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»عمومي و پايه يازدهم هنرستان«

 2:صفحة

 

  

  
 »كتاب جامع عمومي يازدهم هنرستان«   ) 88(آرايه، صفحة  -1

ايمان بـه كفـر سـر    »: 3«بودن خورشيد از پراكندگي/ گزينة جمع»: 2«دليل گرانمايگي/ گزينة قيمتي بهبي»: 1«گزينة 
 زلف داشتن داراي تناقض است.

 )86و  84، 61هاي (واژه، صفحه -2  »مهديه غالمي« 

 برنا، جوان: شاب  

 شريعت، مقابل طريقت و عرفان: تشرّع  

 بيرق، پرچم، درفش: رايت  

 »مهديه غالمي«  )15(امال، صفحة  -3

 .است» غرامت« نادرست و شكل صحيح آن» قرامت« امالي واژة، »2« در بيت گزينة  

 )15 (تاريخ ادبيات، صفحة -4   »مهديه غالمي« 

 .است جامي االحرارةتحفاز آثار » زاغ و كبك«شعر   

 »حميد محدثي«  )10 دستور، صفحة( -5

  شوريده رنگ: صفت
  شير: نهاد

  »مريم بوستان«   )54و  49، 46هاي (نگارش، صفحه -6

هـا،  هـا و روابـط ميـان آن   هايي كه به ذهنمـان رسـيده را بـا توجـه بـه شـباهت      در مرحلة سازماندهي و طرح اوليه، واژه
 كنيم.مان را مشخص ميطرح اولية نوشته كنيم و بر اين اساس،بندي ميسازماندهي و دسته

  »حميد محدثي«  )88ادبي، صفحة  ة(آراي -7

 تضاد دارند و نه تناقض.» برخاست«و » بنشست«كلمات 

  ها:تشريح ساير گزينه
  تشخيص دارد.» دل برداشتن بخت»: «1«گزينة 
  مراعات نظير دارند.» درو«و » كشته«، »داس«، »مزرع«هاي واژه»: 2«گزينة 
  تشبيه شده است.» خاك«به » فقيه»: «4«ة گزين

  »مريم بوستان«  (آرايه، تركيبي)  -8

در اين بيت نقـش فاعـل   » هادل«و » هاجان«شود، اما تشخيصي ديده نمي ،داراي تشبيه است» فتراك جفا«در اين بيت، 
 ندارند.

  ها:تشريح ساير گزينه
  تشبيه: چو باد/ تشخيص: عزم كردن باد»: 2«گزينة 
  تشبيه: چو شمع/ تشخيص: نسبت دادن گريه به شمع»: 3«گزينة 
  تشبيه: چو سرو، خاليق همه سروند/ تشخيص: آزادگي براي سرو»: 4«گزينة 

 2فارسي و نگارش
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 3:صفحة

 

  

 »كتاب جامع عمومي يازدهم هنرستان«   ) 41(مفهوم، صفحة  -9

ت. در ايـن گزينـه   بهره ماندن اسگرايي و عدم تغيير، عامل شكست و بياشاره دارد كه كهنه مفهوم عبارت سؤال به اين
 بريم و گريزان از اين نوريم.نيز بيان شده كه جهان پرنور است، ولي ما در ركود و تاريكي به سر مي

 »كتاب جامع عمومي يازدهم هنرستان«  ) 41تا  36هاي (مفهوم، صفحه -10

تغيير فصل » 2« و» 1« هايگزينهدر ،شودطرح نو در افكندن و كنار گذاشتن نقش اساطير كهن تنها در اين بيت ديده مي
 طرح است.مسخن گفتن به نظم جديد » 3«شود و در گزينة و دگرگوني طبيعت ديده مي

  
 »كتاب جامع عمومي يازدهم هنرستان«   ) 63(قواعد، صفحة  -11

  است.» ال تستطيع«فاعل براي فعل » القبيلتان«و » يرجو«مفعول براي فعل » إغالق«
 »درويشعلي ابراهيمي«  ه، تركيبي)(ترجم -12

 كردنشان از خطر، از وظايف زرافه است!هشدار به حيوانات براي دور»: 2«ترجمه صحيح گزينه 

  »كردنشانإبعادهم: دور«
  »مريم آقاياري«   (ترجمه، تركيبي) -13

هـايش/  پنجـره »: نوافـذه «مـان/  اي همسايهبر»: لجارِنا«اي/ خانه»: بيت«ساخته شده بود (ماضي بعيد مجهول)/ »: كان . . . قد بني«
 برابر، مقابل»: أمام«اندكي/ »: قليالً«خراب شد/ »: خُرِّب«ولي آن/ »: لكنّه«آهن/ »: الحديد«چوب/ »: الخَشَب«

  »ميالد نقشي«   ) 63و  62هاي (ترجمه، صفحه -14

 حاكم عادل ما، سدي قوي در برابر دشمنانمان ساخت!»: 3«ترجمه صحيح گزينه 

 »مريم آقاياري«  )67المه، صفحة (مك -15

 از ساعت دوازده تا دو و ربع. »: وقت ناهار كي است اي دوست من؟!«

  هاي ديگر:ترجمه گزينه
  ناهار از هفت و نيم تا يك ربع مانده به نه است. (نادرست)»: 1«گزينه 
  از ساعت هشت تا نه و بيست دقيقه. (نادرست)»: 2«گزينه 
  ت ده دقيقه مانده به هفت است. (نادرست)ناهار در ساع»: 4«گزينه 

