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 3: ةصفح دهمیازعمومي   0011 اسفند 6آزمون  -(5) ةپروژ

 
 

 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1

  دوک کالف: نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده باشند، ریسمان پیچیدة گرد  (1

 ای از پوست گاو  ( مَشک: انبان، خیک، کیسه2

 ( برگ: توشه و هر چیز مورد نیاز؛ مایحتاج و آذوقه 3

 چرخد؛ مسیر  به دور چیز دیگر می ای شکل که در آن چیزی ( مدار: مسیری معموالً دایره4

 وجود دارد؟ دو غلط امالییدر کدام گزینه، بیشتر از  -2

 تقدیر سترگ  -و آگاه باش َهال -( جرص و زنگوله2 عونیان و قبتیان فر -فرظ و واجب -آفتابی محوطة( 1

   طور سینین  -فَرت عشق -رهیل بانگ( 4 هلول صبح  -سدّ خار و خواره -هشهر( قطره و 3

 اعر بیت زیر کیست؟ ش -3

 « زرد شد چشم کور / دشمن آیینه باشد رویمنکر آیینه با»

  ( مسعود سعدسلمان 2  عماد شهریاری  (1

 ( عمادی شهریاری4  ( محمدعلی مجاهدی 3

 های کدام گزینه وجود دارد؟  در ابیات زیر آرایه -4

  ب گذشت/ یک ماه شب و روز به من خوالف( آن ماه دو هفته را چو دیدم امسال 

 نوشت / طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  ب( حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می

 ( تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، مجاز 2 نما  تناسب، استعاره، جناس، متناقض ایهام (1

  تشخیص ، استعاره، حسن تعلیل، آمیزی حس( 4  ( طباق، ایهام، استعاره، تلمیح 3

 درست است.  …بیت  جز بههمة ابیات  های مقابل آرایه -5

 کنایه(  -ش مشعلی از چهره برافروخته بود )تشبیها دل / در پی زد و آن سنگین فر زلفش ره دین میک (1

 نما(  متناقض -هی، از آسمان گذشت )کناشد به رهسر که خاک  آن( مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود / 2

 جناس(  -نما یان شاه )منعم: توانگر( )متناقضقیران منعم، گدا( چنین نقل دارم ز مردان راه / ف3

   تشبیه(  -( ساقی به نور باده برافروز جام ما / مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما )جناس4

 

 

(2)فارسي 

 ادبیات انقالب اسالمي

 اران عاشق(ی)بانگ جرس، 

 78تا  78صفحة 
 

 

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

 دهید؟توانید پاسخ صحیح ب سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف
 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 


  سؤال( 071کتاب جامع فارسی یازدهم ) 745تا  834های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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 5: ةصفح دهمیازعمومي   0011 اسفند 6آزمون  -(5) ةپروژ 

 

  ِّ(11ـ  11العربيّة )أو إلي من  ن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي          
 :!«شِهِرَهُ مُجالَسَتُهُ لِفُحْتُکْ شَرِّ عِبادِ اللّهِ مَنْ إنَّ مِنْ»-11
 دانند!ناپسند می ها را نشینی با آنهم خاطر گفتار و رفتار زشتشان هشک بدترین بندگان خداوند کسانی هستند که ببی( 1 
 شود!نشینی با او ناپسند شمرده میهمخاطر گفتار و کردار زشتش  ههمانا از بدترین بندگان خدا کسی است که ب (2 
  دانند!نشینی با او را ناپسند میخاطر گفتار و رفتار زشتش هم هبه درستی که از بدترین بندگان خداوند کسی است که ب (3
  شد!نشینی با او ناپسند شمرده میخاطر گفتار و کردار زشت او هم ه( قطعاً از بدترین بندگان خدا کسی بود که ب4

 

 «: اإلنسان في المجتمع! الکبب یب ّ وقوا  الّتي فياا اتتما  الکبب ألنّاألب علي اإلنسان أن یجتنب عن ذکر یج»-12
 کند! ه خوار میسان را در جامعانغ ور، چراکه دپرهیز کند ،آن است که احتمال دروغ در   انسان است که از ذکرکردن سخنانی بر( 1
 کند! می تحقیر   جامعه انسان را در دروغزیرا  ،آن وجود دارد احتمال دروغ در   کهکردن سخنی  یاد از کند  دوریکه   واجب است  انسان بر( 2
 شود! باعث ذلیل شدن انسان می دروغهست بپردازد زیرا  دروغکردن از اقوالی که در آن احتمال ی انسان باید به دور( 3
 !    شود می یک جامعه در انسان تحقیر باعث دروغ کند، زیرا خودداری کنند، یاد میز را شگفتن دروغ احتمال که هایی سخن ذکر از باید فرد( 4

 

 : «!تي تَجِلبُ لَه مَشاکِل کَثيرةلَ في مَوضوعات تُعرِّضُه لِلتُّاَمِ الّالمتکلِّم العاوقِل أن ال یَتَدَخَّ على»-13
 

  آورد! ختلفی را برایش به همراه میدهد و مشکالت م هایی قرار می هایی دخالت کند که او را در معرض تهمت گویندة عاقل نباید در موضوع (1
 گردد! د مشکالت فراوان برای او میهایی قرار دهد و موجب ایجا در معرض تهمت د در موضوعاتی وارد شود که وی را( یک گویندة عاقل نبای2
 آورد!وجود    هت بسیاری را برای او بدهد و مشکالها قرار    تهمتدر معرض  شود که وی را هایی وارد نمی وضوععاقل است در م ای که ( گوینده3
 آورد!  سیاری را برایش به همراه میدهد که مشکالت بهایی قرار    ( گویندة عاقل باید در موضوعاتی دخالت نکند که او را در معرض تهمت4

  : عيّن الصحيح-14

 تالش خلق شده بود! بدن انسان برای هزار سال کار و: !یننسان قد خُلق للعمل و السعی لآلالف مِن السنإنّ جسم اإل (1
 دروغگو اعتماد نزدیکان خود را از دست خواهد داد!: !یزیل اعتماد أقربائه إنّ الکاذب (2
 تر هستی! قویهایت از من  مصیبترو شدن با  هخوشا به حالت زیرا تو همیشه برای روب: !طوبَی لک ألنّک دائماً أقوَی مِنّی لمُواجهة المصائب (3
  !کند میرا یاد  نیز تو هرگاه خدا را یاد کنی او: !إذا ذکرتَ اللّه فهو یذکرک کذلکَ (4

 :الخطأعَيّن  -15
دههد و پیهروی   خوشا به حال کسی که زبان خود را بهه نرمهی سهخن عهادت مهی   : !طوبَی لِمَن یعوّد لِسانه لین الکالم و الیقفو ما لیسَ له علمٌ (1

  ه بدان دانشی ندارد!کند از آنچه ک نمی
  افتی!دانی سخن بگویی در اشتباه میآنچه نمی ةاگر دربار گفت:شنیدم می :!خَطأال مُ تقع فیلَعْتتکلّم فی ما التَ إنْسمعتُ یَقولُ:  (2
ویم!آداب سخن این است که باید با مردم به زیبایی سخن بگ: !لِلکالم آدابٌ فعلیَّ أن أتکلّم النّاس بکالمٍ جمیلٍ (3
 ! کرد گفت: سخن بگو تا تو را ببینمهایش افتخار میحکیمی به مردی که به لباس: !حتّی أراک قالَ حکیم لرجل یفتخر بمالبسه: تَکَلَّمْ (4

