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 مقابل چند واژه، درست است؟ معني - 1
: بي دان)، (آورد: كارزار)، (معاصي: گناه)، (كُلّه:  دادن)، (دوات: مركب كردن: پاسخ اي از دستگاه شهناز)، (اجابت درنگ)، (جولقي: درويشي)، (شور: گوشه (ارتجاالً

 برآمدگي پشت پاي اسب)
  هفت )4  شش )3  پنج )2  چهار )1

 است؟ نادرستموارد كدام گزينه  - 2
  الف) تاوان: زيان رساندن، آسيب

  ب) بسنده: كامل، شايسته
  كوب، چكش بزرگ فوالدين ج) پتك: آهن

  د) زه: وتر، كمان
  هـ) ستوه: خسته، درمانده 
  و) سمند: زرده، مطلق اسب

  و، الف )4  هـ ، ب )3  الف، د )2  ج، ب )1
 كار رفته است؟ بهاماليي  غلطگزينه  كدامدر  - 3

  باشد گيرد به خود زه چون كمان پر زور مي نميسر بر خط فرمان گزارد طاق ابرويش / نشد  )1
  ها امتحان دارد عقيق در هجوم تشنگيجا غالب افتد بر جگر دندان فشار /  حرص هر )2
  بايد نفس كشيد به دوش شكست رنگي صبح گر ز محمل عجزيم چاره نيست / ا )3
  بيدل دراز كن به بساط فراغ پااي /  وهم تعلّق گذشته اگر ز يك گام )4

 است؟ نادرستها  با توجه به گروه كلمات زير در كدام گزينه امالي تمامي واژه - 4
 لت)داران مجاهد)، (قوك و قورباغه)، (تقريض و ستايش)، (وقب و غارب)، (فُرقت و وص شرمي)، (علَم (نقض پيمان)، (لعيم و كريم)، (وقاهت و بي

  غارب، تقريض، لعيم )2    داران، قوك، وقب علم )1
  قوك، وقاهت، تقريض )4    فرقت، نقض، وقاهت )3

 ترتيب از كدام پديدآورندگان است؟ به» نامه ام، اسرارالتوحيد، سمفوني پنجم جنوب، قابوس من زنده«آثار  - 5
  منور، نزار قباني، عنصرالمعالي كيكاووس معصومه آباد، محمدبن )1
  الملك دالحسين وجداني، ناصرخسرو، فرانسوا كوپه، خواجه نظامعب )2
  منور  محمود شاهرخي، محمد بن زيد توسي، فرانسوا كوپه، محمد بن )3
4( ر، محمد شكرچي، عنصرالمعالي كيكاووسسپيده كاشاني، محمد بن منو  

 است؟ نرفتهكار  به» ايهام«در كدام گزينه آراية  - 6
  عهد با پيمانه بندم شرط با ساغر كنماعتبار / ت چندان ) عهد و پيمان فلك را نيس1
 بيار اي باد شبگيري، نسيم كوه الوندمدوست جان دادن حيات جاودان باشد / ) به بوي 2
  چشم و دل مردم به جمالش نگران استنظران است /  اري كه رخش قبلة صاحب) ي3
  غمهاي پر  دور از تو به چشمنظران از آن دو نرگس /  ) صاحب4

 هاي تشبيه آمده است؟ كدام گزينه همة پايه» تشبيه«در  - 7
  حسن طالع بين كه ديدم آن رخ چون آفتابفتاب حسن طالع شد چو افكندي نقاب / آ )1
  سان در سر اين فكر به پايان رفتم شمعكم افتاد به غواصي اين بحر سراب / كل )2
  و مرجان شد ز عشق لعل و مرجانشسرشكم لعل نندة لعل است و مرجان است دندانش / لبش ما )3
  برآيد كام دل چون دل بود راستتر زين دل كه ما راست /  دانم راستن )4

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

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

 

  كل كتاب
  161تا  10 ةصفح

دقيقه 15  )1(فارسي

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10ازگذاري چندهدف   
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 گزينة ... فعل به قرينة معنوي حذف شده است. جز ها، به گزينه  در همة - 8
  به غمت كه هرگز اين غم ندهم به هيچ شاديك است اين غم كه تو در دلم نهادي / چه مبار )1
  تو چه داديم كه گويم كه از آن بِهم نداديتر؟ /  از اين چه خوش رم اين غم خوش به جهانز تو دا )2
  به از اين درِ تماشا كه به روي من گشاديتوان بست و كدام خواب نوشين /  ل ميچه خيا )3
  نظر كدام سروي؟ نَفَس كدام بادي؟كه خيزد از وي همه خرّمي و سبزي /  تويي آن )4

 است؟» اليه مفعول، متمم، مضاف«ترتيب  به» ضمير پيوسته« در كدام بيت نقش - 9
  دستت از دامان ندارم، تا به پايانم بريرود /  همراهي قبولم كردي ار سر مي چون به )1
  ترت بوسه دهم دست و كمان را تا پيشگه كه به تيرم زني اول خبرم ده  /  وان )2
  م بر لبت لب را و جان و دل فدا كردمنهاددر برت ناگاه و شد در تاب گيسويت / كشيدم  )3
  به حق دوستي جانا كه باور دار سوگندمتر دارم /  كز ميان جان ز جانت دوستبه جانت  )4
 گزينة ... برابر است. جز ها به هاي وصفي در همة گزينه تعداد تركيب -10

  جا چه حاجت است اظهار احتياج خود آننماست ضمير منير دوست /  جام جهان )1
  هر غباري محمل ليلي است زين صحرا مرا/  گير را هر جا كه جويي حاضر است عالم حسن )2
  دل به جواني برابر است اين پير زندهشود ز شراب كهن مرا /  دل تازه مي )3
  ديدة هركس كه حيران است در دنبال اوست/  از دو عالم هر كه برخيزد لواي ديگر است )4
 به نوعي قرابت دارند.» آرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا بيابي. هر مخلوقي نشاني از خداست.«مفاهيم عبارت گزينة ... با  جز به ها گزينههمة  - 11

  اي نهفته كه پيدا كنم تو را كي بودهاي ز دل كه تمنا كنم تو را /  رفتهكي  )1
  اي كه هويدا كنم تو را پنهان نگشتهاي كه شوم طالب حضور /  غيبت نكرده )2
  تا باخبر ز عالم باال كنم تو راچشم من ببين /   ي خود در آينةباال )3
  هرگه نظر به صورت زيبا كنم تو رازيبا شود به كارگه عشق كار من /  )4
 ها با هم قرابت معنايي دارند؟ كدام بيت -12

  داري؟ نالي و فرياد كه را مي از كه ميقصير خود افتادي از اين در محروم / تو به ت )الف
  باشد اي تا آب با روغن نمي ندارد ناله/    ياد آورد آميزش ناجنس آتش رابه فر )ب
  شود آخر پر عقاب پر تير ميدارد از ستم /  الم به مرگ دست نميظ )ج
  »خورد گاو نادان، ز پهلوي خويش«نباشي بس ايمن به بازوي خويش /  )د
  الف، د )4  الف، ج )3  الف، ب )2  ج، د )1
 بيت ... قرابت معنايي دارد. جز هببيت زير با همة ابيات  -13

 »دوران روزگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار دگر گه خزان شود«
  بلبل ضرورت است كه نوبت دهد به زاغدميد و خشك شد و گل شكفت و ريخت /  سبزي )1
  كه گلستان تو را نوبهار بسيار استخزان مكن از حسن خويش قطع اميد /  به يك )2
  صد فصل در ميان خزان و بهار اوستگزاف /  تازه باغ عذارش كه بي است باغي )3
  ياد از بي برگي فصل خزان آرم تو را ر از من مرنج اي باغبان گاهي اگر / در بها )4
 با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟» ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران، گويي چه رسد خذالن؟«بيت  -14

  رخش بيداد و ستم بر دادخواهان تاختنظلومان بده تا چند اي بيدادگر / م داد )1
  زنجير عدل آويخته، نوشيرواني را ببين/  زلف مسلسل ريخته، عنبرفشاني را ببين )2
  ام باري ز اهل ظلم قدم دركشيدهام در مقام عدل /  گرچه قدم نداشته )3
  ظالمان شما نيز بگذردبيداد اد عادالن به جهان در، بقا نكرد / چون د )4
در كدام گزينه درست آمده » گيري، اغتنام فرصت حيات، متعالي شدن با عشق رعايت اعتدال، گوشه«ابيات به لحاظ داشتن مفاهيم  گرفتنترتيب قرار  -15

