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ومدمرحله 

 سوال 180تعداد کل سواالت :

  دقیقه 248:  ونــــزمان کل آزم

»این آزمون نمره منفی دارد«

ل
وا

 س
چه

تر
دف



 گروه تولید آزمون:

 ناظرین علمی

 کما فرهاد نصیري  ادبیات فارسی

 سید کافی ثارالهی  معارف اسالمی

 وحید سلیقه  عربی

 مهدي بحري  زبان خارجه

 فریمان طهماسبی  ریاضی

 علیرضا زرینی  فیزیک

 حمید نیک نفس  شیمی

 محمد کریمی  زیست شناسی

 گروه اجرایی آزمون

 علی اکبر جمشیدي  مدیر آزمون

سرپرست اجرا    احمد سیاح 

مهیار قلی پور   حروف چینی و صفحه آرایی

 مهیار قلی پور  مسئول فنی آزمون

 طراحان سوال

 محمدرضا مهدوي  ادبیات فارسی

 هادي آبانگاه  معارف اسالمی

 سلیقهحید و  عربی

 رضایی نیاجتبی م  خارجهزبان 

 طهماسبیفریمان   ریاضی

 زرینیعلیرضا   فیزیک

 دپارتمان شیمی  شیمی

 کریمیمحمد   زیست شناسی



است ؟ به ترتیب در کدام گزینه آمده» درفش مُمد ، اهمال ، ژنده ، «هاي هاژمعنی و -1

 ) یاري دهنده ، سستی ، خشمگین ، الم2) طوالنی ، تنبلی ، بزرگ ، پرچم                1   

  ) مدد کننده ، کاهلی  ، مهیب ، علم4) یاري شده ، سست شده، عظیم ، لوا             3   

کدام گزینه یکسان معنی آن دربا »گه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدن دادخواههمان«در بیت » یکایک«معنی  -2

  است ؟ 

یکایک از او بخت برگشته شد / به دست یکی بنده بر کشته شد )1

 انداند / یکایک همه کدخداي دهمرد و کودك سراسر مه زن و )2

 بگذریم / سزد گر جهان را به بد نسپریمیکایک به نوبت همی )3

 هر اندامش ایزد یکایک ستود / هنرهاش را بر هنر برفزود )4

؟ نیستمعنی چند واژة داخل کمانک درست  -3

مطلق: بی شرط و نپذیرفتن )( تفرّج : تماشا)(فایق: چیره کننده)(یم : رودخانه)( :عقده : گره )(چنبر: طوق)(خایب: امیدوار)(انکار( 

قید)(چله: تیرِ کمان)(هول : اطراف)( مقید: درقید کرده)

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

شود ؟لط امالیی دیده میغدر متن زیر چند  -4

مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مضاهرت ایشان از دست صیاد بجستم ، مرا نیز از عهدة لوازم  و چون ایشان حقوق« 

تر ، و الّا است ، در وقت فراق موافقت اولی... و نیز در هنگام بال شرکت بودهریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید 

  »طاعنان مجال وقیعت یابند . 

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

؟ ندارددر کدام غلط امالیی وجود  -5

 الحاح و اصرار / مرحم و ضماد / محضر و استشهادنامه / غضنفر و شیر  )1

 قضا و پیکار / حرب و جنگ / غو و غریو / ضرب و کوفتن  )2

 کنندگان حکومت بیداد ه/ صحن و محوّطه / توجی  انگاريمسامحه و ساده/  ثقت و اعتماد کردن  )3

 حلول و وارد شدن /یقور و ستبر / خوالیگر و آشپز /  رشحه و چکیده  )4

 ... به جزدر همۀ گزینه ها واژه اي با ساختمان صفت فاعلی دیده می شود  -6

بدو گفت خندان که نام تو چیست / تن بی سرت را که خواهد گریست  )1

 روزگار / نگیرد همی پند آموزگارد گردش وچنین است خ )2

 بیاید یکی مرد گویا ز چین / که چون او مصوّر نبیند زمین  )3

 همی خورد افکنده مردار اوي / ز جامه برهنه تن خوار اوي )4

تجربى یازدهم

۱

فارسى2
ال تعداد سو

زمان پیشنهادى : 15 دقیقه



 به کار می رود . جدید هممعناي  در عالوه بر معناي قدیمگزینۀ ... واژه اي وجود دارد که  به جزدر همۀ گزینه ها  -7

 باید بدین چاره زود / رکاب و عنان را بباید بسودمرا رفت  )1

 کمندي به فتراك زین برببست / بر آن بارة پیل پیکر نشست )2

 برفتند گریان ز پیشش دو پیر / پر از درد دل پر ز پیکان تیر )3

احمد مرسل که خرد خاك اوست / هر دو جهان بستۀ فتراك اوست )4

در متن زیر چند وابستۀ پسین وجود دارد؟ -8

» به کمک بازنویسی می توانیم متون ادبی گذشته را به زبان معیار امروز درآوریم و عناصر کهنۀ آن ها را تغییر دهیم و به جاي واژه هاي 

مهجور آن ها تعابیر آشنا بنشانیم و از این راه ، مفهوم دقیق آن ها را به نسل امروز منتقل سازیم . «

