
 

 

 

   
    رياضيرياضي  يازدهميازدهمسال سال 

  آزمون هديهآزمون هديه
    14014011  مهرمهر  11

   نگاه به آينده (انتخابي)سؤال  40+  نگاه به گذشته (اجباري)سؤال  40گويي:  تعداد كل سؤاالت جهت پاسخ
  (انتخابي) نگاه به آيندهدقيقه سؤاالت  50+  (اجباري) نگاه به گذشتهدقيقه سؤاالت  50گويي به آزمون:  مدت پاسخ

  

شمارة صفحه   سؤالشمارة   تعداد سؤال  رسنام د  عنوان
  سؤال) (دفترچة

 پيشنهادي وقت
  (دقيقه)

  

شته
ه گذ

گاه ب
ن

شته
ه گذ

گاه ب
ن

    
ي)
جبار

(ا
ي)
جبار

(ا
  

  15  2  1- 10  10  طراحي  )1رياضي (

  10  3- 4  11- 20  10  طراحي  ) 1هندسه (

  15  5- 6  21- 30  10  طراحي   )1(فيزيك 

  10  7- 8  31- 40  10  طراحي   )1(شيمي 

  50  2-8  1 - 40  40  مجموع

ه به 
نگا

ه به 
نگا

ده
دهآين
آين

  
بي)
خا
(انت

بي)
خا
(انت

  

  15  9- 10  41- 50  10  طراحي  )1حسابان (

  10  11- 12  51- 60  10  طراحي  ) 2هندسه (

  15  13- 14  61- 70  10  طراحي  )2(فيزيك 

  10  15- 16  71- 80  10  طراحي  )2(شيمي 

  50  9-16  41- 80  40  مجموع

  100  2-16  1-80  80  جمع كل
      

  
  گروه آزمون
  ي (وقف عام)چ بنياد علمي آموزشي قلم

 021- 6463 : :تلفن  923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب دفتر مركزي : 

@kanoonir_11r 



 2:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 مهر 1  -هديه  آزمون
 

  
  
  
  
  
 
  

  
 

)در بازة  x، عددxبه ازاي چند مقدار صحيح - 1 x , x ]− +3 14 5   قرار دارد؟  16

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

  لة اول است.) ، جم3ايم. چهارمين واسطه كدام است؟ ( ، يازده واسطة هندسي مثبت قرار داده192و  3بين دو عدد  - 2

1 (12  2 (12 2  3 (24  4 (24 2   

cosاي در ناحية سوم و زاويه αاگر - 3 α = − 2
29

cotباشد، مقدار  α  كدام است؟  

1 (2
5  2 (− 2

5  3 (3
5  4 (− 3

5  

Rاگر رابطة  - 4 {( , a ) , ( , ) , (a , ) , (b , a)}= − + −2 21 1 1 3 3 2   بپذيرد؟  تواند نميچند مقدار صحيح را  bيك تابع باشد،3

  شمار ) بي4  2) 3  1) 2  صفر )1

y، سهمي mبه ازاي چه مجموعه مقاديري از - 5 (m )x mx= + + +23 y، همواره باالي خط 2   است؟  1=

1 (( , )−3 6    2 (( , ) ( , )− − + ∞3 2 6  

3 (( , )− −3 2    4 (( , )−2 6  

×حاصل - 6 ×
1

3 3 63 2 4   با كدام گزينه برابر است؟   6

1 (33 4  2 (32 9  3(2 3  4 (3 2   

xاگر - 7 x− + + =1 7 xباشد، حاصل 12 x+ − −7   كدام است؟  1

1 (2  2 (3
2  3 (1

2  4(2
3  

yنمودار تابع - 8 | x |= − + +1 محورهـاي مختصـات را در سـه    حاصـل،  تـابع   نمـودار بريم.  واحد به پايين مي 2واحد به سمت راست و سپس  2را  1

  كدام است؟  ABCكند. مساحت مثلث  قطع مي Cو A ،Bنقطة

1 (3
2  2 (2  3 (5

2  4 (1    

  تايي تقسيم كرد؟  6تايي و  4تايي،  2نفر را به سه گروه  12توان  به چند طريق مي - 9

1 (5040  2 (13860  3 (12800  4 (6720  

,با كنار هم قرار گرفتن ارقام  - 10 , , , ,5 4 3 2 1  توان ساخت؟ (استفاده از ارقام تكراري مجاز نيست.)  مي 300تر از قمي فرد و بزرگ چند عدد سه ر 0

1 (20  2 (24  3 (26  4 (28   

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 نگاه به گذشته –) 1ياضي (ر
 )1رياضي (

