گزينشگران 

گروه فني و توليد

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف



 

 

  دفترچة يازدهم رياضي دفترچة يازدهم رياضي 
  دهم)دهم)  اختصاصياختصاصي(سؤاالت (سؤاالت 

  
  »»باشد.باشد.  پاسخگويي به سؤاالت دهم اختياري ميپاسخگويي به سؤاالت دهم اختياري مي««

  
  دقيقه  33گويي:  مدت پاسخ

  سؤال  30 تعداد كل سؤاالت:
  

شمارة صفحة  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  سؤال

 گويي زمان پاسخ
  (دقيقه)

 18  8 – 3110–45 15   1فيزيك 
 15 11 – 13 46–60 15  1شيمي 

   --- 1–60 30  جمع كل

  
  دآورندگانپدي

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

 پيمان محمدعلي راست -سعيد طاهري بروجني  -سعيد شرق –ناصر خوارزمي-زهره آقامحمدي–فردخسرو ارغواني   1 فيزيك
  شادمان ويسي  –حسين مخدومي   –عليرضا گونه  -محسن قندچلر -علي قائمي  -معصومه عليزاده 

  1 شيمي
-مـيالد شـيخ   –پرويـزي  شـهرام شـاه  -حسين سليمي  –حميد ذبحي –موسي خياط عليمحدي-فرشته پورشعبان
محمـد   -مرتضي كاليـي   -مسعود علوي امامي  -محمد عظيميان زواره   -زواره  رسول عابديني -االسالمي خياوي 

 وزيري
  
  علمي روهگ

  1شيمي   1فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  امير محمودي انزابي گروه ويراستاري
 پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
 نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

 
 
  

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 عادل حسيني  ئول دفترچهمس

 مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 ندا اشرفي–جوحسن خرم  آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
  زمونآگروه 

  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم
 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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 ؟معني مقابل چند واژه، درست است - 1

 )،كـارزار : آورددان)، ( )، (دوات: مركـب دادن پاسـخ : كـردن  اجابـت اي از دستگاه شـهناز)، (  )، (جولقي: درويشي)، (شور: گوشهدرنگ بي: ارتجاالً(
 (معاصي: گناه)، (كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب)

  هفت )4  شش )3  پنج )2  چهار )1
 ؟است نادرستگزينه  موارد كدام - 2

  الف) تاوان: زيان رساندن، آسيب
  ب) بسنده: كامل، شايسته

  چكش بزرگ فوالدينكوب،  ج) پتك: آهن
  د) زه: وتر، كمان
  ، درمانده هـ) ستوه: خسته

  و) سمند: زرده، مطلق اسب
  و، الف )4  هـ ، ب )3  الف، د )2  ج، ب )1
 ؟كار رفته است اماليي به غلطدر كدام گزينه  - 3

  باشد ميگيرد به خود زه چون كمان پر زور  نمي  ارد طاق ابرويشزشد سر بر خط فرمان گن )1
  ها امتحان دارد عقيق در هجوم تشنگي  حرص هر جا غالب افتد بر جگر دندان فشار )2
  بايد نفس كشيد به دوش شكست رنگ  اي صبح گر ز محمل عجزيم چاره نيست )3
  بيدل دراز كن به بساط فراغ پا    اي يك گام اگر ز وهم تعلّق گذشته )4
 ؟است نادرستها  تمامي واژه اماليبا توجه به گروه كلمات زير در كدام گزينه  - 4

 )وصلتو  فُرقت)، (وقب و غارب)، (قوك و قورباغه)، (تقريض و ستايش)، (داران مجاهد علَمي)، (مشر )، (وقاهت و بيلعيم و كريم)، (نقض پيمان(

  لعيم، تقريض، غارب )2    وقب، قوك، داران علم )1
  تقريضقوك، وقاهت،  )4    ، وقاهتنقض، فرقت )3
 ؟ترتيب از كدام پديدآورندگان است به» نامه وني پنجم جنوب، قابوسام، اسرارالتوحيد، سمف من زنده« آثار - 5

  منور، نزار قباني، عنصرالمعالي كيكاووس معصومه آباد، محمدبن )1
  الملك كوپه، خواجه نظام انسواعبدالحسين وجداني، ناصرخسرو، فر )2
  رمنو  بن كوپه، محمد اتوسي، فرانسود بن زي محمود شاهرخي، محمد )3
  بن منور، محمد شكرچي، عنصرالمعالي كيكاووس سپيده كاشاني، محمد )4

   دقيقه 11وقت پيشنهادي:       162تا صفحة  10/ صفحة 18تا  1درس   :1فارسي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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 است؟ نرفتهكار  به» ايهام« ةدر كدام گزينه آراي - 6

  بندم شرط با ساغر كنم عهد با پيمانه  ) عهد و پيمان فلك را نيست چندان اعتبار  1

 بيار اي باد شبگيري، نسيم كوه الوندم  ) به بوي دوست جان دادن حيات جاودان باشد 2

  چشم و دل مردم به جمالش نگران است  نظران است صاحب ة) ياري كه رخش قبل3

  هاي پر غم دور از تو به چشم    نظران از آن دو نرگس ) صاحب4

 ؟هاي تشبيه آمده است كدام گزينه همة پايه »تشبيه«در  - 7

  حسن طالع بين كه ديدم آن رخ چون آفتاب  آفتاب حسن طالع شد چو افكندي نقاب )1

  سان در سر اين فكر به پايان رفتم شمع    كلكم افتاد به غواصي اين بحر سراب )2

  شكم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجانشسر  ة لعل است و مرجان است دندانشلبش مانند )3

  برآيد كام دل چون دل بود راست    تر زين دل كه ما راست راستندانم  )4

 گزينة ... فعل به قرينة معنوي حذف شده است. جز ها، به گزينه  در همة - 8

  به غمت كه هرگز اين غم ندهم به هيچ شادي  چه مبارك است اين غم كه تو در دلم نهادي )1

  چه داديم كه گويم كه از آن بِهم نداديتو   تر؟ ز تو دارم اين غم خوش به جهان از اين چه خوش )2

  به از اين درِ تماشا كه به روي من گشادي  توان بست و كدام خواب نوشين چه خيال مي )3

  نظر كدام سروي؟ نَفَس كدام بادي؟  تويي آن كه خيزد از وي همه خرّمي و سبزي )4

 ؟است» اليه مفعول، متمم، مضاف«ترتيب  به» ضمير پيوسته«در كدام بيت نقش  - 9

  دستت از دامان ندارم، تا به پايانم بري  رود سر مي رچون به همراهي قبولم كردي ا )1

  ترت بوسه دهم دست و كمان را تا پيش    به تيرم زني اول خبرم ده كه گه  وان )2

  لب را و جان و دل فدا كردمنهادم بر لبت   كشيدم در برت ناگاه و شد در تاب گيسويت )3

  دار سوگندم به حق دوستي جانا كه باور  تر دارم جان ز جانت دوستبه جانت كز ميان  )4

 گزينة ... برابر است. جز ها به هاي وصفي در همة گزينه تعداد تركيب - 10

  جا چه حاجت است اظهار احتياج خود آن    نماست ضمير منير دوست جام جهان )1

  ت زين صحرا مراليلي اس هر غباري محمل  گير را هر جا كه جويي حاضر است حسن عالم )2

  دل به جواني برابر است اين پير زنده    شود ز شراب كهن مرا دل تازه مي )3

  ديدة هركس كه حيران است در دنبال اوست  لواي ديگر استد از دو عالم هر كه برخيز )4
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بـه نـوعي   » .خلوقي نشاني از خداستآرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا بيابي. هر م«با مفاهيم عبارت  گزينة ... جز بهها  گزينههمة  - 11

 قرابت دارند.

  اي نهفته كه پيدا كنم تو را كي بوده    اي ز دل كه تمنا كنم تو را كي رفته )1

  اي كه هويدا كنم تو را پنهان نگشته    اي كه شوم طالب حضور غيبت نكرده )2

  كنم تو راباال تا باخبر ز عالم     چشم من ببين  باالي خود در آينة )3

  هرگه نظر به صورت زيبا كنم تو را    يبا شود به كارگه عشق كار منز )4

 ؟ها با هم قرابت معنايي دارند كدام بيت - 12

  داري؟ نالي و فرياد كه را مي از كه مي  تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم )الف

  باشد اي تا آب با روغن نمي ندارد ناله  جنس آتش رابه فرياد آورد آميزش نا )ب

  شود آخر پر عقاب پر تير مي  دارد از ستم ظالم به مرگ دست نمي )ج

  »خورد گاو نادان، ز پهلوي خويش«    بس ايمن به بازوي خويش ينباش )د

  الف، د )4  الف، ج )3  الف، ب )2  ج، د )1

 .دارد ييانبيت ... قرابت مع جز بهبيت زير با همة ابيات  - 13

 »بهار دگر گه خزان شودگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود دوران روز«

