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 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1
 دهد و سرشار از مواد مقوی است.  آغوز: اولین شیری که یک ماده به نوزادش می (1
 ( شعر تمثیلی: شعر نمادین و آمیخته به مثل و داستان 2
 . روند گ که با آن به شکار آهو و مانند آن میتر از پلن گ، جانوری شکاری، بزرگ( یوز: یوزپلن3
 ( ناو: کشتی، به ویژه کشتی دارای تجهیزات جنگی 4

 یابید؟  امالیی می نادرست در ابیات زیر مجموعاً چند واژة -2
 م است نم است / گلگشت باغ روضة ماه محرّ ما را که از فراق بتان دیده پر

 یزی روضه بینند و طبیعی نسترن ر اوستادم )استادم( بشنوند / تا غرفراز آیند و شع وگ
 جم را ز دور ن به باغ آمد از بحر صور / ببد خیره چون دید شلگ ز

 درخت و مرغ شدند از پی تو باغ به باغ / یکی گشاده نقاب و یکی کشنده سفیر 
 ت خاست نانم افزود و آبرویم کاست / بی نوایی به از مذلّ

 ( دو4 ( چهار3 ( پنج2 سه (1
 شاعر بیت زیر کیست؟  -3

 «دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست ه پندم میبا زمانی دیگر انداز ای ک»
  ( مولوی 4 ( نظامی 3 ( حافظ 2 سعدی  (1

 بیت زیر وجود دارد؟  چهارهای دستوری کدام گزینه در هر  نقش -4
 دم کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد ن چه اندیشید آ
 ز خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گذرد دل منه که دجله بسی / پس ا به آن چه می

 رنگ بمیریم / از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم  تر از آنیم که بی آبی
 جوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش آمد سوی کعبه سینه پُر

   متمم / قید ( 2   وابستة پیشین صفت اشاره / مفعول  (1
   مسند / صفت بیانی     ( 4  الیه  ( متمم / مضاف3

 : جز به ،وجود دارد« واو عطف»و « واو ربط»مة ابیات کاربرد هر دو نوع در ه -5
 شت / ای رفیقان بشتابید که محمل بگذشت اناقه بگذشت و مرا بیدل و دلبر بگذ (1
 ( برو ای خواجه و شه را به گدا باز گذار / مهربانی کن و مه را به سُها باز گذار 2
 زانکه گه تاریک و گاهی روشن است  ( موی و رویت روز و شب در چشم ماست /3
  ام به توبه فراغ  ( مگو حکایت پیمان و نام توبه مبر / که نیست از می و پیمانه4

 در کدام گزینه آمده است؟ « ، کنایهتضادجناس، استعاره، »ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن  -6
 میدان چرا شود الف( تا بر سخن سوار نباشی ز خود مالف / آن را که اسب نیست به 

 ب( در غنچه برگ گل بود ایمن ز زخم خار / دلگیر ماه مصر ز زندان چرا شود 
 حجاب / در بحر، قطره گوهر غلطان چرا شود  ج( تا متحد به بحر توان گشت بی

 زار کس گهرافشان چرا شود  دهد / در شوره کس به سخن دل نمی د( صائب چو هیچ
  ( الف، ب، ج، د 4 ( ب، ج، الف، د 3 د  ( ج، الف، ب،2 ب، الف، د، ج  (1

 : جز بهدرست است، « کامالً»های مقابل همة ابیات  آرایه -7
 زداید / چون از سپیدی مو، غفلت فزود ما را؟ )تضاد، حسن تعلیل(  گر صبح از دل شب زنگار می (1
 تناسب، کنایه(  امشود )ایه چسبد به دل کاری که شیرین می ( بیستون بر کوهکن خواب فراغت تلخ کرد / زود می2
 ( یاد آر آن زن، آن زن دیوانه را که خفت / یک شب به روی سینة تو مست عشق و ناز )استعاره، جناس( 3
  آشیانی بیش نیست )تشخیص، مجاز(  ( ای گل، از خون رهی پروا چه داری؟ کان ضعیف / پرشکسته طایر بی4
 
 

 (2)فارسي 

  )ستایش: لطف خدا(

 ادبیات تعلیمي   

 ادبیات پایداری

  ادبیات غنایي

 ادبیات سفر و زندگي

  55تا  11 صفحة 
 

 

 دقیقه 01
 ر دفترچة سؤالگذاری قبل از شروع هر درس د 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؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

  

  
  

  سؤال( 393کتاب جامع فارسی یازدهم ) 036تا  834های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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  ؟ ندابیات کدام گزینه دارای مفهوم یکسانی هست -5

 دمی  دل مسیح نشناسد / برو به دست کن ای مرده نشین درد عشق الف( طبیب راه

 ب( دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب / عاجز آمد که مرا چاره درمان تو نیست 

 دوایان را  مروت کی به بالین فقیر آید / که کس در بند درمان نیست درد بی ج( طبیب بی

 بیند دگر؟ / عیسی به جان آید اگر درد مرا درمان کند  زحمت چه می د( باری طبیب از بهر من

 هـ( طبیبم همان به که سویم نیاید / که ترسم ز درد من افگار گردد 

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

گر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و ام و ا گفت: من نیز فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از وی آموخته»با توجه به عبارت  -9

ام و من هم از حساب و توقف و پرسش  ها دیده عادات وی بدانسته، واجب کردی که در مدت عمر پیروی او کردمی پس چه جای آن که سال

مفهوم کدام « تمند نیستمترسد و آنچه دارم از اندک مایة حُطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاج قیامت بترسم که وی می

 ؟ شود نمیبیت دریافت 

 پوشی ز روی مرشد کامل چرا؟  ت / چشم میشبنم از نظارة خورشید بر معراج رف (1

 ِرو هست، اگر آب روان نیست مرا  ( نان اگر نیست مرا، چشم و دل سیری هست / آب2

 سیرم کند ای  نان کشم / من که چشم مور گندم دیدهت روزی چرا از خرمن دو( من3ّ

  ( ورای قطع تعلق ز دوستان قدیم / عذاب روز قیامت کدام خواهد بود 4

 : جز بهشود  ها مفهوم عبارت زیر دریافت می از همة گزینه  -11

هـای   بخـش  دروازةچند تن از دشمنان خانگی سبب شـد  فشانی بسیاری از مردم، سرسپردگی و خودفروختگی  با وجود پایداری و جان»

 « قاز به روی دشمن باز شود.تری از قف وسیع

 ر مو بر تن ایام دشمن، دشمن استای است / ورنه ه دوستی، این رسم، رسم تازه ما و دشمن (1

 ( خیانتگر خیانت کرد و ما دل در خدا بسته / سر و پای خصومت را به زنجیر وفا بسته 2

 د فریب دشمن است امشب با غیر و من بازی دهم خود را / که دیگر دوست در بن ما بدگویی( کند 3

 ( دوست با من دشمن و با دشمن من گشته دوست / هر که با من دوست باشد دشمن جان من اوست 4
 

 
 

 اند؟ به ترتیب در کدام گزینه درست معنا شده« متّفق، افغان، برزن، لقا»های  واژه  -11

  قیده، جیغ، شهر، خلقع هم( 2  قرار، خیابان، دیدار ( همراه، بی1

      سو، فریاد، محله، چهره هم( 4  ( موافق، ناله، کوی، فرخنده3

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر گروه کلمات زیر چند  -12

 -نظـم مثنـوی   -طعـن و ناسـزا   -الطّیـر عطّـار   منطق -تنگی گی و دل پژمرده -پرغوغا و پرهیاهو -مجلس وعظ بهاءالدّین -قونیه و هَلبَ»

 «ری مصطفیساال قافله

 ( پنج4 سه ( 3 ( چهار2 دو( 1

 است؟« نقش تبعی» فاقدکدام بیت  -13

 ناز کنــم ناز که مـــن در نظــرت معتبـرم ( الف زنم الف که تو راســت کنی الف مرا1

 کو روی نپـوشـانــد زان پـس که برآرد سر ( شاباش زهی نوری برکوری هر کـــــوری2

 خـسبــد کــه چــــرا این زبـــــون نمـی ه اســـتمـن خیـــر ( آسمان خود کنون ز3

 ای با یار پیشین یاد دار لیک عهدی کـــرده ( بر زمین و چرخ روید مر تو را یاران صاف4

 االت آشنا سؤ -(2)فارسي 
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 ... محذوف است. ةجمالتِ بیتِ گزین ةنهاد هم -14