  »پروراكبر ايمانعلي«  ) 59 ، صفحةمفهوم( -16

ظمت خـدا  بردن به عها و زمين بخاطر پيانمورد آفرينش آسم ر و انديشيدن دريعني تفكّ» انديشندها و زمين ميندر آفرينش آسما«
   تناسب مفهومي ندارد.» عقل بهتر از ادب است.«باشد و با جمله مي

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
  به جز خدا. از بين رفتني استي هر چيز هر نفسي چشنده مرگ است»: 1«گزينه 
  . ه استانسان بيهوده آفريده نشد اين را باطل نيافريدي ،گاراردپرو»: 2«گزينه 
  سبب كارهايشان است.  به سرانجام اشخاص  ايكسي را كه در آتش بيفكني او را خوار ساختهپروردگارا به راستي تو »:» 3«گزينه 

 1عربي، زبان قرآن
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 »كتاب جامع عمومي يازدهم هنرستان«   (لغت، تركيبي) -17

 صبحانه: ساعت دوازده (نادرست)براي زمان مناسب 

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
  (درست) رنگي براي هشدار: قرمز»: 2«گزينه 
  عنصري فلزي: مس (درست)»: 3«گزينه 
  كند: مگس (درست)ها را منتقل مياي كه بيماريحشره»: 4«گزينه 

  »درويشعلي ابراهيمي«   )57(قواعد، صفحة  -18
  ») وجد«براي فعل »: ه»/ «طَلَب«شيئاً: براي فعل »/ يستطيع«(ذلك: براي فعل  :ترتيب عبارتند ازها بهمفعول

  هاي ديگر:  نهتشريح گزي
  هستند.ل ومفع» الفاسدين«و » هم»: «2«در گزينه 
  .  استمفعول » مالبس»: «3«در گزينه 

 مفعول است.  » السد»: «4«و در گزينه 

 »ميالد نقشي«  )65(قواعد، صفحة  -19

 مجهول باشد)هايي وجود داشته باشد كه فاعلشان حذف شده باشد.(فعل خواهد كه در آن فعلهايي را ميصورت سؤال عبارت

  مجهول هستند.» تبكُت«فعل  ،»د«و در عبارت » تُحذَّر«فعل  ،»الف«در عبارت 
 »درويشعلي ابراهيمي«   (ترجمه، تركيبي) -20

نگرنـد/  مـي »: ينظـرون «شود)/ كه جمع است، فعل آن نيز به صورت جمع ترجمه مي» العرفاء«گردند (با توجه به فاعل مي»: يسيرُ«
 با دقّت»: دقيقاً«گان/ آفريد»: مخلوقات«

  هاي ديگر:ترجمه درست گزينه
  »شوند!ها فرستاده ميها در زير چشمان ماهيها از باكترينورها در زير آب»: «1«گزينه 
  » خوابد!زرافه هر هشت ساعت، تنها ده دقيقه مي»: «3«گزينه 
  » ات بنويس!دخترم، خاطرات زيبايت را از سفر علمي»: «4«گزينه 

  
 »شيرانساناز نادري«  ) 49هاي پيامبر (ص)، صفحة (مسئوليت -21

ترين معلـم قـرآن، رسـول خـدا (ص) بـوده      اولين و برترين كاتب و حافظ قرآن كريم، حضرت علي (ع) و اولين و بزرگ
 است.

  »بقامحمد رضايي«   )14و  13هاي هصفح هدايت الهي،( -22
  شناخت هدف زندگي  »كند؟براي چه زندگي مي«د خواهد بدانانسان ميالف) 
  كشف راه درست زندگي  بار بودن تولد انساندغدغة جدي به دليل يكب) 
 درك آيندة خويش  زاد و توشة سفر به جهان ديگر چيست؟ج) 

 2دين و زندگي
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  »بقامحمد رضايي«  ) 13 فحة، صهدايت الهي( -23
كند. اگر انسان هدف حقيقي خود را نشناسد يا در پاسخ صحيح به نيازهاي اساسي است كه سعادت انسان را تضمين مي

 دهد. شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست مي

  »بقامحمد رضايي«   )24و  23هاي ه، صفحتداوم هدايت( -24
در برنامة دين  ها برگزيده است.ن اسالم، راه و روشي است كه خداوند براي زندگي انساندين به معناي راه و روش و دي

 شود كه به عادالنه بودن نظام هستي ايمان داشته باشد. اسالم از انسان خواسته مي

  »بقامحمد رضايي«  ) 30 ، صفحةتداوم هدايت( -25
گـويي بـه نيازهـاي ثابـت     ها با گذشت زمان براي پاسخسانآيند؛ يعني، اننيازهاي متغير از درون نيازهاي ثابت پديد مي

هايي كـه بـه   كنند. مثالً چگونگي تأمين امنيت و ابزارها و سالحهاي مختلف و متغيري استفاده ميها و شيوهخود، از روش
 هاي گذشته بسيار متفاوت شده است. در مقايسه با دوره ،شوداين منظور به كار گرفته مي