   1 (17            2 (16               3 (13                4 (14 

گزینۀ ... درست است .  به جزها هستۀ گروه اسمی در همۀ گزینهبا توجه به متن زیر ،  -9

-رفتید.شما به دقت و مؤثر سخن میتان،به جاي من،به این مجلس شورا میکاش که شما،با همۀ جوانیمدرس تأثر را پس نشاند . «

  » آقاي جوان !گویید،حاج

 جوانی) 4آقا              ) حاج3) سخن              2            شورا) 1   

تعداد ترکیب وصفی در کدام گزینه بیشتر است ؟ -10

 چشم بد دور از آن سلسلۀ زلف دراز / که ز هر حلقۀ او عالم دیگر پیداست )1

 تخط نارستۀ از آن چهرة انور پیداسگرچه ز آیینۀ روشن ننماید جوهر /  )2

آه گرمی که گره در دل پرخون من است / همچو داغ از جگر اللۀ احمر پیداست  )3

 آشوبی از آن زلف معنبر پیداست پردة معنی روشن نشود صائب لفظ / عالم )4

مشخص شده است ؟ نادرستنهاد درکدام گزینه  -11

 دانندمی برندگاندانند / در بازي خون رازي که خطرکنندگان می )1

که در تجدد افراط داشت ، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم .میرزا غالمرضا دایی جان  )2

 فرزانگان / پراگنده شد نام دیوانگان  کردارنهان گشت  )3

 جا متواتر .صیادان آن اختالفو در وي شکاري بسیار و  )4

تناسب دارد ؟ » دریدم جگرگاه دیو سپید«زمینۀ حماسه در کدام بیت با  -12

 یه و پرنیان / بر آن گونه شد اختر کاویانز دیباي پرما )1

 همه جامه تا پاي بدرید پاك / بر آن خسروي تاج پاشید خاك )2

چنین سال سیصد همی رفت کار / ندیدند مرگ اندر آن روزگار  )3

به سان پلنگ ژیان بُد به خوي / نکردي به جز جنگ چیز آرزوي )4

یازدهم تجربى

۲



آمده است ؟ نادرستدر کدام گزینۀ نام پدید آورندة اثري  -13

) سه دیدار : نادر ابراهیمی / زادالمعاد : عالمه مجلسی        1   

 الروایات : محمد عوفیدار: رسول پرویزي / جوامع الحکایات و لوامع) شلوارهاي وصله2   

  روضۀ خلد : مجد خوافی /فی وس) حملۀ حیدري : حسام الدین خ3   

  : سید حسن حسینی / قصۀ عینکم : رسول پرویزي) هم صدا با حلق اسماعیل 4   

پیدا کنیم باید » حسن تعلیل ،  اغراق،  استعاره،  تناقض«اگر بخواهیم از میان بیت هاي زیر نمونه هایی براي آرایه هاي  -14

  آن را مطابق با کدام گزینه مرتب کنیم ؟ 

  جوش و خروشات فرات در پوش / وز تشنگیاي کعبه به داغ ماتمت نیلیالف) 

 مشنو اي دوست که غیر از تو مرا یاري هست / یا شب و روز به جز فکر توام کاري هستب) 

  استاست / که خورشید جمع از پراکندگیپ) ره رستگاري در افکندگی

چکد / با پختگان گوي این سخن سوزش نباشد خام را  دود وز ابرم آتش میت) باران اشکم می

) پ/ ت/ ب/ الف4             الف پ/ ب /) ت/ 3) پ/ت / الف / ب             2پ / الف       ) ب/ت/ 1  

شود ؟ یافت می» چرخ گرد از هستی من گر برآرد گو برآر/ دوربادا دور از دامان نامم گرد ننگ « ها در بیت کدام آرایه -15

 ) تشبیه / تکرار / تشخیص / متناقض نما2ناس / کنایه                ) استعاره / تشبیه / ج1   

 ) کنایه / جناس / استعاره / ایهام تناسب 4) تکرا / مجاز / ایهام تناسب / تلمیح             3   

وجود دارد؟ » نظیرکنایه ، تشبیه ، مراعات«در کدام بیت هر سه آرایۀ  -16

1) چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند / جان از پی آن باید تا عیش و طرب بیند 

2) چون جغد بود اصلش ، کی صورت باز آید / چون سیر خورد مردم کی بوي پیاز آید 

3) در گوهر جان بنگر اندر صدف این تن / کز دست گرانجانی انگشت همیساید  

4) مسکین دل آواره آن گم شده یکباره / چون بشنود اینچاره خوش رقصکنان آید

شود ؟ ها دریافت میاز کدام بیت» ات فرات در جوش و خروشوز تشنگی«مفهوم مصراع  -17

 الف) در حسرت آن کفی که برداشت / از آب  فرونهاد و بگذاشت

 ب) هر موج به یاد آن کف و چنگ / کوبد سر خویش را به هر سنگ

 گمان فراتر آیدپ) چون مه شب چارده برآید / دریا به 

  ت) اي بحر بِهل خیال باطل / این ماه کجا و بوفضایل

) پ/ت 4) الف / ت                   3) ب / پ              2) الف / ب          1     

یازدهم تجربى

۳



اشاره دارد ؟  »نهان راستی آشکارا گزند/هنر خوار شد جادوي ارجمند «بیت مفهوم مقابلکدام گزینه به  -18

