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معني مقابل چند واژه درست است؟- 1
)، (برومند: خطوه: َقدم)، (نژند: اندوهگين)، (وعده دادنسيماب: جيوه)، (گران: سنگين)، (ژرف: عمق)، (باره: اسب)، (وجد: مسرور)، (موعد: «(

  »بارآور)، (شايق: آرزومند)
  شش )4  شته )3  هفت )2  نه )1
ها درست است؟گروه واژگان معني تمام واژهدر كدام- 2

  روي) الف) (فروغ: پرتو)، (كافي: كارآمدي)، (رخسار: چهره)، (افراط: زياده
  ب) (خرگه: خيمه)، (خُرد: كوچك)، (نهيب: فرياد بلند)، (توازن: متعادل)

  پاياب: عميق)پ) (ديده: چشم)، (بختك: كابوس)، (جنون: شيدايي)، (بي
  نوا) پادشاهان)، (موزون: خوشتاره)، (كورسو: نور اندك)، (افسر: تاج و كالهت) (اختر: س

  پ –ت )4  ت –ب )3  پ –الف )2  ب –الف )1
اماليي وجود دارد. غلط...  ةگزينجز بههاگزينه ةدر هم- 3

  آنكه جامه قدرتش را در ازل نساج صنع / از مشيت رِشت پود و از حميت بافت تار )1
  راحت بنشسته / خالي از نعمت وز ظيعت و دهقانيندر اين تنگي، بيا )2
  گردداگر گبرم اگر شاكر تويي اول تويي آخر / چو تو پنهان شوي شادي غم و صرصام مي )3
4( هاق، كان عشق زد اين فالبطوقيع شمس آمد شفق، طغراي دولت عشق حق / فال وصال آرد س  
ود دارد؟اماليي وجغلطتادر كدام عبار- 4

  الف) خاليق روي زمين آسوده و مرفّه، پشت به ديوار امن و فراغ داده.
  گويد. ب) اين پيغام به رسول گذار و پيغمبر (ص) جواب داد كه پرويز را دوش كشتند، اين سخن را بهر كه مي

  عليا چون بهشت به هشت باب اتّفاق افتاد. ةج) روزة رضا و حديق
  و خواست و به حج رفت.د) چون پير شد از قضا عف

  ب، د )4  الف، د )3  ، جب )2  الف، ج )1
كدام است؟» تشبيه، كنايه، ايهام، جناس، تلميح«هايابيات زير، با توجه به دارا بودن آرايهترتيب- 5

  بصر باشدالف) كس ندانم كه دل بدو ندهد / مگر آن كس كه بي
  هرش سركشم بايد سرم از تن بريدز مپيوند آن پري از من بريد / گركهب) با وجود آن

  چو زر كه ز هر غش طاهري/ در آتش آميج) جان خليل عشق به شادي و خرّ
  نه همين حال غريبي است مرا دور از تو/ شام غربت ز تو صبح وطني نيست كه نيستد) 

  هـ) عرق به چهره نشسته است آن پريوش را / كه ديده است به اين آبداري آتش را
  ج، د، ب، الف، هـ )4  هـ، ج، ب، الف، د )3  ج، هـ، ب، الف، د )2  الف، د، ب، جهـ، )1
وجود دارد. » پارادوكس« ةبيت ... آراياستثناي بهدر همه ابيات - 6

  دهد مراباغ و بهار من نفس آرميده است / بيماري نسيم شفا مي )1
  انه سوختيمنشد بلند / آهسته همچو شمع در اين خماهرگز صداي بال و پر )2
  فزايد عزّت از خواري مننيست صائب چاه و زندان بر دل من ناگوار / همچو يوسف مي )3
  جا سفر كنياي كه بود در ركاب تو / خرّم واليتي كه تو آنآزاد بنده )4

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

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

2فارسي
  (ستايش: لطف خدا)

ميادبيات تعلي
ادبيات پايداري  
 ادبيات غنايي
ادبيات سفر و

  زندگي
  85ات10 ةصفح

دقيقه15

ن قبلآزمو10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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، شاخص است؟»سلطان«در كدام بيت، واژة- 7
  دواندسلطان خيالت شبي آرام نگيرد / تا بر سر صبر من مسكين ن )1
  با اين همه به دولت احمد در اين زمان / سلطان منم بر اهل سخن كامكار هم )2
  نشين داردخواهم چو حافظ عاشق مفلس / بگوييدش كه سلطاني گدايي همو گر گويد نمي )3
  نام او سلطان محمد آمده است / طاهر و محمود و احمد آمده است )4
به كار رفته است. »بدل«... نقش تبعيجز بههادر همة گزينه- 8

  داني تمامخود سوي خود هم ببر از خود پيام / من چه گويم خود تو مي )1
  او خود همه كام و راي او گفت / نفرين خود و دعاي او گفت )2
  تو خود ايمان ايماني  ميدل ايمان ز تو شادان زهي استاد استادان / تو خود اسالم اسال )3
  راز بگو به گوش خود / هم تو ببين جمال خود هم تو بگو ثناي خودبوسه بده به روي خود )4
؟نداردمفهوم كدام بيت با بقيه قرابت- 9

  اياي / خويشتن پنهان و شوري در جهان افكندهآستين بر روي و نقشي در ميان افكنده )1
  ايهمچنان در غنچه و آشوب استيالي عشق / در نهاد بلبل فريادخوان افكنده )2
  اياي كز ابر لطفم در دهان افكندهدارم كه لؤلؤيي شود / قطرهچون صدف اميد مي )3
  ايدهند / پرده بردار اي كه خلقي در گمان افكندههر يكي ناديده از رويت نشاني مي )4
 ،داري آنافته، بـه خزانـهيكس استحقاق خزانگي آن را نگوهري بود كه بر ملك و ملكوت عرضه داشته، هيچ«مفهوم كدام گزينه با عبارت- 10

قرابت دارد؟» جان آدم شايسته بود.
  رسد جور و جفاي آسمانچند كشند اهل دل بار بالي آسمان / خود به كران نمي )1
  وه ار بار قهرش يافتي / پشت خم چون آسمان برخاستيكفرق )2
  تنها نه كار و بار زمين و زمان نهاددر قبضة تصرف تو تيغ آسمان / )3
  زمين و آسمان از وي ابا كرد / مگر آدم كه حمل اين بال كرد )4

  
كدام است؟ترتيب به» باال، اعطا، اذن، چنبره، پاييدنميان«هايمعني واژه- 11
  ) كسي كه قدش بلند باشد، دهش، دستوري، حلقه، نگهباني2  ميان قد، بخشيدن، اجازه، مقيد، پايداري كردن )1
  ، منتظر بودنحلقهالقامت، بخشش، رخصت،) متوسط4  ) بلند قد، دادن، امر، گرفتاري، مراقبت كردن3
آمده است؟نادرستمعني چند واژه در كمانك مقابل آن- 12
  »جلّت (مهرباني)سازي)،)، نشتر (تيغ جرّاحي)، طوع (فرمان دادن)، تلبيس (نيرنگصحرا(راغحضرت (آستانه)، رغبت (خواست)، مرصاد (كمينگاه)،«
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  غلط اماليي است؟فاقدكدام گزينه- 13
  اعزاز و اكرام تو باز بينم. ةو خواري درخور بود تا مرتببايست تا قدر الطاف تو بدانم. مرا اين مذّلت) گفت: خداوندا، مرا اين سرگرداني همي1
دهد و به عالم قرب باز رساند با فوايد بسيار كه در اين سفر حاصل كرده باشد و به نظر) همچنين خواست روح انساني را از قيد جنس غالب2

  عنايت مخصوص گرداند.
  د.) پادشاه از كمال عاطفت شاهي خواست تا جملگي خاليق از كمال احسان او برخوردار شوند و روي به حضرت نهند و به غربت پادشاه مشرّف شون3
4تا با شما نمايد كه» ةانّي جاعل في االرض خليف«ايم، بدين دامگاه خواهيم آورددي را در شكارگاه عزل صيد كردها) با ايشان گفتند: ما صي

  صيادي چون كنند.

آشنا (گواه)-2فارسي
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شود.اماليي يافت ميغلط...  ةبيت گزينجز بهابيات ةدر هم- 14
  دكنات از جمال خود صــلب كمــال ميجلوه  ) بس كه ز معني جمال يافته صورتت كمال1
  اماين تحــفه بحـــر جــــان خراب آوريـــده  امام به دلـــبر و جـــاني خــريده) دل داده2
  كه دهان تو در اين نكته خوش استداللي است  ) بعد از اينـم نبـــود شــاعبه در جوهــر فرد3
  يتاهجران نه ةمن چه گويم چون ندارد قص  ها كه دارم از تو هم پيش تو گويم) آن شكايت4
شود؟همگي ديده مي» تشبيه، كنايه، مجاز، اغراق«هايدر كدام بيت آرايه- 15
  پايان عشقكس نيامد بـــر كنــار از بحر بي  توفـــان عشق ةنوح را كشتي شكست از لطم )1
  گل به سر خواهي زدن از گلبن بستان عشق  گر اشك گلگونت ز سر خواهد گذشت  ) فصل گل2
  افشان عشقتا نريزد خونت از شمشير خون  ت نيـــــايد در نـظرقابروي معشــــو ة) گوش3
  درمان عشقجان من بر لب رسيد از درد بي  دردم نشد ة) از طبيــــبان هــــم فروغي چار4
  ؟نشده استدرست ذكر» شبهوجه«در كدام بيت -16
  (سبزي و شادابي / اعتدال) دهــوايي مــعتــدل چــون مــهر فـرزن  سـبز چــون جان خــردمـندبــساطــي) 1
  نشيني)نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع (مشهور بودن/ شبشب  ) در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع2
  چــون خراميد به بازار در، آن كبك دري (بازكردار بودن/ خراميدن)  صيد كند ديده و دلمياز كــردار هـ) بــ3
ـران  جا كه رسيارغــوان رنــگي ليكن به همه) 4 ـف ع جهاني ببري (سرخزـع ــب ــم از ط   زدايي)رنگي و شادابي / خنداندن و غموار غ
  ساز) وجود دارد؟پايهساز و همدر كدام گزينه هر دو نوع پيوند (وابسته- 17
  رخت بربنـــــدم و تا ملك سليمان بروم  از وحــــشت زنـــــدان سكنــــدر بگرفتدلم) 1
  بر من اي اهل نظر عيب مگيريد كه مستم  كش و مستم چه توان كرد چو هستم) رند و دردي2
  كه ناز بر فلـــــــك و حكم بر ستاره كنم  ام ليــــــك وقت مســتي بين) گداي ميـــــكده3
  سر ما خاك ره پيـــــــر مغان خواهد بود  نام و نـــــشان خواهد بود  مي) تا ز ميـــــخانه و4
شود؟يافت مي» تركيب وصفي«چند ردر عبارت زي- 18
اندك، بازرگاني را پيش گيرم اما به ةخواهم با مايعزيزترين رفقاي من كه حسن سيرت را با صباحت توأم داشت، لبخندي زده گفت: من مي«

