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  3: ةصفح دهمیازعمومي   6416 اردیبهشت 61آزمون  -(7) ةپروژ

 

 

 

 

 
 

 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1
 برزیگر: برزگر، دهقان، کشاورز  (1
 ( چراغدان: جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند. 2
 شود.  ( نخ قند: نوعی نخ که از الیاف کنف ساخته می3
 دارد. عهده  ( کمیسیون: واژة انگلیسی، هیئتی که وظیفة بررسی و مطالعه دربارة موضوعی را بر4

 شود؟  امالیی دیده می غلطهای زیر چند  در میان گروه کلمه -2
نصبب کلبون    -یقور و بدقواره -مهیب و سنگین -شماتت و مالمت -انگاری و اهمال سهل -ثقت و اطمینان -اذن و رخصت -غش صافی و بی -ثواب و درست»
 « معونت و مظاهرت -کشی قدّاره -انگاری مسامحه و سهل -در
  ( یک 4 ( دو 3 سه  (2 چهار ( 1

 عبارت زیر از کیست؟  -3
 «آرد. داز آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرو»
  ( سعدی 4 خواجه عبداهلل انصاری (3 سنایی( 2 جبران خلیل جبران (1

 مده است؟ در کدام گزینه درست آ« تعلیل، استعاره، تلمیح، جناس حسن»های  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه -4
 الف( گوهر از سفتن بود ایمن در آغوش صدف / به ز خاموشی نباشد محرمی اسرار را 
 ب( چشم پوشیدن به است از دیدن نادیدنی / زین سبب آیینه گیرد از هوا زنگار را 

 بندد در گلزار را  ج( جمع سازد برگ عیش از بهر تاراج خزان / در بهار آن کس که می
 اند / آب حیوان است آتش مرغ آتشخوار را  داغ عشق صائب زنده د( عاشقان از درد و

 ( ب، ج، الف، د 4 ( الف، ج، د، ب 3 ( ب، الف، ج، د 2 الف، ب، د، ج  (1
 های مقابل کدام بیت به درستی ذکر شده است؟  آرایه -5

 ، ایهام( قیدانه می خوردی / سر بی مهریت را آشنای دردسر کرده )کنایه خمار خون مظلومان که بی (1
 داد نم بیرون )استعاره، تلمیح(  گشت طوفانی / عقیق آبدار او اگر می ها که از آب گهر می ( چه کشتی2
 خبر کرده )تشخیص، تناقض(  ( تو را صائب اگر پای عیادت هست خوش باشد / که ما را این خبر از هستی خود بی3
 آمیزی، استعاره(  گریبان بوی پیراهن تو را )حس( بس که شد محو تن سیمینت ای یوسف لقا / برنیاید از 4

 در عبارت زیر چند وابستة پسین وجود دارد؟  -6
 « سوخت، این شعر زیبا را سرود. مرغانی، در سدة هفتم هجری، هنگامی که شهرهای بزرگ و آباد ایران، در آتش بیداد مغوالن می»
 ( ده 4 ( نه 3 ( هشت 2 هفت  (1

 است؟ « و عطفوا» فاقدابیات چند گزینه  -7
 الف( یاران همه مخمور و قدح پر می ناب است / ما جمله جگر تشنه و عالم همه آب است 

 عذاران همه رفتند  ب( داغ است دل الله و نیلی است بر سرو / کز باغ جهان الله
 کند مجنون ما  ریزد عقاب / در بیابانی که جوالن می گذارد پنجه شیر و بال می ج( می

 که ز شور شکرت خواجو را / سینه آتشکده و دیده ز غم جیحون است  د( رحمتی کن
 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو 2 یک  (1

 اشاره شده است؟ « آینه»در کدام ابیات به ویژگی یکسانی از  -8
 بر رخ آیینه نقاب است  تو خودطلبی ترک هنر گیر / کز جوهر  الف( آگاهی دل می

 ود آینه شو تا همگی او بینی ب( در آینه کم نگر که خودبین نشوی / خ
 آیی / منت چه وصف بگویم خودت در آینه بین  ج( چنان که در نظری در صفت نمی

 سد راه اسکندر شدن؟ را / چند چون آیینه و د( خودنمایی مانع است از چشمة حیوان ت
 هب( مگر در آینه بینی وگرنه در آفاق / به هیچ خلق نپندارمت که مانندی 

 هب  ( الف،4 ( د، ب 3 هب ، د  (2 ج  الف، (1
یگری راه گشباده و تیمبار آن را فراخبور حکمبت و     د در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هر یک را در ]زیرا[»مفهوم عبارت  -9

 شود؟  از ابیات کدام گزینه دریافت می« .برحسب مصلحت بداشته
 تو شب و روز مهیا چو فلک جازم و حازم بستایند خدا را /  هاالف( همگان وقت بال

 ب( ساخت فارغ ز غم رفته و آینده مرا / وه که ساقی خبر از ماضی و مستقبل داشت 
 ج( ماه تا ماهی از این ساقی جان سرمستند / نقد بستان تو چرا الف ز آینده زنی 

 ش امیدی بود از دخل به تابستاننه نفشاند به زمستان در خاک / ناد( هر که دا
 د  ( ب،4 ( ب، ج 3 ( الف، د 2 الف، ج  (1

  شده است؟ نقضدر کدام گزینه مفهوم عبارت شعری زیر به نوعی    -11
 «/ از یاد مبرایستد همیشه صبورانه در سایه می اش/ سپاسگزاری کن/ امّا چراغدان را هم/ که از شعله/ به خاطر روشنایی»
 بببببمم چبببببراغدان ببببببهترپیش چش ( سوخت از غبببببفلتی چببببراغ و کنون1
 چشم سوی چراغ کن سوی چراغدان مکن رسدم چو ماه نو ( از تبریز شمس دین می2
 ساز چراغ از پَرِ پبببببروانه ببببببباشد پببرده ور گردد ز شبببور عشق آواز چراغ  ( شعله3
 زن ظرم شعلهچراغ در نباز شببببود ایبببببن  ( چشم و چراغ منیبببد، گر نظری افکنید4
 
 

 (2)فارسي 

 ادبیات داستاني 

 ادبیات جهان

 )خاموشی دریا( 

 146تا  119 صفحة
 

 

 دقیقه 61
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدففارسيهای درس  یی به سؤالگو 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 

  

  
  

  سؤال( 343کتاب جامع فارسی یازدهم ) 428تا  834های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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  ِّ(11ـ  11) :العربيّةأو إلي من  ن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي          

 «: !ربع کتاب الکيمياء من اليوم الثالث حتّي اليوم السابع قد کتبت في برنامجنا الدراسيّة أن نُراجعَکانت »  -11

 از روز سوم تا روز نهم مرور کنیم!یک چهارم کتاب شیمی را های درسی ما نوشته بودند که  برنامه در( 1

 ازیم!ما نوشته شده بود که به مرور کردن یک چهارم کتاب شیمی از سومین روز تا روز نهم بپرد در برنامة روزانة( 2

  مرور کنیم!مان نوشته شده که از روز سوم تا روز هفتم یک چهارم کتاب شیمی خود را  درسی برنامة در( 3

 ز روز سوم تا روز هفتم مرور کنیم!نوشته شده بود که یک چهارم کتاب شیمی را ا مادرسی  برنامة در( 4

 «: البضائع التي ما کانت عندَ العرب!العربيّة کانت تَرتبِط ببعض اللّغة تلك المُفردات الفارسيّة التي قَد نُقلتْ إلى » -12

 کند! ارتباط پیدا می ها نداشتند عربکه  ییپیدا کرده است به بعضی از کاالها که به زبان عربی انتقال ای های فارسی آن واژه (1

 !کرد ها ارتباط پیدا می کاالهای ناموجود اعراب برخیاند که به زبان عربی منتقل شده است و  هایی فارسی ها واژه آن (2

 ها نداشتند! عربکرد که  پیدا می االهایی ارتباطکه به زبان عربی انتقال داده شده است به بعضی از ک ای های فارسی آن واژه (3

 کرد!   ارتباط پیدا می ها نداشتند عرباند به بعضی از کاالهایی که  که به زبان عربی انتقال دادهرا   ای های فارسی آن کلمه (4

