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  ؟است متفاوتدر کدام بیت « چنگ»معنای واژة  -1

 گوشمالت خورد باید چون رباب سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ (1
 مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ است چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم (۲
 که باد در چنگ است ایم و دریغا گرفته  به یادگار کسی دامن نسیم صبا (۳
 نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند شکستندی کسان که در رمضان چنگ می( ۴
  ... . جز بهها در کمانک مقابل آن درست آمده است  شده در تمام گزینه مشخص ةمعنای واژ -۲

 )باارزش( گرانسبک سنگ لیکن بهایش   انبز چو یاقوت باید سخن بی (1
 سرودم )در اختیار گذاشتن(نهیچ مدح  صلتبه کس برای  هر خویشبه هیچ قیمت نفروختم جوا (۲
 خرد اندر سر است و بر سر نیست )تاج(  نیست افسرچه شد ار بر سر تو  (۳
 لیک گه نزدیک و گه دور آمده است )خیمه(  نوری که پر نور آمده است خرگه( ۴
  ؟شود امالیی دیده می غلطدر عبارت زیر چند  -۳

گردد شکر این چندین نعمت را که تازه گشت بی رنجی که رسید و یا  را رای چیست و چه اندیشیده است؟ گفت: بر دلم میخواجه گفت: خداوند »
ت پدران تازه کرده باشیم و مردی حاصل کرده و شکری گذارده و نیز تر تا سنّ ای که به پای شد، قزوی کنیم بر جانب هندوستان دوردست فتنه

 «آسان باشند. تان و بدانند که اگر پدر ما گذشته شد، ایشان را نخواهیم گذاشت که خواب بینند و خوش و تنحشمتی بزرگ افتد در هندوس
 سه( ۴ دو (۳ یک (۲ چهار (1
  ؟تر است امالیی بیش غلطدر کدام بیت تعداد  -۴

 شود از سرم آتش هوا دور شود نمی شود خاست دلم که ماتمم صور شود نمی (1
 جز بدان عارض شمعی نبود پروازم بالی  ت فراقور چو پروانه دهد دس (۲
 س فرزند مصطفاست؟یا روزة مقدّ این آسمان صدق و در و اختر صفاست؟ (۳
 زر و ظیعت نستانیو جز که بستان   سیرت راهزنان داری لیکن تو( ۴
  ؟بار از آرایة تشبیه بهره برده است دوعالوه بر آرایة کنایه، در کدام گزینه شاعر  -5

 هیچ غم گر بشکند غربال ما« صائب»نیست  از آه ندامت خرمن خود سوختیم ما که (1
 کم ز تار عنکبوتان رشتة آمال ما هرگز از صید مگس هم دام خود رنگین ندید (۲
 زنگ ظلمت نیست بر آیینة اقبال ما ایم ب حیوان شستهآما ز خاطر آرزوی  (۳
 آید به استقبال ما ون است میروح مجن بینی در این دامان دشت گردبادی را که می( ۴
  ؟کار رفته است تر به بیش« استعاره»در کدام گزینه آرایة  -6

 خلق را از دهن خویش مینداز به شک خندان و شکرریزی کن ةبگشا پست (1
 بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد بان دارد بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه (۲
 فشان دارد ندانستم که این دریا چه موج خون وهر مقصودشدم گفتم که بردم گ چو عاشق می (۳
 فروبارید بر دو خرمن گل لمبگفت این و ز نرگس اشک چون ( ۴
  ؟کار رفته است به« قید»در کدام بیت  -7

 ز پیکارمان دست کوتاه گشت چنین گفت که امروز بیگاه گشت (1
 که قمر سازد نخوبیّ قمر بهتر یا آ ر سازد؟ککه ش ای دوست شکر بهتر یا آن (۲
 هزیمت )شکست( ز میدان غنیمت شمار  چو بینی که یاران نباشند یار (۳
 یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را ساقی بده آن کوزة یاقوت روان را( ۴
  ؟ساز است پایه ساز و وابسته دارای پیوند هم ترتیب بهچند بیت از ابیات زیر  -8

 بر باد قلّاشی دهیم این شرک تقوا نام را ام راف برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرقالف( 
 دل نیست پدید و صد غم دل دارم  در راه تو کار سخت مشکل دارمب( 

 همه ادبارها، اقبال گردد  پ( اگر لطفش قرین حال گردد
 نه خود را بیفکن که دستم بگیر ت( بگیر ای جوان دست درویش پیر

 بگسل از مایا رشتة عشق   ث( یا در غم ما تمام پیوند
 چهار، یک( ۴ سه، دو (۳ دو، سه (۲ یک، چهار (1
  ؟است مغایرمفهوم کدام گزینه با بقیه  -9

 زاغ نیارد روش کبک رفت  مور نداند قدم پیل رفت (1
 نفس نشود کبک با زاغ هم  نشین نسزد حور با دیو هم (۲
 لیکن خرام کبک دری نیست کار زاغ  در چابکی طریق تو ورزند نیکوان (۳
 چه بکوشد نشود کبک خرام رکه کالغ ا روش کلک من از خامة ایشان مطلب( ۴
  ؟است متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -11
 حساب از همین یک نفس کن که هست چو دی رفت و فردا نیامد به دست (1
   سر پامال شد دی و فردا سربه  حال شد ماضی و مستقبلت گر (۲
 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن  برنامده و گذشته بنیاد مکن (۳
 ز دی بدتر گذشت ای وای فردا  مرا دی برگذشت از عمر و امروز( ۴

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

 
 

 2 فارسي

 )ستایش: لطف خدا( 

 ادبیات تعلیمي

 ادبیات پایداری
)در امواج سند، 

 درس آزاد(

 73تا  01 ةصفح

 دقیقه 51

آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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 آمده است؟ نادرستواژه در مقابل آن  معنای چند -11

)تشویش:  بلند(، ی(، )دوال: چرم(، )کوشک: ساختمانمجروح(، )شراع: ایوان(، )افگار: کشتی)شبگیر: شبانگاه(، )چاشتگاه: نزدیک ظهر(، )ناو: 
 آرامی(، )مقرون: جدا شده( بی

 ( پنج۴ ( چهار۳ ( سه۲ دو (1
 در کدام گزینه آمده است؟ ترتیب هب« گون، اهریمن، عافیت، ثمر فروغ، سیماب»های  معنی واژه -1۲

 ( پرتو، به رنگ جیوه، شیطان، صحت، بار ۲ ( افروز، جیوه، شیطان، تندرستی، دارایی1
 ( تابش، مثل جیوه، کافر، پارسا، حکایت۴ گار، افسانه  ای، ابلیس، رست ( روشنی، جیوه۳
 خورد. امالیی به چشم می غلط … ةگزین جز بهها  گزینه ةدر هم -1۳
 بــــه آن تــازگـــی پـــا ز دنــیــا کــشــیــد غریــو از جــهان خــواسـت کان شاخ گل (1
 تـرفـگ مـونـت زبـخـب زد و سـعـص یر هجرـن تـر دل مـت بـمـت غـهس( ۲
 شان پر دُر شــده زان چو بحر از رحـمت حق سینه اند ای پــسر ( مستهقّان کــرم مسـتان حق۳
 صــرصــام وی را هـــر دمــی درمـان نو پرداخته ت جان بین همی، علّت زدای عالمی( این عل۴ّ
 است؟ مشخّص شده نادرست« تشبیه»در چند بیت از ابیات زیر رکنی از  ارکان  -1۴

 به: هوا( را )مشبّهٌ شبنم روی است ندیده سبزه هیچ که است   گرم غایتـــی به محبّت باغ وایه الف(
 به: گوهر( را )مشبّهٌ زیان دوستم من باشم گفته هرچند مهر   گوهــــر سود بی آخر فروشم کی تا ب(
 به: شربت( ا )مشبّهٌر نیاز چاشنــی کند، بیان اگر عرفی دلبـــــران  کام به تلخ کند، را ناز شربت ج(
 شکار )مشــبّه: دام( آخر شدیم خود و پایبند را ما کرد خلق  صیـد بهر گستردیم که تزویری دام د(

 ( چهار ۴ ( سه۳ ( دو۲ ( یک1
 در کدام گزینه درست آمده است؟« تشبیه، استعاره، مجاز، اغراق، جناس»های  آرایه ترتیب -15

 گشت میان شام رســـتاخیـز می ددر آن بـــاران تیــــر و برق پوال الف(
 رفت ز هر موجی هزاران نیش می  شــــاه ةاز این سدّ روان، در دیدب( 
 دید بنـــای زنــدگی بــر آب می ریخت اشــکی ز رخسارش فرومــیج( 
 تر شد ز آتــش هـم کمی سوزنده  چو آتش در سپاه دشـــمن افــتادد( 

 به زیــر دامـــن شـب در سیاهی  گشت روی روشـــن روز نهان میهـ( 
 ب - هـ -الف -ج -د( ۴ د -ج -هـ -ب -( الف۳ ج -هـ -د -الف -( ب۲ هـ -د -ج -ب -( الف1
 ؟شود نمیدر کدام بیت مسند دیده  -16

 گشت پشــــت کوهسـاران نهان می ماالن قرص خورشید ( به مغرب سینه1
 تر شد زنــــدهز آتش هم کمــی سو ( چو آتش در سپاه دشمن افـــــتاد۲
 گشت سر چنـــگیز مــــی  به دنبال ( در آن دریای خون در دشت تاریک۳
 فروغ خــــرگه خـــوارزمشـــــاهی گشت پنـهان ( در آن تاریک شب می۴
 شود؟ دیده می« دست درویش پیر»در کدام بیت گروه اسمی با ساختار گروه اسمی  -17