 است؟
  اي است در، از خلق بر خويشتن، بسته/    اي است اگر در جهان، از جهان رسته )الف
  پاش كش و نيمي مي نيمي سوي خود ميمر معاش / ) تعليم ز اره گير در اب

  نهند انعام را بر چنين عامي فضيلت مياهرويان مهر نيست / اي با م ج) هر كه او را ذره
  تا ببينم كه سرانجام چه خواهد بودن/  د) خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن

  ب، الف، ج، د )2    ب، الف، د، ج )1
  ، ب، ج، د الف )4    الف، ب، د، ج )3
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  كند؟ ، چرا خداوند سبحان شك دربارة معاد را نفي مي»اهللا ال اله الّا هو لَيجمعنّكم الي يوم القيامة ...«به آية شريفة  نظر امعانبا  -16

  »و من اصدق من اهللا حديثاً«) 4  »نّونَان هم الّا يظ«) 3  »يعلَمونَ ما تَفعلون«) 2  »كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها«) 1

  و پاكي در طول روز و با صفا شدن زندگي، معلول انجام مكرّر عبارت ذكرشده در كدام آية شريفه است؟ آراستگياز  صيانت -17
  »يا ايها النّبي قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جالبيبهنّ«) 1

  »تب عليكم الصيام كَما كتب علي الّذين من قبلكميا ايها الّذين آمنوا ك«) 2

  »واقم الصالة انّ الصالة تنهي عن الفحشاء و المنكر ...«) 3

  »و اصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم االمور«) 4

  سازد؟ هاي الهي مندرج در كدام آية شريفه، نظام جهان را بري از ايراد مي يافتن وعده تحقق -18
1 (» بخٌقالَ ررزهِم برائن وم لُها وقائ وةٌ همنَّها كَلكَلّا ا حاً فيما تَرَكتلُ صاللّي اَعمارجِعونِ لَع«  

  »اَم نجعلُ الّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كالمفسدينَ في االَرضِ اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ«) 2

  »اَليوم نَختم علي اَفواههِم و تُكَلِّمنا اَيديهِم و تَشهد اَرجلُهم بِما كانوا يكسبونَ«) 3

  »ينَبؤُا االنسانُ يومئذ بِما قَدم و اَخَّرَ«) 4

» ي مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيك«گويند:  در ازاي مطالبات گروهي كه مي خداوند -19
  كند و آنان مصداقي از كدام آية مباركه هستند؟ چه موهبتي را عطا مي

  »من كانَ يريد ثواب الدنيا فَعند اهللاِ ثَواب الدنيا و اآلخرة«پاداش داده خواهند شد ـ ) 1

  »ومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف عليهممن آمن بِاهللاِ و الي«پاداش داده خواهند شد ـ ) 2

  »من كانَ يريد ثَواب الدنيا فَعند اهللاِ ثواب الدنيا واآلخرة«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 3

  »ممن آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف عليه«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 4

، پيام كدام آية شريفه را مفهوم »محبت عاشقان به خداوند و دلدادگان به غير او، در ترازوي سنجش پروردگار داراي مقياس متفاوتي است« بگوييم:اگر  -20
  ايم؟ جان خويش كرده

  »يحببكم اهللاقل إن كنتم تحبون اهللا فاتّبعوني «) 2   ...»و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا أندادا يحبونهم «) 1
  »و من النّاس من يعبد اهللا علي حرف فإن أصابه خير اطمأنَّ به«) 4    »ما أحب اهللا من عصاه«) 3
هاي رشد است و كدام آية شريفه، حاكي  يك از سرمايه گيري از كدام ترتيب معلول بهره طلبي، به هاي زودگذر و باز داشته شدن از راحت از خوشي منع شدن -21

  دوم است؟از مفهوم 
  » فالهمها فجورها و تقواها«وجدان ـ وجدان ـ ) 2  » ال اقسم بالنّفس الّلوامة«عقل ـ عقل ـ ) 1
  » ال اقسم بالنفس اللوامه«عقل ـ وجدان ـ ) 4  » فالهمها فجورها و تقواها«وجدان ـ عقل ـ ) 3
  ها، بايد به پيام كدام حديث التزام داشته باشيم؟ آناهل بيت عصمت و طهارت (ع) در جهت آشنايي با عيوب و اصالح  سخنان بامطابق  -22

  »و منَ الناسِ من يتخذ من دون اهللا انداداً ...«) 2  »واصبر علي ما اصابك انَّ ذلك من عزمِ االمور«) 1
  »حاسبواحاسبوا اَنفُسكُم قَبلَ اَن تُ«) 4  »و اَقمِ الصالة انّ الصالة تنهي عنِ الفحشاء و الَمنكَرِ«) 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( دين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

)1( دين و زندگي
  

  كل كتاب

  152تا  11ي  صفحه

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف   
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ها  كنند، فرشتگان چه واكنش يا پاسخي در مقابل آن به عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود، نزد فرشتگان اعتراف مي بدكارانگاه كه  قيامت، آن مرحلةدر  -23
  شنوند؟  دارند و در جوابي قطعي به درخواست بازگشت به دنيا از خدا، چه مي

  راه راست آيد؟  خواست به ياوردند؟ ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس ميمگر پيامبران براي شما داليل روشني ن) 1
  كنيد؟ مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ مگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت مي) 2
  كنيد؟ دانند ـ مگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت مي جا مي بي پذيرند و آن را ها را نمي درخواست تخفيف آن) 3
  راه راست آيد؟  خواست به دانند ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 4
  شوند؟ بطالن چه عقوبتي را در پي خواهد داشت و چه كساني به اين عقوبت دچار ميمحكوم به  ديرهنگامِتوبة  -24

  عذاب دردناك ـ مرتكبين كارهاي زشت ) 2  هاي دنيا آتشي بسيار سخت ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 1
  آتشي بسيار سخت ـ مرتكبين كارهاي زشت ) 4  هاي دنيا عذاب دردناك ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 3
  ها در قيامت چيست؟ رسيدگي به اعمال انسان، كدام حوادث قيامت است و سنجة اعمال انسان ساز هزمين -25

  ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ واقعيات حوادث تلخ و شيرين زنده شدن همة انسان) 1
  اعمال پيامبران و امامان   ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ زنده شدن همة انسان) 2
  كنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ اعمال پيامبران و امامان) 3
  كنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ واقعيات حوادث تلخ و شيرين) 4
برخي معتقدان به معاد، دنيا را معبود و هدف خود قرار  افزايد، معلول چيست و چرا  هايي كه روز به روز بر سرگرداني و يأس انسان مي در راه گذاشتنقدم  -26

  دهند؟ مي
  ناتواني در تفكر نكردن راجع به مرگ ـ غفلت از آخرت) 2  ها ناتواني در تفكر نكردن راجع به مرگ ـ فرو رفتن در هوس) 1
  ها ميل به جاودانگي ـ فرو رفتن در هوس) 4    ميل به جاودانگي ـ غفلت از آخرت) 3
  هاي منزلگاه بعدي انسان است؟  يك از ويژگي ترتيب مؤيد كدام به» درخواست آمرزش براي متوفيان«و  »افت تمام و كمال حقيقت وجود انساندري«موارد  -27

  حيات روح و ادامة فعاليتش ـ وجود شعور و آگاهي) 1
  حيات روح و ادامة فعاليتش ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 2
  خانواده و آشنايان ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنياارتباط متوفي با ) 3
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود شعور و آگاهي) 4
  شود؟  ترتيب چگونه ياد مي به» اند فراوان به ياد مرگ«و » از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشند«اسالمي، از كساني كه  رواياتدر  -28