  : «کند! فی را در کنار ساحل تخریب میهای مختل وزد و این بادها خانه بادهای شدیدی سالیانه در شهر ما می» -16
 

 شاطئ!ة فی مدینتنا سنویاً و الریاح تُخرِّبُ بیوتاً مختلفة جَنب التَعصِفُ ریاح شدید (1
 بُ البیوت الکثیرة قُرْبَ الشاطئ!تَعصِفُ فی مدینتنا کلّ سنة و هذه الریاح تُخرِّ الریاح الشدیدة (2
 بُ بیوتاً کثیرةً أمامَ الشاطئ!ریاح شدیدة کانت تَعصِفُ فی المَدینة فی سنوات و الریاح تُخرِّ (3
 رِّبُ بیوتاً مختلفة جَنب الشاطئ! قد تَعصِفُ فی المَدینة سنویّاً و هذه الریاح تُخالریاح الشدیدة  (4

 :الخطأعيّن  -18
أُذن المرأة!  الذَّهب أو الفضّة فی السّوار: زینة مِن( 2 «!خَفّیّمَال»و مرادفه  بوء: ما لیسَ ظاهراًالمَخْ (1
 السّماء! األرض إلی سحب ما علیت ةاإلعصار: ریح شدید (4  «!المُزارعونَ»و جمعه المزرعة  المُزارِع: الّذی یعملُ فی (3

 الجملة:عَيِّن المفعو  موصوفاً في  -17
  المدرسة! رأیتُ قاسماً یُطالِعُ دروسَهُ بدقَّةٍ فی (2 المطالب العلمیّة! تُکتَبُ رسالة تحتوی علی (1
 طریق السّفر یُعجبنی جمالُها! اهدتُ مناظر فیش (4  بیت جدّتی! فیقالَ زمیلی: غَرستُ شجرةً  (3

عيّن الجملة تد ّ علي االستمرار:-17
 عَصَفت ریاحٌ شدیدةٌ خَرَّبَت بیتاً جنب شاطی البحر! (2  یعجبنی عیدٌ یَفرح فیه الفقراء!  (1
 الکتاب صدیقٌ یُنقذکَ مِن مصیبة الجَهل! (4 جاء معلّمونَ یتکلّمونَ عَن الدرس! (3

 سم النکرة:اإلوَضَّح  عالًعيّن فِ-21
 فکّر قبل التکلُّم رجاءً! رأیتُ سعیداً یقول: (2 فی بعض األوقات قُدرة الکالم أقوی من الساّلح!    (1
  بکالمٍ جمیلٍ إلی العمل!علی اإلنسان أن یدعو المخاطبین  (4 للکالم آدابٌ یجب علی المتکلّم أن یعمل بها!      (3
 

دقیقه 01   (2) زبان قرآن ،عربي

 آدابُ الکَالمِ
 54تا  43 صفحة 

 

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

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

چیست؟گذاری شما برای آزمون امروز  هدف
 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 


  سؤال( 041کتاب جامع عربی یازدهم ) 841تا  310های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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 ماند؟  سالم باقی نمیچه کسانی هستند و در چه صورتی جز نامی از ا« سیجزی اهلل الشاکرین»در عبارت قرآنی « شاکرین»منظور از   -21

 تسلط الگوهای نامناسب و سلطنت امویان و عباسیان -.کسانی که در راه پیامبر )ص( و پیروی از ائمه )ع( تزلزل نداشتند( 1

   عدم وجود تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر )ص(  -.اه پیامبر )ص( و پیروی از ائمه )ع( تزلزل نداشتندکسانی که در ر( 2

 عدم وجود تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر )ص( -.کردند ( کسانی که در مقابل تحریف و جعل احادیث ایستادگی می3

 تسلط الگوهای نامناسب و سلطنت امویان و عباسیان  -.کردند جعل احادیث ایستادگی می( کسانی که در مقابل تحریف و 4

 دخالت دادن سلیقة شخصی در احکام دین معلول چه عاملی بود و امیرالمومنین علی )ع( علت پیروزی شامیان بر یاران خویش را چه فرمودند؟   -22

 در مسیر باطل خود متحدند.  -ت یا شهادت آنان( عدم حضور اصحاب پیامبر )ص( در میان مردم به دلیل فو1

  در مسیر باطل خود متحدند. -بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت ( بی2

 فرمانبری شتابان از زمامدارشان  -بهره ماندن بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی( 3

 فرمانبری شتابان از زمامدارشان  -ر میان مردم به دلیل فوت یا شهادت آنان( عدم حضور اصحاب پیامبر )ص( د4

 امیه نشانی از هشدار کدام عبارت قرآنی است و عامل حفظ اسالم در عصر عباسیان چه بود؟  به حکومت رسیدن بنی  -23

 ر )ص( عنوان دو میراث گرانقدر پیامب وجود قرآن و ائمة اطهار )ع( به -«انقلبتم علی اعقابکم( »1

 ثبات قدم مسلمانان در اجرای فریضة امر به معروف و نهی از منکر  -«انقلبتم علی اعقابکم( »2

 عنوان دو میراث گرانقدر پیامبر )ص( وجود قرآن و ائمة اطهار )ع( به -«فلن یضرّ اهلل شیئاً( »3

 و نهی از منکرثبات قدم مسلمانان در اجرای فریضة امر به معروف  -«فلن یضرّ اهلل شیئاً( »4

 کردند؟  جاعالن احادیث براساس چه هدفی حدیث را جعل و یا از نقل آن خودداری می  -24

 ( اغراض شخصی یا به نفع حاکمان ستمگر 1

  بهره ماندن مردم و محققان از یک منبع هدایت ( بی2

 کرد.  هایی که به قدرت جاعالن کمک می ( میدان دادن به اندیشه3

 عدل نبوی به سلطنت  ( تبدیل کردن حکومت4

 علت گرفتاری مسلمانان به اشتباهات بزرگ چه بود و عدم توانایی ائمة اطهار در همراه کردن مردم با خود، مربوط به کدام چالش است؟   -25

  ارائة الگوهای نامناسب  -( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر1

 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -( تحریف در معارف اسالمی2

 ارائة الگوهای نامناسب  -( تحریف در معارف اسالمی3

 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت  -( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر4

 معاویه با انجام چه عملی پیمان و عهد خود با مسلمانان را شکست و پدر او چگونه اعالم مسلمانی کرد؟   -26

 فتح شدن مکه به دست مسلمانان و به ناچار اسالم آورد. پیش از  -عنوان جانشین خالفت ( قرار دادن یزید به1

 پیش از فتح شدن مکه به دست مسلمانان و به ناچار اسالم آورد.  -افروزی بر علیه دو امام نخست شیعیان ( جنگ2

 د. حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر )ص( و به ظاهر اعالم مسلمانی کر -عنوان جانشین خالفت ( قرار دادن یزید به3

  الم مسلمانی کرد. از رحلت پیامبر )ص( و به ظاهر اع حدود دو سال قبل -افروزی بر علیه دو امام نخست شیعیان ( جنگ4

 

 

 

دقیقه05 های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.انید سؤالتوشما می های مذهبي،اقلیت آموزاندانش   (2)دین و زندگي 

 تفکر و اندیشه 

)وضعیت فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی مسلمانان پس از 

 ،رحلت رسول خدا

 های راستین( احیای ارزش

اقدامات مربوط به »

 «مرجعیت دینی

 112تا  75صفحة 

 شروع هر درس در دفترچة سؤال گذاری قبل از هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفدین و زندگيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01ند از چ

  

 


