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  معنا شده است؟  نادرستكدام واژه  - 1
  آيد.  نَمد: پارچة نازك كه از كوبيدن و ماليدن پشم يا كُرك به دست مي )1
  ) شائبه: به شك اندازنده دربارة وجود چيزي، و به مجاز، عيب و بدي يا نقص در چيزي  2
  ) لفاف: پارچه و كاغذي كه بر چيزي پيچند.  3
  كه در معرض چيزي قرار گرفته يا تحت غلبه و سيطرة آن است؛ بازيچه   ن) دستخوش: آنچه يا آ4

  شود؟  اماليي ديده مي غلطدر ميان گروه واژگان زير چند مورد  - 2
خطـوات   -آغامحمدخان  -نهيب و صفير  -خاك زليل  -طوع و رقبت  -اسرار و پافشاري  -حسن سيرت  -صباهت و زيبايي  -بحران عصبي«

  » گزار گذاران خدمت قانون -قضا و قدر -حطام دنيا -متقارب
   ) دو  4  ) سه 3  ) چهار  2  پنج   )1
  است؟  »حسين منزوي«شاعر كدام بيت  - 3

  نشترِ عشق بر رگ روح زدند / يك قطره فروچكيد و نامش دل شد  چون )1
  ) ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست / در حضرت كريم، تمنا چه حاجت است؟ 2
  همه دلپذير من / تا ز تو دلپذير شد، هستي ناگزير من  ، شدو) نازِ تو و نيازِ ت3
  ) به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا 4

  كدام است؟  ترتيب به» استعاره -مجاز -كنايه -تشبيه«هاي  ترتيب توالي ابيات به لحاظ داشتن آرايه - 4
  د در لحد پس از صد سال / به بوي آن سر زلف تو شست برخيزد الف) كسي كه خاك شو

  ب) اي دل ار راستي از زلف سياهش طلبي / همه گويند مگر علت سوداست تو را 
  كرد  داشت / حديث روي تو ناهيد با قمر مي ج) سحر كه شاهد خاور نقاب برمي

   ب برخورند تا روند به هر گوشه عاشقان / شايد به آفتاب جهان ذره مي نچود) 
   ) الف، ج، د، ب 4  ) الف، د، ب، ج 3  ) د، الف، ب، ج 2  د، ج، الف، ب  )1

  هاي كدام گزينه به درستي در بيت زير تماماً وجود دارد؟  آرايه - 5
  » بلبلم، ليك چو گل عهد ببندد با زاغ / من دگر با چه دلي لب به سخن باز كنم«
  خيص، كنايه، ايهام تناسب، حسن تعليل  ) تش2  تشبيه، ايهام، جناس، ايهام تناسب   )1
  آميزي، تشبيه   ) تضاد، تشخيص، حس4  نظير  ) كنايه، تناقض، استعاره، مراعات3

  است؟ » نقش تبعي« فاقدكدام بيت  - 6
  يك مرغ گرفتار در اين گلشن ويران / تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند   )1
  تو آفت جان صد هزار جا كشتي  ) كسي نديده كه يك تن دو جا شود كشته / مرا 2
  ) عندليبم آخر اي صياد خود گو، كي رواست / زاغ در باغ و زغن در گلشن و ما در قفس 3
  وفا كشتي   من هالك شوم از طبيب شهر بپرس / كه مرگ كشت مرا يا تو بي ) چو4

  در كدام گزينه وابستة پيشين بيشتري وجود دارد؟  - 7
  هاي مرا فراموش كردند.  ها همة حرف هايي را به آن دو نفر گفتم ولي آنترين راه رسيدن به هدف ن ساده )1
  ها بسيار خوشحال شدند.  هاي پاية اول و دوم را ياد دادم و آن ها با آن ابزارهاي ساده درس ) ظرف چند ماه به اندازة يك سال تحصيلي به همة آن2
  همشهريان خود اين همه زرق و برق را رها كند. همة براي خدمت به ) در اين پنج سال تالش كردم تا دكتر عابدي را قانع كنم 3
  كنند.   باشند و به همه خدمت مي ) اين هر دو ياران خوب من بهترين پزشكان استان خود مي4
  
  

)2(فارسي
  سال اول مباحث نيم

  85تا  10صفحة 

دقيقه 15   گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  يد:خود را بنويس 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

    

  سؤال) 153يازدهم ( جامع فارسيكتاب  475تا  323ت هاي آزمون بعد: سؤاال برنامة تمرين
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  مفهوم ابيات كدام گزينه با عبارت زير متناسب است؟  - 8
  » ه بود، نه از بخل بلكه از آن جهت كه به بيشتر از آن احتياج نداشت.اي قناعت كرد ام با همة تمكني كه داشت به زندگي درويشانه خاله«

  م و نيست مرد وصالش يكه دل تو / به روز وصل نديدالف) به ياد دوست قناعت كن، اوحدي، 
  نيست / عالمي هست درين گوشه كه در عالم نيست  نمپر ب) در قناعت لب خشك و مژة 

  من يكي است  ين و قصر زرنگارطال / چهرة زر ج) قلب من گرديده از اكسير خرسندي
  رب چه نهادند در اين شكر و بادام  د) هيچ از لب و چشم تو قناعت نتوان كرد / يا

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

  . … جز بهشود  افت ميها دري از همة گزينه» نجانم آرزوستبيش مرمرا، برو / آن گفتنت كه گفتي ز ناز بيش مرنجان «مفهوم بيت  - 9
    بادة گلفام تلخ تر، بود چون بود  ميگون به خاطر بار نيست / هست شيرين حرف تلخ آن لب )1
  » آري/ همچون دل تو بحري در هيچ بر نباشد«) گفتم دل من از خون درياست، گفت 2
  تر ز هر سالمي  لب خوشبهتر ز هر نشاطي / دشنام آن شكر رو ) اندوه آن پري3
  گوارد  او نمي  از دست يار شيرين / بر دل خوش است نوشم بي ونوشدار چوهرم ) ز4

   ؟ با كدام بيت متناسب است» فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد / در غيرت ما نيست كه در ننگ بميريم«مفهوم بيت   -10
   رو نام مردان را به ننگ آلوده است دختر رز را مكن زنهار صاحب اختيار / كاين سيه )1
  فارغم   يساي ك مراد / بر در دونان ز ننگ جبهه) خاكساري بس بود صائب مرا خا2
   آيي؟ گر بيرون نميج چرا يك ره ز خود اي بي/  نه اي گر تيغ چو بين وز شجاعت جوهري داري) 3
  تر است  ) انتظار مرگ را تا كي نهي نام حيات؟ / در بال تن دادن از بيم بال اولي4

  

  
  

     است؟ متفاوتدر كدام گزينه » محجوب« ربرد معنايي واژةكا -11
  خواهد تماشـــاي پري از تو چشمِ بسته مي  دار شرم باش  ) سخت محجوب است حســــن آيينه1
  شاهد محجوب از حســرت بنگشــايد زبان  ) دلـــــبر مظلوم از خجلـــت بـــنسرايد ســـخن2
  ليـــك نـــامحـــرمان از آن مــــحجوب  ان به حـــاجتـــي مــــنسوب  ) هـــــر يـــكي ز3
   سازد هالكم انفعال او كه محجوب است و مي  ) ز چــــشم مــن مجوش اي گريه هنگام وصال او  4

  ؟نيستدر كدام گزينه غلط اماليي مشهود  -12
    زنيـنش از اكراهكـــه دور بـــاد دل نــا  ولـــي كــراحــيت پــادشــام دور افكند )1
  آن كه بودت يار جاني دشمن جاني شود  چو مردان ذايل و فاني شود مردي هم ) نيك2
  كامــروز هــالل اســـت ورا رازگشـايي  ) خـــواهم سـخنـي گفت دهـانم بمبنديد3
  جز كه بســـتان و زر و ضــيعت نـستاني  ) سيــرت راهزنـــان داري لــيــكن تـــو4

 دسالي با كدام شاعر ديدار كرد و كدام كتاب را از او هديه گرفت؟موالنا در خر -13
    اسرارنامه -) عطّار2    نامه الهي -) سنايي1
  الطّير منطق -) عطّار4    نامه مناجات -) سنايي3

 زير چند تشبيه وجود دارد؟ ةدر منظوم -14
 ةز شراب خون / كجا شهد است اين اشكي كه در هر دانكنم بيرون / مرا هر شعر دريايي است لبريز ا مرا هر لفظ فريادي است كز دل مي«

 »خون است، چنين آسان منوشيدش. ةلفظ است / مرا اين، كاس
  ) شش4  پنج) 3  ) چهار2  ) سه1