 کرد عمارت این که آن دهاد خیر خداش   است خرابات ةگوش مـــا اصـــلی مـــقام (1
 دمید بنفشه خط بستان عارض گـــرد که امروز  بچین گـلی وش مـــه ســـاقی روی ز (۲
 شد خواهد رمضان عید شب تـا نـــظر از  خورشید  کـاین قدح دست از منه شعبان ماه (۳
 آمد نسرین و سنبل و نسم بـــر اش گریه بهار  ابر دید چـــو ایـــام بــــدعهدی رسم (۴
 به کار رفته است.« فعل مجهول» …بیت  استثنای بهابیات  ةدر هم -18
 دل ندارم که به دلــجوش نیــازی باشد آیی گفته آمد که به دلجویی ما مــی (1
 چــون قــضای نبــشــته آمــد پیــش ( فرق شــاهی و بنــدگی برخــاسـت۲
 گفـــته آیـــد در حــدیــث دیـــگران انتر آن بـــاشد که سرّ دلبر ( خــوش۳
 که زنگار آهن سوی کان )معدن( فرستم ( فرســتاده شــد گرچـه نیکو نباشد۴
 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟« بخور تا توانی به بازوی خویش / که سعیت بُوَد در ترازوی خویش»بیت  -19
 نیز توفیق و بایــد می تو ــهدجـــــ  عزیز  عــالم ةجــــمل از شـــوی ( تـــا1
 مــن مــــعبر در نــــرســــد هرگز کنـد   جــــهد گر فلــــک چــــرخ این (۲
 انداختـه درگمان را ما فهم ها خودسری نیست   کار در معرفت جا این یکتاست عالم (۳
 کند می تغییر که ای است کارخانه کاین دهر  ثبات بر مــــکن اعتـــماد الجمله فی (۴
 ؟نداردکدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی  -۲1

 «چه دارم از اندک مایه حُطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. آن»
 مــبرا ســـاز دل از حـــــرص و از آز رضـــا کن پیشــــه و صبــر و قناعت (1
 آز را شــــــکست ةرص و معرکبازار ح ( هرجا که عرضه کرد قناعت متاع خویش۲
 نعمت فضـــل تو حـــطام تـــو بـــاد ( ورحـــطام زمـــــانه بـــــاقی نیست۳
 دونان دهان خویـش را  ةام از لقم بسته ( تا من از خوان قنـاعت سیر کردم آز را۴

 )سؤاالت آشنا( گواه
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 (12-12) :أو المفهوم مِن أو إلي العربيّة عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة 

 «:!بئس األخالقُ التجسّسُ و مَن یفعلُ ذلک یندمُ عن عمله» -۲1

 !شود میدهد از کار پشیمان  است و کسی که آن را انجام می اندجاسوسی کردن اخالق بَ (1

 !شدخواهد خود پشیمان  از کار دادجاسوسی کردن اخالق بدی است و کسی که آن را انجام  (2

 !شود خود پشیمان می دهد از کار نجام میجاسوسی کردن بد اخالقی است و کسی که آن را ا (3

 !شدپشیمان  شاز کار دادجاسوسی کردن بد اخالقی است و کسی که آن را انجام  (4

 «:!اُریدُ أن أشتری کتباً نافعةً مِن بائعي الکُتُب في هذا الشارع» -۲۲

 ها در این خیابان بفروشم! فروشی کتاب به هایی سودمند خواهم که کتاب می (1

 بخرم! ها در این خیابان فروشندگان کتابهایی مفید از  خواهم که کتاب می (2

 !بخرمها در این خیابان  خواستم که کتابی سودمند از کتاب فروشی (3

 ها در این خیابان بخرم! هایی سودمند از کتاب فروشی خواهم که کتاب می (4

 «: خيراً من الّذینَ ما ابتعَدوا عنها! یکونونَیجتنبوا إثم الغيبة  الّذینَ حاوَلوا أن الاولئک الرّج » -۲۳

 کنند، بهترند!که از آن دوری نمیکوشند از گناه غیبت دوری کنند و از کسانیاند که می( آن مردان کسانی1

 شوند، بهتر هستند!دور نمیکنند از غیبت پرهیز کنند، از مردانی که  از آن ( آن مردان که تالش می2

 هستند که  از آن دوری نکردند! ( آن مردانی که تالش کردند از گناه غیبت خودداری کنند بهتر از کسانی3

 ها مردانی بودند که تالششان این بود که  از غیبت اجتناب کنند و از مردانی که از آن دوری نکردند، بهتر بودند!( آن4

 «: سبيل قطع التواصل بينهم! في ینَ حتّي بکالم خفيّ و الیحاولْآلخَرالمسلم عيوب ا ال یذکر» -۲۴

 های دیگران را حتّی با سخنی پنهانی یاد کند و نباید در مسیر قطع ارتباط میانشان بکوشد!( مسلمان نباید عیب1

 کوشد!گوید و در مسیر قطع ارتباطشان نمیدیگران را حتّی با کالمی پنهانی نمی ( یک مسلمان عیب2

 کنند راه ارتباطی بین آنها را قطع کنند!کنند و تالش نمیهای مردم  یاد نمی( مسلمانان حتّی با سخنی مخفیانه از عیب3

 کند!کند و در راه قطع ارتباط بین آنها  تالش نمیهای دیگران حتّی با سخنی پنهانی یاد نمی( مسلمان از عیب4

 عَيّن الصحيح: -۲5

 آموزان! کار بهتر را در راه خدا انجام دهید!: ای دانش!سبیل اللّهِ ات! اِفعَلنَ خَیرَ العملِ فیالطّالب ( أیَّتها1

 رفتند!: کودکان برای بازی فوتبال به ورزشگاه می!( کانَ األطفالُ یذهبونَ إلی الملعب لِلَعِب کُرة القَدَم2

 کند!های تو را رسوا نمیای برادر عزیزم، بهترین دوست کسی است که عیب: !یفضحُ عُیوبَکَ ( یا أخی العزیز، الصدیقُ الخیرُ مَن ال3

 کنند!ایم که بعضی مردم در کارهای دیگران جاسوسی می: متاسفانه گاهی دیده!ینَأُمور اآلخَر مع األسفِ قَد نشاهدُ أنَّ بعض النّاس یَتَجَسَّسونَ فی (4

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

 

 دقیقه 51 2عربي، زبان قرآن 

 مِن آیات األخالقِ
 01تا  0 ةصفح

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

  

 

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  6: ةصفح یازدهم عمومي               99آبان  61 آزمون - 2پروژة  

 

 :الخطأعيّن  -۲6

 کرد! جو میو جست را های دیگران همیشه عیب: ئماً!کان یفتّشُ عن عیوب اآلخرین دا( 1

 مهربان هستم!پذیر  زیرا من بسیار توبه ،ای بندگان توبه کنید توبوا ألنّنی تَوّابٌ رحیم!: یا عبادی،( 2

 ها از خودپسندی دور شوید! العُجب!: ای همکالسی عَنِ أیُّها الزّمالء إبتَعِدوا( 3

 آموزد! تر از موفقیت به انسان می شکست بیش: ن النجاح!الفشل یُعلِّم اإلنسان أکثر مِ( 4

 «:!دهد گناهان زیاد، انسان را به گمراهي هُل مي» -۲7

 کثر الذنوب تدفع اإلنسانَ إلی الهالکة!أ (2  کثر الذنوب تدفع اإلنسانَ إلی الضاللة!أ (1

 نسانَ إلی الضاللة!لذنوب العدیدة تدفع اإلا (4  لذنوب العدیدة دفع اإلنسانَ إلی الهالکة!ا (3

 :في المفهوم الخطأعيّن  -۲8

 یُحمّلنا ما ال طاقة لَنا به! ربُّنا ال: «یُکلّف اللّهُ نفساً إلّا وُسعَها ال»( 1

 مَن جَدَّ وَجَدَ! «:لیس لإلنسان إلّا ما سعی»( 2

 الدهر یومان : یومٌ لک و یومٌ علیک!: مرگ را چون زندگی ناگاه خواهی یافتن!( 3

 لن ینجح مَن یطلب الراحة!: الخیر علی أهل الکَسل! ما أبعد( 4

  بما یناسب النصّ( 33-12األسئلة )النّص التّالي ثُمَّ أجب  عناِقرأ: 

طني و شَکلُها بَ و تقع المعدةُ في عُضو یُسمي المعدةُ، جِسمي، یَذهبُ الطّعامُ إلي إلي داخلیَندفعُ  بأنهُهُ أَشعرُ ثمَّ أَبتَلع جيِّداًالطّعامَ و أمضغه  أَتناولُعِنَدما    

مَوادّ ةُ تَحویل الغِذاء الّذی أَتناولُه إلي يّم الّذی أَتناولهُ. و الهَضم عملهَضمِ الطّعاعلي الفَمِ. تُساعد المعدةُ  في یُمضغُالمعدةُ الغِذاءَ الّذی  یُشبهُ الکيسَ. تتقبَّل

أَثناء هَضمِ الطّعامِ في المعدةِ تَقومُ المعدةُ بمَزجِ الطّعامِ، و یَستغرقُ الطّعامُ الطّاقةَ ألَقومَ بِفعّالياتٍ مُختلفةٍ. و في  منها مِدُّأَبسَطَ یستفيدُ منها جِسمي وَ یَستَ

