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 ؟ در کدام گزینه آمده است ترتیب بهمعانی واژگان زیر  -1

 «گون، فروغ، شفق گران، سیماب»

 سنگین، جیوه، درخشش، سرخی آسمان( 1
 ، نور، سرخی آسمان هنگام طلوع خورشیدبه رنگ جیوه ،عظیم( ۲
 رشیدای، روشنی، سرخی آسمان هنگام غروب خو سنگین، جیوه( ۳
 عظمت، به رنگ جیوه، روشنایی، سرخی آسمان( ۴
 ؟ معنی مقابل چند واژه درست است -۲

گونه / افسر: تاج و کاله  سان: این ای جنگی / این ستاد: ایستاد / زره: جامهکننده / کریم: بخشنده / باره: اسب / اِ ن: تعیینعیَّناموَر: سرشناس / مُ»
 «روشنایی اندک: کورسوپادشاهان / 

 شش( ۴ هشت( ۳ هفت( ۲ هن( 1
 ؟ در کدام گزینه معنای همة واژگان صحیح است -۳

 الف( )خرگه: خیمه(، )رستاخیز: قیامت(، )عافیت: تندرستی(
 ، )برومند: بارآورده(روی(، )معبد: پرستش( ب( )افراط: زیاده

 پ( )اهریمن: شیطان(، )خُرد: عقل(، )اذن: رخصت(
 مند(و)شایق: آرز ت( )ژرف: عمیق(، )خروشان: فریادزنان(،

 ب، پ( ۴ ب، ت( ۳ الف، ت( ۲ الف، ب( 1
 ؟ امالیی دارد غلطعبارات کدام گزینه  -۴

 .رقبت من در اکتساب آن زیادت گشت ،ل بیش کردمالف( هر چند در ثمرات عفّت تأمّ
 .حق گویند که تبع پادشاهان و احوال و عادت ایشان نه چون دیگران استه ب( سخن ب

 .دان بود با چندین خصال ستوده فاضل و معاملتج( آهسته و ادیب و 
 .قی به قضا رضا دهد تا غم کم خورَدتّد( یکی از ثمرات تقوا آن است که از حسرت فنا و زوال دنیا فارغ توان زیست و م

 ب، د( ۴ ب، ج( ۳ الف، ج( ۲ الف، ب( 1
 ؟ امالیی وجود دارد غلطدر کدام گزینه  -5

 د نتواند بود خاصّه که در غربت و در میان قومی که او را نشناسند.هیچ آفریده را چندین حزم و خر( 1
 سیصد سال غزل به حال رکود و وقوف بوده است و علتش جوش فطری نبودن آغاز شاعری است.( ۲
 ست؛ جز سالح هر دو جانب نگاه داشتن.یخداوند داند که مرا در چنین کارها غرض ن( ۳
 سفاهت بیفزود و او را ببُرد و حبس کرد.زاده افتاد در  نظر دربان بر ملک( ۴
 ؟ امالیی هست غلطدر کدام بیت  -6

 آید زنان می است که دل بال صفیرچه  گردد  کنان می چه سماع است که جان رقص( 1
 که زنبور از کَفَش یابد لعابی  منم غرقه به بحر انگبینی( ۲
 م گرفتخاست به زیر افکند بخت نگون بهر رضای توام چرخ ز قصر حیات( ۳
 فلک این نوع که بر رغم من محزون است ترسم آخر کندت عاشق و مفتون رقیب( ۴
 . … جز بهکار رفته است،  به« تشخیص و کنایه»ها هر دو آرایة  در همة گزینه -7

 جا برگ گل آینة روی خزان است این به خوناب جگر آغشته استخاک این باغ ( 1
 جا جگران است این هر که امروز ز خونین سترو چون گل از آغوش کفن خواهد خا تازه( ۲
 جا کشان است این یکی از جملة خونابه آفتابی که دل صبح از او پُر خون است( ۳
 جا دالن است این توان گفت که از پاک می دلش از هر دو جهان پاک شود« صائب»هر که ( ۴
 ؟ وجود دارد« تشبیه، استعاره و کنایه»های  در کدام بیت همة آرایه -8

 و آتش چهره نمودی و ببردی آبم چشم پر خواب گشودی و ببستی خوابم( 1
 ز بهر نقل حریفان شکر ز پسته فروریز چراغ مجلس مستان ز شمع چهره برافروز( ۲
 خون دل کام او برفت و روا کرد خواست تا برون جهد از چشم اشک می( ۳
 دوی شبگیر بگیردکانصافم از آن هن خون شد دلم از دست سر زلفت و کس نیست( ۴
  :جز بهها درست است  شده در کمانک برابر آن های مشخص معنای کنایی همة قسمت -9

 )توانایی انجام کاری( کسی را ز دست برخیزدگمان مبر که  چنین که شمع سرافشاند و از قدم ننشست( 1
 )حسرت داشتن( لب پر از باد سردپر از غم دل و   دلش گشت پر درد و رخسار زرد( ۲
 اخالقی( ستوده خوی و ستوده رخ و ستوده لقاست )خوشرو و خوش گشاده جبینگشاده دست و گشاده دل و ( ۳
 نمود )آشکار شدن( آمد آن ساعت که او رخ می صبح برمی کشید پرده در رخ میشد گهی کو  مه فرو می( ۴

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

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

 
 

 2 فارسي
 ادبیات پایداری

)در امواج سند، 

 آغازگری تنها(

 05تا  72 ةصفح

 دقیقه 51

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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 ؟ وجود دارد« سجع یا جناس»در کدام گزینه فقط یکی از دو آرایة  -11

 .چه کوشیدم چه در جام ریختی نوشیدم هیچ نیاید از آن وختی من درپوشیدم و آنالهی تو د( 1
 است و به تو پیوستن از خود گذشتن است. نرست الهی هر که تو را شناسد کار او باریک و هر که تو را نشناسد راه او تاریک، تو را شناختن از تو( ۲
 یم به نام تو آبادانیم، به یاد تو شادانیم، به یافت تو نازانیم.الهی به نشان تو بینندگانیم، به شناخت تو زندگان( ۳
 .ت و از تو عطا آید و رحمتت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم، از بنده خطا آید و ذلّالهی، ای بینندة نمازها، اگر بگیری بر ما حجّ( ۴
 ؟ است نادرست« چهارپاره»کدام گزینه دربارة قالب  -11

 شامل چهار مصراع است.هر بند این قالب، ( 1
 رود. کار می تر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به بیش( ۲
 رواج آن از دورة پهلوی اول بوده و تاکنون ادامه یافته است.( ۳
 هایی در این قالب دارند. سروده ؛لیعرای بهار، فریدون مشیری و فریدون تولّالشّ ملک( ۴
 ؟ شود در کدام بیت گروه قیدی یافت می -1۲

 اند دل و دین چه بی راند ا که گنج معرفت نظر به ظاهر شوریدگان مکن خواجو( 1
 جگر پر درد و دل پر خونم ای دل  مرا گویی که چونی چونم ای دل( ۲
 اند اند و نیش جفا نوش کرده خون خورده خواجو بنوش دردی عشقش که عاشقان( ۳
 وزگار خواهد ماندمدام بر ورق ر ای که عرض افتاد ز روزگار جفا نامه( ۴
 ؟ تر است های اسمی کدام مصراع بیش گروه« پیشین و پسین»های  تعداد وابسته -1۳

 هیچ مژگان دراز و عشوة جادو نکرد( ۲  نامة خواجو و شرح قصة او فراق( 1
 سرد سحر کم نشود ممهر خاطر به د( ۴ کار خواجو یافت از دیدار میمونش نظام( ۳
 ؟ وجود دارد« شاخص»های زیر  یک از گزینه در کدام -1۴

 در ایران آن روز، دو دربار بود. دربار بزم و دربار رزم! بزم پدر و رزم پسر.( 1
 مرشد معنوی و وزیر خردمند یک کشور، شاهزادة نوجوان شاه ایران بود.( ۲
 کرد. سپاه ایران را در برابر حملة متجاوزان روس یاری می ةابوالقاسم، فرماند( ۳
 زد. مقام دست به کاری نمی ذن میرزا عیسی قائما شاه بی فتحعلی( ۴
 ؟ های اضافی در عبارت زیر در کدام گزینه آمده است تعداد ترکیب -15

