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 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1

 طور قطع  تردید، به گمان، بی آوری: بی (1

 ( درفش کاویان: درفش ملی ایران در عهد سامانی 2

 ة خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده بود. نامه، متنی که ضحاک برای تبرئد( محضر: استشها3

 ( سپردن: پای مال کردن و زیر پا گذاشتن 4

 وجود دارد؟  غلط امالییهای زیر چند  ر میان گروه کلمهد -2

آرام و  -هالالل احمالر   -فراق و دوری -معیار و مقیاس -خطوط و سطور -شرمی وقاحت و بی -غالب و مضمون -فضای نفوس -عَلَم و پرچم»

 «فسوس و مزیح -العاده عادت و خارق خالف -عنان و سنان -متالطم

 ( یک  4 ( دو 3 ( سه 2 چهار  (1

 اثر کیست؟  «روشن چشمة» -3

 غالمحسین یوسفی  (1

 کدکنی  ( محمدرضا شفیعی2

 الزمان فروزانفر  ( بدیع3

 ( غالمحسین ساعدی 4

 های کدام گزینه بهره جسته است؟  شاعر در بیت زیر از آرایه -4

 « ای بسا خسرو که او فرهادوار/ در هوای شکر شیرین بسوخت»

  تلمیح، مجاز، استعاره، تشبیه  (1

 ( ایهام، استعاره، تشبیه، ایهام تناسب 2

 نظیر  ( مجاز، ایهام تناسب، تلمیح، مراعات3

 نظیر ( تلمیح، ایهام، جناس، مراعات4

 در کدام ابیات آمده است؟  ترتیب به« ایهام، حسن تعلیل، پارادوکس، استعاره و تضاد»های  آرایه -5

 سلطان دل مسکین من است  گو مفروش / زانکه منزلگه شناس این عظمت الف( واعظ شحنه

 آید / آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی  ب( گفتی از حافظ ما بوی ریا می

 رفتار را  زند از شرم صائب سینه را بر تیغ کوه / دید تا کبک دری آن سرو خوش ج( می

 شکفتم  د( تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی / گل سرخ شرم دارد که چرا همی

 خبر یافتی که یار تو گم شد / جام جم از دست اختیار تو گم شد  هال( دیر

 ( ب، ج، الف، د، هال 4 هال، ج( ب، د، الف، 3 ( ج، هال، ب، الف، د2 ج، هال، الف، ب د،  (1

 

 (0)فارسي 

 ادبیات انقالب اسالمي

 ادبیات حماسي

 )کاوة دادخواه، درس آزاد(

 111تا  78صفحه 
(: گفت 3گسترش محتوا )

 و گو

 73تا  82 صفحة
 

 

 دقیقه 02
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدففارسيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01آزمون قبل چند از عملکرد شما در 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

  

  
  

  سؤال( 071کتاب جامع فارسی یازدهم ) 745تا  834های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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 اند؟  در کدام بیت دو واژه وجود دارد که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده -6

 ر سر پیمان و عهد و سوگندم / هنوز ب اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی (1

 خودی طفل دبستان یافتم  ( عقل کافی را که لوح کاف و نون محفوظ اوست / در مقام بی2

 ( هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست / وان چه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست 3

  ور ماست می دست ایم / زلف ساقی دستگیر و جام ردهر ک( تا چو خواجو عالم رندی مسخ4ّ

 در کدام ابیات آمده است؟  ترتیب به« فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقت»های  صفت -8

 کنی  عبث چه درد خود اظهار می« صائب»الف( رنگ شکسته را به زبان احتیاج نیست / 

 جا  زنند این ها که برهم می ب( ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا / ببین این بحر و کشتی

 خونین بنمودم به طبیبان گفتند / درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد  ج( اشک

 ر کار یار باش که کاری است کردنی خور که حالل است خون او / د یالهد( خون پ

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

 . …جز  به ،شود مفهوم بیت زیر از همة ابیات دریافت می -7

 « تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش تازان پس / به هر جانب که روی آری، درفش کاویان بینی»

 روشنگر وجود به راه اوفتادن است / در جویبار سبزی آب از سِتادن است  (1

 ( هست به سر تا هوای کعبة مقصود / کوشش راکب خوش است و جنبش مرکب 2

 ت یافت عشق سر سراندازییفسرد / کز حرکنآب روان ( در حرکت باش از آنک 3

  قدر بود که تسلیم به تقدیر شدیم  م گلی / اینی( گرچه از کوشش تدبیر نچید4

 ابیات کدام گزینه، با همدیگر قرابت مفهومی دارند؟  -9

 مانند فکر آنان که در تدبیر درمانند درالف( دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد / ز 

 ننوشم می و گنه نکنم / اگر موافق تدبیر من شود تقدیر ب( بر آن سرم که 

 وگو نتوان کرد  فایده سعی و گفت ج( چون بخت به تدبیر نکو نتوان کرد / بی

 د( گیرم که ز دشمن گله آری بر دوست / چون دوست جفا کند چه تدبیر کنی؟ 

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

 تر به هم دارند.  مفهومی نزدیک …گزینة  جز بهها  همة گزینه  -11

 مشغول عشق جانان، گر عاشقی است صادق / باید که سر نخارد، در روز تیرباران  (1

 دار نترسد  سرِو ریز  ار دالور که کند ترک سر خویش / از خنجر خون( عی2ّ

  اندر ره عشق و عاشقی بر نشودسر نشود /  بی عشق ( تا مرد، به تیغ3

 رفتن از این دشت / خوشا آنان که چون گل پاک رفتند  ( چو باید عاقبت4

  



  5: ةصفح یازدهمعمومي   0022 اسفند 02آزمون  -(5) ةپروژ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ِّ(11ـ  11العربيّة )إلي  أومن  ن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي          

 :«أنفسَهم!تَکَلَّمُوا یُعَرِّفون جِبُنا، فإنَّهُم إذا رَفُ النّاس بمظاهِرَ جميلةٍ و ال بِماَلبِسَ غاليةٍ تُعْیُعْ ال»  -11
   کنند! دارند، بلکه آنان هنگام سخن گفتن خود را معرّفی میبها ما را به شگفتی وا میهای گرانکنند و نه لباسهای زیبا مردم را معرّفی میقیافه نه( 1
شالوند کاله   هنگامی شالناخته مالی  ها آن چون کهشوند، که از آن خوشمان بیاید شناسایی نمی بهاگران یهایو لباس یی زیباها( مردم با قیافه2

 سخن گویند! 
 شناسانند! ها آنگاه که سخن گویند خود را میآن چون کهشوند، بها که از آن خوشمان بیاید شناخته نمیهایی گرانهایی زیبا و لباس( مردم با قیافه3
   شوند! آنان هنگامی که سخن گویند شناخته می چون کهد، شونشگفتی ماست شناخته نمی هایشان که مایةها و گرانی لباس( مردم با زیبایی قیافه4

 «: خرّبت بيوت القریة!فجأة عصفت ریاح شدیدة و  سافر هذا الرّجل إلي قریة شاهد صورتها في أیّام صغره و» -12
روسالتایمان را    یهالا  خانه و و ناگهان طوفان شدیدی وزید که عکس آن را در روزهای کوچکی خود دیده بود کردسفر  روستابه یک  یمرد( 1

 ویران کرد!
ناگهان بادهالای شالدیدی شالروه باله وزیالدن       و اش دیده بود کیدر ایام کود را این همان مردی است که به روستایی سفر کرد که تصویرش( 2

  های روستا را خراب کرد! خانه گرفت و
 خراب کرد! روستا راآن های  خانه هان بادهایی شدید وزید وناگ اش دیده بود سفر کرد و کیرا در روزهای کود  به روستایی که عکسش این مرد( 3
 !  ندهای روستا را خراب کرد خانه و ندوزید شدت به ناگهان بادهایی عکسش را دیده بود و در روزهای کوچکی خود او ؛به روستای خود سفرکرداین مرد ( 4

  : عيّن الصحيح -13

 آورد! و ضعف را به وجود میفقرکسالت : !الفقر یُولَدُ مِنَ الکسالة و الضعف (1

  شود! خسته نمی دانشمند هرچه در راه علم تالش کند،: !م کلّما یُحاول فی کسب العلم، لن یتعبَالعالِ إنَّ (2

 منزلمان تعجّب کردم! های زیبای باغچة از بوی گل: !تَعجّبتُ مِن رائحة وردة جمیلة فی حدیقة بیتنا (3

