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ﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي  :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻠﺎب – ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ – ﭘﻠﺎك  923ﺗﻠﻔﻦ021-6463 : :

@kanoonir_11r

ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪﮔﺎن آزﻣﻮن  21آﺑﺎن
ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ا ن

ﻧﺎم ﻃﺮاﺣﺎن

ﻧﺎم درس

ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي ،ﻋﺎرﻓﻪﺳﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻗﻮرﭼﻴﺎن ،اﻓﺸﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻧﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ )(2
ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(2

وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي ،ﺳﻴﺪهﻣﺤﻴﺎ ﻣﻮﻣﻨﻲ ،رﺿﺎ ﻳﺰدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(2

ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ ،اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(2

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي ،ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻮﻫﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻃﺎﻫﺮي ،ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش
ﺟـــﻮاد زﻧﮕﻨﻪﻗﺎﺳـــﻢآﺑﺎدي ،اﺣﺴـــﺎن ﻏﻨـــﻲزاده ،ﻣﺠﺘﺒـــﻲ ﻧـــﺎدري ،ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻟﺸـــﮕﺮي ،ﻃـــﺎﻫﺮ دادﺳـــﺘﺎﻧﻲ ،ﻋﺮﻓـــﺎن ﺻـــﺎدﻗﻲ،
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اﻓﺸﻴﻦ ﺧﺎﺻﻪﺧﺎن ،اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﺎﻛﭙﺎش ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻠﺎح ،اﺣﺴﺎن ﺧﻴﺮاﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻨﺪان ،ﺳﺮژﻳﻘﻴﺎزارﻳﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰي
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ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه

ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻠﺎﻣﻲ
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ﻣﺪﻳﺮ :اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ  -ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي

ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺣﺮوفﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ
ﻧﻈﺎرت ﭼﺎپ

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻣﺎزﻳﺎر ﺷﻴﺮواﻧﻲﻣﻘﺪم
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ(  -ﻣﻬﺪي ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
زﻳﺒﻨﺪه ﻓﺮﻫﺎدزاده )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ(  -ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺘﺢاﻟﻪزاده )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

پروژة ( -)2آزمون  22آبان 2011

فارسي ()2

عمومي یازدهم

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسي ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

صفحة4 :
 21دقیقه

(ستایش :لطف خدا)
ادبیات تعلیمي
ادبیات پایداری
(در امواج سند ،درس آزاد)
صفحة  11تا 37


 -1
کدام واژه نادرست معنا شده است؟
 )1یوز :یوزپلنگ ،جانوری شکاری ،کوچکتر از پلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن میروند.
 )2کوشک :ساختمانی بلند ،وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته است؛ قصر ،کاخ
 )3مرغزار :سبزهزار ،زمینی که دارای سبزه و گلهای کاشته شده است.
 ) 4توقیع :مُهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه
 -2کلمة مشخص شده در همة گزینهها از نظر امالیی بهجز … نادرست است.
 )1کنون که در چمن آمد گل از (عَدَم – اَدَم) به وجود  /بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود
( )2آفیت -عافیت) چشم مدار از من میخانه نشین  /که دم از خدمت رندان زدهام تا هستم
 )3جز خون دل که ریزدم از دیده بر کنار  /حاصل نشد ز نخل محبّت (ثمر -سمر) مرا
 )4ای بسا شب که نزاری زِ شبستان وصال  /یادها کرده و تا روز به خون (غلطیده -غلتیده)
 -3حروف مشترک نام صاحب ابیات زیر کدام است؟
الف) در ر ه عشق وطن از سر جان خاسته ایم  /تا در این ره چه کند همت مردانة ما
ب) چه در کار و چه در کار آزمودن  /نباید جز به خود ،محتاج بودن
( )3ر ش ی)
( )2پ ع و ی)
( )1ر ع م ی)
 -4در کدام بیت آرایة «مجاز» دیده میشود؟
 )1ای باد ،بوی یار بدین مبتال رسان  /در چشم من ز خاک درش توتیا رسان
 )2گر هیچ از آن طرف گذری افتدت ز من  /خدمت بر و سالم بگوی و دعا رسان
 )3گفتی که نالة تو به یار تو میرسد  /آنجا که ناله میرسد ،آنجا مرا رسان
 )4از دیده غرق آب شدم ،مردمی بکن  /این آب را نهفته بدان آشنا رسان
 -5همة آرایههای « مجاز ،تلمیح ،تشبیه» در تمام ابیات به کار رفته است بهجز … .
 )1بارها یوسف دل را که به چاه غم توست  /دو جهانش به خرید آمده نفروختهام
 )2عالمی ریزهخور سفرة فیضش باشد  /آن که از سفرة دنیاست به یک نان راضی
 )3چرا به سر ننهد هدهد صبا افسر  /که وصف شهر سبا را بر سلیمان گفت
 )4ای ماه کنعانی تو را یاران به چاه افکندهاند  /در رشتة پیوند ما چنگی زن و باال بیا
 -6نقش همة کلمات مشخص شده در کمانک برابر هر بیت درست است بهجز:
 )1از روی تلخ توست چنین مرگ ناگوار  /این زهر را به جبهة واکرده نوش کن (نهاد -صفت)
 )2چون می در این دو هفته که محبوس این خُمی  /سرجوش زندگانی خود صرف جوش کن (متمم -نهاد)
 )3چون صبح در پیالة زرین آفتاب  /خونابهای که میدهد ایام نوش کن (متمم -مفعول)
 )4ساقی صبوح کرده ز میخانه میرسد  /صائب وداع صبر و دل و عقل و هوش کن (متمم -مضافالیه)
 -7در همة گزینهها بهجز … فعل مجهول دیده میشود.
 )1چنینم نوشته بد اختر به سر  /که من کشته گردم به دست پدر
 )2خوشتر آن باشد که سرّ دلبران  /گفته آید در حدیث دیگران
 )3پیداست از نفس زدن وحشت شرار  /کز آه کوهکن جگر سنگ خاره سوخت
 )4بدین سان شود کشته در کارزار  /به زاری سرآید برو روزگار

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  111تا  222کتاب جامع فارسی یازدهم ( 111سؤال)

( )4ر ا ص ت ی)
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صفحة5 :

عمومي یازدهم

 -8بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی بیشتری دارد؟
«به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی  /پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد»
 )1نهادی چون قدم در راه از دلبستگی بگذر  /که میگردد گره در رشته ،سنگِ راه ،سوزن را
 )2میکند سلطنت فانی خود را باقی  /پادشاهی که دلش مایل درویشان است
 )3هر کفی خاک که بر عرصة دشتی بینی  /رخ ماهی بود و فرق شهی عالی رای
 )4می کند از هر سر مویم سفیدی راه مرگ  /پایم از خواب گران در سنگ خارا مانده است
 -9بیت « حساب خود اینجا کن ،آسوده دل شو  /میفکن به روز جزا کار خود را» با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟
 )1حسابی گیر بر انگشت با خویش  /که آن روز پسین آسان شود پیش
 )2چون ممکن نیست دانستن شمار مرگ معروفان  /ببین تا خود که داند کرد در عالم حساب ایدون
 )3چشم کودک همچو خر در آخر است  /چشم عاقل در حساب آخرست
 )4بیش از آن کن حساب خود که تو را  /دیگری در حساب گیرد سخت
 -11مفهوم کلی بیت زیر با کدام بیت در تقابل است؟
«در آن تاریک شب می گشت پنهان  /فروغ خرگه خوارزمشاهی»
 )1دیوان کنون حکومت دیوان کجا کنند  /کانگشتری به دست سلیمان رسید باز
 )2مدتی شد تا به جان فرمان سلطان میبریم  /این زمان سلطان ما فرمانبر فرمان ماست
 )3ز سایه پر و بال هما که در گذرست  /زوال دولت ناپایدار معلوم است
 ) 4کسی کو پادشاه و مهتر و فرمانروا باشد  /به آن کوشد که او را همت و کام و هوا باشد
فارسي ( -)2سؤاالت آشنا

 -11معنی چند واژه در مقابل آن غلط است؟
(بادپا  :تیز تک)( ،پایاب :عمیق)( ،نبازی :خوار نشمری)( ،خُود :تاج)( ،رستاخیز :مردن)( ،خرگه :سراپرده)( ،باره :کلبه)( ،سینهماالن :با حالت
سینهخیز)
 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4پنج

 -12در کدام گزینه غلط امالیی مشهود نیست؟
 )1ولـــی کــراحــیت پــادشــام دور افکند

