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   گروه آزمون      

   چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
   021- 6463 : :تلفن  923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب دفتر مركزي : 
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  خورد؟  معنايي به چشم مي نادرستيكدام گزينه گروه واژگان در  - 1

  خود) طور قطع) (پشت پاي: سينة پا) (سبك: سريع) (تَرگ: كاله الف) (آوري: به
  ) (گيهان: گيتي) (خواليگر: آشپزي) (الحاح: اصرار) صرفب) (مجرّد: 

  واندن: دادخواهي كردن) (فايق: تسلط) (غو: بانگ و خروش) ج) (درفش: بيرق) (فرياد خ
  اساس)  آور) (الف: سخنان بي پيام ةد) (دراي: زنگ كاروان) (دژم: خشمگين) (سروش: فرشت

  ب  –) الف 4  ج -ب  )3  د  –ب  )2  ج  - الف  )1
  ست؟ در كدام گزينه آمده ا ترتيب به» انكار، روحاني، منكر، دميدن، رستن«معني واژگان  - 2

  رها شدن –طلوع كردن  –انكاركننده  –ملكوتي  –نپذيرفتن  )2  روييدن  –باال آمدن  –ناباوري  –معنوي  –باور نكردن  )1
  رها كردن  –مقابل غروب  –زشت  –ملكوتي  –) نهي كردن 4  رهايي  –فوت كردن  –ناباور  –معنايي  –نفي كردن  )3

  » سپردن –يكايك  –هنر  –نفير «كدام گزينه آمده است؟  در ترتيب به رو روبه هاي واژهمعاني صحيح  - 3
  مال كردن  پاي –ناگهان  –فضيلت  –صداي بلند  )2  واگذاري   –ترتيب  به –شايسته  –فرياد  )1
  واگذاري  –سراسر  –استعداد  –) نفرت فراوان 4  مال كردن  پاي –با هم  –اليق بودن  –داد و فرياد  )3

  است؟  نرفتهاليي به كار ام غلطدر كدام گزينه  - 4
  بناليد شهزاده با اشك و آه / به جنگ عدو خاست رخصت ز شاه  )1
  رساند تيغ بر خورشيد از روغن چراغ  جوهر شمشير او را كرد خون من الم / مي )2
  تو ملولم ز زندگاني خويش / كه در فراق رخت زندگي عذاب من است   بيا كه بي )3
  ار / كه هيچم در جهان مرهم نباشد ) مكن يارا دلم مجروح مگز4

  امالي چند واژه با توجه به معناي آن درست ذكر شده است؟  - 5
  » ه: پاك / هژبر: شيرحرب: جنگ و نزاع / صحم: ترس / زرب: كوفتن / قضنفر: شير / غزا: سرنوشت / منزّ«
  ) دو4  يك )3  سه )2  چهار  )1

  است؟  نادرستبل آن شده در مقا مشخصة م گزينه معناي مجازي واژادر كد - 6
  سخن: نيستي گوش باش زبانتو مرد /  برآشفت عابد كه خاموش باشالف) 
  اشك  :آب چشم يتيمجز ، آبهاي قديم / نماند  سرچشمه وشيد (خشك شد)خبب) 
  : بيزاراز جنگ و از كارزار مريسنه من /  كار (: مهيا ساختن) ديچيشما گر خرد را بسپ) 

  مردم دشت  :توران يله دشته / كجا بود بر ت) نخستين رسيدند پيش گل
  ) ت، پ4  ب، ت )3  الف، ت )2  الف، ب  )1

  است؟  نادرستشده به كدام بيت  داده آراية نسبت - 7
  (تضاد، تناقض)  وجودان را در اين ديوان وجود ديگر است بي/  در طريقت هستي هركس به قدر نيستي است )1
  خت ناساز دگر، چرخ كبود ديگر است (تشبيه، تلميح) مجنون من / ب تنجاي هر سنگ مالمت بر  )2
  توان كردن بدي را هم به حرف نيك نيك / از اثر خالي مدان خاصيت افواه را (تكرار، مجاز)  مي )3
  سر ما چتر شاهي كرد برگ كاه را (تشبيه، تشخيص) كه استغناي فقر / بر كن ) اي هوس شكر قناعت4

  ؟ نداردد وجو» جناس«در كدام گزينه آراية  - 8
  دم اندر ذوق نفس / شد فراق صدر جنت طوق نفس آيك قدم زد  )1
  كس نيست واقف / كه داند كه مدبر كه و كيست مقبل  چو از نيك و بد هيچ )2
  خواهد  مرا زار و حزين مي، نتوانم كه نباشم نفسي زار و حزين / چه كنم يار )3
  خود را به روي آب نهاد  ) مدار خويش بزرگي كه بر شراب نهاد / بناي دولت4

  ... .  جز بهبه كار رفته است، » اغراق«ها آراية  در تمام گزينه - 9
  زنان شد، شده باشد  دران، نعره هر كاو گل رخسار تو يك بار ببيند / گر جامه )1
  شفقت بين كه در اين كار چه كرد  مهري يار / طالع بي اشك من رنگ شفق يافت ز بي )2
   خوبي قمر بهتر يا آن كه قمر سازد/  شكر سازدر يا آن كه وست شكر بهتاي د )3
  ) سوختم از آتش دل در ميان موج اشك / شوربختي بين كه در آغوش دريا سوختم 4

  با مفهوم كنايي كدام بيت هماهنگي دارد؟ » دندان به دندان خاييدن«عبارت كنايي  - 10
  گردون سپر اندازد  چون تير زند چشمت سياره هدف گردد / چون تيغ كشد مهرت )1
  چو بدخواه كين در خروش آورد / ستيزنده را خون به جوش آورد  )2
  زهره دريده است  اجلانديشه كن از مرگ كه شيران جهان را / از هيبت شمشير  )3
  نيكبخت گَوِباره درآمد  ريخت مغزش بر آن سنگ سخت / زِ ) همي4

س در دفترچة سؤالدرگذاري قبل از شروع هرهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2فارسي(هاي درس  گویی به سؤال طفاً قبل از شروع پاسخل

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر           
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از           
  چیست؟ امروز زمونآ براي شما گذاري فهد         

 

 2 فارسي
  ادبيات انقالب

  اسالمي
 ادبيات حماسي 
درس آزاد، حملة (

  حيدري)
  117تا  87 ةصفح

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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   ؟وجود داردبياني در بيت كدام گزينه دو نوع صفت  - 11

  ها چو بگشايند بفشانند ها چو بربندند بربندند / ز زلف عنبرين جان به فتراك جفا دل )1
   هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود/  دل و جان نرود لوحهرگزم نقش تو از  )2
  ريخت هر خوني كه چرخ سنگدل در ساغرم / از هواجويي شراب ارغواني شد مرا  )3
  ار / آيد به جوش چون خم مي كوهسارها وبهم ن) از خون الله و نفس گر4

  معناي جديدي گرفته است.  ،... با از دست دادن معناي پيشين خود جز بهها  در همة گزينهشده  واژة مشخص - 12
  برسر آورد و بنمود دست  سپريكي بر خروشيد چون پيل مست /  )1
  / كاين بحر هميشه در انقالب است  سفينهنشيني درين  ايمن چه )2
  آفت زمانه بود  شوخمستور شمع خانه بود / زن زن  )3
  نصرتت نوشتند / آوازه شكست ديگران را  محضر) تا 4

  در كدام بيت كامالً درست است؟  ترتيب بههاي مشخص شده  نقش دستوري بخش - 13
  رسد (متمم، صفت) تاب سيهيكي از حلقه به گوشان باشد / هركه را دست به آن زلف  شآسمان )1
  ش (مفعول، نهاد) عنانبه خاكم / كه را هست دستي كه گيرد  شتد گذاراف كه گرفتم )2
  رسد (نهاد، نهاد) صيادچو  صيدشود دل نشود مضطرب از آمدنت؟ / دست و پا گم نكند  مي )3
  خزان خواهد شد (نهاد، قيد)  يكدستمبنديد بر اين نقش و نگار / كاين بهاري است كه  اطفال) دل چو 4

   .به كار رفته است» صفت فاعلي«با ساختار  اي واژه جز ... به ها گزينه همةدر  - 14
   چنين ديدم اي سرو سيمين به خواب / كه بودي يكي بيكران رود آب )1
   چه شاهباز توانا چه ماكيان (: پرندگان) ضعيف / شوند جمله سرانجام، صيد اين روباه )2
  ستر اشنگقال ما از فهم تو باالتر است / شيشة ادراك را رو )3
  برق رخشنده آتش فروزم / سوي ابر غرّنده باران فرستم  ) بر4ِ

  در كدام گزينه آمده است؟  ترتيب به» صفت شمارشي، صفت عالي، صفت اشاره، صفت لياقت«هاي گروه اسمي  نوع وابسته - 15
  الف) تو غرّه بدان مشو كه مي، مي نخوري / صد لقمه خوري كه مي غالم است آن را 

  نده دهل در گردك نسرين و گل / كامشب بود دف و دهل نيكوترين كاالي ما افكدن ب) در گر
  كن  حرارتهاي نفساني بسوزد دينت را روزي / اگر در راه دين مردي عالج اين  ج) حرارت
  خود آن آزاده از فصل خزان صائب / كه چون سرو از جهان يك جامة پوشيدني دارد  د) نلرزد بر

  ) د، ب، الف، ج4  ، الف بد، ج،  )3  ب، ج، د ،لفا )2  الف، ج، د، ب  )1
  است؟  متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  - 16

  هر آن كس كه خون خورد عمري چو من / از او بايد آموخت، عشق وطن  )1
  جان سپارم به خاك پاك وطن / دفن گردم به زير خاك وطن  )2
  سپاري  شادم به جاند، مايبهر وطن گذشتم از سود خويش و باهللا / گر قصد جان ن )3
  بازي توست / سر فدا ساز كه هنگام سرافرازي توست   ) اي نگهبان وطن نوبت جان4

  مفهوم ابيات كدام گزينه با هم متناسب است؟  - 17
  كوفت شيطان دو دست دريغ  چو شير خدا راند بر خصم تيغ / به سر )1

  ر گفتگو اندو  او / با خدا در جنگ (: فرزندان) و ذُريات ابليسهمچو آن 
  شير حقم، نيستم شير هوا / فعل من بر دين من باشد گوا  )2

  خيل من  ميل من / نيست جز عشق احد سر نجنبدجز به باد او 
  ها در فرنگ  در هند رنگ / تپيدند بتخانه رپريد از رخ كف )3

  ها در گوش مرغان حرم خواهد كشيد / بانگ ناقوسي كه از بتخانة ما شد بلند  حلقه
  ان ديد بر روي دشمن ز خشم / كه شد ساخته كارش از زهر چشم چن )4

