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تجربي فرهنگي آموزش يازدهم   كانون 

 مفهوم و كاربردها 
  

  

  1 رياضي
 . ناميم ها يك عدد حسابي است، مجموعه متناهي مي را كه تعداد اعضاي آن Aهايي مانند  مجموعه - 1
 . دهيم نشان مي Uناميم و با  هاي مورد بحث، زير مجموعه آن باشند مجموعة مرجع مي اي را كه همه مجموعه در هر مبحث مجموعه :مرجع ةمجموع - 2
A: بنابراين. نباشد Aاست كه در  Uدهند و شامل همه عضوهايي از  نشان مي Aرا با  Aمتمم  :متمم ةمجموع - 3 U A   
 : دهند و براي دو مجموعة متناهي دلخواه داريم نمايش مي n(A)را با  Aتعداد عضوهاي مجموعة  - 4

n(A B) n(A) n(B) n(A B)    
 : هاي زير توجه كنيد اويبه تس - 5

(A B) A B    )   ب      (A ) A   )الف  
A B A (A B)    )               ت(A B) A B    )پ 

ntالگوهايي كه جملة عمومي آنها به صورت  :الگوي خطي - 6 an b  گويند ي خطي مياست را الگو . 

2الگويي كه جملة عمومي آنها به صورت  ):مربعي، مثلثي(الگوهاي غيرخطي  - 7
nt n   هـا بـه صـورت     باشد را مربعي و الگويي كه جملـة عمـومي آن

1
2n

n(n )t 
 گويند باشد را مثلثي مي . 

آيد و جملـة عمـومي آن بـه     با اضافه شدن عددي ثابت به جملة قبل از خودش به دست مي) به جز جمله اول(اي كه در آن هر جمله  دنباله :دنباله حسابي - 8
1صورت  1nt t (n )d    1است كه در آنt  جملة اول وd قدر نسبت است . 

آيـد و جملـة عمـومي آن     رب جملة قبل از خودش در عـددي ثابـت بـه دسـت مـي     از ض) به جز جمله اول(اي كه در آن هر جمله  دنباله :دنباله هندسي - 9
1

1
n

nt t r    1است كه در آنt جمله اول وr قدر نسبت است . 
  :شود هاي مثلثاتي به صورت زير تعريف مي نسبت Aبراي زاويه  ABCدر مثلث قائم الزاويه  :هاي مثلثاتي نسبت - 10

  
ABcos A
AC

 
ضلع مجــاور

ر    ت BCsin، و A
AC

 
ــل ــلع مقاب  ض

ر    ت و    

ABcot A
BC

 
ضلع مجــاور
ــل ــلع مقاب BCtan، ض A

AB
 
ــل ــلع مقاب  ض
   ضلع مجــاور

1                              : محاسبة مساحت مثلث به كمك رابطه سينوسي - 11
2ABCS AB AC sin A   

   1شناسي زيست
 . هاي حيات را دارد ترين واحدي است كه همه ويژگي كوچك) تحيايابي اولين سطح سازمان(ياخته  - 12
 . آورند كنند، يك جمعيت را به وجود مي افراد يك گونه كه در يك جا زندگي مي - 13
ـ        هاي پيكر جاندار به صورت جداگانه بررسي مي در جزء نگري، بخش - 14 ي شود، ولي ارتباط اجزاء با يكديگر و همچنـين اثـر سـاير عوامـل بـر جانـدار، بررس

 . شود گذارند، توجه مي اي كه بر حيات آن اثر مي بررسي يك موجود زنده، به همة عوامل زنده و غيرزنده، هنگام  در كل نگري. شوند نمي
 . متحول شده است) 1953سال (شناسان پس از شناخت ساختار مولكول دنا  ها و ابزارهاي زيست ها، روش نگرش - 15
 . ها دربارة اصول اخالق زيستي را افزايش داده است ها، نگراني اري با پژوهشگران ساير رشتههاي نوين زيستي و همك فناوريتوليد  - 16
 . ها وارد كنند هاي انساني را به گياهان، جانوران ديگر يا حتي باكتري توانند ژن شناسي مي مهندسان ژن - 17
زدايـي پيامـدهاي    جنگل. اند درخت شده هاي ايران و جهان تخريب و بي اي از جنگل بسيار گستردههاي اخير، مساحت  اند كه در سال ها نشان داده پژوهش - 18

هـاي   هاي وقوع سيل را در سـال  اند؛ مثالً يكي از علت تغيير آب و هوا، كاهش تنوع زيستي و فرسايش خاك از آن جمله. بسيار بدي براي سيارة زمين دارد
 . دانند زدايي مي اخير، جنگل

 . شود دارد و باعث باران اسيدي نميزا ن گازوئيل زيستي مواد سرطان - 19
رانـي   يندهاي انتقال فعال، برونشوند؛ اما در فرا جا مي غلظت جابهيندهاي انتشار ساده، تسهيل شده و اسمز مواد بدون مصرف انرژي در جهت شيب در فرا - 20

 . شود ياخته، انرژي مصرف ميغشاي مواد از  عبوربري براي  و درون
ـ (هاي حلقوي به نام اسـفنكتر   هاي مختلف اين لوله را ماهيچه بخش.  اي است كه از دهان تا مخرج ادامه دارد لوله گوارش، لولة پيوسته - 21 از هـم جـدا   ) دارهبن

 . شوند ها فقط هنگام عبور مواد باز مي اين بنداره. كنند ها با انقباض خود از برگشت محتويات لوله به بخش قبلي، جلوگيري مي چهيهاين ما. كنند مي
 . هاي لوله گوارش، بافت پيوندي سست دارند همه اليه - 22
 . كنند هاي بزاقي كوچك، بزاق ترشح مي سه جفت غدة بزاقي بزرگ و غده - 23
 . شود كند و راه ناي بسته مي اكناي به سمت پايين حركت ميهنگام بلع، حنجره به سمت باال و بر چ - 24
 . شود هاي بافت پوششي ترشح مي ، از ياخته)ودهكربنات سديم و شيره ر بي(همه مواد قليايي دستگاه گوارش  - 25
 . كند تبديل مي ترساكاريد و مولكول درشت به يك دي آميالز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را - 26
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كتاب تابستان 6494:كد  كتاب 
  1فيزيك

 . شوند اي تقسيم مي و نرده يهاي بردار ها در فيزيك به دو دستة كميت كميت -27

 . kg65مانند  ،به يك عدد و يك يكا نياز داريم ها براي بيان اين كميت ):اسكالر(اي  هاي نرده كميت - 28

هـاي   چنـين كميـت   هم .جايي به طرف شمال جابه m50مانند  ،ها عالوه بر عدد و يكا به جهت نيز نياز داريم براي بيان اين كميت :هاي برداري كميت -29
 . شوند هاي اصلي و فرعي نيز تقسيم مي فيزيكي به دو دستة كميت