کـــه دور بـــاد دل نــازنیـنش از اکراه

 )2نیکمردی همچو مردان ذایل و فانی شود

آن که بودت یار جانی دشمن جانی شود

 )3سیــرت راهزنـــان داری لــیــکن تـــو

جز که بســـتان و زر و ضــیعت نـستانی

 )4خـــواهم سـخنـی گفت دهـانم بمبندید

کامــروز هــالل اســـت ورا رازگشـایی

 -13کدام گزینه در مورد «دوبیتیهای پیوسته» صحیح نیست؟
 )1از چند بند هموزن و همآهنگ تشکیل شده است.
 )2ملکالشعرای بهار ،فریدون تولّلی و فرخی یزدی سرودههایی در این قالب شعری دارند.
 )3طرح مضامین سیاسی و اجتماعی موضوع اغلب چهار پارههاست.
 )4رواج آن از دورة مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.
 -14ترتیب آرایههای « تشبیه ،استعاره ،مجاز ،اغراق ،جناس» در کدام گزینه درست آمده است؟
الف) در آن بـــاران تیــــر و برق پوالد

میان شام رســـتاخیـز میگشت

ب) از این سدّ روان ،در دیدة شــــاه

ز هر موجی هزاران نیش میرفت

ج) ز رخسارش فرومــیریخت اشــکی

بنـــای زنــدگی بــر آب میدید

د) چو آتش در سپاه دشـــمن افــتاد

ز آتــش هـم کمی سوزندهتر شد

هـ) نهان میگشت روی روشـــن روز

به زیــر دامـــن شـب در سیاهی

 )1الف -ب -ج -د -هـ

 )2ب -الف -د -هـ -ج

 )3الف -ب -هـ -ج -د

 )4ب -الف -ج -د -هـ

پروژة ( -)2آزمون  22آبان 2011

صفحة6 :

عمومي یازدهم

 -15یکی از آرایه های مقابل کدام گزینه نادرست است؟
 )1به خوناب شفــق در دامــن شام  /به خون آلوده ،ایران کهن دیـد (تشبیه /تشخیص)
 )2میان موج مـــیرقصــید در آب  /به رقص مرگ ،اخترهای انبوه (استعاره /مراعاتنظیر)
 )3از این سدّ روان در دیدة شـــاه  /ز هر موجی هزاران نیش میرفت (تشبیه /استعاره)
 )4چه اندیشید آن دم ،کس ندانست  /که مـــژگانـش به خـون دیده تر شد (مجاز /تشبیه)
 -16تعداد مسند در کدام ابیات ،یکسان است؟
الف) در عالم زیبایـی تو خواجــة معـروفی

در گوشة تنــــهایی من بنــدة گم نامم

ب) ساقی از این مقام شد صبح نشاط ،شام شد

خواب خوشم حرام شد بادة خوشگوار هــم

ج) در سرم هست که خــاک کف پای تو شوم

من بر اینــــم مگرم بخـــــت موافق نشـود

د) با وجـــود تو نمـــانده است امیدی ما را

که رخ خــــوب تو دیباچـة هر امید اســت

 )1الف ،د

 )2الف ،ج

 )3ب ،ج

 )4ب ،د

 -17در کدام بیت ترکیبهای وصفی بیشتری دیده میشود؟
 )1میان موج میرقــصـــید در آب

به رقص مــــرگ ،اخترهای انبوه

 )2در آن سیمـــابگون امواج لرزان

خیال تـــازهای در خواب میدید

 )3خروشان ،ژرف ،بیپهنا ،کفآلـود

دل شب میدرید و پیش میرفت

 )4ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک

خدا داند چـــه افـسرها که رفته

 -18معنای کدام عبارت در مقابل آن نادرست آمده است؟
 )1امیر از آن جهان آمده ،به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید :امیر که از مرگ نجات یافته بود وارد خیمه شد و لباسهایش را عوض کرد.
 ) 2این دبیر کافی ،به نشاط قلم درنهاد تا نزدیک نماز پیشین ،از این مهمات فارغ شده بود :این نویسندة الیق با شادمانی دست از کار کشید
زیرا کارهای مهم را تا نزدیک نماز ظهر انجام داده بود.
 )3تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراختر بتوانند زیست :تا زمین زراعتی کوچکی برای خود بخرند و بتوانند راحتتر زندگی کنند.
 )4مرا سخت دربایست نیست .وزر و وبالِ این چه به کار آید؟ :به آنها نیازی ندارم و زیر بار گناه و عذاب آن نمیروم.
 -19مفهوم ابیات همة گزینهها به جز گزینة … یکسان است.
 )1خلق را تقلیـــدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلـید باد

 )2بگذر از تقلــید ای جان جهان

تا شـــوی واقف بر اســـرار نهان

 )3عبادت به تقلید گمراهی است

خنک رهروی را که آگاهـی است

 )4گر راز مرا ندانی انـکار مــکن

تقلید کن آن قدر که تحقیق شود

 -21مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1دوام پــــــرورش انـــدر کنــــار مادر دهر

طمع مکن که در او بوی مهربانی نیست

 )2چه حاجت است عیـــــان را به استماع بیان

که بیوفایی دور فلک نـــهانی نیســـت

 )3دل ای رفیق در این کاروان ســـــرای مبند

که خانه ساختــــن آیین کاروانی نیست

 )4چو بتپرست بهصورت چنان شدی مشــغول

که دیگرت خبر از لــــذّت معانی نیست

پروژة ( -)2آزمون  22آبان 2011

عربي ،زبان قرآن ()2

عمومي یازدهم

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربي ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

