
رياضيرياضي  يازدهميازدهمسال سال 
14001400  آبانآبان  2121

دقيقه  145  آزمون: گويي بهمدت پاسخ
سؤال 130: گوييجهت پاسخ تعداد كل سؤالات

صفحه شمارة  سؤال شمارة  سؤال تعدادنام درس  عنوان
سؤال) (دفترچة

پيشنهادي وقت
(دقيقه)

مي
مو
سع

درو
مي
مو
سع

درو
  

)2فارسي (
  10طراحي

20 -16 -415  
  10آشنا

  10  217- 30  10طراحي  )2زبان قرآن ( يعرب

  810- 319- 40  10طراحي  )2دين و زندگي (

  10  4110- 50  10طراحي  )2( زبان انگليسي

س
درو

س
درو

صي
صا

خت
ا

صي
صا

خت
ا

  
  1130- 5112- 70  20طراحي  )1( حسابان

  1315- 7114- 80  10طراحي  )2هندسه (

  10  8115-90  10طراحيآمار و احتمال

)2(فيزيك 
  10طراحي

110-9119-1625  
  10آشنا

  2020- 11122-130  20طراحي  )2(شيمي 

  4145- 122-130  130جمع كل

گروه آزمون
چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم

021-6463 : :تلفن  923پلاك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقلاب دفتر مركزي : 
@kanoonir_11r

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



 
 

 

 
  

  آبان 21 آورندگان آزمون پديد
   رياضي يازدهم سال

ن               ا
  نام طراحان  نام درس

  ، افشين كياني، محمد نورانيمحمدجواد قورچياننژاد، سادات طباطباييعارفه سعيد جعفري،  )2فارسي (
  رضا يزدي، محيا مومنيسيده، آبادينصركاظمي  محمد داورپناهي، محمدعليولي برجي،   )2عربي زبان قرآن (

  ، احمد منصوريكبيربقا، مرتضي محسنيمحمد آقاصالح، محمد رضايي  )2دين و زندگي (
  روشعقيل محمدي شكوهي، فريبا طاهري،علي ، اله استيريرحمت  )2زبان انگليسي (

   )1( حسابان
ـــواد زنگنه ـــا لشـــگري، طـــاهر دادســـتاني، عرفـــااحســـان غنـــيآبادي، قاســـمج ن صـــادقي، زاده، مجتبـــي نـــادري، محمدرض

  جويا، عادل حسيني، علي شهرابي، ميثم بهراميآبادي، ميلاد منصوريوحيد ون
  تبريزيسرژيقيازاريان احمدرضا فلاح، احسان خيراللهي، محمد خندان،  فرزانه خاكپاش،اميرحسين ابومحبوب، خان، افشين خاصه  )2هندسه (

  نيلوفر مهدويري، فرزانه خاكپاش، سيدوحيد ذوالفقااميرحسين ابومحبوب،   آمار و احتمال
  ، عليرضا گونه، زهره آقامحمدي، سيدعلي ميرنوري، معصومه افضلي، امير ستارزاده، حسين مخدوميبهنام رستمي  ) 2فيزيك (

  )2شيمي (
، روزبـه رضـواني، محمـد اسـدي زواره،رسـول عابـدينينژاد، فرزاد رضـايي، فرزانـه حريـري، رضـا سـليماني، محمدرضـا پورجاويـد، ايمان حسين

  پوراحمدرضا جشاني
    

ران  ،ان          ا س و و    
مسئول درس مستندسازي   ستاريويراگروه   مسئول درس  گزينشگر  نام درس

  الناز معتمدي  الهام محمدي، مرتضي منشاري  محمدجواد قورچيان   محمدجواد قورچيان  )2فارسي (
  مهدي يعقوبيانپور، درويشعلي ابراهيميفاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونس  ميلاد نقشي  ميلاد نقشي  )2عربي زبان قرآن (

  محمدمهدي طباطبايي  وريسكينه گلشني، احمد منص  محمدابراهيم مازني  محمدابراهيم مازني  )2دين و زندگي (
  سپيده جلالي  لومحدثه مرآتي، فاطمه نقدي، سعيد آقچه  اله استيريرحمت  اله استيريرحمت  )2زبان انگليسي (

  سميه اسكندري  عادل حسيني، يخانلو، مهرداد ملوندحميدرضا رحيم  فروشانايمان چيني  فروشانايمان چيني  ) 1( حسابان

  تبريزيسرژيقيازاريان   عادل حسيني، مهرداد ملوندي  فرزانه خاكپاش  اميرحسين ابومحبوب  )2هندسه (

  تبريزيسرژيقيازاريان   عادل حسيني، مهرداد ملوندي  محمد خندان  اميرحسين ابومحبوب  آمار و احتمال

  محمدرضا اصفهاني  ، بابك اسلاميكفشبهنام شاهني، حميد زرين  معصومه افضلي  سيدعلي ميرنوري  ) 2فيزيك (

  الهه شهبازي  ، ياسر راشنيازاده، مهلا تابشهادي مهدي  نژادايمان حسين  نژادايمان حسين  )2شيمي (
    

  

   و و                                 
 بابك اسلامي مدير گروه

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

  مستندسازي و مطابقت با مصوبات
  مقدممازيار شيروانيمدير گروه: 

  (عمومي) مهدي يعقوبيان - (اختصاصي)محمدرضا اصفهاني دفترچه:  مسئول
  (عمومي)زاده الهفرزانه فتح - (اختصاصي)زيبنده فرهادزاده   آرايياري و صفحهنگحروف

  حميد محمدي  نظارت چاپ
  

 چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
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 معنا شده است؟  نادرستکدام واژه  -1

 روند.  آهو و مانند آن می تر از پلنگ که با آن به شکار وچکیوز: یوزپلنگ، جانوری شکاری، ک (1

 ( کوشک: ساختمانی بلند، وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته است؛ قصر، کاخ2

 های کاشته شده است.  گلزار، زمینی که دارای سبزه و  ( مرغزار: سبزه3

 ( توقیع: مُهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه 4

 است.  نادرست … جز بهها از نظر امالیی  شده در همة گزینه کلمة مشخص -2

 ( به وجود / بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود اَدَم –کنون که در چمن آمد گل از )عَدَم  (1

 ام تا هستم  / که دم از خدمت رندان زده نشینعافیت( چشم مدار از من میخانه  -تآفی( )2

 ( مراسمر -جز خون دل که ریزدم از دیده بر کنار / حاصل نشد ز نخل محبّت )ثمر( 3

 (غلتیده -ای بسا شب که نزاری زِ شبستان وصال / یادها کرده و تا روز به خون )غلطیده( 4

 یات زیر کدام است؟ حروف مشترک نام صاحب اب -3

 ایم / تا در این ره چه کند همت مردانة ما  ه عشق وطن از سر جان خاستهالف( در ر

 ب( چه در کار و چه در کار آزمودن / نباید جز به خود، محتاج بودن 

 ( )ر ا ص ت ی( 4 ( )ر ش ی( 3 ( )پ ع و ی( 2 )ر ع م ی(  (1

 شود؟  دیده می« مجاز» در کدام بیت آرایة -4

 ی یار بدین مبتال رسان / در چشم من ز خاک درش توتیا رسان وای باد، ب (1

 ( گر هیچ از آن طرف گذری افتدت ز من / خدمت بر و سالم بگوی و دعا رسان 2

 رسد، آنجا مرا رسان رسد / آنجا که ناله می گفتی که نالة تو به یار تو می( 3

 فته بدان آشنا رساناز دیده غرق آب شدم، مردمی بکن / این آب را نه( 4

 .  … جز بهدر تمام ابیات به کار رفته است  «مجاز، تلمیح، تشبیه»های  آرایههمة  -5

 ام  ه غم توست / دو جهانش به خرید آمده نفروختهابارها یوسف دل را که به چ (1

 خور سفرة فیضش باشد / آن که از سفرة دنیاست به یک نان راضی  ( عالمی ریزه2

 هد هدهد صبا افسر / که وصف شهر سبا را بر سلیمان گفت ( چرا به سر نن3

 شتة پیوند ما چنگی زن و باال بیا راند / در  ( ای ماه کنعانی تو را یاران به چاه افکنده4

 : جز بهشده در کمانک برابر هر بیت درست است  نقش همة کلمات مشخص -6

 صفت(  -نوش کن )نهاد واکردهناگوار / این زهر را به جبهة  مرگاز روی تلخ توست چنین  (1

 نهاد(  -این خُمی / سرجوش زندگانی خود صرف جوش کن )متمم محبوسکه  هفته( چون می در این دو 2

 مفعول(  -دهد ایام نوش کن )متمم که می ای خونابهدر پیالة زرین آفتاب /  صبح( چون 3

  الیه(  مضاف -متممکن ) هوشو و دل و عقل  صبروداع  صائبرسد /  می میخانه( ساقی صبوح کرده ز 4

 شود. فعل مجهول دیده می … جز بهها  در همة گزینه -7

  دست پدرچنینم نوشته بد اختر به سر / که من کشته گردم به  (1

 تر آن باشد که سرّ دلبران / گفته آید در حدیث دیگران  ( خوش2

 ت کن جگر سنگ خاره سوخ ز نفس زدن وحشت شرار / کز آه کوه( پیداست ا3

 رآید برو روزگار ن شود کشته در کارزار / به زاری سسا  بدین( 4

 

 