 کردم! دروغ دوری می همیشه از: !کنتُ أبتعدُ عن الکذب دائماً (4
 «: رو نخواهی شد! ههای فراوانی روب ختیاگر از واقعیت فرار نکنی هرگز با مشکالت و س» -14

 لم تُواجه مشاکل و صعوبات کثیرة!إنْ لم تَهرُبْ مِن الواقع أبداً فَ (2 واجه المشاکل و الصعوبات الکثیرة!ی مِن الواقع أبداً فَلن تُإنْ ال تَهرُب (1

 مشاکل و صعوبات کثیرة أبداً! یواجهإنْ ال تَهرُبی مِن الواقع فَلن تُ (4 ! کل و الصعوبات الکثیرةإنْ ال تَهرُبْ مِن الواقع فاَل تُواجه المشا (3

 ( 11-11عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة التالية:) 

 :الخطأعيّن  -15

 األرض ثمّ یحصده! المُزارع: من یَزرع شیئاً فی (2 «!نادَی»نَدَبَ: دعا شخصاً للقیام بعملٍ و مرادفه  (1

 «!خُطَط»الخُطَّة: مجموعة تدابیر لتحقیق هدفٍ و جمعه  (4 الصَّیدَلیّ: مکانٌ یذهبُ المرضی إلیه لشراء األدویة! (3

 في قراءة )ضبط حركات( الکلمات؟ الصحيحما هو  -16

           !لَمّا نَظَروا إلى األسئلَة تَعجِّبوا کَثیراً (2      !بُ و نَدِموا و اِعتَذِروا مِن فِعلِهمخَجِلَ الطُّال (1

  !درساً لَن نَنساه أبَداً تَعَلَّمْناقالوا لَه نادِمینَ:  (4                  !و هذه القِصّةُ تُبیَّنُ لَكَ نَتیجة الکِذْب (3

 التوضيحات: عن المفردات ولصحيح اعيّن  -18

 ممنوع(: مترادف) !غیرمسموحبدون وصفة  بیعها ألنّ (2 بّالحُ ،: الدواء()مفرد !المسکّنة بالحبوو  األدویةهذه  اُریدُ (1

 تحتَ لسانه! )مترادف(: ظاهر مخبوءإنَّ المرء  (4 : الحُسبان()جمع !الحاسوبضرب الحجرعلی ( 3

 

 دقیقه 05  ( 0، زبان قرآن )عربي

 آدابُ الکَالمِ  

 الکِذبُ   
 63تا  43 صفحة

 

 هر درس در دفترچة سؤالگذاری قبل از شروع  هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفعربيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف ن قبلآزمو 01چند از 
  

  
  

  سؤال( 041کتاب جامع عربی یازدهم ) 841تا  310های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین



  6: ةصفح یازدهمعمومي   0022 اسفند 02آزمون  -(5) ةپروژ 

 

 نوعها: یختلفعَيِّن الصّفة  -17

 حیاتهم الیومیّة! أسعی النّاسِ من یجتهد کثیراً فی (2 فکّر فیه!هذا الموضوع فأُ قرأتُ اآلراء المتعدّدة فی (1

 أصدقائهم! الملعب الکبیر مع الطُّالب یلعبونَ فی شاهدتُ (4 طریق السّفر یُعجبنی جمالُها! رأیتُ مناظر فی (3

 «:تا»بمعني  ليسعيّن حرف )الالم(  -19

 لك البلد الُفتّش عن موضوع مهم!اُسافرُ إلی ذ (2 دعوتُ أصدقائی لیساعدونی فی الدروس الصعبة!  (1

 علّم الحقائق!رّسُ التاریخ لِتهی تد (4 ل الطعامِ!جلس الضیوف حول المائدة لتناوُ (3

 للماضي األستمراری في الفارسية: معادلةً عبارةً عيّن -21

 باللغة اإلنجلیزیة!وعشرین رسالة  اًرأیت رجالً یکتب ثمانی (2      کیف قَدَرَ أن یکتب هذه الـمقالة الجمیلة!     (1

 عن ذلك! هوذهب إلى المتحف لیکتب مقاالً (4 اجبات ینجح فی دراسته!         مَن یکتب هذه الو (3

  
 ِّ(11ـ  11العربيّة ) أو إلي من ن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي 

  «:فَعَلَيْنا أنْ نُراقِبَ ما نَقولُ! یُعْرَفُ بَعدَ أنْ یَتکلَّمَ الـمَرْءَإنّ » -21

 گوییم، باشیم!     مراقب چیزی که میباید شود، پس  گمان آدمی پس از این که صحبت کند شناخته می بی( 1

 زنیم! شود، پس مواظب هستیم چه حرفی می شک شخص بعد از صحبت کردن شناخته می بی( 2

 گوییم! ناسند، پس مواظب باشیم چه چیزی میش قطعاً انسان را پس از این که صحبت کند می( 3

    گوید، در نتیجه به گفتارمان توجّه کنیم! راستی یک فرد بعد از این که شناخته شود سخن می به( 4

   «:قَلبِهِ وَ ال یَکشفُ عُيوبَ النّاسِ! يطوبي لِمن یَسترُ سرَّه ف» -22

 کند! های مردم را کشف نمی کند و عیب چه خوب است کسی که رازش را در دلش پنهان می( 1

 کند!    های مردم را آشکار نمی شود و عیب خوشا به حالِ کسی که رازش در قلبش پنهان می( 2

 کند! دارد و عیوب دیگران را کشف نمی چه خوب است آن که رازش را در قلبش نگه می( 3

    کند! را آشکار نمیهای مردم  نماید و عیب خوشا به حالِ آن که رازش را در قلبش پنهان می( 4

  :{أحسن هي بالّتي جادِلْهم و الحسنة الموعظة و بالحکمة ربّك سبيل إلى أدعُ} -23

 !کن مجادله است نیکوتر آنچه با آنان با و کن دعوت نیکو موعظه و حکمت با پروردگارت راه ( به1

 !کن مقابله زیبا و خوب خنانس وسیلة به آنان با و فراخوان نیکو پند و دانش وسیلة به خود خدای راه ( به2

     کن! مجادله است نیکوتر هرچه با آنان با و باشد پسندیده موعظه و حکمت با باید خداوند راه به ( دعوت3

    کن! مقابله بهتر ای شیوه با آنان با و بده انجام زیبا اندرز، و پند طریق از را خود خدای راه به ( فراخواندن4

  «:از علوم را دربردارد! ياندكمقدار است كه  يكوچک رايفرهنگ بس ،دانشنامه» -24

 مِن العُلوم! الًیقَل جمَعُیَجدّاً  رٌیالموسوعةُ مُعجمٌ صغ (1

 !لةیجدّاً تَجمع علوماً قل رةیدائرة المعارف موسوعةٌ صغ (2

 من علومٍ! لیالقَل شملیَ راًیکث ریإنّ الموسوعةَ المعجم الصّغ (3

 !لةیعلوم قل یتَشمل عل راًیکث رةیموسوعة الصغإنّ دائرةَ المعارف ال (4

   جملةً: ليسَعيِّن الوصفَ  -25

  الکَریمِ! یآمَنتُ إیماناً بِربّ یإنّ (1

  شیءٍ! أنزَلَ اهللُ من السّماءِ ماءً أحیا بِهِ کلَّ (2

  هُ لَنا!حَمداً علی نعمٍ أعطاها اللّ( 3

 ومٍ تَنفعُهم!مُسلمونَ إلی أقصی األرضِ إلکتسابِ عُلـرَحلَ ال (4

 سؤاالت آشنا  -(0) عربي زبان قرآن
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 یناسب النصّ( بما 03 -12) ئلةإقرأ النصّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن األس :  

، فَمَـن  فَالرِّفقُ )المَرحَمة( مِثل السِّحرِ یُؤثِّرُ في النُّفوسِ وَ یُغيِّرُ الحـاالتِ  اُطلُبْ ما تُریدُ في مُعاشرتِكَ بِابتِسامتِكَ، فَذلِكَ خَيرٌ مِن الشّدَّةِ وَ الغَضَبِ، »

ءِ بلَدِهِ یَستطيعُ أنْ یَستوليَ علي العُقولِ. وَ نَحـنُ  اِتَّخَذَه وَسيلَةً لَه قَدَرَ عَلي تَذليلِ أشدِّ الصِّعابِ وَ فازَ بِما یَطلُبُ! االِنسانُ الرَّفيقُ في مُعاشرتِهِ مَعَ أبنا

نَّ القَـویَّ قَـد   االُمورِ السّياسيَّةِ بِحاجةٍ إلي تَأمُّلٍ وَ حَزمٍ أكثَـر، أل  تِ! وَ لکن هذا الخُلق في ال نَقصدُ بِهذا الکاَلمِ أن یَکونَ المرءُ ليِّناً في جَميعِ الحاال