هـاي فرعـي    هـا جـزء كميـت    باشند و مابقي كميت ان، طول، جرم، دما، جريان الكتريكي، مقدار ماده و شدت روشنايي ميزم هاي اصلي شامل كميت -30
 . شود هاي اصلي بيان مي ها بر حسب كميت باشند كه يكاي آن مي

 . استفاده كرد SIپيشوندهاي از توان  هايي كه اندازة آنها كوچكتر و يا بزرگتر از يكاي اصلي باشد، مي براي بيان كميت - 31
 . كنيم ها را يكسان كرده و سپس با يكديگر مقايسه مي در يكاهاي مختلف، ابتدا يكاي كميت جنس ي همها براي مقايسة اندازة كميت - 32

بندي شده برابر  هاي درجه گيري براي وسيله خطاي اندازه -33
1
مثبت ) ديجيتال(هاي رقمي  وسيله بندي مقياس آن وسيله است و براي كمينة تقسيم 2
 . دهد و منفي يك واحد از آخرين رقمي است كه وسيله نشان مي

nxدر تخمين مرتبة بزرگي، ابتدا همة اعداد به صورت نمادگذاري علمي  - 34 10 كنيم قاعدة زير استفاده مي از شوند و آنگاه نوشته مي : 

xاگر  1 xو اگر  10  x: باشد، در اين صورت 5 5 x: در اين صورت ،باشد 10 110.  

mباشد، چگالي آن از رابطة  Vو حجم  mاگر ماده همگني داراي جرم  :چگالي - 35
V

  كـه يكـاي آن در   . آيـد  بدست ميSI      كيلـوگرم بـر متـر مكعـب

kg( )
m3 است.   

  : متر مكعب و گرم بر ليتر و يا كيلوگرم بر ليتر است، كه به صورت زير معادل يكديگرند از يكاهاي رايج ديگر چگالي گرم بر سانتي
kg g kg kg

Lm cm m
  3

3 3 31000 1 1 10  

توان از اين رابطه استفاده كـرد   دقت كنيد كه تنها وقتي مي(: كنيم  آلياژها يا مخلوط چندين مايع از رابطة زير استفاده ميبراي بدست آوردن چگالي  - 36
  .)كه تغيير حجمي در اثر اختالط صورت نگرفته باشد

V V ...
V V ...

   
 

 
1 1 2 2

1 2
mيا   m ...

V V ...
 

 
 

1 2
1 2

   

  1شيمي
  : عنصر اصلي موجود در دو سيارة زمين و مشتري به صورت زير استترتيب درصد فراواني نسبي هشت  -37

Fe O Si Mg Ni S Ca Al       : مقايسة فراواني نسبي عنصرها در زمين  
H He C O N S Ar Ne       : مقايسة فراواني نسبي عنصرها در مشتري  

  : اي از روند پديد آمدن عنصرها خالصه -38

   
  . ترين فلز پرتوزا نيز در اين گروه قرار دارد شده باشد و اورانيوم، شناخته عنصر مي 32عناصر، گروه سوم است كه داراي اي  بزرگترين گروه جدول دوره - 39
  .)، فراواني نسبي ايزوتوپ استF، جرم اتمي ايزوتوپ و M: (توان محاسبه نمود جرم اتمي ميانگين يك عنصر را به كمك رابطه زير مي - 40

M F M F ...
F F ...
 


 

1 1 2 2
1 2

  جرم اتمي ميانگين 

  : هاي امواج الكترومغناطيس به صورت زير است مقايسه انرژي طيف - 41
  پرتوهاي گاما <پرتوهاي ايكس  <پرتوهاي فرابنفش  <نور مرئي <پرتوهاي فروسرخ  <ريز موج  <امواج راديويي 

  : ان به كمك رابطة زير با يكديگر مقايسه نمودتو را ميn درونيبه  n بيرونيهاي حاصل از انتقاالت الكتروني از  به طور كلي، انرژي - 42

E
n n

 
  
 
 

2 2
1 1

دروني      ــيروني    بـ
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  اول آزمون 
ه به 
نگا

ذشت
گ

(ه 
ضي

ريا
 1(

تجربي آموزش يازدهم  فرهنگي   كانون 

  1رياضي 
  

دنباله   )35تا  1هاي  صفحه(  مثلثات +   مجموعه، الگو و 
   

A)ناتهي باشند، حاصل  ةدو مجموع Bو  Aاگر  .1 (A B)) (B (B A))    همواره برابر كدام است؟    
  ) كتاب درسي 9و  8هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (    

1( A B  2 (A B  3( A B  4 (A B  
 ةبراي دو مجموع .2 1 2 3A , ,  و 2 3 4B , , حاصل ،(A B) (B A)  كتاب درسي 9مرتبط با صفحة  -1رياضي (    كدام است؟ (  

1(  4  2(  1 4,  3(   4 ( 2 3,  
  ) كتاب درسي 20، صفحة 2مرتبط با تمرين  -1رياضي (   تواند وجود داشته باشد؟ دهم چند ستاره مييازبا توجه به الگوي زير، در شكل  .3

  
  ) 1(شكل )                       2(شكل )                       3(شكل  

1( 85  2( 104  3( 125  4 (148  
  ) كتاب درسي 20تا  17هاي  صفحهمرتبط با  -1رياضي (   ، كدام است؟n ةها در مرحل خط ترين پاره با توجه به الگوي زير، تعداد كوچك .4

  
1( 2 1n(n )  2( 1n(n )  3( 2 1n( n )  4 (2n(n )  

2 ةمرجع باشد، متمم مجموع ةبه عنوان مجموع Nاگر .5 100A {x N x }   كتاب درسي 9و  8هاي  مرتبط با صفحه - 1رياضي (    كدام است؟(  
1( 100[ , )     2( 11 12 13 14{ , , , , ...}    
3( 11{x N x }     4( 9{x N x }   

چ تيمـي  هـا عضـو هـي    آن 5%آموزان كالس عضو تيم واليبال باشـند و   دانش 50%آموزان كالسي عضو تيم فوتبال،  دانش 60%اگر  .6
  )كتاب درسي 13تا  11هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (   آموزان عضو هر دو تيم هستند؟ نباشند، در اين صورت چند درصد دانش

1( 20  2(15    3( 10 4 (5  
اول دنباله كـدام   ةباشد، جمل 54ضرب جمالت دوم و پنجم برابر  و حاصل 6حسابي مجموع جمالت اول و سوم برابر  ةلاگر در يك دنبا .7

 )كتاب درسي 24صفحة  3و 2هاي  مكمل تمرين -1رياضي (   است؟
1 (2   2 (2 5/  3 (1   4 (1 5/ 

7هندسي  ةاگر در يك دنبال .8 10 13 27a a a    5باشد، مقدار 15a a كتاب درسي 27تا  25هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (    كدام است؟ ( 

1 (3  2 (9  3 (3 3   4 (27  
2mهندسي باشند، مقدار  ةنبالاگر اعداد مثبت زير جمالت يك د .9 b كتاب درسي 26، صفحة 3مرتبط با كار در كالس  -1رياضي ( كدام است؟ ( 

1 1 218 1, , ,b,
m 

   
1 (16  2 (20  3 (14  4 (12  

125دوم در عدد  ةضرب جمل پنجم از حاصل ةهندسي، جمل ةدر يك دنبال .10
ـ . باشد مي 5سوم  ةآيد و جمل دست مي به 8 اول ايـن   ةجمل

 ) كتاب درسي 27تا  25هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (   دنباله كدام است؟

1 (4
5   2 (2

5   3 (5
4   4 (5

2   

. . . 

