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  گروه طراحي و ويراستاري آزمون
  ويراستاران گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه نام درس رديف

 ثمين سادات اميني، پرستو رهاب سيما كنفي، احسان محسني سليمان شاوله فارسي 1

 سمانه ريحاني، محمدمهدي صديقي آقاي محمدرضا حسيني، آقاي مجيد قديمي محسن آهويي زبان عربي 2

 زاده، مجيد فرهنگيان الدين تقي معين مجيد فرهنگيان، سيد احسان هندي  زهرا محمدي دين و زندگي 3

 زهرا پروين، نفيسه سميع ميرحسين زاهدي، محسن كردافشاري ماژالن حاجي ملكي زبان انگليسي 4
 

  گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
  زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتزاده ـ  الدين تقيمعيني ـعلي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
  

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  فارسي

  ترتيب ابيات در كدام گزينه آمده است؟ به» افگار، دربايست، جيب، مقرون«هاي  مترادف واژه .1
ــاران ــدا را ي ــرد خ ــفر ك ــزم س ــرم ع ــف) دلب  ال
ــن   ــه در ت ــت جام ــه بوي ــر دم ب ــو گــل ه  ب) چ

 نشـينان  بـرد از گوشـه   ج) چون چشم تـو دل مـي  
 گيرد نيـاز و نـاز مـا بـا حسـن دوسـت       د) درنمي

  

 چــه كــنم بــا دل مجــروح كــه مــرهم بــا اوســت  
ــن ــه دامـــن    كـ ــا بـ ــان تـ ــاك از گريبـ  م چـ

ــت      ــا نيس ــب م ــه از جان ــودن گن ــو ب ــراه ت  هم
ــار داشــت  ــود از گــدايي ع  پادشــاهي كــامران ب

  

  ) د ـ ب ـ الف ـ ج4  ) الف ـ د ـ ب ـ ج3  ) الف ـ ب ـ د ـ ج2  ج) د ـ الف ـ ب ـ 1
  

  صحيح است. 3گزينه  .1
  ب) جيب (گريبان)  الف) مجروح (افگار)
  دربايست (نياز)د)   ج) مقرون (همراه)

  )160و  159هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  
  
  

  تماماً درست است. ............... جز بهها  گزينه همةها در  معني واژه .2
  بند) (صلت: پاداش) ) (خرگه: خيمه) (عقد: گردن2  ) (وبال: گناه) (كران: جانب) (كراهيت: ناپسندي)1
  ) (درايت: بينش) (نژند: اندوهگين) (دوال: چرم و پوست)4  ) (غيرت: همت) (نهيب: فرياد) (وجد: سرور)3
  

  صحيح است. 3گزينه  .2
  غيرت: حميت و مردانگي

  )161تا  159هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
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  هاي زوج در كدام گزينه تماماً درست است؟ معني واژه .3
  (دغَل ـ عارضه ـ افراط ـ متقارب ـ راغ ـ شبهت)

    ناراحت ـ بيماري ـ شك) 2    ) حوادث ـ صحرا ـ ترديد1
  شك كوه ـ بيدامنة ) بيماري ـ 4    ) حادثه ـ نزديك به هم ـ ترديد3
  

  صحيح است. 3گزينه  .3
  هاي زوج: معني واژه

  عارضه: حادثه، بيماري
  متقارب: نزديك به هم
  شبهت: شك و ترديد

  )161تا  159هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  
  
  

  شود؟ اماليي ديده مي غلطدر كدام گزينه  .4
ــزاز درآور دل 1 ــردة) در اهتـــ ــيض فســـ  فـــ
 بسـت  ) نقش خوارزم و خيال لب جيحـون مـي  2
ــي  3 ــبهه م ــو ش ــروي ت ــرا ز اب ــاز ) م ــه نم  رود ب
ــر و ق 4 ــروي فقـ ــا آبـ ــي) مـ ــت نمـ ــريم ناعـ  بـ

  

ــراره   ــن  شـ ــر دل مـ ــوق بـ ــارِ شـ ــزن از نـ  اي بـ
  فــت بــا هــزاران گلــه از ملــك ســليمان مــي     

 كـنم و صـورت اسـت در مهـراب      كه سجده مـي 
ــا پادشـــه ــرّر اســـت   بـ  بگـــوي كـــه روزي مقـ

  

  
  صحيح است. 3گزينه  .4

  محراب مهراب
  )12(فارسي يازدهم، صفحة 

  
  
 

  ها درست است؟ در كدام گزينه امالي تمام واژه .5
    ) جشن و سور ـ گزاردن حق نعمت ـ احتزاز پرچم ـ رمق و توان1
  ـ قراضه زر ـ صعب و دشوار روز محشر ـ سرسام و هزيان عرصة) 2
    ) بازوي حميت ـ غرض و نيت ـ ضايل و تباه ـ ميوه و ثمره3
  هاي توپ ـ چيرگي كشور رقيب ـ ننگ و عار ) صفت آزادگان ـ صفير گلوله4
  

  صحيح است. 4گزينه  .5
  امالي درست واژگان نادرست: اهتزاز ـ هذيان ـ زايل

  )160و  41، 39، 33، 18، 14هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
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  دارد؟ نادرستيكدام گزينه اطالعات  .6
  ) زندان موصل حاوي خاطرات كامور بخشايش است.2  سرايان هستند. ) توللي و حميدي شيرازي از چهارپاره1
  ) شعر نيكي (شير و روباه) از بوستان سعدي انتخاب شده است.4  االحرار و بهارستان، از آثار يك فرد هستند. ) تحفة3
  

  صحيح است. 2گزينه  .6
  الشعراي بهار را نام برد. توان توللي، مشيري و ملك سرايان مي ) حميدي شيرازي، شعر در امواج سند را در قالب چهارپاره سروده است و از ديگر چهارپاره1
  ) زندان موصل توسط كامور بخشايش در مورد خاطرات اصغر رباط جزي است.2
  مي است.االحرار و بهارستان متعلق به جا ) تحفة3

  )49و  32، 24، 16، 13هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  
  
  

  در كدام گزينه درست آمده است؟ »تشبيه ـ مجاز ـ جناس تام و استعاره«هاي  ترتيب و توالي ابيات از نظر آرايه .7
 الف) آتش مهر تو را حافظ عجب در سـر گرفـت

 صبرم بـه مقـراض غمـت ببريـده شـد      رشتةب) 
ــه   رهگــذار پرآشــوبعقــل در ايــن  چشــمج) ب

ــةد)  ــتري   حلق ــه مش ــود م ــا ب ــما را ت ــوش ش  گ
  

 آتــش دل كــي بــه آب ديــده بنشــانم چــو شــمع  
 همچنــان در آتــش مهــر تــو ســوزانم چــو شــمع 

 محـل اسـت   ثبـات و بـي   جهان و كـار جهـان بـي   
ــما     ــوش ش ــه در گ ــالم حلق ــد غ ــتري باش  مش

  

  د ـ ج ـ الف) ب ـ 4  ) ب ـ ج ـ د ـ الف3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب1
  

  صحيح است. 3گزينه  .7
  استعاره از عشق دل/ آب استعاره از اشك الف) آتش دل 

  صبر، مقراض غم، آتش مهر/ چو شمع (تشبيه هستند) رشتةب) 
  ج) چشم مجاز از نگاه و نظر

  مشتري سيارةد) مشتري در مصراع اول خريدار در مصراع دوم 
  )31تا  15هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  
  
  

  مجاز است؟ آرايةكدام گزينه فاقد  .8
 ايــم ) مــا ملــك عافيــت نــه بــه لشــكر گرفتــه 1

  

ــاده       ــازو نه ــه ب ــه ب ــلطنت ن ــت س ــا تخ ــم م  اي
  

 ) سر خدمت تو دارم بخرم به لطـف و مفـروش  2
  

 كــه چــو بنــده كمتــر افتــد بــه مبــاركي غالمــي  
  

 ) كــامم از تلخــيِ غــم چــون زهــر گشــت     3
  

 بانــــگ نــــوش شــــادخواران يــــاد بــــاد      
  

ــت  4 ــيديم و برف ــش نچش ــب لعل ــربتي از ل  ) ش
  

ــت     ــديم و برفـ ــير نديـ ــر او سـ ــه پيكـ  روي مـ
  

  
  صحيح است. 3گزينه  .8

  ) بازو (مجاز از قدرت و توان)1(گزينة 
  ) سر (مجاز از قصد و فكر)2(گزينة 
  ) سير (مجاز از كامل و تمام)4(گزينة 

  )62(فارسي يازدهم، صفحة 
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  ترتيب درست آمده است؟ شده در كدام بيت به نقش دستوري موارد مشخص .9
ــدا« ــر  خـ ــدهرا بـ ــايش آن بنـ ــتبخشـ  اسـ

  

 »در آســـايش اســـت شكـــه خلـــق از وجـــود  
  

  اليه اليه ـ متمم ـ نهاد ـ مضاف ) مضاف2  اليه ) مفعول ـ متمم ـ مسند ـ مضاف1
  اليه ـ مسند ـ مضاف ) نهاد ـ متمم4  اليه اليه ـ متمم ـ مسند ـ مضاف ) مضاف3
  

  صحيح است. 2گزينه  .9
  در مصراع اول فك اضافه است.» را«نكته: 

  بخشايش خدا بر آن بنده است...
  اليه است. ، مضاف»خدا«پس 

  )13(فارسي يازدهم، صفحة 
  
  
  

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » شدن«كاربرد فعل از مصدر  .10
ــو شــد 1  ) مــاه كنعــاني مــن مســند مصــر آن ت
 ها برخاسـت  سو شد و عيد آمد و دل يك) روزه 2
ــد  3 ــو بگوي ــب ت ــه رقي ــد آن دم ك ــك ش  ) نزدي
ــو  4 ــاه ن ــارم چــو م ــه نگ  ) شــيدا از آن شــدم ك

  

 وقــت آن اســت كــه بــدرود كنــي زنــدان را       
 بايـد خواسـت   مي ز خمخانه به جـوش آمـد و مـي   

 رنجــور نمانــده اســتخســتة دور از رخــت ايــن 
 گــري كــرد و رو ببســت    ابــرو نمــود و جلــوه  

  

  
  صحيح است. 2گزينه  .10

  ) به معني رفت و غيراسنادي است.2( گزينة) به معني گشت و اسنادي است، ولي در 4) و (3)، (1هاي ( فعل شد در گزينه
  )24(فارسي يازدهم، صفحة 

  
  
 

  ............... جز بهشود،  ها، صفت پيشين مشاهده مي در تمامي گزينه .11
ــن 1 ــن، روغـ ــراغ و ايـ ــم آن، چـ  ) عقـــل و علـ
ــال برخاســــت ) ه2 ــاه كــــه ايــــن خيــ  رگــ
ــه   3 ــزد ك ــه س ــدة) خواج ــود   بن ــا ب ــاه م  درگ
ــد   4 ــت بنمودن ــدامين چمن ــان ك ــل و ريح  ) گ

  

 بــــــه شــــــب تيــــــره راه از آن روشــــــن  
ــب   ــود عيــ ــه بــ ــب كــ ــر عيــ ــود هــ   دان بــ

 چون شـاه هفـت كشـور گـردون گـداي ماسـت       
ــن    ــتاني م ــرغ گلس ــس، اي م ــتي قف ــه شكس  ك

  

  
  صحيح است. 1گزينه  .11

گروه هستند و صفت نيستند. عقل و علم آن، چراغ و اين، روغن است/ به شـب تيـره    هستةاند، بنابراين خودشان  ) آن و اين بدون هسته آمده1( گزينةدر 
  راه از آن، روشن است.

  اند. هاي وصفي با صفت پيشين هرگاه، هر عيب، هفت كشور، كدامين چمنت تركيب
  )43(فارسي يازدهم، صفحة 
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  ............... جز بهها درست است،  شده در تمامي گزينه نوشتهمفهوم  .12
ــت    1 ــرده در اس ــه پ ــه آن ب ــد را ك ــك و ب  ) ني
  
 ) سيل سرشك مـا ز دلـش كـين بـه در نبـرد     2
  
ــداي  3 ــردان خ ــد م ــد و فرمودن ــتي كردن  ) راس
  
 ) كســـي زيـــن ميـــان گـــوي دولـــت ربـــود 4

  

 گـــر اســـت  ســـاز و جلـــوه  آزمـــون، پـــرده   
  (اهميت آزمايش ديگران براي شناخت آنها)      

ــاره   ــنگ خـ ــرةدر سـ ــرد   قطـ ــر نكـ ــاران اثـ  بـ
  عاشق بر دل معشوق) گرية(اثرناپذيري            

گــوي نفــس خــويش را  اي فقيــه اول نصــحيت
ناپذيري عاشقان) (نصيحت  

 كـــــه در بنـــــد آســـــايش خلـــــق بـــــود 
  (سعادتمندي انسان نيكوكار)                        

  
  صحيح است. 3گزينه  .12

  مفهوم آن توصيه به نصيحت كردن نفس خويش است.
  )15تا  13هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  
  
 

  ............... جز بههر درس در بيت زير آن درست آمده است،  ماية درون .13
  ) (در امواج سند):1

هركه بهر پاس عرض و مـال و مسـكن داد جـان    
  

 لبالـب سـاغر اسـت    چون شهيدان از مي فخرش  
  

  (عرض: آبرو)
  

  ) (زاغ و كبك):2
 تقليد چـون عصاسـت بـه دسـتت در ايـن سـفر      

  

 وز فــــرّ ره عصــــات شــــود تيــــغ ذوالفقــــار  
  

  ) (نيكي) (داستان روباه شَل):3
چــون شــير مــادر اســت مهيــا اگرچــه رزق      

  

 اين جهد و كوشش تـو بـه جـاي مكيـدن اسـت       
  

  ) (چو سرو باش):4
ــا   ــال ســرو دارد ب ــينه  دســتي ســر و برگــي  ته

  

 باشـــد دل آزاده هرگـــز بـــا ثمـــر مايـــل نمـــي  
  

  
  صحيح است. 2گزينه  .13

  روي آن آمده است. ) مفهوم درس (در امواج سند)، فداكاري در راه وطن است كه در بيت روبه1
  ) مفهوم درس (زاغ و كبك)، سرزنش تقليد كوركورانه است كه بيت آمده، متضاد آن را بيان كرده است.2
  روي آن قرابت دارد. ) تالش براي كسب روزي مقدر، مفهوم درس نيكي با بيت روبه3
  ) مفهوم درس (چو سرو باش) آزادگي سرو است كه كامالً در بيت مشهود است.4

  )33و  28، 24، 12هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
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  ؟نداردبا كدام گزينه قرابت معنايي » / پس از خليفه بخواهد گذشت در بغدادگذرد دل مبند كه دجله بسي به آنچه مي«مفهوم كلي  .14
 ) هر كـه را خوابگـه آخـر مشـتي خـاك اسـت      1
 ) بگذار هرچـه داري و بگـذر كـه هـيچ نيسـت     2
 ) چه جاي شكر و شكايت ز نقش نيك و بد است3
 بغــداد شــد از حســرت آن   دجلــة) دامــنم 4

  

 گو چـه حاجـت كـه بـه افـالك كشـي ايـوان را         
ــاي اوســت   ــرگ از قف ــه م ــر ك ــنج روز عم ــن پ  اي

ــر   ــو ب ــحيفةچ ــد   ص ــد مان ــم نخواه ــتي رق  هس
ــرا    ــداد مـ ــب بغـ ــد از جانـ ــيمي رسـ ــه نسـ  كـ

  

  
  صحيح است. 4گزينه  .14

  هاي دنيا و ناپايداري است. اعتباري نعمت )،بي3) و (2)، (1هاي( مفهوم كلي صورت سؤال و گزينه
  قراري و ناشكيبي در فراق معشوق ) بي4 گزينة

  )33(فارسي يازدهم، صفحة 
  
  
 

بـا  » اند فرماندهان سپاه براي كسب تاج شاهي و رسيدن به حكومت واليات به جان هم افتاده، كشور را ميدان تاخت و تاز و تباهي كرده« .15
  مفهوم است؟ كدام بيت هم

 ) گويــد تــو ايــن مگــر نشــنيدي كــه در وطــن1
  

 اي نهـان  جنگ است و جست بايـد يكـي گوشـه     
  

 سـت  ) اي هوا خواهـان ايـران نوبـت مردانگـي    2
  

 سـت  پاي غير آمد ميان، ني وقت جنـگ خـانگي    
  

ــناختند  3 ــدر وي نش ــران ق ــدان اي ــك فرزن  ) لي
  

 جســم پــاكش را لگــدكوب اجانــب ســاختند      
  

ــات خيانـــــت4 ــه و مكافـــ ــاران ) تنبيـــ  كـــ
  

ــكرداران     ــب لشـــ ــود واجـــ ــگ بـــ  در جنـــ
  

  

  

  صحيح است. 2گزينه  .15
  بردن به جايي هنگام جنگ): لزوم پناه 1(گزينة 
  مفهوم است. ) جنگ خانگي كه با عبارت هم2(گزينة 
  ): عدم درك ارزش واالي وطن3(گزينة 
  كاران ) مجازات نمودن خيانت4(گزينة 

  )38(فارسي يازدهم، صفحة 
  

  

  

  

  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ  زبان قرآن ،عربي

  ):16- 22(الترجمةأوالمفهوم دقّ في عين األصح و األ ■■
16. َخَير الرَّاحمين أنتمنا وارحر لَنا ونّا فَاغفنَا آمبر:  

  بهتري هستي! بخشايندةآوريم. پس تو ما را ببخش و به ما رحم كن كه تو  ) اي پروردگار ما، ايمان مي1
  ) پروردگارا، ايمان آورديم. پس بر ما ببخشاي و به ما رحم كن و تو بهترين بخشايندگان هستي!2
  كنندگان هستي! ) ما به پروردگارمان ايمان آورديم، پس بر ما ببخش و به ما رحم كن و تو بهترين رحم3
  ) پروردگارمان به ما ايمان داد و ما را بخشيد و به ما رحم كرد چرا كه بهترين بخشايندگان است!4
  

  صحيح است. 2گزينه  .16
) / 4 گزينـة ) / إرحمنا: به ما رحم كن (رد 4 گزينة) / إغفرلنا: بر ما ببخش (رد 4و  1هاي  نّا: ايمان آورديم (رد گزينه) / آم4و  3هاي  ربنا: خدايا، پروردگارا (رد گزينه

  )1 گزينةخير الرّاحمين: بهترين بخشايندگان (رد 
  )8(عربي يازدهم، صفحة 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



   عمومي تجربي. دفترچه  1. آزمون (دوره دوم متوسطه)  يازدهمپايه                            

 
7 

  »:هناك طلّاب مشاغبون في صفّنا ال يتَنبهونَ عندما ينصحهم المعلِّمون« .17
  كنند! شوند هنگامي كه معلمان آنها را نصيحت مي آموزان اخاللگري در كالس ما هستند كه آگاه نمي ) دانش1
  شوند! كنند، متوجه نمي آموزان در كالس ما، اخاللگر و شلوغ هستند و هنگامي كه معلمان آنها را نصيحت مي ) آنجا دانش2
  كنند! كنند بلكه نصيحت مي علمان آنان را تنبيه نميكاري در كالس وجود دارند كه م آموزان شلوغ ) دانش3
  شوند! كنند كه متوجه نصيحت معلمان نمي اي شلوغ مي گونه آموزان در كالس ما به ) دانش4
  

  صحيح است. 1گزينه  .17
) / 3 گزينـة ) / صفّنا: كالس ما (رد 4و  2ي ها كار) (رد گزينه آموزان اخاللگري (شلوغ ) / طالب مشاغبون: دانش4و  2هاي  گزينههناك: وجود دارند، هستند (رد 

  )4و  3هاي  گزينهكه (رد  ) / عندما: هنگامي3 گزينةكند (رد  ) / ينْصحهم: آنها را نصيحت مي3 گزينةشوند (رد  اليتنبهون: آگاه نمي
  )18، صفحة 2(عربي يازدهم، درس 

  
  
  

  »:اكبرالعيوب فيكإن تكتُب عيوبك علي ورقة في يوم واحد تَفهم أن يوجد « .18
  ترين عيب درون تو است! شوي كه بزرگ اي نوشته شود متوجه مي هاي تو، روزي در ورقه ) اگر عيب1
  ترين عيوب در او وجود دارد! فهمد كه بزرگ اي بنويسد مي ) چنانچه در روز اول، عيب خود را در برگه2
  يابي! ها را در آن مي ين عيبتر ) چنانچه يك روز ايرادهاي خود را براي كسي بنويسي، بزرگ3
  ها در تو وجود دارد! ترين عيب فهمي كه بزرگ اي بنويسي، مي هاي خود را يك روز، روي برگه ) اگر عيب4
  

  صحيح است. 4گزينه  .18
) / في يـوم واحـد: در   3 گزينة اي (رد ) / علي ورقه: روي برگه2 گزينةهاي خود (رد  ) / عيوبك: عيب2و  1هاي  إنْ: اگر، چنانچه / تكتب: بنويسي (رد گزينه

) / 1 گزينةها (رد  ترين عيب ) / اكبرالعيوب: بزرگ3و  1 گزينة) / أن يوجد: كه وجود دارد (رد 3و  2هاي  فهمي (رد گزينه ) / تَفْهم: مي2 گزينةيك روز (رد 
  ).3و  2هاي  گزينهفيك: در تو (رد 

  )18، صفحة 2(عربي يازدهم، درس 
  
  
  

  عين الصحيح: .19
  گردد! آموزي كه اخاللگر است به عقب برمي ) الطالب الذي كان يلتفت الي الوراء مشاغب!: دانش1
2 (دريكي از هم سنيي :!   خواند! هايم هر روز در مدرسه درس مي كالسي أحد زمالئي في المدرسةِ كلّ يومٍِ
  كند! د باشد، سخن معلم را قطع نميكالم المعلم!: هركه به آداب سخن پايبن  ) من يلتزم بĤداب الكالم ال يقطع 3
  هاي مختلف دارند! ) العلماء ألّفوا كتباً في المجاالت المختلفة!: دانشمندان هزاران كتاب در زمينه4
  