 كل كتاب 

  170تا  1هاي  صفحه
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قطـع   Cرا در نقطـة  dكنيم تا خط كماني رسم مي ABو شعاع Bبه مركزد. نقرار دار dروي خط Bو نقطة dخارج از خط Aنقطة -11

همـواره   ABCDچهارضلعي قطع كنند. Dكنيم تا يكديگر را در نقطة دو كمان رسم مي BCو به شعاع Cو Aكند. سپس به مراكز

 كدام است؟

  ) لوزي2    ) مربع1

  الساقين ) ذوزنقة متساوي4    ) مستطيل3

 ABDدو برابر مسـاحت مثلـث   ADEقرار دارند. اگر مساحت مثلث ECو  BCهاي خط ترتيب وسط پاره به Fو Eدر شكل زير نقاط -12

FCباشد، نسبت
BD

  كدام است؟ 

1 (1    2 (4
3   

3 (3
2     4 (2  

، از نقطة تالقي قطرها، خطي به موازات دو قاعده رسم شده است. اگر اين خـط،  6و  3هاي  به طول قاعده ABCDالزاوية در ذوزنقة قائم -13

  ت؟كدام اس MNخط قطع كند، طول پاره Nو  Mهاي ذوزنقه را در نقاط ساق

1 (4    2 (2/4  

3 (5/4    4 (8/4  

A)ˆالزاوية در مثلث قائم -14 )ABC= 090،AH ارتفاع وارد بر وتر است. اگر طولAH طول دو برابرBH  ،طول وترباشدBC  طـول   چند برابـر

 است؟ ABضلع

1 (3    2 (2  

3 (5    4 (6  

EDدر شكل زير - 15 FC وFD BC  است. اگرAE = FBو  3 = 10
 كدام است؟ ABCبه مساحت مثلث AFDباشد، نسبت مساحت مثلث 3

1 (4
9     2 (9

25   

3 (16
25     4 (9

16   

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 10 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1هندسه (هاي 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 امروز10گذاري چند ازهدف

  

نگاه به گذشته –)1(هندسه
  ) 1( هندسه

  كل كتاب 
  96تا  9هاي  صفحه



 4:  ةصفح   يرياض اختصاصي يازدهم  1401 مهر 1  -هديه آزمون
 

A B

F

GH

D
C

E

  ؟نيستهاي زير درست  يك از قضيه عكس كدام -16

 هاي مجاور به هر قاعده برابر يكديگرند. الساقين، زاويه ) در هر ذوزنقة متساوي1

   الساقين، قطرها برابر يكديگرند. ) در هر ذوزنقة متساوي2

  هاي مقابل، مكمل يكديگرند. الساقين، زاويه ) در هر ذوزنقة متساوي3

  ها، مكمل يكديگرند. هاي مجاور به ساق الساقين، زاويه در هر ذوزنقة متساوي )4

ABC ،ABالساقين در مثلث متساوي -17 AC= BCو 17=   هاي مثلث كدام است؟  ها از هر يك از ساق ، فاصلة نقطة همرسي ميانه16=

1 (20
17  2 (40

17  3 (60
17  4 (80

17  

 ؟كدام استدر شكل زير، مساحت ناحية سايه زده  -18

1 (5/9  

2 (10  

3 (5/10  

4 (11  

 متنافر باشند؟دو  دو به ABاين دو يال به همراه يال اي كه  به گونهدر مكعب زير، چند جفت يال وجود دارد  -19

1 (1  

2 (2  

3 (3  

  صفر) 4

واحد باشد، مساحت اين سطح  4كره تا مركز سطح مقطع حاصل برابر  واحد را قطع كرده است. اگر فاصلة مركز نيم 6به شعاع  اي كره نيم Pصفحة -20

 ؟مقطع كدام است

1 (π16    2 (π18  

3 (π20    4 (π24  



 5:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 مهر 1 - هديه آزمون
 

        
  

  
  
  
  

  
  

Lآهنگ خروج آب از يك شير آب - 21
min

mاست. براي پر كردن يك استخر به ابعاد 2 m m× ×1 2  چند ساعت زمان الزم است؟ 3

1 (25  2 (30  3 (50  4 (72  

gخواهيم با استفاده از فلزي به چگالي  مي - 22
cm35شعاع  اي به ، كرهcm5 اي كروي به شعاع بسازيم كه درون آن حفرهcm1  وجود داشته باشد. چند

)كيلوگرم از اين فلز الزم است؟  )π = 3   
1(/2 48   2 (/2 5   3(/1 28   4 (/2 52   

1در شكل زير، مساحت قاعدة لولة طرف راست،  - 23
نظر است. اگر شير بين دو  مساحت قاعدة لولة طرف چپ است و حجم لولة اتصال افقي قابل صرف 4