هان داشت و در باب آنامن باشد؛ بالجمله، هركس آرمان خويش را بي ةخانخواهند خريداري كنند، از تجارتآن شرط كه رفقا هر وقت مي
  »ترين رفقا رسيد.صحبت كرديم تا نوبت به سالخورده

  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1
  تناسب و تقابل معنايي دارد؟ترتيب بهبا كدام ابيات» درياب كه مبتالي عشقم / آزاد كن از بالي عشقم«بيت- 19

  ان بسپارند چاره نيستجكهجا جز آن آن  ) راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيستالف
  تابيبرهانـــــم ز غـــــم عشق و تف بي  تابيب) تــــو خــــدايا آگـــه از شـــور دل بي

  غرقه در نيل چــــه انديشه كند باران را  ج) ســـعدي از ســــرزنش غيــر نترسد هيهات
  كهسار زنندكبــك به ةدر قفس قـهقه  د) خوش بهشتي است غم عشـق كه مرغان اسير

  د -) ب4  الف -) د3  ج -) ب2  د -) الف1
؟ندارد، تناسب معنايي»از شبنم عشق، خاك آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد«كدام بيت با بيت- 20
  تـــا ابـــد جـــام مــرادش، هـمـــدم جـانــي بــود  ازل، هـر كــو بـه فــيـض دولـت، ارزاني بــوددر) 1
  كــــه داغـــدار ازل همـچـــو اللــة خــودروســـت  يـن زمـان دل حافــظ در آتــش هوس اسـتا) نـه2
  در خـــرابـــات حقــايق عيــش مــا مــعمــور بود  ) پيش از آن كاين نفس كل در آب و گل معمار شد3
رعه خورد از جام دوستجهر كه چون من در ازل، يك  ) سـر ز مستـي بـر نگــيرد تا به صــبح روز حشــر4
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نعي27 –21(العربية:إليأومنللّترجمةالجوابفياألدقّ واألصح(  
21 -»سن الطّلاب حينما أنا اُدرع غيره مم ن اليتكلَّمتلميذي م بأَح!:«

كه تدريس كردم!ميهنگاكندصحبت نميوزانمآكسي است كه با ديگر دانشآموزترين دانش) محبوب1
  كنم!ميكه من تدريسميگويد هنگاميآموزان سخن نآموزم كسي است كه با ديگر دانشترين دانش) محبوب2
  كنم!ميكه تدريسميگويد هنگاآموزان سخن نميآموزي كه با ديگر دانشترين دانش) محبوب3
  كنم!ميكه تدريسميگويد هنگاميآموزان سخن نيگر دانشدآموزم كسي كه با) دوست دارم دانش4
قطعا...»:إنَّ جسم االنسان قد خُلق للسعي و العمل آلالف من السنين فحسن خُلُقك«- 22

گرديد!فعاليت خلق شده است پس اخالقت نيكو) بدن انسان براي هزاران سال كار و1
  گردد!ميده بود پس اخالقت نيكوشفعاليت خلق) بدن انسان براي صدها سال كار و2
  خلق شده است پس اخالقت را نيكو گردان!تالش و كار) بدن انسان براي هزاران سال3
  شود پس اخالق نيكو گردان!ميفعاليت خلق) بدن انسان براي صدها سال كار و4
»: ه!قكان المعلّم أَخرَج تلميذ صّفنا المشاغب من الصف لأنّه كان يهمس إلي صدي«- 23

  گفت!ميزيرا او با دوستش آهسته سخن ،آموز اخاللگر كالس ما را از كالس اخراج كرده بودمعلّم دانش) 1
  زند!ميحرفميزيرا او با دوستش به آرا ،آموزمان را كه شلوغگر كالس بود را از كالس اخراج كرده بودمعلّم دانش) 2
  گفت!زيرا او با دوستش آهسته سخن مي ،اخراج كرده بودآموز اخاللگرمان را از كالسمانمعّلم دانش) 3
  گفت!ميزيرا او با دوستانش آهسته سخن ،كالسمان را از كالس اخراج كرد ةآموز شلوغ كنندمعلّم دانش) 4
 :عين الصحيح- 24

روش است!فهاي خوب براي خريد واين مغازه از مكان»: !المتجر من أفضل األماكن للبيع و الشِّراء اهذ«) 1
  قدرترين مردم است!ترين و گران: معلم ما شريف!»منا أشرَف و أجلُّ النّاسِمعّل« )2
3( »!تجركن مم توست! ةتر از مغازدوستم ارزان ةهاي پيراهن مغازقيمت :»أسعار فساتين متجر صديقي أرخص  
  هاي ايران است؟شتيد كه آن كوه بلندتر از كوهدانپ يمآيا»: جباِل إيران!هل كنتم تظنّون أنّ ذلك الجبل أعلَي« )4
عين الصحيح:- 25

1:! ثُ في ما اليعلمتَحدن ال يسخن نگويند! ،دانندميمردم با تقوا كساني هستند كه در آنچه ن) أتقي النّاس م  
كند!ميالحكَم! : بازيكن از دستورات داور پيروي نمن أوامرِاليطيع) الالعب2
3» (كرد!نرا نافرمانيبه سوي فرعون پيامبري فرستاديم پس فرعون پيامبر»: الرَّسولَإلي فرعون رسوًال فعصي فرعونُانلأرس  
  !: شيريني زندگي را نچشيده است جز كسي كه تجربه را جمع كرده است!التَّجاربالحياة إلّا من جمعمرارة) ما تَذَوق4َ
:  الخَطَأَعينِ -26

  ستمكاران هستند!همان: و هر كس توبه نكرد پس آنان!»ُتب فَأُولئك هم الظّالمونَي مو من لَ« )1
2( »هلمالنّاسِ إلَي ع لمع عمن جالنّاسِ م ا به علم خودش اضافه كند!ر: داناترين مردمان كسي است كه علم مردم!»أعلَم  
3( »نُ مأحس ون هينَ النّاسِ مكونُ بگاهي بين مردم كسي هست كه از ما بهتر است!!»انَّقد ي :  
   !هاي مهم قطع ارتباط بين مردم است: و غيبت و آن از علت!»و الغيبُة و هي من أَهم أسباِب قَطعِ التَّواصلِ بينَ النّاسِ« )4
...ةيالّليلة الماض!»: گشتمديشب در اينترنت دنبال متن كوتاهي دربارة جنگل و طبيعت مي«- 27

1( قصيٍر حوَل الغابة و الَطبيعة!كنت ن نصق )2  أبحُث في االنترنت ع حثرنت عن بفي االنت يرٍ حول الغابة و الطّبيعة!صبحثت  
  !عةيبفي االنترنت عن نص قصيرٍ حوَل الغابة أو الّطبحثت )4  في االنترنت عن بحث قصيرٍ حول الطّبيعة أو غاباتها!كنت أبحُث )3

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

  دهید؟حیح بتوانید پاسخ ص یسؤال به چند سؤال م10از هر      
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از      
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف      

دقيقه215زبان قرآن،عربي

 ِاألخالق ن آياتم  
   علّمضرِ المفي مح  
 ب األشجارعجائ  

قبلزمونآ10چند از  42تا 1 ةصفح براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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أجب بما يناسب النّص) 28- 33األسئلة (عنِاقرأ النّص التالي بدقّة ثم: 
»المله مكانٌة .في البلد  علم هو كنز المجتمع و هو العضو األساسيالمجتمع على طريقالقادمة النَّ المعلم يضع الطلّاب و» نسلجيل:«في تربية و تعليم االجيالكبيرٌةيةُو أهم

  .هالمؤمن للوصول إلى أهدافالصحيح هو طريقُقرأ، فالعلمهي االكريمِنزلت في القرآنِكلمةٍ لأو، والصينلو كان في والعلمطلبصى الدين علىوأالنجاح .و
والمعلِّمعلى الطّلاب احترام احتراميقطعوا الإلي كالم المعّلم وأن يستمعواه ومكانته ألنَّ قوَلكالمه يسبنجاحه في جميعنمو شخصية اإلنسان وب
علّالمجاالت. و على المرِحتَم أيضاً أن يمهذه المكانة ويأنعليها، وظَحافيأن يعتبر الطّاحترام، و والميذ بكل حبٍّمع التّلَتعامهالب مثل أبنائ.

