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    دقيقه 175آزمون:  گويي به مدت پاسخ
    سؤال 170: گويي جهت پاسخ تعداد كل سؤاالت
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  121-130 10 آشنا
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 ؟ معنی مقابل چند واژه درست است -1

(، )نفیر: صدای آهسته(، )پایمردی: نوعی گیاهی سمّیم: پرچم(، )چنبر: لَگمان(، )رحیل: کوچ کردن(، )رشحه: قطرات(، )رُفتن: زدودن(، )عَ آوری: بی»)
 «یع(فایق: چیره(، )سبک: سر): وانهادن(، تَرگفریادخواهی(، )

 هفت( ۴ هشت (۳ پنج (۲ شش (1
 ؟ در کدام گزینه امده است ترتیب به« دستوری -کیش  -غزا  -ژیان  - ژَنده»معنی واژگان  -۲

 بزرگ، خشمناک، نبرد، آیین، رخصت (1
 عظیم، خشمگین، کُشتن، رسوم، اجازه دادن (۲
 عصبانی، دژم، تقدیر، مذهب، اذن (۳
 مهتر، خشمگین، جنگ، دین، وزارت( ۴

 ؟ تماماً درست معنا شده است ها دام دو گروه از واژهک -۳
 (، )هلهله: خروش(، )عصیان: گناه و معصیت(نوعی لباسالف: )برزیگر: دهقان(، )مبدّل: 

 دهنده(، )هول: ترس( مُمد: یاری)شرط و قید(،  رّ: بیابان(، )مطلق: بیب: )بَ
 حشر: رستاخیز(ستن: رها کردن(، )مقیّد: بسته(، )ج: )ریشخند: تمسخر(، )رَ

 آور(، )معتبر: ارزشمند(، )چاالک: تند و فرز( د: )شَعف: خوشی(، )مُفرّح: نشاط
 الف ـ ب( ۴ ب ـ ج (۳ ب ـ د (۲ الف ـ ج (1

ت و ند، به معوندام و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناسحت بگذار مرا بدین مالمت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفّل کرده»در عبارت  -۴
تر و الّا طاعنان  مضاهرت ایشان از دست صیّاد بجستم، اگرچه مالمت به کمال رسیده باشد، احمال جانب من جایز نشمری. در وقت فراق، موافقت اولی

 ؟ است نادرستامالی چند واژه « مجال وقیعت یابند.
 پنج( ۴ دو (۳ سه (۲ چهار (1

 . … جز هبامالیی وجود دارد  غلطها  در ابیات تمام گزینه -5
 اش مسحور گشت / خامة من شاخ نخل طور گشت فکر من از جلوه (1
 نه اگر آتش عشقش به سر است / دائم ز چه با دود دل و چشم تر است غلیان (۲
 ه ز اسرار علم خاطر تو / دلیل حجت معقول و علم مضنون بادحثگه مبا (۳
 ی به بال زاغبیدل نوید قاصد بد لحجه ماتم است / مکتوب نوبهار نبند( ۴

 ؟ کدام است« تشبیه، تناقض، استعاره و کنایه»های  ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه ترتیب -6
 الف( شکرها گویمت ای چرخ که از گردش تو / نیست یک کس که توان برد به حالش حسدی

 ب( هفتادساله طفلی چون تو دگر ندیدم / جز خاکبازی تن کار دگر نداری
 کینه که دربر داری / سینه را ساخته خواری کش هر دست ردیج( این دل پر حسد و 

 اند / ز آن میان از که توان داشت امید مددی د( خلق، مرغان اسیرند که در یک قفس
 د، ب، الف، ج( ۴ ب، د، الف، ج (۳ د، ج، ب، الف (۲ الف، د، ج، ب (1

 ؟ در کدام ابیات آمده است ترتیب به« نابودی، قدرت انجام کار، مردگان، اظهار تأسف»معادل مفاهیم کنایی  -7
 الف( چو شیر خدا راند بر خصم تیغ / به سر کوفت شیطان دو دست دریغ

 آید چو نخل باش کریم / ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزادبرب( گرت ز دست 
 ج( آب رخ گل بریخت اللة رخسار تو / خرمن بلبل بسوخت زمزمة زار من

 ش دراز باد / هرگز نکرد یاد اسیران خاک راد( آن زلف همچو دام که عمر
 ج، ب، د، الف( ۴ الف، ب، د، ج (۳ ب، ج، د، الف (۲ ج، ب، الف، د (1

 ؟ های بیت زیر در کدام گزینه آمده است آرایه -8
 «ا انداخته را به کمر پیچ و تاب هبه زیر بار غمی، عشق او کشید مرا / که کو»
 جناس -اغراق  -مجاز  -تشخیص  (۲ کنایه -تشخیص  -تشبیه  -اغراق  (1
 ایهام -جناس  -نما  متناقض –استعاره ( ۴ نما متناقض –مجاز  -تشبیه  -کنایه  (۳

 ؟ در کدام گزینه آمده است ترتیب به« جناس، اغراق، مجاز، تشخیص و کنایه»های  آرایه -9
 ختکند از اشک من فلک غافل / که سیل گریة من صدهزار از این پل ری الف( حذر نمی

 ب( غنچه هشیار است و بلبل مست، گویا از حجاب / جام خود را در گریبان غنچة مستور ریخت
 تواند شد؟ / که کوه طور به صحرا ازین تزلزل ریخت ج( حریف برق تجلّی که می

 د( کدام سرد نفس رو به این گلستان کرد؟ / که همچو برگ خزان دیده، بال بلبل ریخت
 بصران توتیا نباید ریخت نباید ریخت / به چشم بی هـ( عبیر زلف به جیب صبا

 ب، الف، د، هـ ، ج (۲  ج، الف، ب، هـ ، د (1
 ب، ج، الف، د، هـ( ۴  ج، ب، هـ ، الف، د (۳

 ؟ نام آثاری از مشاهیر زیر آمده است ترتیب بهدر کدام گزینه  -11
 «مجد خوافی -رسول پرویزی  -نادر ابراهیمی  -محمّد عوفی »
 الروایات الحکایات و لوامع جوامع –دار  شلوارهای وصله -سه دیدار  - روضة خلد (1
 روضة خلد -سه دیدار  -دار  شلوارهای وصله -الروایات  الحکایات و لوامع جوامع (۲
 روضة خلد -دار  شلوارهای وصله -سه دیدار  -الروایات  الحکایات و لوامع جوامع (۳
 الروایات الحکایات و لوامع جوامع –دیدار سه  -دار  شلوارهای وصله -روضة خلد( ۴

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2فارسي)های درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 چیست؟ امروز آزمون برای شما گذاری هدف                
 

 

 2 فارسي

 سال دوم نیم مباحث

 758تا  78 ةصفح

 دقیقه 15

لقب ونآزم 01از  چند برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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 ؟ شود دیده می« لیها مضاف + صفت بیانی + هسته»در کدام بیت گروهی با ساختار  -11

 دلی دارم پر از آتش بزن بر وی تو آبی خوش / نه ز آب چشمه جیحون از آن آبی که تو داری (1
 خواری شکّر به شیرینی خوشاز و  گل و نسرین / فزون از شهد از تر خوابی شیرین، بِهی زهی بی (۲
 رغم دیدة شیطان / که تا بینی رخ خوبان سر آن شاهدان خاری حریف من شو ای سلطان به (۳
 به جان پاکت ای ساقی که امشب ترک کن عاقی / که جان از سوز مشتاقی ندارد هیچ صباری( ۴

 ؟ استیکسان  ابیات کدام گزینه ساختار صفت بیانی فاعلی در -1۲
 ت پر زر و گوهر کنمهان ای ترکِ شهر آشوب من / تا ز اشک و چهره رادم عن کش یک زاالف( ب

 ب( بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم؟ / زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم؟
 ها به غرامت برخاست ج( شمع اگر زان لب خندان به زبان الفی زد / پیش عشاق تو شب

 دستی نهان که نبود کس را از او رهایینهان / ه پندشکد( ما چون قطار پویان دست 
 هـ( صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم / تا به کی در غم تو نالة شبگیر کنم

 ب، هـ ، الف (۲  ب، ج، د (1
 ، د، هـ ج( ۴  الف، ج، د (۳

 ؟ هستند« قید»دارای « همگی»های کدام گزینه  مصراع -1۳
 تخم پاک بسواَنظرهای تو الف( شعلة نیم

 ار عشرت امروز به فردا فکنی ی دلا (ب
 ج( سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

 د( از دل تنگ گنهکار برآرم آهی
 هـ( فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

 ج، د، هـ( ۴ الف، ب، هـ (۳ ب، د، هـ (۲ الف، ج، هـ (1
 ؟ ام گزینه آمده استکد در یبترت به« لیاقت، فاعلی، نسبی، مفعولی و مطلق»واژگانی با ساختار صفت  -1۴

 الف( دلی که پند نگیرد ز هیچ دلداری / بر او گمار دمی آن شراب گیرا را
 ب( دیدنی نیست رخم گرچه ز عصیان، لیکن / چشم دارم نظر مرحمتت روز قیام
 ج( همه رسوم و قوانین نوشته بر فقر است / به جز مراتب احسان و رسم نان دادن

 گیریم / بُعد منزل نبود در سفر روحانی قدح میتو د اید( گرچه دوریم به 
 / ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را پرسهـ( حالوت سخن تلخ را ز عاشق 

 ب، الف، د، ج، هـ (۲  هـ ، ج، د، الف، ب (1
 د، ب، هـ ، ج، الف( ۴  ب، د، الف، ج، هـ (۳

  ؟ستا هددرستی بیان ش شده در کدام گزینه به های مشخص نقش دستوری واژه -15
 «را ذوق شکار من دامریزد  چشمدر  نمککه عشق از فکر من غافل تواند شد /  مصیدنه آن »
 مفعول -متمم  -مفعول  -نهاد  (۲ الیه مضاف -متمم  -مفعول  -مسند  (1
 الیه مضاف -الیه  مضاف -نهاد  -مسند ( ۴ مفعول -الیه  مضاف -نهاد  -نهاد  (۳

 ؟ است متفاوت« ساز است گاه سفر آمد برادر ره دراز است / پروا مکن بشتاب همت چاره»بیت  م آن درفهوم ابدر کدام گزینه « همت»مفهوم  -16
 قوی دار دل را و همت بلند / به همت توان گشت فیروزمند (1
 مترس از بخشش ای منعم که گیتی / چو همت ملک زرخیزی ندارد (۲
 فتراک کرد سر حلقهرا م تمه ةتا توانی دست از فتراک همت بر مدار / جذب (۳
 گشتم غالم همت خویش از برای آنک / با روشنان چرخ به همت برابرم( ۴

 ؟ دارد مغایرتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -17
 روزگار ایمن بود هر سفله طبع / رنج دل باشد نصیب مردم واالمنش حوادث() از صروف (1
 ل را در پای خارتیغ و عق دستدر  مهر را خفاش، دشمن، شمع را پروانه، خصم / جهل را (۲
 پست است قدر سفله اگر خود کاله جاه / بر اوج سلطنت زند از گردش زمان (۳
 )مشهور( شد و شمشیر یمانی به نیام )غالف( راهش ،سفلگان جمله به کار اندر و من بیکارم / داس( ۴

