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معاني مقابل چند واژه درست است؟- 1
برخورد)، الحان (آوازها)، برزنلقا (خوشمناسك (اعمال عبادي)، جلّت (جاويد)، شريعت (طريقت)، زهد (پارسايي)، مرشد (مريد)، خوش

  ) خدمتكاران(حشم ،(محلّه)
  پنج )4  شش )3  هفت )2  هشت )1
در كدام گزينه ذكر شده است؟ترتيب بههاي زيري واژهمعادل معناي- 2
  » جهت –زدودن –تندرو –قطره –اجازه«
  كنار –رفت –برومند –چّكه –بار )2  كنار –تزئين –راهوار –هحرش –بار )1
  كران –رفت –راهوار –هحرش –بار )4  كران –تزئين –برومند –چّكه –رخصت )3
در كدام ابيات آمده است؟ترتيب بهباشند،» م، رضوان و صنمزمتّفق، عا«معناي واژگانمعادلتوانند يكه ملماتيك- 3

  الف) بر آن سرم كه ننوشم مي و گنه نكنم / اگر موافق تدبير من شود تقدير
  ب) من و شمع صبحگاهي سزد ار به هم بگرييم / كه بسوختيم و از ما بت ما فراغ دارد

  االسري سوي پروردگارمع اهللا معني نون و القلم / رهسپار ليلهج) همنشين لي
  د) نغمة دلكش تو حور سرشت / چون نواي فرشتگان بهشت

  الف، ج، د، ب )4  ب، د، الف، ج )3  ج، ب، الف، د )2  الف، ب، ج، د )1
اماليي دارند؟غلطهمة ابيات كدام گزينه- 4

  هر مهر محضر آفتابيشود از روشنهركس به توقيع قبول او رسيد / ميمحضرالف) 
  ناكرده از بهر صفر پا در ركاب / تركتاز لشگر هجران مرا پامال كردماب) ُترك

  ج) نعرة مستان و وعظ واعظان / آن خروش بلبل و اين بانگ زاغ
  بيدمشكي دارمتحفهد) لرزم ز فراغ زلف مشكيت چو بيد / زين است كه

  اندام باش / خستة زلف سياهش با هزار اسرار شو يمساق سسيمينهـ) بندة آن سرو
  ب، د، هـ )4  الف، ب، ج )3  ب، ج، د )2  الف، د، هـ )1
شود؟اماليي ديده ميغلطدر كدام گزينه- 5

  اندر فلك عشق هر آن مه كه بتابد / آن ابر تو است اي مه و فرض است دريدن )1
  افالك كشيديمت براماشقت وخها / ما رچون طبل رهيل آمد و آواز جرس )2
  رست / به جاي ميوه و ُگل، خار و سنگ و هامون استاي كه در او صدهزار ُگل ميبه روضه )3
  طور سينينها آنشكست تجلّي فضل دارد / ميان كوهاز )4
هاي اماليي بيشتر است؟غلطدر كدام گزينه تعداد - 6

ري عزّ اسمه قادر نتواند بود و اندك و بسيار و خورد و بزرگ آن به تقديري سابق و حكميخاست با بي  كس بر نفع و ضرر در حق كسيهيچ )1
  مبرم بازبسته است. 

  چون روز هفتم بود، بفرمود تا علما و اشراف حضرت را حاضر آوردند و اشارت كرد كه مضمون اين كتاب را بر اسماع حاضران بايد گزرانيد.  )2
  بصيرت است. ايل، نسيب اصحابضاقسام ف )3
  گذشت. خلفا مي عذكر اين كتاب بر اسما ،ي طلوع كردهچون بالد عراق و پارس به دست كشورهاي اسالم فتح شد و صبح ملت بر آن نوا )4

هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروعهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2فارسي(هاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر         
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از         

  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف        

2فارسي
 ادبيات سفر و زندگي

 ادبيات انقالب
  اسالمي

  (بانگ جرس)
  92تا65 ةصفح

دقيقه15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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است؟متفاوتنوع جناس در كدام بيت با ساير ابيات- 7
  دعوي وجود / تا نزد اهرمن رهش بدرقة ملك نخواستزاهد و ورزش سجود آه ز )1
  خورشيد را حاجب تويي اميد را واجب تويي / مطلب تويي طالب تويي هم منتها هم مبتدا )2
  ندامرا به علّت بيگانگي ز خويش مران / كه دوستان وفادار بهتر از خويش )3
  جويم من شيفتة يارمخواهم من عاشق ديدارم / اغيار نميدينار نمي )4
است؟رستنادمفهوم كنايي به كار رفته در كدام بيت- 8

  وادي پر از فرعونيان و قبطيان است / موسي جلودار است و نيل اندر ميان است )1
  (نيل اندر ميان بودن: كنايه از سخت و پرخطر بودن راه)

  ) جانان من برخيز و آهنگ سفر كن / گر تيغ بارد، گو ببارد، جان سپر كن2
  (تيغ باريدن: كنايه از نهايت شدت و سختي)

  ن برخيز و بشنو بانگ چاووش / آنك امام ما علم بگرفته بر دوشجانان م )3
  پذير بودن) (علم بر دوش گرفتن: كنايه از تسليم

  دريادالن راه سفر در پيش دارند / پا در ركاب راهوار خويش دارند )4
  (دريا دل: كنايه از شجاع و دلير) 

 .داردوجود» پارادوكس« ةبيت ... آرايجز بهابيات زير،در همة- 9
  جايي سراجا / وين عقابان راست بيپرد از جابههر عقابي مي )1
  ديد معراج ز پا افتادن ما راغلتيد از شرم سرافرازي / اگر ميفلك در خاك مي )2
  رفتسد روان در ديدة شاه / ز هر موجي هزاران نيش ميايناز )3
  جانا، بنشينم و برخيزمبرَمتگفتي به غمم بنشين يا از سر جان برخيز / فرمان )4
در كدام گزينه آمده است؟ترتيب به» آميزي، استعاره و كنايهتشبيه، حس«هايآرايه- 10

  شنودمهاي شيرين ميسرودم / كزان لبالف) از آن گفتار شيرين مي
  آزار / ستيز او همه با عاشق زارب) كه ديده است اين چنين ماه دل

  شمن به جوش است / به او در گفتگو با من خموش استپ) به من سرد است و با د
  زن كشت محبتت) به دل سنگ افكن ميناي طاقت / به خوي آتش

  پ، ت، الف، ب )4  پ، ت، ب، الف )3  پ،الف،بت، )2  ت، الف، ب، پ )1
بيت ... جز بهوجود دارد» بدل«در تمام ابيات نقش تبعي- 11
  ليكن / كژدم از خبث طبيعت بزند سنگ به نيشاك ندارمبمن خود از كيد عدو )1
  ما همه چشميم و تو نور اي صنم / چشم بد از روي تو دور اي صنم )2
  همه اشكم، همه آهم، همه دردم، همه داغم / كه چرا روشن از آن چهره نگرديد چراغم )3
  كنندفرمايان چرا خود توبه كمتر ميز دانشمند مجلس باز پرس / توبهدارممشكلي )4
آمده است؟نادرست» اضافي«در كدام بيت تعداد تركيب- 12
  )2(تا روز ساغر مي در گردش است و بخشش / تا روز گل به خلوت با سوسن است امشب  )1
  )5(نمود / جوهر خود را زبان خامة فوالد مالوح امكان تنگ ميدان است ورنه مي )2
  )3(يرخساراش داغي ز درد اللهبود در سينهخبر از سوز پنهانم كسي دارد كه همچون من /  )3
  )3(رسدصداست چو آيينه آب عمر / از رفتنش به گوش من آواز ميهرچند بي )4



  5 :ةصفح  يازدهمعمومي                             99بهمن24آزمون- 5پروژة

تعداد تركيب وصفي متن زير در كدام گزينه آمده است؟- 13
رفت و با اينها راه ميك مدتي فرسنگاصلي سرعت بود و او با تمرين توانست بيش از هر مرغ دريايي ديگر سرعت بياموزد. وي در اند ةمسئل«