 (2)فارسي 

 )ستایش: لطف خدا( 

 ت تعلیميادبیا 

 ادبیات پایداری

 )در امواج سند، درس آزاد(

 37تا  11صفحة 

 دقیقه 21
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدففارسيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01ما در آزمون قبل چند از عملکرد ش

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

  

  
  

  سؤال( 111کتاب جامع فارسی یازدهم ) 222تا  111های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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 بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی بیشتری دارد؟  -8

 « گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد چه می به آن»

  سوزن را  ،راه سنگِ ،گردد گره در رشته دلبستگی بگذر / که میه از نهادی چون قدم در را (1

 کند سلطنت فانی خود را باقی / پادشاهی که دلش مایل درویشان است  ( می2

 ( هر کفی خاک که بر عرصة دشتی بینی / رخ ماهی بود و فرق شهی عالی رای 3

  کند از هر سر مویم سفیدی راه مرگ / پایم از خواب گران در سنگ خارا مانده است  ( می4

 ؟ نداردبا کدام بیت قرابت معنایی « دل شو / میفکن به روز جزا کار خود را کن، آسوده حساب خود اینجا»بیت   -9

 حسابی گیر بر انگشت با خویش / که آن روز پسین آسان شود پیش  (1

 مرگ معروفان / ببین تا خود که داند کرد در عالم حساب ایدون  ( چون ممکن نیست دانستن شمار2

 است / چشم عاقل در حساب آخرست  در آخر چو خر ( چشم کودک هم3

 ( بیش از آن کن حساب خود که تو را / دیگری در حساب گیرد سخت 4

 است؟  تقابلمفهوم کلی بیت زیر با کدام بیت در  -11

 «گشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاهی در آن تاریک شب می»

 زدیوان کنون حکومت دیوان کجا کنند / کانگشتری به دست سلیمان رسید با (1

 بریم /  این زمان سلطان ما فرمانبر فرمان ماست مدتی شد تا به جان فرمان سلطان می( 2

 و بال هما که در گذرست / زوال دولت ناپایدار معلوم است ( ز سایه پر 3

 ( کسی کو پادشاه و مهتر و فرمانروا باشد / به آن کوشد که او را همت و کام و هوا باشد 4
 

 
 

 است؟ غلطمعنی چند واژه در مقابل آن  -11

با حالت ماالن:  (، )سینهکلبه)بادپا : تیز تک(، )پایاب: عمیق(، )نبازی: خوار نشمری(، )خُود: تاج(، )رستاخیز: مردن(، )خرگه: سراپرده(، )باره: 

 خیز( سینه

 ( پنج4 ( دو3 ( سه2 ( چهار1

 ؟نیستدر کدام گزینه غلط امالیی مشهود  -12

 کـــه دور بـــاد دل نــازنیـنش از اکراه ولـــی کــراحــیت پــادشــام دور افکند (1

 آن که بودت یار جانی دشمن جانی شود چو مردان ذایل و فانی شود مردی هم ( نیک2

 جز که بســـتان و زر و ضــیعت نـستانی سیــرت راهزنـــان داری لــیــکن تـــو( 3

 کامــروز هــالل اســـت ورا رازگشـایی هـانم بمبندیدخـــواهم سـخنـی گفت د( 4

 ؟نیستصحیح « های پیوسته بیتیدو»کدام گزینه در مورد  -13

 آهنگ تشکیل شده است. وزن و هم ( از چند بند هم1

 هایی در این قالب شعری دارند. الشعرای بهار، فریدون تولّلی و فرخی یزدی سروده ( ملک2

 هاست. عی موضوع اغلب چهار پاره( طرح مضامین سیاسی و اجتما3

 مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است. ة( رواج آن از دور4

 در کدام گزینه درست آمده است؟« تشبیه، استعاره، مجاز، اغراق، جناس»های  ترتیب آرایه -14

 گشت میان شام رســـتاخیـز می الف( در آن بـــاران تیــــر و برق پوالد

 رفت ز هر موجی هزاران نیش می  شــــاه ةدر دیدب( از این سدّ روان، 

 دید بنـــای زنــدگی بــر آب می ریخت اشــکی ج( ز رخسارش فرومــی

 تر شد ز آتــش هـم کمی سوزنده د( چو آتش در سپاه دشـــمن افــتاد

 به زیــر دامـــن شـب در سیاهی گشت روی روشـــن روز هـ( نهان می

  ج -هـ -د -الف -ب (2  هـ -د -ج -ب -( الف1

 هـ -د -ج -الف -( ب4  د -ج -هـ -ب -( الف3

 ت آشنا االسؤ -(2)فارسي 
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 است؟ نادرستهای مقابل کدام گزینه  یکی از آرایه -15

 / تشخیص(ون آلوده، ایران کهن دیـد )تشبیهبه خ/  به خوناب شفــق در دامــن شام( 1

 نظیر( مراعاتبه رقص مرگ، اخترهای انبوه )استعاره/ /  رقصــید در آب   ( میان موج مـــی2

 (استعارهرفت )تشبیه/  ز هر موجی هزاران نیش می/  شـــاه ة( از این سدّ روان در دید3

 تر شد )مجاز/ تشبیه(  که مـــژگانـش به خـون دیده/   ( چه اندیشید آن دم، کس ندانست4

 تعداد مسند در کدام ابیات، یکسان است؟ -16

 گم نامم ةتنــــهایی من بنــد گوشةدر  ی تو خواجــة معـروفیالف( در عالم زیبایـ

 گوار هــم خوش ةخواب خوشم حرام شد باد ب( ساقی از این مقام شد صبح نشاط، شام شد

 اینــــم مگرم بخـــــت موافق نشـود من بر ج( در سرم هست که خــاک کف پای تو شوم

 هر امید اســت ةکه رخ خــــوب تو دیباچـ د( با وجـــود تو نمـــانده است امیدی ما را

 ( ب، د4 ( ب، ج3 ( الف، ج2 ( الف، د1

 شود؟ تری دیده می های وصفی بیش در کدام بیت ترکیب -17

 به رقص مــــرگ، اخترهای انبوه  رقــصـــید در آب ( میان موج می1

  دید ای در خواب می خیال تـــازه   گون امواج لرزان ( در آن سیمـــاب2

 رفت درید و پیش می دل شب می  آلـود  فپهنا، ک ( خروشان، ژرف، بی3

 خدا داند چـــه افـسرها که رفته ( ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک4

 آمده است؟ نادرستمعنای کدام عبارت در مقابل آن  -18

 ایش را عوض کرد.ه امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید: امیر که از مرگ نجات یافته بود وارد خیمه شد و لباس (1

الیق با شادمانی دست از کار کشید  ة( این دبیر کافی، به نشاط قلم درنهاد تا نزدیک نماز پیشین، از این مهمات فارغ شده بود: این نویسند2

 زیرا کارهای مهم را تا نزدیک نماز ظهر انجام داده بود.

 تر زندگی کنند. ا زمین زراعتی کوچکی برای خود بخرند و بتوانند راحتتر بتوانند زیست: ت ( تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراخ3

 روم. ها نیازی ندارم و زیر بار گناه و عذاب آن نمی ( مرا سخت دربایست نیست. وزر و وبالِ این چه به کار آید؟: به آن4

 یکسان است. … ةگزین جزها به  گزینه ةمفهوم ابیات هم -19

 ای دو صد لعنت بر این تقلـید باد  دادخلق را تقلیـــدشان بر باد  (1

 تا شـــوی واقف بر اســـرار نهان  ( بگذر از تقلــید ای جان جهان2

 خنک رهروی را که آگاهـی است  ( عبادت به تقلید گمراهی است3

 تقلید کن آن قدر که تحقیق شود  ( گر راز مرا ندانی انـکار مــکن4

 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -21

 طمع مکن که در او بوی مهربانی نیست ( دوام پــــــرورش انـــدر کنــــار مادر دهر1

 وفایی دور فلک نـــهانی نیســـت که بی ( چه حاجت است عیـــــان را به استماع بیان2

 که خانه ساختــــن آیین کاروانی نیست ( دل ای رفیق در این کاروان ســـــرای مبند3

 که دیگرت خبر از لــــذّت معانی نیست صورت چنان شدی مشــغول ست بهپر ( چو بت4
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  ِّ(12ـ  12)أو المفهوم العربيّة لي أو إمن  ن األصحّ و األدقّ في الجوابِ للتّرجمةعي :     
 : عسي أن یَکُنَّ خيراً مِنهنَّ ساءٍنساءٌ من ن ال عسي أن یکونوا خيراً مِنهم و مِن قومٍ یسخر قومٍ یا أیّها الّذین آمَنوا ال  -21

 ها بهتر باشند. زنانی را مسخره کند شاید از آن  زنانی نبایدو ها بهتر باشند  د چه بسا از آننرا ریشخند کن  اند نباید گروهی ( کسانی که ایمان آورده1
 ها بهتر باشند. نه زنانی، زنانی را شاید که از آن  ها باشند و آن اید نباید گروهی، گروهی را مسخره کند شاید بهتر از یمان آوردهکسانی که ا  ( ای2
 بهتر باشند. ها بسا از آن  را چه  زنانی نه زنانی، و باشند  ها بهترین کند شاید آن مسخره نمی قومی، قوم دیگر را اید ایمان آورده( ای کسانی که 3
 ها باشند. زنانی را شاید بهترین آن زنانی،نه ها باشند و  یشخند کند شاید بهتر از آنرا ر قومینباید  قوماید یک  ای کسانی که ایمان آورده( 4

