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  مده است؟ آدر كدام گزينه  ترتيب به» مهملي، كلون، عيار، كذا«هاي  معني واژه -1

   همگانتنبلي / قفل آهني / سنجه /  )2  كارگي / قفل چوبي / سنجه / چنان  بي )1
  / خالص / نامعلوم  كمينتنبلي / ) 4  همهكارگي / قفل آهني / خالص /  بي )3

  هايي كه درست معنا شده؛ بيشتر است؟  كدام گزينه تعداد واژهدر  -2
  )(بر اثر: به دنبال)، (نزه: آرام)، (گشن: انبوه)، (استخالص: رهايي يافتن )1
  ت: بدگويي) يع(تعاون: ياري رساندن)، (گرازان: خرامان)، (تگ: تنها)، (وق )2
  : هوشمند) بهره)، (دها (جال: طُعمه)، (ورطه: مهلكه)، (خايب: بي )3
  غش) (رياحين: گياهان زيبا)، (متصيد: شكارگاه)، (مطلق: آزاده)، (صافي: بي) 4

  ؟ شود نميالخطي يافت  اماليي يا رسم غلطدر كدام بيت  -3
  عاشق چه كند گر نكشد بار مالمت؟ / با هيچ دالور سپر تير غزا نيست  )1
  اي و آهي نيست ز نالهجز ابه عدو چو تيغ كشد من سپر بياندازم / كه تيغ ما  )2
  به مي امارت دل كن كه اين جهان خراب / بر آن سر است كه از خاك ما بسازد خشت  )3
  ديدم  اضطرابدر هر خم عنبرين كمندش / يك جمع در ) 4

  اماليي بيشتري وجود دارد؟  غلطدر كدام عبارت  -4
  داري از پيل و اشتر و صالح بربايند.  ل گردانند، و ديگر اسباب جهانن مشفق را كه بقاي ملك به كفايت ايشان باز بسته است باطاپس بندگ )1
  آن وحشت برخيزد.  ،و مضاهرتي واجب دارد مئونتياگر كسي را امكان تواند بود كه در طلب فراغ دوستان سعي پيوندد و  )2
  و روزگار گذاشتندي. ملك ايشان شيري كه همه در طاعت و متابعت او بودندي و در پناه حشمت و حريم صيادت ا )3
  نفس ايشان مهيب گردد و هم دولت ثابت و پايدار، حلم است.  تر طريقتي ملوك را، كه هم برهمن جواب داد كه نيكوتر صيرتي و پسنديده) 4

  به كار رفته است؟ » وجه شبه«در كدام گزينه  -5
  مشكل دلم كه حقّة راز نهان توست / ترسم كه راز در كف نامحرم اوفتد  )1
  هر دلي كاو به عشق مايل نيست / حجرة ديو خوان كه آن دل نيست  )2
   جنايت جرم و بي سرها بريده بيني بي/  در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا )3
  غنچه در باغ جهان نيز چو من با دل تنگ / دست بر سر زند از سركشي سرو قدي ) 4

  كدام است؟ » ض، تضاد، تضمين، ايهامتشخيص، تناق«هاي  ابيات به لحاظ داشتن آرايه ترتيب - 6
  االنهار داشت  هاجنات تجري تحت ةسرشت / شيو چشم حافظ زير بام قصر آن حوريلف) ا

  خفته بد سحرگه / باد صبا بر او خواند يا ايها المزمل  خوش ،ب) گل در لحاف غنچه
  اخت ج) نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود / زمانه طرح محبت نه اين زمان اند

  هاي ظلمت است  گويي كوه هها آيد ك د) عشق درياي محيط و آب دريا آتشي است / موج
  رنجور نماندست  ةهـ) نزديك شد آن دم كه رقيب تو بگويد / دور از رخت اين خست

  الف، د، هـ، ج، ب) 4  ب، هـ، د، الف، ج )3  هـ، د، ج، ب، الف  )2  ب، د، ج، الف، هـ )1
  است؟  نادرستگزينه هاي كدام  معادل كنايه -7

  ب) گرم و سرد روزگار ديدن: با تجربه بودن    تغيير مسير دادن تافتن:الف) راه 
  د) دل از كسي گرفتن: عاشق شدن    طلبيدنان راندن: پوزش بسبيل اعتذار سخن بر ز برج) 

  هـ) سر خويش گرفتن: تسليم شدن 
  جالف، ) 4  هـ و ب  )3  د و هـ )2  الف و د )1

  شود؟  در كدام گزينه ديده مي» تشخيص، استعاره، مجاز و تشبيه«هاي  آرايه ترتيب -8
  يد آ الف) كنار آب و كنار بتان غنيمت دان / كنون كه موسم بوس و كنار مي

  فرّ تو ز جور آسمان گردم رها  من بهب) گر زماني چون زمين نزديك من گيري قرار / 
  ساغر بزمت، بگريد آب بر دريا  تيغت، نشيند آب بر آتش / چو خندد ةپ) چو خيزد شعل

  ت) گر نان برود باك نباشد چو برفت آب / تو سگ شمر آن را كه همه طالب نان است 
  الف، ب، پ، ت) 4  الف، ب، ت، پ )3  ب، الف، ت، پ )2  پ، ت، الف، ب )1

  شود؟  دو آرايه در كنار هم ديده ميكدام » لعل خاموشت گر از موج تبسم دم زند / غنچه سازد در چمن پيراهن از خجلت قبا«در عبارت  -9
  آميزي  حس –كنايه ) 4  تشبيه  –ايهام  )3  تشخيص  –كنايه  )2  تشخيص  –آميزي  حس )1

  حذف شده است؟ » فعل ةشناس«در كدام بيت  -10
  كند بازي  به راستي كه نه همبازي تو بودم من / تو شوخ ديده مگس بين كه مي )1
  ست و ريسمان زِ كجا ي او / كه آسمان ز كجامثل بشنشو دال! دال به سررشته  )2
  شدم من يا كĤمدمخبر / گوييا يك دم برآمد  نشانم وز شدن بس بي ز آمدن بس بي )3
  كوبان / تو قفل زده كليد برده عشق حلقه بر درما ) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2فارسي(هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10 از هر          
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از           
  چيست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف         

 

 2 فارسي

 ادبيات داستاني  
  جهانادبيات  
  (خاموشي دريا) 

 146تا  119 ةصفح

دقيقه 15

آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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  است؟  متفاوت ابياتبا ساير » واو«در كدام گزينه، نوع  -11

  ال اله الّا هوكه يكي هست و هيچ نيست جز او / وحده  )1
  جانم دريغ نيست / سرگرم دوستانم و با خويش دشمنم زدر دوستي چو شمع  )2
  ها را صرف در ايثار و اعطا ساخته  كرده در نان جوي امساك بهر قوت خويش / گنج )3
  بدرم دم به دم از غايت شوق / كه وجودم همه او گشت و من اين پيرهنم  پيرهن مي) 4

  شود؟  ديده مي» قيد«ي زير در چند عبارت ها با توجه به عبارت -12
  خزد.  الف) والدت كه روزگاري از گوهر نور بود، به سوي بلوغ مي

  ساخت.  هاي خويش را تباه مي ب) زمان بخشنده بود و موهبت
  جا را فراگرفته بود و هوا حركتي نداشت.  آور همه ج) سكوتي رعب

  زد و با دروغ مبارزه كند. بسا زندگيمحبت و عشق پاشيده بودند تا  بذرد) 
  كرد. گذشت و ما را به اتمام هستي نزديك مي هـ) دقايق از پس يكديگر پياپي مي

  يك) 4  دو )3  سه )2   چهار )1
  هاي پسين عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟  تعداد وابسته -13

پدرم ليسانسم را قاب گرفت و بر ديوار گچي اتاقمان آويخت و همه را  .هاي پررونق روز سرانجام تصديق گرفتم. تصديق ليسانس گرفتم. يكي از آن تصديق«
  » شنگي به شكل مربع مستطيل بود...قبه تماشا آورد. تصديق 

  هشت) 4  نه )3  ده )2  يازده )1
. جز بهها  در همة گزينه -14 .   رابطة تضّمن دارند. هم  باهايي وجود دارند كه  واژه .

  رسد به سيبت  وليكن / چه كنم به دست كوته كه نمياي  منظر همه ميوه تو درخت خوب )1
  تو را كژ طبع جانوري  تاشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نيس )2
  برند پشه و عنقا  خورند منعم و درويش / روزي خود مي قسمت خود مي )3
  مالمت از دل سعدي فرونشويد عشق / سياهي از حبشي چون رود كه خود رنگ است ) 4

  قرابت دارد؟ » ص خود شناسند.تر از تخلّ ان استخالص ياران را مهمنچنان بايد كه همگ«مفهوم كدام گزينه با عبارت  -15
  قيامت آن زمان باشد به تحقيق / كه از ياران جدا مانند ياران  )1
  آسايي يار / حامل بار گران بهر سبكباري هم از بهر تن رنج بر جان خود )2
  ا ميمون بود / خاصه كĤن ليلي و اين مجنون بود ياد ياران يار ر )3
  يار است كليد گنج اميد / يار است نويد عيش جاويد ) 4

  دارد؟  تقابل» تر. ابتدا از بريدن بند اصحاب اولي«مفهوم كدام گزينه با عبارت  - 16
  زيان كه منم  سود و بي فارغ از سودم و زيان چو عدم / طُرفه بي )1
  د و زيان / بتوان ديد و آزمود توان دوستان را به گاه سو )2
   مكنكني  در بند سود خويشي و اندر زيان ما / كس زين نكرد سود زيان مي )3
  كه كيمياي سعادت رفيق بود رفيق  / دريغ و درد كه تا اين زمان ندانستم) 4