  صحيح است. 3گزينه  .19
  ها: صحيح گزينه ترجمة

  گردد، اخاللگر است. آموزي كه به عقب برمي ) دانش1
  دهد. هر روز در مدرسه به من درس مي هايم كالسي ) يكي از هم2
  هاي مختلف تأليف كردند. هايي در زمينه ) دانشمندان كتاب3

  )19ازدهم، صفحة ي(عربي 
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  :الخطأعين  .20
  كردند! كردند و از ما عذرخواهي نمي ) كان بعض األصدقاء يسخرونَ منّا و اليعتذرون إلينا!: بعضي از دوستان ما را مسخره مي1
  شود از چارپا بدتر است! شَهوته عقلَه فهو شرٌّ من البهائم!: كسي كه شهوت بر عقلش چيره مي ) من غلبت2
!: مردي كه علم مردم را به علمش بيفزايد، او باهوش است!3 الرّجل الّذي يجمع علم النّاسِ إلي علمه فهو زكي (  
!: بر دانش4   موز الزم است كه از دستورهاي معلم سرپيچي نكند!آ  ) يجب علي الطّالب أن ال يعصي أوامرَ المعلّمِ
  

  صحيح است. 2گزينه  .20
  »البهائم (جمع): چارپايان» / «شهوتُه: شهوتش»/ «غلبت: چيره شود»/ «من: هر كس): «2(گزينة بررسي نادرستي 

  )19و  15، 8، 7هاي  (عربي يازدهم، صفحه
  
  
  

  »:براي بندگانش است!ترين بندگان خدا نزد خداوند سودمندترينشان  محبوب« .21
  ) أنفَع عباد اهللا إلي اهللاِ الّذينَ أحب عباد اهللا!2  ) اُحب عباد اهللاِ عند اهللاِ أَنفعهم لعباده!1
!4  ) أحب عباد اهللاِ إلي اهللاِ أَنفعهم لعباده!3   ) أحب عباد اهللاِ عنده أنفعهم للنّاسِ
  

  صحيح است. 3گزينه  .21
  ها: بررسي ساير گزينه

1» (دوست دارم«فعل مضارع: » اُحب «  
2» (فعل ماضي/ ساختار جمله ايراد دارد.» أحب  
  ترجمه كرده است.» للنّاس«اشتباه  را به» بندگانش«آورده و » عنده«اشتباه  را به» نزد خداوند) «4

  )12عربي يازدهم، صفحة (
  
  
  

  :الخطأعين  .22
!) الت2ّ  ) الفضّة: يأخذ الفائزالثاني هذه الجائزة!1   واب: الذي يقبل التّوبة كثيراً
  ) التعنُّت: السؤال بهدف ايجاد المشقة للمسئول!4  »!الوجع«) الحصة: سالمة الجسم و العافية و المتضاد 3
  

  صحيح است. 3گزينه  .22
  است. (غلط)» درد«زنگ درسي: سالمت جسم و تندرستي و متضاد 

  ها: بررسي ساير گزينه
  گيرد. دوم اين جايزه را مي برندة) نقره: 1
  پذيرد. پذير: كسي كه بسيار توبه را مي ) بسيار توبه2
  شونده. گيري: سؤال با هدف ايجاد سختي براي سؤال ) مچ4

  )20و  19هاي  ، صفحه2(عربي يازدهم، درس 
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■■بدقّةٍ  التالي اقراءالنص 23- 25االسئلة (أجب عن  ثم:(  
علي السعر و قال: ليس من العدل  إعترضذات يوم رسم رسام كبير رسماً جميالً في ثالث دقائق. ثم وضع له سعراً غالياً ولكنّ المشتري 

وضع هذا السعر لعمل إستغرق ثالث دقائق. فعليك أن تعطيني أرخص من هذا. فقال الرسام الكبير: فـي الحقيقـة اسـتغرق هـذا العمـل      
هي إضافة الي هذه  ثالثين سنة و ثالث دقائق. فالثالثون سنة التي لم تشاهدها مضَت في التعلّم و الصعوبة الكثيرة و إكتساب التجارب، و

  الدقائق التي رأيتها.
  

  متن: ترجمة
صفانه روز يك نقاش بزرگ در سه دقيقه يك نقاشي زيبا كشيد. سپس قيمت بااليي را براي آن تعيين كرد اما خريدار به قيمت اعتراض كرد و گفت: من يك

  تر از اين به من بدهيد. ا بايد ارزانطول انجاميد تعيين كنيد. شم نيست كه اين قيمت را براي اثري كه سه دقيقه به
  » طول انجاميد. درواقع اين كار سي سال و سه دقيقه به«نقاش بزرگ گفت: 

  هايي است كه تو ديدي. هاي بسيار و كسب تجربه، تو نديدي و آنها عالوه بر اين دقيقه سي سالي كه در يادگيري و سختي
  
  
  

  علي حسب النّص: الخطأعين  .23
!2  نتيجة الممارسات الكثيرة! ) العمل الحسن1 إكتساب التجارب في حياتنا صعب (  
3!   ) العمل الصعب الذي نقوم به ال يظهر للنّاس!4  ) رسم الرّسم في ثالث و ثالثين دقيقةً
  

  صحيح است. 3گزينه  .23
  كه با توجه به متن اشتباه است.» دقيقه كشيده شد 33نقاشي در «ترجمه: 
  ها: ساير گزينهترجمة 

  تمرينات زياد است. نتيجة) كار خوب 1
  ) كسب تجربه در زندگي ما سخت است.2
  شود. دهيم براي مردم آشكار نمي ) كار سختي كه انجام مي4
  
  
  

  ما هو سبب نجاح الرسام في هذه القصة؟ .24
!) كان الرّسام قد تعلّم هذا الفنّ في مدةٍ قليل2  ) التجربة التي كانت قد إكتسبت في ثالثين سنة!1   ةٍ
!4  ) كان هذا الرّجل يرسم الرّسوم أمام الناس!3   ) كانَ قد أعطاه اهللاُ هذا الفنّ
  

  صحيح است. 1گزينه  .24
  »دست آورده بود. اي كه در سي سال به تجربه«عبارت:  ترجمة
  ها: ساير گزينه ترجمة

  ) نقاش اين هنر را در مدت كوتاهي ياد گرفته بود.2
  كشيد. مردم مي ها را در مقابل ) اين مرد نقاشي3
  ) خداوند اين هنر را به او داده بود.4
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■■ رفي: نعيحيح في اإلعراب و التّحليل الصالص  
  »إعترض« .25

  ) مضارع ـ للغائبة ـ ثالثي مزيد / فعل و فاعل و الجملة فعلية1
  ) فعل ماضٍ ـ للغائب ـ باب افتعال / فعل مع فاعله2
  »المشتري«فاعله  ) للغائب ـ ثالثي مجرد ـ معلوم / فعل و3
  ـ معلوم / الجملة فعلية» إفعال«) ثالثي مزيد ـ له حرف زائد من باب 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .25
  ها: اشتباهات در ساير گزينه

  للغائب ماضٍ/ للغائبة ) مضارع1
  فاعله ضمير هو مستتر » المشتري«ي مزيد / فاعله: ثالث ) ثالثي مجرد 3
  باب افتعال له حرفان زائدان / باب افعال  ) له حرف زائد 4
  
  
  

■■ 26- 30( ةيالتالالمناسب للجواب عن األسئلة  نعي(  
  في ضبط حركات الحروف: الخطأعين  .26

!2  ) عداوةُ العاقلِ خيرٌ من صداقةِ الجاهل!1   ) أفضلُ األعمالِ الكَسب من الحاللِ
!4  ) كانت جندي سابور أكبر مكتبةٍ في العالم القَديم!3   ) سوء الظَّنِّ و هو إتّهام شخصٍ لشخصٍ آخَر بِدونِ دليلٍ
  

  صحيح است. 3گزينه  .26
  شود.» العالَم«جمله بايد  ترجمةبا توجه به » العالم«و اسم مكان است./ » مفعلة«بر وزن » مكتَبة«است و صحيح آن غلط » مكتبة«

  )13و  9، 7، 3هاي  (عربي يازدهم، صفحه
  
  
  

  فيه اسم المكان: ليسعين ما  .27
!) لَيس شَيء أثقل في الميزان م2  ) مرقد قائد الجمهورية االسالمية في طهران!1   ن الخلقِ الحسنِ
  أكبرُ مطبعةٍ للقرآن في إيران!» اسوة«) مطبعة 4  ) ستَتَوسع مصانع المالبِس في ايران!3
  

  صحيح است. 2گزينه  .27
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) مرقَد: اسم مكان1
  ) مصانع (مفرد: مصنَع): اسم مكان3
  ) مطبعة: اسم مكان4

  )14و  11هاي  (عربي يازدهم، صفحه
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  عين الصحيح في المحلّ االعرابي السم التفضيل: .28
  ) فاطمةُ الكبري بنت رسول اهللا!: (الخبر)2  ) هذه المدرسة أحسن المدرسة في مدينتنا!: (الصفة)1
!: (الفاعل)3   ) أنزل اهللا لنا أهدي آياته!: (المفعول)4  ) الشهداء خيرالناس إيماناً و عمالً
  

  صحيح است. 4گزينه  .28
  ها: گزينه در ساير

  ) أحسن: خبر1
  ) الكبري: صفت2
  ) خير: خبر3

  )7و  6هاي  ، صفحه1(عربي يازدهم، درس 
  
  

  في اسم التفضيل: الخطأعين  .29
  ) والدتي صغري من إخوتها و والدي أكبر ولد اُسرته!2  منْ أكابِر عصره!» مالصدرا«) العالم الجليل 1
  ال نعمة أَجمل من العافية!) 4  ) هذه القصة التي قلتَها لي أحسن القصص!3
  

  صحيح است. 2گزينه  .29
  كنيم. استفاده مي» اَفْعل«براي مقايسه هميشه از وزن 

  »والدتي اَصغَر منْ إخوتها«صحيح:  جملة
  )7و  6هاي  ، صفحه1(عربي يازدهم، درس 

  
  
  

  :تختلف» خيرٌ«عين كلمة  .30
  خير االمور أوسطها!) 2  ) تفكّر ساعةٍ خيرٌ من عبادة سبعينَ سنَة!1
!) 4    ) الخيرُ في ما وقَع!3   ليلةُ القَدرِ خيرٌ من ألف شهرٍ
  

  صحيح است. 3گزينه  .30
  است و اسم تفضيل نيست.» خوبي«معناي  ) به3(گزينة شود و در  ترين) معنا مي تر، خوب معناي اسم تفضيل (خوب به» خير) «4) و (2)، (1هاي ( در گزينه

 )8و  7هاي  صفحه(عربي يازدهم، 

  
  
  

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ   دين و زندگي

  عمل كدام است؟ حيطةتالش در  الزمةها، چه بازتابي دارد و  هاي مشترك فطري در انسان وجود ويژگي« .31
  كلي از سوي خداوند ـ ايمانبرنامة ) اعطاي 2  ) نزول كتاب راهنما از سوي خداوند ـ سير انفسي و آفاقي1
  ) نزول كتاب راهنما از سوي خداوند ـ ايمان4  كلي از سوي خداوند ـ سير انفسي و آفاقيمة برنا) اعطاي 3
  

  صحيح است. 2گزينه  .31
ها ارزاني داشته است تا آنان را به هدف مشـتركي كـه در خلقتشـان قـرار داده اسـت،       كلي به انسان برنامةهاي فطري مشترك، خداوند يك  سبب ويژگي به

  برساند.
  خواهند با ايماني كه كسب كرده است، تالش كند. عمل، از انسان مي درحيطةاسالم،  برنامةدر 

  )25و  24هاي  ، صفحه2(دين و زندگي يازدهم، درس 
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  هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مكاتب بشري مولود چيست؟ برنامهارائة  .32
  براي استفاده از نيازهاي طبيعي و غريزي هاي تكرارنشدني ) احتياج انسان به فرصت1
  هاي گوناگون و مختلف ها پس از مرگ و عاقبت مورد انتظار فرقه ) آگاهي از سرنوشت انسان2
  ) آگاهي كامل از خلقت انسان و جايگاه او در نظام هستي و ابعاد دقيق آن توسط مكاتب بشري3
  سعادتش كنندة ده به نيازهايش و تضميندهن اي پاسخ ) احتياج دائمي انسان به داشتن برنامه4
  

  صحيح است. 4گزينه  .32
 ارائـة گوي نيازهايش باشد و سعادت او را تضمين كند، سبب شده است كه در طول تاريخ همـواره شـاهد    اي كه پاسخ احتياج دائمي انسان به داشتن برنامه

  هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مكاتب بشري باشيم. برنامه
  )12، صفحة 1گي يازدهم، درس (دين و زند

  
  
  

يك، امر اول را  شود و كدام ترتيب از كدام عبارات شريفه مستفاد مي ، به»بنيان حيات موجودات«و » حيات روحي انسان ماية«مبناي وحي  .33
  كند؟ تبيين مي

1 (استجيبوا هللا و للرسول  ـلنحيي به بلده ميتا  تكويني (عام)ـ هدايت  
2 ( الماء كل شيء حيو جعلنا من  ـاستجيبوا هللا و للرسول  ـ هدايت تكويني)عام(  
3 (لنحيي به بلده ميتا  ـاستجيبوا هللا و للرسول  ـ هدايت تشريعي)انسان ويژة(  
4 (استجيبوا هللا و للرسول  ـو جعلنا من الما كل شيء حي  ـ هدايت تشريعي)انسان ويژة(  
  

  صحيح است. 4گزينه  .33
  حيات و اساس زندگي در جهان هستي است. ماية، آب و جعلنا من الماء كل شيء حي آية شريفةبا توجه به 
بخش روح بشر  ، دين (استجابت دعوت خدا و رسول = دين)، حياتيا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم آية شريفةبا توجه به 

  است.
  ، هويدا است.يا ايها الذين آمنوا استجيبوا ... آيةراهنمايان الهي و كتب راهنماي الهي كه اين معنا در  وسيلة به: يعني هدايت هدايت تشريعي

  )9، صفحة 1(دين و زندگي يازدهم، درس 
  
  
  

  شود؟ دنيا و آخرت منتهي ميانسان در  رتبة) دليل ارسال پيامبران بر انسان چيست و كدام عامل به باال رفتن در بيان امام كاظم ( .34
  ) تعقل بندگان در پيام الهي ـ قدرت اختيار و انتخاب انسان2  ) نداشتن بهانه و دستاويز ـ قدرت اختيار و انتخاب انسان1
  تر بودن عقل ) تعقل بندگان در پيام الهي ـ كامل4  تر بودن عقل ) نداشتن بهانه و دستاويز ـ كامل3
  

  صحيح است. 4گزينه  .34
سوي بندگان نفرستاد، جز براي آنكه در پيام الهي تعقل كنند. كساني  اي هشام خداوند رسوالنش را به«حكم فرمود:  بن خود هشام برجستة) به شاگرد كاظم (امام 

تـر   ي داناترند و آن كس كـه عقلـش كامـل   هاي اله پذيرند كه از معرفت برتري برخوردار باشند و آنان كه در تعقّل و تفكّر برترند نسبت به فرمان اين پيام را بهتر مي
  اش در دنيا و آخرت باالتر است. است، رتبه

  )16، صفحة 1(دين و زندگي يازدهم، درس 
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شكست ابدي شكاكان در الهي بـودن   نشانة، خسران اخروي تابع كدام رويه است و ... و هو في اآلخره من الخاسرين آية شريفةمطابق  .35
  قرآن چيست؟

  ال يأتون بمثله) عدم التزام نظري و عملي به احكام اسالمي ـ 1
  يأتون بمثل هذا القرآن) عدم التزام نظري و عملي به احكام اسالمي ـ 2
  يأتون بمثل هذا القرآن) عدم اختيار اسالم ـ 3
  ال يأتون بمثله) عدم اختيار اسالم ـ 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .35
و هركس كه ديني جز اسالم اختيار كنـد از او پذيرفتـه   : «و من يبتغ غير االسالم دنيا فلن يقبل منه و هو في اآلخره من الخاسرين آية شريفةبر اساس 

  خسران اخروي معلول اختيار نكردن اسالم است.» كاران خواهد بود نخواهد شد و در آخرت از زيان
  مشكالت ابدي مخالفان قرآن كريم در تحدي با اين كتاب الهي است. دهندة نشان ال يأتون بمثله شريفةعبارت 

  )31و  28هاي  ، صفحه3و  2هاي  (دين و زندگي يازدهم، درس
  
  
  

  با قيد اولويت كدام است؟» فرق تعاليم آنان در بعضي از فروعات دين«و » اشتراك در محتواي اصلي دعوت انبياء الهي«علت  .36
  ن، سطح آگاهي و نياز هر عصر) دين واحد ـ مناسبت با زما1
  ) دين واحد ـ تحريف در تعليمات انبياي سلف و نياز به بيان مجدد2
  ) نوع خاص آفرينش ـ مناسبت با زمان، سطح آگاهي و نياز هر عصر3
  ) نوع خاص آفرينش ـ تحريف در تعليمات انبياي سلف و نياز به بيان مجدد4
  

  صحيح است. 3گزينه  .36
 خلقتشـان  در كـه  مشتركي هدف به آنان را تا داشته، ارزاني ها انسان به نام اسالم به كلي برنامة يك خداوند (فطرت)، ها رك انسانمشت هاي ويژگي سبب به

  . برساند است، داده قرار
  است. داشته يكديگر با هايي تفاوت دوره هر نيازهاي و مردم سطح آگاهي و زمان با متناسب فرعي، احكام برخي در انبيا تعاليم

  )25و  24هاي  ، صفحه2(دين و زندگي يازدهم، درس 
  
  
  

  نيازهاي فراطبيعي و بنيادين انسان برآمده از چيست و پاسخ صحيح به آنها كدام حقيقت را در پي خواهد داشت؟« .37
  هاي ويژه ـ آگاهي بشر ) سرمايه2  هاي ويژه ـ سعادت انسان ) سرمايه1
  مشغولي و دغدغه ـ سعادت انسان دل) 4  مشغولي و دغدغه ـ آگاهي بشر ) دل3
  

  صحيح است. 1گزينه  .37
اي است كه خداوند به او عطا كرده است و پاسخ صحيح به اين نيازهـاي اساسـي اسـت كـه      هاي ويژه نيازهاي فراطبيعي و بنيادين انسان برآمده از سرمايه

  كند. سعات انسان را تضمين مي
  )13، صفحة 1(دين و زندگي يازدهم، درس 
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كه مخالف با اصول آن باشد، بازتاب چيست و اين مهم، كدام دليـل آمـدن    صورتي هاي رسوالن و در پي آن تغيير يافتن بهموشي آموزهفرا .38
  كند؟ پيامبران متعدد را بيان مي

  كتابت و ابتدايي بودن سطح فرهنگ ـ تحريف در تعليمات پيامبران پيشين توسعة) عدم 1
  بودن سطح فرهنگ ـ استمرار و پيوستگي در دعوتكتابت و ابتدايي  توسعة) عدم 2
  ) رشد تدريجي سطح تفكر اجتماعي ـ تحريف در تعليمات پيامبران پيشين3
  ) رشد تدريجي سطح تفكر اجتماعي ـ استمرار و پيوستگي در دعوت4
  

  صحيح است. 1گزينه  .38
 توسـعة علّت ابتدايي بودن سـطح فرهنـگ و زنـدگي اجتمـاعي و عـدم       به است،» تحريف تعليمات پيامبر پيشين«يكي از داليل فرستادن پيامبران متعدد، 

  يافت كه با اصل آن متفاوت بود. اي تغيير مي گونه شد، يا به تدريج فراموش مي كتابت، تعليمات انبيا به
  )25، صفحة 2(دين و زندگي يازدهم، درس 

  
  
  

 ...»بيان كرد كه نوح را بدان سفارش كرد و آنچه را ما به تو وحـي كـرديم    خداوند از دين همان را برايتان«شوري،  سورة 13 آيةبا توجه به  .39
  اي فرمودند؟ خداوند به پيامبران اولوالعزم چه توصيه

  ) برپايي دين و تفرقه نكردن در آن2  عقلشاناندازة ) سخن گفتن با مردم به 1
  بودن گرايي و مسلمان ) حق4  ) رشك و حسد نداشتن پس از آگاهي به حقانيت دين3
  

  صحيح است. 2گزينه  .39
خداوند از دين همان را برايتان بيان كرد كه نوح را بدان سفارش كرد و آنچه را ما به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسـي و  «شوري:  سورة 13 ترجمة آية

  »عيسي توصيه كرديم، اين بود كه دين را به پا داريد و در آن تفرقه نكنيد.
  )17، صفحة 2درس (دين و زندگي يازدهم، 

  
  
  

  دهد؟ است و اين معنا كدام نياز برتر ما را مورد هدف قرار مي» نگراني جدي صاحبان خرد ارزشمندي دل«كدام عبارت مبين  .40
  است ـ كشف راه درست زندگي داده دست از را خود عمر شود، خطا دچار آن شناخت در يا را نشناسد خود حقيقي هدف اگر كه داند مي ) او1
  كند ـ كشف راه درست زندگي آيد و يك بار حيات دنيوي را تجربه مي انسان فقط يك بار به دنيا مي) 2
  كند ـ شناخت هدف زندگي آيد و يك بار حيات دنيوي را تجربه مي ) انسان فقط يك بار به دنيا مي3
  است ـ شناخت هدف زندگي داده دست از را خود عمر شود، خطا دچار آن شناخت در يا را نشناسد خود حقيقي هدف اگر كه داند مي ) او4
  

 صحيح است. 2گزينه  .40
اي جدي است كه انسان فقط يك بـار بـه    هاي فكور و خردمند است و از آن رو، دغدغه اصلي انسان دغدغة» چگونه زيستن«يا » كشف راه درست زندگي«