 ؟ دارد تناسب« اگوشد با شیر حقم نیستم شیر هوا / فعل من بر دین من»مفهوم کدام گزینه با بیت  -18
 من چو تیغم پر گهرهای وصال / زنده گردانم نه کشته در قتال (1
 ام من آنِ کس ام، نی بخل من هلل، عطا هلل و بس / جمله هلل (۲
 غرق نورم گرچه سقفم شد خراب / روضه گشتم گرچه هستم بوتراب (۳
 کشمی و من توام ای محتشم / تو علی بودی، علی را چون نتو م( ۴

 ؟ نداردام گزینه با بقیه تناسب م کدهومف -19
 منغّص )ناگوار( بود عیش آن تندرست / که باشد به پهلوی رنجور سست (1
 دست رفتن سوی دوستان دریغ آمدم زان همه بوستان / تهی (۲
 یکی را به زندان بری، دوستان / کجا مانَدَش عیش در بوستان؟ (۳
 تانش غریقید و دوسسانیا/  که مرد ارچه بر ساحل است ای رفیق( ۴

 ؟ است متفاوتمفهوم کلی کدام گزینه با بقیه  -۲1
 پلة افتادگی را سرفرازی در قفاست / چند روزی در زمین خاکساری دانه شو (1
 کسی کاو طریق تواضع رَوَد / کند بر سریر )تخت( شرف سلطنت (۲
 را امد دباشگیر / خاکساری پردة تزویر  فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه (۳
 هرکه پست بارگاه فقر نیست / در بلند دستگاهت، نرسدش( ۴
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 (12 – 12) العربية: إلي أو من للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصحّ عيِّن 

  :﴾هو شرّ لکم عسي أن تُحبّوا شيئاً و هو خير لکم و عسي أن تکرهوا شيئاً و و﴿ -۲1

 !آن براى شما بد است که یدرحالارید بدبسا چيزى را دوست چه و   آن براى شما خوب است که درحالی ناپسند بداریدرا  زىچي ایدشو ( 1

 !آن برایتان بد است که یدرحال اید داشتهشاید چيزی را دوست  آن برای شما بهترین است و که یدرحالاید  شاید یک چيز را ناپسند داشته و( 2

 !برای شما بد بوده است که یدرحالبسا چيزی را دوست داشته باشيد چه آن برای شما خوب بوده و  که یدرحالاید  اشتهکراهت د زیچي از بسا چه و( 3

 !برای شما بدتر است که یدرحالآن برایتان بهتر است و شاید چيزی را نپسندید  که یدرحالشاید چيزی را ناپسند بدارید چه  و( 4

 «:!قاء إليه مِن کُلّ جانبٍ بل قد ینقلب العدوُّ صدیقاًتي األصدیأمة نع إذا کان المرء في» -۲۲

 شود! ل مییدوستی به دشمنی تبد آیند بلکه قطعاً که انسانی در نعمتی باشد دوستان از هر طرف به سمت او می  ( هنگامی1
 شود! می شمنده ب لآیند بلکه گاهی دوست تبدی ( اگر شخص در نعمت باشد دوستان از هر طرفی نزد او می2
 شود! می تبدیل دوست به بلکه دشمن خواهند آمد( هنگامی که شخصی در نعمت باشد دوستان از هر طرف به سوی او 3
 شود! می تبدیل دوست به آیند بلکه گاهی دشمن طرفی به سمت او می هر ( اگر شخص در نعمتی باشد دوستان از4

 «:أن یفهمَ و الحکمُ بما الیعلم!ضةُ قبل عارمالو  جابةُ قبل أن یسمعَإلامِن أخالق الجاهل » -۲۳

 چيزی که نباید بداند! ةاوت کردن دربارضدهد قبل از گوش دادن، مخالفت پيش از فهميدن و ق از رفتار آدم نادان، پاسخ می (1
 داند! چيزی که نمی به نسبت ستان ردکو قضاوت  که بفهمد اینمخالفت قبل از  بدهد وگوش که  اینقبل از  است از اخالق نادان، پاسخ دادن (2
 پاسخ دادن قبل از گوش کردن و اختالف ایجاد کردن قبل از شنيدن و قضاوت کردن قبل از فهميدن از اخالق نادان است! (3
 ند!بدا یدباندهد و مخالفت پيش از فهميدن و قضاوت کردن است درباره چيزی که  از اخالق نادان این است که قبل از گوش کردن پاسخ می (4

 :« العَرَبِ کالدّیباِِ!دَخَلَت ألفاظٌ فارسِيَّةٌ کثيرَةٌ اللُّغَةَ العَرَبيَّةَ وکانَت هذه األلفاظ تَرتَبِطُ بِبَعضِ البَضائِعِ الَّتي ما کانَت عِندَ» -۲۴

 بریشم!ل امث ندتاشدن ها شد که عرب زبان عربی شد و این الفاظ به برخی کاالهایی مربوط می واردالفاظ فارسی بسياری  (1

 نبود مثل ابریشم! ها شود که نزد عرب الفاظ فارسی بسياری داخل زبان عربی شد و این الفاظ به برخی کاالهایی مرتبط می (2

 !شمیمثل ابر ،ندنداشت ها شد که عرب کاالها مربوط می بعضی ازها الفاظی بودند که به  بسياری از الفاظ فارسی داخل زبان عربی شد و این (3

 نبود مثل ابریشم! ها شد که نزد عرب کاالها مربوط می بعضی اززبان عربی شده بود و این الفاظ به  وارداظ فارسی بسياری لفا (4

 عيِّن الصحيح: -۲5

 !رنديبگت قسب ما انجام کارهای نيک از نباید به دیگران اجازه دهيم که در :!األعمال الصالحة  فی عمل یسبقوناألّانسمح لآلخرین أن  یجب( 1

 !مستقيم هدایت شویم  خداوند به راه  ةوسیلهبکنيم تا  هایی از قرآن را تالوت می آیه :!يمه الصراط المستقاللّ يهدینامِن القرآن ل یاتنتلو آ( 2

 !درنيترسيدیم که هرآنچه در دست ماست دشمنان از ما بگ می :!أیدینا بواسطة األعداء فی ا نخاف أن یُؤخَذ کلُّ ماکُنَّ( 3

 !را حفظ کنی تکن تا از اشتباهات خود که صحبت کنی به خوبی فکر این : قبل از!فکِّر جيّداً قبل أن تَتحدَّث لِتحفظ نفسک مِن الخطأ( 4

 :عيّن الصحيح -۲6

 کند! اعر الّذی کان یفتخر بما لدیه مِن المفردات العربيّة!: شاعر کسی است که به کلمات عربی افتخار می( الش1ّ
 کار فکر کند!  به عمله!: طبيعی است که انسان قبل از آغازبِر االنسان قبل البدء أن یُفکّ عیّيطبال مِن (2
 زند تا ضعيف را صيد کند! انسان قوی گاهی لبخند میهمانا ( إنَّ االنسان القویّ قد یبتسمُ ليصيد الضعيف!: 3
 ! شود کنند که دل نيز مانند جسم خسته می کيد میأمندان علوم تربيتی تنشدا :!اًضأیدونَ علی أنَّ القلب یتعب کالجسم کِّؤالتربية ی ءُ( کان علما4

 هر درس در دفترچة سؤال وعرش ری قبل ازاگذ هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2زبان قرآن )، عربيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 چیست؟ امروز آزمون برای شما گذاری هدف                
 

 

 2زبان قرآن ، عربي
 دقیقه 15

 سال دوم مباحث نیم

 17تا  43 ةصفح

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01ز گذاری چند ا هدف   

  

 



  6 :ةصفح یازدهم عمومي                             3011 اردیبهشت 13آزمون  - 7پروژة 

 

 : الخطأعيّن  -۲7

 !ندک رجوع نمی ها آن ةترجمد و به خوانَ غة العربيةِ و ال یُراجع ترجمتَها!: او دعاها و احادیث اسالمی را به زبان عربی میهو یقرأ األدعية و االحادیثَ االسالمية باللّ (1
 تشکيل بدهند! و فرهنگی دینی یوگو ایی برای گفته گروهکه ا أن یُشکّلوا فریقاً للحوار الدّینیِّ و الثّقافیِّ!: شيمل به همکارانش سفارش کرد ل زمالئهشيم تصَوأ (2
 پذیرد! ی است که توبه را از بندگانش میهمان کس ونداخد هک باید بدانيم :گفت لتّوبة عن عبادهِ!: استادمان میافَلْنعلم أنّ اهلل هو ألّذی یَقبلُ  :یقولاُستاذنا کان  (3
 !برسد شدا توکل کنيم تا به بهترین وجه به پایانخ برإلی نهایتها بأحسن وجهٍ!: در کارها باید  تَصِلَنَتوَکّل علی اهلل فی األعمال حتّی لِ (4
 :«!دنک کسي به نيکي دست نخواهد یافت تا از آنچه برای خودش دوست دارد انفاق» -۲8

 سوف ال تنالُ أحدٌ منکم البرَّ حتَّی تُنفقَ ممّا تُحبُّ لنفسِها! (1

 لنفسه!                  بُّیُحِمِمّا  نفِقَیُالبِرَّ حَتَّی  أحدٌ نالَیَلَن  (2

 لنفسه! تُحِبُّمِمّا  نفِقَیُالبِرَّ حَتَّی  أحدٌ نالُسوف ال یَ( 3

 لنفسها! بُّیُحِمِمّا  قَفِنیُ یتَّحَأبداً البِرَّ  أحدٌ نالَیَن لَ (4

 ٍالنّصّ ناسبیبما ( 12-53ثمّ أجب عن األسئلة  ) اقرأ النّصّ التالي بدقّة: 

  .في المجاالت المختلفةِ کثيرةٌ لدیهم شهاداتٌ تکونَأن  جبُجاح یَلي النّإللوصول  أنّ اسِالنّ نَمِ کثيرٌ فکّرُیُ ال ؟ جاح أوالشهادة کافية للنّ هل»

م هُلَ تما اشخاص ماکانَبَّع. رُمَجتَفي المُ العاليةِ رجاتِلي الدَّإ ها للوصولِوحدَ هادةُأکيد ال تکفي الشّجاح لکنّها بالتّللنّ ضروریةً تکونُ هادةُالشّ حيانِألَا عضِبَ في

 أن یکونَ بَبَّسَ و ذلکَ جاح ادیسون جهدهُسرّ نَ . کانَةدرسالمَ نَمِ رِدطُقد  نَما کاندَباء عِهرُإخترع الکَقَدِ  وَه ختراعهم مثل ادیسون وَالم باِلکن غيّروا العَوَ هادةٌشَ

 «نموّنا في المجتمع. یکونان سببَ التفکيرَ وَ الجهدَ الننسي أنَّ کَلذلِصره. فَعَ عُلماءن مِ اًحدأ

 :صعيّن الصحيح علي حسب النّ -۲9

 !ةلهم شهادة جامعيّ تکون ،ئاًشي عِتمَفی المجُ ترعَإخ نل مَکُ (2 !دائماً جاحلی النّإ للوصولِ ضروریٌ هادة شرطٌالشّ (1