  بلبل ضرورت است كه نوبت دهد به زاغ  سبزي دميد و خشك شد و گل شكفت و ريخت )1

  كه گلستان تو را نوبهار بسيار است  به يك خزان مكن از حسن خويش قطع اميد )2

  صد فصل در ميان خزان و بهار اوست  گزاف باغي است تازه باغ عذارش كه بي )3

   ياد از بي برگي فصل خزان آرم تو را  اگر مرنج اي باغبان گاهيدر بهار از من  )4

 ؟با كدام بيت قرابت مفهومي دارد» ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران، گويي چه رسد خذالن؟«بيت  - 14

  رخش بيداد و ستم بر دادخواهان تاختن    اي بيدادگر داد مظلومان بده تا چند )1

  زنجير عدل آويخته، نوشيرواني را ببين  ته، عنبرفشاني را ببينزلف مسلسل ريخ )2

  ام اهل ظلم قدم دركشيده باري ز    عدل مقامام در  گرچه قدم نداشته )3

  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در، بقا نكرد )4

در كدام گزينه » ري، اغتنام فرصت حيات، متعالي شدن با عشقگي رعايت اعتدال، گوشه«ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن مفاهيم  - 15

 ؟درست آمده است

  اي است در، از خلق بر خويشتن، بسته  اي است اگر در جهان، از جهان رسته )الف

  پاش كش و نيمي مي نيمي سوي خود مي    ب) تعليم ز اره گير در امر معاش

  نهند انعام را نين عامي فضيلت ميبر چ  ي با ماهرويان  مهر نيستا ج) هر كه او را ذره

  تا ببينم كه سرانجام چه خواهد بودن  د) خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن

  ب، الف، ج، د )2    ب، الف، د، ج )1

 ، ب، ج، د الف )4    الف، ب، د، ج )3
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  كند؟ ، چرا خداوند سبحان شك دربارة معاد را نفي مي»يامة ...كم الي يوم القلَيجمعنّ وه اهللا ال اله الّا«به آية شريفة  نظربا امعان  - 16
  »و من اصدق من اهللا حديثاً«) 4  »ان هم الّا يظنّونَ«) 3  »تَفعلون لَمونَ مايع«) 2  »هو قائلها كلّا انّها كلمةٌ«) 1
  شده در كدام آية شريفه است؟و پاكي در طول روز و با صفا شدن زندگي، معلول انجام مكرّر عبارت ذكر آراستگيصيانت از  - 17
  »من جالبيبهنّ قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ بييا ايها النّ«) 1
  »ما كتب علي الّذين من قبلكمكَمنوا كتب عليكم الصيام آذين يا ايها الّ«) 2
3 (»واقم الصو  ءالة تنهي عن الفحشاالة انّ الصنكر ...الم«  
  »علي ما اصابك انّ ذلك من عزم االمورو اصبر «) 4
  سازد؟ هاي الهي مندرج در كدام آية شريفه، نظام جهان را بري از ايراد مي تحقق يافتن وعده - 18
  »ارجِعونِ لَعلّي اَعملُ صالحاً فيما تَرَكت كَلّا انَّها كَلمةٌ هو قائلُها و من ورائهِم برزخٌ ربقالَ «) 1
  »في االَرضِ اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ المفسدينَكعلُ الّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات اَم نج«) 2
  »اَليوم نَختم علي اَفواههِم و تُكَلِّمنا اَيديهِم و تَشهد اَرجلُهم بِما كانوا يكسبونَ«) 3
  »و اَخَّرَ ما االنسانُ يومئذ بِما قَدينَبؤُ«) 4
پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عـذاب  «گويند:  خداوند در ازاي مطالبات گروهي كه مي - 19

  كند و آنان مصداقي از كدام آية مباركه هستند؟ چه موهبتي را عطا مي» آتش نگاه دار.
  »ريد ثواب الدنيا فَعند اهللاِ ثَواب الدنيا و اآلخرةمن كانَ ي«پاداش داده خواهند شد ـ ) 1
  »عليهم من آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف«پاداش داده خواهند شد ـ ) 2
  »اآلخرةمن كانَ يريد ثَواب الدنيا فَعند اهللاِ ثواب الدنيا و«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 3
  »عليهم من آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 4
، پيـام كـدام آيـة    »محبت عاشقان به خداوند و دلدادگان به غير او، در ترازوي سنجش پروردگار داراي مقياس متفاوتي است« :بگوييماگر  - 20

  ايم؟ يش كردهشريفه را مفهوم جان خو
  »بعوني يحببكم اهللاون اهللا فاتّقل إن كنتم تحب«) 2   ...» ونهما يحبخذ من دون اهللا أنداداس من يتّو من النّ«) 1
  »فإن أصابه خير اطمأنَّ به و من النّاس من يعبد اهللا علي حرف«) 4    »ما أحب اهللا من عصاه«) 3
هاي رشد است و كدام آية  سرمايهاز يك  گيري از كدام ترتيب معلول بهره طلبي، به ه شدن از راحتهاي زودگذر و باز داشت از خوشي شدن منع - 21

  شريفه، حاكي از مفهوم دوم است؟
  » فجورها و تقواها فالهمها«ـ  وجدانوجدان ـ ) 2  » ةاملوفس الّال اقسم بالنّ«عقل ـ عقل ـ ) 1
  » ال اقسم بالنفس اللوامه«عقل ـ وجدان ـ ) 4  » فالهمها فجورها و تقواها«وجدان ـ عقل ـ ) 3

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  دقيقه 11وقت پيشنهادي:   148تا  11هاي  / صفحه 12تا پايان درس  1كل مباحث كتاب درسي / درس   :1دين و زندگي 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،دين و زندگي هاي درس  الگويي به سؤ 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 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  ها، بايد به پيام كدام حديث التزام داشته باشيم؟ اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در جهت آشنايي با عيوب و اصالح آن سخنانمطابق با  - 22
  »... اًاندادنَ الناسِ من يتخذ من دون اهللا و م«) 2  »االمورما اصابك انَّ ذلك من عزمِ واصبر علي «) 1
  »سكُم قَبلَ اَن تُحاسبواحاسبوا اَنفُ«) 4  »الصالة تنهي عنِ الفحشاء و الَمنكَرِ و اَقمِ الصالة انّ«) 3
كنند، فرشتگان چه واكنش يا پاسخي  به عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود، نزد فرشتگان اعتراف مي بدكارانگاه كه  در مرحلة قيامت، آن - 23

  شنوند؟  ا دارند و در جوابي قطعي به درخواست بازگشت به دنيا از خدا، چه ميه در مقابل آن
  راه راست آيد؟  خواست به مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي) 1
  كنيد؟ يطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت ميمگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ مگر ش) 2
  كنيد؟ ميدانند ـ مگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 3
راه   خواست به ند ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس ميدان جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 4

  راست آيد؟
  شوند؟ توبة ديرهنگامِ محكوم به بطالن چه عقوبتي را در پي خواهد داشت و چه كساني به اين عقوبت دچار مي - 24
  كبين كارهاي زشت عذاب دردناك ـ مرت) 2  هاي دنيا آتشي بسيار سخت ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 1
  آتشي بسيار سخت ـ مرتكبين كارهاي زشت ) 4  هاي دنيا عذاب دردناك ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 3
  ها در قيامت چيست؟ رسيدگي به اعمال انسان، كدام حوادث قيامت است و سنجة اعمال انسان ساز زمينه - 25
  اقعيات حوادث تلخ و شيرينها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ و زنده شدن همة انسان) 1
  اعمال پيامبران و امامان   ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ زنده شدن همة انسان) 2
  كنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ اعمال پيامبران و امامان) 3
  ات حوادث تلخ و شيرينكنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ واقعي) 4
افزايد، معلول چيست و چرا برخي معتقدان به معاد، دنيا را معبـود و    هايي كه روز به روز بر سرگرداني و يأس انسان مي در راه گذاشتنقدم  - 26

  دهند؟ هدف خود قرار مي
  جع به مرگ ـ غفلت از آخرتناتواني در تفكر نكردن را) 2  ها ناتواني در تفكر نكردن راجع به مرگ ـ فرو رفتن در هوس) 1
  ها ميل به جاودانگي ـ فرو رفتن در هوس) 4  ميل به جاودانگي ـ غفلت از آخرت) 3
هاي منزلگاه بعدي  يك از ويژگي ترتيب مؤيد كدام به» درخواست آمرزش براي متوفيان«و » دريافت تمام و كمال حقيقت وجود انسان«موارد  - 27

  انسان است؟ 
  اليتش ـ وجود شعور و آگاهيحيات روح و ادامة فع) 1
  حيات روح و ادامة فعاليتش ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 2
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 3
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود شعور و آگاهي) 4
ترتيـب چگونـه يـاد     بـه » اند فراوان به ياد مرگ«و » د و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشنداز خو«اسالمي، از كساني كه  رواياتدر  - 28

  شود؟  مي
  ترين مؤمنان ها ـ باهوش انسان ترين زيرك) 2  ها ترين انسان ها ـ زيرك ترين انسان مؤمن) 1
  ها سانترين ان وفادارترين مؤمنان ـ مؤمن) 4  ـ وفادارترين مؤمنان ها ترين انسان مؤمن) 3
گويد، دوري از اين امر پليد و شيطاني را ماية كدام بركت الهـي   خداوند تبارك و تعالي، دربارة عمل نارواي شُرب خمر سخن مي كهگاه  آن - 29