 »فردين سماقي«  ) 37ان، صفحة جاويد ه(معجز -26

هاي قرآن را قرآن كريم براي اثبات نهايت عجز و ناتواني منكران الهي بودن قرآن، پيشنهاد آوردن يك سوره مانند سوره
را به خدا نسـبت داده اسـت؟ بگـو:     ]قرآن[گويند: او به دروغ آن : آيا ميام يقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله«داده است: 

 »توانيد همانند آن را بياوريد.مياگر 

  »حامد دوراني«  )51هاي پيامبر (ص)، صفحة (مسئوليت -27
كنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پـيش از تـو نـازل    اي كساني كه گمان ميآيا نديده«سورة نساء:  60ترجمة آية 

ه آنان دستور داده شده كه به آن كفر بورزند و كه بخواهند داوري به نزد طاغوت برند، حال آنشده ايمان دارند، اما مي
  »خواهد آنان را به گمراهي دور و درازي بكشاند.شيطان مي

  »كتاب جامع عمومي يازدهم هنرستان«   )68و  67هاي (امامت، تداوم رسالت، صفحه -28
ـ    رادرش هـارون را  وقتي خداوند حضرت موسي (ع) را مأمور مبارزه با فرعون كرد، آن حضرت از خداوند خواسـت كـه ب

تو براي «مشاور، پشتيبان و شريك در امر هدايت مردم قرار دهد. پيامبر اكرم (ص) نيز بارها به حضرت علي (ع) فرمود: 
   اين حديث به حديث منزلت شهرت دارد. »كه بعد از من، پيامبري نيست.من به منزلة هارون براي موسي هستي؛ جز اين

 »كتاب آبي«    )78و  77هاي (پيشوايان اسوه، صفحه -29

، پيامبر (ص) با صبر و تحمل، خاكسترپاشي و نيش زبان قـريش را  »كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت«با توجه به بعد 
 شمرد.، هرگز ثروت را مالك برتري نمي»مبارزه با فقر و محروميت«داد و براي ها ادامه ميكرد و به هدايت آنتحمل مي

 »فردين سماقي«   ) 83و  82هاي (پيشوايان اسوه، صفحه -30

انا مدينة العلم و علي بابها فمـن  «انگيز شخصيت اميرالمؤمنين علي (ع)، علم و معرفت وي بود و حديث شگفت ابعاديكي از 
  به آن اشاره دارد. »اراد العلم فليأتها من بابها

 
 »پورعيحنانه شجا«  ) 37و  35هاي (گرامر، صفحه -31

  ترجمة جمله: 
  »آيا او از شغلش استعفا داد؟«الف: 
  »وقت به من نگفت.دانم. او هيچمن نمي«ب: 

روند و با توجه به زمان سوال، در جـاي  كار ميصورت حال ساده بهبه "know"هاي حالت، مانند فعلنكتة مهم درسي: 
  خالي دوم به فعل گذشتة ساده نياز داريم.

 2زبان انگليسي
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  »پورحنانه شجاعي«  ) 23 ، صفحةواژگان( -32

  ترجمة جمله: 
  »توانم اين كار را انجام دهم. من مشكالت زيادي دارم.من ديگر نمي«الف: 
  »كنيم.تسليم نشو! ما همة مشكالتت را حل مي«ب: 

  حل كردن  -) توسعه دادن2  باور داشتن  -) تسليم شدن1
  حل كردن  -) تسليم شدن4  تسليم شدن  -) حل كردن3

  »پورحنانه شجاعي«   )21 حة، صفواژگان( -33

  »خواهد محقق شود.كه بزرگ شد، ميگويد وقتياو مي«ترجمة جمله: 
  داخل شدن  )2    ) بزرگ شدن  1
 ) كاركردن روي چيزي 4    ) آزمايش كردن 3

 »عبدالرشيد شفيعي«   ) 27(گرامر، صفحة  -34

اندم، خواهرم داشت بـا فرزنـدانش خـوش    خوكه من ديروز داشتم براي امتحان رياضي درس ميدر حالي«ترجمة جمله: 
 »گذراند.مي

جايي كه هر دو عمل به در زمان گذشتة استمراري است و از آن» گذراندنخوش«وجه كنيد كه فعل ت درسي: مهم نكتة
    گرفتند، بايد از گذشتة استمراري استفاده كنيم.ديگر صورت ميموازات يك

  »محمد سهرابي«    )30(گرامر، صفحة  -35

 »كرد؟ تعمير شما براي را ماشين كسي چه« ترجمة جمله: الف:

  ».كردم تعمير راآن هيچكس، خودم«ب: 

 »2« گزينـة  تنهـا  دارد، پس احتياج مفعول كردن) به (تعمير”repair“ فعل  جمله، مفهوم به توجه با درسي: مهم نكتة
  .باشد درست تواندمي

  »الدين مراديمحي«   ) 21(واژگان، صفحة  -36

دسـت آورد، هرگـز دسـت از تـالش     خواهد بـه چه را ميكه آنمايكل يك پسر پرانرژي است و تا زماني«ة جمله: ترجم
 »دارد.برنمي

  مشهور )2    ) پرانرژي 1
  سخت )4    ) ضعيف3

  »علي شكوهي«   ) 27(گرامر، صفحة  -37

 »كردند وقتي شما به خانه رسيديد؟ها داشتند بازي ميآيا آن«ترجمة جمله: 