 «الضَّعيفَ! يدَصِیَبتسِمُ لِيَ

  ... .اُمِرنا بِاتِّخاذِ سَبيلِ الرِّفقِ في  -26

  !المَسائِلِ السیاسیَّةِ (2   مُواجهةِ األقویاءِ! (1

 االِرتِباطاتِ االِجتماعیَّةِ! (4   مُواجهةِ الضُّعفاءِ! (3

   :الخطأَعيِّن  -28

 رفقُ القَویِّ لَیسَ دائِماً عاَلمة لحُسنِهِ وَ کَرامَتِهِ! (1

 اُسلوبُ الرِّفقِ ال یَنفعُنا إلّا فِی مُواجَهةِ الضُّعفاءِ!  (2

 خدعَنا! األحیانِ الرِّفقُ خِدعةُ العَدوِّ یَتَّخِذُها لِی بَعضَ (3

 الرِّفقُ یُصبِحُ بَعضَ األحیانِ سَمّاً مُهلکاً یَقتلُ اإلنسانَ! (4

  نَستفيدَ مِن اُسلوبِ الرِّفقِ؟ مَتي یَجبُ أنْ  -27

   إذا أصبَحنا مُتأثّرینَ بِهذا الخُلقِ! (1

  مّا أرَدنا أن نَصیدَ ضَعیفاً!ـَل (2

 حینَ عَلمنا أنَّه مُؤثِّرٌ فِی المُخاطبِ! (3

 واجَهنا قَویَّاً وَ خِفنا مِنه! إذا  (4

 إلي مَفهومِ النّصِّ: األقرَبَعيِّن  -29

 مُالطفةِ تُخرج الحیَّةُ )األفعی( مِن مَکانِها!ـبِال (1

 قَد تَفعلُ الشّدَّةُ ما ال یَفعلُهُ الرِّفقُ! (2

 مُؤمِنُ رَحیمٌ بِالمؤمِنینَ شَدیدٌ بِالکافِرینَ!ـال (3

 الشّدّة فَإنَّها خسارةٌ! تَرک عَلَیكَ بالرِّفقِ وَ (4

 «مَن اِتَّخَذَه وَسيلَةً لَه قَدَرَ عَلي تَذليلِ أشدِّ الصِّعابِ وَ فازَ بِما یَطلُبُ!»عَيِّن الصّحيحَ عَنْ نوعيّةِ الکَلماتِ وَ مَحَلّها اإلعْرابيّ:  -31

 مؤنّث، نکرةٌ / الفاعِلالـمُفرد الـسم، االوَسیلة:  (1

 للغائب/ فعلُ الشّرطِ ،یماضـقَدَرَ: الفعلُ ال (2

 إلیه مضافالـمذکّر، اسمُ التّفضیل / الـمُفرد الـأشدِّ:  (3

 مفعولـمعرَّف بأل/ الالـکسیر )مفرده: صَعْب(، تّالالصّعابِ: جَمع  (4
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گردد و با توجه  مستفاد می« ازید که حوادث آن را نلرزاند.ایمان خود را چنان ثابت و استوار س»با تعمق و تدقیق در کدام آیة شریفه، عبارت  -31
 به کالم امام علی )ه( علت شکست مؤمنان کدام عامل است؟ 

 متفرق و پراکنده بودن پیروان  -...«و ما محمّدٌ الّا رسولٌ قد خلت ( »1
 تعداد قلیل و کم پیروان  -...«و ما محمّدٌ الّا رسولٌ قد خلت ( »2
 کنده بودن پیروان امتفرق و پر -...« لَکُم فی رسولِ اهلللَقَد کانَ ( »3
 تعداد قلیل و کم پیروان  -...« رسولِ اهلل یلَقَد کانَ لَکُم ف( »4

 اند؟  اند، در کالم الهی چگونه وصف شده ونیت یافتهر پرتالطم پس از رسول خدا )ص( مصدر روزگا« انقلَبتُم عَلی اَعقابِکُم»آنان که از خطر   -32
 « وَ سَیَجزِی اهللُ الشّاکِرینَ( »2  « اًفَلَن یَضُرُّ اهللَ شَیئ( »1
 « کانَ یَرجُوا اهللَ وَ الیَومَ اآلخِرَ وَ ذَکَرَ اهللَ کَثیراً( »4  « قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ( »3

 چه بود؟ کدام گروه با داعیة عموزادگی پیامبر )ص( حکومت را به دست گرفتند و روش آنان در حکومت   -33
 خالفت  -عباس ( بنی4 سلطنت  -امیه ( بنی3 سلطنت  -عباس ( بنی2 خالفت  -امیه ( بنی1

 نویسی پس از فوت یا شهادت صحابة پیامبر )ص( چه بود؟  ساز جعل احادیث نبوی )ص( و پیامد رواج حدیث زمینه ترتیب به  -34
 اند. جز نامی از اسالم باقی نم -( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت1
 احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.  -( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت2
 جز نامی از اسالم باقی نماند.  -( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر )ص(3
 احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.  -( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر )ص(4

، چه افرادی به های اصیل اسالمی و اهل بیت )ه( شخصیتی نامناسب در عصر ائمه )ه( و تالش در منزوی کردن در نتیجة ارائة الگوها  -35
 جایگاه برجسته رسیدند؟ 

  عباس  امیه و بنی ( طالبان قدرت و ثروت و اطرافیان حاکمان بنی1
 عباس و گروهی از علمای اهل کتاب امیه و بنی ( عالمان وابسته به بنی2
 به دور از معیارهای اسالمی بودند.  که در اندیشه و عمل و اخالقآنان  (3
 دادند.   ( بسیاری از محققان که سلیقة شخصی را در احکام دین دخالت می4

 ت کردند؟در میان انبوه تحریفات، نتیجة کدام اقدام امامان )ه( بود و امام علی )ه( در این باره مردم را به چیزی دعو تشخیص راه حق از راه باطل  -36
 شکنان  شناخت و تشخیص پیمان -( مرجعیت دینی2 کنندگان به صراط مستقیم  شناسایی پشت -( مرجعیت دینی1
 کنندگان به صراط مستقیم  شناسایی پشت -( والیت ظاهری4 شکنان شناخت و تشخیص پیمان -( والیت ظاهری3

 یک از اقدامات ائمة اطهار )ه( شد؟  ید ضرورت کدامهای احکام، اخالق و ... مؤ زمینه پدید آمدن سؤاالت مختلف در  -38
 ( والیت ظاهری و تبیین معارف متناسب با نیازهای نو 2 ( والیت ظاهری و انتخاب روش درست مبارزه 1
 ینی و تعلیم و تفسیر قرآن کریم ( مرجعیت د4 ( مرجعیت دینی و تبیین معارف متناسب با نیازهای نو 3

 صحیح است؟ « عدم تایید حاکمان»یک دربارة  ی والیت ظاهری، کدامدربارة مجاهده در راستا  -37
 کردند.  کرد آن را تایید می ( روش امامان: اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می1
 کردند. کرد آن را تایید می ( اصول امامان: اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می2
 دیدند.  خالفت و جانشینی رسول خدا )ص( همة حاکمان را یکسان نمی ( اصول امامان: در غصب3
 دیدند. ( روش امامان: در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا )ص( همة حاکمان را یکسان نمی4

 های زیر باشند؟  توانند پاسخ صحیح عبارت کدام موارد می ترتیب به  -39
 وجود مبارکشان ترین چیز توسط امام علی )ه( پس از  بیان ناشناخته -
 وعیت نوشتن احادیث حضرت فاطمه )س( در ارتباط با ممنموضع امام علی )ه( و  -
 مردم  نشر احادیث در میان همة -( حق2 توجهی به این موضوه  بی -( معروف و خیر1
 توجهی به این موضوه  بی -( حق4 مردم  نشر احادیث در میان همة -و خیر ( معروف3

الذهب این سخن را ابتدائاً به چه کسی  سلسلةهای مختلف چه بود و با دقت در حدیث  ة اطهار در عرصة عمل و زمینهثمرة حضور فعال ائم  -41
 توان نسبت داد؟  می

 پیامبر  -های بزرگ در حدیث ( فراهم آمدن کتاب2 خداوند  -های مختلف ( گسترش اسالم در سرزمین1
 پیامبر  -های مختلف ( گسترش اسالم در سرزمین4 خداوند  -های بزرگ در حدیث ( فراهم آمدن کتاب3

 های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.توانید سؤالشما می های مذهبي،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 02

 

 (0)دین و زندگي 

  تفکر و اندیشه

)وضعیت فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی مسلمانان پس از 

 رحلت رسول خدا، 

 های راستین( احیای ارزش

 116تا  75صفحة 

 ع هر درس در دفترچة سؤالگذاری قبل از شرو هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفدین و زندگيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

  

 
  

  سؤال( 051کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ) 561تا  790های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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41- Romina … next door to me for three years, but she moved away last June and I haven’t seen her since.  