  قرابت دارد؟ » چاه را حتيام كه نشناسم / تفاوت است اگر راه و  به ديدن تو چنان خيره«مفهوم كدام گزينه با بيت  -17
  اي و به چشم تو راه و چاه يكي است  هنوز نيك و بد زندگي به دفتر عمر / نخوانده )1
  سپند تو باد  ةهمچو چشم بردوزم / هزار همچو مني سوخت رخت اگرچه من به )2
  من جسم و جان ندانم، من اين و آن ندانم / من در جهان ندانم جز چشم پر خمارش  )3
  آفتاب روي خوبت، ديدة من خيره گشت / خيره گردد ديده جايي كĤفتاب از رو بود  ز) 4

  با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ » داران چه التفات بود / چنين كه شيفتة حسن خويشتن باشي تو را به آينه«بيت  -18
  است دار خود  هم اوست آينه هم شاهد است و هم مشهود / به زير زلف و خط و خال پرده )1
  براي خود بود و عندليب گلشن خود / هواي كس نكند، سبزه و بهار خود است  )2
  خورد ز پهلوي خود / چو الله اين دل سرگشته داغدار خود است  مدام خون جگر مي )3
  شمع از براي ماتم پروانه نيست / صبح نزديك است در فكر شب تار خود است  گرية) 4

  است؟  اوتمتفمفهوم كدام گزينه با بقيه  -19
  را به خورشيد آشنا افتادگي / قطره را شد سوي دريا رهنما افتادگي د شبنم كر )1
  اندر كمي بود دائم / برتري در فروتني باشد  بيشي )2
  مرد بس است / چو ماه از خم ابرو كنيد بال جبين  كمالدار  تواضع آينه )3
  به جا از بوريا زنجير پاست خاكساري نيز ما را مانع وارستگي است / تا بود نقشي ) 4

  تناسب دارد؟ » ميلي، خميري در تنور نهد، نان تلخي واستاند كه انسان را تنها نيمه سير كند. آن كه با بي«مفهوم كدام گزينه با عبارت  -20
  عشق مردان بود به راه نياز / عشق تو هست سوي نان و پياز  )1
  زندگي ثمر نارسيده را  با حيات نيست / تلخ است اي شور عشق چاشني بي )2
  باز (نانوا) آيد دكة خَ كه ازنسپاري ندهند/ نيست نان پاره  است كه تا سر سرّيعشق  )3
  كو صادق است  نان غذاي عاشق است / بند هستي نيست هر عشق نان بي) 4
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 نعي 28 – 21( العربية: إلي أو من للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  
  :﴾ه عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بِنعمته إخواناًروا نعمت اللّواذكُ﴿ -21
  !نعمتش برادر شديد وسيلة هبپس  هاي شما مهرباني ايجاد كرد. پس بين قلب ،بوديد يكديگربه ياد آورديد آن زمان كه دشمن را نعمت خداوند و ) 1
  !پس به نعمت او برادر شديد .هايتان الفت ايجاد كرد پس ميان قلب، گاه كه دشمن بوديد خودتان به ياد آوريد آن دربارةوند را نعمت خدا ) و2
  !نعمت او برادر شديد وسيلة هب هايتان و كردن مهرباني بين قلب گاه كه دشمن بوديد با ايجاد آن زيرابر خودتان به ياد بياوريد را نعمت خداوند  ) و3
  !با نعمت او برادر شديد پس نعمت خداوند را به ياد آورديد هايتان مهرباني ايجاد شد و بين قلب ) آن زمان كه دشمن بوديد4
 »:العرَبية بعد انضمامِ إيرانَ إلي الدولَة اإلسالمية!اللّغة  إلي المفردات الّتي قَد نُقلَت المسك منَ« -22
  عربي منتقل شده است!زبان پس از پيوستن ايران به دولت اسالمي به  ) مشك از واژگاني بود كه1
  عربي منتقل شده بود!زبان اي است كه پس از وارد شدن ايران به دولت اسالمي به ) مشك واژه2
  عربي منتقل شده است!زبان هايي است كه بعد از پيوستن ايران به دولت اسالمي به ) مشك از واژه3
  اند!عربي منتقل كردهزبان ها با دولت اسالمي به بود كه پس از متحد شدن ايراني اي) مشك واژه4
! و لكن ما ضاًيعندي صداع أكانَ في صدري و  ديكُنت أشعرُ بِألَمٍ شد يطُفولَت اميأ يف« -23   »:كان عندي وصفَةٌ
  نداشتم! يا نسخه يداشتم ول زين يكردم و سردرد يام احساس م نهيدر س يديام درد شد يكودك يدر روزها) 1
  نداشتم!  نسخه ينزد من بود ول همام كرده بودم و سردرد  نهيدر س ديشد ياحساس درد يكودك يدر روزها )2
  نزد من نبود! يا نسخه يداشتم ول همكردم و سردرد  يم نهيدر س ديام احساس درد شد يكودك يدر روزها )3
 نداشتم! يا نسخه يداشتم ول زيكردم و سردرد در سرم ن يام م نهيس از درد در يديام احساس شد يدر كودك )4
24- » ة في عصرنا الحالين اللغة العربيالذي كان يستخدم قبل سنوات هوفما نقرأ م!:« 
  !ها پيش استفاده شده بود خوانيم همان است كه سال مان مي زمان كنوني زبان عربي در از هرچه )1
  !شد ها پيش استفاده مي خوانيم همان است كه سال ن كنوني ميزما زبان عربي در از آنچه )2
  !شد ها پيش استفاده مي خوانيم همان است كه سالبمان  زمان كنوني زبان عربي در از هرچه) 3
  !ها پيش استفاده شده بود مان خوانديم همان است كه سال زمان كنوني زبان عربي در از آنچه) 4
  :الصحيحعين  -25
!: برماست بدانيم كه تبادل كلمات بين زبان م أنّ تبادل المفردات بين اللغات في العالم أمرعلينا أن نعل) 1 طبيعي است! هاي جهان امر طبيعي 
  ! داني سكوت در برابر ظلم، شديدتر از ظلم است؟ آيا مي»: هل تَعلم سكوتك امام الظّلم أشد من الظّلم؟!« )2
  دست آوردم! همدرك دكتراي رايانه را دو سال قبل ب حاسوب قبل سنتَين!:حصلت علي شهادة الدكتوراه في ال) 3
4( !   كودكان در كنار ساحل بازي كردند و پس از بازي خوشحال شدند! : كان األطفال يلعبون علي الشاطئ و بعد اللّعب صاروا فرحينَ
  عين الصحيح: - 26
  !تواند كه زباني را بدون كلمات وارد شده بيابد ميكسي ن هيچ :!يجد لغة بدون كلمات دخيلةأن يستطيع أحد  ال) 1
  !ظهور اسالم در زبان فارسي زياد شده بوداز واژگان عربي بعد  :!ازدادت الـمفردات العربية في اللغة الفارسية بعد ظهور اإلسالم) 2
  !ان فارسي وارد زبان عربي شدجاهلي واژگ ةاز دور :!منذ العصر الجاهلي دخلت الـمفردات الفارسية في اللغة العربية) 3
  !ددار هاي ديگر در مدرسه معلمن بي در اين معلم جايگاه وااليي :!المدرسة في اآلخرين المعلمين بين عالية مكانة المعلّم لهذا كان )4
  :حيالصح نيع -27
  !يدر زندگي خود نااميد نشو بايد تالش كني و تو :!تيأس في حياتك القصيرة ال عليك بالمحاولة و) 1
  !نكرديم سال گذشته به مشهد سفر من و دوستم در دو :!صديقي لم نسافر في السنتين الماضيتين إلي مشهد أنا و) 2
  !كردم زيرا من احساس سردرد مي ؛ها بروم نتوانستم كه به بازار كيف فروش :!د أن أذهب إلي سوق الحقائب ألنني كنت أشعر بالصداعرِلم أُ) 3
  !كرد سخنراني مي حكيملقمان  ةاستاد دانشگاه تهران دربار :!ة طهران محاضرة حول لقمان الحكيميلقي أستاذ جامع) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2زبان قرآن (، عربي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر        
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از        
  چيست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف      

 

دقيقه 15 2زبان قرآن ،عربي

 لآنّه ماري شيم   
)2تَرجمة الفعل المضارع (
  ِةتأثيرُ اللّغةِ الفارسي

   يةِعلي اللّغةِ العرب
متن درس، معاني األفعال (

 مع الطّبيبِ)حوار النّاقصة، 
  85تا  69 ةصفح

آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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  .»:كرديد داناتر است هايتان نيست و خدا به آنچه پنهان مي گفتيد كه در دل هايتان چيزي را مي ا دهانب« -28
 !تَكتُمونَ كنتم بِما عليمفي قلوبِكُم و اهللاُ  كانتقولونَ بِأفواهكُم ما  كنتم )1
 !كنتم تَكتُمونَ كنتم تقولونَ بِأفواهكُم ما لَيس في قلوبِكُم و اهللاُ أعلَم بِما )2
 !يقولونَ بِأفواههِم ما لَيس في قلوبِهِم و اهللاُ أعلَم بِما يكتُمونَ كان )3
  !ونَكنتم تَكتُم بِما عليمفي قلبِكُم و اهللاُ  كانكنتم تقولونَ بِأفواهكُم ما ) 4

 )  أجب عن األسئلة التالي بدقّة ثم ناسبيبما ) 34-29اقرأ النّص النّص:  
ـ هوديإلى األبـد فال  ةيح ةيعالقة الوال الخلق و اهللا و نيب ةيحفظ بشكل مستمر رابطة الهدا تيالّمذاهب االسالمية المن  مذهبالهو  عيإنّ التش« أنهـت  ما ةي

ـ علاهللا  يمحمـد (صـل   يالنب و حيالمس ديبنبوة الس تذعنلم  ولكن السالم) هيموسى (عل يشخص النب يف ياإلنسانالعالم  اهللا و نيب ةيالعالقة الواقع وآلـه   هي
  .بين المسيحية و اليهوديةفقطعت الرابطة المذكورة  وسلم)
فتـرجم   يعيص على المـذهب الشـ  بشكل خا و يرانيصب اهتمامه على دراسة اإلسالم اإل يمستشرق فرنس و لسوفي) ف1978 -  1903( نيكورب يهنر

