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 معنی مقابل چند واژه درست است؟  -1

انگار(، )مآب: جای بازگشت(، )تأثّر: اندوه(، )سو: دید(، )موقّر: متانت(، )چِلّه: زه کمان(،  : دژ(، )تلمّذ: شاگرد(، )مسامحه: سادهکارخیره(، ) برّ و برّ: خیره»)
 (« اعتبار)عیار: 

 نه( ۴ تهش (۳ هفت (۲ شش (1
 ؟ نداردوجود معنایی  نادرستیدر کدام گزینه  -۲

 )پور: فرزند( )حبیب: دوستدار( )برافراختن: افروختن( )حرب: جنگ و نزاع( (1
 ( )سهم: ترس( )ژیان: خشمناک( آمادگی)خدو: بزاق( )دستوری:  (۲
 عیب( )هژبر: غضنفر( )کیش: آیین(  )آوردگاه: نبردگاه( )منزّه: پاک و بی (۳
 ( )ضرب: کوفتن(ضعیفختالف: رفت و آمد( )امتناع: آزار دادن( )ژنده: )ا( ۴

 ؟ شود نمیامالیی یافت  غلطدر کدام عبارت  -۳
 از سر آن درگذشتن هم نشاید. احمالدر وصف او ترک ادب است و به طریق  سخندر چنین سالی که  (1
 طریق ثواب آن است که گرد طمع نگردی و فرش ولع درنوردی.  (۲
 خواست و به حج رفت و حج گذارد و مدّتی به عراق باشید.عفو  (۳
 هرگز بدو مستحکم نگردد.  حزمپادشاهان با  ثقتگزاری شهرتی نیابد،  اگر کسی را این فضیلت فراهم آید تا به حق( ۴

 شود؟  امالیی یافت می غلطدر متن زیر چند  -۴
محتاج نگشت. هر پادشاه را که همة ادوات ملک مجتمع باشد، چنانکه نه در  ضاهرتمات به وزیر و مشیر و نسپاس و ستایش خدای را که در فطرت کای»

شیطان روا ببیند و بنای اوامر و نواحی او بر تأمّل باشد، ملک او از تسلّط خصم  متاوعتهنگام عفو و حلم متابعت هوا جایز شمرد و نه در عقوبت و خشم 
 « مسلّم ماند.

 چهار( ۴ سه (۳ دو (۲ یک (1
 کدام است؟ « کنایه –پارادوکس  –اغراق  –استعاره »های  قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه بترتی -5

 روزگاری است که سودای بتان دین من است / غم این کار نشاط دل غمگین من است  (الف
 نان بشکنم ةای / گوشم چرا مالی اگر من گوش ای، مهمان خویشم برده خوان کرم گسترده (ب
 رگ گل سرخ کنی پیرهنش را / از نازکی آزار رساند بدنش را گر ب (ج
 کند شب همه شب دعای تو  نسیم من، بلبل خویش را مسوز / کز سر صدق می ای گل خوش( د
 ( ج، الف، ب، د۴ ( د، ج، ب، الف ۳ ( ج، د، الف، ب۲ ( د، ج، الف، ب1

 . داردبیت ... مفهوم کنایی  جز بهابیات  ةشده در هم بخش مشخص -6
 و دمارا برآورد از وانگه به ترکتاز/  کرد خبردار خصم را شیاز عزم خو (1
  چه مشکل حالی استسالی است / حال هجران تو چه دانی که  م( ماهم این هفته برون رفت و به چشم۲
 ن بود از او، باشد که دلداری کند ا/ نومید نتو م نگشود از اولکام ددلبر که جان فرسود از او،  (۳
 / دریغ آن که در انتظار نگشاید  کوفتیم آهن سردر انتظار بسی د( ۴

 ...  جز بهها حذف شناسة فعل وجود دارد  در همة گزینه -7
 شب ببود، بار بر نهادند و برفت.  شتربانان هیزم گرد کردند و آتش کردند. چون نیمه (1
 کشت. گرفتند و می نمودند، آنچه سهل مأخذ بود می هرکجا امتناع می (۲
 چون دمنه بر این جمله جواب بداد دیگر حاضران دَم درکشیدند و چیزی نگفتند.  (۳
 شیر بفرمود تا او را ببستند و به احتیاط بازداشت و طعمة او بازگرفت. ( ۴

 عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟  های اضافی ترکیبتعداد  -8
، من سود چون جویم که دو دستم از مایه تهی. نسیمی از باغ دوستی دمید، دل را فدا الهی، چه شود که دلم بگشایی و از خود مرهمی بر جانم نهی»

 « کردیم، بویی از خزینة دوستی یافتیم به پادشاهی ندا کردیم.
 شش( ۴ چهار (۳ سه (۲ پنج (1

 ؟ ندارددار وجود  شده از کدام گزینه در داستان کبوتر طوق مفهوم برداشت -9
 ه بگیر / که بهر دفع حوادث تو را به کار آید روزگار بهر ةروز تجرب به (1
 توانند  بر آبخورد آخر مقدم تشنگانند / می ده حریفانم صبوری می (۲
 مورچگان را چو بود اتحاد / شیر ژیان را بدرانند پوست  (۳
 از یاران که در هنگام کار افتادگی / واجب آن باشد که یاران یاری یاران دهند  مگذر( ۴

توانست نگاه این یکی را در چلة کمان بنشاند و به سوی دشمن پرتاب کند و مطمئن باشد که دشمن را متالشی  زاد می آدمی»با عبارت کدام گزینه  -11
 مفهومی دارد؟  غرابت« خواهد کرد.

 به هرکس که از خشم کردی نگاه / شدی طعمة برق همچون گیاه  (1
 ش از زهر چشم چنان دید بر روی دشمن ز خشم / که شد ساخته کار (۲
 بیند / اگر بر دشمن افتم چون نگاه آشنا افتم  کسی از پهلوی من غیر آسایش نمی (۳
  کردآهوی جان شکار دو چشمت به گاه خشم / از یک نگاه تند دل شیر آب ( ۴

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2فارسي)های درس  به سؤالگویی  خع پاسوشر زلطفاً قبل ا

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

 
 

 2 فارسي

  ادبیات حماسي

 )حملة حیدری(

 ادبیات داستاني 
 دار، قصة عینکم( )کبوتر طوق

 131تا  111 ةصفح

 دقیقه 51

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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  ت؟سدر کدام گزینه آمده ا ترتیب به« نَزه، خایب، متواتر، مطلق»معنی واژگان  -11

 پی، آزاد در بهره، پی ( خوش آب و هوا، بی۲  ( باصفا، عاجز، طوالنی، رهاشده1
 جدایی  ناامید، پیاپی،  ( باصفا،۴  بیمار، دراز، آزاد ( مبارک، ۳

  است؟ در کدام گزینه هر سه واژه درست معنا شده -1۲
 (بلینکارگی و ت بی(، )شماتت: سرزنش(، )مهملی: کردن در کاری کوتاهی ( )افراط: 1
 (چنانعینک(، )کذا:  ة( )ولنگاری: الابالیگری(، )فرام: شیش۲
 شده(، )ظن: گمان( آور(، )مسحور: احاطه ( )مضحک: خنده۳
 (کمین: قاُلپیام به کسی(، )خفّت: سبکی(، ) نامه یا ( )ابالغ: رساندن۴

  الخطّی دارد؟ امالیی یا رسم نادرستیچند بیت  -1۳
 سرگرانی کند می برزگر این گر افشانیب خود مـــــــزرع در دانه سبک»

 زبانی چیره به ســــر بگرداندت درزی سفله این تـــــو قــــبای ندوزد

 برانی در از گــرش اوفتد، بام ز پـــــروا آز رهـــزن کـــــس ز ندارد

 کمانی اندر کــه تیری مانند تو آخر بیـــــــاندازد سپـــــهرت کمان

 باغبـانی کند مــــی قدر و قضا نام است تیشیگ که دلکش باغ این در

 «میهمانی کرکسان بر خیره مکن  آشیان است ات ســـــدره و تو همایی
 ( چهار۴ ( سه۳ ( دو۲ ( یک1

  امالیی وجود دارد؟ نادرستیهای زیر، چند  درمجموع در ترکیب -1۴
، قوطی حلبی، چشم مسلّح، سوء ظنّ پیرمرد، مغتنم شمردن وقت، قریب و نزدیک، نها، نی غلیا پارچه ةها، ابراز نظر، تعذیه و مرثیه، بقچ روحانیون حوضه»

 «پنداری بلند، توهّم و خودبزرگ ةغلیظ و رقیق، مهیب و ترسناک، قهقه
 ( چهار ۴ ( سه ۳ ( دو ۲ ( یک1

  شود؟ دیده می« تشبیه» ةدر کدام گزینه آرای -15
 از تن پریـد مسر عمــــــرو صدگا  ( دم تیغ بر گردنــش چون رسید1
 به هم حمله کردنـــد باز از دو سـو  ( چو ننـــــــمود رخ شاهـد آرزو۲
 به سر کوفت شیطان دو دست دریغ  ( چو شیر خدا راند بر خصــم تیغ۳
 بزد بوســـــــه بر دست او جبرئیل  فیـل ( چو غلتید در خاک آن ژنده۴

  تر است؟ های کدام بیت کم تعداد صفت -16

 رویی لطیف زیبا، چشمی خوشِ کشیده ـک ـشیـــرین، قدی بلند چابـ ح( لفظی فصی1
 خرامـــش در ناز پروریده شمشاد خوش زاده  فزایــــش از آب لطــف ( یاقـــوت جان۲
 وان رفتن خوشش بـین وان گام آرمیده وبــآش دل ة( آن لعل دلکشش بین وان خند۳
 اران چه چاره سـازیم با این دل رمیدهی چشـــم از دام ما بـــرون شد ( آن آهوی سیه۴

  ؟نیستگروه اسمی خود  ةشده، هست مشخص ةدر کدام گزینه کلم -17

 ای که داشتم، اکنون کجا هستند. و یاران گزیده دوستان( ۲ توهّم سبزی بود که در اندیشه داشتم.  ،باغ( دیوار بلند 1
 گردون افسانه است و افسون. مهر( ده روزه ۴ م را.حر های بی جانیدانم تا  خطرتر می ( مجنون را برای دنیا بی۳

  کدام است؟ ترتیب بهپسین دارند،  ةهایی که وابست در متن زیر، نقش دستوری گروه -18

، دهایمان را برای خود برداشته بودند و به خیال خو بودند، سرزمین کرده بیرون بکرمان های سرزمین از زور  به را من اجدادِ. هستم سرخپوست یک من»
 «هایمان شده بودند. کاشفان سرزمین