 : «!علَي صدیقک أن ال یَذکر عيوبَ اآلخرین ألنّ أکبر العيب أن یَعيب ما فيه مثلُه» -22
 آنچه مانندش را دارد! جویی کند از تر آن است که عیب چرا که عیب بزرگ ،( بر دوست تو واجب است که عیوب دیگران را ذکر نکند1
 دار کند! عیب آن است که همانند آن را عیب ترین زیرا بزرگ ،های دیگران را ذکر نکند ( دوست تو باید عیب2
 ترین عیب است! جویی از چیزی که همانند آن در خودت هست بزرگ زیرا عیب ،کند های دیگران را ذکر نمی ( دوستت عیب3
 جویی کند!  ترین عیب این است که از آنچه مانندش در او هست عیب زیرا بزرگ ،کندا ذکر ان رهای دیگر باید دوست تو عیبن( 4

 «:أرفع درجات عندَ اللّهِ! یکونوا في إستِهزاء اآلخَرینَ عسي أن کتابه من ینهانا اللّه في»  -23

 ر نزد او باشند!هایی باالتکند؛ شاید که در رتبه( خداوند در کتاب ما را از تمسخر دیگران نهی می1
 دارد؛ شاید که در مقامات باالتری نزد خداوند هستند!جویی دیگران باز میاز عیب خداوند در کتابش ما را( 2
 دارد؛ شاید که در باالترین مقامات نزد خدا باشند!را در کتاب خود از ریشخند کردن دیگران باز می( خدا ما 3
 !ایم؛ زیرا که در باالترین مقامات نزد خداوند هستندی شدهما در کتاب خدا، از تمسخر دیگران نه (4

 :حيحالصّعيّن  -24
  !کنم خیلی صحبت می مهربانم فرد نزدیکی به من است و با اوخیلی دوست  :!أتکلَّم معه کثیراً و صدیقی الحنون أقرب شخصٍ لی( 1

 برد! بیند و به او پناه می مادر می هر خوبی را در کودک کوچک !:اإنّ الطفل الصغیر یرَی کلّ خیر فی اُم ّه و یَلجأ إلیه (2
 !ترس از درد بدتر از خود درد است قطعاً إنّ الخوف م ن األلم أسوأ م ن نفس األلم!: (3
 !هایمان است طوالنی برای بیان عقیده ک جملةکوتاه بهتر از ی یک جملة !:قد تکون جملة قصیرة خیراً م ن جملة طویلة لبیان عقائدنا (4

 «:کنند! جویي نمي ادق از همشاگردی خود عيبآموزان ص دانش» -25
 الطلّابُ الصادقونَ ال تَعیبونَ زمالءَهم! (2 ال یَعیبُ الطلّابُ الصادقونَ زمیلَهم! (1
 الطلّابُ الصادقونَ ال یَعیبونَ زمالءَهم!( 4 ال یَعیبونَ الطلّابُ الصادقونَ زمیلَهم! (3

 اهللَ توّابٌ رحيمٌإنَّ في المفهوم:  الخطأ نيِّع -26
 ایب دم،یکـه بخش یها، گفت شکستم توبه گفتم           ایب دم،یکـه بخش یگفتم منم اهل خطا، گفت( 1
 پذیر کریم خطابخش پوزش               گیر                      خداوند بخشنده دست( 2
 یمانیرد پشوکه به بار آ یکن چنان                       و خم گذار عمر چیروا مدار که در پ( 3
 آصد بار اگر توبه شکستی باز       ( این درگَه ما درگَه نومیدی نیست                         4

 :الخطأعيّن  -27
 ترکه!  الذّنب و العزم علی العُجب: إظهار النّدامة من (2 «!تیمَوْ»جسمه و جمعه  روحه من ت: مَن خرجتْالمَیْ (1

 تَنابُز باألَلقاب: تسمیة اآلخَرینَ باألسماء  القبیحةِ! (4 !«رُبَّما»جاء و مترادفه الرّ عَسَی: یدلّ علی (3
  ةفيها مُتَضادُ الکلم ماجَاءَعَيِّن العبارة التي  -28

 العلم! حیث من الناس غراأص هم الجاهلون و البشر براأک هم العلماء (2 من یفعل ذلك فهو من الظالمین! بئس العمل الفسوق و (1
 اإلنسان! صفات أدنى من العُجب و لإلنسان العلیا الصفات من التواضع (4 بعضها! حرمّ و األرض فی الکثیرة النعم اهلل حلّأ (3

 :فيه اسم التفضيل ليس ماعيّن  -29
  ربّنا آتنا فی الدّنیا حسنةً و فی اآلخ رة حسنةً (2 أنتم األَعلَون التَحزَنوا وَ وال تَهِنوا و (1
 !أنا أَعلَم أنَّ هناک مکتبة کبیرة (4 !إنّما الخیر فی إرشاد اآلخَرین إلی تَعلُّم العلوم و الفنون( 3

 :البقيّةعن  مختلفاً «ريخ»ي معن نيِّع -31
 الّذی أهدی إلیکم عیوبکم م ن خیر أصدقائکم! (2 بهذا الموضوع! االهتمامفَعلی النّاس  فی ما وقع ریالخ (1 
 !هه ثمرتَصاحبُ یری یحتّیرُ الخ یبقی (4 !مٌیاهلل به عل فإنّ رین خما تفعلوا م  (3 

 

 دقیقه 21   (2) زبان قرآن ،عربي

 مِن آیاتِ األخالقِ 
 16تا  1 صفحة

 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفعربيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 زمون امروز چیست؟گذاری شما برای آ هدف

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

  
  

  سؤال( 01کتاب جامع عربی یازدهم ) 151تا  11های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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 مؤمنانه و پذیرش فراخوان خدا و پیامبر او چیست؟ رفتار  ثمرة ارزشمند  -31

  به انسان زندگی حقیقی  بخشیدن( 2  در دنیا و آخرت برتری رتبه (1

  در پیام الهی تعقل ( 4 بل خداوند نداشتن دستاویز و دلیل در مقا( 3

 ؟ موجب چه چیزی شده است ،ای که پاسخگوی نیازهایش باشد احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه  -32

 های متفاوت از جانب مکاتب بشری باشیم.   همواره شاهد ارائة برنامه (1

 ای جامع دست به تجربه و آزمون زند. هر انسان برای انتخاب برنامه( 2

 د. نباش معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها می کسبها به دنبال  تمامی انسان (3

 «آیندة او چگونه است؟»شود که  میرو  با این سؤال مهم و اساسی روبهانسان ( 4

 اند؟  شود، کدام ای که از پاسخ به نیازهای برتر برای انسان حاصل می دو نتیجه  -33

 اندیشة انسان در افق باالتر  اعتالی -های ویژه دستیابی به سرمایه (1

  اعتالی اندیشة انسان در افق باالتر -( تضمین سعادت انسان2

 ایجاد آرامش در زندگی  -های ویژه ( دستیابی به سرمایه3

 ایجاد آرامش در زندگی  -( تضمین سعادت انسان4

 ها باشد؟  گیهای اساسی و بنیادین انسان باید واجد کدام ویژ هگشا به سؤالاپاسخ مناسب و ر  -34

 صورت هماهنگ پاسخ دهد.  یعنی به نیازهای مختلف انسان به جانبه و کامالً درست و قابل اعتماد باشد، همه (1

هـای پیشـنهادی کـافی     جانبه و کامالً درست و قابل اعتماد باشد، یعنی با توجه به عمر محدود آدمی که برای تجربه کردن همـة راه  ( همه2

 وک نباشد. نیست، احتمالی و مشک

هـای پیشـنهادی، نیازمنـد بـه آزمـودن       جانبه باشد، یعنی با توجه به زیاد و گوناگون بـودن راه  ( کامالً درست و قابل اعتماد و جامع و همه3

 نباشد. 

رای تشخیص صحت جانبه باشد، یعنی با توجه به ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد وجودی آدمی، ب ( کامالً درست و قابل اعتماد و جامع و همه4

 آن، نیازی به آزمون و خطا نباشد. 

 رسد؟  شود، دربرگیرندة چیست و از چه طریقی به دست بشر می محتوای برنامة هدایت انسان که از سوی خداوند فرستاده می  -35

 پیامبران  -( نیازهای برتر و اساسی2 تفکر و تعقل  -نیازهای برتر و اساسی (1

   پیامبران -( پاسخ به سؤاالت بنیادین4 تفکر و تعقل  -( پاسخ به سؤاالت بنیادین3

 

 

 های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت كنید.توانید سؤالشما می های مذهبي،اقلیت آموزاندانش   دقیقه 21

 

 (2)دین و زندگي 

 تفکر و اندیشه 
تداوم )هدایت الهي، 

 هدایت(

 32تا  8 صفحة

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفندگيدین و زهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

  

 
  

  سؤال( 01کتاب جامع دین و زندگی یازدهم ) 201تا  211آزمون بعد: سؤاالت  های برنامة تمرین
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 در پاسخ چه خواهیم گفت؟ « ؟چرا خداوند متعال فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است»اگر از ما بپرسند:   -36

ف مشترک کـه در خلقتشـان   ها ارزانی داشته تا آنان را به هد های مشترک )فطرت( خداوند یک برنامة کلی به انسان زیرا به سبب ویژگی (1

 قرار دارد، برساند.