ولي هر بار ،سرازير شدپايينبه طرف وكرد. هزار متر باال رفتدادند. باز هم تمرين ميهاي او ثبات خود را از دست ميسرعت، معموًال بال
  » ايستاد.حركت باز ميازچند ثانيههايشيكي از بال

  سيزده )4  دوازده )3  يازده )2  ده  )1
درستي بيان شده است؟توجه به بيت زير نقش كدام كلمه بهبا- 14
  » عنبرچون سنگ بدم، هستم امروز چو ياقوت / چون خاك بدم هستم امروز چو«
  چو: قيد )4  امروز: مسند )3  سنگ: نهاد )2  ياقوت: متمم  )1
... نقش تبعي به كار رفته است. جز بههادر همة گزينه- 15
  بسيار / جهان را عشق در كار است در كارخواص عشق بسيار است )1
  او خود همه كام و راي او گفت / نفرين خود و دعاي او گفت )2
  سالم اوست دليل ره سالمت و من / كالم اوست كليد در علوم و حكم )3
  بوسه بده به روي خود راز بگو به گوش خود / هم تو ببين جمال خود هم تو بگو ثناي خود )4
قرابت دارد؟» اذهبا الي فرعون انه طغي، فقوال له قوالً لينا«گزينه با آيةمفهوم كدام -16
  صفتان همه زبردست شدند / موسي و عصا و رود نيلي بفرستفرعون )1
  تر هم از جنگاگر مردي ز دشمن دل مكن تنگ / مدارا كردن اولي )2
  وارشنوي موسيكار اين قوم به هارون قضا كن تسليم / تو برو تا سخن از حق )3
  فسون كينه نيست / صنعتي دارد حسد از شعله پروردن در آبنرمي گفتار ظالم بي )4
متناسب است؟» قاسر از من كه بد كردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استيبه حرص ار شربتي خوردم مگ«مفهوم كدام گزينه با بيت- 17
  زرده درشتانه بود، خرده مگيرآفمگير / حرخرده بر حرف درشت من آزرده )1
  ر خرده بر ارباب عشق و عيب مكنيمگ» / كُن« ةچو كلك صنع چنين رفت بر صحيف )2
  كه نجوشمعيبم مكن ار دود دلم در جگر افتاد / با اين همه آتش نتوانم )3
  ه، من غم كشم نه ساغردبانگيرم بر من مگير جانا / من خون خورم نهگر باده مي )4
است؟متفاوتفهوم كدام گزينه با بقيهم- 18
  كنيجا ميكني جمله بهكني / هرچهها ميمن چه بگويم كه چه )1
  گر بنوازي و گر برنجاني  تسمرا كه پيش تو اقرار بندگي كردم / روا )2
  قهر تو به اغيار به از لطف تو با ماست / اين لطف به اغيار كه دارد كه تو داري )3
  رانيخواني / حاكمي گر به قهر مير به لطف ميام گبنده )4
دارد؟غرابت» از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم / بانگ از جرس برخاست واي من خموشم«بيتمفهوم كدام گزينه از- 19
  توان گفتنسايش / چو اهل كاروان پا در ركابم ميآبه باغ دهر چون شبنم ندارم خواب )1
  كاروان / ترسمش منزل نبيند جز به خوابخفته در وادي و رفته )2
  خبر از غلغل بانگ جرسيكاروان رفت و تو در خواب و كمينگه در پيش / وه كه بس بي )3
  ترسم از كاروان بازمانيروي ساكن و خواب در سر / كه ميچنان مي )4
متناسب است؟» خار و خاره بنديماز سدوقت است تا برگ سفر بر باره بنديم / دل بر عبور«مفهوم كدام گزينه با بيت- 20
  ساز و زاد ره برگير / كه عاقبت برود هركه او ز مادر زادبيا و برگ سفر )1
2( تش زند در خار و در خاشاك ماخار و خاشاك تن ما سدĤراه جان ماست / عشق كو ك  
  شمشادم / از خاره و از خار برويد گل وسور اسب تو بر خاره و بر خار نهد )3
4( پا درافكنند، نايستازره شوند، برو / هزار ره گرتهزار كوه گرت سد  
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نعي26 -21(العربية:إليأومنللّترجمةالجوابفياألدقّ واألصح(  

»:مايعلمه اهللا فقط، قليلٌ!أنَّتُظهر َلناالمطالعُة«- 21

 !داند كم استسازد كه آنچه خدا آن را ميما آشكار ميمطالعه بر) 1

 !داند، اندك استسازد كه آنچه فقط خداوند ميخواندن ما را آگاه مي) 2

 !داند كم استسازد كه آنچه فقط خدا آن را ميمطالعه براي ما آشكار مي) 3

  !دسازداند، براي ما آشكار ميخواندن، اندك بودن آنچه را كه خداوند مي) 4

»:!هذا سرّ نجاحي في الحياةواُعود لساني علي الكَالم اللين«- 22

زندگي من است!موفقيت دراين راز ودهم) زبانم را به كالمي نرم عادت مي1

زندگي است!موفقيت من دراين رازو) گاهي زبانم را به كالمي نرم عادت دادم2

زندگي است!موفقيت من درين رازاودهم) زبانم را به كالم نرم عادت مي3

زندگي است!موفقيت من دراين راز ودهم) گاهي زبانم را به كالمي نرم عادت مي4

  »: !حديقُة شاهزاده من أروعِ اآلثار المسجلة في قائمة التّراث العالمي تجذب سنويًا سياحاً من دول العالَم«- 23

  كند!ساليانه از كشورهاي مختلف جهان گردشگر جذب مياست در حالي كهدر ليست ميراث جهانيهثبت شدترين اثرباغ شازده جالب )1

  شوند!ثبت شده در ليست ميراث جهاني است كه ساالنه از كشورهاي جهان جهانگرداني جذب آن ميترين آثار) باغ شازده از جالب2

  كند!هان ثبت شده و ساالنه جهانگردانِ كشورهاي جهان را جذب ميباغ شازده يكي از اثرهاي جالب است كه در ليست ميراث ج )3

  كند!ساالنه جهانگرداني را از كشورهاي جهان جذب مياست كهترين اثرهاي ثبت شده در ليست ميراث جهانيجالب )جمله(باغ شازده از )4

در :»!الكثيرةعلى عكس مهاجم كرة القدم الذي ليس له المسؤوليةفي ملعب كرة القدماًدجمهماًيلعب حارس المرمى دوراًفي مباراة اليوم ... «- 24

  امروز ...مسابقة

  !كندبان برخالف مهاجم فوتبال كه مسئوليت زياد ندارد، در زمين فوتبال نقش بسيار مهمي را ايفا ميدروازه) 1

  كه مسئوليت بسيار ندارند!فوتبالبرخالف مهاجمان ،كندمي  بان نقشي بسيار مهم را در زمين فوتبال بازيدروازه) 2

  كنند!را ايفا ميترين نقشمهمثيري ندارند،أها برخالف مهاجمان فوتبال كه چندان تباندر زمين فوتبال دروازه) 3

  !ايفاي نقشش بسيار مهم استبان كهبرخالف دروازه ،زياد مهمي ندارددر زمين فوتبال مهاجم مسئوليت) 4

روع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2زبان قرآن (،عربيهاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر      
  ؟بوده است10عملکرد شما در آزمون قبل چند از      
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف      

دقيقه210زبان قرآن،عربي

  عجائب األشجار●
(المعرفةُ و النّكرةُ، في

( اضيبِ الريلعالم  
  آداب الكَالم●

  (متن درس)
  46تا33صفحة

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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  عين الصحيح:- 25

  ترين بناهاي تاريخي در ايران است!زيبا ءباغ فين جز :!»إيرانفياآلثار التاريخيةأجملأحدفينديقةح«) 1

  كنند!تماشاگران فوتبال همواره تيم خود را در ورزشگاه تشويق مي :!»فريقهميشجعونالمالعبفيالقدمكرةمتفرّجو« )2

  آورد!نمياش را به يادو گذشتهشبعضي از خاطراترگمپدربز :!»ماضيه وذكرياتهبعضيجد ريتذّك ال« )3

  شوند!بندگان خداوند كه نيكوكار هستند هرگز فراموش نمي :!»أبدًاالصالحونَاهللاعبادينسى ال« )4

  »:!صاحب آن مغازه كه به من تخفيف بيشتري داد، شلوارها را پس نگرفت«-26

    كثر ما استرجع السراويل!) صاحب ذلك الدكّان الّذي أعطاني تخفيضاً أ1

  رجع السروال!) صاحبة ذلك المتجر الّتي أعطتني أكثر تخفيٍض ما2

    ) صاحبة ذلك المتجر الّتي أعطتني تخفيضاً كثيرًا ما استرجعت السروال!3

  ) صاحب ذلك الدكّان الّذي أعطاني التّخفيض األكثر ما راجع السراويل!4

  :أكثرالتّضاد اعين عبارة جاء فيه- 27

  !الكالم الخشن تأثيره أكثر من الكالم اللّينبعض األحيان) 2  !) إذا كان الكالم صواباً كان دواء و إذا كان خطأ كان داء1

3بر نوعانِ صبرٌ علي ما نكرَه و صبرٌ علي ما نحبثَ) علينا أن4  !) الصدوابنَتَحديد و الصمع اآلخرين بالقول الس!  