نيـز بايـد در زمـان    » رسـيدن «كار رفته، فعل در زمان گذشته به» كردنبازي«كه فعل با توجه به اين درسي: مهم نكتة
  زمان با فعل اول رخ داده است.چرا كه هم ،گذشته باشد
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  »عبدالرشيد شفيعي«   (درك مطلب) -38

 »دهد؟متن عمدتاً كدام سؤال را پاسخ مي«ترجمة جمله: 

  »طور صحيح تلفظ كنيم؟يسي را بهتوانيم كلمات انگلچگونه مي«
  »عبدالرشيد شفيعي«   (درك مطلب) -39

 »ترين زبان جهان است.كنند كه انگليسي آسانطبق متن، اكثر افراد فكر مي«ترجمة جمله: 

  »عبدالرشيد شفيعي«  (درك مطلب)  -40

 »اشاره دارد.» يك زبان خارجي«در خط اول به  ”it“ضمير «ترجمة جمله: 

  
 »سارا شريفي«  ) 60تا  55هايهاي خطي و درجة دوم، صفحهتابع -41

)با توجه به شكل، نقطة  , fروي نمودار تابع  01( (x) :است. بنابراين  

      ( , ) ( ) b b    01 21 0 1   
fبنابراين  (x) x 2   كند. قطع مي -1و  1ها را در نقاطي به طول xمحور  است و نمودار آن 1

      b f (x) b f (x) f (x)      1 1 0 0   
fبنابراين طول نقاطي از نمودار تابع  (x)  كه باالتر از محورx .ها قرار دارد جواب نامعادله است  

      ( , ) 11 جواب نامعادله   
  »سارا شريفي«   )11تا  2هاي تابع، صفحه( -42

      / t0 500/هزار تومان 5 0   تومان  5

      f (t) / t  0 5 5  

  »سارا شريفي«   )17تا  12هاي تابع، صفحه( -43

تـوان  مـي  »1«دوم را نسبت دهد. در گزينة ابع است كه به هر عضو از مجموعة اول دقيقاً يك عضو از مجموعة اي ترابطه
 د، پس تابع نيست. اهر شهر بيش از يك سوغاتي نسبت د به

  »مهدي عادلي«   )25تا  22هاي تابع، صفحه( -44

  f ( ) ( ) ( )       21 22 1 3 1 25      ،f ( )    21 22 1 3 1 19   

      f ( ) f ( )     1 1 19 25 6  

  »زراندوز امير«  ) 31تا  26هاي ه، صفحتابع( -45

  زير داريم:  هايبا توجه به تساوي

   32 4 12        ،( )  31 4 5        ،( )  32 4 4        ،( )  31 4 3   

      f (x) x  3 4  

 2رياضي

 ساعت  tبه ازاي 
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»عمومي و پايه يازدهم هنرستان«

 8:صفحة

 

  

  »محمد بحيرايي«   )59تا  55هاي هاي خطي و درجة دوم، صفحهتابع( -46

    x( x ) x( x ) x x x x        2 23 2 1 3 2 3 2 6 3 3 6 4   
      x x x      4 3 3 0 3 0   

yبا رسم خط  x 3  و پيدا كردن طول نقاطي كه خط باالي محورx دسـت  مجموعه جواب نامعادله را به ،داردها قرار

      آوريم: مي
x

y

3 0
0 3   

      

3

-3

y

x

  
    

-3 0

 ( , )  3جواب:   

 »محمد بحيرايي«  )41تا  35هاي ، صفحهو درجة دوم خطي هاي(تابع -47

      f ( ) a b   1 8 8        ،f (x) ax b    
      ( , ) a b  5 5   
       a b a aa b

          
5 4 8 28

  

  xf (x) x f ( )    2 10 10         ،a b b b       8 2 8 10  
  است. 5و  10الزاويه در مبداء مختصات است و اندازة اضالع قائمه مثلث ايجاد شده قائم

10        بنابراين: 5 252S     
  »كريم نصيري«  )53تا  50هاي ، صفحههاي خطي و درجة دومتابع( -48

هـاي مثبـت   تا است، يعني نمودار تابع در دو نقطه با طـول  2هاي مثبت وقتي تعداد جواب
 ها را قطع كرده است و چون معادله يك جواب منفي نيز دارد، پس نمودار تابع تنها در يك نقطه بـا طـول منفـي   xمحور 
  اين دو ويژگي را دارد.» 3«كند. از ميان نمودارهاي داده شده، تنها نمودار گزينة ها را قطع ميxمحور 

 »نظمرحيم مشتاق«  )59تا  54هاي صفحه، هاي خطي و درجة دومتابع( -49

fجواب نامعادلة  (x)   طول نقاطي از نمودار تابع ،f (x) ت كه زير محور اسx     ها قرار دارند. ايـن نقـاط بـه دو بخـش
ها در بازة تقسيم شده كه طول يك بخش از آن 4 3,   و طول بخش ديگر در بازة 1 2, .قرار دارد 

        



 هاي ويژهپروژه: آزمون 99بهمن  10آزمون 
نامه تشريحي آزمونپاسخ

»عمومي و پايه يازدهم هنرستان«

 9:صفحة

 

  

  »محمد بحيرايي«  )59تا  54و  49تا  46هاي صفحه، هاي خطي و درجة دومتابع( -50

      x x x x       2 22 2 2 2 2 2    
      x x x x       2 22 2 1 1   
      (x )   21 1  

21با توجه به رسم تابع  1y (x )   :2    ، داريمx    

        

  
 »اسماعيل حدادي«   ) 42و  41هاي (مكانيك، صفحه -51

      2 2 1 1
1 2 1

1

1 (1)2 2

F
a m m mF

a
Fm a m m

m

       

    3 3v
t s

v at v v a



     
 حركت شتاب ثابت 

      
(1)2 2 2

1 1 1

3 1
3 2

v a v

v a v
    پس ازs3  

  »ايرج امينيان«  ) 4 ، صفحةگيريفيزيك و اندازه(  -52
 نصف يك باع را يك يارد و حد فاصل يك بند انگشت شست را يك اينچ گويند. 