  ريزد به جام دوستان / دوستي با چشم خونخوار تو زهر قاتل است  زهر جاي باده مي
  تناسب دارد؟ » وقت است تا برگ سفر بر باره بنديم / دل بر عبور از سد خار و خاره بنديم«مفهوم كدام گزينه با بيت  - 18

  خارا گر تو همراه مني / گل بخوانم خار را، ديبا شمارم خاره را  ر وخا در ميان )1
  كعبه همه خار مغيالن دارد  گر ره/  پيچيدروي از كعبة مقصود نشايد  )2
  به جز اراده مرا نيست ساز و برگ سفر / به ساز و برگ چنين طي راه نتوانم  )3
  م توكل ريخت قد در ) ز خارزار قدم بر بساط گل دارم / مرا كه برگ سفر4

  است؟  تقابلدر » اولين شرط عشق ،مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشي است هان«كدام گزينه با مفهوم بيت  - 19
  زبان عشق خموشي است لب ز ناله ببند / كه در طريق ادب عرض مدعا غلط است  )1
  م را زخ غانباشد ف ان عجز ماست / ره ز لب بيرون نميمترج  سينه چاكيم و خموشي )2
  ه كند گردابشجوش عشق از لب من مهر خموشي برداشت / اين نه بحري است كه در حقّ )3
  ينه بي ضبط نفس ريخت آ) روشنگر جمعيت دل جهد خموشي است / نتوان چو حباب 4

  است؟  متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  - 20
  ا كي؟ م تت جخم تا كي؟ / ظلم ضحاكان، در مملك سفَهاپشت احرار به پيش  )1
  مايه هنر / از جهل پس افتاد به صد پايه هنر وخوار و فر زين گونه كه شد )2
  آسوده از زمانه نه عاقل نه جاهل است / جام مراد در كف هشيار و مست نيست  )3
  سوار ز مردان كارزار  ) دوري چنان نگون كه ربايند گوي سبق / طفالن ني4
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 نعي 26 – 21( :للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  
  : »!بِه علم يل سيأَعوذُ بِك أن أَسأَلَك ما لَ يقالَ رب إنّ« - 21
  ندارم! يبخواهم كه نسبت به آن آگاه را يزياز تو چ كهنيبرم از ا يپروردگارم! همانا من به تو پناه ماي گفت  )1
  !يپرسش كن يندار يچه به آن آگاه آن ةپناه تو هستم كه از تو دربار نم شك يپروردگارم فرمود ب) 2
  !نداري يبخواهم كه نسبت به آن آگاه يزياز تو چ كهنياز ا ام دادهمن به تو پناه  پروردگارم گفت قطعاً )3
 !اهمبخواز تو  مشناس يرا كه آن را نم يزيچ كهنياز ا بردمشك به تو پناه  يب پروردگارم! يگفت ا) 4

  :»!مقنعاً إلثبات قوله أبداً الًيدل جدي ال كذب،يمن « - 22
  !ابدي يخود نم هاي گفتهاثبات  يقانع كننده برا ليدل هرگز دي) هركس دروغ بگو1
  !يابد اي نمي كننده خود دليل قانع گفتةهركس دروغ بگويد، هرگز براي ثابت كردن  )2
  !نخواهد يافتننده ك عقان يلياثبات سخنش دل يبرا ديدروغ بگو هركس) 3
 كننده ندارد! قانع ليدل هرگز ،شيثابت كردن سخن خو يبرا ديگو يكه دروغ م ي) كس4

  !»:احتمال الكذب ألن الكذب يذلّ اإلنسان في المجتمع هايعن ذكر األقوال الّتي ف جتنبياإلنسان أن  يعل جبي« - 23
  !شود يجامعه م كي انسان در ريدروغ باعث تحق رايز كند، يددارخو رنداحتمال دروغ گفتن را دا كه  ييها از ذكر سخن ديفرد با) 1
  !كند يم ريانسان را تحق دروغ رايز ،وجود داردجامعه  درآن احتمال دروغ   كه ييها سخن كردن ادي از كند  دوريكه   واجب است  انسان بر) 2
  !شود يشدن انسان م ليغ باعث ذلرود رايز ،ازدپردهست ب دروغكه در آن احتمال  يكردن از اقوال دوريبه  ديانسان با) 3
  !كند يه خوار معغ انسان را در جامروكه د كند چرا زيآن است پره غ دررواحتمال د كه  يكردن سخنان انسان است كه از ذكر بر) 4

 :عين الصحيح  - 24
  !دينخواهد رس آنبه  شيكاربيفر با دروغگوكه  رسد يم يزيچبه خود  ييراستگو با راستگو :»!الهيالكاذب بِاحت بلُغُهيال الصادق بصدقه ما بلغي«) 1
  !هست به مردم سود رسانده است تونيچه در درخت ز هرآن :»!النّاس نفعي تونيفي شجرة الز كلّ ما«) 2
  !ندارگ يرا نوران ام دهيد و يبگشا را ام نهيقرآن س ةليوس  هب ،خدايا :»!اللهم اشرح بالقرآن صدري و نور بصري«) 3
  !گريختخواهد  يكيتار جهل و از استداشته  دوسترا كردن  تيهدا ور نو كه  يكس :»!الظّلمة من الجهل و هربي ةيالهدا النّور و حبيالّذي «) 4

25 - عح نييالصح :  
  شود! ينش پنهان مزبا ريپس انسان ز شويدتا شناخته  دييسخن بگو :!»ِتَكَلَّموا تُعرَفوا فَإنَّ المرء مخبوء تَحت لسانه) «1
  شنوندگان باشد! يها عقل ةسخنت نرم به انداز دي: با!»قَدرِ عقولِ المستَمعينَ ييجِب أن يكونَ كَالمك لَيناً علَ) «2
  شود! يسالح م نيرومندتريقدرت سخن ن ي: گاه»منَ السالحِ! يقُدرةُ الكَالمِ أقو صبحيقد ) «3
4» (كَلِّموا النّاس هِم يلَعقولدييعقلشان سخن بگو ة: با مردم به انداز!»قَدرِ ع!  

 :  الخَطَأَعينِ  - 26

  كنم؟! يكارها به خدا توكل نم ةهم چه در يبرا :»كُلّ االمور؟! ي فاهللا يأتوكَّل عل اللماذا «) 1

  ترسد! يم يكياز تار رايخوابد ز ينم كياتاق تار رد لماس: خواهر خرد»ألنّها تخاف من الظّلمة! الغرفة المظلمة، يف رةيالصغ يال تنام اخت«) 2

  آموزانش پخش كرد! دانش نيب را يامتحان يها معلم ورقه ساعت، دو : بعد از»!نِي، بعد ساعتَالطّالب نَيب ةيوزع المعلّم أوراقه االمتحان«) 3

  كرد! يآموزانش تالش م دانش تيبود كه در ترب يلممعها  از مدرسه يكي: در »!ذهيتالم ةيترب يف يسعيالمدارس معلم  يإحد يكان ف«) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2زبان قرآن (، عربيهاي درس  به سؤال یگوی از شروع پاسخل لطفاً قب

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر        
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از        
  ؟تچیس امروز آزمون ايبر شما گذاري هدف      

 

دقيقه 15 2زبان قرآن ،عربي

 ِالكَالم آداب  
 ذبالك  

   لآنّه ماري شيم
   متن درس)(

  68 تا 43ة صفح

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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 في ضبط حركات الحروف: خطĤنِعين ما فيه  - 27

  !حب اهللاِ يكسرُ أقفالَ القُلوبِ و يجعلُ الحياةَ رائعة )2  !األفضلُ لك أن تُنفقَ و ال تسرف في االنفاقِ )1 
  !المعلِّم مكانَ أحدهما يغَيرطالبانِ مشاغبان بعد أن  يفَرِّقُ )4  !رةًكثيمن هرِب من الواقعِ فسوف يواجِه صعوبات  )3

  :يعن الباق ختلفيحرف الالم  نيع - 28
!2  أصدقاءه!  ساعدي) دخل الطالب الصف ل1   ) جالس العلماء لتتخلّص من الجهلِ
  ناس!ال واهديل اءياالنب اهللا) أرسلَ 4  ) خرج المزارع من الدار لطلب الرزق! 3

  المفعول موصوفاً بالجملة:   نيع - 29
  !راًيلَ أهدافاً أخالملعبِ قَد سج يجاء مهاجم إل )2  لَكم!  ضاعفهيإن تُقرِضوا اهللاَ قَرضَاً  )1
!                     قِيالطّر يف رُيإطفاء تس ارةَيالشّوارع س يإحد يفت شاهد )4                                       !ةِيالدراس يأداء واجِبات يف يساعدنياُفَتِّش عن طالبٍ  )3  بسرعةٍ

30 - عالخَبرَ  نِيييف يعن الباق ختَلف   :  المعرفةِ و النّكرةِ

 منَ السالحِ! يفي بعضِ األوقات قُدرةُ الكَالمِ أقو )2  تخنقُ!ر أشجا ةيالغابات االستوائ يالشجرة الخانقة ف )1
!                        و المدحِ يبرُ الحمقِ اإلغراقُ فكأ) 3 4                                  الذَّم( ! كة ال تُدرالنّاسِ غاي إرضاء  
  
 نعي 33 – 31( :للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  

 »:أفضَلِ األعمالِ بِحسنِ أعماله! ينَدبك إل و ،صدقِ المقالِ بِصدقِ مقاله يإخوانك من دعاك إل رُيخ« - 31

 كارها فراخوانند! نيتو را به برتر كشانين يفراخوانند و با كارها ييبه راستگو شان ييهستند كه تو را با راستگو يبرادران تو كسان نيبهتر )1
 اعمال فراخوانند! نيكردارشان تو را به برتر  يكيت كنند و با نودع ردر گفتا يهستند كه با صدق گفتارشان تو را به راست يبرادران خوب تو كسان) 2
  كارها فراخواند! نيتو را به برتر كشين يفراخواند و با كارها ييتو را  به راستگو اش يياست كه با راستگو يبرادران تو كس نيبهتر) 3
 كار دعوت كند! نيبهتر يدعوت كند و با  كار خوبش تو را به سو ييوتگساتو را به ر اش يگفتار باشند كه  با راست يبهتر است برادران تو كسان) 4

32 - »يجيلُ قبلَ أن  بالجاهيعسم  نا وكالمقَبلَ أن  عارِضُنايتَبينَي  األمرُ وييبِما لَ حكُمس !لمع لَه بِه  :« 