  ترين مؤمنان ها ـ باهوش ترين انسان زيرك) 2  ها ترين انسان ها ـ زيرك سانترين ان مؤمن) 1
  ها ترين انسان وفادارترين مؤمنان ـ مؤمن) 4  ها ـ وفادارترين مؤمنان ترين انسان مؤمن) 3
كند و  را ماية كدام بركت الهي معرفي ميگويد، دوري از اين امر پليد و شيطاني  تبارك و تعالي، دربارة عمل نارواي شُرب خمر سخن مي خداوند كهگاه  آن -29

  داند؟  ها به آن را چه مي هدف شوم شيطان از آاليش انسان
  رستگاري ـ بازداشتن از ياد خدا) 2    رستگاري ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 1
  تسلط بر خود ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 4    تسلط بر خود ـ بازداشتن از ياد خدا) 3
شرعي نتوانسته است روزه بگيرد و تا سال بعد قضاي آن را نگرفته، محكوم به كدام وظيفه است و احكام خاص نماز و روزة مسافر به دليل عذر  كهشخصي  -30

  بر چه كسي جاري است؟ 
  قضاي روزه و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه به قصد ستم به مظلوم سفر كرده باشد. ) 1
  ه با نهي والدين به سفر رفته باشد. قضاي روزه و كفاره به عهده دارد ـ كسي ك) 2
  تر در محل سفر نماند.  قضاي روزه و يك مد طعام بايد بدهد ـ كسي كه ده روز يا بيش) 3
 قضاي روزه و يك مد طعام بايد بدهد ـ كسي كه كمتر از چهار فرسخ شرعي از وطن دور شود.) 4
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    ) 1(فيزيك      
  

 

/شدت صوت توليدي يك بلندگو در فاصلة معيني از آن برابر با   - 31  22 4 است. شدت اين صوت برحسب  10
 كدام است؟ SIالمللي  يكاهاي بين

1 (/  12 4 10   2 (/  92 4 10  3 (/  42 4 10  4 (/  52 4 10  

/gو چگالي آن g420جرم جسمي  - 32
cm310 طور كامل درون ظرف پر از الكلي فرو ببريم، چند گرم الكل از ظرف  است. اگر اين جسم را به 5

)gشود؟ خارج مي / )
cm

 ــل 30 الكـ 8    
1 (20  2 (40  3 (32  4 (16   

mجسم  كه از سرعت اولية . در مدت زمانيكنيم پرتاب ميvرا بر روي يك سطح افقي با سرعت اوليه و افقيkg2جسمي به جرم   - 33
s

4 
  چند متر بر ثانيه بوده است؟ vاست.  J64كار نيروي اصطكاك بر روي جسم برابر با شود، اندازة ته ميكاس

1 (6/9  2 (20  3 (8/4  4 (10   

mشود و با تندي  ن رها ميو از حال سكو Aاز نقطة  kg2مطابق شكل زير، جسمي به جرم   - 34
s

گذرد. تغيير انرژي  مي Cاز نقطة  20

Ngچند ژول است؟ ( Cتا  Bجايي از نقطة پتانسيل گرانشي جسم در جابه
kg

  اصطكاك و نيروي مقاومت هوا ناچيز است.)و نيروي  10

1 (120    
2 (80  
3 (50    
4 (40 

mةاي را با سرعت اولي از روي سطح زمين، گلوله  - 35
s

mكنيم. اگر گلوله با سرعت طرف باال پرتاب مي در راستاي قائم به 20
s

به سطح زمين  10

Ng(نيروي مقاومت هوا در طول مسير ثابت فرض شود و ؟ثر چند متر نسبت به سطح زمين باال رفته استبرگردد، اين گلوله حداك
kg

 10(
    

1( 5/12  2( 20   3( 15  4( 10  
ثابت از عمق توان با سرعت  % است. با اين پمپ در هر دقيقه، چند كيلوگرم آب را مي75آن  كيلووات و بازدة 2پمپ الكتريكي توان كل يك   - 36

N(g؟متري به سطح زمين آورد 15 )
kg

 10    
1( 250  2( 350   3( 450  4( 600  

شود،  شكل مقابل وارد مي كه از طرف جيوه به انتهاي بستة لولة باشد، فشاريcmHg75اگر فشار هوا برابر  - 37
sin) متر جيوه است؟ چند ميلي / )037 0 6 

1 (3     2 (21  
3 (210     4 (30  

 4/54است و در داخل لوله جيوه در حال تعادل قرار دارد. با ريختن  cm22شكل در هر دو طرف برابر باUةرو، سطح مقطع لول در شكل روبه  - 38
متر خواهد  الف ارتفاع سطح جيوه در دو طرف لوله چند سانتيگرم آب در يك سمت اين لوله، بعد از ايجاد تعادل، اخت

gشد؟  )
cm

 آب31
g/ ,

cm
 313    )جيوه6

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

  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ؤال ميسؤال به چند س 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 25

  كل كتاب
  140تا  1هاي  صفحه

  ژول ميلي
 (ميكرومترمربع) (هكتوثانيه)
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ور هستند. اگر چگالي  اند درون ظرفي پر از مايع غوطه ان كه از فلزهاي با جنس متفاوت ساخته شدهبا شعاع خارجي يكس Bو  Aدو كرة   - 39
 باشد. در اين صورت چند مورد از موارد زير صحيح است؟ Bتر از چگالي فلز كرة  بيش Aفلز كرة 

  تواند توپر باشد. نمي Aآ) كرة 

  ب) وزن دو كره يكسان است.

  است. Bبرابر با حجم فلز سازندة كرة  Aپ) حجم فلز سازندة كرة 

  است. Bتر از نيروي شناوري وارد بر كرة  بزرگ Aت) نيروي شناوري وارد بر كرة 

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

و شعاع مقطع  BBتر از شعاع مقطع  درصد بزرگAA 60اي در حال جريان است. اگر شعاع مقطع  صورت اليه در شكل زير آب در لوله به  - 40
BB 50 تر از شعاع مقطع  درصد كوچكCC  باشد در اين صورت تندي آب در مقطعCC  چند برابر تندي آب در مقطعAA است؟  

1 (25
16   2 (16

25    

3 (8
25  4 (25

8    

و  cm15ترتيب  هاي داخلي و خارجي آن به و دومي توخالي كه شعاع cm30، اولي توپر به شعاع Bو  Aجنس  به دو كرة فلزي هم  - 41
cm30 دهيم. اگر تغيير حجم فلز كرة  است، به يك اندازه گرما ميA برابر ،AV  و تغيير حجم فلز به كار رفته در كرةB برابر با ،

BV اصل باشد، حA

B

V
V




 كدام است؟ 

1 (1  2 (7
8   3 (8

7   4 (2 

ا ه برسانيم، اختالف طول آن C200ها را به  هاي يكساني هستند. اگر دماي ميله دو ميلة فلزي در دماي صفر درجة سلسيوس داراي طول  - 42
/ mm1 Kمتر است؟ ( ها چند سانتي شود. طول اولية هر كدام از ميله مي 8    5 1

1 3 Kو  10    6 1
2 12 10  ( 

1( 150  2 (50  3 (90  4 (180  

و حجم  Bدو برابر چگالي مايع  Aكنيم. اگر چگالي مايع  را با يكديگر مخلوط مي C45و  C25اي ترتيب با دماه به Bو  Aدو مايع   - 43

Aباشد؟ ( باشد، دماي تعادل چند درجة سلسيوس مي Aنصف حجم مايع  Bمايع 
Jc

kg.K
 Bو  1200

Jc
kg.K

 و فرض كنيد  1600

 ها همواره ثابت است و از اتالف انرژي صرفنظر كنيد.) چگالي مايع
1 (30  2 (28  3 (35  4 (42 

گرما از  kJ4دقيقه  2اند و در حالت تعادل در مدت  ا يكديگر در تماسدو ميلة فلزي با طول و سطح مقطع يكسان، مطابق شكل (الف) ب  - 44
ها بين همان اختالف دماي قبلي قرار دهيم، در حالت  صورت شكل (ب) و با يك عايق گرمايي بين آن كند. اگر دو ميله را به ها عبور مي آن