صفحة7 :
 21دقیقه

مِن آیاتِ األخالقِ
صفحة  1تا 16


 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمة من أو إلي العربيّة أو المفهوم ( 12ـ :)12
 -21یا أیّها الّذین آمَنوا ال یسخر قومٍ مِن قومٍ عسي أن یکونوا خيراً مِنهم و ال نساءٌ من نساءٍ عسي أن یَکُنَّ خيراً مِنهنَّ :
 )1کسانی که ایمان آوردهاند نباید گروهی را ریشخند کنند چه بسا از آنها بهتر باشند و زنانی نباید زنانی را مسخره کند شاید از آنها بهتر باشند.
 )2ای کسانی که ایمان آوردهاید نباید گروهی ،گروهی را مسخره کند شاید بهتر از آنها باشند و نه زنانی ،زنانی را شاید که از آنها بهتر باشند.
 )3ای کسانی که ایمان آوردهاید قومی ،قوم دیگر را مسخره نمیکند شاید آنها بهترین باشند و نه زنانی ،زنانی را چه بسا از آنها بهتر باشند.
 )4ای کسانی که ایمان آوردهاید یک قوم نباید قومی را ریشخند کند شاید بهتر از آنها باشند و نه زنانی ،زنانی را شاید بهترین آنها باشند.
« -22علَي صدیقک أن ال یَذکر عيوبَ اآلخرین ألنّ أکبر العيب أن یَعيب ما فيه مثلُه!»:
 )1بر دوست تو واجب است که عیوب دیگران را ذکر نکند ،چرا که عیب بزرگتر آن است که عیبجویی کند از آنچه مانندش را دارد!
 )2دوست تو باید عیبهای دیگران را ذکر نکند ،زیرا بزرگترین عیب آن است که همانند آن را عیبدار کند!
 )3دوستت عیبهای دیگران را ذکر نمیکند ،زیرا عیبجویی از چیزی که همانند آن در خودت هست بزرگترین عیب است!
 )4نباید دوست تو عیبهای دیگران را ذکر کند ،زیرا بزرگترین عیب این است که از آنچه مانندش در او هست عیبجویی کند!
« -23ینهانا اللّه في کتابه من إستِهزاء اآلخَرینَ عسي أن یکونوا في أرفع درجات عندَ اللّهِ!»:
 )1خداوند در کتاب ما را از تمسخر دیگران نهی میکند؛ شاید که در رتبههایی باالتر نزد او باشند!
 )2خداوند در کتابش ما را از عیبجویی دیگران باز میدارد؛ شاید که در مقامات باالتری نزد خداوند هستند!
 )3خدا ما را در کتاب خود از ریشخند کردن دیگران باز میدارد؛ شاید که در باالترین مقامات نزد خدا باشند!
 )4ما در کتاب خدا ،از تمسخر دیگران نهی شدهایم؛ زیرا که در باالترین مقامات نزد خداوند هستند!
 -24عيّن الصّحيح:
 )1صدیقی الحنون أقرب شخصٍ لی و أتکلَّم معه کثیراً! :دوست خیلی مهربانم فرد نزدیکی به من است و با او خیلی صحبت میکنم!
 )2إنّ الطفل الصغیر یرَی کلّ خیر فی اُمّه و یَلجأ إلیها! :کودک کوچک هر خوبی را در مادر میبیند و به او پناه میبرد!
 )3إنّ الخوف من األلم أسوأ من نفس األلم! :قطعاً ترس از درد بدتر از خود درد است!
 )4قد تکون جملة قصیرة خیراً من جملة طویلة لبیان عقائدنا! :یک جملة کوتاه بهتر از یک جملة طوالنی برای بیان عقیدههایمان است!
« -25دانشآموزان صادق از همشاگردی خود عيبجویي نميکنند!»:
 )2الطلّابُ الصادقونَ ال تَعیبونَ زمالءَهم!
 )1ال یَعیبُ الطلّابُ الصادقونَ زمیلَهم!
 )4الطلّابُ الصادقونَ ال یَعیبونَ زمالءَهم!
 )3ال یَعیبونَ الطلّابُ الصادقونَ زمیلَهم!
 -26عيِّن الخطأ في المفهوم :إنَّ اهللَ توّابٌ رحيمٌ
گفتم شکستم توبهها ،گفتی کـه بخشیدم ،بیا
 )1گفتم منم اهل خطا ،گفتی کـه بخشیدم ،بیا
کریم خطابخش پوزشپذیر
 )2خداوند بخشنده دستگیر
چنان کنی که به بار آورد پشیمانی
 )3روا مدار که در پیچ و خم گذار عمر
صد بار اگر توبه شکستی بازآ
 )4این درگَه ما درگَه نومیدی نیست
 -27عيّن الخطأ:
 )2العُجب :إظهار النّدامة من الذّنب و العزم علی ترکه!
 )1المَیْت :مَن خرجتْ روحه من جسمه و جمعه «مَوْتی»!
 )4تَنابُز باألَلقاب :تسمیة اآلخَرینَ باألسماء القبیحةِ!
 )3عَسَی :یدلّ علی الرّجاء و مترادفه «رُبَّما»!
 -28عَيِّن العبارة التي ماجَاءَ فيها مُتَضادُ الکلمة
 )2العلماء هم أکابر البشر و الجاهلون هم أصاغر الناس من حیث العلم!
 )1بئس العمل الفسوق و من یفعل ذلك فهو من الظالمین!
 )4التواضع من الصفات العلیا لإلنسان و العُجب من أدنى صفات اإلنسان!
 )3أحلّ اهلل النعم الکثیرة فی األرض و حرمّ بعضها!
 -29عيّن ما ليس فيه اسم التفضيل:
 )2ربّنا آتنا فی الدّنیا حسنةً و فی اآلخرة حسنةً
 )1وال تَهِنوا و التَحزَنوا وَ أنتم األَعلَون
 )4أنا أَعلَم أنَّ هناک مکتبة کبیرة!
 )3إنّما الخیر فی إرشاد اآلخَرین إلی تَعلُّم العلوم و الفنون!
 -31عيِّن معني «خير» مختلفاً عن البقيّة:
 )2الّذی أهدی إلیکم عیوبکم من خیر أصدقائکم!
 )1الخیر فی ما وقع فَعلی النّاس االهتمام بهذا الموضوع!
 )4یبقی الخیرُ حتّی یری صاحبُه ثمرتَه!
 )3ما تفعلوا من خیر فإنّ اهلل به علیمٌ!

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  11تا  151کتاب جامع عربی یازدهم ( 01سؤال)
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دین و زندگي ()2

صفحة8 :

عمومي یازدهم

دانشآموزان اقلیتهای مذهبي ،شما میتوانید سؤالهای معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگي ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
چند از  01آزمون قبل

 21دقیقه

تفکر و اندیشه
(هدایت الهي ،تداوم
هدایت)
صفحة  8تا 32

هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز

 -31ثمرة ارزشمند رفتار مؤمنانه و پذیرش فراخوان خدا و پیامبراو چیست؟
 )1برتری رتبه در دنیا و آخرت

 )2بخشیدن زندگی حقیقی به انسان

 )3نداشتن دستاویز و دلیل در مقابل خداوند

 )4تعقل در پیام الهی

 -32احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد ،موجب چه چیزی شده است؟
 )1همواره شاهد ارائة برنامههای متفاوت از جانب مکاتب بشری باشیم.
 )2هر انسان برای انتخاب برنامهای جامع دست به تجربه و آزمون زند.
 )3تمامی انسانها به دنبال کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها میباشند.
 )4انسان با این سؤال مهم و اساسی روبهرو میشود که «آیندة او چگونه است؟»
 -33دو نتیجه ای که از پاسخ به نیازهای برتر برای انسان حاصل میشود ،کداماند؟
 )1دستیابی به سرمایههای ویژه -اعتالی اندیشة انسان در افق باالتر
 )2تضمین سعادت انسان -اعتالی اندیشة انسان در افق باالتر
 )3دستیابی به سرمایههای ویژه -ایجاد آرامش در زندگی
 )4تضمین سعادت انسان -ایجاد آرامش در زندگی
 -34پاسخ مناسب و راهگشا به سؤال های اساسی و بنیادین انسان باید واجد کدام ویژگیها باشد؟
 )1همهجانبه و کامالً درست و قابل اعتماد باشد ،یعنی به نیازهای مختلف انسان بهصورت هماهنگ پاسخ دهد.
 )2همه جانبه و کامالً درست و قابل اعتماد باشد ،یعنی با توجه به عمر محدود آدمی که برای تجربه کردن همـة راههـای پیشـنهادی کـافی
نیست ،احتمالی و مشکوک نباشد.
 )3کامالً درست و قابل اعتماد و جامع و همهجانبه باشد ،یعنی با توجه به زیاد و گوناگون بـودن راههـای پیشـنهادی ،نیازمنـد بـه آزمـودن
نباشد.
 )4کامالً درست و قابل اعتماد و جامع و همهجانبه باشد ،یعنی با توجه به ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد وجودی آدمی ،برای تشخیص صحت
آن ،نیازی به آزمون و خطا نباشد.
 -35محتوای برنامة هدایت انسان که از سوی خداوند فرستاده می شود ،دربرگیرندة چیست و از چه طریقی به دست بشر میرسد؟
 )1نیازهای برتر و اساسی -تفکر و تعقل

 )2نیازهای برتر و اساسی -پیامبران

 )3پاسخ به سؤاالت بنیادین -تفکر و تعقل

 )4پاسخ به سؤاالت بنیادین -پیامبران
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 -36اگر از ما بپرسند « :چرا خداوند متعال فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟» در پاسخ چه خواهیم گفت؟
 )1زیرا به سبب ویژگی های مشترک (فطرت) خداوند یک برنامة کلی به انسانها ارزانی داشته تا آنان را به هدف مشترک کـه در خلقتشـان
قرار دارد ،برساند.
 )2چون فکر و اندیشة مردم به صورت تدریجی رشد میکند؛ لذا پیامبران همان اصول ثابت دین الهی را در خور فهم و اندیشة انسانها بیان
میکردند.
 )3زیرا عامل ماندگاری یک پیام تبلیغ و تفسیر آن است و پیامبران در طول تاریخ با ایمان اسـتوار و تـالش بـیماننـد دیـن الهـی را تبلیـغ
میکردند.
 )4چون باید فضیلتهای اخالقی که مشترک میان انسانها است جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتواننـد آن
را از بین ببرند.
 -37علت اختالف اهل کتاب در قرآن چه چیزی ذکر شده است و «دوری از شرک» به کدام حیطه از برنامههای اسالم اشاره دارد؟
 )1ناآگاهیهای آنان نسبت به دعوت حق  -عرصة ایمان

