
                    

                                       تو...الهی به امید 

  

 

 دبیرستان دوره دوم عطاردعلم
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 با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیزمان



نام آزمون: تمرین هفتگی شماره 1 - ریاضی 2

عطاردیازدهم

خط  بر دایره اي به مرکز  مماس است. مساحت دایره کدام است؟  . 15x − 12y + 3 = 0(2, 0)
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دو ضلع یک مربع منطبق بر دو خط به معادالت  و  هستند، مساحت این مربع کدام است؟  . 22x − 2y = 3y = x + 1
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معادلۀ سه ضلع یک مثلث  و  است. معادلۀ خطی که کوچک ترین ارتفاع این مثلث بر آن قرار دارد، کدام  . 3
است؟

y = 2x , x + y = 1x = 1

y =
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2
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2
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3

نقطه ي  رأس یک متوازي االضالع است که دو ضلع آن منطبق بر دو خط به معادالت  و   . 4
می باشند.مختصات وسط قطر آن کدام است؟

A(7, 6)2y − 3x = 113y + 4x = 8

(4, 3)(3, 4)(3, 5)(1, 5)

، کدام است؟ ، مفروض است. اندازة ارتفاع  در مثلث  مثلثی با رأس هاي  و   . 5B(7, 3), A(1, 5)C(2, −2)AHABC
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فاصله ي دو خط به معادالت   و   برابر   می باشد. مجموع مقادیر  کدام است؟  . 62x − 3y + a = 04x − 6y + 3 = 013
−−

√a
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سه نقطه ي   و   و   بر یک استقامت می باشند.   کدام است؟  . 7A ∣
∣
2
3B ∣

∣
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∣
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سه ضلع مثلثی به معادالت  هستند. معادلۀ ارتفاع  از مثلث  . 8
مفروض، کدام است؟

BC : 2y + 3x = 6, AC : y − 2x = 5, AB : 2y − x = 3AH

6y − 4x = 159y − 6x = 173y − 2x = 73y + 2x = 9

به ازاي چند مقدار  دسته خطوط به معادلۀ  با یکدیگر موازي می باشد؟   . 9

بی شمار صفر    دو   یک 

m(m + 1)x = (2m + 2)y + m(m ≠ −1)

ها را در نقاطی با عرض  و  قطع کرده و بر خط  مماس است. شعاع این دایره کدام است؟ دایره اي محور   . 10y28x = 2

3٫2533٫52٫75
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نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: زیست یازدهم یازدهم

چند مورد میتواند جملۀ زیر را به درستی تکمیل نماید؟ (با تغییر) 

در دستگاه عصبی انسان، .................. میباشد. 

الف) رشتۀ عصبی، مجموعهاي از زائدههاي چند سلول عصبی 
ب) عصب، زائدة بلند یک سلول عصبی 

ج) جسم پینهاي، دستهاي از تارهاي عصبی بین دو نیم کرة مخچه 

د) نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزي و نیم کرههاي مخ 
هـ) میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشاي سلول عصبی

1

1234

در مورد مخچه چند عبارت زیر صحیح می باشد:  
الف) داراي دو نیم کره با سطح خارجی خاکستري می باشد. 

ب) در بخش جلویی آن پل مغزي قرار دارد. 
ج) از گوش پیام هایی دریافت می کند. 

د) در هنگام برش مغز درست در زیر جسم پینه اي قرار دارد. 
هـ) هماهنگی فعالیت هوشمندانۀ ماهیچه ها در تنظیم حرکات بدن را به  عهده دارد.

2

2345

یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژي حاصل از  صرف کدام مورد نمی شود؟ 
(با تغییر)

اتصال ناقل عصبی به گیرنده ي ویژه اش ساخت مولکول هاي ناقل عصبی

آزادسازي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی برگرداندن غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم به حالت آرامش 

3ATP

کدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه هاي بدن انسان درست است؟

پس از انتقاِل پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

در پایانۀ اکسون یاختۀ پیش سیناپسی تولید می گردد.

به جایگاه ویژة خود در درون یاختۀ پس سیناپسی متصل می شود.