 داشته باشد! يكه علم نيقبل از ا كند يم يكه امر واضح شود و داور نيا زاقبل  كند يم يكه سخن را بشنود و دشمن نيقبل از ا دهد ينادان پاسخ م) 1
 !كند يمي ندارد، داور يچه بدان دانش كه موضوع روشن شود و در مورد آن نياز ا شيپ كند يكه حرفمان را بشنود و با ما مخالفت م نياز ا شيپ دهد ينادان جواب م) 2
 !كند يم يداور يزيدر چ يپس بدون آگاه كند يكه امر واضح شود مخالفت م نيو قبل از ا دهد يپاسخ م ،دهد كه به سخن گوش نيفرد نادان قبل از ا) 3
 به آن ندارد! يكه علم يزيبا چ كند يكه امر روشن گردد و حكم م نياز ا شيپ كند يم يشود و دشمن دهيكه سخن ما شن نياز ا شيپ دهد يجاهل به ما جواب م) 4

   »:  فَتَفْقـد الفُرْصةَ! يـنْسـيال  يبكـلِّ أمرٍ في وقـته الْمناسبِ حتّ موقأنْ تَ كيعلَ« - 33

 !ينرود، بعدش فرصت را از دست بده ادياز  نكهيتا ا يكار در زمان مناسب آن بپرداز كيتوست به تمام  بر) 1
 ! يفـرصت را از دست بده جهيتن در ،تا فراموش نشود يرا در زمان مناسبش انجام ده يالزم است هر كاربر تو ) 2
 !ابديو فرصت آن خاتمه  يكه فراموشش نكن نياقدام كن تا ا تياز كارها كيدر وقت مناسب به هر ) 3
 و زمان بگذرد! يشو يدچار فراموش نكهيرا به وقتش انجام بده، قبل از ا ياقدام متناسب با هر امر) 4

 : قةِيحسب الْحق حيالصح نيع - 34

 لَه!  رٌياإلنْسانُ خَ حبي ام لُّكُ) 1
2 ( راباَلسيلَ قَرِّبيالْإنسانِ الْبع يعو  ديدعلَ بعييالْقر هب! 
 اإلنْسانُ شَرٌّ لَه!               كْرَهيكُلُّ ما ) 3
4 ( راباَلسيدعلَ بع يعيالْإنسانِ الْبو  ديلَ قَرِّبعييالْقر هب! 

 (گواه)آشنا –2زبان قرآن ، عربي
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       في نفي الفعل: الخطأ نيع - 35
 !ي= ما أنفقت من مال يأنفقت من مال) 1
 اُكتب هذه العبارة = ال تَكتب هذه العبارة!) 2
3 (ال  اةيالح يف حاولي =اةيالح يف حاولي! 
  سأكتب الرّسالة = ألن ال أكتب الرّسالة!) 4
 ّث ةاقرأ النّص التالي بدقبما يناسب النّص) 36- 40األسئلة ( عنِ أجب م: 

. و كَتَـب أولَ     إنَّ آلبرت انشتاين كانَ من أعظَمِ علماء القَرنِ العشرينَ و كانَ لَه أكثَر تَأثير في عصره ولكن في طفوليته بدأ أنْ يـتكلَّم بِصـعوبةٍ
ن عسِ عشر مادةِ في السلميالع هقالترِممهلميسةً عؤسدخلَ معي أن يس يسراةً في سو، و      ـن لـمولك (ـطةمتوس) ـةفي الثّانوي هفي أواخرِ تَحصيل

النظري هرُ كَشفكانَ أشه . . هـذه النّظريـةُ طُرِحـت أول مـرَّةٍ فـي مقال     ينجح في امتحان الدخولِ ـ ة النّسبية الَّتي أبطَلَت قانونَ نيوتنَ تـ  ه ي ثـالث  ف
. في الحربِ العالـميةِ الثانيةِ كَت1905َصفحات في سنة  سنوات عدحتّي تأخَّرَ إثباته ب همانن زماً مأكثَر تَقد ة كانَتالنظري هرِسالةً إلـي  ، و هذ ب

نُ أن تَستَفيدمكة في امريكا آنذاك و أعلَنَ بأنَّ آلمانيا ين روزولت، رئيس الجمهوريا مقُ  لسالح الذَّرين النّاسِ بِأنَّ انشتاين خـالظنُّ كَثيرٌ مي .
 القنبلة الذرية (بمب اتمي) ولكن هذا غَير صحيحٍ!

:  نيع - 36   »…الـمؤسسةُ العلميةُ لَم تَقبلْ انشتاينَ «الصحيح للفراغِ
  بعد إمتناعه عن الشركَةِ في امتحانِ الدخولِ!) 1
  صرَف من الدرسِ في الثّانويةِ!نا هألنَّ) 2
  يقدر أنْ يعملَ حولَ النظريةِ النِّسبيةِ!   يحتّ) 3
  ألنَّه لَم يقدر أنْ ينجح في امتحانِ الدخولِ!) 4

  :نَيحولَ انشتا الخطأ نيع - 37
  كانَ لَه مشكلٌ في التكلُّمِ في الصغرِ!) 1
2 (لُ قنبلةٍ ذريأو عنأنشتاينَ!بِ ةٍص دي  
  كانَ اشتهاره من النظريةِ النّسبيةِ!) 3
  !السالح النَّوويكانَ يتَفكَّرُ بِأنَّ آلـمانيا تَستَفيد من ) 4

  ةِ؟يالنّسب النّظرية: لـِماذا تأخَّرَ إثبات حيالجواب الصح نيع - 38
  !وتنَيألنَّها أبطَلَت قانونَ ن) 1
2 (ربتباعال ألنَّ الح و توقَّف تقَعةَ الثانية ونُهاييلمي!  
  بسهولةٍ! تكلَّميألنَّ كاشفَها ما كانَ ) 3
  إدراك اُصولها! يعل نَيألنّ العلماء ما كانوا قادر) 4

:  ليلتكم الـمناسبِ ريغ نيع - 39   ...» نَيأولُ مقالة انشت«الفراغِ
1 (!فحاتادس) 2  كانَ ثالث صفي الس شرع كُتب م!مرِهن ع  
  ما كانَ أشهر مقاالته!) 4  اُلِّف قبلَ شركته في امتحانِ الدخولِ!) 3

40 - عح نييالصنْ نوع حعةِي  : رابيلِّها اإلعحأو م الكَلمات»النظري هرُ كَشفة الَّتي أبطَلَت قانونَ نيوتنَ! ةكانَ أشهالنّسبي«  
      رذكّلمأشهر: فعل ماضٍ، للمفرد ا) 1
  هيكَشف: االسم (مصدر)، الـمفرد / الـمضاف إل) 2
  »  بطالن«من مصدر  ،يأبطَلت: الفعل الماض) 3
  قانون: الجمع مكسر/ الـمفعول) 4
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ذار داده شده خداوند در طراحی نظام حکومت اسالمی بر مبناي امامت، در کدام عبارت قرآنی ان مانۀینادیده گرفتن تدبیر حک - 41 
 یاد شده است؟ ن انحراف آمصون از  هاي انسانبا چه تعبیري از و  است

  »الصالحون« – »فلن یضرّ اهللا«) 2     »الشاکرین« – »فلن یضرّ اهللا« )1
  »الصالحون« – »انقلبتم علی اعقابکم« )4  »الشاکرین« – »انقلبتم علی اعقابکم) «3
 گذاري کرد؟  چه سالی به حکومت رسید و چه بدعتی را پایهدر ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)  ازگیري  معاویه با بهره - 42

  عهدشکنی پیمانی که با امام حسن (ع) بسته بود. –هجري قمري  30 )1
  تبدیل کرد. خالفت رسول خدا (ص) را به سلطنت  –هجري قمري  30) 2
  خالفت رسول خدا (ص) را به سلطنت تبدیل کرد.  –هجري قمري  40) 3
  عهدشکنی پیمانی که با امام حسن (ع) بسته بود. -هجري قمري  40) 4
 چالش سیاسی، اجتماعی و ترین مهمو  چه زمانی بود ،امیه، قلبشان دچار تألّم گردید که امیرالمؤمنین در تقابل با بنینجا آ - 43

 عصر امامان کدام است؟ فرهنگی 
  تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  –پیروان راه حق  بودن شامیان در مسیر باطل و تفرقۀمتحد  )1
  ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  –پیروان راه حق  بودن شامیان در مسیر باطل و تفرقۀ) متحد 2
  ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  – ها امیه در ستمگري و حرام شمردن حالل پیش رفتن بنی) 3
  تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت – ها امیه در ستمگري و حرام شمردن حالل پیش رفتن بنی) 4
 عباس با چه عنوانی حکومت را از بنی امیه گرفتند و در مقایسۀ با آنان چگونه رفتار کردند؟  بنی - 44

  پیامبر شدند.  مانع ستم به خاندان –خلفاي بر حق  )1
  مانند حاکمان پیشین به سلطنت پرداختند.  – (ع) ) اهل بیت2
  مانند حاکمان پیشین به سلطنت پرداختند.  –حق  ) خلفاي بر3
  مانع ستم به خاندان پیامبر شدند.  – (ع) ) اهل بیت4
تی، تفسیر و تعلیم آیات قرآن را یبرخی علماي اهل کتاب یا گروهی از علماي وابسته به قدرت، با سوء استفاده از چه موقع - 45

 و چه ثمرة شومی را به بار نشاندند؟  ندمطابق با افکار خود و منافع قدرتمندان انجام داد
  راهیابی انحراف به کتب تاریخی و تفسیري و گمراهی بسیاري از مسلمانان  –ظهور الگوهاي نامناسب  )1
  اسالمی به ویژه اهل بیت پیامبر (ص)  هاي اصیل انزواي شخصیت –) ظهور الگوهاي نامناسب 2
  راهیابی انحراف به کتب تاریخی و تفسیري و گمراهی بسیاري از مسلمانان – ) برکناري امام معصوم3
  هاي اصیل اسالمی به ویژه اهل بیت پیامبر (ص) انزواي شخصیت –) برکناري امام معصوم 4
 ۀ عصر ائمه (ع) تجّسم یافت؟ عکدام صورت در جامبه ترتیب  هاي زیر، به هریک از چالش - 46

  ارائۀ الگوهاي نامناسب  -
  ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص)   -
  تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  -
  تفسیري  و راهیابی خرافات به کتب تاریخی –فراموشی احادیث  – (ص)و مورد احترام پیامبر گرتقوا، جهادهاي با انزواي شخصیت )1
  اي تسلیم  تغییر فرهنگ مردم مؤمن به جامعه –فراموشی احادیث  –دور از معیارهاي اسالمی  ي بهیگاه افراداج) برجسته شدن 2
  راهیابی خرافات به کتب تاریخی و تفسیري  –افزایش خطا در نقل حدیث  –دور از معیارهاي اسالمی  ي به) برجسته شدن جایگاه افراد3
   تسلیماي  تغییر فرهنگ مردم مؤمن به جامعه –افزایش خطا در نقل حدیث  – ورد احترام پیامبرم و جهادگرتقوا، هاي با ) انزواي شخصیت4
شدن منع نگارش  پس از برداشتهو  دبو چیزيهایی که در عصر ائمه (ع) رخ داد، نتیجۀ فاصله گرفتن از چه  ترین چالش مهم - 47