Aها عبور مي كند؟ ( گرما از مجموعة آن kJ4تعادل طي چند ثانيه همان 
Wk

m .K
 Bو  200

Wk
m .K

 600 ( 

1( 5/22   
2 (45  
3 (90  
4 (135  

C% از جرم گاز محبوس، دماي گاز از 60در شكل مقابل با باز كردن شير و خروج   - 45 متر  رسد. پيستون چند سانتي ميC0105به  021
  شود؟ (انبساط ظرف و اصطكاك بين پيستون و سيلندر ناچيز است.)  جا مي جابه

1 (2    2 (4    
3 (6    4 (8   
  

C

Cˊ

Bˊ

Aˊ

A

B
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      )1( شيمي     

  

ايزوتوپ سبك وجود داشته و جرم اتمي ميانگين آن برابر  3ايزوتوپ سنگين،  47داراي دو ايزوتوپ است. اگر در طبيعت به ازاي  Li3عنصر  - 46
/ amu6  است؟ amuچند باشد، جرم اتمي ايزوتوپ سنگين آن  94

  فرض كنيد.) amu1هاي آن است و جرم هر پروتون و نوترون را برابر  هاي ايزوتوپ سبك برابر تعداد نوترون (تعداد پروتون
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

/الكترون و جرم الكترون برابر برابر جرم  1850برابر جرم الكترون و جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  - 47 amu0 باشد، جرم تقريبي يك اتم  00054

) 12 –كربن  C)12
)چند گرم خواهد بود؟  6 amu / g)  241 1 66 10  

1( /  249 93 10   2 (/  241 985 10  3 (/  231 985 10  4 (/  239 93 10  
 گرم گاز كلر برابر است؟  2/14هاي  هاي موجود در چند گرم متان با تعداد مولكول تعداد اتم - 48

  (Cl / , C , H : g.mol )   135 5 12 1  
1 (16/0  2 (32/0  3 (64/0  4 (38/0  

Xدر يون  - 49 200 lست. در اين اتم، چند الكترون با ا 42ها  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2   وجود دارد؟ 0

1( 11   2 (12  3 (13   4 (14   
 كدام عبارت درست است؟ - 50

  ها يكسان است. ) رنگ شعله نمك سولفات همه فلز1
  شود. ايجاد مي ها اي پيوسته از رنگ دار را از منشور عبور دهيم گستره ) اگر نور نشر شده از شعلة يك تركيب ليتيم2
  تر است. تر باشد، انرژي آن كم ) هر چه طول موج يك پرتو الكترومغناطيس كوتاه3
 تر از پرتوي سبز است. ) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن ميزان انحراف پرتوي آبي هنگام عبور از منشور بيش4

nهاي كوانتومي  الكترون با عدد 5داراي  X80اگر اتم  - 51  lو  4   درست است؟ Xهاي زير درمورد اتم  باشد، چند مورد از عبارت 1

  شود. تبديل مي Xالف) اين اتم در تركيب با فلزات به يون 
  اند. هاي موجود در اليه سوم اين اتم از الكترون پر شده زيراليه ب) تمام

16هاي آن برابر  هاي اين عنصر به پروتون پ) نسبت شمار نوترون
  است. 7

  دوره است. هم 17ت) اين عنصر با عنصري با عدد اتمي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

Xوني آرايش الكتر - 52 3  بهp63 شود. تفاوت عدد اتمي اين عنصر با چهارمين گاز نجيب در جدول تناوبي برابر ..... است و اين عنصر به دستة  ختم مي
 ......... تعلق دارد.

1 (s15  2 (d16  3 (d15  4 (s16 

الكتروني  در كدام گزينه، آرايش الكتروني كاتيون هر دو تركيب به آرايش الكتروني دومين گاز نجيب و آرايش الكتروني آنيون هر دو تركيب به آرايش - 53
 چهارمين گاز نجيب رسيده است؟

1 (MgCl2  وK N3    2 (MgBr2  وNa Se2  
3 (CaI2  وLi O2    4 (MgO  وNaF 

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

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

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

 

دقيقه 15

 كل كتاب

  122تا  1هاي  صفحه
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NOو  NOClهاي پيوندي  ترتيب شمار الكترون به bو  aاگر  - 54 Cl2  وc  وd هاي ناپيوندي  ترتيب برابر شمار جفت الكترون بهHCN  وSO3 
 باشد، كدام گزينه درست است؟ 

1 (b a c   2 (d b a c    3 (d a c  2  4 (a c d   
  در كدام گزينه تركيب اول و دوم به درستي و تركيب سوم به اشتباه نامگذاري شده است؟ - 55

1 (: MgCl2 منيزيم :(II)  كلريد ـFeBr3آهن :(III) برميد ـCsI  سزيم يديت :  
2( (NH ) PO4 3 Liاكسيد ـ  (II) : روي ZnOآمونيوم فسفات ـ   :4 O2  ليتيم :(I)  اكسيد  
3 (Mg(OH)2 منيزيم هيدروكسيد ـ :AlN آلومينيم نيتريد ـ :Cr O2   اكسيد (II): كروم 3
4 (NaNO3 سديم نيترات ـ :CdCO3  كادميم كربنات ـ :SrSO4  استرانسيم سولفات :  

دست  % جرمي از آن به20گرم آب است، سرد كنيم تا يك محلول  100گرم در  80پذيري حل شوندة آن  گرم از محلولي سيرشده را كه انحالل 90اگر  - 56
  آيد، چند گرم رسوب تشكيل خواهد شد؟ 

1( 40  2( 5/13  3( 5/27  4( 5/53   
  چه تعداد از مطالب زير درست است؟  - 57

  كيلوگرم سديم كلريد وجود دارد.  90درصد جرمي،  9/0كيلوگرم از محلول استريل سديم كلريد  10000الف) در هر 
  شود.  استفاده مي ppmهاي گياهي از غلظت  ها در آب دريا، بدن جانداران و بافت ها و آنيون ب) براي بيان مقادير بسيار كم كاتيون

  دهد.  ميلي ليتر خون نشان مي 100گرم در هر  گيري قند خون، غلظت گلوكز را برحسب ميلي زهپ) دستگاه اندا
  گرم از اين ماده وجود دارد.  2% جرمي سديم نيترات، 5گرم محلول  40ت) در 

1( 3  2( 4   3( 2   4( 1   
كند؟ (در شرايط آزمايش گوگرد به  گوگرد است. سوختن هر تُن از آن چند گرم سولفوريك اسيد به محيط وارد ميppm96يك نمونه سوخت، داراي  - 58

H)شود)  اكسيدي با باالترين عدد اكسايش خود تبديل مي , O , S :g.mol )   11 16 32   

  S O SO SO O SO SO H O H SO     2 2 2 2 3 3 2 2 42 2    
1 (294  2 (240  3 (4/29  4 (24 

  است؟  نادرستكدام مقايسه دربارة نقطة جوش  - 59
1( H O HF NH 2 3     2 (NH AsH PH 3 3 3  
3 (HF HBr HCl      4 (HCl PH H S 3 2   

تهيه شود، موالريتة محلول حاصل تقريباً چقدر است و با سرد  C045نيترات در دماي  حلول سيرشدة پتاسيمگرم م 510با توجه به نمودار زير، هرگاه  - 60

/ابر با بر C45شود؟ (چگالي محلول در دماي  نشين مي شونده ته تقريب چند مول حل به C040شدن محلول تا دماي g.mL11 است.)  7

(K ,O ,N :g.mol )   139 16 14 
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 ها، درست است؟ كدام واژهمقابل  معني -61

  دستوري: رخصت )الف
  ب) هزاردستان: بلبل

  ج) صلت: دشوار
  د) پاليز: خزان

 هـ) نهيب: فرياد

  هـ، ب، الف  )4  الف، هـ، د )3  ب، ج، هـ )2  الف، د، ج )1
 ؟نيستكدام گزينه همة معاني مقابل واژه درست  در -62

  گري پايمردي: خواهشگري، شفاعت، ميانجي )2    حور: شيفته، مفتون، مجذوبمس )1
  ماللت: به ستوه آمدن، سرزنش، آزردگي )4    غش، خالص صافي: پاك، بي )3
 است؟ نادرستكدام بيت  امالي -63