  ضيحات التّالية: للتّوالخطأعين - 28

  !لحمل األشياء)  الفرس: حيوانٌ لبونٌ يستعمل للرّكوب و2  في الحروب الماضية!كانت تُستعملحربيةٌالحسام: أداٌة) 1

  ) المزرعة: مكان يعمل فيه المزارعون!4    ) المشكاة: مصباح فيه فتيلةٌ تُضاء بالزّيت!3

  »:آن«معناه» ال«عين - 29

    من أحد الصفوف فأسرعت نحو باب الخروج!) سمعت صوتًا عجيبا1ً

  ) إنّ هذا الطّالب المشاغب ليس قادراً علي حلّ تمارين هذا الدرس!2

    في شمال البلد!و له مزارع الرّز الكبيرةنشيطمزارعاالَكبروناأخ) 3

  ) أمسِ شاهدت رجالً في السوق، كأّن الرّجل كان معلّمي قبل سنوات!4

  :إليه نكرةًفعين المضا- 30

  الجميلة!) يوجد نوع من الشجرة الخانقة في جزيرة قشم2  !سجلت قبة قابوسٍ في قائمة التّراث العالميقد) 1

  !) الجو في محافظة أردبيل في فصل الشّتاء بارد جدا4ً   !في أي بالد تقع األهرام الثّالثةون) هل تعلم3
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آيد واي به دست ميهاي خود است، چه نتيجهبه اهميت و جايگاه مسئوليتترين مردم نسبتبا امعان نظر به اينكه پيامبر اكرم (ص) آگاه- 31
گردد؟هاي رسالت پس از پيامبر (ص) مردود ميكدام فرضيه در خصوص مسئوليت

  هاپايان يافتن همة مسئوليت –توجهي بگذرد. كوت و بيمهمي با س ةتواند از كنار چنين مسئلرسول خدا (ص) نمي) 1
  هاسكوت اسالم در مورد مسئوليت –توجهي بگذرد. مهمي با سكوت و بي ةتواند از كنار چنين مسئلرسول خدا (ص) نمي) 2
  هاسكوت اسالم در مورد مسئوليت –. جامعه را بدون حاكم و رهبر رها كندتواندگر مردم در همة امور زندگي است نميپيامبر (ص) كه هدايت) 3
  هاپايان يافتن همة مسئوليت –. جامعه را بدون حاكم و رهبر رها كندتواندگر مردم در همة امور زندگي است نميپيامبر (ص) كه هدايت) 4
مفهوم با كدام عبارت است؟هم ،شدكه از سوي حاضران در روز غدير داده» سهِمينَ من أنُفنلي النّاسِ بالمؤممن أو«جواب سؤال- 32

1 (»لين كُنت مواله فهذا عريد اهللا«) 2  »موالهمنَّما ياعنكُم الرّجس أهل البيت بيذهل«   
  »م اهللا و رسوله و الذين آمنواانَّما وليكُ«) 4  »نزِلَ إليك من ربكاُيا أيها الرَّسول بلغ ما«) 3
ومت و تعليم و تبيين دين پس از رسول خدا (ص) چه بود؟علت افزايش نياز جامعه به حك- 33

  ناپذير است. نشدني و پاياناصوالً حكومت و ادارة جامعه و تعليم و تبيين دين، امري تمام) 1
  جامعه همواره نيازمند حاكم و معلمي است كه بتواند راه رسول خدا (ص) را ادامه دهد و احكام اسالم را اجرا نمايد. ) 2
  هاي مختلف، پيدايش مسائل و مشكالت جديد اجتماعي را به دنبال داشت.ترش اسالم، ظهور مكاتب و فرقهگس) 3
  ترين دين الهي است.توجهي به اين مسائل بزرگ، دليلي بر نقص دين اسالم است و اين در حالي است كه اسالم، كامل بي) 4
 ةگذشت«و يا از »و ساير امور روزمرههاو آشاميدنيهاخوردني« ةو يا دربار »خرتآ« ةپيامبر اكرم (ص) در برابر كساني كه نزد ايشان دربار- 34

دادند؟العملي نشان ميترتيب چه عكس به ،گفتندمي »خود
  كرد. نميمنعآنان را –كردمينبا آنان همراهي –شدميسخنبا آنان هممهربانيبا) 1
  كرد. نميمنعآنان را –شدسخن ميبا آنان همبانيبراي اظهار مهر –كردبا آنان همراهي مي) 2
  داشت. ميآنان را از ادامه بحث باز –شدسخن مي  با آنان هم –كردبا آنان همراهي مي) 3
  داشت. ميآنان را از ادامه بحث باز –كردبا آنان همراهي مي –شدسخن ميبا مهرباني با آنان هم) 4
كدام سيرة نبي مكرّم اسالم در رهبري جامعه است؟ ةترتيب دربارهاي زير بههريك از عبارت- 35

  كرد. زده را درمان ميبا داروهايش بيماران غفلتپيامبر (ص) - 
   »آلود نكنيد.زهرهرگز آب مشركان را: «كردها سفارش ميدر جنگپيامبر (ص) - 
  » ا شما معاشرت كنم.با دلي پاك و خالي از كدورتبدوست دارم«فرمود: پيامبر (ص) مي- 
  محبت و مدارا با مردم –مبارزه با فقر و محروميت –كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت) 1
  محبت و مدارا با مردم –كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت –كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت) 2
  مبارزه با فقر و محروميت –كوشي و دلسوزي در هدايت مردمسخت –محبت و مدارا با مردم) 3
  مبارزه با فقر و محروميت –مبارزه با فقر و محروميت –محبت و مدارا با مردم) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2دين و زندگي(هاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر       
  بوده است؟10آزمون قبل چند ازعملکرد شما در       
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف       

  تفكر و انديشه
(امامت، تداوم رسالت،
پيشوايان اسوه، وضعيت

فرهنگي، اجتماعي و سياسي
مسلمانان پس از رحلت

رسول خدا)
آزمون قبل10چند از  94تا59ةصفح مون امروزبراي آز10گذاري چند ازهدف 

دقيقه210دين و زندگي
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و مللاقوامكنند و علت انحطاط و سقوطالشأن اسالم را براي چه گروهي سرمشق نيكو معرفي ميخداوند، پيامبر عظيم ،منظر قرآن كريماز -36

سلف در كالم نبوي كدام است؟

  پيشوايان دينو روشدوري از مسير – »خر و ذكر اهللا كثيراًيرجو اهللا و اليوم اآل«) 1

  پيشوايان دينو روشمسير زدوري ا – »ةِالبريخيرمنوا و عملوا الصالحات اولئك همآالّذين«) 2

  اي عدالتداشتن تبعيض در اجرروا – »الّذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريةِ«) 3

  داشتن تبعيض در اجراي عدالتروا – »خر و ذكر اهللا كثيراًيرجو اهللا و اليوم اآل«) 4

در عصر ائمه (ع) است؟ »بديل حكومت عدل نبوي به سلطنتت«مربوط به چالش ،كدام موارد ذكر شده- 37