  سؤال( 051کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ) 561تا  790های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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 8: ةصفح دهمیازعمومي   0011 اسفند 6آزمون  -(5) ةپروژ 

 بهاترین معرفی نمود؟  های خود خطاب به مردم، در شرایط پس از خود چه چیزی را کم امام علی )ع( در سخنرانی -28

 ( قرآن وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود. 2 گاه که پوشیده شود.  ( معروف و خیر آن1

 شکنان را تشخیص دهند.    گاه که پیمان ( وفای به عهد آن4 ( حق وقتی که به نفع دنیاطلبان نباشد. 3

ای از آن العمل امیرالمؤمنین )ع( و حضرت فاطمه )س( در مواجهه با ممنوع شدن نوشتن سخنان پیامبر )ص( چهه بهود و نمونهه    عکس  -27

 ت؟ چیس

  حدیث زنجیرة طالیی -توجه نکردن( 2 حدیث زنجیرة طالیی -تقیه کردن (1

 های متعدد امام علی )ع( سخنرانی -( تقیه کردن4 های متعدد امام علی )ع(  سخنرانی -( توجه نکردن3

 الذهب چیست؟  سلسلةشریف  ن به قلعة مستحکم توحید، طبق حدیثشرط داخل شد  -27

 متصل به علم الهی است. ( مراجعه به علم امام که 1

 ( توجه به توالی و پشت سرهم آمدن اسامی پیشوایان معصوم )ع( 2

 ( وارد کردن توحید به زندگی فردی خود 3

 ( پذیرش والیت امام که همان والیت خداست. 4

میه بر جامعه حاکم شود و این حاکمیت چه اثری از خود ا با وجود هشدارهای متعدد امیرالمؤمنین علی )ع(، چه عاملی سبب شد تا بنی -31

 جا گذاشت؟  به

 بازگرداندن جهان اسالم به دوران جاهلیت  -( عدم توجه مسلمانان به بیانات امام )ع(1

 های برجستة جامعه  گمراه ساختن شخصیت -( عدم توجه مسلمانان به بیانات امام )ع(2

 بازگرداندن جهان اسالم به دوران جاهلیت -ة اطهار )ع(( وجود شرایط سخت و بحرانی برای ائم3

 های برجستة جامعه گمراه ساختن شخصیت -( وجود شرایط سخت و بحرانی برای ائمة اطهار )ع(4

 
 کرد؟ آماده( ص) اکرم پیامبر احادیث تحریف و جعل برای را زمینه مسائل، کدام -31

 بهه  را جامعهه  و عهوض کردنهد    را حکومهت  مسهیر  تهدری   به عبّاس بنی و امیّه بنی حاکمان -( ص) اکرم پیامبر یثاحاد نوشتن ممنوعیت( 1

 .دادند سوق طلبی راحت

 بهه  را جامعهه  و عهوض کردنهد    را حکومت مسیر تدری  به عبّاس بنی و امیّه بنی حاکمان - اسالمی اصیل های شخصیّت دادن قرار انزوا در( 2

 .ادندد سوق طلبی راحت

دادند که قهدرت آنهان را تقویهت    هایی میدان می به اندیشه عبّاس بنی و امیّه بنی حاکمان - اسالمی اصیل های شخصیّت دادن قرار انزوا در( 3

 کرد. می

قهدرت آنهان را   دادند که  هایی میدان می به اندیشه عبّاس بنی عبّاس بنی و امیّه بنی حاکمان -( ص) اکرم پیامبر احادیث نوشتن ممنوعیت( 4

 کرد. تقویت می

کنند؟ عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتار خود چگونه عمل می -32

 دهند. ها را اُسوه قرار می خود هستند و آن ةجامع ةبرجستهای  رو شخصیت دنباله( 1

 .شوند مند می های الهی هستند و به نسبت همت و استعداد خود از آن بهره به دنبال کماالت و ارزش( 2

 پذیرند. گیرند را می دوستان قرار می ةجبهدشمنان هستند و پس از مدتی با تزویر در  ةجبهکسانی که در ( 3

 شود. ها می با وجود اعتقاد به خالقیّت خداوند پس از مدتی جاهلیت با لباسی جدید وارد زندگی اجتماعی آن( 4

شده بود و پیامد عدم تحقق آن چه بود؟ نظام حکومت اسالمی پس از رسول خدا )ص( بر چه مبنایی طراحی -33

  های خود شدند. مسئولیت جانبة انات الزم برای اجرای همهعدالت ه امامان معصوم )ع( با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امک( 1

    های خود شدند. ئولیتمس جانبة انات الزم برای اجرای همهامامت ه امامان معصوم )ع( با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امک( 2

 ( امامت ه حکومت به دست کسانی افتاد که سرسختانه با پیامبر اکرم )ص( مبارزه کرده بودند و در برابر ایشان تسلیم نشده بودند.3

 بودند.( عدالت ه حکومت به دست کسانی افتاد که سرسختانه با پیامبر اکرم )ص( مبارزه کرده بودند و در برابر ایشان تسلیم نشده 4

سؤاالت آشنا  -(2) دین و زندگي 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 7: ةصفح دهمیازعمومي   0011 اسفند 6آزمون  -(5) ةپروژ 

پیامبر اکرم )ص( به ترتیب در کدام گزینه مشهود است؟« و سنت  سیره»و « اقوال»شده در عصر امامت برای  اشکال ایجاد -34

  تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -( ممنوعیت نوشتن حدیث 1

 تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث  -الگوهای نامناسب  ةارائ( 2

  تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -الگوهای نامناسب  ( ارائة3

 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث -( ممنوعیت نوشتن حدیث 4

  امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که چه وضعیتی حاکم شود؟ امام علی )ع( بنی ةفرمودبه  -35

  حاللی را انجام ندهند مگر این که در کنارش حرامی باقی بماند.( 1

        قی نماند جز آنکه حالل بشمارند.حرامی با( 2

  گیرند. ( فرصت انجام کار خیر را از مردم می3

 کنند. ( دروغ و خیانت را جایگزین صداقت و راستی می4

عباس چه بود ؟ امیه و بنی علت تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت در دوران بنی -36

 های حاکم بر جامعه فرهنگ ارتباط کشورهای مختلف با کشور اسالمی و آمیخته شدن( 1

 افزایش قدرت و ثروت حکومت اسالمی و لزوم تطبیق ساختار حکومتی با نیازهای زمانه( 2

 های مورد احترام و اعتماد رسول خدا )ص( و قرب و منزلت طالبان قدرت و ثروت انزوای شخصیت( 3

 به تعالیم سیاسی و اجتماعی ایشان اصحاب نسبت ةهمتوجهی  انحراف یاران جهادگر پیامبر اسالم )ص( و بی( 4

  بارز آن چیست؟ ةنمونپیامبر اکرم )ص( چه بوده و  ةسیراقدامات اهل بیت )ع( برای حفظ سخنان و  -38

 انتقال، آموزش، گسترش و تربیت یاران ه حدیث ثقلین( 1

 الذهب سلسلةانتقال، آموزش، گسترش و تربیت یاران ه حدیث ( 2

 عا و حضور فعال در جامعه ه حدیث ثقلینآوری کتاب، د نوشتن، جمع( 3

 الذهب سلسلةآوری کتاب، دعا و حضور فعال در جامعه ه حدیث  نوشتن، جمع( 4

پیروی از قرآن چیست؟ ةالزمبا توجه به فرمایشات امیرالمؤمنین )ع(  -37

  هل بیتوفای به عهد خویش با قرآن کریم و ا( 2 کنندگان به صراط مستقیم شناسایی رهاکنندگان و پشت( 1