ها بیان  در خور فهم و اندیشة انسانرا لذا پیامبران همان اصول ثابت دین الهی  ؛کند ( چون فکر و اندیشة مردم به صورت تدریجی رشد می2

 کردند.  می

ماننـد دیـن الهـی را تبلیـغ      ایمان اسـتوار و تـالش بـی   زیرا عامل ماندگاری یک پیام تبلیغ و تفسیر آن است و پیامبران در طول تاریخ با ( 3

 کردند. می

 دشمنان دین نتواننـد آن  بک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود وس ءها است جز های اخالقی که مشترک میان انسان ( چون باید فضیلت4

 . را از بین ببرند

 های اسالم اشاره دارد؟  به کدام حیطه از برنامه« دوری از شرک»علت اختالف اهل کتاب در قرآن چه چیزی ذکر شده است و   -37

 عرصة عمل - های آنان نسبت به دعوت حق آگاهینا (2 عرصة ایمان  - های آنان نسبت به دعوت حق آگاهینا (1

 عرصة عمل  - ( رشک و حسدی که میان آنان بود4 عرصة ایمان  - ( رشک و حسدی که میان آنان بود3

سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار  شد که تعالیم الهی جزءموضوع باعث تداوم کدام   -38

 بگذارند؟ 

 طلبی مانند پیامبران برای تبلیغ دین الهی برای جاودانگی خداپرستی و عدالت ایمان استوار و تالش بی (1

 کردن تبلیغات اصیل و صحیح  ( تالش برای عدم تحریف تبلیغات پیامبران گذشته و روشن2

 ها تبیین اصول ثابت دین الهی متناسب با درک مردم و درخور فهم اندیشة انسان( 3

  های مختلف  ( تالش برای رشد تدریجی و مداوم فرهنگ و دانش مردم در شرایط و زمان4

یک از  ح فرهنگ و زندگی اجتماعی به کدامتدایی بودن سطهای دیگر از قبیل ایران و عراق و ... چه بود و اب رهاورد ورود اسالم به سرزمین  -39

 عوامل تجدید نبوت اشاره دارد؟ 

 رشد تدریجی سطح فکر مردم  - .نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد (1

  رشد تدریجی سطح فکر مردم - نیازی جامعه از امام معصوم را فراهم آورد. ( موجبات بی2

 تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  - .از شد( نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغ3

 تحریف تعلیمات پیامبر پیشین - نیازی جامعه از امام معصوم را فراهم آورد. موجبات بی( 4

های دیگر بیانگر چـه   آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب نو نشانگر چیست و ظهور دانشمندان و عالمان فراوان با ورود اسالم به سرزمین  -41

 موضوعی است؟

 پویایی و روزآمد بودن دین مبین اسالم  -. تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی (1

 پویایی و روزآمد بودن دین مبین اسالم  -. تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد ( تمام تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی2

 آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی  - .تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد ن نمی( تمام تعلیمات پیامبر قبلی، اکنو3

 آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة کامل زندگی -. تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی( 4
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41- Although medical science has made great progress in the last 50 years, we still know … about the brain. 
1) little 2) few 3) a few  4) lots of   

42- Believe in yourselves! Believe in your ability to do … good in this world! God sent us here for a 
purpose, and that was to improve the world in which we live. 

1) many 2) some 3) a lot  4) a  
43- With more than 190 countries and 7 billion people on earth, it is not hard to imagine why so … 

cultures exist.  
1) some 2) a little 3) much  4) many 

44- My aunt is going to take her children on holiday … the fact that schools start tomorrow. 
1) besides 2) despite 3) above  4) across 

45- Many years ago, thousands of Irish families left their …  land and went to America in search of a 
better life. 

1) foreign        2) oral      3) native       4) fluent 
46- For the new candidates, having good spoken and written communication … in English and 

Spanish is an advantage, but not essential. 
1) differences         2) ranges   3) skills  4) regions 
   

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. 

 

About a hundred years ago, Zamenhof invented a new language called Esperanto to improve 
understanding between people of different countries. He showed Esperanto to his friends to find out 
what they thought about it. Later in the same year, he went to study at a university in Moscow. He 
wanted to improve Esperanto. Zamenhof’s friends then worked hard to spread the new language. 
They tried to persuade schools throughout the world to teach it. However, only a few people today 
speak Esperanto because more and more people use English as a foreign language. 

The failing of Espernato consisted of various reasons: its grammar, background, and langugae 
learners’ reaction. Zamenhof’s original goal was to eliminate the gap among people by creating 
an international language. Hopefully, people will remember that Esperanto’s real mission is to 
facilitate exchanges between languages and cultures. The world is a richer place when it speaks 
with many voices and it will be a more peaceful place if all can be heard.    
 

47- The passage primarily intends to say that Zamenhof and his friends worked hard to … .  
1) make Esperanto an international language 
2) speak a new language instead of English 
3) encourage people to teach Esperanto  
4) understand people who speak Esperanto 

48- The underlined word “they” in the passage refers to … . 
1) Zamenhof’s friends 2) countries 3) people  4) teachers 

49- Which of the following is TRUE, according to the passage? 
1) Esperanto was invented by a Russian about a century ago. 
2) Zamenhof invented Esperanto with the help of some friends. 
3) Many people all over the world welcomed the new language. 
4) Esperanto could not take the place of English at all. 

50- It can be concluded from the passage that … . 
1) schools throughout the world teach Esperanto 
2) a lot of people still speak Esperanto today 
3) English is much more popular than Esperanto 
4) nowadays, nobody likes to speak Esperanto 

  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 انگلیسي 
 

 دقیقه 21

Understanding 

People (Get 

Ready,…, 

Vocabulary 

Development, 

Grammar) 
 31تا  15 صفحة

 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 را بنویسید: خود 01گذاری چند از  ، هدفزبان انگلیسيهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 دهید؟توانید پاسخ صحیح ب سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

  

 
  

  سؤال( 112زدهم )کتاب جامع زبان انگلیسی یا 202تا  111های آزمون بعد: سؤاالت  برنامة تمرین
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,در دنبالة حسابي  - 51 a, b, ,...37  ؟است كداممجموع جملات مثبت دنباله  25

1 (190  2 (180  3 (170  4 (160  
اين عمل  .سازيدوسط اضلاع آن را به هم وصل كنيد و مثلث كوچكتر جديد بدر مرحلة دوم  .را در نظر بگيريد Sيك مثلث با مساحتدر مرحلة اول  - 52

تا مرحلة از مرحلة اول هاي مذكور م طي كنيد. مجموع مساحت مثلثو اين عمليات را تا مرحلة چهار انجام دهيد مياني را مجدداً روي مثلث كوچك
 ؟است Sچهارم چند برابر

1 (21
64     2 (85

64  

3 (70
64    4 (39

64  

 كدام است؟  nباشد، 432و مجموع تمامي جملات 28و 20جمله دارد. اگر دو جملة وسط دنباله nيك دنبالة حسابي - 53
1 (24    2 (22  
3 (18    4 (16 

fمربوط به نمودار تابع درجه دوم زيرشكل  - 54 (x) cx ax b= + g(x)در مورد تابع كدام گزينه .است 2+ ax bx c= +  ؟همواره درست است 2+
  .عرض رأس، بيشترين مقدار سهمي است) 1
  دو ريشة حقيقي متمايز دارد. )2
  ريشة حقيقي ندارد.) 3
  طول رأس سهمي منفي است.) 4
  

OA،در نمودار سهمي زير - 55 AB=  .سهمي محوراستy ؟كندم عرض قطع ميبا كدارا ها 
1 (72-  
2 (64-  
3 (56-  
4 (32-  
  

yسهمي به معادلة - 56 (k )x kx k= + + + −21 3  ؟تعلق دارد بازهبه كدام  k. گذردنميمختصات محورهاي فقط از ربع اول  1
1 (( , )1 2   2 (( , )0 1   3 (( , )− −2 1   4 (( , )−1 0   

xهاي معادلةريشهاگر  - 57 bx c+ + =2 xهاي معادلةمجذور ريشه 0 x− − =2 2 4 c،دنباش 0 b− ؟كدام است 
1 (28  2 (36  3 (16  4 (4-  

xهاي معادلةريشه βو αهر گاه - 58 ax b+ + =2 2 αصورتيك ريشه به هموارهباشند، كدام معادله  0 + β + α + β2  ؟دارد 2

1 (x ax b+ − =2 4 2 0  2 (x ax b+ + =2 4 2 0  3 (x ax b− + =2 4 2 0  4 (x ax b− − =2 4 2 0  

  

  در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درسهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( حسابانهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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 (

(مجموع جملات جبر و معادله 
هاي حسابي و هندسي، دنباله

معادلات درجه دوم، معادلات 
گويا و گنگ و قدرمطلق و 

  هاي آن)ويژگي
  28تا  1هاي صفحه

 سوال60-پيمانه4                              :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين
 )5370 :(كد )1ي حسابان (كتاب آب

 300تا  241 يهاسوال
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sinاگر - 59 θ وcos θ هاي معادلة درجه دومريشهax bx c+ + =2  گيري همواره درست است؟كدام نتيجهباشند،  0