  .هايعلّق عل حقّقها و و يمرورا بابن عرب يرازيالش نيإلى صدر الد يسهروردالهذا المجال من  يمهمات الكتب ف
كورب أصبح اطَّلع على  ياإلسالم نيبعد دراسة الد بالخصوص األئمة األطهار. و لإلسالم، و ليم ياإلسالم نيالد يالدراسة ف ن بعد سنوات من البحث ويـل

 ».شراقاإل إلشباع رغبته من الحكمة و رانيثم سافر إلى إ ران،يإ يف المنتشرةالعرفان  بعلوم الحكمة و هتميأخذ  و ،يحكمة اإلشراق للسهرورد

  :حيالصح نيع -29
  !ياهللا و العالم اإلنسان نيب ةيالواقعأنهت العالقة  ةيهوديال) 1
  !قبل دين المسيح أيضاًتاليهودية  )2
   ما قطعت رابطة الوالية بين اليهودية و المسيحية! )3
 بين اهللا و خلقه! ةإنّ التّشيع حفظَ العالقة الواقعي )4

 ؟لنّصافي  لم يأتأي موضوعٍ  -30
  !مذهب هنري كوربين في طول عمره) 1
 !ب السهرورديتُعناوين كُ) 2

  !هنري كوربين انسان مجتهد في العلم و التّأليف) 3
  !ماء االسالم بالعرفاناهتمام العل) 4

  :الخطأ نيع -31
1( شجاالَدياني جميع لشباب علي تحصيل الحكمة االشراقية!ا ع  
  !حكمة االشراق في بداية تأليفات يعل نيكورب ياطّلع هنر )2
  الحكمة! فيشباع رغبته لإما سافر هنري كوربين اليران إلّا ) 3
  هنري من محبي صدر الدين الشّيرازي! )4

  :  الخطألنّص: عين اس علي أسا -32
1( !   عاش هنري كوربين سبعين سنة علي األقلّ
  يران لتكميل اسالمه و الحكمة و العرفان!إلي اثم سافر  اًهنري في البداية مسلمكان  )2
  ا!روبوكتب السهروردي في أ مرجِتُ )3
  نَهي اليهودية النّاس عن االيمان بالمسيحية! )4
 عح نيرفي ( ليالتّحل في اإلعراب و حيالص34و  33الص:(  

  :»تُذعن«  -33
  مجزم / فاعله محذوف - للمجهول يمبن - يمجرد ثالث - للمذكّر -فعل مضارع  )1
) / فعل و  يثالث ديمز -للغائبة  -فعل مضارع  )2 ةٌفاعله مع مصدره (إذعان، (ن) فيه أصليجملةٌ فعلي  
  محذوفية (ت ذ ع) / فعل و فاعله ثالثي مزيد حروفه االصل -مجهول  -فعل مضارع  )3
  النون) فيه (مبني للمعلوم / فعل و فاعله  - نث ؤجمع سالم للم -فعل ماضٍ ) 4



   7 :ةصفح  يازدهم عمومي                              1400 ارديبهشت 17آزمون  -  7پروژة 
 

  »:المنتشرة« -34
  معرفة (علَم) / صفة للموصوف: العرفان –مفرد للمؤنث  –) اسم 1
  اليه اسم الفاعل (فعله: انتشرَ) / مضاف –) مفرد مؤنث 2
  ف بأل / صفة و الموصوف: العرفانمعرّ –مفرد للمؤنث  –) اسم 3
  اليه  اسم الفاعل (مصدره: إنتشار) / مضاف –) مفرد مؤنث 4

  :تضادمترادف أو المعن ال الخطأعين  -35
  ه: يظهرتضادماألسرار عن صديقه!  يكتم) هو 1
  ترادفه: الوجعمله!  نهاية ال سوريا به تشعر الّذي األلم) 2
  ه: دافَعتضادمائع السيارات!ارته من بهذا الرجل سي استلم) 3
  ترادفه: اإلنسانمجد!  منْ أكثر له يكون أنْ للمرء ) يمكن4

 عين الصحيح:   - 36

  !مستشرَق: الّذي مشتاق إلي كُلّ ما يرتبط بالشرق )1
  !الكتاب: بستان العالَم يأخذ منه ثمرات مختلفة )2
  !الفراخ: كلمة مفردة بمعني (جوجه) )3
  !ذين يعملون للعداةالعمالء: الّ )4

  :الفارسي فيه المعادل للماضي االستمراري ليسعين ما  -37

! ما )1   كُنت أستَطيع أن أَجِد لُغَةً بِدونِ كَلمات دخيلَةٍ
! ونَكانَ بعض االعراب يعلَم )2 شاءن يمطُ الرِّزقَ لبسأنَّ اهللاَ ي  
!ال يكانَ تَأثيرُ اللُّغَةِ الفارِسيةِ علَ) 3   لُّغَةِ العرَبيةِ قَبلَ اإلسالمِ أكثَرَ من تَأثيرِها بعد اإلسالمِ
  !اكانَت شيمل تَدعو العالَم الغَربي المسيحي لفَهمِ حقائقِ الدينِ اإلسالمي و االطِّالعِ علَيه )4

  الزّمن الماضي: علي اليدلّعين الفعل الناقص  -38
! مشتاقَةً إلَي) كانَت منذُ طُفولَتها 1   كُلِّ ما يرتَبِطُ بِالشَّرقِ
  !اًباب المسجد مغلَق) كانَ 2
  الشِّتاء! ) كانَت أوراق أشجار الزّيتون مخضَرَّةً في3
  ) كانَت الشوارع مزدحمةً فوصلنا متأخِّرينَ!4

  طلب للقيام بالعمل:علي التدلّ ،عين اللّام -39
1ن موضوعات هذهصفحات م أحفظ ستالكُتب! ) ل  
  النجاح! لِ لتحصل عليؤفاتواجه الحياةَ بالتّ ) عليك أن2
  ) قال الحكَم قبلَ بداية المباراة، كُلّ العبٍ ليلتزم بقوانين المباراة!3
  ، فليصبر في تعليم طُلّابه!العربيةِ ) هذا معلّم اللّغة4ِ

  :الصحيح علي حسب القواعد و المعنيعين  -40
 (الجو: فاعل لفعل كان) !في الشتاءبارداً  الجوكان ) 1

  (يشجع: فاعله محذوف) !الالعبونَ يشجعإن كانَ المتفرّجونً في الملعب ) 2
  بمعني تا) »ـل«( »:يعبدوا رب هذا البيت...لف«... ) 3
 طلب) »ـل«( :!تصبح ذا شخصية عند الناسـلليس من الضروري أن يكونَ لديك أصدقاء كثيرون ) 4
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 يكي از عوامل مؤثر در از بين رفتن ترديدها در عصر غيبت چيست و سفارش رسول خدا (ص) در اين راستا به مسلمانان چيست؟ -41

  پيروي از قائم پيش از ظهور او –) عمل به احكام فردي و اجتماعي با مراجعة به عالمان دين 1
  پذيرش واليت و محبت امام عصر (ع) – نيبا مراجعة به عالمان د يو اجتماع يعمل به احكام فرد) 2
  از ظهور او شياز قائم پ يرويپ –داري امام (ع) هنگام ظهور  ) آشنايي با شيوة حكومت3
  پذيرش واليت و محبت امام عصر (ع) – امام (ع) هنگام ظهور يدار حكومت وةيبا ش ييآشنا) 4

 چه پيامدي را به همراه دارد؟  فرمودة رسول اكرم (ص)، نشناختن امام زمان (ع) هدر حقيقت حاصل چيست و بنا ب محبت بيشتر نسبت به پيامبر و امام، - 42
  شدن با حضرت حق در حالت كفر رو روبه –) افزايش معرفت 1
  مردن به مرگ جاهليت –) دعا براي ظهور 2
  حالت كفرشدن با حضرت حق در  رو روبه –) دعا براي ظهور 3
  مردن به مرگ جاهليت –معرفت  ) افزايش4

 موعود و منجي كدام است؟ ةجلوگيري از عوام فريبي ماجراجويان فريبكار مدعي امامت، تابع چيست و وحدت نظر اهل تسنن و اهل تشيع در زمين - 43
  امام مهدي (ع) از نسل پيامبر اكرم (ص) است. –) اعتقاد به زنده بودن امام زمان (عج) 1
  امام مهدي (ع) هنوز به دنيا نيامده است. – دن امام زمان (عج)اعتقاد به زنده بو) 2
  است. اكرم (ص) امبري(ع) از نسل پ يامام مهد –) مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عج) 3
  است. امدهين اي(ع) هنوز به دن يامام مهد –مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عج) ) 4

براي هر فرد وجود ندارد و ملّت ايران در زمان انقالب اسالمي، چگونه با معمار كبير آن، امام خمينـي (ره)   چرا امكان انتخاب جداگانة ولي فقيه - 44
 پيمان ياري بستند؟

  انتخاب نمايندگاني خبره –عنوان رهبر اعتماد و اطمينان كرد.  توان همزمان به چند نفر به ) نمي1
  برگزاري اجتماعات سراسري –امعه است. هاي ادارة موفق ج ) وجود يك رهبري از جمله ضرورت2
  ياجتماعات سراسر يبرگزار –كرد.  نانيعنوان رهبر اعتماد و اطم نفر به همزمان به چند توان ينم) 3
  خبره يندگانيانتخاب نما –ادارة موفق جامعه است.  يها از جمله ضرورت يرهبر كيوجود ) 4

 شود؟ برداشت مي...»  إلي رواة حديثنا فيها و اما الحوادث الواقعة فارجعوا«ديث شريف امام زمان (عج): يك از شرايط مرجع تقليد و يا ولي فقيه از ح كدام - 45
  شناس بودن، تا بتواند جامعه را در شرايط سخت و پيچيدة جهاني رهبري كند. ) زمان1
  دست آورد. شناس بودن، تا بتواند احكام الهي را متناسب با نيازهاي روز به ) زمان2
  دست آورد. روز به يازهايرا متناسب با ن يتا بتواند احكام الهدير و مدبر بودن، ) م3
  كند. يرهبر يجهان دةيچيسخت و پ طيتا بتواند جامعه را در شرا) مدير و مدبر بودن، 4

