
 

 

 

   
  

  رياضيرياضي  يازدهميازدهمسال سال 
      14001400  آذرآذر  1919

   دقيقه   145  آزمون:  گويي به مدت پاسخ
  سؤال 130: گويي جهت پاسخ تعداد كل سؤاالت

صفحه  شمارة  سؤال شمارة  سؤال تعداد  نام درس  عنوان
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  30  11- 13  51- 70  20  طراحي  )1( حسابان
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  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

 021- 6463 : :تلفن  923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب دفتر مركزي : 

@kanoonir_11r 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 
 

 

  

  آذر 19 آورندگان آزمون  پديد
  احان                     رياضي يازدهم سال

  نام طراحان  نام درس
  نژاد، محمدجواد قورچيان، افشين كياني، محمد نوراني سادات طباطبايي سعيد جعفري، مسلم ساساني، عارفه  )2فارسي (

  محيا مومني، رضا يزدي نصرآبادي، سيده ي ولي برجي، محمد داورپناهي، محمدعلي كاظم  )2عربي زبان قرآن (
  كبير بقا، محمدابراهيم مازني، مرتضي محسني محمد آقاصالح، محمد رضايي  )2دين و زندگي (
  نژاد، سعيد كاوياني اله استيري، تيمور رحمتي، حسن روحي، ساسان عزيزي رحمت  )2زبان انگليسي (

  فروشان زاده، مجتبي نادري، محمدمصطفي ابراهيمي، امير غالمي، ايمان چيني آبادي، احسان غني قاسم زنگنهجواد مسعود برمال، حميد عليزاده،    )1( حسابان
  ، امير وفايي، سامان اسپهرمتبريزي  سرژيقيازاريان خان، محمد خندان، فرزانه خاكپاش، اميرحسين ابومحبوب،  افشين خاصه  )2هندسه (

  پاش، اميرحسين ابومحبوب، نيلوفر مهدويعلي ايماني، فرزانه خاك  آمار و احتمال
  بروجني، اميد خالدي، ميثم دشتيان پيمان، سعيد اردم، سعيد طاهري راست عليمحمد ، زهره آقامحمدي،بهنام رستمياحسان محمدي،   ) 2فيزيك (
  عليمحمدي، ميالد كرمي زاده، موسي خياطملكان، ارسالن عزيز منصور سليمانيفر،  شهرام همايون زواره، رسول عابدينيمسعود طبرسا،   )2شيمي (

    

ان                            تاران  ،ش ا س و و ن    و
مسئول درس مستندسازي   ستاريويراگروه   مسئول درس  گزينشگر  نام درس

  الناز معتمدي  الهام محمدي، مرتضي منشاري  محمدجواد قورچيان  محمدجواد قورچيان   )2فارسي (

  ميالد نقشي  ميالد نقشي  )2عربي زبان قرآن (
فاطمه منصورخاكي، نويد امساكي، درويشعلي ابراهيمي، 

  مهدي يعقوبيان  اله مقصودي پور، نعمت اسماعيل يونس

  محمدمهدي طباطبايي  سكينه گلشني، احمد منصوري  محمدابراهيم مازني  محمدابراهيم مازني  )2دين و زندگي (
  سپيده جاللي  لو محدثه مرآتي، فاطمه نقدي، سعيد آقچه  اله استيري رحمت  اله استيري رحمت  )2زبان انگليسي (

  سميه اسكندري  عادل حسيني، يخانلو، مهرداد ملوند حميدرضا رحيم  فروشان ايمان چيني  فروشان ايمان چيني  ) 1( حسابان

  تبريزي  ن يقيازاريا سرژ  مهرداد ملوندي  فرزانه خاكپاش  اميرحسين ابومحبوب  )2هندسه (

  تبريزي  يقيازاريان  سرژ  مهرداد ملوندي  فرزانه خاكپاش  اميرحسين ابومحبوب  آمار و احتمال

  محمدرضا اصفهانيبابك اسالميزهره آقامحمدي، ، كفش بهنام شاهني، حميد زرين  معصومه افضلي  سيدعلي ميرنوري  ) 2فيزيك (

  الهه شهبازي  نيا مهال تابشياسر راش، زاده،  ديهادي مه  نژاد ايمان حسين  نژاد ايمان حسين  )2شيمي (
    

ید                                          و ی و    وه 
 بابك اسالمي مدير گروه

   فرزانه حريري  دفترچه مسئول
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي -  مدير: اميرحسين رضافر  گروه عمومي

  مستندسازي و مطابقت با مصوبات
  مقدم مازيار شيرواني مدير گروه:

  (عمومي) مهدي يعقوبيان - (اختصاصي)محمدرضا اصفهاني دفترچه:  مسئول
  (عمومي)زاده  اله فرزانه فتح - (اختصاصي)زيبنده فرهادزاده   آرايي نگاري و صفحه حروف

  حميد محمدي  نظارت چاپ
  

  
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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 معنا شده است؟ نادرستاي  واژه گزینه کدامدر  -1
 بینش: تیرا/  ری: تدبيگر چاره/  عالم ةرندی: گریجهانگ)1
 : مشهوردهیخَن/  موسم: زمان/  انی: پاتیغا )2
 : آرزومندقیشا/  مقرّر: معلوم/  وجد: سرور )3
 یگی: فرومایزبون/  توازن: تعادل/  اذن: اجازه )4

 شود؟ لط امالیی یافت میدر کدام بیت غ -2
 از در تاج سالطین آورم  آر چون داري ز خاقانی که فخر ) 1
 کی چشم دل به حلّه و احیا برافکند الحرام بود کش غرض ز بادیه بیت آن) 2
 کز توي حق ناگزار نیست گزیرم و شفیعم تویی ز تو به که نالم؟ خصم ) 3
 تنه از که خاست که من هم نشست اویماین ف که صبح صادق غماز بود اگر نه  مانا) 4

 معرفی شده است؟ نادرستصاحب کدام اثر  -3
 عروضی ینظام :و مجنون یلیل )2  عطّار :ایاالول ةتذکر )1
 یجام :االحرار ۀتحف )4  شیکامور بخشا: زندان موصل )3

 ابیات زیر کدام جفت آرایه ها را ندارد؟ -4
 شمع از مژه خوناب زرد خاستپس همچو  ن شد سیاه چون دل شمع از تف جگرجا« 

 »کاول نشست جفت و به فرجام فرد خاست ا منال که غم را چو تو بسی است خاقانی
   جناس همسان -ایهام) 4 تکرار  –) استعاره 3 مجاز    –) تشخیص 2 تضاد      –) تشبیه 1

 در کدام گزینه درست است؟» ایی و کنایهآرآمیزي، واجتشبیه، استعاره، حس«هاي ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن آرایه -5
 که آبروي تو اي گل بود ز ژاله من الف) مرا چو ابر بهاري به گریه آر و بخند          

 شبنم کند خنک جگر گرم الله را  ب) اشک است غمگسار دل داغدیگان           
 من صدا شديدر گل سکوت کردي و در  ات به رنگ صدا و سکوت بود          ج) زیبایی

 گیردشکن نمیکه سایه از سر هیزم د) دلم شبیه درخت آن چنان پر از مهر است          
    سخن در حالت آرد سنگ راگفتار شیرین، بی ه) فرهاد شورانگیز اگر در پاي سنگی جان بداد          

 ) ب، الف، ه، د، ج4) د، ب، ج، الف، ه                  3 ، د، الف، ب، ه               ) ج2، د، ه، ج                  ) الف، ب1
 داراي شیوة بالغی است. …جز بیت  بیات زیر بههمۀ ا -6

 بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است برد پیغام   را که می به خشم رفتۀ ما )1
 زند میناگر نه بر درخت تر کسی تبر  دم و سزاستننه سایه دارم و نه بر، بیفکن) 2
 سازد که سوهان زود ناهموار را هموار می اگر خواهی مالیم نفس را، تن در درشتی ده) 3
  سازه شودچه جگرسوزه بود باز جگر آن بود دار و خمش، ور خمشی تلخ ) راز پنهان4

 ؟ کدام بیت با بیت زیر یکسان است نقش ضمیر پیوستۀ -7
 »ر میان طینتا کی نهان بود دل تو د  یعنی تو نیز دل بنما گر دلیت هست«
 چو نان ریزه کنونم ز خاك ره برچین  ) چو نان پخته ز تاب تو سرخ رو بودم1
   وگر به خار رسد پا به کندنش منشین  گر سر تو به گل دربود مشوي بیاا) 2
   نیبدان طرف که مکان نبود و مک دیگو  تیدبه کبک فاخته کآخر کجا ب دی) گو3
  بگرفت بوي یار و رها کرد بوي طین   گارن گیردش  همی کنار در بس که ) از4

 است؟ آمده در کدام گزینه  »تا در این ره چه کند همت مردانۀ ما ایم/ در ره عشق وطن از سر جان خاسته« مفهوم بیت -8
 خاطبع خسیس ژاژ تا سوي گولخن رود آب به جوي من رود جان چو سوي وطن رود )1
 لغزد قدم ت است جان در آب و گل ترسم که درمس من گردد وطن خالی کن این تن را ز خالی نمی )2
 است نی ضیاع وطن  به ضیانیاز من   همه ضیاع و عقار وطن از آن شما )3
 وطن را گر شناسد جان به قربان وطن گردد ز ایمان وطن جان را بود جانان  بود حب وطن )4

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟ -9
 دست نه و ملک به زیر نگین  زیر قدم پاي نه و چرخ به  )1
 سکندر آیینه و خضر آب حیوان یافت بخشیدند  ) به هر که هر چه سزاوار بود،2
 فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه شکن باش  )3
 این است و بس خویش را در خویش پیدا کن، کمال  ) گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس4