 عاشقِ آن قدِ مستم که چه زیبا برخاست ( به سخـــن گفتن او عقل ز هر دل برمید 1

 سزای حـــور بـــــده، رونقِ پری بشکن خرام و ببر گوی خوبی از همه کس  ( برون2

 کــــرمش کارساز من ةگردد شمامــــ ( یا رب کی آن صــــبا بوزد کز نسیم آن 3

 آری طریق دولت چاالکــی است و چستی ( در مذهب طریقت خامی نشان کفر است 4

 ؟به کار رفته است« تضمین» ةدر کدام گزینه آرای -15

 خواب و خور شوی گه رسی به خویش که بی آن خویش دور کرد ة( خواب و خورت ز مرتب1

 تـــــرسم بــــرادران غــــــیورش قبــا کنند پیراهنی که آید از او بوی یوســــــــفم( 2

 مــــدار از طــــــــمع قــــلب را مــــنقلب دهنده خــــــــداست ( چو دانی که روزی3

    و قـــــــــنــــا ربّنــــا عـــــــذاب النّـــار ر، از قـــــرین بـــــد زیـــــــنهارزینها( 4

 کدام گزینه در شعر زیر وجود دارد؟ های آرایه -16

 «سر بنه به بالین تنها مرا رها کنرو /  ی زمان را با من بخوان به فریاد / ور مرد خواب و خفتیربیدا»

   کنایه -تشبیه -( استعاره2      آرایی واج -تضاد -تضمین (1

 مجاز -تضمین -( تلمیح4  تناسب -تلمیح -تضاد( 3

کرد. گاهی در کبوده.  از جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود. گاهی در قم نزد برادرش زندگی می»... با عبارت  ةبیت گزین جزابیات به  ةهم -17

 قرابت مفهومی دارند.« دانست در کجا ریشه بدواند. نمی

 شـــــوق ســــفـــر کجــــا و قرار وطـــن کـــجا تاب من کــــجا آسودگــــی کجـــا دل بی( 1

 پرسی در این میدان که سرگردان چو گوست از که می ( تا به خود باز آیم آن گه وصف دیدارش کنم2

 باید گذشــت افشان زیــــن ره پـــر خـــار می دامن ( نیست صحرای عالیق جــای آرام و قــــرار3

 صبح وطن چو شـــــام غــــریبان بــه ما نســاخت ( در هیچ شهر و هیچ دیـــــارم قرار نیــست4

 با کدام گزینه قرابت دارد؟« ون انه طغی فقوال له قوالً لیناًاذهبا الی فرع» ةمفهوم آی -15

 طغیانشکه بر فرعون ظاهر شد چرا ننشاند  ( عصای موسوی بشکافت دریا را چه داند کس1

 فلـــــک حــــریف زبردستی مدارا نیــست ( گر از تحمل من خصم شد زبون چه عجـــب2

 به مـــــن آورید آخـــــــر صنم گریزپا را  ( بروید ای حـریفان بکشـــید یار مـــــــا را3

 دوستم، با من مشو دشمن که من یارم هنوز ( ای به قول دشمـــــنان کوشیده در آزار من4

 تری دارد؟ با کدام بیت قرابت معنایی دقیق« دانست که دل اسیر دارد/  دردی نه دواپذیر دارد»یت ب -19

 شـود دهان به گفتن حلوا نمیشیرین  شـــــــود  ( ز اظهار درد، درد مـــــداوا نمــی1

 شــود این بستری ز بستر خود پا نمی ( درمان نمــــا، نـــــه درد که با پا زمین زدن 2

 شود دردی است درد ما که مداوا نمی ( ضایع مســـــــاز رنج و دوای خود ای طبیب3

 شـــود مهیّا نمی اسباب راحــت تــو ( زحمت برای راحت خود کش که خود به خود4

 شود؟ در کدام بیت دیده می« پی افکندن طرحی نو و دگرگونی بنیادین»مفهوم  -21

 پوشید به تن خلــــعت نــــــو سـرو و سپیدار ـــــدارشد نور عدالت ز پـــس پرده پــــدیــ (1

 خرم و خوش گشت کوه و دشت و باغ و بوستان ( تازه و نـــو شـــــد ز فر باد فروردین جـــهان2

 انی چـــــو تعـــلیم ســـخن دارد جامی بارهاف نو چرخ کهن یکباره گو حیرت مـکن( زین نظم 3

  زند و اســــتا ریخته نقش اســــاطیر کهــن در ننو آغاز ک ز( بس کن امیری این سخن طرحی 4
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  ِّ(12ـ  12) :العربيّةأو إلي من  ن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي          
 «:کانت أُمّي قد أمرتني أن ال أتجسّس لکشف سرّ یفضح النّاسَ!» -21

 شود تجسّس نکنم!ز که موجب رسوا کردن مردم میکرد که برای کشف را( مادرم به من امر می1
  !نکنمجاسوسی ، کند( مادرم به من امر کرده بود که برای کشف رازی که مردم را رسوا می2
 کرد که برای پیدا کردن راز مردم تجسّس نکنم و مردم را رسوا نکنم!( گاهی مادرم به من امر می3
  کند نباید جاسوسی کنم!یدا کردن رازی که مردم را رسوا می( مادرم به من دستور داده بود که برای پ4

 

 «: اإلنسان حين یعتمد علي اآلخرین الیعملُ عمالً هامّاً ولکن حين یعتمد علي نفسه یجب أن نخاف منه!»  -22
 او بترسیم! جب است ازکند وا می که بر خودش اعتماد ولی زمانی ،دهد هنگامی که به دیگران اعتماد بکند کاری مهم انجام نمیانسان ( 1
  باید از او بترسیم! کرداعتماد خودش  بره دهد ولی هنگامی ک کند کارهای مهمی انجام نمی ( زمانی که انسان به دیگران اعتماد می2
  او بهراسیم! از است  جبوا کند اما زمانی که برخودش اعتماد می نخواهد داد،کند کاری مهم را انجام  به دیگران اعتمادانسان که   ( هنگامی3
 کند باید از او بترسیم! اعتماد میکه برخودش  اما هنگامی ،دهد را انجام نمی  مهمی کند کار که به دیگران اعتماد می ( انسان هنگامی4

 عيِّن الصحيح: -23
 شود! ان مردود میدهد در امتح هرکس به درس خود به خوبی گوش فرا نمی :!من الیَستمع إلی الدّرس جیّداً یرسب فی االِمتحان (1
  !دادند  می  آموزان به سخن معلم شیمی گوش در زنگ دوم دانش :!فی الحصّة الثانیة کان الطلّاب یستمعون إلی کالم مدرّس الکیمیاء (2
  ماند! خطا سالم می اندیشد غالباً از سخن گفتن می هرکس قبل از :!مَن یُفکّر قبل الکالم یسلم من الخطأ غالباً (3
 زنده است! اگر دانشمند مرده باشد، :!تاًإن کانَ میّ لم حیّ والعا (4

 :الخطأعَيّن  -24
  برای دیدن یک مسابقه به ورزشگاهی رفتیم!دو هفتة پیش : !ٍمَلعَبٍ لِمشاهَدَةِ مُباراة ذَهَبنا قبلَ اُسبوعینِ إلی (1

 ترین شهرهای کشور ما است!یزم گفت: شهر کرمان از مهمپدر عز: !بالدنا أهمِّ المُدنِ فی مدینة کِرمان مِن أبی العزیز: قال (2
 !خواهم از او تخفیف می برای همیندوستم گران است  های شلوارهای مغازةقیمت: !أسعارُ سَراویل مَتجر صدیقی غالیة لهذا طلبت منه التَّخفیض (3

 او و آنچه بـه فت: پرهیزکارترین مردم کسی است که در آن چه به نفع گشنیدم می: !سمعتُ یقول: أتقی النّاسِ مَن قالَ الحقَّ فی ما له و علیه (4
  !ضرر او است، حق را بگوید

 «:شود! در امتحان قبول نمی ،گوش نکندبه درس خوب هر کسی » -25
     !متحانى الدرس جیّداً ال یَرسُبْ فی االِإن یستمَع إل (2 !متحانى الدرس جیّداً لَن یَرسُب فی االِمَنْ اِستمَع إل (1
     !متحانفی االِ یَنجح الدرس جیّداً ال ع إلىمِیَستَالمَنْ  (4  !متحانفی االِإذا اِستمَع إلى الدرس جیّداً ما رَسَب  (3