 کنند. داخل شدن در گروه افرادی که با دین مخالفت نمی( 4    اند. شناختن کسانی که قرآن را فراموش کرده (3

توان آن را در مقابل کدام چالش دوران امامت بر شمرد و نتیجة این اقدام چه بود؟ کریم، تالشی است که می  اقدام به تعلیم و تفسیر قرآن -37

مشتاقان معارف قرآنی توانستند از معارف قرآن بهره ببرند. -دیث پیامبر )ص(( ممنوعیت نوشتن احا1

از چهرة زیبای اسالم غبارزدایی کنند تا راه حق و باطل را تشخیص دهند. -( ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر )ص(2

 ق و باطل را تشخیص دهند.از چهرة زیبای اسالم غبارزدایی کنند تا راه ح -( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث3

 مشتاقان معارف قرآنی توانستند از معارف قرآن بهره ببرند. -( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث4

تر از  در آن زمان چیزی رای »، حضرت علی )ع( خطاب به مردم عصر خویش در مورد آیندة پس از خود که فرمود: این خطابة امیرالمؤمنین -41

ناظر بر گالیة ایشان از کدام پدیدة شوم پس از رحلت رسول خهدا )ص( اسهت و ایشهان در ایهن خطبهه،   « مبرش نباشددروغ بر خدا و پیا

نماید؟    ترین چیز پس از خود را کدام مورد معرفی می شده شناخته

 منکر و گناه  -( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث نبوی1

 باطل و دروغ  -نبوی( تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث 2

  باطل و دروغ  -( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت افراد نامناسب3

منکر و گناه -( تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت افراد نامناسب4
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41-  My grandfather has some strong traditional beliefs about marriage, and I’m sure he won’t … .  
1) give them up 2) give up it 3) give it down  4) give down them 

42- I … the book yet, so I can’t tell you what happens at the end of the story. 
1) didn’t finish 2) won’t finish 3) don’t finish 4) haven’t finished 

43- He was the only person in the company who could speak English fluently until quite … . 
1) honestly 2) recently 3) properly 4) really  

44- Most students believe that … a class taught by an experienced teacher makes learning faster and easier. 
1) producing  2) inventing 3) attending 4) translating 

45- Vitamins A and E can be found in many dark-colored vegetables. For example, carrots, seaweed, 
spinach, and broccoli are all … sources of these helpful vitamins. 

1) incomplete 2) excellent 3) medical 4) fortunate  
46- The most important … of International House is to enable students of different cultures to live 

together and build life-long friendships. 
1) mission 2) disorder 3) reality 4) invitation 

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. 

Etymologically the term technology comes from the combination of these two Greek morphemes 

tékhnē, (meaning “art”) and -logía (meaning “study”). It refers to the collection of techniques, 
skills, methods, and processes used in the production of goods or services or the accomplishment 
of objectives, such as scientific investigations.  

The human species’ use of technology began with the conversion of natural resources into 
simple tools. The prehistoric discovery of how to control fire and the later Agricultural 
Revolution increased the available sources of food. Likewise, the invention of the wheel helped 
humans to travel in and control their environment. Later developments in historic times, 
including the printing press, the telephone, and the Internet, have lessened physical barriers to 
communication and allowed humans to interact freely on a global scale. The steady progress of 
military technology has brought weapons of ever-increasing destructive power. 

Technology has been a subject of discussion in philosophy since the Greeks. The Greek philosopher 
Democritus, for example, believed that technology is an imitation of nature. House-building was first 
invented by imitating swallows building their nests. Aristotle held the same view that technology is the 
consequence of imitation of nature. 

47- Which of the following is NOT related to the prehistoric use of technology? 
1) How to control fire  2) The Agricultural Revolution 
3) The invention of the wheel 4) The printing press 

48- The word “It” in line 2 refers to … .  
1) study 2) art 3) technology 4) combination  

49- According to the passage, the direct result of the invention of the Internet has been … .  
1) communication with ease  2) weapons with destructive power 
3) control of the environment 4) travel to different places 

50- Last paragraph is intended to give the reader information about … .                          
1) the Greek philosophers  2) the Greek view about technology 
3) how nests are built   4) The beliefs of Democritus   

  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. 

دقیقه 01 (2) زبان انگلیسي 
 

A Healthy 

Lifestyle
(Vocabulary 

Development, …, 

Pronunciation) 
 81ا ت 61 صفحة

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

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 است؟ بوده 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف
 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 


  سؤال( 055کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ) 603تا  835های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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xزيرچه تعداد از موارد -51 fدر مورد تابع (x) log=  ؟صحيح است5

)در بازةالف)  , )0   مقدار تابع منفي است.5

  كند.اي قطع نميوارون خود را در هيچ نقطهب) 

  دارد.يدامنه و برد برابرپ) 

xت)    يابد.، مقدار تابع كاهش ميبا افزايش مقدار

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

π4هاو تفاضل آن400مجموع اندازة دو زاويه0 -52
 راديان است. اندازة زاويه بزرگتر بر حسب راديان كدام است؟9

1 (π8
9  2 (π16

9  3 (π2
3  4 (π4

3  

3در راستاي دو شعاع دايره -53 (شعاع دايره اوليه ؟سازيم، شعاع قاعدة مخروط كدام استو با آن يك مخروط ميآن دايره را جدا كرده4اي، برش زده و

 است.)واحد10برابر

1 (5/7    2 (5/5  

3 (8    4 (9  

حاصل عبارت -54

log
+ 23

2
12

 كدام است؟

1 (log212    2 (log412  

3 (log612    4 (log312  

ةمعادلهايريشهضربحاصل -55
a( log )a + =33  ؟كدام است9

1 (1
9    2 (1

4  

3 (1
27    4 (1  

  شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل ازهدف  دقيقه30 
  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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 )1(حسابان
 )1حسابان (

توابع نمايي و لگاريتمي
تابع لگاريتمي وابتداي(از

/ )3لگاريتم تا پايان فصل
  (راديان)مثلثات

  97تا80هايصفحه

  940تا881هايسوال                      :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين    
  پيمانه)3(

 سوال60
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 11:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400اسفند 6آزمون- 5پروژة
 

ax)اگر تابع -56 bx c)f (x) log + +=
2

)فقط در بازة2 , )−1 fمقـداراي به عرض يك قطع كنـد،ها را در نقطهتعريف شده باشد و محور عرض2 ( a)−

 كدام است؟

1 (1    2 (1
2  

3 (1
3    4 (1

4  

xهاي معادلةريشهx2وx1اگر -57
xlog log+ =84 2 xد،نباش4

x
2
1

x)كدام است؟ x )>2 1 

1 (18    2 (12  

3 (16    4 (8  

xyنمودار -58 −= +13  ةكنيم. ضـابطاول و سوم قرينه مي ةآوريم و در نهايت نسبت به نيمساز ناحيپايين ميبهواحد 2را يك واحد به چپ سپس1

 ؟تابع جديد كدام است

1 (xy log −= 13    2 (xy log += 2 13  

3 (xy log −= 2 13    4 (xy log += 13  

logاگر -59 a=2باشد، جواب معادلةx x( )( )+ − −− =1 12 10 2  ؟كدام است0

1 (( a)
a

−1 12    2 (( a)
a

−1 1 22  

3 (( a)
a

−2 1 2    4 (( a)
a

−2 1  

64aرا دراگر عددي مثبت -60 a)حاصل .شودواحد اضافه مي 3،ضرب كنيم، به لگاريتم آن در پاية a)
( a )log +