 ؟ ناسب بیشتري با بیت زیر داردتکدام بیت  -10
 »قیو جهد هست رف قیزانکه توف   قیتوست و بر خدا توف جهد بر«
  ما را ةسر برید در تن رهنید کبیف نبرد همت کس از تالش گوي تسلی  )1
 کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد  ) تا که از جانب معشوق نباشد کششی2
 بکوش یدل که توان يا هر قدر ) گر چه وصالش نه به کوشش دهند3
 رساند مرغ آتشخواره را سنگ، روزي می چینان قناعت را تالش رزق نیست  ) ریزه4

 )2(فارسی 
 (ستایش: لطف خدا)

 ادبیات تعلیمی 

 ادبیات پایداري 

 ادبیات غنایی
 (پروردة عشق)

 56تا  10صفحۀ 

 دقیقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدففارسیهاي 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 

 روز چیست؟گذاري شما براي آزمون ام هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  

  
  

  سؤال) 160کتاب جامع فارسی یازدهم ( 382تا  223هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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  و األدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀعی ۀ  إلی أومن  ن األصح17ـ  11(أو المفهوم العربی( :          

  »: ن!الحس قِخُلُمن ال األعمال میزان یأثقَل ف یءلیس ش«  -11

 !خلق نیکو هست ،ترین چیز در ترازوي اعمال سنگین )2      !خلق نیکو نیست ،ترازوي اعمال در ترین چیز سنگین )1

 ! وجود نداشتنیکو در ترازوي اعمال  خالقیا تر از سنگین ي چیز )4 !تر از خلق نیکو نیست در ترازوي اعمال چیزي سنگین )3

 »: أَجرِ العاملِ! رُ من عملَ بِه ال ینقُص منمن علَّم علماً، فَلَه أَج« -12

 کاهیم!دهنده نمی از پاداش انجامکه  در حالیبه آن عمل کرده،  علمی را یاد بگیرد براي او پاداش کسی است که ) هرکس1

  !شود نمیده کم دهن از پاداش انجامکه  در حالیبه آن عمل کرده،  که پاداش کسی را دارد) هرکس دانشی را یاد بدهد 2

 کاهیم!از پاداش او نمی که در حالی کند می) کسی که دانشی را بیاموزد اجر او مانند پاداش کسی است که به آن عمل 3

 !شوداز پاداش او چیزي کاسته نمی که کننده است در حالی آموزش داد براي او پاداش عمل که دانش را ) آن4

13- »جلسه لقوم عن مالعاقلُ ی قوم بِتکریمهم دائماًالشابکبار قَومه بِالتّواضُع و ی :«! 

 شود! امی داشتن آنها بلند میخیزد و همیشه براي گر زرگتران قوم خود با فروتنی بر می) جوان خردمند براي ب1

 پردازد!  و همواره به گرامی داشتن آنها میخیزد  جاي خود براي بزرگان قومش بر می ) جوان عاقل با فروتنی از2

 خیزد! ود و همواره به تکریم آنها بر میش وتنی براي بزرگتران قومش بلند می) جوانی که عاقل است با فر3

 کند! مجلس با تواضع و فروتنی اقدام میبزرگان قوم خود در  بزرگداشت) جوان عاقل همیشه براي 4

14- ن الصحیح:عی 

  !خارج کرد ها به سوي روشنایی یکیتار مت را ازقو :!النّور إلی لماتظّالأخرِج قَومک من ) 1

  !شمارد هاي خوب را غنیمت می فرصت ،نشاط آموز با دانش :!الفُرص الجیدةالّذي یغتنم  إنَّ التلمیذ النشیط هو) 2

  !خریدماست در وسط شهر که از فروشگاهی را دیروز قلم قرمزم  :!أمس فی وسط المدینۀِ اشتریت قلمی األحمر من متجرٍ) 3

 بود! باغ ما  باغ سبز زیباتر از  منظرة :!أجمل منظر الحدیقۀ الخضراءما ) 4

 

 دقیقه 10   )2( زبان قرآن ،عربی

 ت األخالقِ من آیا

 فی محضرِ المعلِّمِ 
 28تا  1 صفحۀ

 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعربیهاي 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 امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  
  

  

  سؤال) 140کتاب جامع عربی یازدهم ( 230تا  91هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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 :الخطأعین  -15

هـاي اخاللگـرت آگـاه    آموزان بخـوانی، همکالسـی   ت را مقابل دانشاگر انشای :!ك المشاغبونتنبه زمالؤفسوف ی الطّالبتقرأ إنشاءك أمام  إنْ) 1

 خواهند شد!

2(  سهمب یشاغمالئهمع کانَ التلمیذ المکرد!هایش صحبت میکالسیآموز اخاللگر آهسته با هم دانش :!ز 

 شود!آموزان است که روي آن نوشته می انشتابلویی در مقابل د ،تخته سیاه :!اَلسبورةُ لَوحۀٌ أَمام الطّلبۀ یکتَب علَیها) 3

   کنند!افراد در کارهاي دیگران جاسوسی میاز ایم که بعضی گاهی دیده :!نَأُمور اآلخَرِی قَد نشاهد أنَّ بعض األشخاص یتَجسسونَ فی) 4

 »: !براي نوشتن انشایش موافقت کرد آموز معلم با درخواست دانش« -16

 المعلّم یوافقُ علَی طَلَبِ الطالبِ لکتابۀِ إنشائه!) 2 وافَقَ المعلِّمۀُ علَی طَلَبِ الطالبۀِ لکتابۀِ إنشائه!) 1

 وافَقَ المعلّم علَی طَلَبِ طالبِه لکتابۀِ اإلنشاء!) 4 مۀُ وافَقَت علَی طَلَبِ الطالبۀِ لکتابۀِ إنشائها!المعلّ) 3

 :الخطأ نیع -17

 :»!ما تَزرع فی الدنیا تحصد فی اآلخرة) «1

 این جهان کوه است و فعل ما ندا                ســـوي مـا آیـد نـــداها را صـدا

 :»!هــل قبل الکالم قلَّ خطــؤتأَممن ) «2

 هرگاه تـمام باشد دانایــــــی             این کــس انــدك باشـد گفـتارشکه 

3 (»دوج ن جدم«: 

 شود                  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد نابرده رنج گنج میسر نمی

  :»ب المجرَّب حلَّت به النّدامۀ!من جرّ«) 4

 خرد کامل و موزون گردد يرونی                جربه و علم چو مقرون گرددبا ت

 :الخطأعین  -18

  األَجرُ: ما یعطی مقابِلَ عملِ موظَّف أَو عاملٍ! )2     و یمیناً! یساراًالتَف: حرَّك أو أدار رأسه  )1

 القیام باألعمال القبیحۀ! ذي یرغب اآلخَرینَ علیالمفسد: الّ )4 التّواب: الّذي یقبل التوبۀ و جاء للمبالغۀ! )3

 :فیه اسلوب الشرط لیسما عین  -19

1 (فهمۀ ین تَعلَّم اللّغۀ العربیلْ) 2 !صحیحٍ لغۀ القرآن بشکلٍ مه بِصدقٍما تَعم نفعی النّهایۀیک ف!  

 !إلی النّاس  یحسنُمن یحب اهللاَ) 4 !أخطاء اآلخرینَ صغیرة شاهد تُ إن کانت روحک کبیرةً) 3

 عن الباقی: یختلف» من«عین  -20

  !الدراسی فی نهایۀ العامِ ینجح رسدن یم :لمیذ المعلّمقال للتّ) 2 من صدقک! ک القَدن صم کصدیقُ )1

 !إلی األملِ لْصلم ی الخطر یرکب ممن لَ )4 !یصبر علی المصائب یفلح علی اهللا و من یتوکّلْ )3
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 نیازهاي برتر و بنیادین انسان است؟   موارد کدام گزینه، بیانگر ویژگی  -21
 ها تضمین سعادت دنیوي و اخروي انسان در صورت پاسخ درست به آن -هاي ویژة اعطایی به انسان برآمده از سرمایه )1
  ها  دنیوي و اخروي انسان در صورت پاسخ درست به آن تضمین سعادت -) قدرت آگاهی انسان نسبت به این نیازها2
 آماده بودن پاسخ به این نیازها در عالم طبیعت -) قدرت آگاهی انسان نسبت به این نیازها3
 آماده بودن پاسخ به این نیازها در عالم طبیعت    -هاي ویژة اعطایی به انسان برآمده از سرمایه) 4

 طلبد؟  وجود کدام ویژگی در پاسخ به سواالت برتر را می» روي انسان هاي پیش گوناگونی راه«و » انسان مختلف دروجود نیازهاي «هر یک از موارد    -22
 مرتبط با ابعاد انسان بودن  -) درست بودن2 مرتبط با ابعاد انسان بودن  -جانبه بودن همه )1
 ن قابل اعتماد بود -) درست بودن4 قابل اعتماد بودن  -جانبه بودن ) همه3

  عبارت شریفه را مطرح نموده است؟ ها شده، کدام است و خداوند در مورد دین حضرت ابراهیم (ع) کدام  که لطف و رحمت خدا شامل حال انسان هاي این از نشانه  -23
 »مسیحی نه یهودي بود و نه« -ها را برعهده گرفت. ها را تنها نگذاشت و با نشان دادن راه مستقیم خوشبختی، هدایت آن انسان )1
 » در آن مخالفت نکردند.« -) پیامبران را فرستاد تا هر کدام براي خود دینی را تبلیغ کنند و هادي مردم به سوي آن باشند.2
 » در آن مخالفت نکردند.« -عهده گرفت.ها را بر ستقیم خوشبختی، هدایت آنها را تنها نگذاشت و با نشان دادن راه م ) انسان3
 »نه یهودي بود و نه مسیحی« -تاد تا هر کدام براي خود دینی را تبلیغ کنند و هادي مردم به سوي آن باشند.پیامبران را فرس) 4