 :الخطأعيّن  -26
  الزارع یحصده!المَزارع: األراضی الّتی زُرع فیها الزّرع، و  (2     الٍ صَعبٍ بِهَدفِ إیجاد المَشقَّة لِلمُدَرِّس!اإللتِفات: طَرحُ سُؤ (1

 داخلها! المِشکاة: زجاجة فیها مصباح ینتشر الضوء من (4  !الصّالح لعمله الشخص األجر: المال الّذي یُعطی إلی (3
 في قراءة )ضبط حرکات( الکلمات؟ الصحيحما هو  -27

           !رورةٍ فی مَحضَرِ المُعلِّمِفاتِ إلى الوَراءِ إلّا لِضَّلتَعلیكَ بِعَدَمِ االِ (2     !بُ بعدَ قِراءَة إنشائِكَوفَ یَتَنبِّهُ زَمیلُكَ المُشاغِس (1
  !الشَّجرةُ الخانَقةُ شَجَرةٌ تَنبُتُ فی بَعضِ المَناطِق اإلِستوائیَّة (4     السَّعیُ لِمَعرِفَةِ أسرارِ اآلخَرینَ أمرٌ قَبیحٌ!  (3

 «: صفة»بارة فيها اسم التَّفضيل عَيِّن ع -25
 حاجاتهم الیَومیَّةِ!  خَیرُ النّاس مَن یُساعد اآلخرین فی (2 : أُریدُ سراویل أغلی!   قالت الزائرة لبائع المالبس (1
 ! اللّون األبیض أحسن لونٍ أللبسة الممرّضات (4 ع التّواصل بین النّاس هو الغیبة!أکره األعمال لقط (3

 في محل الخبر:  ليسعيّن اسم التفضيل  -29

 لیلة القدر خیر مِن الف شهر! (2   مور أوسطها! خیر األ (1
 اُرید سراویل أفضل مِن هذه! (4  ! أنتم األعلون!أیّها الطلّاب (3

 نکرة؟ اًسمفيها ا ال تُشاهِدُجملة  عيّن -31
 !نِ إیرانعمارة خسروآباد فی کردستان تَجذبُ سائحینَ مِن مُدُ (2 !راث العالَمیّالیونسکو قُبّة قابوسٍ فی التُّ لَسَجَّ (1
  ! مَعبد کُردکاُل فی مازندران مِن آثار قدیمة فی إیران (4  !حدیقة شاهزادة قُرْبَ کرمان جنّةٌ فی الصحراء (3

 

 دقیقه 01   (2) زبان قرآن ،عربي

خالقِ   مِن آیاتِ األ

 في مَحضرِ المُعلِّمِ 

 عَجائبُ األشجارِ 
 42تا  1 صفحة

 

 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفعربيرس های د 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 01چند از 
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 دارد؟  است و کدام آیة شریفه ثمرة آن را بیان می در جهان انسان زندگی بخش و اساس کدام مورد حیات -31
 « میتاً بلدةلنحیی به » -( آب2  « دعاکم لما یحییکم اذا» -( دین1
 «اذا دعاکم لما یحییکم» -( آب4  «میتاً بلدةی به یحلن» -( دین3

 گویی به نیازهایش کدام است؟  ای برای پاسخ نتیجة احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه -32
 مورد انتخاب هدف زندگی  ( سردرگم شدن در2 ( درگیر شدن با سؤاالت اساسی و بنیادین زندگی 1
 ( خطا کردن در انتخاب هدف و از دست دادن عمر 4 های متفاوت و گاه متضاد  ( مواجه شدن با برنامه3

منظور « خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است.»با توجه به سخن باقرالعلوم )ع( که فرموده است:  -33
 یک از نظریات علمی اشاره دارد؟  نیاز است چیست و تشبیه زمین به ذلول به کداماز آنچه مورد 

     انبساط جهان -نیازهایی که به واسطة آن، پیامبران فرستاده شدند( 2 حرکت زمین      -نیازهایی که به واسطة آن، پیامبران فرستاده شدند( 1
 انبساط جهان   -توان ذکر کرد ( تمام نیازهای بشری که می4 حرکت زمین   -توان ذکر کرد ( تمام نیازهای بشری که می3

 فرماید؟  های گذشته خود، بیانگر کدام ویژگی در قرآن کریم است و خداوند دربارة این ویژگی چه می نظر دانشمندان در نوشته اشاره به تجدید -34
 « یأتوا بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت االنس و الجنّ علی ان» -( جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم1
 « افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیرا» -انسجام درونی در عین نزول تدریجی( 2
 «افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیرا» -جامعیت و همه جانبه بودن قرآن کریم( 3
 «قل لئن اجتمعت االنس و الجنّ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن» -درونی در عین نزول تدریجی( انسجام 4

 بیانگر کدام اعجاز قرآن کریم است؟  ترتیب به« العاده این کتاب الهی در افکار و قلوب نفوذ خارق»و « منع مشرکان از استماع آیات قران کریم» -35
 لفظی  -( محتوایی4 محتوایی  -وایی( محت3 لفظی  -( لفظی2 محتوایی  -( لفظی1

معلول معصوم نبودن پیامبران در  ترتیب به« درست نرسیدن دین الهی به مردم»و « سرمشق گرفتن مردم و به گمراهی دچار شدن»مفاهیم  -36
 های پیامبری است؟  کدام حوزة مسئولیت

 دینو تبیین تعلیم  -تعلیم و تبیین دین( 2 تعلیم و تبیین دین  -( اجرای احکام الهی1
     دریافت و ابالغ وحی -اجرای احکام الهی( 4 دریافت و ابالغ وحی  -( تعلیم و تبیین دین3

 که ما مسلمانان بتوانیم وحدت میان خود را تقویت کنیم، نیازمند چه چیزی هستیم و چرا؟  برای این -37
 های مسلمانان را به هم نزدیک کنیم.  لافکن دشمنان را خنثی و د های تفرقه تا نقشه -های دقیق ( اجرای برنامه1
 خود را با دانش و استدالل، اعتال و ارتقا ببخشیم و براساس معرفت سخن بگوییم.  اعتقاداتتا  -های دقیق ( اجرای برنامه2
 بگوییم.خود را با دانش و استدالل، اعتال و ارتقا ببخشیم و براساس معرفت سخن  اعتقاداتتا  -( احترام متقابل به یکدیگر3
 های مسلمانان را به هم نزدیک کنیم. افکن دشمنان را خنثی و دل های تفرقه تا نقشه -( احترام متقابل به یکدیگر4

  رسول خدا )ص( فرمان انذار را نخستین بار برای چه کسانی اجرا نمود و برای تعیین جانشین پیامبر )ص(، مراجعه به کدام منبع مناسب است؟ -35
    و تاریخ اسالم   پیامبر )ص(نقل شده از آیات و روایات مطمئن و مسلم  -«نکماالمر م اولی»( 1
 تاریخ اسالم و سنت صحابة پیامبر )ص(  -«اولی االمر منکم( »2
  و تاریخ اسالم  پیامبر )ص(نقل شده از آیات و روایات مطمئن و مسلم  -«عشیرتك االقربین» (3
 صحابة پیامبر )ص( تاریخ اسالم و سنت -«عشیرتك االقربین( »4

 اعتنایی به کدام مورد نشانة نقص یک دین است و تدبیر دین اکمل اسالم در این زمینه چیست؟  بی -39
 نظام امامت و والیت  -( نبود یک حکم کلی و کتاب برای همیشة بشر1
 مرجعیت و والیت معنوی  -( نبود یک حکم کلی و کتاب برای همیشة بشر2
 نظام امامت و والیت  -ر تبیین دین و تشکیل حکومتتوجهی به ادامة مسی ( بی3
 مرجعیت و والیت معنوی -توجهی به ادامة مسیر تبیین دین و تشکیل حکومت ( بی4

الحدید معتزلی مطرح  ابی در کدام بخش از تألیفات ابن« اند به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق برتر خوانده»عبارت  -41
 دربارة علم علوی، کدام مورد صحیح است؟  گردیده است و

 آن حضرت، درس نخوانده بود و نزد کسی شاگردی نکرده بود.  -ای دربارة مرگ و آخرت ( شرح او بر خطبه1
 شاگردی نکرده بود.  یدیگر ت جز نزد پیامبر اکرم )ص( نزد کسآن حضر -ای دربارة مرگ و آخرت ( شرح او بر خطبه2
 آن حضرت، درس نخوانده بود و نزد کسی شاگردی نکرده بود. -البالغه بر نهج ( مقدمة شرح مفصل او3
  شاگردی نکرده بود. یدیگر کسآن حضرت جز نزد پیامبر اکرم )ص( نزد  -البالغه ( مقدمة شرح مفصل او بر نهج4

 های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.توانید سؤالشما می های مذهبي،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 01

 

 (2)دین و زندگي 

 تفکر و اندیشه

)هدایت الهي، تداوم  

 هدایت، 

معجزة جاویدان، 

، «ص»های پیامبر  مسئولیت

 امامت، تداوم رسالت،

 پیشوایان اسوه(

 54تا  5صفحة 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفدین و زندگيهای درس  ی به سؤالگوی 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

 زبرای آزمون امرو 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 
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41- Scientists believe that many endangered animals will die out if people pay … attention to the 

environment. 