کردند و بقیه  های ژاپنی. یک دو نفر به نقشه نگاه می حاال شده بود موضوع عکاسی میهمان ،های شمالی کنارش ایستاده بودند قایقی که جوان»
 «عکس نیفتد.مردم در های  زد. او گفت: کاش آشغال حرف میاشاره، انگلیسی ود که با حواسشان به دختر راهنما ب

 شش( ۴ هشت( ۳ هفت( ۲ پنج( 1
 ؟ است متفاوت همفهوم کدام گزینه با بقی -16

 ما پرچم آزادگی افراشته بودیم دست زان پیش که آزاد شود سرو تهی( 1
 ام همه عالم بریدهآزاده من که از   بسته به آزادگی مناز ای سرو پای( ۲
 حلقة مردانة چشم تو شد زنجیر من سرو و سوسن را دل آزادة من داغ داشت( ۳
 از حجاب سرو نتوانست سر باال کند دار آزادگی بنگر که نخل میوه ةرتب( ۴
 ؟ شود می در کدام گزینه دیده« کرد شکفت و برگ می ریخت / دو چندان می ولی چندان که برگ از شاخه می»مفهوم مقابل بیت  -17

 تا درم دارد ندارد هیچ کاری جز عطا تا عدو دارد ندارد هیچ شغلی جز نبرد( 1
 فرو ریخت از بار و برگشت بخت  سران سواران چو برگ درخت( ۲
 تو گوهر نماند در معدن ز جود کفّ ز بیم تیغ تو دشمن نماند در گیتی( ۳
 مار استثها و  کش ظفر و فتح برگ رایت او روز جنگ شهره درختی است( ۴
 ؟ دارد مغایرتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -18

 پرستانیم ما گروه وطن  وطن ما به جای مادر ماست( 1
 شیر( را با دل و با جان که شیرخواره لَبَن )=  مرد، وطن را چنان عزیز شمارد( ۲
 دوست جز این ندارم سراغ وطن  وطن، چار دیوار ملک است و باغ( ۳
 بسته به زنجیر ننگ، گردن تن را وطن نیافت سعادتال بّهر که ز حُ( ۴
 ؟ است متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -19

 به که آید علم، ناکس را به دست  تیغ دادن در کف زنگی مست( 1
 صد گزنده آرد ن دست او را ور چون سالحش هست و عقلش نی ببند( ۲
 عاشق روی خریداران بود  علم گفتاری که او بی جان بود( ۳
 جاه پندارید و در چاهی فتاد حکم چون در دست گمراهی فتاد( ۴
  ؟است متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -۲1

 ور نه در سایة من بال هما ریخته است نیست پرواز به بال دگران شیوة من (1
 تکیه جز بر خویش کردن کافری است های ساحری است ان را شیوهیغرب (۲
 کند بدل با سایبان بال هما می خویش رابی دولت آن که سایة دیوار  (۳
 اند از بال من گالب مکرر گرفته رنگ گل شده است ز بس عندلیب من یک( ۴
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  (12 - 12) :مِن أو إلي العربيّةعيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة 

 «: بّه زميالتک المشاغبات!تقرئي إنشاءک أمام الطّالبات فسوف تتن إنْ» -۲1

 های اخاللگرت آگاه خواهند شد!کالسی آموزان بخوانی، هم ( اگر انشایت را مقابل دانش1

 ت که اخاللگر است، تنبیه خواهد شد!ا کالسی آموزان بخوانی، هم چه انشا را مقابل دانش ( چنان2

 آموزان بخوانی! را مقابل سایر دانش انشای خودچه  چنانهای اخاللگر تو آگاه خواهند شد، کالسی ( هم3

 شوند!های اخاللگرتان آگاه میشاگردیآموزان بخوانید، هم ( اگر انشای خود را در برابر دانش4

 …آموز  دانش «:!هارکِالب شعَر بالنّدامة بعد تَهذا الطّلِأنَّ البُ المشاغبُ علي بدء الدراسة، عزم الطّ» -۲۲

 !کند میآموز بعد از ترک کردن آن احساس پشیمانی  دانشاین زیرا کند، آغاز ندن را درس خوامصمّم است شلوغ کننده  (1

 احساس پشیمانی کرد!آن بعد از ترک کردن  آموز این دانشزیرا  ،تصمیم به شروع به درس خواندن گرفتگر  اخالل (2

 کرد! میحساس پشیمانی آموز بعد از ترک کردن درس ا دانشاین درس را شروع کند، مصمّم است  شلوغ کننده (3

 احساس پشیمانی کرد!درسش بعد از ترک کردن  آموز این دانش کند، آغاز گر تصمیم گرفت درس خواندن را  اخالل (4

 حيح:عَيّن الصّ -۲۳

 کند!  : خواهر کوچکم همیشه به فقیران کمک می!غری تساعِدُ الفقراء دائماً( أختی الص1ّ

 مان سرپیچی کنیم!: ما نباید از دستورات معلّممان در کارهای درسی!أمورنا الدراسیّة فی مین( علینا أن ال نعصی أوامر المعل2ّ

 خندید!زد و میآموزی با همکالسی خود حرف می : در زنگ سوم دانش!ها و تضحَکتزمیل تَتَکَلَّمُ معتلمیذةٌ الحِصَّة الثالثة کانت  ( فی3

 داریم!کند، ناپسند میهای دوستانش را با اشاره بیان مینشینی با کسی را که عیب: ما هم!شارةنکره مجالسة من یذکر عیوب صدیقه بإ نحنُ( 4

 :الخطأعيّن  -۲۴

 !کند خود را برای همیشه ترک می بدکننده کسی است که عمل  توبه: إلی األبد!السّیّیء ائب مَن یَترک عمله التّ( 1

 کردند! لیف میأهای آموزش و پرورش ت هایی را در زمینه در گذشته دانشمندان کتاب !:ربیةالتّعلیم و التّالت کتباً فی مجا یُؤلِّفونَالعلماء کان  الماضیفی ( 2

 هستند که برای معلمان مهربان نامه نوشتند! خترانیدها  !: اینحیماتالرّالء البنات کتبن رسائل لمعلّماتهنَّ ؤه( 3

 کند! خود فرار می درسیآموز تنبل از انجام دادن تکالیف  دانش :!یّةمدرسالطالب المتکاسل یهرب مِن أداء واجباته ال( 4

 «:!جا بياوریم هدر روز معلم نتوانستيم احترامش را ب» -۲5

 !کنّا نستطیع أن تُوفّی تبجیل فی یوم المعلّم (1

 أن نُوفّی تبجیله فی یوم المعلّم! استطعناما  (2

 !المعلّمفی یوم  تبجیلهما کنّا استطعنا أن نُوفّی  (3

 !وفّی تبجیله فی یوم المعلّمنُکنّا نستطیع أن  (4

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

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

 
 

 2عربي، زبان قرآن 
 دقیقه 51

 مِن آیاتِ األخالق )تمارین( 

 في مَحضر المُعلِّم 

 )متن درس(

آزمون قبل 01چند از  75تا  11 صفحة برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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 عيّن ما فيه اسم التّفضيل:  -۲6

 ( السّخیّ أکرم هؤالء الفقراء!  1

 ( أنا أعلم أنّ هذا لیس مفیداً!2

 ( هو عصی ربّه فندم علی عمله! 3

 ( اإلجابة الحسنی تتعلّق بأخی!4

 :معاًعَيِّن ما فيه اسم المکان و اسم الفاعل  -۲7

 العالم القَدیمِ! خوزستان أَکبَرَ مکتبة فی مکتبة جُندی سابور فی ( کانَت1ْ

 لون! منُ وَ صَدَقَ المرسَبَعَثَنا مِن مرقدنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْ ( مَن2ْ

 بیتنا، هو أفضل معلّمینا فنحترمه جَمیعاً! ( السیّد السعیدی جاء إلی3

 البَهائِمِ! شَهوَتُهُ عَقلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ غَلَبَتْ محفل: مَنْ منین فیؤ( أشارَ أَمیرُ الم4