االت آشناسؤ -)2(فارسي 
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 مشهود است؟» آميزي حس« ةآراي  در كدام گزينه -15

  كه دل در بــنــــد داري ييبــــه ســـودا  ) چه شيرين اســـــت يارت اي نــــي قــند1
  ديده زان سرو خرامان چه تــــواند دريافت  از لطافت نتوان رفتــــــن جان را ديــــدن )2
  كه تا يك دم برآسايم ز دنيا و شر و شورش  خواهم كه مردافكن بود زورش ) شراب تلخ مي3
  چو پسته زود شـــــــورانگيز گــــــردي  آميــــــز گــــردي ) تو گر چون پسته رنگ4

  وابسته است؟ ةجمل دفاقكدام بيت  -16
  جرم و خطا و عصيان از ما بود هميشه   ) لطف و عطا و احســــان پيــوسته از تو آيد 1
  هر ذره كو به وصفت گويا بود هميشه   ) از تنگي دهـــــانت يــــك ذره گفته باشد 2
  بگذار تا دل من بر جــــا بود هميشه   ) جاي دل است كويت زان جا مران به جورش  3
  اشكم ميان مـــردم رسوا بود هميشه   تا شاهد جمـــــالت مستـــــور باشد از من) 4

 كامالً درست است. … ةبيت گزين جز ابيات به ةشده در هم هاي مشخص نقش واژه -17

  رو كاين بار گران داري (قيد) مي سبـــــكزنهار   ها  ) ترســـم گسلد مــــويت از كــشمكش دل1
  ها (صفت) دارد كه بربنديد محمل جرس فرياد مي  ه امن عيش چون هر دم چ جانان) مرا در منزل 2
  ايزد گنــــه ببـــخشـــد و دفع بال كند (مسند)  كند  روافروش حــــاجت رندان  ) گــــر مـــي3
  الهي (نهاد) حكمتدر فكرت تو پنــــهان صـــد   ) اي در رخ تو پيــــدا انـــوار پـــادشـــــاهي  4

 ها ذكر شده است؟ ترتيب در كدام بيت به» جاودانگي عشق -ناپذيري عاشق نصيحت -ناپذيري از عشق رهايي«مفاهيم  -18

  ننيوشم سخن چه فايده گفتن، چو پند مي  الف) مرا مگوي كه سعدي طريق عشق رها كن
  معاشــــران ز مي و عارفان ز ساقي مست  ب) نگاه من بـــه تو و ديگران به خود مشغول

  يــــادگـــاري كه در اين گنبد دوار بماند  تر  ــداي سخــن عشق نديدم خوشج) از صــ
  وين بـــحر را چــو نيك بديدم كران نبود  د) گفــــتم كــــرانه گيـرم از آشوب عشق او

  ديمـــديم، پريـــبامي كه پري ةــاز گوش   د ــت نشينـهـ) دل نيست كبوتر كه چو برخاس
     ج -د -) ب2    ج -الف -) د1
  هـ -د -) ب4    د -الف -) هـ3

   تناسب مفهومي دارد؟» …علي السماوات و االرض االمانةانا عرضنا « ةشريف ةبا آي  كدام گزينه -19

  خورشيد درخشـان بروم ةتا لب چشم  زنان   صفت چــــــــرخ ) به هواداري او ذره1
  انت نشسته استشبنم به روي گل به امـ  ) بر حسن زودسـيرِ بهار اعتمــــاد  نيست  2
  هر چه آغـــــاز ندارد نپذيـــــرد انجام  ) ماجـــراي من و معشوق مرا پايان نيست  3
  امانتي است كه روح االمين نبوده امينش  عشقت  ة) بيا كه در دل تنگ من از خزين4

 قرابت دارد؟» ن باشدانسانت اين گما ةكدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست / چرا به دان«كدام گزينه با مفهوم بيت  -20

  بايد كشيد اي چـون مور مي در بهاران دانه  ستان زير خاك  زم ) تا تواني آرميدن در1
  عشقم ةمرا هرگز نسازد خاك پنهان، دان  گيا رويــد   ) پس از مرگ از زمين مرقدم مردم2
  گشودبايد  در بهاران بال و پر چون دانه مي    خزانبايد كشـيدن در  جيب خاك مي  ) سر به3
  هر چند در هواي تو چــــــون مرغ پر زنم    روزگارام به خاك در از رنـج  ) چون دانه4
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  و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي ة (أو إلي من  ن األصح26ـ  21العربي(           

  :!»فاًعينَ أَلْفيضِ مئَة و تسخْطني بعد التَّأع رجاء ،ف تومانصار المبلَغُ مئَتَينِ و ثمانينَ أَلْ« -21

  نود هزار به من بده!لطفاً بعد از تخفيف صد و  ؛تومان شد دويست و هشتاد هزار ،مبلغ) 1

  و هفتاد هزار به من بده!لطفاً پس از تخفيف صد  ؛شوددويست و شصت هزار تومان مي ،مبلغ )2

   يف صد و هفتاد هزار به من بدهيد!لطفاً بعد از تخف ؛دويست و شصت هزار تومان شد ،مبلغ )3

  لطفاً پس از تخفيف صد و نود هزار به من بدهيد! ؛دويست و هشتاد هزار تومان شد ،) مبلغ4

22- »دق و ال تَهرإنْ تُعوك بِالصنَفس أخرى، ود عوباتع فَلَنْ تُواجِه صن الواقم ن أفضل األعمال في الحياة! بهذا م:«  

   شوي و اين از بهترين كارها است! رو نمي ههاي ديگري در زندگي روب استگويي عادت كني و از واقعيت نگريزي پس با سختي) چنانچه خودت به ر1

  ين از برترين كارها در زندگي است!رو نخواهي شد و ا ههاي ديگري روب ) هرگاه وجدانت به راستگويي عادت كند و از حقيقت فرار نكني پس با دشواري2

    ين از بهترين كارها در زندگي است!رو نخواهي شد و ا ههاي ديگري روب را به راستگويي عادت بدهي و از واقعيت فرار نكني پس با سختي ) اگر خودت3

  !گردي و اين از برترين كارها است رو نمي ههاي ديگري روب پس با دشواري هاي زندگي نگريزي هي و از واقعيت) اگر خودت را به راستگويي عادت بد4

  عين الصحيح: -23

  !كنند ها به ما كمك مي كه در سختي هستند  برادر ما كساني دو :!ا في الشدائدنإخواننا من يساعدون )1

  !يك دوست براي خود برگزيده است زيان ديده است (دو رو) را هركس انسان رنگارنگ :!من اتّخذ اإلنسان الملون صديقاً له يخسر )2

  !ثير بزرگي در جامعه دارندشهيدان تأ  وصيت :!أثر عظيم في المجتمعوصايا الشهداء كان لها  )3

  !كرد چهار شرط قبول مي آموزان را با معلم دانش :!المعلّم كان يقبل التالميذ بأربعة شروط )4

  :الصحيحعين  -24

 !مطالعه كنمديني  مدرسة دربارةتصميم گرفتم : !المدارس الدينية أطالع عنعزمت أن  )1

  !كنند شگاه باشند بازيكنان را تشويق ميورز تماشاچيان در اگر: !ن المتفرّجونَ في الملعب يشجع الالعبونإن كا )2

چيزهـا   كافي نيست تا همة براي تو زيرا عمر ،ازخطاهاي ديگران درس بگير :!كُلّ األشياء اليكفيك لتَختبر من أخطاء اآلخرين لأنّ العمر اعتَبِر )3

    !را آزمايش كني

  !هاي بزرگ پروردگار را ديديم جا نشانه آن رفتيم و دربه جنگل همراه دوست مهربانم  :!رأينا هناك آيات ربنا الكبري ذهبنا إلي غابة مع صديقي الحنون و )4

  

دقيقه 10)2( زبان قرآن،عربي
  سال اول مباحث نيم
  

  42تا  1 صفحة

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

  سؤال) 130عربي يازدهم (كتاب جامع360تا231هاي آزمون بعد: سؤاالتبرنامة تمرين
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   7: ةصفح  دهميازمي عمو   1400 بهمن 8آزمون  -)4( ةپروژ 
 

  :الخطأعين  -25

ه ورزشگاه رسـيديم از تماشـاگراني كـه تـيم خـود را تشـويق       كه بزماني: !المتَفَرِّجينَ الّذينَ يشجعونَ فريقهم عبِ امتأل منالملْ نا إليحينما وصلْ )1

  كردند، پر شده بود! مي

  تر از شلوارهاي زنانه است!هاي مردانه ارزانهاي پيراهندر اين بازار قيمت: !السراويل النِّسائيةوقِ أسعار القُمصان الرِّجالية أرخَص منهذا الس في )2