  :علي حسب النصعين الصحيح- 28
  على اإلنسان أن يبحث عن العلم في المصاعب فقط! )2  !اليةع ةنالتعلُّم يسبب أن يصل الشخص إلى مكا) 1
  اليرتبط بعمرهم!كل العلوم ووايستطيع الطالب أن يتعلَّم) 4  !اللعلم أهمية كبيرة في القرآن ألنّ العلم من أولى الموضوعات الّتي يتكلم حوله) 3
  :الخطأعين- 29

  م هو العضو األساسي في المجتمع ألنه يبني مستقبل البلد!المعلّ )2  ض!عبمين أن يحترموا بعضهم الالمعّلالب وعلى الّط) 1
3( إلي أهدافه!نساناإلذي يبلغالعلم الحقيقي هو العلم الّ) 4  يجعلونهم كأطفالهم!الب على قدم المساواة ومون جميع الّطالمعّليحب  
  جوابه في النّص:لم يذكرعين سؤاالً- 30

  الصحيح؟كيف العلم الحقيقي و) 2  تربية األشخاص؟في تعليم وةريلماذا للمعلم أهمية كث) 1
  طالبهم؟معكيف على المعلمين أن يتعاملوا) 4    متي أفضل سن لتَعلُّم العلوم المختلفة؟) 3
  لماذا الطّلاب ليستمعوا إلي كالم المعلِّم؟- 31

1 (حترام! وألنّ المعّلمين يتعاملون مع الّتالميذ بحبمكانة عالية في المجتمع!أهمية خاصة وهملألنّ )2  ا  
  نجاح اإلنسان!ألنّهم يسببون نمو شخصية و )4    ألنَّهم يأخذون التالميذ كأبنائهم!) 3
حيح في التحليل الصرفين الصييعل االعراب33و32(و المح(  
  :»يتعامُل«- 32

  فعليةجملةمع فاعلهوفعل»/ي وزن مفاعلَةعل همصدر«مزيد ثالثي بزيادة حرفين إثنينللغائب،فعل مضارع،) 1
»التالميذ«فاعلهالمفعول/فعل وإلياليحتاج ،»تَعاملمصدره:«مزيدثالثي بزيادة حرف واحدللغائب،) 2
  فعليةجملةمع فاعلهفعل و»/مصدره علي وزن تَفاعل«مزيدثالثيمعلوم،فعل مضارع،) 3
  فعليةجملةمع فاعله ومعلوم/فعل ،»لَماعماضيه:«مزيدثالثيللغائب،) 4
  :»أول«- 33

  »كلمة«/مبتدأ و خبرهمذكرمفرد، ،»مأخوذ من مزيدثالثي«اسم تفضيل) 2  نكرة/ مبتدأمن األعداد الترتيبية،مفرد، اسم تفضيل،اسم، )1
  »كلمة«خبرهمعرّف/مبتدأ واسم تفضيل،مذكر،مفرد، ،سما )4  »نزلت«خبرهمن األعداد األصلية / مبتدأ و ،»أولةمؤنثه:«مذكرمفرد،اسم،) 3
  عين الصحيح في ضبط حركات الحروف:- 34

  استخْرَج خمسَة اَسماء تفضيلٍ من دعاء االفتتاح!) 2  ي بخمسٍة و تسعينِ أَلف تومان!ئساالسروالُ النّ )1
3( ! كعلي الّنجاح في حيات لْتصح ،رْتبلْسأَ) 4  إن صمالٍ خيٌر؟ قالَ: ت أيزرع!هبصاح هعرز  
بِمعني اسم اإلشارة:   » أل«عين- 35

  غرَس الفالح شجرًة في حديقته. ستُثمرُ الشجرة في السنوات القادمة!) 2  رأيت أفراساً. كانَت هذه األفراس جنب صاحبِها! )1
  لَن تَنالُوا البِرَّ حتَّي تُنفقوا مما تُحبونَ! )4    تُشاهد الصديقة وجهاً في الصورةِ؟!  أ )3
عين ما فيه اسم العلم:  -36

1 !   !يمات الّتي وهب ربي عل) أشكر دائماً الّنع2    ) يبقي المحسن حياً و إن كان ميتاً
  !نة) أمضيت أسبوعاً كامًال مع الحجاج في المدي4    ) هذه المدينةُ من مدن البالد الجميلة!2
  عين ما فيه اسم التّفضيل: - 37

  ) ما أصعب التّقوي للّذين ال يعبدون إلّا الذّهب!2  ) إنّي أحب أن أرث من جدي كلّ صفاته الحسنة!1
  ) أنت أكرم من أن تُضيع حقًا و تكسر قلبًا!4  ) قد اشتد حرارة الهواء في األسابيع األخيرة!3
التنوين: تقبلعين معرفة- 38

  كَيف الجو في أردبيل في الشِّتاء؟ )2  »الرَّسولَفرعونُرعونَ رسوالً فَعصيف يلَأرسلنا إ« )1
  حديقَُة شاهزاده قُرب كرمان جنَّةٌ في الصحراء! )4  (ع) يجذب زواراً من دولِ العالَِم االسالمية!عليمرقد االمامِ )3
  : عين العبارة الّتي فيها حرف الشّرط- 39

  ) ما قصدت اليوم أن أجيب أسئلةً ال أعرف جوابها! 2  !األوقات) إن قُربنا من الصالحينَ ال ينفَعنا في بعض1
  ) إن طلب اإلنسان الرّاحة في حياته فما بلغ السعادة!4  ) إن تحمل الصعوبات أمرٌ هام ال يدركه كلّ شخص!3
مضارعاً في المعني:  ليسعين الفعل الماضي- 40

1( نم !هنَفس ذَّبع خُلُقُه س لكلّنا! )2    ساءاهللا الغيبة و التجس إذَن فقد حرَّم  
  !إذا ملَك األراذلُ هلَك األفاضلُ )4  من جمع علم النّاسِ إلَي علمه فهو أعلَم النّاسِ ! )3
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؟فرستد و اين برنامه مشتمل بر چه مفادي استطريقي ميچه زاخداوند برنامة هدايت انسان را- 41
  هاي انسان  سؤاالت برتر و دغدغه -» بالصبروتَواصوابالحقتَواصوا ) «2  پاسخ به سؤاالت بنيادين -» بالصبروتَواصوابالحقتَواصوا«) 1
3» (ّرِينَ وشبلًا مسرِينَرنْذ4  نياديبنالتاسؤپاسخ به- » م» (ّرِينَ وشبلًا مسرِينَرنْذهاي انسان  سؤاالت برتر و دغدغه- » م  
اند، در كدام عبارت مشهود است؟كاري براي كساني كه ايمان، عمل صالح و سفارش به صبر و حق را ترك كردهقطعيت و اهميت زيان- 42

  همچون اختيار و عقل به انسانيياه) دادن ويژگي2  اتمام حجت خداوند با ارسال رسوالن) 1
  ) سوگند خداوند كريم به عصر و زمان و اهميت آن4  ) ارسال قرآن كريم و اعطاي حجت باطني و ظاهري به انسان3
دارد؟بخش جهان و اساس زندگي انسان است و كدام آية شريفه ثمرة آن را بيان ميكدام مورد حيات- 43

  »إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم« -) آب4»  بلْدةً ميتاً بِهلنُحيِي« -) دين3  » بلْدةً ميتاً بِهلنُحيِي« -) آب2  »إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم« -دين) 1
؟كندترتيب به كدام يك از علل ختم نبوت اشاره ميهريك از عوامل زير، به -44
  ندارد.تيو هداياز جهت رهبرياكرم (ص) كمبودامبريپس از پميجامعة اسال -
  و فرهنگي بزرگي آغاز شد.ها، نهضت علميبا ورود اسالم به سرزمين -
  ها به سؤاالت بشر، موجب ماندگاري آن شد.ها و مكانپاسخ دادن اسالم در همة زمان -

  وجود امام معصوم پس از پيامبر اكرم (ص)  –ظ قرآن كريم از تحريفحف –آمادگي جامعة بشري براي دريافت برنامة كامل زندگي) 1
  فياز تحر ميحفظ قرآن كر –اكرم (ص)امبريامام معصوم پس از پوجود –يبرنامة كامل زندگافتيدريبرايجامعة بشريآمادگ) 2
  پويايي و روز آمد بودن دين اسالم –ية كامل زندگبرنامافتيدريبرايجامعة بشريآمادگ –اكرم (ص) امبريوجود امام معصوم پس از پ) 3
  اسالمنيو روز آمد بودن دييايپو –فياز تحر ميحفظ قرآن كر –اكرم (ص) امبريوجود امام معصوم پس از پ) 4
   ؟منظور از آن چيستوكدام استنزد خداوندپذيرفته شدهبر اساس آيات قرآني، دين- 45

  ها برگزيده است. راه و روشي كه خداوند براي زندگي انسان –) يكتاپرستي2  و شريك قائل نشدن براي او.پرستش خداوند يكتا –يكتاپرستي) 1
  .اويقائل نشدن براكيو شركتايپرستش خداوند –) اسالم4  .استدهيها برگزانسانيزندگيكه خداوند برايراه و روش –) اسالم3
بيان شده به چه دليلي است و هشدار دربارة توجه به چه موضوعي است؟» منَ الْخَاسرِينَةِفي الĤْخرَهوو«خُسران اُخروي كه در عبارت قرآني -46

  گردد.دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف مي –برگزيدن ديني به جز اسالم) 1
  يامبر اسالم (ص) پايبندي پيامبران و انبياي گذشته به پيروي از پ –) برگزيدن ديني به جز اسالم2
  اسالم (ص)امبرياز پيرويگذشته به پيايو انبامبرانيپيبنديپا –) تحريف تعليمات پيامبران پيشين3
  .گردد يكه باعث تفرقه و اختالف مياز رشك و حسديدور –نيشيپامبرانيپماتيتعلفيتحر) 4
؟باشد يها مانسانيفطريها يژگيمصداق وكيكدام وستيچ» فطرت«واژةيلغويمعنا- 47