 عيّن الصّحيح عن العمليّات الْحسابيّة: -۲8

 ثمانیة عشر ضرب فی خمسة یساوی تسعین!( 1

 ( خَمسةٌ و أربعون ناقص خمسة و ثالثین یساوی عشرین!2

 ( ثالثة و عشرون زائد سبعة عشر یساوی تسعة و ثالثین!3

 ی ستّة یساوی ستّة عشر!( ستّون تقسیم عل4

 اسم التّفضيل: « خير»عيّن  -۲9

 الصّالحات!خیر اآلخرة فعلیه أن یعمل  أراد ( من1

 بال شکّ! بأنّ خیر النّاس یرجع إلی أنفسهم ( اِعلم2

 ( کُونوا دائماً فی انتظارِ خیرٍ جدیدٍ و ال تَیأسوا!3

 ( اللّهمّ بلِّغْنا شفاعةَ خیر رجلٍ طَلَعَت علیه الشّمسُ!4

 : في ضبط حرکات الکلمات أالخطعيّن  -۳1

  !هایُکلِّفُ اهللُ نفساً الّا وُسعَ ال( 1

 !ةٌالسکوتُ ذَهبٌ و الکالمُ فِضّ( 2

  !الجاهلِ ةِعداوةُ العاقلِ خیرٌ مِن صداق( 3

 !نفَعُهُم لعبادِهِاَ اُحِبُّ عبادِ اهلل إلی اهللِ( 4
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 و این مورد اشاره به چه موضوعی دارد؟ ایشان تداوم نیافت )ص(، پس از یت پیامبرکدام مسئول -۳1

 علل تجدید نبوت –رهبری و هدایت ( ۲ علل تجدید نبوت –( دریافت وحی 1
 عوامل ختم نبوت –رهبری و هدایت ( ۴ عوامل ختم نبوت  –دریافت وحی  (۳
 بر جدید پس از رسول خدا )ص( است؟نیازی جامعة انسانی از آمدن پیام کدام بیت بیانگر بی -۳۲

 «کار نیاو اول هم او آخر در ا م/ ه ما گشته ساالر دیس شانیوز ا» (1
 «اند اند / دلیل و رهنمای کاروان در این ره، انبیا چون ساربان» ( ۲
 «ها دامن وی پی / گرفته دست جان ها جمله در شده او پیش و دل» (۳
 «بر او خلق جهان گشته مسافر یکی خط است ز اول تا به آخر /»( ۴
 کدام است؟ ،دینی جز آن اختیار کردنتواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است و عاقبت  چرا تنها دینی که می -۳۳

 «فَلَن یُقبل منه» –تحریف نشدن قرآن ( ۲ «لَفی خُسرٍ» –تحریف نشدن قرآن  (1
 «خُسرٍ یلَف» –کننده در اسالم   کنترل نیوجود قوان( ۴ «منه قبلیُفَلَن » –کننده در اسالم  وجود قوانین کنترل (۳
 العادة قرآن کریم در افکار و قلوب گردید و پیامد آن چه بود؟ کدام عامل، سبب نفوذ خارق -۳۴

 اسالم آوردن بسیاری از ادیبان –زیبایی لفظی ( ۲ های جاهلی مقابله با ارزش –زیبایی لفظی  (1
 های جاهلی مقابله با ارزش –اعجاز محتوایی ( ۴ اسالم آوردن بسیاری از ادیبان –ی اعجاز محتوای (۳
از سوی شود و دلیل تفاوت این کارها  العادة انبیای الهی برای نشان دادن ارتباط خود با خدا، در ادبیات قرآنی چه نامیده می کارهای خارق -۳5

 ت؟از چه جهت اس ،سایر پیامبران با کارهای ،رسول خدا )ص(

 تحت تأثیر قرار دادن آیندگان –معجزه ( ۲ تحت تأثیر قرار دادن آیندگان –آیت  (1
 به عجز و ناتوانی کشاندن مخالفان –آیت ( ۴ به عجز و ناتوانی کشاندن مخالفان –معجزه  (۳
فرماید و سعی مشرکان  کند، چه می سالم بیان میغیرالهی نشان دادن اترین راه را برای دشمنان اسالم، به منظور  نآنجا که قرآن کریم آسا -۳6

 نشانگر کدام جنبة اعجاز قرآن است؟ ،برای عدم استماع قرآن توسط مردم

 جنبة لفظی -« مثله ةٍبسور افأتو»( ۲  جنبة لفظی  -« ال یأتون بمثله» (1

 جنبة محتوایی -« ال یأتون بمثله»( ۴ جنبة محتوایی -« مثلهٍ ةبسور افأتو» (۳

ارزش کند و کدام نحوة نزول قرآن کریم،  به چه امری تشویق میرا متعال برای درک منتفی بودن تعارض و ناسازگاری در قرآن، افراد خدای  -۳7
 کند؟ هماهنگی داشتن آیات آن را تقویت می و اهمیت

  نزول تدریجی - «تَدَبَّرونَیَاَفَال »( ۲  نزول دفعی -« اَفَال یَتَدَبَّرونَ» (1
 نزول تدریجی -« ما کُنتَ تتلو»( ۴  نزول دفعی  -« تَ تتلوما کُن» (۳
 دنبال دارد و این موضوع بیانگر کدام جنبة اعجاز قرآن است؟ های را ب چه نتیجه« انجام عمل صالح و اهل ایمان بودن» ،در کالم قرآنی  -۳8

 جانبه بودن قرآن کریم  جامعیت و همه –اعطای حیات طیبه توسط خداوند  (1
 تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت –توسط خداوند  بهیط اتیح یاعطا( ۲
 تیدوران جاهل دیاز عقا یریناپذریتأث –عدم خسران و زیان در دنیا و آخرت  (۳
 میجانبه بودن قرآن کر و همه تیجامع –و آخرت  ایدر دن انیعدم خسران و ز( ۴
 کند؟ با کدام عبارات قرآنی توصیف می ترتیب بهکت زمین و انبساط جهان را های نجومی حر یک از پدیده هر ،خداوند حکیم در قرآن کریم -۳9

 «لَموسعونَ» - «ذَلول»( ۲  «بِاَیدٍ» -« ذَلول» (1
 «بِاَیدٍ» -« لَارتابَ»( ۴  «لَموسعونَ» -« لَارتابَ» (۳
به کدام « ها کامالً متفاوت است ا سایر سخنیابد که آیات آن ب هرکس با زبان عربی آشنا باشد، به محض تالوت قرآن، درمی»اگر بگوییم:  -۴1

 شد؟ ایم و در چه صورت در قرآن تعارض یافت می جنبة اعجاز قرآن توجه کرده

 «من قبله من کتابٍ» -اعجاز محتوایی ( ۲ «من عند غیر اهلل» –اعجاز محتوایی  (1
 «من قبله من کتابٍ» -اعجاز لفظی ( ۴ «من عند غیر اهلل» -اعجاز لفظی  (۳

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

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

 
 

  تفکر و اندیشه

  )تداوم هدایت(
ختم نبوت،  عوامل»

پیروان  ةوظیف

 «پیامبران گذشته

 جاویدان( )معجزة

 44تا  72 صفحة

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

  

 

 دقیقه 51 2 دین و زندگي
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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. 

41- Cheetahs are endangered animals. Only … of these animals have remained today.   
1) few 2) little 3) a few 4) a little     

42- How many … do you want to eat for breakfast? 
1) bread 2) piece of bread 3) loaf of bread 4) loaves of bread                       

43- A recent research shows that the deadly Coronavirus may … before the development of a vaccine.  
1) defend 2) disappear 3) surprise 4) protect 

44- This product is a safe and excellent natural protective that its economic … is higher than the other 

ones. 
1) belief 2) price 3) region 4) value 

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. 

For breakfast, English people often, have milk and sugar. They don’t eat …(45)… . They enjoy drinking 

strong tea with milk. At one o’clock, English people have lunch. Five o’clock tea is a national habit. 

English people have tea with biscuits, apple pie, fruit or fruit salad or sandwiches. At about seven or 

eight o’clock, they have dinner. It can be soup, sometimes …(46)… and vegetables, macaroni (pasta) 

and cheese. The English people drink …(47)… coffee. Tea is their favorite drink. 
45- 1) many breads  2) much bread 3) a few breads 4) a bread 
46- 1) meat  2) sugar 3) watermelon 4) juice 
47- 1) only a few  2) little 3) few 4) only little 

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 heard someone uses the phrase “once in a blue moon?” People use this expression to 

describe something that they do not do very often. For example, someone may say that they try to avoid 

eating sweets because they are unhealthy, but they eat chocolate once in a blue moon; or a person who 

does not usually like to go to the beach may say: “I visit the shore once in a blue moon.” While many 

people use this phrase, not everyone knows the meaning behind it.  