از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد.

4

1



در ارتباط با غالف میلین، کدام عبارت نادرست است؟

بر سطح خارجی آکسون و دندریت قرار می گیرد.

توسط یک دسته از سلول هاي غیرعصبی ویژه ساخته می شود.

باعث افزایش سرعت سیر پیام عصبی در طول رشتۀ عصبی می شود.

سبب افزایش تماس غشاي سلولی رشتۀ عصبی، با محیط اطراف می شود.

5

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل مى کند؟ 
« در طى ثبت فعالیت یاخته هاى عصبى به دنبال ..................، قطعًا .................. » 

الف) افزایش اختالف پتانسیل نورون در حال استراحت – پیام عصبى در یاخته تولید و هدایت مى شود. 
ب) باز شدن کانال هاى دریچه دار در قلۀ منحنى – میزان یون پتاسیم بیرون یاخته از درون بیشتر مى شود.  

پ) فعالیت ناقل سدیم غشایی – یون هاى مؤثر در انعقاد خون با صرف انرژى به یاخته وارد مى شوند. 
ت) بیشترین تجمع یون ها در درون یاخته – کاهش اختالف پتانسیل دو سوى غشاي یاخته قابل مشاهده است.

6

1234

درمورد سامانه لیمبیک، کدام عبارت نادرست است؟

یکی از اجزاي آن اسبک مغزي است.  در ارتباط با تاالموس و قشر مخ می باشد.

ارتباط تاالموس را با هیپوتاالموس برقرار میکند. در حافظه و یادگیري نقش مهمی دارد.

7

همهي نوروگلیاها، .................. هستند.

سلولهاي غیرعصبی هستهدار انتقال دهندهي پیام عصبی

سلولهاي مؤثر در تغذیهي نورونها عایق کنندهي دندریتها و آکسونها

8

کدام گزینه در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء یک نورون حسی، صحیح است؟ (با تغییر)

در ابتداي پتانسیل عمل، کانالهاي دریچهدار پتاسیمی باز میشوند.

در پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش خواهد یافت.

با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به  کانالهاي دریچهدار پتاسیمی بسته میشوند.

در پی بسته شدن کانالهاي دریچهدار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت به خارج رو به منفی شدن می گذارد.

9

+30

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل مى کند؟            
«در انعکاس عقب کشیدن دست، هر یاخته اي که با .................. سیناپس تشکیل مى دهد؛ .................. »

نورون حسی – جسم یاخته اي خود را در مادة خاکستري نخاع قرار داده است.

ماهیچۀ دو سر بازو – تعداد فراوانی رشتۀ حامل پیام به جسم سلولی خود دارد.

نورون حرکتی – فقط در بخش مرکزي دستگاه عصبی قابل مشاهده است.

نورون هاي رابط – در تمامی زوائد بیرون زده از جسم یاخته اي خود گرة رانویه دارد.

10

2

زیست یازدهم یازدهم عطارد



کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد فعالیت پمپ سدیم / پتاسیم بر دیگر مراحل تقدم دارد؟

باز بودن سطح رو به خارج پمپ، و رها شدن یون هاي سدیم به محیط خارج از یاخته. 

باز بودن رو به داخل پمپ، و اتصال یون هاي سدیم به جایگاه مخصوص در پمپ. 

باز بودن سطح داخلی پمپ و جدا شدن مولکول  از پمپ سدیم / پتاسیم. 

باز بودن سطح خارجی پمپ و اتصال یون هاي پتاسیم به جایگاه مخصوص در پمپ 

11
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کدام عبارات زیر در مورد انسان، نادرست هستند؟(با تغییر) 
الف) فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي - نخاعی پر کرده است. 

ب) برخی از ماهیچههاي اسکلتی به طور غیر ارادي نیز تحریک میشوند. 
ج) جسم سلولی نورون حسی در بخش خاکستري نخاع قرار دارد. 

د) هر عصب مجموعه اي از اکسون هاي بلند  است که درون بافت پیوندي قرار گرفته اند.