 دشمن كدام است؟رساند و راه غافلگيري از سوي  در بيان موالي متقيان علي (ع) به مالك اشتر در چه صورتي خشم خواص آسيبي نمي - 46
  شكني دشمن غافلگيري از پيمان –) با وجود رضايت عمومي مردم 1
  غفلت كردن در جلب رضايت مردم و رفع مشكالتشان –) با وجود رضايت عمومي مردم 2
  دشمن يشكن مانياز پ يريغافلگ –) با خشم عمومي مردم 3
  شكالتشانمردم و رفع م تيغفلت كردن در جلب رضا –) با خشم عمومي مردم 4

بودن رفتار خداوند با انسان از مفهوم كدام آية  كدام مورد است و عادالنه» بندة كسي مثل خودت نباش«كه امام علي (ع) فرمودند  علت اين -47
 گردد؟ شريفه مستفاد مي

  ...»للذين احسنوا الحسني و « –) انسان بر ساير مخلوقات كرامت و برتري دارد. 1
  ...»و الذين كسبوا السيئات جزاء « –ه است. انسان آزاد آفريده شد ) 2
  ...»جزاء  ئاتيكسبوا الس نيو الذ« –) انسان بر ساير مخلوقات كرامت و برتري دارد. 3
  ...»و  ياحسنوا الحسن نيللذ« –شده است.  دهيآزاد آفر) انسان 4

كدام عبارت شريفه پاسخگوي ما خواهد بود و از » روشد؟چرا انسان نبايد خود را به بهاي ناچيزي بف«اگر از محضر حضرت علي (ع) بپرسند:  -48
 اي دارد؟ ديدگاه ايشان، بزرگ شدن خالق در چشم انسان، چه ثمره

  شود. غير خدا در چشم انسان كوچك مي -» فَللَّه الْعزَّةُ جميعاً) «1
  انسان نبايد بندة كسي مثل خودش باشد. -» فَللَّه الْعزَّةُ جميعاً«) 2
  مثل خودش باشد. يبندة كس دينباانسان  -» لَيس لأَنْفُسكُم ثَمنٌ إِلَّا الْجنَّةُ«) 3
  .شود يكوچك م انسانخدا در چشم  ريغ -» لَيس لأَنْفُسكُم ثَمنٌ إِلَّا الْجنَّةُ) «4
 عواملي است؟از توابع چه » هاي نامشروع به سرعت تسليم شدن در برابر خواسته«و » شدن عزت نفس ضعيف« -49
  تداوم پاسخگويي به اميال نفساني –دار شدن تمايالت داني ) ريشه1
  لذت بردن از رسيدن به تمايالت داني –يدان التيشدن تما دار شهير) 2
  يدان التيبه تما دنيلذت بردن از رس –) پاسخ مثبت دادن به تمايالت پست 3
  ينفسان اليبه ام ييتداوم پاسخگو –پست  التيپاسخ مثبت دادن به تما) 4

چة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفتر هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2دين و زندگي(هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر         
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از         
  چيست؟ امروز آزمون براي شما ذاريگ هدف       

 

 تفكر و انديشه   
 )بتي(عصر غ 

»درس انيتا پا انيدر اد يموعود و منج«
 تفكر و انديشه   

  (مرجعيت و واليت فقيه)
 (عزّت نفس) در مسير  

  144 تا 115 ةصفح
آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   

 

دقيقه 15 2دين و زندگي 
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 دارد؟ اند، چه عناياتي را مبذول مي قرار گرفته» أَحسنُوا الْحسنَى للّذينَ«خداوند متعال در پاداش آنان كه مصداق  -50
  »الْجنَّةَلَيس لأَنْفُسكُم ثَمنٌ إِلَّا ) «2  »فَلَه عشْرُ أَمثَالها) «1
3» (قَةٌ زِياد مهوهجقُ ورْهال ي زَّفَ) «4  »تَرٌوالْع لَّهيعاًةُ لمج«  

  
شود و خطاب قوم حضرت موسي (ع) به ايشان  امامت خلل ايجاد مي ةاگر معتقد به زنده بودن امام زمان (عج) نباشيم، در انجام كدام وظيف -51

 در اثر چيست؟» تو و پروردگارت برويد و بجنگيد« ةدر آي
  نااميدي از لطف الهي در جهاد -) واليت معنوي2  نااميدي از لطف الهي در جهاد - لمي) مرجعيت ع1
  عدم آمادگي براي مبارزه -) واليت معنوي4  عدم آمادگي براي مبارزه - ) مرجعيت علمي3

    شود؟  يك محقق مي كنند و با ظهور ايشان كدام مطابق با انديشة اسالمي، امام عصر (عج) چه زماني ظهور مي -52
  شتافتن همگان به سوي امام (ع) - يأس جهانيان از مدعيان دروغين عدالت جهاني )1
  كامل شدن عقل همة آدميان - ) يأس جهانيان از مدعيان دروغين عدالت جهاني 2
  شتافتن همگان به سوي امام (ع) - خواهان به مكاتب عرفاني بشر ) اميدواري عدالت3
  كامل شدن عقل همة آدميان -ي بشر خواهان به مكاتب عرفان ) اميدواري عدالت4

اين همه آب كه جاري است نه اقيـانوس  بار شمرديم و يكي باز كم است /   پرواز كم است / يازده  اي از پر گمشده ةقطع«نجواي ابيات  علت -53
  ست؟توسط مشتاقان و منتظران امام زمان (عج) چيست و پيامد آن كدام ا» است / عرق شرم زمين است كه سرباز كم است

  رحلت با مرگ جاهلي –) تقويت معرفت و محبت به امام 1
  مشابهت با قوم عهدشكن حضرت موسي (ع) –) عدم آمادگي خود و جامعه براي ظهور 2
  رحلت با مرگ جاهلي –) عدم آمادگي خود و جامعه براي ظهور 3
  مشابهت با قوم عهدشكن حضرت موسي (ع) - ) تقويت معرفت و محبت به امام 4

با كدام منظور و با  ،)ترتيب به( مؤمنان براي كردن كوچ وجوب كه گردد مي مفهوم »...ةًكافّ نْفَروالي المؤمنونَ كانَ ما و« شريفة آية در تدقّ از -54
 چه هدفي است؟

   ها بايست به دادن هشدار - دين در تفقّه -انذار) 2  ها بايست به دادن هشدار -انذار - دين در تفقّه) 1
  ها نبايست از داشتن بركنار -انذار - دين در تفقّه) 4  ها نبايست از داشتن بركنار - دين در قّهتف -انذار) 3

ايـم و اگـر بخـواهيم     ، چگونه سخني گفتـه »نظام و حكومت اسالمي بدون حضور و مشاركت مردم دستاوردي نخواهد داشت.«اگر بگوييم:  -55
    سالمي بايد به خوبي انجام دهيم؟ پشتيبان ولي فقيه باشيم، كدام وظيفة خود را در جامعة ا

  استقامت و پايداري در برابر مشكالت - ) نادرست2  مشاركت در نظارت همگاني - ) درست1
 مشاركت در نظارت همگاني - ) نادرست4  استقامت و پايداري در برابر مشكالت - ) درست3

هـاي   يك از مسئوليت در پرتو كدام ،»ديدن تر آسيب در عين كم ،آنان ةنافكنا هاي تفرقه تر به مستكبران و نقشه بيش ةضرب«لزوم عمل بر مبناي  - 56
 يابد؟ اسالمي تحقق مي ةمردم در قبال رهبر جامع

  ) وحدت و همبستگي اجتماعي2  ) استقامت و پايداري در برابر مشكالت1
  ) مشاركت در نظارت همگاني4  هاي سياسي و اجتماعي ) افزايش آگاهي3

اي ديگر در آفرينش همانند  دسته و اي برادر ديني تو اند، دسته مردم دو دسته«فرمايند:  لك اشتر، حضرت علي (ع) ميما ةبا توجه به عهدنام -57
 اند؟ پس از آن، حضرت چه دستوري در مورد معاشرت با مردم داده» اند... تو
  شوند. رغبت مي ير بيهرگز نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشد، زيرا در اين صورت نيكوكاران به كار خ) 1
  دل خويش را نسبت به مردم مهربان كن و با همه دوست و مهربان باش.) 2
  ترين آن است. ترين چيزها نزد تو، آن چيزي باشد كه در حق ميانه دوست داشتني) 3
  مدير و رهبر جامعه بايد بيش از همه در پنهان كردن عيوب مردم كوشا باشد.) 4

 به كدام موارد اشاره دارد؟» .اي فرزند آدم، اين مخلوقات را براي تو آفريدم و تو را براي خودم«ان فرموده است: اين سخن خداوند كه به انس -58
  توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي آستان او - هاي تقويت عزّت  ) راه1
  شناخت ارزش انسان و نفروختن خويش به بهاي اندك - هاي تقويت عزّت  ) راه2
  توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي آستان او - ادگي در برابر تمايالت ) ايست3
  شناخت ارزش انسان و نفروختن خويش به بهاي اندك  - ) ايستادگي در برابر تمايالت 4

 چيست؟ ترتيب بهها به عزت نفس  علت و معلول رسيدن انسان -59
    سركوب تمايالت داني - ) بندگي خالصانه براي خدا1
  حفظ پيمان با خدا و رسولش - گي خالصانه براي خدا) بند2
    سركوب تمايالت داني -  ها و تمايالت ) توانايي كنترل بر هوس3
 حفظ پيمان با خدا و رسولش -  ها و تمايالت ) توانايي كنترل بر هوس4

 صحيح است؟» تمايالت داني«چند مورد از موارد ذيل در مورد  - 60
 هستند ولي الزمة زندگي در دنيا هستند.اين تمايالت در ذات خود بد  - الف
  تعيين حد و مرز اين تمايالت بر عهدة عقل و وجدان است. - ب
  شود. با تداوم پاسخ به اين تمايالت، انسان محيط بر ذلت مي - ج
  است.» نوجواني و جواني«بهترين زمان براي پاسخ منفي دادن به اين تمايالت  - د
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

سؤاالت آشنا (گواه) -2دين 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. 