 الصحيح: عيِّن -13

 استفاده کنیم!هایش  م تا از تجربهیکالتم صحبت کنمش باید با پدرمان دربارة :!لِنتکلّم مع أبینا حول مشاکلي لنستفید مِن تجاربه (1

 همبة  درکبه  د انب  تبللیف کبرده   را هبایی   کتباب مسبلمانان  قطعبا    :!الفکریة م في جمیع الـمجاالت العلمیة وستخدَإنَّ الـمسلمین قد ألَّفُوا کتباً تُ (2

 روند! فکری به کار می های علمی و زمینه

  خود گرامی بداریم! در جامعةرا ما باید دانشمندان بزرگ  همة :!ر في مجتمعنامنّا الـعلماء الکبا نُکرّم کلٌّ (3

 کاشت!  نمیرا های تابستانی  گل خود درختان واین کشاورز در زمین : !األزهار الـصیفیّة األشجار والفلّاح في أرضه  ام یزرع هذـل (4

  :عيّن الصحيح -14

 کنند! دیگران به خوبی رفتار می بااینان همواره : !ائماًالء کانوا یُعاملون اآلخرین معاملة حسنة دهؤ (1

گذاشبت   ها اثر مبی  ای بر آن ها به گونه تبادل کلمات بین زبان: !ثیراً یجعلها غنیّة في االسلوب و البیانفردات بین اللغات یُؤثّر علیها تأتبادُل الم (2

  !گرداند و بیان غنی می شیوها در ها ر که آن

 فهمیم چگونه موفق خواهیم شد! بدانیم چگونه شکست خوردیم می هنگامی که: !نا نفهم کیف سننجحف فشلْعندما نعلم کی (3

  شود! ها خوشحال می با آن آورد و ن خاطرات قدیمی خود را به یاد میانسا قطعا : !قد یذکر االنسان ذکریاته القدیمة و یفرح بها (4

 

 دقیقه 61   (2) زبان قرآن ،عربي

 تَرجمة) آنّه ماری شيمِل

 (2الفعل المُضارع 
تأثيرُ اللّغةِ الفارسيّةِ 

 ةِ العَربيَّةِ علي اللّغ

األفعال  متن درس، معانی)

  ، معَ الطّبیبِ(النّاقصة
 85تا  69 صفحة 

 

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

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ د سؤال میسؤال به چن 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 
  

  
  

  سؤال( 800کتاب جامع عربی یازدهم ) 000تا  303های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین

www.kanoon.ir

www.konkur.in

forum.konkur.in



  5: ةصفح دهمیازعمومي  6416 اردیبهشت 61مون آز -(7) ةپروژ 

 

 «: آشکار کرده بودند! هایشان پژوهشی این تلثیرگذاری را در ها دکتر تونجی از دانشمندانی است که جنبه» -15

 !الدکتور التونجي کان من العلماء الذین کانوا قد بَیَّنوا أبعاد هذا التأثیر في دراساتهم (1

 !حثهمذا التأثیر في بأبعاد هلماء الذین کانوا یُبی ّنون کان الدکتور التونجي من الع (2

 !أبعاد هذا التأثیر في کُتُبهمماء الذین کانوا قد بَیَّنوا لالدکتور التونجي من الع (3

 !أبعاد هذا التأثیر في دراساتهمقد بَیَّنوا الدکتور التونجي من العلماء الذین کانوا  (4

  التوضيحات: عن المفردات و لخطأاعيّن  -16

 اُخت  (:همفرد) ﴾آیات للسائلینه إخوت في یوسف ولقد کان ﴿ (2 ضاده(: قلیلة! )متکثیرةمفردات یَضمُّ معجم مشهور باسم القاموس  (1

  التّألیف: إیجادُ التّواصُل  بین القلوب!  (4 (: البهیمةاه! )مفردالبهائمإنّکم مسؤولون حتّي عن البقاع و  (3

 :أقلّجمع التکسير  عيِّن العبارة الّتي فيها -17

    شیطین!بعد اللّعب صاروا ن کان األطفال یلعبون بالکرات علي الشاطئ و (1

 البَهائِم! إنَّکم مسؤولون حتّي عن الب قاع و (2

                                             تجري الرّیاح بما التَشتهي السُّفُن! (3

  ﴾قلوبهم في لیس ما بألسِنَتِه م یقولون﴿ (4

 في قراءة )ضبط حرکات( الکلمات؟الصحيح ما هو  -18

 العامَل الدیني! ب بَربیة بسَفي العَ یةغات الفارسِاِزدادتِ اللّ (2 بیعي!يء طَغات العالِم شَدات بین لُإنّ تبادَل المُفرَ (1

 تابٌ للدکتور التونجي!ربیة کیة في اللغة العَمُعجَم المُعرَّبات الفارسِ (4         غة العربیة!خَلت اللّارسیّة التي دَقد تَغی ّرت أصوات الکلمات الف (3

 خدم لالِستِفهام:اُست «مـل» عيِّن -19

 لـم التشترك في الـمسابقات العلمیّة في الیوم السّادس! (2 الکّفار لم یؤمنوا بما أنزل الّله إلي رسوله!         (1

 قبل الصدیق ولکنّه لم یعمل بوعده! (4            ﴾تؤمنوا ولکن قولوا أسلَمنا مآمنّا قُل لقالَت األعرابُ ﴿ (3

 :  فيها فعل )کان( على الماضي اإلستمراری  ال يَدُلُّعبارة  عيّن -21

 کنتُ أبتعد عن االستهزاء باآلخرینَ دائماً!  (2                  ﴾نّ اهلل کان ب کُلِّ شيءٍ علیماًاسْأَلوا اهلل مِن فَضله إ وَ﴿ (1

 !خیلة طِبق أصولِهاالکلمات الدّ نَما کان العَرَب یَنطقو (4 قد کُتِبَ في الکتاب! الَّذيکُنتُ ال أعر فُ شیئاً عن الموضوع  (3
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 های مربوط به خود ارتباط معنوی درستی دارند؟  چند مورد از عناوین زیر با عبارت  -21
 عامل پویایی جامعة شیعه در طول تاریخ  ←سرخ  الف( گذشتة

 وی گستری در جامعة مهد تحقق عدالت ←زکات مصارف ب( از بین رفتن 
 دعا برای ظهور امام عصر )عج(  ←ج( الزمة انتظار 

 ها نسبت به دیگران  خیرخواهی انسان ←د( فراهم شدن زمینة رشد و کمال 
 مورد  1( 4 مورد  2( 3 مورد  3( 2 مورد  4 (1

 کند؟   ابیات زیر به کدام موضوع در رابطه با منتظر ظهور و شرایط جامعه اشاره می  -22
 «ریست نه اقیانوس است / عرق شرم زمین است که سرباز کم استاین همه آب که جا»
 های حق علیه باطل حضور فعال منتظران در جبهه (1
 عدم آمادگی جامعه برای ظهور حضرت حجت )عج(  ( 2
 ( دعا کردن برای ظهور امام زمان )عج(  3
 رسیدن فرج الهی    ( اشتیاق و انتظار برای فرا4

پس از کسب علم ببه شبهرهای خبود برونبد و قبوانین اسبالم را ببه مبردم         »نندة این وظیفة فقیهان است که ک کدام عبارت قرآنی تشریح  -23
 ؟ «بیاموزند.