1 ((a c) b c− = −2 2 2   2 ((a c) b c− = +2 2 2  3 ((a c) b c+ = −2 2 2  4 ((a c) b c+ = +2 2 2  

xهاي معادلة ضرب ريشهحاصل - 60 a x x a
x x x

+ − ++ =
− + −

2
2

3 3
1 1 1

a) ؟كدام است  )≠ ±2  

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

xهاي معادلة جوابمجموع  - 61 x
xx

+ −+ − =
4 2

2
1 1 2  ؟كدام است 0

1 (1-    2 (1  

  صفر) 4    -2 )3

x ةمعادلحقيقي هاي ريشه تعداد - 62 x
x

− = −
+

2 4
2

 ؟كدام است 

  3) 4  1) 3  2) 2  صفر) 1

xمعادلة كهبراي آن kمقادير مجموعة - 63 x k x x k− − − − − =4 2 4 22 4 8 4  ؟باشد، كدام است نداشته ة حقيقيريش 0

1 (( ),−∞ −2   2 (( ),−∞ −3   3 (( ),−∞ −4  4 (( ),−∞ −5  

|هاي معادلةمجموع جواب - 64 x | | x |− − − =2 8 3 2  كدام است؟  0

1 (4-  2 (3  3 (8-  4 (8  

xمعادلةحقيقي هاي تعداد ريشه - 65 x x x− + − = − +21 4 6  ؟كدام است 5

   3) 4   2) 3   1) 2   صفر) 1

,a)بازة - 66 b) ،تابعنموداراي است كه در آن، ترين بازهبزرگf (x) x x= − − +2 1 9
2 g(x)، بالاتر از نمودار تابع2 x x= است. طول نقطة وسط  2+

 ؟اين بازه كدام است

1 (5/1-  2 (2-  3 (1-  4 (5/0-  

yنمودار - 67 x x a= − + − +1  ؟كدام است a. حدودكندنمي از ناحية سوم مختصاتي عبورفقط  2

1 (a ≤ 3   2 (a ≤ −3  3 (a ≥ −3  4 (a− ≤ < −3 1  

xمعادلة هاي حقيقيجواب - 68 x x− = − −23  ؟برابر كدام است 2

5,) 2   5فقط ) 1 13
2 3   3 (± 5   4 (±1 6   

x  ؟كدام است ،نيستبرقرار  مقابلاي كه در آن، نامساوي بازهترين بزرگمجموع ابتدا و انتهاي  - 69 x x− + − > −3 4 9 5 5 2  

1 (40
15   2 (30

15   3 (47
15   4 (14

15   

xاگر - 70 x− = +1 3  ؟كدام است xبراي  ممكنگاه مجموع مقادير باشد، آن 2

1 (1-  2 (− 1
4   3 (3

4   4 (5
4   
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,C(Oدو دايرة  - 71 Cو  2( (O , )′ ′ OOهيچ نقطة اشتراكي ندارند. اگر 4 d′  ؟نيستقطعاً با چند عضو از مجموعة اعداد حسابي برابر  dگاهباشد، آن =

1( 3  2 (4  3( 5  4 (6  

,C(Oدايرة اگر مركز - 72 R) درون دايرةC (O , R )′ ′  ؟تواند باشدگاه تعداد نقاط مشترك دو دايره كدام ميقرار داشته باشد، آن ′

  1) 2    صفر) 1

  پذير است.هر سه حالت امكان) 4    2) 3

ATبر دايره مماس است. اگر Tدر نقطة  ATدر شكل زير،  - 73 BCو 12= AB=  ؟كدام است ACخطباشد، طول پاره 3

1 (12 3     2 (18  

3 (24    4 (16 3   

MOاگر ،در شكل زير - 74 = 6،MC = MDو 4 =  ؟باشد، شعاع دايره كدام است 9

1 (6 2     2 (6 3  

3 (8    4 (9  

ABدر شكل زير، اگر  - 75 CD وCD =  مركز دايره است.) O( است؟ چند درجه αة زاويةباشد، انداز 084

1 (69    2 (72  

3 (75    4 (78  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )2( هندسههاي درس يي به سؤالگولطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟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
مفاهيم اوليه و (دايره 

هاي رابطه -ها در دايرهزاويه
رسم مماس  -طولي در دايره

اي خارج بر دايره از نقطه
هاي دو دايره حالت -دايره

  )نسبت به هم
  20تا  9هاي صفحه

 لسوا30-پيمانه3                               :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين
 )5342: (كد )2هندسه ( كتاب آبي

 140تا  111 يهاسوال

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 14: ةصفح   رياضي اختصاصي يازدهم  1400 آبان 21آزمون  -2پروژة 
 

BPمماس است. اگر Pو M،Nدر نقاط ABCالزاويةدايره بر اضلاع مثلث قائمدر شكل زير،  - 76 = CPو 5 كـدام  ABباشـد، طـول ضـلع 12=

 ؟است

1 (7    2 (8  

3 (9    4 (10  

,C(Oدايرة dخط - 77 سازد. مسـاحت مي 060زاوية dمماس است و با خط Cبر دايرة Bدر نقطة  ′dقطع كرده است. خط Bو Aرا در نقاط 2(

 ؟كدام است OABمثلث

1 (3
2     2 (3   

3 (2 3    4 (4 3  

B̂ˆاگربر دايره رسم شده است.  Aاز نقطة ′ATو ATدر شكل زير، دو مماس - 78 A= BTو 2 BT′=  باشد، اندازة زاويةATB ؟كدام است 

1 (0108     2 (0114   

3 (0120     4 (0126   

MNو CDوسـط كمـان Mدر طرفين مركز دايره قرار دارند. اگر نقطة CDو ABغيرموازي در شكل زير، دو وتر - 79 MB MA= = =10 4 5 20 

 كدام است؟ MPباشد، اندازة

1 (6/1    2 (8/1  

3 (2    4 (4/2  

Âدر شكل زير،  - 80 x= وBT y=  است. اگرˆB̂ A= yره مماس باشد، حاصلبر داي Tدر نقطة ATو 2 x− ؟كدام است 

1 (050     2 (060  

3 (090    4 (080  
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 ؟هاي زير درست استچه تعداد از گزاره - 81
}الف)  }∅ = }ب)    ∅ }∅ ⊆ }پ)   ∅ }∅ ∈ ∅  

 3) 4  2 )3  1) 2  صفر) 1

xنقيض گزارة  - 82 ;(x x )
x

∀ ∈ > ⇔ + ≥10 2 ؟كدام است 

1 (x ;(x x )
x

∃ ∈ ≤ ⇔ + <10 2    2 (x ;(x x )
x

∃ ∈ > ⇔ + <10 2  

3( x ;(x x )
x

∀ ∈ ≤ ⇔ + <10 2    4 (x ;(x x )
x

∀ ∈ ≤ ⇔ + ≥10 2 

}اگر - 83 }A x x= ∈ − < <2 5 ؟است نادرستهاي سوري زير يك از گزارهدامنة متغير باشد، كدام 

1 (x A; x x∃ ∈ + <2 2 0    2 (x A; x∀ ∈ + ≥2 6 4  

3( xx A; x∃ ∈ >2 2    4 (xx A; +∀ ∈ <1 15 

C، اگر Cو A،Bبراي سه مجموعة - 84 A B C− = − =  ؟گاه كدام رابطه همواره درست استباشد، آن ∅
1 (A B′ ′⊆     2 (B A′ ′⊆  
3( A B = ∅    4 (A B− = ∅ 

 هاي زير درست است؟باشد، ارزش چه تعداد از گزاره نادرستاي گزاره rهايي درست وگزاره qو pاگر - 85
pالف)  (r q)∧    (ب[ ]r p (q r) ∧    (پ[ ](p r) (p q) r∨ ∧  ∧  

 3) 4  2 )3  1) 2  صفر) 1

pاگر ارزش هر سه گزارة مركب - 86 q، r q∨  و(s r) هايگاه ارزش گزارهدرست باشد، آنp،q وr ؟از راست به چپ چگونه استترتيب به 
  نادرست –نادرست  –درست نا) 2    نادرست  –درست  –درست ) 1
 درست –نادرست  –درست ) 4    نادرست –نادرست  –درست  )3

 ؟است نادرستر، هاي سوري زييك از گزارهكدام - 87

1 (x ; x x∃ ∈ <2 2   2 (x ; x x∀ ∈ ≥2  3( xx ; x∃ ∈ ≥3 3  4 (x ; x x∀ ∈ > −2 

}مجموعة - 88 }U , , ,...,= 1 2 3 }ايم. اگـر افـراز نمـوده Cو A،Bزيرمجموعة را به سه 20 }A ( k ) U k= ± ∈ ∈5 1  و{ }B k U k= ∈ ∈5  
 ؟داراي چند عضو است Cمجموعةباشند، 

1 (7  2 (8  3( 9  4 (10 

kمجموعة  هاياگر تعداد زيرمجموعه - 89 +2 kمجموعةهاي وعهمواحد بيشتر از تعداد زيرمج A ،96عضوي 1 + گـاه تعـداد باشـد، آن Bعضـوي 2
 ؟است Bهاي دو عضوي، چند واحد بيشتر از تعداد زيرمجموعهAهاي دو عضويزيرمجموعه

1 (11  2 (15  3( 21  4 (25 

]عكس نقيض گزارة - 90 ]p q (q p)   ؟هاي زير استيك از گزارههم ارز با كدام ∧
1 (p   2 (F   3( q   4 (T  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  يقهدق 10 
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از هدف، آمار و احتمالهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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

 