1) a little 2) little  3) few  4) a few  

42- William Jennings Bryan once said that no one can ….. . 

 1) earn a million dollars honestly  2) earn honestly a million dollars 

 3) honestly earn a million dollar 4) honestly earn a million of dollars  

43- It is necessary to set a screen lock on your device to … other people from using your personal 

information. 

1) experience 2) range 3) measure  4) prevent  

44- Without his aunt to check his homework every day, Harold returned to his old … of staying up 

until midnight watching TV. 

1) habit 2) relationship 3) serving  4) point 

45- As an experienced English teacher, I’ve helped thousands of students all over the world become 

… English speakers. 

1) balanced 2) harmful 3) fluent  4) emotional 

46- After his early retirement, my grandfather decided to spend the rest of his life traveling around 

the world, ... in Africa and Asia. 

1) mostly 2) calmly 3) wrongly  4) absolutely  

   

PART B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 

 

When people moved west in covered wagons, things came slowly. Letters and news took a long time 

to get from one side of the US to the other. Sometimes the mail took as long as one year, and 

sometimes it didn’t arrive at all.  

  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. 

 

 (2) زبان انگلیسي 
 

 دقیقه 01
 

Understanding 

People  
 A Healthy Lifestyle 

(Get Ready, …, 

Reading) 
 61تا  15صفحة 

 

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

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال میسؤال به چند  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 01چند از 
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The Pony Express was established in 1860 to help mail and news move quickly from one place to 

another. Riders brought mail and messages to people who were willing to pay for them. The Pony 

Express gave the riders $100 each month. 

Each rider had to weigh less than 125 pounds. They rode in rain or snow, day or night. They 

often rode in dangerous conditions and had to ride very fast. They would change horses every 10–15 

miles at a relay station. After 100 miles, a new rider would take over. 

The Pony Express did not last long because it had many problems. The people who had invested 

money to get it started did not get much money back, because the letters cost too much to send. In 

1862, the Pony Express ended. 

47- Which of the following statements is supported by the passage?   

1) Horse riders in the Pony Express were all tall and strong.     

2) Letters and news took a long time to get to their destination after the Pony Express started. 

3) Before the establishment of the Pony Express, people didn’t know what was happening in other places. 

4) There were places where the horse riders gave the letters to new riders. 

48- We can understand from the passage that … .   

1) the Pony Express could not employ lots of horse riders     

2) mail carriers earned 1200 dollars per year    

3) the Pony Express was started to help people travel more easily   

4) the mail carriers’ weight was of little importance  

49- The underlined word “it” in the last paragraph refers to … . 

1) problem    2) money    

3) the Pony Express  4) letter  

50- The whole passage intends to … .    

1) say that it was very difficult to travel from one part to another   

2) emphasize that the Pony Express horse riders were responsible people    

3) give some information about a letter delivery company in the US      

4) state that why the Pony Express could not last long 
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در دنبالة - 51
n n

n
( )a

+− ×=
11 2

 ؟اول آن است  ، مجموع سي و دو جملة اول چند برابر مجموع شانزده جملة4

1 (162   2 (+162 1  3 (164  4 (+164 1  

اين دنباله قرار دهيم، چهار جملة اول يك دوم و سوم را بين جمالت  12را در نظر بگيريد. اگر عدد  2با قدرنسبت نبالة هندسي سه جملة اول يك د - 52

 ؟دنبالة حسابي كدام است . مجموع بيست جملة اول اينشود ميدنبالة حسابي تشكيل 

1 (820  2 (840  3 (825  4 (845  

7عدد bبه ازاي كدام مقدار - 53
xةهاي معادل حسابي ريشه ةواسط 2 (b )x+ − + =23 3 4  ؟است 0

1 (12     2 (18     

3 (−12     4 (−18   

ــ ريشــه - 54 xمدو ةدرجــ ةهــاي معادل x− + =2 3 1 ــاميم مــي βو αرا 0 ــ .ن αهــايش دومــي كــه ريشــه ةدرجــ ةمعادل −8 ــه  اســت β3و 3 را ب

xشكل ax b+ + =2  ؟كدام است b.ايم نوشته 0

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

جواب معادلة αاگر - 55
x x xx

+ =
+ +2
1 1 1

1 14
αباشد، حاصل  −8  كدام است؟  1

1 (15    2 (4  

3 (17    4( 3 2   

fنمودار تابع درجة دوم ،aاز مقاديرمجموعه به ازاي كدام  - 56 (x) (a )x ax= − + −23  ؟گذرد نميفقط از ناحية دوم  1

1 (( , )2 3     2 (( , )1 3    

3 (( , )2 4    4 ([ , )−6 3  

xمعادلة مجموعه جواب - 57 x− = + +34 216 2 4  ؟شود چند عدد صحيح را شامل مي 1

1 (1    2 (2  

  فوق جواب ندارد. ةمعادل) 4    3) 3

  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
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 )1( حسابان
 )1حسابان (
(كل فصل جبر و معادله 

/ )2(كل فصل / تابع )1
 توابع نمايي و لگاريتمي

  (تابع نمايي)
  79تا  1هاي  صفحه

  980تا  941هاي سوال                   :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  پيمانه) 2(

 سوال40
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xyار تابعها نمود ازاي آن باشد كه به  xمقاديري از مجموعه Iاگر - 58
x

+=
−

3
yباالتر از خط 1 چنـد عـدد صـحيح     I، مجموعةگيرد نميقرار  1=

 ؟شود نمينامثبت را شامل 

    1) 2    صفر) 1
3 (2    4 (3  

xنامعادلة - 59 + < 112 Aصورت را به 3 x B< + <3 Aصورت در اين .كنيم تبديل مي 1 B+ ؟كدام است 

1 (−4     2 (4    
3 (10    4 (−10   

xاندازة ارتفاع وارد بر خط به معادلة - 60 y k− + =2 fدر مثلث محصور به تابع ،0 (x) x x= − +24 4 5،و خط مـذكور  1 كـدام   kاسـت.  32

 ؟است

1 (7    2 (−8     
3 (−7     4 (8  

xهاي دو ضلع مستطيلي روي خط - 61 y+ =4 3 xو 5 y− =3 4 )Aر نقطة. اگقرار دارند 2 , )1  ؟يك رأس آن باشد، محيط مستطيل كدام است 2

1 (21
5     2 (4   

3 (24
5     4 (26

5   

 ؟اند از موارد زير، دو تابع داده شده با هم مساوي چه تعداددر  - 62

f) الف (x) ( x)= − g(x)و  31 x x= − × −1 f) ب   1 (x) x x= − g(x)و  2 x x= × −1  

x) پ xf (x)
x x

+ +=
+ +

2
2

1
1

g(x)و   f) ت  1= (x) x= xg(x) و 1−
x

−=
+

2 1
1  

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

x]هاي معادلة مجموع جواب - 63 ] [x] x− = −2 3  ؟كدام است 3

  .جواب ندارد) 2    4) 1
3 (3    4 (−2   

,اگر تابع - 64 xxf (x)
, xx b

≥ +
=  <+

63
63

 ؟كدام است bحداكثر مقدار ،يك به يك باشد 

1 (−15     2 (−13   
3 (−9    4 (−11  

xg(x)اگر - 65
x

+=
−

1
1 ،{ }f ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= − −2 3 1 6 1 2 0 )(fog)و 6 a) =3 gof)لگاه حاص باشد، آن 6 )( a)6 ؟كدام است 