 »اسماعيل حدادي«    )12تا  9اي هگيري، صفحه(فيزيك و اندازه -53

    3 78 1 37810 000 10 51 3600 36
gal / lit h lit, /
h gal s s

     

 »كتاب جامع فيزيك هنرستان«  )15گيري، صفحة (فيزيك و اندازه -54

تـرين  كوچـك  5/0گيـري گوينـد كـه در ايـن وسـيله، عـدد       بندي وسـايل انـدازه  ترين درجهقدرت تفكيك به كوچك
شـود.  ضـرب مـي   1000گيـري در عـدد   موردنظر در وسـيلة انـدازه   باشد. اما بايد درنظر داشت كه عددبندي ميدرجه

m      بنابراين: m
/

s s
  0 5 1000  قدرت تفكيك 500

  »ايرج امينيان«   )23تا  18هاي ه، صفحگيريفيزيك و اندازه( -55

      

1 1000108 303600 1

2 30 30 15 0 151 2

km h m m
v

h s km s

m m

s s x cm / m
cm x

   

    

   

 فيزيك
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 10:صفحة

 

  

 » يجالل جعفر«  )32و  22، 21هاي گيري و مكانيك، صفحه(فيزيك و اندازه -56

      AB , AB R R AB R   2 2 2 2


 جايي: جابه

        R R
d,d

 
 

2
4   : مسافت2

      
R

d

AB R




 2
2 2 2

  

  »ايرج امينيان«   )38و  37هاي مكانيك، صفحه( -57
   x0اگر متحركي در مبدأ مكان باشد يعني 

      x t t t t s         
205 20 0 5 20 5 20 45  

 »احمد نجفي«   )44و  43هاي (مكانيك، صفحه -58

انـدازه ولـي   مطابق با قانون سوم نيوتن، هرگاه جسمي به جسم ديگر نيرو وارد كند، جسم دوم نيز به جسم اول نيرويي هم
شـود،  كند. با اين توصـيف چـون نيـروي جاذبـة گـرانش توسـط زمـين بـه جسـم وارد مـي          در خالف جهت آن وارد مي

سط جسم به زمين و در خالف جهت نيروي گرانش وارد خواهد شد. يعني جسم نيز زمين را بـه سـوي   العمل آن توعكس
 كند. خود جذب مي

 »سپهر زاهدي«   ) 42تا  39هاي (مكانيك، صفحه -59

گيرد كه اندازة آن با اندازة نيرو رابطة مستقيم و با جرم جسم رابطة ) اگر به جسمي نيروي خارجي وارد شود، شتابي مي1
  كس دارد.ع

  اي برابر است.) در حركت با شتاب ثابت روي خط راست، اندازة شتاب متوسط و شتاب لحظه2
  ) بردار شتاب متوسط همسو با بردار تغيير سرعت است.4

  »شراره حقيقي«   )49تا  42هاي مكانيك، صفحه( -60

      

N

Ffk

mg  
    

yTF N mg N mg N N         0 0 2 10 20   
      k k kf N f / N    0 1 20 2   

      
xT k

m
F ma F f ma a a

s
         220 2 2 9   

      v m
v at v v

s
      0 0

0 9 3 0 27  

  
  »زادگانمريم موسي«  ) 31(فرايندهاي شيميايي، صفحة  -61

      273 15 273 15k c c kT T / T T /       
  1 8 273 15 32 1 8 1 8 273 15 32F k kT / (T / ) / T / /            

  F kT / T /   1 8 459 67  

 شيمي
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 11:صفحة

 

  

  »توحيد شكري«  ) 14و  13هاي ه، صفحشيميساختار اتم و مفاهيم پاية ( -62

  صورت زير است: درست نشان داده شده است. آرايش الكتروني عناصر ديگر به K19آرايش الكتروني عنصر
      Fe: ) ) )26 2 8 14 2   
      Cr: ) ) )24 2 8 13 1   
      Si: ) )14 2 8 4  

  »توحيد شكري«   )17تا  14هاي اتم و مفاهيم پاية شيمي، صفحه ساختار( -63

 هاي الكتروني ثابت است. در جدول تناوبي عناصر، در هر دوره از چپ به راست، تعداد اليه

 »كوكندهحسن رحمتي«   ) 36 و 35هاي يندهاي شيميايي، صفحها(فر -64

اتم كربن   
23 221 6/022 102/4 12/044 1012 1

molC atomC
atom gC

gC molC


     ؟ 

  ادرست:هاي نبررسي گزينه
  هاي هسته آن بستگي دارد.ها و نوترون) جرم هر اتم به تعداد پروتون1
  پذير نيست.هاي معمولي امكانها با دستگاهاند به طوري كه مشاهده و شمارش آنها بسيار كوچك) اتم2
3 (mol1/0  اتم اكسيژن وmol1/0  برابرند، ولي جرم يكساني ندارند.اتم اتم كربن، از نظر تعداد  