 «  فِرقَةٍنفر مِن کُلِّ ( »2  « کافّةلِیَنفِروا » (1

  «  لِیُنذِروا قَومَهُم( »4  « لِیَتَفَقَّهوا فِی الدّینِ طائِفَةٌمِنهُم ( »3

 شود؟  مرجعیت دینی امام در عصر غیبت در چه شرایطی روشن میلیت مسئوضرورت تداوم یافتن   -24
 آنگاه که در اثر گسترش کشور اسالمی، جامعه نیازمند مدیریت و پشتوانة حکومتی باشد.  (1
 ( آنگاه که پیدایش مسائل جدید، لزوم آشنایی مردم با وظایف خود را در قبال مسائل جدید بیشتر کند. 2
 اجتماعی اسالمی در اثر نبود مدیریت کالن، بر روی زمین باقی بماند. ( آنگاه که احکام 3
 شناس، نیازهای متغیر و حادث را نتوانند پاسخ دهند.  ( آنگاه که فقیهان زمان4

کند، در  های بزرگ دعوت که رهبر جامعة اسالمی مردم را به استقامت و پایداری در برابر فشارهای اقتصادی و روانی بیگانگان و قدرت این  -25
 راستای ایفای کدام نقش ایشان است و کدام دسته از افراد برای تداوم بخشیدن به مسئولیت مرجعیت دینی امام، الزم است مهاجرت کنند؟ 

  ﴾کافَّةًالمُؤمِنونَ لِیَنفِروا ﴿ -تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه (1
  ﴾طائِفَةٌمِنهُم  فِرقَةٍنَفَر مِن کُلِّ ﴿ -در جامعهتالش برای اجرای احکام و دستورات الهی ( 2
  ﴾طائِفَةٌمِنهُم  فِرقَةٍنَفَر مِن کُلِّ ﴿ -( حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان3
 ﴾کافَّةًالمُؤمِنونَ لِیَنفِروا ﴿ -( حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان4

 شود؟  می  شان محققهای ی مردم در عمل به کدام نقشتر آن توسط رهبر با امدادرسان هدایت آسان تر جامعه و موفق ادارة ترتیب به  -26
 مشارکت در نظارت همگانی  -اولویت دادن به اهداف اجتماعی (1
 خرید کاالی ایرانی و کاهش بیکاری  -( اولویت دادن به اهداف اجتماعی2
 و کاهش بیکاری خرید کاالی ایرانی  -( مشارکت در نظارت همگانی3
  اولویت دادن به اهداف اجتماعی -( مشارکت در نظارت همگانی4

 

 

 های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.توانید سؤالشما می های مذهبي،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 61

 

 (2)دین و زندگي 

 تفکر و اندیشه 

 )عصر غیبت(

موعود و منجی در ادیان »

 «ستا پایان در

 تفکر و اندیشه

 )مرجعیت و والیت فقیه( 

 )عزّت نفس( در مسیر

 144تا  115صفحة 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفدین و زندگيهای درس  گویی به سؤال فاً قبل از شروع پاسخلط
 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 01ند از گذاری چ هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 
  

  سؤال( 800کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ) 3310تا  133های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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  7: ةصفح دهمیازعمومي  6416 اردیبهشت 61مون آز -(7) ةپروژ 

 

 بار برای چه کسی به کار برده است؟  59شود کدام است و قرآن کریم آن را بیش از  ها می صفتی که مانع بسیاری از زشتی  -27

 پیامبر )ص(   -( صبر4 خداوند متعال   -عزت (3 خداوند متعال   -( صبر2 پیامبر )ص( -عزت (1

شان فهم دقیق کدام عبارت قرآنی اسبت و بازتباب آن در کبدام کبالم علبوی       های نامشروع خاستگاه عدم تسلیم مؤمنان در مقابل خواسته  -28

 شود؟  مشاهده می

 «خداوند تو را آزاد آفریده است.» -«زیادةللذین احسنوا الحسنی و » (1

 « داوند تو را آزاد آفریده است.خ» -«جمیعا  العزةفلله  العزةمن کان یرید »( 2

  «غیر خدا در چشم آنان کوچک است.» -«جمیعا  العزةفلله  العزةمن کان یرید »( 3

 «غیر خدا در چشم آنان کوچک است.» -«زیادةاحسنوا الحسنی و  للذین( »4

نشبانگر  « جز زیبایی ندیدم ]در این واقعه[»بن زیاد حاکم کوفه، فرمود:   آنجا که حضرت زینب )س( در پاسخ به سوال تحقیرآمیز عبیداهلل  -29

 فهم عمیق ایشان از کدام آیة شریفه است؟ 

 «  زیادةللذین احسنوا الحسنی و ( »2 « ذلة التر و و الیرهق وجوههم ق» (1

 «جمیعا  العزةفلله  العزةمن کان یرید ( »4  « حتی الیغیروا ما بانفسهم( »3

 به آیات و احادیث، بازتاب تسلیم و بندگی خداوند چیست و انسان عزتمند در برابر مردم چه ویژگی خاصی دارد؟  با توجه  -31

 حافظ پیمان خویش  - ( عزت نفس2  تواضع و فروتنی  -نفس عزت  (1

 تواضع و فروتنی  -( عدم غفلت از خداوند4 حافظ پیمان خویش  -( عدم غفلت از خداوند3

 

 
 

 موضوع اشاره دارد؟ به کدام « جاهلية ميتةمن مات و لم یعرف امام زمانه مات : »فرمایش پیامبر اکرم )ص( -31

 های قلمرو رسالت ایشان را ادامه دهند. مسئولیت ةهماز جانب خداوند « امام»عنوان  ضروری است که بعد از پیامبر )ص( کسانی به( 1

 اند برای برخورداری از این هدایت الزم است امام زمان را بشناسند. جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوی کردههایی که قلب و  انسان( 2

 برد.    به مرگ جاهلی را از بین می مردن تقویت معرفت و شناخت و محبت به امام عصر )عج(،( 3

 سازد.  های امام عصر )عج( را ضروری می یروی از فرمانهای اسالمی، پ های مختلف در اثر گسترش سرزمین ها و اندیشه فرقه ظهور( 4

 چیست؟ در نگاه اهل تشیع های حضرت مهدی )عج( های حدیث اهل سنت با ویژگی تفاوت خصوصیات ذکرشده در کتاب -32

 الهی و منجی آخرالزمان است. ةذخیراعتقاد ندارند که ایشان آخرین ( 1

 اهلل علیها است. مکه ایشان از نسل حضرت فاطمه سال پذیرند ( نمی2

 پذیرند. را نمی« مهدی»مشخص بودن القاب ایشان مانند ( 3

 اند که امام زمان )عج( هنوز به دنیا نیامده است. نقل کرده( 4

 باشد؟ در خصوص تقویت معرفت و محبت به امام عصر )عج( از دیدگاه پیامبر )ص(، کدام مورد صحیح می -33

 ایمان کامل و معلولیت شناخت جایگاه امام در پیشگاه خدا  ( علیت مالقات خدا در حال مسلمانی و1

 )عج( زمان معلولیت مالقات خدا در حال مسلمانی و ایمان کامل و علیت پذیرش والیت و محبت به امام( 2

 )عج( پذیرش والیت و محبت به امام و معلولیت از بین رفتن تردیدها در مورد امام زمان   علیت( 3

 جایگاه امام در پیشگاه خدا و علیت مالقات خدا در حال ایمان کامل( معلولیت شناخت 4

 چه وی دستورات از صورت پیروی این غیر در و کند پیدا مشروعیّت تا باشد شرایطی چه دارای باید ،فقه در تخصص بر  عالوه تقلید مرجع -34

 دارد؟ حکمی

  .نیست جایز احتیاط به بنا -باشد. شناس زمان و عادل ،باتقوا( 1

 .نیست جایز احتیاط به بنا -نباشد. دنیا به حریص بوده، عادل( 2

 .است حرام -نباشد. دنیا به حریص بوده، عادل( 3

  .است حرام -باشد. شناس زمان و عادل باتقوا،( 4

 سؤاالت آشنا  -(2) دین و زندگي 
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  8: ةصفح دهمیازعمومي  6416 اردیبهشت 61آزمون  -(7) ةپروژ 

 

 کدام است؟  ترتیب بهشود و وظیفة او  هان انتخاب میوجه تمایز شخصی که به عنوان ولیّ فقیه از میان فقی -35

 ب به اجرا درآوردن قوانین الهی در جامعه یی سرپرستی و والیت بر جامعهوانا( ت1

 ب تالش برای استنباط احکام الهی از قرآن و روایات وانایی سرپرستی و والیت بر جامعه( ت2

 ب به اجرا درآوردن قوانین الهی در جامعه به نیازهای نو و رویدادهای زمانهگویی  ( پاسخ3

  ب تالش برای استنباط احکام الهی از قرآن و روایات ای نو و رویدادهای زمانهبه نیازهگویی  ( پاسخ4

های  یک از مسئولیت در پرتو کدام ،دیدن تر آسیب افکنانه آنان در عین کم های تفرقه تر به مستکبران و نقشه بیش لزوم عمل بر مبنای ضربة -36

 یابد؟ مردم در قبال رهبر جامعه اسالمی تحقق می

 ( وحدت و همبستگی اجتماعی2 و پایداری در برابر مشکالت( استقامت 1

 ( مشارکت در نظارت همگانی4 های سیاسی و اجتماعی ( افزایش آگاهی3

 برای حفظ عزت و دوری از ذلت، انسان چگونه باید تمایالت عالی و دانی خود را تنظیم نماید؟ -37