  كند. آيد و يك بار زندگي دنيا را تجربه مي دنيا مي
  )14، صفحة 1يازدهم، درس (دين و زندگي 
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  راحتي كنار بگذارند و تعاليم الهي جزء سبك زندگي و آداب و فرهنگ مردم شد؟ چه چيزي موجب شد دشمنان دين نتوانند آن را به .41
  ) تحريف تعليمات پيامبر پيشين(    2) وجود امام معصوم (1
  ) تداوم دعوت انبيا4    ) رشد تدريجي سطح فكر مردم3
  

  صحيح است. 4گزينه  .41
  .تداوم دعوت انبيا سبب شد تا تعاليم الهي جزء سبك زندگي و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دين نتوانند آن را به راحتي كنار بگذارند
  )25، صفحة 2(دين و زندگي يازدهم، درس 

  
  
  

هـاي اعجـاز    يك از جنبـه  ترتيب مرتبط با كدام به» نظر قرآن را رساندنبه بهترين وجه معناي مورد «و » رسايي تعبيرات با وجود اختصار« .42
  قرآن است؟

  ) لفظي ـ لفظي4  ) محتوايي ـ محتوايي3  ) لفظي ـ محتوايي2  ) محتوايي ـ لفظي1
  

  صحيح است. 4گزينه  .42
ها،  ها و جمله گ موزون و دلنشين كلمهسوي حق جذب كردن، ساختار زيبا و آهن هاي آماده را به اعجاز لفظي: به بهترين وجه معناي مورد نظر قرآن را رساندن و دل

  شيريني بيان و رسايي تعبيرات با وجود اختصار قرآن كريم
  )40و  39هاي  ، صفحه3(دين و زندگي يازدهم، درس 

  
  
  

  دين اسالم است؟ هاي يك از ويژگي ترتيب مرتبط با كدام به» احكام و مقررات اسالمي همةتسلّط بر «و » بخشي خاصيت انطباق و تحرك« .43
  ) حفظ قرآن كريم از تحريف ـ توجه به نيازهاي متغير در عين توجه به نيازهاي ثابت1
  كننده كننده ـ وجود قوانين تنظيم ) وجود قوانين تنظيم2
  كننده ) حفظ قرآن كريم از تحريف ـ وجود قوانين تنظيم3
  توجه به نيازهاي ثابت كننده ـ توجه به نيازهاي متغير در عين ) وجود قوانين تنظيم4
  

  صحيح است. 2گزينه  .43
 همـة اي از قواعد و قوانين وجود دارد كه به مقررات اسالمي خاصيت انطباق و تحرك داده است. ايـن قواعـد بـر     كننده: در اسالم دسته وجود قوانين تنظيم

  كنند. دهند و كنترل مي ر قرار مياحكام و مقررات اسالمي تسلّط دارند. مانند بازرسان عالي احكام و مقررات را تحت نظ
  )30، صفحة 2(دين و زندگي يازدهم، درس 
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اعجـاز   جنبـة ، چيسـت و كـدام   »آنچه كه انسان تا قيامت بدان نيـاز دارد در قـرآن آمـده اسـت    «) منظور از در حديث امام باقر ( .44
  كند؟ محتوايي را مدلل مي

  ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي ها زندگي و هدايت انسان برنامة) نياز مربوط به 1
  جانبه بودن ها ـ جامعيت و همه زندگي و هدايت انسان برنامة) نياز مربوط به 2
  ) نياز مربوط به زندگي دنيوي ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي3
  جانبه بودن ) نياز مربوط به زندگي دنيوي ـ جامعيت و همه4
  

  صحيح است. 2گزينه  .44
  بودن جانبه همه و جامعيت

 مـورد  آنچـه  از منظـور  كه است روشن البته». خداوند آنچه را كه امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، در كتابش (قرآن) آورده است«فرمايد:  ) ميامام باقر (
  اند. شده فرستاده آنها خاطر به پيامبران كه نيازهايي همان يعني ها است؛ هدايت انسان و زندگي برنامة به مربوط نيازهاي است، نياز

  )41، صفحة 3(دين و زندگي يازدهم، درس 
  
  

، مربوط به كـدام  »بخشد هر كس از زن و مرد، عمل صالح انجام دهد و اهل ايمان باشد، خداوند به او حيات پاك و پاكيزه مي« آية شريفة .45
  اعجاز محتوايي است؟ جنبة

  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت) 2  ) انسجام دروني در عين نزول تدريجي1
  سابقه ) ذكر نكات علمي بي4    جانبه بودن ) جامعيت و همه3
  

  صحيح است. 2گزينه  .45
» بخشـد. هر كسي از زن و مرد، عمل صالح انجام دهد و اهل ايمان باشد: خداوند به او حيات پاك و پـاكيزه مـي  « آية شريفة، 44 صفحةمطابق انديشه و تحقيق 

  شود. اپذيري از عقايد دوران جاهليت مربوط ميبه تأثيرن
  )44، صفحة 3(دين و زندگي يازدهم، درس 

  
  
  

  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ   زبان انگليسي

46. Nowadays, we can communicate with other people by ---------- of computers. 
1) ability 2) society 3) means 4) percent 
 

 صحيح است. 3گزينه  .46
  »كامپيوتر ارتباط برقرار كنيم. به وسيلهتوانيم با افراد ديگر  امروزه، ما مي« جمله: ةترجم

  ) جامعه2  ) توانايي1
  ) درصد4  ) وسيله3

  )1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
 
 
 

47. As the speakers of such languages ---------- old and die, their languages will die, too. 
1) learn 2) grow 3) wish 4) exchange 
 

 صحيح است. 2گزينه  .47
  هايشان هم خواهند مرد. ميرند، زبان و مي شوند ميهايي پير  وران چنين زبان طور كه گويش همان« جمله: ةترجم

  ) رشد كردن2  ) ياد گرفتن1
  ) مبادله كردن4  ) آرزو كردن3

  )1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
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48. People exchange knowledge, ---------- , wishes, and feelings through language. 
1) differences 2) beliefs 3) signs 4) regions 
 

  صحيح است. 2گزينه  .48
  كنند. ، آرزوها و احساسات را تبادل ميعقايدمردم از طريق زبان، علم، «: ترجمة جمله

    ) عقايد2  ها تفاوت )1
  ها ) مناطق، ناحيه4  ها ) عالمت3

  )1انگليسي يازدهم، درس (زبان 
 
 
 

49. The word ‘romance’ according to the ---------- , means excitement, adventure and something extremely real. 
1) century 2) population 3) dictionary 4) communication 
 

  صحيح است. 3گزينه  .49
  »به معني هيجان، ماجراجويي و چيزي بسيار واقعي است.» عشق« كلمة، نامه لغتبر طبق «: ترجمة جمله

      ) جمعيت2  ) قرن1
  ) ارتباط4  نامه لغت )3

  )35(زبان انگليسي يازدهم، صفحة 
 
 
 

50. Far from being hopeless, Africa is full of hope and potential, maybe even more than any other ---------- . The 
challenge is to put that potential in use. 
1) existence 2) language 3) population 4) continent 
 

  صحيح است. 4گزينه  .50
ت كـه ايـن پتانسـيل را بـه كـار      ديگري. چالش ايـن اسـ   قارة دور از نااميد بودن، آفريقا پر از اميد و پتانسيل است؛ شايد حتي بيشتر از هر«: ترجمة جمله

  »بگيريم.
  ) زبان2  ) وجود1
  قاره )4  ) جمعيت3

  )35(زبان انگليسي يازدهم، صفحة 
 
 
 

51. When the manager ---------- you for your ability, and wants you in the team, your confidence rises and you 
want to make up for him. 
1) respects 2) gives 3) drives 4) speaks 
 

  صحيح است. 1گزينه  .51
 رود و ينفـس شـما بـاال مـ     بـه ، اعتمادباشـيد  ميت كه در خواهد ميشما  از گذارد و يبه شما احترام م تانو مهارت ييتوانا دليلبه  ريمد يوقت«: ترجمة جمله

 ».كنيداو جبران  كه براي ديخواه يم
      ) دادن2  ) احترام گذاشتن1
  ) صحبت كردن4  ) رانندگي كردن3

  )23(زبان انگليسي يازدهم، صفحة 
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52. Just ---------- how different the world could be if we all spoke to everyone with respect and kindness. 
1) accept 2) imagine 3) exchange 4) expect 
 

  صحيح است. 2گزينه  .52
  »كرديم. توانست چقدر جاي متفاوتي باشد، اگر ما با همه با احترام و محبت صحبت مي كه دنيا مي تصور كنيدفقط «: ترجمة جمله
  صورت مصدري: ها به معناي گزينه

    تصور كردن )2  ) پذيرفتن1
  ) انتظار داشتن4  مبادله كردن) 3

  )25(زبان انگليسي يازدهم، صفحة 
 
 
 
Cloze Test: 
There are a wide (53)---------- of ways in which we communicate at any given time. The different 
categories of communication include: (54)---------- or Verbal Communication, which includes face-
to-face, telephone, radio or television and other media. 
Non-Verbal Communication, covering body (55) ---------- , gestures, how we dress or act, where 
we stand, and even our scent. There are (56)---------- skillful ways through which we communicate 
with others. For example, the tone of voice can give clue to mood or emotional state, whilst hand 
signals or gestures can be added to a spoken message. 
 

 :cloze test ترجمة
ط شامل: ارتباط گفتاري بندي گوناگون برقراري ارتبا كنيم. طبقه وسيله آنها ما در هر زمان فرضي ارتباط برقرار مي ها وجود دارد كه به طيف وسيعي از روش

  شود. ها مي يا شفاهي، كه شامل ارتباط رودررو، تلفن، راديو يا تلويزيون و ساير رسانه
دهـد.   ايسـتيم، و حتـي عطرمـان را نيـز پوشـش مـي       كنيم، كجـا مـي   پوشيم يا رفتار مي ارتباط غيركالمي، زبان بدني، ايما و اشاره، اينكه چگونه لباس مي

تواند سرنخي را ارائه دهد، در  كنيم. براي مثال، تن صدا در مورد حالت روحي و عاطفي مي زيادي هست كه ما با ديگران ارتباط برقرار مي ماهرانةهاي  روش
  تواند به پيام گفتاري اضافه شوند. هاي دست يا ايما و اشارات مي كه سيگنال حالي

 
 
 

53.  
1) need 2) range 3) point 4) means 
 

 صحيح است. 2گزينه  .53
  دامنه، طيف )2  نياز )1
  لهوسي )4  نكته )3

  )21، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
 
 
 

54.  
1) Deaf 2) Fluent 3) Spoken 4) Popular 
 

 صحيح است. 3گزينه  .54
  ، سليسروان )2  كر )1
  مشهور )4  گفتاري )3

 )24، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
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55.  
1) language 2) experience 3) interview 4) continent 
 

 صحيح است. 1گزينه  .55
      تجربه )2  زبان )1
  قاره )4  مصاحبه )3

  )15، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
 
 
 

56.  
1) any 2) a lot 3) many 4) only few 
 

 صحيح است. 3گزينه  .56
 ،خبـري نيسـت  الي يا منفـي  ؤس ةجملرود. چون  كار مي هب است، ofكه فاقد  2 ةگزينجز  ها به گزينه ةهمقبل از اسم قابل شمارش جمع، : مهم درسي ةنكت

  كاربرد دارد.  a fewبلكه همراه  ،رود كار نمي هب fewاست با  onlyداراي  )4( ةگزينكاربرد ندارد.  )1( ةگزين
  )29، صفحة 1درس (زبان انگليسي يازدهم، 

 
 
 

Reading: 
A message or communication is sent by the sender through a communication channel to a 
receiver, or to multiple receivers. 
The sender must encode the message (the information being conveyed) into a form that is 
appropriate to the communication channel, and the receiver(s) then decodes the message to 
understand its meaning and significance. 
Misunderstanding can occur at any stage of the communication process. 
Effective communication involves minimizing potential misunderstanding and overcoming any 
barriers to communication at each stage in the communication process. 
An effective communicator understands the audience, chooses an appropriate communication 
channel, develops his message to this channel and encodes the message to reduce 
misunderstanding by the receiver(s).  
They will also seek out feedback from the receiver(s) as to how the message is understood and 
attempt to correct any misunderstanding or confusion as soon as possible. 
Receivers can use techniques such as Clarification and Reflection as effective ways to ensure 
that the message sent has been understood correctly. 
 

  متن: ترجمة
  شود. شخص فرستنده از طريق يك كانال ارتباطي به يك شخص گيرنده يا چندين گيرنده فرستاده مي وسيلة بهيك پيام يا ارتباط 

(گان) سپس پيام را  كننده كند كه مناسب كانال ارتباطي باشد و دريافت شود) را در قالبي رمزگذاري مي پيام (اطالعاتي كه انتقال داده مي ه،فرستندشخص 
  كنند تا معني و اهميت آن را دريابند. رمزگشايي مي

  فتد.تواند اتفاق ا درست درك نكردن (سوء تفاهم) در هر مرحله از فرايند برقراري ارتباط مي
  گيرد. كردن سوء تفاهم بالقوه و غلبه كردن بر موانع برقراري ارتباط در هر مرحله از فرايند ارتباط را دربرمي مؤثر كمارتباط 

د دهـ  كند، پيامش را مناسب اين كانال توسعه مي كند، كانال ارتباطي مناسب را انتخاب مي ارتباط تأثيرگذار، مخاطبش را درك مي برقراركنندةيك شخص 
  كند. كننده(گان) رمزگذاري مي و پيام را به خاطر كاهش سوء تفاهم توسط دريافت

كنند تا هر سوء تفاهم و ابهامي  شود هستند و تالش مي جوي بازخورد از طرف گيرنده(گان) در رابطه با اينكه پيام چگونه درك مي آنها همچنين، در جست
  كه ممكن است، زود تصحيح كنند. را تا آنجايي

توانند اسـتفاده كننـد تـا اطمينـان حاصـل كننـد كـه پيـام          هاي مؤثر مي عنوان روش سازي و انعكاس به هايي مانند شفاف كننده از تكنيك خاص دريافتاش
  طور صحيح درك شده است. شده به فرستاده
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57. Which of the following can be considered as the best topic for this passage? 
1) Effective Communication 2) Communication Process 
3) Ways of Communication 4) Encoding and Decoding a Message 
 

  صحيح است. 2گزينه  .57
  »عنوان بهترين عنوان براي اين متن در نظر گرفته شود؟ تواند به يك از موارد زير مي كدام« ترجمة جمله:

  »فرايند ارتباط«
  ها: بررسي ساير گزينه

    ) ارتباط مؤثر1
  هاي ارتباط ) روش3
  ) رمزگذاري و رمزگشايي يك پيام4

 
 

58. A communicator can be effective when he has all the following features EXCEPT that ---------- . 
1) he’s able to lower the misunderstanding as much as he can 
2) he has a good knowledge of his listeners 
3) he knows which channel of communication is suitable 
4) he uses specific techniques to encode the messages 
 

  صحيح است. 4گزينه  .58
جز اينكه براي رمزگذاري از تكنيك  هاي زير را داشته باشد، به ويژگي همةند تأثيرگذار باشد كه توا يك شخص برقراركننده ارتباط وقتي مي« ترجمة جمله:

  »كند. خاصي استفاده 
  ها: بررسي ساير گزينه

  تواند سوء تفاهم را كمتر كند. كه مي ) قادر است تا آنجايي1
  ) دانش خوبي از شنوندگان خود دارد.2
  ناسب است.داند كدام كانال ارتباطي م ) او مي3

 
 

59. Which of the following words or phrases is defined in the passage? 
1) message  2) communication channel  
3) receiver  4) feedback 
 

  صحيح است. 1گزينه  .59
  »هاي زير در متن تعريف شده است يك از كلمات يا عبارت كدام« ترجمة جمله:

    ) كانال ارتباطي2  ) پيام1
  ) بازخورد4  ) گيرنده3

 
 

60. According to the passage, the communication process mainly involves ---------- . 
1) such techniques as clarification and reflection to overcome misunderstanding 
2) seeking out proper feedback from senders and receivers 
3) a sender who encodes a message and a receiver who decodes it 
4) a stage at which any misunderstanding occurs 
 
 

  صحيح است. 3گزينه  .60
كند و يك شـخص گيرنـده كـه     رمزگذاري مي يك شخص فرستنده است كه پيام را دربرگيرندةبر طبق متن، فرايند برقراري ارتباط اساساً « ترجمة جمله:

  »كند. پيام را رمزگشايي مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  آيند. سازي و انعكاس كه بر سوء تفاهم فائق مي هايي از قبيل شفاف ) تكنيك1
  جو كردن بازخورد مناسب از فرستنده و گيرنده و ) جست2
 دهد. اي كه در آن هر سوء تفاهمي رخ مي ) مرحله4
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گويي مدت پاسخ محتواي آزمون تا شماره از شمارهتعداد سؤال مواد امتحانيرديف
  دقيقه 10 )40تا  9(صفحه  2و  1فصل  70 61 10  شناسي زمين 1
 دقيقه 30 )46تا  1(صفحه  2و  1فصل  90 71 20 )2رياضي ( 2
 دقيقه 20 )36تا  1(صفحه  2و  1فصل  115 91 25 )2( شناسي زيست 3

تا ابتداي توزيع بار الكتريكي در  1فصل   135  116 20 )2( فيزيك  4
 )25تا  1(صفحه اجسام رسانا 

 دقيقه 30

اي  تا ابتداي نفت هديه 1فصل   160  136 25 )2( شيمي  5
 )28تا  1(صفحه  انگيز شگفت

  دقيقه 25

 قهدقي 115گويي: پاسخ مدت   100تعداد كل سؤال:
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محل انجام محاسبات

1 

 
 

  گروه طراحي و ويراستاري آزمون
 سرگروه نام درس رديف

  گروه طراحي و بازنگري
 (به ترتيب حروف الفبا)

  ويراستاران

 ـ پور رضا ملكان پور رضا ملكان  شناسي زمين  

 فر عباس نعمتي رياضي  1
  سعيد اكبرزاده، عليرضا خاكي، 
 مصطفي ديداري، ماهان متش

سجاد داوطلب، ميترا 
 ميكري

   معصومه فرهادي  سيدمحمد شاملو  سيدمحمد شاملو شناسي زيست 2
 سادات طباطبايي فاطمه

 مهديار شريف  رضا خالو، اميرعلي ميري رضا خالو فيزيك 3

 امير حاتميان، محمد طهراني مراد مدقالچي شيمي 4
محمدي، كارو محبوبه بيك

 محمدي
  
 

  )گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا
  زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتزاده ـ الدين تقي معيني ـ علي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگراممركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار

  
  دقيقه 10گويي:  مدت پاسخ  شناسي  زمين

  دهد؟هاي شمسي را نشان ميبه ترتيب كدام ماهB، وAهاي قانون دوم كپلر، محدودهبا توجه به  .61
    ) دي ـ فروردين1
    ) ارديبهشت ـ آبان2
    ) فروردين ـ شهريور3
  ) آبان ـ خرداد4
  
  

  صحيح است. 2گزينه  .61

  
  

از  فاصـلة زمين با خورشيد) اول دي ماه اسـت و در اوج خورشـيدي (دورتـرين     فاصلةترين در حضيض خورشيدي (نزديك
  ترتيب ارديبهشت و آبان هستند. به Bو  Aخورشيد) اول ماه تير است. با توجه به گردش پادساعت زمين دور خورشيد، 
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2 

  شكل زير صحيح است؟يك از توالي زير با توجه به كدام .62
1 (C D F H I F    1 2  
2 (A B C D F M    2  
3 (F E B H F M    1 2  
4 (A B C D M F     2  
  
  
  
  

  صحيح است. 1گزينه  .62
  توالي صحيح به صورت زير است:

A B C D E G F H I J F M

Â¬jn¼iï¸Ãa

yÄIwoÎ Â¬I¶l¼ÿº

ÁnHm¬ïJ¼wn

ÁnHm¬ïJ¼wn



 
          1 2


  

  
  
  

  ا به تكامل رسيدند؟ههاي زير دايناسوريك از دوراندر كدام .63
  ) مزوزوئيك4  ) پركامبرين3  ) ژوراسيك2  ) سنوزوئيك1
  

  صحيح است. 4گزينه  .63
خزندگان در كربونيفر پيدايش و دايناسورها در ترياس شكل گرفتنـد و در دوران مزوزوئيـك بـه تنـوع و تكامـل رسـيدند و در پايـان        

  مزوزوئيك منقرض شدند.
  