 جا اندکی نادان برآخواهی ایناست در ابناي دهر/ آبرو میهنر خواري دعوي فضل و )1

 گرچه دانا باشی و اهل هنر / خویشتن را کم ز هر دانا شمر )2

آن کاو به علم و عقل خود از دوست بازماند / عقلش جنون شمار که علمش جهالت است )3

 دشامسند شاهی بیافت فضل و هنر در جهان / بی هنري خوار شد در قدم پا )4

با کدام گزینه غرابت معنایی دارد ؟ » با جوانان چو دست بگشادي / پاي گردون پیر بربستی«بیت  -19

جویی به خشت / که خود و سرش را نه درهم شکستنزد تارك جنگ )1

 تهمتن برآشفت و با توس گفت / که رهام را جام باده است جفت )2

 ايآزماي / و گر کوه بودي بکندي ز جگرفتی کمربند جنگ )3

 گرش بر فریدون بُدي تاختن / امانش ندادي به تیغ آختن )4

با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟ .» پدرم دریا دل بود در التی کار شاهان را می کرد « مفهوم عبارت  -20

  ) آن چه دي کاشته اي می کنی امروز درو / طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو 1

  را / این جا ز دست خشک سبو آب می چکد  ) در کوي می کشان نبود راه ، بخل2

) چشم بی شرم تو سیري را نمی داند که چیست / در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را 3

  ) رسم دهش ز همت اهل جهان مخواه / طفلند و دستشان به دهن آشناتر است4

یازدهم تجربى

۴



21-عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ : 
 «یجب أن ال نسمح لکم أن تکونوا هکذا ألنّکم َتَُشقَّون علی أنفسکم عبثًا! »:

به شما اجازه نمی دهیم که این گونه باشید، زیرا خود را بی فایده در سختی می اندازید!
نباید به شما اجازه بدهیم که این چنین باشید، براي این که بیهوده بر خودتان سخت می گیرید!
نباید با شما موافقت کنیم که این چنین باشید، زیرا سختی اي را که می پذیرید، بی فایده است!

الزم است که به شما اجازه داده نشود که چنین باشید، براي این که بیهوده مشّقت می کشید!

22- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 
«ال َتَتکلَّْم ِفی ما ال َتعَلُم، و ال تُقلِّ أیضًا کلُّ ما تعلْم!»

در مورد آنچه که به آن عمل نمی کنی نباید سخن بگویی، و نیز هرچه را نمی دانی مبادا بر زبان بیاري! 
آنچه را با آن علم نداري در مورد آن صحبت نکن، بلکه تمام آنچه را می دانی بگوي! 

در مورد چیزي که نمی دانی صحبت نکن و تمام آنچه را هم که می دانی، بر زبان نیاور! 
در مورد دو چیز مبادا صحبت کنی، آنچه را که می دانی و همچنین تمام آنچه را که نمی دانی!

23- َعیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
«َعَلینا أن ُنراِقَب ما َنقوُل ألّن الَمرَء ُیعَرُف َبعَد أن َیتکلََّم!»:

ما باید مواظب باشیم چه حرفی می زنیم بی شک هر انسان بعد از اینکه صحبت کند شناخته می شود!
بر ماست که به گفتارمان توّجه کنیم به راستی فرد بعد از اینکه سخن می گوید شناخته می شود!

برماست از آنچه می گوییم، مراقبت کنیم چرا که انسان  پس از این که صحبت کند شناخته می شود!
بر ما واجب است که مواظب باشیم آنچه را که می گوییم، قطعًا انسان را پس از اینکه صحبت کند می شناسند!

24- َعیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
«ال ُیَري الُمؤمُن فی َمعصیٍۀ ُنِهَی َعْنها!»:

هرگز مؤمن را در گناهی که منع شده است از آن، نمی بینی! مؤمن را در گناهی که از آن بازداشته می شود، نمی بینی!
دیده نشده شخص باایمان از گناهی نهی نکرده باشد! مؤمن در گناهی که از آن نهی شده است، دیده نمی شود!

25- َعیِّن األَصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
«یا أّیها الَّذین آَمنوا اّتقوا اَهللا َو قولوا َقوًال َسدیدًا»:

اي کسانی که ایمان دارید، از خدا بترسید و سخنانی درست و استوار بگویید!
آن کسانی که ایمان آورده اند، از خدا می ترسند و سخنی درست و استوار می گویند!

اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنی درست و استوار بگویید!
اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنانی درست واستوار بگویید!

یازدهم تجربى

۵

عربى2
تعداد سو ال 20

زمان پیشنهادى: 15 دقیقه



26- َعیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
«َبَحثُت عن ُمعَجٍم ُیساِعُدنی فی فهم النِّصوص و  ُیوِصُلنی إلی غایتی!»:

دنبال آن واژه نامه گشتم  تا مرا در فهم متن ها مساعدت کند و مرا به هدفم وصل نماید!
از فرهنگ لغتی جست وجو کردم که مرا در فهم متنی یاري می کند و مرا به هدف هایم می رساَند!

دنبال واژه نامه اي گشتم که مرا در فهم متون کمک می کرد و مرا به هدفم می رساْند!
دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متن ها یاري کند و مرا به هدفم برساند!