لغداء و العَشاء بعد کلّ های غذایي( الثالثَ و هي: الفطور و االمعدة ما یقارب خمس ساعاتٍ، لذا یَجبُ أَن أَتناوَلَ وَجَباتِ الطّعام )وعدهحتّي یُهضم في 

لذُّباب و الغُبار اللّذین ل ضةالشوارع، إذ إنَّ األطعمةَ المَکشوفةَ مُعرَّالمَکشوفةِ في  األطعمةِصِحّةِ معدتي. و أَتجنبُ تناول أُحافظَ عَلي خمس ساعاتٍ، لکي 

 رَشاقتي و تَجعلُ عمليةَ هَضمِ الطعامِ أَسهلَ.تُحافِظُ علي  مارین الریاضية البسيطةَشي و التینقالن األمراض لإلنسانِ بواسطة البکتيریا. کما أَنَّ مُمارسَةَ المَ

 حسب النصّ:  عيّن الصّحيح علي -۲9

 مواد أَبسط داخل جسم تُسمّی الصحة! العَمَلیةُ الّتی یتحوَّلُ فیها الغِذاء إلی (2 حَجم المعدةِ قبلَ تناوِل الطّعام و بعده!  یَستوی( 1

 ( الریاضة تُسَبِّب األمراضَ لإلنسان و تصبح عملیة الهضم أصعب!4 تناول الطعام یُهدّد سالمة المرء و یجب علینا أن نهتمَّ بها! ر فی( اإلکثا3 

 :الخطأعَيِّن  -۳1

 !  اًواحد اًان یشمل عضو( الطریق الّذی یسلکه الغِذاء داخل جسم اإلنس2 هَضم الطّعام!  أعضاءِ جِسم اإلنسانِ تُساعدُ علی ( المعدةُ عُضوٌ من1 

  کل یوم عادةً! ات فی( نحن نأکُلُ الطّعام ثالث مر4ّ بطن اإلنسان!  أعضاء الجِسم تقع فی ( المعدة عُضو مِن3 

 ؟النصّ في یأت لمما هو الموضوع الّذی  -۳1

  المعدة! ( مدَّة بقاء البکتیریا فی2  ( موقع المعدة!      1

 ( ما یهدّد المعدة!4   ( کیفیة حفظ صحة المعدة! 3
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 ّ(33و  31: )يّا اإلعرابمو محلّه عية الکلمتينِنو حيح فيعيّن الص 

 «:أَتناولُ» -۳۲

  محذوفمزید ثالثیّ له حرفان زائدان/ فاعله  -( مضارع1

 «الطّعام»/ فعل و مفعوله معلوم -مزید ثالثیّ له حرفان أصلیّان -( فعل مضارع2

 مجهول/ فعل و فاعله محذوف –یّ )مصدره: تَناوُل( مزید ثالث -( للمتکلّم وحده3

 مزید ثالثیّ  )و المضارع منه: یَتناوَلُ(/ مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ -( مضارع4

 «:األطعمة»  -۳۳

 «تناول»/ فاعل لفعل جمع مکسّر ) مفرده: طعمة، مونّث( (1

 «تناول»مضاف إلیه، و المضاف:  /جمع مکسّر ) مفرده: طعام( -( اسم2

 «المکشوفة»/ موصوف، و صفته اسم فاعِل )من فعل مجرد ثالثی( -تکسیر ( جمع3

 إلیه و موصوف/ مضافاسم مفعول )من فعل مزید( -جمع مکسّر أو تکسیر -( اسم 4

 «: ضَلَّ»عيّن المتضادّ لکلمة  -۳۴

 اس!( الّذی ال یَجتنب الخیانةَ من شرّ الن2ّ  نَهی اهلل النّاسَ عن السّخریّةِ مِن اآلخَرین!( 1

 ( مَن اِهتَدَی إلی الحقّ فإنّما یَهتدی لِنفسِه!4  ( خیرُ إخوانکم مَن أهدَی إلیکُم عیوبَکم!3

 عيّن اسم المفعول فاعالً:  -۳5

 ( جعلتَ کلمات مُلوَّنةً فی فَراغاتِ التّمرین األوّل!2  عیوبَنا فی الدّنیا! ( یا ساتِر کلّ مَعیُوب اُستُر1

 ( أرسَلَ اهلل المُرسَلینَ لهدایةِ النّاس إلی الحقّ!4  وَعَدوا النّاسَ به! ( قد صَدَقَ المُرسلونَ فیما3

  :معاًعيّن ما فيه اسم التّفضيل و المکان  -۳6

 عمَل فی مصنعٍ یَصنع أغلَی السّراویلِ و الفَساتینِ!إ( 2 ( قرأتُ أمسِ أفضلَ کتابٍ فی مَکارِم األخالق!1

 ( اِشتریتُ مَعَ صدیقی قمیصاً أصفَر مِن سُوق المَدینة!4 مسائل الفیزیاءِ! ( مُعلِّمنا مِن أحسن المُعلّمین فی حل3ّ

 :عفي النّو تختلف« أحبّ»عيّن کلمة  -۳7

 یومٍ! ( لدیّ کتابُ شعرٍ أحبّ أن أطالعه کل2ّ !ن سائر أصدقائی( خُلُق صَدیقی أحمد أحبّ إلیّ م1ِ

 العربیّة ألنّها لغة أُنزِل بها القرآنُ! ( أحبّ تدریس4  ن أهدَی إلیّ عیوبی!ن أصدقائی مَ( أحبّ م3ِ

 :«في خوزستان أکبَر مَکتبةٍ في العالم القَدیم!« جُندی سابور»کانَت مکتبة »في عبارة  ليسعيّن ما  -۳8

 )الصّفة( ( النّعت4 ( اسم التّفضیل3 ( اسم الفاعل2 ( اسم المکان1

 ضيل یوجد في العبارة التالية؟اسم التف کم -۳9

 «!قميصاً احمر و الهدایا، اَحَقّ بها، احدُهما اکبر من اآلخر قدّمت إليها ی ورأیتُ اُختي الکبر»

 واحدة( 4 خمسة( 3 ثالثة( 2 ربعةأ( 1

 في ضبط حرکات الکلمات: الخطأن عيِّ -۴1

 عةِ أبی!زرِفی مَ أنا أحبُّ أن أعمَل( 2  !هَلَکَ االفاضلُ األراذلُذا مَلَکَ إ( 1

 !الحَسَنِ ن الخُلقِمِ فی المیزانِ ثقلألیس شیء ( 4  !الظاهرِ ینةِزینةُ الباطن خیرٌ مِن ز( 3

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



  8: ةصفح یازدهم عمومي               99آبان  61 آزمون - 2پروژة  

 

 

 

 
 سازد؟ رهنمون میپاسخ این پرسش کدام عبارت ما را به  «؟علت فرستادن رسوالنی مبشر و منذر کدام است:»اگر از ما بپرسند -۴1

 «مِنَ الْخَاسِرِینَ ةِهُوَ فِی الْآخِرَ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ»( ۲ «لِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم هِ وَاستَجیبوا لِلّ( »1
 «سُلِبَعْدَ الرُّ ةٌحُجَّلِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ »( ۴ «إنّا مَعاشِرَ األنبیاءِ اُمِرنا أن نُکلِّمَ النّاسَ على قَدرِ عُقولِهِم» (۳
 طبیعی و غریزی انسان است؟ موارد کدام گزینه، بیانگر ویژگی نیازهای -۴۲

 آماده بودن پاسخ این نیازها در عالم طبیعت –قدرت آگاهی انسان نسبت به این نیازها  (1
 ها تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان در صورت پاسخ درست به آن – ازهاین نیانسان نسبت به ا یقدرت آگاه( ۲
 ها انسان در صورت پاسخ درست به آن یو اخرو یویسعادت دن ضمینت –های ویژة اعطایی به انسان  برآمده از سرمایه (۳
 عتیدر عالم طب ازهاین نیآماده بودن پاسخ ا –به انسان  ییاعطا ژةیو یها هیبرآمده از سرما( ۴
ـ «؟ام، آمدنم بهر چه بود از کجا آمده» شعر مولوی که سروده است:از این مصراع  -۴۳ ا کـدام سـلال   ، بیانگر کدام نیاز اساسی انسان است و ب

 آوایی دارد؟ هم

 چگونه زیستن –درک آیندة خویش ( ۲ چرا زیستن – شناخت هدف زندگی (1
 چرا زیستن –درک آیندة خویش ( ۴ چگونه زیستن –شناخت هدف زندگی  (۳
ای برای  سط انسان، چه نتیجهای غیر از برنامة خداوند تو آید و برگزیدن برنامه دست می گویی به نیازهای برتر، با تکیه بر چه چیزی به پاسخ -۴۴

 ؟نشاند بار میاو به 

 شتافتن با دست خالی به دیار آخرت –عقل و وحی کنار هم قرار گرفتن  (1
 زندگی سعادتمند در دنیا و تضرر در آخرت –عقل و وحی کنار هم قرار گرفتن ( ۲
 شتافتن با دست خالی به دیار آخرت –کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها  (۳
 زندگی سعادتمند در دنیا و تضرر در آخرت –کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها ( ۴
 طلبد؟ در پاسخ به سلاالت برتر را می  وجود کدام ویژگی ،«اوروی   های پیش گوناگونی راه»و « نیازهای انسان ابعاد و تنوع»هر یک از موارد  -۴5