 ( مفعول، متمّم، مفعول، متمّم، مسند۲ ( مسند، نهاد، متمّم، مفعول، متمّم، نهاد1
 ( مفعول، متمّم، متمّم، مفعول، نهاد۴ ( مسند، نهاد، متمّم، متمّم، مفعول، مسند۳

  بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ -19
 .«عام خام استطکالمِ خام، بدتر از »

 پخته دانــد کاین سخن با خام نیســـت  تا نســوزد برنــیایـــد بــــوی عـــود( 1
 نــشـــاید بـــریــــدن نیـــنداخــــته  نبــاید سخـــن گفــت ناســـاختـــه  (۲
 نه چــندان که از ضعف، جانت بــرآیــد نه چــندان بخور کز دهانـــت بر آیــد (۳
 این حرف و نقش هست دو سه کاسة تهی  شراب غیب طعام حق و بی ش که بیمخا (۴

 با کدام گزینه قرابت دارد؟« تر از برگ تره بر خوان است کم  /مرغ بریان به چشم مردم سیر  »مفهوم بیت  -۲1
 خوری چو بر اشتهای کـــسان نـان ( به پـــای خــــودت رفـت باید به گور1
 خــوری به رغبت به از مرغ بــریان ـو افتد به دستـنان جــ ( گـــرت نـــیم۲
 خوری خود اندک خوری، گرغم جان ( ز بـــسیار خـــوردن شـــوی مرده دل۳
 ز افراط شهوت دوچندان خـــوری ( نه زان سان که چندان که مقدور توست۴

 آشنا )گواه( – 2فارسي 
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 (12 – 12) العربية: إلي أو من رجمةتّلل الجواب في األدقّ و األصحّ عيِّن 

 «:!صياغة عباراتها بتغيير السنوات تاللغة العربيّة هي لغةٌ ما تَغَيَّرَ» -۲1

 ها تغییر نکرده است زبان عربی بود! زبانی که ساختار عبارتش با تغییر سال آن( 1
 بود! یبهرگز تغییر نکرده است زبان عر آنعبارتی  ها ساختار ( زبانی که با تغییر سال2
 کرد! ها تغییر نمی با تغییر سال عباراتش ( زبان عربی زبانی است که ساختار3
 ها تغییر نکرد! سال هایش با تغییر ( زبان عربی همان زبانی است که ساختار عبارت4

 !«:ترجمتها إلي عجیر ال و ةالعربيّ غةباللّ ةاإلسالميّ األحادیث و األدعية یقرأ مَنفي حصّة األدب العربي  الناجح الطالب» -۲۲

 !کند مراجعه نمی ها آن ةترجم به و خواند می عربی زبان به را های اسالمی حدیث و دعاهاعربی ادبیات در زنگ  که است کسی موفق آموز دانش( 1

 !گردد یمنرها ب آن ترجمةبه  به زبان عربی تالوت کند و را دعاها و احادیث اسالمی شود که ی در زنگ عربی پیروز میآموز دانش( 2

 !کند ها مراجعه نمی آن ترجمةهیچگاه به  خواند و ها را می و حدیث کسی است که به زبان عربی دعاعربی ادبیات در زنگ آموز موفق  دانش( 3

 !گردد هایش برنمی خواند و به ترجمه را به زبان عربی می کسی است که دعاها و حدیث ها عربی در زنگ ترین دانش آموز موفق( 4

 «: !يّاإلسالم نیحقائق الد موافهی يعن أسرار القرآن حتّ إلي البحث نَييّتدعو کلّ الغرب ةيّهذهِ المُستشرقة الغرب تنکا» -۲۳

 !اسالم را بفهمند نید قتیخواند تا حق یها را به پژوهش از راز قرآن فرا م یغرب ةهم ،یشناس غربخاور نیا( 1

 !دندیرا فهم یاسالم نید قیها حقا دعوت کرده بود و آن میقرآن کر کل یرازها زا یرا به پژوهش ها یغرب ،یشناس غرب شرق نیا( 2

 !اسالم را بفهمند نید یها قتیکرد تا حق یقرآن دعوت م یرازها ةها را به پژوهش دربار یغرب ةهم، یشناس غربخاور نیا( 3

 !را بفهمند یاسالم نید یها قتیحق ات کرد یها را به پژوهش از اسرار قرآن دعوت م یغرب نیا ةهم ،یشناس غرب شرق( 4

  «:!شأن تلك الجامعات ترفعکانت هذا العمل ب ة وفي جامعات الدول اإلسالميّ سُرِّدَتُ اللّغة الترکيّة و تَعلَّمتکانت شيمل » -۲۴

 !برد باال شلاین عمها را  جایگاه آن دانشگاه کند و های دولت اسالمی تدریس می در دانشگاه گیرد و زبان ترکی را شیمل یاد می( 1

 !را باال برده بودها  این کار مقام آن دانشگاه وسیلةبه  داد و می  های اسالمی درس های دولت دانشگاهو در  گرفته بودشیمل زبان ترکی را یاد ( 2

 !رفت ها باال می دانشگاه  آن مقام ملع  این وسیلةبه  داد و می  اسالمی نیز درس  هایی های دولت درس دانشگاه داد و شیمل زبان ترکی را یاد می( 3

 !برد ها را باال می این کارش جایگاه آن دانشگاه وسیلةه ب داد و های اسالمی آن زبان را درس می های دولت دانشگاهدر و  گرفته بود شیمل زبان ترکی را یاد( 4

 :!«بتلك اللّغاتمُحاضَراتٍ  لقيَیُأن  قدرَیَ يةُ حتّکان أحدُ أشهَرِ المُستَشرقينَ تَعَلَّمَ لُغاتٍ کَثيرَةً مِنهَا الفارِسيَّ» -۲5

 کرده باشد! یسخنران ها آن زبانرا آموخته بود تا بتواند به  یها از جمله فارس از زبان یاریبس ،از مستشرقان مشهور یکی( 1

 کند! یسخنران اه زبان نآرا آموخته بود تا بتواند به  یاز جمله فارس یاریبس یها زبان ،مستشرقان نیاز مشهورتر یکی( 2

 کند! یسخنران آن زبانبتواند به  کهنیآموخت تا ا یرا م یاز جمله فارس یاریبس یها زبان ،مستشرقان نیاز مشهورتر یکی( 3

 کند! یسخنران ها آن زبانآموخته بود تا بتواند به  را یاز جمله فارس یاریبس یها زبان ،از مستشرقان مشهور یکی( 4

 عيِّن الصحيح: -۲6

 !شوم شنوم بسیار خوشحال می هرگاه خبر پیروزی دوستم را می :!ا سمعتُ خبر اِنتصار صدیقی فرحتُ کثیراًذإ( 1

 !کند کس حتی شیطان آن را درک نمی ای داشتم که هیچ نقشه :!أحدٌ حتّی الشیطان هایدرکُ ة الکان لی خطّ( 2

 !شناسند ها می که بدانید که دوستان را هنگام سختی تسا جبوا :!یجب أن تعلموا أنَّ األصدقاء یُعرفون عند الشدائد( 3

 !شود اعالم میات های امتحان امروز نتیجه در قطعاً :!إنَّ هذا الیوم تُعلن فیه نتائج االِمتحانات (4

 لة سؤاترچفد رگذاری قبل از شروع هر درس د هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2زبان قرآن )، عربيهای درس  گویی به سؤال قبل از شروع پاسخ لطفاً

 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 اریگذ دفه                
 

 

 2زبان قرآن ، عربي
 دقیقه 51

 آنّه ماری شيمِل 
   ِتأثيرُ اللّغةِ الفارسيّة

 علي اللّغةِ العَربيَّةِ 
  متن درس() 

 21 تا 55 ةصفح

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

  

 



  5 :ةصفح یازدهم عمومي                             0011 اردیبهشت 3آزمون  - 7پروژة 

 

 :حيالصح نيِّع -۲7

 !اشاره کرده است ملیش یآنه مار یاه لتیسخن خود به فض استاد دانشگاه در :!ملیفضائل آنه ماری ش یإل ثهیأشار أستاذ الـجامعة فی حدقد ( 1

 !تعجب کرده بود ابانیخ آموزان در دانش نیکار ا از رمردیپ :!فی الشّارع نیذیالتلم نیتَعجَّبَ الرّجل العجوز مِن عمل هذ( 2

 !شده است  زممتا شیبایز یبه خاطر صدا شیها یکالس هم ریاز سا یقار نیا :!لیهذا القارئ عن سائر زمالئه بصوته الجم متازی( 3

 !نشنیدیمرا  ها آن کیما از نزد ،یشنو یها را م بچه هایچگونه صدا :!بینحن لم نسمعها مِن قر تُسمَع أصوات األطفال، فیک( 4

 : الخطأ نيّع -۲8

 در جهان، اه انزب انیو تبادل واژگان م ریثأکه ت میبدان دیبا :العالمِ، یاللغاتِ ف نیو تَبادُلَ المُفرداتِ ب رَیلنعلم أنَّ تأث (1
 است، یعیطب یامر ن،یبه علت تجارت و د :،یٌّعیأمرٌ طب نیبسبب التجارة و الد (2
 سازد، یپر بار م انیکه آن را در اسلوب و ب :انِ،یاالسلوب و الب یف ةًیّغن جعَلُهایَ( 3
 !میابیب لیدخ یماترا بدون کل یزبان میتوان یو نم :!لةٍیأن نَجِدَ لغةً بدونِ کلماتٍ دخ عَیو لن نستط( 4

 !«:کرد مي ایفارا  مهمي نقش يایران نویسندگان های کتاب معرفي در دمنه و کليله کتاب ةنویسند مقفع ابن» -۲9

 دمنة الدور الکبیر فی تعریف کتاب الکُتّاب اإلیرانیین! ابن الـمقفَّع کاتب کتاب کلیلة و یؤدّی( 1

 اإلیرانیین! الکُتّاب کتب تعریف فی مهماً راًود یدّؤی دمنة و کلیلة کتاب کاتب الـمقفَّع ابن ( کان2

 اب اإلیرانیین!تّدمنة دورٌ مهمٌّ فی تعریف کتب الکُ ( البن الـمقفَّع کاتب کتاب کلیلة و3

 دوراً مهمّاً فی تعریف کُتّاب الکتب اإلیرانیین! یؤدّیدمنة ابن الـمقفّع  ( کان کاتب کلیلة و4

 النّصّ ناسبیبما (  03-03عن األسئلة  ) بجمّ أاقرأ النّصّ التالي بدقّة ث: 

أنا رجلٌ »و أمامه، و بجانبه لوحة مكتوب عليها:  هيقدَمَ نَي، و وضع قُبّعته )کاُلهش( بالشّوارعرجل أعمَى جلس على رصيفٍ في أحد  کان

فوجد أنّ قبّعته ال تحتوی سوى على  ،ىألعم( بالشّارع الّذی یجلس فيه ايغاتچي، فمرّ رجل إعالنات )مرد تبل«أعمَى، أرجوکم ساعدوني.