  هاي اصيل اسالميالف) انزواي شخصيت

  يشكل جديد به زندگي اجتماع اب) ورود جاهليت ب

  ر از معيارهاي اسالميودبهافراديافتنرجستهبج) جايگاه

  توجهي به سيرة نبوي در جامعهطلبي و بيد) گسترش راحت

  د ،ب) 4  ج ،ب) 3  د ،الف) 2  ج ،الف) 1

آورد؟ايشان را به درد ميقلبداند و چه چيزيامام علي (ع) رمز پيروزي شاميان بر مسلمانان را در چه مي- 38

  اعتنايي و كندي در حق امام بي –اتحاد در باطل) 2  اعتنايي و كندي در حق امام بي –عت از زمامداراطا) 1

  تفرقه و پراكندگي در مسير حق –اتحاد در باطل) 4  تفرقه و پراكندگي در مسير حق –اطاعت از زمامدار) 3

هريك از موارد ذكر شده، مربوط به زمان امامت كدام معصوم (ع) است؟- 39

    الف) به حكومت رسيدن معاويه

  ب) جنگ با عهدشكنان و دشمنان داخلي

  عليه امام معصومج) به راه انداختن جنگ صفين

  امام حسن (ع)  –امام علي (ع)  –امام حسين (ع) ) 2  امام علي (ع)  –امام علي (ع)  –امام حسن (ع) ) 1

  امام علي (ع)  –امام حسن (ع)  –مام حسين (ع) ا) 4  امام حسن (ع)  –امام حسن (ع)  –امام حسن (ع) ) 3

هاي زيريك از رخدادترتيب معلول كدام به »گرفتار شدن به اشتباهات بزرگ«و »منزوي كردن اهل بيت (ع)ائمه جهتتالش حاكمان وقت« -40

باشد؟مي

  الگوهاي نامناسب ةارائ –تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 1

  تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث –بالگوهاي نامناس ةارائ) 2

  (ص)ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم –الگوهاي نامناسب ةارائ) 3

  (ص)ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم –تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 4
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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. 

41- Using the Internet to collect information about different topics … a common practice since the 
invention of computer technology. 

1) have become 2) became 3) become 4) has become 
42- Despite scientists’ hard work, humans have not been able to live on Mars … . 

1) still 2) yet 3) ever 4) since 
43- The young man only … his mother for a few years, because she passed away many years ago 

when he was 5. 
1) has known 2) knew 3) is knowing 4) knows 

44- The new foreign student has been in a terrible … state because of his inability to express himself 
at school. 

1) similar 2) emotional  3) physical 4) balanced 
45- The police asked the passengers to … their suitcases before leaving the airport. 

1) prevent 2) contain 3) identify 4) improve 
46- While the food pyramid suggests five ... of fresh fruit and vegetables per day, the average is 

about two. 
1) conditions 2) servings 3) members 4) manners   
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. 

Although there is a great deal of variation within each gender, on average, men and women discuss a 
surprisingly different range of topics. According to some studies, men and women ranging in age 
from seventeen to eighty described the range of topics each discussed with friends of the same sex. 
Certain topics were common to both men and women: work, movies, and television were topics for 
both groups. However, the differences between them were more significant than the similarities. 
Female friends spent much time discussing personal and domestic subjects, relationship problems, 
family, health, weight, food, and clothing. Men, on the other hand, were more likely to discuss music, 
recent events, sports, and business. Women were more likely to talk about close friends and family. 
By contrast, men spent more time talking about famous sportspeople and media personalities. These 
differences can lead to frustration when men and women try to converse with one another. 
47- We can understand from the passage that women … . 

1) are unwilling to discuss personal subjects  
2) are interested in discussing relationship problems  
3) never talk about other men and women 
4) don’t like talking about anything 

48- According to the passage, men … . 
1) need to learn to communicate better 2) like talking about movies as women do 
3) don’t probably talk about media personalities 4) have no common topics with women 

49- The passage mainly discusses … . 
1) what women’s hot topics are 2) why men don’t like conversing with women 
3) the topics men like discussing 4) the conversational topics of men and women 

50- The word “them” in line 5 refers to … .  
1) groups  2) movies  
3) movies and television 4) men  

روع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2زبان انگليسي(هاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر  
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از  
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف  

2انگليسي  زبان دقيقه15
● A Healthy 

Lifestyle 
(Get Ready, …, 

Grammar) 
آزمون قبل10چند از67تا49ةصفح براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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PART C: 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. 

51- I … him for three years, because I haven’t been there … I left school. 

1) haven’t seen __ for  2) haven’t seen __ since 

3) didn’t see __ just  4) don’t see __ since 

52- Our English teacher … ill … the last month. 

1) has been __ since 2) is __ for 3) was __ since 4) has been __ for 

53- How long …? 

1) you have known your best friend 2) your best friend you have known 

3) have your best friend you known 4) have you known your best friend 

54- Children should be protected against the disease because they are more at … than others. 

1) topic 2) oven 3) risk 4) stage 

55- I don’t know why the audience burst into … when I made a suggestion for the next meeting. 

1) patient 2) laughter 3) project 4) factor 

56- People should come to realize the importance of a … diet; otherwise, they’ll face lots of 

problems such as a heart attack. 

1) heavy 2) healthy 3) mental 4) depressed 

PART D: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Today, watching TV is an inseparable part of everyone’s lifestyle. But, what did we use to do before 

there was television? Television hasn’t been with us all that long, but we are already beginning to 

…(57)… what the world was like without it. Before we accepted TV into our homes, we never found 

it difficult to fill our free time. We used to …(58)… our friends, and talk to them. We used to go to 

theaters, cinemas, restaurants and sporting …(59)… . We even used to read books and listen to music 

sometimes. All that was in the past. Now all our free time is influenced by TV. We go home and eat our 

food …(60)… to be in time for this or that program.  

57- 1) forget 2) predict 3) decrease 4) choose 

58- 1) gain 2) behave 3) continue 4) visit 

59- 1) stages 2) events 3) risks 4) diets 

60- 1) quickly 2) recently 3) politely 4) powerfully 

 

گواه (آشنا) پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباری است و در تراز كل شما تأثير دارد.



يازدهم99بهمن24آزمون -)5(پروژة 12: صفحه    رياضي  اختصاصي

  
  
  
  
  

هاي طراحيسؤال
  

1g(x)تابعاگر -61 x b  2وارون تابع 6f (x) x x a  3در بازة[ , )  باشد، مقدارa bكدام است؟  
1 (11  2 (9  3 (8  4 (5    

اگر -62
2 1

x
f (x)

x



و

2
1

2
g(x)

x



  ؟  نيستشامل چند عدد صحيح(x)(fog)دو تابع مفروض باشند، دامنة تابع

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

به صورتgتابع -63
g :

g(x) x





2

 
2 :تعريف شده است و داريم 3 4 2 9 4 4 6 5 3 16 2f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}  . اگر

  كدام است؟Bمجموعةمتمايزمجموع اعضاينمايش دهيم،Bرا باfogمجموعة برد تابع
1 (6  2 (8  3 (9  4 (11  

fog)اند. حاصلمتقاطع 2اي به طولدر نقطهgيو تابع خط fايدر شكل مقابل، تابع دو ضابطه -64 )( )1   كدام است؟18
1 (1-                        
2 (3  
3 (7-  

4 (1
2  

  

1نمودار دو تابع نمايي -65
3

xf (x) ( )2و
3

xa
g(x) ( )


رت مقابل است. حدودبه صوaكدام است؟  

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

xمعادلة -66

x
log log 3

9 3     چند ريشة حقيقي دارد؟1
   3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

xاگر نمودار تابع -67
bf (x) a log ،حاصلبه صورت زير باشدa bتواند باشد؟  كدام مي  

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

logاگر -68 a7
3 2

logباشد، حاصل2

3 16
  كدام است؟77

1 (a

a

 2
2

1  2 (a

a

2
2

1  3 (
a 2

1
1

  4 (a 2 1  

  دقيقه30)1(حسابان

  ) 1(حسابان
(از محاسبة وارون يك تابعتابع

توابع نمايي /)2تا پايان فصل
  )3فصل(كلو لگاريتمي

  90تا57هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(حسابانهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