 گردد؟  کدام عوامل سبب تغییر یافتن تعالیم انبیا نسبت به اصل آن می  -24
 اندیشه و امور مربوط به آن  ) رشد تدریجی سطح فکر و2  تالش دشمنان دین در از بین بردن تعالیم الهی و گسترش رذایل اخالقی )1
  ها در گذر زمان متفاوت شدن نیازهاي انسان) 4  ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت  )3

 گردد؟  حکم روزة ماه مبارك رمضان بر هر مکلّفی چیست و در چه صورت این حکم الهی معکوس می  -25
 ها به اهمیت روزه  نرسیدن سطح درك انسان -) واجب2 ه گرفتن وجود ضرر و ضرار در صورت روز -جایز )1
 وجود ضرر و ضرار در صورت روزه گرفتن -) واجب4 ها به اهمیت روزه نرسیدن سطح درك انسان  -) جایز3

کنند زیاد  ها استفاده می از ترجمه دانند و فقط حتی زبان قرآن را نمیقرآن کریم در افکار و قلوب کسانی که  العادة نفوذ خارق«اگر بگوییم:   -26
 مؤید کدام جنبۀ اعجاز قرآن کریم است؟ » است.
 خاب کرده تا به بهترین وجه معناي مورد نظر را برساند. ها را انت ترین کلمات و عبارت سباعجاز لفظی که زیباترین و منا )1
  تا به بهترین وجه معناي مورد نظر را برساند. خاب کردهها را انت ترین کلمات و عبارت سب) اعجاز محتوایی که زیباترین و منا2
 دهد از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده است. هایی دارد که نشان می ) اعجاز لفظی که مطالبش ویژگی3
 دهد از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده است. هایی دارد که نشان می ) اعجاز محتوایی که مطالبش ویژگی4

 کردند و نتیجۀ این ویژگی قرآن کریم به چه صورت تبلور یافته است؟  ن مردم را از شنیدن قرآن منع میبه چه دلیل، سران مشرکا -27
  اسالم آوردن ادیبان و دانشمندان -بدیل ) محتواي زیبا و بی2 اسالم آوردن ادیبان و دانشمندان  -رسایی تعبیرات با وجود اختصار )1
 انسجام درونی در عین نزول تدریجی -بدیل ) محتواي زیبا و بی4 درونی در عین نزول تدریجی انسجام -) رسایی تعبیرات با وجود اختصار3

 هر کدام از آیات شریفۀ زیر مؤید کدام جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن کریم است؟   -28
 » بخشد. پاك و پاکیزه می حیاتهر کس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند به او « -
  ».یافتند میاگر از نزد غیر خدا بود قطعاً در آن اختالف و تعارض « -
  ».بخشیم میآسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت « -
  سابقه  ذکر نکات علمی بی -نجانبه بودن قرآ جامعیت و همه -لیتتأثیرناپذیري از عقاید دوران جاه )1
  سابقه    ذکر نکات علمی بی -انسجام درونی در عین نزول تدریجی -ان جاهلیتتأثیرناپذیري از عقاید دور) 2
 انبساط جهان  -تک آیات ناسازگاري نداشتن تک -جانبه بودن قرآن ) جامعیت و همه3
 انبساط جهان -انسجام درونی در عین نزول تدریجی -جانبه بودن قرآن جامعیت و همه) 4
 

 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.توانید سؤالشما می هاي مذهبی،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 15
 

 )2(دین و زندگی 

 تفکر و اندیشه 
(هدایت الهی، تداوم 

 هدایت، 
معجزة جاویدان، 

 »)ص«هاي پیامبر  مسئولیت
 58 تا 8 صفحۀ

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفدین و زندگیهاي 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 امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 

  
 
  

  سؤال) 200کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ( 490 تا 291هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  8: ۀصفح دهمیازعمومی   1400 آذر 19آزمون  -)3( ةپروژ 
 

کنیم و برپایی عدالت توسط  به کدام آیه استناد می ،حکومت اسالمی ضرورت اجراي احکام اسالمی است اگر بگوییم یکی از دالیل تشکیل  -29
 چه کسانی مورد نظر است؟ 

 مردم  -»بالبینات و انزلنا معهم الکتاب ...رسلنا لقد ارسلنا «) 2 مردم  - »انّهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ...« )1
 انبیا - »انّهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ...«) 4 انبیا  -»بالبینات و انزلنا معهم الکتاب ...رسلنا لقد ارسلنا «) 3

به ترتیب اشاره به ضرورت عصمت در کدام » سلب شدن امکان هدایت«و » تعالیم الهی انحراف در امکان«، »از دست رفتن اعتماد مردم«  -30
 سالت دارد؟ هاي مربوط به ر حوزة مسئولیت

 هاي الهی  اجراي فرمان -تعلیم و تبیین تعالیم -) دریافت و ابالغ وحی2 دریافت و ابالغ وحی  -دریافت و ابالغ وحی -تعلیم و تبیین تعالیم )1
 ریافت و ابالغ وحید -تعلیم و تبیین تعالیم -تعلیم و تبیین تعالیم) 4 هاي الهی اجراي فرمان -دریافت و ابالغ وحی -دریافت و ابالغ وحی) 3

 

 
 کند و در آن به کدام نکته اشاره شده است؟   یک از نیازهاي برتر می هاي مبارکشان جاري بود، ما را متوجه کدام که امام سجاد (ع) پیوسته بر لب دعایی   -31

  وقات افسوس بر گذر ایام زندگانی بدون توجه به غایت مخل -) شناخت هدف زندگی1
 ظرفیت عمر براي پرداختن به هدف آفرینش انسان -درك آیندة خویش) 2
 افسوس بر گذر ایام زندگانی بدون توجه به غایت مخلوقات  -خویشآیندة ) درك 3
 ظرفیت عمر براي پرداختن به هدف آفرینش انسان -شناخت هدف زندگی) 4

  کند؟    چیست و انسان را مستوجب کدام عقوبت میگزینش برنامۀ غیرالهی، علیت زیان دیدن انسان  صورتدر  -32
  گمراهی دور و دراز در دنیا و زیان آشکار در آخرت  -گویی به نیازهاي برتر ) ناتوانی در پاسخ1  

 گمراهی دور و دراز در دنیا و زیان آشکار در آخرت -هاي ناهمگون تضاد مداوم برنامه) 2
 کاري و ترك دنیا با دست خالی  زیان -هاي ناهمگون ) تضاد مداوم برنامه3
 کاري و ترك دنیا با دست خالی زیان -گویی به نیازهاي برتر ناتوانی در پاسخ) 4

 یک از نیازهاي برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟ شعر زیر با کدام -33

 » دن به کارتا به یکی تجربه آموختن / با دگري تجربه بر/  خردمند هنرپیشه را / عمر دو بایست در این روزگار مرد«
 زیرا در این نیاز، سخن از تجربه آموختن و استفاده از تجربه در کار است. -) شناخت هدف زندگی1
 زیرا در این نیاز، سخن از تجربه آموختن و استفاده از تجربه در کار است. -) کشف راه درست زندگی2
 دوزي مطرح شده است.ان ر این نیاز، دلیل و هدف از تجربهزیرا د -) کشف راه درست زندگی3
  اندوزي مطرح شده است.   هدف از تجربهاین نیاز، دلیل و  زیرا در -) شناخت هدف زندگی4

 دارد؟.» خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود . . «سورة شوري:  13کدام بیت از لحاظ معنا و مفهوم قرابت بیشتري با آیۀ  -34
 ) وز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او اول هم او آخر در این کار  2 ت ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر  خط اس یکی) 1
 ) ز احمد تا احد یک میم فرق است / جهانی اندر آن یک میم غرق است 4 دعو الی اهللاایان این راه / بر او نازل شده ا) بر او ختم آمده پ3

 ترتیب مؤید و معلول چیست؟ ریف در عصر نزول آن، بهمصونیت قرآن از تح -35
 عنایت الهی و اهتمام پیامبر و تالش مسلمانان -) استغنا از تصحیح2 لطف الهی و اهتمام پیامبر (ص) و امامان معصوم -از تنظیم نیازي بی) 1
  لطف الهی و اهتمام پیامبر (ص) و امامان معصوم   -صحیح) استغنا از ت4 عنایت الهی و اهتمام پیامبر و تالش مسلمانان -نیازي از تنظیم ) بی3

  نماید؟  کند و کدام فرمان را صادر می فرماید نهایت عجز و ناتوانی انسان را نشان دهد، او را با کدام ویژگی معرفی می جا که خداوند متعال اراده می آن -36
 »فأتوا بسورة مثله« -ر حقیقت دین و کافر به قرآن) منک2 »فأتوا بسورة مثله« -) شکاك و مردد در الهی بودن قرآن1
 »ال یأتون بِمثله« -) منکر حقیقت دین و کافر به قرآن4 »ال یأتون بِمثله« -) شکاك و مردد در الهی بودن قرآن3

  آسمانی است؟ کدام اعجاز محتوایی این کتابدهندة  استفاده شده است، نشان» علم«کلمۀ بار از  770این که در قرآن بیش از  -37
 ) انسجام درونی در عین نزول تدریجی 2  جانبه بودن ) جامعیت و همه1
 سابقه ) ذکر نکات علمی بی4 ) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت3