. . . 



12     

 

 اولآزمون
تابستان كتابكتاب   6494:كد 

نگاه به 
گذشت

(ه 
رياضي
 1(

 

باشد،  68اگر مجموع جمالت دوم و ششم برابر . است 16دوم برابر  ةششم به جمل ةهندسي با جمالت مثبت، نسبت جمل ةدر يك دنبال .11
 ) كتاب درسي 27تا  25هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (   سوم دنباله كدام است؟ ةجمل

1 (8  2 (16  3 (32  4 (24  
باشد، مجمـوع  ) -96(پنجم دنباله برابر  ةاگر جمل. سوم آن است ةبرابر جمل 16هفتم  ةهندسي با قدر نسبت مثبت، جمل ةدر يك دنبال .12

  )كتاب درسي 27تا  25هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (  ششم دنباله كدام است؟  دوم و اول، هاي جمله
1( 84-  2( 96-  3( 210-  4 (200-  

 باشد، جمله چهارم كدام است؟ مي 6پنجم از هفتم برابر  ةل جملو تفاض 32حسابي، مجموع جمالت پنجم و هفتم برابر  ةدر يك دنبال .13
  ) كتاب درسي 24صفحة  3و 2هاي  مكمل تمرين -1رياضي (   

1( 8  2( 10  3( 12  4 (14  
12و براي جمالت دوم به بعد الگوي  5اول يك دنباله برابر  ةجمل .14 1n na a   اله كـدام  اول اين دنب ةمجموع پنج جمل. برقرار است

  ) كتاب درسي 20تا  17هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (  است؟ 
1( 179  2( 181  3( 186  4 (177  

8ABدر شكل روبرو  .15 AC   4وAH كتاب درسي 35، صفحة 5مشابه تمرين  -1رياضي (   ، مساحت مثلث كدام است؟ (  
1( 16    2( 16 3  
3( 8 3    4 (8  

300پس از طي مسافت . شود پرتاب مي 45 همتري از سطح زمين و با زاوي 50يك موشك در ارتفاع   .16 وشك متر با همين زاويه، م2
  ) كتاب درسي 33مشابه مثال صفحة  -1رياضي (    رسد؟ سطح زمين بر حسب متر مي به چه ارتفاعي از

1( 350   2( 400   
3( 300   4 (450  

  ) كتاب درسي 31و  30هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (  ست؟ كدام ا OAاندازة با توجه به شكل مقابل،  .17

1( 1
3   

2( 6 3
3
  

3( 11 3 6
6
  

4 (2
3    

BC ةباشد، انداز AHپاي ارتفاع  Hاگر . باشد مي 12در شكل زير  ABCمساحت مثلث  .18
HC

  كدام است؟  
  ) كتاب درسي 34، صفحة 1مرتبط با كار در كالس  -1رياضي (    

1( 8 3 3  

2( 8 3
3  

3( 8 3  

4 (8 3
9  

ـ  .19 100n(U)مرجـع باشـد،   U ةاگر مجموع  ،30n(A B) ،10n(A B)   وB A  ،باشـد n (A B)  كـدام اسـت؟ 
   

  ) كتاب درسي 13تا  11هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (
1( 40  2( 60  3( 50   4 (70  

A) ةمتمم مجموع .20 B) (A B )       كدام است؟)U كتاب درسي 9و  8هاي  مرتبط با صفحه -1رياضي (   .)مرجع است ةمجموع (  
1( A B  2( B A  3( U  4 (  
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 اولآزمون   
تجربي آموزش يازدهم  فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ت
زيس

 
سي 

شنا
1(

  

  1شناسي  زيست
  

فردا   شناسي،زيست امروز و  جذب مواد +ديروز،    )29تا  1هاي صفحه(گوارش و 
 

 )كتاب درسي 4و  3هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي (  هاي زير در مورد مرزهاي حيات صحيح است؟  كدام يك از گزينه .21

  .ايستايي در بدن است عي فرايند جهت ايجاد همافزايش دفع سديم از طريق ادرار به دنبال افزايش سديم خون، نو) 1

  .كند هاي رشد و نمو اغلب جانداران را تنظيم مي شده در دناي جانداران، الگو اطالعات ذخيره) 2

  .تواند نوعي رشد در گياه محسوب شود گياهان به سمت نور، نمي ةشدن ساق خم) 3

  .كنند ايجاد ميمثل، جانداران موجوداتي كامالً شبيه خود  طي توليد) 4

 )كتاب درسي4  مرتبط با صفحه -1زيست شناسي (    . . .  .شود كه  هاي حيات در سطحي پديدار مي ويژگي .22

  .شود هاي زيستي در آن انجام مي فعاليت ةباالترين سطح ساختاري است كه هم) 1

  .واحد ساختاري و عملي حيات است) 2

  .برخي جانداران فاقد اين سطح هستند) 3

  .و محيط اطراف وجود نداشته باشد زنده است در اين سطح ساختاري براي تنظيم عبور مواد بين ياخته ممكن) 4

 )كتاب درسي 6تا  4هاي  صفحه -1زيست شناسي(  است؟  نشدهكدام گزينه صحيح بيان  .23

  .تر از جانداران ديگر است مسلح ببينيم بسيار بيش توانيم با چشم غير تنوع جانداراني كه نمي) 1

  .نامند ها را حيات مي اي كه مجموع اين تعامل اند، به گونه هايي تشكيل شده كه باهم در تعامل هر ياخته از مولكول )2

  .دستگاه حركتي گوزن از استخوان و ماهيچه تشكيل شده است) 3

  .كنند تشكيل شده است جا زندگي مي هاي مختلف كه در يك يك اجتماع همانند يك جمعيت از گونه) 4