1) lives 2) is living 3) has lived 4) lived    

42- The young man has given … he received a serious injury in a friendly match last year. 

1) up to play football for  2) up playing football since 

3) away playing football for  4) away to play football since  

43- The underwater mountains in this area are dangerous. If you don’t …, you may lose your life 

easily. 

1) grow up 2) wake up 3) check in 4) watch out  

44- My father asked me some questions about what I did yesterday, and I tried to answer as … as I could. 

1) recently 2) especially 3) honestly 4) fortunately 

45- Although we live in a wonderful region of the country, tourism has not found its … place in the 

growth of local businesses yet. 

1) recreational 2) proper 3) fortunate 4) accidental 

46- If you connect the numbered dots and complete the …, you will get the image of a dinosaur eating 

tree leaves. 

1) mission 2) patient 3) emotion 4) pattern 
   

PART B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 
 

Dogs can be much more than just pets. They can be trained to help ...(47)… people in many ways. 

A guide dog becomes the eyes for a blind person. It helps its owner …(48)… . A hearing ear dog 

alerts its owner when it hears certain sounds. A mobility-assist dog becomes its owner’s helping 

hands. It helps its owner by …(49)… up objects and bringing them to its owner. It picks up 

objects that the owner …(50)… or can’t reach. It can also pull its owner’s wheelchair, carry 

things in a backpack, and open and close doors. It can even help its owner get dressed.  
 

47- 1) disabled  2) unhappy 3) impossible 4) unsafe 

48- 1) get around  2) turn off 3) look after 4) hurry up 

49- 1) picked  2) pick 3) to pick 4) picking 

50- 1) will drop  2) has dropped 3) was dropping 4) are dropping 

 

  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. 

 

 (0) زبان انگلیسي 
 

 دقیقه 02
 

A Healthy 

Lifestyle  
(Vocabulary 

Development, 

…,Writing) 
 88تا  61 صفحة

 

 ذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگ هدف
 را بنویسید: خود 01گذاری چند از  ، هدفزبان انگلیسيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 مروز چیست؟گذاری شما برای آزمون ا هدف

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

  

 
  

  سؤال( 055کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ) 603تا  835های آزمون بعد: سؤاالت  ة تمرینبرنام
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logعبارت حاصل - 51 (log (log ))3 3 2  ؟كدام است 8

1) 2  صفر) 1
2   3 (2   4 (1   

xfاگر هر سه تابع - 52 (x) log= 2،xg(x) log= xh(x)و 3 log= fگـاه توابـع   بگذرنـد، آن  Aاز نقطة 4 (x)−1،g (x)−1 وh (x)−1  از نقطـةA′ 

 كدام است؟ ′Aاز Aفاصلة .خواهند گذشت

1 (1    2 (2  

3 (2    4 (3  

x)جواب نامعادلة همجموع - 53 x )
(x )log − +

− <
2 5 6

1  ؟كدام است 2

1 (( , )+∞2     2 (( , ) ( , )+∞51 33   

3 (( , )5 23    4 (( , ) ( , )+∞51 23   

xاز رابطة - 54 x xlog log log− + +− = −2 4 1 22 2 )، مقدار لگاريتم2 x )−3  ؟برابر با كدام است 3در پاية  6

1 (2     2 (3   

  تعريف نشده) 4     1) 3

 نظر شود.) (از لغزش چرخ و تسمه صرف ؟كند دوران مي راديانچرخ كوچكتر چند  ،دوران كند 040به اندازة بزرگتر مطابق شكل، اگر چرخ - 55

1 (π
2   

2 (π
4  

3( π2
9   

4 (π
9  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( حسابانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 ي آزمون امروزبرا10گذاري چند ازهدف

 

 )1( حسابان
 )1حسابان (

(از توابع نمايي و لگاريتمي 
تابع لگاريتمي و لگاريتم ابتداي 

/ مثلثات )3تا پايان فصل 
هاي مثلثاتي  (راديان، نسبت

  برخي زوايا و توابع مثلثاتي)
  109ا ت 80هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  )5485د(ك يسطح كتاب سه  )5370(كد كتاب آبي
 720تا1هايسوال
  پيمانه) 34(

 سوال720

  هاي سوال
  468تا  1

  سوال 468
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+تا زمين Aمتر و فاصلة كابين 20متر است. اگر فاصلة مركز چرخ و فلك تا زمين  18مطابق شكل قطر دايرة چرخ و فلكي  - 56 9 220 متر باشد،  2

 است؟ چند متر) AB(طول كمانروي دايره  Bكابينتا  Aكابين فاصلة

1 (π9 2
2   

2 (π9
2  

3 (π9
4  

4 (π2
2  

)است؟  چند درجه θمقدار است. حداكثر cm125،زمينسطح بات نسبت به ور ارتفاع دسترسيبات زير، بيشترين ودر ر - 57 )≤ θ ≤0 00 90  

1 (45   

2 (60   

3 (30   

4 (15   

)cosحاصل عبارت - 58 ) sin( ) tan( ) cot( )− π π π − π× − ×25 31 21 28
3 6 4  ؟كدام است 3

1 (−1 3
6     2 (+3 1

12  

3 (−4 3 1
6    4 (−4 3 3

12  

 است؟ نادرست هنكدام گزي - 59

1 (sin cos− >2 2 0     2 (cos(sin ) >23 0  

3 (sin
cos

− <3 1 03     4 (cos cos >2 3 1  

]اگر - 60 ],α ∈ π0 sinو داشته باشيم 2
coslog α

α + <1  ؟كدام است α مجموعه مقادير ممكن براي، 0

1 (( , )π0 2     2 (( , )π0 4  

3 (( , ) ( , )π π π30 22 2    4 (∅  
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Aاگر - 61 log /= 2 0 7، B log= 4 C/و  3 log /= 0 40  گيري درست است؟ كدام نتيجه ،5

1 (A  منفي وB وC 2    اند. مثبت (A  مثبت وB وC اند. منفي    
3 (A  وB منفي وC .4    مثبت است (A  وC منفي وB .مثبت است    

وارون تابع ةضابط - 62
x

xf (x)
+ +=

−

12 1
2 5

yصورت به  log U(x)= ) ةتابع وارون باز ةاست. اگر دامن 2 , )−∞ − 1
  كدام است؟ U(x)باشد، آنگاه 5

1 (x
x

−
+

5 1
2     2 (x

x
+
−

1 5
2    3 (x

x
−
+

1 5
2    4 (x

x
+
+

1 5
2  

logار تابع دنمو - 63 xf (x) =   ، كدام است؟39

1 (  2 (  3 (  4 (  

x ةدر معادل اگر - 64 alog a log x+ =2   كدام است؟ aباشد، مقدار  9برابر x، مقدار2

1 (1
9   2 (1

3   3 (3   4 (9  

1روزه، 30گرم از عنصري موجود است. اگر عنصر مورد نظر در هر مدت زمان 24مقدار - 65
گرم  8مانده را از دست بدهد، پس از چند روز جرم باقي 10

log)ماند؟  از آن عنصر، باقي مي / )=3 0 48  
1 (360  2 (300  3 (270  4 (240   

كيلومتر فرض  6400زمين را  ةاست. اگر شعاع كر 22و  28ترتيب  ها به عرض جغرافيايي آن ، داراي طول جغرافيايي برابرند وBو  Aدو شهر  - 66
)زمين تقريباً چند كيلومتر است؟ ةتقريبي دو شهر روي كر ةنيم، فاصلك / )π 3 14  

1 (620  2 (670  3 (720  4 (700  

)cosچهارم مثلثاتي و  ةدر ناحي α ةفرض كنيد زاوي - 67 )α = 2
باشد، حاصل عبارت  3

sin ( ) sin ( )

| tan ( ) |

πα + − α − π

α −2
2

1
  ، كدام است؟

1 (( )+4 2 5
3   2 (( )− +4 2 5

3   3 (( )−4 2 5
3   4 (( )+− 4 2 5

3  

)tanحاصل عبارت  - 68 )cos( ) tan( )sin( )+300 210 480  ، كدام است؟ (اعداد داده شده برحسب درجه هستند.)840

