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 معنا شده است؟  نادرستها  کدام واژه -1
 الف) کبریایی: منسوب به کبیر، خداوند تعالی 

 رسند.  ب) وسائط: جمع وسیطه یا واسطه، آنچه که به مدد یا از طریق آن به مقصود می
 سازي  ج) تلبیس: حقیقت را پنهان کردن، حیله و مکر را از بین بردن، نیرنگ

 به کسی شده و در نزد او منزلت پیدا کرده است.  یکد) مقرّب: آن که نزد
 د ) ب، 4 ، ج الف) 3 ) الف، د 2 ، ج ب )1

  … جز بهها غلط امالیی دارند؛  همۀ گزینه -2
 واهب روح از پی طفیل وجودش / قابل ارواح کرده قالب تین را  )1
 حباب / زد خیمه در نواحی ما لشکر فراق  ة ما هر طرف) برخاست ز آب دید2
 ) بنگر چه رقبت است به ساحل غریق را / صائب عیار شوق من و اصفهان مپرس 3
  ) محکمه آن وقت محشر باشد و محضر ملک / زوالجالل آن روز قاضی باشد و زندان سقر 4

 پدیدآورندة آثار اسرارالتوحید و مرصادالعباد من المبدا الی المعاد به ترتیب چه کسانی هستند؟  -3
 الدین رازي   جمن -) جامی4   دایه -محمدبن منور) 3 موالنا   -) جامی2   والنام -محمدبن منور )1

 در کدام گزینه درست آمده است؟ » تناسب، استعاره، جناس ناقصجناس تام، ایهام «هاي  شتن آرایهترتیب قرار گرفتن  ابیات به لحاظ دا -4
 توان کرد  الف) گر گوش هوش باشد، در پردة خموشی / صد داستان شکایت، تقریر می

 که طوفان است   ساز و میندیش ازین  ب) چو از سر قلمم برگذشت آب سیاه / سفینه
 ج) در آن دقیقۀ باریک عقل خیره شود / دلم حدیث میانش چو در میان آرد 

 د) بیتی شنو ز محتشم اي بت که بهتر است / یک بیت عاشقانه ز بیتی پر از کتاب 
  ) ب، د، ج، الف4 ) ج، ب، د، الف 3 ج  ) الف، د، ب،2 د، ب، الف، ج  )1

 هاي کدام گزینه تماماً بهره جسته است؟  سلمان ساوجی در بیت زیر از آرایه -5
 » تاب فروغ رخت دیده کی آرد کزان / طایر اندیشه را سوخت چو پروانه، بال«
  ) ایهام تناسب، جناس، تشبیه  4 آمیزي، ایهام  س، حتعلیل  حسن) 3 ) حسن تعلیل، تشبیه، استعاره  2 ایهام تناسب، تشبیه، استعاره   )1

 دارند؟ » بدل«چند بیت از ابیات زیر نقش تبعی  -6
 ماند به جا  اي / چون قلم از ما همین گفتار می ه حاصالن را بهر الف) نیست از کردار، ما بی

 ب) همچو داغ از جگر الله و چون درد از می / خون ما سوختگان زان لب میگون پیداست 
 پیکر زیبا و نگارینی  دن نبود رخ زیبا را / تو ماه پري) حاجت به نگاریج

 کجاست یار د) ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی / عیش بی یار مهیا نشود 
 ) یک 4 ) دو 3 ) سه 2 چهار  )1

 است؟  متفاوتها  در کدام گزینه با دیگر گزینه» پیوسته«نقش دستوري ضمیر  -7
  ها  خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها / بی رفت به بستان یوقتی دل سودایی م )1
 / بگفت این چشم دیگر دارمش پیش  ) بگفتا گر کند چشم تو را ریش2
 به پیشش بتنم  شوم از خون جگر پرده) نگذارم که جهانی به جمالش نگرند / 3
 ) هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت / کندم قصد دل ریش به آزار دگر 4

 است؟  متفاوتها  فهوم کدام گزینه با دیگر گزینهم -8
 گویان روي در محراب داشت  نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود / تا سحر تسبیح )1
 مباد جاي تو  تو توست / جاي دعاست شاه من، بی ه خیالگ نشین چشم من تکیه ) شاه2
 یم تو شدي ص و دوا، قربه همهبگویم  کن تا / که ل وا) درد من دوري از توست بغ3
 د دوار بماند گنب) از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاري که در این 4

 ؟ شود نمیاز کدام گزینه دریافت » از اوستبنی آدم نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل / آنچه در سرّ سویداي (نقطۀ سیاه دل) «مفهوم بیت  -9
 ل امین نباشد این امانت جبری بهر دل را / کز» سیف«اال به عشق جانان مسپار  )1
 جا که عرضه داده عشقت امانت خود / هم کوه پست گشته هم چرخ دررمیده  ) و آن2
 هاي حق را آسمان طاقت نداشت / شمس تبریزي چگونه گستریدش در زمین  ) چون امانت3
  ) عشق رویت رستخیزي از زمین انگیخته / آرزویت غلغلی در آسمان انداخته 4

 م ابیات کدام گزینه با بیت زیر متناسب است؟ مفهو -10
 » جا رویم، جمله که آن شهر ماست یم / باز همانا هایم یار ملک بود ما به فلک بوده«

 الف) شبنمی را کز محیط بیکران افتاد دور / در کنار الله و آغوش گل آرام نیست 
 شراب) و پیمانه نور نیست  تو مجلس ما را حضور نیست / در جبهه صراحی (ظرف ب) باز آ که بی

 واي پدر باید کرد پردازد / روي در منزل و مأ د نمیدرِ خاك به فرزنج) ما
 د) خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق / دریادلی بجوي دلیري سرآمدي 

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

 )2(فارسی 
 ادبیات غنایی

 ادبیات سفر و زندگی
 (در کوي عاشقان)

 74تا  51صفحۀ 
 

 

 دقیقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدففارسیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ ؤال میسؤال به چند س 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

  
  

  سؤال) 215سی یازدهم (کتاب جامع فار 437تا  223هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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  و األدقّ فی الجوابِ للتّرجعی ۀ (أو إلی من  مۀن األصح17ـ  11العربی(          

 :»!فی الصف تَعنّتاًیضُرُّ بقیۀ الطُلّاب بسلوکه، یسألُ المعلّمینَ الب المشاغب الذي کان الطّ« -11

ال نداختن، سـؤ مان به منظور به لغزش ارسانَد و در کالس از معل آموزان زیان می کسی است که با رفتارش به سایر دانش اخاللگرآموز  ) دانش1
 پرسد! می

 پرسد! ال میسؤ ،ز معلمان با هدف به سختی انداختنرسانَد، ا آموزان زیان می که با رفتارهایش به دیگر دانش اخاللگريآموز  ) دانش2
غـزش انـداختن، در   نظـور بـه ل  رسانْد و از معلمان به م آموزان ضرر می آن کسی است که با رفتارهایش به سایر دانش کننده شلوغآموز  ) دانش3

 پرسید! ال میکالس سؤ
ال بـه منظـور بـه سـختی انـداختن، سـؤ      رساْند از معلمان در کـالس   آموزان ضرر می که با رفتارش به سایر دانش اي کننده شلوغآموز  ) دانش4

 پرسید! می
 »: یداً!ج سؤاله على المعلم یجیب فی الحصۀ الثالثۀ کان الطالب یسأل معلم علم األحیاء تعنُّتاً و« -12

 !دهد می ال او به خوبی پاسخ به سؤمعلم کند و  ال میشناسی سؤ سومین زنگ از معلم زمین آموز در ) دانش1
 داد! الش به خوبی پاسخ میو معلم به سؤکرد  میال سؤشناسی  از معلم زیست ،به منظور به سختی انداختنآموز  زنگ سوم دانشدر ) 2
  داد! سؤاالتش را جواب میبه خوبی معلم کرد و  میال سؤآموز در زنگ سوم از او  دانش ،اسیشن انداختن معلم زیست ) براي دست3
  ! داد می پاسخ ال سؤبه به خوبی معلم  کرد و میال سؤ ،به منظور به دشواري انداختنشناسی  آموز در سه زنگ از معلم زیست ) دانش4

13- »أیحاول أنها الطّالب ، نهایۀ االستفادة  تستفیدصفّ فیناجح حضور هذا األستاذ ال نمک:«!   