  است؟بوده10عملكرد شما در آزمون قبل چند از
شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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3نمودار دو تابع -69 1ax bf (x)  وg(x) x x   21 2 كننـد. نمـودار   قطـع مـي -2و 2هـاي  همديگر را در دو نقطه به طول62
fتابع (x)كدام است؟  

  

  
  
  
1  (      2    (  
  
  

  
  
  
  
3(      4    (  
  
  
  

logEبرحسب ارگ از رابطـة(E)نرژي آزاد شدهادر مقياس ريشتر باشد، مقدارMلرزه برابراگر بزرگي زمين -70 / / M 11 8 1 بـه  5
10لرزة دوملرزه رخ داده است. اگر انرژي آزاد شده در زمينآيد. دو زميندست مي لـرزه اول باشـد،   برابر انرژي آزاد شده در زمين1000

  لرزة اول است؟لرزة دوم چند ريشتر بيشتر از بزرگي زمينبزرگي زمين
1 (2  2 (3

2  3 (5
3  4 (5

2  
  

  هاي گواه (شاهد)سؤال
  

fتابع -71 (x) ax b ،a 0مفروض است. اگرf (x) f (x) 1b   كدام است؟باشد، مجموعه مقادير
1( { }0  2( { }1  3 ({ }1  4 (R  

xوارون تابعضابطة -72 ; x
y

x ; x

  
  

0
0

    ، كدام است؟
  

1 (y x| x | ;x R   2 (y x ;x  2 0  3 (y x ;x R  2  4 (y x| x | ;x R    
xاگر -73 x

f (x)
x x

 
   

1 0
1 xو0 x

g(x)
x x

 
    

2
1 f، حاصل2 g xبه ازاي2 f ( )   چقدر است؟0

1 (2  2 (4-  3 (6-  4 (3  
fاگر -74 (x) ax b  و(fof )(x) x 4 f، آنگاه3 ( )20كدام است؟(a )

1( 2-  2( 3-  3( 4-  4 (5-  
شود؟سال، چند گرم از ماده تجزيه مي450گرم از اين ماده موجود باشد، بعد از20اگر در ابتداسال است.150راديواكتيو برابر ةعمر يك مادنيمه -75

1( 5/2   2( 5/17  3( 15  4( 5/7  
x ةطول نقط -76 yبرخورد كدام خط زير با نمودار تابع  )ةدر باز3 , )1 قرار ندارد؟2

1 (y / 3 5  2 (y  2 2  3 (y  5  4 (y  3 3  
xةنمودار تابع با ضابط- 77 xy       2 2 34 3 2 9x y…طولاي بهها را در نقطهمحور   كند.قطع مي  …عرضاي بهها  را در نقطهو محور

مثبت -) منفي4  منفي -) منفي3  مثبت -) مثبت2  منفي -) مثبت1
x)نمودار تابع به معادلة -78 )y log   10

102x xها، محور 0yرا با طول yو محور xكند. حاصلقطع مي0ها را با عرض y0 كدام است؟0
1 (90  2 (91  3 (100  4 (101  

alogاگر -79  8 3
4loga باشد، مقدار

2

  كدام است؟2
1 (4-  2 (3-  3 (4  4 (5  

yهاينمودار دو تابع با معادله -80 log(x ) 2 yو1 log(x )  1 كنند؟طع مييكديگر را در چند نقطه ق1
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ
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ABCDشود. كدام گزينه در مورد چهارضلعيتصوير ميDروي رأسACتحت بازتاب نسبت به قطرBرأسABCDدر چهارضلعي -81

  الزامًا درست است؟
  االضالع است. ) متوازي2    لوزي است. ) 1

  ) محيطي است. 4    ) محاطي است. 3
آوريـم.  به دست ميLاست. تصوير دايره را تحت بازتاب نسبت به محور 6و10برابرLبيشترين و كمترين فاصلة نقاط يك دايره از خط -82

  طول مماس مشترك داخلي دايره و تصويرش كدام است؟
1 (16  2 (6 6  3 (4 15  4 (15    

ADانتقال داد؟CDرا به رويABتوانمفروض است. با چند بردار از بردارهاي زير ميABCDاالضالعمتوازي -83

،CB


،BD


،AC


  

     صفر    ) 1
2 (1   
3 (2  
4 (4   

BCرا تحت بردارA، نقطةABCدر مثلث -84


CAبرداررا تحتBو نقطةAبه نقطة


ABرا تحـت بـردار  Cو نقطةBبه نقطة


بـه  
  دهيم. كدام گزينه درست است؟انتقال ميCنقطة
Aبر مركز دايرة محاطيABCمثلثهايمحل همرسي ميانه) 1 B C   .منطبق است  
Aهايبر محل همرسي عمودمنصفABCهاي) محل همرسي ارتفاع2 B C   .منطبق است  
  واقع است. CوA،Bاطقبر نABCهاي محاطي خارجي مثلث) مراكز دايره3
Aبر مركز دايرة محيطيABC) مركز دايرة محاطي4 B C  گيرد. قرار مي  

  ت؟هاي زير درست اسچه تعداد از گزارهدر تبديل دوران -85
  شود. جا مينسبت به مركز دوران جابهAالف) در هر تبديل دوران، نقطة مفروض

  ماند. ب) در دوران يك زاويه، اندازة زاويه ثابت مي
  ج) دوراني وجود دارد كه شيب خط را حفظ كند. 

  د) دوراني وجود دارد كه جهت شكل را تغيير دهد. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

وOبه مركزRمتقاطع باشند. اگر تحت دورانOدرBCوABهاي دو ضلع، عمودمنصف...ABCDضلعي منتظمnفرض كنيد در -86
R(A)،0108زاوية D،باشدnكدام است؟  
1(10    2 (12  3 (15  4 (18  

6ABخطپاره -87 مفروض است. نقطةA0ساعتگرد به مركز90تحت دورانBروي نقطةAشـود. اگـر  تصـوير مـيB  دوران يافتـة
AAچهارضلعي ،باشدAمركزساعتگرد به90تحت دورانB0نقطة BB كدام است؟همواره  
0متوازي) 2    لوزي) 1   60االضالع با زاوية

  45االضالع با زاوية0) متوازي4    ) مستطيل3
2يك مربع به ضلع -88 1ايم. محيط ناحية مشترك بين مربع و تصويرش كدام است؟دوران داده045به اندازةمركز آنرا حول  

1 (4 2  2 (8 2  3 (4  4 (8   
  ست؟كدام گزينه در مورد تركيب يك بازتاب و دوران الزاماً درست ا -89

  دارد. ميثابت نگه) شيب خط را2  شود. همواره جهت شكل حفظ مي) 1
  هيچ كدام) 4  ) همواره نقطة ثابت دارد. 3

120CDAايم. اگر0را رسم كردهCD، نيمسازABCدر مثلث- 90 ،3DB 12وDA باشد، حاصلCA CBكدام است؟  
1 (6  2(6 3  3 (9  4 (12  
  

  دقيقه15)2هندسه (

  )  2(هندسه
هاي هندسي وتبديل
-هاي هندسي(تبديلكاربردها
  دوران) -انتقال -بازتاب
  45تا33هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسيي به سؤالگولطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
    



يازدهم99بهمن24آزمون -)5(پروژة 15: صفحه    رياضي  اختصاصي

  آمار و احتمال  
  

  
  

بار سـكه رو بيايـد، چنـد    كه در پرتاب ششم، براي چهارمينايم. پيشامد آنبار پرتاب كرده 7اي راسكه -91
  عضو دارد؟

1(10    2 (15  3(20  4 (30    
  نباشد يا اول نباشد، چقدر است؟ 3كه عدد ظاهر شده مضربدر پرتاب يك تاس احتمال اين -92