61- Mrs. King will get angry if her son and Jack suddenly … into the river. 

1) jumps 2) jump  3) will jump  4) may jump 

62- The students … ask for further explanation if they get … with the question. 

1) can – confused 2) can – confusing 3) could – confused 4) could – confusing 

63-  Scientists and physicians believe that more and more people may get sick if they … wear face 

masks. 

1) were not 2) will not 3) do not 4) did not 

64- Sign this paper if you are … the quality of the washing machine. 

1) satisfying with 2) satisfied at 3) satisfying at 4) satisfied with 

65- I personally think that your broken leg is the predictable … of your careless driving.   

1) experience 2) result 3) charity 4) weight 

66- We need to take some steps to improve the … situation of homeless people in this region. 

1) present 2) amused 3) conditional 4) opposite 

67- The recent study shows that easy access to higher  … largely depends on where you live. 

1) education 2) souvenir 3) history 4) reference 

68-  I fully … that it’s a very difficult decision for you to make, but remember that you have no 

choice but to retire from teaching as soon as possible. 

1) achieve 2) develop 3) appreciate 4) frighten 

69- Parents of young children often become depressed, and this is … true of single parents. 

1) quickly 2) carefully 3) beautifully 4) especially  

70- After the election, the … president of the country didn’t want to attend any social events. 

1) common 2) excellent 3) former 4) nearby 

71- Every website has a/an  … address that you can use to find the information you need. 

1) decorative 2) unique 3) emotional 4) balanced 

72- I think one of the robbers has lived under a false … in a foreign country for many years.   

1) diversity 2) imagination 3) death 4) identity  

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. 

My name is Meiko. When my family moved to the United States, we brought many of our ...(73)… 

with us. Among my favorites is the art of bonsai. Bonsai is the Japanese art of small, but fully formed 

trees. If you want to see some examples, a quick Internet search …(74)… you many beautiful Bonsai 

trees. The art of Bonsai began in China but became popular in Japan around 1500. Most of Japanese 

people are ...(75)… this art. Some bonsai trees are very old and have passed from one generation to 

another. In my opinion, Bonsai trees truly …(76)… the Japanese attitude towards life.  

73- 1) economies 2) customs 3) vocabularies 4) incomes 

74- 1) has given 2) gave 3) will give 4) give 

75- 1) interested in 2) interesting in 3) interested on 4) interesting on 

76- 1) weave 2) include  3) introduce 4) reflect 

 ذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2زبان انگليسي(هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر   
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از   
  چيست؟ امروز آزمون يبرا شما گذاري هدف  

 

2انگليسي   زبان دقيقه15
Art and Culture 
(New Words and 
Expressions, …, 

 Listening and 
Speaking)  

  100تا87ةصفح
آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   

  



   11 :ةصفح  يازدهم عمومي                              1400 ارديبهشت 17آزمون  -  7پروژة 
 

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. 

How does the brain save new information? Think of the last time someone told you their phone 

number. Could you remember that number five minutes later? Probably not! That’s because it was 

in your short-term memory. 

   Our memory actually has three parts. Sensory memory takes in information from our five senses 

and stores it for just a few seconds while our brain processes it. Short-term memory works like a 

“holding area” for new information—that’s where you keep the phone number while you dial it. 

But if you can put the phone number into long-term memory, you’ll remember that same phone 

number next week. This part of your memory holds everything from irregular verbs to the names 

of all your cousins. 

   When you study, you transfer new information into long-term memory. Every time we learn 

something new, the structure of the brain actually changes as we build new connections to 

information that we have already known. When there are more connections to the new information, 

it’s easier to find it again. 

77- The writer of the passage believes that the reason why we cannot remember someone’s phone 

number is that  … . 

1) our short-term memory is not prepared for it    

2) we are not interested in remembering numbers  

3) we have problems in transferring new information 

4) it is not put into our long-term memory 

78-  If more connections are made to the information we have already known, … . 

1) it will be easier to find it  2) the structure of the brain never changes 

3) our memory loses it easily 4) the brain takes it from our senses  

79-  All of the following statements are true EXCEPT … . 

1) the names of our cousins are stored in sensory memory 

2) transferring new information into long-term memory happens while studying 

3) long-term memory holds things such as irregular verbs  

4) holding area is another name for our short-term memory  

80- The best title for the passage could be … . 

1) Short and Long-Term Memory 

2) Three Parts of Memory 

3) The Structure of the Brain 

4) How to Improve Memory 
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 هاي طراحي سؤال
  

2اگر  -81 24 7( , a b ) (a b , )   2باشد، مقدار 5یک همسایگی محذوف برايa b  کدام است؟  

1 (1      

2 (2    

3 (3      

4 (4   

تابع  -82
2

1
2

x a ; x
x a

f (x) x a ; x
x a

  
 


  





اگر .مفروض است 

1
2

x
lim f (x)


  باشد، حاصل
1
2x

lim f (x)


   کدام است؟ 

1 (1-    2 (7
5     

    -2) 4    ) ناموجود 3

حاصل  زیربا توجه به شکل   -83
1

1 2
x
lim [f ( x)]


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

1 (2                      

2 (2-  

3 (3-  

  ) صفر 4

  دقيقه 30 )1(حسابان

  ) 1( حسابان
(مفهوم حد و حد و پيوستگي 

ي يك فرايندهاي حدي، حدها
طرفه، قضاياي حد و محاسبة 

  حد توابع كسري)
   144تا  113هاي  صفحه

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

  حیح بدهید؟توانید پاسخ ص 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

  

1

y

x

2

1
-1

-2
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2حد چپ تابع  -84
2

[x ]f (x)
[x]





0xدر نقطۀ   ) کدام است؟[   ، نماد جزء صحیح است.) [

1 (1-    2 (2-    

3 (3-    4 (1
2   

22fاگر  -85 (x) x x ، ؟ نیستهاي زیر صحیح  ويگاه کدام یک از تسا آن)[   ، نماد جزء صحیح است.)[

1 (
1

0
x
lim[f (x)]


       

2 (
1

1
x

[ lim f (x)]


  

3 (
1

0
x

f ( lim[x])


      

4 (
1

1
x

f ([ lim x])


  

حاصل  -86

2
x

| sin x |lim ( )
xx







  کدام است؟  

1 (1


    ) صفر 2     

3 (     4 (1   

   کدام گزینه همواره درست است؟   -87

f)اگر) 1 g) درx a  ،داراي حد باشدf وg درx a  .حد دارند  

xدر gو f) اگر2 a  ،به ترتیب فاقد و داراي حد باشند(f g) ممکن است درx a  .حد داشته باشد  

xدر gو f) اگر3 a  ،فاقد حد باشند(f g) ممکن است درx a  .داراي حد باشد  

xدر gو f) اگر4 a  ،داراي حد باشند(f g) ممکن است درx a د. فاقد حد باش  

اگر  -88
2

3
6

2 1
1x

sin x sin xlim L
asin x



 



4aباشد، مقدار  L  0کدام است؟(L )   

1 (7    2 (6    

3 (5    4 (4   
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حاصل  -89
3

6
1 3 5x

x [ x]lim
x x

  
  

  کدام است؟  

1 (1
3     2 (1

3     

3 (2
3     4 (2

3    

حاصل  -90
2

22
6

4x
x | x |lim

x

 


   کدام است؟  

1 (5
4     2 (5

4     

3 (3
2     4 (3

2   

  

  آشناهاي  سؤال

 

  

اگر   -91
x
limf (x)



2

   چگونه است؟ 2حداقل در یک همسایگی محذوف fتابعهمواره ، آنگاه 1

      ) منفی1

    ) مثبت2

      یا منفی ) مثبت3

  ) تعریف نشده4

fبا توجه به نمودار تابع   -92 (x) [x] [ x]   حاصل ،
x x
lim f (x) lim f (x)
 


31
2

]کدام است؟ ( 2  ، عالمت جزء صحیح است.)[

1 (1-      

2 (2-    

3 (3-      

  ) صفر4

دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. پاسخ  
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g(x) و  به صورت زیر fنمودار تابع  اگر  -93 , x
f (x)

, x


  

1
2 ، آنگاه 1

x
limf (x)

1
    کدام است؟  

1 (g( )3       

2 (g( )2   

3 (g( )2     

4 (g( )5
2   

حاصل   -94
x ( )

[ x ]lim
x


1

2

2 1
2   ا:برابر است ب 1

      ) صفر 1

2 (1-    

3 (1      

   تعریف نشده ) 4

 ۀاي که تابع با ضابط در نقطه  -95
x , x

f (x)
x , x

  
 

2
1 0

1 0
 ، اختالف حد چپ و راست تابع کدام است؟نداردحد  

1 (3      

2 (1    

3 (2      

4 (4  

  ؟نداردیک از حدهاي زیر وجود  کدام  -96

1 (
x
lim x

0
        

2 (
x
lim x


2
0

    

3 (
x
lim x


 2
0

      

4 (
x
lim x




0
   

y

x1 2 3

4

2

4
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اگر   -97
x

xlim
f (x)




3

2
4     تواند باشد؟ زیر می ۀکدام تابع با ضابط fباشد، آنگاه  2

1 (f (x) [x]        

2 (f (x) x 2     

3 (f (x) x 2       

4 (f (x) x  2 2    

صورت زیر باشد، حاصل  به gو  fاگر نمودار دو تابع   -98
x
lim(f g)(x)




2
   کدام است؟ 

1 (1   

2 (1-  

  ) صفر3

  ) وجود ندارد. 4

x ۀبا ضابطنمودار تابع   -99 bx cy
x
 




2

b .به صورت زیر است 1 c   کدام است؟ 

    ) صفر1

2 (1- 

3 (2    

4(2  

حاصل  - 100
x

| cos x sin x |lim
cos x





4
     کدام است؟2

1 (1
2          

2(1
2    

3 (2
2      

4 ( 2
2  

y

x

2

a
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ABC ،8BCدر مثلث  - 101   ،0120Â  8و 6
3AC  دام است؟ است. شعاع دایرة محیطی این مثلث ک   