  داند؟  ها به آن را چه مي كند و هدف شوم شيطان از آاليش انسان معرفي مي
  ن از ياد خدارستگاري ـ بازداشت) 2    رستگاري ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 1
  تسلط بر خود ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 4  تسلط بر خود ـ بازداشتن از ياد خدا) 3
به دليل عذر شرعي نتوانسته است روزه بگيرد و تا سال بعد قضاي آن را نگرفته، محكوم به كدام وظيفه است و احكام خاص نماز  كهشخصي  - 30

  و روزة مسافر بر چه كسي جاري است؟ 
  و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه به قصد ستم به مظلوم سفر كرده باشد.  قضاي روزه) 1
  قضاي روزه و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه با نهي والدين به سفر رفته باشد. ) 2
  تر در محل سفر نماند.  قضاي روزه و يك مد طعام بايد بدهد ـ كسي كه ده روز يا بيش) 3
  دهد ـ كسي كه كمتر از چهار فرسخ شرعي از وطن دور شود. قضاي روزه و يك مد طعام بايد ب) 4
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R، شعاع داخلي Rاي فلزي به شعاع خارجي  استوانه كردن با ذوب -31

r  hو ارتفـاع   2 R  Rاي تـوپر بـه شـعاع     ، كـره 6

 (دماي استوانه و كره يكسان است.) ؟است Rچند برابر  Rسازيم.  مي

1( 
3 9
2   2 (3

2   3 (
33 16
4   4 (2

3   

 زيـر  هـاي  يـك از گزينـه   مطابق كـدام  ،متر برحسب سانتيه در شكل زير نشان داده شد طول جسم گيري اندازه نتيجة گزارش - 32
 ؟باشد تواند مي

1( / /1 50 0 02     2 (/ /1 50 0 01   
3 (/ /1 5 0 1     4 (/ /1 5 0 2   

mاولية  را با تندي kg4جسمي به جرم  -33

s
كه جسـم   هنگامياز لحظة پرتاب تا كنيم. اگر  در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي 20

باشد، تندي نهايي جسم نسبت بـه   J600برابر بااندازة كار انجام شده توسط نيروي مقاومت هوا  ،گردد باز مي اش به مكان اوليه
 ؟كند لية آن چند درصد تغيير ميتندي او

1( 10 -  2 (25 -  3 (50 -  4 (90 -  
 نشـان داده شـده در  حالت افقـي   در يك لحظه ازمتر وصل شده است و  سانتي 80با طول  ميلة سبكيبه  mاي به جرم  گلوله - 34

mاي كه تندي گلوله براي اولين بار به  شود. در لحظه رها مي ،شكل

s
2 چـه مسـافتي را    از لحظـة رهاشـدن   گلوله ،رسد مي 2

( ؟برحسب متر طي كرده است  3 ،N
g

kg
10 نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1( 40  2 (80  3 (4/0  4 (8/0  

gليتر آب به چگالي  40ر هر ثانيه د ،kW20پمپ آبي با توان ورودي  -35

cm31  را از ته چاهي به عمقm40    تا سطح زمـين بـاال

mكشد و با تندي  مي

s
m؟كند. بازدة اين پمپ چند درصد است پمپاژ ميروي سطح زمين  10

g
s

 
 

 210   

1( 75  2 (80  3 (85  4 (90  
 ؟نشده استهاي زير، علت كدام پديده به درستي ذكر   در عبارت - 36

  »كشش سطحي«سطح آب:  رويشناور ماندن سوزن فوالدي  )1
  »دگرچسبي«چسبيدن كارت بانكي به سطح آب: ) 2
  »اصل برنولي« باال رفتن هواپيما در اثر حركت سريع روي باند:) 3
  »ترشوندگي«ب در حين پايين آمدن از شير آب: آباريكة  كاهش سطح مقطع) 4

قيقهد 18وقت پيشنهادي:   كل كتاب:1فيزيك

Om
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باالتر از ته لوله قرار گيـرد. سـپس در    cm20سطح آب مطابق شكل زير، ريزيم تا  آب مي ، مقدار معينيشكل Uدر يك لولة  - 37

gروغن به چگالي  ، مقداريشاخة سمت راست
/

cm30 ريزيم تا پس از ايجاد تعادل، سطح آب در شـاخة سـمت چـپ تـا      مي 8

سطح فصل مشترك روغن و هوا در شاخة سمت راست در ارتفاع چنـد   ،باال رود. در اين حالت از ته لوله متري سانتي 25ارتفاع 

g( ؟متري از ته لوله قرار دارد سانتي

cm
  31JA  دو طرف يكسان است.)و سطح مقطع لوله در 

1( 5/27    2 (5/12  

3 (5/32    4 (25/21  

gاگر  .ايم شكلي، سه مايع مخلوط نشدني ريخته Uدرون لولة  -38

cm
 1 gو  31

cm
 2 چند گـرم   3باشد، چگالي مايع  32

 ر مكعب است؟مت بر سانتي

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (8  

gبدون آنكه تغيير فازي ايجاد شـود، چگـالي آن از   در نتيجه  دهيم، افزايش مي C02000دماي يك جسم جامد را  - 39

cm38   بـه

g
/

cm35 جسم جامد چند  طولي اينيابد. ضريب انبساط  كاهش مي 6
K

 ؟باشد مي 1

1(  55 10   2 (/  41 5 10   3 (510   4 ( 45 10   

 C020از گرمـا بـدهيم، دمـاي آن     از آببـه جـرم معينـي    ثانيـه   tبـه مـدت  بـا تـوان ثابـت     گرمكن الكتريكييك  ااگر ب - 40

tرسد. اگر با همان دستگاه به مدت ميC060به

گرما دهيم چـه   ،سلسيوس هم جرم با آب ةيخ صفر درجمقدار معيني به ثانيه 3

FLماند؟ ( باقي مي نشدهكسري از جرم يخ ذوب  c 80gÄ JA نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1(1
4    2(3

4  

3(1
6    4(5

6   
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Jت گرمايي ويژة يو ظرف g500قطعه فلزي به جرم  -41

kg C
420   با دمايC130 كه در آن  به آرامي درون ظرفيg500  مخلوط

بـه   ثابت شده و شود. بعد از مدت زماني، دماي كل مجموعه سلسيوس قرار دارد، انداخته مي ةآب و يخ صفر درجدر حال تعادل 

C5 ؟ي كه فلز از دست داده است، صـرف ذوب كـردن يـخ شـده اسـت     يسد. چه كسري از گرمار مي )F
J

L
kg

 336000 ،

J
c

kg. C
 4200JA   تالف انرژي نداريم.)او 

1( 5
13   2 (3

5   3 (3
4   4 (1

2   

 با سطح مقطع يكسان به هم متصل هستند. در صورتي كه رسـانندگي  هاي آهن و نقره جنس هم طول از ةدر شكل زير، دو ميل - 42

 ؟پس از ايجاد تعادل، دماي محل اتصال دو ميله چند درجة سلسيوس است ،آهن باشد گرمايي برابر رسانندگي 5نقره  گرمايي

1( 30    2 (40  

3 (70    4 (50  

است. دماي گاز در اين فرايند  J3300با اتمي برابر  كار انجام شده توسط يك مول گاز كامل تكاندازة دررو،  در يك انبساط بي - 43

J( ؟يابد چند درجة سلسيوس كاهش مي
R

mol.K
 VCو  8 R

3
2( 

1( 275  2 (5/137  3 (5/112  4 (150  

 bc. اگـر فراينـد   نشان داده شـده اسـت   اتمي گاز كامل تك مقدار معيني انجام شده بر روي فرايندهاي آرماني زير، در شكل -44

V(C؟چند ژول است abcتغيير انرژي دروني دستگاه در فرايند  ،دما باشد هم R)
3
2 

1( 400    2 (600  

3 (900    4 (1200  

/اگر توان اين كولر  .دهد گرما به محيط بيرون مي kJ160يك كولر گازي در هر دقيقه  - 45 kW0 كدام  آنباشد، ضريب عملكرد  4

 ؟است

1( 4    2 (12
5   

3 (14
5     4 (17

3   
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ايزوتوپ سبك وجود داشته و جـرم اتمـي    3 ،ايزوتوپ سنگين 47داراي دو ايزوتوپ است. اگر در طبيعت به ازاي  Li3عنصر  -46

/ميانگين آن برابر  amu6 هاي ايزوتوپ سبك برابر  (تعداد پروتون است؟ amuباشد، جرم اتمي ايزوتوپ سنگين آن چند  94

  فرض كنيد.) amu1هاي آن است و جرم هر پروتون و نوترون را برابر  تعداد نوترون

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

/ن برابر برابر جرم الكترون و جرم الكترو 1850برابر جرم الكترون و جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  - 47 amu0 باشـد،   00054

) 12 –تقريبي يك اتم كربن جرم  C)12
)؟ چند گرم خواهد بود 6 amu / g)  241 1 66 10  

1( /  249 93 10     2 (/  241 985 10  

3 (/  231 985 10    4 (/  239 93 10  

 گرم گاز كلر برابر است؟   2/14هاي  هاي موجود در چند گرم متان با تعداد مولكول تعداد اتم - 48