 )كتاب درسي 14و  7 ، 4هاي  صفحه-1زيست شناسي(  .  ، اتفاق افتاد. . . شناسان پس از شناخت  ها و ابزارهاي زيست ها، روش نگرش تحول .24

    ها هاي متشكل از اتم ساختار و عملكرد مولكول) 1

  هاي حيات را داشت ويژگي ةترين واحدي كه هم كوچكعملكرد ساختار و ) 2

  باشددر هسته تواند  ميه آن ساختار مولكولي كه جايگا) 3

 ها ساختار اجزاي ياخته) 4

 )كتاب درسي 8صفحة مرتبط با -1زيست شناسي(    . . .   توانيم  شناسي مي با استفاده از مهندسي ژن .25

  .ها وارد كنيم هاي انساني را به باكتري  ژن) 2  .تنها يك صفت را از يك جاندار به جانداران ديگر منتقل كنيم) 1

 .طي ژن درماني انسان تراژن توليد كنيم) 4  .نمودن ژن يك انسان به انساني ديگر، جاندار تراژن بسازيمبا وارد) 3

 )كتاب درسي 15و  14هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(    . . .  ،اي در انسان هر ليپيد غشاي ياخته .26

  .آلي است ةحلق 4داراي ) 2    .به پروتئين متّصل است) 1

  .اي است فاقد اتصال به كربوهيدرات در سطح داخل ياخته) 4    .ت استداراي گروه فسفا) 3
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 اولآزمون
تابستان كتابكتاب  6494:كد 

نگاه به 
گذشته    
)

ت
زيس

شناسي
1( 

    . . .    آن باشد ممكن نيست ةياخت تر از ميان اگر غلظت ذرات بسيار كوچك در محيط اطراف ياخته بيش  .27
 )كتاب درسي 16و  15هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(     

  .ياخته شوند ها بتوانند وارد اين ذرات بدون كمك پروتئين) 1
  .نوعي انرژي، ورود اين ذرات به ياخته افزايش يابد ةبا واسط) 2
  .وارد ياخته شوند ATP ةو مصرف انرژي حاصل از تجزي هاي ناقل اين ذرات با كمك پروتئين) 3
  .تعدادي از اين ذرات بدون كمك پروتئين غشايي از سلول خارج شوند) 4

  )كتاب درسي 17صفحة مرتبط با  -1زيست شناسي(         . . .  هاي روبرو  با توجه به شكل  .28
   .توانيم در سطح داخلي مري مشاهده كنيم را نمي) ب(هاي شكل  ياخته) 1
  .گوارش مشاهده كنيم ةهاي مختلف لول توانيم در بخش را مي) ج(هاي شكل  ياخته) 2
  . ارنددر ترشح نقش د ،)د(هاي شكل  مشابه ياخته يهايي در روده با شكل ياخته) 3
  . مويرگ مشاهده كنيم ةتوانيم در ديوار را نمي) الف(هاي شكل  ياخته) 4

  
 )كتاب درسي 20و  18هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(    . . .  گوارش همگي  ةاسفنكترهاي لول  .29

  .اند هايي با يك هسته تشكيل شده از ياخته) 2    .اند هايي با بيش از يك هسته تشكيل شده از ياخته) 1
  .اند هاي طولي يا حلقوي تشكيل شده از ماهيچه) 4    .شوند باز ميقطعاً اند و هنگام عبور غذا  منقبض) 3

 )كتاب درسي 21صفحة مرتبط با  -1زيست شناسي(  چند مورد از موارد زير صحيح است؟   .30
  .اي وجود دارد ماهيچه ةهاي عصبي در زير مخاط همانند الي ياخته ةشبك) الف
  .اند اند و توانايي ترشح موادي را به فضاي روده پيدا نموده مخاطي روده فرورفته ةزير مخاط همانند الي ةوششي در اليهاي پ ياخته) ب
  .هاي بافت پوششي وجود دارد هاي روده در هر اليه، ياخته در ساختار اليه) ج
 .زير مخاط متصل است ةي مخاطي به الي ماهيچه) د

1(1  2(2  3(3  4(4  
  .  شوند مي. . .   هاي ياختهموادي كه در از بين بردن اثر اسيدي كيموس معده نقش مؤثري دارند، توسط  ةانسان، همباريك  ةدر رود .31

  )كتاب درسي 27و  26، 17هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(    
  ، ساختهپوششي روده) 2    مستقر بر روي غشاي پايه، توليد) 1
  اي، وارد غددي به مايع بين ياخته) 4    صفرا به ابتداي دوازدهه، ترشح ةسازند) 3

  )كتاب درسي 12تا  9هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(    كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  .32
 ».شود. . .  تواند منجر به  مي. . . به طور معمول، «

 تغيير آب و هوا -سازگان هاي بوم از بين رفتن درخت) 1

 هاي اسيدي ايجاد باران -گازوئيل زيستي برخالف الكل) 2

  .هايي كه قرار است در آينده به آنها مبتال شود بيني بيماري هاي ارثي و پيش آگاهي از بيماري -گسترش استفاده از پزشكي شخصي) 3
  بر سالمت بدن انسان ها توضيح تاثير ميكروب -نگري از كل شناسان زيست ةاستفاد) 4

 )كتاب درسي18و  15 ، 14، 4هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(  . . .   خته جانوري، يك يادر  .33
 .هاي پروتئيني است شامل مولكولتر مساحت غشا،  بيش) 1

 .ترين اندامك دو غشايي، همواره حاوي اطالعات الزم براي تقسيم ياخته است بزرگ) 2

  .باشد، قطعا فاقد مولكول دنا درون خود ميگيردهر اندامكي كه در مجاورت غشاي ياخته قرار مي) 3
  .دهدشده انجام ميكند، قطعا انتشار تسهيلمواد را منتقل مي ATP مصرف باهر پروتئيني كه ) 4

  )كتاب درسي 28و  15 ، 14هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(  چند مورد صحيح است؟ .34
  » ....در شكل مقابل، ممكن نيست «

  .يپيدهاي رژيم غذايي وجود داشته باشندترين ل فراوان) الف
  .ها اتصال داشته باشند هاي سطح خارجي غشا با پروتئين كربوهيدرات) ب
  .هاي پروتئيني سطح خارجي غشا در عبور مواد از غشا نقش داشته باشند مولكول) ج
  صفر) 4   1) 3   2 )2   3) 1
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 اولآزمون   
تجربي آموزش يازدهم  فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ت
زيس

 
سي 

شنا
1(

  

 )كتاب درسي 5تا  3و1هاي  صفحهمرتبط با  -1ست شناسيزي(    . . .   نيستمونارك در طي مهاجرت ممكن  ةرفتار پروان .35