  فراق اگر همه بحر است باشدش پاياب/ سفر اگر همه دشت است باشدش پايان )1
  اين قدر هست كه تغيير غزا نتوان كرد/  بنمايم آن چه سعي است من اندر طلبت )2
  انتظار كو؟ بر خوان سفله نعمت بيبي خون دل ز چرخ فراغت طمع مدار /  )3
  كه تا روزي به شرط خويش حق عيش بگزارمآن و رنج اين مرا نگذارد آسوده /  ) فراق4
 است؟ نادرستشده، امالي چند واژه  هاي داده واژه در ميان گروه -64

 »ترجيه و برتري، معونت و مظاهرت، صباحت و زيبايي، قالب و پيكر  قيعت، ريخت مضحك و يغور، خاليگر و آشپز، مزلّت و خواري،مجال و«

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1
 است؟ نادرست» هاي پيوسته دو بيتي«گزينه دربارة قالب شعري  كدام -65

  شود. د عوض مياند و قافيه در هر بن قافيه هاي زوج هر بند هم مصراع )1
  هايي در اين قالب دارند. الشعراي بهار سروده فريدون توللي، مهدي حميدي و ملك )2
  آهنگ است و نام ديگر آن چهارپاره است. وزن و هم هر بند شامل چهار مصراع هم )3
  رود. كار مي تر براي طرح مضامين اخالقي و سياسي به رواج آن قبل از مشروطه بوده و بيش )4
 برابر كدام گزينه درست است؟ هاي آرايه -66

  ترسم (تناسب، تشخيص) شكار الغرم از تيغ لنگردار مي/ ز خواب غفلت صياد ايمن نيستم از جان  )1
  آميزي، تناسب) ترسم (حس اگر بر گل گذارم پا ز زخم خار مينامردمي از چشم نرم دوستان ديدم /  ز بس )2
  ترسم (تضاد، حسن تعليل) رفتار مي كه من از گردش گردون كج/  ترسد رو چشم هدف چندان نمي ز تير راست )3
  آرايي، تلميح) ترسم (واج ز تار سبحه بيش از رشتة زنّار ميباشد /  ي مرغ زيرك دام زير خاك ميبال )4
 بيت زير كدام است؟ هاي آرايه -67

 »مجلس اوهام تا كي گرم بايد داشتن / يك شرر شوخي بس است آتش در اين كانون زنيد«

  آميزي، ايهام تناسب كنايه، حس )2    استعاره، تشبيه، كنايه )1
  تعليل، ايهام تشخيص، حسن )4    مراعات نظير، ايهام، تناقض )3

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

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

 

  كل كتاب
  157تا  10 ةصفح

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10د ازچن براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف   
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 كار رفته است. گزينة ... نقش تبعي به جز ها به در همة گزينه -68
  تو شادمان به دولت و ملك از تو شادمانشاكري ز خالق و خلق از تو شاكرند / تو  )1
  گر در آيينه ببيني برود دل ز برَتكه تو خود صورت خويش /  جرم بيگانه نباشد )2
  ام بنده به كشتن ده و مفروش مرا بندهگويد /  سعدي اندر كف جالد غمت مي )3
  داند  داري و آيين سروري كالهر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست / نه ه )4
 ... . جز درست است بهها  هاي معنايي واژه ها، رابطه در همة گزينه -69

  (ترادف)»: هژبر و شير«، »دوات و جوهر« )2  (تناسب)»: صدف و ماهي«، »ستاره و ماه« )1
  تضمن»: دست و بدن«، »ادوات جنگي و زنبورك« )4    (تضاد)»: خصم و حبيب«، »برّ و بحر« )3
 است؟ نادرستواژة مشخص شده در كدام گزينه  هر دونقش دستوري  -70

  بيرون دهد آسودگان خاك را (مفعول، نهاد) زمينگر را مانع گردش شود /  انآسماز بلندي  )1
  دهد تسكين دل آزرده را (مسند، نهاد) مي نصيحتكي /  زيادكند باد مخالف شور دريا را  مي )2
  صحبت فرهاد آدم كرد سنگ خاره را (مفعول، مسند)نيست /  عشقاي چون  افسرده را مشّاطه عالم )3
  رضا مده كه متاعي بود حقير از دوست (متمم، مفعول)/ در جهان بخشند  چههر  تت گربه جاي دوس )4
 برداشت شده از كدام گزينه درست است؟ مفهوم -71

  به هم حمله كردند باز از دو سو= (ناكامي طرفين)چو ننمود رخ شاهد آرزو /  )1
  ه شدن آسمان از انبوه ابرها)برانگيخت ابرش، برافشاند گرد = (تيركه ناگاه عمرو آن سپهر نبرد /  )2
  برافراخت بازو چو شاخ درخت = (شكست خوردن عمرو)بخت /  روز و برگشته نخست آن سيه )3
  بود سهمگين جنگ شير و پلنگ = (حيرت آسمان از سهمناكي جنگ)/  فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ )4
بهرِ من نيست/ روح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد/ زيرا هر دم به تالش است تا  اي واالتر از اگر فكر و حواسم اين جهاني است / بهره«متن  مفهوم -72

 ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » كه فرا رود.
  جا مكن زنهار روي خود تُرُش از زخم خار اينخار سازندت /  اهي كه بستر از گل بياگر خو )1
  جا گاه اين ن غافالن ريگ روان را تكيهمكن چوچون كاروان ريگ دارد نعل در آتش /  جهان )2
  كني در راه بت صيد حرم قربان چرا؟ ميفشاني جان چرا؟ /  هواي كام دنيا ميدر  )3
  ريزي براي نان چرا؟ آبروي خويش مينيست گوهر را بدل كردن به خاك /  از بصيرت )4
 است؟ تقابلدر » ت كشند، نه به قوت تن.مردان بار را به نيروي همت و بازوي حمي«كدام گزينه با مفهوم عبارت  -73

  جوي زر بهتر از پنجاه من زوردست سلحشور /  چه خوش گفت آن تهي )1
  كه بخت راست فضيلت نه زور بازو رارنج بردن بيهوده گنج نتوان برد /  به )2
  گر جهان لشگر بگيرد غم مدارزور بازو داري و شمشير تيز /  )3
  مكن تكيه بر زور بازوي خويشخويش / چو روزي به سعي آوري سوي  )4
 آية زير با كدام بيت متناسب است؟ مفهوم -74

 ...»اذهبا الي فرعون انّه طغي فقوال لُه قوالً ليناً «
  سخني كار شود خوش وقت باشد كه زيانشمنان از سخن نرم تو مغرور شدند / د )1
  سركش، مدارا آتش استدر جهاد دشمن رحمي است چون با نفس باشد كارزار /  رحم، بي )2
  به هر كه با تو كند دشمني، مدارا كنردد / ز سنگ خاره دم تيغ زود برگ )3
  دلير بر سر اين آب زير كاه مروز چشم نرمي دشمن فريب عجز مخور /  )4
 ؟نداردكدام دو بيت با هم قرابت معنايي  مفهوم -75

  تكه بي زخم مردن، غم عاشق اسبزن زخم، اين مرهم عاشق است /  )1
  حديث دوست بگويش كه جان برافشانده حاجت است به شمشير قتل عاشق را / چ
  كشد اول چراغ خانه را دزد دانا ميشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را / ع )2

  عشق بر هر دل كه زد آتش چو من ديوانه شدتن با آتش است و عشق با ديوانگي / سوخ
  ة خاموش بلبل را به گفتار آوردغنچسخن را بر سر كار آورد /  ستمع صاحبم )3

  واعظ ار مرده بود گوينده شدمستمع چون تشنه و جوينده شد / 
  جا مقام مرغ كز آن بحر خاست كي كند اينلق ز مرغابيان زاده ز درياي جان / خ )4

   گنه بستة زندان و گرفتار قفس بيبلبل گلشن قدسم شده از جور فلك / 
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  از زيان فراگير ابناي بشر، در كدام عبارت شريفه، مورد توجه قرار گرفته است؟ رهايي  راه -76
  »آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصالةَ«) 2    »يرجو اهللاَ و اليوم اآلخرَ«) 1

  »تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بالصبرِ آمنوا و عملُوا الصالحات و«) 4    »آمنُوا اَطيعوا اهللاَ و اَطيعوا الرَّسولَ«) 3