 د و شکوفایی تمایالت عالی گردد.ها نباید مانع رش ( تمایالت دانی بد نیستند اما توجه به آن1

 ( باید تمایالت دانی را رها نمود تا بتوانیم تمایالت عالی را سامان دهیم و به سعادت برسیم.2

 المقدور برآورده ساخت تا آرامش یابیم. ( پس از تنظیم تمایالت عالی، باید تمایالت دانی را حتی3

 گردد تا موجبات رشد تمایالت عالی فراهم شود. ( باید حد و مرز تمایالت دانی توسط انسان مشخص4

کبدام   ترتیبب  ببه عنوان هبر یبک،   رابطة علیّت برقرار است؛ « گرفتار آمدن در دام گناه»و « غفلت از خداوند»و « ذلّت نفس»میان مفاهیمِ  -38

 ؟باشد می

  علت -علت -معلول( 2  معلول -علت -معلول( 1

 تعل -معلول -علت( 4  معلول -معلول -علت( 3

 باشد؟ های تقویت عزت می یک از راه کریم به انسان، رسیدن به چگونه بهشتی است و مؤید کدام وعدة خداوند در قرآن -39

 شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک -.( بهشتی که وسعت آن شرق و غرب عالم است1

  ختن خویش به بهای اندکشناخت ارزش خود و نفرو -بهشتی برای رسیدن به تمام آمال و تمنّیات( 2

 توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او -.بهشتی که وسعت آن شرق و غرب عالم است( 3

 توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او -( بهشتی برای رسیدن به تمام آمال و تمنّیات4

 اند؟ کدام لطف الهی را نادیده گرفته« ذِلَّةًثْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ بِمِ سَيّئةٍو الذین کَسَبُوا السَّیئاتِ جَزَاءُ » ةشریف ةآیمصادیق  -41

 «خواهد ]بداند[ که هر چه عزت است از آن خداست. هر کس عزت می»( 1

 «…عزت اول برای خدا و برای رسول و برای مؤمنین است »( 2

 «…تر است  برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردند پاداشی نیک و چیزی فزون»( 3

 «و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم …ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم »( 4
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  9: ةصفح دهمیازعمومي  6416 اردیبهشت 61مون آز -(7) ةپروژ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

41-  You can turn to your father for advice if you … and don’t know what to do about your future. 

1) confuse 2) are confusing 3) confused  4) are confused  

42- A: Shall we go shopping? I am so bored of sitting around the house doing nothing! 

  B: If you … up early tomorrow, we’ll go shopping together.  

1) wake 2) have woken 3) woke  4) will wake  

43- If I remember …, your youngest son was going to go abroad to complete his education. 

1) totally 2) correctly 3) especially  4) carefully 

44- The report shows that most families spend a large proportion of their … on food.  

1) income 2) condition 3) custom  4) value 

45- As far as I know, this special type of bear is … to the northern regions of Sweden.  

1) moral  2) vast  3) unique   4) opposite  

46- Besides … the human sweet tooth, cacao beans are full of fiber and improve general human health. 

1) appreciating 2) satisfying 3) including  4) weaving  
   

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. 
 

 Education is a weapon to change and improve one’s life. As a lifelong process, education determines the 

quality of a person’s life. It can improve skills and develop the personality. It also increases the chance of 

employment. The importance of education can be considered both in our personal life and in society.  

Let’s begin with the first one. First of all, education teaches the ability to read and write; so it makes 

people literate. Better communication is another profit of education. It improves the speech of a person. 

This important matter even makes an individual a better user of technology and modern machines. In 

addition, educated people can explain their opinions easily and clearly.  

Advantages of education are more. In order to refer to its social effects, it’s worthy to say that 

education helps more people benefit from knowledge. There is a transfer of knowledge from one 

generation to another through education. It is also clear that significant developments in war equipment, 

medicine, and computers happen because of education. 
 

47- What is the main idea of the passage? 

1) The benefits of education for society 2) Ways to teach people to read and write  

3) The importance of education  4) How to improve access to education  

48- We cannot understand from paragraph 1 that … .  

1) education is not limited to a special age   

2) the quality of our lives depends on education 

3) skills are improved by experience rather than education  

4) educated people are more probable to find a job 

49- Which of the following describes the relationship between the second and third paragraphs correctly? 

1) The second paragraph is a part of the body of the text, but the third one expresses the result of the text. 

2) In these two paragraphs, two opposite ideas are discussed. 

3) One of them contains a general idea, and the other gives some examples. 

4) Each of them mentions one side of a general subject. 

50- The word “worthy” in paragraph 3 is closest in meaning to … .  

1) decorative  2) valuable  3) famous  4) excellent   

 

  PART A: Grammar and Vocabulary  

  Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

 (2) زبان انگلیسي 
 

 دقیقه 61
 

Art and Culture  
(New Words and 

Expressions, …, 

 Listening and 

Speaking) 
 111تا  87صفحة 

 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 را بنویسید: خود 01گذاری چند از  ، هدفزبان انگلیسيی درس ها 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 

  

 
  

  سؤال( 848کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ) 320تا  830های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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 10:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 ارديبهشت 16آزمون - 7پروژة 
 
  

  
  
  
  
  
  

x)بازة - 51 , x )− +1 2 x)در اين صورت .باشد مي 1 عدد يك همسايگي 3 , x)+ −1  ؟همسايگي كدام عدد زير خواهد بودالزاماً  5

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

 ؟نيستدر مورد شكل مقابل صحيح  گزينهكدام  - 52

  تعريف شده است و در اين نقطه حد دارد. 2ذوف حسايگي مدر هم fتابع) 1
  در همسايگي صفر تعريف شده است و مقدار تابع با حد راست برابر نيست. fتابع) 2
  در همسايگي چپ و راست صفر تعريف شده است ولي در اين نقطه حد ندارد. fتابع )3
  در اين نقطه برابر است.تابع با مقدار  تابع تعريف شده است و حد 2در همسايگي چپ و راست  fبعتا) 4

xچه تعداد از توابع زير، در  - 53  ؟داراي حد هستند 0=

fالف)  (x) x x= −3 g(x)ب)    2 x x= −4 h(x)ج)   2 x x= t(x)د)   3− x= −2 1  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

، حاصلgبا توجه به نمودار تابع - 54
x x
lim [g(x)] lim [g(x)] g ( )

+ −→ →
− +

1 1
2 ]( ؟كدام است 1  نماد جزء صحيح است.) ،[

1 (−2     
2 (−5     
3 (−4     
4 (−6   

xfتابع - 55 (x)
x

nh(x)مفروض است، حد تابع = (f (x) )(f (x) )= + −1 n) ؟وجود دارد همواره در nبه ازاي چه مقادير 1 )∈  

1 (n2  هاي فرد (n3  هاي زوج (nهر مقدار) 4  3مضرب  هايn  

yشكل زير، مربوط به تابع - 56 f (x)= اگراست ،
x a

f (x) alim ([x] [ x])( ) a
f (x) a+→

−+ − =
−

حاصل ،باشد 
x a

lim [f (x)]
−→

]( ؟كدام است  نماد جزء  ،[

 صحيح است.)