  
  

  يك از موارد زير است؟كدام دهندةبه ترتيب نشان Bو  Aدر شكل زير نقاط  .64
    داغ ـ پشته نقطة) 1
    داغ نقطة) پشته ـ 2
    قوسي ـ پشته جزيرة) 3
  قوسي جزيرة) پشته ـ 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .64
  (B) د.نامنميان اقيانوسي مي پشتةاقيانوسي را  پوستةمحل زايش ماگما و گسترش 

  (A)شود. اقيانوسي باعث ايجاد جزاير قوسي مي ورقةمحل برخورد دو 
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  ؟نيستهاي سيليكاتي صحيح يك از موارد زير درمورد كانيكدام .65
  دهند.هاي پوستة زمين را تشكيل ميدرصد كاني 96) 1
SiO)) در تركيب خود بنيان سيليكاتي 2 )2

  دارند. 2
  دهند.ها را در پوستة فلدسپارهاي پالژيوكالز تشكيل ميبيشترين مقدار آن) 3
  هاي سازنده بار خنثي دارند.هاي مثبت، واحد) با پيوند بنيان سيليس و يون4
  

  صحيح است. 2گزينه  .65
SiOبنيان سيليس  4

  يح هستند.ها صحاست، باقي گزينه 4
  
  
  

  ؟نيستهاي زير صحيح يك از كانيتركيب شيميايي كدام .66
 Fe) مگنتيت  PbS    2گالن ) 1 O2 3   
 Alبوكسيت ) 3 O2    CuFeS2) كالكوپيريت 4    3
  

  صحيح است. 2گزينه  .66
Feفرمول شيميايي مگنتيت  O3   است. 4

Fe o2   تركيب هماتيت است. 3
  
  
  

  يك از موارد زير علت اصلي مهاجرت ثانويه است؟كدام .67
  ) شكل هندسي مخزن4  اختالف چگالي) 3  ي) نفوذپزير2  تخلخل) 1
  

  صحيح است. 3گزينه  .67
شـود  مجزا تشكيل مـي  اليةپس از تجمع آب و نفت در داخل سنگ مخزن به دليل اختالف چگالي آب شور، نفت وگاز سه 

  گويند.كه به آن مهاجرت ثانويه مي
  
  
  

  ؟نيستبطلميوس  نظريةيك از موارد زير، از نتايج كدام .68
  گردند.اي به دور زمين ميهاي دايرهها در مدارهسيار ) ماه و1
  گردند.هاي ساعت به دور زمين ميها در جهت خالف عقربهها سياره) ماه و 2
  زحل دورترين سياره از زمين است.) 3
  ) مدار خورشيد بين مريخ و مشتري است.4
  

  صحيح است. 4گزينه  .68
  مدار خورشيد بين مريخ و زهره است.
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4 

1در يك سنگ  235انيوم اگر مقدار اور .69
  مقدار اوليه آن باشد، سن سنگ را محاسبه كنيد. 16

  سال 2319) 4  سال 2139) 3  سال 2852) 2  سال   2582) 1
  

  صحيح است. 2ه گزين .69
¾º¼μº ¸w oμøï¾μÃº jHk÷U oμøï¾μÃº   
oμøï¾μÃº jHk÷U    1 1 1 1

2 4 8 16  
¸w   4 716 2852  
oμøï¾μÃº jHk÷U  4  

U myoμøï¾μÃº 235 713  
  
  
  

  هاي زير صحيح است؟يك از گزينهزمان پيدايش كدام .70
  ژوراسيك  ور دايناس )2    دوونين   دوزيستان) 1
  سيلورين  گياهان گلدار) 4  كربونيفر  پستانداران) 3
  

  صحيح است. 1گزينه  .70
  دوونين دوزيستان 
  ترياس دايناسورها 
  ترياس  پستانداران

  كرتاسه گياهان گلدار 
  
  
  

  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ رياضي تجربي

ABCدر مثلث .71


)Aهاي با رأس  , )2 4،B( , )3 )Cو 1 , )1   كدام است؟ BCوارد بر ضلع  نةمعادلة ميا 1
1(y x 2  2(y x 2  3(y x 4 4  4(y x  4 12  
  

  صحيح است. 3گزينه  .71
  آوريم: دست مي را به BCابتدا وسط ضلع 

M( , ) M( , )   1 3 1 1 1 02 2  
)Aخطي كه از معادلةحاال  , )2 )Mو 4 , )1   نويسيم: گذرد را مي مي 0

( , )y x b b b          
1 04 0 4 4 0 4 42   شيب1

y x  4 4  
  )7و  4هاي  (رياضي تجربي يازدهم، صفحه
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5 

)Aقرينة نقطة .72 , )2 )Bنقطةنسبت به  5 , )1   است؟ زير نقطةكدام  3
1(( , )4 1  2(( , )4 4  3(( , )2 1  4(( , )2 4  
  

  صحيح است. 1گزينه  .72
  

  

A C C
B C

A C C
B C

x x xx x
C( , )y y yy y

                 


21 42 2 4 153 12 2

  

  )7(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  
  
  

ABCمثلث .73


,A(aهاي با رأس  )2،B( , )2 )Cو 1 , )2 كه در ربـع دوم قـرار دارد، قائمـه     Aدر رأس  1
  است. عرض از مبدأ ارتفاع وارد بر وتر كدام است؟

  2)4  4) 3  2) 2  ) صفر1
  

  صحيح است. 3گزينه  .73
  يم:گير صورت زير در نظر مي شكل فرضي به

AB ACÂ m . m   90 1  
( ) aa a

         
22 12 1 1 4 32 2  

Aa a³»j ÍMn nj     1 1  

BC AH
( )m m        

1 1 2 1 22 2 4 2  
y (x ) y x     2 2 1 2   AH :معادلة 4

  است. 4پس عرض از مبدأ برابر 
  )5(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  
  
  

xدرجه دوم معادلةدر  .74 (a )x (a )    2 2 1   ها كدام است؟ كمترين مقدار مجموع مربعات ريشه، 0
1 (1  2 (3  3 (4  4 (5  
  

  صحيح است. 4گزينه  .74
  اول از همه دقت كنيد كه:

(a ) (a )      20 2 4 1   :شرط داشتن دو ريشه 0
aهمواره برقرار   2 8 0  

  ها برابر است با: گيريم. مجموع مربعات ريشه در نظر مي x2و x1ها را ريشه
x x S P (a ) (a )      2 2 2 2

1 2 2 2 2 1  
a a a a a       2 24 4 2 2 2 6  

fكافي است كمترين مقـدار تـابع   (a) a a  2 2 ازاي دسـت آوريـم. كمتـرين مقـدار بـه      بـه  aازاي مقـادير مختلـف    را بـه  6
a   2

  آيد: ميدست  به 2

f ( )    1 1 2 6 5  
  )14و  12هاي  (رياضي تجربي يازدهم، صفحه
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6 

75.  و درجـه دوم  معادلـة هـاي   ريشهx x  2 2 4 هـاي كـدام معادلـه،    هسـتند. ريشـه   0  
و 42

( )  2 2   است؟ 4

1(x x  2 2 16 0  2(x x  2 2 16 0  3(x x  2 18 32 0  4(x x  2 16 18 0  
  

  صحيح است. 3گزينه  .75
xكند. با قرار دادن معادله در خود معادله صدق مي ريشة   وx    معادله داريم:در  

            
2 2 42 4 0 2 4 2  

      2 22 4 0 2 4  
  صورت زير باشد: هايش به دست آوريم كه ريشه اي را به پس كافي است معادله

x         1
4 22 21  

x ( ) ( )        2 2 2 2
2 2 4 4 16  

S x x    1 2 2 16 18  
P x x   1 2 2 16 32  

x Sx P x x       2 20 18 32 0  
  )13(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  
  
  

yسهمي .76 x (a )x a    2 SABكند. اگـر مسـاحت مثلـث    قطع مي Bو  Aها را در نقاط  محور طول 3


 
5برابر   رأس سهمي است.) Sكدام است؟ ( aمجموع مقادير ممكن   باشد، 5

1 (10  2(11  3(10  4 (11  
  
  

  صحيح است. 3گزينه  .76

SABبا توجه به نمودار زير، مساحت


hبرابر  | | 
  است. 2

  

S
(a ) a (a ) ay h a
        

2 23 4 3 4
4 4 4  

(a ) a
| | | a |

   
23 4

1  

a)اگر ) a t  23   بگيريم، داريم: 4
t t

t t


   4 5 5 40 52  
t t t t·H¼U     

3 320 2 40 5 8000 20  
(a ) a a a a a           2 2

1 23 4 20 10 11 0 10  
  )16و  15هاي  (رياضي تجربي يازدهم، صفحه
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7 

)اگر نقاط .77 , ) 2 )و 5 , )4 xرأس سـهمي تـا خـط    فاصلة نقطـة دو نقطه از يك سهمي باشند،  5  2 
  چقدر است؟

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

  صحيح است. 1گزينه  .77
Sx  رأس ميانگين طول دو نقطه خواهد بود: نقطةهاي يكساني دارند، پس طول  اين دو نقطه عرض  4 2 12  

xاز خط 1اي به طول  نقطه فاصلةو   2  خواهد شد. واحد 3هم برابر  
  )17و  16هاي  (رياضي تجربي يازدهم، صفحه

  
  
  

دقيقـه   50كيلومتر بر ساعت به سرعت خود،  20كيلومتري با اضافه كردن  100يك ماشين در يك مسافت  .78
  آن چقدر بوده است؟ اوليةرسد. سرعت  زودتر به مقصد مي

1 (40  2 (50  3 (60  4 (30  
  

  صحيح است. 1گزينه  .78
xv tt t v   1

100 100  
vكيلومتر بر ساعت به سرعت اضافه شده است، پس سرعت جديد 20حاال كه  20 :خواهد بود  t v 2

100
20  

tاز طرفي: t ¾£Ã¤j SøIw  1 2
5050   ، پس:60

v
v v   

100100 100 50 5
20 60 6

v 2000 100
v(v ) 

5
20 6  

v(v )  20 2400  
vها به جواب با امتحان گزينه    توانيد برسيد. تر مي سريع 40

  )20(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  
  
  

xمعادلة .79 x  1   چند ريشه دارد؟ 0
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
  

  صحيح است. 2گزينه  .79
x x x x    1 1  

xx x x x x x x2 ·H¼U ¾M
           2 20 11 1 2 3 1 0  

x

x

        


1

2

3 5
29 4 5

3 5
2

  

5.../توجه به اينكهبا  3ها كه ، پس يكي از ريشه2 5
3باشد، غيرقابل قبول و 2 5

  قابل قبول خواهد بود. 2
  )23(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
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8 

xمعادلة .80 x x x x x       2 2 24 1 2 2   چند جواب دارد؟ 9
  2) 4  4) 3  1) 2  ) صفر1
  

  صحيح است. 4گزينه  .80
xاگر x t  2 xبگيريم، 1 x t   2 4   و 3

x x t   22 2 9 2   شود، پس داريم: مي 7

tt t t t t t(t ) t³»j ·H¼U
          03 2 7 3 2 3 2 7  

tt(t ) t t t
          

2 13 2 3 4 0 4



  

    پس
xx x x(x ) x
         

2 01 1 1 0 1  
  معادله دو جواب دارد.

  )22و  11هاي  م، صفحه(رياضي تجربي يازده
  
  
  

فاصـلة بـه   Aاز يكديگر مفروض هستند. چند نقطه در صفحه وجود دارد كه از  cm8فاصلةبه  Bو  Aنقاط  .81
cm2  و ازB  فاصلةبهcm10 باشند؟  

  شمار ) بي4  2) 3  1) 2  ) صفر1
  

  ست.صحيح ا 2گزينه  .81
كنيم. طبـق شـكل    رسم مي 10و شعاع  Bديگري به مركز  دايرةو  2و شعاع  Aاي به مركز  دايره

شـده وجـود    برهم مماس هستند، پس يك نقطه با شـرايط گفتـه   C نقطةمقابل اين دو دايره در 
  دارد.

  
  
  
  
  

  )26(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  
  
  

xاگر .82
y  9

xتباشد، حاصل عبار 16
y



9
  كدام است؟ 16

1(3
4  2(9

16  3(3
8  4(2

6  
  

  صحيح است. 2گزينه  .82
aدانيم اگر هاي تناسب مي طبق ويژگي c e kb d f  :آنگاه ،  

  توان نوشت: مي
a c e xxkb d f y y
       

9 9
16 16  
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9 

BCدر شكل زير .83 ED است. مقدارAC ED كدام است؟  
1 (174  
2 (176  
3 (182  
4 (168  

  

  

  صحيح است. 2گزينه  .83

ABCدو مثلث


ADEو 


  متشابه هستند. 

BC ED ABC ADE
 

   
AC BCAB
AE AD ED    
AC

ED  18 22
8 10  

AC
ED 22

8  
AC ED    8 22 176  

  )43(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  

  
  

  باشد؟ مي» اعداد اول، فرد هستند. همة«كدام گزينه مثال نقض براي عبارت  .84
1 (5  2 (4  3 (1  4 (2  
  

  صحيح است. 4گزينه  .84
  كه زوج است، عدد اول است. 2دانيم عدد  يم
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ABCدر مثلث .85


اي است كه بر هر سه ضلع مثلث مماس است. اگر مساحت مثلـث  مركز دايره O نقطةزير،  

OAB


OBCباشد، مساحت مثلث 9برابر  


  كدام است؟ 
1 (12  
2 (18  
3 (10  
4 (14  
  

  صحيح است. 1گزينه  .85
  اين نقطه از هر سه ضلع يكسان است. فاصلةبرخورد نيمسازهاي داخلي مثلث است و  نقطة، O نقطة

  
  
  
  

OH OH r   

OAB
S OH.AB r r        1 1 186 9 32 2 6  

OBC
S OH .BC r        1 1 18 3 8 122 2 2  

  )30(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  
  
  

ABCدر مثلث MNEFاگر مستطيل .86


AMمحاط باشد و 
AB  5

، آنگاه مسـاحت مسـتطيل چـه كسـري از     8

ABCمساحت


  است؟ 
1(5

32  

2(15
64  

3(5
16  

4(15
32  

  
  صحيح است. 4گزينه  .86

  توان مقادير را مطابق شكل زير نوشت. تالس مي رابطةبا توجه به 
  در اين صورت داريم:

  

ABC

S y h
S y h
®ÃõTv¶



 
5 3 15
8 8 32

2
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ˆدر شكل زير، .87 ˆA D BCو 1    كدام است؟ (x,y)باشد. مي 32
1(( , )8 9  
2(( , )9 8  
3(( , )4 9  
4(( , )9 4  
  

  صحيح است. 1گزينه  .87
  با توجه به فرض:

ˆD̂ A ABC BDEˆ ˆB B
(¾Ä»Hp »j)

¥oTz¶

  
 

1   
AC BC xAB
ED BD BE y

ÆoÎ ¾M ¾]¼U IM      18 16 32
12 16  

x , y  8 9  
  
  

A)ˆالزاوية قائمدر مثلث  .88 )ABC


 90،AB  ACو 3  انـد.   رسـم شـده   AM ميانـة و  AH، ارتفـاع  4

ABCمساحت


AMHچند برابر مساحت 


  است؟  
1(/7 12  2(/7 13  3(/7 14  4(/7 16  
  

  صحيح است. 3گزينه  .88
ABCدر


  با توجه به فيثاغورس داريم: 

  
BC  5  

  
  

AM  وارد بر وتر، نصف وتر است، پس: ميانةاز طرفي چون   5
2  

AMHفيثاغورس در قضيةه از حال دوباره با استفاد


  داريم: 
MH  7

10  

ABC

AB.ACS 
  3 4 62 2  

/
AHM

AH.MHS 


  

12 7
5 10 0 842 2  

ABC
/

AHM

S

S




7 14  
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MNدر شكل زير .89 BC  ذوزنقةو محيط MNCB  است. محيط مثلث 21برابرAMN


  كدام است؟ 
1 (28  
2 (32  
3 (30  
4 (27  
  

  صحيح است. 4گزينه  .89
x y x y ( )       3 4 21 14   MNCB ذوزنقةمحيط 1

MN xAM xMN BC AB BC x y
   

3
6  

  دهيم: در تناسب فوق تركيب در مخرج انجام مي
x x x   22 9 14 42( )x xx x

x x x y x
       

13 3
6 3 2 9 14  

x x         22 5 42 0 25 8 42 361  
xx AM x
x

¡.¡.ù          


75 19 3 6 3 924 6
  

AN ANAM ANMB NC    9 123 4  

AMNôÃd¶


    9 6 12 27  
  )35و  34هاي  (رياضي تجربي يازدهم، صفحه

  
  

  

A)ˆالزاوية قائمدر مثلث  .90 )ABC


 90  نقطةاز M  وسطAB  عمودي برBC كنـيم تـا آن را در    رسم ميN 
BNقطع كند، اگر  NCو 5 10 آنگاه ،AB كدام است؟  

1(4 6  
2(5 6  
3(10 6  
4(6 6  
  

  صحيح است. 2گزينه  .90

BMNدو مثلث


ABCو 


  متشابه هستند. 
  
  
  
  

ˆN̂ A BN MNBMBMN ABCˆ ˆ BC AB ACB B

       
 

90   

ABBNBM ABBC AB AB      2
1
2 5 1 15 515 2  

AB AB    2 150 150 5 6  
  )43(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
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  دقيقه 20: گويي مدت پاسخ  شناسي زيست

  كند.............  باشد، ممكن............  عصبي كه ياختة .91
  تلفي به دارينه متصل ـ نيست پيام عصبي را از دستگاه عصبي مركزي خارج  هاي مخاي آن در بخشياخته) جسم1
  غيرعصبي نيز منتقل  ياختةخاصي وجود نداشته ـ است پيام عصبي را به  فاصلةآن،  آسةهاي دارينه و ) ميان رشته2
مغـز و نخـاع،    نيست بتوانـد در فضـايي خـارج از    ـعصبي امكان استقرار داشته   ياختةميان دو  فاصلة) فقط در 3

  همايه ايجاد
صـورت  اسـت پيـام عصـبي را بـه     ـاي در تماس  ياختهخارجي غشاي آن با مايع بين اليةفسفوليپيدهاي  همة) 4

  جهشي، هدايت
  

 صحيح است. 3گزينه  .91
يـده  ها فقـط در مغـز و نخـاع د   هاي رابط هستند. اين نورونگيرند، نورونعصبي قرار مي ياختةهايي كه فقط بين دو نورون

  دهند.شوند و فقط در مغز و نخاع همايه تشكيل ميمي
  ها: بررسي ساير گزينه

انـد؛ ايـن نـورون پيـام عصـبي را از      اي متصل شدهياختههاي مختلف جسم هايي دارد كه به بخش) نورون حركتي دارينه1
  كند. دستگاه عصبي مركزي خارج مي

توانـد پيـام عصـبي را بـه ياختـة      وقـت نمـي  جود ندارد؛ اين نورون هيچخاصي و فاصلةنورون حسي  آسة) ميان دارينه و 2
  غيرعصبي منتقل كند.

اي تمـاس دارنـد؛ ايـن    ياختـه خارجي غشا با مايع بـين  اليةفسفوليپيدهاي  همةهايي كه غالف ميلين ندارند، ) در نورون4
  دهند نه جهشي.صورت ساده انجام ميها هدايت پيام عصبي را بهنورون

  
  
  

 مـادة هاي نوري، فضاي بيشتري از سيتوپالسم خود را بـه سـاختارهاي حـاوي     ر چشم انسان نوعي از گيرندهد .92
  ............   هاي نوري نوع ديگر گيرنده............  ها اند؛ اين گيرنده اختصاص داده حساس به نور

  دهند. نوعي ويتامين انجام مي جزيةتبه مستقيم هنگام تحريك شدن، توليد پيام عصبي را بدون نياز  ـ) همانند 1
  اي را انجام دهند. ياخته اين امكان را دارند كه فرايندهاي آنزيمي درون ـهاي قرنيه و همانند  ) برخالف ياخته2
  رود. طور موقت از بين مي ها به ) برخالف گيرنده درد و همانند ـ هنگام تحريك، اختالف پتانسيل دو سوي غشاي آن3
  كنند. دار سديمي غشاي خود را باز مي هاي دريچه هاي شعاعي عنبيه، كانال قط هنگام استراحت ماهيچه) برخالف ـ ف4
  

  صحيح است. 1گزينه  .92
  هاي مخروطي اسـت؛ امـا   اي بيشتر از گيرنده هاي استوانه حساس به نور در گيرنده مادةفضاي مربوط به ساختارهاي حاوي 

هـاي نـوري    كدام از گيرنده گيرد؛ بنابراين، هيچ حساس به نور انجام مي مادة تجزيةا ها، توليد پيام عصبي ب در هر دو نوع آن
حسـاس بـه    مادةهاي نوري براي ساخت  در گيرنده Aويتامين  تجزيةويتامين نياز ندارند؛  تجزيةبراي توليد پيام عصبي به 

  نور الزم است.
  ها: بررسي ساير گزينه

  گيرد. ي قرنيه، فرايندهاي آنزيمي مختلفي انجام ميها هاي نوري و ياخته ) درون گيرنده2
دار  هـاي دريچـه   ها، پس از باز شـدن كانـال   هاي حسي، اختالف پتانسيل دو سوي غشاي آن گيرنده همة) هنگام تحريك 3

  شود. طور موقت صفر مي دار پتاسيمي به هاي دريچه سديمي و پس از باز شدن كانال
اي در نور كـم هـم    هاي استوانه بودن محيط، در حالت استراحت قرار دارند؛ اما گيرنده هاي شعاعي هنگام پرنور ) ماهيچه4

  شوند. تحريك مي
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قابـل   رسـد، كـدام مـورد قطعـاً    ولـت مـي  ميلي 30اي كه اختالف پتانسيل دو سوي غشاي نورون به در لحظه .93
  مشاهده است؟

  كند.شا شروع به كاهش مي) بالفاصله پس از آن، اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو سوي غ1
  شود.ها بين دو سوي غشا متوقف مي) نفوذپذيري غشا به سديم و پتاسيم، از بين رفته و تبادل اين يون2
  عصبي قابل مشاهده است. ياختة) بيشترين مقدار اختالف پتانسيل الكتريكي ممكن بين دو سوي غشاي 3
  شوند.جا ميوهي ديگر با مصرف انرژي زيستي جابههاي پتاسيم در جهت شيب غلظت و گر) گروهي از يون4
  

  صحيح است.  4گزينه  .93
رو نمودار  نمودار و بخش پايين قلةولت، در بخش باالرو نمودار،  ميلي 30رسيدن اختالف پتانسيل دو سوي غشاي نورون به 

  شود. مشاهده مي
  ها: بررسي همة گزينه

رسـد،   ولـت مـي   ميلـي  30پتاسيمي، اختالف پتانسيل دو سـوي غشـا بـه    دار  هاي دريچه كه طي باز شدن كانال ) هنگامي1
  اختالف پتانسيل رو به افزايش است.