27-  عّین األصّح و األدّق فی الّترجمۀ للعبارات الّتالیۀ:
ُض َنْفَسُه لِلتَُّهِم!»: ُل فی موضوٍع ُیَعرِّ ُد لِساَنُه لیَن الکالِم و ال َیَتَدخَّ   «طوبی لَِمن ُیَعوِّ

خوشبخت کسی است که زبانش را به نرمی کالم عادت می دهد و دخالت نمی کند در موضوعی که خودش را در معرض تهمت می گذارد!
خوشا به حال کسی که زبانش را به کالم مالیم برمی گرداند و وارد نمی شود در موضوعی که خودش را در معرض تهمت ها می گذارد!

خوشا به حال کسی که زبانش را به نرمی کالم عادت می دهد و دخالت نمی کند در موضوعی که خودش را در معرض تهمت ها می گذارد!
خوشبخت کسی است که زبانش را به کالم خوب برمی گرداند و در موضوعی که وي را در معرض تهمت ها قرار می دهد وارد نمی شود!

28-  عّین األصّح و األدّق فی الّترجمۀ للعبارات الّتالیۀ:
  «عاهد المؤمنون ربَّهم علی أن ال یقربوا التَُّهَم!»:

پیمان ایمان داران با پروردگارشان این است که نزدیک تهمت ها نشوند! 
مؤمنان با خداوند پیمان بستند که نزدیک تهمت نشوند! 

مؤمنان با خدایشان پیمان بستند که نزدیک اتهامات نمی شوند!
ایمان داران با پروردگارشان عهد بستند که نزدیک تهمت ها نشوند! 

29- عیِّن الخطأ فی الترجمۀ:

 «إنَّ ِمْن َشرِّ عباِد اهللا َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه لُِفْحِشِه»: قطعًا از بدترین بندگان خدا کسی است که هم نشینی با او به دلیل گفتار و کردار زشتش ناپسند شمرده
می شود!

لَِل!»: فکر کن سپس صحبت کن تا از لغزش در امان بمانی!  ْم َتْسَلْم ِمَن الزَّ ْر ُثمَّ َتَکلَّ  «َفکِّ
 «َتَکلَُّموا ُتعَرفوا َفإنَّ المرَء َمخبوٌء َتْحَت لِساِنِه!»: صحبت کردند و شناخته شدند چون که آدمی از طریق زبانش شناخته شده است! 
َبْت بیوتًا َجنَب شاطُی الَبْحِر!»: بادهاي شدیدي وزید که خانه هایی را کنار ساحل دریا خراب کرده بود!   «َعَصَفْت ریاٌح شدیدٌة َخرَّ

  إقرأ الّنّص الّتالی ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنّص:  
الم «َوضعُت الَغنی فی القناعِۀ َو َیطُلبوَنُه فی کثرِة المال َفال َیِجدوَنُه!» و القانُع لیَس حریصًا علی  «لإلنساِن القانع َکنٌز ال َینفُد. و هذا وحٌی إلی داوَد علیِه السُّ
اع فُهو َمنهوٌم ال َیشبُع شیٍء ال َیمِلُکُه و ال ُیریُد لِنفِسِه أکثَر ِمن َغیِرِه. إضافۀ إلی هذا؛ ال َیشعُر ِبالُحزِن ِمن أجِل ماِل الّدنیا أو ما فی أیِدي اآلخریَن. أّما الَطمُّ
مُع َو الِحرُص عَلی شیٍء ُتحبُُّه النَّفُس فقٌر، َو الَعبُد ُحرٌّ حیَن َیقَنُع َو الحرَّ عبٌد حیَن َیطمُع! و أخیرًا، َعَلی اإلنساِن اِالبتعاد َعن «الَجَشع»، و هذا أعَلی أبدًا! الطَّ

درجات َطَمِع إنساٍن ُیریُد لِنفِسِه المزیَد َو لِغیِرِه القلیَل!»

حیح: 30- عّین الصَّ

 ِقلَُّۀ ماِل الّدنیا ُتَسبُِّب حزن القانعین!   کثرة الماِل تجعل اإلنسان غنِبًا!  
 ما َیمِلکه اإلنسان أمانۀ َتخرج من یده!   َطَلُب الغنی فی القناعۀ مستحیل!  

31- ما هو أکبُر العیب لإلنسان فی هذا النّص؟

 حّب المال   کثرة زینۀ الدنیا   الفقر   الجشع  

■

■

■■

یازدهم تجربى
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: 32- عّین الخطأ َعن نوعّیۀ الکلمات أو محلِّها اإلعرابیِّ

 القانِع: اسم – اسم الفاعل / الّصفۀ   َوَضْعُت: فعل ماٍض – للمخاطب / فعل، و الجملۀ فعلیٌّۀ  
 الماِل: اسم – المعرفۀ / المضاف إلیه   َیْمِلُک: فعل مضاعرع – للغائب / فعل، و الجملۀ فعلیٌّۀ  

الب سوَف َیحُصلوَن َعلی الَنجاِح ِبَسبِب ِإجتهاِدهم!» 33- ما ُهو الَصحیح عن الَنفی لهذه العبارِة؟ «الطُّ