  (Cl / , C , H : g.mol )   135 5 12 1  

1 (16/0  2 (32/0  3 (64/0  4 (38/0  

Xدر يون  - 49 200 lد الكترون با است. در اين اتم، چن 42ها  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2 0 وجود دارد؟ 

1( 11   2 (12  3 (13   4 (14   

 كدام عبارت درست است؟ -50

  ها يكسان است. ) رنگ شعله نمك سولفات همه فلز1

  شود. ها ايجاد مي اي پيوسته از رنگ دار را از منشور عبور دهيم گستره ) اگر نور نشر شده از شعلة يك تركيب ليتيم2

  تر است. انرژي آن كم ،تر باشد هر چه طول موج يك پرتو الكترومغناطيس كوتاه) 3

 تر از پرتوي سبز است. ) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن ميزان انحراف پرتوي آبي هنگام عبور از منشور بيش4

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   كل كتاب:1شيمي



  12ة صفح  )دهم ختصاصياؤاالت س( ازدهم رياضيي  99خرداد  23آزمون 

nاي كوانتومي ه الكترون با عدد 5داراي  X80اگر اتم  - 51  lو  4 1 هاي زير درمورد اتم  باشد، چند مورد از عبارتX  درست

 است؟

  شود. تبديل مي Xالف) اين اتم در تركيب با فلزات به يون 

  اند. در اليه سوم اين اتم از الكترون پر شده هاي موجود ب) تمام زيراليه

16هاي آن برابر  هاي اين عنصر به پروتون پ) نسبت شمار نوترون
  است. 7

  دوره است. هم 17ت) اين عنصر با عنصري با عدد اتمي 

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

Xآرايش الكتروني  - 52 3  بهp63 شود. تفاوت عدد اتمي اين عنصر با چهارمين گاز نجيب در جـدول تنـاوبي برابـر .....     ختم مي

 است و اين عنصر به دستة ......... تعلق دارد.

1 (s15  2 (d16  3 (d15  4 (s16  

در كدام گزينه، آرايش الكتروني كاتيون هر دو تركيب به آرايش الكتروني دومين گاز نجيب و آرايش الكترونـي آنيـون هـر دو     -53

 تركيب به آرايش الكتروني چهارمين گاز نجيب رسيده است؟

1 (MgCl2  وK N3    2 (MgBr2  وNa Se2  

3 (CaI2  وLi O2    4 (MgO  وNaF  

NOو  NOClهاي پيوندي  ترتيب شمار الكترون هب bو  aاگر  - 54 Cl2  وc  وd هـاي   ترتيـب برابـر شـمار جفـت الكتـرون      به

 باشد، كدام گزينه درست است؟   SO3و  HCNناپيوندي 

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

  نامگذاري شده است؟ اشتباهدر كدام گزينه تركيب اول و دوم به درستي و تركيب سوم به  -55

1 (NaHCO3 :كربنات ـ  سديمFeBr3آهن :(III) برميد ـCsI  سزيم يديت :  

2( (NH ) PO4 3 Liاكسيد ـ  (II) : روي ZnOـ  فسفاتآمونيوم   :4 O2  ليتيم :(I)  اكسيد  

3 (Mg(OH)2 منيزيم هيدروكسيد ـ :AlN آلومينيم نيتريد ـ :Cr O2   اكسيد (II) مو: كر3

4 (NaNO3ت ـ ا: سديم نيترCdCO3  كادميم كربنات ـ :SrSO4 ت : استرانسيم سولفا  



  13ة صفح  )دهم ختصاصياؤاالت س( ازدهم رياضيي  99خرداد  23آزمون 

گرم آب است، سرد كنيم تا يـك محلـول    100گرم در  80آن  حل شوندة پذيري گرم از محلولي سيرشده را كه انحالل 90اگر  - 56

  دست آيد، چند گرم رسوب تشكيل خواهد شد؟   % جرمي از آن به20

1( 40  2( 5/13  3( 5/27  4( 5/53   

  چه تعداد از مطالب زير درست است؟   -57

  وجود دارد.  سديم كلريدكيلوگرم  90 درصد جرمي 9/0محلول استريل سديم كلريد از كيلوگرم  10000در هر الف) 

  شود.  استفاده مي ppmهاي گياهي از غلظت  ها در آب دريا، بدن جانداران و بافت و آنيون ها ب) براي بيان مقادير بسيار كم كاتيون

  دهد.  ميلي ليتر خون نشان مي 100گرم در هر  گلوكز را برحسب ميليگيري قند خون، غلظت  پ) دستگاه اندازه

  گرم از اين ماده وجود دارد.  2% جرمي سديم نيترات، 5گرم محلول  40ت) در 

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

كنـد؟ (در   گوگرد است. سوختن هر تُن از آن چند گرم سولفوريك اسيد به محيط وارد مـي ppm96يك نمونه سوخت، داراي  -58

H)شود)  شرايط آزمايش گوگرد به اكسيدي با باالترين عدد اكسايش خود تبديل مي , O , S :g.mol )   11 16 32   

S O SO SO O SO SO H O H SO     2 2 2 2 3 3 2 2 42 2   

1 (294  2 (240  3 (4/29  4 (24 

  است؟   نادرستكدام مقايسه دربارة نقطة جوش  - 59

1( H O HF NH 2 3    2 (NH AsH PH 3 3 3  

3 (HF HBr HCl      4 (HCl PH H S 3 2   

ـ رموال ،تهيه شـود  C045ات در دماي نيتر گرم محلول سيرشدة پتاسيم 510با توجه به نمودار زير، هرگاه  - 60 محلـول حاصـل    ةيت

(چگـالي محلـول در   شـود؟   نشين مي شونده ته تقريب چند مول حل به C040تقريباً چقدر است و با سرد شدن محلول تا دماي

/برابر با  C45دماي  g.mL11 K)است.)  7 ,O ,N :g.mol )   139 16 14 

  
1( 31/2  ،1/0  

2 (31/2  ،3/0  

3 (93/6  ،3/0  

4 (93/6  ،1/0   
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  دفترچة يازدهم رياضي دفترچة يازدهم رياضي 
  هم)هم)يازديازد(سؤاالت عمومي (سؤاالت عمومي 

  13913999ماه ماه خرداد خرداد   2323
  »»باشد.باشد.  ميمياجباري اجباري دهم دهم يازيازپاسخگويي به سؤاالت پاسخگويي به سؤاالت ««

  
  
  

  نام درس
ي ترازيدر هر ردهطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد دهند.سؤال پاسخ مي10به چند سؤال از هر

  ل پاسخ خواهيد داد؟سؤا 10شما به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000
   2 4 5 7   فارسي

   2 4 5 7 ، زبان قرآنعربي
   4 6 7 8  دين و زندگي
   2 4 5 7 زبان انگليسي

 

 

 

 وقت پيشنهادي  سؤالصفحةشمارة سؤالشمارة تعداد سؤال نام درس
  11 2-4 1-15 15 1فارسي 

  11 5-6 16-1530 1دين و زندگي
  11  15-16 61-1575 2فارسي 

  11  17-18 76-1590 2دين و زندگي
  16  27-29 121-140 20 3فارسي 

  15  30-32 141-160 20 3دين و زندگي
  

  

 لهام محمـدي، ابخش زماني،  سعيد گنج كاظم كاظمي،محسن فدايي، مقدم، مريم شميراني، ، ابراهيم رضاييداود تالشي،ستودهحنيف افخميمحسن اصغري،  فارسي 
 ، حسن وسكرين، مرتضي منشاريالديافشين محي

، كبيـر  مرتضي محسـني ، خاني محمدرضا فرهنگيان، علي فضلي، بقا محمد رضايي، محسن بياتي،پوراسديان امين،ابتسام محبوبه،آقاصالح محمد  دين و زندگي 
 يسيداحسان هندفيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي،

  

  

 گروه مستندسازي رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  فريبا رئوفي  محمدحسين اسالمي  مرتضي منشاريمحسن اصغري، الهام محمدي الهام محمدي  فارسي

پور،  امين اسديان  محمد آقاصالح  دين و زندگي
  سيداحسان هندي

  سكينه  بقا، صالح احصائي، محمد رضايي
  محدثه پرهيزكار  بهراد احمدپور  محمدابراهيم مازني ،گلشني

  معصومه شاعري دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  معارف اقليت
  

  

 الهام محمدي مدير گروه

  معصومه شاعري مسئول دفترچه
 فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آراصفحه
  آباديعليرضا سعد نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي علمي آموزشي قلم بنياد

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  طراحان  

 و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

 گذاري كنيد با روش دهدهي هدف



 

 

  
  دفترچة يازدهم رياضيدفترچة يازدهم رياضي

  ))اختصاصي يازدهماختصاصي يازدهم(سؤاالت (سؤاالت 
  »»باشد.باشد.  ميمي  اجبارياجباريدهم دهم يازيازپاسخگويي به سؤاالت پاسخگويي به سؤاالت ««