  رود. هاي سديم و پتاسيم هرگز از بين نمي ) نفوذپذيري غشاي نورون نسبت به يون2
نسـيل آرامـش   شـود؛ پتا  ) بيشترين مقدار اختالف پتانسيل بين دو سوي غشاي نورون، در پتانسيل آرامش مشـاهده مـي  3

  رسد. ولت مي ميلي 30اي ايجاد شود كه اختالف پتانسيل دو سوي غشاي نورون به  تواند در لحظه نمي
هاي پتاسيم با  جايي يون هاي نشتي و جابه هاي پتاسيم در جهت شيب غلظت توسط كانال ) در غشاي نورون، حركت يون4

  مشاهده است.مصرف انرژي زيستي توسط پمپ سديم پتاسيم، همواره قابل 
  
  
  

  است؟ نادرستچند مورد در ارتباط با حلزون گوش انسان،  .94
  هاي مژكدار شنوايي است. الف) هر مجراي درون آن، حاوي گيرنده

  پوششي در فضاي دروني آن، به غشاي پايه متصل است. ياختةب) هر 
  اند. ژالتيني احاطه شده مادةآن چندين مژك دارد كه توسط  گيرندةج) هر 
  شود. تغيير اختالف پتانسيل الكتريكي منجر به توليد پيام شنوايي ميد) هر 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  

  است.  صحيح 4گزينه  .94
  اين موارد در ارتباط با حلزون گوش انسان، نادرست هستند. همة

  بررسي همة موارد:
  اند.مجراي مياني قرار گرفته هاي مژكدار شنوايي فقط در الف) در حلزون گوش سه مجرا وجود دارد اما گيرنده

هاي آن بـه غشـاي    اي چنداليه است و فقط يك رديف از ياخته ب) بافت پوششي سطح داخلي حلزون گوش از نوع استوانه
  اند. پايه چسبيده

ژالتيني در تماس هستند اما توسط آن،  مادةها با  مكانيكي درون حلزون گوش، چندين مژك دارد؛ اين مژك گيرندةج) هر 
  اند. حاطه نشدها

ها را تحريك كند، منجر به توليد پيـام   هاي حلزون گوش اگر بتواند آن د) تغيير اختالف پتانسيل الكتريكي فقط در گيرنده
  شود. شنوايي مي
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  شود. مي............  ن سالم و طبيعي،در يك انسا............  هر .95
  ازياند توسط مركز عصبي در نخاع، راه ) رفتار انعكاسي ـ1
  هاي عصبي جهتي پيام به شكلي است كه موجب حركت يك ـ) عصب 2
  سبب ايجاد تغييرات دائمي در دستگاه عصبي مركزي ـاعتيادآور مادة ) 3
  يكي از عوامل محافظت از دستگاه عصبي مركزي محسوب ـمننژ  پردة) 4
  

  صحيح است.  4گزينه  .95
  ش مهمي دارند.هاي مننژ در محافظت از دستگاه عصبي نق هريك از پرده

  ها: بررسي ساير گزينه
النخـاع تنظـيم    هاي بدن ازجمله بلع، سرفه و عطسه در بصل هاي بدن است؛ بيشتر انعكاس ) نخاع مركز بعضي از انعكاس1

  شوند. مي
شوند؛ پيام عصبي عصب نخـاعي، در نـورون حسـي بـه نخـاع       هاي عصبي در دو جهت هدايت مي ) در عصب نخاعي، پيام2

  شود. در نورون حركتي از نخاع دور مي نزديك و
تواند با ميل شديد براي مصرف مقابله كند؛  كند كه فرد ديگر نمي مكرر از مواد اعتيادآور، تغييراتي را در مغز ايجاد مي استفادة) 3

  اين تغييرات ممكن است دائمي باشند.
  
  
  

  كند. بروز مي............  قطعاً قبل از......... ... يك نورون حسي به يك نورون رابط، هنگام انتقال پيام عصبي از .96
  هاي اين نورون  ايجاد پتانسيل عمل در غشاي دارينه ـهاي عصبي به نورون رابط  ) ورود ناقل1
  هاي عصبي به نورون حسي ورود ناقل ـسيناپسي  هاي يوني در غشاي ياخته پس ) تغيير شكل كانال2
  هاي حاوي ناقل عصبي به فضاي سيناپسي ورود ريزكيسه ورون حسي ـن پايانة آسةم عصبي به ) رسيدن پيا3
  نورون رابط  آسةانتقال پيام عصبي به  ـهاي عصبي از آن  راني ناقل ) هدايت پيام عصبي در نورون حسي و برون4
  

  صحيح است.  2گزينه  .96
اسـت؛ پـس از پايـان انتقـال پيـام      سيناپسي به معني انتقال پيام عصـبي   هاي يوني در غشاي ياخته پس تغيير شكل كانال

  گردند.  سيناپسي برمي پيش ياختةهاي عصبي از فضاي سيناپسي به  عصبي، بخشي از ناقل
  ها: بررسي ساير گزينه

  گيرند. هاي خود در غشاي اين ياخته قرار مي شوند بلكه در گيرنده سيناپسي نمي پس ياختةهاي عصبي هرگز وارد  ) ناقل1
 پايانـة آسـة ياختـة   هـا در غشـاي    شـوند؛ ايـن ريزكيسـه    ي ناقل عصبي هرگز وارد فضاي سيناپسـي نمـي  هاي حاو ) ريزكيسه3

  كنند. راني مي هاي عصبي را به فضاي سيناپسي برون شوند و ناقل سيناپسي ادغام مي پيش
نورون رابط  آسةرون حسي به نورون رابط سيناپس تشكيل دهد؛ بنابراين، انتقال پيام عصبي از نو آسةتواند با  ) نورون حسي نمي4

  دهد. هرگز رخ نمي
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  كند؟ درستي كامل مي چند مورد، عبارت زير را به .97
  »............  حس كه گيرندةدر بدن انسان هر «

  الف) درون نوعي اندام حسي قرار دارد، در ايجاد حواس ويژه نقش دارد.
  د.آي حس وضعيت به حساب مي گيرندةب) حساس به كشش است، نوعي 
  كند، پوشش چنداليه از جنس بافت پيوندي دارد. ج) بر اثر فشار پيام عصبي توليد مي

  كند. اي هدايت مي ياختهم گيرد، ابتدا پيام عصبي را به سوي جس هاي مكانيكي قرار مي د) در گروه گيرنده
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1
  

  است. صحيح 1گزينه  .97
  كند. درستي كامل نمي ظر را بهكدام از اين موارد، عبارت مورد ن هيچ

  بررسي همة موارد:

درد كـه در   گيرنـدة حس پيكـري هـم وجـود دارد؛ مـثالً      گيرندةهاي حواس ويژه،  بر گيرنده هاي حسي عالوه الف) در اندام
  آيد. حس پيكري به حساب مي گيرندةهاي حس مستقر شده است، نوعي  اندام

  شوند. حس وضعيت محسوب نمي گيرندةيدگي اين ناحيه حساس هستند، مثانه به كش ديوارةهايي كه در  ب) گيرنده
شوند اما پوشـش پيونـدي    آورد، تحريك مي هاي درد بر اثر فشار شديد كه احتمال آسيب به بافت را به وجود مي ج) گيرنده

  ندارند.
پيـام عصـبي را بـه سـمت      هـاي مكـانيكي هسـتند، امـا ماهيـت عصـبي ندارنـد و        هاي شنوايي در گوش جزو گيرنـده  د) گيرنده

  كنند. اي هدايت نمي ياخته جسم
  
  
  

  ............   هاي عصبي كه طور طبيعي در انسان، در رشته به .98
  كنند. اي هدايت مي دهند، پيام بينايي را به سمت جسم ياخته عصب بينايي را تشكيل مي) 1
  ند، دندريت هستند.بر هاي حسي مژكدار به سوي عصب شنوايي مي پيام عصبي را از گيرنده) 2
  كنند. دهند، پيام عصبي را فقط به مخچه وارد مي دهليزي عصب گوش را تشكيل مي شاخة) 3
  دهند. هاي حسي سيناپس تشكيل مي كنند، با دندريت بلند نورون پيام بويايي را به پياز بويايي وارد مي) 4
  

  صحيح است.  2گزينه  .98
هـاي حسـي    هاي عصبي در ارتباط هسـتند؛ دنـدريت نـورون    ش با رشتههاي حسي مژكدار درون بخش حلزوني گو گيرنده

  ها، دندريت هستند. هاي حسي دريافت كند، پس اين رشته تواند پيام عصبي را از گيرنده مي
  ها: بررسي ساير گزينه

هـا، پيـام عصـبي از سـمت      دهنـد؛ در آكسـون   عصـب بينـايي را تشـكيل مـي     شـبكية هاي عصبي درون  ) آكسون ياخته1
  شود. آكسون هدايت ميپايانة اي به  ياخته سمج
ويـژه   دهند، پيام عصـبي را بـه مغـز و بـه     دهليزي عصب گوش را تشكيل مي شاخةهاي عصبي حسي كه  ) آكسون ياخته3

  كند. برد و آن را از موقعيت سر آگاه مي مخچه مي
هـاي عصـبي سـيناپس تشـكيل      آنجا با ياختـه  بويايي وارد پياز بويايي شده و در گيرندةهاي بويايي توسط آكسون  ) پيام4

  دهد. مي
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ه يك جسم داغ، كدام مورد در مورد مسير عصبي انعكاس عقب كشيدن دست پس از برخورد نوك انگشت ب .99
  درستي بيان شده است؟ به
  شود.  يك نورون رابط متصل مي دارينةهاي  هاي مهاركننده به گيرنده خاكستري نخاع، ناقلمادة ) در 1
  سر بازو قابل مشاهده است.  سه ماهيچةه از نورون حركتي مرتبط با ح ناقل عصبي مهاركنند) ترش2
  كند. ) اختالف پتانسيل الكتريكي دو سوي غشاي دو نورون حركتي در نخاع تغيير مي3
  شود.  ) پيام عصبي توسط دندريت نورون حسي به بخش خاكستري نخاع وارد مي4
  

  صحيح است.  3گزينه  .99
خاكستري نخـاع، دو نـورون رابـط بـا دو نـورون حركتـي       مادة عقب كشيدن دست هنگام برخورد با جسم داغ، درون  در انعكاس

ها، تحريكي و ديگري مهاري است، اما پتانسيل الكتريكي دو سوي غشـاي هـر دو    دهند. يكي از اين سيناپس سيناپس تشكيل مي
  شود. نورون حركتي دچار تغيير مي

   ها:بررسي ساير گزينه
هاي رابط را  دهد و هر دوي اين نورون خاكستري نخاع، يك نورون حسي با دو نورون رابط، سيناپس تشكيل مي مادة) در 1

  كند. تحريك مي
سـر   سه ماهيچةسر بازو توسط نورون رابط مهار شده است؛ بنابراين، سيناپس آن با  سه ماهيچة) نورون حركتي مرتبط با 2

  شود. ت و ناقل عصبي در آن آزاد نميبازو يك سيناپس غيرفعال اس
شود؛ بنابراين، پيام عصبي توسـط آكسـون    اي اين نورون متصل مي ياخته پشتي به جسم ريشة) دندريت نورون حسي در 4

  شود. اين نورون وارد بخش خاكستري نخاع مي
  
  
  

؛ اگر در اين زمـان،  كند اي دور است و ناگهان به يك جسم نزديك نگاه مي فردي درحال نگاه كردن به نقطه .100
............  هاي)( حالتي است كه در بيماري............  ر نكند، از نظر محل تشكيل تصوير،قطر عدسي چشم وي تغيي

  اختالل دارد.
  بيني پيرچشمي و نزديك ـ) برخالف 2  دوربيني و پيرچشمي ـ) همانند 1
  دوربيني و همانند آستيگماتيسم ـ) برخالف 4  بيني و برخالف آستيگماتيسم نزديك ـ) همانند 3
  

  . صحيح است 1گزينه  .100
شود. اگر در ايـن حالـت، قطـر     كنيم، قطر آن زياد مي هنگام نگاه كردن به دور، عدسي باريك است؛ اما وقتي به نزديك نگاه مي

ربيني و پيرچشمي هاي دو شود. اختالل بينايي در بيماري عدسي تغيير نكند، تصوير اجسام نزديك در پشت شبكيه تشكيل مي
  هم تشكيل تصوير اجسام نزديك، در پشت عدسي است.
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  ترين مفهوم كامل كند؟تواند عبارت زير را با مناسبكدام مورد مي .101
  » شود.مشاهده مي............  فعاليت عصبي در يك نورون طبيعي، در ارتباط با«

  هاانرژي جنبشي يون ياخته فقط با استفاده ازهاي سديم به ميانالف) ورود يون
  هاي سراسري كاناليياخته به كمك پروتئينهاي پتاسيم از ميانب) خروج يون
  اي طي فعاليت آنزيمي نوعي پروتئينياختههاي سديم به مايع بينج) ورود يون
  اي با تغيير شكل پروتئين غشاييياختههاي پتاسيم از مايع بيند) خروج يون

    ممكن است »د«از  قبل» ب«برخالف  »الف«) 1
  »الف«و » د«ممكن نيست همراه با » ج) «2
  ممكن است »ج«زمان با فقط هم »د«همانند  »ب) «3
  »ج«و  »ب«ممكن نيست فقط به دنبال » د«) 4
  

  است.  صحيح 3 هگزين .101
  اند درست باشد.تو) مي3( گزينةشوند؛ بنابراين، فقط  زمان با هم در نورون انجام ميطور هماين موارد هميشه به همة

  ها: عبارت همةبررسي 
ها بـا اسـتفاده از انـرژي    شوند. اين كانالياخته مي دار وارد ميانهاي دريچههاي نشتي و كانالهاي سديم از كانالالف) يون

  كنند. ها فعاليت ميجنبشي يون
هـا كـامالً   شوند. از اسم اين پـروتئين ه خارج ميياختدار از ميانهاي دريچههاي نشتي و كانالهاي پتاسيم به كمك كانالب) يون

  مشخص است كه نوعي پروتئين كانالي هستند. 
كند. اين پمپ انرژي الزم براي انتقال فعال سديم را اي وارد ميياختههاي سديم را به مايع بينج) پمپ سديم پتاسيم، يون

  يم پتاسيم، نوعي فعاليت آنزيمي است.توسط پمپ سد ATPتجزية آورد؛ دست ميبه ATPمولكول  تجزيةاز 
-هـا را از مـايع بـين   دهد؛ يعني آنياخته انتقال مياي به ميانياختههاي پتاسيم را از مايع بيند) پمپ سديم پتاسيم، يون

  ها بايد تغيير شكل بدهد.جا كردن پتاسيمكند. پمپ سديم پتاسيم براي جابه اي خارج ميياخته
  
  
  

گلوتامات هايي كه توسط آمينواسيد  گيرنده............  ست، پوشش پيوندي چنداليه دارند،پو هايي كه در گيرنده .102
  ............   شوند، تحريك مي

  برخالف ـ فاقد ساختار سلولي كامل است، اما امكان بروز سازش در آن وجود دارد.) 1
  شوند. شا تحريك ميهمانند ـ با انتقال فعال ذرات داراي بار الكتريكي مثبت از عرض غ) 2
  اند. وسازي قرار گرفته برخالف ـ در سطح زيرين ساختاري فاقد ياخته و فعاليت سوخت) 3
  كنند. توانند پيام عصبي توليد و ارسال  همانند ـ به دنبال تغيير شكل پوشش اطراف خود مي) 4
  

  صحيح است.  3گزينه  .102
هـاي حسـاس بـه آمينواسـيد گلوتامـات،       هاي فشار و گيرنده هپيوندي در پوست، گيرند چنداليةهاي داراي پوشش  گيرنده
هاي چشايي در سطح بااليي غشاي پايه  هاي فشار در سطح زيرين غشاي پايه و گيرنده هاي چشايي هستند؛ گيرنده گيرنده

  هاي چسبناك است و ساختار سلولي ندارد. ها و گليكوپروتئين قرار دارند. غشاي پايه شامل پروتئين
  ها:  گزينه ةهمبررسي 

هـاي تمايزيافتـه محسـوب     هاي چشايي، ياخته نورون حسي هستند، اما گيرنده دارينةهاي فشار در پوست شامل  ) گيرنده1
  ها وجود دارد. شوند؛ امكان سازش هر دوي اين گيرنده مي
شوند (نـه   ها تحريك مي اين يون شدة تسهيلدار سديمي و انتشار  هاي دريچه هاي حسي طي باز شدن كانال گيرنده همة) 2

  انتقال فعال).
هاي عمومي خود نياز به انرژي زيستي دارند؛ درنتيجـه همـواره مصـرف گلـوكز در      هاي مغزي براي انجام فعاليت ) ياخته3
  شود. ها ديده مي آن
هـاي   كانـال ها و درنتيجه باز شـدن   هاي فشار باعث ايجاد تغيير شكل در اين گيرنده ) فشرده شدن پوشش اطراف گيرنده4

  شوند. شده در بزاق، تحريك مي هاي غذاي حل هاي چشايي به دنبال اتصال مولكول شود؛ اما گيرنده ها مي يوني غشاي آن
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  ............   معادل بخشي از مغز انسان است كه قرار گرفته است،............  بخشي از مغز گوسفند كه در .103
  ظيم ترشح اشك و بزاق در آن قرار دارد. مركز تن پاييني بطن سوم ـ لبة) مجاورت 1
  آيد.  مغز به حساب مي ساقةبخشي از باالترين قسمت  فيز قرار دارد ـ ) در عقب اپي2
  سازد.  هاي مخ را برقرار مي يكي از عواملي است كه ارتباط عصبي نيمكره اي ـ ) باالي رابط پينه3
  سفيد رنگي به نام درخت زندگي است.  هاي حاوي بخش النخاع و مخچه ـ ميان بصل فاصلةر ) د4
  

  صحيح است.  2گزينه  .103
ها بخشي از مغز مياني هستند كه باالترين  هاي چهارگانه قرار دارند؛ اين برجستگي فيز مغز گوسفند، برجستگي در عقب اپي

  شود. مغز محسوب مي ساقةقسمت 
  ها: بررسي ساير گزينه

قرار گرفته است؛ اما پل مغزي، مركز تنظـيم ترشـح بـزاق و اشـك محسـوب       فيز پاييني بطن سوم، اپي لبة) در مجاورت 1
  شود. مي
هاسـت و بـاالتر از آن،    اي بـاالترين آن  سازند؛ اما رابط پينـه  مخ را برقرار مي نيمكرةهاي مختلفي ارتباط عصبي دو  ) رابط3

  مخ وجود ندارد. نيمكرةساختاري براي ايجاد ارتباط ميان دو 
  النخاع و مخچه، بطن چهارم قرار دارد؛ اما محل درخت زندگي، درون مخچه است. ن بصلميا فاصلة) در 4
  
  
  

  هاي زير را دارند؟ دهند، چند مورد از ويژگي دهليزي عصب گوش را تشكيل مي شاخةهاي عصبي كه  رشته .104
  كنند. اي نزديك مي ياختهالف) پيام عصبي را به سمت جسم 

  دار گوش دروني تعلق دارند. كهاي حسي مژ ب) به گروهي از گيرنده
  دار سديمي هستند. هاي رانويه، فاقد كانال دريچه بين گره فاصلةج) در 
  شود. هاي اصلي مغز منتقل مي ها به يكي از بخش هاي عصبي آن د) پيام

  ) دو4  ) يك3  ) سه2  ) چهار1
  

  است.  صحيح 3زينه گ .104
بـه مطلـب درسـتي در    » ج«آسه هستند؛ فقط مـورد   دهليزي عصب گوش از جنس شاخة دهندة تشكيلهاي عصبي  رشته

  كند. ها اشاره مي مورد آن
  موارد: همةبررسي 

  كنند. اي دور مي ها پيام عصبي را از جسم ياخته الف) آسه
هـاي   هايي هستند كه پيـام عصـبي را از گيرنـده    ها مربوط به نورون هاي گوش دروني نيستند؛ آن ها متعلق به گيرنده ب) اين آسه

  كنند. اي دريافت مي دايره دار مجاري نيم مژك
هـاي عصـبي، كانـال     دار رشـته  هاي ميلـين  هاي رانويه را غالف ميلين احاطه كرده است؛ در غشاي بخش بين گره فاصلةج) 

  دار سديمي وجود ندارند. دريچه
صب گوش، سرانجام به دهليزي ع شاخةهاي عصبي اين  مغز هستند؛ پيام ساقةهاي اصلي مغز شامل مخ، مخچه و  د) بخش

  رسد. مخ و مخچه مي
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  شود. مي............  سبب............  دستگاه عصبي محيطي با............  در يك فرد بالغ و سالم، بخش .105
  افزايش تعداد ضربان قلب ـپيشاهنگ  گرةافزايش تحريك  ) پاراسمپاتيك ـ1
  افزايش تعداد تنفس  اي ـ دنده هاي بين نقباض ماهيچهممانعت از ا ـ) سمپاتيك 2
  كاهش فشار خون ـهاي خوني  كاهش نيروي وارد بر جدار رگ ) پاراسمپاتيك ـ3
  هاـ افزايش جريان خون به سمت آنهاي اسكلتي و صاف  اتساع عروق ماهيچه ـ) سمپاتيك 4
  

  صحيح است.  3گزينه  .105
يابـد.   ن حالت، فشار خون و ضربان قلب كاهش ميشود؛ در اي فعاليت پاراسمپاتيك باعث برقراري حالت آرامش در بدن مي

هـاي   كنـد. در ايـن وضـعيت، تحريـك انقبـاض ماهيچـه       بخش سمپاتيك هنگام هيجان بر بخش پاراسـمپاتيك غلبـه مـي   
هـاي اسـكلتي هـدايت     شود؛ درضمن، جريان خون هم به سمت قلـب و ماهيچـه   اي باعث افزايش تعداد تنفس مي دنده بين
  شود. مي

  
  

  ............   نيستممكن ............  غز انسان كهبخشي از م .106
  هاي بويايي در ارتباط باشد. با لوب ـشود  ) هنگام خوردن يك غذاي خوشمزه تحريك مي1
  كمي با مركز تنظيم خواب داشته باشد. فاصلة ـ) در باالي مركز تنظيم ترشح اشك قرار دارد 2
  از بخشي در باالي مركز گرسنگي، پيام دريافت نكند. ـ هاي مغز درون آن قرار دارند ) بيشترين نورون3
  ـ در مجاورت محل درخت زندگي قرار داشته باشد.دهد  شده از شبكيه را انجام مي هاي ارسال ) پردازش نهايي پيام4
  

  صحيح است.  3گزينه  .106
ي مركز گرسـنگي قـرار دارد،   هاي مغز در آن قرار دارند؛ بخشي كه در باال ترين بخش مغز است و بيشترين نورون مخ بزرگ