 مند شوي! نهایت بهرهبیس خود در کال پیروزاین باشد که از محضر این استاد تو آموز کوشا، سعی  ) دانش1
 مند شوي!  طورکامل بهره به تخود در کالس موفّقدانشجوي تالشگر، سعی کن تا از حضور استاد  )2
 خود ببري! هايدر کالس پیروزم بهره را از محضر این استاد ، تالش کن تا تماجو) اي دانش3
 !ينهایت استفاده را ببرخودت  در کالس موفّق، سعی کن از حضور این استاد آموز نشاي دا) 4

 :الصحیحعین  -14

انگیز در جهان بیندیشد بـه نتـایجی مفیـد     هاي شگفت هرکس دربارة پدیده: العجیبۀ فی العالَم یحصل علی النتائج المفیدة! من یتَفکَّر بالظّواهر )1

 دست خواهد یافت!
 !رسد صد متر می از ارتفاع درخت سکویا به بیشتر قطعاًمن مئۀ متر!:  أکثرارتفاع شجرة السکویا  قد یصلُ )2

 !گل را به دلیل خطاي آفساید نپذیرفت چه بسا داورربما الحکَم ما قبِل الهدف بسبب خطأ التسلّل!:  )3

4( کریم عطالبعض أمواله قبل یعطی  إنَّه م :!بخشد ه اموال را قبل از رفتن به حج میاي است ک او بخشندهذهاب إلی الحج! 

 عین الصحیح: -15

 گذارد! اسالم به کسی که در کارهایش راستگو باشد احترام می: !اإلسالم یحترم من کان صادقاً فی أعماله) 1

 کنند! د یا تالش نمینکن که تالش میآموزانی  از دانش  شود کسی آیا موفق می: !تهد من التّالمیذیج من ال هل ینجح من یجتهد و )2

 کند! کسی که در کار خود تنبلی می شوند از می معلمان دور: !ون من یتکاسل فی عملهالمعلّمون یبعد )3

 شوند! آن مردم روشن می وسیلۀ هشمعی است که بدانشمند مانند کسی است که با او : !العالم کَمن معه شمعۀ تُضیء للناس )4

 
 

 دقیقه 15   )2( زبان قرآن ،عربی

 فی محضرِ المعلِّمِ 

  عجائب األشجارِ

  متن درس)(
 32تا  17صفحۀ 

 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعربیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 اري شما براي آزمون امروز چیست؟گذ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  
  

  

  سؤال) 170ازدهم (کتاب جامع عربی ی 260تا  91هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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 : عینِ الصحیح  -16

 شود! میگوش دهد در امتحان قبول اگر کسی به درس خوب : !من استَمع إلى الدرس جیداً رسب فی االمتحان )1

 کند! کمک می ه کنی در انشاء به توالمرید را مطالع منیۀاگر کتاب : !إذا طالعت کتاب منیۀ المرید ساعدك فی إنشائک )2

اخاللگـر آگـاه    شـاگردي  همآموزان خوانده شود،  روي دانش هاین انشاء روب اگر: !إنْ یقرَأ هذا اإلنشاء أمام الطُلّاب فَسوف یتَنّبه الزمیل المشاغب )3

 خواهد شد!
4( حبِها تَنج حضَر المعلّم، إنْ تَلتَزِمفی م شوي! ها پایبند باشی موفق می آموز در حضور معلم آدابی دارد، هر وقت به آن انشد: !للطّالب آداب 

  : »یابی! اي براي آخرتت می ا اندوختهها ر ی، آنهر چه از کارهاي نیک انجام ده« -17
 !خرتکذخیرةً آلما تَفعلْ من الخیرات، تَجِد  )2 !، وجدتَها ذخیرةً آلخرتکما فَعلْت من األعمال الحسنۀ )1

 !ما تَفعْل من الخیرات، تَجِدها ذخیرةً لآلخرة )4 !، وجدتَها ذخیرةً آلخرتکمالک الحسنۀما فَعلْت من أع )3

 :الخطأعین  -18

 الخانق: صفۀ بمعنی الّذي شقّ النَّوي و الحب بقُدرته! )2 »!الفَلّاح«رادفه المزرعۀ و م المزارع: هو الّذي یعملُ فی )1

 »!المعمرونَ«الدنیا و جمعه  المعمر: هو الّذي یعیش مدةً طویلۀً فی )4 الشّجرة تنبت علیها الفَواکه و األوراق! الغُصن: جزء من )3

 :معناه اسم اإلشارة» ال«عین حرف  -19

  ﴾کان مسئوالً هد إنَّ العهدوفوا بالعأ﴿ )2 !فإنّ األحمقَ یرَي نفسه محسناً احذرِ األحمق؛ )1

3( راب یقرِّب علیک البعید و یبعجالزجا ،المصباح فی زجاجۀ )4 د علیک القریب!إنّه کالسۀ کأنّها کوکب دير! 

20- یعل مجهول: فرط فیها جواب الشّ یتعبارة الّال نع 

1( سؤاالً صعباً طل من طَرَحنه جوابهن یؤمن باللّ )2 !       ب محیاة الحسنۀالیجد ه إیماناً حسناً م! 

 !ن یتعلَّم الطالب طول السنۀ یجدوا النجاح آخر السنۀإ )4 ک!      عظمت شأن كزیعزِّإن تواضَعت لمن  )3

 

  
 
 و األدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀعی ۀ (إلی أو من  ن األصح23ـ  21العربی( 

  :﴾…فَعصی فرعونُ الرَّسولَ  إلی فرعونَ رسوالً أَرسلْنا …﴿ -21

 !دپس فرعون پیامبر را نافرمانی کرپیامبري به سوي فرعون فرستاده شد، ) 1
 !پیامبر را نافرمانی کرد آن پیامبري را به سوي فرعون فرستادم، پس فرعون) 2
 !، پس فرعون از پیامبر اطاعت نکردپیامبر را به سوي فرعون فرستادیم) 3
 !پیامبر نافرمانی کرداز آن سوي فرعون فرستادیم، پس فرعون پیامبري را به ) 4

  »:یغَیرُ سلوکَه! یعملُ به و اًۀِ الْإنْسانِ دواء إلّا علْملَیس لجهال« -22

 نادانی انسان دارویی ندارد مگر دانشی که به آن عمل شود و رفتار وي را دگرگون کند!) 1
 جز علمی که بدان عمل کند و رفتارش عوض شود! به انسان نادان دوایی نیست براي) 2
 پذیر نیست! خردي یک انسان مگر با عمل کردن به علم و تغییر یافتن کردارش درمان بی )3
 خردي یک شخص دارویی نیست مگر دانشی که فرا گیرد و کردارش عوض شود! براي بی) 4

   :الصحیح نعی .!»بودند صاحبشان کنار ها اسب آن دیدم، را هایی اسب« -23

1( 2 صاحبها! جنب فی أفراس کانت و أفراساً، نظرت( صاحبیها جنب فی کانت الّتی األفراس شاهدت! 

3( 4 !صاحبیها جنب کانت هی و األفراس وجدت( صاحبها جنب األفراس کانت أفراساً، رأیت! 

 

 االت آشنا سؤ -)2( عربی زبان قرآن
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   الشّرط: اُسلوبفیه  لیسعین ما  -24

 من رأیت من األصدقاء یدعوك إلی الخیر فبجله تبجیالً! )2 به یعمل عمالً عقالنیاً!من ال یتدخَّل فی موضوع الیرتبط  )1

 من بعث لیتمم مکارم األخالق هو النبی األکرم! )4 من لم یقلْ کلَّ ما علم فهو یبعد نفسه عن الخطأ! )3

       :شرطیۀً» ما«عین  -25

 ما تعمل من خیر فی الدنیا تجد ثمرته فی اآلخرة! )2 فی حیاته للضّعفاء! ما أظلم اإلنسانَ  )1

     ما من طائرٍ إلّا و له جناحان یطیر بهما! )4 ما عندي وصفۀٌ کتب الطّبیب فیها األدویۀ اللّازمۀ لی!) 3

 ّالت أجِب عن األسئلۀ بدقّۀٍإقرأ النّص 30 -26( الی ثم :( 

اُمک، ثُم أبوك، فَإنَّ اإلحسانَ إلی الوالدینِ کَفیلٌ بِالخُروجِ من صعابِ الحیـاةِ   ملُّ النّاسِ؟ فَقالَ اُمک ثُم اُمک ثُه من هو أججاء من یسألُ رسولَ اللّ«

ـ    صالحٍه بِعملٍ لی اللّحینَ قَص قصۀ الثّالثۀ الّذینَ کانوا فی غارٍ أغلَقَتْه حجارةٌ و ما أنقَذَهم من الموت إلّا توجه کلِّ واحد منهم إ ه، قام بِـه لوجـه اللّ