ة الّتي بجانبه و کتب عليها عبارةً أخرى، ثمّ أعادها اللّوح أخذ -األعمى یستأذن أن دون و –بعض النّقود في القبّعة، ثمّ  وضعالقليل من المال، ف

 لهو ما فعله ذلك الرج ود، فعرف أنّ السّببقبالنّإلى مكانها و ترك هناك و مضى في طــریقه. بدأ األعمَى یالحظ أنّ قبّعته قد امتألت 

 «إنّنا في فصل الرّبيع، ولكنّني ال أستطيع رؤیة جماله!»( عمّا کُتب على اللّوحة، فكانت اآلتي: ادهيبلوحته، فسأل أحد المشاة )عابران پ

 غيِّر کالمك و نوع تفكّرك عندما ال تسير األُمور کما تُحبّها! قي،یصد ای

 :حيحالصّ نيّع -۳1

 لألعمى!الکثیرة ( أعطى رجل اإلعالنات النّقود 1

 ( قال رجل اإلعالنات للمشاة أن یعطوا المال لألعمى!2

 ( سبب إمتالء قبّعة األعمى هو ما کتبه رجل إعالنات!3

 ( کتب األعمى على اللّوحة: نحن فی الرّبیع!4

 :الخطأ نيّع -۳1

 ا!نبیر أسلوغیر مناسبة، یجب علینا تغی نای( إذا کانت نتیجة سع1

 من المال! لی( عندما مرّ رجل اإلعالنات بجانب األعمى، احتوت قبعته على القل2

 ( لم یسمح األعمى لرجل اإلعالنات بتغییر الکتابة على اللّوحة!3

 مکانها! ی( وضع رجل اإلعالنات قبّعة األعمى عل4

 العنوان األنسب لمفهوم القصّة: نيّع -۳۲

 ة!  المشا یفی رأ عی( جمال الرّب1

 و قبّعته! یاألعم لجرّلا( 2

 !نَیالعاجز ی( المساعدة إل3

 ( نوع الکالم ونتیجته! 4
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 (:03و  00الصّرفي ) ليفي اإلعراب و التّحل حيالصّح نيّع 

 «:وَضع»  -۳۳
 «بعض» مفعوله و فعلٌ/  ثالثی مجرّد –( للغائب 1

 محذوف فاعله و فعلٌ/  مجهول –( فعل ماض2ٍ

 ةیّفاعله جملة فعل عمو  علٌی / فثالث دمزی –( فعل ماضٍ 3

 «بعض» فاعله و فعلٌ/  معلوم –( فعل ماضٍ 4

 «:الشّوارع» -۳۴
 «  أحد»للمضاف  هی)ش ر ع( / مضافٌ ال ةاألصلیّ حروفه –أو المکسّر  ری( جمع تکس1

 «جلس» لفعل مفعول/  المبالغة اسم –أو المکسّر  رتکسی جمع –اسم  (2

 «جلس»لفعل  لومفع / بأل فمعرّ – فاعل اسم – مذکر –( اسم 3

 «أحد»للمضاف  هالی مضافٌ/  بأل معرّف – مکان اسم – مذکر –( اسم 4

 (89 ی)سراسری انسان                  :الصّحيح في ضبط حرکات الحروف نيِّع -۳5

 علی قَبرِها! أَن یُکتَبَ حدیثٌ تهیَ أوصَ( 1
 !فی إحدی مُقاباِلتها إلی األدعیّةِ أَشارَت شیملُ( 2
 !«بات الفارسیةرِّعَمُعجَمَ المُ»ألتونجی کتابَ  تورُکالدّ ألَّفَ (3
 !حضارةً مِ فی میادیِنَ العلمِ و األدبِتسمّی مَظاهِرُ التَقدُّ( 4

  عيّن الصّحيح حسب الحقيقة: -۳6

 !، غالباًتقبلُ الکسرة حینَ تتّصل بالضّمیر« لـ»( 2 !النّهی هو الفعل المضارع فعل( 1

 !قبل الفعل الماضی« لم»تجیءُ ( 3  !المضارع أبداً لعالف حرکات« لـ»التُغیِّرُ ( 3

 :يّالفارس يمعادالً لاللتزام سيلمضارعاً  نيّع -۳7
 !عاملوکیما تُحبّ أن  ( عامِلِ الناس مثل1

 !ةیّتَعلُّم العرب یعل یساعدنیُ( أبحثُ عن برنامجٍ 2

 !یا أخی هیجَناحَ ةیرؤ حاوِل( 3

 أوقاتهم! عونَیّضیُ ال همنَّأل اتهمیح یالء ناجحون فؤ( إنَّ ه4

 بالعمل:  اميعن الق يالنّه هيما ف نيّع -۳8
 اهللُ عاجالً أو آجالً! عاقِبْـهُیُ( مَنْ ال یُفَکِّرْ فی أحوالِ رعیّتِه 2  یَنجَحوا!   أعمالهم ال ی( مَن ال یَجتَهِدوا ف1

 لّاب فی أداء واجباتهم المدرسیة!طلا رِقصِّ یُ( ال4 لللعب؟!   قةیالحد یإل ذهبوایهؤالء األطفال أن  دیری( أ ال 3

 و النوع: يالمعن يف ختلفی« الالم»حرف  نيّع -۳9
 النباتات! یاألرض لتسق ی( تنزل قطرات المطر عل1

 !درسوایالصفوف ل یف ذی( حضَرَ التالم2

 !اةیالح یف یألتکلَّم حول مشاکل کیإل أجیءُ( 3

 ان!لتنبُّه االنس رةیعجائب کث عةیالطّب ی( ف4

 لألمر:   سيلام اللّ حرف نيّع -۴1
 !یأخذوا حقّهم من الظالمین یمِن نوم الغفلة حتّ نیکلّ المسلم لیستیقظ (1

 !راًیحاولتُ کث قرأهای مفهوم نصوصٍ یف یلیزم دبّریُل (2

 تلک المحاضرة!   یف شارکونَیُمنها مَن  نتفعیَلِ (3
!عاًیجم تّحدوایفی أطراف العالم ل نیإنّ المسلم (4
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 داند؟ شان در گناه را چه می روی ها و زیاده آستانة پایان غیبت چه هنگام خواهد بود و امام علی )ع( نتیجة ستمگری انسان -۴1

 میانشان در تجوجود ح بهره شدن از بی –جامعة اسالمی با حاکمان ستمگر مبارزه کند و وظیفة امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.  (1
 عدم حضور امام در میانشان – .از منکر را انجام دهد یامر به معروف و نه فةیبا حاکمان ستمگر مبارزه کند و وظ یجامعة اسالم( ۲
 یانشانبهره شدن از وجود حجت در م بی –مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.  جامعة انسانی شایستگی درک ظهور و بهره (۳
 عدم حضور امام در میانشان – کند. دایرا پ یحجت اله نیکامل از وجود آخر یمند درک ظهور و بهره یستگیشا یة انسانعمجا( ۴
 گو به کدام پرسش است؟ مؤید چیست و پاسخ ،نویسد آنچه امام زمان )عج( در نامة خویش به شیخ مفید )ره( می -۴۲

 چیست؟ دلیل غیبت امام زمان )عج( – امام )ع( دینیمرجعیت  (1
 ست؟یامام زمان )عج( چ بتیغ لیدل – امدادهای معنوی امام )ع(( ۲
  زعامت امام زمان )عج( در عصر غیبت چگونه است؟ –امام )ع(  یمعنو یامدادها( ۳
 چگونه است؟ بتیزعامت امام زمان )عج( در عصر غ –امام )ع(  دینی تیمرجع( ۴
عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست بگیرند و عامالن اصلی به  امیه و بنی ظیفه سبب شد که حاکمان بنیتعلّل در انجام کدام و -۴۳

 دنبال داشت؟ هدر نهایت چه پیامدی ب ،کردند شهادت رساندن امامان باشند و اگر مردم آن دوره با این حاکمان ظالم مبارزه می

  گرفت. اختیار امامان )ع( قرار می حکومت در – امر به معروف و نهی از منکر (1
 .گرفت یامامان )ع( قرار م اریحکومت در اخت – همبستگی و یکپارچگی ،اتحاد( ۲
  رفت. جامعة بشری در مسیر صحیح کمال پیش می – یکپارچگیو  یهمبستگ ،اتحاد( ۳
 .رفت یم شیکمال پ حیصح ریدر مس یجامعة بشر –از منکر  یامر به معروف و نه( ۴
 ؟ و عقیدة پیامبران الهی دربارة این موضوع دارای کدام ویژگی است است« موعود و منجی در ادیان الهی»آیة شریفه دربارة موضوع  کدام -۴۴

 . دربارة موعود دستخوش دگرگونی شده و اختالف نظر وجود دارد هعقید – ...«نُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفوا فِی األَرضِ وَ» (1
 . در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور منجی اتفاق نظر وجود دارد – «وَ نُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفوا فِی األَرضِ...»( ۲
 اق نظر وجود دارد.اتف یو ظهور منج خیتار انیبودن پا یدر اصل اله –...« بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّ وَ»( ۳
 شده و اختالف نظر وجود دارد. یدربارة موعود دستخوش دگرگون هدیعق – ...«بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّ وَ»( ۴
یک  حاکی از کدام ترتیب به، «کند میبا طاغوت مبارزه »و  «داند می )عج( خود را سربازی برای یاری امام زمان»که منتظر در عصر غیبت  این -۴5

 ؟ های اوست از مسئولیت

  های امام عصر )عج( پیروی از فرمان – آماده کردن خود و جامعه برای ظهور (1
 ظهور یآماده کردن خود و جامعه برا –ظهور  یآماده کردن خود و جامعه برا( ۲
 امام عصر )عج( یها از فرمان یرویپ – های امام عصر )عج( پیروی از فرمان( ۳
 ظهور یآماده کردن خود و جامعه برا –امام عصر )عج(  یها از فرمان یرویپ( ۴
 ؟ یک صحیح است امام زمان )عج( که پیشتاز تحول جهانی هستند، کدام یاراندربارة هستة مرکزی  -۴6