 !أوال شهادةخص کون للشّتسواء  الجهدُ جاح هوللنّ أهمّ عاملٍ (4 ة!الحيا فی مشاکلِ حُجَننسنسعی فَ وَ ترک المدرسةَإذا نَ (3

 ؟صفي النّ لم یأتأیّ موضوع  -۳1

 !عةِيبطالفی فکير التّ (2  !جاحلی النّإ لوصولِلِ المحاوَلةُ (1

 !التقدّم فی المجتمع( 4  !ةشهادة جامعيّ (3

 ...؟  إدیسونما هو سبب نجاح  -۳1

  !تعلُّم العلوم فی البَيت ترکُ المدرسةِ و (1

  !جاحالی النّ ه من الوصولِیأسِ عدمُ (2

   !کثيرةٌ ه شهاداتٌلَ تکان (3

 !الحياة مراحلِ التعلّم فی جميعِ و ةُلَالمحاوَ (4

 :أالخطن ح ناجحين؟ عيّع أن نصبتطيسن يفکبإعتقادکم  -۳۲

 !ملِالعَبِ االلتزامِ وَ احةِک الرّترِ نا وَأوقاتِ تضييعِ عدمِبِ (1

 !جاح فی الحياةالنّ طلبِ قط وَفَ العلمِ جالسِی مَفِ شارکةِالمُبِ (2

 !ختلفةالمُ العلومِ عی لتعلّمِالسّ هادة ولی الشَّعَ الحصولِبِ (3

 !لکسَنَ أن ال نا وَفی حياتِ لفهِتمخال العلومِ باستخدام (4

 (:53 - 55الصّرفي ) ليفي اإلعراب و التّحل حيالصّح نيّع 

 :«یُفکّر» -۳۳

 / فعل و فاعله محذوف مجهول - علی وزنِ فَعَّل(« فَکَّرَ: »همزید ثالثی )ماضي – للغائب( 1

 «ثيرک» هعلفا له ثالثة حروف أصلية و حرفان زائدان/ فعل و - للغائب - فعل مضارع (2

 مع فاعله جملة فعليّةو معلوم/ فعل  - «تفکُّر»مصدره  و مادّته)ف ک ر( - مضارع (3

 «کثير»فعل و فاعله  معلوم/ - له حرف زائد حروفه االصلية ثالثة و - للمذکر -فعل  (4
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 :«کونت» -۳۴

 ةاقصنّفعال الاال نم لعف زائدٍ/حرف ة دونَ له ثالثة حروف اصليّ - ةللغائب - ثالثیّ مجردّ - فعل مضارع (1

 النّاقصة/ الفعل له ثالثة حروف اصليّ -( ثالثیّ مزیدله حرف زائد)=  -مضارع  (2

  «شهادات» مفعولهاقص و الفعل النّ معلوم/ - ثالثیّ مجردّ - المؤنثللمفرد  -فعل مضارع  (3

 «شهادات» ولهمفع و «أن»اقص و منصوب بحرف / الفعل النّثالثیّ مجردّ - للمؤنث -فعل مضارع  (4

 :«العالية» -۳5

 «رجاتالدّ: »صفة للموصوف(/ وع ل )أخوذ من مَ اسم فاعل -ث نّؤم -اسم  (1

 ليهإ ضافٌبالعلم/ مُ ةمعرف -( وأخوذ من )ع ل فاعل مَ اسمُ - اسم (2

 رجاتللدّ ةاسم فاعل )مأخوذ من  ع ا ل(/ صف -مفرد  - ةمعرف (3

 رجاتِليه للدّإ ضافٌع ل و(/ مُ)من وذ خمأ لاسم فاع -جمع تکسير  - ثنّؤللم (4

 نک:مّا طلب مِعَ الخطأعيِّن  -۳6

 «    یُؤخِّر» مرادفه لَهم االِمتحان!: یؤجِّلوافق األستاذ أن ( 1

 «مَقال» مرادفه !:هذا قولإنّنی بالحقيقة لستُ قادرة على ( 2

 الـعبارة هذهفی  اندّهناک مضّا یُبعِّد عليک القریب!: یُقرِّب الکذّاب عليک البعيد و( 3

 فی هذه الـعبارة واحدٌ !: هناک مضّادٌّبکذبهیبلُغُ الصّادق بصدقه ما الیبلغه الکاذب ( 4

 :  الفارسيّ لماضي االستمراریّعادل لِفيه المُ يسَلَعيّن ما  -۳7

 کانَ األطفالُ یَلعَبونَ بالکُرَةِ عَلَی الشّاطِئِ وَ بَعدَ اللَّعِبِ صاروا نَشيطينَ! (1

 رُ التّونجیُّ کِتاباً یَضُمُّ الکَلِماتِ التُّرکيَّةَ المُعَرَّبَةَ فِی اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ!لدُّکتوا فَلَّأَ (2

 !صعباً اًمرأم العلوم المختلفةِ فی عَصر القدیمِ کانَ تعلُّ (3

 !عات العلميّةسوالتوجد فی موکانَت تِلکَ المُفرَداتُ  (4

 «:تـا»تُترجم « الالم»عَيِّن  -۳8

 لها!منزِ لتَجمُّلِ ةَشتری األدوات المنزليّتَ طمةُا( ف1

 جاح!النّ لیوا عَلُصُحْلِ لتَؤفاهوا حياتَکم بالتّتواجِ م أن( عليک2ُ

 !العاليةِ األهدافِ نا إلیأنفسَ نُوصِلَأن  لْحاوِ( لِن3ُ

 ها!الميذِتَ تعليمِفی ر بِصْ( هذهِ معلّمةُ اللّغةِ اإلنجِليزیَّةِ، فلت4َ

  :آخر الفعل المضارع الیغيّر فاًرن حعيّ -۳9

 ﴾فَليَعبُدوا رَبَّ هذَا البَيتِ الَّذی أطعَمَهُم مِن جوعٍ﴿ (1

 !أقرَأُ األدعيَّةَ وَ األحادیثَ بِاللُّغَةِ العَرَبيَّةِ وَ ال أُراجِع تَرجَمَتَها (2

 ﴾لَم یَلِد وَ لَم یولَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً أحَدٌ﴿ (3

 !نساهُ أبَداًلَن نَ ساًرا دنتَعَلَّم( 4

 الجملة:عَيِّن الخبر موصوفاً بِ -۴1

 !البَحرِ شاطِئِبَيتاً جَنبَ  خَرَّبَتْشَدیدَة  ریاحٌ ( عَصَفَت1ْ

 !قَریَة شاهَدتُ صورَتَها أیّامَ صِغَری ( سافَرتُ إلی2

  !الجامِعَةِ ارَة تَنقُلُنا إلَیوجَدُ سَيّت( ال 3

 !مُصيبةِ الجَهلِ نْمِ ( الکِتابُ صَدیق یُنقِذُک4َ
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 شد؟  کردند چه بود و در چه محلی ارائه می محتوای آنچه که علمای یهودی و مسیحی در قالب تفسیر و تعلیم آیات قرآن، برای مردم نقل می -۴1

 مساجد -( قصص خرافی ۲  مساجد  -( تبلیغ اشرافیت 1
 مدارس علمی  -اشرافیت  ( تبلیغ۴   لمیعمدارس  -( قصص خرافی ۳

 معاویه در چه سالی و چگونه توانست خالفت رسول اهلل )ص( را به سلطنت تبدیل کند؟  -۴۲

 به راه انداختن جنگ صفین -( چهلم هجری ۲ به راه انداختن جنگ صفین  -ام هجری  ( سی1
  ی از ضعف یاران امام حسن )ع(گیر هرهب - جریه( چهلم ۴ گیری از ضعف یاران امام حسن )ع(  بهره -ام هجری  ( سی۳

قابل تشخیص نبودن احادیث صحیح از غلط بعد از برداشته شدن منع نوشتن احادیث پیامبر )ص(، به چه علت بود و دخالت دادن سلیقة شخصـی در   -۴۳
 احکام دین و گرفتار اشتباه شدن، تابع چه موضوعی بود؟ 

 د براساس اغراض شخصی یا به نفع حاکمان ستمگر یاوجود احادیث ز -اتکا کردن به حافظه و عدم نگارش احادیث پیامبر )ص( ( 1
 بهرگی مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت  بی -( عدم حضور اصحاب پیامبر )ص( به دلیل فوت یا شهادت و جعل احادیث بسیار ۲
 وجود احادیث زیاد براساس اغراض شخصی یا به نفع حاکمان ستمگر -ه دلیل فوت یا شهادت و جعل احادیث بسیار ( عدم حضور اصحاب پیامبر )ص( ب۳
 بهرگی مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت  بی -( اتکا کردن به حافظه و عدم نگارش احادیث پیامبر )ص( ۴

 ها ذکر شده است؟  های دوگانة ایشان، به درستی در مقابل آن یک از اقدامات ائمة اطهار )ع( در راستای مسئولیت عناوین کدام -۴۴

 عدم تایید حاکمان  ←عباس  امیه و بنی الف( سست شدن بنای ظلم و جور بنی
 های درست مبارزه  انتخاب شیوه ←ب( امام صادق )ع( در روز عرفه در مراسم حج، حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند 

 های درست مبارزه  انتخاب شیوه ←کردند  کردند، مانند امام حسین )ع( علیه او قیام می زمان حکومت یزید زندگی میج( اگر امام حسن )ع( در 
 عدم تایید حاکمان  ←د( یکسان دیدن همة حاکمان در غصب خالفت و جانشین پیامبر )ص( 

 د   -( ج۴ د  -( الف۳ ج  -( ب۲ ج  -( الف1
 ترین چیزها بعد از امام علی )ع( کدام مورد است؟  ترین و رایج )س( به ممنوعیت نوشتن احادیث چه بود و به ترتیب ناشناختهواکنش امام علی )ع( و حضرت فاطمه  -۴5

 قرآن برای وارونه معنا کردن آن   -معروف و خیر  –توجهی به این مسئله  ( بی1
 قرآن برای وارونه معنا کردن آن  -حق  –( نشر علنی حدیث ۲
 دروغ بر خدا و پیغمبرش  -حق  –این مسئله  توجهی به ( بی۳
 دروغ بر خدا و پیغمبرش  -معروف و خیر  –( نشر علنی حدیث ۴

یک از علل مبارزة امامان معصوم )ع( با حاکمان زمان خود، نیازمند  ثمرة تالش ائمه )ع( در راستای اقدامات مربوط به مرجعیت دینی آنان چه بود و کدام -۴6
 خاص است؟  وجود شرایط و امکانات

 وظیفة الهی رهبری و ادارة حکومت اسالمی  -( پوشیده نماندن حقیقت دین اسالم برای همة مردم جامعه 1
 اصل امر به معروف و نهی از منکر  -( دستیابی به تعلیمات اصیل اسالم در میان تحریفات گوناگون ۲
 ظفیة الهی رهبری و ادارة حکومت اسالمی و -( دستیابی به تعلیمات اصیل اسالم در میان تحریفات گوناگون ۳
 اصل امر به معروف و نهی از منکر -( پوشیده نماندن حقیقت دین اسالم برای همة مردم جامعه ۴