  كند. هاي حسي زيادي به قشر مخ ارسال مي تاالموس است كه پيام
  ها: بررسي ساير گزينه

  هاي بويايي ارتباط مستقيم دارد. ) مركز لذت در دستگاه ليمبيك قرار دارد و اين بخش از مغز با لوب1
وتاالموس قرار دارد؛ مغز مياني و هيپوتاالموس در فاصله ) مركز تنظيم ترشح اشك در مغز مياني و مركز گرسنگي در هيپ2

  اند.  كمي از يكديگر مستقر شده
گيرد. محل قرار  سري قشر مخ انجام مي شوند، در لوب پس هاي بينايي كه از شبكيه به مغز ارسال مي ) پردازش نهايي پيام4

  مجاورت يكديگر هستند. سري قشر مخ و مخچه در گرفتن درخت زندگي هم درون مخچه است؛ لوب پس
  
  

  ............   قطعاً............  يك فرد سالم، بخشي از يك نورون............  در .107
  كند. اي نزديك مي ياخته پيام عصبي را به جسم شوند ـ هاي عصبي به آن متصل مي قلحركتي كه نا ـ) نخاع 1
  شود. خش مجزا به دندريت و آكسون متصل ميكند ـ در دو ب ) دستگاه عصبي ـ حسي كه ناقل عصبي توليد مي2
  شود ـ در بخش خاكستري قرار دارد. ) نخاع ـ كه با آزاد كردن ناقل عصبي باعث تحريك نوعي نورون حركتي مي3
توسط مايع مغـزي   كند ـ  مپ سديم پتاسيم را ذخيره ميرابط كه اطالعات الزم براي توليد پ ) دستگاه عصبي ـ 4

  شود. نخاعي محافظت مي
  

  صحيح است.  4گزينه  .107
  ها در مولكول دنا ذخيره شده است و اطالعات الزم براي ساخت پروتئين

ها كـه هسـته درون آن قـرار دارد.     اي، بخشي از نورون اند. جسم ياخته رابط درون هسته قرار گرفته هاي دناي اصلي نورون مولكول
  شود. خاعي محافظت مين مغزي رابط در مغز و نخاع توسط مايع هاي مختلف نورون بخش

  ها: بررسي ساير گزينه
هـاي جسـم    هاي عصبي ممكن اسـت بـه گيرنـده    شود اما ناقل اي نزديك مي ها به جسم ياخته ) پيام عصبي توسط دارينه1

  اي در نورون متصل شوند. ياخته
  اشند.اي نورون حسي متصل ب ) دارينه و آسه نورون حسي ممكن است در يك نقطه مشترك به جسم ياخته2
شود، ممكن اسـت خـارج از بخـش خاكسـتري      اي نوروني كه در نخاع باعث تحريك يك نورون حركتي مي ) جسم ياخته3

  باشد.
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............  نيسـت ممكـن  ............  چشـم محسـوب   كرةهاي اصلي  از اليه هر بخش شفاف چشم انسان كه بخشي .108
  ............   باشد؛ بنابراين،

هاي مورد نيازش را از مايعات يا ساختارهاي ديگـر   الزم است كه پروتئين ـاي   اختار ياختهداراي س ـشود   ) نمي1
  مين كند.أچشم ت

انـرژي  هـاي پر  تواند مولكـول  اي را داشته ـ نمي  ياخته ي مختلف درونتوانايي انجام فرايندهاي زيست ـشود   ) مي2
  توليد كند. ATPمثل 

شبكيه  نقطةستيگماتيسم، كامالً كروي و صاف ـ پرتوهاي نور روي يك  آ سطح آن در فرد مبتال به شود ـ  ) نمي3
  شوند. متمركز نمي

كـور عبـور    نقطـة هـاي خـوني كـه از     نبايد انشـعابات رگ  نور نقش نداشته ـ  در همگرايي پرتوهايشود ـ   ) مي4
  كنند، در آن ديده شود. مي

  
  صحيح است.  4گزينه  .108

هـاي اصـلي    ها، فقط قرنيه بخشي از اليـه  م شامل قرنيه، زالليه، عدسي و زجاجيه است كه از بين آنهاي شفاف چش بخش
هاي خوني هم در آن ديده  شود و انشعابات رگ آيد. قرنيه باعث ايجاد همگرايي در پرتوهاي نور مي چشم به حساب مي كرة
  شود. نمي

  ها: بررسي ساير گزينه
  گيرد. سازي انجام مي هاي آن، پروتئين است و درون ياخته اي ) عدسي داراي ساختار ياخته1
هاي  توانند مولكول ها مي شود و اين ياخته هاي زنده انجام مي هاي قرنيه، فرايندهاي زيستي مربوط به ياخته ) درون ياخته2

  را توليد كنند. ATPپرانرژي مثل 
يه كامالً كروي و صاف نباشـد؛ بنـابراين، ممكـن اسـت     كند كه سطح عدسي يا قرن ) بيماري آستيگماتيسم وقتي بروز مي3

  خاطر ناهمواري سطح قرنيه، به اين بيماري دچار شود. فردي با عدسي سالم، به
  
  
  

  كند، ............  طور مستقيم فعاليت ............ پاهاي جانور را كنترل مي در دستگاه عصبي ملخ، نوعي گره عصبي كه به .109
    اي بدن قرار گرفته است.بلندترين ـ در انته) 1
  روده قرار دارد. ترين ـ در مجاور راست كوتاه) 2
    تر است. بلندترين ـ به ابتداي طناب عصبي نزديك) 3
  .ترين ـ درون سر جانور قرار گرفته است. كوتاه) 4
  

  صحيح است.  3گزينه  .109
هايي خـارج   ند؛ فعاليت پاهاي ملخ توسط گرهآي ترين پاهاي ملخ به حساب مي پاهاي عقبي، بلندترين و پاهاي جلويي، كوتاه

سر و در مجـاورت مـري جـانور قـرار      ناحيةها، خارج از  شود. اين گره از مغز كه در اوايل طناب عصبي قرار دارد، كنترل مي
  اند. گرفته
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ـ   ثير مصرف كوكائين بر آن بـه أهاي مغزي و ت چند مورد در ارتباط با مصرف گلوكز توسط ياخته .110 ان درسـتي بي
  شده است؟

  يكسان است. هاي مختلف مغز قبل از اولين مصرف كوكائين، تقريباً الف) ميزان مصرف گلوكز در بخش
  گردد. هاي مغز به حالت طبيعي باز مي ب) بيش از سه ماه پس از ترك كوكائين، مقدار مصرف گلوكز در ياخته

  شود. هايي از مغز مشاهده نمي هاي بخش ج) قبل از اولين مصرف كوكائين، مصرف گلوكز در ياخته
هاي عقبي مغز با گذشت ده روز از آخـرين مصـرف كوكـائين، مصـرف زيـاد گلـوكز ديـده         د) در بعضي از بخش

  شود. مي
  ) دو مورد4  ) يك مورد3  ) سه مورد2  ) صفر مورد1
  

  صحيح است.  3گزينه  .110
  كند. به مطلب درستي اشاره مي» د«فقط مورد 

  ها: عبارت همةبررسي 
  هاي مختلف مغز، متفاوت است. هاي بخش طور طبيعي، ميزان فعاليت و درنتيجه ميزان مصرف گلوكز در ياخته ) بهالف

ويژه در نواحي پيشين آن، حتي با گذشت بيش از سه ماه از مصرف كوكائين، به حالـت   هايي از مغز به ب) مصرف گلوكز در بخش
  گردد. طبيعي باز نمي

هاي عمومي خود نياز به انرژي زيستي دارند، درنتيجـه همـواره مصـرف گلـوكز در      جام فعاليتهاي مغزي براي ان ج) ياخته
  شود. ها ديده مي آن

  كنند. هايي از مغز حتي پس از مصرف كوكائين، فعاليت شديدي دارند؛ بنابراين، مقدار زيادي گلوكز مصرف مي د) بخش
  
  
  

  كند؟ شاره ميبه مطلب درستي اگزينه  كدامبا توجه به شكل مقابل،  .111
  
  
  
  
  
  
  شود. پشتي به درون نخاع وارد مي ريشة، از طريق Cعصبي بخش رشتة ) پيام عصبي 1
  دهند. را تشكيل مي Aاي بخش  زمينه مادةويژه كالژن، بيشتر  هاي پروتئيني به ) رشته2
  ، توسط پوششي از جنس بافت پيوندي احاطه شده است.Cعصبي  دارينة ياختة) انتهاي 3
  آيند. ، جزو بخش حسي دستگاه عصبي محيطي به حساب ميBهاي مرتبط با بخش  نورون همة) 4
  

  صحيح است.  1گزينه  .111
 گيرنـدة  دهنـدة  تشـكيل عصـبي   رشتة دهندة نشان Cاسكلتي و بخش  ماهيچة ةدهند نشان Bزردپي، بخش  دهندة نشان Aبخش 

  حس وضعيت است.
  ها: گزينه همةبررسي 

  شود. پشتي وارد نخاع مي ريشةسي است؛ پيام عصبي اين رشته از ح رشتة، يك Cعصبي  رشتة) 1
اي آن بـه حسـاب    زمينـه  مـادة هـاي پروتئينـي جـزو     هاي پروتئيني فراواني وجود دارد اما اين رشـته  رشته A) در بخش 2

  آيند. نمي
  توسط پوشش پيوندي، احاطه نشده است. Cعصبي  دارينة ياختة) انتهاي 3
  در ارتباط هستند. Bهاي بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي نيز با بخش  حسي، نورون هاي بر نورون ) عالوه4
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  كند؟ كدام عبارت به مطلب درستي اشاره مي .112
  توانند بازتاب پرتوهاي فروسرخ را شناسايي كنند. برخي مارها مي) 1
  ترين بخش مغز ماهي، بين مخچه و مخ اين جانور قرار دارد. بزرگ) 2
  شود. اي شيميايي درون موهاي حسي پاي مگس ديده ميه گيرنده هستة) 3
  كند. هريك از واحدهاي مستقل بينايي در چشم ملخ، يك تصوير موزائيكي ايجاد مي) 4
  

  صحيح است.  2گزينه  .112
  ترين بخش مغز ماهي است و بين مخچه و مخ اين جانور قرار دارد. لوب بينايي، بزرگ
  ها: بررسي ساير گزينه

  كنند (نه بازتاب). هايي دارند كه تابش پرتوهاي فروسرخ را شناسايي مي رنده) برخي مارها گي1
  هاي شيميايي، درون موهاي حسي پاي مگس قرار دارد. گيرنده دارينة) فقط 3
  شكل است. شود، موزائيكي واحدهاي مستقل بينايي تشكيل مي همة) تصويري كه از كنارهم قرار گرفتن تصاوير حاصل از 4
  
  

  ............   نيستممكن عصبي ............  اختةيبخشي از  .113
  عصبي ديگر دريافت كند. ياختةپيام عصبي را از يك  ـشود ) حركتي كه هسته در آن مستقر مي1
  هاي متابوليسمي ياخته را انجام دهد.واكنش ـهاي ناقل عصبي است ) حسي كه محل خروج مولكول2
  ديگر را داشته باشد. ياختةامكان انتقال پيام عصبي به  ـدارد  ) حركتي كه فقط با ساختار عصبي ارتباط3
  هاي رانويه هدايت كند.دهد ـ پيام عصبي را بدون تأثير گره) حسي كه امكان تشكيل همايه را به اين ياخته مي4
  

  صحيح است.  3گزينه  .113
 ياختـة اي بـه  ياختـه يام عصبي از جسـم اي است. پتنها بخشي از نورون كه فقط با ساختار عصبي ارتباط دارد، جسم ياخته

  شود. ديگر منتقل نمي
  ها: بررسي ساير گزينه

تواند پيام عصبي را از يك نورون ديگر كتاب درسي،  مي گفتةاي طبق ياختهاي است و جسمياختهنورون درون جسم هستة) 1
  هم دريافت كند.  

-آسه انجام مـي  پايانةهاي متابوليسمي نورون در شي از فعاليتشود. بخآسه خارج مي پايانةهاي ناقل عصبي از ) مولكول2
  كنند.توليد مي ATPهايي كه در اين بخش قرار دارند، مولكول گيرد؛ مثالً راكيزه

هاي حسي پيـام عصـبي را   ها ممكن است غالف ميلين داشته باشند يا نداشته باشند؛ پس نورون ) هر كدام از انواع نورون4
  كنند.هاي رانويه هم هدايت ميبدون تأثير گره

  
  

  كند؟ هاي مخ انسان به مطلب درستي اشاره مي كدام، در ارتباط با لوب .114
  كند.  ها را دريافت مي شده در تاالموس سري، پيام عصبي تقويت ) هر لوب پس1
  است.مننژ در تماس  پردةترين  د، با ضخيمهايي كه در مجاورت پيازهاي بويايي قرار دار ) هريك از لوب2
  ترين لوب آن، با مركز تنظيم تعادل بدن مجاورت دارد. بزرگمخ برخالف  نيمكرةترين لوب هر  ) كوچك3
  هاي مخ مرز مشترك داشته باشد. تواند با انواع ديگر لوب شود، نمي ) لوبي كه در نماي بااليي مخ ديده نمي4
  

  صحيح است.  3گزينه  .114
سري برخالف لوب پيشاني  آيند. لوب پس هاي مخ به حساب مي ترين لوب كسري، كوچ ترين و لوب پس لوب پيشاني، بزرگ

  شود. در مجاورت مخچه قرار دارد؛ مخچه مركز تنظيم تعادل بدن محسوب مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  ها). كند (نه تاالموس هاي مربوط به تاالموس سمت خود را دريافت مي سري، فقط پيام هاي پس ) هريك از لوب1
مننـژ   پردةترين  مننژ داخلي كه نازك پردةها با  اند؛ اين لوب هاي پيشاني مخ در مجاورت پيازهاي بويايي قرار گرفته ب) لو2

  است، تماس دارند.
هـاي مـخ مـرز مشـترك      ها با انواع ديگر لوب شوند؛ هريك از اين لوب هاي گيجگاهي در نماي بااليي مخ ديده نمي ) لوب4

  دارند.
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  است؟ نادرستتشريح چشم گاو  رةدرباكدام عبارت،  .115
  اي دور محل استقرار عدسي قرار دارد. جسم مژگاني به شكل حلقه) 1
  تر است و درون آن قرار گرفته است. عنبيه نسبت به جسم مژگاني نازك) 2
  تر آن به سمت بيني قرار دارد. تر قرنيه به سمت گوش و بخش باريك بخش پهن) 3
  در سطح بااليي چشم نسبت به سطح پاييني آن، بيشتر است. عصب بينايي تا قرنيه فاصلة) 4
  

  صحيح است.  3گزينه  .115
تـر آن بـه    تر آن به سمت بيني و بخـش باريـك   كه بخش پهن شود به طوري مرغ ديده مي در چشم گاو، قرنيه به شكل تخم

  سمت گوش قرار دارد. 
  ها: بررسي ساير گزينه

تـر و   ل استقرار عدسي قرار دارد؛ درون اين حلقه، عنبيه قرار دارد كه نـازك اي دور مح ) جسم مژگاني به شكل حلقه2و  1
  هاي صاف حلقوي و شعاعي است. شامل ماهيچه

گيريم. سطحي كه در آن فاصـله عصـب تـا     عصب بينايي تا قرنيه را در نظر مي فاصلة) براي تشخيص باال و پايين چشم، 4
  ، پايين چشم است.روي قرنيه بيشتر است، بااليي چشم و سطح ديگر

  
  
  
  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ  فيزيك

C12يون هستةبار الكتريكي  .116
e)/چند كولن است؟ 6 C)  191 6 10  

1(1  2(/
 191 6 10  3(/

 199 6 10  4(/
 18112 10  

  
  صحيح است. 3زينه گ .116

  تعداد بار مثبت درون هسته برابر است با:
  n

/ /q ne q ( ) CÂμUH jkø          6 19 196 1 6 10 9 6 10  
 )4(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  
  
  

يابد، در ايـن   كنيم و  انرژي پتانسيل الكتريكي ذره افزايش مي جا مي بار منفي را در يك ميدان الكتريكي جابه .117
  است..........  كار نيروي الكتريكي و.........  جايي پتانسيل الكتريكي جابه

  ) كاهش ـ مثبت4  ) افزايش ـ مثبت3  ) كاهش ـ منفي2  ) افزايش ـ منفي1
  

  صحيح است. 2گزينه  .117
  با توجه به صورت سؤال داريم:

UVيابد. پتانسيل الكتريكي كاهش مي   Vq
SLX¶

Âÿ¹¶
       0  

  U
E EU W W     0 0  

 )22ة (فيزيك يازدهم تجربي، صفح
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  مطابق شكل زير است. كدام گزينه درست است؟ q2و q1هاي ميدان الكتريكي حاصل از دو بار الكتريكي خط .118

1(q
q 1

2
1  

2(q
q 1

2
0 1  

3(q
q  1

2
1 0  

4(q
q  1

2
1  

  
  صحيح است. 1گزينه  .118

چنـين تـراكم خطـوط     نام باشند، بنابراين نسبت دو بار مثبت است، هـم  با توجه به خطوط ميدان بايد دو بار هم
|بيشتر بوده و q1اطراف بار q | | q |1   ) درست است.1(گزينة است بنابراين  2

 )17فحة (فيزيك يازدهم تجربي، ص

  
  
  

 انـدازة كند. اگـر   عبور مي Cو  Bپرتاب شده و روي خط راست از نقاط  A نقطةرو الكتروني از  در شكل روبه .119
  باشد، كدام گزينه درست است؟ Vبرابر Cتا  B نقطةو از  Vبرابر Bتا  A نقطةتغييرات سرعت از 

1(V V    
2(V V    
3(V V    
  ) بسته به شرايط هر سه گزينه ممكن است.4
  
  

  صحيح است. 3گزينه  .119
  يابد. بيشتر كاهش مي Bتا  Aبيشتر است پس سرعت از  Bتا  Aناحية چون تراكم خطوط در 

  V V    
 )21جربي، صفحة (فيزيك يازدهم ت

  
  
  

qاي از فضا بر بار الكتريكي در نقطه .120 mC0 F/نيروي الكتريكي 4 i j     
  2 15 10 1 2 وارد  SIدر  10

iبرحسب بردارهاي SIشود. بردار ميدان الكتريكي در  مي
 وj


  كدام است؟ 

1(i j 25 30
 

  2(/ i j 12 5 3
 

  3(i j25 30
 

  4(/ i j 12 5 30
 

  
  

  صحيح است. 4گزينه  .120
FEرابطةبا توجه به  q


  داريم: 

  /
/

FE E i j E i jq



 
        

 

      12
3 3

1 2 105 10 12 5 30
4 10 4 10

  
 )10(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
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شـود. اگـر كـار     جـا مـي   جابـه  Bتـا   A نقطـة در يك ميدان الكتريكـي از   C10اي مثبت بار الكتريكي نقطه .121
Aباشد، mJ2شده توسط ميدان الكتريكي انجام BV V چند ولت است؟  

1(100  
2 (100  
3(200  
4( 200  
  

  صحيح است. 4گزينه  .121
  برابر است با: Bتا  Aاختالف پتانسيل از 

  E
B A

U W
B AV V V

UV V V Vq
 

   
        



3
6

2 10 200
10 10

  

  A BV V V   200  
 )21(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  
  
  

Nبرابـر  Bو  Aدر نقـاط   qاختالف بزرگي ميدان الكتريكـي بـار    .122
C14    اسـت. بـارq   اسـت؟  چنـد نـانوكولن

N.m(k )
C

 
29

29 10  

1 (16  
2 (18  
3 (32  
4 (36  
  

  صحيح است. 3گزينه  .122
qEرابطةبا توجه به  K

r
   برابر است با: Bو  A، ميدان در نقاط 2

  A A
qE E q   9 99 10 109  

  B B
qE E q     9 999 10 1016 16  

Nاختالف بزرگي اين دو ميدان
C14 :داده شده است  

  A BE E E q( ) q( )       9 99 714 10 1 14 1016 16  
  q C nC   932 10 32  

 )11(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
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رهـا شـده و ذره معلـق     mg20و جـرم nC10اي بـا بـار   وجود دارد، ذره Eدر محلي كه ميدان الكتريكي  .123
kNردار ميدان الكتريكي برحسبمانده است. ب باقي

C كدام است؟N(g )kg10  

1(j20


  

2(j20


  

3(j20000


  
4(j20000


  

  
  صحيح است. 2گزينه  .123

شود و براي آنكه ذره ساكن باقي بماند بايد نيروي الكتريكي رو به باال به ذره وارد  رد ميسمت پايين به ذره وا نيروي وزن به
  اين دو نيرو با هم برابر باشد:اندازة شود و 

  EF mg E | q | mg    
  E       9 610 10 20 10 10  

  N KNE EC C    320 10 20  
و ميدان الكتريكي خالف جهت يكديگر هستند. بنابراين جهت ميـدان  چون بار ذره منفي بوده پس جهت نيروي الكتريكي 

  الكتريكي رو به پايين است و خواهيم داشت:
  E j 


20  
 )19(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  
  
  

. پتانسـيل الكتريكـي   به زمين وصل شده است B صفحةبوده و  V40برابر A صفحةرو پتانسيل  در شكل روبه .124
  چند ولت است؟ M نقطة

1 (48  
2 (32  
3 (45  
4 (35  
  

  صحيح است. 2گزينه  .124
اي كه به زمين متصل بوده داراي پتانسيل الكتريكي  چنين صفحه موازي يكنواخت است، همصفحة ميدان الكتريكي بين دو 

  صفر است:

  
VE AB AM Md

AB AM
AB AM

V V VE E d d
        4040 0

15 3  
  M MV V V   8 40 32  

 )24زيك يازدهم تجربي، صفحة (في
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مشابه و رسانا هستند. در چه صورتي بار هر دو گوي يكسان و مخالف صـفر   Bو  Aرو، دو گوي  در شكل روبه .125
  خواهد شد؟

را بسته و باز كنيم، سپس دو گـوي را   K2) در حضور ميله كليد1
  م.از هم جدا كرده و در نهايت ميله را دور كني

را بسته و باز كنيم، سپس ميلـه را دور   K1) در حضور ميله كليد2
  كرده و در نهايت دو گوي را از هم دور كنيم.