 وجد أباه نائماً فَبقی عند رأسه و مـا ذَهـب   فأحد الثّالثَۀ قالَ إنَّه کانَ ال یرجع إلی بیته و أوالده کلَّ یومٍ إلّا بعد أن یسقی أباه من اللَّبنِ و ذات لَیلۀٍ

ما قامندإلّا ع هإلی أهل ن هذا الهالكنه موجباً للفَرجِ ملُ ممه، فَکانَ هذا الععن اللَّبنِ الّذي کانَ مطُلوعِ الفَجرِ فَسقاه م ندن النّومِ عحقّقِ لَه!مالم « 

26- :ن العنوان المناسب للّنصعی   

 سرّ الهالك المحقّق! )2  الکفیل بالنّجاة من المصائب! )1

 فضل االُم علی األب! )4   حکایۀ اإلبن و اللّبن! )3

27- :حیح حسب النّصن الصعی   

 األب ال یرجو هدایۀَ إبنه! )2 بقی الولَد یوماً کامالً عند رأسِ أبیه! )1

 ال یلتَزِم بأهله و أوالده من یحسنُ إلی والدیه! )4 کانَ اإلبن یسعی حتّی یرضی أباه! )3

   …عین الصحیح للفراغ: ما هلک اإلبنُ  -28

 من یحسن إلی الوالدینِ وحیداً! یألنَّ اهللاَ ال یبق )2 ألنّ أباه ساعده کثیراً للخُروجِ من الغارِ! )1

       بِالحسنات! ألنَّه یعرف قیمۀَ الحسنَۀِ و یفتخرُ) 4 ه مصیبتَه!ألنَّه ما ظَلَم أحداً فی حیاته حتّی یفرِّج اللّ )3

   عین الصحیح فی التّرجمۀِ: -29

 پدرش را درحال خواب یافت!وجد أباه نائماً!:  )2 قدرترین مردم باشد! هرکس گرانمن هو أجلُّ النّاسِ!:  )1

    از مرگ نجات داده نشدند!ما أنقَذَهم من الموت!:  )4 مشغول خوابیدن شد!قام من النّومِ!:  )3

30- عی حلِّ اإلعرابیۀِ و المفی النّوعی حیحـن الصح« لصال«:   

 اسم المبالغۀ/ مضاف إلیه -مفرد  -اسم) 2 اسم الفاعل/ مضاف إلیه -مفرد مذکّر -اسم )1

 اسم المبالغۀ / صفۀٌ -مفرد مذکّر )4 اسم الفاعل/ صفۀٌ -مفرد مذکّر -اسم) 3
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 هاي رسالت ایشان مربوط است؟  یک از مسئولیت م داد، هر کدام به ترتیب به کدامکه رسول خدا (ص) کارهاي زیر را انجا این  -31
 همۀ آیات قرآن را بر مردم خواند.  -
 شیوة عمل کردن به احکام را به مردم آموخت.  -
 ادارة حکومت را بر مبناي قوانین اسالم به پیش برد.  -
 اجراي قوانین الهی از طریق حکومت اسالمی -تعلیم و تبیین وحی -حیابالغ و )1
 مرجعیت دینی و علمی -تعلیم و تبیین وحی -دریافت وحی) 2
 اجراي قوانین الهی از طریق حکومت اسالمی -والیت ظاهري -) ابالغ وحی3
 مرجعیت دینی و علمی  -والیت ظاهري -) دریافت وحی4

 ها کدام است؟  ترین آن ز معصومین (ع)، بناي اسالم بر چند پایه ذکر شده است و مهمدر روایات متعدد و متواتر ا  -32
  تولی و تبري  -) دو پایه2  والیت معنوي   -پنج پایه )1
 امر به معروف و نهی از منکر  -دو پایه )4  والیت ظاهري  -) پنج پایه3

 امید شیطان به گمراه کردن کدام گروه است؟   -33
 »یرید الشیطانُ اَن یضلَّهم ضَالالً بعیداً«) 2 »یتَحاکَموا الَی الطّاغوت یریدونَ اَن« )1
3» (لَیکنوا بِما اُنزِلَ ام آممونَ اَنَّهزع4 » ی» (نْهلَ مقْبینًا فَلَنْ یلَامِ درَ الْإِستَغِ غَیبنْ یم  « 

 آید؟  ها، در اجراي احکام الهی چه معضلی به وجود می این ویژگی در آن فایدة وجود عصمت در پیامبران چیست و در صورت فقدان  -34
  انحراف در تعالیم الهی   -هاي پیامبران ها و هدایت ان به گفتهناعتماد و اطمی )1
 گمراه شدن مردم  -هاي پیامبران ها و هدایت ان به گفتهن) اعتماد و اطمی2
 گمراه شدن مردم  -فراد مستعد) امداد غیبی و الهام تعالیم بر روح و جان ا3
 انحراف در تعالیم الهی -) امداد غیبی و الهام تعالیم بر روح و جان افراد مستعد4

نسبت بـه   اسالمی حکومتتشکیل قرار گرفت و علت اهمیت بیشتر )، از چه زمانی در برنامۀ هدایت ایشان مرجعیت دینی رسول خدا (ص  -35
 سایر احکام چیست؟ 

 گیري حکومت اسالمی  تأثیرگذاري اعمال عبادي و شکل -یشان به مدینهاز زمان هجرت ا )1
 امکان اجراي احکام در سایۀ والیت و حکومت  -) از زمان هجرت ایشان به مدینه2
 امکان اجراي احکام در سایۀ والیت و حکومت -) از زمان شروع رسالت و دریافت وحی3
   گیري حکومت اسالمی ري اعمال عبادي و شکلتأثیرگذا -) از زمان شروع رسالت و دریافت وحی4

 یاران رسول اهللا (ص) در تاریخ اسالم، به ترتیب مؤید کدام حادثۀ تاریخی است؟ » تبریک«و » تکبیر«  -36
 هاشم   دعوت بزرگان بنی -) نزول آیۀ والیت2 هاشم   دعوت بزرگان بنی -نزول آیۀ اطاعت )1
 واقعۀ غدیر  -آیۀ اطاعت) نزول 4  واقعۀ غدیر  -) نزول آیۀ والیت3

پردازد که از سوي منافقان در میان مسلمانانی که پایبند به تبعیت همه جانبۀ خداوند و رسول گرامی  کدام عبارت قرآنی به این موضوع می  -37
 ایشان نبودند، خطرات احتمالی وجود دارد؟ 

  »واهللا یعصمک من النّاس«) 2   »الّذین یزعمون انّهم آمنوا« )1
  »و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته«) 4    »ید الشّیطان ان یضلّهمیر«) 3

 کننده اهمیت کدام حدیث است؟  با کدام آیه ارتباط دارد و تداعی» ایها النّاس من اولی النّاس بالمؤمنین من انفهسم«عبارت   -38
 حدیث غدیر  -رّسول بلّغ ما انزل الیک من ربک ... ) یا ایها ال2 حدیث ثقلین  -یا ایها الرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربک ...  )1
 حدیث غدیر -) انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت ...4 حدیث ثقلین   -) انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت ...3

 در کدام گزینه مطرح شده است؟ » کنندة آن تداعی ریفۀآیۀ ش«و » تار حضرت فاطمه (ص)چرایی وجوب تبعیت همۀ مسلمانان از کالم و رف«به ترتیب    -39
   آیۀ والیت -علم و عصمت کامل) 2 آیۀ تطهیر  -وصایت ایشانمقام امامت و  )1
 آیۀ تطهیر -علم و عصمت کامل) 4 آیۀ والیت  -وصایت ایشان ) مقام امامت و 3

 شد؟  مؤخر از هر یک از آیات زیر، کدام احادیث از سوي رسول خدا (ص) بیان  -40
»ها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرَّسول و اولی االمر منکمیا ای « 
 » و انذر عشیرتک االقربین«
 » یا ایها الرَّسول بلغ ما انزل الیک من ربک«
 حدیث غدیر   -حدیث جابر -حدیث منزلت) 2 حدیث ثقلین  -حدیث منزلت -حدیث جابر )1
 حدیث غدیر -الدار حدیث یوم -حدیث جابر) 4 حدیث ثقلین  -دارال حدیث یوم -) حدیث منزلت3
 

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.توانید سؤالشما می هاي مذهبی،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 10
 

 )2(دین و زندگی 

 تفکر و اندیشه
 ،»ص«هاي پیامبر  (مسئولیت

 امامت، تداوم رسالت)
 70تا  45 صفحۀ

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدین و زندگیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 ي آزمون امروز چیست؟گذاري شما برا هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  
 
  

  سؤال) 300کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ( 590تا  291هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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41- When I went to the library yesterday morning, I saw that my friend was reading … . 