  The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. This is just an expression. The 

phrase “blue moon” actually has to do with the shape of the moon, not the color.  

  As the moon travels around the earth, it appears to change shape. We associate certain names with 

certain shapes of the moon. For example, when we can see a small part of the moon, it is called a 

crescent moon. A crescent is a shape that looks like the tip of a fingernail. When we cannot see the moon 

at all, it is called a new moon. When we can see the entire moon, it is called a full moon. Usually, there is 

only one full moon every month. However, sometimes there will be two full moons in one month. When 

this happens, the second full moon is called a blue moon. 

  Over the next 20 years, there will be only fifteen blue moons. As you can see, a blue moon is a very rare 

event. This fact has led people to use the expression “once in a blue moon” to describe other very rare 

events in their lives. 

48- Based on the information in the passage, in which of the following sentences is the expression 

“once in a blue moon” used CORRECTLY? 

1) Her best student frequently asks questions once in a blue moon. 
2) My sister lives in Alaska, so I only see her once in a blue moon.    
3) Accidents regularly occur on this bend once in a blue moon.   
4) The customer is always complaining once in a blue moon. 

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

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

 
 

 دقیقه 51 2انگلیسي   زبان

Understanding People  
(Grammar,…, 

Pronunciation)  
 63تا  72 ةصفح

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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49- Which of the following sentences is TRUE based on the passage? 

1) A blue moon is an expression that is rarely used in English. 
2) A blue moon happens when the sky is blue. 
3) A reappearance of a full moon in one month is called a blue moon. 
4) A crescent moon is bigger than a blue moon. 

50- The writer uses the sentence: “As you can see, a blue moon is a very rare event.” because she 
wants to … . 

1) challenge a sentence that she has already made 
2) answer a question that she has asked before  
3) give an example of a point that she has made earlier in the passage 
4) support a conclusion that she is going to make  
 
 
 
 

PART D: 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. 

51- She took … books with her while going on holiday, but she read only … of them during her stay. 
1) no – a few 2) many – a little 3) any – some 4) a lot of – a few 

52- In the first … months of life, an infant learns how to lift its head, how to smile, and how to 
recognize its parents. 

1) many 2) a lot 3) few 4) a lot of 

53- First of all, tourists should know to respect the … values of the countries they are visiting. 
1) strong 2) careful 3) cultural 4) endangered 

54- It is still a question for me to know how scientists … the height of a mountain. 
1) measure 2) describe 3) save 4) locate 

PART E: 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. 

New words are born whenever they are needed. New words are being invented all the time. Some new 
words became …(55)… of a language just as “hello” does. That word was kept because it was so 
…(56)… . Other new words that aren’t so useful, may be forgotten soon. The world is changing all the 
time, so are words. In fact, every word has a …(57)… of story behind it, just as hello does. Each word is 
a puzzle. 
55- 1) part  2) type 3) history 4) stress 
56- 1) harmful  2) important 3) wonderful 4) painful 
57- 1) cycle  2) pair 3) site 4) kind 

PART F: 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 fact that a good teacher has the capacity of a good actor does not mean that he will actually be able 
to act well on the stage; for there are very important differences between the teacher’s work and the 
actor’s. The actor has to repeat exactly the same words each time he plays a certain part. What he has to 
do is to make all the carefully learned words and actions seem natural on the stage. 
 A good teacher works differently. His listeners take an active part in his play; they ask and answer 
questions, and obey orders. 
 The teacher, therefore, has to make his act suitable to the needs of his students. He cannot learn his 
part by heart like that of an actor. He must invent it as he / she goes on. 

58- When an actor is on the stage, he/she should … . 
1) be able to act like a teacher  2) consider the needs of his listeners 
3) invent something as he goes on 4) perform what is in the play 

59- The teacher’s listeners … . 
1) always understand him well  2) are active in his play 
3) help the teacher to play a role 4) make no response in the class 

60- The underlined word “capacity” in the first line is closest in meaning to … . 
1) ability 2) experience 3) function 4) role 

 )سؤاالت آشنا( گواه
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2اگر  -61 3 2 0x x   2عبارت باشد، حاصل 24 4 4 4 1x x x x      كدام است؟ همواره  
1 (3 1x   2 (x  3 (3x   4 (2 1x    

3هاي معادلة مجموع ريشه  -62 2 1 4| x | | x |     كدام است؟  

1 (4  2 (7
2  3 (7

2  4 (4   

3اگر نامعادلة  -63 21 1| x | x x    3گاه حاصل برقرار باشد، آن 2| x | | x |    كدام است؟ همواره  
1 (5  2 (2 1x   3 (5  4 (2 1x   

2ها نمودار توابع نقاطي كه در آنتمام مجموعة طول   -64 1y | x | | x || |    3وy   بر هم منطبق هستند، كدام است؟  
1 (2[ , )   2( 1( , ]   3 (1 2[ , ]  4 (1 2R ( , )   

  تواند باشد؟  ميكدام باشد، محيط مستطيل  3اگر مساحت مستطيل زير   -65
1 (6              
2 (7  
3 (5  
4( 9  
  
  

1سه نقطة  - 66 2( , ) ،2 1( , )  2و 1( , ) 2فاصلة وسط وتر اين مثلـث تـا خـط   . الزاويه هستند رئوس يك مثلث قائم 4 0x y     كـدام
  است؟ 

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

5   
:3ABدو خط  -67 y x ،3 10BC : y x  و محورxمعادالت اضالع مثلث ،هاABC بر ضـلع  دوار ةميان معادلة. هستندAC   كـدام

  است؟ 

1 (3 54y (x )     2 (3 54y (x )      

3 (3 54y (x )      4 (3 54y (x )   
2مساحت ناحية محدود به نمودارهاي دو تابع  -68 1f (x) x  1وg(x) | x | | x |   و محورy ها كدام است؟  

1 (1  2 (1
3  3 (1

2  4 (1
6  

2مساحتي كه نمودار  -69 2 1f (x) | x || |     كدام است؟  ،سازد در ناحية سوم مي) هر دو محور(مختصات با محورهاي   

1 (1  2 (1
2  3 (3

2  4 (2    
2نمودار  -70 3y | x a | b   گيري لزوما  صحيح است؟  كدام نتيجه. كند چهار ناحية مختصاتي عبور مي از هر           ً             

1 (2 24 0b(b a )     2 (2 24 0b(b a )   
3 (0ab     4 (0ab    

  دقيقه 30 )1(حسابان

  ) 1( حسابان
قدرمطلق و (جبر و معادله 

هاي آن، آشنايي با  ويژگي
  )هندسه تحليلي

  36تا  23هاي  صفحه

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

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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yخطي كه از تقاطع خط اگر طول پاره  -71 ax 2با خطوطy  6وy  حدود ،باشد 5آيد كمتر از  پديد ميa  كدام است؟  

1 (4 4
3 3a      2 (3 3

4 4a      

3 (4
3a  4يا

3a      4 (3
4a  3يا

4a    

3مجموعه جواب نامعادلة  -72 2 21
x

| |
x

 


|به صورت  x |    2حاصل. است    كدام است؟   

1 (6  2 (7  3 (4  4 (5   
1yخط روي Aرأس االضالع شكل زير، در متوازي  -73 x   3و طول قطر بزرگ آنقرار دارد 2AB  تالقـي   نقطـة فاصلة . واحد است

    ضالع از مبدأ مختصات كدام است؟ اال قطرهاي متوازي
1 (29           

2 (29
2        

3 (58    

4 ( 58
4  

2هاي معادلة تعداد ريشه  -74 2 22 4 3 4 1 0( x ) | x |      كدام است؟  
    2) 4  8 )3  4) 2   .ريشه ندارد) 1

1رئوس باABCدر مثلث  -75 5A( , ) ،1 0B( , ) 3و 4C( , )بين پاي ارتفاع ، فاصلةAH و نقطة مياني ضلعAB  كدام است؟  

1 (29
2               2 (29

4  3 (2
29

  4 (4
29

  

1نقطة  -76 1A( , ) يك رأس وAB 2يك قطر مربع اگر معادلة. يك ضلع مربع هستند 2y x  باشد، مختصات رأسB توانـد   كدام مي
  باشد؟ 