1 (4 2     2 (8 2     

3 (8 3
3     4 (16 3

3   

7AB، اگرABCدر مثلث  - 102  ،9AC  10وBC   باشد، طول میانۀAM  کدام است؟   

1 (15     2 (30     

3 (2 10     4 (4 10   

ــث  - 103 ــره ABCمثل ــ در دای ــک واح ــعاع ی ــه ش ــثاي ب ــیط مثل ــر مح ــت. اگ ــده اس ــاط ش ــر ABCد مح 2براب ــد،  3 باش

ˆحاصل ˆˆsin A sinB sinC   کدام است؟  

1 (3
2     2 (1    

3 (2    4 (3   

1BC، اگرزیردر شکل   - 104  باشد، طول ضلعAC  کدام است؟  

1 (2 3             

2 (1 2   

3 (2 2   

4 (1 3   

  کدام است؟  BC، طول ضلعزیردر شکل   - 105

1 (6                           

2 (7  

3 (8  

4 (9   

  دقيقه 15 )2هندسه (

  )  2( هندسه
(قضيةروابط طولي در مثلث 

-ها قضية كسينوس -ها سينوس
قضية نيمسازهاي زواياي داخلي

  و محاسبة طول نيمسازها)
    72تا  61هاي  صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

    
 

A

B
C

30° 15°
x

A C

B
4

E

D
4

2 9

3
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6AB، اگرABCدر مثلث  - 106  ،10AC  0120وÂ   ،باشدˆsinC  کدام است؟  

1 (3 3
14     2 (13

14     

3 (3
14     4 (185

14   

ˆ، اگرزیردر شکل   - 107 ˆBAN NAC  ،باشدx  کدام است؟  

1 (2 15                       

2 (3 15   

3 (4 15   

4 (6 15   

  

4BDاست. اگر Aنیمساز زاویۀ داخلی ADدر شکل زیر  - 108  6وCD  باشد، طولAD  کدام است؟  

1 (4 5                       

2 (2 21   

3 (3 10   

4 (4 6   

A)ˆ090الزاویۀ در مثلث قائم  - 109 ) ABC ،3AB  4وAC  است. اگرAH ارتفاع وارد بر وتر وAD نیمســاز داخلــی زاویــۀA 

  کدام است؟  AHDباشد، مساحت مثلث

1 (72
175     2 (12

35     

3 (144
175     4 (24

35   

2APهســتند. اگــر AMCو AMBزوایــاي  هايبــه ترتیــب نیمســاز MQو BC ،MPوسط ضــلع Mدر شکل زیر نقطۀ  - 110  

3BPو  باشد، نسبت مساحت مثلثAPQ به مساحت مثلثAMQ  کدام است؟  

1 (3
5              

2 (4
5   

3 (5
4   

4 (5
3   

A

B C
D

M
B

A

C

P Q

A

B C
N

x

5

810
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  
  
   ؟ نیستها  آوري داده هاي جمع کدام یک از موارد زیر از روش  - 111

  بینی علمی و منطقی  ) پیش2  مشاهده و ثبت رویدادها ) 1

     ) مصاحبه4    ) استفاده از دادگان 3

  است؟  نادرستگیري  هاي نمونه هاي زیر در مورد روش کدام یک از گزینه  - 112

  ها با هم برابر است.  اي، احتمال انتخاب خوشه گیري خوشه در نمونه) 1

  اي، در هر طبقه احتمال انتخاب واحدهاي آماري با هم برابر است.  گیري طبقه ) در نمونه2

  واحدهاي آماري با هم برابر است.  اي، احتمال انتخاب گیري خوشه ) در نمونه3

   اي، احتمال انتخاب واحدهاي آماري با هم برابر است.  گیري طبقه ) در نمونه4

نفر اول ممتاز آن کالس را بــه منظــور نظرســنجی  3مدیر یک دبیرستان براي بررسی کیفیت تدریس دبیران این دبیرستان، از هر کالس   - 113

   گیري رخ داده است؟  نمونهکند. در این بررسی، کدام  انتخاب می

    ) سامانمند 2    اي  طبقه) 1

  ) غیراحتمالی 4    اي  ) خوشه3

 10از آن انتخاب کنیم. براي ایــن کــار جامعــه را بــه  20اي با اندازة  خواهیم نمونه عضو تشکیل شده است و می 100اي از  فرض کنید جامعه  - 114

   گیري و احتمال انتخاب هر نمونه کدام است؟  کنیم. روش نمونه نتخاب میقسمت مساوي تقسیم کرده و دو قسمت را به عنوان نمونه ا

1اي،  طبقه) 1
1اي،  ) طبقه2     10

5   

1اي،  ) خوشه3
1اي،  ) خوشه4     5

10   

  دقيقه 15

   آمار و احتمال
(معيارهاي  آمار توصيفي
معيارهاي -گرايش به مركز

آمار استنباطي پراكندگي)/
  ها) (گردآوري داده

    117تا  84هاي  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؟ هدف
 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدف آزمون قبل10چند از
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1هاي ، چند برابر ضریب تغییرات داده xو z ،yهاي ضریب تغییرات داده  - 115 5z / z  ،1 5y / y 1و 5x / x  است؟   

1 (1    2 (5/1    

3(4/0     4 (5/2     

   اي جدول مقابل کدام است؟ ه میانگین داده  - 116

1 (5/10                                  

2 (8/10  

3 (2/11  

4 (6/11    

  هاي داخل و روي جعبه کدام است؟  میانگین داده 17و  9 ،14 ،23، 5، 13، 8، 6، 12، 3، 15ماري هاي آ اي داده نمودار جعبهدر   - 117

1 (10    2 (11    

3 (12    4 (13   

2هاي  میانگین داده  - 118 3 11 15 17 3 4, , , , , a 2هاي  ، سه واحد بیشتر از میانگین داده 3 11 15 17, , , , , a هاي  است. میانۀ داده

   دستۀ دوم کدام است؟ 

1 (5/8    2 (9    

3 (5/9    4 (10    

5هاي  واریانس داده  - 119 , a , b , c , d , e , f و 5است. اگر دو دادة  14، برابرf هــا تغییــري  ها حذف کنیم، میــانگین داده را از میان آن

f)5کدام است؟  fشود. مقدار مانده برابر صفر می هاي باقی کند. اما واریانس داده نمی )    

1 (19    2 (20    

3 (21    4 (22   

   برسد؟  4ل چند دادة مساوي با میانگین باید اضافه شود تا انحراف معیار به کمتر از ، حداق5دادة آماري با انحراف معیار  20به   - 120

1 (10    2 (11    

3 (12    4 (13   

2 6 10 14 18 22
0 1 0 15 0 25 0 3 0 15 0 05/ / / / / /

½jHj
ÂLvº ÂºH»HoÎ
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        )2فيزيك (   

  
  
  
  
  
  
  

بزرگــی میــدان مغناطیســی  ،بگــذرد 800mAجریــان حلقه سیم نزدیک به هم است، 600داراي که  12cmاي به طول سیملولهاگر از   - 121

7، چند گاوس است؟ ها روي محور اصلی آن و به دور از لبه ،ملولهرون سید یکنواخت
0 12 10 T.m( )

A
     

1 (34 8 10/        

2 (480    

3 (48      

4 (8/4     

انــدازة حلقه وجود داشته باشد،  45از سیملوله طول متر  هر سانتی بیشینه است. اگر در خروجی باتريتوان  زیر،شکل الکتریکی در مدار   - 122

7 چند گاوس است؟ ،ها محور اصلی آن و به دور از لبهروي  ،درون سیملولهیکنواخت میدان مغناطیسی 
0 12 10 T.m( )

A
      

1 (270                           

2 (22 7 10/    

3 (48  

4 (34 8 10/    

     )2فيزيك (
(از ابتداي ميدان  مغناطيس

ز سيملولة مغناطيسي حاصل ا
 حامل جريان تا پايان فصل)/

و القاي الكترومغناطيسي 
(از ابتداي فصل  جريان متناوب

  تا ابتداي جريان متناوب)
 122تا  99هاي  صفحه

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

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

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10ند از
  

R

ε

1/5

30

Ω=

=

r = Ω3

V

Rʹ
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میــدان مغناطیســی قــرار دارد و شــار یــک هاي  خطعمود بر  ،مربعی شکل یقابسطح سازیم،  قاب مربعی شکلی می Lبا سیمی به طول  - 123

همان میدان مغناطیســی هاي  خطعمود بر  سطح آن را و زیمبسایک پیچه با دو حلقه  با همین سیماست. اگر   5Wb با برابر گذرنده از آن

)3؟ می شودچند وبر  هر حلقۀ آنشار مغناطیسی گذرنده از  قرار دهیم، )    

1(10
3      2 (20

3     

3 (5     4 (5
3    

میدان  درمتر مربع است،  سانتی 10هاي آن برابر با  از حلقه کدامکه مساحت هر حلقه  120شامل  ،یک پیچۀ مسطحسطح  ،زیر کلمطابق ش  - 124

درجــه  30 خطوط میــدان مغناطیســیزاویۀ میان سطح پیچه و  ،ثانیه 10مدت  طیقرار دارد. اگر  2000Gبه بزرگی  یمغناطیسی یکنواخت

   ولت است؟  میلی چنداین مدت،  طیایجاد شده در پیچه د، بزرگی نیروي محرکۀ القایی متوسط تغییر کن

1 (2/1                              

2 (1 2 3/   

3 (12  

4 (12 3     

  باشد؟ سخت می یفرومغناطیسمواد از جمله  ،یک از مواد زیر  کدام  - 125

    ) آهن 2    الد فو) 1

   ) کبالت 4    ) نیکل 3

 هاي زیر، نیروي محرکۀ القــایی از حالت یک کنواختی قرار گرفته است. در کداممیدان مغناطیسی یهاي  خطعمود بر  رساناسطح یک قاب   - 126