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
 آشنايي با مباني رياضيات
 -(آشنايي با منطق رياضي
  مجموعه و زيرمجموعه)

  25تا  1هاي صفحه

 الؤس40-پيمانه2                                   :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين
 )5344(كد ي آمار و احتمالكتاب آب

 190تا  151 يهاسوال
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دهيم. سپس اين دو ميله را توسط نخ اي از جنس پشم مالش ميرا با پارچه Bموي انسان و ميلةبا را  Aميلةدر يك آزمايش،  - 91
 ؟تواند درست باشدكنند. كدام عبارت زير ميهمديگر را جذب مي Bو Aهايشود ميلهكنيم. مشاهده مياز جايي آويزان مي

)e / C−= × 191 6  اند.)از جدول مقابل انتخاب شده Bو Aهايو ميله 10
  پلاستيكي است. Bةچوبي و ميل Aميلة) 1
Aqبـا برابـر ،Aها، بار ميلةميله بعد از باردار شدن) 2 / C−= − × 199 6 Bqبـا برابـر Bو بـار ميلـة 10 / C−= + × 180 48 10 

  .تواند باشدمي
Aqبـا برابـر ،Aها، بار ميلـةميلهبعد از باردار شدن ) 3 / C−= − × 209 6 Bqبـا برابـر Bو بـار ميلـة 10 / C−= + × 190 48 10 

  .تواند باشدمي
  ت.اسچوبي  Bو ميلةپلاستيكي  Aميلة) 4

/بـه انـدازة ييـرا بـا نيرو قرار دارند و يكديگر متري از همسانتي 30در فاصلة  ،qاي و مشابهبار الكتريكي نقطهدو  - 92 N0 بـه  كننـد. اگـردفـع مي 1
/تعداد × 131 25  از چه نوعي خواهد بود؟و  چند نيوتون هانيروي بين آنترتيب اندازة بهي منتقل كنيم، برداشته و به ديگر از بارها الكترون از يكي 10

)N.mk ,e / C
C

−= × = ×
29 19

29 10 1 6 10( 

1 (/0 0/) 2  ، جاذبه1 0/) 3  دافعه، 3 0/) 4  دافعه، 1   جاذبه ،3
اند. نيروي الكتريكـي الساقيني ثابت شدهالزاوية متساويسه ذرة باردار در سه رأس مثلث قائم ،مطابق شكل زير - 93

N.m(kچند نيوتون است؟  q2خالص وارد بر ذرة  )
C

= ×
29

29 10  

1 (10     2 (15   
3 (50     4 (70   

 صورت زير است. باربرحسب فاصله از آن به qاينقطه حاصل از بار الكتريكي ميدان الكتريكياندازة نمودار تغييرات  - 94
qاينقطه C′ = μ1 متر از باراي برحسب سانتيرا در چه فاصلهq  كه ايـن دو الكتريكي نيروي اندازة قرار دهيم تا
 ؟نيوتون باشد 2 با ، برابركنندبر هم وارد مي ة باردارذر

1 (72    2 (18  
3 (81    4 (9  

qذرة بارداردو مطابق شكل زير،  - 95 q=2 qو 4 q= −1 بزرگي ميدان الكتريكي خالص ناشي از و از هم قرار دارند  r2در فاصلة 2
ـار ميدان الكتريكي خالص برايند منتقل كنيم، بزرگي  q1را به بار q2از باردرصد  25است. اگر  Eبا برابرخط واصلشان  وسط Oدر نقطةبار دو اين  در ناشي از دو ب

Eشود. مي ′Eبرابر Oنقطة
E

q)كدام است؟  ′ )>0  

1 (2
3     2 (3

2   

3 (2     4 (1
2   

 )2فيزيك (  دقيقه 25
   )2فيزيك (

الكتريكي، (بار  ساكن الكتريسيتة
هاي پايستگي ... بر هم نهي ميدان

الكتريكي، خطوط ميدان الكتريكي، 
انرژي پتانسيل الكتريكي، پتانسيل 

  الكتريكي)
  27تا  1هاي صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  را بنويسيد:خود  10گذاري چند از هدف، )2( فيزيكهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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

 

 الؤس20-پيمانه2                              :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين
 )5317: كد) (2فيزيك ( كتاب آبي

 170تا  151 ياهلسوا
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Nيكنواخت به بزرگي ميدان الكتريكي خارجييك را در  Cμ2و بار الكتريكي g2اي به جرمذره - 96
C

× 44 شـتاب حاصـل از نيـروي  .كنيممي رها 10

 ؟است متر بر مجذور ثانيه الكتريكي وارد بر اين ذره چند

1 (40  2 (4  3 (8   4 (80  

 و (E)كتريكـيكدام گزينه مقايسة درستي از اندازة ميـدان ال .فضا رسم شده استاز  ايناحيهدر خطوط ميدان الكتريكي تعدادي از ، زيرشكل در  - 97

 ؟كندبيان ميرا  Cو A، Bنقاط (V)پتانسيل الكتريكي

1 (A B C A B CV V V E E E> > > >,  

2 (A B C B C AV V V E E E> > > >,  

3 (B C A B C AV V V E E E> > > >,  

4 (C B A C B AV V V E E E> > > >,  

+Cاي با بار، ذرهزير مطابق شكل - 98 μ1 و جرمmg2 از نقطةA اولية با تنديm
s

به سمت صفحة مثبت پرتاب  5

(اتلاف انرژي نـداريم و از اثـر نيـروي  ؟رسيدن به صفحة مثبت چند متر بر ثانيه استذره هنگام شود. تندي مي

 نظر كنيد و ميدان الكتريكي بين صفحات يكنواخت فرض شود.)گرانش صرف

1 (2 6     2 (13   

3 (7    4 (1  

+Cبار ابذرة بارداري  زير، مطابق شكل - 99 μ5 بزرگيبه  يلكتريكي يكنواختا در ميدان NE
C

= جا جابه Cو سپس تا نقطة Bتا نقطة Aاز نقطة ،510

 كند؟ جايي چگونه تغيير مير اين جابهاين ذره د الكتريكي شود. انرژي پتانسيلمي

  يابد.افزايش مي ژول05/0) 2    يابد.كاهش مي ژول 05/0) 1

  يابد.كاهش ميژول  06/0) 4    يابد.ميافزايش  ژول 07/0) 3

/به جرم خنثي اياز ذره - 100 kg−× 163 84 كنيم. رهـا مـي يكنواخـت و قـائميل زير در ميدان الكتريكي جدا كرده و مطابق شكالكترون  8، تعداد 10

. . . ولت است.  Bو Aپتانسيل بين دو نقطةاختلاف اندازة و  هاز . . . بودالكتريكي اين ميدان جهت  .ماندشود ذره به حالت معلق باقي ميمشاهده مي

N(g ,e / C)
kg

−= = × 1910 1 6 10  

  30پايين به بالا، ) 2    300به بالا، پايين ) 1

  30بالا به پايين، ) 4    300بالا به پايين، ) 3
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ــــــاردار  - 101 ــــــه ذرة ب qس C= μ1 12 ،q C= μ2 ــــــفحة  q3و  3 xدر ص y− ــــــه ــــــاتب x)ترتيب در مختص cm, y cm)= =1 14 3 ،

(x cm, y cm)= − =2 28 x)و  12 , y )3 چنـد  q3صفر باشـد، از طرف بارهاي ديگر قرار دارند. اگر برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر هر ذره  3

  ؟ميكروكولن است

     
1 (16

3  2 (4
3  3 (− 4

3  4 (−16
3   

Qنسبتصفر است، از طرف سه بار ديگر  q2ذرة باردار  برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر .هاي يك مربع قرار دارندباردار در رأس ةچهار ذر - 102
q

 كـدام 

 است؟ 

1 (+2 2    2 (+4 2  

3 (−2 2    4 (−4 2  

qاينقطه در يك ميدان الكتريكي يكنواخت، به بار الكتريكي - 103 C= μ2 ،در نيروي الكتريكيSI برابـرF / i / j= −10 8 14 4
 شـود. بزرگـي وارد مـي

 ميدان الكتريكي چند نيوتون بر كولن است؟

1( × 636 10   2 (× 618 10   3 (× 69 10  4 (/ × 64 5 10  

 q1روي خط واصل بارها، مطابق شكل زير است. نوع بار الكتريكي Mدر نقطة  q2و q1اينقطه اي الكتريكيهحاصل از باربرايند ميدان الكتريكي  - 104

   اند؟به ترتيب كدام q2و

  مثبت –) منفي 2    ي منف -) منفي 1

  تواند درست باشد. ) هر سه گزينه مي4    مثبت  –) مثبت 3

Eبا برابر Mدر نقطة برايند لكتريكي قرار دارند. شدت ميدان ا زير، مطابق شكل Bو  Aدر نقاط  q2و q1اينقطه دو بار الكتريكي - 105
  است. اگر بار

q1 در همان نقطه برايند  الكتريكي را خنثي كنيم، شدت ميدانE−
3


qشود. نسبتمي 

q
2
1

 ت؟كدام اس 

1 (− 9
4     2 (+ 9

4   

3 (− 3
2     4 (+ 3

2   

q =Q
2

q =q
1

q =q
3q =     Q

4

1

2
-

 : سؤالات آشنا)2فيزيك (
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به ترتيب از راست به چـپ كـدام  Bو Aاي نشان داده شده است. نوع بار الكتريكيدر شكل زير، ميدان الكتريكي حاصل از دو بار الكتريكي نقطه - 106