قابل ها در م ترتیب مرهون کدام اقدام ایشان در راستای مرجعیت دینی بود و هر دوی آن مندی مسلمانان از معارف ائمة اطهار و معارف آسمانی، به بهره -۴7
 های عصر ائمه )ع( قرار دارند؟  یک از چالش کدام

 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت –تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو  -( تعلیم و تفسیر قرآن کریم 1
 ث تحریف در معارف اسالمی و جعل احادی -تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو  -( تعلیم و تفسیر قرآن کریم ۲
 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث  -تعلیم و تفسیر قرآن کریم  -( تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو ۳
 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت -تعلیم و تفسیر قرآن کریم  -( تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو ۴

 ها بیان شده است و کدام صفات الهی ناظر بر این سنت است؟  متدر کدام عبارت قرآنی، عامل اصلی از دست دادن نع -۴8

 «  سَميعٌ عَليمٌ وَ اَنَّ اهللَ» -« مُغَيِّراً نِعمَةً اَنعَمَها( »۲ « وَ کانَ اهللُ عَزیزاً حَکيماً» -« مُغَيِّراً نِعمَةً اَنعَمَها( »1

 «  سَميعٌ عَليمٌ وَ اَنَّ اهللَ» -« حَتّی یُغَيِّروا ما بِاَنفُسِهِم( »۴ «اً حَکيماًوَ کانَ اهللُ عَزیز» -« حَتّی یُغَيِّروا ما بِاَنفُسِهِم»( ۳

 ترتیب برگرفته از کدام عبارات قرآنی است؟  به« تبدیل خوف و ترس به امنیت»و « جانشینی ناتوان شمرده شدگان» -۴9

 ...« تَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْلَيَسْ»...  -« َنَجعَلَهُمُ الوارِثينَ نَجعَلَهُم أَئِمَّةً و( »... 1

 «الِحُونَأَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّ» -« نَجعَلَهُمُ الوارِثينَ نَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَ( »... ۲

 «الِحُونَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّأَنَّ الْأَرْضَ یَ» -« ...فُسِهِمْ بِأَنْ مَا یُغَيِّرُوا حَتَّى( »۳

 ...« لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ»...  -« ...حَتَّى یُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ( »۴

 کند؟  کرشده در کدام آیة شریفه میانسان را دچار آسیب ذ ،ن پیامبر )ص(، عدم تقویت معرفت و محبت به امامبا استناد به سخنا -51

 « من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية( »۲ ...«  قَوْمٍ عَلَى أَنْعَمَهَا نِعْمَةً مُغَيِّرًا یَکُ لَمْ اللَّهَ بِأَنَّ لِکَذَ( »1

 «  تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ اتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَئَيِّالَّذِینَ کَسَبُوا السَّ وَ( »۴ ...« قُتِلَ أَوْ تَمَا أَفَإِنْسُلُ  إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ دٌمَا مُحَمَّ وَ( »۳

 ر دفترچة سؤالگذاری قبل از شروع هر درس د هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2دین و زندگي)های درس  الؤس گویی به خسلطفاً قبل از شروع پا

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر                  
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از                  
 ت؟سچی امروز آزمون برای شما گذاری هدف                

 
 

 سال دوم مباحث نیم

 757 تا 75 ةصفح

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

  

 

 دقیقه 15 2دین و زندگي 
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 ای به بار خواهد آمد؟  مرجعیت دینی ادامه نیابد، چه نتیجهمطابق کالم نبوی، چه کسی در بهشت همنشین ایشان خواهد بود و اگر در عصر غیبت،  -51

 اجرای احکام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.  -کنیم.  در مورد رویدادهای زمان به او مراجعه می ( کسی که1
 توانند به وظایف خود عمل کنند.  مردم نمی -کنیم.  ( کسی که در مورد رویدادهای زمان به او مراجعه می۲
 توانند به وظایف خود عمل کنند.  مردم نمی -کند.  ( کسی که دورافتادگان از امام را با احکام و دستورات اسالم آشنا می۳
 اجرای احکام اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد.  -کند ( کسی که دورافتادگان از امام را با احکام و دستورات اسالم آشنا می۴

است و اجتناب مدیر جامعـه از افـراد   عمومی مردم، طبق عهدنامة مالک اشتر به کدام سبب  ترضایجلب سالمی در ضرورت تالش کارگزاران جامعة ا -5۲
 ای دارد؟  جو، چه حکمت و فلسفه عیب

 مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیب مردم بکوشد.  -رساند.  ( با وجود رضایت عمومی، خشم خواص آسیبی نمی1
 دن عیوب مسئولین کوشا باشد. مدیر جامعه باید در پنهان کر -رساند.  ومی، خشم خواص آسیبی نمی( با وجود رضایت عم۲
 مدیر جامعه باید در پنهان کردن عیوب مسئولین کوشا باشد.  -بخشد.  ( با خشم خواص رضایت عموم مردم سودی نمی۳
 یش از همه در پنهان کردن عیب مردم بکوشد.مدیر جامعه باید ب -بخشد.  ( با خشم خواص رضایت عموم مردم سودی نمی۴

کسانی است و این مراجعه مصداقی از عمل به کدام وظیفة چه ، وظیفة شیعیان مراجعه به در عصر غیبت عج( در رویدادهای زمانبه تعبیر امام زمان ) -5۳
 منتظران است؟ 

 خود و جامعه برای ظهور آماده کردن  -« حجة اهلل عليهم( »۲ آماده کردن خود و جامعه برای ظهور  -« حجتی عليکم( »1

 های امام عصر )عج(  پیروی از فرمان -« حجة اهلل عليهم( »۴ های امام عصر )عج(  ی از فرمانپیرو -« حجتی عليکم»( ۳

ین ضربه بیشتر»ت رتر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است و عبا در بیان پیامبر اکرم )ص( چرا حال کسی که از امام خود دورافتاده سخت -5۴
 مؤید کدام وظیفة مردم در قبال رهبری است؟ « ندرا دی آسیبو خود کمترین زدن را به مستکبران زمان 

 های سیاسی و اجتماعی  افزایش آگاهی -بیند.  ( زیرا چنین شخصی امام خویش را نمی1
 ی و اجتماعی های سیاس افزایش آگاهی -داند.  ( زیرا چنین شخصی در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمی۲
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت   -داند.  حکم و نظر امام را نمی زندگی( زیرا چنین شخصی در مسائل ۳
 استقامت و پایداری در برابر مشکالت    -بیند.  ( زیرا چنین شخصی امام خویش را نمی۴

 شد؟ ه که خدا به او وعدة آن را داده است، بفرواز منظر امام علی )ع( به چه علت انسان نباید خود را به کمتر از آنچ -55

 « هر چه عزت است، از آنِ خداست.( »۲ « خداوند تو را آزاد آفریده است. زیرا( »1
  « همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست.( »۴ « خالق جهان از نظر انسان بزرگ است.( »۳

 ؟ «زیبایی ندیدم جز ]هدر این واقع[ب )س( در پاسخ به چه کسی فرمود: بازتاب درک عظمت خالق برای انسان چیست و حضرت زین -56

 بن ابی سفیان  معاویة -شود.  ( غیر خدا در چشم انسان کوچک می۲ عبیداهلل بن زیاد  -شود.  ( غیر خدا در چشم انسان کوچک می1

 عبیداهلل بن زیاد -شود.  ی مثل خودش نمی( انسان بندة کس۴ بن ابی سفیان معاویة -شود.  ( انسان بندة کسی مثل خودش نمی۳

هـا   برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشـان را نیکـو کنـد و در رزق و روزی آن   »فرماید:  ول خدا )ص( میکه رس این -57
 ست؟ ترتیب با کدام عبارت قرآنی متناسب ا به« ها را زیاد گرداند. توسعه دهد و عفاف و غیرت آن

 « رَزَقَکُم مِنَ الطَّيِّباتِ» -« سکُنوا اِلَيهالِتَ( »۲ « جِکُم بَنينَ وَ حَفَدَةًاَزوامِن  لَکمجَعَلَ » -« سکُنوا اِلَيهالِتَ( »1

 «ةًمِن اَزواجِکُم بَنينَ وَ حَفَدَلَکم لَ جَعَ» -« جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً( »۴ « رَزَقَکُم مِنَ الطَّيِّباتِ» -« جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةً( »۳

 یک از اهداف ازدواج است؟  موارد ذیل مبین کدام ام ازهر کد -58

 پذیری  تجربة مسئولیت -
 مهر و عشق به همسر و فرزندان  -
 بخش وحدت آنان  ثمرة پیوند زن و مرد و تحکیم -
 رشد و پرورش فرزندان  -انس با همسر -( رشد اخالقی و معنوی1
 فرزندان  پرورشرشد و  -ویرشد اخالقی و معن -اخالقی و معنوی ( رشد۲
 انس با همسر  -رشد اخالقی و معنوی -( انس با همسر و فرزندان۳
 انس با همسر  -رشد و پرورش فرزندان -( انس با همسر و فرزندان۴

 ر کدام گزینه آمده است؟ شده د ترتیب پاسخ هر یک از سواالت مطرح با استناد به آیات سراسر نور قرآن کریم، به -59

 یست؟ اده چتشکیل خانوهدف از  -
 نگرد؟  شارع مقدس اسالم به زن و مرد چگونه می -
 هایی مشمول کفران نعمت خواهد شد؟  بشر با نادیده گرفتن چه نعمت -
 « فَدَةًوَ حَم بَنينَ وَ جَعَلَ لَکُم مِن اَزواجِکُ» -«اهللَ جَعَلَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجاً» -«رونَیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّآاِنَّ فی ذلِکَ لَ( »1

 « وَ جَعَلَ لَکُم مِن اَزواجِکُم بَنينَ وَ حَفَدَةً» -«اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجاً» -«لِتَسکَنوا اِلَيها وَ جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّةً»( ۲

 «  ةٍ اهللِ هُم یَکفُرونَماَفَبِالباطِلِ یؤمِنونَ وَ بِنِعَ» -«م اَزواجاًاَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُ» -«رونَیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّآاِنَّ فی ذلِکَ لَ»( ۳

  «  کفُرونَةٍ اهللِ هُم یَماَفَبِالباطِلِ یؤمِنونَ وَ بِنِعَ» -«اهللَ جَعَلَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجاً» -«لِتَسکَنوا اِلَيها وَ جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّةً»( ۴

 گیرد؟  به منزلة ورود به کدام مرحله از زندگی است و پرورش تقوا مختص چه کسانی است و چگونه صورت میبلوغ همراه با  رسیدن به دورة جوانی -61

 تواند تقوا را در درون خود پرورش دهد.  هر انسانی می -ریزی ( برنامه1
 د. پرورش دهن توانند آن را در وجود خود وند میهای برتر در نزد خدا تنها انسان -پذیری ( مسئولیت۲
 توانند آن را در وجود خود پرورش دهند. های برتر در نزد خداوند می تنها انسان -ریزی ( برنامه۳
 تواند تقوا را در درون خود پرورش دهد.  هر انسانی می -پذیری ( مسئولیت۴
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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- If you are interested … English fluently, I … you how to do that within a short time.  