  »توحيد شكري«   )34تا  32هاي ه، صفحفرايندهاي شيميايي( -65

  صورت زير است: واكنش موازنه شدة صحيح به
      C H OH O CO H O  3 7 2 2 22 9 6 8  

  »زادگانمريم موسي«  ) 41و  40هاي فرايندهاي شيميايي، صفحه( -66

 شود. گرفته مي انرژياز محيط پيرامون  KJ20واكنش داده شده يك واكنش گرماگير است كه با انجام آن، 

  »كوكندهحسن رحمتي«  ) 39فرايندهاي شيميايي، صفحة ( -67

  است.  گرمادهذوب نمك  برخالفواكنش انحالل اسيدها در آب 
  »زادگانمريم موسي«  ) 45 و 44هاي ه، صفحفرايندهاي شيميايي( -68

 همة عبارات داده شده صحيح هستند. 

  »علي مؤيدي«  ) 43 ، صفحةييفرايندهاي شيميا( -69

كشد. سرخ كردن پيـاز در روغـن در دسـتة    هاي معمولي در حدود چند دقيقه يا چند ساعت طول ميزمان انجام واكنش
  صورت زير است:هاي ديگر ذكر شده از نظر سرعت واكنش بهگيرد. نوع واكنشهاي معمولي قرار ميواكنش

  هاي كند اكنشسياه شدن انگشتر نقره و زنگ زدن آهن: و
 واكنش سديم با آب: واكنش سريع 

  »حسن رحمتي كوكنده«   )44 ، صفحةفرايندهاي شيميايي( -70

  شوند. ها ميسبب افزايش سرعت واكنش ،ها و استفاده از كاتاليزگردهندهافزايش دما، افزايش غلظت واكنش
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 »كشي معماري يازدهم هنرستاننقشه«

 2:صفحة

 

  

  

 »هادي انوشه«  )100ة صفحهاي اجرايي، عالئم ترسيم در پالن( -71

تصوير مربوط به پنجرة يك لنگة بازشو عمودي (لوال پايين) است، كه از آن در ابعاد كوچك و جهت نور، تهويه، سـرويس  

  شود.و حمام استفاده مي

 »مريم عباسي«   )98، صفحةهاي اجراييعالئم ترسيم در پالن(  -72

متـر اسـت. امـا از    سـانتي  210دهد كه ارتفاع معمول آن پالن نشان داده شده در صورت سؤال، در باالرونده را نشان مي

  شود.متر نيز براي وسايل نقليه استفاده ميسانتي 300و  240ارتفاع 

 »يلدا شاه تيموري«   )95، صفحةهاي اجراييعالئم ترسيم در پالن(  -73

متر اسـت و  سانتي 80تا  70ها عرض درهاي سرويس تر از ديوار پشت در فاصله دارند.مسانتي 10حدود  درهاي داخلي

  همواره داراي آستانه هستند.

 »تيمورييلدا شاه«   )79، صفحةهاي معمارينقشه پرسپكتيو و اراية(  -74

در امتداد تصوير شـعاع نـوري قـرار    خطوط قائم،  ةها موازي است و سايخطوط افقي بر روي سطوح افقي، با خود آن ةساي

  گيرد.مي

 »مريم عباسي«  ) 48، صفحةهاي معمارينقشه پرسپكتيو و اراية(  -75

اي توانـد صـفحه  شود و ميزمين، سطح افقي مفروضي است كه ارتفاع اشياء و چشم ناظر نسبت به آن سنجيده مي صفحة

  قرار دارند. باشد كه ناظر و يا جسم بر روي آن

 »زادهاميررضا روحي«  )66، صفحةهاي معمارينقشه ارايةپرسپكتيو و ( -76

توان محل نقطة گريز را يافت كه همـان محـل نـاظر    ها، ميدر چنين مواردي، با امتداد خطوط عمود بر ديوار و تقاطع آن

  است.

  

 كشي معمارينقشه
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 »كشي معماري يازدهم هنرستاننقشه«

 3:صفحة

 

  

 »مريم عباسي«    )52ة، صفحهاي معمارينقشه اراية پرسپكتيو و(  -77

  حجم)، ديده شده است، جسم باالتر از خط افق قرار دارد.كه سطح زيرين (كف اين بهبا توجه 

 »زادهمهرداد قربان«  )55ة صفح، هاي معمارينقشه ةپرسپكتيو و اراي( -78

  .ندارندگريز  ةتصوير موازي هستند، نقط ةكه با صفحاي، خطوط قائم به دليل ايناي و دو نقطهدر پرسپكتيو يك نقطه

 »فاطمه تاجيك خاوه«    )51ة ، صفحهاي معمارينقشه ةپرسپكتيو و اراي( -79

نـاظر از  گيريم كه ، نتيجه ميها و زواياي باز و طبيعي جسمهاي مخروط ديد و قرارگيري جسم درون آندايره با توجه به

  دارد. ياديز يليخ ةجسم فاصل

 »فاطمه تاجيك خاوه«  ) 48ة، صفحهاي معمارينقشه ةپرسپكتيو و اراي( -80

كند. اين خط به موازات كند و تراز چشم ناظر را مشخص ميظر عبور ميقي كه از چشم ناخطي است اف  HLخط افق يا  

  خط زمين است.