1 (− 1
  2) 4  1) 3  صفر) 2   2

x ةمعادل - 69 sin x − =1 ] ةدر باز 0 , ]−π πحقيقي دارد؟ ة، چند ريش  
1 (2  2 (4  3 (5  4 (6  

y ةشكل زير، قسمتي از نمودار تابع با ضابط - 70 a bsin( x)π= +  ، كدام است؟bاست. مقدار 2+

1 (2  
2 (1  
3 (−1   
4 (−2   

 سؤاالت آشنا  –) 2( حسابان
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 ؟نيستتركيب كدام دو تبديل هندسي زير، يك تبديل هماني  - 71

   dدو بازتاب متوالي نسبت به خط  )v−    2و vبا بردارهاي  متوالي دو انتقال )1

  در جهت ساعتگرد 090ةو زاوي Oدو دوران متوالي به مركز ) 4    -1و نسبت  Oدو تجانس متوالي به مركز  )3

 ؟شود نميها، بر خودش منطبق  حول مركز تقارن آن 090هاي زير با دوران يك از چند ضلعي كدام - 72

   شش ضلعي منتظم )2    مربع) 1

   دوازده ضلعي منتظم )4    ضلعي منتظم هشت) 3

AC ردر انتقال با بردا ABCDاز مربع Dو Bتصوير دو رأس - 73


CAو در انتقال با بردار ′Dو ′Bرا نقاط 


ناميم. مساحت  مي ′′Dو ′′Bرا نقاط 

Bچهارضلعي B D D′ ′′ ′′  است؟ ABCDچند برابر مساحت مربع ′

1 (2    2 (3   

3 (4    4( 6   

yاگر خط - 74 x= − yمجانس خط 3 x=  ختصات باشد، نسبت تجانس كدام است؟به مركز مبدأ م 1−

1( 3    2( 2   

3( 3    4( 4   

ABبا فرض ABCDمستطيل - 75 BC= محصور بين اين مستطيل و تصوير آن تحت تجانس به مركز محل  ةرا در نظر بگيريد. اگر مساحت ناحي 3

نسبت  تالقي قطرهاي آن و − 
 

1
 كدام است؟ ABCDباشد، محيط مستطيل 24برابر  3

1( 24  2( 32   3( 40  4( 48   

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10چند از گذاري  هدف، )2( هندسههاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

  

 ) 2( هندسه

  ) 2( هندسه
هاي هندسي و  تبديل

هاي  (تبديل كاربردها
 -دوران -انتقال -هندسي

كاربردهايي از  -انستج
  بازتاب)

  54تا  40هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  )5487(كد كتاب سه سطحي  )5342(كد كتاب آبي
 270تا1هايسوال

 سوال270پيمانه)14(
  167تا 1 هاي سوال

  سوال 167
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C'(Oةداير - 76 ', ,C(Oةمجانس داير 5( R) به مركزP و نسبتk ةاست. اگر دو دايرC وC′ مماس خارج وPO′   كدام  kنگاه مقدار باشد، آ 10=

 تواند باشد؟ مي

1( 1
3    2( 1

2   

3( 2
3    4( 3

4   

OOطوري كه  به  اند، در يك صفحه مفروض ′Oو Oةدو نقط - 77 ' v=
 

به  ′Mةو مجانس نقط ′Mرا kو نسبت Oبه مركز Mةاست. مجانس نقط 

و نسبت  ′Oمركز
k
k)كدام است؟  كند، تصوير مي ′′Mرا بر Mناميم. بردار انتقالي كه مي ′′Mرا 1 )>1  

1( k v
k
−1     2( v

k
1    

3( k v
k
−1 

    4( v
k
−1    

AEدر شكل زير، - 78 CD=  و  oD E= = آن افـزايش  و تعداد اضـالع  را بدون تغيير محيط  ABCDEاست. اگر بخواهيم مساحت چند ضلعي 90

 دهيم، نسبت مساحت اوليه به مساحت چندضلعي بعد از افزايش مساحت آن كدام است؟

1( 5/0      

2( 6/0   

3( 7/0      

4( 8/0   

ها تغيير كند، مساحت  كه طول حصارها و تعداد ضلع خواهيم بدون اين ايم و مي مطابق شكل زير مفروض است. دور اين زمين را حصار كشيده زميني - 79

 آن را افزايش دهيم. حداكثر ميزان افزايش مساحت كدام است؟

1( 13  

2( 15   

3( 24  

4( 26  

OFاست. اگر kو نسبت Oدر تجانس به مركز Aنقطةتصوير  B نقطةو  ACخط هوسط پار Fةنقط ،در شكل زير - 80 OE=  kباشـد، مقـدار   5

 ؟كدام است

 

1( − 1
3    2( − 2

5   

3( − 1
11    4( − 2

7   
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2دانـيم   مي - 81
  هـا جوانـه    بـا كـدام احتمـال حـداقل يكـي از آن       بـذر ايـن گيـاه را كاشـته باشـيم،      4زننـد. اگـر    از بـذرهاي يـك گيـاه جوانـه مـي      3

 زند؟ مي

1 (16
81  2 (8

27   3 (8
9   4 (80

81   

كه فقط يكي از  آوريم. احتمال آن زرد است، دو مهره به تصادف و با جايگذاري بيرون مي ةمهر 1آبي و  ةمهر 2قرمز،  ةمهر 3از يك جعبه كه شامل  - 82

  اين دو مهره آبي باشد، كدام است؟

1 (3
5    2 (4

9   

3 (5
9     4 (2

5   

P(A) 5/0دو پيشامد مستقل از يكديگر،  Bو  Aاگر  - 83 P(A 8/0و  = B') = گاه باشد، آنP(A B) كدام است؟  

1 (2/0    2 (25/0     

3 (3/0     4 (4/0  

Aفرض كنيد  - 84 { , , , }= 1 2 3 Bو 4 { , , }= 2 4 Aباشند. زوج مرتبي از مجموعه 5 B× انتخاب كه زوج مرتب گيريم. احتمال آن را به تصادف در نظر مي 

 تعلق داشته باشد، كدام است؟ B2ةشده به مجموع

1 (1
6    2 (1

3     

3 (1
2     4 (2

3   

P(Aاگر  - 85 | B') = 1
4 ،P(B) P(A | B)= =2 3

5 P(Aباشد، حاصل «4   كدام است؟ ('

1 (11
20    2 (9

10    

3 (3
10    4 (9

20   

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گويي به سؤال وع پاسخلطفاً قبل از شر

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
 - (احتمال شرطي احتمال

پيشامدهاي مستقل و وابسته)
  72تا  52هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  )5345(كد كراركتاب پرت  )5344(كد كتاب آبي
 350تا1هايسوال
  پيمانه) 20(

 سوال350
  170تا  1 هاي سوال

  سوال 170
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اي از ظرف اول برداشته  سياه است. به تصادف مهره ةمهر 2سفيد و  ةمهر 4سياه و دومي شامل  ةمهر 5سفيد و  ةمهر 4دو ظرف داريم كه اولي شامل  - 86

اول خارج شده نيز سفيد بوده  ةمهرسفيد باشد، با كدام احتمال  ةمهرداريم. اگر اين  از ظرف دوم برمي ةمهراندازيم و سپس يك  و در ظرف دوم مي

  است؟

1 (7
20    2 (11

20     

3 (18
25     4 (1

2   

سياه وجود دارد. سكه اي را پرتاب مي كنيم. اگر رو بيايد يك مهره و در صورتي كه پشت بيايـد دو مهـره از    ةمهر 5سفيد و  ةمهر 4ك كيسه در ي - 87

  كه سكه رو آمده باشد، كدام است؟ احتمال آن  هاي خارج شده سفيد باشند، كنيم. اگر همه مهره كيسه خارج مي

1 (3
4    2 (4

9     

3 (3
8     4 (8

11   

سياه است. از يكي از اين دو كيسه بـه تصـادف    ةمهر 5سفيد و  ةمهر 3سياه و دومي شامل  ةمهر 2سفيد و  ةمهر 3دو كيسه داريم كه اولي شامل  - 88

  خارج شده سفيد هستند؟ ةآوريم. با كدام احتمال هر دو مهر اخير بيرون مي ةگذاريم و سپس يك مهره از كيس ميديگر  ةاي برداشته و در كيس مهره

1 (9
40    2 (9

20     

3 (31
120     4 (31

60   

ها يكسان  سكه ةكه هم كنيم، احتمال اين ديگر پرتاب مي ةديگر و در غير اين صورت سه سك ةهر دو رو بيايند، يك سككنيم. اگر  دو سكه پرتاب مي - 89