 )2ناآگاهیهای آنان نسبت به دعوت حق  -عرصة عمل

 )3رشک و حسدی که میان آنان بود  -عرصة ایمان

 )4رشک و حسدی که میان آنان بود  -عرصة عمل

 -38تداوم کدام موضوع باعث شد که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار
بگذارند؟
 )1ایمان استوار و تالش بی مانند پیامبران برای تبلیغ دین الهی برای جاودانگی خداپرستی و عدالتطلبی
 )2تالش برای عدم تحریف تبلیغات پیامبران گذشته و روشن کردن تبلیغات اصیل و صحیح
 )3تبیین اصول ثابت دین الهی متناسب با درک مردم و درخور فهم اندیشة انسانها
 )4تالش برای رشد تدریجی و مداوم فرهنگ و دانش مردم در شرایط و زمانهای مختلف
 -39رهاورد ورود اسالم به سرزمین های دیگر از قبیل ایران و عراق و  ...چه بود و ابتدایی بودن سط ح فرهنگ و زندگی اجتماعی به کدامیک از
عوامل تجدید نبوت اشاره دارد؟
 )1نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد - .رشد تدریجی سطح فکر مردم
 )2موجبات بینیازی جامعه از امام معصوم را فراهم آورد - .رشد تدریجی سطح فکر مردم
 )3نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد - .تحریف تعلیمات پیامبر پیشین
 )4موجبات بینیازی جامعه از امام معصوم را فراهم آورد - .تحریف تعلیمات پیامبر پیشین
 -41آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب نو نشانگر چیست و ظهور دانشمندان و عالمان فراوان با ورود اسالم به سرزمینهای دیگر بیانگر چـه
موضوعی است؟
 )1بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی ،اکنون نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد - .پویایی و روزآمد بودن دین مبین اسالم
 )2تمام تعلیمات پیامبر قبلی ،اکنون نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد - .پویایی و روزآمد بودن دین مبین اسالم
 )3تمام تعلیمات پیامبر قبلی ،اکنون نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد - .آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی
 )4بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی ،اکنون نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد - .آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی
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2011  آبان22  آزمون-)2( پروژة
 دقیقه21

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگلیسي
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
 برای آزمون امروز01 هدفگذاری چند از
 آزمون قبل01 چند از

Understanding
People (Get
Ready,…,
Vocabulary
Development,
Grammar)
31  تا15 صفحة



PART A: Grammar and Vocabulary

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

41- Although medical science has made great progress in the last 50 years, we still know … about the brain.

1) little

2) few

3) a few

4) lots of

42- Believe in yourselves! Believe in your ability to do … good in this world! God sent us here for a

purpose, and that was to improve the world in which we live.
1) many
2) some
3) a lot
4) a
43- With more than 190 countries and 7 billion people on earth, it is not hard to imagine why so …
cultures exist.
1) some
2) a little
3) much
4) many
44- My aunt is going to take her children on holiday … the fact that schools start tomorrow.
1) besides
2) despite
3) above
4) across
45- Many years ago, thousands of Irish families left their … land and went to America in search of a
better life.
1) foreign
2) oral
3) native
4) fluent
46- For the new candidates, having good spoken and written communication … in English and
Spanish is an advantage, but not essential.
1) differences
2) ranges
3) skills
4) regions
PART B: Reading Comprehension

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

About a hundred years ago, Zamenhof invented a new language called Esperanto to improve
understanding between people of different countries. He showed Esperanto to his friends to find out
what they thought about it. Later in the same year, he went to study at a university in Moscow. He
wanted to improve Esperanto. Zamenhof’s friends then worked hard to spread the new language.
They tried to persuade schools throughout the world to teach it. However, only a few people today
speak Esperanto because more and more people use English as a foreign language.
The failing of Espernato consisted of various reasons: its grammar, background, and langugae
learners’ reaction. Zamenhof’s original goal was to eliminate the gap among people by creating
an international language. Hopefully, people will remember that Esperanto’s real mission is to
facilitate exchanges between languages and cultures. The world is a richer place when it speaks
with many voices and it will be a more peaceful place if all can be heard.
47- The passage primarily intends to say that Zamenhof and his friends worked hard to … .
1) make Esperanto an international language
2) speak a new language instead of English
3) encourage people to teach Esperanto
4) understand people who speak Esperanto
48- The underlined word “they” in the passage refers to … .
1) Zamenhof’s friends
2) countries
3) people
4) teachers
49- Which of the following is TRUE, according to the passage?
1) Esperanto was invented by a Russian about a century ago.
2) Zamenhof invented Esperanto with the help of some friends.
3) Many people all over the world welcomed the new language.
4) Esperanto could not take the place of English at all.
50- It can be concluded from the passage that … .
1) schools throughout the world teach Esperanto
2) a lot of people still speak Esperanto today
3) English is much more popular than Esperanto
4) nowadays, nobody likes to speak Esperanto
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﭘﺮوژة -2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن 1400

ﺻﻔﺤﺔ11 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺣﺴﺎﺑﺎن ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 30دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1
ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ )ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻠﺎت
دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﻲ و ﻫﻨﺪﺳﻲ،
ﻣﻌﺎدﻟﺎت درﺟﻪ دوم ،ﻣﻌﺎدﻟﺎت
ﮔﻮﻳﺎ و ﮔﻨﮓ و ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ و
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 28

 -51در دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ  37, a, b, 25,...ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻠﺎت ﻣﺜﺒﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
190 (1

170 (3

180 (2

160 (4

 -52در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  Sرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم وﺳﻂ اﺿﻠﺎع آن را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺎزﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
را ﻣﺠﺪداً روي ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭼﻬﺎرم ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﭼﻬﺎرم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  Sاﺳﺖ؟
85
(2
64
39
(4
64

21
(1
64
70
(3
64

 -53ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ  nﺟﻤﻠﻪ دارد .اﮔﺮ دو ﺟﻤﻠﺔ وﺳﻂ دﻧﺒﺎﻟﻪ  20و  28و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻠﺎت  432ﺑﺎﺷﺪ n ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
24 (1

22 (2

18 (3

16 (4

 -54ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ دوم  f (x) = cx2 + ax + bاﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻊ  g(x) = ax2 + bx + cﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻋﺮض رأس ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻤﻲ اﺳﺖ.
 (2دو رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دارد.
 (3رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺪارد.
 (4ﻃﻮل رأس ﺳﻬﻤﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

 -55در ﻧﻤﻮدار ﺳﻬﻤﻲ زﻳﺮ OA = AB ،اﺳﺖ .ﺳﻬﻤﻲ ﻣﺤﻮر  yﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻋﺮض ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
-72 (1
-64 (2
-56 (3
-32 (4

 -56ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  y = (k + 1)x2 + 3 kx + k − 1ﻓﻘﻂ از رﺑﻊ اول ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻤﻲﮔﺬرد k .ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﺎزه ﺗﻌﻠﻖ دارد؟
(1, 2) (1

(−2, −1) (3

(0,1) (2

(−1,0) (4

 -57اﮔﺮ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  x2 + bx + c = 0ﻣﺠﺬور رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  x2 − 2x − 4 = 0ﺑﺎﺷﻨﺪ c − b ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
28 (1

16 (3

36 (2

- 4 (4

 -58ﻫﺮ ﮔﺎه  αو  βرﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  x2 + 2ax + b = 0ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﺪام ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ رﻳﺸﻪ ﺑﻪﺻﻮرت  α + β + α2 + β2دارد؟
x2 + 4ax − 2b = 0 (1

x2 + 4ax + 2b = 0 (2

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

x2 − 4ax + 2b = 0 (3

 4ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ 60-ﺳﻮال
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎن )) (1ﻛﺪ(5370 :
ﺳﻮالﻫﺎي  241ﺗﺎ 300

x2 − 4ax − 2b = 0 (4
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ﺻﻔﺤﺔ12 :

 -59اﮔﺮ  sin θو  cos θرﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﻪ دوم  ax2 + bx + c = 0ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﺪام ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
(a − c)2 = b2 − c2 (1

(a − c)2 = b2 + c2 (2

x+a
x
3 x2 − 3 + a
 -60ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ
+
=
x −1 x + 1
x2 − 1

- 2 (1

(a + c)2 = b2 − c2 (3
ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(a ≠ ±2

- 3 (3

2 (2

x 4 + 1 x2 − 1
+
 -61ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ − 2 = 0
x
x2

- 1 (1
- 2 (3

 (4ﺻﻔﺮ

 (1ﺻﻔﺮ

3 (4

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
1 (2

2− x
 -62ﺗﻌﺪاد رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ = 4 − x
2+ x

(a + c)2 = b2 + c2 (4

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
1 (3

2 (2

3 (4

 -63ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  kﺑﺮاي آنﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  x 4 − 2x2 − k − 4x 4 − 8x2 − 4k = 0رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

( −∞, −2) (1

( −∞, −4) (3

( −∞, −3 ) (2

( −∞, −5 ) (4

 -64ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  | 2x − 8 | − | 3 x − 2 | = 0ﻛﺪام اﺳﺖ؟
- 4 (1

- 8 (3

3 (2

 -65ﺗﻌﺪاد رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ x − 1 + 4 − x = x2 − 6 x + 5

 (1ﺻﻔﺮ

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2 (3

1 (2
9
2

8 (4

3 (4

1
2

 -66ﺑﺎزة ) ، (a, bﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزهاي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ،ﻧﻤﻮدارﺗﺎﺑﻊ  ، f (x) = − x2 − x +ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ از ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  g(x) = 2x + xاﺳﺖ .ﻃﻮل ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ
اﻳﻦ ﺑﺎزه ﻛﺪام اﺳﺖ؟
-1/5 (1