  هستة مرکزی آنان به تعداد یاران پیامبر اکرم )ص( در جنگ احد هستند. (1
 اند. های اجتماعی حضور فعال داشته که در عصر غیبت در صحنة فعالیتمردانی هستند  (۲
 نفر و بیشتر آنان از جوانان هستند. ۳1۳آنان ( ۳
  اند. به فرمودة امام سجاد )ع( تعدادی از آنان از زنان( ۴
دارد، باید به چه دستوری  ا برمیکسی که برای ظهور امام خود دست به دعبنابر سخن امیرالمؤمنین )ع( های منتظران،  پیرامون مسئولیت -۴7

 ؟ توان یافت عمل کند و اشتیاق او را در شرح کدام بیت می

 عمری است که از حضور او جا ماندیم / در غربت سرد خویش تنها ماندیم –مأیوس نشدن از لطف الهی  (1
 ماندیم او منتظر است تا که ما برگردیم / ماییم که در غیبت کبری – جهاد کردن در راه خدا( ۲
 این همه آب که جاری است نه اقیانوس است / عرق شرم زمین است که سرباز کم است –جهاد کردن در راه خدا ( ۳
  ای از پر پرواز کم است / یازده بار شمردیم و یکی باز کم است قطعة گمشده – ینشدن از لطف اله وسیمأ( ۴
کدام یک از « یعبدونی الیشرکون بی شیئاً»یابد و عبارت قرآنی  ة قطعی تبلور میخشنودی خداوند تبارک و تعالی در برآورده شدن کدام وعد -۴8

 ؟ کند اهداف حکومت مهدوی را ترسیم می

  گستری امنیت کامل و عدالت – «لیستخلفنّهم فی االرض» (1
 فراهم شدن زمینة رشد و کمال –« االرض یف ستخلفنّهمیل»( ۲
  ینة رشد و کمالفراهم شدن زم – «لیمکننّ لهم دینهم»( ۳
 یگستر کامل و عدالت تیامن – «نهمیلهم د مکننّیل»( ۴
حضرت ولی  ظهور شده در زمان تواند ثمرة کدام هدف محقق کات بر گردن مردم و پرداخت آن، میزالعلوم )ع(، عدم تعلق  مطابق کالم باقر  -۴9

 کنند؟  ظهور می تحت چه شرایطیامر )عج( باشد و امام عصر )عج(، 

 عدالتبرقراری ناامیدی مردم از مدعیان  – گستری عدالت( ۲ )عج(به امام عصر  مؤمنانمشتاق شدن  –انی آباد (1
 )عج( به امام عصر مؤمنانمشتاق شدن  – گستری  عدالت( ۴ عدالت  برقراری ناامیدی مردم از مدعیان –آبادانی ( ۳

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2دین و زندگي)های درس  به سؤالگویی  خع پاسشرو زا لطفاً قبل

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

 
 

 تفکر و اندیشه  
و  تیمرجع بت،ی)عصر غ 

 (هیفق تیوال
 133تا  107 ةصفح

 
 

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

  

 

 دقیقه 51 2دین و زندگي 
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 ؟ شده استاشاره  حکومت مهدوی یک از اهداف متعالی به کدام ،گیرد ها تعلق می آنجا که الطاف ویژة امام عصر )عج( به انسان -51

 گستری عدالت( ۲  رشد و کمال  ةفراهم شدن زمین (1
 شکوفایی عقل و علم ( ۴  امنیت کامل ( ۳
 ةدر کدام عبارت شریفه نهفته است و در این راستا ائم ،دستور قرآن کریم به مؤمنان برای صرف همت خود جهت شناخت دقیق دین -51

 دادند؟  ومین )ع( چه اقدامی انجام میمعص

 تربیت دانشمندان اسالمی  -« یَنفِروا کافَّةًوَ ما کانَ المؤمِنونَ لِ» (1
 اسالمی  سرزمینسفر به نقاط دوردست  -« یَنفِروا کافَّةًوَ ما کانَ المؤمِنونَ لِ»( ۲
 نشمندان اسالمی تربیت دا -« لِیُنذروافقَّهوا فی الدّینِ وَ تمِنهُم طائفةٌ لَیَ»( ۳
 اسالمی  سرزمینسفر به نقاط دوردست  -« نذروایُلِفقَّهوا فی الدّینِ وَ تمِنهُم طائفةٌ لَیَ»( ۴
نماید و وصف انسان دورافتاده از امام خود،  کند، چگونه تشویق می رسول خدا )ص( شخص متخصصی که مردم را در دین راهنمایی می -5۲

 چگونه است؟ مطابق با کالم ایشان 

 مانند حال یتیمی که پدر از دست داده است. –در بهشت با ما خواهد بود.  (1
 که پدر از دست داده است.  یمانند حال یتیم –از یک درب بهشت با هم وارد خواهیم شد. ( ۲
 که پدر را از دست داده است.  یتر از حال یتیم سخت –با هم وارد خواهیم شد.  از یک درب بهشت( ۳
 که پدر را از دست داده است.  یتر از حال یتیم سخت –ا خواهد بود. در بهشت با م( ۴
 چه بازتابی خواهد داشت؟  ترتیب به ،در عصر غیبت ادامه نیابد« مرجعیت دینی»و « والیت ظاهری»های  ولیتئاگر مس -5۳

 هند کرد. علل احکام الهی را درک نخوامردم  –توان احکام اجتماعی اسالم را در جامعه اجرایی کرد.  نمی (1
 شوند.  مردم با وظایف دینی خود آشنا نمی –توان احکام اجتماعی اسالم را در جامعه اجرایی کرد.  نمی( ۲
 شوند.  مردم با وظایف دینی خود آشنا نمی –یابد.  ارسال پیامبران تحقق نمی ةاهداف عالی( ۳
 لهی را درک نخواهند کرد. علل احکام امردم  –یابد.  ارسال پیامبران تحقق نمی ةاهداف عالی( ۴
 تا چه زمانی مسئولیت رهبری جامعه را برعهده دارد؟  فقیهکدام مورد در چگونگی انتخاب ولی فقیه امری بدیهی است و یک  -5۴

 تا زمان مرگ  – .شود هرکسی به طور جداگانه ولی فقیه انتخاب کند نمی (1
 شرایط رهبری  دارا بودن زمانِ تا  – .شود هرکسی به طور جداگانه ولی فقیه انتخاب کند نمی( ۲
 تا زمان مرگ  – .هر دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم در انتخاب ولی فقیه پذیرفته است( ۳
 شرایط رهبری  دارا بودن  زمانِتا  – .هر دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم در انتخاب ولی فقیه پذیرفته است( ۴
 دهند؟  به رهبری مشورت مییک از نهادهای ذکرشده به صورت پیوسته  کدام -55

 ب( شورای عالی انقالب فرهنگی  الف( مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 د( مجلس شورای اسالمی   ج( مجلس خبرگان 

 الف، ب، د( ۴ الف، ج، د( ۳ ، دج( ۲ الف، ج (1
دِثُ الواقِعَةُ فَارجعوا فيها إلي رواة حَدیثنا فَإِنَّهُم وَ اَمَّا الحَوا»که فرمودند:  یعقوب با توجه به حدیث شریف امام زمان )عج( در پاسخ به اسحاق بن -56

 های زیر پاسخ دهید:  به پرسش ترتیب به« حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجَّةُ اهللِ عَلَيهِم

 کدام فرمان الهی در آن به مسلمانان دستور داده شده است؟  -
 کدام ویژگی مرجع تقلید در آن مطرح شده است؟  -
 شناس بودن  زمان –تفقّه در معارف دین ( ۲ عادل بودن  –در معارف دین تفقّه  (1
 عادل بودن  –تقلید در احکام دین ( ۴ شناس بودن  زمان –تقلید در احکام دین ( ۳
 یک مشترک میان ولی فقیه و مرجع تقلید است؟  مرجع تقلید است و کدام اختصاصیاز شرایط  ترتیب بهیک  کدام -57

 شناس بودن  زمان –اصلح بودن ( ۲  یر و مدبر بودن دم –اعلم بودن  (1
 مدیر و مدبر بودن  –اصلح بودن ( ۴  شناس بودن  زمان –اعلم بودن ( ۳
 اند؟  کدام ترتیب به« اساس پیشرفت نظام»و « تقویت کشور»هریک از عوامل  -58

 اولویت دادن به اهداف اجتماعی  –استقامت در برابر مشکالت  (1
 مشارکت و همراهی مردم  –ابر مشکالت راستقامت در ب( ۲
 اولویت دادن به اهداف اجتماعی  –وحدت و همبستگی اجتماعی ( ۳
 مشارکت و همراهی مردم  –وحدت و همبستگی اجتماعی ( ۴
 های حکیمانة زیر که در عهدنامة مالک اشتر به آن اشاره شده است، چیست؟  ، علت توصیهترتیب به -59

 مشکالت افراد محروم جامعه  نفع ساختتتالش در جهت مر -
 ها  مهربان کردن دل نسبت به مردم و دوست بودن با آن -
 اولویت داشتن کسب رضایت عموم مردم نسبت به خواص  -
 در صورت رضایت عمومیدر امان ماندن از خشم خواص  –برادری دینی  –جلوگیری از اعتراض آنان به حکومت  (1
 یعموم تیدر صورت رضادر امان ماندن از خشم خواص  –شباهت در آفرینش  –عدل  نیاز بیشتر محرومان به اجرای( ۲
 جلب رضایت خواص به این وسیله  –برادری دینی  –نیاز بیشتر محرومان به اجرای عدل ( ۳
 جلب رضایت خواص به این وسیله  –شباهت در آفرینش  –جلوگیری از اعتراض آنان به حکومت ( ۴
)ع( در نامة خود به مالک اشتر نخعی،  چه مشکلی پیش خواهد آمد و حضرت امیر ،ار خود را به درستی انجام ندهندک، جامعه اگر کارگزاران -61

 دارند؟  ایشان را از کدام دسته از افراد برحذر می

 شکنان  پیمان – .رود اعتماد مردم به حکومت از بین می (1
 شکنان پیمان – .هد شدادچار زوال و نابودی خو اسالم( ۲
 جویان  عیب – .رود اعتماد مردم به حکومت از بین می( ۳
 جویان  عیب – .دچار زوال و نابودی خواهد شد اسالم( ۴
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PART A: 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- According to recent studies, the drug was going to cure cancer but it unfortunately had the … effect. 

1) opposite 2) common 3) moral 4) excellent 

62- The teacher didn’t specifically mention my name, but all the students knew that he was … to me. 

1) decreasing 2) developing  3) referring 4) searching 

63- The number of people who have COVID–19 has … especially in recent weeks. 