 از كالس بيرون كردند! رساند،هايش ضرر ميكالسيآموز اخاللگري را كه با رفتارش به هم دانش: !الصف يضرُّ زمالئه بِسلوكه خرِج تلميذ مشاغب مناُ )3

  رد شويم!ما بايد بليت بخريم تا براي ديدن مسابقه به ورزشگاه وا: !نَدخُلَ الملعب لمشاهدةِ المباراةِ نَشتَري البِطاقَةَ حتّيعلَينا أن) 4

  : ميزِ التعريب الصحيح للعبارات التالية -26

  سيارةٌ تَنقُلُنا إلى الجامعة!لَنْ تُوجد  :!شود كه ما را به دانشگاه برساند ماشيني يافت نمي )1

  وذُ بِك من صالةٍ ال تَرفَع!اللهم أَع :!آورم شود به تو پناه مي خدايا از نمازي كه باال برده نمي )2

  عمرَة ألفَي سنَة!قَد يبلُغُ عمر أشجار م: !رسد درختان كهنسال گاهي به دو هزار سال مي عمر )3

  قبل الكَالم يسلَم من الخَطأ! الذي يفكِّرُ :!ماَند كند از اشتباه در امان مي مي كسي كه قبل از سخن گفتن فكر  )4

  :الخطأعين  -27

 المحاصيلِ! اَلسياح: حصار حولَ المزارِع يستعمله للحفاظ علي )2  »!أهداف«مرمي الفَريق اآلَخر و جمعه  الهدف: إدخال الكُرةِ في )1

  »!واتأَم«بدنه و جمعه  روحه من ت: الّذي خَرجتالمي )4  كُرَةِ القَدمِ! اليد في حارِس المرمي: العب يجوز لَه االستفادة من )3

  يح عن مرادف الكلمات:عين الصح -28

  مساعدة قبيحة لكشف أسرار النّاس: محاولة هو التجسس و) 2  نسخر من باآلخرين ألنّه من األعمال القبيحة: نستهزئعلينا أن ال) 1

  ليت المستقيم: الطريق إلي أرشدهم الذين يضلّ ربما) 4  نبعد الذنوب: أكبر من ألنها الغيبةعن  نجتنبيجب أن ) 3

  :المضاف إليهاسم المكان في محل  عين -29

1( !ن هدوئها بلونها البنفسجية ترجع االمور كلّها إليه )2  هذه غرفتي الكبيرة أتمتّع مافي مدرستنا مديرة ذكي!  

  !الديعد مسجد مدينتنا من أقدم اآلثار التاريخية في الب )4  في اليوم التالي لفتح متجره! إنّ تاجرنا يتوقّع الربح (سود) )3

  فضيل:تّالعين ما فيه اسم  -30

  حياتهم اليومية! أسعي النّاسِ من يجتهد كثيراً في )2  آخر الصف جنب زميلي الحميم! قَد جلَست في )1

: أَثمرَ التّعاونُ بين البلدين بنتائج مفيدة!   )3 علِّم   أهدي صديقي عيوبي إلي بعد ما أصلح نفسه! )4  قالَ الم
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  يابد؟  بينديشد، زندگي او به چه صورت ادامه مي يزماني كه انسان از سطح زندگي روزمره فراتر رود و در افق باالتر  -31
  بيند.  رو مي هتر و برتر روب ) خود را با نيازهاي مهم2   بيند.  ابعاد جسماني، روحاني، مادي و معنوي خود را هماهنگ مي )1
    شود. ) سعادت دنيا و آخرتش تضمين و قرين راه درست زندگي مي4  شود.  اي كه برآمده از نيازهاي برتر است، مواجه مي هاي ويژه سرمايه ) با3

  حكم روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان بر شخصي كه روزه براي او ضرر دارد، چيست و اين حكم شرعي مبين كدام موضوع است؟   -32
  پويايي و روزآمد بودن اسالم  -تواند روزه بگيرد يا نگيرد ) مي2  پويايي و روزآمد بودن اسالم  -استروزه بر او حرام  )1
   توجه به نيازهاي متغير  -تواند روزه بگيرد يا نگيرد ) مي4  توجه به نيازهاي متغير  -) روزه بر او حرام است3

  گردد؟  مي مستفاد...» ناً فلن يقبل منه سالم ديو من يبتغ غير اال«كدام مفهوم از تدبر در آية شريفة   -33
  عدم پذيرش اعمال انسان متبوع انتخاب ديني غير از اسالم است.  )1
  ) راه رهايي از زيان فراگير بشري، انتخاب اسالم به عنوان روش زندگي است. 2
  شود كه تعاليم اسالم را نپذيرند.  ) زيان دنيوي و اخروي شامل كساني مي3
  است.  پذيرش اعمال و خروج از زيانكاري شرط اصلي ،) اسالم آوردن4

هـاي اعجـازي    مربوط به كدام يك از جنبه...» خداوند آنچه را كه امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد «سخن امام باقر (ع) كه فرمودند:   -34
  مردمان آينده بايد چگونه باشد؟  ايقرآن است و معجزة آخرين رسول الهي بر

   آن را داراي اعجاز لفظي بيابند. - ) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت2  آن را داراي اعجاز لفظي بيابند.   - مه جانبه بودنجامعيت و ه )1
  معجزه بودن آن را تأييد كنند.   - ) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت4    معجزه بودن آن را تأييد كنند.  - جامعيت و همه جانبه بودن) 3

  مطابق با كدام يك از موارد است؟ » عجز اثبات نهايت«و » اثبات عجز و ناتواني« ترتيب به  -35
  آوردن ده سوره از قرآن كريم  -آوردن كتابي مانند قرآن كريم )1
  مشابه آيات قرآن كريم  اي آوردن آيه -ده سوره از قرآن كريم ) آوردن2
  هاي قرآن كريم  آوردن يك سوره مانند سوره -) آوردن ده سوره از قرآن كريم3
   اي مشابه آيات قرآن كريم  آوردن آيه -اي از قرآن كريم ) آوردن سوره4

  توانستيم انتظار چه پيامدهايي را داشته باشيم؟  گانة پيامبران جايگاهي نداشت، مي هاي سه مسئوليت هر يك ازدر  ترتيب بهدر صورتي كه عصمت    - 36
  تعليم و تبيين دين و وحي الهي  -  هي اجراي احكام ال -  دريافت وحي و ابالغ آن  -
  انحراف در تعاليم الهي  -سرمشق گرفتن مردم و گمراهي آنان -از بين رفتن اعتماد مردم )1
   عصمت از انبيا سلب  -سرمشق گرفتن مردم و گمراهي آنان -) نرسيدن صحيح دين الهي به مردم2
  انحراف در تعاليم الهي امكان  -الهي انجام اعمال مخالف فرامين -هدايت از مردمامكان ) سلب 3
   سلب اعتماد از مردم  -انجام اعمال مخالف فرامين الهي -) الگوگيري نادرست مردم4

    قدرداني نكردن از پيامبر و چگونگي اين قدرداني در كدام گزينه آمده است؟  پيامد  - 37
  فرامين ايشان و پيروي از اهل بيت راه صحيح را انتخاب كنيم.  با تأسي به  -اختالف ميان مسلمانان و تجزيه شدن كشورهاي اسالمي )1
  با تأسي به فرامين ايشان و پيروي از اهل بيت راه صحيح را انتخاب كنيم. -) آلودگي به گناه و خروج از مسير الهي2
  اثر كنند.   ا بيبا اتحاد و همدلي نگذاريم دشمنان اسالم زحمات ايشان ر -آلودگي به گناه و خروج از مسير الهي) 3
  اثر كنند.   با اتحاد و همدلي نگذاريم دشمنان اسالم زحمات ايشان را بي -) اختالف ميان مسلمانان و تجزيه شدن كشورهاي اسالمي4

چگونه مطابق سومين آية سورة مباركة شعرا، جان پيامبر گرامي اسالم به چه دليل در مخاطره قرار گرفته بود و ايشان از نگاه جانشين خود   -38
  اند؟  توصيف شده

1( »كنَفس عاخب لَّكنينَ) «2  » پيامبر (ص) يك طبيب سيار بود.« -»لَعؤمكُونُوا ماو بر هدايت شما حريص است.« -»اَلّا ي «  
  »شما حريص است.او بر هدايت « -»لَعلَّك باخع نَفسك«) 4   »پيامبر (ص) يك طبيب سيار بود.« -»اَلّا يكُونُوا مؤمنينَ«) 3