  ظاهر شوند، كدام است؟

1 (5
32    2 (3

16     

3 (7
32     4 (1

4   

برابر احتمال آمدن هر يك از اعداد غيـر اول   3برابر احتمال آمدن پشت و در يك تاس احتمال آمدن هر عدد اول  2در يك سكه احتمال آمدن رو  - 90

 ؟بيايد 6است. اگر اين سكه و تاس را با هم پرتاب كنيم، چقدر احتمال دارد كه سكه رو يا تاس 

1( 19
36     2 (25

36  

3( 25
27    4 (18

25  
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Wمشخصات روي يك المپ - 91 V100  kWh10ريـال و از  xمعـادل  kWhازاي هـر  بـه  kWh10نوشته شده اسـت. اگـر پـول بـرق مصـرفي تـا       «220
 V220ساعت با همان ولتاژ 6روزه كه روزي  30 پول برق مصرفي اين المپ در يك دورة ،ريال محاسبه شود yمعادل kWhبه ازاي هر، kWh20تا

 شود؟ چند ريال مي ،روشن است
1 (x y+10 8   2 (x18  3 (y18  4 (x y+8 10  

كـه   اسـت. هنگـامي   Pبرابـر بـا   باتريخروجي  اهم است، توان Rكه مقاومت متغير مدار ، هنگاميزير در مداري مطابق شكل - 92
R)بهغير متمقاومت  R)بـه متغيـر  كه مقاومت  و هنگامي P1برابر با باتريتوان خروجي  شود، اهم تبديل مي 1−( اهـم   1+(

Pشود. اگر مي P2برابر با باتريشود، توان خروجي  تبديل مي
P

=1
2

9
 ؟چند اهم است R،باشد 8

1 (8    2 (6  
3 (4    4 (3  

د توان درص 49تر از  چند ولت باشد تا المپ در تواني كم باترينوشته شده است. حداكثر نيروي محركة  V100و W50اعداد در مدار شكل زير، روي المپ - 93
 اسمي خود كار كند؟ (مقاومت المپ را ثابت فرض كنيد.)

1 (55  
2 (66  
3 (77  
4 (88  

م كه جريان گذرنده تغيير دهي چنانرا  R متغير است. اگر مقاومت Pبرابر با  Iبا جريان باتريتوان خروجي  در مدار شكل زير، - 94

نصف شود، نسبت باتري از آن دو برابر و توان خروجي
r
ε چند برابرI خواهد بود؟ 

1 (5
2     2 (7

3   

3 (3
2    4 (9

4   

اند. اگر مقاومت ويـژه و    متصل باتريهاي مساوي به يك  طول اب Bو Aمطابق شكل زير، دو سيم فلزي توپر - 95
باشد، توان الكتريكي مصـرفي   Bبرابر مقاومت ويژه و سطح مقطع سيم 2و  3ترتيب  به Aسطح مقطع سيم

 (دما ثابت و يكسان است.) ؟است Bچند برابر توان الكتريكي مصرفي سيم Aسيم

1 (3
2    2 (6  

3( 2
3    4 (1

6  

 )2فيزيك (  دقيقه 25
  )  2فيزيك (
(از ابتداي توان جريان الكتريكي

در مدارهاي الكتريكي تا پايان 
(از ابتداي فصل مغناطيسفصل)/ 

تا ابتداي نيروي مغناطيسي وارد بر 
  سيم حامل جريان)

  91تا  67هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال از شروع پاسخلطفاً قبل 

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  )5484(كد سطحي كتاب سه  )5317(كد كتاب آبي
 410تا1هايسوال

 سوال410پيمانه)24(
  304تا  1 هايسوال

  سوال 304
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است،  كه به مجموعة اين سه مقاومت متصل شدهآل  از يك باتري ايده هاي زير، حالت يك از در كدام ،اهمي در اختيار داشته باشيم 3اگر سه مقاومت مشابه  - 96

 ؟شود گرفته ميخروجي بيشترين توان 

  متصل كنيم.به هم متوالي  طور سه مقاومت را به) 1

  متصل كنيم.به هم طور موازي  سه مقاومت را به) 2

  متوالي متصل كنيم.صورت  ها با مقاومت ديگر را به معادل آن موازي وصورت  بهدو مقاومت را ) 3

  متصل كنيم.موازي صورت  را بهها با مقاومت ديگر  صورت متوالي و معادل آن بهرا دو مقاومت ) 4

/عدد نيآرماسنج  اگر ولتزير، شكل در مدار  - 97 V4 /عدد و آمپرسنج آرماني 5 A0  ؟را نشان دهند، توان مصرفي در باتري چند وات است 75

1 (5/4  

2 (75/4  

3 (25/8  

4 (25/2  

  

 دهد؟ نشان مي V2آل سنج ايده ددي است كه ولتچند برابر ع ،دهد نشان مي V1آل  سنج ايده عددي كه ولت ،زيرشكل  مدار در - 98

1 (4
3  

2 (3
4  

3 (1  

4 (1
2  

 ؟زير چند وات استشكل مدار  در باتري خروجيتوان  - 99

1 (144  

2 (2  

3 (4  

4 (72  

  

از راست به ترتيب  به ،دهند نشان مي V2و V1آرماني  هاي سنج ، عددي كه ولتAبه سمت Bاز با حركت لغزنده رئوستا آرماني است، باتريدر مدار زير،  - 100

 ؟كند چگونه تغيير ميچپ، 

  يابد. افزايش مي – .يابد كاهش مي) 1

  .ماند ثابت مي –يابد.  كاهش مي) 2

  يابد. افزايش مي –. ماند ثابت مي) 3

  يابد. مي كاهش –يابد.  مي افزايش) 4
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 به شمار رود؟ يمغناطيسنيروي تواند جزو كاربردهاي  چه تعداد از موارد زير، مي - 101

  ومگ ل ترابري -  موتورهاي الكتريكي -  هاي عصبي در بدن انتقال پيام -

    ذخيرة اطالعات ديجيتال -

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

قطب . . . مغناطيسـي و جهـت    ،اي از آهنرباي ميله Aصفحه قرار دارند. قطبيك  بر روي يو دو عقربة مغناطيس اي يك آهنرباي ميلهزير،  مطابق شكل - 102

 . . است. . Pعقربة مغناطيسي

1 (, N←    2 (, N→  

3 (,S←    4 (,S→  

قطب . . . و آهنربـاي . . .   Bقطب . . . و Aشكل، با توجه به) نشان داده شده است. 2) و (1ميدان مغناطيسي بين دو آهنرباي (هاي  در شكل زير، خط - 103

 تر است. قوي

1 (N ،N) ،2(  

2 (S ،S) ،2(  

3 (N ،N) ،1(  

4 (S ،S) ،1(  

 ؟جمالت زير درست است چه تعداد از - 104

  باشند. هاي جغرافيايي زمين مي بر قطب  هاي مغناطيسي زمين كامالً منطبق قطبالف) 

  شوند. ختم مي جغرافيايي قطب شمالنزديكي روع و به قطب جنوب جغرافيايي شنزديكي خطوط ميدان مغناطيسي اطراف زمين از ب) 

  ثابت بوده است.ها سال هميشه  جهت ميدان مغناطيسي زمين در طول هزاران تا ميليونج) 

  سازد. اي است كه عقربة مغناطيسي با راستاي شمال و جنوب مي زاويه »شيب مغناطيسي«د) 

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

mو تندي mC−2ارالكتريكياي با ب مطابق شكل زير، ذره - 105
s

يك ميدان مغناطيسي و يك ميدان الكتريكي يكنواخت حركت خود را در  درون فضاي 500

Nاندازة ميدان الكتريكي دهد. اگر خط مستقيم ادامه مي
C

 ؟د تسال و جهت آن كدام استچن حداقل باشد، اندازة ميدان مغناطيسي 200

1 (, /↓ 0 4    2 (, /↓ 0 2  

3 (, /↑ 0 4    4 (, /↑ 0 2  
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واخت، بيشينة حركت است و از طرف يك ميدان مغناطيسي يكنحال چپ به راست در راستاي افقي در سمت  مطابق شكل زير، الكتروني از - 106

/مقدار ممكن نيروي مغناطيسي به بزرگي  N−× 141 6 mشود. اگر تندي حركت الكتـرون برابـر بـا    به سمت باال به آن وارد مي 10
s

× 52 10 

eبزرگي ميدان مغناطيسي برحسب تسال و جهـت آن كـدام اسـت؟    ،ترتيب از راست به چپ باشد، به / C)−= × 191 6 و از اثـر نيـروي وزن   10