1) carefully a book there  2) there carefully a book  

3) a book there carefully  4) a book carefully there 

42- Their neighbor … in the evening, and makes it impossible for them to relax.  

1) usually play very loudly the piano 2) usually plays the piano very loudly 

3) plays usually the piano very loudly 4) played usually very loudly the piano 

43- To the best of my knowledge, she is going to attend a two-week course to … her speaking skills. 

1) improve   2) receive   

3) contain  4) prevent 

44- When I asked Reza about the reason why he was always late, he suddenly got angry and left the 

room without any … . 

 1) period    2) education   

3) explanation   4) frequency 

45- The interesting thing is that there is always a simple way around you to solve your problems if 

you are … enough to find it. 

1) suitable  2) smart  

3) healthy  4) depressed 

46- Your low grades probably have something to do with the fact that you … study. 

1) usually  2) rarely  

3) loudly  4) actually 

 
   

  PART A: Grammar and Vocabulary  

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

 

 )2( زبان انگلیسی 
 

 دقیقه 10
Understanding 

People (Writing)  
 A Healthy Lifestyle 

(Get Ready, 
Conversation) 

 54تا  37 صفحۀ
 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 را بنویسید: خود 10گذاري چند از  ، هدفزبان انگلیسیهاي درس  گویی به سؤال سخلطفاً قبل از شروع پا

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 ون امروزبراي آزم 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

 
  

  سؤال) 189کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ( 436تا  248هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین



  9: ۀصفح دهمیازعمومی   1400 دي 3آزمون  -)3( ةپروژ 
 

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. 

 

Human language is the most complicated form of expression available to us. Simply to 

understand what you are reading at this very moment involves much intelligence and skill. An 

adult speaks on average 30 thousand words a day and a total of 600 million words in an average 

lifetime. Language has a profound effect on all our lives.  

When we use words, we are using symbols. The word “elephant” should refer to a large gray 

animal with thick skin because speakers of the English language have agreed that this word 

should be the symbol for the particular animal.  

Sometimes there is disagreement about the meaning of words. These words usually refer to ideas 

or concepts, rather than to things. For instance, not everyone agrees upon the exact meaning of 

words such as “freedom”, “love”, “justice” or “peace”. If the sender and the receiver disagree upon 

these meanings, communication breaks down. The study of the relationship between language and 

meaning is called “semantics”. 
 

47- The passage is basically intended to offer … .   

1) a description of language    

2) a definition of spoken communication   

3) a comparison between written and spoken language   

4) an explanation of different forms of communication 

48- Which of the following is true, according to paragraph 1?   

1) Every individual uses at least 30,000 words per day.   

2) Intelligence and skill are two parts of human language.   

3) The total number of words in most human languages is about 600 million.   

4) Far from being simple, what humans use to communicate is so complex. 

49- According to the passage, there may sometimes be disagreements about the meaning of all of the 

following words EXCEPT … .  

1) peace   2) justice   3) freedom   4) elephant 

50- With which of the following conclusions does the writer probably agree?  

1) We need to make human language more simple.  

2) Overuse of words may lead to a breakdown in communication.  

3) There is not necessarily a natural relationship between words and their meanings.  

4) People should study semantics if they want their sentences to be grammatically correct.  
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شـود. اگـر خروجـي ايـن      شود و سپس حاصل آن مربع مي جمع مي 2با ورودي اعداد حقيقي منفي، معكوس هر ورودي با عدد  fدر ماشين تابع - 51

 ؟باشد، ورودي كدام است 9ماشين 

1 (− 1
2   2 (−1   3 (− 1

5   4 (− 1
3   

در تابع - 52
g(x) , x

f (x) x , x
x

1
1 11

≥ −
= + < − +

 
fدانيم مي،  ( ) =1 fو 2 ( ) =0 }مجموعـة را بـه   fدامنـة  اگـر  .استتابع خطي  g(x)و 0 }A , ,= − −1 2 2 

 عضوهاي برد اين تابع كدام است؟مجموع در اين صورت ، محدود كنيم

1 (1    2 (5    

3 (3    4 (−1  

fاگر دو تابع - 53 (x) x 2= و +
x ; x ag(x) x
b ; x a

2 4
2

1

 − ≠=  −
 − =

aمساوي باشند، حاصل  b+ كدام است؟ 

1( 7    2 (5  

  صفر) 4    4 )3

xfاگر دامنة تابع - 54 (x)
x ax b

−=
+ −2

}صورت به 3 }R −  ؟كدام است abحاصل ،باشد 2

1 (6    2 (16    

3 (16-    4 (6-  

x تابع - 55 , x
f (x)

x a , x
2 1 1

1
+ ≤=  + >

 ؟كدام است aمقدار ترين يك به يك است، كم 

1 (3    2 (2  

  صفر) 4    1) 3

}اگر - 56 }f ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= −0 3 1 4 2 1 1 }و 2 }f g ( , ), ( , )− −+ =1 1 3 5 1 )gباشد، حاصل 2 ) g( )
f ( )−

+
1

0 5
2 1

 ؟كدام است 

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

  

  

  ر دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس دهدف  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 (

 )2(كل فصل تابع 

   70تا  37هاي  صفحه

 سوال50-پيمانه3                      :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5370) (كد: 1كتاب آبي حسابان (

 720تا  671هاي  سوال
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fاگر - 57 (x) ax= −2 }و 9 }g ( , ), ( , ), ( , )= − −3 2 1 5 0 fogو 4 ( )− =1 2  ؟كدام است aباشد، مقدار 3

1 (2    2 (1  

3 (−2    4 (−1  

(fog)د، دامنة تابعنصورت زير باش به gو fاگر نمودار توابع - 58 (x) كدام است؟ 

1 ([ ],0 2   

2 ({ }, , ,− − −3 2 1 0   

3 ([ ] { }, −0 2 3  

4 ([ ],−3 2  

fتابع  ،aازاي چند مقدار طبيعي به - 59 (x) x a= + +3 2 ]در بازة  1 ],−3  ؟شود نمييك به يك  4

1 (10    2 (12  

3 (6    4 (5  

fدامنة تابع - 60 (x)
x x

=
− − −2

1
1 1

 ؟باشد نميشامل چند عدد صحيح  

1 (2    2 (3  

3 (4    4 (1  

fاگر - 61 (x) x x= −2 )با دامنة 6 ],−∞ fگاه حاصل باشد، آن 3 ( ) f ( )− −− + −1 18  ؟كدام است 5

1 (9    2 (3  

3( 7    4 (5  

yوارون تابع - 62 x1 1= − −  كند؟  از كدام نواحي عبور مي +

    ) دوم و چهارم 2    ) اول و سوم 1

 ) سوم و چهارم 4    ) اول و دوم 3

]نمودار تابع  - 63 ] [ ]
[ ]

x x x
f (x)

x
+

=
2 3

x خط به معادلة ،2 y+ − =2 3  ؟كند قطع مي  را در چند نقطه 0

   1) 2     بيشمار) 1

  كند. قطع نمي) 4    2) 3

xfاگر - 64 (x)
x

=
−2 1

g(x)و 
x

=
−2

1
2

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

1 (1    2 (3  

3 (4    4 (5  
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fاگر دامنة صورت زير است.  به gو fنمودار توابع خطي  - 65 .g حاصلپذير شود،  كنيم كه وارون اي محدود گونه را به(f .g) ( )−1 با فـرض موجـود    0

 ؟تواند باشد ميكدام بودن 

1 (2  

2 (4  

3 (1  

4 (3  

  

fاگر - 66 (x)−1 وارون تابعf (x) x [x]= fDبا دامنة + [ , )= 1 yگاه نمودار تابع باشد، آن 2 (fof )(x)−=  كدام است؟  1

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

  

fاگر - 67 (x) x= −3 gof)و 2 )(x) x x= − +29 9 g)باشد، ضابطة تابع 2 f )(x)− كدام است؟ 

1 (x x− − +2 2 2    2 (x x+ −2 2 1  

3 (x x− + −2 2 1    4 (x x− +2 2 2   

دامنة تعريف تابع - 68
[ ]

xf (x)
x
− +=

−2
4 1

1
]( ؟شامل چند عدد صحيح است   ، نماد جزء صحيح است.)[

1 (14    2 (15  

3 (16    4 (17  

yنمودار تابع - 69 x x= − + +2 2 دهيم. ضابطة معكوس تابع جديد  هاي منفي انتقال ميyواحد به طرف 2هاي مثبت، سپس xواحد به طرف 3را  5

xازاي به ≤  كدام است؟ 2

1 (y x : x= − + + ≤4 4 0     2 (y x : x= − − + + ≤4 4 2  

3 (y x : x= − − + + ≤4 4 0    4 (y x : x= + + ≥4 4 1  

fاگر  - 70 (x) x x= −  ؟شامل چند عدد صحيح است fofگاه دامنة تابع باشد، آن 2

1 (1    2 (2  

 صفر) 4    3) 3
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 مركز دايرة محيطي هر مثلث، محل همرسي . . . آن مثلث است. - 71