 ؟ودبنبوي، به کدام دلیل، احادیث صحیح از غلط قابل تشخیص ن احادیث
    ماندن مردم از یک منبع مهم هدایت بهره بی – پیامبر (ص) و خلفا ةسیر )1
  ماندن مردم از یک منبع مهم هدایت بهره بی –) نظام مبتنی بر امامت 2
     فوت یا شهادت اصحاب پیامبر (ص) –) نظام مبتنی بر امامت 3
  فوت یا شهادت اصحاب پیامبر (ص) – پیامبر (ص) و خلفا ةسیر) 4
 ۀید کدام چالش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر ائمیل اسالمی به ویژه اهل بیت (ع) مؤهاي اص شدن شخصیت ويزمن - 48

 اطهار (ع) است و کدام اقدامات ایشان در تقابل با چالش تحریف در معارف اسالمی است؟ 
  اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)  –تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت  )1
  تعلیم و تفسیر قرآن کریم –دیل حکومت عدل نبوي به سلطنت تب )2
  تعلیم و تفسیر قرآن کریم –) ارائۀ الگوهاي نامناسب 3
  اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) –) ارائۀ الگوهاي نامناسب 4
و » حق«، »معروف«فاهیم م ةربینی خود از سرنوشت و آیندة نابسامان جامعۀ اسالمی دربا امیرالمؤمنین علی (ع) در پیش - 49

 ترتیب چه تعبیراتی را بیان فرمودند؟  به» دروغ«
  آشکارترین  –ترین  ناشناخته –ترین  پوشیده )1
  ترین  رایج –ترین  ناشناخته –ترین  ) پوشیده2
  ترین  رایج –ترین  پوشیده –ترین  ) ناشناخته3
  آشکارترین  –ترین  پوشیده –ترین  ) ناشناخته4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2دين و زندگي(هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  وانید پاسخ صحیح بدهید؟ت سؤال به چند سؤال می 10از هر         
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از         
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف       

 

 تفكر و انديشه   
و  ياجتماع ،يفرهنگ تي(وضع

مسلمانان پس از رحلت ياسيس
 يها ارزش ياياح رسول خدا،

  )بتي(عصر غ، )نيراست
امامت يچگونگ ،يامام مهد بتيغ«

  »بتيدر عصر غ يحضرت مهد
  115تا  85 ةصفح

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  فهد   
 

دقيقه 15 2گي نددين و ز
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 ها چیست؟  حل نهایی ایشان براي رهایی از چالش المؤمنین و هشدار ایشان، تشخیص راه رستگاري چگونه ممکن است و راهمیرادر کالم  - 50

  قدم بودن در مسیر الهی  ثابت –کنندگان قرآن کریم  شناسایی فراموش )1
  قدم بودن در مسیر الهی  ثابت –کنندگان به صراط مستقیم  ) شناسایی پشت2
  طلب راه حق از اهل آن  –کنندگان به صراط مستقیم  شتپ) شناسایی 3
  طلب راه حق از اهل آن  –کنندگان قرآن کریم  ) شناسایی فراموش4
 در زندگی اهل بیت (ع) در کدام گزینه آمده است؟ » امر به معروف نهی از منکر«و » تقیه«جایگاه هریک از اصول  - 51

  مبناي عملکرد ایشان در والیت ظاهري و مرجعیت دینی – هارزبهاي م اقدامات ائمه در راستاي انتخاب شیوه )1
  رفتار ستمگرانۀ حاکمان با مردم   واکنش در مقابل –خالفت غاصبانۀ حاکمان  اعالم) 2
  رفتار ستمگرانۀ حاکمان با مردم   واکنش در مقابل – هاي مبارزه اقدامات ائمه در راستاي انتخاب شیوه) 3
  مبناي عملکرد ایشان در والیت ظاهري و مرجعیت دینی –ان اکمحخالفت غاصبانۀ  اعالم) 4
را به  ما شیعیان موضوعیکند و چه  امامان بزرگوار بر پیروان خویش کدام وظایف را از جانب پیروان اقتضا می ۀنظارت پیوست - 52

 سازد؟  شیعۀ حقیقی مبدل می
   بدانیم.رد ت فناهل بیت (ع) را مایۀ زی –نسبت به سایر شیعیان بدبین نباشیم  )1
   اسم شیعه را با عمل صالح همراه سازیم. –) نسبت به سایر شیعیان بدبین نباشیم 2
   بدانیم.اهل بیت (ع) را مایۀ زینت خود  –) سبب بدبینی دیگران به شیعیان نشویم 3
   اسم شیعه را با عمل صالح همراه سازیم. –) سبب بدبینی دیگران به شیعیان نشویم 4
 به طور صحیح تعریف شده است؟ » تقیّه«اصطالح نه یدر کدام گز - 53

  شناسایی افراد قابل اعتماد و فداکار در جهت ضربه زدن به دشمن  )1
  یاران و مریدان با مخفی ماندن هویت آنان و ارتباط با امام فرزندان فرزندان، ) محافظت از 2
   ه) پوشاندن تمام اقدامات از چشم دشمنان به عنوان امام یک جامع3
  در عین انجام آن  اقدامات) جلوگیري از حساس شدن دشمن نسبت به 4
کدام گونه و سند روایی آن،  شیوة بیان زنجیرهچه بود و  الذهب سلسلةحدیث  بیان مفهومهدف امام علی بن موسی الرضا (ع) از  - 54

 اقدام امامان بزرگوار (ع) را روشن ساخت؟ 
   مرجعیت دینی –د در زندگی اجتماعی ظاهر شود. بای توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه )1
   والیت ظاهري –) توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود. 2
  والیت ظاهري –) تجلی توحید در زندگی فردي با والیت امام که همان والیت خداست، میسر است. 3
  مرجعیت دینی –ام که همان والیت خداست، میسر است. ام ت) تجلی توحید در زندگی فردي با والی4
 ید چیست؟ ؤمو در کالم امام رضا (ع)  الذهب سلسلةدر حدیث » اَنا من شروطها«مفهوم عبارت  - 55

  اسالمی متناسب با نیازهاي نو  معارفمرجعیت دینی، تبیین  )1
  ) مرجعیت دینی، تعلیم و تفسیر قرآن کریم 2
  به عنوان امام بر حق ود خ) والیت ظاهري، معرفی 3
  ) والیت ظاهري، عدم تائید حاکمان زمان 4
کنند و  اشاره می اهل بیتهاي شامخ  یک از مسئولیت بر کدام» و اکنون من امام هستم«د: فرمای آن جا که امام صادق (ع) می - 56

 ؟ بیانگر ویژگی ایشان از دیدگاه امام علی (ع) است روایتکدام 
  » ندارند.کنند و در دین اختالف  دین مخالفت نمی با زهرگ« –والیت ظاهري  )1
  »ندارند.کنند و در دین اختالف  هرگز با دین مخالفت نمی« –) مرجعیت دینی 2
  » هاي آن هستم. هاي آن و من از شرط اما به شرط« –) والیت ظاهري 3
  »هاي آن هستم. هاي آن و من از شرط اما به شرط« –) مرجعیت دینی 4
مسیر  یکی از علل تداومایم و  سِ جان خود ساختهیرحمت خدا بر غضبش مقدم است، مفهوم کدام آیه را ان که ماگر بگویی - 57

 غیبت کدام عامل است؟  ةامامت در پس پرد
   مندي از والیت معنوي امام عصر (عج) بهره درها  عدم شایستگی انسان -...» ذلک بأن اهللا لم یک مغیراً « )1
   مندي از والیت معنوي امام عصر (عج) بهره درها  عدم شایستگی انسان - » ا منکم و عملوا...منوآاهللا الذین  وعد) «2
  ر خطر بودن جان امام عصر (عج)د -...» ذلک بأن اهللا لم یک مغیراً ) «3
  (عج) در خطر بودن جان امام عصر - » اهللا الذین آمنوا منکم و عملوا... وعد) «4
 غیبت صغري از چه زمانی آغاز شد؟ و  دچه کسانی بودن» نواب اربعه« - 58

  هـ . ق 255 –مطلع بودند  امام عصر (عج)یاران صمیمی امام عسکري (ع) که قبل از رحلت ایشان، از والدت  )1
  هـ . ق 260 –مطلع بودند  امام عصر (عج)) یاران صمیمی امام عسکري (ع) که قبل از رحلت ایشان، از والدت 2
  هـ . ق 255 –) در رهبري امت در زمان غیبت صغري ج(ع هاي امام زمان ) واسطه3
  هـ . ق 260 –) در رهبري امت در زمان غیبت صغري جهاي امام زمان (ع ) واسطه4
 ماندن زمین از حجج الهی، تابع چیست و این موضوع در کدام عبارت قرآنی، تجلی دارد؟ الموحدین، تهی مطابق با کالم مولی - 59

  »مغیراًیک  لم«  –افراط در گناه  )1
  »لم یک مغیراً«  –دوري از سنن الهی ) 2
  »یغیّروا ما بأنفسهم« –افراط در گناه ) 3
  »یغیّروا ما بأنفسهم« –دوري از سنن الهی ) 4
هجري  260و سال  استدر عصر غیبت  ایشانبیانات امام عصر (عج) در نامۀ خود به شیخ مفید، بیانگر کدام مرتبه از والیت  - 60

  خداد است؟ر دامک ةربردارندد
  (عج)دیده به جهان گشودن امام عصر  –والیت معنوي  )1
  (عج)دیده به جهان گشودن امام عصر  –) والیت ظاهري 2
  به مقام والیت و امامت  امام زمان (عج) رسیدن –) والیت ظاهري 3
  امام زمان (عج) به مقام والیت و امامترسیدن  –) والیت معنوي 4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

61- It’s interesting that after ten years of working together, John and Davis … no problem up to now. 

1) had 2) have had 3) didn’t have 4) has had 

62- I lost my keys when I was jogging yesterday morning. I have … everywhere. 

1) looked for them 2) looked them for 3) looked for it 4) looked it for 

63- It’s common knowledge that … into a new house is easier said than done.  
1) move 2) moved 3) moving 4) moves 

64- This is the second time Ashley … to give me a message. 
1) forgot 2) has forgotten 3) had forgotten 4) forgets 

65- My close friend has an inactive lifestyle and his only form of … is watching television. 

1) culture 2) recreation 3) discount 4) product 

66- According to a new study, foreign students have … in number from 12 thousand to 20 thousand in 

this country since 2010. 

1) increased 2) completed 3) appreciated 4) created 

67- All family members started to get … when my younger brother didn’t arrive home last night. 

1) uncertain 2) cheerful 3) worried 4) proud 

68- We must take action to improve the living conditions for people with mental  … . 