 با ابعاد انسان بودن مرتبط  –درست بودن ( ۲ با ابعاد انسان بودن مرتبط  –جانبه بودن  همه (1
 قابل اعتماد بودن –درست بودن ( ۴ قابل اعتماد بودن –جانبه بودن  همه (۳
، مربوط به کدام «دگری تجربه بردن به کار / تا به یکی تجربه آموختن / با مرد خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار» :شعر -۴6

 ید آن است؟لست و کدام عبارت شریفه، منیاز متعالی انسان ا

 ...«الِحَاتِعَمِلُوا الصّ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ» -کشف راه درست زندگی ( ۲ ...«الِحَاتِعَمِلُوا الصّ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ» -شناخت هدف زندگی  (1
 «إنّا مَعاشِرَ األنبیاءِ اُمِرنا أن نُکلِّمَ النّاسَ...» -کشف راه درست زندگی ( ۴ ...«النّاسَ إنّا مَعاشِرَ األنبیاءِ اُمِرنا أن نُکلِّمَ» -شناخت هدف زندگی  (۳
 از چه طریقی ممکن است؟ «درک پیام الهی»و  «یافتن راه صحیح زندگی»به ترتیب  -۴7

 تفکر – انانس نشیکامل داشتن از آفر یآگاه( ۲ تعالیم انبیای الهی –آگاهی کامل داشتن از آفرینش انسان  (1
 تعالیم انبیای الهی – دهایو نبا دهایبا صیکسب معرفت و تشخ( ۴ تفکر  –کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها  (۳
یک از نیازهای  کدام پاسخگو بهگذارد و  ، پذیرش دعوت خدا و رسول چه اثری در زندگی فرد می...«استجیبوا هلل و للرَّسول »آیة:  ربنا ب  -۴8

 ست؟اانسان متعالی 

 شناخت هدف زندگی –رهایی از خسران و زیان ( ۲ شناخت هدف زندگی –چشیدن طعم زندگی حقیقی  (1
 کشف راه درست زندگی –رهایی از خسران و زیان ( ۴ کشف راه درست زندگی –چشیدن طعم زندگی حقیقی  (۳
 هایی هستند؟ شان در دنیا و آخرت باالتر است، دارای چه ویژگی هپذیرند و رتب میبهتر ترتیب کسانی که پیام الهی را  به ،در نگاه امام کاظم )ع( -۴9

 عقل اکمل –معرفت افضل ( ۲  شناخت بهتر –معرفت افضل  (1
 عقل اکمل –عمل احسن ( ۴  شناخت بهتر –عمل احسن  (۳
در کدام عبارت  ،از آنانسان زدن باز  عاقبت سرگیرد و  کار از سوی انسان، به کمک کدام قوه صورت می یکیا نبودن تشخیص مفید بودن  -51

 ؟ آمده است

 «فی خُسرٍلَ» - اختیار( ۲  «فی خُسرٍل» - عقل (1
 «یکونَ للناس علی اهلللئلّا  » - اختیار( ۴ «ا یکونَ للناس علی اهللئلّل» - عقل (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 اسخلطفاً قبل از شروع پ

 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                                
 

 

 تفکر و اندیشه
)هدایت الهي و 

 تداوم هدایت(

 73تا  8 ةصفح
آزمون قبل 01چند از  برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   

  

 

 دقیقه 51 2 دین و زندگي
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 ؟ دهندة چیست ین در عصر حاضر، نشاند وجود دو یا چند -51

 ستورات پیامبران پیشینسرپیچی از دستورات خدا و عدم پیروی از د (1
 شده از سوی انبیا تحریف در تعالیم دینی و معارف ابالغ( ۲
 گویی به نیازهای زمانه ناتوانی تعالیم پیامبران سابق در پاسخ (۳
 بشری برای تضمین سعادت انسانهای متفاوت از سوی مکاتب  ارائة برنامه( ۴
از کدام  ،که خداوند، هدایت انسان را برعهده گرفت و او را تنها نگذاشت چیست و اینناتوانی دشمنان دین در نابودی تعالیم انبیا، مرهون  -5۲

 ؟ شود صفات الهی ناشی می

 لطف و رحمت –تداوم دعوت ( ۲ غفاریت و رحمانیت –تداوم دعوت  (1
 لطف و رحمت –بلوغ فکری ( ۴ غفاریت و رحمانیت –بلوغ فکری  (۳
 ؟ گوید دادند و قرآن در پاسخ به آنان چه می ی را به حضرت ابراهیم نسبت میمطابق با آیات قرآن، اهل کتاب چه آیین -5۳

 «آیین پدرتان ابراهیم است؟ ]دین[این » –و مسیحیت  یتیهود (1
 «آیین پدرتان ابراهیم است؟ ]دین[این » -پرستی  شرک و بت( ۲
 «گرا( و مسلمان بود. )حقبلکه یکتاپرست » -و مسیحیت  یتیهود (۳
 «گرا( و مسلمان بود. )حقبلکه یکتاپرست » -پرستی  تشرک و ب( ۴
 ؟ در عرصة ایمان کدام است دین اسالممعنای دین چیست و یکی از مصادیق دستورات  -5۴

 اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند –راه و روش ( ۲ دوست داشتن عدالت و خیرخواهی –راه و روش  (1
 دوست داشتن عدالت و خیرخواهی –تسلیم بودن در برابر خدا ( ۴ د و یگانگی خداونداعتقاد به توحی -تسلیم بودن در برابر خدا  (۳
 ؟ ترتیب به کدام موضوع مرتبط است هر یک از موارد زیر، به -55

 کسب فضائل اخالقی و دوری از رذائل اخالقی
 تمایل به بقا و جاودانگی و گریز از فنا و نابودی

 محور برپایی جامعة دینی عدالت

 برنامة واحد الهی در عرصة عمل –ها  های فطری مشترک انسان ویژگی –ها  ای فطری مشترک انسانه ویژگی (1
 برنامة واحد الهی در عرصة ایمان –برنامة واحد الهی در عرصة عمل  –ها  های فطری مشترک انسان ویژگی( ۲
 احد الهی در عرصة ایمانبرنامة و -برنامة واحد الهی در عرصة عمل  -برنامة واحد الهی در عرصة عمل  (۳
 برنامة واحد الهی در عرصة عمل -ها  های فطری مشترک انسان ویژگی -برنامة واحد الهی در عرصة عمل ( ۴
 ؟ باشد ها می انسانمشترک های فطری  ویژگی جزءیک  چیست و کدام« فطرت»معنای لغوی واژة  -56

 داشتن سرمایة تفکر و اختیار -ع خاص آفرینش نو( ۲ داشتن سرمایة تفکر و اختیار -ا ه تمایالت و گرایش (1
 محدود کماالتوجوی  جست -نوع خاص آفرینش ( ۴ محدود کماالتوجوی  جست -ها  تمایالت و گرایش (۳
 ؟ خود مناسبت دارند مقابلهای  کدام عناوین، با عبارت -57

 رشد تدریجی سطح فکر مردم ←الزمة ماندگاری یک پیام  (الف
 از عوامل ختم نبوت ←الیم اصیل و صحیح انبیا دلیل ابالغ مجدد تع( ب
 عدم توسعة کتابت ←علت فراموش شدن تدریجی تعلیمات انبیا  (ج
 ...«نّا مَعاشرَ االنبیا اُمرنا إ»حدیث  ←بیان اصول ثابت دین الهی درخور فهم و درک مردم زمانه ( د
 ج، د( ۴ الف، ب (۳ ب، ج( ۲ الف، ج  (1
 ؟ دیگر وجود داشته است، چیست و علت این تفاوت چیست  تعالیم انبیا نسبت به یکهایی که در  یکی از تفاوت -58

 های آفرینش او نوع خاص خلقت انسان و ویژگی –دعوت کردن یا نکردن به نماز  (1
 تناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره –نماز  شیوة انجامشکل و ( ۲
 های آفرینش او ص خلقت انسان و ویژگینوع خا –نماز  شیوة انجامشکل و  (۳
 تناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره -دعوت کردن یا نکردن به نماز ( ۴
 ؟ شود کدام گزینه برداشت می« یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر»شعر از  -59

 ی الهیوحدت تعالیم انبیا( ۲  رشد تدریجی سطح فکر مردم  (1
 ختم نبوت با بعثت رسول خدا )ص(( ۴ بیان اصول دین درخور فهم مردم زمانه (۳
 ؟ ب پویایی و روزآمد بودن دین اسالم شده استجکدام عامل مو -61

 حفظ قرآن کریم از تحریف( ۲ وجود امام معصوم پس از پیامبر )ص( (1
 توجه به نیازهای ثابت عینزهای متغیر در توجه به نیا( ۴ آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة اسالم (۳
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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- Scientists have found that the human brain is ten … faster … thought before. 

1) time – as  2) times – than 

3) times – as  4) time – than 

62- It is better to go shopping in the late evening because usually there are … people in the market 

and you can buy the things you want in a short period of time. 

1) less 2) any 3) fewer 4) a little 

63- We all know that seeking … is not an appropriate action for little … to do, but there are 

thousands of such examples in the continents of Europe, Asia, and Africa. 

1) job – boys  2) jobs – boy 

3) job – boy  4) jobs – boys 

64- I know from past … that she won't give up trying until she finds enough … to pass the difficult 

history exam. 