  . رخ دهد DNAبدون استفاده از اطالعات مولكول  )2  .نوعي سازش با محيط حساب شود )1

  . يابي حيات نباشد سطوحي از سازمان ةدربرگيرند )4  . نوعي پاسخ به محيط در نظر گرفته شود )3

  )كتاب درسي 11و  10هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(  باشد؟ زدايي در ايران است، صحيح مي جنگل شكل مقابل كه مربوط به ةكدام گزينه، دربار .36

 .هاي زيستي ايجاد شده است به علت تامين منبع سوخت) 1

 .افزايش كيفيت زندگي انسان در طول زمان باشد ةدهندتواند نشانمي) 2

 .وط به شكل سمت چپ استبيشترين احتمال وقوع سيل و شدت فرسايش خاك مرب) 3

  .توجهي به قوانين طبيعت باشد تواند ناشي از بي اروميه نمي ةشدن درياچ اين فرايند همانند خشك) 4

 )كتاب درسي 10تا  6هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(    كند؟ كامل مي نادرستيكدام مورد عبارت زير را به  .37

  ». . .توليد جانداران تراژن  «

  .اي است هاي بين رشته ها در بدن در ارتباط با نگرش ابي جايگاه ياختههمانند ردي )1

  .تواند در افزايش خدمات بوم سازگان موثر باشد زدايي مي برخالف جنگل )2

  .هايي در جامعه شده است همانند فنون مورد استفاده در پزشكي باعث ايجاد نگراني )3

  .اخالق زيستي استهاي جانداران از مباحث  ورزي ژن برخالف دست )4

  )كتاب درسي 23و  22هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(    است؟ نادرستدر مورد اجزاي گوارشي دهان انسان در شكل مقابل، كدام  .38

  . هاي پوششي است الف، داراي ياخته) 1

  .هاي مخطط است ب، داراي ياخته) 2

  .دكن ي دهان ترشح مي هايي را توليد و به حفره الف، آنزيم) 3

  .ي طولي و حلقوي سازمان يافته است در دو اليه  ب،) 4

 )كتاب درسي 28تا  23هاي  صفحهمرتبط با   -1زيست شناسي(                                            كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي .39

 »..................  سان،گوارش ان ةدر لول.................. محل  در معمول، طور به«

  .شود مي آب و بيكربنات به درون لوله گوارش ترشح - ها چربي گوارش پايان) 1

 . يابد ها تنها تحت تأثير پروتئازهاي لوزالمعده پايان نمي گوارش پروتئين –گوارش نهايي كيموس ) 2

  .كند آغاز ميشده، فعاليت گوارشي را  هر آنزيم ترشح - ها آغاز گوارش كربوهيدرات) 3

  .كنند حركات كرمي، گوارش مكانيكي غذا را تسهيل مي - ها آغاز گوارش پروتئين) 4

 )كتاب درسي 24و  23، 21هاي  صفحهمرتبط با  -1زيست شناسي(  است؟ نادرست، كدام عبارت دربارة فرايند بلع در انسان .40

  .كننديهاي مخطط به صورت غيراداري عمل مبا رسيدن غذا به حلق، ماهيچه) 1

 .كنددر هنگام بلع، حنجره مانند برچاكناي به سمت پايين حركت مي) 2

  .بندندحلق را مي يهادر هنگام بلع، زبان و زبان كوچك نيمي از راه) 3

  .رانداي حلق، غذا را به سمت مري ميحركات كرمي ديواره ماهيچه) 4
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 اولآزمون  
تابستان كتابكتاب  6494:كد 

نگاه به 
گذشته    
)

ك
فيزي

1( 

  1 فيزيك
  

 )26تا  1هاي  صفحه(گيري فيزيك و اندازه
  

  )كتاب درسي 7صفحة مرتبط با  -1فيزيك(    باشند؟ چه تعداد از يكاهاي زير، جزء يكاهاي فرعي مي .41

  كندال - وات  –آمپر  –ژول  –كلوين  –پاسكال  –ثانيه  –ن ونيوت –متر 

1 (2    2 (3  

3 (4    4 (5  

  )كتاب درسي 6صفحة مرتبط با  -1فيزيك(    شده، برداري هستند؟ هاي معرفي مام كميتهاي زير، ت يك از گزينه در كدام .42

  مسافت، سرعت متوسط، نيرو) 2  جايي، تندي متوسط، نيرو جابه) 1

  جايي، سرعت متوسط، نيرو جابه) 4  جايي شتاب، تندي متوسط، جابه) 3

  )كتاب درسي 13تا  10هاي  فحهصمرتبط با  -1فيزيك(    يك از تبديل واحدهاي زير نادرست است؟ كدام .43

1 (31 10pN nN    2 (53 3 10km cm   

3 (100 3 3 10/ g kg    4 (3 5 35 5 10cm dm   

36زمين در حدود  ةشعاع كر .44 4 10/ km ؟ لمي كدام استمتر به صورت نمادگذاري ع زمين بر حسب ميلي ةقطر كر. است  

  )كتاب درسي 13تا  8هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(      

1( 96 4 10/   2( 912 8 10/   3( 86 4 10/   4 (101 28 10/     

  )كتاب درسي 13تا  8هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(  چند گرم است؟  با توجه به يكاهاي قديمي ايراني داده شده، تعيين كنيد كه هر يك خروار .45

  )مثقال 1=  گرم 86/4سير،  40= من تبريز  1من تبريز،  100= خروار  1مثقال،  320= سير  20(

1 (31104    2 (12441600  

3 (3110400    4 (311040  

  )سيكتاب در 13تا  10هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(   كدام گزينه صحيح است؟ .46

  .يك دكامتر مربع معادل يك دهم هكتار است) 2  . هكتار است 10يك كيلومتر مربع معادل ) 1

  .متر مربع معادل يك صدم هكتار است  دسي 100) 4  .يك هكتومتر مربع معادل يك هكتار است) 3

0اتم هيدروژن در مدل اتمي بور داراي شعاع  .47 05/ nm 41ن گردش الكترون به دور هسته باشد اگر مدت زما مي 5 10/ ps در اين صورت . باشد

اي و بـا سـرعت ثابـت     و فرض كنيد كه الكترون دقيقاً روي مـدار دايـره   3(؟ تندي حركت الكترون به دور هسته چند كيلومتر بر ساعت است

  )كتاب درسي 13تا  8هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(  .)چرخد مي

1( 62 10    2( 672 10    

3( 67 2 10/     4 (42 10    
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 اولآزمون   
تجربي آموزشكان يازدهم  فرهنگي   ون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
ك

يزي
ف

1(
x به صورت SIمكان متحركي بر حسب زمان در  ةمعادل .48 t t   3  باشد، كه در اين رابطه  ميx يكاي متر و  دارايt   داراي يكاي زمـان اسـت .