1) about learning to speak – will teach 

2) about to learn speaking – may teach  

3) in learning to speak – can teach 

4) in to learn speaking – am teaching   

62- One of the students … to Italy for her holidays since she read a book about the Leaning Tower of Pisa.  

1) have decided to go  2) has decided going  

3) have decided going  4) has decided to go  

63- William’s positive … towards work gave him a great chance to succeed in the interview. 

1) pattern 2) situation 3) mission 4) attitude 

64- To be honest, I am really … with my new job at the hospital and I have never thought about 

changing it. 

1) bored 2) confused 3) satisfied 4) frightened 

65- The good news is that members can receive a generous … if they buy more than a certain amount. 

1) identity 2) discount 3) income 4) education 

66- The report shows that the average family size has unfortunately … from four to two children in 

recent years. 

1) prepared 2) developed 3) decreased 4) described 

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. 

Technology plays an important role in society today. For example, it ...(67)… the way that we create 

and understand art. More artists are using Photoshop and digital cameras to create and edit their 

works than ever before. ...(68)… technology in new and unexpected ways is not ...(69)… to artists, 

though. Museums and galleries are also using technology in ways that seemed …(70)… to imagine 

thirty years ago. The public is using technology to understand and appreciate art .  

67- 1) influence 2) has influenced 3) influenced 4) was influencing 

68- 1) Using 2) Use  3) They use 4) Uses of 

69- 1) unique 2) proud  3) traditional 4) serious 

70- 1) appropriate 2) opposite 3) impossible 4) necessary 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 د:سییود را بنوخ 01گذاری چند از  هدف، (2بان انگلیسي)زهای 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؟ امروز آزمون برای شما گذاری هدف  

 
 

 2گلیسي ان  نزبا
 دقیقه 15

 سال دوم مباحث نیم

 718تا  67 ةصفح
آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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PART C: Grammar and Vocabulary 

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

71- If you go to the shopping center tomorrow, … some shopping for me? 

1) will you do 2) you will do 3) did you do 4) you can do 

72- The young boys are all … because the story he is telling is … .  

1) amused – amused  2) amused – amusing 

3) amusing – amused  4) amusing – amusing 

73- The government should pay greater attention to the cultural … of our country’s population in its 

decision-making process. 

1) diversity 2) continent 3) strategy 4) frequency 

74- After a while, I found myself … on possible ways to make a better future for my family. 

1) reflecting 2) recognizing 3) preventing 4) improving 

75- The doctor told my father not to make any … to my sister’s illness and advised him to speak to 

her more about her future plans. 

1) experience 2) instance  3) reference 4) difference 

76- There was actually nobody to fully … the services he had done for his country. 

1) identify 2) develop 3) appreciate 4) disagree 

PART D: 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. 

  Jana Schnider, who is in her early forties, has an unusual job for a woman: she is a war 

photographer. Jana, whose pictures of war have earned her worldwide fame, has travelled all over 

the world in her job. Some call her brave, others crazy, but Jana’s secret is her belief in what she is 

doing. “You have to decide what you want to do and forget about what might happen to you”, she 

says. Jana has faced death several times but says that it does not frighten her as she is a religious 

person. Her husband, to whom she has been married for over 10 years, wants her to give up her job. 

Jana says that he worries about her and is getting tired of goodbyes at the airport but says she cannot 

imagine doing anything else. 

77- We understand from the passage that people would not consider Jana’s job unusual if she … . 

1) were a man 2) were older 3) didn’t take pictures 4) were not crazy 

78- Jana is not afraid of what might happen to her because she … . 

1) believes in God  2) loves her job 

3) knows the enemy  4) has faced religious people 

79- Jana’s husband does not like his wife to … . 

1) be a war photographer 2) say goodbye at the airport 

3) imagine doing anything else 4) give up her job 

80- According to the passage, “the state of being known by many people because of your abilities or 

skills” means … . 

1) craze 2) fame 3) secret 4) worry 

 سؤاالت آشنا )گواه( -2زبان انگلیسي 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/state
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/known
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
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3حاصل   -81 4
27 8log log   کدام است؟   

1 (2
3    2 (1

3    

3 (3    4 (3
2   

mاگر  -82
mnlog a باشد، حاصل

2n
mnlog برحسبa  کدام است؟  

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

2اگر  -83 8 2 2xlog( ) log xlog   گاه حاصل باشد، آن
3

3

3
1

x
x

log
log




   کدام است؟  

1 (2
3       

2 (4
3     

3 (3      
4 (2   

ax)اگر نمودار تابع  -84 b)
cf (x) log   مقدار ،باشد زیربه صورتabc  کدام است؟   

1 (2                      

2 (2   

3 (2 2   

4 (2 2   
  

 رود؟  گرم از این ماده از بین می 992بعد از چند سال تقریباً  ،گرم از این ماده موجود باشد  1000سال است. اگر در ابتدا  80نیمه عمر یک ماده   -85

2 0 3(log / )   
1 (480      
2 (560    
3 (640      
4 (720    

  دقيقه 30 )1(حسابان

  ) 1( حسابان
(از توابع نمايي و لگاريتمي 

تابع لگاريتمي و لگاريتمابتداي 
(كل / مثلثات )3تا پايان فصل 

(كل حد و پيوستگي / )4فصل 
  )5فصل 

    151تا  80هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )1( حسابانهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

  

2

x

y

21
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2متر مربع و ارتفاع مخروط برابر سانتی 12برابر قائم مساحت قاعدة یک مخروط  -86 متر است. اندازة زاویۀ قطاع حاصل از شــکل  سانتی 6
   گستردة مخروط چند درجه است؟ 

1 (120 3       

2 (60 3     

3 (30 3       

4 (10 3    

اگر  -87
0 00

0 0
2 205 245115

295 335
sin mcoscot

sin mcos





cos(m، حاصل )     کدام است؟  6

1 (1
2       

2 (
1
2     

3 (3
2       

4 (
3

2    

sinساده شدة کسر   -88 cos
cos sin





0 0
0 0

520 700
470 650

   کدام است؟  

1 (1-    2 (1    

3 (1
2     4 (

1
2     

fاگر  -89 (x) cos xcos  g(x)و 3 sin xsin 
 yنمودار تابع ،3 (g f )(x)   صورت است؟   

  
  
  
1(        2 (    
  
  
  
  
  
3  (    4      (  
  
  

x

y

x

y

x

y

x

y
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sinحاصل   -90 sinچند برابر 015 7
  است؟  12

1 (2 3       

2 (2 3     

3 (1 2       

4 (2 1    

cosاگر  -91  
1
tanو 3 0 176باشد، حاصل 6sin( )

    تر است؟  نزدیکصحیح به کدام عدد   

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

sinمقدار عددي عبارت  -92 / cos / sin0 3 0 012 7 5 7 5   کدام است؟  152

1 (1
6       

2 (1
8     

3 (3
6       

4 (3
8    

x)، بازةxبه ازاي چند مقدار صحیح  -93 , x ) 3 2    باشد؟  می 2د همسایگی عد 8
1 (6      
2 (7    
3 (9      
4 (8  

است. حاصل زیربه صورت  fنمودار تابع  -94
2 2x x

lim (fof )(x) lim [f (x)]
  

  کدام است؟ )[   نماد جزء صحیح است.)  [

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

3

y

1

2

4

-2

-2

x
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  است؟  نادرست  gوfابع براي تو کدام گزاره  -95

  حد داشته باشد.  aدر نقطۀ f2ممکن است که ،اشته باشددحد ن aدر نقطۀ fاگر) 1

fممکن است که تابع ،حد داشته باشد aدر نقطۀ gحد نداشته باشد و aدر نقطۀ f) اگر2 .g  در نقطۀa  .حد داشته باشد  

fممکن است که تابع ،حد داشته باشد aدر نقطۀ gحد نداشته باشد و aدر نقطۀ fگر) ا3 g در نقطۀa  .حد داشته باشد  

gممکن است که تابع ،صفر باشد aدر نقطۀ fحدحاصل اگر  )4
f

    حد داشته باشد.  aدر نقطۀ 

حاصل  -96
x

x([x] [ x])lim
x

  

31
1

1
]کدام است؟ (     د جزء صحیح است.) نما [

1 (1-    2 (
1
3     

3 (2-    4 (3-   

حاصل  -97
x

x x xlim
x x x x

 

    

3 2

3 21
2

3 4 2 3
   کدام است؟  

1 (1      

2 (2     

3 (2      

4 (2 2   

حاصل حد  -98
3

2
1

x

cos xlim
tan x

  کدام است؟   

1 (1
6     2 (1

2     

3 (1
3     4 (3

2   

تابع با ضابطۀ  -99

a ; x
xf (x)

xa cos ; x

   
  

2 1
4

13

   است؟  کدام aناپیوسته است. مقدار از فقط در یک نقطه  

1 (3
2     2 (5

4     

3 (3
8     4 (7

3   

fتابع  - 100 (x) [x](x ) 1 اگر بر بازة( , a)0 پیوسته باشد، بیشترین مقدارa  باشد؟  میکدام گزینه  

1 (4    2 (3    

3 (2    4 (1   
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02، اگرABCدر مثلث  - 101 30ˆB̂ C  گاه حاصل باشد، آنAC
BC

  کدام است؟  

1 (2
2     2 (3

2     

3 (1
2     4 (3

3    

ABC ،6ABدر مثلث  - 102  10وAC  15است. اگر مساحت این مثلث برابر 090Âو 3  باشد، طول ضلعBC  کدام است؟  

1 (12    2 (13    

3 (14    4 (15  

پدید آورده است. طول این نیمساز  5و  4اي، نیمساز داخلی یکی از زوایاي حاده روي ضلع مقابل خود قطعاتی با طول  الزاویه در مثلث قائم  - 103

   کدام است؟ 

1 (10    2 (12    

3 (6 5     4 (4 10    

   طول بلندترین ارتفاع چقدر است؟  ،17و  10، 9در مثلثی با اضالع   - 104

1 (6    2 (8    

3 (9    4 (10   

6AB، اگرABCدر مثلث   - 105  ،8AC  0120وÂ  باشد، طول نیمساز داخلیAD  کدام است؟   

1 (12
5     2 (12

7     

3 (24
7     4 (24

5   

  دقيقه 15 )2هندسه (

  )  2( هندسه
هندسي و  هاي تبديل
 -دوران -(انتقال كاربردها
ها)/  كاربرد تبديل -تجانس

(كل روابط طولي در مثلث 
  )3فصل 

      76تا  40هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10چند از گذاري  هدف، )2( هندسههاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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  کدام است؟  DECBدر شکل زیر مساحت چهارضلعی  - 106

1 (12 3                    

2 (12  

3 (8 3   

4 (8   

6ABبه طول اضالع ABCمثلث  - 107  ،5AC  3وBC  مفروض است. اگــر نقطــهM وســط ضــلعAB باشــد، فاصــلۀM  از

  است؟  14چند برابر BCضلع

1 (1
3     2 (1

2     

3 (2
3     4 (1     

2C(Oاز دوران دایرة  - 108 , C، دایرة0180و تحت زاویۀ Aحول نقطۀ ( (O , R )   4به دست آمده است. اگرOA   باشد، طول مماس

  ، چند برابر طول مماس مشترك داخلی این دو دایره است؟ Cو Cدایرة مشترك خارجی دو

1 (2    2 (3     

3 (3
2     4 (2 3

3   

3و نسبت Oدر تجانسی به مرکز Mتصویر نقطۀ Mفرض کنید نقطۀ  - 109
2( ) و نقطۀM تصویر نقطۀM در انتقال با بردارV


باشد.  