  
  دقيقه  33گويي:  مدت پاسخ

  سؤال 30 تعداد سؤاالت:
  

شمارة صفحة  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  سؤال

گويي  زمان پاسخ
  (دقيقه)

 18  20 – 9122–105 15  2فيزيك 
 15 23 – 25 106-120 15  2شيمي 

   --- 60–120   جمع كل

  
 

  پديدآورندگان

صي
صا

اخت
  

  (به ترتيب حروف الفبا) نام طراحان  نام درس

محسـن   -مصيب قنبـري   - پيمانمحمدعلي راست –نسب عبدالرضا اميني-زهره آقامحمدي-فردخسرو ارغواني  2 فيزيك
  شادمان ويسي –مي وحسين مخد -محمدي احسان -غالمرضا محبي-عليرضا گونه-قندچلر

  2 شيمي
الـه عليـزاده   روح –مسعود علوي امـامي   -آروين شجاعي  -حسن ذاكري–عبدالحميد اميني–سيدسحاب اعرابي

 -زاده علـي نـوري   –اميرحسـين معروفـي    -سـيدطاها مصـطفوي    –بابـك محـب     -مرتضي كاليي  -امير قاسمي 
 محمدرضا يوسفي

  
  علمي روهگ

  2شيمي   2فيزيك   نام درس

  نژادايمان حسين  سيدعلي ميرنوري  گزينشگر

  اميرمحمودي انزابي  گروه ويراستاري
 پور سهند راحمي

  مرتضي خوش كيش
  محمدرسول يزديان

  آباديمصطفي رستم سيدعلي ميرنوري ويرايش استاد
 نژادايمان حسين بابك اسالمي مسئول درس

 
 

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  هگرو مدير
 عادل حسيني  ئول دفترچهمس

 مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي
 ندا اشرفي–جوحسن خرم  آرا و صفحه نگار حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  
 

  زمونآگروه 
  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––بين صبا و فلسطين بين صبا و فلسطين خيابان انقالب خيابان انقالب  :دفتر مركزي
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 ؟درست است ،ها معني مقابل كدام واژه - 61

  رخصتدستوري:  )الف
  ب) هزاردستان: بلبل

  دشوار: صلتج) 
  خزان: پاليزد) 

 فريادهـ) نهيب: 

    ، الفهـ، ب )4  ، دالف، هـ )3  ، هـب، ج )2  ، جالف، د )1
 ؟نيستدر كدام گزينه همة معاني مقابل واژه درست  - 62

  جذوبمسحور: شيفته، مفتون، م )1
  گري پايمردي: خواهشگري، شفاعت، ميانجي )2
  غش، خالص صافي: پاك، بي )3
  ت: به ستوه آمدن، سرزنش، آزردگيمالل )4
 ؟است نادرستامالي كدام بيت  - 63

  فراق اگر همه بحر است باشدش پاياب  سفر اگر همه دشت است باشدش پايان )1
  ا نتوان كردزتغيير غاين قدر هست كه   آن چه سعي است من اندر طلبت بنمايم )2
  انتظار كو؟ بر خوان سفله نعمت بي  بي خون دل ز چرخ فراغت طمع مدار )3
  كه تا روزي به شرط خويش حق عيش بگزارم    ) فراق آن و رنج اين مرا نگذارد آسوده4
 ؟است نادرستشده، امالي چند واژه  هاي داده واژه در ميان گروه - 64

 »، صباحت و زيبايي، قالب و پيكرمعونت و مظاهرتجيه و برتري، تر  گر و آشپز، مزلّت و خواري،ي، خالريخت مضحك و يغور، مجال وقيعت«

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1
 ؟است نادرست» هاي پيوسته دو بيتي«كدام گزينه دربارة قالب شعري  - 65

  شود. اند و قافيه در هر بند عوض مي قافيه هاي زوج هر بند هم مصراع )1
  هايي در اين قالب دارند. الشعراي بهار سروده ي، مهدي حميدي و ملكفريدون تولل )2
  آهنگ است و نام ديگر آن چهارپاره است. وزن و هم هر بند شامل چهار مصراع هم )3
  رود. كار مي و سياسي به اخالقيمضامين تر براي طرح  از مشروطه بوده و بيش قبلرواج آن  )4
 ؟ستهاي برابر كدام گزينه درست ا آرايه - 66

  ، تشخيص)تناسبترسم ( شكار الغرم از تيغ لنگردار مي  ز خواب غفلت صياد ايمن نيستم از جان  )1
  آميزي، تناسب) ترسم (حس اگر بر گل گذارم پا ز زخم خار مي  ز بس نامردمي از چشم نرم دوستان ديدم )2
  ترسم (تضاد، حسن تعليل) يرفتار م كه من از گردش گردون كج  ترسد رو چشم هدف چندان نمي ز تير راست )3
  ، تلميح)آرايي واجترسم ( ز تار سبحه بيش از رشتة زنّار مي  باشد بالي مرغ زيرك دام زير خاك مي )4
 ؟هاي بيت زير كدام است آرايه - 67

 »كانون زنيد اين شوخي بس است آتش در رمجلس اوهام تا كي گرم بايد داشتن / يك شر«

  آميزي، ايهام تناسب ه، حسكناي )2    استعاره، تشبيه، كنايه )1
  تعليل، ايهام تشخيص، حسن )4    تناقضمراعات نظير، ايهام،  )3

   دقيقه 11وقت پيشنهادي:       168تا صفحة  10/ صفحة 18تا  1درس   :2فارسي

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  ا بنويسيد:خود ر 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي 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 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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



   17: ةصفح  )ؤاالت عمومي دهمس( ازدهم رياضيي  99خرداد  23 زمونآ 
 

 .كار رفته است گزينة ... نقش تبعي به جز ها به در همة گزينه - 68

  تو شادمان به دولت و ملك از تو شادمان  تو شاكري ز خالق و خلق از تو شاكرند )1
  تبيني برود دل ز برَر در آيينه بگ  جرم بيگانه نباشد كه تو خود صورت خويش )2
  بنده به كشتن ده و مفروش مراام  بنده    گويد سعدي اندر كف جالد غمت مي )3
  داند  داري و آيين سروري كاله  نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست )4
 . ... جز ها درست است به هاي معنايي واژه ها، رابطه در همة گزينه - 69

  (ترادف)»: هژبر و شير«، »دوات و جوهر« )2  (تناسب)»: و ماهي صدف«، »ستاره و ماه« )1
  تضمن»: دست و بدن«، »و زنبوركادوات جنگي « )4  (تضاد)»: حبيبخصم و «، »برّ و بحر« )3
 ؟است نادرستواژة مشخص شده در كدام گزينه  هر دونقش دستوري  - 70

  ان خاك را (مفعول، نهاد)بيرون دهد آسودگ زمينگر     را مانع گردش شود آسماناز بلندي  )1
  دهد تسكين دل آزرده را (مسند، نهاد) مي نصيحتكي     زيادكند باد مخالف شور دريا را  مي )2
  صحبت فرهاد آدم كرد سنگ خاره را (مفعول، مسند)  نيست عشقاي چون  اطهافسرده را مشّ عالم )3
  حقير از دوست (متمم، مفعول)رضا مده كه متاعي بود   در جهان بخشند  چههر  تگربه جاي دوست  )4
 ؟درست استكدام گزينه برداشت شده از  مفهوم - 71

  )ناكامي طرفين(به هم حمله كردند باز از دو سو=     چو ننمود رخ شاهد آرزو )1
  )تيره شدن آسمان از انبوه ابرها(برانگيخت ابرش، برافشاند گرد =     نبردكه ناگاه عمرو آن سپهر  )2
  )شكست خوردن عمرو(خت بازو چو شاخ درخت = برافرا    بخت گشتهروز و بر آن سيه نخست )3
  )حيرت آسمان از سهمناكي جنگ(بود سهمگين جنگ شير و پلنگ =     فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ )4
زيرا هر دم به  /اي واالتر از بهرِ من نيست/ روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد اگر فكر و حواسم اين جهاني است / بهره«مفهوم متن  - 72

 ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » تالش است تا كه فرا رود.