 رود؟  متر پايين مي اوليه چند سانتي ظرف را باز كنيم، پس از برقراري تعادل، سطح آب نسبت به حالت
1 (/7 2   

2( /5 4  

3 (/4 32   

4 (/3 16   
  

پاسكال كاهش يابد، با فرض كافي بـودن طـول لولـه،     6750در شكل زير، مايع در حال تعادل است. اگر فشار هواي محبوس داخل لولة قائم - 24

/gگيرد؟  متر باالتر از سطح آزاد مايع ظرف قرار مي سطح مايع داخل لوله چند سانتي )
cm

= 30 N(g و ρمايع 9
kg

=10 

   

1 (15  

2 (30  

3 (45  

4 (75  

 Bنقطةدر كند و به پايين سطح شيبدار  شروع به حركت مي Aاز نقطةروي سطح شيبدار از حالت سكون  kg3ر جسمي به جرممطابق شكل زي - 25
باشـد، انـدازة نيـروي اصـطكاك بـين جسـم و سـطح چنـد نيوتـون اسـت؟            J140رسد. اگر در طول مسير كار كل انجام شده روي جسم برابر مي

N(sin / ,g )
kg

= =037 0 6 10  

1 (4  

2 (8  

3 (12  

4 (10  

نگاه به گذشته– )1ك (فيزي  دقيقه 15
  )  1فيزيك (
 كل كتاب

  149تا  1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1فيزيك (هاي 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 امروز10چند ازگذاريهدف

 

30cm
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0

متري، سرعت هواپيما از صفر به چند  180تن باشد، در طول يك باند  5كيلونيوتون است. اگر جرم هواپيما  200نيروي پيشرانة موتور يك هواپيما  - 26

  نظر كنيد.) خواهد رسيد؟ (از اتالف انرژي صرف متر بر ثانيه

1 (120    2 (180  

3 (240    4 (360  

رسد. دماي جسم در مقياس فارنهايت نسبت  مي K313برابر شود، دماي آن در مقياس كلوين به 2هنگامي كه دماي جسمي در مقياس سلسيوس  - 27

 به حالت اول تقريباً چند درصد افزايش يافته است؟

1 (20    2 (40  

3 (53    4 (5/24  

−Cيخرا به  C017در اختيار داريم. اگر يك دقيقه طول بكشد تا اين يخچال يك كيلوگرم آب W2000يخچالي با توان - 28 تبديل كند، گرمايي كه  02

Fدهد، چند كيلوژول است؟ يخچال در اين فرايند به محيط بيرون مي
kJL )
kg

= 336،kJc /
kg.K

= 2 1gÄ وkJ(c /
kg.K

= 4 2JA  

1 (6/291   2 (4/380   

3 (6/531   4 (4/140  

انبساط طولياي با ضريب  ارلني شيشه - 29
C

−× 6
0
19 ايم.  دارد، با گليسيرين در همان دما پر كرده cm3200گنجايشي برابر با  C020را كه در دماي 10

/دماي ظرف و گليسيرين را به چند درجة سلسيوس برسانيم تا  cm34 ن از ظرف سرريز شود؟ (ضريب انبساط حجمي گليسيرين ثابت گليسيري 63

و برابر با
C

−× 5
0
149  در نظر گرفته شود.) 10

1 (30    2 (50  

3 (60    4 (70  

Pنمودار  - 30 T− اي كه  چرخهg64 اندازة گرماي مبادله شده با محيط در فرايند صورت شكل زير است. اگر  كند، به گاز آرماني طي ميb c→  برابر با

J1000  باشد، حاصلbc caW W−  چند كيلوژول است؟JR )
mol.K

= g(Mو  8
mol

= 32pI¬  

1 (8/5-  

2 (1-  

3 (4/6-  

  ) صفر4

  



 7:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 مهر 1 - هديه آزمون
 
 

  
  

  
  
  

  

 
 است؟ نادرستكدام گزينه  - 31

  هاي ناپايدارترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن است. برابر شمار نوترون 3ها در ناپايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن،  ها به پروتون شمار نسبت نوترون) 1
  ختگي هستند.، سااست 3بيشتر از ها  آنهايي از هيدروژن كه مجموع شمار پروتون و نوترون  ايزوتوپ) 2
  عمر و درصد فراواني يكسان است. ايزوتوپ با نيم 2مخلوطي از  ،يك نمونة طبيعي از عنصر هيدروژن) 3
  ها طبيعي و بقيه ساختگي هستند. راديوايزوتوپ وجود دارد كه يكي از آن 5هاي هيدروژن،  در ميان ايزوتوپ) 4

Mg(s):نشدة  واكنش موازنه مطابقگرم را  61به جرم  Mg25و Mg24مخلوطي از  - 32 HCl(aq) MgCl (aq) H (g)+ → +2 وارد  HCl(aq)بـا  2