  ؟شدند مند هرسالت پیامبر (ص) آغاز شد و چگونه مردم از آن بهر ۀبرناموالیت به معنی سرپرستی و رهبري در جامعه، از چه زمانی در  -38
 والیت الهی ۀسایانجام اعمال در  -بعد از دعوت علنی) 2 والیت الهی ۀسایانجام اعمال در  -بعد از هجرت) 1
 مراجعه به مرجع براي فهم آیات خداوند -بعد از دعوت علنی) 4 مراجعه به مرجع براي فهم آیات خداوند -بعد از هجرت) 3

 ها از هدایت معنوي چیست؟  مندي انسان لول چیست و یکی از شروط بهرهمشاهدة عالم غیب و تَصرف در عالم خلقت، مع -39
 هاي آماده براي هدایت  داشتن دل –ایمان و عمل فرد درجۀ ) 2 داشتن لیاقت و استعداد براي کسب مراتب کمال   –) عبودیت و بندگی 1
 داشتن لیاقت و استعداد براي کسب مراتب کمال   –رد ایمان و عمل فدرجۀ ) 4 هاي آماده براي هدایت   داشتن دل –) عبودیت و بندگی 3

  چیست؟ کنند، به منزلۀ اکرم (ص) عمل می لهاي رسو اثر کردن تالش داشتن اتحاد و همدلی مسلمانان در مقابل دشمنان اسالم که در راستاي بی -40

 حمایت از مسلمانان) 4 ص)  ) قدرشناسی از پیامبر(3 ) داشتن برنامه براي وحدت2 ) والیت ظاهري پیامبر(ص)1

 سؤاالت آشنا  -)2( دین و زندگی 
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41- He was only … away from the reactor when the explosion happened, so he was able to describe 

the shocking experience. 

1) a few hundred meters                    2) a few hundreds of meter  

3) few hundred meters                      4) few hundreds meter  

42- I … early in the morning because I like watching the sunrise. 

1) take usually a walk  2) usually take a walk  

3) take a walk usually  4) take a usually walk 

43- After months of practicing and years of hard work, it was not … she was the front-runner in the 

competition. 

1) familiar  2) surprising  

3) available  4) additional 

44- Fortunately, the work was done quickly with the help of a computer program designed … for 

that purpose. 

1) frequently  2) honestly  

3) fluently  4) specifically  

45- We didn’t … there would be a problem about finding a comfortable hotel in the city. 

1) belong  2) imagine   

3) exchange  4) receive 

46- The new student has an unfriendly …, which makes him very unpopular among other students. 

1) manner  2) skill   

3) pattern  4) action  

 

 

  PART A: Grammar and Vocabulary  

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

 

 )2( زبان انگلیسی 
 

 دقیقه 10
Understanding 

People 
(Get Ready,…, 

Writing) 
 45تا  15 صفحۀ

 

 هاي مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید. دهید، سؤال آزمون می زبان غیرانگلیسی (فرانسه یا آلمانی) وزان گرامی در صورتی که شماآم دانش

  
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف

 را بنویسید: خود 10ز گذاري چند ا ، هدفزبان انگلیسیهاي 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 امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
  

 
  

  سؤال) 189کتاب جامع زبان انگلیسی یازدهم ( 436تا  248هاي آزمون بعد: سؤاالت  برنامۀ تمرین
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PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

 

People often ask which language is the most difficult to learn, and it is not easy to answer because 
there are many factors to take into consideration. Firstly, in a first language the differences are 
unimportant, as people learn their mother tongue naturally, so the question of how hard a 
language is to learn is only for learning a second language. A native speaker of Spanish, for 
example, will find Portuguese much easier to learn than a native speaker of Chinese because 
Portuguese is very similar to Spanish, while Chinese is very different, so first language can affect 
learning a second language. The greater the differences between the second language and our first 
are, the harder it will be for most people to learn. Many people answer that Chinese is the hardest 
language to learn, possibly because of the Chinese writing system and its pronunciation. However, 
for Japanese speakers, who already use Chinese characters in their own language, learning how 
to write will be less difficult than for speakers of languages using the Roman alphabet.   

Some people seem to learn languages readily, but others find it very difficult. Teachers and the 
conditions in which the language is learned also play an important role, as well as each learner’s 
motivation for learning. If people learn a language because they need to use it professionally, they 
often learn it faster than people studying a language that has no direct use in their daily life.  No 
Language is easy to learn well, although languages which are related to our first language are 
easier. In the end, it is impossible to say that there is one language that is the most difficult 
language in the world.  

 

47- According to the passage, learning Portuguese is easier for Spanish speakers because … . 
1) it has an easy writing system 
2) it is easier than Chinese  
3) there are many similarities between the two languages 
4) there are many differences between the two languages  

48- The writer believes that …  .  
1) learning a second language is not related to our first language at all 
2) learning a second language can have a great influence on our first language  
3) the differences between languages are not important in the learning process  
4) great differences between two languages can make the learning process more difficult 

49- The underlined word “readily” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
 1) absolutely  2) probably 3) easily   4) quietly    

50- Which of the following statements is NOT TRUE, according to the passage?  
1) Only teachers have a key role in language learning.  
2) The conditions in which a language is learned are important, too.  
3) Languages which are related to our mother tongue are easy to learn for us.  
4) It is not possible to say that which language is the hardest in the world.  
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1−در يك دنبالة هندسي نسبت جملة سيزدهم به جملة چهارم برابر - 51
اول اين دنباله چند برابر مجموع پنج جملة دوم آن  ةاست. مجموع ده جمل 512

 ؟است

1 (31-  2 (33
32   3 (−31

32   4 (33  

yصورت ي زير بهاگر معادلة سهم - 52 x bx c= +   ؟يك واحد بيشتر است ،سهمي زير صفرهاياز دو برابر قرينة  هاي كدام معادله ريشهباشد،  2+

1 (x x+ − =2 6 9 0   

2 (x x+ − =2 12 7 0  

3 (x x+ − =2 6 11 0  

4 (x x+ − =2 7 12 0  

yسهمي  - 53 x mx= + +2  ؟كدام است mحدود ،كند نميعبور فقط از ناحية سوم  1

1 (m >0     2 (m− < <2 2   

3 (m < −2     4 (m >1   

x)اگر معادلة  - 54 )(x kx )− + + =23 1  ؟كدام است kباشد، مجموع مقادير ممكن براي ، متمايزةريش 2داراي  0

  2) 2    صفر) 1

3 (2-    4 (−10
3   

αاگر - 55 βو 1+ xمعادلة هاي ريشه 1+ x+ − =2 4 1  ؟هستند β2و α2صورت هاي كدام معادله به در اين صورت ريشه ،باشند 0

1 (x x+ + =2 3 1 0     2 (x x+ + =2 12 16 0  

3 (x x− − =2 3 1 0    4 (x x− + =2 12 16 0  

)بزرگتر معادلةجواب  - 56 x )( x )
xx

+ + + = +
−

3 23
33 2

1 11 1 1
1

 ؟كوچكتر آن بيشتر است جوابچقدر از  

1 (2    2 (5   

3 (2 2     4 (3  

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

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

 

 )1( حسابان
 )1حسابان (

/)1(كل فصل جبر و معادله 
تر با تابع،  (آشنايي بيش تابع

  انواع توابع تا ابتداي 
  معادالت و توابع)

  48تا  1هاي  صفحه

 سوال260-پيمانه13                   :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5370 :(كد )1ي حسابان (كتاب آب

 670تا  411 هاي سوال
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12فرد متواليصحيح مجموع معكوس دو عدد  - 57
 ؟است، مجموع مربعات آن دو عدد كدام است 35

1 (85    2 (130  

3 (74    4( 95  

تر به تنهايي  كشد تا نقاش سريع ها نصف ديگري باشد، چند روز طول مي كنند. اگر سرعت كار يكي از آن روز رنگ مي 7اي را با هم در  دو نقاش، خانه - 58

 ؟خانه را رنگ كند

1 (11    2 (12  

3 (5/10    4 (5/11  

fشكل زير، مربوط به تابع - 59 (x) است. خطy = 1
fنمودار تابع 2 (x)g(x) x

f (x)
=  كند؟ را در چند نقطه قطع مي 2−

  صفر) 1

2 (2  

3 (3  

4 (4  

xهاي معادلة تعداد جواب - 60 x x− − − =2 1  ؟كدام است 0

  1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3  

xچند عدد صحيح در نامساوي - 61 − + <4 1  ؟كند صدق مي 7

1 (10    2 (11  

3 (12    4 (9  

xخط - 62 a= نمودارهاي دو تابعf (x) x= وg(x) x= −   از يكـديگر  اگر فاصلة اين دو نقطـه  .كند قطع مي Bو Aدر دو نقطةترتيب  بهرا  1−

 ؟كدام است a،باشد 7 

  9فقط ) 2    4فقط ) 1

  فاقد جواب) 4    9و  4) 3

yسهمي - 63 x x= − + +2 2 فاصلة رأس اين سهمي از خط گذرنده از دو  .كند قطع مي Bو Aمحورهاي مختصات را در نقاط مثبت هاي ، قسمت3

 كدام است؟  Bو Aةنقط

1 (2 2     2 (2   

3 (2
2     4 (3 2   

)Oدايره به مركز  - 64 , )3 xو مماس بر خط  2 y− + =4 3 9  ، چند نقطة مشترك با محورهاي مختصات دارد؟0

    2 )2      صفر )1

3( 3    4 (4  
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yصورت به ADمعادلة ضلعزير، فرضي در مربع اگر  - 65 x m+ − =2 4 )صـورت   به Bو مختصات رأس 0 , )2 باشـد،   20و محـيط مربـع برابـر    3
 ؟تواند باشد ميكدام  mمقدار