  جا زنهار روي خود تُرُش از زخم خار اينمكن   خار سازندت اگر خواهي كه بستر از گل بي )1
  جا گاه اين مكن چون غافالن ريگ روان را تكيه  عل در آتشجهان چون كاروان ريگ دارد ن )2
  كني در راه بت صيد حرم قربان چرا؟ مي  فشاني جان چرا؟ مي در هواي كام دنيا )3
  ريزي براي نان چرا؟ آبروي خويش مي  از بصيرت نيست گوهر را بدل كردن به خاك )4
 ؟است تقابلدر » .ت كشند، نه به قوت تنت و بازوي حميمردان بار را به نيروي هم«كدام گزينه با مفهوم عبارت  - 73

  جوي زر بهتر از پنجاه من زور  ت سلحشوردس چه خوش گفت آن تهي )1
  فضيلت نه زور بازو را راستكه بخت     به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد )2
  گر جهان لشگر بگيرد غم مدار    زور بازو داري و شمشير تيز )3
  مكن تكيه بر زور بازوي خويش  چو روزي به سعي آوري سوي خويش )4
 ؟استزير با كدام بيت متناسب  ةمفهوم آي - 74

 ...»اذهبا الي فرعون انّه طغي فقوال لُه قوالً ليناً «

  سخني كار شود خوش وقت باشد كه زيان    دشمنان از سخن نرم تو مغرور شدند )1
  مدارا آتش است ،در جهاد دشمن سركش  رحمي است چون با نفس باشد كارزار رحم، بي )2
  د دشمني، مدارا كنبه هر كه با تو كن    ز سنگ خاره دم تيغ زود برگردد )3
  دلير بر سر اين آب زير كاه مرو  ز چشم نرمي دشمن فريب عجز مخور )4
 ؟نداردمفهوم كدام دو بيت با هم قرابت معنايي  - 75

  كه بي زخم مردن، غم عاشق است    بزن زخم، اين مرهم عاشق است )1
  حديث دوست بگويش كه جان برافشاند  چه حاجت است به شمشير قتل عاشق را

  كشد اول چراغ خانه را دزد دانا مي  چون آيد برد هوش دل فرزانه راعشق  )2
  عشق بر هر دل كه زد آتش چو من ديوانه شد    سوختن با آتش است و عشق با ديوانگي

  خاموش بلبل را به گفتار آورد ةغنچ  سخن را بر سر كار آورد مستمع صاحب )3
  شد گويندهمرده بود  رواعظ ا    مستمع چون تشنه و جوينده شد

  جا مقام مرغ كز آن بحر خاست كي كند اين    خلق ز مرغابيان زاده ز درياي جان )4
  زندان و گرفتار قفس ةگنه بست بي    بلبل گلشن قدسم شده از جور فلك



   18: ةصفح  )ؤاالت عمومي دهمس( ازدهم رياضيي  99خرداد  23 آزمون 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

  
  رهايي از زيان فراگير ابناي بشر، در كدام عبارت شريفه، مورد توجه قرار گرفته است؟  راه - 76
  »آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصالةَ«) 2    »و اليوم اآلخرَيرجو اهللاَ «) 1

  »و تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بالصبرِ آمنوا و عملُوا الصالحات«) 4  »اَطيعوا اهللاَ و اَطيعوا الرَّسولَآمنُوا «) 3
  دارند و عاقبت آنان كدام است؟ كنند، از لحاظ ايماني چه وضعيتي آنان كه در داوري به حكم طاغوت عمل مي - 77
  »و لَهم عذاب مهينٌ«ـ » آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«) 1

  »و لَهم عذاب مهينٌ«ـ » و ما اُنزِلَ من قَبلك كيزعمونَ اَنَّهم آمنوا بِما اُنزِلَ الَي«) 2

  »اَن يضلَّهم ضَالالً بعيداً«ـ » و ما اُنزِلَ من قَبلك كمنوا بِما اُنزِلَ الَييزعمونَ اَنَّهم آ«) 3

  »اَن يضلَّهم ضَالالً بعيداً«ـ » آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«) 4
  وجود آيد؟ گرديد، امكان داشت چه معضلي به عوث ميخواندگان امت خود به نبوت مب اگر پيامبر اسالم (ص) از ميان درس - 78
  »ا الرتاب المبطلوناذً«) 2    »ام يقولون افتراه«) 1

  »ظهيراً لو كان بعضهم لبعضٍ و«) 4    »كثيراً لوجدوا فيه اختالفاً«) 3
» انتخاب افراد مورد اطمينان براي تحقيق دربارة وضع طبقات محروم« در نامة خويش به مالك اشتر براي اين وظايف كارگزاران: اميرالمؤمنين - 79

  اند؟ به ترتيب چه عللي را مطرح كرده» سعي در جلب رضايت همة مردم«و 
  محرومان بيش از ديگران به عدالت نيازمند هستند ـ رضايت خواص را به دنبال دارد. ) 1
  رساند.  خشم خواص به تو آسيبي نمي محرومان بيش از ديگران به عدالت نيازمند هستند ـ) 2
  رساند.  اند؛ يا برادر ديني تو و يا در آفرينش همانند تو هستند ـ خشم خواص به تو آسيبي نمي مردم دو دسته) 3
  اند؛ يا برادر ديني تو و يا در آفرينش همانند تو هستند ـ رضايت خواص را به دنبال دارد.  مردم دو دسته) 4
رسول خدا (ص) و به جاي آوردن ستايش و سپاس توسط پيامبر (ص)، يادآور نزول كدام آية شريفه است و كدام ويژگي گفتن ياران  تكبير - 80

  ولي و سرپرست مسلمانان در اين آيه مذكور است؟
  »جسليذهب عنكم الرّ«آية تطهير ـ ) 2  »اةين يقيمون الصلّالذّ«آية تطهير ـ ) 1

  »اةين يقيمون الصلّالذّ«آية واليت ـ  )4  »ليذهب عنكم الرجس«آية واليت ـ ) 3

  فرمايد؟ به چه دليل است و ضرورت چه موضوعي را تبيين مي» خرة من الخاسرينو في اآلو ه«خسران اُخروي مندرج در عبارت قرآني  - 81
  گردد.  برگزيدن ديني به جز اسالم ـ دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف مي) 1
  اسالم ـ پايبندي پيروان انبياي گذشته به پيروي از پيامبر اسالم (ص) برگزيدن ديني به جز) 2
  تحريف تعليمات پيامبران پيشين ـ پايبندي پيروان انبياي گذشته به پيروي از پيامبر اسالم (ص)) 3
  گردد.  تحريف تعليمات پيامبران پيشين ـ دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف مي) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  دقيقه 11وقت پيشنهادي:   158تا  9هاي  / صفحه 12تا پايان درس  1كل مباحث كتاب درسي / درس   :2دين و زندگي 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قب هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،دين و زندگي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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



   19: ةصفح  )ؤاالت عمومي دهمس( ازدهم رياضيي  99خرداد  23 زمونآ 
 

  دارد؟ اد مقدس خانواده در كدام آية شريفه تأكيد و تأييد شده است و قرآن كريم عدم توجه به آن را قرين با چه چيزي بيان مينه تكاملعامل  - 82
  ـ ايمان به باطل» اَنفُسكُم اَزواجاً ... لَكُم منو منِ آياته اَن خَلَقَ «) 1
  ـ كفر به نشانة الهي» ..اَنفُسكُم اَزواجاً . لَكُم منو منِ آياته اَن خَلَقَ «) 2
3 (»كُم ازواجاً ... ون اَنفُسلَ لَكُم معـ ايمان به باطل» اهللاُ ج  
4 (»كُم ازواجاً ... ون اَنفُسلَ لَكُم معـ كفر به نشانة الهي» اهللاُ ج  
خويشـان  «اشاره نموده اسـت و آيـة   امام علي (ع) » اخوت و وصايت«و » عصمت و پاكي«پيامبر (ص) در كدام اتفاق تاريخي به ترتيب به  - 83

  يك ارتباط دارد؟ با كدام» نزديكت را انذار كن
  نزول آية تطهير ـ حديث منزلت ـ دومين) 2  نزول آية واليت ـ حديث منزلت ـ اولين ) 1
  نزول آية تطهير ـ مراسم دعوت خويشان ـ دومين ) 4  نزول آية واليت ـ مراسم دعوت خويشان ـ اولين) 3
  ترتيب يادآورد كدام حيطة دين اسالم است؟ به» دوري از شرك«و » اي ديني براساس عدالت ا نمودن جامعهبن« مفاهيم - 84
  عمل ـ عمل) 4  عمل ـ ايمان) 3  ايمان ـ عمل) 2  ايمان ـ ايمان ) 1
رهبري پيـامبر اكـرم (ص)   يك از ابعاد  ترتيب به كدام به» ثروت را مالك برتري نشمردن«و » اي ايستادن تعصبات قومي و قبيله مقابلدر « - 85

  اشاره دارد؟
  تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري ) 1
  كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري سخت) 2
  تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ مبارزه با فقر و محروميت) 3
  زي در هدايت مردم ـ مبارزه با فقر و محروميت كوشي و دلسو سخت) 4
ترتيب  به» به جايگاه برجسته رسيدن افراد به دور از معيارهاي اسالمي در اخالق و رفتار«و » جايگاه و منزلت يافتن طالبان ثروت و قدرت« - 86

  ؟هاي پس از رحلت پيامبر (ص) است يك از چالش هاي گرفتار شدن جامعة اسالمي به كدام از نشانه
  ارائة الگوهاي نامناسب ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 1
  ارائة الگوهاي نامناسب ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 2
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 3
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 4
  يك از اقدامات ائمة اطهار(ع) است؟ مرتبط با كدام» بقاي تفكر اسالم راستين«و » هاي آينده زندگي امامان به نسلمعرفي روش «موارد  ازهر يك  - 87
  هاي درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  انتخاب شيوه) 1
  هاي درست مبارزه معرفي خويش به عنوان امام بر حق ـ انتخاب شيوه) 2
  هاي درست مبارزه هاي درست مبارزه ـ انتخاب شيوه هانتخاب شيو) 3
  معرفي خويش به عنوان امام بر حق ـ تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو) 4
يـك از   در سـاية كـدام  » تـر جامعـة اسـالمي بـه سـمت وظـايف اسـالمي        هدايت آسان«و » تر جامعة اسالمي ادارة موفق« مواردهر يك از  - 88