در نمونة اوليـه   Mg25شود، درصد فراواني  توليد STPدر شرايط  H2گاز ليتر 56نهايت  شود. اگر در طور كامل انجام  واكنش به تاكنيم  ميواكنش 
  (جرم اتمي و عدد جرمي را تقريباً يكسان در نظر بگيريد.) قدر بوده است؟ چه

1 (20   2 (40   3 (60   4 (80  

  هاي زير درست هستند؟  چه تعداد از عبارت - 33
 است. 6شود، برابر  پر مي آن نيمه pالف) عدد اتمي نخستين عنصري كه زيرالية 

  است. 26، برابر باشد آن مي dآن دو برابر زيرالية  pهاي  هاي زيراليه ب) عدد اتمي نخستين عنصري كه تعداد الكترون

  شود. ختم مي s14گروه است كه آرايش الكتروني آن به  با عنصري هم 42پ) عنصري با عدد اتمي 
lبا اعداد كوانتومي  اي ها در زيراليه ت) تعداد الكترون nو  0= =   برابر است. Mn25و  Cr24در دو عنصر  ،4

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

 كدام گزينه درست است؟ - 34

 شود. بيني استفاده مي ها، سبزيجات و از بين بردن جانداران ذره از دگرشكل نيتروژن براي گندزدايي ميوه ،) در صنعت1

درجـه سلسـيوس،    -200كاربرد دارد، از تقطير هواي مايع با دماي  MRIهاي تصويربرداري مانند  قطعات الكترونيكي دستگاه ) گازي كه براي خنك كردن2
 شود. تهيه مي

  شود. ) از واكنش نيتروژن مونوكسيد و اكسيژن در حضور نور خورشيد، اوزون تروپوسفري ايجاد مي3
  است. CO2) افزايش دماي كره زمين به دليل افزايش ردپاي4

/مخلوطي به حجم - 35 L11 سـوزانيم. در   زيـر مـي   ةنشدهاي موازنه  در حضور اكسيژن كافي طبق معادله STPاز گازهاي هيدروژن و متان را در شرايط  2
12/صورتي كه مجموع جرم آب حاصل از هر دو واكنش برابر دهـد؟   اشد، چند درصـد حجمـي از مخلـوط گـاز اوليـه را متـان تشـكيل مـي        بگرم  15

(H , O : g.mol )−= = 11 16  
   CH (g) O (g) CO (g) H O(l)+ → +4 2 2 2 

H (g) O (g) H O(l)+ →2 2 2  

1 (30  2 (20  3 (35  4 (25  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1شيمي (هاي 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 امروز10گذاري چند ازهدف

 

نگاه به گذشته–)1شيمي (
  )1( شيمي

 كل كتاب 
  122تا  1هاي  صفحه

   دقيقه 10
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 2/0اتمسفر است. اگر به اندازة  6ليتر از گاز هليم در دماي مشخص و فشار  7اي به حجم  دهندة محفظه مقابل نشان  شكل - 36

و اگر در اين حالت،  رسد به چند ليتر ميمول گاز هيدروژن به اين ظرف اضافه شود، حجم اين ظرف در فشار و دماي ثابت 

مـول و سـطح    1/0كند؟ (هر ذره معـادل   متر تغيير مي تغيير دهيم، ارتفاع پيستون چند سانتي STPشرايط را به حالت 

 ها را از راست به چپ بخوانيد.) است.) (گزينه cm2100مقطع ظرف برابر 

1 (8/9 -8/106    2 (8/9 -8/58 

3 (6/12 -8/106    4 (6/12 -8/58  

0/گرم محلول  كه حاوي  100مقدار  - 37  ppmكنيم. غلظت  نيترات مخلوط مي آلومينيم ppm426گرم محلول  500مول منيزيم نيترات است را با  001

NO)يون نيترات  N)تقريب كدام است؟  بهدر محلول جديد  3−( ,O , Al :g.mol )−= = = 114 16 27  

1 (1026   2 (757   3 (517   4 (628   

 چند مورد از مطالب زير درست است؟ - 38

 اي در خواص آن دارد.  كننده هاي آب خميده است و اين ساختار نقش تعيين شكل مولكول •

  كنند.  گيري مي سمت قطب مثبت جهت هاي هيدروژن آن به هاي آب به سمت قطب منفي و اتم هاي اكسيژن مولكول در ميدان الكتريكي، اتم •

  دهند.  هاي آب نشان مي ر ميدان الكتريكي رفتاري مشابه مولكولد CH4و  O2 ،CO2هاي  هر يك از مولكول •