- 1 (3

- 2 (2

-0/5 (4

 -67ﻧﻤﻮدار  y = x − 1 + x − 2 + aﻓﻘﻂ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻮم ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﻲ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﺣﺪود  aﻛﺪام اﺳﺖ؟
a ≤ 3 (1

a ≤ −3 (2

a ≥ −3 (3

−3 ≤ a < −1 (4

 -68ﺟﻮابﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  3 − x = x2 − x − 2ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﻓﻘﻂ 5

5 13
,
(2
2 3

± 5 (3

 -69ﻣﺠﻤﻮع اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزهاي ﻛﻪ در آن ،ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
40
(1
15

30
(2
15

47
(3
15

1 ± 6 (4
3 x − 4 + 9 − 5 x > 5 − 2x
14
(4
15

 -70اﮔﺮ  1 − 3 x = x + 2ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي  xﻛﺪام اﺳﺖ؟
- 1 (1

1
(2
4

−

3
(3
4

5
(4
4
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ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2

ﺻﻔﺤﺔ13 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻫﻨﺪﺳﻪ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2
داﻳﺮه )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ و
زاوﻳﻪﻫﺎ در داﻳﺮه -راﺑﻄﻪﻫﺎي
ﻃﻮﻟﻲ در داﻳﺮه -رﺳﻢ ﻣﻤﺎس
ﺑﺮ داﻳﺮه از ﻧﻘﻄﻪاي ﺧﺎرج
داﻳﺮه -ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي دو داﻳﺮه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ 20

 -71دو داﻳﺮة ) C(O, 2و ) C′(O′, 4ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﺔ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ  OO′ = dﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه  dﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟
3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

 -72اﮔﺮ ﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮة ) C(O, Rدرون داﻳﺮة ) C′(O′, R ′ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮك دو داﻳﺮه ﻛﺪام ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

 (4ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 -73در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ AT ،در ﻧﻘﻄﺔ  Tﺑﺮ داﻳﺮه ﻣﻤﺎس اﺳﺖ .اﮔﺮ  AT = 12و  BC = 3 ABﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل ﭘﺎرهﺧﻂ  ACﻛﺪام اﺳﺖ؟

12 3 (1

18 (2

24 (3

16 3 (4

 -74در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ  MC = 4 ، MO = 6و  MD = 9ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻛﺪام اﺳﺖ؟

6 2 (1

6 3 (2

8 (3

9 (4

 -75در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ  AB  CDو  = 840
 CDﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازة زاوﻳﺔ  αﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟ )  Oﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮه اﺳﺖ(.

69 (1

72 (2

75 (3

78 (4

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

 3ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ 30-ﺳﻮال
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ ﻫﻨﺪﺳﻪ )) (2ﻛﺪ(5342 :
ﺳﻮالﻫﺎي  111ﺗﺎ 140
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 -76در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،داﻳﺮه ﺑﺮ اﺿﻠﺎع ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ  ABCدر ﻧﻘﺎط  N ، Mو  Pﻣﻤﺎس اﺳﺖ .اﮔﺮ  BP = 5و  CP = 12ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻃـﻮل ﺿـﻠﻊ  ABﻛـﺪام
اﺳﺖ؟
7 (1

8 (2

9 (3

10 (4

 -77ﺧﻂ  dداﻳﺮة ) C(O, 2را در ﻧﻘﺎط  Aو  Bﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺧﻂ  d′در ﻧﻘﻄﺔ  Bﺑﺮ داﻳﺮة  Cﻣﻤﺎس اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻂ  dزاوﻳﺔ  600ﻣﻲﺳﺎزد .ﻣﺴـﺎﺣﺖ
ﻣﺜﻠﺚ  OABﻛﺪام اﺳﺖ؟

3
(1
2

3 (2

2 3 (3

4 3 (4

 -78در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ﻣﻤﺎس  ATو  AT′از ﻧﻘﻄﺔ  Aﺑﺮ داﻳﺮه رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ˆ B̂ = 2Aو  BT = BT′ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازة زاوﻳﺔ  ATBﻛﺪام اﺳﺖ؟
1080 (1

1140 (2

1200 (3

1260 (4

 -79در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو وﺗﺮ ﻏﻴﺮﻣﻮازي  ABو  CDدر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﻄﺔ  Mوﺳـﻂ ﻛﻤـﺎن  CDو 10MN = 4MB = 5MA = 20

ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازة  MPﻛﺪام اﺳﺖ؟
1/6 (1

1/8 (2

2 (3

2/4 (4

 -80در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ Â = x ،و  = y
 BTاﺳﺖ .اﮔﺮ ˆ B̂ = 2Aو  ATدر ﻧﻘﻄﺔ  Tﺑﺮ داﻳﺮه ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ  y − xﻛﺪام اﺳﺖ؟

500 (1

600 (2

900 (3

800 (4
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ﺻﻔﺤﺔ15 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ،ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 10دﻗﻴﻘﻪ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت
)آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 25

 -81ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( }∅{ = ∅

ب( }∅{ ⊆ ∅

پ( }∅{ ∈ ∅

 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

1
 -82ﻧﻘﻴﺾ ﮔﺰارة )≥ 2
x
1
1
∃x ∈ ; (x > 0 ⇔ x + < 2) (2
∃x ∈ ; (x ≤ 0 ⇔ x + < 2) (1
x
x
1
1
∀x ∈ ;(x ≤ 0 ⇔ x + ≥ 2) (4
∀x ∈ ;(x ≤ 0 ⇔ x + < 2) (3
x
x
 -83اﮔﺮ } A = {x ∈  −2 < x < 5داﻣﻨﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي ﺳﻮري زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 ∀x ∈ ;(x > 0 ⇔ x +ﻛﺪام اﺳﺖ؟

∃x ∈ A; x2 + 2x < 0 (1

∀x ∈ A; 2x + 6 ≥ 4 (2

∃x ∈ A; x2 > 2x (3

x +1
< 1 (4
5

;∀x ∈ A

 -84ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  B ، Aو  ، Cاﮔﺮ ∅ =  C − A = B − Cﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻛﺪام راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
A′ ⊆ B′ (1

B′ ⊆ A′ (2

A  B = ∅ (3

A − B = ∅ (4

 -85اﮔﺮ  pو  qﮔﺰارهﻫﺎﻳﻲ درﺳﺖ و  rﮔﺰارهاي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( )p ∧ (r  q

ب( ]) r  [ p ∧ (q  r

پ( ] (p ∨ r) ∧ [  (p  q) ∧ r

 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

 -86اﮔﺮ ارزش ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰارة ﻣﺮﻛﺐ  r ∨  q ، p  qو )  (s  rدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ارزش ﮔﺰارهﻫﺎي  q ، pو  rﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 (1درﺳﺖ – درﺳﺖ – ﻧﺎدرﺳﺖ

 (2ﻧﺎدرﺳﺖ – ﻧﺎدرﺳﺖ – ﻧﺎدرﺳﺖ

 (3درﺳﺖ – ﻧﺎدرﺳﺖ – ﻧﺎدرﺳﺖ

 (4درﺳﺖ – ﻧﺎدرﺳﺖ – درﺳﺖ

 -87ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي ﺳﻮري زﻳﺮ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
∃x ∈ ; x2 < 2x (1

∀x ∈ ; x2 ≥ x (2

∃x ∈ ; x 3 ≥ 3 x (3

∀x ∈ ; x2 > − x (4

 -88ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ } U = {1, 2, 3,..., 20را ﺑﻪ ﺳﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  B ، Aو  Cاﻓـﺮاز ﻧﻤـﻮدهاﻳﻢ .اﮔـﺮ } A = {(5k ± 1) ∈ U k ∈ و }B = {5k ∈ U k ∈ 

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Cداراي ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ؟
7 (1

8 (2

9 (3

10 (4

 -89اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  2k + 1ﻋﻀﻮي  96 ، Aواﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  k + 2ﻋﻀـﻮي  Bﺑﺎﺷـﺪ ،آنﮔـﺎه ﺗﻌـﺪاد
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي دو ﻋﻀﻮي  ، Aﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي دو ﻋﻀﻮي  Bاﺳﺖ؟
11 (1

15 (2

21 (3

25 (4

 -90ﻋﻜﺲ ﻧﻘﻴﺾ ﮔﺰارة ]) p  [q  (q ∧ pﻫﻢ ارز ﺑﺎ ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ؟
 p (1

F (2
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

 q (3

 2ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  40 -ﺳﺆال
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل )ﻛﺪ(5344
ﺳﻮالﻫﺎي  151ﺗﺎ 190
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ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