1 (9      
2 (6  
3 (6-      
4 (4-  

 ؟نيستندكدام دو تابع مساوي  - 66

1( g(x) x x , f (x) ( x)= − − = − 31 1 1   2 (x xg(x) , f (x)
xx

= =
3 2
2  

3 (x xg(x) , f (x)
x x

+ += =
+ +

2
2

11
1

    4 (xg(x) , f (x) x
x

−= = −
+

2 1 11  

fشكل زير مربوط به نمودار تابع - 67 (x) a x b= −  ؟كدام است (b,a)باشد، دوتايي مرتب مي +

1 (( , )1 2       
2 (( , )−2 1   
3 (( , )− −1 2       
4 (( , )−1 2  

fدامنة تابع اگر - 68 (x) x x= − − +22 ]صورت به 3 ]a, b گاه دامنة تابع باشد، آنxg(x)
ax (a b)x bx

−=
+ + −3 2

3 صـحيح  شـامل چنـد عـدد     2

 ؟نيست
1 (1    2 (3  
  صفر) 4    2) 3

در تابع  - 69
f :[ , ) B

f (x) x x

+ ∞ →


= − +
2

2
4 1

 باشد؟ تواند نمييك  كدام B، مجموعة

1 ([ , )− + ∞3    2 ([ , )− + ∞4    
3 ([ , )+ ∞0    4 (   

yنمودار تابع - 70
x

=
+
1

 ؟تكدام اس 1

1(     2 (  

  

3(     4 (  
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M̂در شكل مقابل، اگر - 71 =  مركز دايره است.) O( ؟است چند درجه Bباشد، اندازة زاوية 024

1( 30    2 (33  

3( 36    4 (40  

Âاگر  به يك فاصله است. ABCاز سه رأس مثلث Oنقطة - 72 = B̂و 0110 =  ؟چند درجه است ABOگاه اندازة زاوية ، آن020

1 (30    2 (40  

3 (50    4 (60  

,C(Oدو دايرة - 73 m )−2 Cو 1 (O , )′ ′ dالمركزين   با خط 1 OO′=  متقاطع هستند؟ ′Cو C، دو دايرةmمقدار ازاي كدام به اند. مفروض 1=

1 (1    2 (3
2   

3 (2    4 (3  

A)ˆالزاوية شعاع دايرة محاطي داخلي مثلث قائم - 74 ) ABC= ABكه در آن 090 = BCو 2 =  ؟باشد، كدام است 6

1 (−2 2 2     2 (−2 1  

3 (2    4 (2
2  

AEقطع كنـد. حاصـل   Eدهيم تا دايرة محيطي مثلث را در نقطة را رسم كرده و امتداد مي ABCاز مثلث ADنيمسازدر شكل مقابل،  - 75 DE× 

 ؟برابر كدام است

1 (BD2     2 (AB2   

3 (CD2     4 (CE2   

  

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف

  

 ) 2( هندسه
  ) 2( هندسه

ها مفاهيم اوليه و زاويه(دايره 
هاي طولي در رابطه -در دايره

هاي محاطي چندضلعي -دايره
هاي محيطي دايره -و محيطي

  و محاطي مثلث)
  26تا  9هاي  صفحه

 لسوا70-پيمانه3                        :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5342: (كد )2هندسه ( كتاب آبي

 250تا  241 و 210تا 151 هاي سوال
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,C(Oدو دايرة - 76 R) وC (O , R)′ ′ رابر طول و طول مماس مشترك خارجي دو دايره سه ب 10اگر طول خط المركزين دو دايره برابر بااند.  مفروض 2

 ؟كدام است Rها باشد،  مماس مشترك داخلي آن

1 (1
2     2 (2

2   

3 (3
2     4 (1  

كنيم تا دايرة  المركزين دو دايره رسم مي تر، عمودي بر خط كتنها يك مماس مشترك دارند. از مركز دايرة كوچواحد،  10و  2هاي  با شعاعدو دايره  - 77

 ؟كدام است ABقطع كند. طول Bو Aتر را در نقاط بزرگ

1 (9    2 (12  

3 (16    4 (18  

AB)در ذوزنقة - 78 CD) ABCD ،AB =10،DC ADو 15= = هاي اين ذوزنقه، مماسي بر دايـرة   محل تالقي امتداد ساق Pاز نقطة است. 7

 ن قطعة مماس كدام است؟كنيم. طول اي رسم مي Dو Aگذرنده از نقاط

1 (5    2 (5 6   

3 (7    4 (7 6   

بر دايرة كوچكتر و بزرگتر ممـاس اسـت.    ′Tو Tترتيب در نقاط به Lبر هم مماس خارج هستند. خط Mدر نقطة 8و  2هاي  دو دايره به شعاع - 79

 است؟كدام  ′NTTقطع كند، مساحت مثلث Nامتداد دهيم تا دايرة بزرگتر را در نقطة Mرا از طرف نقطة MTاگر

1 (32    2 (48  

3 (64    4 (96  

,C(Oطول مماس مشترك خارجي دو دايرة متقاطع  - 80 R)3 وC (O , R)′ ′  ؟باشد، كدام است R2ها كه طول وتر مشترك آن 2

1 (( )R+6 2     2 (( )R+6 3  

3 (( )R+6 2    4 (( )R+6 3  
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]گزارة - 81 ]p (p q) p ∧   ؟ارز است هاي زير هم يك از گزاره با كدام 

1 (q p   2 (p q∧   3( p q∨   4 (p q  

xگزارة سوري - 82 , y ;P(x, y)∀ ∈ ∃ ∈  گزاره نماي با كدامP(x, y) ؟داراي ارزش درست است 

1 (x y− ≥ 3   2 (yx ≥ 3  3( x
y

≥ 3  4 (x y+ ≥ 3 

Aاست. اگر مجموعة Aهاي مجموعة يرمجموعهدو برابر تعداد ز، Bهاي مجموعة تعداد زيرمجموعه - 83 B داراي يك عضو و مجموعةA B  داراي
 كدام است؟ Aهاي مجموعة زيرمجموعه باشد، تعداد زيرمجموعه 256

1 (8  2 (16  3( 32  4 (64 

}عةمجمو - 84 }A , , , ,= 1 2 3 4  ؟باشند نداشتهها بيشتر از دو عضو  كدام از زيرمجموعه اي كه هيچ گونه توان افراز كرد كه به  را به چند طريق مي 5
1 (11  2 (16  3( 26  4 (41 

 مجموعة مرجع است) U( ؟هاي شرطي زير درست است قضيهيك از  عكس كدام - 85
1 (A B A C B C=  =      2 (A B A B= ∅  − =  
3( A B A B A B=  =     4 (A B A B U′=  = 

]دو مجموعة دلخواه باشند، حاصل عبارت Bو Aاگر - 86 ](A B) A (A B)−   ؟دام استهمواره برابر ك 

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

Bاگر - 87 A⊆ هاي زير برابر مجموعة يك از مجموعه باشد، كدامA′ ؟نيست 
1 ((A B) B′ −   2 ((B A) (A B)′ ′−    3( (A B) A′ ′   4 ((A B ) (B A)′ ′ −  

]اگر - 88 ] [ ]C (A B) B A (A B) ′= −     وD (A B) B′= −  باشند، حاصلC D− ؟همواره برابر كدام است 

1 (B A−   2 (A B   3( A′   4 (B′  

}اگر - 89 }A x x= ∈ ≤ ≤21 9 و[ ]B ,= −1  ؟باشد، نمودار شكل زير مربوط به كدام مجموعه است 3

1 (B A×       
2 (A B×   
3( A B B A× − ×      
4 ((A B) (B A)× × 

}اگر - 90 }A a, b ,= +1 3  ،{ }aB , , b= 4 Aو 2 B B A× =  ؟شدتواند داشته با چند مقدار متفاوت مي aگاه باشد، آن ×

 3) 4  2 )3  1) 2  صفر) 1

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟ي گذار هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال

  آشنايي با مباني رياضيات
  )1(كل فصل 

  38تا  1هاي  صفحه

 لاؤس80-پيمانه6                        :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5344د(ك ي آمار و احتمالكتاب آب

 320تا  241هاي سوال
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 ،در تماس با هم هستندو  اند قرار گرفته يعايق هاي پايهروي كه  Cو A،Bخنثي و مشابه  اي با بار الكتريكي منفي را به سه كرة رساناي ، ميلهزير مطابق شكل - 91
كدام ز راست به چپ ترتيب ا به Cو A،Bهاي بار كره ،كرده و سپس ميله را دور كنيمرا از هم جدا  Cو A،Bهاي ر در حضور ميله، كره. اگكنيم نزديك مي

 است؟

  مثبت، منفي، خنثي) 2    مثبت، خنثي، منفي) 1
  ، منفيمنفيمثبت، ) 4    مثبت، منفي، مثبت) 3

×كرة بارداري داراي مقداري بار الكتريكي مثبت است. اگر از اين كره تعداد - 92 136 5بار آن ،بگيريمالكترون  10
شود. بار اولية اين كره چند ميكروكولن بوده  مي برابر 2

e) ؟است / C)−= × 191 6 10 

1 (/ −× 69 6 10  2 (/9 6  3 (/ −× 66 4 10  4 (/6 4  
 طبق اين قانون . . . كه كرد ، قانوني بيانزيربه كمك وسيلة دانشمندي به نام . . .  - 93

 كند، با مربع ها اثر مي كه در راستاي خط واصل آن اي دو بار نقطهاندازة نيروي الكتريكي بين  –آگوستين كولن  شارل) 1
  ها نسبت وارون دارد. آنبار ضرب بزرگي  و با حاصلها متناسب  فاصلة بين آن