  نقطة جوش باالتري از هيدروژن سولفيد دارند.  ،هاي آب به دليل تشكيل پيوندهاي هيدروژني مولكول •

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

 تقريب برابر بهدمايي درصد جرمي محلول سيرشده پذيري سديم نيترات در دماهاي مختلف است، در چه  با توجه به جدول زير كه مربوط به انحالل - 39

 است؟  56/48

1 (22   

2 (24    

3 (26    

4 (28  

 يابد؟ مي دهد، چه تعداد از موارد زير با گذشت زمان افزايش  هاي تهية آب شيرين را نشان مي با توجه به شكل زير كه يكي از روش - 40

هاي آب در  در لولة سمت راست ـ شمار مولكول +Naغلظت يون  جرم و حجم آب در لولة سمت چپ ـدر لولة سمت چپ ـ  −Cl غلظت يون

 لولة سمت راست

1 (1 

2 (2  

3 (3  

4 (4  

 
30 20 10 0 ( C)θ ° 

96 88 80 72 gNaNOS( )
gH O

3
2100 
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  جملة اول اين دنبالة حسابي كدام است؟  11باشد. مجموع  مي 72در يك دنبالة حسابي مجموع جمالت سوم و نهم برابر  - 41

1 (360    2 (396  

3 (432    4 (420   

xجواب معادلة - 42 ( x )= − −2  گيرد؟ در كدام بازه قرار مي 23

1 (( , )1 2    2 (( , )0 1  

3 (( , )−2 0    4 (( , )− −3 2  

xمعادلة - 43 x x− + = −2 22 2   چند جواب دارد؟ 1

1 (1    2 (2  

  ) جواب ندارد.4    3) 3

xدر معادلة  - 44 x− + =2 5 1 )هاي معادله باشند، حاصل عبارت  ريشه βو α، اگر0 )( )α − α + α β − β − β3 2 3 25 2 5  كدام است؟  2

1 (1    2 (3-  

3 (4    4 (5-  

fنمودار تابع  - 45 (x) a( x b) c= + abرو است، حاصل  صورت روبه به 23− c+9 كدام است؟     

1( 2-   

2( 4-  

3( 6-  

4( 8-  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1حسابان (هاي 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 امروز10گذاري چند ازهدف

 

نگاه به آينده  - )1(حسابان
 )1حسابان (

 )1(كل فصل جبر و معادله 
  )3و  2، 1هاي  (درس تابع

  62تا  1هاي  صفحه
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)Pنقطة - 46 m , )4 )Aخط واصل دو نقطة روي عمودمنصف پاره 11 , m)0 وB( , )6  تواند باشد؟   كدام مي mقرار دارد. 15

1 (−2    2 (2    

3 (3    4 (−3   

||اگر معادلة - 47 x | | a− − =2 1  كدام است؟ a، محدودةريشه باشد 6داراي ، 2

1 (a< <1 3    2 (a< <1 2    

3 (a< <2 3    4 (a< <3 4  

xfدامنة تابع گوياي - 48 (x)
x k

−=
+

2 }برابر با 5 }− 3 كند؟  است. نمودار اين تابع از كدام نواحي محورهاي مختصات عبور مي 

    ) اول، دوم و سوم 2    ناحيه 4هر ) 1

  ) اول، سوم و چهارم 4    ) اول، دوم و چهارم 3

xyنمودار توابع - 49
x

=
yو 1− x= −  اند؟  در چند نقطه متقاطع 1−

    1) 2    ) صفر1

3 (2    4 (3   

yدامنة تابع - 50 (x x | x |)= −21
 تواند باشد؟    پذير باشد. نمودار وارون آن به كدام صورت مي ايم كه تابع در آن وارون اي محدود كرده را به گونه 2

  

  
1 (          2     (  

  
 

  
  

3 (           4    (  
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,C(Oدر دايرة 060رو به زاوية مركزي اگر طول كمان روبه -51 R) برابرπ4  در اين دايره كدام است؟ 030باشد، مساحت قطاع متناظر با زاوية 

1 (π6     2 (π12  

3 (π18    4 (π24  

Âدر شكل زير اگر -52 = ANDˆو 025 =  كدام است؟ Mباشد، اندازة زاوية 072

1 (022    2 (023   

3 (024    4 (025   

AMدر شكل زير، اگر  -53 = 9 ،AB = OMو  7   مركز دايره است) Oباشد، اندازة شعاع دايره كدام است؟ ( 13=

1 (4    2 (5/4  

3 (5    4 (6  

,C(Oدايرة - 54 AMمفروض است. اگر 2( = ABOˆو 2 =  كدام است؟ BODˆگاه باشد، آن 040

1 (060              2 (070 

3 (075    4 (080  

و طول وتري كه در دايره ايجاد  دو نقطة مشترك با همان دايره دارد ′dواحد است. خط 8اي مماس و فاصلة آن از مركز دايره بر دايره dخط - 55