  نام گرفت و پيامبر (ص) در روز اول بعثت به ايشان چه عنواني داد؟ » علي«به پيشنهاد چه شخصي، نخستين امام شيعيان،   -39
  وصي - ) رسول خدا (ص)4  وزير  - ) حضرت ابوطالب (ع)3  وزير  - ) رسول خدا (ص)2  وصي  - حضرت ابوطالب (ع) )1

راكت با برادرش در چه امري شده بود و بنابر حديث منزلت، تفـاوت اميرالمـؤمنين علـي (ع) بـا     حضرت موسي (ع) از خداوند خواستار ش  -40
  هارون (ع)، در حقيقت تبلور كدام مفهوم است؟ 

  عصمت امام  -) بازرگاني و تجارت2    عصمت امام  -هدايت كردن مردم )1
  ختم نبوت  -) بازرگاني و تجارت4    ختم نبوت  -مردم ) هدايت كردن3
   

  

)2(دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد.توانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانش   دقيقه 10
  سال اول مباحث نيم
  

  84تا  8 صفحة
  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفدين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال بل از شروع پاسخلطفاً ق
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

 سؤال) 290دين و زندگي يازدهم ( جامعكتاب  670تا  381هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرين
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41- All the students in his class like the science teacher because … homework on the weekend. 
1) always he gives only a little to them 2) gives to them only little always 
3) he always gives them only a little 4) he gives to them always only little 

42- I want to go shopping and buy … because we are going to invite some of our friends tonight. 
1) two bags of rices  2) three kilos of meat 
3) two slice of melon  4) four loafs of bread 

43- Recent research has found that children with hearing problems ... receive any education in 
developing countries. 

1) really 2) sadly 3) rarely  4) actually 
 

44- After a long day of shopping and touring, there is no better place to rest in than a/an … and quiet 
room with a soft bed. 

 1) balanced 2) healthy 3) effective  4) calm 
45- Scientists are trying to understand the main reason why the side effects of COVID-19 vaccines 

may greatly … from person to person. 
1) vary            2) imagine              3) exchange                     4) compare  

46- The … and exercises in this book cover all the points that are really important for advanced students. 
1) patterns 2) periods 3) costs  4) explanations 
 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

 

The Korean language, also a member of the Altaic language family, is spoken by about 77 million 
people. There are some differences between the North Korean and South Korean languages. 
Some Korean words come from Chinese. These words are written in Chinese characters, Kanji. 
But unlike Japanese, words of Korean origin are never written in Kanji. During the 15th century, 
a local phonetic script called En-mun (today known as Hangul) was invented. It was not based on 
Chinese models like the Japanese script, but on Sanskrit, the phonetic alphabet of ancient India. 

For a long time, the script was used only by the common people. The royal court and most 
important writers continued to use Chinese characters until the late 19th century. Today, however, 
Hangul is used by everyone in North Korea. In the South, the use of borrowed Chinese characters 
as well as Hangul is discouraged but nevertheless still accepted. When the Japanese took over 
control of Korea in 1910, they ended the use and teaching of Korean. But after the end of world war 
II, Hangul was revived, although Chinese writing is still taught in schools in South Korea. 

 

47- According to the passage, the Korean words which come from Chinese are written in … . 
1) Hangul  2) Sanskrit  3) Kanji  4) Japanese alphabets  

48- According to the passage, which sentence is NOT true?  
1) Hangul is a Korean phonetic script.  
2) Hangul was based on Chinese models.  
3) Japanese script was based on Chinese models. 
4) Hangul was based on the phonetic alphabet of ancient India  

49- Before the late 19th century, En-mun was popular among … .  
1) important writer   2) the royal court  
3) Chinese people   4) the common people  

50- The underlined word “revived” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
1) come back into existence   2) improve an ability  
3) develop a relationship   4) increase an amount   
 

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

 قهدقي 10  )2( زبان انگليسي 

  سال اول مباحث نيم
  60تا  15 صفحة

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  را بنويسيد: خود 10گذاري چند از  ، هدفزبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10هر  از

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
    

 

 سؤال) 170(زبان انگليسي يازدهم  جامعكتاب  467تا  298هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرين
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fنمودار تابع  مساحت محصور بين - 51 (x) x= −2  ؟ها در كدام گزينه نشان داده شده است با محور عرض ،آن وارونتابع نمودار و  1

1 (1
4   2 (3

4   3 (1  4 (5
4   

xخط - 52 y+ + =6 8 1 )اي به مركز بر دايره 0 , )−1  ؟مماس است. مساحت دايره كدام است 1

1 (π
2   2 (π

100  3 (π
50  4 (π

40  

fنمودار تابع - 53 (x) min , x
x

 
=  

 
 ؟است گزينهكدام  21

1 (x

y

  2 (x

y

  3 (x

y

  4 (x

y

  

fاگر تابع - 54 (x) x x= − +2 ) ةروي باز 4 ], b−∞  ؟كدام است bحداكثر مقدار ،يك باشد به يك 1−

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

mاگر - 55 xنمايي و مقدار تابع 0< xy m ( m )+ −= × −1 2  ؟كدام است m، كاهش يابد، مجموعه مقاديرxبا افزايش 1

1 (( , )+∞1
2   2( ( , )1 12  3 (( , )−∞ 1

2  4 (( , )+∞1  

و آن را رنـگ   كردهمانده را مجدداً نصف  باقيدايرة  نيمدر مرحلة دوم كنيم.  رنگ ميدر مرحلة اول نصف دايره را مفروض است.  rاي به شعاع دايره - 56

 ؟شود درصد مساحت دايره رنگ مي 96اگر اين كار را ادامه دهيم، پس از حداقل چند مرحله حداقل  .كنيم مي

1 (4  2 (5  3 (6  4( 7  

}اگر - 57 }f ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= 3 4 4 3 5 6 2 }و 5 }g ( , ), ( , ), ( , )= 1 3 3 2 4 (fog)گاه تابع ، آن5 (g of )−+  ؟چند زوج مرتب دارد 1

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

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( حسابانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ل به چند سؤال ميسؤا 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 )1( حسابان
 )1حسابان (

 )1(كل فصل ه جبر و معادل
/ توابع )2(كل فصل تابع 

(تابع نمايي)نمايي و لگاريتمي 
  79تا  1هاي  صفحه

  860تا   721هاي سوال                     :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
  پيمانه) 7(

 سوال140
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fتابع نمودار - 58 (x) a x (a ) x a= − + −2 2 2 2 a) ؟كدام است 21 )≠ 0  

1 (x

y

  2 (x

y

  3 (x

y

  4 (x

y

  

}اگر - 59 }g ( , ), ( , ), ( , )= − −1 2 0 2 3 }و 1 }f g ( , ), ( , )
g

− + = − −
+

1 2
1 1 3 53  ؟تواند باشد كدام گزينه مي fصورت در اين ،باشد 2

1 ({ }( , ), ( , ), ( , )0 3 4 1 2 0     2 ({ }( , ), ( , ), ( , )− −0 1 4 1 2 3  

3 ({ }( , ), ( , ), ( , )−0 1 4 3 4 0    4 ({ }( , ), ( , ), ( , )−1 2 0 1 4 3  

fاگر - 60 (x) x x= + }و 2 }g ( , ), ( , ), ( , )= −1 3 3 0 4 fگاه حاصل آن ،9 ( ) (g of )( )− −+1 115  ؟كدام است 1

1 (5    2 (6  

3 (7    4 (8  

)Aهاي با رأس ABCدر مثلث - 61 , )5 1 ،B( , )7 )Cو 5 , )−2  ؟كدام است ACارتفاع وارد بر ضلع ، اندازة2

1 (2     2 (2
2   

3 (2 2     4 (4 2   

xمعادلـــةهـــاي  ريشـــه βو αاگـــر - 62 x− − =24 2 1 xمجموعـــه جـــواب معادلـــة mازاي كـــدام مقـــدار باشـــند، بـــه 0 x m− + =24 8 0 

}صورت به },α + β α + β3  ؟است 3

1 (1    2 (−1     

3 (2    4 (−2   

xاگر معادلة - 63 x ax b
x x x

− + ++ =
+ − −2

3 1
3 3 9

axگاه خط بـه معادلـة   شمار جواب باشد، آن داراي بي  by+ + =4 از كـدام نـواحي دسـتگاه مختصـات      0

 ؟گذرد مي

    و چهارم دوم، اول) 2    اول و سوم) 1

  اول، سوم و چهارم) 4    اول، دوم و سوم) 3

https://konkur.info
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xاگر - 64 x(fog)(x) += + −116 4 xg(xو 1 ) −− = 12 fحاصل ،2 (  ؟كدام است 2(