  )كتاب درسي 11صفحة مرتبط با  -1فيزيك(  به ترتيب از راست به چپ كدامند؟  SIدر  و  يكاي 

1 (3
m

s
m.s    2 (3و  

m

s
mو  

s
  

3 (3m.s  وm.s    4 (3m.s وm
s

  

0بندي  درجه ةگيري يك ريزسنج مدرج با كمين اندازه ةتواند نتيج كدام گزينه مي .49 5/ mm  كتاب درسي 17تا  14هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(  باشد؟(  

1 (5 203 0 025/ mm / mm  2 (/ mm / mm5 20 0 025  

3 (5 20 0 03/ mm / mm  4 (5 203 0 03/ mm / mm  

0داراي دقت ) 1(در شكل زير، ريزسنج ديجيتال  .50 001/ mm 0داراي دقـت  ) 2( ةبندي شد زسنج درجهو ري 01/ mm  نسـبت خطـاي   . باشـد  مـي

  )كتاب درسي 17تا  14هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(    كدام است؟) 2(به ريزسنج ) 1(ريزسنج 

    
                                                                               )1      (                                  )2(  

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

5  

   هاي فيزيكي نادرست است؟ باشد، از نظر محاسبه گيري با وسايل مدرج مي زير كه حاصل از اندازه ةيك از اعداد گزارش شد كدام .51

  )كتاب درسي 17تا  14هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(    

1 (/ V / V3 26 0 05    2 (/ g / g3 27 0 03  

3 (36 8 0 5/ mm / mm  4 (/ cm / cm3 7 0 25  

/ ليزري ديجيتال مترگيري يك  خطاي اندازه .52 mm0     گيري كرد؟  اندازه مترين توان توسط ا هاي زير را نمي كدام يك از طول. است 1

  )كتاب درسي 17تا  14هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(    

1 (/ dm3 752    2 (/ m4422 5 10  

3 (/ cm30 15    4 (/ dam0 00018  

  )كتاب درسي 20تا  18هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(  اند؟  بزرگي، چه تعداد از موارد زير به درستي تخمين زده شده ةدر فرايند تخمين مرتب .53

40) الف 000479 10/  3) ب 10 000854 10 10/   

847930014) پ 10 31) ت 102000
  

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

  بزرگي عمر زمين بر حسب ثانيه مطابق كدام گزينه است؟ ةتخمين مرتب. زنند ميليارد سال تخمين مي 5/4مندان عمر زمين را حدود دانش .54

  )كتاب درسي 20تا  18هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(     

1 (1210  2 (1610  3 (2010  4 (2310  
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 اولآزمون  
تابستان كتابكتاب  6494:كد 

نگاه به 
گذشته    
)

ك
فيزي

1( 

  

زمين از جنگل پوشيده باشد، تخمين بزنيد ساالنه  ةدرصد سطح كر 4طور تخميني  اگر به. كند گرم اكسيژن توليد مي 6849هر هكتار جنگل، روزانه  .55

/ شود؟ ها توليد مي چند تُن اكسيژن توسط جنگل )3 14،/ m66 4 10  روز فرض كنيد 365و يك سال را برابر با  زمين ةشعاع كر(.    

  )كتاب درسي 20تا  18هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(    

1 (10  2 (410  3 (910  4 (1510  

باشد حال اگر هر ايراني در روز يك دانه برنج را اسراف كند و دور بريزد، در اين صورت در يـك سـال    مي mg5/2وزن يك دانه برنج به طور متوسط  .56

     .)ميليون نفر در نظر بگيريد 80جمعيت ايران را ( ؟شود تخمين بزنيد، چند كيلوگرم برنج در ايران دور ريخته مي

  )كتاب درسي 20تا  18هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(     

1( 10  2( 410  3( 910  4 (1510   

31 مايعي به چگالي cm190متر مربع تا ارتفاع  سانتي 30متر و سطح مقطع  2اي به ارتفاع  در استوانه .57 g

cm
گرم به  864اگر فلزي به جرم . ايم ريخته  

  چگالي فلز چند كيلوگرم بر متر مكعب است؟. ريزد از مايع بيرون مي 320cmطور كامل در استوانه قرار دهيم آرامي  و به

  )كتاب درسي 22و  21هاي  صفحهبا مرتبط  -1فيزيك(     

1 (2 7/  2 (32 7 10/   3 (62 5/  4 (26 25 10/   

38 اگر چگالي فلز. است kg4و جرم آن  cm10طول هر ضلع يك مكعب فلزي  .58 g

cm
)3 گزينه صحيح است؟باشد، كدام    )    

   )كتاب درسي 22و  21هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(    

  .درصد حجم مكعب است 60خالي دارد كه حجم آن  ةاين مكعب يك حفر) 1

  .اين مكعب توپر است) 2

  .درصد حجم مكعب است 40خالي دارد كه حجم آن  ةاين مكعب يك حفر) 3

  .شود مي cm10توپر بسازيم قطر كره  ةن مكعب بخواهيم يك كراگر با فلز اي) 4

 4/14چگالي آلياژ به دست آمده برابر با . كنيم متر مكعب مخلوط مي گرم بر سانتي 20به چگالي  Bمتر مكعب را با فلز  گرم بر سانتي 12با چگالي  Aفلز  .59

تغيير حجم ( دهد؟  تشكيل مي Bو چند درصد حجم آن را فلز  Aاين آلياژ را فلز به ترتيب از راست به چپ چند درصد از حجم . مكعب است گرم بر سانتي

  )كتاب درسي 22و  21هاي  صفحهمرتبط با  - 1فيزيك(    .)ناشي از آلياژ دو فلز را ناچيز درنظر بگيريد

 90و  10) 4  30و  70) 3  70و  30) 2  50و  50) 1

31گرم آب به چگالي  80 .60 g

cm
31گرم مايع به چگالي  mبا   5 g/

cm
31اگر چگالي مخلوط . مخلوط شده است  4 g/

cm
باشد و اين دو مايع در  

 )كتاب درسي 22و  21هاي  صفحهمرتبط با  -1فيزيك(    ؟چند گرم است mكاهش حجم پيدا كرده باشند،  320cmاثر اختالط 

1 (20  2 (40  3 (60  4( 80  
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 اولآزمون   
تجربي آموزش يازدهم  فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
مي

شي
1(

 1شيمي   
  )27تا  1هاي صفحه(  زادگاه الفباي هستي ،كيهان  

  
139تعداد اگر. باشد مي amu 24و  amu 26هاي اتمي  داراي دو ايزوتوپ با جرم Xاتم  .61 03 10/   ايزوتوپ اتم ازX تر به ايزوتوپ  سنگينX تر  سبك

توان به كمك انـرژي ذوب   گونه اتالفي نداشته باشيم، به تقريب چند گرم آهن را مي شود و هيچها تماماً به انرژي تبديل  تبديل شود و تفاوت جرم آن