  كنند، از لحاظ ايماني چه وضعيتي دارند و عاقبت آنان كدام است؟ آنان كه در داوري به حكم طاغوت عمل مي -77
  »و لَهم عذاب مهينٌ«ـ » آمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَمرِ منكُم«) 1

  »و لَهم عذاب مهينٌ«ـ » هم آمنوا بِما اُنزِلَ الَيك و ما اُنزِلَ من قَبلكيزعمونَ اَنَّ«) 2

3 (»كن قَبلما اُنزِلَ م و لَيكنوا بِما اُنزِلَ امونَ اَنَّهم آمزععيداً«ـ » يم ضَالالً بلَّهضاَن ي«  

  »اَن يضلَّهم ضَالالً بعيداً«ـ » مرِ منكُمآمنوا اَطيعوا اهللاَ و اطيعوا الرَّسولَ و اُولي االَ«) 4

  وجود آيد؟ گرديد، امكان داشت چه معضلي به خواندگان امت خود به نبوت مبعوث مي اسالم (ص) از ميان درس پيامبراگر  -78
  »اذًا الرتاب المبطلون«) 2    »ام يقولون افتراه«) 1

  »لو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراًو «) 4    »لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً«) 3

سعي در «و » انتخاب افراد مورد اطمينان براي تحقيق دربارة وضع طبقات محروم«در نامة خويش به مالك اشتر براي اين وظايف كارگزاران:  اميرالمؤمنين - 79
  اند؟ به ترتيب چه عللي را مطرح كرده» جلب رضايت همة مردم

  زمند هستند ـ رضايت خواص را به دنبال دارد. محرومان بيش از ديگران به عدالت نيا) 1
  رساند.  محرومان بيش از ديگران به عدالت نيازمند هستند ـ خشم خواص به تو آسيبي نمي) 2
  رساند.  اند؛ يا برادر ديني تو و يا در آفرينش همانند تو هستند ـ خشم خواص به تو آسيبي نمي مردم دو دسته) 3
  ادر ديني تو و يا در آفرينش همانند تو هستند ـ رضايت خواص را به دنبال دارد. اند؛ يا بر مردم دو دسته) 4
ياران رسول خدا (ص) و به جاي آوردن ستايش و سپاس توسط پيامبر (ص)، يادآور نزول كدام آية شريفه است و كدام ويژگي ولي و سرپرست  گفتن تكبير -80

  مسلمانان در اين آيه مذكور است؟
  »ليذهب عنكم الرّجس«آية تطهير ـ ) 2    »ذّين يقيمون الصلّاةال«آية تطهير ـ ) 1

  »الذّين يقيمون الصلّاة«آية واليت ـ ) 4    »ليذهب عنكم الرجس«آية واليت ـ ) 3

  فرمايد؟ به چه دليل است و ضرورت چه موضوعي را تبيين مي» و هو في اآلخرة من الخاسرين«اُخروي مندرج در عبارت قرآني  خسران -81
  گردد.  ن ديني به جز اسالم ـ دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف ميبرگزيد) 1
  برگزيدن ديني به جز اسالم ـ پايبندي پيروان انبياي گذشته به پيروي از پيامبر اسالم (ص)) 2
  تحريف تعليمات پيامبران پيشين ـ پايبندي پيروان انبياي گذشته به پيروي از پيامبر اسالم (ص)) 3
  گردد.  ريف تعليمات پيامبران پيشين ـ دوري از رشك و حسدي كه باعث تفرقه و اختالف ميتح) 4
  دارد؟ نهاد مقدس خانواده در كدام آية شريفه تأكيد و تأييد شده است و قرآن كريم عدم توجه به آن را قرين با چه چيزي بيان مي تكاملعامل  - 82

1 (»ن اَنفُسه اَن خَلَقَ لَكُم منِ آياتـ ايمان به باطل» كُم اَزواجاً ...و م  

  ـ كفر به نشانة الهي» و منِ آياته اَن خَلَقَ لَكُم من اَنفُسكُم اَزواجاً ...«) 2

  ـ ايمان به باطل» و اهللاُ جعلَ لَكُم من اَنفُسكُم ازواجاً ...«) 3

  الهي ـ كفر به نشانة» و اهللاُ جعلَ لَكُم من اَنفُسكُم ازواجاً ...«) 4

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

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

 

 )2دين و زندگي (
  

  كل كتاب

  158تا  8 صفحة

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10ي چند ازگذارهدف   
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خويشان نزديكت را انذار «امام علي (ع) اشاره نموده است و آية » اخوت و وصايت«و » عصمت و پاكي«پيامبر (ص) در كدام اتفاق تاريخي به ترتيب به  -83
  يك ارتباط دارد؟ با كدام» كن

  نزول آية تطهير ـ حديث منزلت ـ دومين) 2  نزول آية واليت ـ حديث منزلت ـ اولين ) 1
  نزول آية تطهير ـ مراسم دعوت خويشان ـ دومين ) 4  ية واليت ـ مراسم دعوت خويشان ـ اوليننزول آ) 3
  ترتيب يادآورد كدام حيطة دين اسالم است؟ به» دوري از شرك«و » اي ديني براساس عدالت بنا نمودن جامعه« مفاهيم -84

  عمل ـ عمل) 4  عمل ـ ايمان) 3  ايمان ـ عمل) 2  ايمان ـ ايمان ) 1
  يك از ابعاد رهبري پيامبر اكرم (ص) اشاره دارد؟ ترتيب به كدام به» ثروت را مالك برتري نشمردن«و » اي ايستادن قومي و قبيله تعصبات بلمقادر « -85

  تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري ) 1
  دالت و برابريكوشي و دلسوزي در هدايت مردم ـ تالش براي برقراري ع سخت) 2
  تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ مبارزه با فقر و محروميت) 3
  كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ـ مبارزه با فقر و محروميت  سخت) 4
هاي  ترتيب از نشانه به» به جايگاه برجسته رسيدن افراد به دور از معيارهاي اسالمي در اخالق و رفتار«و » يافتن طالبان ثروت و قدرت منزلتجايگاه و « -86

  هاي پس از رحلت پيامبر (ص) است؟ يك از چالش گرفتار شدن جامعة اسالمي به كدام
  ارائة الگوهاي نامناسب ـ ارائة الگوهاي نامناسب) 1
  ارائة الگوهاي نامناسب ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 2
  سبتبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ ارائة الگوهاي نامنا) 3
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت ـ تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت) 4
  يك از اقدامات ائمة اطهار(ع) است؟ مرتبط با كدام» بقاي تفكر اسالم راستين«و » هاي آينده معرفي روش زندگي امامان به نسل« موارد ازهر يك  - 87

  ب با نيازهاي نو هاي درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمي متناس انتخاب شيوه) 1
  هاي درست مبارزه معرفي خويش به عنوان امام بر حق ـ انتخاب شيوه) 2
  هاي درست مبارزه هاي درست مبارزه ـ انتخاب شيوه انتخاب شيوه) 3
  معرفي خويش به عنوان امام بر حق ـ تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو) 4
هاي مردم در  يك از مسئوليت در ساية كدام» تر جامعة اسالمي به سمت وظايف اسالمي هدايت آسان«و » الميتر جامعة اس ادارة موفق« مواردهر يك از  -88

  شود؟ قبال رهبر جامعة اسالمي محقق مي
  هاي سياسي و اجتماعي اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ افزايش آگاهي) 1
  اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ مشاركت در نظارت همگاني) 2
  هاي سياسي و اجتماعي وحدت و همبستگي اجتماعي ـ افزايش آگاهي) 3
  وحدت و همبستگي اجتماعي ـ مشاركت در نظارت همگاني) 4
  هاي منتظران در عصر غيبت است؟ يك از مسئوليت مربوط به كدام» جهاني در عصر غيبت و بركنار كردن حاكمان ستمگر حكومتتشكيل « -89

  هاي امام عصر (عج) پيروي از فرمان) 2    متقويت معرفت و محبت به اما) 1
  دعا براي ظهور امام ) 4  هاي حكومت مهدوي آشنايي با ويژگي) 3
  تر است؟ چيست و به تعبير پيامبر اكرم (ص)، چه كسي به آسمان نزديك» فللّه العزَّة جميعاً«قرآني، مقدمة وصول به  آياتبا توجه به  -90