  كدام است؟  Aبر هم عمود باشند، فاصلة مركز دايره از نقطة Aواحد است. اگر اين دو خط در نقطة 12كند، مي

1 (4 7    2 (10  

3 (2 23    4 (9   

  دقيقه 10 
  شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل ازهدف

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2هندسه (هاي 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

  

 نگاه به آينده – )2(هندسه
  ) 2( هندسه
 دايره

تا  3و  2، 1هاي  (درس
هاي محيطي  انتهاي دايره

  و محاطي مثلث)
  26تا  9هاي  صفحه
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D

E

C

A

B

,C(Oدو دايرة - 56 R) وC (O , R )′ ′ باشد، طـول ممـاس    8و 18ترتيب اند. اگر بيشترين و كمترين فاصلة بين نقاط اين دو دايره به مفروض ′

 مشترك داخلي اين دو دايره كدام است؟ 

1 (9    2 (12 

3 (13    4 (15   

,C(Oدو دايرة - 57 x )+2 Cو 3 (O , x)′ ′ xها باشند، اگر فاصلة مراكز آن در دو نقطه مشترك مي 8− +3 چنـد مقـدار صـحيح     xباشـد،   1

 تواند داشته باشد؟  مي

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4   

 ، شعاع دايرة محاطي خارجي مماس بر ضلع متوسط كدام است؟25و  24، 7اضالع  ه طولي بدر مثلث - 58

1 (7    2 (14  

3 (21     4 (28   

هاي محاطي خارجي بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع ديگر مماس است. نقطة تماس، ضلع  ، يكي از دايره5و  7، 10اضالع  طول در مثلثي به - 59

 كند؟ يمتوسط را به كدام نسبت تقسيم م

1 (3
4     2 (2

5  

3 (3
11     4 (1

6   

قطـع كنـد. حاصـل     Eرة محيطـي مثلـث را در نقطـة    دهـيم تـا دايـ    را رسم كرده و امتداد مي ABCاز مثلث  ADدر شكل زير، نيمساز  - 60

AE DE× برابر كدام است؟ 

1 (CD2  

2 (CE2   

3 (AB2   

4 (BC2   
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انـد. انـدازة براينـد نيروهـاي الكتريكـي وارد بـر بـار         اي ثابـت شـده   الزاويه اي در سه رأس مثلث قائم مطابق شكل زير، سه بار الكتريكي نقطه - 61

N.m(kوتون است؟ چند ني q2و q1بارهاي از طرف q3الكتريكي )
C

= ×
29

29 10  

1 (10 10   

2( 80 2   

3 (40 5   

4 (120   

  مالش دهيم، كدام گزينه صحيح است؟  Dرا با جسم Bو جسم  Cرا با جسم  Aبه جدول سري الكتريسيتة مالشي زير، اگر جسم توجهبا  - 62

1( A  وB كنند. مي يكديگر را جذب  

2 (A  وD كنند.  يكديگر را دفع مي  

3 (B  وC كنند.  يكديگر را جذب مي  

4 (C  وD كنند.  يكديگر را جذب مي  
  

  

درصد يكي از بارها برداشته و به ديگري  25كنند. اگر  را وارد مي Fبه يكديگر نيروي الكتريكي  rصلة نام در فا اندازه و ناهم باردار هم ذرةدو  - 63

Fاضافه كنيم، فاصلة بين دو بار را چگونه تغيير دهيم تا اندازة نيروي الكتريكي بين دو بار 
  شود؟  4

    درصد كاهش دهيم.  5/62) 2    درصد افزايش دهيم.  5/62 )1

  درصد افزايش دهيم.  50) 4    درصد كاهش دهيم.  50) 3

صفر  Aگر ميدان الكتريكي برايند در نقطةاند. ا يكديگر ثابت شده متري از سانتي 60در فاصلة  q2و q1اي  مطابق شكل زير، دو بار الكتريكي نقطه - 64

N.m(kاست؟  چند نيوتون بر كولن Bباشد، بزرگي ميدان الكتريكي برايند ناشي از دو بار در نقطة  )
C

= ×
29

29 10 

1 (/ × 52 25 10     2( × 59 10  

3 (/ × 55 625 10     4 (/ × 53 6 10  

نگاه به آينده – )2فيزيك (
  )  2فيزيك (

  الكتريسيتة ساكن 
  )1صل (كل ف

جريان الكتريكي و 
  مدارهاي جريان مستقيم
(تا ابتداي عوامل مؤثر بر 

  مقاومت الكتريكي)
  51تا  1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال شروع پاسخ لطفاً قبل از