.) ژول انرژي نياز است 247براي ذوب شدن هر گرم آهن به (كرد؟ 
22 16

29 10 m(c )
s

  )كتاب درسي17تا  13، 6تا  4هاي  صفحهمرتبط با  - 1شيمي(  

1 (229  2 (58  3 (219  4 (109  
     است؟ نادرستبرابر ايزوتوپ ديگر باشد، كدام مطلب  5/1ها  وجه به نمودار مقابل، اگر درصد فراواني يكي از ايزوتوپبا ت .62

  )كتاب درسي 14و  5،  4 ، 3هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(
  .باشد مي 46تر برابر  ي ايزوتوپ سنگين تعداد نوترون ها در هسته) 1
  .باشد مي 60تر برابر  درصد فراواني ايزوتوپ سنگين) 2
79در ) 3

35 Br است 5/1تر از  نسبت تعداد نوترون به پروتون بزرگ.  
79هاي ايزوتوپ) 4

35 Br  81و
35 Br خواص شيميايي يكساني دارند .  

  )كتاب درسي 8و  7هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(   در كدام گزينه آمده است؟)  پ(و ) ب(هاي  و پاسخ نادرست پرسش) آ(پاسخ درست پرسش  .63
  شود؟  ها در طبيعت يافت مي از بين عناصر شناخته شده حدود چند درصد از آن) آ
  نخستين عنصر ساخت بشر كدام عنصر بود؟ ) ب
235فراواني ) پ U در مخلوط طبيعي حدود چند درصد است؟  
  7 كمتر از ، اورانيم،78) 2    7/0 كمتر از ، تكنسيم،78 )1
  7/0 كمتر از ، اورانيم،87) 4  7 كمتر از ، تكنسيم،87) 3

  ها در تشخيص پزشكي مورد استفاده قرار گرفته است؟  به ترتيب از راست به چپ كدام راديو ايزوتوپ  2و  1هاي  در هريك از شكل .64
  )كتاب درسي 9تا  7هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(    

   
)1(                     )2(            

  تكنسيم–فسفر ) 4  فسفر  –گلوكز ) 3  تكنسيم–گلوكز ) 2   گلوكز–فسفر ) 1
  )كتاب درسي 11تا  8هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  . . .  باشند، به جز  مي نادرستي موارد زير  همه .65

  .شود آغاز مي Aنماد شيميايي عنصرهاي آنتيموان، آلومينيم و طال با حرف ) 2  .اي است ي توليد سوخت هسته سازي ايزوتوپي يكي از مراحل مهم چرخه غني) 1
  .هايي هستند كه رشد غيرعادي و كند دارند هاي سرطاني، ياخته توده) 4  . باشد پسماند راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي نداشته و خطرناك نمي) 3

  )كتاب درسي 15و  12تا  10هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  ؟ اند ستنادرچند مورد از مطالب زير  .66
  .اند جدول تناوبي، اغلب عنصرها داراي نماد دو حرفي 2در گروه ) آ
  .اي متعلق به عنصري است كه با گوگرد هم گروه است جدول دوره 7خانه شماره ) ب
  . شود مشابه، تكرار مي ي غير با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به گونه) پ
  . بيشتر است 4اش در گروه  از جرم اتمي ميانگين عنصر هم دوره 4ي  و دوره 9جرم اتمي ميانگين عنصري واقع در گروه ) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

توليـد   Xئور فقط يـون  است و با عنصري كه در واكنش با گاز فلو 37ها  ها و پروتون در يك گونه شيميايي از عنصري مجموع تعداد الكترون .67
  )كتاب درسي 13تا  10هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  . . .  توان گفت  باشد بنابراين مي كند هم گروه مي مي
  . جدول است خواص شيميايي مشابهي دارد 10با عنصري كه در خانه ) 2    .بار الكتريكي اين گونه شيميايي خنثي است) 1
  .است 11عدد اتمي عنصر هم گروه آن كه در دوره قبل قرار دارد ) 4  .است 31اتمي عنصري از گروه پانزده و هم دوره اين عنصر، عدد ) 3

68. 223 01 10/   اتم فسفر(P)  4در چند گرم از تركيب 10(P O 16وجود دارد؟  ( 31g g(O ,P )
mol mol

    

  )كتاب درسي 19تا  16هاي  صفحهط با مرتب -1شيمي(
1 (1/7  2 (55/3  3 (2/14  4 (4/28  
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 اولآزمون
تابستان كتابكتاب  6494:كد 

نگاه به 
گذشته    
)

شيمي
1( 

  )كتاب درسي 24تا  22هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  باشد؟  كدام گزينه درست مي .69
  .هاي مختلف است طيف نشري خطي ليتيم در گسترة مرئي، تنها شامل شش خط با طول موج) 1
  .شود هاي نوراني سرخ فام استفاده مي ي براي ايجاد نوشتهاز المپ زنون در ساخت تابلوهاي تبليغات) 2
ي بسيار كوتاهي از گستره طيف  هاي سديم، ليتيم و مس هريك رنگ منحصر به فردي دارد و رنگ نشر شده از هريك، فقط باريكه ي تركيب شعله) 3

  .گيرد مرئي را در بر مي
وي موفق شد با اين مدل، . ها ارائه كرد ها انرژي معيني دارد، مدلي را براي اتم الكترون در اتمنيلز بور فيزيكدان دانماركي با در نظر گرفتن اينكه ) 4

  .طيف نشري هيدروژن را به خوبي توضيح دهد
  )كتاب درسي 27صفحة مرتبط با  -1شيمي(  با توجه به طيف نشري خطي اتم هيدروژن كدام گزينه درست است؟  .70

  .سبزرنگ است Cخط نشري ) 1
  .باشد مي 2به تراز  5نتيجه انتقال از تراز  Bيفي خط ط) 2
  .ها در اطراف هسته معين است توان نتيجه گرفت مكان الكترون بر اساس اين شكل مي) 3
  . است Aبيشترين طول موج مربوط به خط ) 4

  )كتاب درسي 4تا  2هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  است؟  نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت .71
ها را تهيه و  ي فيزيكي و شيميايي آن هاي مشتري، زحل ، اورانوس و نپتون، شناسنامه مأموريت داشتند با گذر از كنار سياره 2و  1پيماي وويجر دو فضا) 1

  .ارسال كنند
  .باشد هاي مشتري و زمين به ترتيب هيدروژن و آهن مي ي سياره ترين عنصر سازنده فراوان) 2
  .همراه بوده كه طي آن انرژي عظيمي آزاد شده است) مهبانگ(باورند كه سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب برخي از دانشمندان بر اين ) 3
  .شود تر فراهم مي تر تجزيه شده و شرايط تشكيل عنصرهاي سبك هرچه دماي ستاره بيشتر باشد، عنصرها راحت) 4