1) habits 2) disorders 3) inventions 4) activities 

69- With the computer business still in the worst situation, Mr. Ahmadi decided to … his job to help his 

wife run her own business. 

1) describe 2) replay 3) remember 4) quit 

70- Our math teacher did not teach the new lesson yesterday because only 3 out of 25 students … the class. 

1) imagined 2) attended 3) carried 4) spent 

71- Listen! If you really want the ticket for the game, you’d better … . There’s only a few left. 

1) check in 2) watch out 3) hurry up 4) get away 

72- Try not to … through the exam. Take your time or you’ll make a lot of silly mistakes.  

1) practice 2) rush 3) suggest 4) cause  

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. 

Art ...(73)… around for thousands of years and the reasons for creating it vary from person to 

person; so ...(74)… the meaning of it is not easy. Many believe that art is anything that arouses 

emotion in you. These emotions ...(75)… entirely on your history, your story, and basically 

everything that comes together to make up who you are. Because of this, three different people can 

…(76)… the same piece of art and have wildly different reactions to it.  

73- 1) was 2) has been 3) were 4) is  

74- 1) explain 2) explains  3) explaining 4) explained 

75- 1) confuse  2) risk  3) influence 4) depend 

76- 1) forget 2) cure 3) retire 4) experience 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )2زبان انگليسي(هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  ؟دتوانید پاسخ صحیح بدهی ؤال میس سؤال به چند 10از هر   
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از   
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف  

 

2انگليسي   زبان دقيقه 15
A Healthy Lifestyle

(Vocabulary 
Development, …, 

Writing) 
Art and Culture   

(Get Ready, 
Conversation) 

  86تا61ةصفح

آزمون قبل10ند ازچ براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
  

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



   11 :ةصفح  يازدهم عمومي                              1400فروردين  20آزمون  - 6پروژة 
 

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. 

   Have you ever had a feeling of joy that you can get from music, museums, handicrafts, and 

theatre? Getting involved in the arts can have powerful and lasting effects on your mental health. It 

can help to protect against a wide range of mental health conditions and help manage mental 

illnesses. The best part of it is that it helps people to improve their mental health through creativity. 

Making art is also helping many people express themselves without having to use words. 

   The arts help at a community level. As we age, we might face isolation and depression through a 

loss of social connections, such as friends, family and workplace, and arts would be a solution. They 

can be used as a non-medical way to contain mental health problems. Plus, remember being a kid 

and the feeling of pride, self-confidence and happiness you had when you saw your parents while 

sticking paintings to the wall. This feeling doesn’t go away when you grow up and still can be 

effective. It is believed that lessons such as philosophy and physics are difficult and fearful, but a 

mix of them with art would influence positively. The Oxford University students have done some 

research that suggests how painting helps some people with a rare mental illness and enables them 

to reconnect with the world. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) How arts can help improve the our physical health 

2) Why we should create art  

3) The fact that art is helpful for kids 

4) Positive and negative effects of arts 

78- We can understand all of the following from the passage EXCEPT ... . 

1) arts may help shy people communicate their ideas 

2) arts can make education more enjoyable 

3) artistic activities help have a better physical health 

4) arts can help save money in the health service 

79- Which of the following best describes the function of paragraph 2 in relation to paragraph 1? 

1) Paragraph 2 introduces a new topic unrelated to the one that was discussed in paragraph 1. 

2) Paragraph 2 answers a question which remained unanswered in paragraph 1. 

3) Paragraph 2 compares its new scientific reports with the ones available in paragraph 1. 

4) Paragraph 2 states some more facts about the subject which was talked about in paragraph 1. 

80- The underlined word “Plus” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 

1) against 2) instead of 3) despite 4) besides 
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alog   باشد، حاصل عبارت
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aA log   کدام است؟ 
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3logاگر  -83 x 17وlog y33گاه حاصل ، آن 5 1log   کدام است؟  /
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دامنۀ تابع  -84
2

1
2x

log xf (x)
x





  باشد؟  شامل چند عدد صحیح می 

1 (1    2 (2    

  ) بیشمار 4    3) 3

 دقيقه 30 )1(حسابان

  ) 1( حسابان
(از  توابع نمايي و لگاريتمي

ابتداي تابع لگاريتمي و لگاريتم
  مثلثات /)3تا پايان فصل 

    112تا  80هاي  صفحه

  از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبلهدف
  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

  

x

y

x

y

x

y

x

y
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  یک از عبارات زیر صحیح است؟  کدام  -85
    شود.  ی نمیلگاریتم هیچگاه برابر مقداري منفحاصل ) 1
0a) اگر2 b ، گاه آنloga logb .   

0a) اگر3 b ، گاه آنc c
a blog log.     

  کند.  ها را قطع نمیxمحور ) نمودار تابع لگاریتم4

1از معادلۀ  -86 2 4
5 5 5

(x ) (x )
( x) ( x) ( x)log log log 
   2، مقدار لگاریتمx   کدام است؟  8 پایۀدر  

1 (1
2     2 (1

3     

3 (2
3     4 (3

2    

11از رابطۀریشتري  Mدر یک زمین لرزه (E)دانیم مقدار انرژي آزاد شده  می  -87 8 1 5logE / / M  اگر نیم ریشتر  آید. به دست می
   شود؟  آن چند برابر می ، مقدار انرژي آزاد شدةریشتري اضافه شود nبه یک زلزلۀ

1 (4 1500     2 (4 1000     

3 (1500     4 (1000   
چنــد مانــد،  یسال بــاقی م 300جرمی که پس از گرم جرم دارد. میلی 128این ماده  اي از نمونه است. سال 30اي نیمه عمر یک مادة هسته  -88

   است؟  گرم میلی
1 (0 5/   2 (0 125/   3 (0 225/   4 (0 025/   

  از عبارات زیر صحیح است؟  دچه تعدا  -89

2) الف
0 3 2 0/log (a )      

log(aب)  b) loga logb     

پ) 
53 22 125log        

73ت)  5 7 3 5log( ) log( )     
1 (1    2 (2    

  ) صفر 4    3) 3
AB،1اگر طول کمان ،زیردر دایرة   -90 25/  برابر شعاع دایره باشد، اندازة زاویۀ  چند درجه است؟  

1( 210               
2 (225  
3 (240   
4 (165   

را روي محــیط دایــره درجه  10به اندازةکمانی ثانیه،  30دانیم او در هر کند. می واحد حرکت می 12اي به قطر  اي در یک مسیر دایره دونده  -91
  است؟  بر عدد راچند ب ،کند مسافتی که این دونده در مدت نیم ساعت طی میچرخد.  می

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

3    

O

B

A

θ
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   است؟  متر چند سانتیمحیط ناحیۀ رنگی  رسم شده باشند،  Oها به مرکز ، اگر تمام کمانزیردر شکل   -92
1 (11       
2 (13   
3 (15    
4 (17   
  
  
  

0حاصل عبارت  -93 0 0 0240 150 2 135 315B cot( )tan( ) sin( )cos( )    کدام است؟  

1 (2
3       

2 (2
3     

3 (1
2       

4 (1
2   

4اي حاده باشد، عبارت زاویه اگر  -94 2
k kcos( ) sin( ) 

     به ازاي کدام مقدارk  همواره برقرار است؟  

1 (10       
2 (12    
3 (14      
4 (18   

1قسمتی از نمودار  -95 2y | sin(x ) |
    شبیه کدام گزینه است؟   

  
  
  
1  (        2  (  
  
  
  

  
   

  
3  (       4         (  
  
  

cm3

cm1

cm2cm4

M

O

N

x

y

-1

π

x

y

-1

π

x

y

1

π2πx

y

1

π2π
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0گیــرة روبــاتنــوك برابر شود، ارتفاع  با زاویۀ اگر زاویۀ ،اندنبا فرض ثابت ماست.  دو برابر در روبات زیر، زاویۀ  -96 برابــر  /9

0متر بوده است؟ ( شود. در حالت اولیه ارتفاع گیره از سطح زمین چند سانتی می 2


    0و   (   

1 (108                        
2 (160     
3 (120     
4 (144        
  

  است؟  کمتر 2چقدر از 0195sinچهار برابر  -97

1 (3       
2 (1    

3 (6       
4 (2    

3فرض کنید  -98
5cos  12و

13sin  و انتهاي کمان در ربع اول و انتهاي کمان مقدار قرار دارد. در ربع دومsin( )    چقــدر

است و    در کدام ناحیه قرار دارد؟   

1 (56
      ، ناحیۀ سوم 65

2 (16
    ، ناحیۀ سوم 65

3 (56
      ، ناحیۀ دوم 65

4 (16
   ، ناحیۀ دوم 65

tanحاصل  -99 x cot x 3به ازاي
8x 

  کدام است؟  

1 (2 2       

2 (2
2     

3 (2       

4 (2   

4حاصل  - 100 0 4 015 15cos sin  کدام است؟  

1) 2    صفر ) 1
2     

3 (2
2     4 (3

2   

  

cm80

cm100

β

α
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   است؟  نادرست ،هاي زیر کدام یک از گزینه  - 101
  هر تبدیل همانی، طولپا است. ) 1
  دارد.  ها را ثابت نگه می یل همانی، شیب خط) هر تبد2
   تبدیل دارد. شمار نقطۀ ثابت  ) هر تبدیل همانی، بی3
  شمار نقطۀ ثابت تبدیل داشته باشد.  تواند بی ) تبدیلی که همانی نباشد، نمی4

R(R(R(A)))اگــر هاي ســاعت باشــد. درجه در جهت حرکت عقربه 20زاویۀو با  Oتبدیل دوران حول نقطۀ ،Rفرض کنید  - 102 A 
4OAو  خط باشد، طول پارهAA  کدام است؟    

1 (4      

2 (4 2     

3 (4 3       
4 (6    

بــر خــودش  Oدرجه حول نقطــۀ 24و  18هاي  محاط شده است. اگر این چندضلعی با دوران Oاي به مرکز چندضلعی منتظمی در دایره  - 103
  ؟ تواند باشد میگاه تعداد اضالع این چندضلعی کدام منطبق شود، آن

1 (15    2 (20    
3 (30    4 (60   

 Aرا در تجانس به مرکز Cتصویر دایرةاز مرکز دایره قرار دارد.  6به فاصلۀ  Aگیریم و نقطۀ درنظر می را 2و شعاع  Oبه مرکز Cدایرة  - 104
  نامیم. طول مماس مشترك داخلی دو دایره کدام است؟  می C) را دایرة-3و نسبت تجانس (

1 (15 2     2 (16 2     

3 (17 2     4 (18 2   
2ABتصویر شده است. اگر DCEFبر ذوزنقۀ kتحت یک تجانس با نسبت ABCDنقۀذوز ،در شکل زیر  - 105  8وEF  ،باشــدk 

   کدام است؟ 
1 (2                             

2 (5
2   

3 (3      
4 (4   

 دقيقه 15 )2هندسه (
  )  2( هندسه

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

   60تا  40هاي  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
  ح بدهید؟توانید پاسخ صحی سؤال به چند سؤال می 10از هر 

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

١٠چند از
 آزمون قبل

برای  ١٠گذاری چند ازهدف
 آزمون امروز

   
 

A B

CD

F E
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ABرا با بردار ABCDEFضلعی منتظم شش  - 106


ضلعی و تصــویرش تحــت ایــن  مساحت ناحیۀ مشترك بین ششنسبت دهیم.  انتقال می 

   کدام است؟ ضلعی  مساحت شش به انتقال

1 (1
6     2 (1

3     

3 (1
2     4 (2

3   

 ……و زاویۀ  ……به مرکز  ADدوران یافتۀ ، BEتوان گفت که میاالضالع هستند.  متساوي ECDو ABCهاي در شکل زیر مثلث  - 107

   است. 