+
2 4

4  ؟كدام است16

1 (1    2 (2  

3 (4    4 (1
2  

xهرگاه -61
xlog log25 2

+ =255 x)گاهباشد، آن7 )log +2 3
 ؟تواند باشدكدام مي16

1 (3
2    2 (3

4  

3 (4
3    4 (2

3  

62- (E) logلرزه از رابطةبرحسب ارگ در يك زمينمقدار انرژي آزاد شده E / / M= +11 8 1 Mدست مي به5 واحـد بزرگـي زلزلـه آيد كـه در آن

E  است؟ارگريشتري چند واحد 2/6لرزهي آزاد شده در يك زمينانرژي آزاد شده است. مقدار انرژبرحسب ريشتر و

1 (/21 710    2 (/21 110  

3 (/21 510    4 (/21 810  
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 12:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400اسفند 6آزمون- 5پروژة
 

fاگر دامنة تابع -63 (x) log(x mx )= + +2 3 m ،برابر مجموعه اعداد حقيقي باشد1  ؟كدام استحدود

1 (m− < <3 2    2 (m− < <2 2
3 3  

3 (m− < < −4 3    4 (m< <1 3  

2در شكل مقابل شعاع دايره -64  ؟كدام استخوردهسايهاست. اندازة محيط قسمت3

1 (( )π+ 23 1 3    2 (π +2 3 43  

3 (( )π+ 23 2 3    4 (( )π+ +23 1 33  

65- n nعدد طبيعي Aكدام باشد تا براي = ، رابطة64
A(log )(log )log =
842  ؟برقرار باشد4

1 (322    2 (162  

3 (312    4 (242  

log)اگر حاصل عبارت -66 ) log log+ ×3 2 5 4515 15 k)باشد، حاصل عبارتkبرابر15 )klog log ++
2 7416  ؟كدام است8

1 (3
2    2 (1  

3 (1
2    4 (1

4  

67- O π/االضالع است. با فرضمتساويمركز دايره و مثلثOABدر شكل زير، 3 15،   ABاگر طـول كمـان  AB20بـه انـدازةاز طـول ضـلع
BCسانتي α ،متر باشدسانتي140برابرمتر بيشتر و طول كمان  ؟چند درجه استاندازة زاوية

1 (10      
2 (20  
3 (30      
4 (40  

fتوابع -68 (x) x=وxg(x) log= fهاي معادلةضرب جواباند. حاصلمفروض2 (g(x)) g(f (x))− = 3
 ؟كدام است8

1 (3 2    2 (4 2  

3 (6 2    4 (8 2  

x)اگر -69 ) ( x)
x xlog log+ −= +2 4 )گاهشد، آنبا1 x )

x
log −

2
5  ؟كدام است2

1 (2
3  2 (4

3  3 (3
4  4 (3

2  

logحاصل عبارت -70 logA
log

− +

+
+=

2 3 2 32 4
7 4 38

 ؟كدام است

1 (− 3
8  2 (− 1

4  3 (− 5
8  4 (− 1

8  
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 13:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400 داسفن 6آزمون-5پروژة
 

  
  

  
  

  

  

  

  

kازاي به -71 Oچند مقدار k، يك تجانس به مركز  ، تبديلي هماني است؟و نسبت

  1) 2    هيچ )1

  شمار بي) 4    2 )3

MنقطهOاگر -72 M′اي ثابت در صفحه و Oمجانس نقطه kو نسبتدر تجانس به مركز = − 5
3

OM باشد، حاصل
MM

′
′

 كدام است؟

1 (3
8    2 (3

5  

3 (5
8    4 (2

3  

2تبديل يافتة مربعي به طول ضلع -73 2O kتحت تجانس به مركز ه طول ضلعاالضالعي باست. مثلث متساوي2، مربعي به طول قطرو نسبت

 ؟شودتحت اين تجانس به مثلثي با كدام مساحت تبديل مي 4

1 (3
2    2 (3

4  

3 (3    4 (2 3  

74- O AB)قطرهاي ذوزنقةمحل تالقياگر نقطة CD)ABCDخطگاه تبديل يافتة پارهباشد، آنABهاي زير، موازي بـايك از تبديلتحت كدام

 ؟نيستABخط ه پار

Cبازتاب) 1 Oتجانس مستقيم) D  2ونسبت به خط گذرنده از نقاط 1به مركز   2و به نسبت

3 (BC انتقال با بردار


    4 (O   AOBˆو زاويةدوران به مركز

Oچندضلعي منتظمي در دايره -75 18Oو15هايدورانهر يك ازمحاط شده است. اگر اين چندضلعي بااي به مركز بر خودشدرجه حول نقطة

 ؟تواند باشدگاه تعداد اضالع اين چندضلعي كدام ميمنطبق شود، آن

1 (50    2 (75  

3 (90    4 (120  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه15 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

  

 ) 2(هندسه

  ) 2(هندسه
هاي هندسي وتبديل

هاي(تبديلكاربردها
 -دوران -انتقال -هندسي

  تجانس)
  51تا40هايصفحه

  373تا341هايسوال                      :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين    
  پيمانه) 1(

 سوال30
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 14:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400 داسفن 6آزمون-5پروژة
 

76- M BCترتيب وسطبهPوN،فرض كنيد نقاط ABABCوAC،هاي اضالع ABCدر مثلث را برباشند. مركز و نسبت تجانسي كه مثلث

MNP  ؟كند، كدام استتصوير ميمثلث

ABCمحل همرسي ميانه) 1 kوهاي مثلث = − 1
ABCمحل همرسي ميانه) 2  2 kوهاي مثلث = − 2

3  

ABCهايعمودمنصفمحل همرسي) 3 kومثلث = − 1
ABCهايعمودمنصفمحل همرسي) 4  2 kومثلث = − 2

3  

77- C C′Mودر شكل زير، دو دايرة xدر نقطة  ؟كدام استمماس داخل هستند. مقدار

1 (1
2    2 (2

3  

3 (4
7    4 (3

5  

دهيم. مساحتهاي مثلث است، انتقال ميك رأس مثلث و انتهاي آن محل همرسي ميانهبرداري كه ابتداي آن يرا تحت54يك مثلث به مساحت -78

 ؟ناحية مشترك بين مثلث و تصويرش تحت اين انتقال كدام است

1 (3    2 (6  

3 (9    4 (18  

EFهستند. اگر 4و 1ه طول اضالعاالضالع ب، دو مثلث متساويAEFوABCهايدر شكل زير، مثلث -79 BCباشد، فاصلة مراكز تجانس مستقيم

 ؟ند، كدام استنكتصوير ميEFخطپارهرا بر رويBCخطپارهو معكوسي كه

1 (4 3
3    2 (3 3

2  

3 (6 3    4 (8 3  

ABكـهقرار دارد طوريACخطروي پارهBنقطةدر شكل زير، -80 BE=وBC BD= .اگـراسـتˆBAE = CBDˆو075 = باشـد، انـدازة030

 ؟چند درجه استDOEˆزاوية

1 (105    2 (120  

3 (135    4 (150  
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 15:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400اسفند 6آزمون- 5پروژة
 
  

  
  
  
  
  
  

 باشد، با كدام احتمال حداقل دو بار عدد يك رو شده است؟ 6رو شده كوچكتر ازدر پرتاب سه تاس اگر مجموع اعداد -81