1 (− 1
3     2 (3    

3 (− 1
2    4 (2  
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x

y

2

4

1

}دو تابع  - 66 }f ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= 1 2 2 5 3 4 4 }و 6 }g ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= 2 3 4 2 5 6 3 g)برد تابع مجموع اعضاي اند، داده شده 1 of ) f−  ؟، كدام است1−

1( 3    2 (5    

3 (7    4 (1  

fاگر - 67 (x) m x= − +1 fو معادلة 2 (x ) x− + =1  ؟كدام است mمقدار ،داشته باشد ريشة مضاعف 21

1 (2    2 (17
8     

3 (15
  هر مقدار دلخواه) 4     8

axربوط به نمودار تابع با ضابطة شكل زير، م - 68 bf (x) −= fحاصلاست.  2 (  ؟كدام است 4(

1 (8  

2 (16  

3 (32  

4 (64  

نمودار تابع - 69
x

x

( )
y −= −

1
4

3
 ؟كدام است 

1 (x

y

1

  
  2 (x

y

-1
    

  

3 (x

y

-1

    4 (x

y

-1  

  

axنمودارهاي دو تابع - 70 bf (x) += xg(x)و 2 ( )= 42
)اي به طول ، در نقطه2 fمتقاطعند. اگر 1−( ( ) = 12 fگاه مقدار باشد، آن 2 ( )−1 كـدام   64

 ؟است

1 (−7     2 (−5     

3 (6    4 (5  
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A B

D C

A

C

D

O T O

B

M

N

  
  

  
  

  

  

  
  

ABقطر دايره و ACدر شكل زير،  - 71 CD .اگر است AB AD=2  ؟چند درجه است BACˆاندازة زاوية باشد،  3

1( 18    2 (24  

3( 36    4 (48  

,C(Oدر دايرة  OAوسط شعاع Hنقطة - 72 R) ؟ترين وتر گذرنده از اين نقطه به بلندترين وتر گذرنده از آن كدام است قرار دارد. نسبت طول كوتاه 

1 (1
2     2 (2

2   

3 (3
2     4 (3

4   

مماس مشترك داخلي دو  MNهاي مشترك خارجي و مماس CDو ABاند. اگر واحد بر هم مماس 6و  2هاي  دو دايره به شعاع مطابق شكل زير، - 73

 كدام است؟ MNدايره باشد، طول

1 (4 3       

2 (3 3  

3 (4      

4 (3  

باشد، طول ارتفاع ديگر اين مثلث كدام  4و  3هاي دو ارتفاع اين مثلث  است. اگر طول 6و  3، 2ترتيب  هاي محاطي خارجي مثلثي به هاي دايره شعاع - 74

 ؟است

1 (5/1  2 (2  3 (4/2  4 (5/2  

 ؟هاي مثلث كدام است ، فاصلة محل تالقي نيمسازهاي داخلي مثلث از هر يك از ساق6قاعدة و  5الساقيني به طول ساق  در مثلث متساوي - 75

1 (1    2 (5/1  

3 (2    4 (5/2  

  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  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
  )1كل فصل ( دايره
هاي هندسي و  تبديل

هاي  (تبديل كاربردها
  بازتاب) -هندسي
  40تا  9هاي  صفحه

  420تا  374هاي سوال                  :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  پيمانه) 2(

 سوال50
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A

B

C

D x

x

x3

4

A

B

C

D
O

C

B

A

D

O

O

 ؟است Bند برابر اندازة زاويةچ Aمحاطي است. اندازة زاوية ABCDدر شكل زير، چهارضلعي - 76

1 (3
7     2 (3

5   

3 (2
3     4 (4

7   

رجي دايرة محاطي داخلي و دايرة محاطي خارجي نظيـر  مفروض است. طول مماس مشترك خا 6و ساق  8 الساقيني به طول قاعده مثلث متساوي - 77

 ؟قاعدة اين مثلث كدام است

1 (6    2 (8  

3 (10    4 (14  

OBدر شكل زير، اگر  - 78 OD= =12 ،OA = OCو 5  ؟كدام است ABCDمحاطي چهارضلعي باشد، شعاع دايرة 16=

1 (28
11     2 (42

11  

3 (56
11    4 (84

11  

,C(Oدايرة - 79 R) را نسبت به خطd م. اگر فاصلةاي كه خارج اين دايره قرار دارد، بازتاب دادهO تا خطd برابر اندازة قطر دايره باشد، طول مماس ،

 ؟المركزين اين دو دايره است و بازتاب يافتة آن، چند برابر طول خط Cمشترك داخلي دايرة

1 (1
2     2 (3

3   

3 (2
2    4 (3

2  

OBدهيم. اگر ، بازتاب مي′Oو Oرا نسبت به خط گذرنده از نقاط 8و قطر بزرگ  5به طول ضلع  ABCDلوزي - 80 O B′= باشـد، مسـاحت    1=

 ؟و بازتاب يافتة آن كدام است ABCDناحية مشترك بين لوزي

1 (96/0    2 (44/1  

3 (4/2    4 (8/4  
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]دلخواه باشند، گزارة گزارةدو  qو pاگر - 81 ]p (p q) p∧  ⇔  هاي زير است؟ يك از گزاره  با كدام ارز  همواره هم 

1 (p   2 (p   3( T   4 (F  

 هاي سوري زير درست است؟ چه تعداد از گزاره - 82

xالف)  , y , x y∃ ∈ ∀ ∈ ≤   

xب)  , y , x y∃ ∈ ∀ ∈ + =0   

xج)  , y , xy∃ ∈ ∀ ∈ =0   

 3) 4  2) 3  1) 2   صفر) 1

}اگر - 83 }U , , ,...,= 1 2 3 }وجود دارد كه در رابطة Aگاه چند مجموعه مانند مجموعة مرجع باشد، آن 10 } { }A , , ,− =1 2 3 4  صدق كند؟ 5

1 (4     2 (8   

3 (16     4 (32  

}مجموعة - 84 }A , , , ,= 1 2 3 4  در يك زيرمجموعة سه عضوي قرار داشته باشد؟ 1، به طوري كه عددتوان افراز كرد را به چند طريق مي 5

1 (12     2 (15   

3 (18     4 (24  

Aدو پيشامد ناتهي و Bو Aاگر - 85 B B A− = ]گاه حاصل عبارت باشد، آن − ] [ ]A (C B) A (B C)− −   كدام است؟ 

1 (∅     2 (A   

3 (C     4 (C′   

  

  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالي درس ها 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

 

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
 آشنايي با مباني رياضيات

 / احتمال)1(كل فصل 
احتمال  - مباني احتمال(

  شانس) غيرهم
  51تا  1هاي  صفحه

  590تا  511هاي سوال                        :هاي آزمون بعد برنامة تمرين    
  پيمانه) 5(

 سوال80
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]متمم مجموعة - 86 ](A B) (B C) ((B A) B)′ ′− −    كدام است؟ 

1 (A′     2 (B′   

3 (A     4 (B  

}اگر - 87 }A y,z ,= −2 1 }و 5 }B x , ,= − −2 4 Aو 2 B B A× = xترين مقدار باشد، بيش × y z+  كدام است؟ +

1 (8     2 (9   

3 (10     4 (11  

P(A، اگرBو Aبراي دو پيشامد - 88 B) P(B A)− − − = 4
P(Aو 15 B ) P(A B)′ ′ − = 1

5  گاه حاصل باشد، آنP(A)
P(B)

 است؟كدام  

1 (4
3     2 (3

2   

3 (2     4 (8
3  

}از مجموعة - 89 }, , ,...,19 20 21  است؟ 6و نه مضرب 5كنيم. با كدام احتمال اين عدد نه مضرب ، يك عدد به طور تصادفي انتخاب مي90

1 (3
4     2 (2

3   

3 (7
9     4 (5

8  

P(k)از رابطة 6تا 1در پرتاب يك تاس ناسالم، احتمال رو شدن اعداد  - 90 P(k )= + −1 125 ،( k )≤ ≤2 آيد. احتمال رو شدن  دست مي به، 6

 يك عدد زوج در يك بار پرتاب اين تاس كدام است؟

1 (13
25     2 (14

25   

3 (3
5     4 (16

25  
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NE
C

= 510

        
  

  
  
  
  

  