1 (17    2 (16    

3 (15    4 (14  

yخط - 65 = xنمودار 4 xf (x) = +9 ,a)ةرا در باز 3 b) كند.  قطع ميb ؟كدام است )a وb (.اعداد صحيح متوالي هستند 

    1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3  

xبرد تابع - 66 xy += + +24 2  ؟كدام گزينه است 3

1 (( , )+∞0     2 (( , )+∞1    

3 (( , )+∞3    4 (( , )+∞8  

xنامعادلة  مجموعه جواب - 67 x( ) − − +≤2 4 31  ؟كدام است 44

1 ([ ),+∞1     2 ([ ),+∞2    

3 (( ),−∞ 1    4 ([ ),1 2  

fدر تابع - 68 (x) x= − fof)تابع بين نمودارور ، مساحت محص21 )(x) محور وx؟ها كدام است 

1 (1
4     2 (1

2     

3 (1    4 (4
3   

]مجموعه جواب معادلة اگر - 69 ][ ]x x+ − =3 ]ةباز 3 )a, b مقدار ،باشدa b+ ؟كدام است )[  ، نماد جزء صحيح است.)[

1 (4    2 (7    

3 (12    4 (11  

xxمعادلة - 70
x

+ − =
−

2 04
1

 ؟داراي چند ريشه است 

1 (1    2 (2    

  بدون ريشه) 4    4) 3
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AB

M

  
  

  
  

  

  

  

  

,C(Oدر دايرة ABاگر طول كمان - 71 Aو طول كمان πبرابر 3( B′ Cدر دايرة ′ (O , )′ ′ π3 برابر 6
 چند برابر مساحت AOBباشد، مساحت قطاع 2

Aقطاع O B′ ′  است؟ ′

1( 1
4   2 (1

2   3( 1
3   4 (2

3   

M̂بر دايره مماس هستند. اگر Bو Aدر نقاط MBو MAخط در شكل زير، دو پاره - 72 = ضلعي  nسه رأس متوالي يك Bو A ،Cو نقاط 0108

 كدام است؟ nگاه مقدار منتظم محاط در اين دايره باشند، آن

1 (6    2 (8  

3 (9    4 (10  

,C(Oدر دايرة DEو ABدر شكل زير، دو قطر - 73 BMد. اگربر هم عمود هستن 3( =  ANباشد، طول وتـر  4

 ؟كدام است

1 (3    2 (15   

3 (4    4 (3 7
2   

,C(Oدو دايرة - 74 m )+3 Cو 7 (O , m)′ ′ ′OOبا طول خط المركزين 1− =  ؟اند ، اين دو دايره متداخلmازاي چند مقدار صحيح اند. به مفروض 2

  1) 2    صفر) 1

  شمار بي) 4    2) 3

(مركز سه  ؟است ين دايرهوچكترچند برابر شعاع ك AMدهند. طول وتر تشكيل مي 2هندسي با قدر نسبت  ةها يك دنبال در شكل زير، شعاع دايره - 75

 دايره روي يك خط راست قرار دارند.)

1 (5 2     2 (6 2   

3 (16 2
3     4 (11 2

2   

  

  

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

 ن امروز چيست؟گذاري شما براي آزمو هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

  

 ) 2( هندسه

  ) 2( هندسه
  )1كل فصل (دايره
 هاي هندسي تبديل
 -هاي هندسي (تبديل

  بازتاب)
    40تا  9هاي  صفحه

A

B

D
OM

E

N

  310تا  271هاي سوال                     :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
  )پيمانه 2(

 سوال40
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ياي داخلي در يك نقطه همرس هستند. مجموع فواصل اين نقطه از اضالع او، نيمسازهاي ز8و  2هاي  الساقين به طول قاعده در يك ذوزنقة متساوي - 76

 ذوزنقه كدام است؟

1 (4    2 (6  

3 (8    4 (12  

ــر،  - 77 ــايدر شــكل زي ــر ABCDدر چهارضــلعي Dو Bمجمــوع زواي ˆو 0180براب ˆA A=1 اســت.  3

ABحاصل AD× ؟برابر كدام است 

1 (AC AE×     2 (AC DE×  

3 (BC AE×    4 (BC CD×  

 ؟محاط شده است. مساحت اين دوازده ضلعي منتظم كدام است 2اي به شعاع منتظم در دايره يك دوازده ضلعي - 78

1 (4    2 (6  

3 (8    4 (12  

ABCD (ABمستطيل - 79 BC)>   در يك صفحه مفروض است. در بازتاب نسبت به چند خط متمايز در اين صفحه، تصوير مستطيل بر خـودش

 ؟شود يمنطبق م

1 (1    2 (2  

  شمار بي) 4    4) 3

يك از  باشند، كدام dتحت بازتاب نسبت به خط Bو Aنقاط  ترتيب تصاوير به ′Bو ′Aقرار دارند. اگر نقاط dدر يك طرف خط Bو Aنقاط - 80

ABBموارد زير ممكن است در مورد چهارضلعي A′  باشد؟ نادرست ′

  قطرهاي آن با هم برابرند.) 2    قطرهاي آن منصف يكديگرند.) 1

  محاطي است.) 4  هم برابر يا مكمل يكديگرند. زواياي مجاور آن با) 3

3
21

B

C

A

D

E
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pاگر ارزش هر سه گزارة - 81 q، q r وr p پذير است؟ هاي زير امكان يك از حالت درست باشد، كدام 

  درست هستند.نا rو p،qهر سه گزارة) 2  درست هستند. rو p،qهر سه گزارة) 1
3( p نادرست وq وr .4    درست هستند (p درست وq وr درست هستند.نا 

p)سه گزارة دلخواه باشند، گزارة rو p ،qاگر - 82 q r) (p q)∧ ∧    ؟م گزارة زير استهم ارز با كدا  

1 (T   2 (F   3( p q   4 (p q  

)نقيض گزارة - 83 x ; x ) ( x ; x )∃ ∈ =  ∀ ∈ >2 2 02  ؟كدام است 

1 (( x ; x ) ( x ;x )∃ ∈ = ∧ ∃ ∈ ≤2 22 0    2 (( x ;x ) ( x ; x )∀ ∈ ≠ ∧ ∀ ∈ >22 2 0   

3( ( x ; x ) ( x ;x )∃ ∈ = ∨ ∃ ∈ ≤2 22 0   4 (( x ;x ) ( x ; x )∀ ∈ ≠ ∨ ∀ ∈ >22 2 0  

 ؟ترين عضو آن باشد مربع كوچك ،ترين عضو مجموعه طوري كه بزرگ دو عضوي دارد بهمجموعة اعداد طبيعي يك رقمي چند زيرمجموعة حداقل  - 84

1 (32  2 (34  3( 35  4 (36 

 ؟نباشنددر يك زيرمجموعه  3و  2طوري كه عددهاي  ن به سه زيرمجموعه افراز كرد بهتوا را به چند طريق مي 15اعداد اول كوچكتر از  - 85

1 (15  2 (52  3( 65  4 (81  
]مجموعة - 86 ](A B) (A B ) ((B A) A )′ ′− −    ؟همواره برابر كدام است )U (.مجموعة مرجع است 

1 (A   2 (A B−   3( A B   4 (U  

P(A)، اگرBو Aبراي دو پيشامد - 87 /=0 2 ،P(A B ) /′ ′ =0 6 وA B⊆ ،باشدP(B A)− كدام است؟ 

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

 ؟است 6و نه مضرب  4كنيم. با كدام احتمال عدد انتخاب شده نه مضرب  از ميان اعداد طبيعي دو رقمي، عددي به تصادف انتخاب مي - 88

1 (19
30   2 (2

3   3( 7
10   4 (61

90  

كنيم. اگر احتمال انتخاب شدن هر عدد متناسب با تعداد ارقام آن باشد، با كدام  انتخاب مي 100عددي به تصادف از بين اعداد طبيعي كوچكتر از  - 89
 است؟ 20احتمال عدد انتخابي عددي اول و كوچكتر از 

1 (8
99   2 (4

63   3( 2
25   4 (2

45  

و احتمال برنده  Bمربع احتمال برنده نشدن Aبرنده شدناند. اگر احتمال  در يك مسابقه كه تنها يك برنده دارد شركت كرده Cو A،Bسه نفر - 90
كدام  (شانس برنده شدن هيچ ؟ده شدن اين فرد استچقدر بيشتر از برن Aگاه احتمال برنده نشدن باشد، آن Aنصف احتمال برنده شدن Cشدن

 از سه نفر صفر نيست.)