كند، با مربع  ها اثر مي اي كه در راستاي خط واصل آن ين دو بار نقطهاندازة نيروي الكتريكي ب –) شارل آگوستين كولن 2
  .متناسب استها  آنبار ضرب بزرگي  و با حاصل وارون نسبتها  فاصلة بين آن

كند، با مربـع   ها اثر مي اي كه در راستاي خط واصل آن اندازة نيروي الكتريكي بين دو بار نقطه – رابرت آندرو ميليكان) 3
  ها نسبت وارون دارد. آنبار ضرب بزرگي  ها متناسب و با حاصل آن فاصلة بين

كند، با مربـع   ها اثر مي اي كه در راستاي خط واصل آن اندازة نيروي الكتريكي بين دو بار نقطه –رابرت آندرو ميليكان ) 4
  .متناسب استها  آنبار ضرب بزرگي  و با حاصل نسبت وارونها  فاصلة بين آن

، نسبت به حالت اولفاصلة دو برابر  دريكي برداشته و به ديگري اضافه كنيم تا بار چند درصد از  .نام در فاصلة مشخصي از هم قرار دارند اندازه و هم ي هما دو بار نقطه - 94
 ؟درصد كاهش يابد 79ها  نيروي الكتريكي بين آناندازة 

1 (20  2 (16  3 (40  4 (60  
q اي نقطه الكتريكي مطابق شكل زير، فاصلة دو بار - 95 C= − μ1 q و 2 C= μ2  60در فاصـلة   q3اي نقطـه  بـار  .است cm40و cm20ترتيب به Oاز نقطة 16

N.m(k در حال تعادل باشد؟ q4اي ار نقطهب چند ميكروكولن باشد تا Oنقطة متري سانتي )
C

= ×
29

29 10 

1 (9-    2 (9  
3 (18-    4 (18  

 )2فيزيك (  دقيقه 25

  )  2فيزيك (
  ساكن  يتةالكتريس

  )1(كل فصل  
  44تا  1هاي  صفحه

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

 وز چيست؟شما براي آزمون امرگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

 الؤس78-پيمانه1                       :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5317: كد) (2فيزيك ( بيكتاب آ

 318تا  241هاي سوال
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چند ميكروكـولن   q2، باشداز طرف بارهاي ديگر q3اي بار نقطه بر نيروهاي وارد برايند چهار برابر، q2اي بار نقطه اگر برايند نيروهاي وارد بر زير،شكل  مطابق - 96

N.mk( است؟
C

= ×
29

29  ).به سمت چپ است q3برايند نيروهاي وارد برو جهت  10

1 (8
15    2 (− 8

15  

3 (15
8    4 (−15

8  

ــار الكتريكــي - 97 qاي نقطــه ســه ب C= μ1 4،q C= − μ2 در  مقابــلمطــابق شــكل ترتيــب  بــه q3و  2

بار  دواز طرف  q2اگر بردار نيروي خالص وارد بر اند. قرار گرفتهمختصات  دستگاهبر روي  Cو A،Bنقاط

Fصورت به SIدرديگر  i j= +80 40
 

N.m(k ؟چند ميكروكولن است q3باشد،   )
C

= ×
29

29 10 

1 (9
125    2 (125

9  

3 (− 9
125    4 (−125

9  

Eبا برابر Mنقطة در q2و  q1حاصل از بارهاي  ميدان الكتريكي برايند زير،در شكل  - 98


به  dرا به اندازة q2اي بار نقطه را دو برابر كنيم و q1اي نقطه اگر بار .است 

E−2برايند در اين نقطهالكتريكي ميدان  ،سمت راست منتقل كنيم


q. نسبتشود مي 
q
2
1

 كدام است؟ 

1 (− 8
27    2 (− 2

3  

3 (8
27    4 (2

3  

ميدان الكتريكي برايند اندازة اگر  .اند ثابت شده cm60به ضلع  ياالضالع در سه رأس مثلث متساوي q3و q،q−2اي نقطه سه بار الكتريكيزير، مطابق شكل  - 99

t برابر باq−2و q3دو بارخط واصل وسط  ناشي از سه بار در
NE
C

= 2000 N.m(k ؟چند نانوكولن است qاندازة  ،باشد 2263 )
C

= ×
29

29 10 

1 (20    2 (20 113
3 13   

3 (4 565     4 (400  

qاي چهار بار نقطه - 100 q C= = μ1 2 qو 4 q C= = − μ3 4 دهيم كه ميدان الكتريكي خالص در مركز مربـع   رأس مربع شكل زير قرار مي چهاردر  صورتي بهرا  4

 ؟اسـت برحسـب نيوتـون كـدام    مربـع  در رأس بارهـاي الكتريكـي    هـر يـك از  نيـروي الكتريكـي وارد بـر     بزرگـي  در ايـن حالـت   .باشـد مقدار ممكـن  بيشترين 

N.m(k , / )
C

= × =
29

29 10 2 1 4 

1 (4/5     2 (8/10  

3 (64/4    4 (24/3  
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×تعدادبه خنثي  اي ذره - 101 135 گيرد.  قرار ميداده شده هاي  با پتانسيلسپس مطابق شكل زير به حالت معلق بين دو صفحة رسانا و الكترون با محيط تبادل كرده  10

e( ؟الكترون گرفته يا از دست داده و جرم اين ذره چند گرم استاين ذره  / C−= × 191 6 Ngو 10
kg

=10( 

  32 –از دست داده ) 2    32/0 –از دست داده ) 1

  32 -گرفته) 4    32/0 –گرفته ) 3

كنيم. با گذشت زمان اندازة شتاب و  رها مي Aنقطة نزديكي كره و در اي با بار منفي را در  نارسانايي قرار دارد و ذره ةروي پايفلزي با بار مثبت  اي در شكل زير، كره - 102

 د.)نظر شو و نيروي وزن صرف(از نيروهاي اتالفي  كند؟ چگونه تغيير مياز راست به چپ ترتيب  ي پتانسيل الكتريكي ذره بهانرژ

  كاهش -افزايش ) 2    افزايش -افزايش ) 1

  كاهش -ثابت ) 4    افزايش -ثابت ) 3

تصـل  رساناي موازي كه به يك باتري م ةمتر) بين دو صفح برحسب سانتي x(با بار مثبت  ةاز صفح) برحسب فاصله Vمعادلة پتانسيل الكتريكي (برحسب ولت - 103

Vصورت به ،است x= − +4 −Cاگر بار .است 20 μ4 به اندازةcm5  آن چنـد   پتانسـيل تغييرات انرژي  ،داراي بار مثبت در راستاي ميدان دور شود ةصفحاز

 ؟ميكروژول خواهد بود

1 (80-    2 (160  

3 (80    4 (160-  

ها  نشان داده شده است. در كدام گزينه ترتيب اين شكل نامرتبصورت  اجسام رسانا بهسطح ير، مراحل انجام آزمايش چگونگي توزيع بارهاي الكتريكي در در شكل ز - 104

 درستي مشخص شده است؟ به ،از راست به چپ

       
  

  د)   ج)   ب)   الف)

  »د« -» ج« -» ب« -» الف«) 2    »الف« -» ج« -» ب« -» د«) 1

  »ب« -» د« -» الف« -» ج«) 4    »الف« -» د« -» ب« -» ج«) 3

Bو AQالكتريكيبار با پاية عايق حاوي  Bو Aدو كرة فلزي - 105 AQ Q=  Bكرة الكتريكي بار دو برابر چگالي سطحي Aةكربار هستند. اگر چگالي سطحي  2

 ؟است كدام Bبه حجم كرة Aباشد، نسبت حجم كرة

1 (1
4  2 (1

2  3( 1
8  4 (2  
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مثبت  پتانسيل الكتريكي صفحة و 8 برابر باSIدر  آن به ظرفيتذخيره شده در خازن نسبت انرژي پتانسيل الكتريكي اگر خازن تختي به يك باتري متصل است.  - 106

 ؟منفي چند ولت است پتانسيل الكتريكي صفحة ،ولت باشد 3 خازن

1 (1-    2 (13  

3 (13-    4 (1  

d4را به اندازة درصد افزايش داده و صفحات خازن 25را  است. اگر اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر باتري dفاصلة بين صفحات خازني تخت و متصل به باتري،  - 107
5 

 ؟شوند چند برابر مي ،ترتيب از راست به چپ  نسبت به حالت اول، بهره شده در آن بزرگي ميدان الكتريكي و انرژي الكتريكي ذخي ،كنيم تر به هم نزديك

1 (25 4
16 25»     2 (125 25

16 4»  

3 (5 4
4 25»    4 (5 25

16 4»  

اين فرايند بار ذخيره شـده در  طي يابد. در  افزايش مي nJ1200انرژي ذخيره شده در آن يابد، ايش ولت افز 20ولت به  10ي از دو سر خازناختالف پتانسيل اگر  - 108

 ؟يافته استافزايش  چند كولنخازن 

1 (−× 812 10    2 (−× 58 10  

3 (−× 512 10    4 (−× 88 10  

هـايي   چه كميتاز راست به چپ، ترتيب  به cو a،bرسم شده است. آنحسب اختالف پتانسيل دو سر  بر مربوط به يك خازن cو a،bهاي تغييرات كميت - 109

 كند.) (ساختار خازن تغييري نمي توانند باشند؟ مي

  
  انرژي پتانسيل الكتريكي –ميدان الكتريكي  –بار الكتريكي ) 1

  انرژي پتانسيل الكتريكي –الكتريكي بار  –ميدان الكتريكي ) 2

  يالكتريك بار – ظرفيت خازن – انرژي پتانسيل الكتريكي) 3

  انرژي پتانسيل الكتريكي –ظرفيت خازن  –ميدان الكتريكي ) 4

Nدر فضاي ميدان الكتريكي يكنواختي به بزرگي - 110
C

× 43 qبا بار الكتريكي  اي هت آن قائم و رو به باال است، ذرهكه ج 10 C= + μ4  ارتفاعازh  سكون رها حال و از