1 (1
3  2 (1

2  3 (2
3  4 (5

6  
S،0دو پيشامد از فضاي نمونةBوAاگر -93 78P(A B) /،P(A B) / 0 P(Bو33 A) / 0 P(Aباشـد،27 B ) 

  كدام است؟
1 (/0 80  2 (/0 82  3 (/0 84  4 (/0 86  

نفر13اند. اگرنفر براي جراحي بستري شده20ها مرد بوده ونفر آن32ار بستري هستند كهبيم50هاي يك بيمارستان،در يكي از بخش -94
از بستري شدگان براي جراحي، مرد باشند و به تصادف بيماري از اين بخش بيمارستان انتخاب كنيم، با كدام احتمال فرد مورد نظر، نـه مـرد   

  ستري شده است؟است و نه براي جراحي ب
1 (/0 22  2 (/0 24  3 (/0 26  4 (/0 28  

)، برابراُم iكند. اگر احتمال اصابت تير به ناحيةهدف شكل مقابل پرتاب ميسوييك تيرانداز تيري را به -95 i )x2 ، احتمال اصـابت  باشد1
  است؟كدام 2تير به ناحية

1 (1
3                 2 (1

4  

3 (3
16    4 (3

20  
  است؟باشند، كدامكه پرتاب اول و آخر مثل همبار سكه رو ظاهر شده، احتمال اين 2بدانيم دقيقاًايم. اگربار پرتاب كرده 5يك سكه را -96

1 (1
3  2 (2

5  3 (1
4  4 (3

7  

Aاگر -97 B،P(A ) 
2
P(B)و3 

3
P(Aحاصلباشد،4 | B)كدام است؟  

1 (5
12  2 (3

7  3 (1
2  4 (5

9  

Sدر فضـاي نمونــة -98 {s , s , s , s , s } 1 2 3 4 iاز رابطــة isدانــيم احتمـال رخــداد برآمـد  مـي5
i

P(s )
k

آيــد. بـه دســت مـي
1حاصل 2 3 2 3 4P({s , s , s } | {s , s , s   كدام است؟({

1 (1
6  2 (3

5  3 (2
3  4 (5

9  
  است؟كدام ،باشد 3ضرب دو عدد ظاهر شده مضربكه حاصلدو تاس عددي فرد است. احتمال ايناعداددانيم مجموعدر پرتاب دو تاس سالم مي -99

1 (1
3  2 (4

9  3 (5
9  4 (7

18  
مهـرة همرنـگ   كه دوكنيم. احتمال اينگذاري سه مهره خارج ميو بدون جايطور متواليبهمهرة سياه 3مهرة سفيد و 5از ظرفي شامل- 100

  است؟پشت سر هم خارج نشوند، كدام

1 (15
56  2 (3

14  3 (5
18  4 (5

14  
  

  دقيقه15
  آمار و احتمال

(از مباني احتمال تااحتمال
اي تشخيص فضايابتد
- شانساحتمال غيرهم -نمونه

احتمال شرطي تا سر قانون
  احتمال كل) 

    58تا43هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  را بنويسيد:خود10گذاري چند ازهدف،آمار و احتمالهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

1

2

3

4
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        )2فيزيك (   

  
  

  

  

  

  در مدار الكتريكي شكل زير، اندازة افت پتانسيل در داخل مولد چند ولت است؟  - 101
1 (1                  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  

سب جريان الكتريكي عبوري از آن در دماي ثابـت  اي شكل برحاستوانهاهمينمودار اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر يك سيم رساناي- 102
)3باشد؟ميm.باشد، مقاومت ويژة اين سيم چند60mو طول آن1mmمانند شكل زير است. اگر قطر مقطع اين سيم )   

1 (86 25 10/               
2 (56 25 10/   
3 (825 10  
4 (525 10  
  

2، قطر مقطع آنو بدون تغيير حجمطور يكنواختاي را از دستگاهي عبور دهيم كه بهسيمي رسانا و استوانهاگر- 103
ـ  3 ود، مقاومـت  برابـر ش

  شود؟ (دما ثابت و يكسان است.) الكتريكي آن چند برابر مي

1 (9
4  2 (81

16  3 (9   4 (4
9     

  هاي زير نماد ترميستور در مدارهاي الكتريكي است؟يك از گزينهدامك- 104

1(     2(    

3 (    4(    

5شود، جريانمتصل مي220Vوقتي يك اتوي برقي به اختالف پتانسيل- 105 A3كند. اگر اين اتو به مـدتاز آن عبور ميh  در روز كـار
  اين اتو چند ريال است؟يبرق مصرفروز20هزينة ،ريال باشد300انرژي مصرفيكند و قيمت برقي مصرفي به ازاي هر كيلووات ساعت

1 (2200  2 (6600  3 (9900  4 (19800  
  دهد؟را نشان مي2Rكدام گزينه آرايش مقاومتاست.Rدر شكل زيرنشان دادهتركيبيمقدار مقاومت- 106

          طاليي، زرد، قرمز، بنفش                ) 1
  ) طاليي، زرد، بنفش، سبز2
  ) طاليي، زرد، زرد، سبز3
  ) طاليي، زرد، سبز، سبز4

     )2فيزيك (
(از ابتدايجريان الكتريكي

عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي
هاابتداي بستن مقاومتتا

  صورت موازي) به
73تا51هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(فيزيكهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟به چند سؤال ميسؤال10از هر

  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

2قرمز                 7بنفش   
4زرد                   5سبز 

V(V)

+ 3V

I(mA)

V

-300I +300I
°

°

° °

°
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  آل هستند.) سنج و آمپرسنج هر دو ايده(ولتسنج و آمپرسنج را عوض كنيم، كدام عبارت زير صحيح است؟اي ولتدر مدار زير اگر ج- 107
  دهد. سنج صفر را نشان ميشود و ولتجريان مدار صفر مي) 1
  دهد. ولت را نشان مي12سنج عددشود و ولتمدار صفر مي) جريان2
  دهد. ولت را نشان مي12عددسنجلتو ويابدر افزايش مي) جريان در مدا3
  دهد. سنج صفر را نشان ميولتيابد و) جريان در مدار افزايش مي4
  

  كدام است؟ Iدهد. بزرگي و جهت جريانشكل زير بخشي از يك مدار الكتريكي را نشان مي- 108
  آمپر به سمت پايين     3) 1
  آمپر به سمت باال 3) 2
  آمپر به سمت باال 9) 3
  آمپر به سمت پايين 9) 4

  …جريان عبوري از آن،دهيم. را از صفر به تدريج افزايش مينورگسيلدو سر يك ديوداختالف پتانسيل- 109
         يابد. بالفاصله به صورت غيرخطي افزايش مي) 1
     يابد. ) ابتدا صفر است و پس از رسيدن به ولتاژ خاصي افزايش مي2
  شود. صورت خطي زياد مي ه) با توجه به قانون اهم، ب3
  رساناي آن، همة موارد باال ممكن است.  م) بسته به نوع ني4

كند؟ (تنها منبعمي) چگونه تغيير2(الكتريكيمدار2Lنور المپ. كنيمقاومت رئوستا را به تدريج زياد)، م1شكل (الكتريكيدر مداراگر- 110
  است.) 1Lنور، المپ

    كند.    نمييتغيير) 1
  يابد. ) افزايش مي2
  . يابد) كاهش مي3
  بسته به شرايط، هر سه حالت ممكن است. ) 4

  توانند روشن شوند؟ها مي، كدام المپkدر مدار شكل مقابل با اتصال كليد- 111
1 (AوC      
2 (AوB  
3( CوD      
4( AوD       

2، اگر براي عبوردر مدار زير- 112 C1رياز باتبار الكتريكي،2 sپتانسـيل الكتريكـي   طي ايـن انتقـال، انـرژي    زمان احتياج باشد و

52 10 J1 ،كاهش يابد حاصل
2



  است؟كدام

1 (11
3                      

2 (2   

3 (9
16  

4 (1
2  

V

A

ε V12=

r =
R = 60Ω

°
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چند ولتاز راست به چپترتيب، بهدهندنشان مي2Vو1Vآلهاي ايدهسنجعددي كه ولتباز است،kكليدوقتيزير،در مدار شكل- 113
  آل است.) (آمپرسنج ايدهاست؟
1 (12،12                                 
       صفر) صفر،2
  12) صفر،3
  صفر ،12) 4
  