  ياز فنا و نابود زيگر –) نوع خاص آفرينش2  گريز از فنا و نابودي –هاتمايالت و گرايش) 1
  كماالت محدوديوجوجست –نشينوع خاص آفر) 4  وجوي كماالت محدودجست –ها) تمايالت و گرايش3
، است؟»تحدي قرآن«و» ن همانند براي قرآنناتواني بشر در آورد«كدام عبارات با رعايت رتبه، بيانگر تأكيد بر- 48

  »الْجِنُّقُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس و« –» مثْلهةٍفَأْتُوا بِسورُقل) «2  »الْجِنُّلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس وقُ«  –» ال يأتون بمثله«) 1
  »  مثْلهةٍفَأْتُوا بِسورُقل« –»  فَأْتُوا بِسورةٍ مثْلهُقل«) 4    »مثْلهةٍفَأْتُوا بِسورُقل« – »بمثلهأتونيال«) 3
كند؟پيشگان چه بود و كدام آيه اين مفهوم را تأييد ميراهكار خداوند متعال براي جلوگيري از ايجاد شبهه توسط باطل- 49

  ...» نْ قَبله منْ كتَابٍما كُنْت تَتْلُو مو« –رسايي تعبيرات با وجود اختصار در قرآن) 1
  ...» كَانَلَووأَفَلَا يتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ« –) رسايي تعبيرات با وجود اختصار در قرآن2
...و« –بودن محضر مبارك رسول خدا (ص) ) امي3   »ما كُنْت تَتْلُو منْ قَبله منْ كتَابٍ
...أَفَلَا يتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ و« –بودن محضر مبارك رسول خدا (ص) ميا) 4   » لَو كَانَ

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؟ال به چند سؤال میسؤ10راز ه       
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از       
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف       

 تفكر و انديشه  
هدايت الهي، تداوم(

هدايت، معجزة جاويدان، 
هاي پيامبر (ص)،مسئوليت

امامت، تداوم رسالت و
  سوه)پيشوايان ا

  84ات 8 ةصفح
آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 

دقيقه215دين و زندگي
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دهد؟كدام جنبة اعجازي آن را نشان مي» العاده دارددر افكار و قلوب نفوذ خارق«كهو اين» قرآن از قلم هيچ انديشمندي تراوش نكرده است«كهاين -50
  اعجاز محتوايي –) اعجاز محتوايي4اعجاز لفظي –جاز محتوايي) اع3  اعجاز محتوايي –) اعجاز لفظي2  اعجاز لفظي –اعجاز لفظي) 1
» آورده است. ]قرآن[چه را امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد، در كتابشخداوند آن«با توجه به سخن باقرالعلوم (ع) كه فرموده است: - 51

گردد؟كات علمي قرآن برميچه مورد نياز است، چيست و تشبيه زمين به ذلول به كدام يك از نمقصود از آن
  انبساط جهان –نيازهايي كه به واسطة آن پيامبران فرستاده شدند. ) 1
  حركت زمين –فرستاده شدند.امبرانيكه به واسطة آن پييازهاين) 2
  حركت زمين –توان ذكر كرد. ) تمام نيازهاي بشري كه مي3
  ط جهانانبسا –ذكر كرد. توان يكه ميبشريازهايتمام ن) 4
فرمايد؟دارد و در مورد علت اين دستور چه مياز آلودگي به كدام موضوع برحذر ميراامام خميني (ره) تمام مسلمانان جهان- 52

  »ديدارمانياسالم اقتيبه حق« –) اختالفات و هواهاي نفساني2  » به حقيقت اسالم ايمان داريد« –هاوابستگي به ابرقدرت) 1
  »ديهست زيچهمهيشما دارا« –) اختالفات و هواهاي نفساني4  » چيز هستيدشما داراي همه« –هارتبه ابرقديوابستگ) 3
؟باشدنميپذيرتحقق مفهوم كدام آية شريفه، بدون تشكيل حكومت امكان- 53

  » الوِاليةِ و الصومِ و الحج وةو الزَّكا ةبني االسالم علي خمسٍ علي الصال«) 1
2» (نكُميا اينوا اطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسول و اولي األمِر مها الذيَن آم «  
3» (و اللَّه ّكُميلإِنَّما وو سولُهّالرقيموَن الصنُوا الَّذينَ يةَالَّذينَ آمؤتوَن الزَّكاوعونَةَيم راكهو «  
4» (و يِّناتلَنا بِالبسلنا رَأنزَلنالَقَد أَرسو تابالك مهعمسطبِالق النّاس قوميالميزانَ ل«  
هاي دقيقي را اجرا كنيم؟و پيشرفت خود، الزم است برنامههاي اسالمينظير سرزمينچرا براي تقويت وحدت ميان مسلمانان و استفاده از امكانات بي -54

  رار نكنيم. ها پيوند دوستي برقتا دشمنان واقعي اسالم را بشناسيم و با آن) 1
  ) تا اعتقادات خود را به نحو صحيح و بدون نزاع و ناسزاگويي بيان كنيم. 2
  هاي مسلمانان را به هم نزديك كنيم. افكن استعمارگران را خنثي و دلهاي تفرقه) تا نقشه3
  هاي درست از مظلومان جهان دفاع كنيم و براي رهايي آنان از ظلم بكوشيم.) تا با روش4
نام كدام معصومين (ع) است و اين اسامي در كدام روايت ذكر شده است؟» محمد بن علي«ركنام مبا- 55

  حديث منزلت –دهمپنجم و) امام2  حديث جابر –امام پنجم و دهم) 1
  حديث جابر –امام پنجم و نهم) 4  حديث منزلت –) امام پنجم و نهم3
است؟» األمر ياول«است و كدام روايت از رسول خدا (ص) تبيين كنندة مصاديقشدهكدام حديث شريف نبوي به طور مكرّر بيان مي -56

  منزلت –) ثقلين4  ثقلين –) منزلت3  جابر –) منزلت2  غدير –ثقلين) 1
به دنبال داشت؟اعالم علني زكات دادن حضرت علي (ع) در ركوع نمازش توسط پيامبر (ص) با چه هدفي صورتي پذيرفت و چه رفتاري از سوي مردم را -57

  حمد و سپاس   –توان آن را به عهدة مردم گذاشت. به اين خاطر بود كه واليت چنان اهميتي داشت كه نمي) 1
  تكبير گفتن –آن را به عهدة مردم گذاشت.توان يداشت كه نميتيچنان اهمتيخاطر بود كه والنيبه ا) 2
  حمد و سپاس   –ز زبان پيامبر (ص) بشنوند تا امكان مخفي كردن آن نباشد. ) براي آن بود كه مردم به چشم خود ببينند و ا3
  گفتن ريتكب –كردن آن نباشد. ي(ص) بشنوند تا امكان مخفامبريو از زبان پننديآن بود كه مردم به چشم خود ببيبرا) 4
از مقام شامخ ايشان در اين مدت به مسلمانانبودند و سفارش قرآن كريم براي تأسيدار حكومت اسالميرسول خدا (ص) چه مدت پرچم- 58

باشد؟چه مي
  مراعات كنند.راًيبه خدا را كثمانيا –) سيزده سال2  ايمان به خدا را كثيرًا مراعات كنند.  –ده سال) 1
  قرار دهند.به آخرت را سرلوحة كار خود ديام –) سيزده سال4  اميد به آخرت را سرلوحة كار خود قرار دهند.  –) ده سال3
اند؟اند و ايشان دربارة اين گروه چه فرمودهدر كالم اميرالمؤمنين علي (ع) چه كساني در حقيقت ننگ دنيا و عذاب آخرت را خريده- 59

  » اند را مجازات خواهم كرد.كه تخطي كردهكساني« –اند. كه براي جنگ با امام علي (ع) با هم متحد و آماده شدهكساني) 1
  » طور مساوي خواهم داد.المال بهسهم همة مسلمانان را از بيت« –اند.(ع) با هم متحد و آماده شدهيجنگ با امام عليبراكه يكسان) 2
  »خواهم داد.يطور مساو بهالمال تيسهم همة مسلمانان را از ب« –اند. برداشتهالمال و اموال عموميكه بيش از حق خويش از بيت) كساني3
  »اند را مجازات خواهم كرد.كردهيتخطكه يكسان« –اند. برداشته  ميو اموال عموالمال تياز بشياز حق خوشيبكه يكسان) 4
اند؟گرفت، كدام فرمايش را بيان داشتهرسول خدا (ص) دربارة اتصال دانش امام علي (ع) به دانش خود كه از وحي الهي سرچشمه مي -60

َّ معَ عَلِمَعَ الَْحِقَّ ویٌَعِل) «2    » بَابُهَاوَ عَلِیٌالِْعْلِممدينَةُأَنَا«) 1   » یٍّالَْحقُ
  »ین موسهارون مِبمنزلِةأنت مّنی) «4  » یٍّمَعَ عَلِو القُرآنُالُقرآنمَعَیٌَعِل) «3
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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. 

61- They had many different types of laptops in the shop, … of which were very expensive. I think 

two thousand dollars is too … for a laptop. 

1) little – many 2) a little – little 3) some – much 4) many – many 

62- Which sentence is grammatically CORRECT? 

1) On Thursdays, they usually play basketball in the city park. 

2) They play basketball in the city park on Thursdays usualy. 

3) On Thursdays, usually they play basketball in the city park. 

4) They usually in the city park play basketball on Thursdays. 

63- He gave me … information on which course to take and where to study. 

1) a plenty 2) a plenty of 3) plenty of 4) plenty 

64- If the … predict a heavy rain, it will rain for sure. Therefore, I believe we should cancel the 

game.  