1 (4/0    2 (5/0  

3( 6/0    4 (7/0 

كه دويم. احتمال آنكنگذاري از اين جعبه خارج ميمهرة زرد است. دو مهره به تصادف و بدون جاي 1مهره آبي و 2مهرة قرمز، 3اي شاملجعبه -82

 ، كدام است؟نباشندرنگمهره هم

1 (3
5    2 (2

3  

3( 11
15    4 (4

5 

المپ از اين جعبه خارج كنيم، چقدر احتمال دارد 3گذاري ايها سالم است. اگر به تصادف و بدون جتا از آن 4المپ وجود دارد كه 6ايدر جعبه -83

 ؟دوم و سوم هر دو سالم يا هر دو معيوب باشندهايالمپ

1 (2
5    2 (1

2  

3( 7
15    4 (8

15 

توپ به 6و از جعبة دومتوپ 4توپ قرمز است. از جعبة اول 3توپ آبي و 9توپ قرمز و دومي شامل 6توپ آبي و 6شامل يلدو جعبه داريم كه او -84

 ؟داريم. با كدام احتمال اين توپ قرمز استو سپس از اين جعبه يك توپ به تصادف برميدهيمتصادف انتخاب كرده و در جعبة ديگري قرار مي

1 (3
10    2 (7

20  

3( 2
5    4 (9

20 

سمند در صف قرار 3پژو و 3سمند و در جايگاه دوم 6پژو و 4ها اختصاص داده شده است. در جايگاه اولدو جايگاه به تاكسيدر يك پمپ بنزين -85

سمند باشد،كهف انتخاب كنيم، احتمال آندهاي جايگاه دوم يكي را به تصاروند. اگر از بين ماشيناز جايگاه اول به جايگاه دوم ميماشين 2دارند. 

 ؟كدام است

1 (11
20    2 (21

40  

3( 1
2    4 (19

40 

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه15 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،آمار و احتمالهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 ي آزمون امروز چيست؟شما براگذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال

  (احتمال شرطي)احتمال
  66تا52هايصفحه

  480تا431هايسوال                       :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين    
  پيمانه) 2(

 سوال50
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دهيم كه كتاب رياضي بعد از كتاب فيزيك قرار گيرد. با كدام احتمال بيناي قرار مياي از چپ به راست به گونهكتاب درسي متمايز را در كتابخانه 6 -86

 ؟آن دو حداقل يك كتاب قرار گرفته است

1 (1
5    2 (1

3  

3( 2
5    4 (2

3 

گذاريم و سپس مهرة ديگري به تصادف از ايناز جعبه خارج كرده و كنار ميمهرة سياه وجود دارد. دو مهره به تصادف 4مهرة سفيد و 3ايدر جعبه -87

 ؟با كدام احتمال سومين مهرة خارج شده سياه استرنگ باشند،كنيم. اگر دو مهرة اول خارج شده همجعبه خارج مي

1 (1
7    2 (6

35  

3( 1
5    4 (8

35 

Bطوري كهونه باشند بهدو پيشامد از فضاي نمBوAاگر -88 A⊆،P(A) = 1
P(B)و3 = 1

P(A، حاصل7 B )
P(A B)

′


 كدام است؟

1 (2
3    2 (2

9  

3( 3
4    4 (1

4 

كنيم و هر دو رنگكارت با يك روي آبي و يك روي قرمز وجود دارد. كارتي به تصادف از اين جعبه خارج مي 9كارت با دو روي آبي و 2ايدر جعبه -89

يك روي اين كارت آبي باشد،اگركنيم.گذاري اين كارت، كارت ديگري از جعبه خارج ميكنيم. سپس بدون جايآبي و قرمز را روي آن مشاهده مي

 ؟است يبا كدام احتمال روي ديگر آن نيز آب

1 (1
4    2 (1

3  

3( 2
3    4 (3

4 

كنيم. اگـر دو بـار اي را به تعداد عدد روي كارت پرتاب ميكنيم و سپس سكهمي، كارتي را به تصادف انتخاب5تا 1هايبه شمارهكارت 5از بين -90

 ؟است 3تر ازسكه رو بيايد، با كدام احتمال شمارة كارت انتخاب شده بزرگ

1 (11
21    2 (11

16  

3( 17
21    4 (17

80 
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V ،كنيماهمي را به يك مولد وصل 2مقاومتيكاگر-91 اختالف ،اهم افزايش يابد 8اگر مقاومت خارجي .شودمي4اختالف پتانسيل دو سر مقاومت
 چند وات است؟مولداينخروجيتوانبيشترين .خواهد رسيدV10بهآنپتانسيل دو سر

1 (32
3  2 (32  3 (24  4 (36  

ε1،/2مولددو سراختالف پتانسيلاندازةاگرزير،شكلدر مدار -92 εدو سـراختالف پتانسـيلاندازةبرابر2 2مولـد
 ؟استε2مولدمصرفيچند برابر توانε1مولدباشد، توان خروجي

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

Rاختالف پتانسيلاندازةاگرزير،شكلدر مدار -93 Rمولد باشد،درونافت پتانسيلاندازةبرابر 3،6دو سر مقاومت چند برابر2توان مصرفي مقاومت
R  ؟است3توان مصرفي مقاومت

1 (2  

2 (3
4  

3 (3  

4 (4
9  

 ؟كندچگونه تغيير مي ،ترتيب از راست به چپ بهL2وL1يهاحركت كند، نور المپچپدر مدار شكل زير، اگر لغزندة رئوستا به سمت -94
  افزايش -افزايش) 1
  كاهش -افزايش) 2
  افزايش -كاهش) 3
  كاهش –كاهش) 4
  

95- k kو زمانيP1باتوان خروجي مولد برابر ،باز استدر مدار شكل زير، وقتي كليد  .باشـدمـيP2بـابسته است، توان خروجي مولد برابـركه كليد
Pاگر P=1  باشند.)آل ميسنج و آمپرسنج ايده(ولت ؟مقاومت دروني مولد چند اهم است ،باشد2

1 (1/1  
2 (1/8  
3 (2/2  
4 (6  
  
  

 )2فيزيك (  دقيقه25
  )  2فيزيك (

(ازجريان الكتريكي
ابتداي توان در مدارهاي 

  ا پايان فصل)الكتريكي ت
  82تا67هايصفحه

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

  720تا641هايسوال                 :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين      
  پيمانه) 5(

 سوال80
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 ؟كنداهمي عبور مي20از مقاومت ،ايم. چند درصد از جريان توليدي توسط مولدصورت شكل زير بستهرا در مداري بهتعدادي مقاومت -96

1 (15  

2 (60  

3 (25  

4 (75  

 لآ هايدها با هم برابر است. در اين حالت آمپرسنجتوان مصرفي هر يك از مقاومتدر مدار شكل زير، -97

 ؟دهدآمپر نشان ميچه عددي را برحسب

1 (2/3  

2 (2  

3 (6/1  

4 (4  

 ؟چند اهم استBوAةمقاومت معادل بين دو نقطبا توجه به مدار شكل زير، -98

1 (8  

2 (32  

3 (4  

4 (2  

Aدر مدار شكل زير، -99 BV V−؟استچند ولت 

1 (40  

2 (76  

3 (12  

4 (36  

روابطهاشعاع مقطع سيمبيناند. اگراي توپر هستند، در مدار زير قرار گرفتههاي استوانهكه به شكل سيمدماجرم و همهمجنس،سه مقاومت هم -100

r r=1 rو22 r=3 2
1
Rو جريان الكتريكي عبوربرقرار باشد2 /برابر با1ي از مقاومت A3 4R چند3باشد، جريان الكتريكي عبوري از مقاومت