الب لَن َیحصلوا َعَلی النِّجاح ِبَسَبِب ِإجتهاِدهم!  الب ال َیحصلوَن َعَلی النِّجاح ِبَسَبِب ِإجتهاِدهم!  الطُّ  الطُّ
الب ال سَیحصلوَن َعَلی النِّجاح ِبَسَبِب ِإجتهاِدهم!  الب سوَف لَن َیحصلوا َعَلی النِّجاح ِبَسَبِب ِإجتهاِدهم!  الطُّ  الطُّ

34- عیِّن الِعبارة الّتی فیها الفعل المضارع أکثر:

الُب علی أن ال یکذبوا و قالوا: تعلَّمنا درسًا جیدا!  ُقهم!  عاهد الطُّ  َطَلَب االستاُذ أن َیجِلس کلُّ واحِد منُهم فی زاویِۀ لُِیفرِّ
ْمنا َدرسًا لن َنْنساُه أبدًا!   «... لَِکیْال تحَزنوا َعلی ما فاَتُکم ...»  نحُن تعلَّ

35- أّي عبارة جاء فیها فعٌل له معنی الماضی االستمرارّي فی الفاِرسّیۀ؟

وق!    َوَجدُت برنامجًا ُیساِعُدنی فی فهم النُّصوِص الّصعبۀ!   اشَتَریُت َقبُل ُاسبوٍع َقمیصًا َقد رأیُته فی السِّ
نٍۀ َتْنُقُص األلََم فی رأسی!  َیِجُب عَلی الُمتکلِِّم أْن َیعَمَل ِبما َیقوُل!    ُاَفتُِّش َعن ُمَسکِّ

36- عیِّن عبارًة لَیَس فیها ِمن األفعال الّناقصۀ:

 َبعَد هذا الَمَطِر الجمیِل َسُتصِبُح األرُض جمیلًۀ غدًا!  کَأنَّ إرضاَء جمیِع الناِس غایٌۀ ال ُتدَرُك! 
ًة فی فصلی الّربیع و الّصیف!  لون فی ُأموِر اآلخریَن َفَلن ُتصِبحوا َخِجلیَن!  ُتصِبح األرُض مخضرَّ  إذا ال َتَتَدخَّ

37- عیِّن فعًال ُمعیِّنًا ال ُیترجم مضارعًا إلتزامیا:

 إن تهربی ِمن الواقع َتندمی فی النهایۀ!   کانت معّلمتنا أَمرَتنا أّال نترَك القیام بواجبنا!  
ع األوراَق علی الّطالب حّتی َیَتَبیََّن صدقهم!   رجاِت العالیَۀ!   َوزِّ  َمن َصَبَر أیاما فی حیاِتِه أدرك الدَّ

38- عّین الفعل الّذي ال یتغّیر شکُله أبدًا:

 «إّن اهللا لَن یهدي القوم الّظالمین»   إّن الکافرین لَن یدعوا إلی ما ُینِزلُُه اُهللا!  
 نسافُر إلی مازندران لَِکی نشاهَد الغاباِت الجمیلَۀ!   لی صدیقاًتٌ ال یبتِعدن َعِن الحسنات!  

39- عّین الخطأ عَلی الّترتیب:

! اسم التَّفضیل و الخبر   ُتْغَسُل مالِبُس َقبَل ِبدایِۀ الُمسابقِۀ! الِفعل المجهول و الجمع الُمکّسر   َخیُر الکالِم ما َقلَّ َو َدلَّ
 الکتاُب َصدیٌق ُیْنِقُذَك ِمن الخطایا! المبتدأ و الخبر  رأیُت طائرًا جمیًال َیطیُر فی الغابۀ! الصفۀ و المجرور بحرف الجّر  

40- عّین ما لیس فیه من األفعال الناقصۀ:

ُن ِمن سبعۀ ألواٍن َتْخِلُب ُقلوَبنا!  ُۀ الَقَمِر الفضیَُّۀ تتکوَّ نّی ال أعِرُف َشْیئًا َعن الموضوِع!  أشعَّ  أکوُن ساِکتًا و ال أقوُل َکِلَمًۀ، ِألَ
ة صاَر جوُّ الَمدینۀ نظیفًا!  لِکنَّ معنوّیات أهل الّزورق کانت قوّیۀ فواَصلوا طریقهم بنوِر اإلیمان!  ماء ُتمطر بشدٍّ  ِعنَدما َبدأت السَّ

یازدهم تجربى
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یتیمی است که پدر  حال ـ حال کسی که از امام خود دور افتاده در کالم نبی مکرّم اسالم...........از 41

 خویش را از دست داده زیرا.......

: سخت ترـ در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمیداند. الف  

: بدترـ دسترسی به امام خود ندارد. ب  

حکم و نظر امام را نمیداند.: بدترـ در مسائل زندگی  ج  

ندارد.خود د : سخت ترـ دسترسی به امام   

زیرا آنان ت اسـ پیام امام عصر(ع) به ........... در پاسخ به مسائل مستحدثه، رجوع به ........... 42

 ...........هستند.

 الف : اسحاق بن یعقوب ـ راویان حدیث ـ حجت

ـ فقیه ب : اسحاق بن یعقوب ـ رویدادهاي زمانه  

 ج : شیخ مفید ـ راویان حدیث ـ حجت

 د : شیخ مفید ـ رویدادهاي زمانه ـ مرجع

 43ـ  کدام یک از موارد زیر موّید والیت معنوي امام زمان (ع) نیست ؟

 الف : هم اکنون امام (ع) سرپرست و یاور مسلمانان است.