1(F ،060   

2(F،  0120   

3(C ،0120    

4(C ،060   

مساحت زمین را تــا حــد امکــان  ،اگر بخواهیم بدون کم یا زیاد کردن حصارها زمینی مطابق شکل زیر، حصارکشی شده است.دور تا دور   - 108

  افزایش دهیم، میزان این افزایش برحسب واحد مساحت کدام است؟ 

1 (75/3                   

2 (5  

3 (5/7  

4 (10   

ABC ،5ABالساقین در مثلث متساوي  - 109 AC  8وBC  است. اگر نقاطN وP هاي وسط ســاق ،به ترتیبAB وAC وM 

   کدام است؟  MNPباشد، کمترین مقدار محیط مثلث BCنقطۀ دلخواهی روي قاعدة

1 (8    2 (9    

3 (10    4 (12  

5، نقاطزیرمطابق شکل   - 110 6A( , 30و ( 15B( , کنیم  چنان انتخاب مــی xرا روي محور Nو Mاند. نقاط در صفحۀ مختصات مفروض (

4MNبا شرط  AMNBکه طول مسیر  ، حاصل باشد. کمترین مقدار ممکن| MH NH |  کدام است؟  

1 (2/8                                     

2 (4/8  

3 (9  

4 (8/8   

  
  

A

B
C D

E
F

A

B

NM

H ʹH x

y

120°

3

A

B

C

F D

E
3

1/5

2
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  

 هاي طراحي سؤال
  

  کدام است؟  Aبه نمرةاي متناظر با این نمرات، زاویۀ مربوط  آموزان یک دبیرستان مطابق جدول زیر است. در نمودار دایره نمرات دانش  - 111

1 (054       

2 (056                     

3 (058       

4 (060   

xدر جدول فراوانی زیر، حاصل  - 112 y
z
 ست؟ کدام ا  

  فراوانی نسبی   فراوانی   آموزان قد دانش

140 150H    y   0 1/   
150 160H    15  z   
160 170H    x   0 4/   

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

هاي  آموز به ترتیب به وزن دانش 5در نمودار بافت نگاشت زیر نمایش داده شده است. اگر  ،آموزان یک کالس برحسب کیلوگرم وزن دانش  - 113
   م است؟ کدافراوانی نسبی دستۀ وسط تغییر کیلوگرم به این کالس اضافه شوند،  69و  94، 63، 76، 82

                 افزایش 02/0) 1
   افزایش 04/0) 2
  کاهش 02/0) 3
   کاهش  04/0) 4
  
  
  
  
  

   باشد، کدام است؟  3دقیقاً یکی از اعداد رو شده مضرب که  ایندر پرتاب دو تاس، اگر دو عدد متوالی ظاهر شود، احتمال   - 114

1 (1
3     2 (2

5     

3 (1
2     4 (3

5   

 دقيقه 30
   آمار و احتمال

 - (احتمال شرطي احتمال
پيشامدهاي مستقل و وابسته)

(توصيف و  آمار توصيفي/ 
  ها) نمايش داده

    82تا  52هاي  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 به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

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

  

27 درصد فراوانی 34 24
A B C D
a

 نمره

2

3

5

7

8

50 60 70 80 90 100

فراواهن�
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وجود حداقل یک ها را یکی پس از دیگري از کیسه خارج کنیم، احتمال  مهرة آبی وجود دارد. اگر تمام مهره 6مهرة قرمز و  4اي  در کیسه  - 115
  مهرة اول خارج شده، کدام است؟  3مهرة قرمز در بین 

1 (1
6     2 (5

6     

3 (1
2     4 (1

3   

1به نتیجه برســد برابــر Aکه شرکت براي تولید نوعی واکسن در رقابت هستند. اگر احتمال این Bو Aدو شرکت  - 116
کــه  و احتمــال این 3

4حداقل یکی از دو شرکت به نتیجه برسند برابر
  کدام است؟  Bباشد، احتمال به نتیجه رسیدن شرکت 7

1 (1
7     2( 3

14     

3 (2
7     4 (5

14   

مهرة سیاه است. از یکی از این دو کیسه بــه  5مهرة سفید و  3مهرة سیاه و دومی شامل  2مهرة سفید و  3دو کیسه داریم که اولی شامل   - 117
که هر دو مهرة خارج شده  آوریم. احتمال این گذاریم و سپس یک مهره از کیسۀ اخیر بیرون می اي برداشته و در کیسۀ دیگر می تصادف مهره

  سفید باشد، کدام است؟ 

1 (9
40     2 (9

20     

3 (31
120     4 (31

60   

درصد و بــراي ســایر  2اند  افرادي که واکسن زده دراند. احتمال ابتال به بیماري کرونا  ن یک مدرسه واکسن کرونا زدهآموزا درصد دانش 60  - 118
   است؟  نزدهآموزان این مدرسه کرونا گرفته باشد، با چه احتمالی واکسن  درصد است. اگر یکی از دانش 20افراد 

1 (20
23     2 (22

25     

3 (1
23     4 (4

5   

کــه  اینطور تصادفی پاسخ دهــد، احتمــال  آموز به تمام سواالت به سوال مطرح شده است. اگر یک دانش 5اي،  در یک امتحان چهارگزینه  - 119
   داده باشد، کدام است؟ صحیح سوال، پاسخ  4حداقل به 

1 (1
256     2 (1

64     

3 (5
256     4 (15

1024   

2اگر   - 120
5P(B | A)  ،3

10P(A | B)  1و
6P(B) P(A)  باشد، حاصلP(A B) دام است؟ ک  

1 (4
5     2 (5

6   

3 (9
10     4 (29

30   
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  هاي گواه (شاهد) سؤال

 
  

0ترتیب با احتمال  امیر و بهروز هر کدام به  - 121 0و  /6 کنند. احتمال شرکت امیر به شرط شرکت بهــروز  در یک مسابقۀ علمی شرکت می /3

0برابر    ؟بهروز کدام است نکردناست. احتمال شرکت امیر به شرط شرکت  /5

1 (9
14     2 (5

7     

3 (11
14     4 (6

7   

Aباشند، به طوري که  S دو پیشامد از فضاي نمونۀ Bو  Aاگر   - 122 B  1و
3P(A)   3و

4P(B) گاه  ، آنP(B | A ) کدام است؟ 

1 (3
8    2 (1

2    

3 (7
12    4 (5

8  

نامه، در آزمون  آیین و احتمال آن که فرد پس از قبول شدن در آزمون 8/0نامۀ رانندگی قبول شود برابر  احتمال آن که فرد در آزمون آیین  - 123

 است. احتمال آن که این فرد در هر دو آزمون قبول شود، کدام است؟  3/0رانندگی شهري مردود شود 

1 (85/0    2 (24/0    

3 (56/0    4 (21/0    

رداشــته و مهرة سیاه است، از ظرف اول یــک مهــره ب 10مهرة سفید و  7مهرة سیاه و در دومی  4مهرة سفید و  5دو ظرف داریم، در اولی   - 124

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

1 (8
27    2 (11

27    

3 (34
81    4 (7

17  

ها را به تصادف انتخــاب و از  کارت سفید است. یکی از دسته 9کارت سیاه و دسته دیگر شامل  5کارت سفید و  6ارت، شامل یک دسته ک  - 125

 کنیم. اگر دو کارت سفید باشند، احتمال آن که از دستۀ اول انتخاب شده باشند، کدام است؟   آن دو کارت خارج می

1 (1
4      

2 (3
14    

3 (5
16      

4 (3
11    

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

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 21:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 فروردين 20 آزمون -)6( پروژة
 

0، اگر Bو  Aدر دو پیشامد مستقل   - 126 6P(A B) /  0و 2P(A B ) /  آنگاه ،P(A B ) ؟کدام است 

  1 (0 7/       

  2 (0 75/     

  3 (0 85/      

  4 (0 9/  

  شود؟ ظاهر می 6یا تاس » رو«کنیم. با کدام احتمال هر دو سکه  دو سکه و یک تاس را با هم پرتاب می  - 127

1 (3
8      

2 (5
8    

3 (5
12      

4 (7
12  

کند.  دادة جدید به این جدول افزوده شود، فراوانی نسبی دستۀ وسط تغییر نمی 20اند. اگر  بندي شده طبقه دسته 7هشتاد دادة آماري در   - 128

 هاي دستۀ مذکور به فراوانی قبلیِ آن کدام است؟ هنسبت افزایش داد

1 (1
8      

2 (1
5    

3 (1
4      

4 (3
8  

رسم شده است. گروه در شکل زیر کزي برحسب درجه اي آنها با زاویۀ مر اند که نمودار دایره گروه سنی تقسیم شده 5افراد یک جامعه، به   - 129

 ، شامل چند درصد این جامعه است؟سنی با زاویۀ مرکزي 

1 (23       

2 (5/32  

3 (36  

4 (5/37  

  هستند؟ 20تر یا مساوي  ها بزرگ در نمودار زیر چند درصد از داده  - 130

1 (80         

2(95  

3 (90    

4(85  

  

10°
70°

80°

65°

α

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 22:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 فروردين 20 آزمون -)6( پروژة
 
        )2فيزيك (   

  
  
  
  
  

  است؟  مولدچند برابر جریان عبوري از  2Rجریان عبوري از مقاومت ،شکل زیر الکتریکی در مدار  - 131

1 (1
3                       

2 (1
2           

3 (2
3       

4 (3
4   

1هاي اسمی  توان اسمی برابر و هايبا ولتاژسه المپ   - 132 120P W  ،2 60P W 3و 10P W  را به صورت متوالی به یکدیگر متصــل
   ها ثابت فرض شود.)  (مقاومت المپ شود؟ . توان مصرفی کل مدار چند وات میکنیم ها وصل می ولتاژ اسمی المپو دو سر مجموعه را به کرده 
1 (8    2 (190    