   شود؟  می ایجاددر قاب 

  جا کنیم.  عمود بر خطوط میدان جابه ،قاب را بدون تغییر جهت) 1

  در جهت خطوط میدان جابه جا کنیم.  ،یر جهت) قاب را بدون تغی2

  ) قاب را با سرعت ثابت، حول بردار عمود بر سطح بچرخانیم. 3

  ) قاب را با سرعت ثابت، حول یکی از قطرهاي قاب بچرخانیم. 4

N

S

B
�
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Bبر هم ساخته شود. میدان مغناطیسیعمود  کنیم تا دو نیمۀ میتا  ،را در امتداد قطر rبه شعاعشکل اي  یک حلقۀ دایره  - 127


عمود را طوري  

  چند وبر است؟  ،حلقهعبوري از مغناطیسی شار در این حالت، بسازد.  053و  037دایره زاویۀ  کنیم که با صفحات نیم بر خط تا، اعمال می

0 037 0 6 37 0 8(sin / , cos / )                         

1 (21 4/ r B                                

2 (20 7/ r B                                          

3 (21 6/ r B   

4 (21 2/ r B   

اگر تعداد دورهاي سیملوله کنیم.  وارد آن می ثابتایم و یک آهنربا را با تندي  وصل کرده گالوانومتريلوله را به ، یک سیمزیر مطابق شکل  - 128

 است؟  نادرستکدام گزینه یا تندي حرکت آهنربا را تغییر دهیم، 

  (تعداد خطوط زیر پیکان متناسب با تندي آهنرباست.) 

  

  

  

1(             2 (      

  

  

  

3(           4 (     

  

10به ابعاد ی مستطیل شکلقابسطح   - 129 5cm cm  اگر بزرگی میدان مغناطیسی . یکنواختی قرار داردمیدان مغناطیسی  هاي بر خطعمود

  ؟ شود میولت  چند میلی قابالقایی در متوسط ندازة نیروي محرکۀ یابد. ا تسال بر ثانیه کاهش  میلی 2با آهنگ 

1 (10      

2 (01/0    

3 (2      

4 (02/0    

NS

mV4

NS

mV5

S N

mV3

NS

mV3

S N

mV5

B
�
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طوري قرار  4cmاي به قطر گذرد، حلقه می 1Aدور سیم است و از آن جریان 1000که هر متر آن داراي  10cmاي به شعاع داخل سیملوله  - 130

0بهثانیه  01/0طی مدت جریان عبوري از سیملوله  گیرد که محورش بر محور سیملوله منطبق باشد. اگر می 6/ A  کاهش یابد، اندازة نیــروي

2 ولت است؟ (این مدت چند میکرومحرکۀ القایی در حلقه طی  10  7 و
0 4 10 T.m

A
   (    

1 (664 10     2 (364 10     

3 (64     4 (6400    

Bسوي شکلی عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواخت و درون Uدر شکل زیر، سطح رساناي   - 131


ر دارد. میلــۀ قــرا 5000Gبه بزرگی 

4تنديرا با  ACفلزي m
s

باشد، مقاومت الکتریکی مدار چنــد  2Aعبوري از این میلهالقایی دهیم. اگر جریان  به سمت راست حرکت می 

  اهم است؟ 

1 (40                            

2 (34 10   

3 (4/0   

4 (4   

نیــروي انــدازة ، 12sتا 5sاست. در بازة زمانی  مطابق شکل زیرنسبت به زمان رسانا  اي حلقه تغییرات شار مغناطیسی عبوري از نمودار  - 132
  محرکۀ القایی متوسط در حلقه چند ولت است؟ 

                     صفر     ) 1
2 (2  

3 (1
2   

4 (1
3    

  
اي عایق به یک میلۀ قائم بسته شده است. اگر یک آهنربا را مطابق شکل زیر از بــاالي حلقــه  یک حلقۀ مسی به صورت افقی، توسط گیره  - 133

   کند، کدام است؟  ز ورود به حلقه و پس از عبور از آن از دید ناظري که از باال نگاه میرها کنیم، جهت جریان القا شده در حلقۀ مسی قبل ا
                                       ساعتگرد  -ساعتگرد) 1
  پادساعتگرد -ساعتگرد) 2
  ساعتگرد -) پادساعتگرد3
  پادساعتگرد  -) پادساعتگرد4
  
  
  
  
  
  

3

tʹ
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(Wb)Φ

4

16
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5ثابت تنديبا شکل مستطیل رسانا و ی زیر، قابمطابق شکل   - 134 m
s

شده و از طــرف  2000Gسویی به بزرگی مغناطیسی درونوارد میدان  

 دهد؟  را به درستی نشان می نیروي محرکۀ القایی متوسط در قابنمودار تغییرات گزینه شود. کدام  خارج می تنديبا همین میدان  این  دیگر

  

cm50

v

cm50

cm40

2000GB =

  
  
  
  
  
1  (          2    (  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 (       4   (  
  
  
  
  

0tمیدان مغناطیسی یکنواختی در لحظۀ هاي  خطاي را عمود بر  سطح حلقه ،شکل زیر  - 135  میــدان بــردار دهــد. اگــر معادلــۀ  نشــان می

22به صورت SIمغناطیسی برحسب زمان در 3B ( t t ) i  


جهت جریان القایی در حلقه ساعتگرد  ،ثانیۀ اول 5 از در چند ثانیه ،باشد 
  خواهد بود؟ 

1 (25/1                              
2 (75/4  
3 (5/1  
4 (5/4    

0/4

°
t(s)0/1 0/2

-0/4

ε (V)
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°
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تغییــر روشــنایی و  کنیم. در موقع دهیم و سپس کلید را باز می ابتدا شدت نور محیط را به تدریج کاهش می ،شکل زیرالکتریکی در مدار   - 136

  ترتیب از راست به چپ در چه جهتی است؟  به Bپیچ  قطع کلید، جریان القایی در سیم

                                   1و  1) 1

  2و  1) 2

  1و  2) 3

     2و  2) 4

  

  صحیح است؟  هاي زیر عبارتیک از  کدام  - 137

    هاي مجاور منتقل کرد. وان انرژي را بین پیچهت به کمک القاي متقابل می )1

  هاي القاگرهاي مجاور باید موازي یکدیگر باشند. ) براي به حداقل رساندن اثر القاي متقابل در برخی مدارها، سطح حلقه2

  القاگر با طول آن رابطۀ مستقیم دارد.  ضریب القاوري یک )3

اما در القاگر با ورود جریان پایا یا متغیر، انــرژي  ؛شود نرژي الکتریکی به گرمایی تبدیل میدر مقاومت، فقط با ورود جریان پایا به آن، ا )4

  شود. وارد القاگر می

دور است. انرژي ذخیره  500هاي آن  تعداد حلقهو  10cm، شعاع سطح مقطع آنمتر سانتی 40طول سیملوله  ،زیر الکتریکی شکل در مدار  - 138

7ژول است؟  القاگر چند میلیشده در  2
0 4 10 10T.m( )

A
    »   

1 (50                   

2 (200  

3 (25  

4 (5/12  

0بزرگی بایکنواختی میدان مغناطیسی هاي  خط  - 139 2/ T 22اي به مساحت بر سطح حلقهm 0عمود است. حلقه را در مدت 5/ s  نسبت بــه

جریان القایی متوســط ایجــاد شــده در  ،بسازد. در این حالت 060هاي میدان زاویۀ  چرخانیم که سطح حلقه با خط میطوري هاي میدان  خط

3و  12(مقاومت حلقه؟ آمپر است حلقه چند میلی 1 7/  (.است  

1 (01/0  2 (1/0  3 (10  4 (1    

20هایی به مساحت متر و با حلقه سانتی 22به طول  اي سیملولۀ آرمانی بدون هسته  - 140 44/ cm اگــر .هم اســتبه نزدیک  حلقۀ 2000امل ش 

 یابد؟  ژول افزایش می میلی چند تقریباًانرژي ذخیره شده در سیملوله  ،آمپر برسد 5آمپر به  2جریان در این سیملوله از 

7
0 12 10 T.m( )

A
      

1 (10  2 (15  3 (20  4 (5     
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  )2شيمي (       
  

  
  
  
  
  

  است؟   نادرستکدام گزینه   - 141

  . است» دوزندگی ←وري فرا ←بافندگی  ←ریسندگی «فرایند تبدیل الیاف به لباس به صورت ) 1

  رود.  نایلون و ... به کار می استر، الیاف مانند پلی ی ازع گوناگونولید انواهاي پتروشیمیایی براي ت ) اغلب فراورده2

  هاي سنتی تولید پوشاك به نیاز جامعه است.  عدم پاسخگویی روش ،) دلیل پدیدار شدن صنعت نساجی به شکل صنعتی و امروزي3

بخش عمدة پوشاك را یکی از این نوع الیاف است، پنبه  الیاف ساختگی شناسایی شد و امروزه ی ازانواع گوناگون ،) در چند دهۀ گذشته4

  دهد.  تشکیل می

   است؟  نادرستچه تعداد از موارد زیر دربارة پلیمر مقابل   - 142

           آن یک گروه کربوکسیل و یک گروه کربونیل وجود دارد. از * در هر واحد سازندة 

* مونومر آن به شکل 
O

OH

  است.  

  الکترون ناپیوندي وجود دارد. مول  40ي واحد سازندة این پلیمر،ها مول از مولکول 5* در هر 

  * ترکیب مقابل یک پلی استر است. 

1 (3    2 (4    

3 (1    4 (2  

11است؟  نادرستکدام گزینه عبارت  ،رو روبهبا توجه به ساختار پلیمرهاي   - 143 12 14(H , C , N : g .mol )     

       . استبر مول گرم  13ها برابر  آن ومر سازندةتفاوت جرم مولی مون) 1

 بــا یکــدیگرهر دو مونــومر در یک مول از هاي پیوندي  ) شمار جفت الکترون2

    است. برابر

3) فرمول مولکولی مونومر سازندة پلیمر (ب) به صورت3 6C H است .  