1) weathers reports 2) weather reports 3) weathers report 4) weather report 

65- Some people give a regular monthly donation while others … the amount they give. 
1) range  2) exchange  3) seek  4) vary  

66- Knowing how to work with a computer is as necessary as the … to drive a car. 
1) experience 2) means  3) ability  4) habit  

67- They have recently used a computer model to predict future weather … with absolute certainty. 

1) periods 2) patterns 3) manners 4) beliefs 

68- The young Japanese researcher has done a detailed study into the … effects of smoking, 

especially among women. 

1) harmful 2) necessary 3) balanced 4) available 
69- I always feel … after watching the news on television because of all the war, hunger, death, and 

poverty all over the world.  

1) frequent 2) educated 3) depressed 4) similar 

70- Do not work around the clock by thinking about work constantly; take it easy, go for a walk, 

and … out with family and friends. 

1) point 2) carry 3) check 4) hang  

71- I think we can gain … at home, at work, and in society by being polite to other people. 

1) weight 2) respect 3) grade 4) action 

72- The reason we did not go to the seaside yesterday was … the heavy rain. 

1) appropriately 2) rarely 3) fluently 4) simply  

PART B: 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. 

While the key to success in relationships is your ability to …(73)… well, it’s not the words that you 

use but your “body language” that speaks the loudest. When you are talking with others, you’re 

…(74)… . All of your behaviors including the movements you make with your hands or your head, 

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

  پاسخ صحیح بدهید؟توانیدل میسؤال به چند سؤا10از هر  
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از  
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف  

2انگليسي  زبان دقيقه15
Understanding 

People  
A Healthy 

Lifestyle  
(Get Ready, …, 

Reading)  
  60تا15حةصف

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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the way you stand, your tone of voice, …(75)… eye contact you make, etc. send strong messages. 

Sometimes, what comes out of your mouth and what you communicate through your body language 

may be two totally different things. If you say one thing, but your body language says something else, 

your listener will likely feel that you’re not being ...(76)… . 

73- 1) belong 2) measure 3) communicate 4) increase 

74- 1) continuously giving and receiving wordless signals 

   2) giving continuously and receiving signals wordless               

   3) wordless signals giving and receiving continuously 

   4) giving and receiving signals continuously wordless  

75- 1) how much 2) how many  3) of some 4) a few of 

76- 1) healthy 2) honest  3) mental 4) calm 

PART C: 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. 

Ever since humans have inhabited the Earth, they have made use of various forms of 

communication. Generally, expression of thoughts and feelings has been in the form of oral speech. 

When there is a language barrier, communication is done through sign language in which motions 

show letters, words, and ideas. Tourists, the deaf and the mute have had to use this form of 

expression. Many of these word symbols are very picturesque and exact, and can be used 

internationally; spelling, however, cannot. 

   Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or 

unintentionally. When you wink at someone, you probably mean that you are only joking. A nod 

signifies approval, while shaking the head indicates a negative reaction. 

   Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with 

the fingertips), Morse code, and smoke signals. Road maps and picture signs also guide, warn, and 

instruct people. While verbalization is the most common form of language, other systems and 

techniques also express human thoughts and feelings. 

77- What is the main idea of the passage? 

1) When there is a language barrier, people will find other forms of communication. 

2) Although other forms of communication exist, verbalization is the fastest. 

3) What tourists, the deaf, and the mute use to communicate is unique. 

4) Nonlinguistic language is extremely valuable to foreigners. 

78- Based on the passage, all of the following statements are true EXCEPT that … .  

1) verbalization is the most common form of communication 

2) the deaf and the mute are not able to use an oral form of communication 

3) nowadays, different forms of communication are used throughout the world 

4) ideas and thoughts cannot be transmitted by body language 

79- The underlined word “approval” in the second paragraph could be replaced by … .       

1) difference 2) emotion 3) agreement 4) frequency  

80- Which of the following CANNOT be concluded from the passage? 

1) Sign language is very picturesque and can be used internationally for spelling.  

2) Braille is a special writing system that can be read with fingers by the blind. 

3) To guide, warn, and instruct, people can use verbal and non-verbal language. 

4) Non-verbal language is sometimes a good choice when there is a language barrier.   
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1در یک دنبالۀ حسابی اگر -81 2a  4وd مجموع جمالت هشتم تا بیستم کدام است؟ ،باشد  
1 (720  2 (700  3 (650  4 (624  

 ،باشــد 4اگر جملۀ چهارم برابر .زوج استردیفجمالت بامجموعبرابر 2مجموع جمالت با ردیف فرد ،ايجمله20در یک دنبالۀ هندسی -82
  است؟کدامجملۀ سوم

1 (8  2 (8-  3 (16  4 (16-   
دقیقه زمان بیشتري80ویرایش کنند. اگر بخواهند به تنهایی آن نوشته را ویرایش کنند، ویراستار دوماي راخواهند نوشتهدو ویراستار می -83

ش توســطویــرایدقیقه کمتــر از مــدت زمــان10نسبت به ویراستار اول نیاز دارد و اگر بخواهند با هم ویرایش کنند، مدت زمان مورد نیاز
  کند؟ویراستار اول به تنهایی است. ویراستار دوم به تنهایی در چند دقیقه نوشته را ویرایش می

1 (60  2 (140  3 (100  4 (120  

1جواب معادلۀaاگر -84 1 4
1x x

 


1مقدار ،باشد 1
1a a




  کدام است؟

1 (11
3  2 (7

3  3 (16
3  4 (14

3  

7اگر -85
16 16

x | x |f (x)  7وg(x) x | x | باشند، معادلۀ(fog)(x) xچند ریشه دارد؟  

  ) بیشمار4  2) 3  1) 2  صفر) 1
1از برخورد نمودار توابع -86 2y | x | | x |   2و 2y x تر کدام است؟آید، مساحت مثلث کوچکدو مثلث به وجود می  

1 (8
3  2 (4

3  3 (2
3  4 (1

3  

2اگر در معادلۀ درجۀ دوم -87 2 3 1 0x kx ( k )   ها کدام است؟مجموع مربعات ریشه ،واحد کمتر باشد 4ها،ها از مجموع ریشهضرب ریشهحاصل  
1 (6  2 (4  3 (2  4 (8   

  ضرب صفرهاي تابع درجۀ دوم زیر کدام است؟حاصل -88
1 (3-                           
2 (4-  
3 (5-  
4 (8-   
  
  

تابع -89
22 5 7

1
x xf (x)

x
 




g(x)با تابع ax b برابر است. اگر دامنه و بــرد تــابعgبــه ترتیــب ،{c}و{d}،باشــند

aمقدار b c d  کدام است؟  
1 (16  2 (17  3 (18  4 (19  

fنمودار وارون تابع -90 (x) 1 3x   ؟  کندنمیاز کدام ناحیۀ محورهاي مختصات عبور
     ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  اول )1

yاحت محصور بین نمودارمس -91 [ x]و محورx0ةها در باز 6( , ](کدام است؟(   ، نماد جزء صحیح است.) [
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

  دقيقه30)1(حسابان

  ) 1(حسابان
)/1(كل فصلو معادلهجبر
توابع نمايي)/2(كل فصلتابع
(تابع نمايي)  لگاريتمي و

  79تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)1(حسابانهاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟چند سؤال میسؤال به10از هر

  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از
شما براي آزمون امروز چیست؟گذاريهدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

3

2

4

y

x
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2اگر -92 4g(x) f ( x ) 1وf (x) x x  ،1 25g ( )کدام است؟  
1 (13  2 (30  3 (26  4 (11  

](اند؟مورد از توابع زیر یک به یکچند -93   ، نماد جزء صحیح است.)[

2yالف)  | x | x    (بy x [x]    (پxy | x |
| x |

   (3ت 3y x x   

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

3اگر -94
4

xf (x)
x




2و
1g(x)

x



)gدامنۀ تابع ،باشند )(x)

f
  ؟شودنمیشامل چند عدد صحیح مثبت

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

2fتوابع -95 (x) x ax b  2و 1g(x) x 0هاي معادلۀاند. اگر ریشهمفروض(fog)(x) 1اعداد صفر و
2عرض از مبدأ ،باشد

  کدام است؟gofنمودار

1) 4  1) 3  -1) 2  صفر) 1
2  

2ر تابعنمودا -96 1xf (x)  3و خط 2y همدیگر را در نقطۀA5کنند. حاصلقطع می A[ x ]کــدام اســت؟)[ ، نمــاد جــزء[
  صحیح است.) 