3 (80    4 (30   
چند برابــر  bو aمقاومت معادل بین دو نقطۀ kدر ابتدا باز است. با بستن کلید kکلید ابه وها مش در مدار الکتریکی شکل زیر مقاومت  - 133

   شود؟  می
1 (3                      

2 (1
3   

3 (2
3   

4 (3
2   

  
  

 1Rمقاومت ،باشد 3Rبرابر توان مصرفی مقاومت 1R، 8اگر توان مصرفی مقاومت زیر که قسمتی از یک مدار الکتریکی است،شکل در   - 134
  اهم است؟  چند
1 (6                           
2 (4  
3 (2  
4 (12   
  

     )2فيزيك (
(از ابتداي توان  جريان الكتريكي

در مدارهاي الكتريكي تا پايان 
از ابتداي فصل( مغناطيسفصل)/ 

تا ابتداي ميدان مغناطيسي حاصل
  از سيملولة حامل جريان)

 99تا  67هاي  صفحه

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

R

a

R

b

k

R

R1

5

Ω=R 2 3

R 4 = ΩR 3 = 4Ω

ε Ω1R = 2 R 2 = 4Ω

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 23:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 فروردين 20 آزمون -)6( پروژة
 

  شود؟  چند برابر می دهد، مینشان آرمانی سنج  ولت عددي که ،اگر کلید را ببندیم باز است. kابتدا کلید ،شکل زیرالکتریکی در مدار   - 135

1 (1
4                     

2 (1
2   

3 (3
4   

4 (3
2    

  
  

   ؟ نیستاند، داراي بار منفی  منحرف شدهیکنواخت هاي شکل زیر که در یک میدان مغناطیسی  کدام ذره یا ذره  - 136
                          4و  1) 1
  3و  2) 2
  1) فقط 3
   5قط ) ف4
  
  
  
  
  

دهد. چنانچــه هــر دو  ولت را نشان می 8آرمانی عدد سنج  ولت ،باز باشد 2kو کلید بسته 1kچنانچه کلید زیر،شکل  الکتریکی در مدار  - 137
  دهد؟  چند ولت را نمایش میآرمانی عدد سنج  ولت ،کلید بسته باشد

1 (7                                         
2(5/7  
3 (8  
4 (5/8    
  
  
  
  

اهمــی چنــد وات  9توان مصرفی در مقاومــت  ،باشد 24Wاهمی برابر  6اگر توان مصرف شده در مقاومت  ،شکل زیرالکتریکی در مدار   - 138
  است؟ 

1 (72                                      
2 (90  
3 (81  
4 (63   
  

R

V

r = °

2R

2R

ε

k

2R
Ω

k

r = 1
3

5

10V

V

ε = = 6Ω

2

R 4 = 2Ω

k
1

R

R = 2Ω

R1 Ω= 1

Ω69

60

40

Ω

Ω 60Ω

Ω

40Ω

ε

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

�

B

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

دا
رهاي حرت مس�ر

دا
رهاي حرت مس�ر دا
رهاي حرت مس�ر

دا
رهاي حرت مس�ر
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1،را نشان دهد 12Vال عدد  سنج ایده ولت اگرزیر، شکل  در مدار الکتریکی  - 139
3

R
R

  کدام است؟  

1 (3
8            

2 (8
3   

3 (3
2   

4 (2
3   

  
  

2R(اســت؟  )2(شکل مدار الکتریکی چند برابر توان اتالفی در مولد  )1(شکل مدار الکتریکی مولد  درتوان اتالفی   - 140 r  هــا و  مقاومتو
  اند.)  مشابه ها باتري

1 (5
2                 

2 (2
5   

3 (25
4   

4 (4
25   

  چند وات است؟  1Rتوان مصرفی در مقاومتزیر، شکل مدار الکتریکی  در  - 141
1 (16                   

2 (16
3   

3 (64
3   

4 (64  
  
  
  

  به کدام سمت است؟   (A)در نقطۀ ،بلند که جریانی به سمت غرب داردراست و سیمی جریان در مغناطیسی ناشی از  میدان  - 142
    شمال ) 1
    ) جنوب 2
     غرب) 3
  سو  ) درون4
  
  

ε

V
3

RI

r

1

2

4

R =

=

R 2 =

I =

R = 4

R 3

Ω

1

Ω Ω

A2

4 A3

5

r

R

(1)

ε

R

r

(2)

ε

R R

بالا

غرب

جنوب

شمچال

شرق

پا
�ن

I

A

ε

1/5

R

r

1

2R =

R 2 =

3=

3

4R = 6

R 5 = = =1

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω2Ω 30V
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تــا  ،یله را به کــدام ســمت حرکــت دهــیماست. این مشده از سقف آویزان طور قائم  به ،و رسانا در میدان مغناطیسی زمین ياي فلز میله  - 143
   باالیی آن کمتر شود؟ سر پتانسیل الکتریکی پتانسیل سر پایینی آن از 

      شرق ) 1
               ) غرب2
      ) برونسو 3
     ) درونسو 4

  ثابــت Dو A ،B ،Cنقــاطد را مطابق شکل در گذر می Iصورت مربع درآمده و از آن جریان ثابت که به فلزي يیک رسانا ،فرض کنید  - 144
ن در میدان وارد بر سیم حامل جریامغناطیسی . با توجه به نیروي دهیم میقرار  یی بسیار قويدرونسو یکنواختو در میدان مغناطیسی  کرده

   رساناي فلزي در کدام گزینه درست است؟ صحیح شکل  ،مغناطیسی
  
  
1  (      2  (    
  
  
  
  
3   (    4  (  
  
  

0بزرگــیســو بــه  ر یک میدان مغناطیسی یکنواخت درونمطابق شکل زیر، د  - 145 5/ G1، دو ذرة بــاردار 4q C   2و 2q C   بــا 

1هاي جرم 22 1m m mg وارد بر خالص شوند. بزرگی نیروي  ترتیب به سمت راست و چپ پرتاب می بهمتر بر ثانیه  510تندي یکسان و

10است؟  )1(وارد بر ذرة خالص چند برابر بزرگی نیروي  2ذرة  N(g )
kg

   

1 (2
3               2 (3

2          

3 (2    4 (1
2   

  

عمود کیلومتر بر ثانیه  310را با تندي الکترون یک است. 5Gبرابر بین دو قطب آهنربا،یکنواخت میدان مغناطیسی  بزرگی ،در شکل زیر  - 146

Nبرحسبافقی جهت و اندازة میدان الکتریکی کنیم.  بر صفحۀ کاغذ به سمت داخل صفحه پرتاب می
C

 الکتــرونبراي حرکت بدون انحــراف  

   نظر کنید.)  (از وزن الکترون صرف کدام است؟، عمود بر هم یکی و مغناطیسیدرون دو میدان الکتر
0راست ، ) 1 5/                
   500) راست ، 2
0) چپ ، 3 5/   
  500 ) چپ ، 4
  

A B

D C

A B

C D

A B

CD

v
�

1
q

2qv
�

g
�

E
�

N

q

S

v
�

e

A B

CD

A B

CD

بالا

غرب

جنوب

شمچال

شرق

پا
�ن
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 بزرگــیو  5Gناشــی از دو آهنربــا یکنواخت ن مغناطیسی میدابزرگی ، 3Gسو درونیکنواخت میدان مغناطیسی  بزرگیدر شکل زیر،   - 147

24میدان الکتریکی بین دو صفحۀ باردار 10 N
C

 2است. اگر بار الکتریکیq C  در جهت نشــان داده شــده متر بر ثانیه  610با تندي

  نظر شود.)   صرف بارن است؟ (از وزن ونیوت وارد بر آن چند میلی خالص کند، اندازة نیروي  حرکت

1 (310 2 10                      

2 (32 10   
3 (2   
4 (10 2    

ضریب تراوایی مغناطیســی  0برابر چند تسال است؟ ( ،)Oنقطۀ( حلقهمشترك دو نیم دان مغناطیسی در مرکز با توجه به شکل زیر، می  - 148
  ) است. خالء
       صفر     ) 1

2 (0
5
8   

3 ( 0
15
4   

4 (0
15
8   

بر یکدیگر عمود باشــند.  ها سطح آن اند که طوري قرار گرفته Iحامل جریان برابر متر سانتی20و حلقه با قطر یکساندزیر، مطابق شکل   - 149

54برابــر حلقــه  ز مشــترك دومرکــ Oدر نقطــۀبراینــد میدان مغناطیسی اندازة اگر  10 T باشــد، جریــانI  چنــد آمپــر اســت؟
7

0 4 10 T.m( )
A

     

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

انــدازة و  انــد قــرار گرفته Oاطراف نقطــۀدر هاي مختلف  هاي مختلف و جریان به فاصلهراست، مستقیم و حامل جریان سیم  8 زیر،در شکل   - 150
   شود؟  چند تسال می Oناطیسی برایند در نقطۀمیدان مغاندازة است. مطابق جدول زیر  Oدر نقطۀ مغناطیسی ناشی از جریان هر سیممیدان 

  

 شمارة سیم Oمیدان مغناطیسی دراندازة 
3T   1 
2T   2 
2T  3 
3T  4 
2T  5 
2T  6 
9T  7 
4T  8 

  

1 (3  2 (33   3 (33  4 (3   

1
2

2
4

0 1

R cm
R cm
I / A







O

I

I

.

3

2

6 5
4

1

7

8

O
.