1 (1
3   2 (1

6   3( 1
9   4 (1

2   

 

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  د؟توانيد پاسخ صحيح بدهي سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
 آشنايي با مباني رياضيات

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

  51تا  1هاي  صفحه

 390تا  351هاي سوال                    :هاي آزمون بعد برنامة تمرين

  پيمانه) 4(
 سوال40
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B A

k

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

A

cm12

cm4

36V

        
  

  
  
  
  

  

mاوليةبا تندي  Aاز نقطة mg2و جرم Cμ1الكتريكي با باراي  ، ذرهزير شكل مطابق - 91
s

به سمت صفحة مثبت  5

اتالف رسيدن به صفحة مثبت چند متر بر ثانيه است؟ ( شود. تندي ذره هنگام مي پرتابو در حالت عمود بر آن 

 ).نظر كنيد و ميدان الكتريكي بين صفحات يكنواخت فرض شود انرژي نداريم و از اثر نيروي گرانش صرف

1 (69    2 (13  

3 (7    4 (1  

r هاي  دو كرة رسانا با شعاع - 92 r=1 وr r=2 qنام بارهاي الكتريكي هم و 3 q=1 وq q=2 را برداشـته و   q2. چند درصـد از بـار  در اختيار داريم 15

 شود؟ برابر با هم ها تا چگالي سطحي آن اضافه كنيم q1به

1 (6/3  2 (2  3 (2/7  4 (4  

Aqالكتريكي ترتيب با بارهاي به Bو Aدو كرة رساناي مشابهمطابق شكل،  - 93 C= + μ2 وBq C= − μ6 اگر كليد .قرار دارندهاي عايق  روي پايهk 

/بعد ازكره  دواين  ،را ببنديم ms0 عبوري از سيم در اين مدت چند آمپر و در كـدام جهـت   شدت جريان متوسط  .رسند ميالكتريكي به تعادل  2

 ماند.) بر روي سيم، هيچ باري باقي نميفرض كنيد ( است؟

  Bبه A، ازB    2 (03/0به A، از02/0) 1

  Aبه B، ازA    4 (03/0به B، از02/0) 3

بار در مركز مربع به حداكثر  4اندازة ميدان برايند ناشي از اين  در چه حالتي .قرار دارند aرأس يك مربع به ضلع 4در  qاي با اندازة هبار نقط چهار - 94

kكولن  ثابت( ؟رسد و اين مقدار كدام است مقدار خود مي =( 

kنام) باشند،  عالمت (هم بار هم چهار) 1 q

a24  

k، بار ديگر باشد سهمخالف از بارها يكي عالمت و عالمت  بار هم سه) 2 q

a24 2  

k بار منفي) 2 –بار مثبت  2( نام باشند، همدو به دو نا هابار) 3 q

a24  

kبار منفي)  2 –بار مثبت  2نام باشند، ( دو به دو ناهمبارها ) 4 q

a24 2  

  

 )2فيزيك (  دقيقه 25
  )  2فيزيك (

  لكتريسيتة ساكن ا
جريان )/ 1(كل فصل 

(از ابتداي فصل  الكتريكي
تا ابتداي توان در مدارهاي 

  الكتريكي)
  66تا  1هاي  صفحه

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

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

 

  460تا  411هاي سوال                 :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
  پيمانه) 7(

 سوال50
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I (A)

V(V)

18

18

qالكتريكي بارهاي ادو گوي رسانا، كوچك و يكسان ب - 95 nC=1 qو 4 nC= −2 تمـاس   از يكديگر قرار دارند. دو گوي را بـا هـم   cm20در فاصلة  6

 شود؟ چند برابر مي ها نسبت به حالت اول الكتريكي وارد بر هر يك از گوينيروي اندازة كنيم.  از هم دور مي cm30دهيم و سپس تا فاصلة مي

1 (25
54   2 (1

54   3 (1
36   4 (25

36  

عبوري از  جريان الكتريكياي كه  در لحظه دهد. عبوري از آن را نشان مي برحسب جريان الكتريكي مولديك ، نمودار اختالف پتانسيل دو سر زيرشكل  - 96

 ؟است شود، اختالف پتانسيل دو سر آن چند ولت مي A5اين مولد

1 (13    2 (14  

3( 15    4 (16  

 قرار دارد. اگر 25الكتريكي با ثابت   دي ،در فضاي بين دو صفحهو  از هم mm5فاصلة  ، درcm2مقطع صفحات خازن تختي به شكل دايره به شعاع - 97

/به مقدار Jμ0 )F ف پتانسيل بين دو صفحة آن چند ولت است؟ذخيره شده باشد، اختالانرژي در خازن  27 )
m

−ε = × π =120 9 10 3» 

1 (10  2 (100  3 (20  4 (5  

Nاندازة به  ميدان الكتريكي يكنواختييك فضاي  درون - 98
C

× 44 qرو به باال است، ذرة باردار  ،قائم در راستاي كه جهت آن 10 C= + μ3 د، شو رها مي

Ngو (اتالف انرژي نداريم. ؟خواهد شد ثانيه متر بر چنددر راستاي ميدان  cm10ذره پس از طي مسافت تنديگرم باشد،  2اگر جرم ذره 
kg

=10( 

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

 دهند؟ نشان ميبرحسب ولت و آمپر چه اعدادي را از راست به چپ، ترتيب  به آل ايدهسنج و آمپرسنج  در مدار زير، ولت - 99

  4/2 –صفر ) 1

2 (12 – 4/2  

  صفر - 24 )3

  صفر -صفر ) 4

دو بـين  فاصـلة   . اگركنيم خازن را از باتري جدا مي پس از شارژ شدن،و كرده ل به يك باتري وص ،كه بين صفحات آن هوا است راتخت  يك خازن - 100

 ؟درست استيك از موارد زير  كدامكنيم،  را دو برابر  ة خازنصفح

    شود. مي نصف ميان دو صفحهيكنواخت ميدان الكتريكي اندازة الف) 

  شود. برابر مي 2 ة خازناختالف پتانسيل بين دو صفح اندازة ب)

  شود. نصف ميفيت خازن ظرپ) 

  شود. ، نصف ميي خازنها بار روي صفحهت) 

    (ب) و(ت)) 2    (ب) و (پ)) 1

  )ت) و (الف() 4    ) و (پ)الف() 3
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qاي الكتريكي نقطه باريك  - 101 C= − μ4 اي با پتانسيل  از نقطهV V= −1 Vبا پتانسيلديگر اي  تا نقطه 20 V= −2 در ايـن  شـود.   جـا مـي   جابـه  5

 كند؟ انرژي پتانسيل بار چند ژول و چگونه تغيير ميجايي،  جابه

×−) 2  ، كاهش410−) 1 56 ×−) 4  افزايش، 410−) 3  ، كاهش10 56   افزايش، 10

چند نـانوكولن   qشود. عوض مي باراوليه و نوع  بار ةاندازبرابر  5/1بار جسم  دهيم، مقدار الكترون به آن  1110تعداد  اگر ،است qبار داراي جسمي - 102

e) ؟است / C)−= × 191 6 10  

1( /6 4   2 (/3 2   3 (/1 6   4 (/12 8   

qاي در شكل زير، اندازة ميدان الكتريكي خالص ناشي از بارهاي الكتريكي نقطه - 103   است؟ Bچند برابر نقطة Aدر نقطة q3و 0<

1( 13
7    2 (7

13  

3 (29
5    4 (145

5  

پتانسـيل . . .  بـا  . . . و به سمت نقـاط   Bدر ادامة مسير به نقطة qرها كنيم، بار Aرا در نقطة  +qاي  الكتريكي نقطه مطابق شكل زير، اگر بار - 104

 رود. (فقط نيروهاي الكتريكي را در نظر بگيريد.) مي

  كمتر -رسد  مي) 1

  بيشتر -رسد  مي) 2

  كمتر -رسد  نمي )3

  بيشتر -رسد  نمي) 4

سيم كـه  بر شرايطي، تا به قرار دهيم q2و q1بار دوخط واصل بين  روي q1متري از بار در چند سانتيرا  −qاي نقطهالكتريكي بار در شكل زير،  - 105

 ؟باشددر حال افزايش نقطه در حال كاهش و پس از آن نقطه پتانسيل الكتريكي قبل از آن 

1 (25    2 (( )− 325 3   

3 (( )+ 315 3    4 (320   

 ؟از موارد زير درست است تعداد چه - 106

  ش رئوستا را دارند.همان نق ،پتانسيومترها در مدارالف) 

  شود. آتش استفاده مي راز ترميستورها به عنوان حسگر دما در زنگ خطب) 

Rرابطة اثر دما بر مقاومت ترميستورها ازپ)  R ( T)= + αΔ0   .شود توجيه مي 1

  شود. كاسته مي LDRاز مقاومتتابيده شده، نور با افزايش شدت ت) 