1) experiences – information  2) experience – informations  

3) experience – information  4) experiences – informations 

65- My brother had a job interview last week, but unfortunately he didn’t get the job … the fact he  

had all the necessary qualifications.  

1) instead  2) by means of 

3) despite  4) across 

66- I know that I do my best work early in the morning, but sometimes it is … for me to get up before 

ten.  

1) valuable  2) impossible  3) physical 4) specific  

67- My sister was … enough, through connections, to be able to land a nice job, nice salary, and nice 

benefits. 

1) fortunate 2) probable  3) appropriate  4) wrong 

68- How is it possible for … people to lip-read and understand others when everyone is wearing a face 

mask? 

1) deaf 2) native  3) honest  4) popular  

69- If you search on the Internet for “exercise videos”, you will find countless exercises for beginners 

and … people. 

1) familiar    2) experienced 3) mental 4) frightened  

70- If successful, China would be the only other country … France to discover the cure for this 

disease. 

1) because 2) including 3) however 4) besides 

71- I believe that these problems … simply because we didn’t have the means to solve them in the 

past. 

1) range  2) exist 3) describe 4) compare  

72- The teacher told the students all the things that … to him before starting the class.   

1) respected   2) imagined 3) exchanged 4) mattered  

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

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

 
 

 دقیقه 51 2انگلیسي   زبان

Understanding People  

(Get Ready,…, 

Vocabulary 

Development, 

Grammar) 

آزمون قبل 01چند از  70تا  01 ةصفح برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف   
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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. 

 

Language is important because it is one of the main ways to … (73) … and interact with other people 

around us. It keeps us in contact with other people. Learning English is very important because it is the 

international language and has become the most important language to people in …(74)… parts of the 

world. It is most widely used in communicating around the world. Also, it is spoken as the first language 

in … (75) … countries. English is playing a major role in many sections … (76) … education, medicine, 

engineering and business. There are many reasons that make English the most important language in 

the world. 

73- 1) suggest   2) follow 3) communicate 4) decide   

74- 1) some   2) few 3) a little 4) much   

75- 1) a lot   2) much 3) few 4) many   

76- 1) as   2) such  3) like 4) while 

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. 

 

Today, millions of people want to learn or improve their English, but it is difficult to find the best way. 

Is it better to study in Britain or America or to study in your own country? The advantages of going to 

Britain seem clear. Firstly, you will be able to listen to the language all the time you are in the country. 

Another advantage is that you have to speak the language if you are with other people. On the other 

hand, there are also advantages to staying at home to study. You don’t have to make big changes to your 

life. As well as this, it is a lot cheaper than going to Britain, but it is never possible to achieve the results 

of living there.  

77- What is the passage about? 

1) How many people learn English  2) The best way to learn English 

3) English schools in England and America  4) Advantages of learning English 

78- What is one of the advantages of going to Britain to learn English? 

1) It is easier to study in Britain. 

2) You will have to speak English and not your language. 

3) The language schools are better. 

4) It is cheaper to study in Britain. 

79- What is one of the advantages of staying in your country to learn English? 

1) The teachers aren’t very good in Britain. 

2) You have to work too hard in Britain. 

3) Your life can continue more or less as it was before. 

4) You will be able to listen to the language. 

80- What does the underlined word “there” refer to? 

1) Britain  2) your home 

3) America  4) your life   

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



   12:  صفحه   رياضي هميازداختصاصي     99  آبان 16 آزمون -)2( پروژة

 

  
  
  
  
  
  

   كدام است؟  ،پذيرند بخش 6بر كه  716تا  113مجموع تمام اعداد حسابي بين   -81
1 (41418  2 (41841  3 (41814  4 (4181    

1از دنبالةاول  مجموع ده جملة  -82 1 2 22 2 2 2 2 2n n, , ... ,      كدام است؟   

1 (10242 1023    2 (2047
1024    

3 (2 2047
1024
    4 (1023 2047

1024
  

3در دنبالة هندسي غيرثابت  -83 6a , a ,    كدام است؟  n.است 765aجملة اول برابر nمجموع ...
1 (10  2 (9  3 (8  4 (7       

ــته     -84 ــي دس ــه طريق ــي را ب ــرد طبيع ــداد ف ــي  اع ــدي م ــته     بن ــر دس ــر ه ــدد آخ ــه ع ــيم ك ــا كن ــل تنه ــع كام ــته  مرب  آن دس
1:باشد 3 5 7 9 11 13 25( ), ( , , , ) , ( , , ... , ) ,   ستة يازدهم كدام است؟ مجموع جمالت د ...
1 (8060  2 (16120  3 (8040  4 (16080  

2fنمودار تابع  -85 (x) ax bx c   2مقدار. به شكل زير استf ( )  كدام است؟  
1 (1                
2 (2   
3 (3  
4 (4   

22هاي معادلة درجة دوم يشهر kبه ازاي كدام مقدار  -86 1 0x kx (k )    به صورتsin وcos  هستند؟  
  نشدني ) 4  4صفر يا ) 3  4فقط ) 2  فقط صفر ) 1

22هاي معادلة عالمت ريشه  -87 3 10| x | x x     كدام است؟  
  بت دو ريشة مث) 2    دو ريشة منفي) 1

   . ريشه ندارد) 4    عالمت غيرهمدو ريشة ) 3

2xاگر  -88  3يكي از صفرهاي تابع 2 4y x x kx     چقدر است؟   تابعديگر  صفردو  مربعاتباشد، مجموع  
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6    

4معادلة mبه ازاي چند مقدار صحيح  -89 2 22 3 1 0x x m     است؟ حقيقي داراي دو جواب  
    3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1
  
  

  دقيقه 30 )1(حسابان

  ) 1( حسابان
مجموع جمالت (جبر و معادله 

هاي حسابي و هندسي،  دنباله
معادالت درجه دوم، معادالت 

گويا و گنگ و قدرمطلق و 
  )هاي آن ويژگي
  28تا  1هاي  صفحه

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

  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 امروز10د ازگذاري چنهدف آزمون قبل10چند از
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2معادلة  -90
3 2 12

3 9 3x x (x )
 

  
   چند ريشة حقيقي دارد؟  

  شمار بي) 4  دو ) 3  يك ) 2  صفر ) 1

 200ر بـودن كـارگر مغـازه،    كـا  به علت تازه .شود درصد نگهداري مي 8در يك مغازة زيتون فروشي، زيتون در محلول آب نمك با غلظت   -91

كيلوگرم نمك را  5كيلوگرم نمك در دسترس باشد و كارگر همة  5اگر فقط  .درصدي ساخته شده است 4ك با غلظت كيلوگرم محلول آب نم

  ؟ درصد برسد 8 غلظتيد تبخير شود تا به چند كيلوگرم از آب محلول با ،به محلول بيفزايد

1 (5/42  2 (5/37  3 (29  4 (24   

xاگر  -92 a 1جواب معادلة 6 5x x    1باشد، جواب معادلةx a x    كدام است؟   

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

33معادلة  -93 1 2 0x | x | x x      چند ريشه دارد؟  

   3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

2مجموعه جواب معادلة ،mمقدار به ازاي چند  -94
3

2 2
m x

x x x





   شود؟  برابر تهي مي 

  صفر ) 4  3) 3  2) 2  1) 1

0aاگر  -95 b  و| b | | a | 2گاه حاصل ، آنباشد| a b | | b a | | b |     كدام است؟  همواره 

1  (  a b  2  (  a  3  (  b  4  (  b a    

|26چقدر باشد تا معادلة kحدود  -96 x x | k   چهار جواب داشته باشد؟  

1 (0 9k            2 (8 10k     

3 (9k     4 (9k   

236هاي معادلة ضرب ريشه حاصل  -97 24 4 2 4x x x     كدام است؟  

1 (1
8  2 (3

8  3 (5
8  4 (7

8  

   مجموع اين دو عدد كدام است؟ . است 6مساوي  3و  -1ها از اعداد  كه مجموع فواصل آن واقع هستنددو عدد بر روي محور اعداد چنان   -98

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

24مساحت ناحية محدود به نمودار تابع  -99 4 1 1f (x) x x    و محورx0ها و دو خطx  3و
2x   كدام است؟   

1 (11
4  2 (7

4  3 (7
2  4 (9

2   

  مجموع تمام جمالت اين دنباله كدام است؟ . است 21ملة وسط جمله دارد، مجموع سه ج 9در يك دنبالة حسابي كه   - 100

1 (126  2 (63  3 (189  4 (98  
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ــرة  - 101 ,C(Oدو داي R) وC (O , R )    ــرض ــا ف Rرا ب R وOO d   ــر ــيدرنظ ــريم م . گي
Rاگر R d R R     گاه دو دايره نسبت به هم چه وضعي دارند؟  باشد، آن  

   مماس درون ) 4  متداخل ) 3  متخارج ) 2  متقاطع ) 1

Cدر دايرة  - 102 (O, R)اندازة كمان ،AB و طول وتر 060برابرAB 2برابر   كدام است؟  ABاز وتر Oفاصلة نقطة. است 3

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

1در شكل مقابل اگر  - 103 4 7
a b c
 اندازة زاوية ،M كدام است؟ )AT c ،AB b وTB a (   

1 (030            

2 (045  

3 (090  

4 (060  

ABدر شكل زير  - 104 BD 028وˆCAD  زاوية. استBAC  چند درجه است؟)O مركز دايره است (.  
1 (30             
2 (31  
3 (24  
4 (36   