  شود؟ ر قبال رهبر جامعة اسالمي محقق ميهاي مردم د مسئوليت
  هاي سياسي و اجتماعي اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ افزايش آگاهي) 1
  اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ مشاركت در نظارت همگاني) 2
  هاي سياسي و اجتماعي وحدت و همبستگي اجتماعي ـ افزايش آگاهي) 3
  ت در نظارت همگانيوحدت و همبستگي اجتماعي ـ مشارك) 4
  هاي منتظران در عصر غيبت است؟ يك از مسئوليت مربوط به كدام» تشكيل حكومت جهاني در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر« - 89
  هاي امام عصر (عج) پيروي از فرمان) 2    تقويت معرفت و محبت به امام) 1
  م دعا براي ظهور اما) 4  هاي حكومت مهدوي آشنايي با ويژگي) 3
  تر است؟ چيست و به تعبير پيامبر اكرم (ص)، چه كسي به آسمان نزديك» جميعاً العزَّة فللّه«قرآني، مقدمة وصول به  آياتبا توجه به  - 90
  كشد.  ـ كسي كه انتظار فرج را مي» ةمن كان يريد العزّ«) 1
  كشد.  ـ كسي كه انتظار فرج را مي» ا الجنّةانّه ليس النفسكم ثمنٌ الّ«) 2
  ـ نوجوان و جواني كه به گناه عادت نكرده است.  » ا الجنّةانّه ليس النفسكم ثمنٌ الّ«) 3
  ـ نوجوان و جواني كه به گناه عادت نكرده است.  » ةمن كان يريد العزّ«) 4



  20ة صفح  دهم)ياز(سؤاالت اختصاصي  يازدهم رياضي  99خرداد  23آزمون 

  
qداراي بارهاي الكتريكي  مشابهدو كرة فلزي  -91 / C 1 7 qو  5 / C 2 22 بر هـم وارد   F الكتريكي نيروي rدر فاصلة  5

پـس از   طوريكه فقط بين دو كره مبادلة بار صـورت گيـرد و   به ،به يكديگر تماس دهيمكنند. اگر اين دو كره را در يك لحظه  مي

 ؟كند چگونه تغيير مي بين دو كره ةنيروي دافعبزرگي قبلي برگردانيم،  ةمجدداً به همان فاصل برقراري تعادل،

100) 3  يابد. مي % كاهش25) 2  يابد. مي % افزايش25 )1
100 )4  يابد. مي يشافزا 3%

  يابد. مي كاهش % 3

، بـار الكتريكـي   q3اند. اگر به جاي بار الكتريكي  اي در چهار رأس مربعي ثابت شده مطابق شكل زير، چهار بار الكتريكي نقطه - 92

q q   ؟شود چند برابر مي q1تريكي وارد بر بار قرار دهيم، برايند نيروهاي الك 3

1( 1
3     2 (3  

3 (1    4 (1
2   

Eبرابر  Aدر نقطة  q2و  q1اي  نقطه الكتريكي در شكل زير، ميدان الكتريكي خالص حاصل از دو بار - 93


بـار  انـدازة  است. اگـر   

q2 ،20 كي خالص در نقطة يدرصد كاهش يابد، ميدان الكترA، برابر با / E1 2


 ؟چند ميكروكولن است q2خواهد شد. بار  

1( 5/2    2 (5/2 -   

3( 10     4 (10 -  

 در بين صفحات آن قرار دارد. اگر پـس از شـارژ شـدن    10الكتريكي با ثابت  و دي است متر ميلي 4 تختيفاصلة صفحات خازن  - 94

متر كاهش دهيم،  ميلي 2فاصلة بين صفحات را را خارج و  الكتريك آن دي است،خازن همچنان به مولد متصل  كه كامل و در حالي

 ؟كند چگونه تغيير مي درصد و چند انرژي ذخيره شده در خازن

  يابد. درصد افزايش مي 80) 2    يابد. درصد افزايش مي 20 )1

  يابد. درصد كاهش مي 80) 4    يابد. درصد كاهش مي 20) 3

ترتيب از راسـت بـه    به ،گذرد مي A2و   A1آل  هاي ايده را وصل كنيم، جرياني كه از آمپرسنج kدر مدار شكل زير، اگر كليد  - 95

 ؟كند چپ چگونه تغيير مي

  كاهش –افزايش ) 2    افزايش –كاهش  )1

  ثابت –افزايش ) 4    افزايش –ثابت ) 3

قيقهد 18وقت پيشنهادي:   كل كتاب: 2فيزيك
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 ؟كند افزايش دهيم، توان خروجي مولد چگونه تغيير مي 6تا   2مقاومت متغير را از در مدار شكل زير، اگر مقدار  - 96

   سپس افزايش و كاهشابتدا ) 2    سپس كاهش و افزايشابتدا  )1

  كاهش) 4    افزايش) 3

آل چند ولت را  سنج ايده باشد، ولت W20ها  اي هر يك از مقاومتدر مدار شكل زير، اگر بيشترين توان مصرفي قابل تحمل بر - 97

 ترين توان مصرفي است.) هاي مدار داراي بيش (يكي از مقاومت ؟دهد نشان مي

1( 6    2 (10   

3 (4    4 (7  

 ؟چند وات است Rباشد، توان مصرفي مقاومت  V10دهد،  آل نشان مي سنج ايده در مدار شكل زير، اگر عددي كه ولت - 98

1( 12    2 (10  

3 (8    4 (6  

 ؟هاي زير صحيح است يك از عبارت كدام - 99

  رساناها منفي است. يمن ةضريب دمايي مقاومت ويژ )1

   يابد. حامالن بار در رساناها كاهش ميبا افزايش دما، تعداد ) 2

  ديودها، رساناهاي اهمي هستند.) 3

  شود. ، مقاومت آن دو برابر مياگر طول سيمي را بدون تغيير جرم آن و با عبور از ابزاري خاص دو برابر كنيم) 4

/اي به جرم  ذره - 100 g0 mو تندي  05

s
Cه اگر بار الكتريكي ذر .به سمت شرق در حال حركت است 25 40  كـه   باشد، بـراي آن

برحسـب گـاوس و جهـت آن كـدام      يكنواخـت پيرامـون ذره   ميدان مغناطيسـي حداقل اندازة جهت حركت ذره تغيير نكند، 

m؟است
g

s

 
 

 210   

1(  35 ) 2   ، پايين10 35   جنوب، 5/0) 4   ، پايين5/0) 3   ، جنوب10

گاوس باشـد،   4باشد. اگر اندازة ميدان مغناطيسي در مركز پيچه  آمپر مي 2متر، حامل جريان  سانتي 5پيچة مسطحي به شعاع  -101

T.m( ؟متر است طول سيمي كه پيچه از آن ساخته شده است، چند سانتي

A
   7

0 4 10( 

1( 50    2 (1000  

3 (500    4 (100  
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بـا   روي صـفحه و  اي قرار دارند. اگر حلقـه  اي ، روي صفحهجهت هاي يكسان و هم با جريان بلند و موازي در شكل زير، دو سيم -102

 ؟چگونه خواهد بود آنجريان القايي در جهت ) حركت كند، 2) به سمت سيم (1سيم ( يسرعت ثابت از نزديك

  صورت ساعتگرد همواره به )1

  ساعتگردابتدا ساعتگرد و سپس پاد) 2

  صورت پادساعتگرد همواره به) 3

  ابتدا پادساعتگرد و سپس ساعتگرد) 4

هاي يك آهنرباي الكتريكي كـه ميـدان مغناطيسـي     است، بين قطب cm212آن  ةدور كه مساحت هر حلق 100اي شامل  پيچه - 103

اگر بزرگي ميـدان مغناطيسـي در بـازة     .سطح پيچه عمودندخطوط ميدان بر  كه قرار گرفته اي ، به گونهكند يكنواخت توليد مي

/زماني  ms0  ؟اندازة نيروي محركة القايي متوسط ايجاد شده در پيچه چند ولت است ،افزايش يابد dT4به  dT2از  6

1( 20    2 (40  

3 (2    4 (4  

آمپـر   5شـدت جريـان    اسـت،  حلقه 2000شامل  كه متر مربع سانتي 40متر و سطح مقطع  سانتي 4/31طول  وله بهاز يك سيمل -104

T.m ؟گذرد. انرژي ذخيره شده در اين القاگر آرماني چند ژول است مي
, /

A
      

 
7

0 4 10 3 14  

1( 8/0    2 (800  

3 (4/0    4 (400  

  پيچـه  هـر  نشانگر تعداد دورهاي Nكه داراي ولتاژ خروجي برابر هستند. اگر  اند هاي زير، دو مبدل، نشان داده شده در شكل - 105

Nباشد، نسبت 

N
1
1

 ؟كدام است 

1( 9
10   

2 (10
9   

3 (5
24   

4 (24
5   

(1) (2)

v

I I
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 . ......... هاي الية ظرفيت در هر دوره از چپ به راست  نيروي جاذبة هسته به الكترون -106