 »مريم عباسي«   ) 15ة، صفحهاي فاز يك معماريمروري بر طراحي و ترسيم نقشه(  -81

  هاي سازه است.كني، جزء نقشهباشند ولي پالن پيهاي تأسيسات مكانيكي ميدر گروه نقشه» 3«و » 2«، »1«هاي گزينه

 »حميدرضا مظاهري«   ) 89ة، صفحهاي اجراييعالئم ترسيم در نقشه(  -82

شوند و فاقد دقت و جزييات الزم براي اجراي هاي فاز يك عموما براي معرفي كليات طرح و مقاصد نمايشي تهيه ميپالن

اد و عنـوان  شـود؛ ماننـد موقعيـت، ابعـ    يهاي فاز دو، اطالعات اجرايي بسياري گنجانده مباشند. ولي در پالنساختمان مي

هـا و  ها و لوازم آشپزخانه، قفسهها، محل قرارگيري كابينتديوارهاي بيروني و داخلي و محل ستون فضاها، جنس و اندازة

  ها و رايزرهاي عمودي با تمام جزييات.سازي داكتكمدها، نوع كف

 »مظاهريحميدرضا «  ) 88ة، صفحهاي اجراييعالئم ترسيم در نقشه( -83

  شوند.هاي اجرايي، نشان داده ميدر آلبوم نقشه Sشوند و با عالمت اختصاري هاي سازه، توسط مهندس عمران تهيه مينقشه

  شوند. هاي اجرايي، نشان داده ميدر آلبوم نقشه Aشوند و با عالمت اختصاري هاي معماري، زير نظر مهندس معمار تهيه مينقشه
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 »كشي معماري يازدهم هنرستاننقشه«

 4:صفحة

 

  

 »مريم عباسي«  ) 33ةصفح، هاي فاز يك معماريرسيم نقشهمروري بر طراحي و ت( -84

  كنند.متر، تغيير ميسانتي 40تا  22ها از و كف پله 20تا  12ها از ارتفاع پله

 »زادهمهرداد قربان«  )12ة، صفحهاي فاز يك معماريمروري بر طراحي و ترسيم نقشه( -85

  صورت موازي) به2رسپكتيو صورت مركزي و پ) به1بعدي بر دو نوع هستند: تصاوير سه

  باشند.تصاوير دوبعدي، همان ارتوگرافيك مي

  

  »الهام احمدپور«   ) 109و 108هاي ضربي، صفحه(سقف سازي به روش طاق -86

 گيرند:براي ساخت طاق ضربي، كارها به ترتيب زير انجام مي

ريزي، آماده كـردن روي  زني، دوغابضد زنگ نمودن قطعات فوالدي، طاق آماده نمودن تيرها، تيرريزي، نصب ميل مهار،

 سقف، آماده كردن زير سقف.

 »الهام عباسپور«   )69و  68يها، صفحهمحافظت از ديوارها در برابر رطوبت( » -87

نبسـاط آب  بنـدان و تخريـب ناشـي از ا   به منظور جلوگيري از نفوذ رطوبت به ديوار جانبي از طريق آب جاري و خطر يخ

  شود.جذب شده به داخل مصالح، از ازاره استفاده مي

 »ليال مهدوي«  ) 81، صفحةمحافظت از ديوارها در برابر رطوبت( -88

  شود.كاري عمودي و افقي، به صورت ماهيچه از مالت ماسه سيمان اجرا ميها، محل تقاطع عايقكاريدر عايق

  

 عناصر و جزئيات



 ويژه هايآزمونپروژه:  99 بهمن 10آزمون 
نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »كشي معماري يازدهم هنرستاننقشه«

 5:صفحة

 

  

 »يد كمالوسع«   ) 110، صفحةسازي به روش طاق ضربيسقف(  -89

گردهاي كامالً كشيده و مستقيم در دو انتهاي تير پاطـاق و همچنـين   ميل هن سقف طاق ضربي، بايد به وسيلةآخرين تيرآ

  متر به تيرآهن ماقبل آخر متصل گردد. 2تر از در فواصل كم

 »هادي انوشه«   )19 ، صفحةسازيشناخت زمين و پي(  -90

  متر باشد.سانتي 5تر از ضخامت الية بتن پاكيزگي به هيچ عنوان نبايد كم

 »لوآزاده خدابنده«  )92صفحةبازشو يا درگاه در ديوار، ( -91

هاي آجرچيني با حـداقل  ، با توجه به ضخامت مالت، تابعي از ارتفاع رديفشودكه در نما ديده مي گاه بتنيدرارتفاع نعل

محاسبات با توجـه بـه   گردها و عيار بتن آن بر اساس رديف آجرچيني) بوده و قطر و تعداد ميلدو (متر ارتفاع سانتي 12

  گردد.بارگذاري تعيين مي و عرض و دهانه

 »ليال مهدوي«  )53ةصفحديوارچيني، ( -92

  اي اجرا شود.متر ارتفاع چنين تسمهسانتي 120شود كه حداقل در هر توصيه مي

 »سعيد كمالو«    )8 ة، صفحسازيشناخت زمين و پي(  -93

ها باقي نمانده و فـرو  زار: داراي حدود دو سوم شن است و ماسه و الي بسيار كمي دارد. آب در اين گونه زمينزمين شن