 ؟باشد مي ».جبري همة بارهاي الكتريكي در يك دستگاه منزوي صفر است جمع«چند مورد از عبارات زير از نظر درستي همانند عبارت  - 91
  تر است. ها قوي نيروي كولني بين اين پروتوناندازة هاي هستة اتم هليم از  اي بين پروتون هسته نيروياندازة الف) 
  يابد. هاي نوري با افزايش شدت نور، افزايش مي قاومتمقدار مقاومت مب) 
  يابد. دما كاهش ميرساناها با افزايش   ويژة نيم مقاومتپ) 
بـه سـمت   خـود   بـه صـورت خود  بـه همـواره  ، ها مستقل از نوع عالمت آندر اثر رها كردن بارهاي الكتريكي در ميدان الكتريكي، اين بارها ت) 
  روند. ي بيشتر ميپتانسيل الكتريك هايي با مكان
  .شود نميظاهر  ينشان داد كه بار الكتريكي با هر مقدار ميليكانروغن  -ه آزمايش قطرث) 

1( 2  2 (3  3 (4  4 (5  
 ت؟چند ميكروكولن اس q4الكتريكي بار ،صفر باشد Mدر نقطةخالص الكتريكي ميدان  در شكل زير، اگر - 92

1 (11
9  

2 (−11
9  

3 (2
9  

4 (− 2
9  

/اي خنثي به جرم از ذره - 93 kg−× 1525 6  2كـه در فاصـلة   رسـانا  افقـي  ة بين دو صـفح  مطابق شكل زير الكترون گرفته و سپس 8تعداد  10
 صفحهدو بين اين الكتريكي اختالف پتانسيل اندازة  ،بمانداين ذره به حالت معلق باقي  اگر. كنيم رها مي ،ديگر قرار دارند متري از يك سانتي

Ngت است؟لچند كيلوو )
kg

e)و 10= / C−= × 191 6 10 

1 (2    2 (2000  
3 (4    4 (4000  

تغييرات انرژي  شود. جا مي جابه Bتا نقطة  Aاز نقطة در مسير نشان داده شدهميدان الكتريكي يكنواختي  در آلفا ةيك ذرمطابق شكل زير،  - 94
q)؟چند ژول است جايي جابهاين  درذره پتانسيل الكتريكي  / C)−

α = × μ133 2 10 

1 (/ −− × 103 84 10  
2 (/ −− × 163 84 10  
3 (/ −× 103 84 10  
4 (/ −× 163 84 10  
  

κالكتريكي به ضريب خازن تختي با دي - 95 = بـين   انـدازة ميـدان الكتريكـي يكنواخـت     و وصل اسـت  V12ري با اختالف پتانسيلتبه يك با 2
ميدان الكتريكي بين صفحات اندازة  ،كنيمكتريك بين صفحات خازن را خارج ال در همين حالت، دي اگر .است Eصفحات خازن در اين حالت

 ؟شود چند برابر مي نسبت به حالت اول خازن

1 (1
4  2( 1  3 (1

2  4 (1
3  

 )2فيزيك (  دقيقه 25
  )  2فيزيك (
)/1(كل فصل الكتريسيتة ساكن 

(از ابتداي  جريان الكتريكي
فصل تا ابتداي توان در 

 مدارهاي الكتريكي)
  66تا  1هاي  صفحه

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

  790تا  721هاي سوال                        :هاي آزمون بعد برنامة تمرين     
  پيمانه) 3(

 سوال70
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r �

V

R

k

× مدت زمان ذكر شده است. اگر mA.h5100در مشخصات يك گوشي موبايل، ظرفيت باتري آن - 96 354 ر ايـن  طول بكشد تا باتري پثانيه  10
 ؟سازد، چند آمپر است كه طي اين مدت باتري فراهم مي جريانيمتوسط ل خالي شود، كام رطو گوشي به

1 (5/94  2 (945/0  3 (340  4 (34/0  
 ،نصف كنـيم از طول سيم را  ،شود. اگر بعد از كشش برابر مي 3كشيم كه طول آن  طوري ميدستگاهي وسيلة  بهطور يكنواخت  بهيك سيم را  - 97

 (دما ثابت است.) ؟به سيم قبل از كشش كدام است حاصلي ها هر يك از سيم نسبت مقاومت
1 (9  2 (5/4  3 (18  4 (25/2  

 ؟اش كـدام اسـت   اوليـه  ةنسبت به مقاومـت ويـژ  در اين دما سيم  ةنسبت مقاومت ويژ ،افزايش يابد C°25سيمي از جنس نيكروم اگر دماي  - 98
)K− −α = × 4 14 10³»o§Ãº( 
1 (01/1  2 (008/1  3 (001/1  4 (08/1  

و  V1آرماني  هاي سنج ولت ي كهرا افزايش دهيم، اعداد R1متغير ، اگر مقاومتمقابلشكل در مدار  - 99
V2  ؟كنند چگونه تغيير مياز راست به چپ، ترتيب  بهدهند،  مي نشان 

  افزايش -ايش افز) 1
  كاهش -افزايش ) 2
  كاهش -كاهش) 3
  افزايش -كاهش) 4

  
بسته است،  kو وقتي كليد V15عدد آرمانيسنج  باز است، ولت kوقتي كليد ،مقابلدر مدار شكل  - 100

Rدهد. نسبت را نشان مي V12عدد آرمانيسنج  ولت
r

 ؟كدام است 

1 (3    2 (1
3  

3 (4    4 (1
4  

 

  
+Cخنثي خارج شود تا بار الكتريكي آن ةچند الكترون بايد از يك سك - 101 μ1 ؟شود (e / C)−= × 191 6 10 

1 (/ × 61 6 10  2 (/ × 121 6 10  3 (/ × 66 25 10  4 (/ × 126 25 10  
qدو كرة فلزي مشابه داراي بارهاي الكتريكي - 102 C= + μ1 qو  5 C= + μ2 كنند. اگر ايـن دو   ديگر وارد مي را بر يك F، نيروي rدرفاصلة  15

ديگر تماس دهيم، به طوري كه فقط بين دو كره مبادلة بار صورت گيرد و مجدداً به همان فاصلة قبلي برگردانيم،  كره را در يك لحظه با يك
 كند؟  ونه تغيير ميچگچند درصد و بين دو كره تقريباً  ةنيروي دافع

  يابد. درصد كاهش مي 25) 2    يابد. درصد افزايش مي 25) 1
  يابد. درصد افزايش مي 33) 4    يابد.  درصد كاهش مي 33) 3
qبردار نيروي وارده بر بار - 103 C= μ0 qدايرة زير با مقادير واقع بر نيم q3و q1،q2اي از طرف سه بار نقطه 1 q C= = μ1 2 qو  10 C= − μ3 10 

N.m(k؟ كدام است SIدر )
C

= ×
29

29 10  

1 (F i j= − +18 9
  

     2 (F j= 9
 

   
3 (F j=18

 
     4 (F i j= − −18 9

  
   

q  اي نقطه در يك ميدان الكتريكي يكنواخت، به بار الكتريكي - 104 C= μ2ي نيروي الكتريكF / i (N) / j (N)= −10 8 14 4
 شود. بزرگي  وارد مي

 بركولن است؟  ميدان الكتريكي چند نيوتون

1( × 636 10     2 (× 618 10     
3 (× 69 10    4 (/ × 64 5 10  

 سؤاالت آشنا  –) 2( فيزيك

R
=

cm
1
0

q
1 0

q

3
q

2
q

y

x

www.konkur.in

forum.konkur.in



 19:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 فروردين 7آزمون - 6پروژة 
 

Eبا برابر Mميدان الكتريكي در نقطة  بردارقرار دارند. زير مطابق شكل  Bو  Aدر نقاط  q2و q1  اي نقطه دو بار الكتريكي - 105
  است. اگر بار

q1  ،ميدان در همان نقطه  برداررا خنثي كنيمE−
3


qشود. نسبت مي 

q
2
1

 كدام است؟ 

1 (− 9
4     2 (+ 9

4   

3 (− 3
2     4 (+ 3

2   

كنيم.  اي از اين فضا از حال سكون رها مي اي با بار الكتريكي منفي را در نقطه  برقرار است. ذره يدريك فضا، ميدان الكتريكي ثابت و يكنواخت - 106
و انـرژي  رود  هـايي بـا پتانسـيل الكتريكـي  ........ مـي      شود، به سمت مكان جا مي تا زماني كه ذره تحت اثر ميدان الكتريكي در اين فضا جابه

 يابد. ( از وزن ذره صرف نظر شود.)   مي. . . پتانسيل الكتريكي آن 
  كاهش –تر  ) كم2    افزايش -تر  كم )1
 كاهش -تر  ) بيش4     افزايش -تر  ) بيش3