1 (3 1( , )  2 (1 0( , )  3 (2 2( , )  4 (0 2( , )   
1نقاط  -77 0A( , ) ،4 2B( , 3و ( 3C( , ) سه رأس مثلثABC باشند، در مورد مثلث ميABC توان گفت كه  مي…   

  . باشد الزاويه نمي الساقين است، قائم متساوي) 1
  . االضالع است متساوي) 2
    . ساقين استال الزاوية متساوي قائم) 3
  . ولي متساوي الساقين نيست يه استالزاو قائم) 4

4خط  -78 3 5x y  ةبر دايرC 2به مركزO(a, 9اگر مساحت دايره. مماس است (
25
 باشد، مقدار صحيحa  كدام است؟   

   -2) 4  -1) 3  1) 2  صفر ) 1

2yچند نقطه روي سهمي  -79 x x  2اش تا دو نقطة وجود دارد كه فاصله 1A( , ) 1و 4B( ,    به يك اندازه باشد؟  (
  شمار  بي) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

3ةدلمعا ،kمقاديرمجموعه به ازاي كدام   -80
4
x

k
| x |





  فقط يك ريشه دارد؟  

1 (1k   2 (1 1k    3 (1k    4 (1 0k     
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          هاي طراحي      سؤال

  

5C(Oاگر دو دايرة  -81 , 2Cو ( (O , )  3متقاطع و 2OO x   گاه كدام يك از مقادير زيـر   باشد، آن
  قابل قبول است؟  xبراي

1 (3
2  2 (5

2  3 (7
2  4 (9

2   

3C(Oاگر دو دايرة  -82 , 4Cو ( (O , )   ها كدام است؟  ن مماس مشترك باشند، طول مماس مشترك خارجي آ 3داراي  
1 (2 3  2 (3 2  3 (4 3  4 (6 2    

3ها به ترتيب هاي خارجي و داخلي آن دو دايرة متخارج كه طول مماس مشترك  -83 واحد است  8ها  المركزين آن واحد و طول خط 15و 7
   ست؟ تر ا تر چند برابر شعاع دايرة كوچك شعاع دايرة بزرگ. اند مفروض

1 (3
2  2 (4

3  3 (5
4  4 (6

5   

 تـر  تا مركز دايرة كوچك Mاگر فاصلة. كنند با هم برخورد مي Mدر نقطة 4و  3هاي  دو دايرة متقاطع به شعاعمشترك  هاي امتداد مماس  -84
   باشد، طول مماس مشترك دو دايره، كدام است؟  5 برابر

1 (2  2 (5
3  3 (4

3  4 (5
2    

ABدر شكل زير  -85 AC وMN مقدار. بر دايره مماس استx  كدام است؟  
1 (2 3           
2 (7 3  
3 (3 3  
4 (2 2 3  

   گاه مجموع طول اضالع كدام است؟  باشد، آن 3ة محاطي برابر ، اگر طول شعاع داير84در يك چندضلعي محيطي به مساحت   - 86

1  (  28  2  (  56  3  (  24  4  (  48   
و  Eو Cتر را در نقـاط  ، دايرة بزرگDتر در نقطة ر مماس رسم شده بر دايرة كوچكاگ. اند مماس درون Bدر شكل زير، دو دايره در نقطة  -87

4AC(كدام است؟  CDگاه طول قطع كند، آن Aرا در نقطة Bمماس رسم شده در نقطة  8وDE   (  

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

  دقيقه 25 )2(هندسه

  )  2( هندسه
  دايره

 -هاي طولي در دايره رابطه(
اي  رسم مماس بر دايره از نقطه

هاي دو  حالت -خارج دايره
دايره نسبت به هم و مماس 

هاي  چندضلعي -ها مشترك
محاطي و محيطي تا ابتداي 

هاي محيطي و محاطي  يرهدا
  )مثلث

  25تا  18هاي  صفحه

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

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

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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6MAطوري كه  رسم شده است؛ به MABدر دايرة زير، قاطع  - 88 AB  075وˆBAC  .اگرAC CB   باشـد، فاصـلة نقطـةM  از
 مركز دايره چقدر است؟  

1  (  6 3                                    
2  (  12  

3  (  8 3  
4  (  16    

1دو دايرة  -89 1 5C (O , 2و ( 2 11C (O , بـر آن  عمودي ) مماس مشترك خارجي دو دايره( TTخط اگر از وسط پاره. هستندمماس خارج  (
1رسم كنيم تا 2O O را در نقطةM خط قطع كند، طول پارهMT  كدام است؟  

1 (109             

2 (117  

3 (119  

4 (107   
9AMاگر. بر اضالع لوزي مماس است Qو M ،N ،Pدر شكل زير دايره در نقاط  -90   6و محيط دايره قطر بزرگ لـوزي   طول ،باشد

  كدام است؟ 

1 (4 5              

2 (3 10  

3 (8 5  

4 (6 10  
  

  
  )شاهد(هاي گواه  سؤال

 

  

13دايره تا مركز Pمتر و فاصلة سانتي 9برابر  Pاز نقطة اي فاصلة دورترين نقطة دايره  -91
 Pنقطـة  از رسم شدهطول مماس . متر است سانتي 2

  است؟ كدامدايره اين بر 
1  (  3 2  2  (  6     3  (  13  4  (  6  

 است؟ دايره كدام، سطح بين دو مماس و محيط است رسم شده 2اي به شعاع  دو مماس عمود بر هم بر دايره Pاز نقطة   -92

1  (  4    2  (  2 4   3  (  4 2


  4  (  2 2


  

2به شعاع  در يك دايره  -93 1را به  نسبت  ABقطر  M، نقطة 6
كدام  CDطول وتر . كند تقسيم مي  ساويرا به دو قسمت م CDو وتر  3

    است؟
1  (  2 6  2  (  6 2  3  (  4 6  4  (  3 2      

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ  
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 Bو  Aاي كـه بـر دو نقطـة     دايـره . بر دايرة مفروض مماس شده اسـت  Dدر نقطة PDشعاع . است CCبه قطر اي دايره مركز نيم Pنقطة   -94

  شود؟ مماس مي است، در كدام نقطه بر خط  گذرد و مماس بر خط  مي

1 (C  ياC    

  Cو Cبين دو نقطة) 2

Cخط خارج پاره) 3 C      

  نشدني  ) 4

باشد، وضعيت اين دو دايره نسبت به  ها المركزين آن اگر طول خط. مفروض است28و ديگري با محيط325دو دايره يكي با مساحت  -95

   هم چگونه است؟

    مماس درون) 2    متقاطع) 1

  مماس برون) 4  متداخل ) 3

10و  4هاي  دو دايره به شعاع  -96 ايـن قطعـه     طـول . كنيم تر رسم مي تر، مماسي بر دايرة بزرگ از مركز دايرة كوچك. اند واحد مماس برون /5

 مماس كدام  است؟  

1 (8    2(4 5     

3(4 6    4 (10  

4چند وتر به طول. هستند درونواحد مماس  5و  2هاي  دو دايره به شعاع  -97 تـر   بر دايرة كوچـك توان رسم كرد كه  تر مي در دايرة بزرگ 6

  مماس باشند؟

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

1برابر OOتالقي دو دايره از وسط هريك از نقاطواحد، فاصلة  4و  3هاي و شعاع Oو Oدر دو دايرة متقاطع به مراكز  -98
2 OO باشـد مي .