  است؟

 ) مثبت ـ مثبت2    ) منفي ـ مثبت 1

  ـ منفي  ) مثبت4    ) منفي ـ منفي3

 كند؟ دهيم، انرژي پتانسيل آن چگونه تغيير ميحركت  Bبه  Aبار آزمون مثبت را از  E، اگر در ميدان الكتريكي زير مطابق شكل - 107

      يابد. ) افزايش مي1

 يابد.) كاهش مي2

      ماند.) ثابت مي3

  ماند.) پيوسته صفر باقي مي4

Nبا متري آن قرار دارد، برابرسانتي 30كه در فاصلة  Aدر نقطة qايالكتريكي نقطه ميدان الكتريكي حاصل از بار - 108
C

  ′qاينقطه است. اگر بار 510

/با قرار گيرد، نيرويي برابر Aدر نقطة N0  از راست به چپ، چند ميكروكولنبه ترتيب  ′qو qبارهاي اندازة شود.از طرف ميدان به آن وارد مي 02

N.mk؟ (است
C

= ×
29

29 10(  

1 (1،/0 2   2 (10 ،/0 2   3 (1،/0 5   4 (10،/0 5   

qاينقطه بار الكتريكي ،درون يك ميدان الكتريكي يكنواخت - 109 C= + μ2  از نقطةA  تا نقطةB شود. اگر كار نيروي الكتريكـي در ايـن جا ميجابه

+−Jبا انتقال برابر × 55 Bچند ژول و qتغيير انرژي پتانسيل الكتريكي بار ترتيب از راست به چپ، بهباشد،  10 AV V− ؟برابر با چند ولت است 

1 (−− × 55 −−) 2    25−و  10 × 55      25+و  10

3 (−+ × 55 +−) 4     25−و  10 × 55  25+و  10

kNEك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگيدر ي - 110
C

−Cگرم و با بار الكتريكي 500اي به جرم ، ذره100= μ20  را از حال سكون به وسـيلة نيـروي

Fثابت خارجي
 از نقطةA به نقطةB كنيم. اگر تندي ذره در نقطةمنتقل ميB بهm

s
Fبرسد، بزرگي نيروي 2

  چند نيوتون است؟N(g )
kg

=10 

1 (1     2 (2  

3 (10    4 (20   
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 ؟است نادرستعبارت كدام گزينه  - 111

  ها را بياموزيم.برداري درست از آنو بهره ها پي ببريممواد را شناسايي كنيم، به رفتار آنكند تا ساختار دقيق دانش شيمي به ما كمك مي) 1
  دار توسعة فناوري است.ك مادة جديد پرچمگسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است، به طوري كه كشف و درك خواص ي) 2
  .شوندساخته ميموادي به نام رساناها از ترتيب مديون شناخت و دسترسي به فولاد و اجزايي است كه الكترونيك به و گسترش صنعت خودرو) 3
  بردند.هاي پيشين از برخي مواد طبيعي مانند چوب، سنگ، خاك، پشم و پوست بهره ميانسان) 4

 . . .  جزبه ؛هاي زير درست هستندارتهمة عب - 112

  .است» هاي فسيليسوخت>فلزها>مواد معدني«صورت توليد يا مصرف نسبي برخي مواد در جهان بهمقايسة ميزان ) 1
  باشد.تواند دليلي بر پيدايش تجارت جهاني پراكندگي منابع مي) 2
  ها دانست.دار، منظم و هوشمندانة رفتار عنصرها و مواد براي يافتن روندها و الگوهاي رفتار فيزيكي و شيميايي آنمطالعة هدفتوان م شيمي را ميعل) 3
  لاية ظرفيت آن متفاوت است.بوده و آرايش الكتروني  sاي عنصرها جاي دارد، عنصري از دستةجدول دوره 18هليم با اينكه در گروه ) 4

 ؟اي درست استجدول دوره 14عناصر گروه زير دربارة  هايعبارتچند مورد از  - 113

  يابد.مي افزايشاز بالا به پايين خصلت فلزي برخلاف خصلت نافلزي  •
  ترين عنصر گروه، داراي نماد يك حرفي است.سبك •
  .دارندرسانايي الكتريكي  هر دو شوند كهميشروع  Sبا حرفو بوده دو حرفي دو عنصر داراي نماد  •
 دومين عنصر همانند سومين عنصر مقاومت ناچيزي در برابر ضربه دارد. •

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 ؟ام استكد ،اندتكميل شده ينادرستبه  هايي كهاند با خانههايي كه به درستي تكميل شدهاختلاف شمار خانه ،با توجه به جدول زير - 114

 عنصر                     
  

  خواص فيزيكي يا شيميايي
  سيليسيم  سديم  گوگرد

  ندارد  دارد دارد رسانايي الكتريكي

  دارد  دارد ندارد رسانايي گرمايي

  دارد  ندارد دارد  سطح صيقلي

  است  است است  خوارچكش

  بله  خير خير اشتراك الكترون
  

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

  ة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )2( شيميهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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 (
را بدانيمقدر هداياي زميني 

(از ابتداي فصل تا ابتداي نفت،
  انگيز)اي شگفتهديه

  28تا  1هاي صفحه

 الؤس20–پيمانه2                                :هاي آزمون بعدبرنامة تمرين
 )5332: (كد) 2شيمي( كتاب آبي

 300تا  281 يهاسوال
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 ؟داده شده استدرستي نشان ر خصلت فلزي عناصر بهكدام نمودادر  - 115

1 (    2 (

  

3 (    4 (

  
  

 ).استفرضي  ها(نماد عنصر ؟هستند نادرستهاي زير ، چه تعداد از عبارتدهدنشان مي را اي عناصربا توجه به جدول زير كه بخشي از جدول دوره - 116
  
 

    1گروه  2گروه 16گروه 17گروه  18گروه 

L   Z  D  ـــ R   2دورة  

  3دورة   T  C  X ـــ  ـــ
 

 .بيشتر است Cكمتر و از  Zاز  Lپذيريشود و واكنشختم مي p62به +Xو  −L،Zهايگونهآرايش الكتروني  •
 از عناصر زيرين خود در جدول كمتر است. Zپذيريبيشتر و واكنش Zاز Dشعاع اتمي •
• T  شود و شدت واكنش بين عنصرهايبه رنگ زرد يافت ميدر طبيعتZ وRاز شدت واكنش بين ،Z وX.كمتر است ، 
  بيشتر است. Xاز Cالكترون درميل به از دست دادن  •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟هاي داده شده درست استروني آخرين زيرلاية اتمهاي زير با توجه به آرايش الكتچند مورد از مقايسه - 117

sآ) خاصيت فلزي:  s s> >2 1 23 3 pب) رسانايي الكتريكي:      2 p s> >2 1 23 3 3   
sشعاع اتمي: پ)  p p> >1 1 54 4 p پذيري:واكنشت)     3 p p> >5 4 63 3 3  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 فلزند.دهد و . . . عنصر از عناصر گروه چهاردهم شبههيدروژن واكنش ميگاز دماي اتاق به آرامي با  دروره . . . جدول تناوبي دهالوژن  - 118

  3 - سوم) 4  2 - سوم) 3  3 –دوم ) 2  2 -دوم ) 1
 ؟كندنميخالي عبارت زير را به درستي تكميل كدام گزينه جاهاي  - 119

  . . .» ،با افزايش عدد اتمي اي عنصرها در هر . . .در جدول دوره«
  يابد.افزايش مي ،كندوارد ميها اي كه هسته به الكترونجاذبهنيروي  - دوره) 1
  يابد.هاي هسته افزايش ميتعداد پروتون - گروه) 2
  كند.هاي الكتروني تغيير نميتعداد لايه - دوره) 3
  يابد.شعاع اتمي كاهش مي – گروه) 4

  ؟كندمي كاملبه درستي  شده را عبارت دادهكدام گزينه  - 120
 »اي . . .دورة چهارم جدول دوره dعناصر دستة«

  به جز دو مورد همگي داراي نماد شيميايي دو حرفي هستند.) 1
  شوند.ها و... يافت ميهاي مولكولي مانند اكسيدها و كربناتاغلب در طبيعت به حالت آزاد نيستند و به شكل تركيب) 2
  هستند. رين زيرلاية الكتروني تمام پرها، همگي داراي آخدر آرايش الكتروني مرتب شده آن) 3
  هاي قرمز و سبز در ياقوت و زمرد شوند.توانند باعث ايجاد رنگمي) 4
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 ؟درست است Br35و Sc21كدام مطلب دربارة - 121
  اسكانديم برخلاف برم، عنصري از عناصر اصلي است.) 1
  اي هستند.هر دو فلزاتي متعلق به دورة چهارم جدول دوره) 2
  روني پايدار است.يون پايداري تشكيل دهند كه داراي آرايش الكتتوانند هر دو عنصر مي) 3
  هاي لاية آخر هر دو اتم يكسان است.شمار الكترون) 4

 ؟كندكدام گزينه جاهاي خالي را به درستي كامل مي - 122

lالكترون با 10داراي  Xاتم عنصر« = و جزء جاي دارد جدول تناوبي شود، اين عنصر در گروه . . . يختم م s14بهآن است و آخرين زيرلايه  2
  ».باشدصورت . . . به تواندميو فرمول اكسيد اين عنصر فلزات . . . است 