  در مونومر سازندة پلیمر (آ) با این نسبت در بنزن برابر است.  Hبه Cهاي ) نسبت شمار اتم4

  دقيقه 20

 )   2( شيمي

(از ناپذير نيازي پايان ،پوشاك
ابتداي فصل تا انتهاي 

  آميدها)   پلي
   115تا  97هاي  صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدف آزمون قبل10چند از
  

O O O

OH OH OH

O

OH

2CH C

CN

H

(آ)

(ب)
n

) n)
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 .  …… جز به ،اند همۀ مطالب درست ،دهد که بخشی از یک پلیمر را نشان می رو روبهبا توجه به ساختار   - 144

11 12(H , C : g .mol )    

          در تهیۀ ظروف یکبار مصرف کاربرد دارد. استیرن است که  این ساختار مربوط به پلی) 1

8 ترکیبی با فرمول مولکولی) تفاوت جرم مولی مونومر سازندة این پلیمر با 2 10C H  بر مول استگرم  2برابر .   

   .اند ند برقرار کردهیک اتم هیدروژن پیوبا وجود دارد که اتم کربن  5تنها ) در ساختار مونومر سازندة این پلیمر 3

  درصد جرمی کربن در مونومر سازندة آن با درصد جرمی کربن در بنزن یکسان است. ) 4

  ؟ نیستهاي زیر  هاي داده شده مربوط به پلیمر به کار رفته در شکل چند مورد از ویژگی  - 145

  

                  اتن نوعی هیدروکربن است.  الف) همانند پلی

  رود.  ن به کار میب) در ساختار نخ دندا

  شود.  پ) در هگزان حل نمی

  الکترون اشتراکی وجود دارد.  12 ،ت) در ساختار مونومر سازندة آن

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

   اند؟  کدام موارد از مطالب زیر درست  - 146

  ت کند. در واکنش پلیمري شدن شرکتواند  میالف) هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانه داشته باشد، 

  هاي پلیمر موجود در نخ دندان است.  هاي آلی از ویژگی ب) نقطۀ ذوب باال و حل نشدن در حالل

  توانند سیرنشده باشند.  پ) پلیمرها همانند مونومرها می

  کند.  اتن سبک حجم بیشتري را اشغال می اتن سبک و سنگین داشته باشیم، پلی از پلی يهاي برابر ت) اگر جرم

  » پ«و » ب) «2    » ت«و » ب«، »الف«) 1

  » ت«و » پ) «4    » ت«و » پ«، »ب) «3

C C

H

H H

n
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  است؟  نادرستکدام گزینه   - 147

  ند. ا مشابه یکدیگرهاي سازنده با  پلی سیانواتن و پلی وینیل کلرید از نظر شمار نوع اتم) 1

  نخ دندان است. تولید در ) یکی ازکاربردهاي تفلون 2

  استیرن و تفلون نابرابر است.  پلینومر سازندة موساختار ) شمار پیوندهاي دوگانه در 3

  شود.  ) براي تهیۀ سرنگ از پلی وینیل کلرید استفاده می4

طور کامــل  دهیم تا واکنش پلیمري شــدن بــه مول از گازهاي کلرومتان و وینیل کلرید را در شرایط مناسب واکنش می40شاملمخلوطی   - 148

اي از یک پلیمر به دست آمده باشد که میانگین شمار واحدهاي تکرارشــونده در  گرم نمونه 2100در پایان واکنش مقدارانجام شود. چنانچه 

 است، نسبت جرم کلرومتان به وینیل کلرید در مخلوط اولیه برحسب گرم کدام است؟  400هر مولکول آن برابر

135 5 12 1(Cl / , C , H : g .mol )    

1 (0 154/   2 (0 25/   3 (0 308/   4 (0 625/   

  دهد؟  کدام گزینه ساختار کلی پلی استرها را به درستی نشان می  - 149

  

1(        

 

  

2  (  

  

  

3  (  

  

  

4(              

  

  ب درست است؟ کدام مطل  - 150

Cداراي گروه عاملی  ،شوند استرها که از واکنش یک الکل با یک کربوکسیلیک اسید ایجاد می) 1

O

OH باشند.  ، می  

  ترین الکل یک عاملی برابر است.  ترین اسید آلی و ساده سادهدر هاي هیدروژن  ) تعداد اتم2

  سبز وجود دارند.  انگور، کیوي و گوجه هایی مانند اي ترش داشته و در میوه ها مزه ) کربوکسیلیک اسید3

  یابد.  ها در آب با کاهش طول زنجیرة هیدروکربنی، کاهش می پذیري الکل ) انحالل4

C

O

OOC

O

n

O
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O

OOC
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n
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 وینیــلکلرید، چند کیلوگرم پلی  وینیلکیلوگرم گاز  125از واکنش باشد،  90وینیل کلرید % اگر بازده درصدي واکنش پلیمري شدن پلی  - 151

112آید؟  کلرید به دست می 1 35 5(C , H , Cl / : g .mol )      

1 (125    2 (115    

3 (5/112    4 (103 5/    

0در واکنش سوختن ناقص یک الکل یک عاملی سیرشده، همراه با تولید شدن  - 152 ل گرمــا آزاد کیلــوژو 100اکســید، مول کربن مونو /25

 هاي هیدروژن در این الکل کدام است؟  کیلوژول گرما آزاد شود، تعداد اتم 36گرم از این الکل  8/1شود، اگر از سوختن  می

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

1 (10     2 (4    

3 (6    4 (8   

  کند؟  می کاملکدام گزینه جاهاي خالی را به درستی   - 153

هــاي ایــن  پیوند اشتراکی وجود داشته و تعداد کربن …… ،باشد ساختار استر موجود در آناناس که عامل بو و طعم خوش آناناس میدر «

 ……باشد. همچنین الکل سازندة این استر با الکــل ســازندة اســتر موجــود در  می ……هاي ناپیوندي آن  الکترونشمار جفت استر از 

  » یکسان است.

  سیب  -کمتر -20) 2    انگور  -بیشتر -20) 1

   سیب  -کمتر -19) 4    انگور  -بیشتر -19) 3

112هاي زیر، درست است؟  چه تعداد از عبارت  - 154 16 14 1(C , O , N , H : g .mol )      

  نی است.  ها از نوع هیدروژ ولی غالب در هر دوي آنعنصر تشکیل شده است و نیروي بین مولک 3از  )ث(عنصر و ویتامین  4الف) کوالر از 

  امکان تشکیل پیوند هیدروژنی دارد.  )دي(ویتامین و  )ث(هاي ویتامین  ب) بین مولکول

  هاي کربن با هم مشابهند.  هاي ناپیوندي و شمار اتم پ) سیانواتن و تري متیل آمین در شمار جفت الکترون

  متیل آمین با هم برابر است.  ترین آمید و دي ت) جرم مولی ساده

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4   

 داراي چند اتم کربن است؟ است. اسید سازندة این پلیمر گرم بر مول 70برابرزیر  با ساختاراستري  الکل سازندة پلیتفاوت جرم مولی اسید و   - 155

11 12 16(H , C , O : g .mol )                                             O CH2 CH2 O C

O

(CH2
(
x C

O

((
n  

1 (2    2 (3    

3 (4    4 (5     
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درصد کمتر اســت. نــام اســتر حاصــل کــدام  15ها،  دهنده نسبت به واکنشBو الکلAجرم استر حاصل از واکنش کربوکسیلیک اسید  - 156

112تواند باشد؟  می 16 1(C , O , H : g .mol )     

    ) اتیل پروپانوات 2    بوتانوات  اتیل) 1

  ) متیل پنتانوات 4    ) اتیل اتانوات 3

   است؟  نادرستکدام گزینه   - 157

  ترین اسید آلی با هم برابر است.  در ساده OوHهاي شمار اتم) 1

  تر است.  مقاوم د هم جرم خودها است و از فوال آمین پلیترین  ) کِوالر یکی از معروف2

2کاتالیزگرحضور در و ) اتیل بوتانوات از واکنش اتانول با بوتانوییک اسید 3 4H SO شود.  تهیه می  

3به صورت شود، پلیمري که از آن براي تهیۀ پتو استفاده میمولکولی مونومر سازندة  فرمول) 4 3C H N باشد.  می  

  کدام است؟ به ترتیب از راست به چپ فرمول مولکولی اسید و الکل سازندة پلیمر داده شده   - 158

1 (2 6 2 8 6 4C H O C H O            

2 (2 4 2 8 4 6C H O C H O  

3 (8 6 4 2 6 2C H O C H O  

4 (8 4 6 2 4 2C H O C H O  

 باشد؟  کدام گزینه در رابطه با آن صحیح می .دهد را نشان مینفرین  ساختار نوراپی رو روبهشکل   - 159

112 16 14 1(C , O , N , H : g .mol )      

        در ساختار این ماده سه گروه عاملی الکلی ویک گروه عاملی آمیدي قرار دارد.     ) 1

  یابد.  وژن کاهش میدرصد جرمی هیدر ،گروه متیل قرار گیرد OH) اگر به جاي یک گروه2

  است.  27/0با برابر تقریباً ناپیوندي به پیوندي در ساختار این ماده  هاي الکترونشمار ) نسبت 3

8) فرمول مولکولی آن به صورت4 12 3C H NO  شود.  به یک ترکیب سیرشده تبدیل می  مول هیدروژن 3با جذب هر مول آن است و  

 دهد. با توجه به آن چند مورد از عبارات زیر درست است؟  را نشان می 6 -تار ترکیب آلی نیلونساخبخشی از شکل زیر   - 160
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     است.  3/12 برابر با آن، مونومر* درصد جرمی نیتروژن در 

گیــرد کــه در  * این ترکیب در گروهی از پلیمرها قــرار می

  شود. میگوزن نیز یافت    ساختار شاخ 

  ماهی نیز وجود دارد. عاملی به کار رفته در این ترکیب، عامل بوي  هاي * یکی از گروه

  . کنند میاسیدها تولید  ها با دي آمین * این ترکیب را در صنایع پتروشیمی از واکنش دي
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