  هاي اضالع عمودمنصف) 2    نيمسازهاي زواياي داخلي )1

  هاي ميانه) 4    هاي ارتفاع )3

 ؟است در شكل زير، يك چهارضلعي محيطي ABCDچهارضلعي، xازاي كدام مقدار به - 72

1 (1    2 (5/1  

3 (2    4 (5/2  

 ؟هاي زير درست است يك از گزينه كدام - 73

  زوايا را ثابت نگه دارد، قطعاً طولپا است.اگر تبديلي اندازة ) 2  كند. ا همواره شيب خط را حفظ ميپتبديل طول) 1

  دارد. ها را ثابت نگه مي ندازة زاويهتبديل طولپا، همواره ا) 4  ها را ثابت نگه دارد، قطعاً طولپا است. شيب خط اگر تبديلي) 3

 است. اگر اين ذوزنقه هم محاطي و هم محيطي باشد، مساحت آن كدام است؟ 18و  2ها برابر  ، طول قاعدهABCDدر ذوزنقة - 74

1 (40    2 (60  

3 (80    4 (120  

 ؟ضلع شش ضلعي منتظم محيط بر آن دايره استاندازة هر ضلع شش ضلعي منتظم محاط در يك دايره چند برابر اندازة هر  - 75

1 (1
2     2 (2

2   

3 (2
3     4 (3

2   

  

  

  قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسههاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

  

 ) 2( هندسه
  ) 2( هندسه

هاي محيطي و  دايره(دايره 
 -محاطي مثلث

هاي محاطي و  چهارضلعي
هاي هندسي تبديل/ )محيطي

هاي  (تبديل و كاربردها
  هندسي تا ابتداي بازتاب)

  37تا  25هاي  صفحه

 سوال20-پيمانه1                        :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5342) (كد: 2كتاب آبي هندسه (

 270تا  251هاي سوال
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F

2x

C
D

A
B

E
3x x

 ت؟باشد، كدام اس 6و  4، 3اضالع آن هاي وارد بر  مثلثي كه طول ارتفاعاخلي دايرة محاطي دشعاع  - 76

1 (2
3    2 (3

4  

3 (3
2    4 (4

3  

 ؟چند درجه است xدر شكل زير، اندازة - 77

1 (10    2 (15  

3 (20    4 (25  

، نسبت شعاع دايرة محاطي خارجي نظير قاعده به شعاع دايرة محاطي خارجي نظير ساق 5طول ساق  و 6الساقيني به طول قاعدة  در مثلث متساوي - 78

 ؟تسكدام ا

1 (6
5     2 (4

3   

3 (3
2     4 (1

2   

ABخط پاره - 79 =  قطع كنند. Dو Cكنيم تا يكديگر را در نقاط  رسم مي 4و  3هاي  هايي به شعاع ترتيب دايره به Bو Aمفروض است. به مراكز 5

 درست است؟ ACBDكدام گزينه در مورد چهارضلعي

  نه محاطي و نه محيطي است.) 2    هم محيطي و هم محاطي است.) 1

  فقط محيطي است.) 4    فقط محاطي است.) 3

ABبه اضالع ABCدر مثلث - 80 = 8 ،AC BCو 15= داخلي مثلث، چند برابر شعاع دايرة  ترين نقاط دايرة محاطي تا نزديك Aة رأس، فاصل17=

 محاطي داخلي مثلث است؟

1 (−2 1     2 (−3 1  

3 (−2 2    4 (−2 3  
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مطمئن باشيم دست كم يـك سـيب خـراب    چند سيب از جعبه برداريم تا تقريباً «است. دو مسئلة  سيب يك جعبه سالم 100تا از  90يد فرض كن - 81

علـم   ترتيب از راست به چپ به كدام به »ها خراب باشد؟ چقدر ممكن است فقط يكي از آنسيب از اين جعبه انتخاب كنيم،  10اگر «و  »ايم؟ برداشته
 ؟تعلق دارند

 احتمال  -احتمال ) 4  آمار -احتمال  )3  احتمال  -آمار ) 2  آمار -آمار ) 1

 رخ ندهند، معادل كدام است؟ Cو Bاز پيشامدهاي رخ دهد ولي هيچ يك Aكه گاه پيشامد آن سه پيشامد باشند، آن Cو A،Bاگر - 82

1 (A (B C)−      2 (A (B C)−   
3( A B C′ ′     4 ((A B C) (A B C)−    

است. چند پيشامد متمايز در فضاي نمونة اين آزمايش تصادفي وجود دارد كه  3پيشامد وقوع عددي مضرب  Aدر آزمايش تصادفي پرتاب يك تاس، - 83
 ؟باشد ناسازگار Aبا

1 (4  2 (8  3( 12  4 (16 

}اگر - 84 }A x x= ∈ − ≤ ≤1 1 و{ }B x x= ∈ − ≤ ≤1 1 ضرب دكارتي ر حاصلباشند، نموداA B× كدام است؟ 

  هاxخط موازي محور پاره 3) 2    هاyخط موازي محور پاره 3) 1
 نقطه 9) 4    يك مربعسطح  )3

P(Aحاصل گاه آند دلخواه باشند، دو پيشام Bو Aاگر - 85 B ) P(A B)′ ′ − − ؟همواره برابر كدام است 

1 (P(B)   2 (P(B )′  3( P(A )′  4 (P(A) 

P(A)اگر - 86 = 1
3 ،P(B )′ = 3

P(Aو 4 B)− = 1
P(Bباشد، مقدار  5 A)− ؟كدام است 

1 (1
12   2 (7

60   3( 3
20   4 (1

6  

}اگر - 87 }A , , x= +2 5 1  ،{ }B , y, z= − +3 2 2 Aو 3 B B A× =  ؟كدام است xyzباشد، بيشترين مقدار ممكن براي ×

 7) 4  5 )3  3) 2  صفر) 1

]اگر  - 88 ]A ,= 1 ]و 4 ]B ,= 2 A)گاه مساحت ناحية متناظر با مجموعة باشد، آن 6 B) (B A)× −  ؟كدام است ×

1 (4  2 (6  3( 8  4 (10 

}عددي به تصادف از مجموعة  - 89 }S , , ,...,= 1 2 3 ، نباشـد پـذير   بخش 3پذير باشد ولي بر  بخش 5كه عدد انتخابي بر  كنيم. احتمال اين انتخاب مي 100
 ؟كدام است

1 (14/0  2 (15/0  3( 18/0  4 (20/0 

}اگر  - 90 }A , , , ,= 1 2 3 4 5 ،{ }A B ,= 4 5 و مجموعة(A B) (B A)− × A)عضو باشد، تعـداد عضـوهاي مجموعـة    6داراي  − B) (B A)× × 
 ؟كدام است

1 (32  2 (36  3( 40  4 (44  
  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 25 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  اسخ صحيح بدهيد؟توانيد پ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 آمار و احتمال
 آشنايي با مباني رياضيات
و (ضرب دكارتي بين د

  / مجموعه)
  (مباني احتمال) احتمال
  47تا  35هاي  صفحه

 الؤس20-پيمانه1                         :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5344كتاب آبي آمار و احتمال (كد

 350تا  331هاي سوال
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A)، دو مجموعة غيرتهي وBو Aاگر - 91 B) (B A)× × = ∅گاه مجموعة ، آنA B− برابر كدام است؟ 
1(A  2(∅  3(B A−  4((A B) (A B)−  

Aاگر - 92 {x N , x }= ∈ < <25 Bو 50 { k k Z , k }= − ∈ ≤ ≤3 2 1 A)هاي شند، تعداد زيرمجموعهبا 4 B) (B A)× × كدام است؟ 
1 (4  2 (8  3 (16  4 (32 

Aاگر  - 93 [ , ]= −1 Bو  4 { , }= 1 Aباشد، مساحت ناحية محصور بين دو نمودار مختصاتي  3 B×  وB A× ست؟ كدام ا 
1 (2  2 (4  3 (6  4 (9 

Aاگر  - 94 [ , ]= 1 Bو  2 { , }= 1 A)، نمودار 2 B) (B A)× ×   كدام است؟ 
   ) محيط يك مربع2    ) سطح يك مربع1