  )كتاب درسي 6صفحة ا مرتبط ب -1شيمي(    با توجه به جدول داده شده كدام گزينه درست است؟  .72

7
1 H  6

1 H  5
1 H  4

1 H  3
1 H  2

1 H  1
1H  

 نماد ايزوتوپ

  ويژگي ايزوتوپ

232 3 10/ 
  ثانيه 

222 9 10/ 
  ثانيه 

229 1 10/  
  ثانيه

221 4 10/ 
  ثانيه 

12 32/
  عمر نيم  پايدار  پايدار  سال 

  .در يك نمونه طبيعي از عنصر هيدروژن، پنج راديو ايزوتوپ وجود دارد) 1

7درصد فراواني عنصر هيدروژن در طبيعت مربوط به ايزوتوپ كمترين ) 2 H  1و بيشترين فراواني آن مربوط به ايزوتوپH است.  

3گرم ايزوتوپ  200از يك نمونه حاوي ) 3 H 3گرم  25/6سال،  6/61، بعد از گذشت H ماند باقي مي.  

7هاي هيدروژن به صورت  ترتيب پايداري ايزوتوپ) 4 6 5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1 1H H H H H H H      است.  

اي، قـادر اسـت    ي پايدارتر، در يك نيروگاه هسته كيلوگرم هسته 499/120ي ناپايدار به  كيلوگرم هسته 500/120مقدار انرژي حاصل از واپاشي  .73
100اي مقداري آب را در دم C براي تبخيـر  (گرم بر مول است؟  18اين مقدار آب به تقريب حاوي چند مولكول آب با جرم مولي . تبخير كند

100يك گرم آب در دماي  C  ژول انرژي نياز است 2260به (.
22 16

29 10 m(c )
s

  )كتاب درسي 19تا  16و  4هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  

1 (331 33 10/   2 (351 33 10/   3 (371 33 10/   4 (341 33 10/   
1هاي داده شده چند جمله صحيح است؟  از بين عبارت .74 32( mol S g)     )كتاب درسي 19تا  17هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  

231معادل  amuهر *  66 10/  گرم است.  
  .كنند گيري مي ها را با دقت زياد اندازه سنج جرمي، جرم اتم دانشمندان با استفاده از دستگاهي به نام طيف* 
  .شود استفاده مي (amu)گيري جرم مواد، از يكاي جرم اتمي  در آزمايشگاه براي اندازه* 
 *0   . مول گوگرد است 025/0گرم گوگرد شامل /08
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
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 اولآزمون   
تجربي آموزش يازدهم  فرهنگي   كانون 

ه به 
نگا

شته
گذ

 )
مي

شي
1(

هاي نشري خطـي   با توجه به طيف. طيف نشري خطي يك نمونه طبيعي كه مخلوطي از چند تركيب فلزي است در زير به نمايش در آمده است .75
  ) كتاب درسي 23و  22هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(    زي فرضي وجود دارند؟ عناصر داده شده، تعيين كنيد در اين نمونه طبيعي كدام عناصر فل

1 (C , D   
2 (B , D  
3 (E , C  
4 (A , D   
  

  )كتاب درسي 27و  26هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  هاي داده شده كدام مطلب درست است؟  با توجه به شكل .76

  
  . دهد كه وضعيتي ناپايدار است مي الكترون در حالت پايه اتم هيدروژن را نشان) آ(شكل ) 1
   .دهد الكترون در حالت برانگيخته اتم هيدروژن را نشان مي) ب(شكل ) 2
  .يابد با انتقال الكترون به حالت پايه، سطح انرژي الكترون افزايش مي) پ(در شكل ) 3
  .رود الكترون با از دست دادن انرژي به تراز باالتر مي) ب(در شكل ) 4

  )كتاب درسي 12صفحة مرتبط با  -1شيمي(  درست است؟  E2و  A26 ،B6 ،C15 ،D8رباره عناصر كدام مطلب د .77
  . به ترتيب منگنز و كربن نام دارند Bو  Aعناصر ) 1
  .هاي دوم و اول جاي دارند به ترتيب در دوره Dو  Cعنصر ) 2
  . جاي دارد 2در گروه  2با عدد اتمي  Eعنصر ) 3
  .شماره گروه يك عنصر از اين پنج عنصر با عدد اتمي آن برابر است) 4

)9اتم فلوئور   .78 F) در تركيب با فلزها به يون فلوئوريد(F )تواند آنيوني با بار الكتريكي همانند  يك از عنصرهاي زير، مي اتم كدام. شود تبديل مي
  )كتاب درسي 13تا  9هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(    يون فلوئوريد تشكيل دهد؟

1 (37 Rb  2 (35 Br  3 (15 P  4 (34Se  
  ) كتاب درسي 22تا  19هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(  در بين مطالب زير چند مورد درست وجود دارد؟  .79

  .شود ها به ناحيه مرئي منتقل مي با افزايش طول موج امواج نامرئي پرتوهاي فرو سرخ، دامنه طول موج آن) آ
  . كنند باشند كه با خود انرژي حمل مي مي پرتوهاي خورشيدي جزو امواج الكترومغناطيس) ب
  .كند هاي متفاوت ايجاد مي نور خورشيد بر اثر عبور از منشور، هفت خط طيفي با رنگ) پ
  .توان دماي آن را تعيين كرد به كمك نور نشر شده از يك جسم داغ مي) ت
  . ت به طول موج نور نشر شده از بخار سديم بلندتر استها نسب هاي گرمايي سرخ رنگي دارد و طول موج اين تابش سشوار صنعتي تابش) ث
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     هاي زير نادرست است؟  دهد، چه تعداد از عبارت اي عنصرها را نشان مي با توجه به شكل زير كه قسمتي از جدول دوره .80
  )كتاب درسي 12تا  10و  5، 3هاي  صفحهمرتبط با  -1شيمي(

  
  . ترين درصد فراواني را دارد ي زمين، بيش ي سياره در ميان عناصر سازندهعنصري فلزي است و  A) آ
  . اي عناصر است جدول دوره 18از گروه  10Neهاي عنصر  برابر با تعداد الكترون Fو  Cاختالف عدد اتمي دو عنصر ) ب
  . هم گروه است Bهم دوره و با عنصر  Dبا  Cعنصر ) پ
  . هاي شيميايي ندارد ترين عنصر موجود در سياره مشتري، تمايلي به شركت در واكنش همانند فراوان Eعنصر ) ت
  . است 71ي آن برابر  هاي هسته ها و پروتون باشد، اختالف تعداد نوترون 122برابر با  Cاگر عدد جرمي عنصر ) ث
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