1 (3                    2 (1  3 (2  4 (4   
14در کدام بازه نمودار تابع -97 4xf (x)  3زیر نمودار تابع 2 4xg(x) ( )  گیرد؟قرار می  

1 (1 2( , )  2 (2 3( , )  3 (1 2R [ , ]  4 (2 3R [ , ]  
1aاگر -98 b x fباشد، کدام گزینه نمودار توابع نمایی (x) aوxg(x) bرا در یک دستگاه مختصات به درستی نشان می دهد؟  

  
  
  
  
1  (      2    (  
  
  
  
  
  
  
  
3 (      4  (  
  
  
  

  گرم از این ماده باقی خواهد ماند؟5/12سال دسال داشته باشیم، پس از چن5600با نیمه عمر14گرم از کربن100اگر -99
1 (22400  2 (11200  3 (28000  4 (16800  

3اگر- 100 1xf (x)  1باشد، دامنۀ تابع
2

(x )f (x)g(x)
x





کدام است؟

1 (2 1 0( , ) [ , ]    2 (( 2 1 0, ] [ , )     
3 (1( , ]     4 (1[ , )    
  

y

x

f(x)

g(x)

y

x

f(x)

g(x)

y

x

f(x)

g(x)

y

x

f(x)
g(x)
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بر دایره رسم شده است. اگرMBوMA، دو مماسMمطابق شکل از نقطۀ- 101 7
5APB ANBگاه اندازة زاویــۀباشد، آنMکــدام

  است؟

1 (030            

2 (035  

3 (040  

4 (045  

020M̂اگرزیردر شکل- 102 025وN̂ باشد، اندازةxکدام است؟  

1 (0105                                

2 (0112 5/  

3 (0120  

4 (0127 5/  
  

  

  کدام است؟10المرکزینو طول خط 8و 6هايطول وتر مشترك دو دایره با شعاع- 103

1 (8/4                                

2 (6  
3 (2/7      

4 (6/9   

 8و 2از نقاط واقع بر این دایــره بــه ترتیــب برابــرMقرار دارد و کمترین و بیشترین فاصلۀ نقطۀOاي به مرکزخارج از دایرهMنقطۀ- 104

  کدام است؟OTMترین ارتفاع مثلثطول کوتاه،را بر این دایره رسم کنیمMT، مماسMاست. اگر از نقطۀ

1 (2/1      
2 (8/1    

3 (4/2      

4 (6/3   

  دقيقه15)2هندسه (

  )  2(هندسه
  )1كل فصل(دايره

هاي هندسي وتبديل
-هاي هندسي(تبديلكاربردها

  بازتاب)
  40تا 9هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسگویی به سؤالاسخلطفاً قبل از شروع پ

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

گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدف
امروزبراي آزمون10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

    

N

B

M

A

P

A

B

NM

D

C

x
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TوTMهايخطمماس مشترك خارجی دو دایره است. پارهTTاند وبر هم مماسMمطابق شکل در نقطۀCوCدو دایرة- 105 Mرا
4TMقطع کنند. اگرPوPها را به ترتیب در نقاطدهیم تا دایرهامتداد میMاز سمت 5وMP خطباشــد، طــول پــارهT M

  کدام است؟

1 (2 5                     
2 (5  

3 (2 6  

4 (4 2  
  است. اندازة محیط این مثلث کدام است؟27االضالع برابرمساحت دایرة محاطی خارجی یک مثلث متساوي- 106

1 (9      
2 (12    
3 (18      
4 (24  

  ن است؟الساقین، چند برابر شعاع دایرة محاطی داخلی آالزاویۀ متساويشعاع دایرة محیطی یک مثلث قائم- 107

1 (21 2      

2 (2 1    
3 (2      

4 (2 2  
ــرة- 108 ــارجی دو دای ــاس مشــترك خ 4C(Oمم , 6Cو( (O , ) ــاط ــب در نق ــه ترتی ــرTوTب ــاس اســت. اگ ــره مم ــر دو دای ب

TTچهارضلعی O O المرکزین دو دایره کدام است؟محیطی باشد، طول خط  
1 (8/4      
2 (5    
3 (2/5      
4 (4/5    

A)ˆ090الزاویۀمثلث قائم- 109 ) ABC6و 3به طول اضالع قائمه دهیم. اگر تحت اینت به خط گذرنده از وتر مثلث بازتاب میرا نسب2
T(A)بازتاب Aگاه طولباشد، آنAAکدام است؟  

1 (4    2 (2 2    

3 (8    4 (4 2  
  کدام است؟OAAباشد، مساحت مثلثdنسبت به خطAتاب نقطۀبازAاگر- 110

1 (9                                      

2 (9 3  
3 (18  

4 (18 3  
  

O

P

T

M

C

Oʹ

Tʹ

Cʹ

Pʹ

O

A

120°

6

d
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  تمالآمار و اح  
  

  
  ؟   نداردارزش کدام گزاره به ارزش اجزاي تشکیل دهندة آن بستگی- 111

1 (p (p ~ q)   2 (p ~ p  3 (p (q p)   4 (p (p q)   
  رار گیرد؟تواند در جاي خالی قدر جدول مقابل کدام گزاره ترکیبی می- 112

1 (p (q r)                               
2 (p (q r)   
3 ((p ~ q) (q ~ r)    
4 ((p r) (~ q)   

    ) kمجموعۀ اعداد اول است وPکدام گزارة سوري زیر درست است؟ (- 113
1 (2 1 0x ; x     2 (2x P ; x k    

3 (22 3 1 0x ; x x      4 (2 0x ; x    
  کدام گزینه الزامًا درست است؟- 114

1 (A B , A B B      2 (A B B A A B      
3 (A B A B A B     4 (B A A B      

Aمجموعۀ- 115 (B C) هاي زیر برابر است؟همواره با کدام یک از مجموعه  
1 ((A B) C     2 ((A B) (A C)   

3 ((A B) C     4 ((A B) (A C)    
  مربوط به کدام گزینه است؟مقابلنمودار- 116

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

Aاگر- 117 { , , x } 2 5 1،B { , y , z }  3 2 2 Aو3 B B A  .گاه بیشترین مقدار ممکن برايآنباشدxyz  کدام است؟  

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

2  
  درست است؟  هموارهدر یک فضاي نمونه کدام گزینه- 118

A،دو پیشامد از فضاي نمونه باشندA2وA1اگر) 1 A1 2 .همواره تهی است  
  دهد. را نتیجه می 2sعدم رخداد 1sدو برآمد از فضاي نمونه باشند رخ دادن 2sو 1s) اگر2
A،دو پیشامد از فضاي نمونه باشندA2وA1) اگر3 A1 2یعنی دقیقاً یکی از دو پیشامدA1وA2 .رخ دهد  
1دو برآمد از فضاي نمونه باشند   2sو 1s) اگر4 2{s , s   یک پیشامد قطعی از فضاي نمونه است. {

  اند: به صورت زیر تعریف شدهCوA،Bدر فضاي نمونۀ پرتاب سه تاس سالم، پیشامدهاي- 119
: A .دقیقًا دو پرتاب مثل هم باشند  : B .هر سه پرتاب عدد فرد باشند  
: Cنباشند.  4هیچ کدام از اعداد ظاهر شده کمتر از  

1 (A BوC .2  ناسازگارند (A BوC .ناسازگارند  
3 (C BوA .4  ناسازگارند (B CوAزگارند. ناسا  

Sاگر- 120 {a , b , c , d}وفضاي نمونۀ یک آزمایش تصادفی باشدP(a)،P(b)،P(c)وP(d)به ترتیب از راست به چپ، جمالت

1متوالی یک دنبالۀ حسابی با قدرنسبت
    است؟P(a)چند برابرP(d)گاهباشند، آن12

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

  دقيقه15

  آمار و احتمال
آشنايي با مباني رياضيات

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

    51تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،آمار و احتمالهاي 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

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

p p ~ q q r ......
T T F F
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        )2فيزيك (   

  

هاي طراحيسؤال
  

42،فلزي خنثیاگر به یک سکۀ- 121 10191شود؟آن چند نانوکولن مییالکتریکبار ،بدهیمالکترون 6 10(e / C)    
1 (63 2 10/     2 (63 2 10/      

3 (153 2 10/     4 (153 2 10/    
1اينقطهدو بار الکتریکی- 122 2q C   2و 8q C 3بار الکتریکیاند. از هم ثابت شدهمتريسانتی15در فاصلۀqمتريدر چند سانتیرا

   ؟شودصفربر بابار دیگر براآن از طرف دووارد برالکتریکیبرآیند نیروهايقرار دهیم تا2qبار
1 (10  2 (5  3 (8  4 (9   

روي خط واصلBنقطۀتاAۀنقطاند. در جابجایی ازاز هم ثابت شدهمتريسانتی30در فاصلۀ2qو1qاينقطهالکتریکیدو بارزیردر شکل -123
  کند؟چگونه تغییر مینقاط، پتانسیل الکتریکیباردو

    یابد.            افزایش می) 1
  یابد. ) کاهش می2
  یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
  یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4

یکنــواختی بــهکه میدان الکتریکیبراي آنکه هر یون یک بار یونیده باشد) نالزم (با فرض آمثبتهايدر یک سلول عصبی، تعداد یون- 124

4بزرگی 8 MV/
m

3الکتریــکاست؟ (فرض کنید غشــا داراي ثابــت ديکدام ،داخل غشا ایجاد شود 10، ضــخامتnmو مســاحت

100سطح2 m،11است
0 10 F

m
 19 وe 1 6 10/ C باشد.می (    

1 (43 10  2 (63 10  3 (49 10  4 (69 10  

  تغییر کند تا ظرفیت خازن ثابت بماند؟چند درصد و چگونهتقریباًآنمساحت صفحات ،افزایش یابد20%خازنیالکتریکثابت دياگر- 125
، افزایش3/83) %4  ، افزایش10) %3  ، کاهش6/16) %2  ، کاهش%20) 1

6،3ترتیب بهAسیم ةچگالی و مقاومت ویژبا هم برابر است. اگر جرم،BوAفلزيطول دو سیم- 126
چگالی و مقاومت ویژةبرابر جرم، 2و2

خواهــدBجریان عبوري از سیمچند برابرAهردو سیم  را به اختالف پتانسیل یکسانی متصل کنیم، جریان عبوري از سیمباشد وBسیم
(دما ثابت و یکسان است.) بود؟
1 (8  2 (2  3 (1

2  4 (1
8  

  . است……تاریکیدر(LDR)مقاومت الکتریکیاندازة- 127
  ) صفر4       به شدت نور بستگی ندارد.    ) 3  ) زیاد2  کم) 1

1اگرالکتریکی شکل زیر،در مدار- 128 2 3R R R r  ،چند برابرمولداختالف پتانسیل دو سراندازةباشداست؟  

1 (1
4           

2 (1
2  

3 (1  

4 (3
4  

     )2فيزيك (
)/1(كل فصلالكتريسيتة ساكن

(از ابتدايجريان الكتريكي
صل تا ابتداي توان در مدارهايف

  الكتريكي)
66تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2(فيزيكهاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ؤال به چند سؤال میس10از هر