  هاxخط موازي محور ) دو پاره4    ) رئوس يك مربع3
    زير مربوط به علم آمار است؟ چه تعداد از موارد - 95

  سواري عالقه دارند؟  آموزان پاية يازدهم مدرسة شما به ورزش دوچرخه الف) چه تعداد از دانش
  ب) درآمد كارمندان شركت نفت چقدر است؟ 

 12ها را انتخاب كنيم، چقدر ممكن است كه الاقل نفر از آن20آموز پاية يازدهم به ورزش واليبال عالقه دارند. اگر  نفر دانش150نفر از 70پ) 
  مند باشند؟  ها به واليبال عالقه نفر آن

 100ها چپ دست هستند. در اين صورت از نفر آن 4ايم و مشاهده كرديم  نفر را انتخاب كرده 25آموزان پاية يازدهم يك مدرسه، ت) از دانش
  آموز پاية يازدهم اين مدرسه، ممكن است چند نفر چپ دست باشند؟  نفر دانش

  ) چهار 4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1
 باشند، كدام عبارت براي شكل زير درست است؟ Sسه پيشامد در فضاي نمونة  Cو  A ،Bاگر - 96

1(A  وB  وC  .همزمان رخ دهند    
  رخ دهد.      Cيا  Bيا  A) الاقل يكي از سه پيشامد 2
    رخ دهد. Cو  A ،B) حداكثر دو تا از سه پيشامد 3
  رخ دهد. Cو  A ،Bحداقل دو تا از سه پيشامد  )4

مهرة خارج شده همرنگ  2كنيم. اگر  طور تصادفي و با هم خارج مي مهره به 2مهرة سياه متمايز است،  3مهرة سفيد متمايز و  3اي كه محتوي  از كيسه - 97
 كنيم. فضاي نمونة اين آزمايش تصادفي، چند عضو دارد؟  سكه پرتاب مي 2سكه و در غير اين صورت  3اشند، ب

1 (12    2 (36    
3 (72    4 (84  

تر از عدد تاس  عدد تاس اول بزرگ«و » هر دو تاس فرد بيايند«، »باشد 6مجموع دو تاس برابر «ترتيب  به Cو  A ،Bدر پرتاب دو تاس، پيشامدهاي - 98
 باشند. كدام دو پيشامد ناسازگار هستند؟ مي» دوم باشد

1 (A  وB  2 (A  وC  3 (B  وC  4كدام ) هيچ 

0/ترتيب  هاي قلبي و ريوي در شخصي به احتمال ابتال به بيماري - 99 0/و  25 0/است. اگر احتمال ابتال به هر دو نوع بيماري 3 كه   باشد، احتمال آن 15
 اين شخص فقط به بيماري قلبي مبتال شود، كدام است؟ 

1 (/0 1  2 (/0 15  3 (/0 4  4( /0 2   
}از بين مجموعه اعداد متوالي - 100 , ,..., }51 52 پـذير اسـت ولـي     بخـش  7يا بر  6كنيم. با كدام احتمال اين عدد بر  ، عددي به تصادف انتخاب مي300

 ؟نيست 42مضرب 
1 (24/0  2 (26/0  3 (28/0  4 (31/0  

 : سؤاالت آشناآمار و احتمال
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 ؟تأثير است مقاومت يك رسانا بياندازة در  يك از عوامل زير، كدام - 101

  رسانا طول) 2  آهنگ شارش بار الكتريكي عبوري از رسانا) 1

  رسانا يدما) 4    رسانا جنس) 3

. يابـد  افـزايش مـي   Cμ12آنذخيره شـده در   الكتريكي بار ،دهيم افزايش  V12به  V6را از ختت يك خازن ةاختالف پتانسيل بين دو صفحاگر  - 102

 خازن چند ميكروفاراد است؟ اين ظرفيت

1 (4    2 (3  

3 (2    4 (1  

ك بين صفحات آن هوا است. اندازة ميدان الكتريكـي  و دي الكتري σ برابر با تخت اندازة چگالي سطحي بار الكتريكي هر يك از صفحات يك خازن - 103

 است.) ءضريب گذردهي الكتريكي خال ε0( ؟بين صفحات خازن كدام استيكنواخت 

1 (σε 20    2 (σ
ε0

  

3 (ε
σ
0    4 (σ ε2 0  

κالكتريـك بـا ثابـت    سـپس يـك دي   كنيم، مياز مولد جدا  پس از شارژ شدن كامل، ،هاي آن هوا است كه بين صفحهرا  خازن تختي - 104 = بـين  را  4

تغيير كند، انرژي اولية آن چند  Jμ300خازن طوري كه تمام فضاي بين دو صفحه پر شود. اگر در اين حالت، انرژي به ،كنيم هاي آن وارد مي صفحه

 ميكروژول بوده است؟

1 (240    2 (360  

3 (100    4 (400  

κ/آن  بـين صـفحات   الكتريـك  و ثابـت دي  cm6با برابر فاصلة بين صفحات خازن تختي - 105 = 2 ـ     ايـن خـازن   .اسـت  4 اخـتالف   ابـه يـك مولـد ب

خـازن تغييـر    كه انرژي كنيم. براي آن خازن را خارج مي الكتريك بين صفحات دي خازن از مولد،باشد. بدون جدا كردن  متصل مي V240پتانسيل

 نكند، چه تغييري در فاصلة بين صفحات خازن ايجاد كنيم؟

  دهيم. افزايشمتر  سانتي 5/3) 2    متر كاهش دهيم. سانتي 5/3) 1

  دهيم.افزايش متر  سانتي 4/8) 4    متر كاهش دهيم. سانتي 4/8) 3

 )2فيزيك (  دقيقه 25
  )  2فيزيك (

(از ابتداي الكتريسيتة ساكن 
جريان  خازن تا پايان فصل)/

(از ابتداي فصل تا  الكتريكي
  ها) ابتداي انواع مقاومت

  56تا  32هاي  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 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10ي چند ازگذارهدف

 

 الؤس92-پيمانه1                         :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5317) (كد: 2كتاب آبي فيزيك (

 410تا 319هاي  سوال
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cmخازن تختي نشان داده شده كه ابعاد هر صفحة آنزير، در شكل  - 106 cm×16  kدهد. اگر كليد ولت را نشان مي 60 آل عدد ايده سنج ولت .است 24

چند ولت را نشان آل  ايدهسنج  جا كنيم، در اين صورت ولت جابهطرف باال  بهمتر  سانتي B ،6در راستاي قائم و به موازات صفحةرا  Aرا قطع و صفحة

 دهد؟ مي

      صفر) 1

2 (60  

3 (90      

4 (80  

 mm10 اگر فاصلة بين صفحات خازن .و بين صفحات آن هوا است cm220از صفحات آن مساحت هر يكو  cm2تختي خازن فاصلة بين صفحات - 107

)F كند؟ چگونه تغيير ميو چند پيكوفاراد كاهش يابد، ظرفيت خازن  )
m

−ε = × 120 9 10  

1 (/0 0/) 2    كاهش، 9   افزايش ،9

3 (/1 1/) 4    كاهش ،8   افزايش ،8

 ،دهـيم  رصد كـاهش  د 20را  و فاصلة بين صفحات آن دادهافزايش  V8است را Fμ6كه ظرفيت اولية آن تختي اختالف پتانسيل دو سر خازن اگر - 108

بين صفحات خازن هوا  فضاي( ؟استبار نهايي خازن چند ميكروكولن  .يابد درصد افزايش مي 75بين صفحات خازن  يكنواخت ميدان الكتريكي اندازة

 است.)