فقط بـه جـنس   نور تابيده شده و  كند نميتغيير  LED، نور گسيل شده از LEDحاويساده مدار يك هاي يك باتري در  تغيير قطب باث) 

  بستگي دارد. LEDرساناي به كار رفته در نيم
1 (2    2 (3    

3 (4    4 (5  
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I (A)

V(V)

9

4/5

A

B

 V2آل ايده سنج ولت را نشان دهد، ولت 5/1عدد  V1 آل ايده سنج اند. اگر ولت به يكديگر متصل شده ، در يك مداريمطابق شكل زير مشابه سه مولد - 107

 ؟دهد چند ولت را نشان مي

1 (5/1  

2 (3  

3 (75/0  

4 (5/4  

  

  

برابر  A ،nدهد. اگر حجم سيم مي  ها نشان دو سر آنرا برحسب تغيير ولتاژ  Bو Aهمگن تريكي گذرنده از دو سيمنمودار زير، تغييرات جريان الك - 108

 (دما ثابت است.) كدام است؟ Bسيم ةمقاومت ويژبه  Aباشد، نسبت مقاومت ويژة سيم Bبرابر طول سيم mو طول آن Bحجم سيم

1 (m
n2
2     2 (n

m2
2  

3 (m
n

22    4 (m
n

2

2  

 5و  10ترتيب  به rاز مقاومت  عبوري مقدار جريانلغزنده در اين حالت بيشترين و كمترين  تحرك) بسته است و با 1ابتدا فقط كليد ( در شكل زير، - 109

 در اين حالت جريان عبوري از مقاومت چند آمپر است؟ ،م) را وصل كني2) را قطع و كليد (1آمپر است. اگر كليد (

1 (20   

2 (10  

3 (2  

4 (5  

اسـت. در   Aو طول آن نصف طول رساناي Aدو برابر سطح مقطع رساناي Bاند و سطح مقطع رساناي جنس هم Bو Aدر شكل زير، رساناهاي - 110

دهد،  آل نشان مي آمپرسنج ايده را در مدار قرار دهيم، عددي كه Bرا از مدار جدا كرده و رساناي Aدر مدار قرار دارد. اگر رساناي Aابتدا رساناي

  آل است.) شود؟ (دما، ثابت و يكسان است و باتري ايده چند برابر مي

1(1   

2(1
4   

3(4   

4(2  

L

(A)

V

A

(B)

L

2
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Mفرضي دو كاتيون ةزيرالي ترين آرايش الكتروني بيروني - 111 Cو 3+  است؟ نادرست Cو Mدربارة دو اتم  گزينهاست. كدام  p63و p62ترتيب به 3+
  .اي قرار دارند جدول دورهاز در يك گروه  Cو Mهر دو عنصر) 1
  است. 8 برابر ،Cو Mاختالف عدد اتمي دو اتم ) 2
  است. dةدست عناصر از ،عنصريكي از اين دو ) 3
  است. 14برابر  Cهاي اتم تمام الكترونفرعي مجموع اعداد كوانتومي ) 4

lهاي با شمار الكترون - 112 = Mفرضي در كاتيون 2  . . . جز به ؛زير درست است هاي گزينهمة باشد. با توجه به آن ه مي 9برابر  2+

Mهاي محلول آبي نمك) 1   باشد. رنگي مي ،2+
Fe(s)واكنش: ) 2 M (aq) ...++   پذير است. انجام 2→
lالكترون با 7داراي  Mاتم ) 3   باشد. مي 0=
  دهد. تنها يك نوع كاتيون تشكيل مي Znهمانند عنصر Mعنصر) 4

 ؟زير درست استچند مورد از مطالب  - 113
 پذيري كمتري دارند. قبل و بعد از خود، واكنش، نسبت به عناصر اي دوره دورة دوم جدول از عناصردو عنصر  •
  واكنش داده و خاصيت نافلزي آن بيشتر از برم است. H2با گاز گاز كلر در دماي اتاق به آرامي  •
  مشابه هم هستند. و گرمايي از نظر رسانايي الكتريكيدر گروه چهاردهم،  همة عناصر موجود •
  .استمه پر ها ني هاي الية ظرفيت آن هستند كه زيراليهاي  دورهچهارم جدول  دورةصري از اتنها عن كروم و منگنز •
  دهد. پتاسيم در مقايسه با كلسيم خاصيت فلزي بيشتري داشته و با شدت بيشتري با كلر واكنش مي •
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

 ؟درست استاز موارد زير  چند مورد - 114
 جدول تناوبي هستند. 15برخي از عناصر گروه حاوي ها  كودهاي مورد استفاده براي رشد انواع سبزيجات و ميوه •
 شوند. نمي خردضربه  با ،اي داراي سطح براق هستند جدول دوره 14هايي كه در گروه عنصر •
 رسند. نجيب قبل از خود مي گازتايي  به آرايش هشت جدول تناوبي فلزات گروه اول ةكاتيون هم •
  هايش پايدارتر است. دارد و از تركيب ميل بيشتري به ايجاد تركيب ،تر باشد هر چه فلز فعال •
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 است؟ نادرست، از موارد زير چند مورد - 115
 اما قادر به حفظ آن در شرايط دمايي گوناگون نيست. ،فلز طال رسانايي الكتريكي بسيار بااليي دارد •
 است. 18ها برابر  و اختالف عدد اتمي آن شوند كه در اثر ضربه خرد مي استداراي دو شبه فلز اي عناصر  جدول دوره 14گروه  •
 شعاع اتمي در عناصر فلزي بيشتر از عناصر نافلزي است. اتشيب تغيير ،اي جدول دورهناصر دورة سوم در ع •

Yو +Xفرضي هاي اگر آرايش الكتروني يون • Yختم شود؛ واكنش d103به 2+ X O YO X+ → +2  پذير نيست. انجام 2
هاي آخرين زيرالية كاتيون اين تركيب كمتر باشد، اين رسـوب قرمـز رنـگ     واحد از تعداد الكترون 2به اندازة  xاگر xFe(OH)در تركيب •

  خواهد بود.
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدف

 

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
قدر هداياي زميني را بدانيم 

 در پي غذاي سالم(كل فصل)/ 
(از ابتداي فصل تا ابتداي آنتالپي، 

  همان محتواي انرژي است)
  63تا  1هاي  صفحه

  600تا  541هاي سوال                      :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
  پيمانه) 7(

 سوال60
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م با مقدار اين مقدار آلومينيگرم فلز آهن توليد شده است. از واكنش  4/22 ،اكسيد (III)افي آهنبا مقدار كگرم فلز آلومينيم ناخالص  12از واكنش  - 116

هـا در   (ناخالصي شود و درصد خلوص آلومينيم كدام است؟ توليد مي در شرايط استاندارد چند ليتر گاز هيدروژن ،اسيد كافي محلول هيدروكلريك

Al).)دكنن نميواكنش شركت  ,Fe :g.mol )−= = 127 (Iموازنه شوند.) ها واكنش  ة(معادل 56 Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)
II) Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)

+ → +
+ → +

2 3 2 3
3 2

  

1 (44/13 ،90    2 (44/13 ،84  

3 (88/26 ،90    4 (88/26 ،84  

طور كامل  توان به ند گرم كلسيم اكسيد مي% را با چ80با خلوص  STPليتر گاز پروپان در شرايط 84اكسيد حاصل از سوختن كامل  ديگاز كربن  - 117

هـا در واكـنش شـركت     ها را از راست به چپ بخوانيـد و ناخالصـي   شود؟ (گزينه اين واكنش چند گرم كلسيم كربنات تشكيل مي جذب نمود و در

C)    كنند.) نمي ,O ,Ca :g.mol )−= = = 112 16 40  

C(I موازنه شوند.)  واكنش  (معادلة H (g) O (g) CO (g) H O(l)+ → +3 8 2 2 2   

II)CO (g) CaO(s) CaCO (s)+ →2 3 

1 (504 ،900    2 (450 ،252  

3 (900 ،504    4 (252 ،450  

هاي سير شده تبـديل   تا به فراورده مدهي مول گاز هيدروژن واكنش مي 75/0با  STPليتر مخلوطي از گازهاي اتان، اتن و اتين را در شرايط 6/14 - 118

 دهد؟ هاي مخلوط اوليه را گاز اتان تشكيل مي با هم برابر باشد، تقريباً چند درصد از مولاوليه مخلوط  ن و اتين دري اتها شوند. اگر شمار مول