3و نسبت Oدر یک تجانس به مرکز Mتصویر Mاگر
2( ) 12بوده و

5OO  باشد، طــول بــردارV


Vکــدام اســت؟ (بردارهــاي 


 

OMو


   راستا نیستند.)  هم 

1 (5    2 (6    

3 (10    4 (12   

2نقاطدر دستگاه مختصات دو بُعدي،   - 110 2A( , 7و ( 6B( , 8به معادلۀ dدر یک طرف خط ( 2 3 0y x   و نقطۀ متغیرM  روي این

  چقدر است؟  AMBترین مسیر برویم، طول کوتاه Bو سپس نقطۀ Mبه نقطۀ Aاند. اگر بخواهیم از نقطۀ خط مفروض

1 (5    2 (10    

3 (5 2     4 (10 2    

4
5

A

B

C

3

47

D

E
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  

 هاي طراحي سؤال
  

  است؟  نادرستکدام یک از تعاریف زیر   - 111

  خط فقر برابر است با نصف میانگین درآمد افراد جامعه ) 1

  آید.  هاي نمونه به دست می اي عددي است که از داده ) آماره مشخصه2

  هاي کل جامعه قابل محاسبه است.  اي عددي است که در صورت داشتن داده پارامتر مشخصه) 3

  گیري اریب، ارزش باالیی دارد.  ) در بررسی یک جامعه، نمونه4

رد بــه ایم و فــ نفر را انتخاب کرده 4نفر انتخاب کنیم. فرض کنید  10نفر، قصد داریم  30گذاري از  گیري تصادفی ساده بدون جاي در نمونه  - 112

  که این فرد در ششمین انتخاب، عضو نمونه باشد، چقدر است؟  خصوصی انتخاب نشده است. احتمال این

1 (1
26      2 (1

25     

3 (1
24     4 (1

30   

   باشد، واریانس جامعه کدام است؟  4/0تایی از یک جامعه برابر  625ین توسط یک نمونۀ اگر انحراف معیار برآورد میانگ  - 113

1 (10    2 (100    

3 (25    4 (225    

1اي به صورت  ، نمونه5/1اي با انحراف معیار  از جامعه  - 114 1 2 3 3 4 4 4 5, , , , , , , درصــد بــراي  95انتخاب شده است. بازة اطمینان  ,

   ؟ میانگین این جامعه کدام است

1(2 5 3 5[ / , / ]      2(2 4[ , ]     

3(1 5 4 5[ / , / ]     4 (1 5[ , ]    

3nگیري تصادفی ساده به اندازة در نمونه  - 115   1از جامعۀ 2 3 4 5 6 7{ , , , , , , طور دقیــق  که میانگین را به اي ، احتمال انتخاب نمونه{

  برآورد کند، کدام است؟ 

1 (3
35     2 (4

35     

3 (1
7     4 (1

5   

  دقيقه 25

   آمار و احتمال
 - (احتمال شرطي احتمال

 پيشامدهاي مستقل و
(كل / آمار توصيفيوابسته)
 آمار استنباطي /)3فصل 

  )4(كل فصل 
   127تا  52هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  سید:خود را بنوی 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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5هاي مرتب شدة  اي داده اگر نمودار جعبه  - 116 7 8 9 11 12 15 17 18 20 22 24 26 27 30, , , , , , , , , , , , , گاه اختالف طول دو  م، آنرا رسم کنی ,

  شوند، کدام است؟  جعبه که توسط میانه از هم جدا میداخل بخش 

    5/0) 2    صفر ) 1

3 (1    4 (2   

1هــاي اگر ضــریب تغییــرات داده  - 117 2 nx , x , ... , x  هــا برابــر و میــانگین ایــن داده 2/1برابــرx  هــاي دادهباشــد، ضــریب تغییــرات 

1 23 3 3 nx x , x x , ... , x x    کدام است؟   

1 (4/0    2 (6/0    

3 (8/0    4 (9/0    

4اگر  - 118
9P(B)  ،3

4P(A | B)  1و
2P(B | A )   ،باشدP(A)  کدام است؟  

1 (1
3     2 (1

2     

3 (2
9     4 (2

3   

که داروي ساخته شده روي حــداقل  نفر را به تصادف انتخاب کنیم، احتمال آن 4است. اگر  75/0احتمال موفقیت یک داروي ساخته شده   - 119

  جواب منفی داشته باشد، کدام است؟ ها  از آنیک نفر 

1 (27
64     2 (31

64     

3 (143
256     4 (175

256   

مهرة آبــی و یــک  5مهرة قرمز و در کیسۀ سوم  3مهرة آبی و  2مهرة قرمز، در کیسۀ دوم  2مهرة آبی و  4سه کیسه داریم. در کیسۀ اول   - 120

، با کدام احتمــال از نباشندکنیم. اگر دو مهره همرنگ  ود دارد. به تصادف یک کیسه را انتخاب کرده و دو مهره از آن خارج میمهرة قرمز وج

  اند؟  کیسۀ اول خارج شده

1 (8
45       

2 (9
22     

3 (4
11       

4 (5
22    
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  آشناهاي  سؤال

 
  کنیم که بخواهیم ... اي استفاده می گیري طبقه زمانی از روش نمونه  - 121

   )  احتمال انتخاب شدن تمام اعضاي نمونه برابر باشد.1

  گیري را انجام دهیم. ) به سرعت نمونه2

  ) تمام اعضاي یک گروه را بررسی کنیم. 3

  ه باشد.ها عضوي در نمون ) از تمامی گروه4

  است؟ نا اریبگیري  کدام نمونه  - 122

   آموز حاضر در کتابخانه گیري از تعدادي دانش آموزان یک مدرسه با نمونه ) بررسی میزان مطالعه غیردرسی دانش1

  گیري از خودروهاي یک تعمیرگاه ) بررسی آالیندگی خودروهاي در حال تردد در شهر با نمونه2

  گیري از سرپرستان خانواده نمونه) بررسی تعداد اعضاي خانواده با 3

  گیري از کارمندان یک سازمان ) بررسی میانگین درآمد افراد با نمونه4

 است؟ نادرستدست آمده است. کدام گزینه  به 3گیري کردیم.  بُعد خانوار براي این نمونه،  آوردن بُعد خانوار از تعدادي خانواده نمونه  دست براي به  - 123

    است. 3برابر دست آمده  )  آماره به1

 است. 3اي ما از پارامتر بعد خانوار  ) برآورد نقطه2

      است. 3) پارامتر جامعه برابر 3

  ماند. پارامتر جامعه ثابت می ،) اگر نمونه را تغییر بدهیم4

5عضوي در بازة  100یک نمونۀ استفاده از از میانگین جامعه با  درصد 95برآورد ما با اطمینان بیش از   - 124 76 6 88[ / , / قرار گرفته است.  [

 انحراف معیار جامعه چقدر است؟ 

1(1 4/      2 (2 8/     

3 (5 6/     4 (1 12/   

اند. اگر میانگین نمونه و انحراف  طور تصادفی از آن انتخاب شده نفر به 81ر یک آزمون سراسري، در بررسی میانگین سن افراد شرکت کننده د  - 125

   درصد کدام است؟ 95طمینان بیش از باشد، حداکثر اختالف بین میانگین جامعه و میانگین نمونه با ا 4و 30ترتیب برابر  معیار جامعه به

1 (1    2 (8
9    

3 (4
9    4 (4

81  

دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. پاسخ  
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 ؟ ن وزنی نمرات کدام استیگآمده است. میانزیر آموز یک کالس در جدول  دانش 40نمرات ریاضی   - 126

  10 12 14 15 17 18
5 8 7 10 6 4

x
f

   

1 (14 2/     2 (14 25/     

3 (14 4/     4 (14 75/   

 دادة حاصل کدام است؟ 10ها افزوده شود، واریانس  به آن 18و  12مفروض است. اگر دو دادة  4و واریانس  15هشت دادة آماري با میانگین   - 127

1 (4      

2 (5/4    

3 (8/4      

4 (5  

هاي داخل جعبه کــدام  ضریب تغییرات دادهاي،  صورت زیر است. در نمایش نمودار جعبه سال گذشته به 10میزان بارندگی یک استان در   - 128

  .) هستندمتر  ها برحسب سانتی (داده؟ است

59 39 56 46 50 54 37 42 57 32, , , , , , , , ,  

1 (0 07/     2 (0 09/     

3 (0 12/     4 (0 15/   

مهرة سیاه است، از ظرف اول یــک مهــره برداشــته و  10مهرة سفید و  7مهرة سیاه و در دومی  4مهرة سفید و  5ی دو ظرف داریم، در اول  - 129

  آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟ گاه از ظرف دوم یک مهره بیرون می دهیم، آن بدون رؤیت در ظرف دوم قرار می

1 (8
27      

2 (11
27    

3 (34
81      

4 (7
17  

0 اگر، Bو  Aدو پیشامد مستقل  براي  - 130 6P(A B) /  0و 2P(A B ) / ،حاصل باشدP(A B ) ؟کدام است  

1 (0 7/       

2 (0 75/     

3 (0 85/      

4 (0 9/   
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        )2فيزيك (   

  
  
  
  
  

ترتیب از راست به چــپ  به دهد، نشان  را 28Vآل عدد سنج ایده ولتاگر شکل زیر، الکتریکی در مدار   - 131
  دهد؟  آل چند آمپر را نشان می نیروي محرکۀ مولد چند ولت است و آمپرسنج ایده

           صفر  ، 28) 1
2 (28 ، 25/0   
  صفر  ، 14) 3
   صفر ، صفر ) 4
  
  
  
  

  برحسب آمپر کدام است؟  1Iمقدار دهد، ک مدار الکتریکی را نمایش میدر شکل مقابل که بخشی از ی  - 132
    صفر                 ) 1
2 (4  
3 (8  
4 (12    

کــل  مصــرفیاند. توان  به یکدیگر متصل شده نوشته شده، 180Vو 90Wها اعداد که روي آن شکل زیر، چهار المپالکتریکی مدار  در  - 133
  .) فرض شودها ثابت  (مقاومت المپ مدار چند وات است؟

1 (360                             
2 (150  
3 (120  
4 (90    
  
  
  

(F)نیروي مغناطیسی بردار جهت  ،کدام گزینه  - 134


B متحرك در میــدان مغناطیســی یکنواخــت یوارد بر الکترون 


را بــه درســتی نشــان  
v(هد؟ د می

 دهد.)  جهت سرعت الکترون را نشان می  
  
  
  
  
1  (     2  (   3   (  4   (  
  
  

     )2فيزيك (
ابتداي توان(از  كتريكيجريان ال

در مدارهاي الكتريكي تا پايان 
)/3(كل فصل  مغناطيسفصل)/ 

(كل  القاي الكترومغناطيسي
  )4فصل 

 130تا  67هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 25
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف ،)2( فيزيكهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

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

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

A6

I1

A4
A2

F
�

.