BوArهاي  به شعاع Bو  Aدو كرة رساناي  - 107 Ar r= Bو  Aσو چگالي سطحي بار  2 Aσ = σ2 چند درصد از  .اند داراي بار الكتريكي مثبت
 ها شود؟ نسبت شعاع آن با ها برابر تر منتقل شود تا نسبت بار كره تر به كرة كوچك بار كرة بزرگ

1 (15    2 (25  
3 (50    4 (75  

 Bمقاومت مقدار دهد.  يها را نشان م اختالف پتانسيل دو سر آن مقاومت برحسب Bو  Aهاي  جريان عبوري از مقاومت نمودارشكل زير،  - 108
 ؟ است Aمقاومتمقدار چند برابر 

1 (4
9   

2 (2
3   

3 (3
2   

4 (9
4   

و برحسـب ولـت   گذرد، مطابق شكل زير است. نيروي محركـة مولـد    و سر يك مولد برحسب جرياني كه از آن ميد اختالف پتانسيلنمودار  - 109
   با كدام گزينه است؟ برابراز راست به چپ، ترتيب  به برحسب اهم آن مقاومت دروني

1 (/ ,0 75 7  

2 (,1 73  

3 (/ ,0 3 12  
4 (/ ,1 25 12  
εدر مدار زير،  - 110 = ε1 rو  2 r<1 Rاست. اگر  2 r r= −2  صفر است؟ با باشد، اختالف پتانسيل الكتريكي بين كدام دو نقطه برابر 1

1 ((B,A)    
2 ((C,A)  
3 ((C,B)    
4 ((B,A)  و(C,B)  
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  ؟هاي زير درست است يك از عبارت كدام - 111
  دهند. خود اختصاص مييا مصرف نسبي، مقام اول را به توليد ميزان از نظر  كه ،باشند مواد ساختگي مي ةاغلب فلزات از دست )آ

  .استعناصر هم گروه با هم مشابه  ةظرفيت هم ةآرايش الكتروني الي )ب
  .هستندرساناي جريان برق  ،الكترون دارند 2خود ة ترين زيرالي بيروني عناصري كه در ةهم ،اي دوره هاي دوم تا چهارم جدول در دوره )پ
  دهد. براي تشكيل پيوند با اكسيژن الكترون از دست مي ،pةبرخالف چهاردهمين عنصر دست ،pةهفتمين عنصر دست )ت
  )ت( و )پ() 4  )ت( و )ب( )3  )ب( و )آ() 2  )ت( و )پ(، )ب() 1

 ؟اند درست B35و A19فرضي چه تعداد از مطالب بيان شدة زير دربارة عناصر - 112

  پيكومتر باشد. 114و  231ترتيب  به تواند مي Bو  A آ) شعاع اتمي عناصر
  .رسد ترون به آرايش الكتروني چهارمين گاز نجيب ميبا گرفتن يك الك Bاتم عنصرب) 

  هاي الكتروني اشغال شده در دو عنصر با هم يكسان است. پ) شمار اليه
  است. عنصر كمترپذيري اين  از واكنش Aهم گروه لزي فيكي از عناصر  تنها پذيري ت) واكنش

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟كند درستي كامل مي چه تعداد از مطالب داده شده، جملة زير را به - 113

  »بر . . . همانند تأثير . . . است.تأثير . . . «
  ها كاهش خصلت نافلزي هالوژن - افزايش خصلت فلزي عناصر گروه فلزات قليايي - شعاع اتمي -
  افزايش خصلت نافلزي عناصر دورة دوم - كاهش خصلت فلزي عناصر دورة سوم - شعاع اتمي -
  ظرفيتي عناصر واسطة دورة چهارم يها افزايش الكترون - تر الكترون از دست دادن راحت - قليايي خاكيافزايش شعاع اتمي فلزات  -
  افزايش عدد اتمي بر عناصر دورة سوم - شعاع عناصر دورة سوم - كند هاي ظرفيتي وارد مي اي كه هسته به الكترون جاذبه افزايش نيروي -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

lعدد كوانتومي ها با  شمار الكترون - 114 = Xدر كاتيون 2 lها با عدد كوانتومي الكترون شمارنصف  ،2+ و باشد  ميعناصر  ةاز كدام دست Xدر اين يون است. اتم 1=
 ؟است چقدر sهاي هبه زيرالي dةهاي زيرالي در آن نسبت شمار الكترون

s ،4دستة) 1
d ،4دستة) 2   3

s ،3دستة) 3  3
d ،3دستة) 4  4

4  

  كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 115

. . . توان نتيجـه گرفـت ايـن تركيـب در آب      لذا مي ،شود ختم مي d53به Xكاتيونآرايش الكتروني  XCl3در تركيبي با فرمول شيميايي«
X(OH)3  چهارم رنگي است. ةكلريد چهارمين عنصر دور. . . محلول است و«  

  ماننده –مانند ه) 4  برخالف -ماننده) 3  ماننده –) برخالف 2  برخالف –برخالف ) 1

  

  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10ند از گذاري چ 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 امروز10گذاري چند ازهدف

 

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
قدر هداياي زميني را 

در پي (كل فصل)/ بدانيم 
آنتالپي،(تا ابتداي  غذاي سالم

 )ي استهمان محتواي انرژ
  63تا  1هاي  صفحه

  870تا  811هاي سوال                   :هاي آزمون بعد برنامة تمرين      
  پيمانه) 3(

 سوال60
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 ؟است نادرست گزينهكدام  - 116

  باشد. برابر شمار عناصر نافلزي مي دوتعداد عناصر شبه فلزي  ،اي جدول دوره 14وه در گر) 1

Crآرايش الكتروني فشرده) 2 ]صورت به 224+ Ar] d418   باشد. رنگي مي ،اين يون حاويبوده و محلول آبي  3

  ها و مواد معدني كمتر است.هاي فسيلي از فلز ميزان توليد و مصرف نسبي سوخت) 3

Fe: «در واكنش) 4 O M Δ+ ⎯⎯→2   شود. واكنش انجام مي ،سديم يا كربن باشد Mاگر ،»3

به تقريب كدام بايد  (II)به (I)واكنش دهنده در واكنش ةنسبت جرم ماد ،زير ةموازنه نشدهاي  براي توليد حجم برابري از گاز اكسيژن در واكنش - 117

 درصد و شرايط فشار و دما براي اكسيژن در هر دو واكنش يكسان فرض شود.) 50و  75ترتيب برابر  به (II)و (I)؟ (بازده درصدي واكنشباشد

(K , Cl / , O , N : g.mol )−= = = = 139 35 5 16 14  

I)KNO (s) KNO (s) O (g)
II)KClO (s) KCl(s) O (g)

→ +
→ +

3 2 2
3 2

   

1 (54/0  2 (65/0  3 (65/1  4 (82/1  

و حجم محلول حاصل را به  نمودهطور كامل حرارت داده و پتاسيم اكسيد توليد شده را در آب حل  گرم پتاسيم نيترات ناخالص را به 25/126مقدار  - 118

نيترات و حجم گـاز   درصد خلوص پتاسيم ،ترتيب از راست به چپ به ،برسدليتر  مول بر 2 بهغلظت مولي اين محلول  تاايم.  ليتر رسانده ميلي 500

H)  )اند. شركت نكرده ها در واكنش كدام است؟ (ناخالصي STPنيتروژن توليد شده در شرايط , N ,O , K :g.mol )−= = = = 11 14 16 39  

CKNO (s) K O(s) N (g) O (g)θ>⎯⎯⎯⎯⎯→ + +
0500

3 2 2 2  

Kد.) ها موازنه شون (معادلة واكنش O(s) H O(l) KOH (aq)+ →2 2  

1 (80 ،2/11    2 (84 ،4/22  

3 (80 ،4/22    4 (84 ،2/11  

Fe)تن سنگ آهن 80گاز كربن مونوكسيد الزم براي توليد آهن از  - 119 O )2 از واكنش چند كيلـوگرم   ،درصد 50 واكنش و بازده درصد 5با خلوص  3

C)  ؟شود مياكسيد توليد  كربن با گاز كربن دي , O ,Fe :g.mol )−= = = 112 16 56 

Feها موازنه شوند.) (واكنش O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)
C(s) CO (g) CO(g)

+ → +
+ →

2 3 2
2

 