اند و بر دايره مماس MBو MAدر شكل زير  - 105  070BD AC  زاويةاندازة . استM  كدام است؟  

1 (055           

2 (045  

3 (040  

4 (050   
  
  
  

  دقيقه 15 )2(هندسه

  )  2( هندسه
ها مفاهيم اوليه و زاويه( دايره

هاي طولي در  رابطه -در دايره
رسم مماس بر دايره از -دايره

 -اي خارج دايره نقطه
هاي دو دايره نسبت به  حالت

  )هم
  20تا  9هاي  صفحه

  ترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفهدف
  :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 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  دفه  آزمون قبل 10چند از 
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اگر بتوانيم از اين نقطه دو مماس بر دايره رسم كنيم، فاصلة . واحد است 18و  2رتيب ت اي به تا دايره Mترين فاصلة نقطة  ترين و بيش كم  - 106

 دو نقطة تماس از يكديگر كدام است؟

1  (  4 8/      2  (  5      

3  (  9 6/      4  (  10    

BACˆ           ّ در زاوية ظل ي  - 107   ،BA وتري از دايره وAC اگر. مماس بر دايره استAB قطر دايره نباشد، مقدار  باشد؟  تواند نميكدام  

1 (050    2 (070    

3 (090    4 (0110  

 .)   دايره مماس است بر نيم Bدر AB(چند درجه است؟  ، زاوية Oاي به مركز دايره مطابق شكل در نيم  - 108

1 (   45            

2  (  50  

3  (  55  

4  (  60      

ABاگر. اند بر دايره مماس Dو Aدر نقاطABCركز دايره و اضالع مثلث، مOدر شكل زير  - 109 CD     باشـد،   3و شـعاع دايـره برابـر

  كدام است؟  BDاندازة

1 (3             

2 (3 3  

3 (5 3
2  

4 (2 3   

1دو دايرة  - 110 1 4C (O , 2و ( 2 3C (O , در  1Cاز دايرة ACاگر وتر .گذرد مي 2Oاز نقطة 1Cدر دايرة ABقطر. هستندمماس داخل  (

  كدام است؟  ACمماس باشد، طول وتر 2Cبر دايرة Dنقطة

1 (7 2/    2 (9 6/    

3 (4 8/    4 (6 4/  
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  
x«گزارة   - 111 ; x P x E     «شود؟  چگونه بيان مي)P مجموعة اعداد اول وE مجموعة اعداد زوج است (.   

  . همة اعداد طبيعي، هم اول و هم زوج هستند) 1
  . همة اعداد طبيعي، اول يا زوج هستند) 2
  . عددي طبيعي وجود دارد كه هم اول و هم زوج باشد) 3
  . عددي طبيعي وجود دارد كه اول يا زوج باشد) 4

2Aاگر  - 112 { } ،2 2B , { }{ } 2و 2 2C { } , , { }{ }{ }  است؟  نادرستباشد، كدام گزينه  
1 (B C  2 (B C  3 (A B  4 (A B   

1هاي زير درست است؟  گاه چه تعداد از گزاره باشد، آن Aيك افراز براي مجموعة غيرتهي kAو... ، 1A ،2Aاگر  - 113 2(i , j { , , ... , k})   
  . ها تهي نيست iAهيچ يك از) الف
iمتمايز،  jو iهر به ازاي ) ب jA A   .  
  . است Aها، برابرiAاجتماع همة) پ
    3) 4  2) 3  1) 2  صفر ) 1

p)گزارة  - 114 ~ q) (~ p q)   هاي زير است؟  دام يك از گزارهارز منطقي با ك هم   
1 (p  2 (~ p  3 (q  4 (~ q    

2«نقيض گزارة   - 115 0 0x ; x x     « كدام است؟  
1 (2 0 0x ; x x      2 (2 0 0x ; x x      

3 (2 0 0x ; x x      4 (2 0 0x ; x x      
p)هاي زير، ارزش گزارة در كدام يك از حالت  - 116 q) q  ،است؟  نادرست  

1 (p وq 2  . هر دو درست باشند (p  درست وq نادرست باشد .  
3 (p  نادرست وq 4  . درست باشد (p وq هر دو نادرست باشند .  

1اگر  - 117 2 3 4 5A { , , , , }است؟  نادرستهاي زير  نما باشد، كدام يك از گزاره نة متغير گزاره، دام   

1 (
2 4 22

x
x A ; x

x


   


  2 (2 5 6 0x A ; x x      

3 (3 2x A ; | x |     4 (2x A ; x x     
1kگاه يك مجموعة واحد افزايش يابد، آن 96هاي آن  عداد زيرمجموعهعضوي، ت kعضو به يك مجموعة 2اگر با افزودن   - 118   عضوي چند

   زيرمجموعة دو عضوي دارد؟ 
1 (10  2 (15  3 (21  4 (28   

2، دو مجموعةaند مقدار حقيقيبه ازاي چ  - 119 3A {a }  22و 1 4B { x , x }    مي توانند برابر يكديگر باشند؟   
   3) 4  2) 3  1) 2  هيچ ) 1

p)اگر ارزش گزارة  - 120 q) (p q)  نادرست وr هاي زير همواره درست است؟  ه باشد، ارزش كدام يك از گزارهاي دلخوا گزاره   
1 ((p r) (q r)    2 ((p q) r   

3 ((p ~ q) r     4 ((p q) r    
  

  دقيقه 15
   آمار و احتمال

 آشنايي با مباني رياضيات
 -آشنايي با منطق رياضي(

  )مجموعه و زيرمجموعه
   25تا  1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 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؟ فهد

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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        )2(فيزيك    

  
  

  

  

          هاي طراحي      سؤال
  

خواهـد  اين كرة فلزي چند كـولن  الكتريكي اندازة بار  بدهيم،الكترون  20خنثي يك كرة فلزي اگر به  - 121

 ؟ شد

191 6 10(e / C)    

1 (193 2 10/       

2 (183 2 10/     

3 (208 10      

4 (218 10   

و مقايسـة بـين    Bدر كدام گزينه، بردار ميدان الكتريكي در نقطة. دهد اي از فضا نشان مي خطوط ميدان الكتريكي را در ناحيهشكل زير   - 122

  به درستي نشان داده شده است؟  ،Cو Aبزرگي ميدان الكتريكي در نقاط

1 (A C| E | | E | ,                

2 (A C| E | | E | ,   

3 (A C| E | | E | ,   

4 (A C| E | | E | ,   

1در شكل زير  - 123 0q  ،2 0q  2و 1q q تواند با يكـديگر   مي ،بزرگي ميدان الكتريكي بارهاط مشخص شده، يا نقاكدام نقطه در . است

  برابر باشد؟ 

         A فقط )1

2 (A وB           

3 (C وD      

  Dفقط) 4

  است؟  نادرست هاي زير گزينهيك از كدام  .شود جا مي ك ميدان الكتريكي جابهدر يبار الكتريكي منفي  بااي  ذره  - 124

  . استبار كار نيروي ميدان قرينة تغييرات انرژي پتانسيل الكتريكي ) 1

   . يابد مي كاهشذره  يپتانسيل الكتريكانرژي  ،با حركت در خالف جهت خطوط ميدان الكتريكي) 2

  . يابد افزايش مي نقاط، انرژي پتانسيل الكتريكي آن كاهش و پتانسيل الكتريكي الكتريكي با حركت در جهت خطوط ميدان) 3

   . دمان نقاط ثابت ميپتانسيل الكتريكي  بار و، انرژي پتانسيل الكتريكي الكتريكي با حركت در راستاي عمود بر خطوط ميدان) 4

     )2(فيزيك 
بار الكتريكي،( ساكن  الكتريسيتة

هاي بر هم نهي ميدان... پايستگي 
الكتريكي، خطوط ميدان 
الكتريكي، انرژي پتانسيل 
  )الكتريكي، پتانسيل الكتريكي

 27تا  1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي 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 امروز10چند ازگذاريهدف آزمون قبل10چند از
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1اي نقطه برايند نيروهايي كه دو بارزير، اندازة شكل  مطابق  - 125 1q C  2وq 3بر بار 4q C  50برابر بـا  كنند وارد ميN  باشـد  مـي .

است؟  نونيوتچند  ،دكن وارد مي 2qبر 1qنيرويي كه باراندازة 
20 9

237 0 6 9 10 N.m
(sin / , k )

C
     

1 (2/19               
2 (8/4  
3 (4/2  
4 (6/9  

3برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر باراگر زير، شكل  در  - 126 100q C  هـر   ان الكتريكي براينـد داز طرف دو بار ديگر صفر باشد، بردار مي

MNچند Bدر نقطةسه بار 

C
است؟  

29
29 10 N.m

(k )
C

     

1 (3 4/ i


               

2 (2 i


   

3 (11 i


  

4 (5 6/ i


  

100كه داراي بار الكتريكي 100mgاي به جرم ذرهق شكل زير، مطاب  - 127 C 10ه بزرگي ب ييكنواختافقي در ميدان الكتريكي  ،است N

C
از ، 

2ذره چندحركت شتاب اندازة . شود حال سكون رها مي
m

s
210د بود؟ خواه  m

(g )
s

   

1 (10      
2 (20        

3 (10 2      

4 (20 2   
انـدازة  دو برابـر شـود،    2qنصف و بار 1qاگر بار. اند اي واقع الزاويه در رئوس مثلث قائم 2qو 1qفرضي  اي مطابق شكل زير دو بار نقطه  - 128

2لحاص. يابد درصد افزايش مي O ،50ميدان الكتريكي حاصل از دو بار در نقطة
1

q
| |

q
   كدام است؟  

1 (82 7                   2 (84 7  

3 (72 8    4 (74 8  

5qاي نقطه بار الكتريكي  - 129 C   36يكنواخت در ميدان الكتريكي 10E i 


6از نقطةSIدر 
2

m
A

m
2تا نقطة 

6
m

B
m

جا شـده   هجاب 

  چند ژول است؟  qتغيير انرژي پتانسيل الكتريكي بار. است
1 (0 12/    2 (0 24/    

3 (0 12/    4 (0 24/  
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62، الكتروني با سرعت افقيزيرشكل مطابق    - 130 10x
m

v i ( )
s

 
 455بـه بزرگـي  افقـي و   ارد فضاي ميدان الكتريكي يكنواخـت و N

C
 

 چند متر بر ثانيه است؟ در خالف جهت ميدان الكتريكي  جايي افقي متر جابه سانتي 60پس ازسرعت الكترون . شود مي

)191 6 10e / C  319و 1 10em / kg  نظر شود و از نيروي وزن صرف (.  