  اندازة مماس مشترك اين دو دايره چند واحد است؟

1  (  4     2  (  2 5    

3  (  2 6    4  (  5   

C(Oترين فاصلة بين نقاط دو دايرة متخارج  بيش  -99 ,R)  وC (O ,R )    طول ممـاس  . است 10ن دو دايره برابر المركزي و طول خط 16برابر

   مشترك داخلي اين دو دايره كدام است؟

1  (  4    2  (  6    

3  (  8    4  (  10  

  . است. . .      ً لزوما   ABCDچهارضلعي . آيد دست مي فقط يك نقطه به ABCDلي چهارضلعي از برخورد نيمسازهاي چهار زاوية داخ  - 100

         محيطي  )  2        لوزي   ) 1

       محاطي  )  4          مستطيل   ) 3
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  
  
x«مجموعه باشند، گزارة سوري دو  Bو Aاگر  - 101 ; x B x A    « معادل كدام يك از روابط زير است؟   

1 (A B  2 (A B   3 (A B  4 (A B   
1اگر دو مجموعة  - 102 3 5A {{a} , {b , c } , }   1و 2 7 2B {a , {b } , { , }}   برابر باشند، حاصلa b c   كدام است؟  

1 (12  2 (13  3 (14  4 (15   
Aچند افراز از مجموعة  - 103 {a , b , c , d} توان نوشت به طوري كه ميa هاي دو عضوي حضور داشته باشد؟  فقط در زيرمجموعه  

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6   
A)اگر  - 104 B ) (B A )       باشد، كدام گزينه همواره درست است؟    

1 (A B A     2 (A B     
3 (A B U    4 (A B B  

1اگر  - 105 2 10A { , , ... , }، 5 6 15B { , , ... , } 9و 10 20C { , , ... , }هاي زيـر، تعـداد اعضـاي     گاه كدام يك از مجموعه ، آن
   بيشتري دارد؟ 

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

0مجموعة  - 106 1 2 3 4 5X { , , , , , } توان به دو مجموعة را به چند طريق ميA وB 1اي كه افراز كرد به گونه A 5و B  باشد؟   
1 (6  2 (8  3 (12  4 (16    

2هاي زير با مجموعة كدام يك از مجموعه  - 107 3 10A {x | x , x }    مساوي است؟  

1 (1 3 5B {x | x , x }    2 (2 3 52
x

B { | x , x }    

3 (3 3 202
x

B { | x , x }    4 (4 3 20B {x | x , x }    

A)عة دلخواه باشند، حاصل عبارتسه مجمو Cو A ،Bاگر  - 108 B) [(A C) B]    همواره برابر كدام است؟  
1 (A  2 (A B  3 (B  4 (A B  

Aاگر  - 109 B C D  گاه حاصل باشد، آن[(C B) (D A)] [(A C ) (B D)]       كدام است؟  
1 (C D  2 (A B  3 (A B  4 (   

1عضوي nمجموعة  - 110 2 3A { , , , ... , n} عضوي مجموعة 8عضوي و  2هاي  اگر تعداد زيرمجموعه. مفروض استA   برابر باشـد، در
  است؟  4ترين عضو مضربي از  كوچك Aچند زيرمجموعه از

1 (64  2 (68  3 (128  4 (136   

  دقيقه 15
   آمار و احتمال

 آشنايي با مباني رياضيات
 -يرمجموعهمجموعه و ز(

ها تا ابتداي  جبر مجموعه
  )ضرب دكارتي

   35تا  19هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :نويسيدخود را ب 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گويي به سؤال     ً                 لطفا  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
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        )2(فيزيك    

  
  

  

  

  

  است؟  ادرستنهاي زير در رابطه با خطوط ميدان الكتريكي  يك از گزينه كدام  - 111
  . ، اندازة ميدان الكتريكي بيشتر استبيشتر باشدالكتريكي خطوط ميدان تراكم هر جا ) 1
  . شود خطوط ميدان الكتريكي از بارهاي منفي خارج شده و به بارهاي مثبت وارد مي) 2
  . گذرد از هر نقطه از فضا فقط يك خط ميدان الكتريكي مي) 3
  . استو در همان جهت نقطه  الكتريكي عبوري از آنميدان  كتريكي مماس بر خطميدان ال بردار ،در هر نقطه) 4

   دهد؟  به درستي نشان ميروي يك جسم رسانا كدام گزينه توزيع بار الكتريكي را   - 112
  
  
1 (   2 (   3 (     4 (  
  
  

Vيكاي  - 113

m
  زير است؟ از يكاهاي كدام معادل  

1 (N

C
  2 (J

C
  3 (J .m  4 (C  

Eيكنواختاگر بار مثبت را در خالف جهت ميدان الكتريكي   - 114


غييـر  تدهد و  ام ميرا انج EWجا كنيم، ميدان الكتريكي روي بار كار جابه 
   كدام گزينه درست است؟ . است EUبرابر باانرژي پتانسيل الكتريكي بار 

1 (0EW   ،0EU      2 (0EW   ،0EU      
3 (0EW   ،0EU       4 (0EW   ،0EU      

6اگر  - 115 C 1اي فلزي به شعاع بار الكتريكي را روي كرهcm كولن بـر   د ميليقرار دهيم، چگالي سطحي بار الكتريكي در سطح اين كره چن
)3مترمربع است؟  )     

1 (35 10  2 (5  3 (32 10  4 (2   
    است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارتكدام . دهد اي از فضا نشان مي شكل زير خطوط ميدان الكتريكي را در ناحيه  - 116

        . يابد نيروي الكتريكي وارد بر آن كاهش مياندازة رها شود،  Aاگر بار مثبت از نقطة) 1
خـودي در خـالف جهـت خطـوط ميـدان       به طور خودبهرها شود،  Aاگر بار منفي از نقطة) 2

   . كند الكتريكي حركت مي
  . رها شود، به سمت پتانسيل الكتريكي كمتر حركت خواهد كرد Aبت از نقطةاگر بار مث) 3
  . يابد آن كاهش ميالكتريكي رها شود، انرژي پتانسيل  Aاگر بار منفي از نقطة) 4

     )2(فيزيك 
از ابتداي ( ساكن  الكتريسيتة

خطوط ميدان الكتريكي تا ابتداي
  )خازن

 32تا  17هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  هدقيق 30
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ
  بدهيد؟ توانيد پاسخ صحيح 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
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پس از برقـراري تعـادل   . دهيم دو صفحة رساناي باردار قرار مي عايق بين اي را روي پايهخنثي جسم رساناي دوكي شكل زير مطابق شكل   - 117

  كند؟  را به درستي مقايسه مي Cو A ،Bكدام گزينه پتانسيل الكتريكي نقاطالكتروستاتيكي 
1 (A B CV V V               
2 (C B AV V V   
3 (A B CV V V    
4 (B C AV V V   
  

دو جسم را بـا سـيمي   . استشده اي رسانا و بدون بار آويزان  گلولة فلزي بارداري توسط ريسماني عايق از سقف پوستهزير، مطابق شكل   - 118
  . شود مي …و  …از راست به چپ ترتيب  بار پوسته و گلوله به صورتدر اين . كنيم رسانا به يكديگر متصل مي

1 (q        و صفر       
2 (q وq   
  qصفر و ) 3
4 (q  و صفر   
  

3qاي تريكي نقطهبار الك  - 119 mC  از نقطةA 20پتانسيل الكتريكي باV به نقطةB ـ  . شود منتقل مي جـايي، انـرژي    هاگر در ايـن جاب
   چند ولت است؟   Bنقطة الكتريكي كاهش يابد، پتانسيل q ،30mJبار الكتريكي پتانسيل

1 (10  2 (10  3 (30  4 (30  
انرژي جنبشي اندازة پرتاب شده و Aاز نقطةدر خالف جهت خطوط ميدان و  در يك ميدان الكتريكي يكنواخت 4mCاي با بار الكتريكي ذره  - 120

B، 0تا رسيدن به نقطةذره  2/ J نيروي الكتريكي باشد،  اگر تنها نيروي موثر وارد بر ذره. كند تغيير ميB A(V V )    ذره (چنـد ولـت اسـت؟
   .)دهد تغيير جهت نمي

1 (50    2 (20    
3 (50    4 (20   

5براي انتقال بارتوسط نيروي خارجي اندازة كار انجام شده . است250Vبا  طه برابردو نقالكتريكي بين اختالف پتانسيل اندازة   - 121 C  بين
   است؟ ژول  چند ميليبا تندي ثابت، اين دو نقطه 

1 (1250    2 (12 5/    
3 (1 25/    4 (125  

410كه به اختالف پتانسيل 8cm، يك قطرة روغن در فضاي بين دو صفحه با فاصلةزير مطابق شكل  - 122 V اند، معلق مانده است وصل شده .