Ng ؟ژول است چند ميلي cm20گرم باشد، انرژي جنبشي ذره پس از طي مسافت  2 شود. اگر جرم ذره مي )
kg

 )است. ناچيزانرژي اتالف  و10=

1 (2/0    2 (20  

3 (02/0    4 (2  
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KNO)گرم پتاسيم نيترات 606از تجزية  - 111 CaCO)كلسيم كربنات گرم 300شود. بر اثر تجزية ليتر گاز در دما و فشار معين توليد مي 168، 3( )3  

K) شود؟ مي گاز در همان شرايط آزاد درصد، چند ليتر 50با خلوص , N ,O ,Ca ,C : g.mol )−= = = = = 139 14 16 40 12  
I) KNO (s) K O(s) N (g) O (g)
II)CaCO (s) CaO(s) CO (g)

→ + +
→ +

3 2 2 2
3 2

4 2 2 5   

1 (34  2 (6/33  3 (16  4 (24  
اكسيد كدام است؟  (III)الزم است. درصد خلوص آهناكسيد ناخالص  (III)كيلوگرم آهن 50مطابق واكنش زير، كيلوگرم آهن  4/22براي توليد  - 112

Fe) ).است درصد 80درصدي واكنش برابر  ه(بازد ,O : g.mol )−= = 156 16 
Fe) .(معادلة واكنش موازنه شود O (s) Ti(s) Fe(s) TiO (s)+ → +2 3 2  

1 (60  2 (70  3 (80  4 (90  
KMnO:ةنشدموازنه  بق واكنش% ط 90گرم پتاسيم پرمنگنات با خلوص  316اگر  - 113 (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)→ + +4 2 4 2  %50بازده  اب 2

O) ؟هاي جامد چند گرم است گاه اختالف جرم فراورده  تجزيه شود، آن , K ,Mn : g.mol )−= = = 116 39 55  
1 (5/44  2 (5/49  3 (5/55  4 (5/61  

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 114
 هاي بزرگتري تشكيل شده است. ستند كه وازلين از مولكوله ها آلكاناز اعضاي خانوادة گريس و وازلين هر دو ) 1

 الكترون به اشتراك گذاشته است. دوها هر اتم كربن با هر اتم مجاور خود  در آلكان) 2

 هاي مختلف شامل حلقوي و زنجيري است. هيدروكربننفت خام مخلوطي از ) 3

 ها به طبيعت است. آن آهنگ مصرف و استخراج فلزات به مراتب بيشتر از آهنگ بازگشت) 4

تقريباً دست آمده است.  گرم آب به 94/5اكسيد و  گرم كربن دي 56/10با اكسيژن كافي سوزانده و  STPاتان و پروپان را در شرايط اي شامل نمونه - 115

C) ؟دهد را اتان تشكيل مياوليه چند درصد حجمي مخلوط  ,O ,H : g.mol )−= = = 112 16 1 
1 (6/16  2 (3/33  3 (6/66  4 (88  

را نشـان دهـد و بـدانيم در سـاخت ايـن گـريس از       گـرم   630اگـر تـرازو عـدد     گرم حاوي گريس بـر روي تـرازو قـرار دارد.    100ظرفي به جرم  - 116

وجـود   تر ايزوتوپ سبك چهار ،تر كربن و هيدروژن كه در آن به ازاي هر ايزوتوپ سنگين ،استفاده شده است C136و H21،H11، C126هاي ايزوتوپ
 ).جرم اتمي و عدد جرمي را يكسان در نظر بگيريددرون اين ظرف تقريباً چند مولكول گريس وجود دارد؟ ( .دارد

1 (/ × 231 2 10   2 (/ × 232 8 10  3 (/ × 241 2 10  4 (/ × 242 8 10  
نـام   ،در اين تركيب گروه متيل جايگزين كنـيم  4 ةهاي كربن شمار هيدروژن ةچنانچه به جاي هم ،زير خط –در يك هيدروكربن با ساختار پيوند  - 117

  هيدروكربن حاصل در كدام گزينه آمده است؟
  تري متيل پنتان -4،2،2) 2    تيل پنتانتري م-4،4،2) 1
  دي متيل پنتان-4،2) 4    دي متيل هگزان-4،2) 3
  

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

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

 

 )2يمي (ش

 )2شيمي (
قدر هداياي زميني را بدانيم

(از ابتداي فصل تا ابتداي 
هايي با  ها، هيدروكربن آلكن

  يك پيوند دوگانه)
    39تا  1هاي  صفحه

 الؤس100–پيمانه6                  :هاي آزمون بعد برنامة تمرين
 )5332: (كد) 2شيمي( كتاب آبي

 480تا  451و  420تا   351 هاي سوال
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C(CH؟شود است و چند پيوند كوواالنسي در ساختار آن ديده مي آمده، در كدام گزينه رو وبهرنام تركيب آلي  - 118 ) CH CH(C H )(CH ) C H3 3 2 2 5 2 3 3 7 
  43؛  دكانمتيل  دي – 2 ،2 - لاتي - 4) 2  38 ؛تري متيل نونان  – 8 ،2 ،2 - اتيل - 4) 1
  38؛ دي متيل دكان  – 2 ،2 - اتيل - 4) 4  43؛ تري متيل نونان  – 8، 8، 2 - تيلا - 6) 3

 ؟توان تهيه كرد ميدر اين فرايند يب مختلف چند ترك .دهيم قرار مي Brيك اتم Hهاي به جاي يكي از اتم »تترا متيل پنتان - 4 ،4، 2، 2« ساختار در - 119
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

نوشته شده است. كدام گزينه  »دي اتيل پنتان – 4، 2 –متيل  - 3«گذاري اشتباه  اي در آزمايشگاه وجود دارد كه بر روي آن نام ظرفي محتوي ماده - 120
 ؟است درستنادربارة اين ماده 

  هاي گاز پر شده در فندك است. تعداد كربن برابر 5/2هاي اين ماده  تعداد كربن) 1
  اتيل پنتان است. – 3تركيب  هيدروژنهاي  برابر تعداد اتم 375/1 ،هاي آن تعداد هيدروژن) 2
  است. »متيل پنتان – 3 –دي اتيل  – 4، 2«نام درست آن ) 3
  شود. سبب كاهش مقدار اكسيژن در هواي دم مي اين مادهاستنشاق ) 4
  

  
  

 ؟رو، كدام گزينه قابل دريافت است از شكل روبه - 121
  ها سال قبل واد معدني از ميليوننمايش چگونگي تشكيل م )1
  تأثير مخرب و جبران ناپذير استخراج منابع معدني بر محيط زيست  )2
  ها  پذير بودن آن  تجديدناپذير بودن منابع طبيعي با وجود برگشت )3
  بازگشت مواد به آنپايستگي ماده در برداشت مواد از طبيعت و ) 4

  . . .  جز به ،هستند درست ي زيرها گزينه همة - 122
  ها پي بردند.  ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن دان با گسترش دانش تجربي، شيمي )1
  شود.  ا ميه ها به يكديگر سبب تغيير و گاهي بهبود خواص آن دانشمندان دريافتند كه گرمادادن به مواد و افزودن آن )2
  آيند.  دست مي برخي از مواد طبيعي و مصنوعي از كرة زمين به )3
  ماند.  توان نتيجه گرفت كه جرم كل مواد در كرة زمين تقريباً ثابت مي با توجه به وجود چرخة مواد مي) 4

 ؟در چه تعداد از موارد زير، توضيحات ارائه شده در مورد عنصر مورد نظر صحيح است - 123
  صري از گروه فلزات قليايي است و برخالف سيليسيم داراي سطح درخشان است. آ) سديم: عن

  قرار دارد.  sاست و همانند منيزيم و سديم در دستة جدول تناوبي سوم  ةب) آلومينيم: عنصري فلزي از دور
  دهد.  از دست مي است و برخالف قلع در شرايط مناسب الكترونتناوبي از گروه شانزدهم جدول  يپ) گوگرد: عنصري نافلز

  نارسانا نيست.  تر است ولي كامالً ها از فلزها كم ت) ژرمانيم: جزو موادي است كه رسانايي الكتريكي آن
  دهد.  است كه همانند آلومينيم، در اثر ضربه تغيير شكل ميتناوبي دوم جدول   ةاز دور يث) كربن: عنصري نافلز

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
 (نماد عناصر فرضي هستند.) ؟هستند نادرستها  دهد، كدام عبارت اي عنصرها را نمايش مي جدول دوره زير كه با توجه به شكل - 124

  
  اي است.  عنصر نافلزي از گروه چهاردهم و دورة سوم جدول دوره Fآ) 

Eصورت  به جدول درب) ترتيب خصلت فلزي عناصر نمايش داده شده  D A B C< < <   . است >
  است.  G، بيشترين تمايل براي گرفتن الكترون و تشكيل آنيون مربوط به عنصر Iو  G ،Hر ميان عناصر پ) د

  اناي خوب گرما و جريان برق است.رس Fبرخالف  Aت) عنصر 
  )ت(و  )آ() 4  )ت(و  )پ( )3  )پ(و  )ب( )2  )ب(و  )آ( )1

 : سؤاالت آشنا)2شيمي (

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 23:  ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1400 آذر 19آزمون  - 3پروژة 
 

AF (aq) A (s) 
HCl(aq) 

 H  2  (g) 