 )نظر شود. صرف

  سو ، برون1)2    سو ، درون1) 1

3(/0 0/) 4    سو ، درون5   سو  ، برون5

ترتيـب از   سويي وجـود دارد. بـه   شوند كه در آن ميدان مغناطيسي يكنواخت درون وارد فضايي مي q2و q1رة باردار مطابق شكل زير، دو ذ - 107

 بيان شده است؟ درستي   به q2و q1راست به چپ، در كدام گزينه عالمت بارهاي

  ) مثبت، مثبت1

  ) مثبت، منفي2

  ) منفي، مثبت3

  ) منفي، منفي4

گر و ا F1شود پرتاب مي تختي سو به ميان صفحات خازن صورت درون وقتي كه به qاي نقطهمثبت و الكتريكي  در شكل زير، اندازة نيروي خالص وارد بر بار - 108

Fاست. اگر F2نيروي خالص ،حركت كند سو برون صورت به باز با همان سرعت F / N− =1 2 0 نيـروي    انـدازة چنـد نيوتـون اسـت؟ (    F1باشد، مقدار 04

Ngو گرم است 2نيروي مغناطيسي و جرم ذره اندازة برابر  3الكتريكي 
kg

=10( 

1 (4/0    2 (2/0  

3 (1/0    4 (1  

دهد و توان خروجي  نمايش ميآل  ايدهسنج  عددي كه ولتترتيب از راست به چپ،  بهتدريج كاهش دهيم،  را به R1اگر مقاومت متغير در مدار شكل زير، - 109

 ؟كند چگونه تغيير مي باتري

  يابد. مياهش ك –يابد.  ) كاهش مي1

  .يابد افزايش مي –يابد.  ميافزايش ) 2

  يابد. ميكاهش  –. يابد افزايش مي) 3

  يابد. ميافزايش  –يابد.  ميكاهش ) 4

12/دقيقه برابر با  12در مدت  Rدر مدار شكل زير، اگر انرژي الكتريكي مصرف شده در مقاومت - 110 )باتري ةكيلوژول باشد، نيروي محرك 96 )ε چند ولت 

  است؟

1(12    2 (18  

3(24    4 (36 

  

-

m
v

s
= × 52 10

� =1r �

�9 1A�6 R



 21:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1400 اسفند 20آزمون  - 5پروژة 
 

(H C :g.mol )
I) C H (g) O (g) CO (g) H O(l)
II)H O(l) kJ H O(g)

O H C O C H O O C C

(kJ.mol )

−

−

= =
+ → +

+ →

− = − = ≡

1

2 2 2 2 2
2 2

1

1 12
2 5 4 2

44

463 799 415 495 839

,

kº ¼ÃQ
kº ¼ÃQÂP²ITº A

  
  
  
  
  
  

 ؟است نادرست گزينهكدام  - 111
  ها به يكديگر است. نشانة تغيير در شيوة اتصال اتم ،شيمياييواكنش يك انجام ) 1
  كند. همواره با انجام يك واكنش شيميايي، محتواي انرژي مواد تغيير مي) 2
I« صورت مقايسه آنتالپي پيوند به) 3 I I Cl Cl Cl− > − >   درست است. »−
  دهد. پيوند، بزرگي آنتالپي پيوند را نشان مي HΔر عدديمقدا) 4

 ؟كند درستي تكميل مي به كدام گزينه عبارت زير را - 112
  ». . .   .ساختار تركيب آلي عامل طعم و بوي رازيانه . . . طعم و بوي گشنيز  ساختار تركيب آلي عامل«

  خود است. يساختار مولكولداراي يك اتم اكسيژن در  -برخالف ) 1
  فاقد حلقة آروماتيك است. –همانند ) 2
  دار است. داراي گروه عاملي اكسيژن –برخالف ) 3
  اتم هيدروژني پيوند ندارد. اتم كربن دارد كه با هيچ 2 – همانند) 4

چه تعداد از مطالـب زيـر    ،ساختار آن با توجه به .كنند هاي پوستي استفاده مي هيدروكورتيزون دارويي است كه پزشكان از آن براي درمان بيماري - 113
 ؟درست است

 داراي دو عامل كتوني و دو عامل الكلي است. •
 بنزآلدهيد است. هاي برابر تعداد هيدروژن 5آن،  هاي تعداد هيدروژن •
Cتركيبي آروماتيك با فرمول مولكولي • H O21 30  است. 5
  ليتر است. 6/117برابر با  STPمول از آن در شرايط 25/0 كامل حاصل از سوختن CO2حجم گاز •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟درستي آمده است آنتالپي سوختن در كدام گزينه به ترتيب قدرمطلق - 114
1 (C H C H CH C H> > >3 6 2 6 4 2 4   2 (C H C H OH C H CH> > >3 4 2 5 2 6 4  
3 (C H C H CH CH OH> > >2 6 2 4 4 3  4 (C H C H C H CH> > >2 2 2 4 2 6 4  

ايـن  گرمي از  550غذايي كربوهيدرات، چربي و پروتئين تشكيل شده است. اگر در يك قالب  گروه، از سه kJ.g−120نوعي پنير با ارزش سوختي - 115
(ارزش سوختي  است؟ چند گرممجموع جرم كربوهيدرات و پروتئين موجود در قالب پنير  د،باش kJ7600پنير، انرژي حاصل از چربي موجود در آن

 ).بر گرم است ژولكيلو 17كربوهيدرات و پروتئين 
1 (150  2 (200  3 (250  4 (300  

از  بر گرم تقريب . . . كيلوژول  آن بهو ارزش سوختي بر مول ن برابر . . . كيلوژول يتآنتالپي سوختن ااندازة  ،وندهاي داده شدهبا توجه به آنتالپي پي - 116
 ها از راست به چپ خوانده شود.) (گزينه )كيلوژول بر مول است. 1560−سوختن اتان برابر ارزش سوختي اتان كمتر است. (آنتالپي

1 (/ /−3 56 1259 5   
2 (/ −0 93 2519  
3 (/ −3 56 2431  
4 (/ /−0 93 1259 5  
  
  
  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10ذاري چند ازگهدف

 

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
(از ابتداي در پي غذاي سالم 

آنتالپي، همان محتواي انرژي 
است تا ابتداي سرعت متوسط 

 زمان)  - و شيب نمودار مول
  86تا  63هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  )5486(كد سطحي كتاب سه  )5332(كد كتاب آبي
 540تا1هايسوال
  پيمانه) 31(

 سوال540
  257تا  1  هاي سوال

  سوال 257
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I) ClF(g) O (g) Cl O(g) OF (g) , H / kJ
II) F (g) O (g) OF (g) , H / kJ
III) ClF (l) O (g) Cl O(g) OF (g) , H kJ

+ → + Δ = +
+ → Δ = −

+ → + Δ = +

2 2 2
2 2 2

3 2 2 2

2 167 5
2 2 43 5
2 2 3 394

I) H O H O , H kJ
II)N H NH , H kJ
III)N O NO , H kJ

+ → Δ = −
+ → Δ = −
+ → Δ =

2 2 2 1
2 2 3 2
2 2 3

2 2 572
3 2 92

2 181

Ca(s)

HNO (aq) / M3 0 25

/برابر با  ترتيب كربن مونوكسيد، بهو  اگر ارزش سوختي متانول، هيدروژن - 117 /10 25 143 22 5»  يك مول آنتالپي واكنش توليدكيلوژول بر گرم باشد،  ,
H)  ، برحسب كيلوژول چقدر است؟COو H2متانول از گازهاي ,C ,O : g.mol )−= = = 11 12 16  

1 (−147   2 (+139   3 (+147  4 (−139   
ClF(g):واكنش HΔ، شيمي زيرترموهاي  با توجه به واكنش - 118 F (g) ClF (l)+ →2 كيلـوژول انـرژي،    54چند كيلوژول است و ضمن آزادسازي  3

F)  شود؟ درصد توليد مي 74وريد با خلوص ئفلو كلرتري چند گرم ,Cl / : g.mol )−= = 119 35 5 
1 (−50 135,     
2 (/−100 91 5,  
3 (/−50 91 5,  
4 (−100 135,  

NH:در واكنش(در شرايط استاندارد)  NOليتر گاز 8/44هاي زير، به ازاي توليد  با توجه به واكنش - 119 O NO H O+ → +3 2 24 5 4 چند كيلوژول  6
 ؟شود گرما آزاد مي

1 (1179    2 (906  
3 (585    4 (1197  

 ؟كند توليد ميكيلوژول گرما  NO ،5/373وكسيد حاصل از سوختن چند گرم متان در واكنش با مقدار كافيونبن مهاي زير، كر با توجه به واكنش - 120