    موجود نيست.) 1
2 (−2    
3 (−1    
4 (−3  
  

  هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروعهدف  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 (

(مفهوم حد وحد و پيوستگي 
فرايندهاي حدي، حدهاي 
يك طرفه، قضاياي حد و 
 محاسبة حد توابع كسري)

  144تا  113هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 كتاب آبي

 )5370(كد
  سطحي كتاب سه
  )5485(كد

 هايسوال
  1200تا  881

 سوال320پيمانه)23(
  700تا  469هاي  سوال

  سوال 232
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حاصل - 57
x

x([x] [ x])lim
x→

+ − +

−31
1

1
]( ؟كدام است   نماد جزء صحيح است.) ،[

1 (−1    

2 (− 1
3    

3 (−2    
4 (−3  

xشكل زير، مربوط به تابع - 58 a bf (x)
x
+ −=

aاست، مقدار 1− b+ ؟كدام است 

1 (5    
2 (6    
3 (3    
4 (2  

اگر - 59
[x ]

f ( x)
x

−
− =

+

3
22 3 باشد، حاصل 1

x
lim f (sin x)

π→3
2

]( ؟كدام است   نماد جزء صحيح است.) ،[

1 (− 1
2   2 (3

4   3 (− 2
3   4 (1

4   

حاصل - 60
[x]

x

( ) ( )
xlim

x [x]+→

− −

−2

21 1
]( ؟كدام است   نماد جزء صحيح است.) ،[

1 (−2   2 (− 1
2  3 (1

  صفر) 4  2
  
  
 

 نشـده در همسايگي راست نقطه با كدام طول تعريف شده ولي در هيچ همسايگي چپ آن نقطه تعريف  fصورت زير است. تابع  به fنمودار تابع  - 61
 است؟

1 (1   
2 (1-  
  ) صفر3
4 (2  

fي  تابع با ضابطه - 62 (x)
[x]

=  ؟ندارد، در نقطه با كدام طول زير، هيچ نوع همسايگي (چپ يا راست يا دو طرفه) 1

1) 4  -1) 3  1) 2  ) صفر 1
2   

با توجه به شكل زير، مقدار  - 63
x x

[ lim f (x) ] lim [f (x)]
→ →

−
2 2

]كدام است؟ (   ، نماد جزء صحيح است.) [

      ) صفر1
2 (1    
3 (1-      
4 (2       

اگر تابع  - 64
x ax , | x |

f (x) abx , | x |

 + ≤= 
+ >



2 1

12
aنقاط حد داشته باشد، حاصل  ةدر هم  b− كدام است؟ 

  1) 4  ) صفر 3  4) 2   2) 1

 سؤاالت آشنا  – 1حسابان 

y

x-1

1

1 2-2

www.kanoon.ir

www.konkur.in

forum.konkur.in



 12:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401 ارديبهشت 16آزمون - 7پروژة 
 

مقدار  - 65
x

lim [ sin x ]
−π→

−

6

2 ]كدام است؟ ( 1  نماد جزء صحيح است.) [

    ) صفر2    -1) 1

 ) وجود ندارد.  4    1) 3

fاگر  - 66 (x) x= −2 xg(x)و  1
x

= − 1
گاه حاصل  باشد، آن 2

x

f (g(x))lim
x→ −2  كدام است؟ 2

1 (1    2 (3    

3 (3
2    4 (1

2  

حاصل  - 67
x

x x[x ]lim
x [ x]+→

− +

−

2
22
3 8

2
]( كدام است؟  نماد جزء صحيح است.) ،[

1 (3        2 (1-    

3 (− 1
 ) صفر4    2

xحد عبارت  - 68 x

x

+ +

+

2
3

10 16
12 6

x، وقتي  →  ، كدام است؟8−

1 (−24     2 (−18     

3 (−12     4 (−6  

حاصل  - 69
x

tan xlim
cos xπ→

−2

3
4

1
 ، كدام است؟2

1 (2-    2 (1
2    

3 (1    4 (2  

حاصل  - 70
x

x xlim
cos x−→

+ − −
−0

2 3 2
1

 كدام است؟، 

1 (−2    2 (− 2    

3 (2    4 (2  
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1، برابرCو A ،Bهاي زواياي ، مجموع سينوسABCاگر در مثلث - 71
 ؟محيط مثلث باشد، شعاع دايرة محيطي مثلث كدام است 6

1( 12    2 (5/1  

3( 6    4 (3  

االضالع چند  ايم. طول قطر بزرگ متوازي االضالع ساخته الساقين همنهشت، يك متوازي الزاوية متساوي از كنار هم قرار دادن يك مربع و دو مثلث قائم - 72

 ؟برابر طول ضلع مربع است

1 (3    2 (10   

3 (7     4 (2 2   

 مجموع مربعات طول اضالع اين مثلث كدام است؟ است. 24ها برابر  در يك مثلث، مجموع مربعات طول ميانه - 73

1 (30  2 (32  3 (36  4 (48  

 ؟كدام است xمقدار در شكل مقابل - 74

1 (5/2    2 (75/2  

3 (3    4 (25/3  

BDاست. اگر Aنيمساز زاوية داخلي AD،در شكل زير - 75 = CDو 4 =  ؟كدام است ADباشد، طول 6

1 (4 5     2 (2 21   

3 (3 10     4 (4 6   

  دقيقه 15 
  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسهرس هاي د 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

روابط طولي در مثلث 
قضية  -ها (قضية سينوس
قضية  -ها كسينوس

هاي زواياي داخلي و نيمساز
  محاسبة طول نيمسازها)

  72تا  61هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 كتاب آبي

 )5342(كد
  كتاب سه سطحي

  )5487(كد
  600تا  271هاي  سوال

  سوال 330پيمانه)  13(
  هاي سوال

  272تا  168
  سوال 105
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6به طول MTخط در شكل زير، پاره - 76 MAبر دايره مماس است. اگر Tدر نقطة 3 = ANBو 6 =  ؟ام استباشد، شعاع دايره كد 0120

1 (4 3     2 (6 3   

3 (6     4 (8  

aاگر رابطة - 77 b bc ac+ = +3 3 2  ؟برقرار باشد، مساحت اين مثلث كدام است ABCمثلث بين طول اضالع 2

1 (bc3
4     2 (bc1

4  

3 (ab1
4    4 (ab3

4  

A)ˆةالزاوي در مثلث قائم - 78 )ABC= 090 ،AB = 9 ،AC تجانس به تحت يك  اگر است. BCو ضلع Aداخلي زاويةنقطة تالقي نيمساز  Dو 12=

 كدام است؟ Bدر اين تجانس از نقطة Dتصوير شود، فاصلة تصوير نقطة Dبر روي نقطة C، نقطةkو نسبت Bمركز

1 (135
49     2 (105

49   

3 (25
7     4 (15

7   

 Eرا در نقطة DCاي رسم كنيم كه ضلع دايره BCو شعاع Cاند. اگر به مركز همرس Oدر نقطة ABCDي اضالع چهارضلعيها عمودمنصف - 79

 ؟كدام است xخواهد بود. اندازة BCبرابر BEكند، اندازة وترقطع 

1 (4    2 (5/4  

3 (5    4 (6  

Âكه در آن ABCالساقين در مثلث متساوي - 80 = BCو 0120 = 6  ؟كدام است Bطول نيمساز داخلي زاوية، 3

1 (3 6     2 (6  

3 (8    4 (6 2   
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ها در يك بررسي  هاي مربوط به آن يا اشياء كه داده كنندة جنبة خاصي از نمونه است، . . . نام دارد، و به هر يك از افراد اي عددي كه توصيف مشخصه - 81

 شود. شود، . . . گفته مي آماري گردآوري مي

 جامعة آماري -آماره ) 4  ماريجامعة آ -پارامتر  )3  واحد آماري -آماره ) 2  واحد آماري -پارامتر ) 1

 ؟ها متفاوت است ها در كدام گزينه با ديگر گزينه روش گردآوري داده - 82

  هاي عابر بانك موجود در يك خيابان تعداد دستگاه) 2    وضعيت آلودگي هوا) 1

 رضايت مردم تهران از وسايل نقلية عمومي) 4    وضعيت آب گرفتگي معابر )3

 ؟تاي همواره درست اس ري طبقهگي كدام گزينه در مورد نمونه - 83

  اندازة طبقات برابر يكديگر است.) 1

  هاي انتخابي از طبقات، برابر يكديگر است. اندازة نمونه) 2

  شود. از هر طبقه يك نمونة تصادفي ساده انتخاب مي )3

 دهد. اي كاهش مي گيري خوشه و زمان را نسبت به نمونه هزينه) 4

كنـيم.   آمـوزان را انتخـاب مـي    آموزان يك دبيرستان، نفر اول هر كالس برحسب ترتيب الفبايي نام خانوادگي دانـش  اي از دانش براي انتخاب نمونه - 84

 ها يكسان نيست.) آموزان كالس گيري انجام شده كدام است؟ (تعداد دانش نمونه

 غيراحتمالي) 4  مندنساما )3  اي خوشه) 2  اي طبقه) 1

اند. كدام داده حتماً  انتخاب شده 40و  21هاي  هاي با شماره دادهاند،  مرتب شده 380 تا 1هاي  ي كه با شمارههاي گيري سيستماتيك از داده در نمونه - 85

 ؟گيري انتخاب شده است در اين نمونه

1 (77    2 (117  

3( 125    4 (135 

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

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

 