ن ادامه دارد.ب : هدایت باطنی افراد و حل مشکالت علمی علما توسط ایشان همچنا  

لیم معارف به با تشکیل جلسات درس و تع ج : از آنجا که ایشان به خورشید پشت ابر میماند لذا احکام دین

 خواص آموزش داده میشود.

 د : ایشان از پاره اي از رویدادها خبر میدهند.

متشکل  عربی آنـ حدیث زنجیره طالیی بیانگر مسولیت امام (ع) در زمینه...........است که کالم  44

و.........است...از.......  

 الف : والیت ظاهري ـ تبرّي ـ تولّی 

 ب : مرجعیت دینی ـ تبرّي ـ تولّی

 ج : مرجعیت دینی ـ توّلی ـ تبرّي

 د : والیت ظاهري ـ تولّی ـ تبرّي

یازدهم تجربى
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...موضوع..........مستفاد میگردد؟ـ از حدیث شریف ............ 45  

یصمّ ـ عالقه اولیه باعث بازشدن چشم و گوش انسان میشود.الف : حب الشیء یعمی و   

 ب : ما احّب اهللا من عصاه ـ عالقه اولیه عقل را به حاشیه میراند.

قل میشود.ج : حب الشیء یعمی و یصمّ ـ عالقه شدید باعث بسته شدن چشم و گوش انسان و حاشیه راندن ع  

بازشدن چشم و گوش انسان میشود.د : ما احب اهللا من عصاه ـ عالقه شدید باعث   

46 ـ به فرموده امام علی (ع) اهل بُکا در میان شامیان چه کسانی هستند و علت تسلط شامیان بر 

 دیگر مسلمانان چه بود؟

 الف : دسته اي که در راه حق پراکنده اند ـ دور بودن شامیان از مسیر باطل

مانبرداري گروهی که به مطلوب دنیایی خود نرسیدند ـ فرب : گروهی که دین خود را از دست داده اند و 

 شامیان اززمامداران باطل خود

 ج : دسته اي که در راه حق پراکنده اند ـ فرمانبرداري شامیان از زمامداران باطل خود

 ودن شامیان ازبد : گروهی که دین خود را از دست دادند و گروهی که به مطلوب خود در دنیا نرسیدند ـ دور 

 مسیر باطل 

تا  ـ با توجه به کالم وحی مبنی بر به خالفت رسیدن مستضعفان در زمین، خداوند نصمیم دارد 47

 کدام مورد را تحقق بخشد؟

 الف : مستضعفان را امام و وارث زمین قرار دهد.

 ب : با خالفت مستضعفین بر زمین دین پسندیده مستقر شود.

قق شود.ج : آنچه موعود در زبور و ذکر است مح  

خوف به امنیت مبدل شود.د :   

ـ مستند قرآنی تداوم وظیفه مرجعیت دینی از سوي فقها در کدام گزینه متبلور است؟ 48  

 الف : و ما کان المومنون لینفروا کافّۀ فلوال نفر

 ب : فبما رحمۀ من اهللا لنت لهم

 ج : ذلک بانّ اهللا لم یک مغیّرا نعمۀ

انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک د : الم تر الی الّذین یزعمون  

یازدهم تجربى
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49 ـ همه موارد زیر از آیه « و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها ...» مستفاد 

 میشود به استثناي

 الف : آفرینش همسران از نوع خود انسان نشانه اي است براي کسانی که اندیشه میکنند.

ازدواج سبب پرورش فرزندان و نوادگان است. ب : لطف خداوندي در پرتو  

 ج : نشانه قدرت خداوند ایجاد دوستی و انس میان زوجین است.

 د : خلقت همسر از نوع خود انسان سبب آرامش در بشر است.

پرداخته ایم احساس کمال و لذت در انسان ایجاد شود ما به خود........ ،دن به تمایالتیـ اگر با رس 50

تمایالت مربوط به روح............و..........انسان است.که اینگونه   

 الف : عالی ـ روح الهی ـ معنوي

 ب : دانی ـ روح الهی ـ معنوي

 ج : دانی ـ روح الهی ـ دنیایی

روح خدایی ـ دنیایید : عالی ـ   

 51 ـ کدام مورد از اشتراکات شرایط مرجع تقلید و ولی فقیه نیست؟

 الف : اعلمیت

به تقوا بودنب : متصف   

 ج : عدالت

 د : زمان شناسی

از قرآن  به زودي زمانی فرا میرسد که در آن چیزي پوشیده تر از.......نیست و کاالیی رایج ترـ  52

مام علی (ع) انیست آنگاه که مردم بخواهند به صورت.........و به نفع..........معنایش کنند که فرموده 

 در آیه........ متبلور است.