را بسته، سپس ميلـه را دور كـرده، دو    K2) در حضور ميله كليد3
  را باز كنيم. K2گوي را جدا نموده و در نهايت كليد

را بسته، سـپس ميلـه را دور كـرده، دو     K1) در حضور ميله كليد4
  را باز كنيم. K1گوي را جدا نموده و در نهايت كليد

  

  صحيح است. 2گزينه  .125
شود. با وصل و قطع هـر كـدام از كليـدها در حضـور      القا مي بار مثبت Bبار منفي و در  Aدليل بار ميله در گوي  در ابتدا به

 Bمنفـي و بـار گـوي     Aشود، در اين صورت در حضور ميله و پس از قطع كليد بار گـوي   خنثي مي Bميله بار مثبت گوي 
تماس خنثي است و اين دو گوي در تماس با هم هستند. اگر با وجود تماس دو گوي، ميله را دور كنيم دو گوي مشابه در 

  كنند. شود و هر دو گوي بار يكسان و منفي پيدا مي تقسيم مي Bو  Aبين  Aبا هم هستند پس بار گوي 
 )4(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  
  

qفلزي مشابه بسيار كوچك داراي بارهاي الكتريكي كرةدو  .126 C 1 qو 4 C  2  r فاصلةهستند و در  12
قرار دهيم نيرويي كـه   rفاصلةكنند، اگر دو بار را با هم تماس داده و در  وارد مي N480ديگر نيرويبر يك

rكند. تغيير مي N440كنند دو بار بر هم وارد مي
r كدام است؟  

1 (2    2(1
4    

3(23
2    

  ) درست است.3) و (1( گزينة) 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .126
  شود. ها با هم يكسان و برابر ميانگين بارهاي اوليه مي با تماس دوباره، بار آن

  q qq q q q C         1 2
1 2 1 2 42  

  نويسيم: نسبت دو نيرو را مي

  
| q || q |K

F r F r F r
F | q || q | F F rK rr

 

         


1 2
2 2 2

21 2 22

16
1

48 3  

  يابد و يا افزايش: تغييرات نيرو داده شده اما گفته نشده كه نيرو كاهش مي
  ) نيرو افزايش يافته باشد:1حالت (

  F F N F N    440 920  

  r r
rr

   

2
2

92 23920 1
480 3 4 2  

  ) نيرو كاهش يافته باشد:2حالت (
  F F N F N    440 40  

  r r
rr

  

2
2

40 1 1
480 3 2  

 )6دهم تجربي، صفحة (فيزيك ياز
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qصورت زير است. ميدان حاصـل از بـار   برحسب فاصله از آن به qنمودار ميدان الكتريكي حاصل از بار  .127
در  2

rفاصلة r1 Nچند 2
C است؟  

1(9
8  2(9

4  

3(9
2  4(9

5  

  
  

  صحيح است. 1گزينه  .127
  آوريم: دست مي را به r2و r1فاصلةنسبت ميدان الكتريكي در 

  

qK
E r r( ) r rE q rK

r

      
2

21 1 2
2 1

2 1
2
2

36 9 9 34  

  با توجه به نمودار:
  r r r r r r cm,r cm         2 1 1 1 1 1 240 3 40 2 40 20 60  

rفاصلة r cm 1 2   است: 80
  q Kq KqE K

r ( )      
 

1 2 2 2 2
1

36 36 36
20 10 4 10

  

  Kq    2144 10  

  
q qK KqE K E

(r r ) ( )



  
     

   

2
2 2 2 2 2

1 2

2 2 144 10
80 10 128 10 128 10

  

  NE C  9
8  

 )12(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
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چنـد   A نقطـة اضافه كنيم، ميدان الكتريكي خالص در  q1باررا به  q2درصد از بار 25رو اگر  در شكل روبه .128
  شود؟ برابر مي

1(7
13  2(7

12  

3(12
7  4(13

7  

  
  صحيح است. 2گزينه  .128

25درصد از يك بار برابر 25 1
100 1از آن بار است. 4

Cبرابر q2بار 4 2 بوده كه از بارq2  گرفته شده و به بـارq1  داده
  شود: مي

  

  A

E K
r E E E K

rE K
r







 
   

 

6
1 2 6

1 26 2
2 2

4 10
6 10

8 10
4

  

  

  /
A

E K
r E E E K

rE K
r






  
     

  

6
61 2

1 26 2
2 2

2 10
3 5 10

6 10
4

  

  آوريم: دست مي را به AEبه AEحال نسبت

  
/

/A
A

KE r
E

K
r







   



6

2
6

2

3 5 10
3 5 2 7
6 2 126 10

  

 )14(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
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q/سه بـار  .129 C 1 2 5،q C 2 q/و 2 C  3 2 )روي نقـاط  xoy صـفحة ترتيـب روي   را بـه  5 cm , )3 0،
( , cm)0 )و 4 cm , cm)6 از طرف دو بار ديگر چند نيوتـون   q2اند. برايند نيروهاي وارد بر بار قرار گرفته 4

N.m(Kاست؟ )
C

 
29

29 10  

1 (18  2(/4 5  3 (9  4(/13 5  
  

  صحيح است. 4گزينه  .129
  كنيم كه اين سه بار روي يك خط قرار دارند يا نه: دهيم و بررسي مي شده قرار مي ابتدا سه بار را در نقاط گفته

  
  ( , )

( , )
ôi KÃ{    

3 0 0 4 4
3 0 30 4  

  ( , ) ( )
( , )

ôi KÃ{      
3 0 0 4 4

3 6 36 4  

  ي يك خط قرار دارند.هر سه نقطه رو
  آوريم: دست مي را به q2و q3چنين ، همq2و q1دو بارفاصلة 

  r ( ) ( ) cm    2 2
12 0 4 3 0 5  

  r ( ) ( ) cm     2 2
23 4 4 6 0 10  

  كنيم: كند و جهت آن را مشخص مي وارد مي q2به بار q1و q3حال نيرويي كه دو بار

  
  | q || q |F K F N

r




     


1291 2
12 122 4

12

5 109 10 18
25 10

  

  /
| q || q |F K F N

r




     


1293 2
32 322 4

32

5 109 10 4 5
100 10

  

T  دو نيرو خالف جهت هم هستند. بنابراين:  / /F N  18 4 5 13 5  
 )11بي، صفحة (فيزيك يازدهم تجر
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qمطابق شكل سه بار الكتريكي .130 C  1 4،q C  2 qو 8 C 3 اي  الزاويـه  در سه رأس مثلث قـائم  6
اســت؟ برحســب بردارهــاي يكــه كــدام SIدر  q1انــد. بــردار براينــد نيروهــاي وارد بــر بــار ثابــت شــده

N.m(K )
C

 
29

29 10  

1(i j 240 320  
2(i j 180 240  
3(i j 240 320  
4(i j180 320  
  

  صحيح است. 1گزينه  .130
  كنيم: ها را مشخص مي جهت آنچنين  و هم q3و q2نيروي وارد از طرف بارهاي

   
| q q |F K

r
 1 3

31 2  

   
F N  31

90 24 2409  

   
| q q |F K

r
 1 2

21 2  

  
F N  21

90 32 3209  
tF i j  240 320

   
 )9(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  
  

اسـت.   TEصـورت  به O نقطةدر  Bqو Aqررو بردار ميدان الكتريكي خالص حاصل از دو با در شكل روبه .131

Aنسبت
B

q
q كدام است؟  

1(3  
2 (3  

3(3
2  

4(3
4  

  

  صحيح است. 2گزينه  .131
  با هم برابر باشند: BEو AEدرجه است پس بايد BE ،45و AEبا TEبينزاوية با توجه به شكل زير 

  
  

A
B

rtan r A B
A B

A B

q qE E K K
r r

 
  

60 3
2 2  

  A A
B B

q r( )q r 2 3
 )14(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة   
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كه ميدان حاصل از اين بار مطابق شـكل در مبـدأ مختصـات برابـر     طوري ايم به يك ذره خنثي را باردار كرده .132

/E i 1 8


 است..........  الكترون.........  شود در اين صورت اين ذره مي SIدر  

   /
N.m(k ,e C)

C
   

29 19
29 10 1 6 10  

1(/  101 25   ـ گرفته 10

2(/  101 25   ـ از دست داده 10

3(/  91 25   ـ از دست داده 10

4(/  91 25   ـ گرفته 10
  

  صحيح است. 3گزينه  .132
س بار ذره مثبـت بـوده و در واقـع ذره    باردار خارج شده پذرة ها است، ميدان از xبا توجه به جهت ميدان كه خالف جهت محور 

  الكترون از دست داده است.
  /q C C     9 100 2 10 2 10/

q qE k
r

    9
2 1 8 9 10 1  

qرابطةشده از  تعداد بار مبادله ne آيد. دست مي به  
  /ne n        10 19 102 10 1 6 10 2 10  

  /
/

n    
9 10 910 10 1 25 100 8 8  

 )11ربي، صفحة (فيزيك يازدهم تج

  
  
  

  اند. در اين صورت: عايقي قرار دارند و در حال تعادللولة درون  q2و q1باردارگلولة مطابق شكل، دو  .133
 q1بـر بـار   با نيروي الكتريكـي وارد  m1) الزاماً دو بار همنام بوده و نيروي وزن وارد بر1

  اند. اندازه هم
 q2با نيروي الكتريكي وارد بـر بـار   m2) الزاماً دو بار همنام بوده و نيروي وزن وارد بر2

  اند. اندازه هم
 q1با نيروي الكتريكي وارد بـر بـار   m1) الزاماً دو بار ناهمنام بوده و نيروي وزن وارد بر3

  اند. اندازه هم
 q1با نيروي الكتريكي وارد بر بـار  m2) الزاماً دو بار ناهمنام بوده و نيروي وزن وارد بر4

  اند. اندازه هم
  

  صحيح است. 4گزينه  .133
  معلق است پس بايد نيروهاي وارد بر آن متوازن باشد: q2لولةگ

  EF m g 2  
بـر بـار   q1اند. نيروي الكتريكي كه بار اهمنامن q2و q1ربايشي است بنابراين q2و q1نيروي الكتريكي بين

q2 كند با نيروي الكتريكي كه بار وارد ميq2 برq1 كند برابر است از اين رو: وارد مي  E(F m g)
1 2  

 )11هم تجربي، صفحة (فيزيك يازد
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Nدر يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي .134
C

qباردار ذرةكه جهت آن قائم و رو به باالست،  410 C 2 

چنـد ميلـي    cm20باشد، انرژي جنبشي ذره پس از طي مسافت g1شود. اگر جرم ذره از حال سكون رها مي
N(gشود؟ ژول مي )kg10  

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

  صحيح است. 2گزينه  .134
  با توجه به قضيه كار و انرژي جنبشي داريم:

  T g EW K W W K     0  
EFنيروي الكتريكي برابـر اندازة  Eq N   22 mgو نيـروي وزن برابـر   10 N   3 210 10 اسـت و نيـروي وزن    10

Emgشود و چون سمت باال وارد مي سمت پايين و نيروي الكتريكي به به F سمت باال شروع به حركت  است پس جسم به
  كند. مي

  mgh Edq K    
  / / K       2 210 0 2 2 10 0 2  

  K J mJ  32 10 2  
  

 )21يازدهم تجربي، صفحة  (فيزيك

  
  
  

هـاي يكسـان روي محـيط دايـره ثابـت       در مركز دايره قرار دارد و چهار بار با فاصله qرو بار در شكل روبه .135

qاند. نسبت شده
q
 كدام باشد تا نيروي الكتريكي خالص وارد بر بارq  خالف جهت محورx قرار گيرد؟  

1 (1    
2 (2  

3(1
2  

4(2  
  

  صحيح است. 1گزينه  .135
  كند: اين بار را جذب مي qرا دفع و بار qبار q2بار

  
qqF k

qqr F kqq rF k
r





 



1 2
2

2 2

2

3  

و در جهـت نشـان    Fنيـز برابـر    qو q4قرار گيرد بايد نيروها از طـرف بـار   xبراي آنكه نيروي خالص خالف جهت محور 
  شده باشد: داده

  qqF k
r
 1 2

4  

  q qF k
r
  2 2  

  

qqkبرابر F2و F1چون بايد برايند
r


qqkآن برابراندازة باشد و  F1خالف جهت F2شود پس بايد 23
r


باشـد بنـابراين بـار    2

q برابرq .است  
  )10(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
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  دقيقه 25: گويي مدت پاسخ  شيمي

  كدام موارد از مطالب زير درست هستند؟ .136
  خورد. ها به هم مي دليل مصرف كم مواد معدني و نفتي و توليد حجم انبوهي از زباله هاي طبيعي به آ) نظم چرخه

  اقتصادي است. توسعةدار  پرچم جديد، مادةب) كشف و درك خواص يك 
  تواند دليل پيدايش تجارت جهاني باشد. پ) پراكندگي منابع شيميايي گوناگون مي

  شوند. رساناها ساخته مي ت) پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام نيمه
  »ت«و » پ) «4  »پ«و » ب) «3  »ت«و » پ«، »آ) «2  »ت«و » آ) «1
  

  صحيح است. 4ه گزين .136
  بررسي موارد:

هـا بـه هـم     مواد معدني و نفتي و توليد حجـم انبـوهي از زبالـه    روية بيدليل مصرف  هاي طبيعي به آ) نادرست؛ نظم چرخه
  خورد. مي

  فناوري است. توسعةدار  جديد پرچم مادةب) نادرست؛ كشف و درك خواص يك 
  پ) درست
  ت) درست

  )3و  2هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  
  

  است؟ نادرستهاي زير كدام مورد  از بين عبارت .137
  اي سه نوع عنصر نافلز، شبه فلز و فلز وجود دارد. از جدول دوره 14) در گروه 1
  شود. ) در هر دوره از جدول تناوبي از چپ به راست، از خاصيت فلزي كاسته شده و بر خاصيت نافلزي افزوده مي2
  هستند. ) كربن و سيليسيم، نافلز، سخت و شكننده3
  اي كمتر از دو برابر تعداد عناصر فلزي اين دوره است. سوم جدول دوره دورة) تعداد عناصر نافلزي در 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .137
مورد، شـبه   4سوم  دورةكربن يك نافلز و سيليسيم يك شبه فلز است و هر دو سخت و شكننده هستند. تعداد نافلزات در 

  مورد است. 3مورد و فلز  1فلز 
  )10تا  6هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  

   ترتيب و از راست به چپ در كدام دسته عنصرها به درستي بيان شده است؟ شده به خواص داده .138
  »گذاري الكترون ـ شكنندگي و خرد شدن رسانايي گرمايي و الكتريكي زياد ـ توانايي به اشتراك«
1 (Mg  ـC  ـSn  2 (Al  ـCl  ـSi  3 (Na  ـS  ـGa  4 (Fe  ـP  ـPb  
  

  صحيح است.  2گزينه  .138
  اين عناصر رساناي گرما و الكتريسيته هستند:

Pb ,Sn ,Fe , Na ,Al,Mg ,Ga  
P,S,Cl,C,Si  توانند الكترون به اشتراك گذارند: اين عناصر مي ,Ge  

Si اين عناصر شكننده هستند:  ,Ge  
  )10تا  6هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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  اند؟  ترتيب (از راست به چپ) افزايش خاصيت فلزي مرتب شده ر چند مورد، عنصرها بهد .139
    Al13،Mg12،Na11آ)

  Li3،Na11،K19ب)
  Ca20،Sr38،Ba56پ)
  Ca20،Mg12،Be4ت)

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

  صحيح است. 2گزينه  .139
درسـت اسـت. در   » پ«و » ب«شود، پس مورد  اد مياي عنصرها از باال به پايين خصلت فلزي زي در هر گروه از جدول دوره

  درست است.» آ«شود، پس مورد  هر تناوب نيز از راست به چپ خصلت فلزي زياد مي
  )14تا  10هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  
  

  در مورد فلزات قليايي چند مورد درست است؟ .140

  است. ns1صورت آخر در اتم فلزهاي قليايي به اليةآ) آرايش الكتروني 
  شود. شيميايي فلز بيشتر مي ، فعاليتnشدن تر  ب) با بزرگ

nقليايي از در فلزهاي n) پ 1 تاn    كند. تغيير مي 7
  شود. باشد، بار كاتيون حاصل از اين فلزات بيشتر مي تر بزرگ nهرچه ت) 

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

  صحيح است. 4گزينه  .140
شود، چون هيدروژن در باالي اين گـروه فلـز نيسـت از     شروع مي 2از  nاست ولي  ns1آخر اتم فلزهاي قليايي اليةآرايش 

فلزهـاي   همـة شـود.   شود و فعاليت شيميايي آن نيز بيشتر مي ، شعاع اتم فلز قليايي بيشتر ميnطرف ديگر با بزرگ شدن 
M)شوند.  ها به كاتيون با يك بار مثبت تبديل مي يايي در واكنش با ساير اتمقل )  

  )14تا  10هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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گـروه آنهـا در    شمارةاي (تناوبي) برحسب  دوم جدول دوره دورةدر  p دستةپذيري عناصر  روند كلي واكنش .141
  درستي آمده است؟ كدام گزينه به

1 (  
  

2 (  

3 (  

4 (  

  
  صحيح است.  2گزينه  .141

افزايش و بعـد از آن چـون بـه     17دوم) از چپ به راست تا گروه  دورةپذيري نافلزات در يك دوره از جدول تناوبي ( واكنش
  يابد. شدت كاهش مي پذيري به رسد، واكنش گاز نجيب مي

  )47تا  6هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  
  
  

ترتيب از راست به چپ هريك از ايـن عناصـر در    دول تناوبي به شرح زير است. بههاي سه عنصر از ج ويژگي .142
  گيرند؟ كدام دسته قرار مي

  .باشدهمين اليه  s زيراليةنصف آن آخر   الية p زيراليةهاي  سوم كه شمار الكترون دورةآ) عنصري از 
ندارد و تنها توانايي به اشتراك گذاشـتن  دوم كه رسانايي الكتريكي دارد، اما رسانايي گرمايي  دورةب) عنصري از 

  الكترون را دارد.
هـا الكتـرون بـه     شود و در واكنش با ديگر اتـم  پ) عنصري كه رسانايي الكتريكي كمي دارد، در اثر ضربه خرد مي

  گذارند. اشتراك مي
  فلز ـ فلز) فلز ـ نا4  ) فلز ـ نافلز ـ شبه فلز3  ) نافلز ـ شبه فلز ـ فلز2  ) فلز ـ فلز ـ شبه فلز1
  

  صحيح است. 3گزينه  .142
Al  آ)  : s s p s p q±Î2 2 6 2 1

13 1 2 2 3 3  
p e
s e

â¾Ä¯oÄp jHk÷U
â¾Ä¯oÄp jHk÷U



  1
2  

)هاي عنصر ب) ويژگي C)6 كربن نافلز  
)هاي عنصر پ) ويژگي Ge)32 ژرمانيوم شبه فلز  

  )10تا  6هاي  شيمي يازدهم، صفحه(
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  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت .143
  دهند. ها، دو عنصر در دماي اتاق با گاز هيدروژن واكنش مي آ) در بين هالوژن

  است. Na11و Li3بيشتر از اختالف شعاع اتمي دو عنصر Cl17و F9ب) اختالف شعاع اتمي دو عنصر
تري نسبت به نخستين عنصـر   شود، شعاع اتمي كوچك پ) نخستين عنصر از تناوب چهارم كه در اثر ضربه خرد مي

  نارساناي اين تناوب دارد.
  هستند. 1راي ظرفيتالكتروني خود يك الكترون دارند، دا اليةچهارم كه در آخرين  دورةت) تمام فلزات 

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

  صحيح است. 3گزينه  .143
  نادرست هستند.» ت«و » پ«، »ب«موارد 

  بررسي موارد:
  دهند. آرامي با گاز هيدروژن واكنش مي سرعت و گاز كلر به آ) درست؛ در دماي اتاق گاز فلوئور به

طـور   يابد. از طرفـي بـه   هاي الكتروني شعاع اتمي افزايش مي باال به پايين با افزايش تعداد اليه ب) نادرست؛ در يك گروه از
كمتـر   Cl17و F9هاي نافلزي است، پس اختالف شعاع اتمي دو عنصر هاي فلزي بيشتر از گروه كلي افزايش شعاع در گروه

  است. Na11و Li3عنصرهاي از اين اختالف در
)پ) نادرست؛ ژرمانيوم Ge)32     شـود و  نخستين عنصر از تناوب چهارم است كه در اثـر ضـربه خـرد مـيSe34   (سـلنيوم)

  شعاع اتمي داريم: مقايسةنخستين عنصر نارساناي اين تناوب است كه در 
Ge Ser rيابد. ، چون از چپ به راست در هر دوره شعاع اتمي كاهش مي  

)آخر اليةدر  Cr24ت) نادرست؛ s)4 خود يك الكترون داشته ولي ظرفيت2،3و... دارد و ظرفيت آن1 .نيست  
  14تا  11هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  
  

  كدام گزينه در مورد عنصر طال درست است؟ .144
  ) توانايي بازتابش زياد پرتوهاي خورشيدي، باعث استفاده از آن در ساخت كاله فضانوردان گرديده است.1
  اما مقدار آن در معادن طال بسيار زياد است. شود، شكل فلزي و عنصري به مقدار كم يافت مي ) طال در طبيعت به2
اي بـا   كـاري بـه صـفحه    توان با چكـش  خوار و سخت است كه چند گرم از آن را مي اي چكش ) فلز طال به اندازه3

  مساحت چند متر مربع تبديل كرد.
  گذارد. محيطي بر جاي نميبار زيست هاي صنعتي آثار زيان ) استخراج طال همانند ديگر فعاليت4
  