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
(معيارهاي  ار توصيفيآم

معيارهاي  - گرايش به مركز
آمار استنباطي /پراكندگي)

  ها) (گردآوري داده
  117تا  84هاي  صفحه

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  كتاب آبي
 )5344(كد

  كتاب پرتكرار
  )5345(كد

 هايسوال
  490تا  341

  775تا  511و
  900تا 781و 

 سوال555پيمانه)31(

  هاي سوال
  440تا  171 

  سوال 270
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/ / / / / x
0 1 2 3 4 5

0 12 0 24 0 32 0 16 0 08
®¬  jHk÷U

ÂLvº ÂºH»HoÎ

, هاي به داده - 86 , , , , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 8 9 9 11 12  ؟واحد افزايش يابدها يك  ها اضافه شوند تا ميانگين كل داده ، كدام داده14

  16و  10) 2    15و  13) 1

 17و  15) 4    18و  16 )3

هاي زدة ايـن تـيم در فصـل     هاي زدة يك تيم فوتبال در مسابقات يك فصل است. ميانگين تعداد گل مربوط به فراواني نسبي تعداد گل جدول زير - 87

 ؟موردنظر كدام است

1 (92/1    2 (98/1   

3( 08/2    4 (12/2 

,ترتيب  هاي اوليه به ميانگين دادهها از  دادة جديد كه انحراف آن 4اند. اگر  مفروض 2حراف معيار ندادة آماري با ا 10 - 88 , ,− −3 1 4 ها  است، به اين داده 2

 ؟داده كدام است 14اضافه كنيم، واريانس اين 

1 (4    2 (5  

3( 6    4 (7 

 ؟هاي زير باشد وط به كدام دسته از دادهتواند مرب اي مقابل مي نمودار جعبه - 89

1 (, , , , ,1 4 2 2 8 6     2 (, , , , ,3 1 4 0 6 8   

3( , , , , ,4 7 6 9 2 4     4 (, , , , ,9 0 3 8 5 5  

,mهاي انحراف معيار داده - 90 m, m, m, m3 5 7 9 8برابر 11 m,mهاي ريب تغييرات دادهاست. ض 2 , m ,m− +2 28 2 m) ؟كدام است 4 )>0  

1 (2     2 (2
2   

3( 5
5     4 (5  
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 ؟دهد. كدام عبارت زير درست است حامل جريان را نشان مي هاي ميدان مغناطيسي يك سيملولة خط شكل زير، - 91
  است. Nقطب Aطرف باال و به I1جهت جريان) 1

  است. Sقطب Bو پايينطرف  به I1جهت جريان) 2

  است. Sقطب Aطرف باال و به I2جهت جريان) 3

  است. Nقطب Bو يينپاطرف  به I2جهت جريان) 4
آمپـر از آن عبـور كنـد، بزرگـي ميـدان       2/0هم فشرده تشكيل شده است. اگر جريـان   حلقه سيم به 500از  cm20اي آرماني به طول  سيملوله - 92

T.mملوله چند گاوس است؟ (مغناطيسي روي محور سي
A

−μ = π× 70 4 10( 

1 (20  2 (π10  3 (π2  4 (1/0 

اگر  باشد. مي G24بر باحلقه است، برا 200كه داراي  cm20به طولآرماني اي  ميدان مغناطيسي روي محور اصلي سيملوله اندازةشكل زير، مدار در  - 93

)T.mاست؟  ناچيز و توان خروجي مولد بيشينه باشد، نيروي محركة مولد چند ولت مقاومت سيملوله )
A

−μ = × 70 12 10 

1 (6  

2 (16  

3 (12  

4 (32  

  . . . از مواد فرومغناطيسي سخت است كه مناسب استفاده در آهنرباي الكتريكي . . . - 94

  .نيست -آهن آلياژهاي ) 4  .نيست -آهن ) 3  است. -آهن هاي آلياژ) 2  .است -آهن ) 1

 ترتيب . . . و . . . بوده و شارمغناطيسي . . . ضريب القاوري، كميتي . . . است. و ضريب القاوري بهشار مغناطيسي  SIيكاي - 95

  اي نرده، همانند بر، هانري،و) 2    برخالف، برداري وبر، اهم ثانيه،) 1

  اي نرده، همانند ولت، هانري،) 4    برخالف، برداري ولت، اهم ثانيه،) 3

شـار مغناطيسـي    ةار دارد. انـداز ها است، قرyدر امتداد محوركه G30در ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگيABCة، صفحزيرمطابق شكل  - 96

 وبر است؟ ميليبرابر با چند ABCگذرنده از سطح

1 (/ −× 23 6 10    2 (/ −× 21 8 10  

3 (36    4 (18  

 )2فيزيك (  دقيقه 25
  )  2فيزيك (

(از ابتداي ميدان  مغناطيس
مغناطيسي حاصل از سيملولة حامل

القاي جريان تا پايان فصل)/ 
(از ابتداي فصل الكترومغناطيسي

  تا ابتداي جريان متناوب)
  122تا  99هاي  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 10از هر 

 يست؟شما براي آزمون امروز چگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 كتاب آبي

 )5317(كد
  سطحي كتاب سه
  )5484(كد

 هايسوال
  630تا  411

  1010تا  641و 
 سوال190پيمانه)29(

  426تا  305هاي  سوال
  سوال 122
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ي كه بر آن عمـود اسـت،   درجه حول محو 60كه اين حلقه  مغناطيسي يكنواختي عمود است. در حالتيهاي ميدان  سطح يك حلقة رسانا بر خط - 97
 …چرخد، شار عبوري از حلقه  درجه حول يكي از قطرهايش مي 60كه اين حلقه  و در حالتي …چرخد، شار عبوري از حلقه  مي
 كند. كند، تغييري نمي ) تغييري نمي2    شود. شود، نصف مي ) نصف مي1

  شود. كند، نصف مي ) تغييري نمي4    كند. شود، تغييري نمي ) نصف مي3

/در مدت حلقه 50عبوري از يك پيچة مسطح با شار مغناطيسي  - 98 s0 ×−Wbاز 01 44 −−Wbبه  10 × 42 كند. اندازة نيروي محركـة   تغيير مي 10
 ؟چند ولت استشده در پيچه ايجاد القايي متوسط 

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

tثانيه و بار دوم در مدت t، بار اول در مدت ة رساناشار عبوري از يك حلق - 99
بار الكتريكي شـارش شـده در    اندازةكند.  تغيير مي Φثانيه از صفر تا 2

 ؟لقه در حالت اول چند برابر حالت دوم استح

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

اسـت. بزرگـي نيـروي     زيـر اي رسانا بر حسب زمان مطابق شكل  نمودار تغييرات شار مغناطيسي عبوري از حلقه - 100
 ولت است؟ ، چند ميلي′tتا  s4محركة القايي متوسط در حلقه در بازة زماني 

1 (20    2 (30 

3 (40    4 (50  
  

 .زير است مطابق شكلبر حسب زمان  Ω10به مقاومت الكتريكي  اي رسانا عبوري از حلقه نمودار شار مغناطيسي - 101

e) ؟شود در مدار جاري ميچه تعداد الكترون  بر اثر اين تغيير شار، / C)−= × 191 6 10 

1 (/ × 1712 5 10    2 (/ × 196 25 10  

3 (/ × 176 25 10    4 (/ × 1912 5 10  
  

تواند نمـودار تغييـرات    ير، ميهاي ز يك از گزينه صورت شكل زير است. كدام القايي در يك حلقه بر حسب زمان، به  ةمحرك ينمودار تغييرات نيرو - 102
 شار مغناطيسي گذرنده از اين حلقه بر حسب زمان باشد؟

  
 

1(     2(     
  

  
  
 

3(     4(   

  
جهت  ،ترتيب از راست به چپ به .شود از آن خارج ميسپس و  شده يبا تندي ثابت وارد ميدان مغناطيسي يكنواخت رسانا اي مطابق شكل زير، حلقه - 103