1) finished 2) produced 3) increased 4) followed 

64- He was … for donating a lot of money to people who experienced that big earthquake. 

1) cultural 2) well-known 3) artistic 4) sociable 

65-  He appeared to be suffering from a severe mental … and had served six months in prison. 

1) lifestyle 2) disorder 3) taste 4) income   

66-  The American government failed to … the fact that the teachers were angry because of low pay. 

1)  prepare 2) prefer 3) cause 4) appreciate  

67- It is an interesting fact that people’s words … their way of thinking and personality. 

1) value 2) reflect 3) touch 4) repeat 

68- Even after all those years, he still had to hide his … for fear of being found by the police. 

1) society 2) beauty 3) diversity 4) identity 

69- He believes it is a great chance to improve the living conditions of millions of poor people around 

the world, especially in his … . 

1) homeland 2) economy 3) material 4) skill 

70- The good news was that the doctor could find nothing … wrong with my father. 

1) cheerfully 2) proudly 3) physically 4) warmly 

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. 

Iranian souvenirs are handicrafts ...(71)… to each city which are made with lots of love. Handmade 

pieces of cloth in Iran vary ...(72)… on the city you are visiting. Native to Kerman is Pateh, a 

decorative cloth made of wool. Yazd is famous for its Termeh, a silk cloth with long, thin pieces of 

gold ...(73)… into it. You can also find excellent pottery products in Iran. Pottery, as one of the 

oldest and most widespread decorative arts, has had a long …(74)… in Iran. These days, cities like 

Meybod and Natanz keep this age-old ...(75)… alive with hand-painted dishes and mugs.  

71- 1) creative 2) soft 3) vast 4) unique 

72- 1) depending 2) accepting  3) including 4) producing 

 ة سؤالدفترچدر  سردگذاری قبل از شروع هر  هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  هدف، (2زبان انگلیسي)های 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  

 
 

 2انگلیسي   بانز
 دقیقه 51

A Healthy Lifestyle  
(What you learned) 

Art and Culture  
(Get Ready,…, Reading, 

Vocabulary Development) 

 14تا   72 ةصفح

 

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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73- 1) discussed 2) woven 3) interested 4) recognized 

74- 1) nation 2) reference 3) history 4) imagination 

75- 1) calligraphy 2) discount  3) metal 4) tradition 

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. 

The World Health Organization (WHO) defines physical activity as any movement produced by the 

skeletal muscles of the human body that uses energy. It covers a range of bodily movements and 

activities of daily life, such as playing, working, walking, household chores and recreational 

activities. Physical activity also includes exercise, a type of physical activity that is planned, 

structured and repetitive, with the goal of improving or keeping physical fitness. 

   Regular and adequate levels of physical activity help to decrease the risk of hypertension, heart 

attack, stroke, diabetes, various types of cancer (including breast and colon cancer) and depression. 

Physical activity also contributes to weight control, diabetes control, improved blood pressure and 

improved levels of cholesterol and other blood lipids. 

   Some physical activity is better than none. Inactive people can start with small amounts of 

physical activity (even as a part of their normal daily activities) and gradually increase duration, 

frequency and intensity. 

  Insufficient physical activity is one of the leading risk factors for premature death worldwide. 

People who are not active enough are between 20% and 30% more likely to die prematurely than 

those who are. Insufficient physical activity is a key risk factor for cardiovascular diseases (CVD), 

cancer and diabetes. People who are not active enough may experience mental problems, too. 

76- What is the passage mainly about? 

1) Physical activity and its effects on our bodies 

2) How to keep physical fitness 

3) How can physical activity decrease the risk of diseases 

4) Movements that are called physical activity 

77- The word “gradually” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) calmly 2) slowly 3) completely 4) quietly 

78- Which of the following has been defined in the passage? 

1) hypertension 2) cardiovascular disease 3) physical activity 4) cancer 

79- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 

1) Why daily life has made some people physically inactive? 

2) What is the role of WHO as an important international organization? 

3) What diseases can we prevent by having regular physical activity?  

4) What are the positive and negative effects of doing daily exercise? 

80- The passage most probably continues with a discussion of … . 

1) diabetes and heart diseases 

2) the reasons why having some physical activity is better than none 

3) how to do daily exercises 

4) other negative effects of being physically inactive  
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2اگر بازة  -81 2 3( , m )   چهار عدد طبیعی وفقط  برايهمسایگیm (a , b] گاه بیشترین  باشد، آن

bمقدار a  کدام است؟  

1 (1
3     2 (2

3      

3 (1
2     4 (3

2   

مقدار  -82
0 2 01 40 202

cos cos
  کدام است؟   

1 (2    2 (1
2     

  ) صفر 4    1) 3

حاصل  -83
1 1

10 10

2 2

x ( ) x ( )
lim [ ] lim [ ]

x x    
    کدام است؟)[    حیح است.) ، نماد جزء ص[

1 (1-      

2 (1    

3 (2      

   ) صفر 4

fاگر  -84 (x) sin x باشد، حاصل

2x
lim [f (x)]




و 

2x
[lim f (x)]




]( به ترتیب از راست به چپ کدام است؟    ، نماد جزء صحیح است.)  [

      صفر، صفر ) 1

    1) صفر، 2

      ، صفر  1) 3

4 (1  ،1     

دامنۀ تابع  -85
216

1
x

xf (x) log 
  است.  ……عدد  ……یک  

   صفر ،) همسایگی محذوف2    همسایگی، صفر ) 1

   1) همسایگی راست، 4    4) همسایگی چپ، 3

  دقيقه 30 )1حسابان (

  ) 1حسابان (
(از روابط مثلثاتي مثلثات 

مجموع و تفاضل زوايا تا پايان 
حد و پيوستگي  /)4فصل 

يندهاي حدي، ا(مفهوم حد و فر
حدهاي يك طرفه و قضاياي حد

  تا ابتداي حد توابع مثلثاتي)
   136ا ت 110هاي  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؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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fاگر  - 86 (x) sin x وg(x) [x] [ x]   حاصل حدهاي ،باشند

4x
lim (gof )(x)




و 
x
lim (gof )(x)


کــدام به ترتیب از راست به چــپ  

   است؟ 

  ، صفر  -1) 2     -1،  -1) 1

  ) صفر، صفر 4     -1) صفر، 3

   ؟ شود نمیهاي زیر نظیر  به هیچ کدام از شکل گزینهکدام   -87
  

y

x1

 

y

x1

  

y

x1

  

  پ ب  الف

     

y

x1

  

y

x1

  

y

x1

  
  ج ث  ت

  

1 (f 1در همسایگیx       .تعریف شده و حد چپ و حد راست دارد  

2 (f 1محذوف در همسایگیx   حد چپ و راست متفاوت دارد. تعریف شده و   

3 (f 1در همسایگی چپ و راستx   .تعریف شده و حد راست با مقدار تابع برابر است  

4 (f 1در همسایگی راستx   .تعریف شده ولی حد راست ندارد  

 نادرســتداده شده است. کدام گزینه  و و زوایاي 1برابر  AFطخ یک مستطیل است. اندازة پاره ABCDچهارضلعی زیردر شکل   -88

  است؟ 

1 (sin( ) BC                

2 (cos( ) DF      

3 (cos sin AB     

4 (sin cos EB      

1

A B

CD

α

β

F

E
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2 حدهايحاصل  aي کدام مقداربه ازا  -89
1

x a
xlim
x

  ،15
2x a

[ x] [ x]lim
[ x]

 


5و  2
x a
lim (| x | | x |)


    برابرند؟  

1 (3
2       

2 (1
2     

3 (1
2       

4 (3
2   

xبه شکل زیر است. در چند مورد از این توابع، تابع در یک همسایگی iو  f ،g ،hنمودار توابع  -90 a تعریف شده و درx a  حد دارد
xولی حد آن با مقدار تابع در a  ؟ نیستبرابر   

  

y

xx = a

i

  

y

xx = a

h

  

y

xx = a

g

  

y

xx = a

f

  
  

1 (1    
2 (2    
3 (3    
  ) صفر 4

2fاگر تابع  -91 (x) x a b    1در نقطۀx  1فقط حد چپ داشته باشد و 7f ( ) 3گاه حاصل ، آن 2
x b
lim x a


  کدام است؟  

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

4با ضابطۀ fتابع  -92 2f (x) x x  باشد؟  را درنظر بگیرید. چه تعداد از موارد زیر درست می  
0xالف) تابع در نقطۀ   رد. حد دا  

1xب) تابع در نقطۀ     .حد چپ دارد  
1xپ) تابع در نقطۀ    .حد راست دارد  

      صفر ) 1
2 (1    
3 (2      
4 (3    
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0حاصل  -93 0 0 010 20 20 10sin cos sin cos  کدام است؟  
1 (1      

2 (1
2     

3 (3
2       

4 (2
2   

تابع  -94
22 1

2 1
x ; | x |f (x)

x ; | x |

   
 

fحاصل حد تابع است.به صورت زیر  gو نمودار تابعمفروض   g 1در نقاطx  1وx    بــه

  کدام است؟ راست به چپ  ازترتیب 
           2 وجود ندارد،) 1
  وجود ندارد  ) صفر،2
  وجود ندارد  ) وجود ندارد،3
   وجود ندارد  ،2) 4
  
  
  

2عبارت با توجه به نمودارهاي زیر حاصل  -95
0

2 3 2
x

A lim ( f (x) g(x) )


    کدام است؟  

1 (22                        
2 (22-  
3 (46  
4 (2-    
  
  
  
  

ـــع  -96 1در gو fتواب
2x    ـــد ـــدح ـــهدارن ـــه  ، ب طوري ک

1
2

11
2x ( )

lim (f g)(x)
 

 و 
1
2

7
x ( )

lim (f .g)(x)
 

  ـــل ؛  حاص

1
2

3 4
x ( )

lim ( g f )(x)
 

  ؟ تواند باشد میکدام  

1 (5
2     2 (8-    

3 (6    4 (7
2   

1

y

x

-1

-1

-5

3

y

x

-4

3

y

x

4

-2

f(x)g(x)
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1در ربع اول دایرة مثلثاتی و اگر انتهاي کمان  -97
2 2

tan  25باشد، مقدار
6sin( )

   کدام است؟  

1 (2 2 3
6
     

2 (2 2 3
6
     

3 (4 2 3
12
     

4 (2 4 3
12
    

xfاگر تابع  -98 (x)
[x] b




2xدر نقطۀ    حد چپ برابر با عددc  ،داشته باشد و همچنــین در ایــن نقطــه حــد راســت نداشــته باشــد

bحاصل c  کدام است؟)[   ، نماد جزء صحیح است.)  [

1 (1    

2 (1-    

3 (2    

   ) صفر 4

fاگر نمودار تابع  -99 (x) به شکل زیر باشد، حاصل 
2 1 4

2
x x ( ) x

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

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

1 (1                                

2 (1-  

3 (2  

4 (2-    

  