معروف ـ وارونه ـ دنیاطلبان ـ افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم:  الف  

 ب : حق ـ وارونه ـ دنیاطلبان ـ افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم

 ج : حق ـ نادرست ـ شامیان ـ ذلک بانّ اهللا لم یک مغیّرا

 د : معروف ـ نادرست ـ شامیان ـ ذلک بانّ اهللا لم یک مغیّرا

یازدهم تجربى

۱۰



 53 ـ درباره انتخاب شیوه هاي درست مبارزه توسط امامان معصوم (ع) کدام مورد درست نیست؟

م راستین باقی بماند.یدند تا تفکر اسالگز شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان بر میالف : ایشان   

عرفی کنند.مهاي بعدي  ب : ایشان بنا داشتند تا با انتخاب شیوه مبارزه صحیح، روش زندگیشان را به نسل  

الد اسالمی از ضربه بج : ایشان مصمم بودند تا با انتخاب شیوه مبارزه صحیح و تربیت شاگردان و ارسال آنان به 

 خوردن یاران جلوگیري کنند.

د.د : ایشان با انتخاب شیوه درست مبارزه سعی بر سست شدن بناي ستم امویان و عباسیان داشتن  

 54 ـ ننشتن غبار خواري بر چهره انسان در آیه.......آمده که علت آن.......است.

 الف : للذین احسنوا الحسنی و زیادة و ال یرهق وجوههم قتر و ال ذلّۀ ـ ارتکاب گناه

 ب : والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۀ بمثلها و ترهقهم الذلّۀ ـ ارتکاب گناه

وجوههم قتر و ال ذلّۀ ـ حسن فعلج : للذین احسنوا الحسنی و زیادة و ال یرهق   

والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۀ بمثلها و ترهقهم الذلّۀ ـ حسن فعلد :   

 55 ـ کدام یک از موارد زیر مستند روایی آماده کردن خود و جامعه براي ظهور نیست؟

 الف : محبوبترین کارها نزد خداوند انتظار فرج است.

ی مقاوم و استوارتر از صخره ها هستند.ب : یاران امام عصر (ع) مردمان  

.و ساده زیستی آنان است یج : شرط بیعت امام عصر (ع) با یاران خویش در زمان ظهور پاکدامن  

کنند.د : یاران امام زمان (ع) اگر به کوه ها روي آورند آن ها را متالشی می   

ه ـ اگر نیت قلبی ما گسترش عدالت در جهان زیر پرچم امام زمان (ع) باشد کدام کالم جامع 56

 شناسان را تایید کرده ایم؟

 الف : آمادگی براي شهادت و ایثار

 ب : اعتقاد به عاشورا

 ج : آینده سبز

 د : اعتقاد به رستاخیز
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ندیدند؟یروان ائمه (ع) آسیبی با ممنوعیت نوشتار احادیث ـ چرا پ 57  

 الف : زیرا برخی یاران راستین پیامبر (ص) همچنان در بین مردم حضور داشتند.

 ب : زیرا الگوهاي با ایمانی چون مقداد و ابوذر داشتند.

 ج : زیرا افراد مورد اعتماد پیامبر (ص) مخفیانه احادیث را جمع آوري میکردند.

مت بودند محفوظ مانده بود.د : زیرا احادیث نزد امامان (ع) که افرادي داراي عص  

ـ عموم مردم در اعتقادات و عمل دنباله روي شخصیت هاي برجسته جامعه هستند و آنان را  58

 اسوه قرار میدهند. اگر چنین نشود ما کدام چالش عصر امامان (ع) را بیان کرده ایم؟

 الف : تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

 ب : تحریف در معارف اسالمی

وا قراردادن شخصیت هاي آزاده و با ایمانج : انز  

 د : ارائه الگوهاي نامناسب

 عدم پرداخت زکات به سبب یافت نشدن نیازمند به کدام مورد از ویژگی هاي جامعه مهدويـ  59

 اشاره دارد؟

 الف : عدالت گستري

 ب : شکوفایی عقل و علم

 ج : فراهم شدن زمینه رشد و کمال

 د : آبادانی و رفاه عمومی

ر بیان ـ کدام یک از هدف هاي زیر از اهداف فراهم نمودن امکان ازدواج براي پسران و دختران د 60

 رسول خدا (ص) نیست ؟

 الف : نیکو گشتن اخالق 

 ب : وسعت رزق و روزي

دنیا و آخرتج : حفظ   

 د : فزونی عفاف و غیرت
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61. The policeman warned me ......... the car there. 
1) not park 2) not parking 3) not to park 4) don't park

62. Thank you for ......... me where the post office is. 
I) tells 2) telling 3) tell 4) to tell

63. If he ......... now, he ......... home in two hours. 
I) leave/ will be 2) is leaving/ would be 3) leaves/ will be 4) leaves/ would be

64. As far as I know, she ......... that museum for several years. 
I) hasn't visited 2) didn't visit 3) doesn't visit 4) won't visit

65. Nothing gives him more ......... that listening to the classical music. 
I) wellness 2) pleasure 3) certainty 4) surprise

66. She was ......... to death when she saw her small daughter on the edge of the cliff. 
I) interested 2) frightened 3) depressed 4) amused

67. He would like to look for some way to ......... the amount of time it takes him to finish the 
report. 

I) decrease 2) introduce 3) identify 4) rise
٦٨. Their company's income had decreased and now they must practice strict ......... . 

1) conversation 2) discount 3) product 4) economy
٦٩. The study shows that low earners are choosing to eat ......... because their food choices 
were not linked to their income. 

I) properly 2) unhealthily 3) perfectly 4) especially
٧٠. The young man applied for the post and was asked to ......... an interview. 