 ؟ه هنگام ورود و هنگام خروج از ميدان مغناطيسي كدام استجريان القايي در حلق
  ساعتگرد -ساعتگرد ) 1
  ساعتگرد –ساعتگرد پاد) 2
  ساعتگردپاد -ساعتگرد ) 3
  ساعتگردپاد -ساعتگرد پاد) 4
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. . .  جريان القايي در حلقة ثابت ،اگر جريان گذرنده از سيم افزايش يابد سيم راست حامل جريان و حلقة رسانا در صفحة كاغذ قرار دارند. شكل زيردر  - 104
 شود. جريان القايي در حلقه . . . مي ،نكند و حلقه به سمت چپ حركت كند يو اگر جريان تغيير

  ساعتگردپاد –ساعتگرد پاد) 2    ساعتگرد -) ساعتگرد 1
  ساعتگرد -پادساعتگرد) 4    پادساعتگرد -ساعتگرد ) 3

 هاي زير صحيح است؟ يك از عبارت مالقا شده است. كدا Iحلقة رسانا، جريان در شكل زير، بر اثر حركت آهنربا در مقابل  - 105
 باشد، آهنربا در حال دور شدن از حلقه است. Nقطب  A) اگر 1

  باشد، آهنربا در حال دور شدن از حلقه است. Sقطب  A) اگر 2
  باشد، آهنربا در حال نزديك شدن به حلقه است. Nقطب  Aاگر   )3
  توانند صحيح باشند. مي» 3«و » 2«) هر دو گزينة 4

 (B)مقابل يكديگر قرار دارند. با تغيير مقاومت رئوستا، جرياني در جهت نشان داده شده در سـيملولة   (B)و  (A)مطابق شكل زير، دو سيملولة  - 106
 گيري درست است؟  شده، كدام نتيجه  شود. با توجه به جهت جريان القا القا مي

 كنند. كاهش است و دو سيملوله يكديگر را جذب مي ) مقاومت رئوستا در حال1

  كنند. ) مقاومت رئوستا در حال افزايش است و دو سيملوله يكديگر را جذب مي2
  كنند. ) مقاومت رئوستا در حال كاهش است و دو سيملوله يكديگر را دفع مي3
  كنند. ) مقاومت رئوستا در حال افزايش است و دو سيملوله يكديگر را دفع مي4

 هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 107

  توان انرژي را از يك پيچه به پيچة ديگر منتقل كرد. متقابل ميبا القاي ) الف
ها  هاي آن دهند كه سطح حلقه اي قرار مي گونه براي به حداقل رساندن اثر القاي متقابل در بعضي از مدارهاي الكتريكي، القاگرهاي مجاور را به) ب

  مود باشد.بر يكديگر ع
  شود. وارد و يا از آن خارج نمي هنگام عبور جرياني پايا از يك القاگر آرماني، انرژي به آن) پ
)برابر با اهم ثانيه  SIيكاي ضريب القاوري در) ت .s)Ω .است  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

×m−πايم كه مساحت هر حلقة آن اي ساخته سيملوله، mm4و قطر مقطع  m12با سيم روكش داري به طول  - 108 4 24 در كنار هم  ها است و حلقه 10

)T.m ؟هانري است ميلي دسيملوله چن اين القاورياند. ضريب  در يك اليه پيچيده شده صورت فشرده به )
A

−μ = π× 70 4 10 

1 (/ −π× 21 2 10  2 (/ −π× 51 2 10  3 (/ −× 21 2 10  4 (/ −× 51 2 10  
صـورت   ترتيـب بـه   بـه  SIدر  ايجاد شـده در آن برحسـب زمـان    القاوري- خودنيروي محركة اندازة معادلة جريان الكتريكي عبوري از يك القاگر و  - 109

I t t= + −23 )Lو 2 t )ε = +6 tاگر در لحظة باشد. مي 1 / s=1 /ايجاد شده در القاگر برابر با القاوري- خودنيروي محركة  5 V0 انرژي ، باشد 1
tذخيره شده در آن از لحظة s=1 tتا 1 s=2  كند؟ ژول و چگونه تغيير مي چند ميلي 2

0/) 2    يابد. مي ، افزايش700) 1   يابد. مي ، كاهش7
0/) 4    يابد. مي ، كاهش700) 3   يابد. مي افزايش ،7

 هانري است؟ سيملوله چند ميلياين ضريب القاوري  دهد. اي را بر حسب جريان عبوري از آن نشان مي شكل زير، نمودار انرژي ذخيره شده در سيملوله - 110
1 (1  
2 (3  
3 (6  
4 (9  

U(mJ)

I(A)
6

54

(A)(B)
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 ؟است نادرست گزينهكدام  - 111
  درشت مولكول شناخته شوند.به عنوان توانند  اند، نمي هاي كربن و هيدروژن تشكيل شده موادي كه فقط از اتم) 1
  اند. هاي گلوكز به يكديگر اتصال يافته پنبه يكي از الياف طبيعي است كه در آن شمار زيادي از مولكول) 2
  است.هاي سازنده سلولز  اتم مشابهه هاي سازنده نشاست اتم) 3
  آيند. شمار مي هاي كوچك به اكسيد، برم، آب و آمونياك از دسته مولكول كربن دي) 4

n(CH(Cمونومر سازندة پليمر - 112 H ) C(CH ) )− − −2 5 3  ؟در كدام گزينه آمده است 2

1 (  2 (  3(   4 (  

پليمر حاصل از بسپارش مونومري با ساختار ( - 113
 

چند  g.mol−119012از اين پليمر با جرم مولي زنجيرصورت است و در يك ) به كدام 

C)واحد تكرارشونده وجود دارد؟  , H :g.mol )−= = 112 1 

1 ( ،97    2(   ،97  

  

3 ( ،98    4 ( ،98  

 ؟است نادرست ،هاي زير چند مورد از عبارت - 114

  پروپن بيشتر است. پلي مونومر جرمي كربن در اتن از درصد پلي مونومر در جرمي كربن آ) درصد
  هاي هيدروژن در بنزن با اين نسبت در استيرن برابر است. هاي كربن به شمار اتم اتمشمار ب) نسبت 

  شود. نوار تفلون در آب نامحلول ولي در هگزان به خوبي حل ميپ) 
  آيد. دست مي نيل كلريد بهيو شدن كلرواتان، پلي ياز پليمرت) 
  اتن سنگين ساختار بدون شاخه دارد و در برابر نور شفاف است. يپلث) 

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

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميس هاي در 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 (
 ناپذير نيازي پايان ،پوشاك

(از ابتداي فصل تا انتهاي 
  آميدها)   پلي

  115تا  97هاي  فحهص

    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
  كتاب آبي

  )5332(كد
  سطحي كتاب سه
  )5486(كد

  1100تا  541هاي  سوال
  سوال 560پيمانه)  34(

  600تا  340هاي  سوال
  سوال 260
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برابـر واحـدهاي تكرارشـوندة     625/0اسـتيرن،   وينيل كلريد كه در آن واحدهاي تكرارشوندة پلي استيرن و پلي ليتر از پلي 90به حجم در مخلوطي  - 115
و  04/1ترتيب برابر  وينيل كلريد به استيرن و پلي (چگالي پلي ؟وينيل كلريد برابر چند گرم است استيرن و پلي وينيل كلريد است؛ اختالف جرم پلي پلي

Clليتر است و  گرم بر ميلي 25/1 / , C , H :g.mol−= = = 135 5 12 1 ( 
1 (500  2 (1000  3 (2000  4 (4000  

جفت الكترون ناپيوندي روي  n.eجفت الكترون پيوندي و p.e(منظور از ؟است نادرستهاي جدول زير، دربارة مونومر داده شده،  چند مورد از داده - 116
 هاست.) اتم

n.e  كاربرد پليمر  ساختار پليمر  نام مونومر
p.e

  مونومر CHهاي شمار گروه  

  سيانو اتن
  

1  پتو
6  1  

  وينيل كلريد
  

1  كيسة خون
2  1  

  استيرن
  

  1  صفر  ظروف يكبار مصرف

  

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

دهد. پليمر حاصل از واكنش اين اسيد با اتيلن  را اكسيژن تشكيل مي هيدروكربني سيرشده زنجيربا درصد جرم يك اسيد دو عاملي  54به تقريب  - 117

HO) گليكول CH CH OH)− − −2 H) ؟كدام است 2 , C , O :g.mol )−= = = 11 12 16 

1 (
O O

n(C CH C O CH CH O)− − − − − − − −2 2 2
 

   2 (
O O

n(C CH CH C O CH CH O)− − − − − − − − −2 2 2 2
 

  