1 (610                  

2 (62 10  

3 (710  

4 (72 10   

  

  )شاهد(هاي گواه  سؤال
 

  ...اين عمل طي ،شوند در اثر مالش به يكديگر داراي بار الكتريكي مي نارسانا وقتي دو جسم جامد  - 131
  . شوند ر دو جسم با هم مبادله ميها د ها و الكترون پروتون) 1

  .شوند هاي يك جسم به جسم ديگر منتقل مي نپروتو) 2

    .شوند هاي يك جسم به جسم ديگر منتقل مي الكترون) 3

  . شوند هاي مثبت و منفي در دو جسم با هم مبادله مي يون) 4

E، اگر در ميدان الكتريكي مطابق شكل زير  - 132


آن چگونـه تغييـر   الكتريكـي  دهـيم، انـرژي پتانسـيل     حركت  Bبه  Aبار آزمون مثبت را از  

 كند؟  مي

       .يابد افزايش مي )1

  .يابد كاهش مي )2

      .ماند ثابت مي )3

      .ماند پيوسته صفر باقي مي )4

Nدوگراف  مولد وان كروي از مركز كالهك m1ةالكتريكي در فاصل ميداناگر بزرگي   - 133

C
 39 اتم  اي از پروتون هستة د، در چه فاصلهباش 10

  وان دوگراف است؟ برابر با بزرگي ميدان حاصل از مولدناشي از پروتون ، بزرگي ميدان الكتريكي بر حسب متر هيدروژن

)191 6 10e / C  و
29

29 10 N.m
k

C
  (   

1 (148 10     2 (144 10   

3 (716 10     4 (74 10   

.تأثير دارددادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شماپاسخ  
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 8cmر از هـم  دو بـا  ةدهد كه در آن فاصـل  را نشان مي) دو قطبي الكتريكي(نام  اندازه و غيرهم از دو بار الكتريكي هم يشكل زير، آرايش  - 134

Nچند  Mميدان الكتريكي خالص در نقطة . است

C
است؟ 

29
29 10 N.m

(k )
C

    

1 ( 480 10                 

2 (481 10  

3 ( 482 10    

4 (483 10  

q باشد، حاصلصفر  با اي برابر يند نيروهاي الكتريكي وارد بر هر يك از بارهاي نقطهابراگر زير،  در شكل  - 135

q
3
2

 كدام است؟  

1 (4     2 (4   

3 (9
4     4  (9

4   

متر از اين بار دور شويم تا بزرگـي ميـدان    چند سانتي. است Eاي برابر از يك بار نقطهمتري  سانتي 10بزرگي ميدان الكتريكي در فاصلة   - 136
  درصد كاهش يابد؟  36الكتريكي 

1 (2   2 (12   3 (5/2   4 (5/12   

500وقتي اين ذره در ميدان الكتريكي يكنواخت . ايم قرار داده q، بار الكتريكي g1اي به جرم  روي ذره  - 137 N

C
وي نيـر  ةگيرد، انداز قرار مي 

Nچند كولن است؟  qبار اندازة . شود برابر با وزن آن مي  وارد بر آن از طرف ميدان الكتريكيالكتريكي 
(g )

kg
 10 

1( 55 10  2(  52 10  3( 25 10  4(  22 10  
Cو  C4اي  بارهاي الكتريكي نقطه  - 138 8 روي محورx هاي  به ترتيب در مكانx cm xو  6 cm اي چنـد   بار نقطـه . قرار دارند 12

xرا بايد در مكان ميكروكولن  cm  قرار داد تا ميدان الكتريكي در مبدأ برابر صفر شود؟ 18

1 (54-   2 (18-   3 (18+   4 (54 +   
0در يك ميدان الكتريكي يكنواخت، ذرة بارداري به جرم   - 139 رهـا  از حـال سـكون   و ولـت   100پتانسيل الكتريكـي   اي با گرم، از نقطه /1

ثر بر ذره فقط حاصل مسير نيروي مؤ اگر در اين. رسد ولت مي 100پتانسيل الكتريكي  امتر بر ثانيه به نقطة ديگري ب 10 تنديو با  شود مي
 كروكولن است؟ از ميدان الكتريكي باشد، بار الكتريكي ذره چند مي

1( 5/2   2( 4   3( 25   4( 40  

N ي به بزرگيدر ميدان الكتريكي يكنواخت و در شكل زير  - 140

C
qاي با بار الكتريكي  ذره  ،510 C  5  در نقطةB  بدون سرعت اوليه رها

از اثـر  (شـود؟   انرژي جنبشي آن چند ژول مـي  رسد، مي Aجا شده و به نقطة  متر جابه سانتي 20وقتي اين ذره در مسير مستقيم، . شود مي
  ) .نظر شود حركت ذره صرفمقابل  گرانش و نيروهاي مقاوم در

1( 0 1/        
2( 0 5/   
3( 0 01/      
4( 0 05/   
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  )2(شيمي        
  

  
  

  

  

  

  درست است؟  عبارت كدام گزينه ،برخي مواد در جهاننسبي توليد و مصرف  ميزانبا توجه به   - 141
  . مصرف فلزها باشد و ميليارد تن بيشتر از توليد 6، حدود ديميال 2030 هاي فسيلي در سال يد و مصرف سوختشود كه تول بيني مي پيش) 1
  . برداري خواهد رسيد ميليارد تن از مواد معدني توليد خواهد شد و به بهره 70در حدود ميالدي  2030در سال ) 2
  . است سوخت هاي فسيليمتعلق به  ،كمترين مقدار توليد يا مصرف نسبي مواد ميالدي 2030تا سال  2005از سال ) 3
  . هاي فسيلي با شيب كمتري افزايش يافته است توليد و مصرف مواد معدني، نسبت به فلزها و سوختميالدي،  2005از سال ) 4

   است؟  نادرست عبارت كدام گزينه  - 142
   . شود بهبود خواص ميها به يكديگر سبب تغيير و گاهي  ها دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آن دان با گسترش دانش تجربي، شيمي) 1
  . آيند همة مواد طبيعي و بسياري از مواد مصنوعي از كرة زمين به دست مي) 2
  . اند زمين سرشار از ذخاير ارزشمندي است كه در آن به طور يكنواخت پراكنده نشده) 3
   . است sاي عنصرها جاي دارد، اما عنصري از دستة جدول دوره 18كه در گروه  هليم با اين) 4

   است؟  نادرستفلز گروه چهاردهم جدول تناوبي  در رابطه با دومين شبه گزينهكدام   - 143
  . فلز ديگر اين گروه، رسانايي الكتريكي كمي دارد همانند شبه) 1
  . گذارد ها الكترون به اشتراك مي در واكنش با ديگر اتم) 2
  . است 17اين گروه، برابر فلز  تفاوت عدد اتمي آن با ديگر شبه) 3
  . شود خوار نيست و در اثر ضربه خرد مي چكش) 4

    كند؟  تواند جملة زير را به درستي كامل  مي ،هاي داده شده چند مورد از عبارت  - 144
  ». …و در اثر ضربه  …ها، الكترون  دارد؛ در واكنش با ديگر اتم …رسانايي الكتريكي  …عنصر «

  . دهد دهد، تغيير شكل مي يي، از دست مي، باال82با عدد اتمي ) الف
  . شكند گيرد، مي ، ميي، كمجدول تناوبي جامد زرد رنگ دورة سوم) ب
  . شود گذارد، خرد مي ، به اشتراك ميي، كمجدول تناوبي الكترون در زيرالية آخر دورة سوم 2داراي ) پ
   . دهد دهد، تغيير شكل مي ، بااليي، از دست مي13با عدد اتمي ) ت
    3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

   . و فعاليت شيميايي آن بيشتر است …در شرايط معين  ،باشد …،  …يك  يهر چه شعاع اتمدر عناصر اصلي،   - 145
     گيرد تر الكترون مي آسان -بيشتر -نافلز) 1
   گيرد دشوارتر الكترون مي -كمتر -نافلز) 2
  دهد تر الكترون از دست مي آسان -بيشتر -فلز) 3
  گيرد  دشوارتر الكترون مي -كمتر -فلز) 4
  
  
  

  دقيقه 25

 )   2( شيمي

قدر هداياي زميني را بدانيم
از ابتداي فصل تا ابتداي نفت،(

  )انگيز اي شگفت هديه
   28تا  1هاي  صفحه

  ز شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل اهدف
  :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 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10ازچند
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 اي را هاي دوم تا پنجم جـدول دوره  موجود در دورهنمودار مقابل، شعاع اتمي چهار هالوژن   - 146

نمادهـاي  ( چند مورد از مطالب زير صحيح هسـتند؟ . دهد نشان مي ها آنبرحسب عدد اتمي 
    .) داده شده فرضي هستند

هيـدروژن واكـنش داده و تركيـب گـازي     گـاز  در دماي اتاق به سرعت با  Bعنصر) الف
  . دهد تشكيل مي

هيـدروژن بـه   گـاز  واكنش آن با  اتاق به صورت مايع بوده و معادلة در دماي Cعنصر) ب

« صورت
0200

2 2 2C
H C HC « است .  