ﺻﻔﺤﺔ16 :
 25دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2
اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ )ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،
ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  ...ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﻲ ﻣﻴﺪانﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،
اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 27

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 -91در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﻴﻠﺔ  Aرا ﺑﺎ ﻣﻮي اﻧﺴﺎن و ﻣﻴﻠﺔ  Bرا ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪاي از ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻢ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ دو ﻣﻴﻠﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺦ
از ﺟﺎﻳﻲ آوﻳﺰان ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻴﻠﻪﻫﺎي  Aو  Bﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
)  e = 1 / 6 ×10−19 Cو ﻣﻴﻠﻪﻫﺎي  Aو  Bاز ﺟﺪول ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ(.
 (1ﻣﻴﻠﺔ  Aﭼﻮﺑﻲ و ﻣﻴﻠﺔ  Bﭘﻠﺎﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ.
 (2ﺑﻌﺪ از ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﺎر ﻣﻴﻠﺔ  ، Aﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  q A = −9 / 6 ×10−19 Cو ﺑـﺎر ﻣﻴﻠـﺔ  Bﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ q B = +0 / 48 ×10−18 C
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﺑﻌﺪ از ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﺎر ﻣﻴﻠـﺔ  ، Aﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  q A = −9 / 6 ×10−20Cو ﺑـﺎر ﻣﻴﻠـﺔ  Bﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ q B = +0 / 48 ×10−19 C
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻣﻴﻠﺔ  Aﭘﻠﺎﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻠﺔ  Bﭼﻮﺑﻲ اﺳﺖ.

 -92دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي و ﻣﺸﺎﺑﻪ  ، qدر ﻓﺎﺻﻠﺔ  30ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي از ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑـﺎ ﻧﻴﺮوﻳـﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازة  0 / 1Nدﻓـﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ .اﮔـﺮ ﺑـﻪ
ﺗﻌﺪاد  1 / 25 ×1013اﻟﻜﺘﺮون از ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن و از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
) , e = 1 / 6 ×10−19 C

N.m2
C2

 ، 0 / 1 (1ﺟﺎذﺑﻪ

( k = 9 ×109
 ، 0 / 1 (3داﻓﻌﻪ

 ، 0 / 3 (2داﻓﻌﻪ

 ، 0 / 3 (4ﺟﺎذﺑﻪ

 -93ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺳﻪ ذرة ﺑﺎردار در ﺳﻪ رأس ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ
ﺧﺎﻟﺺ وارد ﺑﺮ ذرة  q2ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺖ؟ )

N.m2
C2

(k = 9 ×109

10 (1

15 (2

50 (3

70 (4

 -94ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  qﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ از آن ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎر
ﻧﻘﻄﻪاي  q′ = 1μCرا در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ از ﺑﺎر  qﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻳـﻦ دو
ذرة ﺑﺎردار ﺑﺮ ﻫﻢ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺎﺷﺪ؟
72 (1

18 (2

81 (3

9 (4

 -95ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ذرة ﺑﺎردار  q2 = 4 qو  q1 = −2qدر ﻓﺎﺻﻠﺔ  2rاز ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﺷﻲ از
اﻳﻦ دو ﺑﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  Oوﺳﻂ ﺧﻂ واﺻﻠﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Eاﺳﺖ .اﮔﺮ  25درﺻﺪ از ﺑﺎر  q2را ﺑﻪ ﺑﺎر  q1ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﺷﻲ از دو ﺑـﺎر در
E′
ﻧﻘﻄﺔ  Oﺑﺮاﺑﺮ  E′ﻣﻲﺷﻮد.
E
2
(1
3

ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(q > 0

2 (3

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

3
(2
2
1
(4
2

 2ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  20 -ﺳﺆال
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ )) (2ﻛﺪ(5317 :
ﺳﻮالﻫﺎي  151ﺗﺎ 170
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ﺻﻔﺤﺔ17 :

N
 -96ذرهاي ﺑﻪ ﺟﺮم  2gو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  2μCرا در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ
C

 4 ×104رﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺷـﺘﺎب ﺣﺎﺻـﻞ از ﻧﻴـﺮوي

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ اﻳﻦ ذره ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟
4 (2

40 (1

80 (4

8 (3

 -97در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺗﻌﺪادي از ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪاي از ﻓﻀﺎ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ درﺳﺘﻲ از اﻧﺪازة ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ) (Eو
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) (Vﻧﻘﺎط  B ، Aو  Cرا ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
VA > VB > VC , E A > E B > E C (1
VA > VB > VC , E B > EC > E A (2
VB > VC > VA , E B > E C > E A (3
VC > VB > VA , E C > E B > E A (4
m
 -98ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ذرهاي ﺑﺎ ﺑﺎر  +1μCو ﺟﺮم  2 mgاز ﻧﻘﻄﺔ  Aﺑﺎ ﺗﻨﺪي اوﻟﻴﺔ
s

 5ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﺗﺎب

ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻨﺪي ذره ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟ )اﺗﻠﺎف اﻧﺮژي ﻧـﺪارﻳﻢ و از اﺛـﺮ ﻧﻴـﺮوي
ﮔﺮاﻧﺶ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﺮض ﺷﻮد(.
2 6 (1

13 (2

7 (3

1 (4

N
 -99ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ذرة ﺑﺎرداري ﺑﺎ ﺑﺎر  +5μCدر ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ
C

 ، E = 105از ﻧﻘﻄﺔ  Aﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ  Bو ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ  Cﺟﺎﺑﻪﺟﺎ

ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ ذره در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 0/05 (1ژول ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

0/05 (2ژول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 0/07 (3ژول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 0/06 (4ژول ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

-100از ذرهاي ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  ، 3 / 84 ×10−16 kgﺗﻌﺪاد  8اﻟﻜﺘﺮون ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻗـﺎﺋﻤﻲ رﻫـﺎ ﻣـﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ذره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از  . . .ﺑﻮده و اﻧﺪازة اﺧﺘﻠﺎف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  . . . Bوﻟﺖ اﺳﺖ.
N
), e = 1 / 6 ×10−19 C
kg

(g = 10

 (1ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ300 ،

 (2ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎ30 ،

 (3ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ300 ،

 (4ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ30 ،
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ﻓﻴﺰﻳﻚ ) :(2ﺳﺆاﻟﺎت آﺷﻨﺎ

 -101ﺳــــــﻪ ذرة ﺑــــــﺎردار  q2 = 3μC ، q1 = 12μCو  q 3در ﺻــــــﻔﺤﺔ  x − yﺑــــــﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺨﺘﺼــــــﺎت )، (x1 = 4 cm , y1 = 3 cm
) (x2 = −8 cm , y2 = 12 cmو )  (x 3 , y3ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ذره از ﻃﺮف ﺑﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ q 3 ،ﭼﻨـﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟
16
(1
3

4
(2
3

4
(3
3

16
(4
3

−

−

Q
-102ﭼﻬﺎر ذرة ﺑﺎردار در رأسﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ذرة ﺑﺎردار  q2از ﻃﺮف ﺳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ
q

اﺳﺖ؟
+2 2 (1

+4 2 (2

−2 2 (3

−4 2 (4




ﻛـﺪام

q 2=Q

q 1=q

q 3=q

q 4= - 12 Q



-103در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  ، q = 2μCﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در  SIﺑﺮاﺑـﺮ  F = 10 / 8 i − 14 / 4 jوارد ﻣـﻲﺷـﻮد .ﺑﺰرﮔـﻲ
ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟
36 ×106 (1

18 ×106 (2

9 ×106 (3

4 / 5 ×106 (4

-104ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q1و  q2در ﻧﻘﻄﺔ  Mروي ﺧﻂ واﺻﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ q1

و  q2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪاماﻧﺪ؟
 (1ﻣﻨﻔﻲ  -ﻣﻨﻔﻲ

 (2ﻣﻨﻔﻲ – ﻣﺜﺒﺖ

 (3ﻣﺜﺒﺖ – ﻣﺜﺒﺖ

 (4ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.