B
�

v
�.B

�

F
�
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�

.v
�
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�
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  ري چند ولت است؟ ، نیروي محرکۀ باتباشد 16Wريتوان اتالفی در مقاومت درونی باتاگر ، الکتریکی شکل زیردر مدار   - 135

1 (12                         

2 (20  

3 (18  

4 (24   

  

  

  

قرار گرفتــه اســت.  2Tبه بزرگی ییکنواختسوي  درونمتر در میدان مغناطیسی  سانتی 50با طول  ACسیم مستقیم ،مطابق شکل زیر  - 136

   درصد کاهش یابد؟  AC، 20 ي وارد بر سیمنیرو را به جاي مولد مدار قرار دهیم تا اندازةکدام مولد 

  

  

  

1(         2 (   

  

  

  

  

3(          4    (  

  

  

بــه  یســوی برون میــدان مغناطیســی یکنواخــت داخــل  xoy، در صــفحۀ است 2Aکه حامل جریان  ADCسیم  ، مطابق شکل زیر  - 137

2اندازة 5/ T .محورجهت اگر همان میدان در خالف  قرار گرفته استx  ،وارد بر ســیمخالص مغناطیسی نیروي اندازة برقرار شودADC 

053کند؟  تغییر میچگونه ن ونیوت برحسب 0 8(sin / )   

1 (2/0 -                     

2 (2/0    

3 (4/0 -   

4 (4/0       

  

=rε

12Ω 12Ω 8 Ω

1 Ω

2Ω

=rε 1 Ω
24V=

A C

R = 5Ω

=r

ε

1Ω

4V=

=r

ε

1Ω

V16=

=r

ε 4V=

°=r

ε V16=

°

A
-8 10 8 10
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C
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O
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رسم شده است. کدام  Nو Mدر دو نقطۀ ،حاصل از یک سیم طویل حامل جریان مستقیممغناطیسی میدان بردارهاي  ،مطابق شکل زیر  - 138
  درست است؟ گزینه 

4نقطۀ سیم در) 1 2( ,       سو است.      بر صفحه عمود است و جریان آن درون (
4) سیم در نقطۀ2 2( ,   سو است. بر صفحه عمود است و جریان آن برون (
0) سیم در نقطۀ3 0( ,   سو است. بر صفحه عمود است و جریان آن درون (
0در نقطۀ) سیم 4 0( ,   سو است. بر صفحه عمود است و جریان آن برون (
  
  

طول سیملوله چند  شود. می 50G آن بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز بگذرد، 4Aجریاناست، حلقه  500شامل که اي  سیملولهاگر از   - 139

7 متر است؟ سانتی
0 12 10 T.m( )

A
     

1 (24    2 (48    
3 (36    4 (72    

در جهــت  مغناطیســی يها تعدادي از دوقطبی ،و در حضور میدان مغناطیسی خارجیA در مادةدر اختیار داریم.  Cو A ،Bسه مادة  - 140
مغناطیسی  یهای شود. میدان مغناطیسی خارجی، سبب القاي دوقطبی گیري کرده و خاصیت مغناطیسی ضعیفی ایجاد می میدان جهتخطوط 

 Cو A،Bهــاي همادنــوع دهد.  سختی تغییر می را به Cهاي مغناطیسی مادة شده و حجم حوزه Bدر خالف سوي میدان خارجی در مادة
  است؟ ترتیب از راست به چپ کدام  به

     نرم پارامغناطیسی، دیامغناطیسی، فرومغناطیسی) 1
   نرم) دیامغناطیسی، پارامغناطیسی، فرومغناطیسی 2
   سخت طیسی، پارامغناطیسی، فرومغناطیسی ) دیامغنا3
  سخت ) پارامغناطیسی، دیامغناطیسی، فرومغناطیسی 4

شود و پس از انتقال به یک شهر توسط مبــدل  ولت تبدیل می 400000به  Aولت توسط مبدل آرمانی 10000در محل یک نیروگاه برق ولتاژ   - 141
 BKبرابــر Bو در مبدل AKبرابر Aپیچ ثانویه به اولیه در مبدل شود. اگر نسبت تعداد سیم ولت تبدیل می 5000این ولتاژ به  Bآرمانی

Aباشد، 
B

K
K

  ام است؟ کد 

1 (20    2 (800    
3 (1200    4 (3200   

10mبا تندي ACاگر میلۀ فلزي ،در شکل زیر  - 142
s

شــار مغناطیســی انــدازة شکل در حال حرکت به سمت راست باشد،  Uروي رساناي 

45عبوري از قاب با آهنگ 10 Wb
s

 کند و جریان القایی تغییر میI شود. در این صورت و به ترتیب از راست به چــپ  در مدار ایجاد می

   اندازة میدان مغناطیسی برحسب گاوس و جهت آن، مطابق کدام گزینه است؟ 

1 (42 5 10/  سو  ، درون          

2 (42 5 10/  سو  ، برون  
  سو  ، درون 5/2) 3
     سو  ، برون 5/2) 4
  
  
  

y(m)

B

x(m)

N

B
M

N( ,

4

2° (

( ,
° (M

�

�

B
�

cm20

م�لۀ حر�ت ACجهت

I

A

C
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یکــی  ،هاي متفاوت در جهت، با تندي یکسان و Iدو حلقۀ رسانا در نزدیکی یک سیم مستقیم و بلند حامل جریان ثابتمطابق شکل زیر،   - 143
ترتیب از راست به چــپ  ) به2) و (1هاي ( القایی در حلقهکنند. جهت جریان  سیم حرکت می تايراسبا سیم و دیگري موازي  راستايعمود بر 

  چگونه است؟ 
       پادساعتگرد                    -ساعتگرد) 1
  شود.  جریانی القا نمی -) ساعتگرد2
  شود.  جریانی القا نمی -) پادساعتگرد3
  ساعتگرد  -) پادساعتگرد4
  
  
  

بــه  ییســو برونیکنواخــت عمود بر خطــوط میــدان مغناطیســی  ، دور 100و  10cmطول ضلع شکل به یمربع قابطح س زیر،در شکل   - 144
0بزرگی 3/ T .صــفر  یابد تا بــهمیدان مغناطیسی به تدریج کاهش اندازة . اگر اند به پیچه متصل شده موازيبه صورت دو مقاومت  قرار دارد

کند؟  عبور می 1Rاز مقاومت الکتریکی بار چند کولندر این مدت  ،و به مقدار اولیه برسد یابددر جهت مخالف دوباره افزایش  برسد و سپس
   ناچیز است.)  قابالکتریکی (مقاومت 

1 (2/0                                 
2 (1/0    
3 (4/0   
4 (3/0     
  
  
  
  
  
  

0که با آهنگ ثابت اي بر خطوط میدان مغناطیسی ،250cmحلقه و سطح مقطع  500پیچۀ مسطحی شامل سطح   - 145 04 T/
s

 ،یابد افزایش می 

  چگونه است؟ از دید ناظر آن  آمپر و جهت باشد، جریان القایی در پیچه چند میلی4اگر مقاومت پیچه عمود است. 
         ، ساعتگرد         25) 1
  ، پادساعتگرد  25) 2
   ، ساعتگرد  250) 3
    ، پادساعتگرد  250) 4
  
  

212با نرژي ذخیره شده در سیملوله برابردر مدار الکتریکی شکل زیر، ا  - 146 10 J  2و مقاومت آن 1ت. اگــراس 2 3      ،باشــد
1  چند ولت است؟  

1 (9                               
2 (14  
3 (10  
4 (5/4     
  
  
  

(2)
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�

I v
�
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=
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را بــه تــدریج افــزایش  Rهستند. اگر مقاومت متغیر 2Rو 1Rهاي ترتیب داراي مقاومت به 2Lو 1Lهاي سیملوله زیر،در مدار شکل   - 147
   است؟ عبارت صحیح کدام در مورد نحوة تغییرات انرژي ذخیره شده در هر سیملوله  ،دهیم
     یابد.           افزایش می 2Lکاهش و انرژي 1Lانرژي) 1
  یابد.  کاهش می 2Lافزایش و انرژي 1L) انرژي2
  یابد.  ) انرژي هر دو سیملوله کاهش می3
   یابد.  ) انرژي هر دو سیملوله افزایش می4
  
  
  
  
  

چنــد  آنانرژي ذخیره شده در  ،بگذرد 5Aجریان  حلقه است، 1000که شامل  240cmو سطح مقطع 25cmبه طولاي  سیملولهاگر از   - 148

7؟ خواهد شدژول 
0 12 10 T.m( )

A
      

1 (4/2  2 (2/1  3 (24/0  4 (12/0    
50R الکتریکی قاومتمرساناي اهمی با دو سر  دراگر   - 149   100ۀمحرک ينیرو 2 100sin( t)    عبــوري از جریان  کنیم،  اعمالرا

1در لحظۀآن 
600t s  ها در (تمام کمیتچند آمپر است؟SI هستند (.  

1 (2
3   2 (3

3   3 (2   4 (3     

8به صورت SIمعادلۀ جریان متناوب یک مولد در  - 150 50I sin( t)   است. نمودار مربوط به جریان این مولد به کدام صورت است؟  
 
  
  
  
  
1  (       2   (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3(          4     (  
  
  
  

2

ε

r

R

L1

L

8

I(mA)

t(s)
0/03

I(mA)

t(s)
0/01

×
3

-8 10

8

I(mA)
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×
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  )2شيمي (       
  

  
  
  
  
  

   منفی است؟  Hدر چند فرایند زیر عالمت  - 151
  انجماد آب  -
2تجزیۀ گاز - 4N O 2و تبدیل آن به گازNO   
  ن اوزون از گاز اکسیژگاز تولید  -
  سوختن گاز شهري  -
  تصعید یخ خشک  -
  اکسایش گلوکز -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

باشد، از بــین ایــن دو عــدد، آنتــالپی بر مول کیلوژول  -1560،  -1368 یکی از دو عدد اتان و اتانولهر یک از مواد اگر آنتالپی سوختن   - 152
کیلــوژول گرمــا آزاد  ……مقــدار  ،2COگرم گــاز ……زاي تولید به ا با توجه به واکنش زیر بوده وکیلوژول بر مول  ……سوختن اتان 

112شود.  می 16(C , O : g .mol )  

2(واکنش موازنه شود.)  6 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(l)     
1 (1368-  ،4/4  ،78      
2 (1368-  ،2/2  ،2/34   
3 (1560-  ،4/4  ،4/68       
4 (1560-  ،2/2  ،39    

  مراحل تولید آمونیاك مطابق زیر است: ها و نمودارهاي  نشواک  - 153

2 2 2 4
2 4 2 3

2 95 4
2 187 6

I) H (g) N (g) N H (g) H / kJ
II) N H (g) H (g) NH (g) H / kJ

   

    
   

  

a

آهنتالپ�

b
c

  
  