  صحيح است. 1گزينه  .144
  هاي نادرست: بررسي گزينه

  شود، اما مقدار آن در معادن طال بسيار كم است. شكل فلزي و عنصري خود يافت مي ) طال در طبيعت به2
اي با مساحت چنـد متـر    خواري به صفحه توان با چكش نرم است كه چند گرم از آن را ميخوار و  اي چكش ) فلز طال به اندازه3

  مربع تبديل كرد.
  گذارد. بار زيست محيطي بر جاي مي هاي صنعتي آثار زيان ) استخراج طال همانند ديگر فعاليت4

  )17(شيمي يازدهم، صفحة 
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جدول تناوبي انتخاب كرد كه تفـاوت   (از هر دوره يك عنصر) دوم و چهارم دورة ازتوان  چه تعداد جفت عنصر مي .145
  باشد؟ 18عدد اتمي آنها برابر 

1 (8  2 (10  3 (11  4 (12  
  

  صحيح است.  1گزينه  .145
باشد. بـراي اينكـه تفـاوت عـدد      عنصر مي 8شود و داراي  ختم مي Ne10شروع و به Li3دوم جدول تناوبي از عنصر دورة

شـود.   خـتم مـي   28شروع و به  21باشد، عدد اتمي آن بايد از  18اتمي عنصري در تناوب چهارم با عنصري در تناوب دوم 
  جفت عنصر وجود دارد. 8يعني در حالت كلي 

o~¹ø Sÿ] 8
   

  

28 21 1 8

10 3 1 8
  

1اختالف عدد اتمي عنصر 2تعداد عناصر بين  
  )14تا  11هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  
  

  باشند؟ مي نادرستذكرشده در كدام موارد زير  مقايسة .146
Áq±Î S±~iآ) : K Na Mg 19 11 12     

}÷ÂμUH ÌIب) : Be Mg B 4 12 5   
ÂÄIÃμÃ{ SÃ²I÷Îپ) : Cl Br Ar 17 35 18    
oT§²H ¸TÎo¬ ¾M ®ÄIμU«·ت) : P Si S 15 14 16  

  »ت«و » پ) «4  »پ«و » آ) «3  »ت«و » ب) «2  »ب«و » آ) «1
  

  صحيح است. 2گزينه  .146
  نادرست هستند.» ت«و » ب«موارد 

Mg :[ Ne] s B:[ He] s p3 â½n»j 2 â½n»j
2 ½»o¬ 13 ½»o¬
   
 

2 2 1
12 10 5 23 2 2  

Be :[ He] s 2 â½n»j
2 ½»o¬
 


2
4 2 2  

  بررسي موارد نادرست:
:  شود. بنابراين:  ب) شعاع اتمي در هر گروه از باال به پايين زياد و از چپ به راست كم مي Mg Be BÂμ U H ÌI÷{  12 4 5  

  Sو  Pو نافلز:  Siت) شبه فلز: 
eدهد.    هيچ يوني تشكيل نمي Si14عنصر : S P¸TÎo¬ ¾M ®ÄIμU 16 16  

  14تا  11هاي  يازدهم، صفحه(شيمي 
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  است؟ نادرستچهارم  دورةهاي زير در مورد عناصر  چه تعداد از عبارت .147
  خود يك الكترون دارند. زيراليةترين  عنصر داريم كه در بيروني 4آ) 

  رفيت ششمين عنصر اين دوره يك الكترون وجود دارد.ظ اليةب) در 
  پر است. آن نيمه d3زيراليةپ) تنها يك عنصر واسطه داريم كه 

  قبل خود برسد. دورةتواند با از دست دان سه الكترون به آرايش گاز نجيب  ت) عنصر سوم اين دوره مي
  قرار دارد. 14ه، در گروه ث) يكي از شبه فلزات موجود در اين دور

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

  صحيح است. 2گزينه  .147
  نادرست هستند.» پ«و » ب«موارد 

K  آ) درست؛ :[ Ar] s , Cu :[ Ar] d s1 10 1
19 18 29 184 3 4  

Cr :[ Ar] d s , Ga :[ Ar] d s p5 1 10 2 1
24 18 31 183 4 3 4 4  

Cr  ب) نادرست؛  :[ Ar] d s5 1
24 18 3 4  

eSÃÎoË ÁIÀ jHk÷U   5 1 6  
  عنصر داريم: 2پ) نادرست؛ 

Cr :[ Ar] d s , Mn :[ Ar] d s5 1 5 2
24 18 25 183 4 3 4  

Sc  ) درست؛ ت :[ Ar] d s Sc :[ Ar]1 2 3
21 18 21 183 4  

)فلز ث) درست؛ عنصر شبه Ge)32 .در گروه چهاردهم قرار دارد  
  

  )17تا  14هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  
  
  

Zاگر آرايش الكتروني كاتيون .148 X 52 lچهار الكترون با 2    است؟ نادرستداشته باشد، چند مورد از مطالب زير  2
lالكترون با عدد كوانتومي 8داراي  Xآ) عنصر  0 است.  

  الكترون وجود دارد. 4اين كاتيون  اليةترين  ب) در بيروني
  نوترون است. 28پ) اين كاتيون داراي 

  .باشد مي Caپذيري آن بيشتر از فلز  جدول تناوبي قرار دارد و واكنش 4 دورةو  6در گروه  Xت) عنصر 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
  

  صحيح است. 2گزينه  .148
  نادرست هستند.» ت«و » ب«، »آ«موارد 

Zباشد مي Cr24همان عنصر X : s s p s p d s 52 2 2 6 2 6 5 11 2 2 3 3 3 4  
  جدول تناوبي قرار دارد. 4 دورةو  6كه در گروه  

Z X : s s p s p d52 2 2 2 6 2 6 41 2 2 3 3 3  
  بررسي موارد:
sآ) نادرست؛ s s s2 2 2 11 2 3 lالكترون با 7داراي  Xعنصر  4 0 .است  

X  ب) نادرست؛ : s s p s p d52 2 2 2 6 2 6 4
24 1 2 2 3 3 3  

eاين كاتيون، اليةترين  در بيروني  2 6 4   وجود دارد. 12
(n)   پ) درست؛ A Z·»oU¼º jHk÷U     52 24 28  

  ) است. Caپذيري آن كمتر از فلز كلسيم ( جدول تناوبي قرار دارد ولي واكنش 4 دورةو  6در گروه  Xت) نادرست؛ عنصر 
  )20و  17تا  14هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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  كدام موارد از مطالب زير درست است؟ .149
  ها كمتر است. دهنده ها از واكنش پذيري فراورده ، واكنشCu(s)با FeO(s)آ) در واكنش
SiOب) در واكنش (s)2 باC(s)ها بيشتر است. ها از فراورده دهنده پذيري واكنش ، واكنش  
Feپ) در واكنش O (s)2   ها بيشتر است. دهنده ها از واكنش پذيري فراورده ، واكنشMg(s)با 3
Naت) در واكنش O(s)2 باC(s)ها كمتر است. ها از فراورده دهنده پذيري واكنش ، واكنش  

  »ت«و » ب« )4  »ب«و » آ) «3  »ت«و » پ«، »ب) «2  »ت«و » پ«، »آ) «1
  

  صحيح است. 4 گزينه .149
  درست است.» ت«و » ب«موارد 

هـا كمتـر اسـت.     دهنـده  ها از واكـنش  پذيري فراورده شود، واكنش طور طبيعي انجام مي طور كلي در هر واكنش شيميايي كه به به
  هاي طبيعي) (واكنش

هـا بيشـتر اسـت.     هدهنـد  هـا از واكـنش   پـذيري فـراورده   شود، واكـنش  طور طبيعي انجام نمي در هر واكنش شيميايي كه به
  هاي غيرطبيعي) (واكنش

Cu FeOA) Â÷ÃLöoÃü    
:ÁoÄmQïy¹¨H» IÀï½k¹Àjïy¹¨H» IÀï½jn»HoÎ  

C SiO Si COJ) Â÷ÃLö  2   
:ÁoÄmQïy¹¨H» IÀï½k¹Àjïy¹¨H» IÀï½jn»HoÎ  

Mg Fe O Fe MgON) Â÷ÃLö  2 3   
:ÁoÄmQïy¹¨H» IÀï½k¹Àjïy¹¨H» IÀï½jn»HoÎ  

C Na OR) Â÷ÃLöoÃü 2   
:ÁoÄmQïy¹¨H» IÀï½k¹Àjïy¹¨H» IÀï½jn»HoÎ  
  )20تا  18هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  
  

)است؟ نادرستدر مورد عناصر واسطه كدام مورد  .150 Cu)29  

Scتناوب چهارم، تنها كاتيون واسطة) در بين عنصرهاي 1 3
  است كه آرايش گاز نجيب را دارد. 21

  شود. ها استفاده مي ) از اسكانديم در ساخت تلويزيون رنگي و برخي شيشه2

Cuكاتيون) 3 2 كه آرايش الكتروني آن بهd103 شود، به رنگ آبي است. ختم مي  
  ترتيب به رنگ آبي، سرخ و سبز هستند. ) فيروزه، ياقوت و زمرد به4
  

  صحيح است. 3گزينه  .150
Cu : s s p s p d s2 2 6 2 6 10 1

29 1 2 2 3 3 3 4  
Cu : s s p s p d2 2 2 6 2 6 9

29 1 2 2 3 3 3  
Cuكاتيون 2  زيراليةالكترون در  9دارايd3.است  

  )17تا  12هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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  است؟ نادرستدر مورد استخراج فلزات كدام مورد  .151
  تخراج آن فلز دشوارتر است.پذيري فلزي بيشتر باشد، اس ) هرچه واكنش1
Fe) آهن را از سنگ معدن2 O2   توان استخراج كرد. و در واكنش با سديم يا كربن مي 3
  اقتصادي بيشتري دارد. صرفة) استخراج آهن با كمك فلز سديم 3
  شوند. شكل سنگ معدن يافت مي ) فلزها اغلب در طبيعت به4
  

  صحيح است. 3گزينه  .151
Feآهن ازاستخراج  O2   قيمت است. تر است، چون فلز سديم گران با كمك كربن اقتصادي 3

Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)  2 3 22 3 4 3  
  )21تا  18هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  
  

  است؟ نادرستكدام گزينه  .152
  گويند. مورد انتظار در هر واكنش، مقدار نظري مي فراوردة) به مقدار 1
  گويند. آيد، مقدار عملي مي دست مي اي كه در عمل از يك واكنش به ) به مقدار فراورده2
  دهد. ) بازده درصدي يك واكنش درواقع كارايي واكنش را نشان مي3
  آيد. دست مي مورد انتظار از واكنش به ردةفراوو با انجام فرايند، مقدار ها  ) در بيشتر واكنش4
  

  صحيح است. 4گزينه  .152
مـورد انتظـار حاصـل     فـراوردة گيرد،  اي كه صورت مي هاي ناخواسته ها به داليل گوناگون از جمله واكنش در بيشتر واكنش

  شود. نمي
  )25تا  22هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  
  

كيلوگرم اتانول (سوخت سبز) چند كيلوگرم گلـوكز بايـد تخميـر شـود؟      230 تهيةمطابق واكنش زير، براي  .153
C)درصد است.) 60(بازده واكنش  , O , H : g.mol )   112 16 1  

C H O (aq) C H OH(aq) CO (g) 6 12 6 2 5 22 2  
1 (450  2 (750  3 (270  4 (650  
  

  صحيح است. 2گزينه  .153
C H O (aq) C H OH (aq) CO (g) 6 12 6 2 5 22 2  

mol molg?kgC H O kg kg g mol
Ï¼ºIU H q¨¼±¬Ï¼ºIU H Ï¼ºIU H Ï¼ºIU H   6 12 6

1 11000230 1 46 2  
g kg kgmol g

q¨¼±¬
q¨¼±¬  180 1 4501 1000  

Â±μø nHk£¶ÁkÅnj ½jpIM ÁoÊº nHk£¶ 100  
xمقدار گلوكز  kgx   45060 100 750  

  )25تا  22هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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كيلوگرم از اين ماده در واكنش  16رود. از واكنش  كار مي عنوان رنگ قرمز در نقاشي به اكسيد به (III)آهن .154
5/با گاز كربن مونوكسيد،   دست آمده است. بازده درصدي اين واكنش كدام است؟   كيلوگرم آهن به 6

(Fe , O , C : g .mol )   156 16 12  
Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)  2 3 23 2 3  

1 (50  2 (70  3 (60  4 (40  
  

  صحيح است. 1گزينه  .154
Fe O (s) CO (g) Fe(s) CO (g)  2 3 23 2 3  

molFe Og molFe?kg Fe kg Fe O kg g Fe O molFe O   2 3
2 3

2 3 2 3

11000 216 1 160 1  

/
g Fe kg kg FemolFe g ÁoÊº nHk£¶  56 1 11 21 1000  

/
/

Â±μø nHk£¶ÁkÅnj ½jpIM ½jpIM kÅnjÁoÊº nHk£¶     
5 6100 100 5011 2  

  )25تا  22هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  
  
  

/اگر ظرف محتوي .155 g24 KClO)پتاسيم كلرات 5 خالي براي  محفظةدر يك سوي ترازو قرار داده شود و  3(
راي ارتفـاع برابـر   تـرازو در ابتـدا دا   كفـة ديگر باشـد و دو   كفةدر  KClO3تجزيةورود اكسيژن حاصل از 

حـاوي ظـرف اكسـيژن     كفـة تر از  چند گرم سنگين KClO3كفةه، تجزيباشند، پس از انجام كامل واكنش 
  خواهد بود؟ 

/(K , Cl , O : g .mol )   139 35 5 16  
KClO (معادله موازنه شود.) (s) KCl(s) O (g) 3 2  

1(/9 6  2(/14 9  3(/5 3  4(/12 5  
  

  صحيح است.  3گزينه  .155
واكنش: شدة معادلة موازنه

  KClO (s) KCl(s) O (g)
m m

 3 2

1 2

2 2 3

  
  شود. جا مي ديگر ترازو جابه كفةماند و اكسيژن توليدشده به  اولي ترازو باقي مي كفة) توليدي در KClمقدار پتاسيم كلريد (

/
/

molKClO molKCl?g KCl m g KClO g KClO molKClO   3
1 3

3 3

1 224 5 122 5 2  
/

/
g KCl gmolKCl 

74 5 14 91  

/
/

molKClO molO?g O m g KClO g KClO molKClO   3 2
2 2 3

3 3

1 324 5 122 5 2  

/
g O gmolO 2

2

32 9 61  

/ / /m m g    1 2 14 9 9 6 5   ترازو كفة 2اختالف جرم 3
  )24تا  22هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



                                                            اختصاصي تجربي.  1. آزمون  دهم (دوره دوم متوسطه)ياز هيپا                               
 

 

محل انجام محاسبات

44

درصـد واكـنش داده و    60گرم گاز نيتروژن با مقدار كافي گاز هيدروژن بـا بـازده درصـدي واكـنش      840 .156
نـد  برسانيم، چ STPهاي نهايي را به شرايط  حاصل را بسوزانيم و فراورده فراوردةكند. اگر  آمونياك توليد مي

N)باشد؟ ليتر گاز در ظرف موجود مي : g .mol )   (معادله موازنه شود.) 114
¥IÃº¼¶A ¸Ti¼w y¹¨H» : NH (g) O (g) NO(g) H O(g)  3 2 2  

1 (1344  2(/806 4  3 (2016  4(/448 2  
  

  صحيح است. 2گزينه  .156
  نويسيم: شده فرايند هابر و سوختن گاز آمونياك را مي موازنه معادلة

) N (g) H (g) NH (g) 2 2 31 3 2  
) NH (g) O (g) NO (g) H O (g)  3 2 22 4 5 4 6  

را برحسـب ليتـر محاسـبه     NO، مقدار گـاز  2 معادلةو سپس با استفاده از  را محاسبه كرده NH3مقدار N2ابتدا از مقدار
صورت مايع از گازهـا جـدا    ) آب بهatm1و فشار C0باشند (دما STPها در شرايط  كنيم. بايد توجه داشت اگر فراورده مي
  شود. مي

/mol N mol NH L NOmol NOg N g N mol N mol NH mol NO   2 3
2

2 2 3

1 2 22 44840 28 1 4 1  

/ L NOpI¬

y¹¨H» ÁkÅnj ½jpIM

 60 806 4100
  

  )23و  22، 19هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  
  

%هاي برابر از كلسيم كربنات با خلوص اگر جرم .157 گرمايي كامـل   تجزيةبر اثر  21%يم كربنات با خلوصو منيز 50
 (I)اكسيد در شرايط يكسان (از نظر دما و فشار) آزاد كنند، بـازده درصـدي واكـنش    حجم برابر از گاز كربن دي

C)است؟ (II)چند برابر بازده درصدي واكنش , O , Ca , Mg : g .mol )    112 16 40 24   
(I) CaCO (s) CaO(s) CO (g)
(II) MgCO (s) MgO(s) CO (g)

 
 

3 2
3 2

  

1(/0 5  2 (1  3 (2  4 (4  
  

  صحيح است. 1گزينه  .157
توانيم بـه   طبق قانون آووگادرو در شرايط يكسان از نظر دما و فشار يك مول از گازهاي مختلف حجم برابري دارند، پس مي

منيزيم كربنـات و كلسـيم    اوليةكار ببريم. جرم  جاي نسبت حجمي گازهاي توليدشده در دو واكنش نسبت مولي آنها را به
  گيريم: در نظر مي mكربنات را 

molCaCO?molCO (I) mg CaCO gCaCO   3
2 3

3

150
100 100  

(I)RmolCO
molCaCO 2

3

1
1 100  

molMgCO?molCO (II) mg MgCO g MgCO   3
2 3

3

121
100 84  

(II)RmolCO
molMgCO 2

3

1
1 100  

molCO (I) molCO (II)2 2  
(I) (II)R R

m m       50 1 21 1
100 100 100 100 84 100  

(I)
/

(II)

R
R

  
100 21 2 0 550 84 4  

  )24تا  22هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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  هستند؟ نادرستكدام موارد از مطالب زير  .158
  پايدار است كه اقتصاد آن شكوفا باشد و آسيب كمتري به محيط زيست برساند. توسعةاي در مسير  آ) جامعه

د منگنز، كبالت، آهن، نيكل و... در ذخـاير زمينـي نسـبت بـه كـف اقيـانوس،       هاي فلزي مانن ب) غلظت بيشتر گونه
  دهد. برداري از اين منابع را نويد مي بهره

  اي از اقيانوس آرام در سطح بستر يا نيمه فرورفته در بستر متراكم شده است. ها كلوخه در ناحيه پ) ميليون
دانان را بر آن داشت كـه   كره، شيمي ن اين منابع در سنگت) نياز روزافزون جهان به منابع شيميايي و كاهش ميزا

  وجوي منابع تازه باشند. در جست
  »ت«و » پ) «4  »پ«و » ب) «3  »ت«و » ب) «2  »ب«و » آ) «1
  

  صحيح است. 3گزينه  .158
  هستند.نادرست » پ«و » ب«موارد 

  بررسي موارد نادرست:
هاي فلزي مانند منگنز، كبالت، آهن، نيكل و... موجود در كـف اقيـانوس نسـبت بـه ذخـاير زمينـي،        ب) غلظت بيشتر گونه

  دهد. برداري از اين منابع را نويد مي بهره
  راكنده شده است.اي از اقيانوس آرام در سطح بستر يا نيمه فرورفته در بستر پ ها كلوخه در ناحيه پ) ميليون

  )27تا  25هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  
  
  

  است؟ نادرستهاي زير درخصوص فرايند استخراج و بازيافت فلزها از جمله آهن  چه تعداد از عبارت .159
سـاعت   25مـدت   واتـي بـه   60رژي الزم براي روشن نگه داشتن يك المـپ  آ) از بازگرداني هفت قوطي فوالدي ان

  شود. تأمين مي
  برد. هاي زيستي بيشتري را از بين مي ب) بازيافت فلزات سبب افزايش سرعت گرمايش جهاني شده و گونه

  كند. پايدار كشورها كمك مي توسعةاكسيد را كاهش داده و به  پ) بازيافت فلزات ردپاي كربن دي
  آهنگ مصرف و استخراج فلز آهن با آهنگ برگشت آن به طبيعت يكسان است.ت) 

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

  صحيح است. 2گزينه  .159
  نادرست هستند.» ت«و » ب«موارد 

  بررسي موارد نادرست:
  برد. هاي زيستي كمتري را از بين مي ب) بازيافت فلزات سبب كاهش سرعت گرمايش جهاني شده و گونه

طبيعت يكسان نيسـت، چـون سـرعت مصـرف و در پـي آن       ت) آهنگ مصرف و استخراج فلز آهن با آهنگ برگشت آن به
اي  گونـه  استخراج فلز خيلي بيشتر از سرعت بازگشت فلزها به طبيعت است. از طرفي بازگشت اغلب فلزهـا بـه طبيعـت بـه    

  اند. صورت غيريكنواخت در طبيعت پخش شده مجدد براي بشر نخواهد بود و به استفادةاست كه قابل 
  )28و  27اي ه (شيمي يازدهم، صفحه
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  كدام موارد زير درست هستند؟ .160
  روند. شمار مي آ) فلزات از منابع تجديدپذير طبيعت به

  شود. هايي از فلزات قليايي يافت مي ها كلوخه ب) در برخي مناطق از كف اقيانوس
  شود. وعي كلوخه از فلز منيزيم در گروه دوم يافت ميكره ن پ) در بستر آب

  كدام ) هيچ4  »ب«و » آ) «3  »پ«و » ب) «2  »پ«) فقط 1
  

  صحيح است. 4گزينه  .160
  نادرست است.» آ«فلزات از منابع تجديدناپذير در طبيعت هستند، پس 

اند. فلزات قليايي و منيـزم از فلـزات    هايي از همين فلزات يافت شده كره سولفيدهايي از فلزات واسطه و كلوخه در بستر آب
  روند.  شمار نمي اصلي هستند و جزء فلزات واسطه به

  نادرست هستند.» پ«و » ب«موارد پس 
  )28تا  26هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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