  

0105tanاگر  - 100 a b  ،a وb Q 2گاه باشد، آن 2a b 2تواند باشد؟  کدام گزینۀ زیر می 1( b )     

1 (2    

2 (4    

3 (7    

4 (10   

3

y

x-1

2

1

-2

-1
2 3 4
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045Â، اگرABCدر مثلث   - 101  015وB̂  گاه طول ضلع باشد، آنABچند برابر طول ضلع ،BC  است؟   

1 (2     2 (3     

3 (2 3
3     4 (6

2   

1، اگرABCدر مثلث  - 102
3

ˆ ˆsin(A C)  5وAC   باشد، طول شعاع دایرة محیطی مثلث کدام است؟   

1 (5    2 (5/7    

3 (10    4 (15     

   االضالع کدام است؟  تر متوازي درجه است. طول ضلع بزرگ 60متر و زاویۀ بین دو قطر  سانتی 10و  6االضالع  اندازة دو قطر یک متوازي  - 103

1 (7    2 (3 6     

3 (6    4 (19   

ABC ،4ABدر مثلث   - 104  ،2AC  0120وÂ  است. طول میانۀAM  کدام است؟   

1 (1    2 (2     

3 (3     4 (2    

ABC ،2در مثلث   - 105 1b   ،2 1c   2و 2
3sin A  090است. اگرÂ  باشد، طول ضلعa  کدام است؟   

1 (4 3
3     2 (2 15

3     

3( 4
3     4 (2 5

3    

  کدام است؟  AC، طول زیردر شکل   - 106

1 (5/7                          

2 (8  

3 (5/8  

4 (9   

  دقيقه 15 )2هندسه (

  )  2( هندسه
هاي هندسي و  تبديل

(مسائل پيداكردن كاربردها 
روابط ترين مسير)/  هكوتا

(قضية  طولي در مثلث
ها) قضية كسينوس -ها سينوس

    69تا  54هاي  صفحه

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

    
 

A

B
D

C

6

3

7

6
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3C(Oدو دایرة  - 107 , 5Cو ( (O , )  در نقاطA وB 3اند. اگر طول مماس مشترك خــارجی ایــن دو دایــره برابــر متقاطع باشــد،  5

  کدام است؟  Aو O ،Oمساحت دایرة گذرنده از نقاط

1( 49     

2 (49
2
     

3 (49
3
     

4 (49
4
    

8ABبا اضالع ABCمثلث  - 108  7وAC  انۀ وارد بر ضلعاي که می مفروض است. اگر زاویهBC باشد،  060سازد، برابر با آن ضلع می

  است؟  3چند برابر ABCمساحت مثلث

1 (15
4     

2 (15
2     

3 (17
2     

4 (17
4   

کیلومتر از ساحل دریا قرار دارنــد. اگــر  9و  3هاي  کیلومتر از یکدیگر و به ترتیب به فاصله 10به فاصلۀ  Bو Aمطابق شکل زیر، دو شهر  - 109

دة اکیلومتر از جاده در کنار ساحل باشــد، طــول جــ 3اي که  ترین طول ممکن بین این دو شهر احداث کنیم به گونه هاي با کوتا بخواهیم جاده

  است؟  چند کیلومتر Bو Aبین

1 (14                       

2 (15  

3 (16  

4 (17   

مطــابق شــکل  Bو Aاســکلۀ 2اسکله بسازیم. جــاي  3واحد،  2و  5/1هاي  ی و مایل به ترتیب با عرضخواهیم کنار دو رودخانۀ افق می  - 110

ترین مسیر ممکن را طی کننــد.  ، کوتاهMABMها هنگام طی مسیر دهیم تا قایق اي از ساحل قرار می را در نقطه Mمشخص است. اسکلۀ

    طول این مسیر چقدر است؟ 

1 (6                         

2 (7  

3 (8  

4 (9   

A

B

دلاير�ا ساحل

BA

30°

M
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  
  
   اند؟  ها مناسب اي، به ترتیب براي کدام یک از انواع داده اي، بافت نگاشت و دایره نمودارهاي میله  - 111

  کمّی پیوسته  -کمّی گسسته -کیفیکمّی پیوسته و ) 1

  کمّی گسسته و کیفی  -کمّی گسسته -) کمّی پیوسته و کیفی2

  کمّی پیوسته  -کمّی پیوسته -) کمّی گسسته و کیفی3

  کمّی گسسته و کیفی  -کمّی پیوسته -) کمّی گسسته و کیفی4

x  ،1xه ترتیب برابر هاي اول تا سوم ب اند که فراوانی دسته بندي شده اي دسته داده به گونه 60  - 112  3وx   و زاویۀ متناظر با دستۀ سوم

  اي کدام است؟  است. زاویۀ متناظر با دستۀ دوم در نمودار دایره 036اي برابر در نمودار دایره

1 (048       

2 (054     

3 (060       

4 (066   

2اگر میانگین اعداد  - 113 3 4 7, , , , a , b  1باشد و به هر کدام از این اعداد، 6برابر
عــداد جدیــد چقــدر آن عدد اضافه شود، میانگین ا 3

   خواهد بود؟ 

1 (17
3       

2 (19
3     

3 (8       

4 (9    

ه دنوشته ش 125، عدد 5/12محاسبه شده است. اگر معلم کالس متوجه شود که به جاي عدد  16نفري برابر  25میانگین نمرات یک کالس   - 114

   است؟  است، میانگین واقعی نمرات کدام

1 (11      

2 (5/11    

3 (12      

4 (5/12    

  دقيقه 15

   آمار و احتمال
 )3(كل فصل  آمار توصيفي

    101تا  73هاي  صفحه

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

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال میسؤال به چند  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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7هاي  در داده  - 115 4 1 7 2 8 7 2 17 12 9 17 13, , , , , , , , , , , هاي  مجموع داده تر از چارك سوم چقدر از ع داده هاي بزرگ، مجمو,
    اختالف دارد؟ تر از مد  کوچک

1 (34      
2 (38    
3 (42      
4 (49   

  زیر است. اختالف بین میانگین وزنی و میانۀ این نمرات کدام است؟ آموزان یک کالس مطابق جدول  دانش نمرات درس ریاضیات گسستۀ  - 116
1 (2/0                                        
2 (3/0  
3 (8/0  
   ) صفر 4

1است. اگر هر داده را در 4و  3دادة آماري به ترتیب برابر  20میانگین و واریانس   - 117
هاي جدید  ریب تغییرات دادهجمع کنیم، ض 1ضرب و با  2

  کدام است؟ 

1 (2
5       

2 (4
5     

3 (5
4       

4 (5
2    

2هاي  داده  - 118 5 7 8 8 9 11 14, , , , , , ها حــذف کنــیم، واریــانس  میان این دادهترین داده را از  ترین و بزرگ اند. اگر کوچک مفروض ,
   شود؟  ها چقدر کم می داده

1 (41
6     2 (43

6     

3 (47
6     4 (49

6   

است. میانگین  10ها برابر  و میانگین کل داده 16و  6عبه به ترتیب هاي سمت چپ و راست ج دادة آماري، میانگین داده 9اي  در نمودار جعبه  - 119
  هاي داخل جعبه کدام است؟  داده
1 (2/9    2 (4/9    

3 (6/9    4 (8/9    
4هاي اگر واریانس داده  - 120 4 1 2, , x , y  5هاي برابر صفر باشد، واریانس داده 5, , x , y  کدام است؟  

1 (27
16     2 (9

4     

3 (15
8     4 (189

64   

  

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

x
f
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        )2فيزيك (   

  
  
  
  
  

یــک از  گردد، کدامبرقرار القایی جریان الکتریکی  پیچهدر  ،با قرار دادن یک پیچه داخل یک میداناگر   - 121

   دهد؟  نوع این میدان را به درستی نشان می ،هاي زیر گزینه

  ثابت الکتریکی) 2   با زمان متغیرالکتریکی ) 1

  با زمان ) مغناطیسی متغیر 4    ) مغناطیسی ثابت 3

0به صورت بردار میدان مغناطیسی یکنواخت ،در شکل زیر  - 122 03B / i (T)


 نشــانمغناطیسی عبوري از قــاب مســتطیلی باشد. شار  می 

10ابعاد  داده شده به 5cm cm،  چند وِبِر است؟   

1 (275 3 10                              

2 (275 10   

3 (675 10   

4 (675 3 10    

  

میــدان مغناطیســی یکنــواختی  در آندر فضــایی کــه و هــا xروي محــور اســت، 2Aکــه حامــل جریــان 1mســیمی بــه طــول  - 123

2صورت به 2B i j(T) 
 

د نیوتــون اندازة نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان از طرف میدان چنــوجود دارد، قرار گرفته است.  