  كشد.  ظار فرج را ميـ كسي كه انت» من كان يريد العزّة«) 1

  كشد.  ـ كسي كه انتظار فرج را مي» انّه ليس النفسكم ثمنٌ الّا الجنّة«) 2

  ـ نوجوان و جواني كه به گناه عادت نكرده است.  » انّه ليس النفسكم ثمنٌ الّا الجنّة«) 3

 ـ نوجوان و جواني كه به گناه عادت نكرده است. »من كان يريد العزّة«) 4
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  ) 2(فيزيك      
  

 
qكوچك رساناي مشابه داراي بار الكتريكي دو كرة  - 91 C  1 qو 4 C  2 را به  Fةاي به انداز متري، نيروي الكتريكي 1 ، در فاصلة20

 Fي اي به اندازه متري از هم قرار دهيم، نيروي الكتريكي 2 با هم تماس داده و سپس در فاصلةاين دو كره را كنند. هرگاه  ديگر وارد مي يك

Fكنند. حاصل را به هم وارد مي
F

      كدام است؟ 

1(5  2(1
5  3(9

20  4(20
9   

از طرف  qاند. اگر برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر هر يك از بارهاي هاي يك مربع ثابت شده مطابق شكل زير، چهار بار الكتريكي در رأس  - 92

qسه بار ديگر برابر با صفر باشد، حاصل
q

      كدام است؟ 

1(2 2    2(2 2    

3(2
2    4( 2

2   

ديگر  هاي خازن را به موازات صفحة فحهاست. هرگاه يكي از ص متصلV100به اختالف پتانسيل الكتريكيF4خازن تختي به ظرفيت  - 93
 يابد. ژول . . . مي ها مقابل هم قرار گيرند، انرژي الكتريكي خازن، . . . ميلي جا كنيم تا نصف سطح صفحه جابه

  ، كاهش10 )2    ، افزايش10) 1

  ، كاهش20 )4    ، افزايش20) 3

ولتي  120طور كامل پر شده است، به دو سر مولدي  به 9الكتريك  اي با ثابت دي با ماده دو صفحة خازن تختي را كه فاصلة بين صفحات آن  - 94
الكتريك را از بين صفحات خازن خارج كنيم، ولتاژ دو سر مولد چند ولت بايد افزايش يابد تا انرژي  كنيم. اگر در اين حالت، دي وصل مي

 ذخيره شده در خازن تغييري نكند؟
1 (40  2 (240  3 (360  4 (120 

) است. اگر عددي كه 2) نصف طول سيم (1) داراي سطح مقطع مساوي بوده، اما طول سيم (2) و (1در شكل زير، دو سيم رساناي فلزي (  - 95
 ) چند برابر مقاومت ويژة1، مقاومت ويژة سيم (دهد نشان ميA1 آل برابر عددي باشد كه آمپرسنج ايده 3دهد،  نشان ميAآل آمپرسنج ايده

 ) است؟2سيم (
1 (1      

2 (2   

3(3
2      

4 (4   

Vصورت ، بهSIاختالف پتانسيل الكتريكي دو سر مولدي برحسب شدت جريان عبوري از آن در معادلة  - 96 I 18 سر اين  است. اگر دو 3
 شود؟ اهمي ببنديم، توان مفيد مولد چند وات مي 6مولد را به يك مقاومت 

1 (24  2 (12  3 (36  4 (48 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال ل از شروع پاسخلطفاً قب

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 25

  كل كتاب
  104تا  1هاي  صفحه
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  كند؟ ها چگونه تغيير مي وصل شود، نور المپ kاگر در مدار شكل زير كليد  - 97

  شوند. مي ترالمپ پر نور سه) هر1

  شوند. مي ترنور المپ كم سه) هر2

  د. نشو مي ترر نورپ )2(خاموش و المپ  )3) و (1( هاي) المپ3

 د.نشو مي ترر نورپ )3) و (1( هايخاموش و المپ )2() المپ 4

 دهد؟ آل چه عددي را برحسب آمپر نشان مي در مدار شكل زير، آمپرسنج ايده  - 98

1 (30      

2 (10   

3 (40      

4 (3    

)هر يك ها مشابه و مشخصات در مدار شكل زير، المپ  - 99 V, W)240 چند وات است؟  L1باشد. در اين مدار، توان مصرفي المپ مي 100

 ها ثابت فرض شود.) (مقاومت المپ

1(400
9  2(200

9  

3(200
3  4(400

3   

mالكتروني با سرعت  - 100
s

 62 تسال در حال حركت است.  5/0نواختي به بزرگي  هاي ميدان مغناطيسي يك نسبت به خط 053ة، تحت زاوي10

sinبزرگي نيروي الكترومغناطيسي وارد بر اين الكترون، چند نيوتون است؟  / )053 0 e)و8 / C  191 6 10  

1(/  131 6 10    2(/  141 6 10    

3(/  131 28 10    4(/  141 28 10  

، بزرگي ميدان مغناطيسي دور حلقه وجود داشته باشد، بعد از ايجاد تعادل در مدار 30رو، اگر در هر متر از سيملوله  با توجه به شكل روبه  - 101

T.mيكنواخت داخل سيملوله چند تسال است؟(
A

   7
0 4   و مقاومت الكتريكي سيملوله را ناچيز فرض كنيد.)  10

1( 424 10      

2( 624 10    

3( 436 10      

4( 636 10  

k



   17: ةصفح       )اجباري( تجربي يازدهماختصاصي   99 خرداد 23آزمون 
  

شار  ها است، قرار دارد. اندازةxدر امتداد محور كه T2در ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگيABCةمطابق شكل مقابل، صفح  - 102

    ست؟برابر با چند وبر اABCمغناطيسي گذرنده از سطح

1( 8  2( 12  

3( 15  4( 24  

  

  چگونه است؟ ABدر مدار شكل مقابل، اگر مقاومت رئوستا را مقدار معيني كاهش دهيم، جهت جريان القايي در مقاومت  - 103

    صورت موقتي است. ) و به1) در جهت (1

    صورت موقتي است. ) و به2) در جهت (2

    ائمي است.صورت د ) و به1) در جهت (3

 صورت دائمي است.  ) و به2) در جهت (4

 

در حال تعادل است. اگر اين ذره را از  Aگرم در ميدان الكتريكي يكنواختي در نقطة  10مطابق شكل زير، يك ذرة كروي باردار به جرم   - 104

N(gكند؟  جا كنيم، انرژي پتانسيل الكتريكي آن چگونه تغيير مي هاي ميدان جابه در راستاي خط Bتا نقطة Aنقطة )
kg

 10   

1 (/ J0    يابد. افزايش مي 01

2 (/ J0   يابد. كاهش مي 01

3 (/ J0   يابد. كاهش مي 1

4 (/ J0   يابد. افزايش مي 1

  خواهد بود؟  bبه  aرو كه شامل دو القاگر مجاور هم است، در كدام حالت، جهت جريان القايي در آمپرسنج از  با توجه به مدار روبه  - 105

    kلحظة وصل كليد  )1

  Dطرف  به Cحركت لغزندة رئوستا از  )2

    kلحظة قطع كليد  )3

  ) 2) از القاگر (1القاگر ( دور كردن )4
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      )2( شيمي     

  

 . ......... هاي الية ظرفيت در هر دوره از چپ به راست  نيروي جاذبة هسته به الكترون - 106
  يابد.  ها نيز افزايش مي ها در اتم، تعداد الكترون ماند؛ زيرا با افزايش تعداد پروتون ثابت مي) 1
  شود.  ها زياد مي ها در هر دوره، دافعة بين آن هاي اتم تعداد الكترونيابد؛ زيرا با افزايش  كاهش مي) 2
  باشد.  هاي هسته در يك دوره مي يابد كه علّت آن، افزايش جرم پروتون كاهش مي) 3
  باشد.  هاي الكتروني مي يابد كه دليل آن، افزايش بار مثبت هسته و ثابت ماندن تعداد اليه افزايش مي) 4

 است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت زير كه بخشي از جدول تناوبي است، كدام با توجه به جدول - 107
 