  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از
گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدف

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

ε

123

r
RRR

A B q
2q C=1 4 μ

cm30

cm5
C= 36μ

cm5



يازدهم1400فروردين 7آزمون -)6(پروژة 18: صفحه    رياضي  اختصاصي

مولــد را ازن دوایـــمطابق شکل زیر،. رسم شده استزیرصورت بهBوAمجزايبراي دو مولداختالف پتانسیل برحسب جریاننمودار- 129
5Rکنیم و سپس یک مقاومت خارجیبه هم وصل میهاي مثبتطرف پایانه  کنیم. حــال اگــرها به صورت متوالی متصل مــی ن آرا به

5qبار C  را از نقطۀMبهNکند؟ببریم، انرژي پتانسیل آن چگونه تغییر می  
1 (62 5/ Jیابد. می، کاهش                        
2( 62 5/ Jیابد. می، افزایش  
3 (12 5/ Jیابد. می، کاهش  
4 (12 5/ Jیابد. می، افزایش  
  
  
  
  
  

130 -nاي به شعاعدایرهنام با فواصل مساوي روي محیطاندازه و هماي همنقطهالکتریکیبارrقرار دارند و میدان الکتریکی هر یک از بارها
اندازه با آن ولی با عالمت مخالف جایگزین کنیم، میدان الکتریکــیاست. اگر یکی از بارها را برداشته و بار دیگري همEدر مرکز دایره برابر

  عدد زوج)nکدام است؟ (Eکز دایره بر حسببرایند در مر
1 (E  2 (2E  3 (1(n )E  4 ((2 1n )E  
  

  
  آشناهايسؤال

  

3صفر است.بااي برابریک از بارهاي نقطهالکتریکی وارد بر هرنیروي خالصزیر،در شکل- 131 حاصل
2

q
q

کدام است؟

1 (4    2 (4  

3 (9
4    4 (9

4  
  

0به شعاعايفرض کنید کالهک یک مولد وان دوگراف کره -132 1/ m2است و باري به بزرگی Cروي آن جمع شده است. با فرض آن که همــۀ

چند نیوتون بر کولناز مرکز کرهمتري 2فاصلۀبار در مرکز کره باشد، بزرگی میدان الکتریکی این بار در
2

9است؟ (
29 10 N.mk

C
  (

1 (24 5 10/   2 (34 5 10/   3 (29 10  4 (39 10  
  

0در یک میدان الکتریکی یکنواخت، ذرة بارداري به جرم- 133 از حال سکون به حرکتوولت100پتانسیل الکتریکیاي باگرم، از نقطه/1
رسد. اگر در این مسیر نیروي مــوثر بــر ذره فقــطولت می100پتانسیل الکتریکیمتر بر ثانیه به نقطۀ دیگري با10تنديآید و بادر می

ه چند میکروکولن است؟حاصل از میدان الکتریکی باشد، بار الکتریکی ذر
1 (2 5/  2 (4  3 (25  4 (40

جاســم مــذکور جابــهکنیم تا مطابق شکل بارها روي جنزدیک می ،اي با بار منفی را به یک جسم رسانا که روي پایۀ عایقی قرار داردمیله- 134
بنامیم. کدام رابطه صحیح است؟CVوAV،BVاگر پتانسیل سه قسمت از جسم راپس از برقراري تعادل الکتروستاتیکیشوند. 

1( A C BV V V     
2(A B CV V V 
3(A B CV V V       
4(A B CV V V   

دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ  

8

A

B

I(A)

V(V)

4 6

12

M

BA

N
R = 5

°

Ω
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875کنیم. اگر ظرفیت خازنشارژ می4Vیک خازن را با ولتاژ- 135 10 Fنشــانبه درســتیباشد، کدام شکل وضعیت صفحات خازن را
دهد؟می

  
  
1  (  2 (  3 (  4  (  

        
  

هستند. اگر توســط8mCو12mCترتیب  داراي بار الکتریکیقرار داشته و بهیهاي عایقروي پایهBوAدو کرة رساناي مشابه- 136
0یم، در مدتها را با هم تماس دهسیمی رسانا آن 01/ sرسند. شدت جریان متوسط عبوري از سیم در این مدت چندبه تعادل الکتریکی می

ماند.) (فرض کنید دور سیم رسانا باري باقی نمیآمپر است؟
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

کند. اگــر دو ســرالکترون عبور می1nمقطع آن تعداددو سر سیمی به اختالف پتانسیل ثابتی متصل است و در بازة زمانی معینی از هر- 137
سیم دیگري با همین طول و جنس اما قطري دو برابر قطر سیم اول را به همان اختالف پتانسیل ثابت وصل کنیم، در همان بازة زمانی، تعــداد 

2n1 یالکترون از هر مقطع سیم عبور م کند. حاصل
2

n
n

شود.) کدام است؟ (دما ثابت و براي دو حالت یکسان فرض می

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

4  

و در02Rو0Rهايترتیب داراي مقاومتدر دماي صفر درجۀ سلسیوس به2ومت ویژةدو رساناي الکتریکی با ضریب دمایی مقاو- 138
0 است؟ (دماي مرجع را0Rچند برابر مقاومت الکتریکیRهستند. مقاومت الکتریکیRو03Rهايترتیب داراي مقاومت بهCدماي

  صفر درجۀ سلسیوس فرض کنید.)
1 (12  2 (10  3 (6  4 (5  

بســته باشــد،2kبــاز و کلیــد1kو اگر کلیــد1Vآل عددسنج ایدهباز باشد، ولت2kبسته و کلید1kاگر در مدار شکل زیر، کلید- 139
2دهد. حاصلرا نشان می2Vآل عددسنج ایدهولت 1(V V )1(چند ولت است؟ 0V 2وV (

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

2qدر مدار زیر، انرژي پتانسیل الکتریکی بار- 140 C  نقطۀهنگام عبور ازAتاBکند؟میکروژول تغییر میچند
1 (16-      
2 (16  
3 (20      
4 (20-  
  
  



V
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  )2شيمي (      
  

  

  است؟نادرستعبارت کدام گزینه- 141

فلزهــا و مــوادهاي فســیلی،میلیارد تن از ســوخت100در جهان به تقریب در مجموع بیش از2030شود که در سالبینی می) پیش1

  شود.معدنی استخراج و مصرف می

  گردد. وده شدن مجدد به چرخۀ طبیعت بازمیپس از فرسهاي الستیکی دوچرخه) قسمت2

  تواند دلیل پیدایش تجارت جهانی باشد.) پراکندگی منابع و میزان مصرف منابع شیمیایی گوناگون می3

  است. فوالد) گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به4

   ؟هستندنادرستاز مطالب زیرمواردکدام- 142
0 200الف) فلوئور در دماي Cدهد. ، به کندي با گاز هیدروژن واکنش می  

  نافلزي است. متوالیفلزي بیشتر از عنصرهايمتوالیتفاوت شعاع اتمی در عنصرهايدر دورة سوم جدول تناوبیب) 
0 100پ) برم در دماي Cشود. با گاز هیدروژن وارد واکنش می  

  شود. دهد و سطح آن کدر میجاورت هوا، به کندي با اکسیژن واکنش میت) فلز سدیم، در م

  »ت«و» پ«،»الف) «2    »پ«و» الف«) 1

  »ت«و» پ«،»ب«) 4    » ت«و» ب) «3

  کدام گزینه درست است؟- 143

2lهاي باشود که شمار الکتروناي، تنها یک عنصر یافت میدر میان عنصرهاي دورة چهارم جدول دوره) 1 در آرایش الکترونــی اتــم

  است.  5آن برابر

  قلیایی خاکی در آن است. فلزهاي) رنگ سبز زمرد و قرمز یاقوت به دلیل وجود کاتیون2

  رسد. ) نخستین عنصر واسطه با از دست دادن سه الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می3

  وجود دارد. Fe(II)وFe(I)هايکاتیون ،ن) در اکسیدهاي طبیعی آه4

   ؟نیستاز ترکیباتش قابل استفادهفلز سدیمدر استخراجاماشودمیاستفادهو آهن از ترکیباتشاننقرهفلزهاياستخراجفلز درکدام- 144

  ) روبیدیم4  ) مس3  ) پتاسیم2  آلومینیم) 1

116……درصد،80نش ترمیت با بازدهیدر واک- 145 27 56(O , Al , Fe : g .mol )    

  شود. گرم آلومینیم مصرف می5/13 ،اکسید در واکنش وارد شود(III)گرم آهن40اگر) 1

0) اگر2 0درصد در واکنش شرکت کند،50با خلوصAlمول/5 2مول/2 3Al Oشود. تولید می  

2گرم 28/1به ،گرم فراوردة مذاب 12/1) براي تولید3 3Fe O .نیاز است  

  دهنده نیاز است. ه مول از مواد فراورده، به سه مول از مواد واکنشبراي تولید س) 4

  دقيقه25

) 2(شيمي
قدر هداياي زميني را بدانيم

در پي غذايل)/ (كل فص
(تا ابتداي آنتالپي، همانسالم

  محتواي انرژي است)
     63تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  ود را بنویسید:خ10گذاري چند ازهدف،)2شيمي (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
گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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پتاسیم نیترات باقی مانــدهمقدار جامد تولید شده برحسب مول، نصف مقدار مولهنگامی که ،مول پتاسیم نیترات 6/9در واکنش تجزیۀ- 146
ها را از راســت(گزینهپیشرفت کرده است؟چند درصدو واکنششودآزاد میکنشدر واچند لیتر گازSTPباشد، پس از بازگشت به حالت