1 (900  2 (225  3 (75  4 (300  

در صـورتي كـه اخـتالف     هـاي آهـن رسـوب كننـد.     ونكنـيم تـا تمـامي يـ     اضافه مـي  NaOHبه مقدار كافي ،FeCl3و FeCl2به دو محلول جداگانه - 120

Feهاي گرم بيشتر از جرم رسوب قرمز رنگ باشد، نسبت تعداد يون 5/36گرم باشد و جرم رسوب سبزرنگ  20مصرفي برابر  NaOHجرم Feبه 2+ +3 

Fe)  كند؟ است و مجموعاً چند گرم نمك هيدروكسيد آهن رسوب مياوليه كدام  هاي در محلول ,Cl / , O , H :g.mol )−= = = = 156 35 5 16 1 

1 (5/0 - 152  2 (2 – 152  3 (5/0 – 5/143  4 (2 – 5/143  
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 بر اساس قواعد آيوپاك كدام است؟ Xدست آمده است. نام آلكان با چهار گروه زير بههاي متان،  با جايگزيني هيدروژن X آلكان - 121

CH  (ت
CH2  (پ 3 CH

3C

CH
3

CH2
CH

3

CH2   (ب  CH
  (آ 3

  اوكتان  متيل ا رتت -6،6، 4، 2 –اتيل   -4) 2  هپتان  متيل تري -6، 4، 2 –اتيل  دي -4، 2) 1

  هپتان  متيل تري -6، 4، 2 –اتيل  دي -6، 4) 4  تترا متيل اوكتان -7، 5، 3، 3 –اتيل   -5) 3

/حاوياين هيدروكربن  از گرم ميلي 44ليتر حجم دارد و  6/5 ،گازي شكل  گرم از هيدروكربني STP ،11در شرايط - 122 × 214 816 اتم هيـدروژن   10

H)؟چند است اين هيدروكربن برابرهيدروژن در هاي  جرم اتمهاي كربن به  . نسبت جرم اتماست ,C :g.mol )−= = 11 12 

1 (22/0  2 (5/4  3 (8/4  4 (25/0  

توليد شده است. اگر بازده درصدي ايـن   STPدر شرايط CO2ليتر گاز 6/33مقدار راست زنجير خطي گرم از يك آلكان  8/28 كامل از سوختن - 123

H) از مطالب زير درست است؟ تعداد چه ،باشددرصد  75واكنش برابر  ,C ,O :g.mol )−= = = 11 12 16 

  باشد. صورت گاز مي آ) حالت فيزيكي اين آلكان در دما و فشار اتاق به

  باشد. مي 5/0نفتالن برابر در مولكول هاي كربن  به شمار اتم اين آلكانهاي كربن  نسبت شمار اتمب) 

  يكسان است. گلوكز در مولكول هاي هيدروژن هاي هيدروژن اين آلكان با شمار اتم شمار اتمپ) 

  رسم نمود.است را داراي شاخة فرعي متيل  ساختار كهتوان دو  براي اين آلكان ميت) 

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

  كند؟ زير را به درستي تكميل مي ةكدام گزينه جمل - 124

  ». . . توان نتيجه گرفت  مي ،اگر محتواي انرژي گرمايي دو نمونه شيميايي با هم يكسان باشد«

  با هم يكسان است. شيميايي ةدو نمون اين ) نوع و دماي1

  با هم يكسان است. دو نمونه شيميايي) جرم اين 2

  تواند برابر باشد. ها مي انرژي گرمايي آناين دو نمونه، و جرم متفاوت  ييدر شرايط دما ،شيميايي يكسان باشد ةنمون ) در شرايطي كه حالت فيزيكي و نوع اين دو3

  شيميايي با هم يكسان است. ةنمونين دو ) ميانگين انرژي جنبشي ا4

ها را به يكديگر اضافه كنيم، چند مـورد از مـوارد زيـر ثابـت      چه آن گرم آب با دماي برابر هستند. چنان 80و  20ترتيب حاوي  به Bو Aدو ظرف - 125

 نظر شود.) (از اتالف گرما صرف ؟ماند مي

  ظرفيت گرمايي -  سازنده هاي جنبشي ذرات مجموع انرژي -  سازنده ميانگين شدت جنبش ذرات -

  ظرفيت گرمايي ويژه -  جرم -

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  
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 23:  ةصفح   رياضي صي يازدهماختصا  1401 فروردين 7آزمون  - 6پروژة 
 

 ؟چه تعداد از مطالب زير درست است - 126

  ي بازگرداند.توان با خوردن اسفناج و عدسي بدن را به حالت طبيع مي ،هنگامي كه بدن دچار كمبود عناصر واسطه باشدآ) 
  ند.نك هنگام سوختن انرژي آزاد مي هاي فسيلي هستند كه ، انواعي از سوخت گاز شهري، بنزين، الكل و زغالب) 
  سوزد. بستگي دارد كه مياز آن هر مادة غذايي انرژي دارد و ميزان انرژي آن به جرمي پ) 
  هاي سازندة آن است. ژي جنبشي ذرهمعياري براي توصيف ميانگين تندي و ميانگين انر ،دماي يك مادهت) 
  كمتر است. O2يا CO2در شرايط يكسان، گرماي ويژه برخي فلزها از گرماي ويژة گازهايي مانندث) 

1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  
  هاي زير درست هستند؟  عبارتچه تعداد از  ،با توجه به شكل زير - 127

  
/برابرآب داده شده  ةر عددي ظرفيت گرمايي نمونمقدا )آ J. C−0 14   است. 18

درجه سلسـيوس   50 تقريبگرم آب را به  7/4دماي  ،درجه سلسيوس 10گرم روغن زيتون به ميزان  50گرماي الزم براي افزايش دماي  )ب
  دهد. افزايش مي

انـرژي گرمـايي    ،درجه سلسيوس بيندازيم 75و هم دما با محيط را جداگانه در داخل روغن و آب چه دو قطعه آهن با جرم يكسان  چنان )پ
  يابد. بيشتر افزايش مي ،آهن داخل آب نسبت به آهن داخل روغن

  همواره از ظرفيت گرمايي روغن زيتون بيشتر است. ،توان نتيجه گرفت ظرفيت گرمايي آب مي ،با توجه به شكل )ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 100درون  C070ايمـ د گرم با 5/30آلياژي طبيعي متشكل از طال و نقره است. اگر يك نمونة طبيعي از الكتروم به جرم  ،طالي سفيد يا الكتروم - 128

(در اين نمونة طبيعي الكتروم به ازاي هر اتـم   ؟اي آب استانداخته شود، تغيير دماي الكتروم به تقريب چند برابر تغيير دم C010گرم آب با دماي

Agطال، يك اتم نقره وجود دارد، : g.mol−= Au و 1108 /ترتيـب برابـر   بـه  آب، طال و نقـره  ةو ظرفيت گرمايي ويژ 197= J.g . C− −1 0 14 2 ،
 )است. 235/0، 125/0

1 (8/47  2 (7/84  3 (8/74  4 (8/97  
 . . . جز به ؛اند هاي زير درست  گزينههمة  - 129

/فلزي با گرماي ويژة گرم 100اگر به ) 1 J.g K− −1 10   يابد. مي افزايش C010دماي آن ،ژول گرما دهيم 900، 9
  دهنده و فراورده وابسته است. ان انرژي پتانسيل مواد واكنشطور عمده به تفاوت مي شيميايي به گرماي جذب يا آزاد شده در هر واكنش) 2
C(s):اگر در واكنش) 3 O (g) CO (g)+ →2 2 ،C ها با هم تفاوتي ندارد. پايداري فراورده ،يا الماس باشد گرافيت  
H:شيميايي در واكنش) 4 O(l) kJ H O(g)+ →2 /،گرم بخار آب 6/3توليد  به ازاي ،244 kJ8   شود. گرما مصرف مي 8

تـوان   مـي  ،ها اكسيد است. با توجه به واكنش سوختن آن ها، گاز كربن دي سوختن كامل آن آلوتروپ كربن هستند كه فراوردةگرافيت و الماس دو  - 130
 . . است.آن .  دريافت كه الماس در مقايسه با گرافيت، . . . و مقدار انرژي پتانسيل

C(s ) O (g) CO (g) / kJ
C(s ) O (g) CO (g) / kJ

+ → +
+ → +

2 2
2 2

393 5
395 4

,SÃÎHo¬
,tIμ²H   

  پايدارتر، بيشتر) 2    پايدارتر، كمتر) 1
  پايدارتر، بيشترنا) 4    ، كمترناپايدارتر) 3
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