  گروه  1  2  16  17
 دوره

D C  B  A  2  
H G  F  E  3  

    است.  Aتر از عنصر  بزرگ Hشعاع اتمي عنصر ) 1
  است.  Eبيشترين خصلت فلزي، مربوط به عنصر ) 2

    است.  Dكوچكتر از  Eشعاع يون ) 3
  دهد.  واكنش مي Dبا عنصر  Fتر از عنصر  ، شديدتر و سريعEعنصر ) 4

/يك نمونه مخلوط، شامل آلومينيم و روي به جرم  - 108 g197 HCl /5در اختيار داريم. اگر اين مخلوط در واكنش با محلول  5 مول  75
Al)هيدروژن آزاد كند، درصد جرمي آلومينيم در مخلوط اوليه تقريباً كدام است؟  ,Zn : g.mol )  127 65  

1 (/67 29   2 (/32 71   3 (/34 18   4 (/65 83   
با  (A)گرم ساليسيليك اسيد  14/4آيد. از واكنش  دست مي به (B)انيدريد   با استيك (A)از واكنش ساليسيليك اسيد  (D)آسپرين  - 109

تقريب چند درصد است؟  دست آمده است. بازدة درصدي واكنش به به (D)پرين گرم آس 4/3، (B)انيدريد   استيك
(H ,C ,O : g.mol )   11 12 16  

O

C
OHO

H
CH3 C O C CH3

O O
O

C
OHO

C
CH3

O
CH3COOH

  
                                                                         (D)                                   (B)                                      (A)   

1 (85   2 (54  3 (78  4 (63  
 است؟ نادرستها چند عبارت  در مورد آلكان - 110

  صورت گاز هستند. چهار عضو نخست آنها در دما و فشار اتاق به ●
  اتم كربن ديگر متصل است. 3وجود دارد كه به بيش از  دار، اتم كربني هاي شاخه در همة آلكان ●
  شود.  متيل هگزان درست است و در سوخت فندك از گاز بوتان استفاده مي -4نام  ●
  هاي شيميايي ندارند.  هايي هستند كه تمايل چنداني به واكنش هيدروكربن ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  گويي به سؤال روع پاسخلطفاً قبل از ش

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  زمون امروزبراي آ 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

   
 

 كل كتاب

  121تا  1هاي  صفحه

دقيقه 15
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باالتر رود، اين فلز كدام است؟ (ظرفيت گرمايي ويژة  C50ژول گرما به اندازة  5/117جذب  گرم از يك قطعه فلز خالص بر اثر 10اگر دماي  - 111

J.gسرب، نقره، نيكل و آلومينيم را برحسب  . C 1 /ترتيب برابر با  به 1  212 9 10 ،/  223 5 10 ،/  13 4 /و  10  19 02 درنظر  10

 بگيريد.)

  نقره) 4  نيكل) 3  سرب) 2  آلومينيم) 1

)گرم گاز اكسيژن مطابق واكنش  20اگر مقدار كافي گاز پروپان با  - 112 H kJ)  2056 C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  3 8 2 2 25 3 4 

/Jبرساند؟ (ظرفيت گرمايي يك مول آهن برابر با  C180به  C20تواند از  مي بسوزد، گرماي آزاد شده، دماي چند گرم آهن را
C

25 است و  7

C :g.mol 112 ،H  1 ،O  16 ،Fe  56( 

1 (3500   2 (3111   3 (/62 5   4 (3818   

Cباتوجه به واكنش - 113 E A 6 5  84با درصد خلوص % Eگرم از  200گرم بر مول باشد، از واكنش  42برابر  Eاگر جرم مولي 7

  شود؟  چندكيلوژول گرما آزاد مي
1( /204 8     

2( /102 4      

3( 208    

4 (104  

گرم پروتئين است. اگر بخواهيم انرژي آزاد  80گرم چربي و  55گرم كربوهيدرات،  250وعدة غذايي روزانه يك فرد به طور ميانگين شامل  - 114

كيلوژول بر  890تقريب به چند گرم متان نياز داريم؟ (آنتالپي سوختن متان  شده از اين مواد غذايي را از سوختن متان به دست آوريم، به

Cكيلوژول است.)  17و  38، 17مول است. ارزش سوختي هر گرم كربوهيدرات، چربي و پروتئين به ترتيب  , H : g.mol )  112 1 ( 

1 (212  2 (4/138   3 (2/21   4 (84/13   

C)باشد، كدام گزينه درست است؟  رو مي با توجه به جدول زير كه مربوط به شكل روبه - 115 ,O : g.mol )  112 16  
 

  60  50 40 30 20 10 0  زمان (ثانيه)

 y  66/64 55/64 50/64 50/64 32/65 98/65 جرم مخلوط واكنش (گرم)

 ......... x ......... ......... 10/1 66/0 0 اكسيد (گرم) جرم كربن دي
 

1/ترتيب برابر  به yو  xمقدار عددي ) 1 64/و  48   گرم است.  78

  هاي زماني يكسان، برابر است.  مواد ديگر در بازه  با سرعت متوسط توليد يا مصرف همة CaCO3در اين واكنش سرعت متوسط مصرف ) 2

mol.minثانيه چهارم برابر  10در  HClسرعت متوسط مصرف ) 3  2 13   باشد.  مي 10

  ثانيه پنجم است.  10در  CaCl2برابر سرعت متوسط توليد  5ثانيه دوم تقريباً  10سرعت متوسط واكنش در ) 4

 ثانيه سوم است؟ 5ثانية اول چند برابر سرعت متوسط واكنش در  10با توجه به نمودار زير سرعت متوسط واكنش در  - 116

1 (2/1  

2 (5/1  

3 (4/2  

4 (5/2  

2CO

CaCO (s)3 HCl(aq)

(g)  - 2(g) 

C

B

A (s)

1/2

0/6

10 15
زمان

(mol)مقدالاير

) A B D C , H kJ
) B E A, H kJ
) C E D A , H kJ

     
    
     

1 2 52
2 4 38
3 3 4 45
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شود. اگر سرعت  گرم مي 410ثانيه جرم مخلوط موجود در ظرف tگرم پتاسيم كلرات، پس از مدت زمان  490در واكنش تجزية حرارتي  - 117

mol.sواكنش در هر لحظه تا پايان واكنش ثابت و برابر   3 15 ديگر تا پايان واكنش باقي مانده است؟ (واكنش تا  باشد، چند ثانية 103

O)يابد.)  تجزية كامل پتاسيم كلرات ادامه مي ,K ,Cl / : g.mol )   116 39 35 5  

KClO (s) KCl(s) O (g) 3 22 2 3  

1 (500   2 (700   3 (1200   4 (900   

 اند؟ هاي زير (بادام و ميخك) صحيح هاي آلي موجود در شكل چند مورد از مطالب زير در ارتباط با تركيب - 118

  
  اكسيژن وجود دارد.  –آ) در ماده آلي موجود در هر دو تركيب، پيوند دوگانه كربن 

  پيوندي اطراف هر اتم كربن و اكسيژن برابر است. هاي پيوندي و نا الكترون ) مجموع جفت1ب) در تركيب آلي موجود در شكل (

  ها است.  ) از دسته كتون2) از دسته آلدهيدها و تركيب (1پ) ماده موجود در تركيب (

n) از رابطه 2ت) فرمول تركيب موجود در ماده ( nC H O2 كند.  پيروي مي  

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

  هاي عاملي .......، .......، ....... و ........ وجود دارد. ه مولكول آسپارتام مربوط است كه در آن گروهرو ب فرمول ساختاري روبه - 119

  
  آميد  –استر  -آمين  –) الكلي 1

  استر  –آمين  –آميد  –) كربوكسيل 2

  استر  –الكلي  –كتون  –) اتر 3

  آمين  –كتون  –اتر  –) كربوكسيل 4

 مورد تركيب مقابل درست است؟چند مورد از موارد زير در  - 120

  

  شود. از آن براي توليد سرنگ استفاده مي –آ 

  در واحدهاي تكرارشوندة آن مانند همة پليمرهاي ديگر فقط پيوند يگانه وجود دارد. –ب 

  دست آمده است. از پليمرشدن يك آلكين به –پ 

  اتم هيدروژن وجود دارد. 6در هريك از واحدهاي تكرارشوندة آن  –ت 

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