3(معادله موازنه شود.)                                                                          به چپ بخوانید.)  2 2 2KNO (s) K O(s) N (g) O (g)     
  60و14/184) 4  50و14/184) 3  60و16/188) 2  50و16/188) 1

2«موازنه نشدةواکنشبازدة- 147 5 2 2I O (s) CO(g) I (g) CO (g)   «درصد متغیر است. چنــد گــرم از5/93تا5/83بین

2 5I Oازکافیمقدارباید باCO2وارد واکنش شود تا مطمئن شویم که حجمCOلیتر باشد و 5گرم بر لیتر، حداقل 1/1حاصل با چگالی
گازهاي حاصل چند لیتر است؟حجماستفاده شود حداکثردر قسمت اولچنانچه از جرم به دست آمده

)1
2 44CO : g .mol،2 5 334I O 25حجم مولی گازها را برابر1 ؛L.molها را از راست به چپ بخوانید.) درنظر بگیرید.) (گزینه  

1 (3 625 10/   2 (4 125 9/   3 (4 125 10/   4 (3 625 9/   
  ها است؟بیشتر از بقیۀ مولکول ،در کدام مولکولHهايشمار اتم- 148

  

1( Cl  2   (
N

  
  

3   (N
Cl

OH

O  4     (OH  
  

  است؟نادرستهاچند مورد از مطالب زیر در مورد آلکان- 149
  طۀ جوش آب در فشار یک اتمسفر برابر است. اتم کربن، تقریباً با نق 7الف) نقطۀ جوش آلکان راست زنجیر با

  یابد. هاي کربن، کاهش میهاي راست زنجیر متوالی با افزایش تعداد اتماختالف نقطۀ جوش آلکان،اتاقدر فشارب) 
  کند. ري میشود و از خوردگی فلز جلوگیهایی مانند اتان یا بوتان، مانع از رسیدن آب به سطح فلز میپ) قرار دادن فلزها در آلکان

  ها را کاهش داده است. ها، میزان سمی بودن آنت) سیر شده بودن آلکان
   3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ها دارد؟متفاوتی با سایر گزینهبراساس قواعد آیوپاك نامهاي زیرکدام یک از آلکان- 150
1 (3 2 5 2 5 3 2 2 2 3CH CH(C H )CH(C H )C(CH ) (CH ) CH  
2 (3 2 3 2 5 3 2 2 2 5CH CH CH(CH )CH(C H )C(CH ) CH C H  
3 (3 2 2 3 2 2 5 3 2 5CH CH CH C(CH ) CH(C H )CH(CH )C H  
4 (3 3 2 4 2 5 2 2 2 3CH CH(CH )(CH ) C(C H ) (CH ) CH  

  اند؟زیر صحیحهايعبارتچند مورد از- 151
  شود. یافت میگانهدوگانه و سههاي کربن، پیوندهاي یگانه،د در نفت خام، بین اتمهاي موجو* در هیدروکربن

  شوند. تر میزیرا نیروهاي بین مولکولی قوي ،یابدافزایش میروينقطۀ جوش و گران ،هاها در آلکان* با افزایش اندازة مولکول
3* در ترکیبی با فرمول 2 5 2 2 2 5 2 3CH C(C H ) CH C(C H ) CH   توان شناسایی کرد. دو نوع شاخۀ فرعی مختلف می  

  کنند. سیرشده حاصل میدهند و فراوردةمز رنگ واکنش میها با برم مایع قر* همۀ آلکان
  کند. هاي بیشتري ایجاد میکند ولی آالیندهزغال سنگ در مقایسه با بنزین، گرماي کمتري آزاد میان،در شرایط و مقدار یکس* 
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5    
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  ؟نیستهاي کربن و هیدروژن در کدام دو ترکیب، یکساناختالف شمار اتم- 152
    اتین) بنزن،2    بوتِن، اتان) 1

  تن) نفتالن، ا4ِ  ) سیکلوهگزان، سیکلوپنتان3
  اند؟زیر صحیحهايعبارتچند مورد از- 153

  رود. درصد از نفت خام به عنوان خوراك پتروشیمی در تولید مواد پتروشیمیایی به کار می10بیش از* 
  هاست. بودن آلکانشدهها در نفت خام و سیر* علت استفادة فراوان از نفت خام به عنوان سوخت، باال بودن درصد آلکان

  د. کمترین میزان فرّار بودن را بین سایر اجزاي سازندة نفت خام دارد کهدهترکیبی تشکیل میراخامدة نفت* قسمت عم
به جزءهاي موجود در آن با تقطیر جزءو هیدروکربنپاالیشپیش از شروعاسیدها و آبها،در فرایند جداسازي اجزاي نفت خام، نمک* 

  شوند. جداسازي می
  شوند. برج خارج میهاي باالتراز قسمتروشیمیبنزین و خوراك پتتر و فرارتر مثلهاي سبکمولکولتقطیر نفت خام،هاي* در برج

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5    
گرم بنزین100درصد و سوختن75گرم زغال سنگ با خلوص200اکسید حاصل از سوختنبا توجه به جدول زیر مجموع جرم کربن دي- 154
درصد91/31چند گرم گلوکز با خلوصتقریب بههوازياکسید از تخمیر بیو این مقدار کربن ديکدام استبرحسب گرمدرصد75خلوصبا

112آید؟به دست می 16 1(C , O , H : g .mol )  ماننــدها شرکت نکرده و دست نخــورده بــاقی میها در واکنش(ناخالصی (.
  ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.) (گزینه

6 12 6 2 5 22 2C H O (aq) C H OH(aq) CO (g)   

1  نام سوخت kJگرماي آزاد شده .g  2مقدارCOتولید شده(g)به ازاي هر کیلوژول انرژي تولید شده  

480  بنزین 065/  
0  30  زغال سنگ 104/  

1 (4500 351  2 (2250 702  3 (2250 351  4 (4500 702  
  ؟هستنددرستاز مطالب زیرکدام موارد- 155

  و فقط به دما بستگی دارد. هاي سازندة آن استن انرژي جنبشی ذرهالف) انرژي گرمایی یک نمونه ماده بیانگر میانگین تندي و میانگی
  . ماده استارز با انرژي گرمایی آنهاي سازندة یک نمونه ماده، همب) مجموع انرژي جنبشی ذره

  ها یکسان است. هاي آنیکسان بوده و میزان جنبش ذرههاي سازندة یک ماده در سه حالت فیزیکیپ) ذره
  دهد. ت) دما کمیتی است که میزان گرمی و سردي مواد را نشان می

  » پ«و» الف) «4  » ت«و» ب) «3  » پ«و» ب) «2  » ت«و» الف«) 1
   ؟استچند مورد از مطالب زیر صحیح- 156

  رود. آن به کار میو براي توصیفبودههاي یک نمونه ماده* گرما از ویژگی

2و معادلبودهژول» SI«درگرماگیري* یکاي اندازه 21kg .m . sاست .  
  * ظرفیت گرمایی ویژه در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نیز بستگی دارد. 

مرغ دربرابر گرماي بیشتري جذب کرده و سبب پختن تخميروغن زیتون، در تغییر دماکمتر نسبت بهگرماي ویژه* آب به دلیل داشتن
  شود. آن می

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
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157 -0 20مقداري آب با دماي Cهــايدر ظرفدر دماي ثابت،مساوي تقسیم کرده وبا جرمرا به دو قسمتAوBریــزیم. بالفاصــله درمی

A،1600ظرف 350گرم فلز آهن با دماي Cو در ظرفB،800 350گرم فلز آلومینیم با دماي Cاندازیم. اگر دمــاي نهــایی مخلــوطمی

A0ظرف 37به تقریب برابر با 84/ Cباشد، دماي نهایی مخلوط ظرفBبرحسب کلوین به تقریب کدام است؟ (از تبادل گرما با خود ظرف

1نظر کنید؛و محیط صرف 0 1
H2 4 2 0 9 0 45O Al Fec / , c / , c / : J .g . C    (    

1 (301 38/      
2 (282 46/    
3 (291 92/      
4 (310 84/  

  اند؟چند مورد از مطالب زیر درستزیربا توجه به نمودارهاي- 158

37 ° ش�ر

60 C° ش�ر 37 ° ش�ر

° فراولايردهها

ي
رژ

اهن

ي
رژ

اهن

(آ) هنمچودالاير

(ب) هنمچودالاير

C

C

T C

  
  رسد. هنگام فرایند مربوط به نمودار (آ) به بدن میالف) بخش عمدة انرژي موجود در شیر

  دهد. در بدن را نشان میگرمدما شدن شیرب) نمودار (آ) فرایند هم
  . است410Kدر نمودار (ب) برابرTپ) دماي

  شود. پیرامون انرژي داد و ستد میمیان سامانه و محیط ،ت) در فرایند مربوط به نمودار (ب)
1 (4    2 (3  

3 (2    4 (1   
  کند؟کدام گزینه همواره جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می- 159

  »……در یک واکنش«
  یابد. ها افزایش میشود و دماي فراوردهگرماگیر، گرما جذب می) 1
  بد. یاشود و محتواي انرژي مواد افزایش می) گرماده،گرما آزاد می2
  ها کمتر است. دهندهها از واکنش) گرماگیر، پایداري فراورده3
  یکسان است. وQ) گرماده، عالمت4

  به درستی انجام شده است؟(III)و(II)،(I)هايهاي زیر مقایسۀ مقدار گرماي آزاد شده از واکنشدر کدام یک از گزینه- 160

4 2 2 2
4 2 2 2
4 2 2 2

2 2
2 2
2 2

I) CH (l) O (g) CO (g) H O(l)
II) CH (g) O (g) CO (g) H O(l)
III) CH (l) O (g) CO (g) H O(g)

  

  

  

  

1 (III I II     2 (II III I     
3 (I II III     4 (II I III   