  XO - واسطه – يازدهم) XO2  4 - واسطه – يازدهم) XO2  3 -اصلي  –اول ) XO   2 -اصلي  –اول ) 1
 ؟استهاي زير متعلق به عنصر طلا چند مورد از ويژگي - 123
  پرتوهاي خورشيدي توانايي بازتاب زياد) ب    خواريچكش) آ

   متفاوتدمايي رسانايي الكتريكي و حفظ آن در شرايط ) ت    پذيري ناچيزواكنش) پ
1 (3  2 (4  3 (1  4 (2  

Fe)؟است، كدام مطلب درست استآهن  كاتيوننوع شناسايي به  كنش زير مربوطدو وا - 124 ,O :g.mol )−= = 156 16 
HCl(aq) A(aq) H O(l)+ → +    (Iاكسيد آهن 2

II)A(aq) NaOH(aq) Fe(OH) (x) NaCl(y)+ → +3   
  است. 3و اكسيد آهن، يكسان و برابر با  Aآنيون در هر دو تركيببه كاتيون  شمارنسبت ) 1
  است. (s)و (aq)ترتيببه yو xحالت فيزيكي) 2
  است. 2/1برابر  (II)به واكنش (I)واكنش نسبت مجموع ضرايب مواد در معادله موازنه شده) 3
  گرم آهن وجود دارد. 7/0در هر گرم از اين اكسيد آهن، ) 4

 ؟شودطور طبيعي انجام ميبه كدام واكنش - 125

1 (FeO Na ....Δ+ ⎯⎯→   2 (CO Fe ....Δ+ ⎯⎯→2  3 (Zn K O ....Δ+ ⎯⎯→2  4 (Au FeO ....Δ+ ⎯⎯→  
 استفاده كرد؟ كربنبا  آن عنصراز حرارت دادن اكسيد  تواننميبراي استخراج كدام عنصر  - 126

  نقره) 4  پتاسيم) 3  سيليسيم) 2  آهن) 1
شود. (بازدة رف ميمص %80 با خلوص . . . گرم آلومينيم تقريب به ،آهن مذاب توليد شودگرم  112واكنش زير به واكنش . . . معروف است. اگر در اين واكنش  - 127

Feو ، واكنش موازنه شوددر نظر بگيريد %80درصدي واكنش را  : g.mol−= Alو 156 = 27(  Al(s) Fe O (s) Fe(l) Al O (s)+ → +2 3 2 3  
  4/84ميت، رت) 4  4/48ميت، رت) 3  4/84، رهاب) 2  4/48، رهاب) 1

چند  ،كربن مونوكسيد گاز مقدار كافيبا  %80كيلوگرم از آن با خلوص 5/1رود و از واكنش به كار مي كدام اكسيد آهن به عنوان رنگ قرمز در نقاشي - 128

Fe)  ها را از راست به چپ بخوانيد.)(گزينه آيد؟دست ميگرم آهن خالص به ,O : g.mol )−= = 156 16  
  840اكسيد،  (III)آهن) 4  445اكسيد،  (II)آهن) 3  5/1312اكسيد،  (III)آهن ) 2  3/933اكسيد،  (II)آهن) 1

C) ؟جرم آب توليدي، بيشتر استيك از موارد زير، كدامكامل درصد باشد، از سوختن  80هاي زير اگر بازدة همة واكنش - 129 ,H ,O :g.mol )−= = = 112 1 16 
C)م اتانولگر 46) 1 H OH)2 Cگرم  4/11) 2  درصد خالص 80 5 H8   درصد 50با خلوص  18
Cگرم  30) 3 H2 Cگرم  4/4) 4    درصد خالص 670 H3   درصد 100با خلوص  8

KNOموازنه نشدةاگر واكنش  - 130 (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +3 2 2 چند درصد از تقريب  بهدهنده آغاز شود، با تجزيه شدن با يك مول واكنش، 2

N) ؟مانده برابر خواهد شددهندة باقيورده جامد با جرم واكنشاجرم فر ،آن ,O , K : g.mol )−= = = 114 16 39  
1 (17  2 (27  3 (52  4 (68  
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 و جامع  آبی های ها از کتاب ها و تست تعداد پیمانه مبحث  درس  های هرسوال دداتع

 ( 2فارسي )

 طرح نو سؤال  10

 پایداری  ادبیات
 ( در امواج سند، آغازگری تنها ) 

 50تا    27  هایصفحه 

 سؤال 110

 ( 5362:  کد )   ( 2فارسی ) کتاب جامع  

 222تا    113های  سؤال 

 ( 2زبان قرآن ) ،عربي

 و نطرح سؤال  10

  األخالقِ آیاتِ مِن
 تمارین() 

 فی مَحضِر المُعلِّمِ 
 (متن درس ) 

 20تا   11  هایصفحه 

 سؤال  90

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

 150  تا   61های  سؤال 

 (2دين و زندگي )

 طرح نو سؤال  10

 تفکر و اندیشه
 ( تداوم هدایت )   

 پیروان پیامبران گذشته«  ة »عوامل ختم نبوت، وظیف 
 جاویدان(  ة ز عج )م 

 44تا    28  هایصفحه 

 سؤال  91

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

 290تا    200ای  ه ل سؤا 

 (2انگليسي )زبان 

 طرح نو + سؤال  10

 سؤال آشنا  10

Understanding People 
(Grammar,…, Pronunciation) 

 36تا  28 هایصفحه

 سؤال 167

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

 297  تا   131های  سؤال 

 (1)حسابان 

 نو طرح  ؤالس 20

 جبر و معادله 

 ا هندسه تحلیلی(های آن، آشنایی ب )قدرمطلق و ویژگی 

 36تا    23های  صفحه 

 سوال 60-پیمانه 4

 (5370 :)کد ( 1ی حسابان )کتاب آب

 300تا    241  ی ها سوال 

 ( 2)ه هندس

 طرح نو + سؤال  10

 سؤال آشنا  10

 دایره
 -ره ی در دا   ی طول  یها رابطه   -ره ی در دا  هاه ی و زاو   ه ی اول   م ی )مفاه 
 مثلث(  ی و محاط   ی ط ی مح   ی هاره ی دا  -ی ط ی و مح   ی محاط   یها ی چندضلع 

 26تا    9  یها صفحه 

 لسوا 30-پیمانه 3

 (5342: )کد (2هندسه ) کتاب آبی

 140تا    111  ی ها سوال 

 آمار و احتمال 

 نو  طرحسؤال  10

 آشنایی با مبانی ریاضیات 
 ارتی(ک ها تا ابتدای ضرب د جموعه جبر م  -مجموعه )مجموعه و زیر 

 35تا    19های  صفحه 

 ال ؤس 40 - پیمانه 2

 (5344)کد  ی آمار و احتمالکتاب آب

 190تا    151  ی ها سوال 

 (2)فيزيك  

 نو طرح سؤال  20

 ساکن  الکتریسیتة
 )از ابتدای خطوط میدان الکتریکی تا ابتدای خازن( 

 32تا   17های  صفحه 

 ال ؤس 20 -پیمانه  2

 (5317: کد( ) 2فیزیک )  کتاب آبی

 170تا    151  ی ا ه ل سوا 

 (2)شيمي  

 نو طرح سؤال  20

 قدر هدایای زمینی را بدانیم 
هایی با ها، هیدروکربن ها تا ابتدای آلکان واکنش   )از ابتدای دنیای واقعی 

 پیوندهای یگانه(

 32تا  22های صفحه

 الؤس 20 –پیمانه  2

 (5332: )کد( 2شیمی) کتاب آبی

 300تا    281  ی ها سوال 

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

 .بخوانید   همین مباحث را  ا  توانید مجددهای جبرانی می ایستگاه 

 ن آزمون: های جبرانی ایتاریخ ایستگاه

 فروردین  7بهمن،  8ذر،  آ  19

 : نموآز ينا يها يژگيو
 سال اول( است. نيم پایان)  مسو آزمون از پروژة  اوليناین امتحان  

  در این آزمون داوطلبان
2
8

  كنند كهسال اول را مطالعه ميمطالب نيم  
1
8

 باشد. آزمون گذشته مي این مطالب، مرور مباحث   

آزمون،  منابع مطالعاتي   از كتاب  458شامل  این  آبيابتاز كسؤال(    170)نه  پيما  13  و  ی جامع عموميهاسؤال  اختصاصي    های 

 است. هم ریاضي یازد

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

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

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

 دارد. صختصاا  ( 2)  هندسهو  ( 2) زبان انگليسيهای درس به شنا آ یهاالسؤ  ماه آذر 5  نموآز در

 :اريگذفهد  نموآز

  اربرگز نو كان  سایت در  شما شخصي  ۀ صفحدر   ماه  ذرآ 5 نمو آز با متناسب  اری،گذفهد نمو آز ،آبان 28جمعه و  آبان  27نبه شپنج

 .دشومي

 :لسارپا  مشابه نموآز
  عيناً  ،هاالسؤ و    ی بندجهدبو  .دشومي  ار برگز  شما   شخصي  صفحۀ  در  ل سارپا   مشابه  نموآز   ،ماه  آذر  4  تا  2  شنبه پنج  تا  شنبه سه

 .  ستا  امسال نمو آز با ق مطاب 

 

 آذر 5
 یازدهم ریاضی   ةی پایعمومی و اختصاص

 

8

2
 سال اول مطالب نیم 
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