-105دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q1و  q2در ﻧﻘﺎط  Aو  Bﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﺪت ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ در ﻧﻘﻄﺔ  Mﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Eاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎر

q2
−E
ﻛﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺴﺒﺖ
 q1را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺷﺪت ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ
q1
3
9
(1
4

−

9
(2
4

+

3
(3
2

−

3
(4
2

+
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ﺻﻔﺤﺔ19 :

 -106در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  Aو  Bﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼـﭗ ﻛـﺪام
اﺳﺖ؟
 (1ﻣﻨﻔﻲ ـ ﻣﺜﺒﺖ

 (2ﻣﺜﺒﺖ ـ ﻣﺜﺒﺖ

 (3ﻣﻨﻔﻲ ـ ﻣﻨﻔﻲ

 (4ﻣﺜﺒﺖ ـ ﻣﻨﻔﻲ

-107ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  Eﺑﺎر آزﻣﻮن ﻣﺜﺒﺖ را از  Aﺑﻪ  Bﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﻢ ،اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (2ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
 (4ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
N
-108ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  qدر ﻧﻘﻄﺔ  Aﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  30ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
C

 105اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي q′

در ﻧﻘﻄﺔ  Aﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0 / 02 Nاز ﻃﺮف ﻣﻴﺪان ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺪازة ﺑﺎرﻫﺎي  qو  q′ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ

اﺳﺖ؟ )

N.m2
C2

( k = 9 ×109

0 / 2 ، 1 (1

0 / 2 ، 10 (2

0 / 5 ، 1 (3

0 / 5 ، 10 (4

-109درون ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q = +2μCاز ﻧﻘﻄﺔ  Aﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ  Bﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ در اﻳـﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  +5 ×10−5 Jﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎر  qﭼﻨﺪ ژول و  VB − VAﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ وﻟﺖ اﺳﺖ؟
 −5 ×10−5 (1و −25

 −5 ×10−5 (2و +25

 +5 ×10−5 (3و −25

 +5 ×10−5 (4و +25

kN
-110در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ
C

 ، E = 100ذرهاي ﺑﻪ ﺟﺮم  500ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  −20μCرا از ﺣﺎل ﺳﻜﻮن ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﻧﻴـﺮوي



N
m
ﺧﺎرﺟﻲ ﺛﺎﺑﺖ  Fاز ﻧﻘﻄﺔ  Aﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ  Bﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﺗﻨﺪي ذره در ﻧﻘﻄﺔ  Bﺑﻪ  2ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻴﺮوي  Fﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺖ؟ )
s
kg

1 (1

2 (2

10 (3

20 (4

(g = 10
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ﺷﻴﻤﻲ )(2

ﺻﻔﺤﺔ20 :

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺷﻴﻤﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(2
ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ
)از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﻧﻔﺖ،
ﻫﺪﻳﻪاي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 28

 -111ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1داﻧﺶ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻗﻴﻖ ﻣﻮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري درﺳﺖ از آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ.
 (2ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﺸﻒ و درك ﺧﻮاص ﻳﻚ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﭼﻢدار ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ.
 (3ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪﻳﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﺎد و اﺟﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (4اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ ،ﺧﺎك ،ﭘﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ.

 -112ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪﺟﺰ . . .
 (1ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺻﻮرت »ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ < ﻓﻠﺰﻫﺎ < ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ« اﺳﺖ.
 (2ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻫﺪفدار ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﺔ رﻓﺘﺎر ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آنﻫﺎ داﻧﺴﺖ.
 (4ﻫﻠﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه  18ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺟﺎي دارد ،ﻋﻨﺼﺮي از دﺳﺘﺔ  sﺑﻮده و آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺎﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 -113ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺑﺎرة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه  14ﺟﺪول دورهاي درﺳﺖ اﺳﺖ؟
• از ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
• ﺳﺒﻚﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮوه ،داراي ﻧﻤﺎد ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻲ اﺳﺖ.
• دو ﻋﻨﺼﺮ داراي ﻧﻤﺎد دو ﺣﺮﻓﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺮف  Sﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دارﻧﺪ.
• دوﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ دارد.
3 (2

4 (1

1 (4

2 (3

 -114ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ ،اﺧﺘﻠﺎف ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
ﻋﻨﺼﺮ

ﮔﻮﮔﺮد

ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

ﺳﺪﻳﻢ

ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

4 (1

رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

دارد

دارد

ﻧﺪارد

رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ

ﻧﺪارد

دارد

دارد

ﺳﻄﺢ ﺻﻴﻘﻠﻲ

دارد

ﻧﺪارد

دارد

ﭼﻜﺶﺧﻮار

اﺳﺖ

اﺳﺖ

اﺳﺖ

اﺷﺘﺮاك اﻟﻜﺘﺮون

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

3 (2
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

2 (3
 2ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ –  20ﺳﺆال
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ ﺷﻴﻤﻲ)) (2ﻛﺪ(5332 :
ﺳﻮالﻫﺎي  281ﺗﺎ 300

1 (4
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ﺻﻔﺤﺔ21 :

 -115در ﻛﺪام ﻧﻤﻮدار ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

(1

(2

(3

(4

 -116ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﻧﻤﺎد ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ(.
ﮔﺮوه 18

ﮔﺮوه 17

ﮔﺮوه 16

ﮔﺮوه 2

ﮔﺮوه 1

L

Z

D

ـــ

R

دورة 2

ـــ

ـــ

T

C

X

دورة 3

• آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي  Z− ، Lو  X +ﺑﻪ  2p6ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد و واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي  Lاز  Zﻛﻤﺘﺮ و از  Cﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
• ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ  Dاز  Zﺑﻴﺸﺘﺮ و واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي  Zاز ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮد در ﺟﺪول ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
•  Tدر ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺪت واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي  Zو  ، Rاز ﺷﺪت واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ  Zو  ، Xﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
• ﻣﻴﻞ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون در  Cاز  Xﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -117ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻟﺎﻳﺔ اﺗﻢﻫﺎي داده ﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﺰي3s2 > 3s1 > 2s2 :

ب( رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ3 p2 > 3p1 > 3s2 :

پ( ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ4s1 > 4p1 > 3p5 :

ت( واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي3p5 > 3p4 > 3 p6 :

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -118ﻫﺎﻟﻮژن دوره  . . .ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و  . . .ﻋﻨﺼﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰﻧﺪ.
 (1دوم 2 -

 (2دوم – 3

 (3ﺳﻮم 2 -

 -119ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ در ﻫﺮ  . . .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ«. . . ،
 (1دوره  -ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪاي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (2ﮔﺮوه  -ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3دوره  -ﺗﻌﺪاد ﻟﺎﻳﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
 (4ﮔﺮوه – ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 -120ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت داده ﺷﺪه را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﺔ  dدورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول دورهاي «. . .
 (1ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﻮرد ﻫﻤﮕﻲ داراي ﻧﻤﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دو ﺣﺮﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2اﻏﻠﺐ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آزاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎ و ...ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (3در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه آنﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﻲ داراي آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻟﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (4ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد رﻧﮓﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ در ﻳﺎﻗﻮت و زﻣﺮد ﺷﻮﻧﺪ.

 (4ﺳﻮم 3 -

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ
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ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -121ﻛﺪام ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎرة  21Scو  35 Brدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻢ ﺑﺮﺧﻠﺎف ﺑﺮم ،ﻋﻨﺼﺮي از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ.
 (2ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول دورهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﻫﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ داراي آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.
 (4ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻟﺎﻳﺔ آﺧﺮ ﻫﺮ دو اﺗﻢ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.

 -122ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»اﺗﻢ ﻋﻨﺼﺮ  Xداراي  10اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  l = 2اﺳﺖ و آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻟﺎﻳﻪ آن ﺑﻪ  4s1ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮔﺮوه  . . .ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺟﺎي دارد و ﺟﺰء
ﻓﻠﺰات  . . .اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮل اﻛﺴﻴﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت  . . .ﺑﺎﺷﺪ«.
 (1اول – اﺻﻠﻲ XO -

 (2اول – اﺻﻠﻲ XO2 -

 (3ﻳﺎزدﻫﻢ – واﺳﻄﻪ XO2 -

 (4ﻳﺎزدﻫﻢ – واﺳﻄﻪ XO -

 -123ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﻠﺎ اﺳﺖ؟
آ( ﭼﻜﺶﺧﻮاري

ب( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزﺗﺎب زﻳﺎد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي

پ( واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﭼﻴﺰ

ت( رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺣﻔﻆ آن در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
4 (2

3 (1

2 (4

1 (3

 -124دو واﻛﻨﺶ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﻛﺎﺗﻴﻮن آﻫﻦ اﺳﺖ ،ﻛﺪام ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )(Fe = 56 , O = 16 :g.mol−1
) + HCl(aq) → A(aq) + H2O(lاﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ )I
)II)A(aq) + NaOH(aq) → Fe(OH)3 (x) + NaCl(y

 (1ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺑﻪ آﻧﻴﻮن در ﻫﺮ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  Aو اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ،ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3اﺳﺖ.
 (2ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  xو  yﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ) (aqو ) (sاﺳﺖ.
 (3ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻮاد در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪه واﻛﻨﺶ ) (Iﺑﻪ واﻛﻨﺶ ) (IIﺑﺮاﺑﺮ  1/2اﺳﺖ.
 (4در ﻫﺮ ﮔﺮم از اﻳﻦ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ 0/7 ،ﮔﺮم آﻫﻦ وﺟﻮد دارد.