الف و ج ج و د   ب و د     الف و ب

12

بزرگترین لوب مغز انسان:

در مجاورت لوب بویایی قرار دارد. در مجاورت مخچه قرار دارد.

با هر سه لوب دیگر مغز در ارتباط می باشد. وقتی مغز را از باال نگاه می کنیم مشاهده نمی شود.

13

کدام عبارت دربارة مواد اعتیادآور درست است؟ 

با اثر بر قشر مخ، موجب احساس سرخوشی در فرد معتاد می شوند.

هر مادة اعتیادآوري می تواند از دیوارة مویرگ هاي خونی مغز عبور کند. 

هر مادة اعتیادآوري قطعًا باعث ایجاد تغییرات دائمی در مغز می شود.

باعث افزایش مصرف گلوکز توسط سلول هاي مغزي می شوند.

14

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند، ..................  بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی

نزدیک میکند ، ..................

برخالف - داراي انشعابات فراوان میباشد.

مانند - توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است.

مانند - واجد شبکهي آندوپالسمی گسترده و هسته میباشد.

برخالف - میتواند از طریق غشاي خود به ریزکیسه هاي سیناپسی بپیوندد.

15
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زیست یازدهم یازدهم عطارد



1400مهر  -هفته اول -یازدهمتمرین شیمی   

 

 

شریفی -موفق باشید  

 با افزایش عدد اتمی کاهش می یابند؟  14چند مورد از ویژگی های زیر در عناصر گروه به طور کلی  -1

 شکنندگی  -خاصیت نافلزی -تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون  -رسانایی گرمایی  -چکش خواری

1 )2  2 )3  3 )4  4 )5 

  )عبارات نادرست را تصحیح کنید( های زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت -2

 فقط دو عنصر ازمیان  عنصرهای نیتروژن، لیتیم، پتاسیم، منگنز و فسفر در تهیه کودهای کشاورزی کاربرد دارند  -

 شودفوالد به طور مستقیم از سنگ معدن تهیه نمی -

 شود. ها میگرما دادن مواد و افزودن آن ها به یکدیگر همواره باعث بهبود خواص آن -

 ت اس اخت و دسترسی به فوالدشن گسترش صنعت خودرو مدیون -

 1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

کدام کدام ها داری ویژگی های زیر هستند؟ حرف مربوط به عنصر یا عنصرهای مربوط را مقابل   14از میان عناصر گروه  -3 

 ویژگی مورد نظر بنویسید:

 رسانایی الکتریکی کم  

 رسانایی گرمایی باال 

 اشتراک گذاری الکترون 

 شکل پذیری با ضربه

 دارای جل 

درجه سانتیگراد به باال با هیدروژن    400در دمای  Yدهد. هالوژن در دمای اتاق به آرامی با هیدروژن واکنش می Xهالوژن   -4 

دهد. شعاع اتمی این سه هالوژن را مقایسه در دماهای بسیار پایین نیز به سرعت با هیدروژن واکنش می  Zدهد. هالوژن واکنش می 

 کنید. 

 ها را بنویسید. و آرایش الکترونی یون پایدار آن 35و  20، 14آرایش الکترونی عناصر با اعداد اتمی  -5

 

 

ای به وجود واکنش بین عناصر غیر رادیو اکتیو در جدول دوره  های موجود در ترکیبی را که از شدید ترینآرایش الکترونی یون -6

 آید، بنویسید.    می

 

 

گروه  
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 ادبیات یازدهم

 معنی لغات و اصطالحات زیر را بنویسید  _١

 باره      خرگه        شقق         فلق        رستاخیز 

 عافیت سوز         ژرف       رخسار      دمار

 اهریمن     سیماب

 

 نوع اضافه های زیر را بنویسید _٢

 روی روز 

 دامن شب

 دریای خون

 باران تیر

 رقص مرگ

 دل شب

 

چه آرایه های « از این سد روان در دیده شاه/ ز هر موجی هزاران نیش می رفت» در بیت   _٣

 ادبی بکار رفته است؟ 

 

در « ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت /دو چندان می شکفت و برگ می کرد»در بیت   _۴