   است؟ 

1 (2 2       

2 (2    

3 (4 2       

4 (4   

0مطابق شکل زیر، سیمی به طول  - 124 2/ m 0در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگیو غربی  -در راستاي شرقی 2/ T  که جهت آن به

0ها اندازة نیروي کشش هر یک از ریسمانقبل از عبور جریان از سیم نوب است، در حال تعادل قرار گرفته و طرف ج 3/ N  اســت. جریــان

0ها الکتریکی چند آمپري و به کدام سمت از این سیم در حال تعادل عبور دهیم تا اندازة نیروي کشش هر یک از ریسمان 2/ N  شود؟  

       غرب،  5/2) 1

                    شرق،  5/2) 2

       غرب،  5) 3

   ، شرق  5) 4

     )2فيزيك (
(از ابتداي نيروي  مغناطيس

مغناطيسي وارد بر سيم حامل 
القاي  جريان تا پايان فصل)/

(از ابتداي  الكترومغناطيسي
  فصل تا ابتداي قانون لنز)

 117تا  91هاي  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
  

g
�

B

30° x

y

O

z

�
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 ايهــ عبارتیک از  ي محور این حلقه قرار دارد. کدامرو ABخط پاره دهد که را نشان می Iحامل جریان الکتریکی ، یک حلقۀزیرشکل   - 125

  است؟  نادرستزیر 

         توان به عنوان یک دوقطبی مغناطیسی در نظر گرفت.  این حلقه را می) 1

یــک ناشــی از مشــابه میــدان مغناطیســی حامل جریان،  ) میدان مغناطیسی ناشی از حلقۀ2

  اي است.  آهنرباي تخت دایره

  است.  Aبه سمت Bازدر راستاي محور حلقه و حلقه  روي محوردر ) جهت میدان مغناطیسی 3

  قرار دارد.  Bاین حلقه در سمت نقطۀ N) قطب4

میدان مغناطیسی  دهیم، بزرگی عبور  5Aکنیم و از آن جریان  متر درست  سانتی 20طحی به شعاع پیچۀ مس ،متر 12با سیمی به طول اگر   - 126

7شود؟  در مرکز پیچه چند گاوس می
0 4 10 T.m( )

A
     

1 (9/0    

2 (2/1    

3 (5/1    

4 (8/1  

از آن، بزرگــی 5Aن الکتریکــیکنیم که در هنگام عبور جریــا تولید می 5cmبه طول  آرمانی اي لولهمتر، سیم 25 سیمی به طول توسط  - 127

ــا ســیملولهیکنواخــت داخــل  میــدان مغناطیســی ــر ب متر اســت؟  لوله چنــد ســانتیایــن ســیمهاي  شــعاع حلقــه شــود. 2mTبراب

7
0 4 10 T.m( )

A
     

1 (25    

2 (25/0  

3 (425 10     

4 (5/2  

 3Nو Nهاي سیم در سمت راست و چپ آن بــه ترتیــب رئوستا در جایی روي سیم رسانا قرار دارد که تعداد حلقه ، لغزندةزیردر شکل   - 128

نسبت به حالت قبــل درون سیملوله یکنواخت میدان مغناطیسی بزرگی تغییر دهیم،  Cبه Bاست. اگر محل اتصال به رئوستا را از خروجی

  نظر شود.)  (از تأثیر میدان مغناطیسی رئوستا صرف شود؟ چند برابر می

1( 1
3     

2 (3    

3 (3
4     

4 (4
3   

  

  

B

I

A

A

B

C

س�مچلوله
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0جریان متر از طول سیمی حامل سانتی 10شکل زیر، مطابق   - 129 5/ A 2حامل جریــانکه آرمانی اي  لولهاست، عمود بر محور سیمA  ،اســت

نیــروي انــدازة  حلقــه وجــود داشــته باشــد، 5یملوله متر از طول ســ باشد و در هر سانتی 10cmبا قرار گرفته است. اگر قطر سیملوله برابر

7(و به کــدام ســو اســت؟  نیوتونچند با برابر لوله از طرف میدان مغناطیسی درون سیم وارد بر سیممغناطیسی 
0 4 10 T.m

A
   ،

 میدان مغناطیسی درون سیملوله یکنواخت است.) 

 1 (0 2/  سو    ، درون           

2 ( 0 2/  سو  ، برون  

3 (52 10 سو ، درون    

4 (52 10 سو  ، برون  

را عبــور  400mAریان ج ،ساخته شدههاي فشرده به هم  با حلقه 2mmاز سیمی به قطرکه حلقه  500شامل  اي آرمانی لولهاز سیماگر   - 130

7وس است؟ اها چند گ از لبه به دورروي محور آن لوله اي درون سیم ان مغناطیسی در نقطهمیددهیم، بزرگی 
0 12 10 T.m( )

A
     

1 (52 4 10/      

2 (524 10     

3 (0 24/     

4 (4/2    

کنیم تــا دو  لوله را از وسط نصــف مــین الکتریکی در آن ایجاد شود. سیمکنیم تا جریا را به یک مولد وصل میآرمانی اي  لولهدو سر سیم  - 131

نــد چجدید  لولۀدرون سیممیدان مغناطیسی  ،به همان مولد وصل کنیم هاي جدید را لولهاگر دو سر یکی از سیمایجاد شود.  مشابهلوله  سیم

  ) صفر است.شود؟ (مقاومت درونی مولد برابر  برابر حالت اول می

1 (1    

2 (1
2     

3 (2    

4 (1
4   

  صحیح است؟  ،هاي زیر یک از عبارت کدام  - 132

  است.  یدیامغناطیس ی و نقره یک مادةپارامغناطیس ) اورانیم یک مادة1

  . شوند میدر جهت میدان مغناطیسی خارجی القایی دوقطبی مغناطیسی  دارايحضور میدان مغناطیسی خارجی  ی درطیس) مواد دیامغنا2

  هاي مغناطیسی هستند.  ) مواد پارامغناطیسی داراي حوزه3

  هستند.  یفرومغناطیساز مواد ) همۀ فلزات 4

I1

I2
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Bت در شکل زیر، چهار سیم راست حامل جریان در میدان مغناطیسی یکنواخ  - 133


اند. به یک متر از کدام سیم نیروي مغناطیسی  قرار گرفته 

2شود؟  بیشتري توسط میدان مغناطیسی وارد می 1 4 3 1 7( / , / )     
1 (a               
2(b   
3 (c   
4(d   
  
  

  پارامغناطیس است؟  ،یک از مواد زیر کدام  - 134
    ) نیکل 2    آهن ) 1

  ) پالتین 4    ) کبالت3
هاي  هاي مغناطیسی هستند، سبب القاي دوقطبی دوقطبی ……طور ذاتی  که به ……تواند در مواد  حضور میدان مغناطیسی خارجی می   - 135

   شود.  میدان خارجی ……مغناطیسی در 
    پارامغناطیسی، داراي، خالف جهت ) 1
  ) دیامغناطیسی، فاقد، خالف جهت 2
    ) پارامغناطیسی، داراي، جهت 3
  ) دیامغناطیسی، فاقد، جهت 4

 ها دربارة وسیلۀ زیر، توضیح درستی است؟  یک از گزینه کدام  - 136

 

  
  
     کاربرد اصلی این وسیله در محاسبۀ جریان القایی است. ) 1
  هاي الکتریکی است.  هاي مغناطیسی ناشی از جریان کار این وسیله، میدان ) اساس2
  ثیر خاصی روي کارکرد آن ندارد. پیچ تأ ) تعداد دور سیم3
  ) کار آهنربا در این وسیله، ایجاد تغییر شار مغناطیسی است. 4

I = A2

B
�

I = A3 I = A3 I = A2

45° 30°60°

(b)(a) (d)c( (
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گــاوس  40 در محل سیملوله با آهنگمیدان مغناطیسی بزرگی  اریم. اگردر اختیار د 240cmدور و سطح مقطع  1000لوله شامل یک سیم  - 137

  لوله بر خطوط میدان عمود است.) سیمسطح مقطع لوله چند ولت است؟ ( سیم درط نیروي محرکۀ القائی متوسبزرگی  تغییر کند،بر ثانیه 

1 (38 10       

2 (32 10     

3 (310       

4 (316 10    

 tدر مــدت القــایی در حلقــه بار الکتریکیصورت زیر است.  زمان به برحسب 20اي به مقاومت حلقه عبوري ازنمودار شار مغناطیسی   - 138

   است. کولن   …… با ثانیه برابر

1 (05/0   

2 (5/0    

3 (50   

4 (5     

  

2صورت به SIحلقه برحسب زمان در 90با  اي پیچهمعادلۀ شار مغناطیسی عبوري از   - 139 4 6t t     .5 اگر مقاومــت پیچــهاست 

  آمپر است؟  36 با ی متوسط عبوري از پیچه برابرریان القایت جشد ،هاي زمانی داده شده در چه تعداد از بازه ،باشد

  دو ثانیۀ دوم  -    دو ثانیۀ اول  -

  ثانیه  5تا  1بازه زمانی  -    ثانیۀ اول  چهار -

    صفر ) 1

2 (1    

3 (2    

4 (3   

1 اگر .دهد را نشان می  2Iو  1Iهاي  حامل جریانموازي بلند بسیار دو سیم  ،زیرشکل   - 140 2I I  اگر بزرگــی میــدان مغناطیســی باشد و

  فرض شوند، در این صورت کدام گزینه درست است؟  GBو EB ،FBبه ترتیب (G)و (F)، (E)برایند حاصل از دو سیم در نقاط 

1 (FB سو،  برونGB وEB سو  هر دو درون  

2 (FB سو،  درونGB وEB سو  هر دو برون  

3 (FB وGB سو،  هر دو برونEB سو  درون  

4 (FB وEB سو،  هر دو برونGB سو  درون  

  

I1
I2

d

d d

d

2

(E) (F) (G)

t(s)

0/7

t

(Wb)

-0/3

Φ
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  )2شيمي (       
  

  
  
  
  

 هاي طراحي سؤال
  

4نشدةدر واکنش موازنه   - 141 2 2 2AB C AC B C   لحظۀ شــروع از ، اگر سرعت متوسط واکنش

10تا پایان دقیقۀ دهم برابرواکنش  005/ mol .s 2مگر 240باشد و در این مدتC  مصرف شود، جرم
  کدام است؟  Cبرحسب گرم بر مول مولی
1(20        
2 (40      
3( 80       
4 (120   

1ثانیه برحسب 30تا 10در فاصلۀ زمانیواکنش، متوسط دول داده شده، سرعت با توجه به اطالعات ج  - 142 1mol .L .min   کدام است؟   
  

40   30   20   10  0  
   (s)زمان          

mol)1غلظت                           .L )   
 -  4/1  2/2 - 5 [A]   
2  x   - 0 8/ 0 [B]   
y    -  1/2 2/1 0 [C]   

  

1 (5/1                             
2 (4/2    
3 (3      
4 (8/4     

2« گازي واکنش فرضی  - 143 3A B xC « ةو نمودار زیر را که براي مادC  رسم شده است، در نظر بگیرید. اگر سرعت متوسط واکــنش

1ثانیه برابر 40تا 30در فاصلۀ 12mol . L . min  باشد، ضریب مادةC  شودفرض لیتر  3کدام است؟ (حجم ظرف (.  
1 (1                                 
2 (2  
3 (3  
4 (4   
  
  
  
  

  دقيقه 25

 ) 2( شيمي

(از ابتداي  در پي غذاي سالم
سرعت متوسط و شيب نمودار 

 /زمان تا انتهاي فصل)  -مول
 ناپذير نيازي پايان ،پوشاك

(از ابتداي فصل تا ابتداي 
  واكنش استري شدن) 

    112تا  86هاي  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 
 ا براي آزمون امروز چیست؟گذاري شم هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

10 20 30 40 50

12

14

(s)زمان

ماده (mol)مقدالاير



 27:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 ارديبهشت 3 آزمون -)7( پروژة
 

  است؟  درستزمان براي تساوي  -کدام نمودار غلظتوجه به تساوي داده شده مشخص کنید، با ت  - 144

2 3 3
2

[B] [A] [C]R
t t t

    
  

  y¹¨H»   