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

 

A
B
C
D

Áow  SLX¶  ÁI¿Tº H

Áow  Âÿ¹¶  ÁI¿Tº H

  دقيقه 15
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qاي در كدام گزينه، خطوط ميدان الكتريكي ناشي از دو بار نقطه - 65 C= − μ1 qو  6 C= − μ2  ها به درستي رسم شده است؟ در اطراف آن 2
  

1 (    2(   

  

3 (    4 (

  
  

اند و اندازة ميدان الكتريكي يكنواخت بين  بين دو صفحة رساناي موازي كه به دو پايانة باتري متصل nC+5اي با بار الكتريكي  بق شكل زير، ذرهمطا - 66

Nها آن
C

× 54 N(gاست، معلق است. جرم ذره چند گرم است؟  10 )
kg

=10  

1 (2    2( 4  

3 (2/0    4 (4/0  

يابد. بار اولية خازن چند ميكروكولن  افزايش مي Jμ16درصد افزايش يابد، انرژي ذخيره شده در آن  20است. اگر بار الكتريكي آن  Fμ22خازني ظرفيت - 67

 بوده است؟

1 (02/0    2( 04/0    

3 (20    4 (40  

/اي به جرم در يك ميدان الكتريكي يكنواخت، ذره - 68 g0 −Cو بار الكتريكي 02 μ2 از نقطةA شود و پس از مدتي تندي آن در نقطـة  رها ميB   بـه

m
s

Aرسد.  مي 5 BV V− نظر كنيد.) چند ولت است؟ (از اثر نيروهاي اتالفي صرف 

1 (−125   2( 250   3 (−250   4 (125   

يابد. مقاومت الكتريكي رسانا  آمپر افزايش مي 2برسد، جريان الكتريكي گذرنده از آن  V32به V22ابت ازدر دماي ثاهمي ولتاژ دو سر رسانايي  اگر - 69
  چند اهم است؟

1( 16  2( 11  3( 5  4( 10  
qهاي عايق داراي بارهاي الكتريكي دو كرة رساناي مشابه با پايه - 70 C= + μ1 qو 8 C= − μ2  ms10ها پس از  ، كرهkباشند. اگر با بستن كليد مي 12

روي الكتريكي برسند، جريان الكتريكي متوسط عبوري از سيم طي اين مدت چند آمپر و در چه جهتي است؟ (فرض كنيد در نهايت باري  تعادلبه 
  ماند.) باقي نميرابط سيم 

1( −× 44 10) ،1(  

2( −310) ،1(  

3( −× 44 10) ،2(  

4( −310) ،2(  

k
(1)

(2)

q
2

q
1
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 اند؟ كدام موارد از مطالب زير درست - 71

 پذيري فلزي بيشتر باشد، استخراج آن، دشوارتر است. آ) هر چه واكنش
 رسند. با تشكيل كاتيون به آرايش گاز نجيب مي ،اي عناصر ب) همة فلزهاي اصلي جدول دوره

  فلزي دارد. پ) سيليسيم مانند كربن خاصيت شبه
  شوند. هاي يوني يافت مي در طبيعت به شكل تركيب ،ت) اغلب فلزهاي واسطه

  باشد. دليل بازتاب زياد پرتوهاي خورشيدي مي به ،ث) استفاده از طال در لباس فضانوردان
  ) آ، ب، پ4  ) ب، ث3  ) آ، ت، ث2  ) آ، پ1

3/جرم كربن دي اكسيد توليد شده در سوختن كامل آلكاني، تقريباً  - 72 جرم آلكان مصرف شده اوليه است. نام آيوپـاك ايـن آلكـان كـدام     برابر  034
C)تواند باشد؟ مي , H ,O : g.mol )−= = = 112 1 16 

   پنتان  متيل دي −3، 2) 2    متيل پروپان دي −2، 2) 1
  ) هگزان4    ) متيل پروپان3

 كدام گزينه درست است؟ - 73
 يابد. پذيري افزايش مي شعاع اتمي و واكنش ،تميها، با افزايش عدد ا ) در گروه فلزهاي قليايي همانند گروه هالوژن1
 از تفاوت شعاع اتمي ساير عناصر اين دوره بيشتر است. Si14و Al13اي، تفاوت شعاع اتمي ) در دورة سوم جدول دوره2
  شود. تنها درصد كمي از سنگ معدن به فلز تبديل مي ،) در استخراج فلزها3
Feو كاتيون Cr24 هاي الية سوم در اتم ) شمار الكترون4   يكسان است. 226+