 آمپر است؟

1 (/0 2  

2 (/3 2  

3 (1  

4 (/1 5  
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Rنمودارشكل زير،مطابق-101 Rبرحسب تغييرات مقاومت1تغييرات اختالف پتانسيل دو سر مقاومت نهايت رسم شـده اسـت. از صفر تا بي3متغير

R  ؟چند اهم است2مقاومت

1 (3  

2 (4  

3( 6  

  صفر) 4

 چند وات است؟مولدتوان خروجيدر مدار شكل زير، -102

1 (32  

2 (16  

3 (64  

4 (128  

  

103- k و توان خروجي مولدR2وR1هاي، توان مصرفي مقاومتدر مدار شكل زير، پس از بستن كليد

 ؟كندت به چپ چگونه تغيير ميترتيب از راس به

  افزايش –كاهش –كاهش) 1

  كاهش –كاهش –افزايش) 2

  كاهش –افزايش –كاهش) 3

  افزايش –كاهش –افزايش) 4
  

εدهد، چه كسري از جريان عبورينشان ميآلدر مدار شكل زير، عددي كه آمپرسنج ايده -104  است؟از مولد

1 (1    2 (5
6  

3 (2
3    4 (1

2  

  

Rدر مدار شكل زير، مقاومت -105 چگونه تغييـر، برحسب ولتدهدنشان ميآلايدهسنجدهيم، عددي كه ولتنهايت تغيير ميرا از صفر تا بي1متغير

  ؟كندمي

1 (2 ε ε2از) 2    3از صفر تا
  تا صفر3

εاز) 3
ε) 4    تا صفر2   2از صفر تا
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 20:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400اسفند 6آزمون- 5پروژة
 

Rاگـردر مدار شـكل زيـر،   -106 ×تعـداد ،s32ندر مـدت زمـا  2از مقاومـت 206  ،كنـدالكتـرون عبـور10

R e( ؟چند اهم است4مقاومت / C−= × 191 6  )جريان عبوري از مدار مستقيم است.10

1 (1  

2 (6  

3 (2  

4 (5/0  

Rدر مدار شكل زير، با كاهش مقاومت -107 چگونه تغيير ،ترتيب از راست به چپ بهدهند،نشان ميV2وV1آلايدههايسنجولتاعدادي كه،3متغير

 ؟كنندمي

  كاهش، ثابت) 1

  ثابت، افزايش) 2

  ثابت، كاهش) 3

  كاهش، افزايش) 4

ولت و120 ةمحركيطور موازي به يكديگر ببنديم تا اگر به وسيلة يك باتري با نيرووات را به50ميساتوانولت و100با ولتاژ اسميچند المپ -108

 ؟بيشترين نور ممكن بدون آسيب روشن شوندبا ،اهم تغذيه گردد10درونيمقاومت

1 (4    2 (3  

3 (2    4 (6  

 ؟چند اهم استبازير برابرشكلمقاومت معادل در مدار -109

1 (27  

2 (49  

3 (31
3  

4 (27
4  

 ؟دهدولت نشان ميچه عددي را برحسبآلسنج ايدهزير، ولتشكلدر مدار -110

  صفر) 1

2 (3  

3 (8  

4 (11  
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 21:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400اسفند 6آزمون- 5پروژة
 

  
  
  
  
  
  

kJجوش آنگرم برم در دماي111-400 آن ةهاي گازي سازندرا به اتمنمونه برم موجود در ظرف، تماميانرژي560موجود است. اگر با صرف

Brآنتالپي پيوند ،تبديل كنيم Br−چندkJ.mol−1) آنتالپي تبخيراست؟kJ.mol Brاست و131−برم برابر : g.mol−= 180( 
1 (193  2 (5/178  3 (225  4 (185  

 ؟دست آورد بهواكنش را به كمك آنتالپي پيوندHΔتوانميزير،هايدر چند مورد از واكنش -112
I) C H (g) O (g) CO (g) H O(g)
II)H (g) I (s) HI(g)
III)CH (g) O (g) CO (g) H O(l)
IV) HCl(g) H (g) Cl (g)
V)C H (g) Cl (g) C H Cl(g) HCl(g)

+ → +
+ →

+ → +
→ +
+ → +

2 2 2 2 2
2 2

4 2 2 2
2 2

3 8 2 3 7

2 5 4 2
2

2 2
2

  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
كيلوژول گرما آزاد شود، حجم مولي گازها در شرايط انجام25/23ها مقداردهندهليتر از واكنش28مصرفازاي به ،چنانچه در واكنش تهية آمونياك -113

N(آنتالپي پيوندهاياست؟بر مولواكنش چند ليتر N≡وH H−يوندو ميانگين آنتالپي پN H−كيلوژول بر391و945،436ترتيب برابر به
N(واكنش موازنه شود.)   مول است.)  (g) H (g) NH (g)+ →2 2 3 

1 (25  2 (21  3 (28  4 (6/33  
Rبا توجه به جدول و واكنش -114 كننده در واكنش در حالت گازيهاي آلكيل و همة مواد شركتگروهR2و1داده شده، كدام گزينه صحيح است؟ (

 هستند.)

C  پيوند O−  C H−  C C−  C C=  C O=  
  آنتالپي پيوندميانگين

(kJ.mol )−1  
380  415  348  614  799  

  

1 (ΔH   واكنش فوق، مثبت است.عالمت جبري
Cتعداد پيوندهاي) 2 H−.در آن يك عدد كاهش يافته است  
  شتر است.تر و پايداري آن بيدهنده پايينواكنشاز سطح انرژيسطح انرژي فراورده) 3
4 (HΔΔH Hمحاسبه شده براي واكنش:محاسبه شده براي اين واكنش نسبت به (g) Cl (g) HCl(g)+ →2 2   هاي تجربي مطابقت بيشتري دارد.، با داده2

 ؟اندمورد از مطالب بيان شده درستچندبا توجه به ساختار تركيبات آلي زير -115

  هاي برابري از اين دو تركيب با هم يكسان است.ها در جرمتعداد مولكول •
• (I)   عاملي تركيب آلي موجود در ميخك مشابه است.با گروهگروه عاملي تركيب
• (II) Cيك الكل سيرنشده با فرمول مولكوليتركيب H O6   است.13
  شمار پيوندهاي كوواالنسي در دو تركيب با هم برابر است. •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  
  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه20 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(ميشيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
(از ابتدايدر پي غذاي سالم

انرژيآنتالپي، همان محتواي
است تا ابتداي آهنگ واكنش)

  77تا63هايصفحه

  810تا731هايسوال                 :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين      
  )پيمانه 5(

 سوال80
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 22:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1400اسفند 6آزمون- 5پروژة
 

 ؟چند مورد از مطالب زير درست استهاي نشان داده شده،مولكول »خط –پيوند«فرمولبا توجه به -116

       
  

(II)تعداد هيدروژنآ)    برابر است.(III)يبهاي تركبا تعداد هيدروژنهاي تركيب
(I) ،گروه عاملي موجود در دارچينب)  (II)در تركيب   .شوديافت ميو گروه عاملي موجود در رازيانه در تركيب
C)نسبت شمار پيوندهايپ)  H)−هايبه شمار جفت الكترون(I) بيشتر از نسبت شمار پيوندهاي يگانه به شمار جفت ،ناپيوندي در تركيب

(II)هايالكترون   است.ناپيوندي در تركيب
STP(II)و(I)هاييك مول از تركيبت)  /كاتاليزگر مناسب ميدر حضورودر شرايط 44توانند با گاز هيدروژن براي سـير ليتر112و8