158اگر جرم قطرة روغن 10 kg 210.  ( …الكترون  …، اين قطره باشد m
g

s
 191و 6 10e / C  (  

              .    گرفته است ،4) 1
     . از دست داده است ،4) 2
  . گرفته است ،5) 3
   . از دست داده است  ،5) 4
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2qاي مطابق شكل زير، بار نقطه  - 123 C  يكنواخت ن الكتريكي، درون ميداE


حركـت   ABCDشروع كرده و روي مسـير  Aنقطة از 
ژول تغيير  حركت، چند ميلي، انرژي پتانسيل الكتريكي آن نسبت به نقطة شروع Dدر طي اين حركت و در زمان رسيدن آن به نقطة. كند مي
  كند؟  مي

1 (0 1/               
2 (0 1/        

3 (410   

4 (410    
  
  

 اگر بزرگي ميدان الكتريكي. شود برده مي Aنقطة و از آنجا به Bنقطة ابتدا به 20Vبا پتانسيل الكتريكي Cاز نقطة qبار زيردر شكل   - 124

400يكنواخت N

C
30 چند ولت است؟  Aالكتريكي نقطة پتانسيل ،باشد  20(BC cm , AB cm)    

1 (20               
2 (40  
3 (80  
4 (100   
  

اختالف پتانسـيل بـين   اندازة  دهد، قرار دارند، را نشان مياز هم متري  سانتي 20در فاصلة كه Bو Aافقي شكل زير، دو صفحة رساناي  - 125

410ها آن V 200اي به جرم اگر ذره. استg 20و بار C  1ديتنرا باm

s
كنـيم،   قائم رو به بـاال پرتـاب    ، در راستايAصفحة مجاورت، از 

210نظر كرده و از مقاومت هوا صرف(كدام گزينه درست است؟  m
g

s
 (   

          .      شود متوقف مي Bاز صفحةمتري  سانتي 10ذره در فاصلة) 1
  . شود متوقف مي Bاز صفحة متري سانتي5ذره در فاصلة) 2

0ذره با تندي) 3 5 m
/

s
  . كند برخورد مي Bبا صفحة 

0ه با تنديذر) 4 25 m
/

s
  . كند برخورد مي Bبا صفحة 

310اي باردار در يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي ذره  - 126 N

C
20ABاگر. شود جا مي هجاب Bتا Aاز نقطة  cm  اخـتالف   ،باشـد

B Bو Aپتانسيل بين دو  نقطة A(V V ) باشد؟  تواند نمي گزينه كدامبرحسب ولت   
    200) 2    صفر ) 1

3 (150    4 (250   

cm50

A

q

B

CD

E =
N

C
200

cm75

cm30
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انـدازة ايـن ميـدان برحسـب     . دهـد  شكل زير، پتانسيل الكتريكي تعدادي از نقاط محيطي با ميدان الكتريكي يكنواخـت را نشـان مـي     - 127

   .) است 1cmبر باچين افقي و يا قائم مجاور، يكسان و برا فاصلة دو خط(و جهت آن مطابق كدام گزينه است؟  SIواحدهاي
1 (1000  ،           
2 (1000 2  ،  
3 (1000  ،   
4 (1000 2  ،  
  
  

بار  اندازةتر، چند برابر  بار كرة كوچك اندازةبرابر ديگري باشد،  3ها  اگر شعاع يكي از آن. چگالي سطحي بار دو كرة رسانا با هم برابر است  - 128
  تر است؟  كرة بزرگ

1 (1
3      

2 (3    

3 (1
9      

4 (9    

Vنسبت حجم دو كـره  ،ها يكسان باشد داده شود كه چگالي سطحي نهايي آن qو qاي بارهاي اگر به دو كرة رسانا به گونه  - 129
( )

V

   كـدام

  .) است Vدارد qاي كه بار و حجم كره Vردداqاي كه بار حجم كره(است؟ 

1 (
3
2q

( )
q

      

2 (
2
3q

( )
q

     

3 (
3
2q

( )
q

      

4 (
2
3q

( )
q

   

A ،3كـرة  بار كه چگالي سطحي براي اين. برابر است Bو Aنام باردار همرساناي  هاي كرهبار چگالي سطحي  ير،زدر شكل   - 130
برابـر چگـالي    8

   .  …د بايد شو Bكرةبار سطحي 
      .     منتقل شود Bبه كرة Aكرةاولية درصد بار  75) 1
  . منتقل شود Bبه كرة Aكرةاولية درصد بار  25) 2
  . منتقل شود Bبه كرة Aكرةاولية نصف بار ) 3
   . منتقل شود Aبه كرة Bكرةاولية نصف بار ) 4
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  )2(شيمي        
  

  
  

  

  

  

   است؟  نادرستعبارت كدام گزينه   - 131
  . توان سوخت سبز توليد كرد ميني و ذرت، ميز از تخمير بقاياي گياهاني مانند نيشكر، سيب) 1
  . كند شركت مي در واكنش تر خود فلز آهن در واكنش با محلول هيدروكلريك اسيد، با ظرفيت پايين) 2
  . استفاده از گياهان براي استخراج فلزهاي روي و نيكل مقرون به صرفه است) 3
   . ستها منبعي غني از منابع فلزي گوناگون ا بستر اقيانوس) 4

   … جز بههاي زير در مورد علت كاهش بازده درصدي يك واكنش درست هستند،  همة گزينه  - 132
    . توانند ناخالص باشند ها مي دهنده واكنش) 1
  . واكنش ممكن است به طور كامل انجام نشود) 2
    . ترازو بيشتر از مقدار مورد انتظار باشد توسطشده  گيري مقدار اندازه) 3
  . اخواستة ديگري انجام شودهاي ن واكنش) 4

  كدام موارد از مطالب زير درست هستند؟   - 133
  . شود آهن استفاده مي از آهن مذاب توليد شده در فرايند ترميت براي جوش دادن خطوط راه) الف
  . استفاده كرد توان به عنوان رنگ قرمز در نقاشي نگ آهن مياز اكسيد موجود در ز) ب
  . وجود در كف اقيانوس نسبت به ذخاير زميني، دليل عدم استفاده از اين منابع استهاي فلزي م غلظت كمتر گونه) پ
برداري از اين معدن در راسـتاي   برداري از يك معدن كمترين مقدار ممكن باشد، در آن صورت بهره هاي اقتصادي بهره هزينه فقط اگر) ت

  . توسعة پايدار است
  » ت«و » پ«) 4  » ت« و» ب«) 3  » پ«و » الف«) 2  » ب«و » الف«) 1

هـا برابـر باشـد، درصـد      حاصـل بـا جـرم ناخالصـي     CaOجـرم  ،اگر در اثر تجزية گرمايي كامل مقـداري كلسـيم كربنـات ناخـالص      - 134

140است؟  تقريب برابر با كدام به 3CaCOخلوص 12 16(Ca , C , O : g .mol )  )كنند شركت نميها در واكنش  ناخالصي (.    

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)   
1 (32    2 (73    

3 (57    4 (64   
نيتـرات بـه    (II)گرم مـس  82/2گرم در مقدار كافي نيتريك اسيد انداخته شود،  2/3هاي زير، اگر يك سكة مسي به جرم  طبق واكنش  - 135

 توليد شده در اين فرايند از واكنش چنـد ليتـر گـاز اكسـيژن بـا مقـدار كـافي        NOبازده درصدي واكنش چقدر است و گاز. آيد دست مي

114 ترتيب از راست به چپ بخوانيد؛ها را به  گزينه(آيد؟  به دست مي 2NOگاز 16 64N , O , Cu : g .mol   حجـم مـولي    ؛
  )      .موازنه شوددر صورت نياز ها  اكنشو معادلة )(.استبر مول ليتر  25رايط آزمايش برابر گازها در ش

 3 3 2 2Cu(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO(g) H O(l)     
2 2 3NO (g) O (g) NO(g) O (g)    

1 (30 - 0 25/    2 (40 - 12 5/    
3 (30 - 12 5/    4 (40 - 3 75/   

  دقيقه 25

 )  2( شيمي

قدر هداياي زميني را بدانيم
از ابتداي دنياي واقعي (

ها،  ها تا ابتداي آلكان واكنش
هايي با پيوندهاي  هيدروكربن

  ) يگانه
  32تا  22هاي  صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  



   21:  صفحه   رياضي يازدهماختصاصي     99  آبان 30 آزمون -)3( پروژة

 
KClO)3گرم پتاسيم كلرات 6/19از واكنش   - 136 بـه دسـت     اكسيد در شرايط اسـتاندارد  ليتر گاز كربن دي 48/4، ناخالص، با مقدار كافي شكر (

139كدام است؟  تقريب برابر با به درصد خلوص پتاسيم كلرات. آيد مي 16 35 5(K , O , Cl / : g .mol )     
3)     .واكنش موازنه شود( 12 22 11 2 2KClO C H O KCl CO H O     