توليـد شـده    CO2اكسيد توليد شده اسـت. چگـالي گـاز    ليتر گاز كربن دي 640كيلوگرم آلومينيم اكسيد،  36/1 مصرف به ازاي، (II)در واكنش - 74
C)چند مول بوتان الزم است؟  ،(I)در واكنش  CO2است و براي توليد اين مقدار گاز g.L−1 چند ,O , H , Al :g.mol )−= = = = 112 16 1 27 

  ند.)ها موازنه شو ها را از راست به چپ بخوانيد و واكنش (گزينه
  (I) : C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +4 10 2 2 2y¹¨H»   

(II) : Al O (l) C (s) CO (g) Al (l)+ → +2 3 2y¹¨H»  
1 (75/2- 5/2  2 (75/2- 5  3 (375/1- 5/2  4 (375/1- 5  

 هاي انجام شده درست است؟ گذاري چه تعداد از نام - 75

آ)
 

  تري متيل هگزان -4، 3، 2:      

: ب) CH (CH ) C(CH ) CH(C H )3 2 2 3 2 2 5  دي متيل هپتان -4، 4 -اتيل -3 2

پ)
 

  تترامتيل اوكتان - 7، 7، 6، 3:             

: ت) C(C H )2 5   دي اتيل پنتان -3، 3    4
1 (4    2 (3  
3 (2    4 (1  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 )2شيمي ( نگاه به آينده –)2شيمي (
قدر هداياي زميني را 

 بدانيم
  )  1(كل فصل 

  48تا  1هاي  صفحه

   دقيقه 10



 16:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 مهر 1 - هديه آزمون
 

 كدام گزينه درست است؟ - 76

  جدول تناوبي تا دورة ششم، شمار عنصرهاي فلزي و شبه فلزي با هم برابر است. 14) در گروه 1

 دهد.  با ديگر عناصر الكترون از دست مي  جاي دارد، در واكنشجدول چهاردهم  ) عنصري كه در دورة چهارم و گروه2

  كنند. داري مي در زير آب نگه ،) فسفر قرمز را برخالف فسفر سفيد3

  يك عنصر به حالت گازي وجود دارد.تنها ) در دورة سوم جدول تناوبي، در دما و فشار اتاق، 4

  كدام مطلب درست است؟ - 77

Fe(s)) در واكنش 1 CuSO (aq) Cu(s) FeSO (aq)+ → +4  ها بيشتر است. دهنده ها از واكنش پذيري فراورده واكنش ،4

 دشوارتر از فلز نقره است.  Znداري فلز  ) در شرايط يكسان، تأمين شرايط نگه2

  ) در شرايط يكسان، سرعت واكنش فلز سديم با گاز اكسيژن بيشتر از فلز پتاسيم است.3

  است. Cuبه كاتيون كمتر از Zn) در شرايط يكسان، تمايل تبديل شدن 4

 است؟ نادرست ،هاي زير كدام موارد از عبارت - 78

Cالف) بنزن با فرمول مولكولي  H6   يك تركيب آروماتيك است. 6

 شود. ها توليد مي هاي تقطير پااليشگاه فت خام در برجب) سوخت هواپيما از پااليش ن

  دهند. ها، گاز خروجي را از روي كلسيم هيدروكسيد عبور مي اكسيد خارج شده از نيروگاه پ) براي به دام انداختن گاز گوگرد دي

  يابد. ت) در برج تقطير جزء به جزء نفت خام، دما از پايين به باال افزايش مي

  ) (پ)، (ت)2    ) (الف)، (ب)1

  ) (ب)، (ت)4    ) (الف)، (پ)3

/از واكنش  - 79 g32 /اي با مقدار كافي اكسيژن،  هيدروكربن سيرنشده 4 g105 1/اكسيد و  گاز كربن دي 6 مـول آب توليـد شـده اسـت. فرمـول       8

C)واند باشد؟ت مولكولي اين هيدروكربن كدام گزينه مي ,O ,H : g.mol )−= = = 112 16 1  

1 (C H3 6     2 (C H3 4  

3 (C H4 6     4 (C H4 8   

است؟ (نماد عنصرها فرضي  نادرستنه كدام گزي ،اي عنصرها است. با توجه به عنصرهاي مشخص شده دهندة بخشي از جدول دوره جدول زير، نشان - 80

 است.) 

1 (D  نسبت بهC تري داشته و در دماي اتاق به آرامي با  پذيري بيش واكنش

 دهد. گاز هيدروژن واكنش مي

A« :صورت به Dو A،C ي) مقايسة شعاع اتمي عنصرها2 C D>   است.» <

  شود. هاي پايدارتري مي ، سبب توليد فراوردهAبا عنصر  E) واكنش هر يك از اكسيدهاي عنصر 3

  شوند. ين جدول به حالت آزاد در طبيعت يافت نمييك از عنصرهاي ذكرشده در ا ) هيچ4