  
  
  

  
  
  
  
1  (         2    (  
 
 
  
  
 
  
  
  
3(         4    (  
  

دهیم تا واکنش به صورت کامل انجام شود. نمودار زیــر، تغییــرات مــول  گرم سدیم را با هم واکنش می 80اکسید و (III)گرم آهن 80  - 145
 ) .دهند ها واکنش نمی (ناخالصیشود؟  ید میدرصد تول 70کدام ماده را نشان می دهد و در پایان واکنش چند گرم آهن با خلوص

156 16 23(Fe , O , Na : g .mol )     
                      56 -سدیم) 1
   80 -) سدیم2
  75/92 -اکسید (III)) آهن3
    80 -اکسید (III)) آهن4
  

3« اگر در آغاز واکنش  - 146 4 2A(g) B(g) C(g) D(g)  «، مــول  8/2 ،لیتري واکــنش 5موجود در ظرف  يهاي گاز مجموع شمار مول
فقــط  ي واکنش،(در ابتداواکنش در این بازة زمانی کدام است؟ متوسط مول کاهش یابد، سرعت  4/2دقیقه این مقدار به  2باشد و پس از گذشت 

  د.) نر دارحضو ها دهنده واکنش

1 (1 10 01/ mol .L .min    2 (1 10 2/ mol .L .s    

3 (1 10 02/ mol .L .min    4 (1 10 1/ mol .L .s    

مول

زمان

0/2

0/4

0/6

0/8

1

A

B

C

t(s)

mol . L)غلظت (
-1

0/2

0/4

0/6

0/8

1

A

C

1/2

B

غلظت

t(s)

(mol . L (
-1

0/2

0/4

0/6

0/8

1

A

C

1/2

B

mol . L)غلظت (
-1

t(s)

0/2

0/4

0/6

0/8

1

A

C

1/2

B

غلظت

t(s)

(mol . L (
-1
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3 نشــدةدر واکنش موازنه   - 147 2 2 2KNO (s) K O(s) N (g) O (g)  ، لیتــر گــاز اکســیژن بــا  40،دقیقــه 20در مــدت زمــان

11چگالی 28/ g .L است؟  نادرستهاي زیر در مورد این واکنش  شود. کدام یک از گزینه تولید می  

116 14 39(O , N , K : g .mol )     

10 ، همین بازة زمانیدر  ،این واکنشدیگر تولید گاز متوسط سرعت ) 1 032/ mol .min  .است   

  مول پتاسیم نیترات مصرف شده است.  28/1، بازة زمانیدر این  )2

10، بازة زمانی) سرعت متوسط واکنش در این 3 044/ mol .s  .است  

  یابد.  واکنش کاهش میمواد جامد گرم از جرم مخلوط  12/69، در بازة زمانی ذکر شده) 4

0برابر درصد جرمی کربن در هیدروژن سیانید است با سرعت واکنش 8/1یک مول از آلکانی که درصد جرمی کربن در آن   - 148 مــول بــر  /01

 شود؟  میشده اکسید تولید  مول آلکان باقیمانده در ظرف، نصف مول کربن ديمقدار ثانیه در حال سوختن است. پس از چند ثانیه 

114 12 1(N , C , H : g .mol )     

1 (10       

2 (100     

3 (25      

4 (40    

  صحیح است؟  گزینهکدام   - 149

  اکسید، دو چهرة آشکار و پنهان دارد.  ردپاي غذا برخالف ردپاي کربن دي) 1

  شود.  ) خرید به اندازة نیاز باعث کاهش تولید زباله و پسماند و افزایش مصرف انرژي می2

  رود.  شود و از بین می مصرف و مابقی آن به زباله تبدیل می ،) ساالنه حدود هفتاد درصد غذاي تولیدي3

  است.  ها کارخانهها در خودروها و  اکسید در ردپاي غذا کمتر از سوختن سوخت ) سهم تولید کربن دي4

  چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟   - 150

  ف کلسیم کلرید در آب گرماده است. ) انحالل آمونیم نیترات برخالآ

  ب) اکسایش چربی ذخیره شده در کوهان شتر برخالف اکسایش نیتروژن گرماده است. 

2Hلدو موپ) کلسترول یک الکل سیرنشده است که هر مول آن با  (g) شود.  سیر می  

  اي به ویژه متان است.  هاي پنهان ردپاي غذا، تولید گازهاي گلخانه ت) یکی از چهره

1 (1       

2 (2     

3 (3       

4 (4    
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  هاي گواه (شاهد) سؤال

 
  

  کدامند؟از راست به چپ به ترتیب   C و  A،  B  دهد، مواد با توجه به شکل زیر که روند تولید الیاف را در جهان نشان می  - 151

    چرم    –پنبه  –) پشم 1

  پلی استر –چرم  –) پنبه 2

  پلی استر  –پنبه  –) پشم 3

  پنبه  –پلی استر  –) چرم 4

  

  

  

  درستی تکمیل نماید؟ تواند عبارت زیر را به کدام گزینه می  - 152

  »اندازة مولکول پروپان همانند مولکول . . . ، . . .  است و جرم مولی ترکیب . . .  برخالف سلولز، . . . است.«

    زیاد بسیار – انسولین – کوچک –) آب 1

  کم – آب – بزرگ بسیار – نشاسته) 2

    زیاد بسیار – آب – بزرگ بسیار –اتن  ) پلی3

  کم – آمونیاك – کوچک – اکسید دي  کربن) 4

  چند مورد از مطالب زیر درست است؟   - 153

شــده و جــایگزین الیــاف ها در طول چند دهه، انواع گوناگونی از الیاف ساختگی بر پایۀ نفت، شناسایی و تولید  دان الف) با تالش شیمی

   ه است. ی گردیدطبیع

  شوند.  هاي پتروشیمی تولید می ب) الیاف ساختگی از واکنش بین مواد شیمیایی در شرکت

  شود.  ها، فرش، پرده و . . . استفاده می پ) از الیاف ساختگی افزون بر تهیۀ پارچه و پوشاك به طور گسترده در تهیۀ انواع پوشش

  شود.  پنبه تهیه می هاي تولیدي در جهان از ت) حدود نیمی از لباس

   شود.  میپنبه از این الیاف تشکیل  است کهالیاف گلوکز، سلولز  ةث) مونومر سازند

1 (1      

2 (2    

3 (3      

4 (4  

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

−Iw



 30:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 ارديبهشت 3 آزمون -)7( پروژة
 

شود و در آن . . . جفت الکترون پیوندي وجود دارد و نسبت تعــداد کــربن بــه  است که در تهیۀ پتو از آن استفاده می پلیمري. . . مونومر   - 154

 . . . است.  برابر وژن در ساختار آنتعداد هیدر

3) وینیل کلرید 1 62        

1) سیانواتن 2 9   

4) سیانواتن 3 63        

4) وینیل کلرید 4 93    

 .  ……هاي آلی حل  است و در حالل  ……اشد، نقطۀ ذوب این پلیمر ب می ……درصد جرمی فلوئور در واحد سازندة تفلون برابر   - 155

112 19(C , F :g mol )    

    شود نمی  -باال   -درصد  38) 1

  شود می  -پایین   -درصد  76) 2

    شود نمی  -باال   -درصد  56) 3

  شود نمی  -باال   -درصد  76) 4

 . . .  جز هب ،ستندهصحیح  ها گزینههاي زیر تمامی  در ارتباط با شکل  - 156

  
  (ب)                                                              (آ)                                               

  . استپلی اتن سنگین  ،پلی اتن سبک و پلیمر (آ) ،) پلیمر (ب)1

  دن است.ش يدر شرایط گوناگون انجام واکنش پلیمر ،) تفاوت این دو پلیمر2

  شود.  هاي پالستیکی استفاده می و از پلیمر (آ) در ساخت لوله یپالستیک ۀ) از پلیمر (ب) در ساخت کیس3

  پذیر اما پلیمر (ب) سخت و کدر است.  ) پلیمر (آ) شفاف و انعطاف4

 بو و طعم در شکل زیر، چند مورد صحیح است؟ ةایجاد کنند ةدر ارتباط با ماد  - 157

  انوات نام دارد. آ) این ماده بوتیل ات

2هاي ناپیوندي به پیوندي آن  ب) نسبت تعداد الکترون
  است.  11

  اي از مواد آلی به نام اترها است.  پ) این ترکیب جزء خانواده

  . استپیوند دوگانه  2ت) این ترکیب داراي 

    1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3   



 31:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 ارديبهشت 3 آزمون -)7( پروژة
 

 ؟هستنددرست هاي زیر  از عبارتچند مورد  ،دهد ها را در آب نشان می هاي راست زنجیر و الکل پذیري آلکان با توجه به نمودار زیر که انحالل  - 158

 

  
  

  هاي راست زنجیر است.  ) مربوط به آلکان2ها و نمودار ( ) مربوط به الکل1) نمودار (آ

   . شوند حل نمی ،حالل قطبی استیک در آب که  ،ها به علت ناقطبی بودن ب) آلکان

  یابد.  ها افزایش می دوستی آن خصلت آب ،ها پ) با کاهش تعداد کربن در الکل

  شوند.  کربن) با تشکیل پیوند هیدروژنی به خوبی در آب حل می 5هاي سبک (تا  ت) الکل

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

  ؟هستندصحیح ر از مطالب زیچند مورد  ،دهد را نشان می» ث«که ساختار ویتامین  ساختار روبروبا توجه به   - 159

        

  شود.  آ) این ویتامین در آب حل شده ولی در چربی حل نمی

  ب) در ساختار آن یک گروه کربونیل و چهار گروه هیدروکسیل وجود دارد. 

  جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.  12پ) در ساختار این ویتامین 

  کند.  آن براي بدن مشکلی ایجاد نمی ةو دفع از بدن، مصرف بیش از اندازت) به علت حل شدن در آب 

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

 است؟   هاي زیر درست بیان شده با توجه به دو ساختار زیر، کدام یک از گزینه  - 160

3 2 2 2 2II : CH CH CH CH CH OH                           3 2 2 2I : CH CH CH CH OH     

  هاي یکدیگر و با آب را دارند.  ول) هر دو مولکول توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولک1

  . است (II)هاي تر از مولکول قوي (I)هاي دروالسی بین مولکول ) نیروي وان2

  دهد.  ها را تشکیل می ) گروه عاملی هیدروکسیل بخش ناقطبی این مولکول3

   . استهاي راست زنجیر  پذیري آلکان در آب همانند انحالل (II)پذیري مولکول ) انحالل4

  

)1(نمودار 

 )2(نمودار 