1 (120    2 (180  

3 (168    4 (210  

ضاي بين دو فبرابر و  3را  فاصلة ميان صفحات آن ،ر اين حالتكنيم. اگر د را پس از شارژ شدن كامل از باتري جدا مي يالكتريك خازن تخت بدون دي - 109

چنـد برابـر   يكنواخت بين صفحات خازن نسبت بـه حالـت اول   پر كنيم، بزرگي ميدان الكتريكي طور كامل  به 4الكتريكي به ضريب  با دي صفحه را

 ؟شود مي

1 (3
4    2 (4  

3 (1
4    4 (4

3  

متر است. فاصلة بين صفحات آن  ميلي 12متصل است. فاصلة بين دو صفحة رساناي آن  Vاختالف پتانسيلمولدي با به  Cخازن تختي به ظرفيت - 110

 برابر شود. 8ر روي صفحات آن . . . دهيم تا بار ذخيره شده ب را . . . درصد بايد

  كاهش،  5/87) 2    ، افزايش 5/87) 1

  كاهش،  5/12) 4    ، افزايش 5/12) 3
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ها  مشخص شده بر روي آنشارش بارهاي الكتريكي با آهنگ ها  دهد كه در آن رسانا را نشان مي يك سيممقطع هاي مختلفي از  هاي زير، برش شكل - 111

 ؟تر است كوچك سيم رسانار كدام گزينه جريان الكتريكي متوسط گذرنده از در حال حركت هستند. دافقي  در راستاي

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

qصورت رابطة بار الكتريكي موجود در يك باتري بر حسب زمان به - 112 Yt Xt= − + +2 برحسـب   tبرحسـب آمپرسـاعت و    qباشد كه در آن مي 40

tو در لحظة A5با شدت جريان متوسط خروجي از باتري برابر ،ساعت اول 10ر در ساعت است.  اگ h=  ،باشد Ah80مقدار بار موجود در باتري 4

Xحاصل
Y

 كدام است؟ 

1 (1
16    2( 100

9  

3 (16    4 (9
100  

شـدت  به بافت آسيب ديده از طريق جريان الكتريكي، اگر از  ها يوناز  gμ50براي انتقال ،راني در يك روش درمان بدون درد التهاب موسوم به يون - 113

/متوسط جريان mA0 در اين مدت چند الكترون از پوست  .به محل مورد نظر برسد اين مقدار يوندقيقه زمان الزم است كه  15استفاده شود،  14

e) كند؟ بيمار عبور مي / C)−= × 191 6 10  

1 (× 1690 10    2 (/ × 1626 25 10  

3 (/ × 1678 75 10    4 (× 1684 10  

، Aاگر طول سيم .رسم شده استصورت زير  بهها در دماي يكسان  برحسب ولتاژ دو سر آن Bو A تغييرات شدت جريان الكتريكي دو سيمنمودار  - 114

1
 است.) B، نصف مقاومت ويژة سيمAمقاومت ويژة سيمدماي دو سيم ثابت، ( است؟ Aچند برابر قطر سيم Bباشد، قطر سيم Bطول سيم 3

1 (3      

2 (2  

3 (1
3      

4 (1
2   
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 (دما ثابت است.) ؟دهد را به درستي نمايش ميبرحسب سطح مقطع يك رسانا  الكتريكي نمودار مقاومت ،كدام شكل - 115

1 (  2 (
  

3 (  4 (
  

  
اي توخالي بوده و مقاومت  لوله Bتوپر و رسانايسيمي  Aاست. رساناي Bاي شكل دو برابر طول رساناي استوانه Aاي شكل طول رساناي استوانه - 116

B ،1خارجي اين دو رسانا با هم برابر و شعاع داخلي استوانة است. اگر شعاع Bويژة رساناي برابر مقاومت A 5/1ويژة سيم
شعاع خارجي آن باشد،  3

 ؟است Aرسانايمقاومت چند برابر  Bمقاومت رساناي

1 (2    2 (1  

3( 8
3     4 (3

8  

تابانيم.  قطعة ديگر را به هم مي 3قطعة مساوي تقسيم كرده و يك قطعه آن را كنار گذاشته و  4به در راستاي طول را  ي همگنيك قطعه سيم رسانا - 117

 است.) (دما ثابت ؟ابر سيم اوليه استمقاومت سيم جديد چند بر

1 (1
9    2 (1

12  

3 (1
16    4 (1

4  

B،5يويژة رسانا اگر مقاومت .است Bدو برابر طول رساناي Aيناهاي مساوي دارند و طول رسا حجم Bو Aدو رساناي - 118
 ويـژة مقاومـت  برابـر   4

 و يكسان است.) (دما ثابت است؟ Bرساناي چند برابر مقاومت Aرساناي باشد، در اين صورت مقاومت A رساناي

1 (8
5    2 (16

5  

3 (5    4 (4  

gاز يك رساناي فلزي به چگالي kg8در دماي ثابت با  - 119
cm33 سيمي تو با ايم كه شعاع سطح مقطع آن برابر ر ساختهپmm1 .اگر مقاومـت   است

/ويژة رسانا .m−× Ω67 5 πمقاومت الكتريكي اين سيم چند اهم است؟ ( ،باشد 10 = 10( 

1 (2/0    2 (20  

3 (200    4 (2000  

يابد. در اين حالت  سلسيوس افزايش مي ةدرج 40نصف شده و دماي آن بدون تغيير جرم سيمي از جنس تنگستن از دستگاهي، قطر سيم دادن با عبور  - 120

/پوشي كرده و چشمدر اثر تغيير دما  (از انبساط طولي سيم ؟شود مقاومت الكتريكي سيم چند برابر مي
K

−α = × 3 14 5  ).است 10

1 (72/4    2 (88/18  

3 (16    4 (58/19  
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 ؟استكدام مقايسه درست  - 121
Cگرانروي: ) 2  اتيل پنتان -3 <دي متيل هگزان  -2،2جوش:  نقطه) 1 H C H>18 38 25 52   
  وازلين <گريس  جوش: نقطه) 4  متيل بوتان -2 >متيل پنتان  -3يت: رفرا) 3

 ؟است نادرستزير  هاي عبارتاز چند مورد  - 122
 تري دارد. قوي نيروي بين مولكوليزيرا  ،زلين از گريس بيشتر استواجوش  نقطه •
Cشيمياييداراي فرمول  و خام وجود دارد تترامتيل هپتان در نفت - 6 ،4، 3، 2 • H12  است. 26
 آلكان به حالت گازي وجود دارند. 4 آيد، كه آب به جوش مي يدر دماي •
  تأمين انرژي است. ،خام در دنياي امروزي نفتنخست نقش  •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟استاين آلكان درست  ةدربار گزينهكدام  .شود اكسيد توليد مي كربن دي گاز گرم 8/19 ،گرم از آلكاني 6/6 بر اثر سوختن كامل - 123

(H ,C ,O : g.mol )11 12 16 −= = = 
  باشد. تواند  ميمتيل پروپان  – 2اعد آيوپاك ونام آن بر اساس ق) 2    .استجفت الكترون پيوندي  9داراي ) 1
  ترين آلكان است. برابر جرم مولي ساده 3جرم مولي آن بيش از ) 4  .استگازي در دما و فشار اتاق، حالت فيزيكي آن ) 3

گروه متيل  ،هاي هيدروژن اين هيدروكربن است. اگر به جاي يكي از اتم 4رابر هاي هيدروژن در يك آلكان خطي ب هاي كربن به اتم نسبت جرم اتم - 124
H) ؟خواهد شدكدام بيان شده نسبت  ،قرار گيرد ,C : g.mol )−= = 11 12 

1 (2
9   2 (4  3 (5/4  4 (1

4   

C)پيوند 8در ساختار آلكاني  - 125 C)− از اين آلكان چند ليتر گاز گرم 6/25 وجود دارد. از سوختن كاملCO2 با چگالي/ g.L−11  ؟شود توليد مي 1
H) ).در نظر بگيريد %80بازدة درصدي واكنش را ( ,C ,O : g.mol )−= = = 11 12 16 

1 (80/28  2 (48/62  3 (60/57  4 (24/31  
 ؟است نادرستام مطلب كد - 126

  .است »دي متيل هگزان -4، 3«مطابق قواعد آيوپاك  »پنتاناتيل  -2متيل  - 3« نام درست) 1
  هاي متيل برابر يك است. به گروه CH2هاي نسبت گروه ،»دي اتيل پنتان -3، 3«در آلكاني با نام ) 2
  يابد. ها افزايش مي جوش آن هاي راست زنجير، نقطه هيدروژن در آلكان هاي كربن به با افزايش نسبت شمار اتم) 3
  .استاتم هيدروژن در فرمول شيميايي خود  14كه داراي  است جوش مربوط به آلكاني كمترين نقطه ،هاي راست زنجير مايع در بين آلكان) 4

 ؟درستي آمده است گزينه بهكدام  در آيوپاك طبق قواعدنام هيدروكربن زير،  - 127

  
  

  اتيل دكان -7 –پنتا متيل  – 8، 8، 5، 5، 4) 2  اتيل دكان - 4 -پنتا متيل  - 7، 6، 6، 3، 3 )1
  هگزا متيل نونان -7، 7، 4، 4، 3، 2 - اتيل - 6) 4  تترا متيل نونان - 7، 6، 6، 3 - اتيل - 4) 3
  
  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  هدقيق 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
قدر هداياي زميني را 