1 (85      
2 (90    
3 (7/86      
4 (3/83    

بـازده  به ترتيب از راست به چپ، . تن آهن توليد شده است 336اكسيد با مقدار كافي كربن، مقدار  (III)تن آهن 640از واكنش مقدار  - 137
 توان جذب نمود؟  در اين واكنش را با چند كيلوگرم كلسيم اكسيد مي هتوليد شد 2COدرصدي واكنش كدام است و

156 40 16 12(Fe , Ca , O , C : g .mol )     

2 3 22 3 4 3Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)
    

2 3CaO(s) CO (g) CaCO (s)   

1 (75- 52 52 10/     2 (80- 55 04 10/    

3 (75- 55 04 10/     4 (80- 52 52 10/    
2گرم 1240اگر فلز آهن حاصل از واكنش  - 138 3Fe O  درصد با مقدار كافي كربن را با مقدار كافي محلول مـس  60با خلوص(II)   سـولفات

درصـد درنظـر    60درصد و بازده واكـنش دوم را برابـر   70بازده واكنش اول را برابر(شود؟  توليد مي Cuدهيم، به تقريب چند اتمواكنش 

164.) بگيريد 56 32 16 12(Cu , Fe , S , O , C : g .mol )      

1 (224 5 10/     2 (233 25 10/     

3 (245 21 10/     4 (242 35 10/     
20گرم كلسيم كربنات ناخالص، 30از تجزية كامل  - 139 درصد خلوص كلسـيم كربنـات كـدام    . ماند گرم جامد در ظرف واكنش باقي مي /76

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

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)
   

1 (70    2 (75    
3 (65    4 (80   

كلسيم اكسيد توليد شده بـه تقريـب   . شود مطابق واكنش زير تجزيه مي% 75 ميزان به در اثر حرارت % 50گرم كلسيم كربنات با خلوص 40  - 140

140مانند ها دست نخورده باقي مي ناخالصي(شود؟  مانده را شامل مي چند درصد جرمي از جامد باقي 16 12(Ca , O , C : g .mol ؛   

  

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)   
1 (15    2 (25    

3 (35    4 (45   
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60اگر  - 141 باز تجزيه شود، جرم مواد درون ظرف پس از  دردر ظرفي ، زير نشدةواكنش موازنه  درصد مطابق 80گرم پتاسيم نيترات با خلوص /6

116  مانند؛ ي ميواكنش دست نخورده باق ها در اين ناخالصي(است؟  برابر با چند گرماتمام واكنش  14 39O , N , K : g .mol  (    

                                        
0500

3 2 2 2
T C

KNO (s) K O(s) N (g) O (g)
    

1 (92/25    2 (46/41    
3 (21/19    4 (68/34     

چنـد گـرم   درصد باشـد،   75، در صورتي كه بازده درصدي واكنش رصدد 80گرم سنگ معدن آهن با خلوص 20آهن ازفلز استخراج  در  - 142

116(شود؟  آهن توليد مي 56O , Fe : g .mol   (  
2.)     معادلة واكنش موازنه شود( 3 2Na Fe O Na O Fe    

1 (9/14    2 (4/8    
3 (1/12    4 (2/11      

  ند؟ ا هاي زير دربارة شكل داده شده درست چند مورد از عبارت  - 143

  
  

  . كند هاي زيستي كمك مي دهد و به حفظ گونه اكسيد را كاهش مي ردپاي كربن دي yفرايند )الف
   .     ً                                   معموال  پايين است و با صرف انرژي همراه است xبازدهي فرايند) ب
  . ، حضور اكسيژن هوا استzتنها شرط الزم براي انجام فرايند) پ
  . استبازگشت فلز به طبيعت، به شكل سنگ معدن كمتر از آهنگ  xآهنگ انجام فرايند) ت
1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4    
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  است؟  نادرستكدام گزينه   - 144

  . شود تنها درصد كمي از سنگ معدن به فلز تبديل مي در استخراج فلز،) 1
اي كه در مسير حفظ  برداري از يك معدن، كمترين مقدار ممكن باشد، رفتارهاي ما، آسيب كمتري به جامعه هاي بهره اگر مجموع هزينه) 2

   . دهد زيست محيطي ما را كاهش مي ردپايكند و  محيط زيست است، وارد مي
  . ، دو نقش اساسي نفت خام استمين انرژي و مادة اوليه براي تهية بسياري از مواد و كاالهامنبع تأ) 3
آهنگ مصرف و استخراج فلز از آهنگ بازگشت فلز به طبيعت به شكل سنگ معدن، بيشتر است؛ بنابراين فلزات منابعي تجديدپـذير  ) 4

  . شوند محسوب مي
  كند؟  هاي زير را به ترتيب از راست به چپ به درستي تكميل مي كدام گزينه جاي خالي عبارت  - 145

  . شود شود به عنوان سوخت در وسايل نقليه استفاده مي هاي نفت بيرون كشيده مي درصد از نفتي كه از چاه …حدود ) الف
  .شود مي … فلزها و از جمله فلز آهن سبب كاهش بازيافت) ب
  . دهد تشكيل مي …نفت خام مخلوطي از هزاران تركيب شيميايي است كه بخش عمدة آن را ) پ
    هاي گوناگون  ، هيدروكربنتوسعة پايدار كشور، 50) 1
  ، كربن سرعت گرمايش جهاني، 10) 2
    هاي گوناگون  ، هيدروكربنسرعت گرمايش جهاني، 50) 3
  ، كربن توسعة پايدار كشور، 10) 4

  درست است؟ عبارت كدام گزينه   - 146
  . اي مايل به سبز است رنگ يا قهوه نفت خام به شكل مايع غليظ سياه) 1
  . ليتر است 195هر بشكه نفت خام معادل ) 2
  . شود مين گرما و انرژي الكتريكي مورد نياز ما مصرف ميأبخش اعظم نفت خام استخراج شده براي ت) 3
  . شود هاي زيستي بيشتري مي تن گونهبازيافت فلزها از جمله فلز آهن باعث از بين رف) 4

   هاي زير درست است؟  چند مورد از عبارت  - 147
  . شود حدود نيمي از منابع نفتي به عنوان سوخت در وسايل نقليه استفاده مي) الف
  . ستكمك بسيار كرده ا هاي گوناگون براي درمان بيماري هاي اجزاي نفت خام به ساخت داروهاي تازه شناخت ساختار و ويژگي) ب
  . شود امروزه بخش اندكي از نفت خام صرف ساخت مواد پتروشيميايي مي) پ
  . رود براي تأمين گرما و انرژي الكتريكي مورد نياز ما به كار مي مصرفي در دنياحدود ده درصد نفت خام ) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

   است؟  نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه  - 148
  . و دورة دوم جدول تناوبي است 14ام، نافلزي از گروه عنصر اصلي سازندة نفت خ) 1
101بيش ازروزانه ) 2 272 10/  شود ليتر نفت خام در دنيا مصرف مي .  
  . كيلوگرم است 40سرانة روزانة فوالد پسماند) 3
  . ني الكترون دارندها تعداد يكسا در آرايش الكتروني اتم كربن، همة زيراليه) 4

    … جز بهزير درست هستند،  هاي گزينههمة عبارت   - 149
  . مين انرژي استتأ ،ترين نقش نفت خام امروزه اصلي) 1
  . در مولكول هيدروژن سيانيد برابر است هااين پيوند شمارن با كوواالنسي در مولكول اتي هايپيوند شمار) 2
  . يابد مي دستآرايش گاز نجيب نئون به ، اشتراكي وندها با تشكيل پي كربن در انواع هيدروكربن) 3
  . رود به كار مي نقليه در وسايل ميليون بشكه نفت خام به عنوان سوخت 40بيش از حدود روزانه) 4

   كدام گزينه درست است؟   - 150
  . پايدار شود ،تايي ذاشته و با رسيدن به آرايش هشتهاي ديگر به اشتراك گ هايش را با اتم تواند تمام الكترون اتم كربن مي) 1
  . استنيز مشخص  ي اشتراكيشمار پيوندها ،ميله برخالف مدل فضاپركن -در مدل گلوله ) 2
  . هاي كربن است نفت خام مخلوطي شامل شمار زيادي از انواع هيدرات) 3
    . است 25/1هاي ناپيوندي در هيدروژن سيانيد برابر با  نن به شمار جفت الكتروهاي پيوندي در اتي ار جفت الكتروننسبت شم) 4
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