  
  

  چند ولت است؟1اختالف پتانسيل دو سر مولداندازة ،زيرشكلالكتريكيدر مدار- 114
1 (6                                
2 (11  
3 (17  
4 (9   
  
  
  

برحسب ولت )3(اختالف پتانسيل دو سرمولداندازةصفر باشد،) برابر با1(اگر اختالف پتانسيل دو سر مولدزير،شكلالكتريكيدر مدار- 115
  كدام است؟

              صفر            ) 1
2 (2  
3 (24  
4 (32  
  
  
  
  
  

0و آمپرسنج24Vآل عددايدهسنجولتزير،در مدار شكل- 116 2/ A1دهند. اگر مقاومت آمپرسنجرا نشان ميAR  تـوان   ،باشد
  مصرفي آمپرسنج خواهد بود؟چند برابر توانRمصرفي مقاومت

1 (119               
2 (120  
3 (24  
4 (46  
  
  

A

V
2 V

1

k

V12ε =

r 1Ω=

7Ω
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  ترتيب در راست به چپ چند ولت است؟دهد، بهنشان ميآلسنج ايدهولتي كهو عددMنقطةالكتريكيپتانسيل ،در شكل زير- 117
1 (20، 5                
2 (4 ، 5  
3(20، 11  
4 (4 ، 8   
  
  
  
  

16Wبـابرابـر1خروجي مولـدتواند وندهنشانرا2Aآل عددايدهو آمپرسنج4Vآل عددايدهسنجاگر ولت ،زيردر مدار شكل- 118

  چند اهم است؟  Rمقاومتباشد،
1 (1                            
2 (2  
3 (5/1  
4 (4   
  

هاي زيـر درسـت خواهـد    ت چه تعداد از گزينهاگر در مدار شكل زير با تنظيم مقاومت رئوستا، توان خروجي مولد را بيشينه كنيم، در اين حال -119
  بود؟

2الف) اختالف پتانسيل دو سر مولد برابر
 .خواهد بود          

  با مقاومت دروني مولد برابر خواهد بود. Rب) مقاومت

برRپ) توان مصرفي مقاومت
2
2rابر است با

  

2rت) جريان عبوري از مولد برابر با

  .خواهد بود  

1 (4  2 (2  3 (3  4 (1  
Aدر مدار زير،- 120 BV Vاست؟نادرستدر حالت كليها دربارة اين مداراست. كدام يك از گزينه  

1 (2 1 22r r                                        

2 (1 1r   

3 (2 1 22 r     

4 (1 2 2 13r r      
  
  

ε
r
2

1

R =2r
1

2

r
ε

1
I =

A

B

A1
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  )2شيمي (      
  

  
  

  

  

  

  است؟نادرستكدام گزينه- 121
  دهد. تشكيل ميمادهفقططبق نظر دانشمندان، اجزاي بنيادي جهان مادي را) 1
  ) عالوه بر گوشت قرمز، شير نيز منبع مهمي براي تأمين پروتئين مورد نياز بدن است. 2
  اي مانند برنج است. ) ديابت بزرگسالي در ايران به علت مصرف بي روية شكر، روغن و مواد نشاسته3
  شود. هاي گوناگون تأمين ميالزم براي انجام فعاليتهاي گوناگون بدن و انرژي) با مصرف غذا، مواد اوليه براي ساخت و رشد بخش4

  درست هستند؟هاي زيرموارد از عبارتكدام- 122
  برداري از غالت، بيشتر از ميزان توليد جهاني آن بوده است. همواره ميزان بهرهميالدي،2016تا2006هايبازة زماني سالالف) در

  كند. حيات، تبديل انرژي به ماده را تأييد ميب) كاهش جرم خورشيد، به عنوان تنها منبع
  گويند. نياز است كه به اين حوزه، صنايع غذايي مييصنعتي گوناگونهايپ) براي توليد غذا درحجم انبوه، به فعاليت
  دهد. ي معين نشان مينمصرف آن را به ازاي هر فرد در يك گسترة زمانت) سرانة مصرف مادة غذايي، مقدار ميانگي

  » پ«و» ب) «4  » ت«و» پ) «3  » ب«و» الف) «2  » ت«و» ب«) 1
  است؟نشدهچه تعداد از مطالب زير به درستي بيان- 123

  * گوشت ماهي داراي ويتامين و مواد معدني و عدس داراي آهن است. 

100* انرژي گرمايي 80گرم آب C0كيلو10ياز انرژي گرماي 15گرم آب C .بيشتر است  
  بيشتري نسبت به چربي وجود دارد. هاي روغن پيوندهاي دوگانةمولكول* در ساختار

  ظرفيت گرمايي يك نمونه ماده، برخالف گرماي ويژة آن، به جرم ماده بستگي ندارد. * 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  است؟نادرستام عبارتكد- 124
  ماده، هر كدام كه جرم بيشتري داشته باشد، همواره انرژي گرمايي آن نيز بيشتر است. نمونهدر ميان دو) 1
  ها بستگي دارد. به جرم آن ،سوختنمواد هنگامآزاد شدة) ميزان انرژي2
  باشد.ها ميهاي سازندة آنندي ذرهدهندة ميانگين تنشان وميزان سردي و گرمي مواد استمعياري از) دما3
  هاي سازندة آن است. هاي نامنظم ذره) ويژگي مشترك يك ماده در دماي معين با هر حالت فيزيكي، وجود جنبش4

  اند؟هاي زير درستز عبارتكه انرژي گرمايي يكساني دارند، چه تعداد اBوAبا توجه به دو ظرف حاوي آب- 125
       ها يكسان است. سازندة آنهايذرهالف) ميانگين انرژي جنبشي

  بيشتر ولي دماي آن كمتر است. Aب) ظرفيت گرمايي
  يكساني دارند. پ) ظرفيت گرمايي ويژة دقيقاً

  كنند. دله ميگرماي يكساني را با محيط مباكافي،ت) با گذشت زمان
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  

  دقيقه25

)   2(شيمي
(از ابتدايدر پي غذاي سالم

فصل تا ابتداي آنتالپي سوختن،
گاهي براي تأمين انرژي)تكيه

    70تا49هايصفحه

  درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2شيمي (هاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفمون قبلآز10چند از
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  اند؟درستهاي زيرعبارتبا توجه به جدول زير، چه تعداد از- 126
  

1گرماي ويژه  ماده 1(J g K )  
4  آب 184/

0  سديم كلريد 850/
2  اتانول 430/

0  اكسيدديكربن 840/
  

  يابد. هاي يكساني از آب و اتانول، گرماي يكساني داده شود، دماي آب، بيشتر افزايش ميالف) اگر به جرم
  ب) ظرفيت گرمايي دو گرم اتانول، بيش از دو برابر ظرفيت گرمايي دو گرم سديم كلريد است. 

  يابد. افزايش ميكلوين100به اندازةگرم آب، دما 5گرم اتانول و10خلوطي شاملكيلوژول گرما به م 522/4پ) با دادن
  گرم آب است.  5ازبيشترگرم اتانول 2برايي داده شده به سامانهت) شيب نمودار تغييرات دما برحسب گرما

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
500مقدار -127 20گرم آب با دماي C6000را با 45گرم فلز آلومينيم با دماي Cنظـر  دهيم. اگر از اتالف گرما صـرفدر ظرفي دربسته قرار مي

ها را از راست به چپ بخوانيد.)  (گزينهشود؟ژول گرما توسط آب جذب ميكنيم، دمايي نهايي مخلوط چند درجة سلسيوس بوده و چند
1 0 1

H2 4 2 0 9O Al(c / , c / : J .g . C )   
1 (3870 38  2 (3780 38  3 (7020 32  4 (7200 32  

كنـيم. اگـر آهـن    تركيب مياكسيد(III)آهنرا با مقدار كافي80كيلوگرم آلومينيم با خلوص %10براي تهية فلز آهن از واكنش ترميت، -128
  كدام است؟به تقريبافزايش دما پيدا كند، بازده درصدي اين واكنشسلسيوسرجةد240كيلوژول گرما به اندازة480توليدي بتواند با جذب