ها،  (از ابتداي آلكانبدانيم 
هايي با پيوندهاي  هيدروكربن

/ در پي  يگانه تا انتهاي فصل)
(از ابتداي فصل تا غذاي سالم 

پز، تجربه ابتداي تهيه غذاي آب
  تفاوت دما و گرما) 

    56تا  32هاي  صفحه

 الؤس60-پيمانه4                     :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5332) (كد: 2كتاب آبي شيمي(

 540تا  481 يها سوال
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 ؟استدرست  مطابق قواعد آيوپاكزير  هاي گذاري چند مورد از نام - 128
) الف

CH CH

C H C(CH ) CH CH CH C H− − − − −

3 3

2 5 3 2 2 2   كتانوتترا متيل ا - 6، 6، 4، 3   5

) ب
CH

C H CH C H

CH CH CH CH CH CH CH− − − − − −

3

2 5 3 2 5

3 2   دكانمتيل  تري - 7، 5، 3   2

CH) پ CH(CH )C(C H ) CH CH3 3 2 5 2 2   متيل هگزان - 2 -دي اتيل  - 3، 3   3

  هپتانتترا متيل  - 6، 3، 3، 2 -اتيل  - 4    ) ت

  

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
3/گرم از يك آلكن براي تبديل شدن به آلكان هم كربن خود،  196 - 129 آلكان توليد شده، ساختار هر مولكول كند. در  گرم گاز هيدروژن مصرف مي 5

H)چند پيوند اشتراكي وجود دارد؟  , C : g.mol )−= = 11 12  
1 (28   2 (25   3 (22   4 (31   

Br«محصول واكنش - 130 (l)2 « و»CH CH (g)2  در اين واكنش شركت . . .   . ها  و طي اين واكنش رنگ قرمز . . . و همة آلكن است. . . ، »=2
  كنند نمي ؛ رود از بين مي ؛برمو اتان ) 2  كنند نمي ؛ آيد وجود مي به ؛برمو اتان  دي – 2 ، 1) 1
  كنند مي ؛رود  از بين مي ؛دي برمو اتان  – 2 ، 1) 4    كنند مي ؛آيد  وجود مي به ؛برمو اتان ) 3

CHچند مورد از مطالب زير، دربارة هيدروكربني با فرمول - 131 CHCH CH CH CH=2 2 2 2 C) درست است؟ 3 ,H :g.mol )−= = 112 1  
 .رود بين مياز  برمدر اثر واكنش با برم، رنگ  •
 كند. % افزايش جرم پيدا مي38/2دار شدن در مجاورت نيكل، به تقريب  در اثر هيدروژن •
 سنگ بناي صنايع پتروشيمي است.مادة برابر جرم مولي  3جرم مولي آن  •
  هپتين برابر است. -2مولكول  هاي هاي آن با تعداد هيدروژن تعداد هيدروژن •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟دو تركيب بنزن و نفتالن در چه تعداد از موارد زير با يكديگر يكسان است - 132
 اشتراكي هايپيوندشمار  •
 شمار پيوندهاي دوگانه •
 درصد جرمي هيدروژن در تركيب •
 مول اكسيژن مصرفي به ازاي سوختن كامل يك مول از هر تركيبمقدار  •
  بودن آروماتيك •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 133
  هاي آن از بنزن، بيشتر است. تر بودن مولكول روي نفت كوره به دليل بزرگ گران) 1
  دهندة نفت رو به افزايش است. تر تشكيل هاي مختلف نفتي، درصد اجزاي سنگين فراريت در برشبا كاهش ) 2
  هاي سنگين آن كمتر است. هاي فرار بيشتري دارد و مقدار هيدروكربن نفت سبك در مقايسه با نفت سنگين، هيدروكربن) 3
هـا   كه در صنايع پتروشيمي كاربرد بيشتري دارند، از قيمت ديگر نفـت  هاي فرار آن كربنوقيمت نفت برنت درياي شمال، به دليل بيشتر بودن درصد هيدر) 4

  بيشتر است.
سنگ، چند گرم بنزين بايد بسوزانيم تا  گرم زغال 480به جاي سوزاندن  ،توجه به جدول زيربا  - 134

 CO2اي  همين مقدار انرژي را آزاد كند و اين كار باعث كاهش چند درصدي توليد گاز گلخانه
 ترتيب از راست به چپ بخوانيد.) ها را به (گزينه شود؟ مي

1 (300 ،5/42    2 (200 ،5/37  
3 (300 ،5/37    4 (200 ،5/42  
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 است؟ نادرستهاي زير  كدام موارد از عبارت - 135
Cالف) بنزن با فرمول مولكولي  H6   يك تركيب آروماتيك است. 6

  شود. ها توليد مي هاي تقطير پااليشگاه ب) سوخت هواپيما از پااليش نفت خام در برج
  دهند. ها، گاز خروجي را از روي كلسيم هيدروكسيد عبور مي اكسيد خارج شده از نيروگاه ختن گاز گوگرد ديپ) براي به دام اندا

  يابد. ت) در برج تقطير دما از پايين به باال افزايش مي
    )ت( و )پ() 2    )ب( و )الف() 1
  )ت( و )ب() 4    )پ( و )الف() 3

 ؟خط زير درست است –فرمول پيوند در رابطه با آلكاني با كدام موارد از مطالب زير،  - 136
C)نسبت شمار پيوندهايالف)  H)− به شمار پيوندهاي(C C)−  ،است. 33/2برابر با تقريباً در ساختار آن  
  است. CH2هاي در ساختار آن، دو برابر شمار گروه CH3هاي گروهشمار ب) 
  .، فرمول مولكولي يكساني داردپيوند اشتراكي وجود دارد 43آلكان با آلكاني كه در ساختار آن  اينپ) 
  دهندة نفت سفيد باشد. از اعضاي تشكيل تواند عضوي اين آلكان ميت) 

  ) ت) و (پ)، (ب() 4  )ت) و (ب(الف)، () 3  )ب(الف) و () 2  (الف) و (ت)) 1
 ؟است نادرستگزينه كدام  - 137

  .دانند دانشمندان اجزاي بنيادي جهان مادي را ماده و انرژي مي) 1
  كند. عنوان تنها منبع حيات بخش انرژي، تبديل ماده به انرژي را تأييد مي كاهش جرم خورشيد به) 2
  .دهد سرانة مصرف در جهان را به خود اختصاص مي ننان بيشتري) 3
هـاي گونـاگون بـدن را     هاي عصبي را تأمين كرده و مواد اوليه براي ساخت و رشد بخـش  ها و ارسال پيام از براي حركت ماهيچهمصرف غذا، انرژي مورد ني) 4

  كند. فراهم مي
 . . . . .  . جز به ،اند هاي زير درست همة عبارت - 138

  هاي آن، منبع مهمي براي تأمين پروتئين و به ويژه كلسيم است. ) شير و فراورده1
  شود. هاي موجود در بدن از مواد غذايي، تأمين مي ها و يون ها، مولكول دة اتم) بخش عم2
  ها خواهد شد. هاي غذايي سبب افزايش وزن و ديگر بيماري ها در وعده ها و يون ) افزايش نامتناسب برخي از مولكول3
  دهد. زماني معين نشان مي ) سرانة مصرف مادة غذايي، بيشترين مقدار مصرف آن را به ازاي يك فرد در يك گسترة4

 . . . .  . جز به ،اند هاي زير درست كه به دو ظرف محتوي آب خالص مربوط است، همة عبارت زير،با توجه به شكل  - 139
  هاي آب در هر دو ظرف يكسان است. ) ميانگين تندي مولكول1
  بيشتر است. Aاز ظرف  B) انرژي گرمايي آب موجود در ظرف 2
) براي افزايش دماي يك گرم از آب موجود در هر دو ظرف به اندازة يك درجـة سلسـيوس، گرمـاي يكسـاني     3

  الزم است.
ها با هـم   هاي سازندة آن ) به دليل يكسان بودن دماي آب موجود در هر دو ظرف، مجموع انرژي جنبشي ذره4

  يكسان است. 
  

  دهد و شكل اي از هوا را در . . . نشان مي شكل . . . نمونه«دهد.  روز نشان مي مونه از هواي صاف شهر را با جرم يكسان در يك شبانهدو ن زير،شكل  - 140
  » تر است. زيرا . . . آن بيش ،باشد تري مي گرمايي بيش . . . داراي انرژي 

1 (A ،ظهر ،Bايه ، شمار مولكول  
2 (B ،شب ،A دماي ،  
3 (A ،شب ،Aهاي  ، شمار مولكول  
4 (B ،ظهر ،B دماي ،  




	ادبیات غنایی
	ادبیات سفر و زندگی
	(در کوی عاشقان)
	صفحة 51 تا 74