 -125ﻛﺪام واﻛﻨﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؟
Δ

FeO + Na ⎯⎯→ .... (1

Δ

CO2 + Fe ⎯⎯→ .... (2

Δ

Zn + K2O ⎯⎯→ .... (3

Δ

Au + FeO ⎯⎯→ .... (4

 -126ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﺣﺮارت دادن اﻛﺴﻴﺪ آن ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟
 (1آﻫﻦ

 (2ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

 (4ﻧﻘﺮه

 (3ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

 -127واﻛﻨﺶ زﻳﺮ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ  . . .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﮔﺮ در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ  112ﮔﺮم آﻫﻦ ﻣﺬاب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ  . . .ﮔﺮم آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  %80ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد) .ﺑﺎزدة
درﺻﺪي واﻛﻨﺶ را  %80در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،واﻛﻨﺶ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﻮد و  Fe = 56 : g.mol−1و ( Al = 27
 (1ﻫﺎﺑﺮ48/4 ،

 (2ﻫﺎﺑﺮ84/4 ،

)Al(s) + Fe2O3 (s) → Fe(l) + Al2O3 (s

 (3ﺗﺮﻣﻴﺖ48/4 ،

 (4ﺗﺮﻣﻴﺖ84/4 ،

 -128ﻛﺪام اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود و از واﻛﻨﺶ  1/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آن ﺑﺎ ﺧﻠﻮص %80ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ،ﭼﻨﺪ
)(Fe = 56 , O = 16 : g.mol−1

ﮔﺮم آﻫﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ؟ )ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.
 (1آﻫﻦ ) (IIاﻛﺴﻴﺪ933/3 ،

 (2آﻫﻦ ) (IIIاﻛﺴﻴﺪ1312/5 ،

 (3آﻫﻦ ) (IIاﻛﺴﻴﺪ445 ،

 (4آﻫﻦ ) (IIIاﻛﺴﻴﺪ840 ،

 -129اﮔﺮ ﺑﺎزدة ﻫﻤﺔ واﻛﻨﺶﻫﺎي زﻳﺮ  80درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،ﺟﺮم آب ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ )(C = 12, H = 1, O = 16 :g.mol−1

 46 (1ﮔﺮم اﺗﺎﻧﻮل ) 80 (C2H5OHدرﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ
 30 (3ﮔﺮم  70 C2H 6درﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ

 11/4 (2ﮔﺮم  C8 H18ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  50درﺻﺪ
 4/4 (4ﮔﺮم  C3 H 8ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  100درﺻﺪ

 -130اﮔﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﺸﺪة ) ، KNO3 (s) → K2O(s) + N2 (g) + O2 (gﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮل واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از
آن ،ﺟﺮم ﻓﺮاورده ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺟﺮم واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪة ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ )(N = 14 , O = 16 , K = 39 : g.mol−1

17 (1

27 (2

52 (3

68 (4

ويﮋگيهاي اين آزمون:

 5آذر
عمومی و اختصاصی پایة یازدهم ریاضی

2
8

مطالب نیمسال اول

پروژة « :»3پایان نيمسال اول
شامل 3آزمون 5 :آذر 19 ،آذر و  3دی
اگر به هر دلیلی در یک یا چند درس از برنامه عقب ماندید ،در
ایستگاههای جبرانی میتوانید مجددا همین مباحث را بخوانید.
تاریخ ایستگاههای جبرانی این آزمون:
 19آذر 8 ،بهمن 7 ،فروردین

این امتحان اولين آزمون از پروژة سوم (پایان نيمسال اول) است.

1
2
در این آزمون داوطلبان مطالب نيمسال اول را مطالعه ميكنند كه
8
8
منابع مطالعاتي این آزمون ،شامل  458سؤال از كتابهای جامع عمومي و  13پيمانه ( 170سؤال) از كتابهای آبي اختصاصي
یازدهم ریاضي است.
سوالهای آشنا (گواه) :در هر آزمون ،دو درس (یک درس عمومي و یک درس اختصاصي) عﻼوه بر سؤالهای طراحي شده ،یک
مﺠموعه سؤال گواه (آشنا و شناسنامهدار) از كتاب جامع و آبي دارد .علت ﭼيﺴت؟ شما مي توانيد با مﻘایﺴﮥ نمرة آزمون گواه و
آزمون طراحي شده ،ميﺰان تﺴلﻂ خود را بر سؤالهای استاندارد تﺸﺨيﺺ دهيد.
در آزمون  5آذر ماه سؤالهای آشنا به درسهای زبان انگليﺴي ( )2و هندسه ( )2اختصاص دارد.
این مطالب ،مرور مباحث آزمون گذشته ميباشد.

آزمون هدفگﺬاري:
پنﺞشنبه  27آبان و جمعه  28آبان ،آزمون هدفگذاری ،متناسب با آزمون  5آذر ماه در صﻔحﮥ شﺨصي شما در سایت كانون برگﺰار
ميشود.
آزمون مﺸابه ﭘارسال:
سهشنبه تا پنﺞشنبه  2تا  4آذر ماه ،آزمون مﺸابه پارسال در صﻔحﮥ شﺨصي شما برگﺰار ميشود .بودجهبندی و سؤالها ،عيناً
مطابﻖ با آزمون امﺴال است.

تعداد سوالهای هر درس

مبحث

فارسي ()2

ادبیات پایداری

 10سؤال طرح نو

(در امواج سند ،آغازگری تنها)
صفحههای  27تا 50

ق
مِن آیاتِ األخال ِ
عربي ،زبان قرآن ()2
 10سؤال طرح نو

دين و زندگي ()2
 10سؤال طرح نو

زبانانگليسي ()2
 10سؤال طرح نو +
 10سؤال آشنا

(تمارین)

تعداد پیمانهها و تستها از کتابهای آبی و جامع

 110سؤال
کتاب جامع فارسی (( )2کد)5362 :
سؤالهای  113تا 222

 90سؤال

فی مَحض ِر المُعلِّمِ

کتاب جامع عربی ،زبان قرآن (( )2کد)5361 :

(متن درس)
صفحههای  11تا 20

سؤالهای  61تا 150

تفکر و اندیشه

 91سؤال

(تداوم هدایت)
«عوامل ختم نبوت ،وظیفة پیروان پیامبران گذشته»
(معجزة جاویدان)
صفحههای  28تا 44

Understanding People
)(Grammar,…, Pronunciation
صفحههای  28تا 36

کتاب جامع دین و زندگی (( )2کد)5360 :
سؤالهای  200تا 290

 167سؤال
کتاب جامع زبان انگلیسی (( )2کد)5363 :
سؤالهای  131تا 297

جبر و معادله

 4پیمانه 60-سوال

(قدرمطلق و ویژگیهای آن ،آشنایی با هندسه تحلیلی)

کتاب آبی حسابان (( )1کد)5370 :

صفحههای  23تا 36

سوالهای  241تا 300

هندسه ()2

دایره

 3پیمانه 30-سوال

 10سؤال طرح نو +

(مفاهیم اولیه و زاویهها در دایره -رابطههای طولی در دایره-
چندضلعیهای محاطی و محیطی -دایرههای محیطی و محاطی مثلث)
صفحههای  9تا 26

کتاب آبی هندسه (( )2کد)5342 :

حسابان ()1
 20سؤال طرح نو

 10سؤال آشنا

آمار و احتمال

آشنایی با مبانی ریاضیات

 10سؤال طرح نو

(مجموعه و زیرمجموعه -جبر مجموعهها تا ابتدای ضرب دکارتی)
صفحههای  19تا 35

فيزيك ()2

الکتریسیتة ساکن

 20سؤال طرح نو

(از ابتدای خطوط میدان الکتریکی تا ابتدای خازن)
صفحههای  17تا 32

شيمي ()2
 20سؤال طرح نو

قدر هدایای زمینی را بدانیم

سوالهای  111تا 140

 2پیمانه  40 -سؤال
کتاب آبی آمار و احتمال (کد)5344
سوالهای  151تا 190

 2پیمانه  20 -سؤال
کتاب آبی فیزیک (( )2کد)5317 :
سوالهای  151تا 170

 2پیمانه –  20سؤال

(از ابتدای دنیای واقعی واکنشها تا ابتدای آلکانها ،هیدروکربنهایی با
پیوندهای یگانه)

کتاب آبی شیمی(( )2کد)5332 :

صفحههای  22تا 32

سوالهای  281تا 300