CH(معادله موازنه شود.) (g) O (g) CO(g) H O(g)+ → +4 2 2 (H ,C : g.mol )−= = 11 12  

I)CO(g) O (g) CO (g) , H kJ

II)N (g) O (g) NO(g) , H kJ

+ → Δ = −

+ → Δ = +

2 2

2 2

1 2832
2 181

  

1 (8  2 (16  3 (32  4 (40  
 ؟كند كامل مي درستيناگزينه جملة زير را به كدام  - 121

  »نشأت گرفته از تأثير . . . بر سرعت واكنش است.«. . . 
  ماهيت ماده –اختالف سرعت واكنش شديد فلزهاي قليايي سديم و پتاسيم با آب سرد ) 1
  حجمنسبت سطح به  – نسبت به ارلن پر از اكسيژنعدم سوختن الياف داغ و سرخ شدة آهن در هوا ) 2
  گرماي داده شده – با گرم كردن بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات در حضور يك اسيد آلي رنگ شدن محلول به سرعت بي) 3
   كاتاليزگر – KIبر اثر افزودن افزايش چشمگير سرعت واكنش تجزية محلول هيدروژن پر اكسيد در دماي اتاق) 4

 از مطالب زير درست است؟ دهيم. با توجه به آن، چند مورد را در محلولي از نيتريك اسيد قرار مي مكلسي مقداريمطابق شكل زير،  - 122
 يابد. شدت واكنش كاهش مي ؛اگر به جاي مكعب، از قطعة گردي با جرم يكسان استفاده كنيم •
 موالر نيتريك اسيد و سديم هيدروكسيد تاثير مشـابهي بـر   05/0هاي  افزودن هر كدام از محلول •

 شدت واكنش دارد.
نظـر از حجـم مـواد     به ظرف (با صـرف  آب مقطر با هم mL100و HNO3مول 025/0افزودن  •

 دهد. ، آهنگ توليد گاز را افزايش ميجامد)
شـده را  توان جرم نمك توليـد   با استفاده از كاتاليزگر، همانند قرار دادن ظرف بر روي شعله، مي •

 افزايش داد.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

شـعلة   فلـز قليـايي . . . بـوده و    M، (I)واكنش در ،بيشتر باشد (II)از (I)سرعت واكنش ،هاي زير، هرگاه در شرايط يكسان با توجه به واكنش - 123
 هستند.)  اي هاي دوم و سوم جدول دوره فلزهاي قليايي دوره ′Mو M( باشد. به رنگ . . . مي (II)سوختن فلز واكنش

I) M(s) H O(l) MOH(aq) H (g)
II) M (s) H O(l) M OH(aq) H (g)

+ → +
′ ′+ → +

2 2
2 2

2 2 2
2 2 2   

  زرد -ليتيم ) 2    قرمز -ليتيم ) 1
  زرد -سديم ) 4    قرمز -سديم ) 3
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 ؟دربارة آهنگ واكنش، كدام موارد از مطالب زير درست است - 124
  دهد. سديم، با آب سرد به شدت واكنش ميبرخالف م يپتاسآ) 

  ها دارد. آنزيم بر سرعت فساد آنافزودن وئيك اسيد به مواد غذايي، تأثير متفاوتي نسبت به افزودن بنزب) 
  شود.  بنفش رنگ تواند مي، C025منگنات، با يك تركيب داراي گروه عاملي كربوكسيل، در دماهاي باالتر ازرپپتاسيم  رنگ بيمحلول پ) 
 (d)و افزودن محلول نقره نيترات به سديم كلريد (c)پوسيدگي كاغذ (b)، زنگ زدن اشياي فلزي(a)هاي انفجار مقايسة سرعت واكنشت) 
cصورت به b d a< <   است. >
  )پ(آ) ، () 4  )ت) ، (پ() 3  )ت) ، (ب() 2  (ب) ،(آ) ) 1
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  دهد. از زمان رخ مي  اي هر تغيير شيميايي در چه گسترهدهد  آهنگ واكنش معياري براي زمان ماندگاري مواد است و نشان مي) 1
  كند. حجم زيادي از گازهاي داغ توليد مي ،انفجار مقدار كمي از مادة منفجر شونده به حالت جامد، مايع يا گازفرايند در ) 2
  فزايش داد.ها را ا توان سرعت واكنش ها و افزايش سطح تماس مي دهنده  واكنش غلظتبا افزايش دما، افزايش ) 3
  دهد. محلول بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات با يك اسيد آلي در دماي اتاق به كندي واكنش مي) 4

H). . .  جز به ؛اند هاي زير درست همة عبارت - 126 ,C ,O : g.mol )−= = = 11 12 16  
  تفاوت جرم مولي بنزوئيك اسيد و بنزآلدهيد با تفاوت جرم مولي استون و پروپن برابر است.) 1
  دهند. شود را كاهش مي هاي شيميايي كه منجر به فساد مادة غذايي مي واكنشدي مانند بنزوئيك اسيد، سرعت موا) 2
  يابد. افزايش مي سطح تماس آن ليثابت مانده و مجموعهحجم  ؛هر گاه يك تكه زغال چوب به شكل مكعب از وسط يكي از اضالع برش بخورد) 3
  هاي كربن در نفتالن يكسان است. خانواده كربوكسيليك اسيدها با شمار اتم ها در آشناترين عضو شمار اتم تفاوت) 4

CaCO:بر اساس جدول زير، كه براي واكنش - 127 (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)+ → + +3 2 2 چنـد گـرم از    پايان واكنشدر  ؛است 22
ها  (گزينه ؟است همين مادهپاياني ثانية  20 چند برابر سرعت متوسط در دوم ةثاني 10در اكسيد  كربن ديجرم مخلوط كاسته شده و سرعت متوسط 

 از راست به چپ خوانده شود.)
  0  10  20  30  40  50  60  (s)زمان

  50/64  50/64  55/64  66/64  88/64  32/65  98/65  جرم مخلوط واكنش (گرم)

  ..... ..... ..... .....  10/1  66/0  0  (گرم)CO2جرم
  

1 (5/0  ،75/2  2 (5/0  ،5/5  3 (48/1  ،75/2  4 (48/1  ،5/5  
برابر سرعت  5/2 ،ثانية نخست واكنش 8 در H2تجزيه شود. اگر سرعت متوسط توليد اش دهيم تا به عناصر سازنده قرار مي را در ظرفي مقداري آمونياك - 128

 ؟در انتهاي ثانية هشتم به مقدار همين ماده در انتهاي ثانية بيستم چقدر است N2نسبت مولي :باشدواكنش ية نخست ثان 20در  NH3متوسط مصرف

1 (5
2   2 (5

3  3 (2
3  4 (3

2   

 مصـرف گرم آلومينيم  8/10كه  پس از آن .دهيم موالر قرار مي 6/0سولفات  (II)ليتر محلول آبي رنگ مس 4 هاي نازكي از آلومينيم را درون رقهو - 129
Al(  ؟كند شود و شدت رنگ محلول چه تغييري مي مي مصرفهاي مس  شد، چند مول از يون : g.mol−= 127(  

Al(s) اكنش موازنه شود.)(و CuSO (aq) Cu(s) Al (SO ) (aq)+ → +4 2 4 3   

1، رنگ محلول به 4/0) 1
  رسد. شدت رنگ اوليه مي 75/0، رنگ محلول به 6/0) 2  رسد. شدت رنگ اوليه مي 4

1، رنگ محلول به 6/0) 4  رسد. شدت رنگ اوليه مي 75/0، رنگ محلول به 4/0) 3
  رسد. شدت رنگ اوليه مي 4

ـ  سرعت كاهش يابد؛گرم  32/4جرم مخلوط واكنش  ،دقيقه 5زير طي مدت  موازنه نشدة هرگاه در واكنش - 130  رمتوسط توليد گاز اكسيژن چند ليتر ب
Kتقريب چند گرم  و در دقيقة دوم از آغاز واكنش به استثانيه  O2 در شـرايط  و حجم مولي گازها  اين واكنش را ثابت (سرعت توليد شده است؟

O)  ).بر مول استليتر  24 آزمايش , N , K : g.mol )−= = = 116 14 39 
T CKNO (s) K O(s) N (g) O (g)>⎯⎯⎯⎯⎯→ + +

0500
3 2 2 2   

1 (/ / −× 20 752 1 6 10,   2 (/ −× 30 752 8 10,  3 (/ −× 31 504 8 10,  4 (/ / −× 21 504 1 6 10,  