1 1 0 156 27 16 0 45Fe(Fe , Al , O : g .mol ) (c / J . g . C )       
1 (3/35  2 (8/22  3 (3/29  4 (8/26  

ليتـر گـاز در   6/89اگـر در ايـن واكـنش،   شـود.  كيلوژول گرما مصرف مـي376در واكنش تجزية يك نمونه از پتاسيم نيترات به ميزان- 129
چند گـرم از جـرم مـواد جامـد     مول پتاسيم نيترات، 2واكنش چند كيلوژول است و طي واكنشHدر ظرف توليد شود،STPشرايط

K)شود؟موجود در ظرف واكنش كاسته مي , O , N : g .mol )   139 16   ها را از راست به چپ بخوانيد.) (گزينه14

KNO (s) KNO (s) O (g)
 3 2 22 2  

1 (94- 32  2 (94- 64  3 (47- 32  4 (47- 64  
  است؟نادرستدر مورد يخچال صحراييعبارت كدام گزينه- 130

  شود. آن از محيط جذب ميخشكاز بدنة سفالي ،گرماي الزم براي تبخير آب) 1
  دهد. درپوش اين مجموعه، پوششي نخي و مرطوب است كه تهويه را به آساني انجام مي) 2
  شود. ميمواد غذايي داخل ظرفشود كه موجب خنك شدن) آب، در بدنة سفالي بيروني آن نفوذ و تبخير مي3
  شود. ) از بدنة سفالي ظرف بيروني اين سامانه، آب به آرامي تبخير مي4

  است؟نادرستكدام گزينه- 131
  مستقل از مقدار آن جسم است. ويك جسميا سرديو دما معياري از ميزان گرميبودهگرما صورتي از انرژي) 1
  رود. كار مينمونه ماده بههاي ماده است كه براي توصيف يك) دما برخالف گرما از ويژگي2
30 60) در فرايند گوارش شير Cكند. مواد غذايي به بدن منتقل شده و دماي بدن تغيير نميدر بدن انسان، انرژي از  
اسـت.  Aهـاي شـكل  بيشـتر از شـمار مولكـولBهاي شـكلاست، زيرا شمار مولكولAبيشتر از شكلBنرژي گرمايي شكلا) 4

  اند.) هاي هر دو شكل يكسان(مولكول
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  ؟استسترزير دهايعبارتازچند مورد(II)و(I)ايهبا توجه به واكنش- 132

C
I) N (g) H (g) NH (g) kJ  

025
2 2 33 2 92  

025
2 4 2 32 183C

II) N H (g) H (g) NH (g) kJ    
  تر است. ها پاييندهندهاز واكنشسطح انرژي فراورده ،* در هر دو واكنش

  هستند. (I)پايدارتر از واكنش(II)ها، در واكنشدهندهواكنش* 
  يابد. انرژي از سامانه به محيط جريان مي ،ها در دماي ثابت* با انجام واكنش
  است. (I)واكنشبيشتر از91kJبه ميزان(II)واكنشانرژي آزاد شده در،واكنشدودر هرمول آمونياكيك* به ازاي توليد

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  …جز به،هستندزير صحيحهايعبارتهمة- 133

  كنندة انرژي الزم براي انجام اين واكنش نيز است. اي رايج در استخراج آهن بوده كه تأميندهندهزغال كك، واكنش) 1
گرماي آزاد شده ناشي از تفاوت انرژي گرمايي (مجموع انرژي جنبشـي   ،در دماي ثابتگرماده بين گاز هيدروژن و گاز كلر،) در واكنش2

  هاست. ها) در مواد واكنش دهنده و فراوردهذره
هـا بـه   اي كه در واكنششود؛ تفاوت انرژيها ايجاد مي) با انجام يك واكنش شيميايي، تفاوت آشكاري در انرژي پتانسيل وابسته به آن3

  شود. شكل گرما ظاهر مي
  هاي سازندة آن است. اي كه ناشي از نيروهاي نگه دارندة ذره) انرژي پتانسيل يك نمونه ماده، انرژي نهفته شده در آن است، انرژي4

  شود؟پس از انجام كدام واكنش، گرماي بيشتري آزاد مي- 134
1 (4 2 2 22 2CH (g) O (g) CO (g) H O(l)    
2(4 2 2 22 2CH (g) O (g) CO (g) H O(g)    
3 (4 2 2 22 2CH (l) O (g) CO (g) H O(l)    
4 (4 2 2 22 2CH (l) O (g) CO (g) H O(g)    

  هاي داده شده يگانه هستند.) همة پيوندها در مولكولكدام است؟ (ABآنتالپي پيوندميانگينبا توجه به واكنش زير- 135
) A (g) B (g) AB (g) H a

) A (g) A(g) H b

) B (g) B(g) H c

   

  

  

2 2 3 1
2 2
2 3

1 3 2
2 2
3 2

  

1 (3a b c      2 (3
6

a b c     

3 (3
6

a b c      4 (3a b c   

ژي مبادلـه  چند ژول انرSTPشرايطليتر گاز هيدروژن درميلي112هاي جدول و معادلة واكنش داده شده به ازاي توليدبا توجه به داده- 136
  شود؟مي

  
H  نوع پيوند HC HC C

1 kJ)آنتالپي . mol )  436  415  348  
  
1 (0 46/    2 (0 23/    

3 (230    4 (460  

4 2 6 22CH (g) C H (g) H (g) 
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6مقدار -137 4/ g% شود. اگر نسبت آنتـالپي پيونـد  وارد واكنش زير مي80هيدرازين با درصد خلوص(N H)بـه(N N)  و 5/2برابـر

kJهااختالف آن . mol1240ساختارواكنش چند كيلوژول است؟اينباشد، گرماي حاصل از)N H2 2به صورت4 2H N NH (.است  
1 1436 14 1( H(H H) kJ .mol , N , H : g .mol )                               

2 4 2 32N H (g) H (g) NH (g)   

1 (64/32  2(28/65  3(32/16  4 (130 56/  
  اند؟زير صحيحهاياز عبارتمواردكدام- 138

  . استهاو فراوردههادهندهالف) انرژي مبادله شده در فرايندهاي شيميايي، ناشي از تفاوت انرژي گرمايي يا انرژي پتانسيل اجزاي واكنش
  . استحاصل از سوختن يك مول گرافيت كمتر از الماسالماس، گرماينسبت بهب) به دليل پايدارتر بودن گرافيت

2پ) به دليل گرماگير بودن واكنش 4 22N O NOشود. اي مشاهده ميقهوهبه رنگ ،، ظرف واكنش در داخل آب جوش  

  واره از دو برابر آنتالپي پيوند يگانة آن عنصر كمتر است. مآنتالپي پيوند دوگانة هر عنصر ه) ت
  . استرازيانهمولكول عامل طعم و بويهپتانون همان گروه عاملي موجود در -2گروه عاملي موجود در تركيبث) 
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  است؟نادرستبه آن عبارت كدام گزينهبا توجههاي آلي موجود در گشنيز و رازيانه است. اي از تركيبساختارهاي زير نمونه- 139
     دهد.   ) تركيب (آ) با آب پيوند هيدروژني تشكيل مي1
  است.  3) تفاوت شمار پيوندهاي اشتراكي اين دو تركيب برابر2
  ها در مولكول نفتالن است. تعداد كربنبارازيانه، برابرتركيب عامل طعم و بويهاي كربن) تعداد اتم3
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  هاي زير در مورد آن درست است؟فاستون يكي از داروهاي پركابرد در پزشكي است. با توجه به ساختار زير، چند مورد از عبارتدو- 140

C«الف) فرمول مولكولي آن H O21 30      است. » 2

نيـز وجـود   در تركيبات عامل طعم و بوي ميخك و گشنيز ،هاي عاملي موجود در آنب) گروه
  دارد. 

  پ) اين تركيب برخالف تركيب موجود در تركيب عامل طعم و بوي دارچين، آروماتيك نيست. 
وندي در آن برابر باهاي ناپيهاي پيوندي به شمار جفت الكترونت) نسبت شمار جفت الكترون

  است. 75/14
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  تركيب توليد كرد. 
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