 خصوص استعاره به کار رفته  توضیح دهید

 

 کل نشان دهیدقالب شعر چهار پاره را با رسم ش _۵



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: عربی مرور

فعل مناسب براي جملۀ زیر در کدام گزینه آمده است؟  
ب ِمن َمْدَرستِهْم» الُّ  « .................. الطُّ

َتْخُرُج َیْخُرُج َتْخُرجوَن َیْخُرجوَن

1

وق» با کدام گزینه کامل می شود؟ د و احمُد إلی السِّ جملۀ « .................. محمُّ

ما  َذَهَب ما  َذَهبوا ال  َذَهبا ما  َذَهبا

2

کدام گزینه براي جاي خالی عبارت « .................. َتلعباِن کرَة القدم فی ساَحِۀ المدرسِۀ»مناسب نیست؟

انتما  هما   َالّطالبتان َالّطالبان

3

کدام فعل از نظر زمان با بقیۀ فعل ها «ناهماهنگ» است؟

َشَرْحنا َصِعْدَن َصَنعُتنَّ َتْطُرْقَن

4

کدام گزینه با سایر گزینه ها از نظر معنایی ناهماهنگ است؟

َمْسموح َمْطَعم ُمْسَتْوَصف َمْلَعب

5

کدام ضمیر براي فعل «َتْضَحْکَن» درست است؟

ُهْم َانُتْم   َانُتنَّ ُهنَّ  

6

 َمکاٌن یأُکُل فیِه الّناس الَفطور و الَغداَء و الَعشاء:

 الَملَعب  الَمطَعم   الجامعۀ   ُکَرة الَقَدم 

7

پاسخ مربوط به کدام سوال درست است؟ 

اعُۀ اآلن؟ الَخمیس.  ماذا َتْجِلُب ِالی المدرسۀ؟ الُکُتب.   َکِم السَّ

 بَِم َذَهْبَت ِالی ُهناَك؟ َذَهْبُت ِالی المدرسۀ.  ِمْن أیَن أنِت؟ لَِصدیقتی. 

8

در کدام گزینه «اسم مثنی» نیامده است؟

ِمنَشفتان ِغزالن      َحرَمیِن      صدیقَتیِن     

9

کدام کلمه از نظر (زمان فعل) با بقیۀ کلمات ناهماهنگ است؟

َاَکْلنا َاَمروا      َاْسَمُع      َاَخْذُتْم     

10

کدام کلمه، مناسِب توضیِح داده شده نمی باشد؟

وِت.(الُغراب) طائٌر أْسَوُد الَّلوِن لَْیَس جمیَل الصَّ مکاٌن یأُکُل ِفیه النُّاس الَفطوَر و الَغداَء و الَعشاَء.(الَمطَعم)

ریاَضٌۀ َیْلَعُب فیها َاَحَد َعَشر العبًا.(ُکرة المنضدة) یل. (المساء) وْقُت نِهاَیۀ النَّهار و بِداَیِۀ اللَّ

11
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در کدام گزینه «اسم مثنی» وجود ندارد؟

ْهُر َیْوماِن؛ َیْوٌم لَک و َیوٌم علیَک.  ُۀ َو اَالمان.  الدَّ حَّ  نِْعَمتاِن َمجهولتاِن، الصِّ

 آفُۀ الِعلم، نِسیان.  هاتاِن الحمامتاِن الجمیلتاِن، جالستاِن. 

12

کدام یک از فعل هاي زیر از نظر زمان با بقیه متفاوت است؟

َتعَمْلَن َیجَعْلَن      َتقرأَن      َیئْسَن     

13

فعل مناسب براي جاي خالی جمله ي زیر کدام است؟ 
 «ِانَُّهْم .................. َغدًا. »

ُیساِفرَن ساَفْرَن    ساَفروا   َسُیساِفروَن  

14

ترجمۀ کدام فعل نادرست است؟

ما  َکَتْبُتم: ننوشتید  َسَتْصَنْعَن: خواهید ساخت  ال  تْخُرجوَن: خارج نمی شوید ال  َاْسَمُح: نمی شنوم

15
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