3 (
O O

n(O C CH CH C O CH CH O)− − − − − − − − − −2 2 2 2
 

  4 (
O O

n(O C CH C O CH CH )− − − − − − − −2 2 2
 

  
 .يابد ميگريزي . . .  پذيري در آب . . . و خصلت آب انحاللها، ميزان قطبيت . . .، ميزان  الكل  با افزايش شمار كربن در مولكول - 118

  افزايش –كاهش  -افزايش) 2    افزايش –كاهش  -كاهش ) 1
  افزايش –افزايش -كاهش ) 4    كاهش –كاهش  -كاهش ) 3

C) ؟اند مولكول فرضي با ساختار زير، كدام موارد از مطالب زير دربارة آن درست دربارة - 119 , O ,H :g.mol )−= = = 112 16 1 

  
/براي سوختن كاملالف)  g3   شود. مصرف مي (STP)در شرايطليتر گاز اكسيژن  5از آن، بيش از  5
  شود. هاي عاملي كربونيل، كربوكسيل و هيدروكسيد ديده مي گروهخوبي در آب حل شده و در ساختار اين تركيب فقط  بهب) 
  مول برم مايع واكنش دهد. 6تواند با  هر مول از آن مي ناسب،در شرايط مپ) 
  اكسيژن است. –كربن  ةبرابر شمار پيوندهاي يگان 6كربن در آن،  –كربن  ةيگان شمار پيوندهايت) 

  (پ) و (ت)) 4  )پ) و (ب() 3  (الف) و (ت)) 2  )ب) و (الف() 1
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از واكنش اتانول كافي با چند گرم اگزاليك اسيد  - 120
O O

(HO C C OH)− − −
 

شود و اختالف جرم  استر توليد مي گرم دي 14/13درصد،  90با بازدهي  
C) ؟استر برابر چند گرم است الكل و اسيد سازندة دي , O ,H :g.mol )−= = = 112 16  ها از راست به چپ خوانده شود.) (گزينه1

1 (1/8 – 2/0  2 (1/8 – 4/4  3 (9 – 2/0  4 (9 – 4/4  

C)؟از مطالب زير، درست است تعداد چهدهد،  كه يك استر را نشان مي ر با توجه به ساختا - 121 , O ,H :g.mol )−= = = 112 16 1 
 شود. بوتانوات ناميده مي اتيل •
 است. 2هاي كربن برابر  اتمشمار هاي هيدروژن به  در آن، نسبت شمار اتم •
 است. بر مول گرم 42آن برابر  ةسازند ةاسيد و الكل اوليمولي اختالف جرم  •
  كربنه هستند. 2و  4ترتيب  آن به ةاسيد و الكل سازند •

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 ؟هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 122

Cمولكولي استري با فرمولآ)  H O5 10   دست آورد. يك اسيد با متانول بهئانوپتوان از واكنش پرو را مي 2

  باشد. پيوند اشتراكي مي 9راي دا ساختاراستري با  الكل سازندة پليب) 

  دارد.پنج اتم كربن در هر واحد فرمولي خود  ،  استري با ساختار ةالكل سازندپ) 
  بوي موز يكسان است.عامل اصلي طعم و  ةك اسيد سازندليكربوكسيليك اسيد سازندة اتيل اتانوات با كربوكسيت) 
  نيروي غالب بين مولكولي از نوع هيدروژني است. Cدر ويتامينث) 

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
ــوعي پلــي  - 123 ــه ن ــوط ب ــر مرب ــه اســتر اســت كــه در تهيــة ظــروف  ســاختار زي اي كــاربرد دارد. كــدام گزينــه در مــورد آن درســت   پالســتيكي ژل

C)است؟ , O ,H :g.mol )−= = = 112 16 1 

 
C)شمار پيوندهاي) 1 H)− اسيد سازندة آن با شمار اين پيوندها در پروپن برابر است. يدر د  
  اتم است. 30شامل  موجود در ساختار اين پليمر، در مجموع ةهر يك از واحدهاي تكرارشوند) 2
  است.درصد  6/6الكل سازندة آن برابر با   درصد جرمي هيدروژن در دي) 3
  اند. ي آروماتيكها هر دو مونومر سازندة آن (مونومرها)، از تركيب) 4

C) ؟آن درست است فنيل آالنين است. كدام گزينه در مورد ةساختار زير مربوط به اسيد آمين - 124 , O ,H ,N :g.mol )−= = = = 112 16 1 14 
Cصورت فرمول مولكولي آن به) 1 H NO9 12     بوده و از تركيبات آروماتيك است. 2
  ل و يك گروه عاملي آميدي قرار دارد.در ساختار اين ماده يك گروه عاملي كربوكسي) 2
  آن با شمار پيوندهاي دوگانه در مولكول آن، برابر است. سازندة هاي هاي ناپيوندي روي اتم شمار جفت الكترون) 3
  است. اسيد برابر جرم مولي فورميك 6/3 به تقريب جرم مولي آن) 4

C)؟است نادرست گزينهكدام  - 125 , O ,H ,N :g.mol )−= = = = 112 16 1 14 
  شود. هيدروژني ديده مي يروي بين مولكولي از نوع پيوندها، ن ها مانند الكل ميندر آ) 1
  شوند. هاي دو عاملي توليد مي ينماسيدهاي دو عاملي و آ  آميدها از واكنش بين كربوكسيليك پلي) 2
Cمولي اختالف جرم) 3 H COOH2   است.بر مول گرم  15با آميد هم كربن خود برابر  5
  دارد. مقاومتهم جرم خود  دبرابر فوال 5يدهاي معروف است كه مآ كوالر يكي از پلي) 4
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 23:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1401ارديبهشت  16 آزمون - 7پروژة 
 

 باشد؟ هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت Bو Aبا توجه به دو تركيب - 126

  
 با يكديگر اختالف دارند. عدد 5هاي اين دو تركيب  هيدروژن •

 .آروماتيك استگشنيز  همانند تركيب عامل طعم و بوي Bتارساخ •

 جفت الكترون پيوندي وجود دارد. A ،40در ساختار مولكول •

  شود. گروه عاملي آميني يافت مي A ،2در ساختار •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟اند د از مطالب زير درستكدام موار - 127
  بوي ماهي به دليل وجود متيل آميد و برخي آميدهاي ديگر است.الف) 
  تر است. فوالد هم حجم خود پنج برابر مقاوم كوالر ازب) 

ها گروه عاملي آميدي هايي از پليمرهاي طبيعي هستند كه در ساختار آن نمونه مو، ناخن و پوست بدن انسانپ) 
O

C N

 
 
− = − 
 
  

  وجود دارد. 

هاي موجود در ساختار اين ماده به اشتراك  هاي ظرفيت خود را با ساير اتم % از الكترون60ترين آمين،  موجود در ساختار سادهاتم نيتروژن ت) 
  گذارد. مي

  فقط (ت)) 4  (پ) و (ت)) 3  (ب) و (پ)) 2  ) (الف) و (ب)1
 ؟ترتيب از راست به چپ كدام است به زيرمر پلي ةآمين سازند دياسيد و  دي فرمول مولكولي - 128

  
1 (C H O C H N−4 4 6 8 12 2     2 (C H O C H N−4 6 4 8 10 2  
3 (C H N C H O−8 10 2 4 4 6    4 (C H N C H O−8 12 2 4 6 4  

 ؟از مطالب زير درست است چه تعداد - 129

 شوند. آميدها تشكيل مي ي، پليبا كربوكسيليك اسيدهاي دو عامل از واكنش آميدهاي دو عاملي •

 هاست كه در تهية تاير اتومبيل، قايق بادباني و ... كاربرد دارد. آمين ترين پلي كوالر يكي از معروف •

 ند.رآميدها شركت دا پليدر ساختار  Nو C ،H ،Oهاي اتم •

عاملي هاي گروه ي ازآميدها تعداد در ساختار پلي •
O

C N− − −


  شود. ديده مي 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
رابر چند و در اثر تشكيل اين پليمر، ، ب(n)گرم باشد، تعداد واحد تكرارشوندة پليمر 40برابر  اگر اختالف جرم دي اسيد و دي آمين سازندة پليمر زير - 130

C) ؟چند گرم آب توليد شده است , O ,H ,N :g.mol )−= = = = 112 16 1 14 
1 (10 - 342    2 (10 – 360  
3 (16 - 342    4 (16 - 360  
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