  . طبيعت دارد در ترين حالل ترين و رايج هيدروژن، نقطة جوش كمتري از فراوان گاز با Aتركيب حاصل از واكنش) پ
  . ها دارد هالوژناين  ميانوجود داشته و بيشترين شعاع اتمي را  2Dدر دماي اتاق به صورت مولكول دو اتمي و جامد Dعنصر) ت
1 (1             2 (2  3 (3  4 (4    

  عبارت كدام گزينه درست است؟   - 147
)21اسكانديم) 1 Sc)،  يابد ميدست گاز نجيب الكتروني آرايش به آن پايدار و كاتيون  وجود داردمانند تلويزيون رنگي خانه در وسايل .  
  . شوند نمي هيچ يك از عناصر واسطه به شكل آزاد در طبيعت يافت) 2
  . پر شده است     ًكامال  آن dتوان يافت كه زيرالية يك عنصر ميتنها عناصر واسطه  در نخستين دورة) 3
  . يابند نميدست گاز نجيب الكتروني آرايش به برخالف كاتيون فلزات اصلي، كاتيون فلزهاي واسطه ) 4

نيمه پر  به عناصري كه حداقل يك زيرالية ،نيمه پر هستند د عناصري كه فقط داراي يك زيراليةانسبت تعد دورة چهارم جدول تناوبي،در   - 148
  كدام گزينه است؟ برابر با  ،دارند

1 (3
5  2 (5

6  3 (3
6  4 (4

5  
چنـد  . دهيم كلريد واكنش مي (III)آهنمحلول  ديگر با كلريد و بار (II)آهنمحلول از سديم هيدروكسيد را يك بار با  مقدار يكساني  - 149

   هاي زير در ارتباط با اين دو واكنش صحيح است؟  مورد از عبارت
  . اند گاز نجيب آرگون رسيدهالكتروني هر دو به آرايش  ش،واكنكاتيون و آنيون فراوردة مشترك اين دو ) الف
  . هاي تشكيل شده متفاوت است شود اما رنگ رسوب واكنش رسوب تشكيل ميدو در هر ) ب
  . با يكديگر برابر استبه ازاي مقدار مول يكسان رسوب، هاي فراوردة مشترك تشكيل شده در دو واكنش  شمار مول) پ
  . است 2دو واكنش برابر با  هاي موازنه شدة ري مواد در معادلهاستوكيومتاختالف مجموع ضرايب ) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4    

   .  … جز به ،اند هاي زير درست همة عبارت  - 150
  . شود فلز قرمز رنگ مس توليد مي ،سولفات (II)از واكنش فلز آهن با محلول مس) 1
0هيدروكسيد همانند كلسيم فسفات و نقره كلريد كمتر از (III)آهن) 2   . شود گرم آب حل مي 100گرم در /01
FeO(s)«هرگاه واكنش ) 3 M(s) Fe(s) MO(s)

  « پذير باشد انجام،M ديم باشدتواند فلزهايي مانند روي يا س مي .  
  . ها بيشتر است ها از فراورده دهنده پذيري واكنش واكنش ،شود به طوركلي در هر واكنش شيميايي كه به طور طبيعي انجام مي) 4

  ها است؟  دهنده ها بيشتر از واكنش پذيري فراورده هاي زير، واكنش در كدام يك از واكنش  - 151
1 (22Na ZnO Na O Zn     2 (22 2Fe CO FeO C     

3 (22 2K CuCl KCl Cu    4 (22K FeO K O Fe    
، نمادهـاي فرضـي   Dو A ،B( … جـز  بههاي زير درست هستند،  ام عبارتتم ،نباشدپذير  انجام (II)خالف واكنشبر (I)اگر واكنش  - 152

  .) عناصر هستند
4I) A(s) BSO (aq) ...   

3 2II) B(s) D(NO ) (aq) ...   
  . است Dو Aبراي از دست دادن الكترون بيشتر از دو عنصر Bتمايل عنصر) 1
  . دشوارتر است Bنسبت به Aمين شرايط نگهداري فلزتأ) 2
  . دو آهن باشن منيزيمتوانند روي،  به ترتيب مي Dو A ،Bعناصر) 3
پذيري اين سه عنصر  بنابراين ترتيب واكنش ؛استAبيشتر از Dقرار داشته و عدد اتمياصلي در يك گروه  Dو Aاگر فرض كنيم،) 4

B« به صورت D A « خواهد بود .   

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



   23:  صفحه   رياضي هميازداختصاصي     99  آبان 16 آزمون -)2( پروژة

 
  است؟  نادرستكدام گزينه   - 153

  . شود توليد ميبه يك  يكاكسيد با نسبت مولي  اتانول و كربن دي ،هوازي تخمير گلوكز در واكنش بي) 1
  . شود آهن استفاده مي از فلز آهن مذاب توليد شده در واكنش ترميت براي جوش دادن خطوط راه) 2
  . اكسيد به عنوان رنگ قرمز در نقاشي كاربرد دارد (III)آهن) 3
   . استفاده از گياهان براي استخراج دو فلز روي و نيكل مقرون به صرفه است) 4

0درصد جرمي فلز طال در يك گياه  - 154 درصـد  . خاكستر به دسـت آيـد  گرم  120اگر از سوزاندن يك كيلوگرم از اين گياه،. درصد است /01
   است؟  به تقريب كدامجرمي طال در خاكستر 

1 (8 3/  2 (0 83/  3 (0 083/  4 (83  
100اكسيد با مقدار كافي كربن، مقدار (III)كيلوگرم آهن 640از واكنش  - 155 . توليد شده است STPدر شرايط  2COمترمكعب گاز /8

  .) ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(بازده درصدي واكنش و جرم آهن توليد شده برحسب كيلوگرم كدام است؟ 
116 56(O , Fe : g .mol )                           

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

1 (75  ،448   2 (5/37  ،224  3 (5/37  ،168  4 (75  ،336     
به چند گرم آمونيـاك نيـاز   با نسبت مولي يك به يك در شرايط استاندارد،  2NOو NOاز گازهايمخلوطي ليتر  56 واكنش كاملبراي   - 156

11(شود؟  چند مول آب توليد مي باشد،% 80اگر بازده واكنشاست و  14 16H , N , O :g .mol   ،ها را از راست به چـپ   گزينه
  .) بخوانيد

2 3 2 22 2 3NO NO NH N H O     
1 (5/42 – 75/3  2 (85 – 3  3 (85 – 75/3  4 (5/42 - 3  

كـه   با فرض ايـن . توليد شده است STPدر شرايط 3SOليتر گاز 36/3 ،درصد 60م سولفات با خلوص از حرارت دادن مقداري آلوميني  - 157
 كدام است؟ كامل پس از واكنش  ناخالص باقيماندهمواد جرم  ،شوند اثر گرما تجزيه نميها بر  ناخالصي

127 32 16(Al , S , O :g .mol )    

2 4 3 2 3 33Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)
   

1 (4/11  2 (1/17  3 (19  4 (5/28  
CH)4هاي مساوي از متان  جرم  - 158 2و اتان ( 6(C H . شـود  توليـد مـي   2COهاي برابر گـاز  سوزانيم، حجم جداگانه مي سامانة را در دو(

11نسبت بازده درصدي سوختن كامل متان به اتان كدام است؟  12(H , C : g .mol )   
4 2 2 22 2CH O CO H O    

2 6 2 2 22 7 4 6C H O CO H O    

1 (16
15  2 (15

16  3 (8
15  4 (15

8   
  

جامـد   ةدرصد جرمي فـراورد . شود درصد تجزيه مي 70درصد به ميزان 60اي از كلسيم كربنات در ظرفي سرباز با خلوص گرم نمونه 80  - 159
140 نهايي به تقريب كدام است؟  توليدي در مخلوط 16 12(Ca , O , C : g .mol )    

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)   
1 (8/28  2 (5/23  3 (8/34  4 (5/38   

  است؟  نادرستكدام گزينه   - 160
   . نيست آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ بازگشت فلز به طبيعت به شكل سنگ معدن يكسان) 1
  . شود تن از منابع معدني ديگر استفاده مي 1              ً                      تن آهن، تقريبا  دو تن سنگ معدن آهن و  1در استخراج ) 2
  . وشن نگه داشتساعت ر 25حدود در واتي را  10توان يك المپ شود كه مي قوطي فوالدي آنقدر انرژي ذخيره مي 60بازگرداني  از) 3
  . كند اكسيد را كاهش داده و به توسعة پايدار كشور كمك مي بازيافت فلزها و از جمله آهن ردپاي كربن دي) 4
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