  شدن واكنش دهند.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

درون يك ظرف دربسته سـوزانده شـده ور هستند،مول الكل كه ايزومر يكديگ 1/0كربني سيرشده وهيدرومول آلدهيد با زنجير 1/0ازمخلوطي-117
چند درصد گرمايبه تقريبباشد، 95/0سوختي آلدهيد به ارزش سوختي الكل برابرشود. اگر نسبت ارزشكيلوژول انرژي آزاد مي1560مجموعاً
COالكل و آلدهيد،هاي سوختن(فراورده ؟يك پايداري بيشتري دارداز سوختن آلدهيد حاصل شده است و كدام ،آزاد شده (g)2وH O(l)2(.است 

  الكل –2/51) 4  الكل –7/48) 3  آلدهيد –2/51) 2  آلدهيد –7/48) 1
STPمونوكسيدليتر گاز نيتروژن 6/5همراه با توليد ،هاي ترموشيميايي زيربا توجه به واكنش -118 N:در واكنش ،در شرايط O NO+ →2 2   مقدار2

  شود.. . . كيلوژول گرما . . . مي
I) CO NO CO N ; H kJ

II)CO O CO ; H kJ

+ → + Δ = −

+ → Δ = −

2 2

2 2

2 2 2 746
1 2832

 

  مصرف –45) 4  مصرف –5/22) 3  آزاد –45) 2  آزاد –5/22) 1
  ؟با توجه به نمودار داده شده، چند مورد از مطالب زير درست است -119

 
Oآنتالپي پيوند • O=برابرkJ.mol−1459.است 
 حاصل از تركيب هيدروژن با اكسيژن، پايدارتر از فراوردة حاصل از تركيب كربن با اكسيژن است.فراوردة •
CHواكنش:آنتالپي • (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +4 2 2 22 −−kJ.molبرابر2  است.1890
Cآنتالپي پيوندميانگين • H−برابرkJ.mol−1415.است  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟استنامناسب، براي تكميل عبارت زيرگزينهكدام-120
  »ها، . . . برخالف . . . مؤثر است.براي . . . زمان ماندگاري موادغذايي و بهبود كيفيت آن«
  حذف اكسيژن از محيط –دماافزايش –كاهش) 2  تابش مستقيم نور خورشيد –كاهش دما –افزايش) 1
  تابش مستقيم نور خورشيد –دماافزايش –كاهش) 4  محيط گرم و مرطوب –محيط سرد و تاريك –افزايش) 3

 

  
ثابـت باشـد، آنتـالپي  . . .شود و اگر درب ميآزاد يا جذ. . .شود، به طور معمول به شكل انرژيميمبادلههاي شيمياييكه در واكنش. . .مقدار-121

  شود.ناميده ميواكنش
  فشار،گرمايي ،انرژي )4  حجم ،گرمايي ،) انرژي3  فشار،شيميايي ،) گرمايي2  حجم ،شيميايي ،) گرمايي1

 سؤاالت آشنا –)2(شيمي

kJ1598

kJ1854kJ1660

kJ990

C(g) H(g) O(g)+ +4 4

CO (g) H O(g)+2 22

CO (g) H(g) O(g)+ +2 4 2

CH (g) O (g)+4 22

C(g) H(g) O (g)+ + 24 2
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Hارزش سوختي چربي، . . . كربوهيدرات است. حالت فيزيكي -122 O2ها در دماي اتاق . . . است. امل هيدروكربندر فرايند سوختن ك 
  مايع –تر از دو برابر) بيش4  گاز –تر از دو برابر) كم3  مايع –تر از دو برابر) كم2  گاز –تر از دو برابر) بيش1

H). است. واكنش اكسايش گلوكز، يك واكنش . . . است. . .Hگرم 1از گرماي سوختنH2گرم 1گرماي سوختن -123 g.mol )−= 11 
  گرماگير –تر) كم4  گرماگير –تر) بيش3  گرماده –تر) كم2  گرماده –تر) بيش1

  چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -124
  كرد. گيريتوان به كمك گرماسنج اندازههاي هم دما را نيز مي* گرماي واكنش

  شود. گيري مي* در گرماسنج ليواني، گرماي واكنش در حجم ثابت اندازه
ΔH   واكنش است. * گرماسنجي، روش غيرمستقيم براي تعيين

  گيرد.ر مي* در روش گرماسنجي، دماي اوليه و نهايي واكنش براي محاسبات مربوطه مورد استفاده قرا
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

ΔHبا توجه به واكنش -125 NH :واكنشهاي داده شده، مقدار (g) O (g) NO(g) H O(l)+ → +3 2 24 5 4  است؟چقدر6
) NO (g) H O(l) HNO (aq) NO(g) H / kJ
) NH NO (s) N O(g) H O(l) H / kJ
) NO(g) N O(g) NO (g) H / kJ
) NH (g) HNO (aq) NH NO (s) H / kJ

) NO(g) O (g) NO (g) H / kJ

+ → + Δ = −
→ + Δ = −

→ + Δ = −
+ → Δ = −

+ → Δ = −

2 2 3
4 3 2 2

2 2
3 3 4 3

2 2

1 3 2 71 4
2 2 125 2
3 3 155 8
4 145 7

15 56 62

  

1( 2/1169-  2( 6/584-  3( 9/876-  4 (5/1461-  
ΔHبا توجه به واكنش -126 FeO(s)واكنش:هاي داده شده، CO(g) Fe(s) CO (g)+ → +  چند كيلوژول است؟2

H kJΔ = −23      I)Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g),+ → +2 3 23 2 3  
H kJΔ = +39II)CO (g) Fe O (s) CO(g) Fe O (s),+ → +2 3 4 2 32 3  
H kJΔ = +18III)Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g),+ → +3 4 23  

1 (11-  2 (11+  3 (33-  4 (33+  
ΔHدادهبا توجه به -127 (I)واكنشهاي زير، اختالف B)اسـت؟ (آنتـالپي پيونـد  چند كيلوژول(II)وهاي گازي B)=ميـانگين آنتـالپي و

A)پيوند B)−ول بر مول است.) كيلوژ250و300ترتيب به 
I) (A A) (B B) (B A B)− + = → = =2 2  

) II) (A A) (B B) (B A A B) (− + = → = − = +2 3  
  

  ) اطالعات مسئله كافي نيست.4  700) 3  500) 2  300) 1
  ؟مقابل، در ساختار خود فاقد كدام گروه عاملي استتركيب -128

  ) آلدهيدي1
  ) هيدروكسيل2
  ) اتري3
  ) كتوني4
ديگر براي اينتنها، جايگاه گروه هيدروكسيل را تغيير دهيم، امكان تشكيل چند ايزومر» OH   «در مولكولاگر-129

  مولكول، وجود دارد؟
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
 اند؟هاي ساختاري داده شده چند مورد از مطالب زير درستبا توجه به فرمول -130

                                    
  

  )ت(     )پ(         )ب(            )آ(      
  اند.يكسان» پ«و» ب«هاي عاملي ساختارهاي) گروهآ

Cصورت به» ب«ب) فرمول مولكولي مربوط به ساختار H O7   .است14
  هاي ناپيوندي در هر چهار ساختار يكسان است. پ) شمار جفت الكترون

  .هستندد در گشنيز و رازيانههاي آلي موجوربوط به تركيبترتيب م به» ت«و» آ«ت) ساختارهاي
  هاي كربن در مولكول نفتالن، يكسان است. با شمار اتم» آ«هاي كربن در ساختارث) شمار اتم

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