  رود.مي

 »ليال مهدوي«  ) 57ة ، صفحديوارچيني( -94

  متر باشد.سانتي 20تر از نبايد كم ،يك از ابعاد كالف قائم بتن آرمههيچ»: 3« ةگزين

 »فاطمه سركرده«   )68و  67يها، صفحهظت از ديوارها در برابر رطوبتمحاف( -95

  يابد.متر روي ديوارها ادامه ميسانتي 10كاري در فضاي سرويس، حداقل تا ارتفاع عايق

  »هادي انوشه«   )9ة ، صفحسازيشناخت زمين و پي( -96

پـذير  ها حالـت چسـبندگي ندارنـد و تـراكم    نزمين اليي: بيش از دو سوم آن الي است و ماسة كمي دارد. اين گونه زمي

 نيستند و قابليت بارگذاري ندارند.



 ويژه هايآزمونپروژه:  99 بهمن 10آزمون 
نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »كشي معماري يازدهم هنرستاننقشه«

 6:صفحة

 

  

  »هادي انوشه«   )19ة صفح ،سازيشناخت زمين و پي(  -97

 متر منظور گردد.سانتي 50تر از هاي نواري با بتن غيرمسلح نبايد كمارتفاع شالوده

  »هادي انوشه«   )45صفحة ، ديوارچيني( -98

 متر مربع باشد.كيلوگرم بر سانتي 150تر از ها براي كلية عمليات بنايي نبايد كممقاومت فشاري گسيختگي سنگ

  »هادي انوشه«  ) 48ة صفح، ديوارچيني( -99

  

  »هادي انوشه«  ) 79صفحة  ،محافظت از ديوارها در برابر رطوبت( -100

متـر روي هـم قـرار    سـانتي  10هاي قيرگوني بايد در هنگام اتصال به هم، حـداقل  كاري به وسيلة قيرگوني، اليهدر عايق

  به طوري كه هيچ گونه درزي باقي نماند. گرفته، به وسيلة قير مذاب در محل اتصال كامالً به هم بچسبند،

  

 »خاوهفاطمه تاجيك«  ) 70و  69هاي ، صفحهخوانينقشه(  -101

 سيمه با سطح مقطـع  سهتوسط يك كابل  ،برق ورودي ة يك تابلوي عمومي (اشتراكي) است كهنقششكل صورت سؤال، 

  تأمين شده است.مربع متر ميلي 6

  .استيك سيم نول و يك سيم ارت  ،شامل يك سيم فاز ،ورودي به تابلو سيمة سهكابل  نكته:

 »تايماز رضواني«   )9و  8، 7 يها، صفحههاي الكتريكيمفاهيم و كميت( -102

wي در رابطه
P

t
 واحد ،t  (زمان) ثانيه، واحدw  (انرژي) ژول و واحدP .(توان) وات است  

 تأسيسات ساختمان



 ويژه هايآزمونپروژه:  99 بهمن 10آزمون 
نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »كشي معماري يازدهم هنرستاننقشه«

 7:صفحة

 

  

 »لوآزاده خدابنده«  ) 27ة، صفحمدارات روشنايي و خبري( -103

  دهد.شكل صورت سؤال، المپ سديمي را نشان مي

 »لوآزاده خدابنده«  )6ة صفح، هاي الكتريكيمفاهيم و كميت( -104

اي به نام آمپرمتر كه عالمت اختصاري آن جريان، از وسيله گيرياندازهدر مدار الكتريكي براي  A   است، اسـتفاده

  شود.مي

 »الهام عباسپور«   )9ة ، صفحهاي الكتريكيمفاهيم و كميت(  -105

  دهد.تصوير نشان داده شده در صورت سؤال، عالمت اختصاري كنتور را نشان مي

 »لوآزاده خدابنده«   ) 19ة ، صفححفاظت و ايمني در برق(  -106

هاي رفت و برگشت يـك دسـتگاه الكتريكـي اسـت. ايـن      اختالف جريان بين سيم ة، بر پايكليد محافظ جاناساس كار 

  كند.آمپر عمل مي 03/0كليد، در جريان بيش از 

 »سروش احمدي«  )18صفحه، حفاظت و ايمني در برق( -107

  رنگ استاندارد روكش سيم زمين، سبز و زرد است.

  »سروش احمدي«   )9 صفحة ،حفاظت و ايمني در برق(  -108

هاي ولتاژ مدار هرگز در هر مدار الكتريكي كه ولتاژ وجود داشته باشد، جريان الكتريكي نيز جاري خواهد شد. اگر قطب

  گويند.مي dcماند كه به آن جريان مستقيم يا تغيير نكند، جهت جريان ثابت مي

  »سروش احمدي«  ) 4 فحة، صهاي الكتريكيمفاهيم و كميت(  -109

و توسـط تيرهـاي بـرق صـورت     بـوده   پنج سيمهصورت ها بهايران، توزيع برق در محالت و خيابان برق ةدر شبك

 گيرد.مي

  »سروش احمدي«   )4 صفحة، هاي الكتريكيمفاهيم و كميت(  -110

 كيلو ولت است. 400و  230مقدار ولتاژ خطوط انتقال برق در ايران، 
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