، چه تعداد از (x)دهد. اين ويژگي به طور كيفي نشان مي تناوبي سوم جدول ةگروه در دور ةافزايش يكان شمار را با (x)رو تغيير ويژگي هنمودار روب - 125
  تواند باشد؟  موارد زير مي

  »خصلت نافلزي –شعاع اتمي  –ها  جاذبة هسته بر الكترون –هاي الكتروني  تعداد اليه«
1( 1       2( 2  
3( 3    4( 4   

  همواره درست است؟جدول تناوبي چهارم  ةسطه دورفلزات واتمامي ام گزينه در رابطه با كد - 126
  ه ما قبل آخر در حال پر شدن است.الي dدر آخرين اليه پر و زيرالية  s) زيرالية 1
  رسند. رون به آرايش گاز نجيب نمي) برخالف فلزات اصلي با از دست دادن الكت2
  شوند. ها يافت مي سيدها و كربناتي يوني همچون اكها صورت تركيب ) در طبيعت به3
  پر است. پر يا نيمه dها زيرالية  % آن40) در 4

Mكاتيون ةاگر آرايش الكتروني فشرد - 127 ]صورت به 2+ Ar] d418  درست است؟ Mباشد، كدام عبارت در مورد عنصر  3

  است. s) اين عنصر جزو عناصر دستة 1
  اي است. جدول دوره 4نصر در گروه ) اين ع2

Mدو كاتيونتواند  مي) اين عنصر در تركيب با نافلزها 3 Mو 2+   دهد. تشكيل  3+
l)دد كوانتومي فرعي صفرهاي با ع الكترون در زيراليه 8) در اين عنصر 4   وجود دارد. 0=(

كلريد بـا سـديم هيدروكسـيد، برابـر . . . و تفاضـل مجمـوع ضـرايب         (III)مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در معادلة موازنه شدة واكنش آهن  - 128
ني محلول در آب ها در تركيب يو ها به كاتيون هاي محلول در آب در آن برابر . . . است و نسبت شمار آنيون ها با فراورده استوكيومتري واكنش دهنده

  باشد. كلريد مي (III)ها در آهن  ها به آنيون توليد شده، . . . برابر نسبت شمار كاتيون

1( 8 ،0  ،1
3  2( 6 ،0 ،3  3( 8 ،1 ،3  4( 6 ،1 ،1

3  

Mصورت  براي تبديل شدن به كاتيون به Zو  X ،Y ،Mترتيب تمايل فلزات  - 129 X Y Z> > است. چند مورد از مطالب زير دربارة اين عناصر  <
 صحيح است؟ 

  تر است.   در هواي مرطوب سريع Xبه فلز  نسبت Mالف) در شرايط يكسان، واكنش فلز 
  از بقية فلزات دشوارتر است.  Zداري فلز  ب) تأمين شرايط نگه

MOپ) واكنش  X XO M+ →   پذير است.  انجام +
  . است Yتر از فلز  ركيب، بيشبراي ايجاد ت Zت) تمايل فلز 

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

نمادهـاي   Dو A،B،C(درست است؟  Aو D،C،Bپذيري عنصرهاي هيدروژن، واكنش ةهاي زير، كدام گزينه دربارة مقايس با توجه به شكل - 130
 )فرضي برخي عناصر هستند.

1( A B H C D> > > >2  
2( D C H B A> > > >2  
3( B H A C> > >2    
4 (C A H B> > >2  
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 سال اول  نيم پایان    : « 3پروژة »       

 ید 3و  آذر 19، آذر 5 :آزمون 3شامل        
 
 

 

 

 

 
 

 و جامع  آبی های ها از کتاب ها و تست تعداد پیمانه مبحث  درس  های هرالد سوتعدا

 ( 2فارسي )

 طرح نو سؤال  10

 سفر و زندگيادبیات /  ادبیات غنایي
 ( کوی عاشقان )در 

 74تا  51 هایفحهص 

 الؤس 160

 ( 5362:  کد )   ( 2فارسی ) کتاب جامع  

 382تا    223های  سؤال 

 ( 2زبان قرآن ) ،عربي

 و + طرح نسؤال  10

 سؤال آشنا  10

 عَجائبُ األشجارِ /  في مَحضِر المُعلِّمِ

 متن درس()

 32تا  17 هایفحهص 

 الؤس 140

 ( 5361:  کد )   ( 2عربی، زبان قرآن ) کتاب جامع  

 230تا    91های  سؤال 

 (2دین و زندگي )

 طرح نو سؤال  10

 تفکر و اندیشه 

 ( امامت، تداوم رسالت، »ص«پیامبر  هایمسئولیت )

 70تا  45 هایفحهص 

 ال ؤس 200

 ( 5360  : کد )   ( 2دین و زندگی ) کتاب جامع  

 490تا    291های  سؤال 

 (2انگلیسي )زبان 

 طرح نو سؤال  10

Understanding People 
(Writing) 

A Healthy Lifestyle 
(Get Ready, Conversation) 

 54تا  37 هایفحهص 

 ال ؤس 189

 ( 5363  : کد )   ( 2گلیسی ) زبان ان کتاب جامع  

 436تا    248  های سؤال 

 (1)حسابان 

 نو ح طرسؤال  20

 تابع 
 ( 2 )کل فصل

 70تا  37های فحهص 

 سوال 260-پیمانه 13

 (5370 :)کد ( 1ی حسابان )کتاب آب

 670تا    411  های سوال 

 ( 2)هندسه 

 طرح نو سؤال  10

 دایره
 ( های محاطی و محیطیچهارضلعی -های محیطی و محاطی مثلثدایره)

 ردها های هندسي و کارب تبدیل
 زتاب(های هندسی تا ابتدای با)تبدیل

 37تا  25 هایصفحه

 لسوا 70-پیمانه 3

 (5342: )کد (2هندسه ) کتاب آبی

 250تا    241  و   210تا   151  های سوال 

 آمار و احتمال 

 طرح نو + سؤال  10

 سؤال آشنا  10

 مباني ریاضیات آشنایي با 
 )ضرب دکارتی بین دو مجموعه(

 احتمال 
 )مبانی احتمال( 

 47تا  35های حهفص 

 لاؤس 80 - پیمانه 6

 (5344د )ک ی آمار و احتمالکتاب آب

 320تا    241های سوال 

 (2)فیزیك  

 طرح نو سؤال  20

 الکتریسیتة ساکن 
 )از ابتدای خازن تا پایان فصل( 

 جریان الکتریکي 
 ها()از ابتدای فصل تا ابتدای انواع مقاومت

 56تا  32های صفحه

 الؤس 78 -پیمانه  1

 (5317: کد( ) 2فیزیک )  بیکتاب آ

 318تا    241های سوال 

 (2)مي  یش

 طرح نو سؤال  20

 قدر هدایای زمیني را بدانیم 
 هایی با پیوندهای یگانه تا انتهای فصل(ها، هیدروکربن)از ابتدای آلکان

 در پي غذای سالم 
 پز، تجربه تفاوت دما و گرما()از ابتدای فصل تا ابتدای تهیه غذای آب

 56تا  32های صفحه

 الؤس 100 – پیمانه 6

 (5332: )کد( 2شیمی) کتاب آبی

 480تا    451و    420تا     351  های سوال 

در    ، دید ن چند درس از برنامه عقب ماهر دلیلی در یک یا    اگر به

 .را بخوانید   همین مباحث  ا  توانید مجددهای جبرانی می ایستگاه 

 های جبرانی این آزمون: هگاریخ ایستتا

 فروردین  7بهمن،  8، دی 24

 : نموآز ینا یها یژگيو
 سال اول( است.نيم ن پایاوم )س آزمون از پروژة  سوميناین امتحان  

  انوطلبون دادر این آزم
3
8

  كنند كهسال اول را مطالعه ميمطالب نيم  
1
8

 باشد. این مطالب، مرور مباحث آزمون گذشته مي 

آزمون،   این  از كتاب  689شامل  منابع مطالعاتي  كتابسؤال(    588)پيمانه    29  و  ی جامع عموميهاسؤال  آبياز  اصي  اختص  های 

 است. یازدهم ریاضي 

  یک ،  هشد  حياطر  یهاالسؤ  بر  وهعالدرس عمومي و یک درس اختصاصي(    یک)رس  د  دو  ن،موآز  هر  رد  : ( اه)گو   شنا آ   ی ها ال سو 

و    اهگو   نمو آز  ة نمر  مقایسۀ  با   نيداتو  مي   شما  ؟ چيست  علت دارد.    آبيو    جامع  ب كتااز    (دارشناسنامهو    شنا آ)  اهگو  السؤ  مجموعه 

 .هيدد تشخيص استاندارد  یهاالسؤ بر را   دخو تسلط  انميز ،هشد حيا طر نموآز

 دارد. صختصا ا آمار و احتمالو  (2)  عربي، زبان قرآنهای درس به شنا آ یهاالسؤ ماه دی 3  نموزآ در

 :اریگذفهد  نموآز

  ار برگز ن كانو سایتدر  شما  شخصي صفحۀدر  ماه دی 3 ن موآز با   متناسب اری،گذ فهد ن موآز ،آذر 26جمعه و  آذر 25شنبه پنج

 .دشومي

 :لاسرپا  مشابه نموآز
  ،هاالسؤو    یبندجهدبو  .دشومي  ار برگز  شما  شخصي  صفحۀ   در   لسارپا  مشابه  نمو آز  ،ماه  دی  2  تا ماه    آذر  30  ه شنبپنج  تا  شنبه سه

 .  ستا  امسال نمو آز با مطابق  عيناً

 

 دی 3
 یازدهم ریاضی   ةعمومی و اختصاصی پای

 

8

3
 سال اول مطالب نیم 
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