1 (46  2 (23  3 (77  4 (52  

H). . .  جز به ؛اند نادرستهاي زير  همة عبارت - 119 ,C ,O :g.mol )−= = = 11 12 16  

C(CHخط –فرمول پيوند ) 1 ) (CH ) CH(CH )3 3 2 3 3 صورت  به 2
 

  باشد. مي

  باشد. مي 5/2برابر با  ،جوش  ةهاي هيدروژن به كربن در آلكان مايع با كمترين نقط نسبت شمار اتم) 2

  متيل هگزان است. -3اتيل  -2 ،يوپاكآاتيل هگزان به روش  -2 - متيل -3 تركيب نام درست) 3

  است. برابريد اكس تفاوت جرم مولي نفتالن و سيكلوهگزان با جرم مولي كربن دي) 4

nCخطي به فرمول ةگرم از هيدروكربن سيرنشد 4/8 - 120 H5 ليتر گاز هيدروژن در  72/6مقدار  ،در واكنش با سديم ،آب حاصل .سوزد مي طور كامل به

 د.)نها موازنه شو واكنشمعادله ( ؟توان به آن نسبت داد كند. فرمول اين هيدروكربن كدام است و كدام ويژگي را مي توليد مي STPشرايط

n

(H ,C ,Br :g.mol )
C H (l) O (g) CO (g) H O(l)
Na(s) H O(l) NaOH (aq) H (g)

−= = =
+ → +

+ → +

1

5 2 2 2
2 2

1 12 80
  

1 (C H5   .متيل است ة فرعيآن داراي شاخ ممكن براي ، سه ساختار10

2 (C H5   دهد. با برم مايع واكنش مي، 8

3 (C H5   پيوند اشتراكي وجود دارد. 25ساختار آن  رد ،10

4 (C H5   شود. برابر مي 5/3در واكنش افزايشي با برم، جرم آن ، 8
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 ؟در چه تعداد از موارد زير، توضيحات ارائه شده در مورد عنصر مورد نظر صحيح است - 121

  آ) سديم : عنصري از گروه فلزات قليايي است و برخالف سيليسيم داراي سطح درخشان است. 
  قرار دارد.  sب) آلومينيم: عنصري فلزي از دوره سوم است و همانند منيزيم و سديم در دستة 

  دهد.  ن از دست مياي است و برخالف قلع در شرايط مناسب الكترو از گروه شانزدهم جدول دوره يپ) گوگرد: عنصري نافلز
  تر است ولي به طور كامل نارسانا نيستند.  ها از فلزها كم ت) ژرمانيم : جزو موادي است كه رسانايي الكتريكي آن

  دهد.  اي است كه همانند آلومينيم، در اثر ضربه تغيير شكل مي دوم جدول دوره  ةث) كربن: عنصري نافلز از دور
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

  است؟  نادرستكدام گزينه  - 122
    شود.  كاهش رد پاي كربن دي اكسيد مي سبببازيافت فلزات  )1
  توان به عنوان رنگ قرمز در نقاشي استفاده كرد.  اكسيد مي (III)از آهن  )2
  داري مس دشوارتر از روي است.  تأمين شرايط نگه )3
  توان سوخت سبز تهيه كرد.  گلوكز مي هوازي بي از تخمير )4

  ها است؟  ل مربوط به كدام خاصيت فيزيكي آلكاننمودار مقاب - 123
  روي   ) گران1
  ) چسبندگي 2
  ) فرار بودن 3
  ) دماي جوش 4
  

  
 ؟ نيستهاي زير صحيح   با توجه به واكنش گاز اتن با مخلوط آب و سولفوريك اسيد، كدام يك از گزينه - 124

(C ,H ,O ,S : g.mol )−= = = = 112 1 16 32  
  شود.  ارد و در مقياس آزمايشگاهي انجام مي) اين واكنش در مقياس صنعتي كاربرد ند1
  شود.  ) فراورده اين واكنش الكلي دو كربني، بي رنگ و فرار است كه به هر نسبتي در آب حل مي2
  شود.  ها به عنوان ضد عفوني كننده استفاده مي ) فراورده توليد شده در اين واكنش، در بيمارستان3
  واكنش نسبت به فراورده آن بيشتر است.  ) جرم مولي اسيد به كار رفته در اين4

  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  - 125
شود و تنها مقدار كمي از آن به عنوان خوراك پتروشيمي در توليد مواد پتروشيميايي به كار  درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمين انرژي مي 90) بيش از 1

  رود.  مي
  شود.  اي مي ها به هواكره و تشديد اثر گلخانه د مقدار بيشتري از انواع آالينده) جايگزيني نفت به جاي زغال سنگ، سبب ورو2
  باشد.  آزاد شده از زغال سنگ مي CH4) انفجار در معادن زغال سنگ اغلب به دليل تجمع گاز 3
  شود.  مي تهيه ؛ستا ها ) سوخت هواپيما به طور عمده از نفت سفيد كه مخلوطي از آلكان4

 سؤاالت آشنا  –) 2( شيمي
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 23:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1400 بهمن 8آزمون  - 4پروژة 
 

دهد؟ (جرم هر  هاي زير به  درستي نشان مي هاي ماده را در ظرف هاي زير، كدام گزينه مقايسة ميانگين ميزان جنب و جوش مولكول با توجه به شكل - 126
 )چهار ماده يكسان است.

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

 باشد؟ با توجه به جدول زير، كدام گزينه صحيح مي - 127
C B A تركيب  
J)ظرفيت گرمايي ويژه   86/2  2/3  5/4 / g. C)°  

  

    باشد. مي Aگرم مادة  3تر از ظرفيت گرمايي  بيش Bمادة گرم  5/2) ظرفيت گرمايي 1
  باشد. تر مي بيش B) به ازاي مقدار يكسان از سه تركيب فوق، مقدار ظرفيت گرمايي 2
  است. Bتر از  بيش Aتوان نتيجه گرفت كه ظرفيت گرمايي مولي تركيب گرم بر مول باشد، مي 23و  46ترتيب برابر با  به Bو  Aهاي  ) اگر جرم مولي تركيب3
  يابد. تر افزايش مي بيش Cدماي تركيب  Cو  A ،B) با دادن مقدار يكساني گرما به مقدار يكساني از سه تركيب 4

كنيم. كدام عبارت صحيح  دهيم و انرژي مصرف شده برحسب تغييرات دما را در نموداري به صورت زير ثبت مي به يك گرم جسم جامدي حرارت مي - 128
  .) شود نميدچار تغيير شيميايي  است؟ (جسم با گرما

  
  تر از مقدار انرژي مورد نياز براي تبديل جسم از جامد به مايع در نقطة ذوب است.  ) مقدار انرژي مورد نياز براي تبديل جسم از مايع به گاز در نقطة جوش، بيش1
  تر از حالت جامد است.  ) ظرفيت گرمايي ويژة جسم در حالت مايع كم2
  ، نمايانگر فرايند تبخير جسم است. CDخط  ) پاره3
  يابد.  كاهش مي BC) ميانگين جنبش ذرات جسم در طي فرايند 4

  با توجه به دو واكنش زير، كدام گزينه صحيح است؟  - 129
CI) N (g) H (g) NH (g) kJ°+ ⎯⎯⎯⎯→ +25

2 2 33 2 92   
CII) N H (g) H (g) NH (g) kJ°+ ⎯⎯⎯⎯→ +25

2 4 2 32 183   
  تر از سطح انرژي فراوردة واكنش اول است.  شود، سطح انرژي فراوردة واكنش دوم پايينتري آزاد ميواكنش دوم گرماي بيش چون در )1
Nناپايدارتر از گاز  N2گاز  )2 H2 Nاز  N2است و به همين دليل سطح انرژي  4 H2   تر است. پايين 4
  ها در واكنش اول باالتر است. دهنده شمار مول گاز هيدروژن مصرفي در واكنش اول بيشتر است؛ پس سطح انرژي واكنش )3
  شود.  نمودار تغييرات انرژي براي هر دو واكنش نزولي است؛ زيرا در هر دو واكنش گرما آزاد مي )4

  ير صحيح هستند؟ چه تعداد از موارد ز - 130
  انرژي الزم براي انجام اين واكنش نيز است.  ةاي رايج در استخراج آهن بوده كه تأمين كنند الف) زغال كك، واكنش دهنده

هر واكنش شيميايي را به طور عمده وابسته به تفاوت ميان انرژي پتانسيل مواد واكنش دهنده و  ها گرماي جذب يا آزاد شده در ب) شيميدان
  دانند.  رده ميوافر

  شود، معموالً مقدار گرماي آزاد شده به حدي نيست كه محسوس باشد.  پ) هنگامي كه واكنش در دماي ثابتي انجام مي
  هاي شيميايي اين است كه براي انجام شدن، نياز به داد و ستد انرژي با محيط پيرامون دارند.  ت) يك ويژگي بنيادي اغلب واكنش

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