N

S

B1

�

+

+

+

-

-

-

v
�

O

I

R1
2R
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  )2شيمي (       
  

  
  
  
  
  

در لیتــر گــاز اوزون  24/2ها است و اگر براي تبــدیل  دهرها بیشتر از فراو دهنده ، آنتالپی واکنش……نش ، برخالف واک……در واکنش   - 151
3آنتــالپی واکــنش  گرما با محیط مبادله شــود،ژول کیلو 3/14به اکسیژن، شرایط استاندارد  22 3O (g) O (g)  ژول کیلــو ……برابــر

  باشد.  می
    286 -اکسایش گلوکز -سوختن متان) 1
2 (2 4 22N O (g) NO (g)- 286 -فتوسنتز   
    286 -فتوسنتز - سوختن متان )3
4 (2 4 22N O (g) NO (g)- 2 2CO (s) CO (g)- 143   

152 -  H2واکنش حل شدنCaCl 1111با جرم مولیg .mol135ر آب برابر، دkJ .molگــرم آب از  500است. براي گرم کــردن

015دماي C 025تا C نظر شود.)  چند گرم از آن را باید در آب حل کرد؟ (از گرماي جذب شده به وسیلۀ کلسیم کلرید صرف 

1 0 1
2 4 2H O(c / J .g . C )     

1 (4/44    
2 (6/66    
3 (25/83    
4 (85/149    

Cمیانگین آنتالپی پیوند (II)و (I)هاي نتالپی واکنشتوجه به آبا   - 153 C  چند کیلوژول بر مول است؟   

4
2 4

4 1648
2 4 2260

I) CH (g) C(g) H(g) H kJ
II) C H (g) C(g) H(g) H kJ

   

   
   

1 (612      
2 (1436    
3 (718      
4 (1024   

هــاي داده  شود، با توجه به ساختار آن، چنــد مــورد از عبارت اي است که جهت القاء و نگهداري بیهوشی از آن استفاده می پروپوفول ماده  - 154

H)11 شده صحیح است؟  : g .mol )   
    هاي ناپیوندي موجود در بنزآلدهید برابر است.  داد الکترونهاي متیل موجود در آن با تع * تعداد گروه

12گرم گاز هیدروژن، ترکیبی سیرشده با فرمــول مولکــولی 6* در اثر واکنش هر مول از آن با  24C H O 
  شود.  حاصل می

  نفتالن برابر است. هر مولکول موجود در  دوگانۀ ولی آن، با تعداد پیوندهايهاي کربن و هیدروژن در هر واحد فرم * تفاوت تعداد اتم
  * همانند ترکیب آلی عامل طعم و بو در رازیانه آروماتیک است. 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

 دقيقه 20
 )2( شيمي

(از ابتداي  در پي غذاي سالم
ي انرژي آنتالپي، همان محتوا

  )است تا انتهاي فصل
     96تا  63هاي  صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

OH
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گرمــی نــان بــه  160امل یــک قــرصانرژي نیاز دارد. اگر صبحانه وي ش 800kJروي به کیلوگرمی براي هر ساعت پیاده 70یک شخص  - 155

ارزش ( روي بپــردازد؟ تواند به پیــاده ت میها، چند ساع انرژي به دست آمده از آنبا گرمی باشد،  80مرغ گرم پنیر و دو عدد تخم 50همراه

   ) کیلوژول بر گرم است. 6و  20، 5/11سوختی نان، پنیر و تخم مرغ به ترتیب 

1 (15/4      

2 (75/4    

3 (57/4      

4 (3/8   

10/از سوختن کامل  - 156 4CH ،622و2Hگرم مخلوط گازي شامل 2 8/ kJ 2است. اگر نسبت مــولی گرما آزاد شده
2

H O
CO

در مخلــوط  

5نهایی برابر
1896kJبرابر 4CHو گرماي سوختن 2 .mol 2باشد، آنتالپی سوختنH  است؟  چند کیلوژول بر مولدر این شرایط 

11 12(H , C : g .mol )     

1 (142       

2 (590     

3 (284       

4 (1180    

78مخلوطی از گازهاي متان و هیدروژن بــه حجــم  - 157 ســوزد و گرمــاي حاصــل از ســوختن ایــن مخلــوط  می STPلیتــر در شــرایط /4

1کدام است؟ (تقریباً در مخلوط اولیه  هیدروژندهد. درصد حجمی  درجه افزایش می 50آب را 11045gدماي 0 14J .g . C آبc ،  ارزش

   کیلوژول بر گرم است.)  625/55و  143ختی هیدروژن و متان به ترتیب برابر سو

1 (3/33      

2 (6/66    

3 (14/57      

4 (85/42  

Cهاي زیر انرژي پیوند با توجه به داده  - 158 C  است؟  چند کیلوژول بر مولدر اتان   

2 2 6
2 4

2

1 2 3 84 7
2 2 75
3 2 432
4 716

) C(s) H (g) C H (g) H / kJ
) C(s) H (g) CH (g) H kJ
) H (g) H(g) H kJ
)C(s) C(g) H kJ

    

    

  

  

   

1 (293 1/     2 (330 2/     

3 (262 2/     4 (305   
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 29:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 فروردين 20 آزمون -)6( پروژة
 

  است؟  نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت  - 159

  کند.  می ها، عوامل موثر بر این آهنگ را نیز بررسی شیمیایی در واکنش پتانسیلک شیمیایی افزون بر بررسی آهنگ تغییر تی* سین

  شود.  * افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات باعث تشکیل سریع محلول سفید رنگ نقره کلرید می

  زنند.  * اشیاي آهنی در هواي مرطوب به سرعت زنگ می

    آن گازهاي داغ هستند. هاي دهندة آن جامد و فراورده ره واکنش* انفجار، یک واکنش بسیار سریعی است که هموا

  دهد.  دهد که واکنش اکسایش سلولز کاغذ بسیار کُند رخ می هاي قدیمی در گذر زمان نشان می * زرد و پوسیده شدن کتاب

1 (3      

2 (4    

3 (5      

4 (2  

   ها درست است؟  چند مورد از موارد زیر دربارة سرعت واکنش  - 160

7دهد، داراي فرمول مولکولی را کاهش میهاي شیمیایی منجر به فساد مواد غذایی  * یکی از موادي که سرعت واکنش 6 2C H O  .است  

  دهد.  طور چشمگیري افزایش می قطره از محلول پتاسیم یدید، سرعت واکنش تجزیۀ هیدروژن اکسید را به چند* افزودن 

  ل و سریع هضم کند. ها را کام اند که آن شوند، فاقد آنزیمی * افرادي که با مصرف کلم و حبوبات دچار نفخ می

  شود.  * خاك باغچه در فرایند سوختن قند باعث افزایش سرعت واکنش می

1 (2      

2 (1    

3 (4      

4 (3  

فراورده کدام یک از عوامل زیر، سرعت واکنش  - 161
025

4 1
C

atm
Zn(s) CuSO (aq)  دهد؟  را کاهش می  

  ) استفاده از تیغۀ روي به جاي گرد روي آ

   2atmب) انجام واکنش در فشار

  پ) قرار دادن ظرف واکنش در حمام آب داغ 

0ت) استفاده از محلول  0موالر به جاي محلول /1   موالر  /3

      » ت«و » آ«) 1

  » ت«و » ب) «2

      » ت«و » ب«، »آ) «3

  » ت« و» پ) «4
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 30:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 فروردين 20 آزمون -)6( پروژة
 

ــه   - 162 ــنش موازن ــه واک ــه ب ــا توج 3نشــدةب 2 3 2 2NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(l)   ــر ــرعت متوســط  اگ س

0برابر 3NaHCOمصرف لیتر گاز  میلی560مقدار ،چند ثانیه زمان الزم است تا از تجزیۀ مقدار کافی از این ماده ،مول بر دقیقه باشد /02

    تولید شود؟  STPدر شرایط

1 (150       

2 (75    

3 (300       

4 (50   

3کلسیم کربنات براساس واکنش گرم 20  - 163 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)  شود. اگر سرعت تولید  باز تجزیه می در یک ظرف در

 شود؟  گرم می 2/11گرم بر دقیقه باشد، پس از گذشت چند ثانیه، جرم جامد باقی مانده در ظرف  6/5برابر  فراوردة جامد

140 12 16(Ca , C , O : g .mol )      

1 (60     2 (80     

3 (100     4 (120    

3) نشدةواکنش گازي (موازنه   - 164 2 2NH (g) O (g) NO(g) H O(g)    2مــول 8ا لیتــر بــ 3را در ظرفی به حجــمO  و مقــدار

و سرعت متوســط  2Oباقی مانده است. سرعت متوسط مصرف 2Oمول 2ثانیه از شروع واکنش،  30ایم و پس از شروع کرده 3NHکافی

1به ترتیب چند NOتولید 1mol .L .min  (از راست به چپ)  است؟   

1 (2   ،2/3      

2 (2  ،6/1    

3 (4  ،2/3      

4 (4  ،6/1    

   است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر   - 165

  * ظرفیت گرمایی ویژة یک ماده به مقدار آن ماده بستگی ندارد. 

  . است* مادة آلی موجود در دارچین داراي گروه عاملی کتونی 

  دهنده را از فراورده کسر نمود.  توان مجموع آنتالپی پیوندها در مواد واکنش یک واکنش گازي می H* براي تعیین

  دهد.  ها را کاهش می بوده که فعالیت رادیکال لیکوپنفرنگی محتوي  و گوجه* هندوانه 

7به صورت هپتانون  -2 * فرمول مولکولی 16C H O است .   

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4   
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 31:  صفحه    رياضي يازدهماختصاصي   1400 فروردين 20 آزمون -)6( پروژة
 

3برابر بااکسید در واکنش زیر در دماي معینی  که سرعت متوسط تولید گاز کربن دي با توجه به این  - 166 11 5 10/ mol .s   اســت، کــدام

 هستند؟                                          نادرستهاي داده شده  یک از عبارت

3 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)     

0ثانیه با همین سرعت مقدار 10) در مدتآ   شود. میاکسید تولید  گرم کربن دي /66

0ب) در هر دقیقه با فرض ثابت بودن سرعت،    گردد.  مصرف می HClمول /18

3پ) سرعت متوسط واکنش، برابر با 11 5 10/ mol .s  بوده و دو برابر سرعت مصرفHCl است .  

  شود.  از جرم مخلوط واکنش کاسته میدر ظرف سر باز م واکنش ت) با گذشت زمان و انجا

    » ت«و » پ) «2    » ت«و » آ«) 1

  » پ) «4    » ت) «3

2در واکنش گازي  - 167 5 2 22 4N O NO O   لیتري کنیم و واکنش بــا ســرعت  2کسید وارد ظرف یتروژن پنتاان مول دي 5اگر در ابتدا

1ثابت 10 6/ mol .L .min  چند مول گاز در ظرف واکنش وجود دارد؟ ثانیه  30گذشت ش رود، پس ازپی  

1 (8/1    2 (2/3    

3 (5    4 (8/6   

Bاگر براي یک واکنش  - 168
A

nR
t


  


1و Rواکنش

3 C AR R ش کدام است؟ باشد، معادله موازنه شده این واکن    

1 (2 2 6B C A      2 (2 2 6B A C    

3 (3B C A      4 (3B A C     

2آمونیاك تولیددر واکنش   - 169 2 33 2(N H NH )  2سرعت مصرفH 24برابر 5 10/   2ثانیــه اســت. در مــدت بر مول بر لیتر 

0شود؟ (حجم ظرف چند گرم آمونیاك تهیه می دقیقه 114لیتر است.)  /5 1(N , H : g .mol )    

1 (53/1    2 (30 6/     

3 (6 12/     4 (24/12  

  است؟  تنادرسکدام عبارت   - 170

  اي است.  اکسید و آب، دو چهره ردپاي غذا همانند ردپاي کربن دي) 1

  ها است.  ها در خودروها و کارخانه کسید در ردپاي غذا به مراتب بیش از سوختن سوخت ) سهم تولید گاز کربن دي2

  رسد.  د به مصرف نمیشو % از غذایی که در جهان فراهم می50) چهرة پنهان ردپاي غذا نشان می دهد که کمتر از 3

  اکسید است.  اي به ویژه کربن دي پنهان ردپاي غذا، تولید گازهاي گلخانه هاي یکی از چهره) 4
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