  يابد.  ها نيز افزايش مي ها در اتم، تعداد الكترون ماند؛ زيرا با افزايش تعداد پروتون ثابت مي) 1
  شود.  ها زياد مي ها در هر دوره، دافعة بين آن مهاي ات يابد؛ زيرا با افزايش تعداد الكترون كاهش مي) 2
  باشد.  هاي هسته در يك دوره مي يابد كه علّت آن، افزايش جرم پروتون كاهش مي) 3
  باشد.  مي ي الكترونيها يابد كه دليل آن، افزايش بار مثبت هسته و ثابت ماندن تعداد اليه افزايش مي) 4

 است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت تناوبي است، كدام با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول - 107

    است.  Aتر از عنصر  بزرگ Hشعاع اتمي عنصر ) 1
  است.  Eبيشترين خصلت فلزي، مربوط به عنصر ) 2

    است.  Dكوچكتر از  Eشعاع يون ) 3
  . دهد واكنش مي Dبا عنصر  Fتر از عنصر  ، شديدتر و سريعEعنصر ) 4

/يك نمونه مخلوط، شامل آلومينيم و روي به جرم  - 108 g197  HClدر اختيار داريم. اگر ايـن مخلـوط در واكـنش بـا محلـول       5

/5 Al)دروژن آزاد كند، درصد جرمي آلومينيم در مخلوط اوليه تقريباً كدام است؟ مول هي 75 ,Zn : g.mol )  127 65  

1 (/67 29     2 (/32 71   
3 (/34 18     4 (/65 83   

گـرم ساليسـيليك    14/4آيد. از واكنش  دست مي به (B)انيدريد   با استيك (A)از واكنش ساليسيليك اسيد  (D)آسپرين  -109
تقريـب چنـد درصـد     دست آمده است. بازدة درصدي واكنش به به (D)گرم آسپرين  4/3، (B)انيدريد   با استيك (A)اسيد 

H)است؟  ,C ,O : g.mol )   11 12 16  

O

C
OHO

H
CH3 C O C CH3

O O
O

C
OHO

C
CH3

O
CH3COOH

  
                                                                         (D)                                   (B)                                      (A)   

1 (85   2 (54  3 (78  4 (63  
 است؟ نادرستها چند عبارت  در مورد آلكان -110

  صورت گاز هستند. چهار عضو نخست آنها در دما و فشار اتاق به ●
  .اتم كربن ديگر متصل است 3از  اتم كربني وجود دارد كه به بيشدار  شاخه هاي آلكانهمة در  ●
  شود.  دار بوتان استفاده مي متيل هگزان درست است و براي پر كردن گاز فندك از ايزومر شاخه -4نام  ●
  هاي شيميايي ندارند.  هايي هستند كه تمايل چنداني به واكنش هيدروكربن ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  گروه  1  2  16  17
 دوره

D C  B A  2  
H G  F E  3  
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باالتر رود، اين فلز كدام است؟ (ظرفيـت   C50ژول گرما به اندازة  5/117جذب  گرم از يك قطعه فلز خالص بر اثر 10دماي  اگر -111

J.gگرمايي ويژة سرب، نقـره، نيكـل و آلـومينيم را برحسـب      . C 1 /ترتيـب برابـر بـا     بـه  1  212 9 10 ،/  223 5 10 ،

/  13 4 /و  10  19 02  درنظر بگيريد.) 10

  نقره) 4  نيكل) 3  سرب) 2  آلومينيم) 1

ــا   - 112 ــان بــ ــاز پروپــ ــافي گــ ــدار كــ ــابق واكــــنش   20اگــــر مقــ ــيژن مطــ )گــــرم اكســ H kJ)  2056 

C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  3 8 2 2 25 3 بـه   C20وانـد از  ت ، گرماي آزاد شده دماي چند گرم آهن را مـي بسوزد 4

C180  برساند؟ (ظرفيت گرمايي يك مول آهن برابر باJ
/

C
25 Cاست و  7 :g.mol 112 ،H 1 ،O 16 ،Fe  56( 

1 (3500    2 (3111    3 (/62 5    4 (3818   

Cباتوجه به واكنش -113 E A 6 5 با درصـد خلـوص    Eگرم از  200گرم بر مول باشد، از واكنش  42برابر  Eاگر جرم مولي 7

  شود؟   چندكيلوژول گرما آزاد مي %84
1( /204 8     2( /102 4      

3( 208    4 (104  

گرم پروتئين است. اگر بخواهيم  80گرم چربي و  55گرم كربوهيدرات،  250وعدة غذايي روزانه يك فرد به طور ميانگين شامل  - 114

به چند گرم متان نياز داريم؟ (آنتـالپي سـوختن    تقريب بهانرژي آزاد شده از اين مواد غذايي را از سوختن متان به دست آوريم، 

كيلـوژول   17و  38، 17كيلوژول بر مول است. ارزش سوختي هر گرم كربوهيدرات، چربي و پـروتئين بـه ترتيـب     890متان 

Cاست.)  ,H : g.mol )  112 1 ( 

1 (212  2 (4/138   3 (2/21   4 (84/13   

C)كدام گزينه درست است؟  ،باشد رو مي با توجه به جدول زير كه مربوط به شكل روبه -115 ,O : g.mol )  112 16  

 

  60  50  40  30  20  10  0  زمان (ثانيه)
 y 66/64 55/64 50/64 50/64 32/65 98/65  جرم مخلوط واكنش (گرم)

 ......... x  ......... .........  10/1  66/0  0  اكسيد (گرم) جرم كربن دي
 

1/ترتيب برابر  به yو  xمقدار عددي ) 1 64/و  48   گرم است.  78

  هاي زماني يكسان، برابر است.  مواد ديگر در بازه  با سرعت متوسط توليد يا مصرف همة CaCO3در اين واكنش سرعت متوسط مصرف ) 2

mol.minثانيه چهارم برابر  10در  HClسرعت متوسط مصرف ) 3  2 13   باشد.  مي 10

  ثانيه پنجم است.  10در  CaCl2برابر سرعت متوسط توليد  5ثانيه دوم تقريباً  10سرعت متوسط واكنش در ) 4

2CO

CaCO (s)3 HCl(aq)

(g)2(g) 

) A B D C , H kJ

) B E A, H kJ

) C E D A , H kJ

     
    
     

1 2 52
2 4 38
3 3 4 45
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 ثانيه سوم است؟ 5ثانية اول چند برابر سرعت متوسط واكنش در  10با توجه به نمودار زير سرعت متوسط واكنش در  - 116

1 (2/1  

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

شود. اگر  گرم مي 410ثانيه جرم مخلوط موجود در ظرف tگرم پتاسيم كلرات، پس از مدت زمان  490در واكنش تجزية حرارتي  - 117

mol.sسرعت واكنش در هر لحظه تا پايان واكنش ثابت و برابر   3 15 تا پايان واكنش باقي مانـده   باشد، چند ثانية ديگر 103

O)يابد.)  است؟ (واكنش تا تجزية كامل پتاسيم كلرات ادامه مي ,K ,Cl / : g.mol )   116 39 35 5  

KClO (s) KCl(s) O (g) 3 22 2 3  

1 (500   2 (700   3 (1200   4 (900   

 اند؟ هاي زير (بادام و ميخك) صحيح هاي آلي موجود در شكل چند مورد از مطالب زير در ارتباط با تركيب -118

  اكسيژن وجود دارد.  –ماده آلي موجود در هر دو تركيب، پيوند دوگانه كربن  درآ) 
 هاي پيوندي و ناپيوندي الكترون ) مجموع جفت1ب) در تركيب آلي موجود در شكل (

  اطراف هر اتم كربن و اكسيژن برابر است. 
  ها است.  ) از دسته كتون2) از دسته آلدهيدها و تركيب (1پ) ماده موجود در تركيب (

n) از رابطه 2ت) فرمول تركيب موجود در ماده ( nC H O2 كند.  پيروي مي  
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

  هاي عاملي .......، .......، ....... و ........ وجود دارد. ول آسپارتام مربوط است كه در آن گروهرو به مولك فرمول ساختاري روبه - 119
  آميد  –استر  -آمين  –) الكلي 1

  استر  –آمين  –آميد  –) كربوكسيل 2
  استر  –الكلي  –كتون  –) اتر 3
  آمين  –كتون  –اتر  –) كربوكسيل 4

 كيب مقابل درست است؟چند مورد از موارد زير در مورد تر -120

  شود. از آن براي توليد سرنگ استفاده مي) آ
  همة پليمرهاي ديگر فقط پيوند يگانه وجود دارد.مانند در واحدهاي تكرارشوندة آن ) ب
  دست آمده است. از پليمرشدن يك آلكين به) پ
  اتم هيدروژن وجود دارد. 6در هريك از واحدهاي تكرارشوندة آن ) ت
1 (1  2 (2    3( 3  4 (4  

C

B

A (s)

1/2

0/6

10 15
زمان

(mol)مقدالاير

COOH

H N
2

O
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O

OCH
3