کیلــوژول گرمــا در واکــنش تولیــد آمونیــاك از گــاز  922است و بر اثر آزاد شدن کیلوژول  ……برابر با  aدر این نمودار مقدار عددي

1شود.  مصرف میگرم گاز نیتروژن  …… ،نیتروژن
2 28(N g .mol )   

1 (2/92-  ،280    2 (6/187-  ،6/137    
3 (2/92-  ،6/137    4 (6/187-  ،280    

  دقيقه 20

   )2( شيمي

(از ابتداي  در پي غذاي سالم
تالپي همان محتواي انرژي آن

/ است تا انتهاي فصل) 
 ناپذير نيازي پايان ،پوشاك

  (كل فصل) 
    121تا  63هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2شيمي (هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  



 28:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 ارديبهشت 31 ونآزم -)7( پروژة
 

لیتــر اتــان در  چنــد میلی ،ثانیه 21گرم بر دقیقه است. در مدت زمان  92/1اتان کامل سوختن واکنش مصرف اکسیژن در متوسط سرعت   - 154

116شود؟ شرایط استاندارد مصرف می 1 12(O , H , C : g .mol )      
1 (4/134    2 (2/67    

3 (8/268    4 (6/33   
  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  Yو Xبا توجه به جدول زیر مقدار  - 155

  

40  20  0  
t (s)  

mol)1غلظت                             .L )  
75/0 5/1 3  A  

X  5/0 0  B  

Y  1 0  C  
  
1 (75/0- 5/1    2 (5/1- 75/0     

3 (75/0- 75/0    4 (25/0- 75/0     
2واکنشزیر، در  »زمان -حجم«با توجه به نمودار   - 156 22 2NO (g) NO(g) O (g) ، 2ســرعت متوســط مصــرفNO  20تــا ثانیــۀ 

  .) کنیدفرض  STPواکنش را است؟ (شرایط برحسب مول بر دقیقه کدام
1 (5/1                                
2 (3  
3 (5/4  
4 (6     
  
  

3دقیقه طی واکنش 2لیتر گاز آمونیاك در مدت  6/25  - 157 2 22 3NH (g) N (g) H (g)  شود. اگر پــس از پایــان واکــنش،  تجزیه می

1molمانده باشد، سرعت متوسط تجزیۀ این گاز برحسب ظرف باقیلیتر گاز آمونیاك در  8/18 .s  به تقریب کــدام اســت؟ (چگــالی گــاز

10آمونیاك در شرایط آزمایش 86/ g .L 114باشد.)  می 1(N , H : g .mol )     

1 (22 87 10/        

2 (24 87 10/      

3 (34 78 10/        

4 (32 87 10/     
  کدام گزینه درست است؟   - 158

  در آن است.  به دلیل وجود نوعی استر به نام اتیل اتانوات بو و طعم آناناس) 1
  گروه عاملی از دو طرف به گروه هیدروکربنی متصل است.  ،) در همۀ استرها2
  اند.  تشکیل شده Nو C ،H ،Oهاي که از اتمباشند  میاي از پلیمرها  دسته استرها ) پلی3
  جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.  4 ي تک عاملی) در ساختار همۀ استرها4

20

22/4

11/2

(L)V

(s)زمان
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11وینیل کلرید درست است؟  ارات زیر در مورد پلیچند مورد از عب  - 159 12 35 5(H , C , Cl / : g .mol )     
  درصد است.  8/56آ) درصد جرمی کلر در مونومر آن 

  ب) واکنش پلیمري شدن آن به صورت مقابل است: 
  

  شود.  پ) در ساخت کیسۀ خون استفاده می
  ت) بخشی از ساختار این پلیمر به صورت مقابل است: 

  
1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4   
  هستند؟  نادرستدر مجموع چند توضیح زیر با توجه به توضیحات داده شده در جدول   - 160

  
  سیانواتن پلی  پلی اتن پلی تترا فلوئورواتن

  نقطۀ ذوب باالیی دارد.  -1
  شود.  هاي آلی حل می در حالل -2
  رود.  در ساخت نخ دندان به کار می -3
  اقی کشف شد. طور اتف توسط بالنکت به -4

تــرین پلیمرهــاي ســاختگی یکــی از مهم-1
  است. 

در تولید کیسۀ پالستیکی و بطري آب بــه  -2
  رود.  کار می

 -در ساختار پلیمر پیونــد دوگانــه کــربن -3
  کربن وجود دارد. 

  کاربرد دارد.  پتودر ساخت  -1
ــاالتري  نیتــروژن -2 درصــد جرمــی ب

  دارد.  نسبت به دو عنصر دیگر
ــاخ -3 ــومر آن در س ــد  9تار مون پیون

  کوواالنسی وجود دارد. 

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

  است؟  نادرست رو روبهزیر دربارة ترکیبی با ساختار  هاي تمورد از عبارچند   - 161
       است.    هیدروکسیل و آمینیآ) داراي گروه عاملی 

19ب) فرمول مولکولی آن 17 3C H NO  .است  
  هاست.  داراي هفت جفت الکترون ناپیوندي در الیۀ ظرفیت اتمآن  هر مولکولپ) 
   شود.  مولکول هیدروژن به یک ترکیب سیرشده مبدل می 4با جذب هر مولکول آن ت) 

    ) صفر 2    1) 1
3 (2    4 (3   

اکسید  گرم گاز کربن دي 176مول از یک کربوکسیلیک اسید یک عاملی که زنجیر هیدروکربنی آن سیر شده است،  2 کامل اگر از سوختن  - 162

116چه تعداد از مطالب زیر در مورد این اسید درست است؟  ،حاصل شود 12 1(O , C , H : g .mol )     
   شود.  ایجاد می ،بوي موز استطعم و با پنتانول، استري که عامل ایجاد آن آ) در صورت واکنش 

  است.  %26ب) درصد جرمی کربن در آن 
  است.  8واالنسی مولکول آن برابر پ) مجموع شمار پیوندهاي کو

  است.  66/2برابر تقریباً ها به شمار عنصرها در آن  ت) نسبت شمار اتم
1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4   

H

C

H

Cn (g)

H

C

H

H

Cl

C

H

Cl

( (
n

(s)

Cl Cl Cl

3H CO

O

HO

N CH 3



 30:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 ارديبهشت 31 ونآزم -)7( پروژة
 

112 باشد؟ میبر مول استر مقابل چند گرم  پلیاسید سازندة  ديالکل و  ديمولی  اختالف جرم  - 163 16 1(C , O , H : g .mol )    

1 (118      

2 (62                 

3 (56      

4 (112     

11اند؟  چند مورد از مطالب زیر درست  - 164 12 16(H , C , O : g .mol )     

  باشد.  میبر مول گرم  2و بنزآلدهید برابر  استیرن آ) تفاوت جرم مولی 

   شود.  حل میب) الکل سازندة استر مربوط به طعم و بوي آناناس به هر نسبتی در آب 

  تر است.  برابر مقاوم 5جرم خود  ها است که از فوالد هم آمین یترین پل پ) کوالر یکی از معروف

  هاي پیوندي در سیانواتن و پروپن یکسان است.  ت) شمار جفت الکترون

1 (4      

2 (3    

3 (2      

4 (1   

2آمیدي که از پلیمر شــدن  از پلی یک مولبراي آبکافت کامل   - 165 2 2 2H N (CH ) NH  2و 2HOOC (CH ) COOH   بــه

1568000gآید و داراي جرم مولی دست می .mol چند کیلوگرم آب الزم است؟  باشد، می  

11 12 14 16(H , C , N , O : g .mol )      
1 (18      

2 (36    

3 (72      

4 (144     

2لیتر از استر 2محلولی به حجم  کافت آببا توجه به جدول زیر که   - 166 4 2C H O  گزینــهدهد، کدام  اسید نمایش میسولفوریک را در حضور 

116درست است؟  12 1(O , C , H : g .mol )   

  

10 08 0 12 0 17 0 23 0 31 0 42 0 55
90 75 60 45 30 15 0
/ / / / / / / (mol .L )

(s)

 SÊ±ü
·I¶p

   

  

  ورده از هر لحاظ یکسان است. براي هر دو فرا» زمان -مول«نمودار ) 1

  یابد.  رمیک اسید، سرعت تولید آن نیز افزایش میو) با گذشت زمان با افزایش غلظت ف2

  مول بر ثانیه است.  008/0ثانیه برابر  30عت متوسط تولید متانول در بازة زمانی صفر تا ) سر3

   گرم خواهد بود.  33ها در پایان واکنش نیز  ه گرم استر وارد واکنش شده است، مجموع جرم فراورد 33) چون در ابتدا 4

O

C CH2( ( (
2

O

C O CH2( (
2

O (
n
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  است؟  نادرست گزینههاي زیر کدام  با توجه به واکنش  - 167

1I) A   p¼¶ nj j¼]¼¶ oTwH JA −¼ºIT¹Q   

2 42 4 2
H SOII) C H (g) H O(g) E    

2III) A E Z H O     

  ر است. ا اسید سازندة استر آناناس ایزومب Zمادة ) 1
  در آب بیشتر از هگزانوئیک اسید است.  Aپذیري مادة ) انحالل2
  گریزي کمتري دارد.  نسبت به الکل سازندة استر سیب، آب E) مادة3

  دارد.  3HCOOCHترکیبی با فرمول مولکولیبه دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی نقطۀ جوش باالتري نسبت به  A) مادة4

  است؟  نادرستکدام گزینه   - 168
  هاي سیرنشده تمایلی به انجام واکنش نداشته و پلیمرهاي ماندگارند.  دروکربنپلیمرهاي حاصل از هی) 1
  ها قابلیت تبدیل شدن به کود را دارند.  هاي حاصل از آن ) الکتیک اسید پلیمر سبز است که پالستیک2
  شوند.  زمینی، ذرت و نیشکر تهیه می هاي کشاورزي مانند سیب ) پلیمرهاي سبز از فراورده3
بــا پلیمرهــاي زیســت  بــر پایــۀ نفــتجایگزینی پلیمرهاي ساختگی  ،پلیمرها یزیست  ز راهکارها براي کم کردن ردپاي محیط) یکی ا4

  پذیر است.  تخریب

 « از واکنش دي اسید  - 169
O

O

OH
HO « و دي آمین » N N«،  شود؟  تواند حاصل  میآمید  کدام پلی   

  
  
1  (      2   (  
  
  
  
  
3 (      4   (  
  
  

واکــنش سیرشــده با مقدار کافی از یک الکل تک عاملی با زنجیر هیدروکربنی سیرشده یلیک اسید یک عاملی گرم از یک کربوکس 136  - 170
برابر جرم مولی الکل مصرف شده باشد و شــمار  4/2شود. اگر جرم مولی استر تولید شده  گرم آب و مقداري استر تولید می 68/13دهد و  می

 بیشتر از این تعداد در هر مولکول الکل باشد، بازده درصدي این واکنش کدام است؟  عدد 6پیوندهاي اشتراکی در هر مولکول اسید 

112 16 1(C , O , H : g .mol )     
1 (48    2 (57    

3 (84    4 (33         
  

O

O

N N

n

N

O n

N

O

O

O

N N

n

O

O

N N

n