I) develop 2) prevent 3) attend 4) exercise
٧١. The patient showed a marked improvement in her ......... after changing medication. 

1) detail 2) condition 3) research 4) relation
CLOZE TESTS: 

Your ... 72 ... is really a muscle. It's located to the left your chest, and about size of your fist. 
There are lots of muscles all over your body, but the heart muscle is special because of what 
it does. The heart ... 73 ... blood around your body. The blood provides your body with 
oxygen and ... 74... it needs; Your heart is sort of like a pump or two pumps in one. The 
right side of your heart receives blood from the body and ... 75 ... it to the lungs. The left 
side of the heart does the exact ... 76 ... . It receives blood from the lungs and pumps it 
around the body. 

72. 
1) brain 2) bone 3) head 4) heart
73.
1) saves 2)spends 3) sends 4) supports
74.
1) foods 2) conditions 3) objects 4) fats
75.
1) uses 2) needs 3) pumps 4) protects
76.
1) opposite 2) experiment 3) importance 4) handicrafts
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As summer comes near, many children are really happy to forget about school for a few months. 
However, they might be taking that goal too seriously. Studies have found that children typically 
forget between one and three months' worth of school learning during the summer months. Spelling 
and math abilities suffer the most, while reading is not really influenced by the time off. The most 
probable reason for this is that most children read at least occasionally outside of the classroom, 
whether newspapers, magazines, books, or video game guides. However, their math and spelling 
skills only get exercised in the school setting. The original purpose of summer vacations was to let 
farm children have time off to help work in the fields in the high growing season, but this reason is 
no longer valid since fewer kids actually work on farms today. Some cities in the United States, such 
as Los Angeles, have moved to a year-round school calendar, which may help reduce the academic 
decline that occurs during the long summer vacation. Most cities maintain the normal nine and a 
half-month calendars. To improve skills and to 
maintain a good level of preparation, superintendents recommend trips to museums, summer 
camps, vacations with educational components, and visits to libraries to keep kids mentally alert 
and interested throughout the summer. There are other educational systems that provide vacations 
while still keeping students' skills sharp. For example, in Japan students attend class for seven 
weeks consecutively, followed by two weeks of vacation. This continues throughout the year. In 
Italy, students attend class six days per 
week, but finish at 1 :30 PM each day, so that school does not dominate their life the way that it 
does in America, where students attend high school from 7:45 AM until 3:00 PM each week day. In 
areas where there are not enough classrooms-in Afghanistan or Somalia, for example-older 
students attend classes in the morning while the younger kids go to school in the afternoon. School 
administrators and educational specialists fear that the three-month summer vacation halts the 
continuity of learning. Just as students become accustomed to new math equations or new concepts 
in reading, writing, or critical thinking skills, they "shut down" for an extended period. When they 
go back to school after the long summer vacation, they take up to two months to return to their 
previous level of proficiency. And so the debate continues: whether to continue the status-quo in 
terms of vacations or to seek changes based on the Los Angeles or the Japanese models. 

77. Which skills suffer the most over the summer vacation?
1) math and reading 2) math and spelling
3) reading and writing 4) history and math

78. Why is reading not so much of a problem?
I) Students read in the summer.
2) Their parents read for them.
3) They visit libraries often.
4) They receive reading homework in the summer.
79. In Japan ......... . 
I) there is a long summer vacation
2) there is a short summer vacation
3) the school vacations are constant throughout the year
4) there is no vacation at all
80. In Italy ......... . 
1) students attend classes in the late afternoon
2) students attend classes on Saturdays
3) students have summer vacation
4) students do not attend classes on Saturday
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اگر   و   باشند و   کدام مجموعه ي زیر برد   می باشد؟ - 81

- شکل مقابل نمودار تابع  است. نمودار تابع  در چند نقطه نمودار تابع  را قطع می کند؟ 82

طول عقربۀ ساعت شمار ساعتی  است. اگر مبدأ حرکت ساعت  باشد، ساعت  نوك عقربۀ ساعت شمار چه مسافتی را طی کرده؟ - 83

چرخ و فلکی داراي  کابین است. و کابین ها از شمارة  تا  شماره گذاري شده اند. اگر در آغاز حرکت در جهت خالف عقربه هاي ساعت روي کابین شمارة  - 84

دوران، در موقعیت کدام کابین هستیم. باشیم بعد از 

حاصل عبارت برابر است با: - 85

اگر باشد، آنگاه حاصل  کدام است؟ - 86

اگر باشد، حاصل عبارت   کدام است ؟ - 87

نمودار تابع   به صورت مقابل است. کمترین مقدار   کدام است؟  - 88

اگر معادله ي   را به صورت   نشان دهیم  کدام است؟ - 89

 

حاصل ضرب ریشه هاي معادله ي  کدام است؟ - 90
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1- 1--2

1

اگر  باشد، حاصل  کدام گزینه است؟ - 91

در معادلهي  مجموع ریشههاي آن کدام است؟ - 92

اگر در تابع با ضابطۀ   رابطۀ   همواره برقرار باشد،   کدام است؟ - 93

اگر  مقدار   چقدر است؟ - 94

مقدار کدام است؟ ( و  نماد جزء صحیح است.) - 95

وجود ندارد.

، مقدار  کدام است؟ تابع  در  حد ندارد. ولی  - 96

صفر

نمودار مقابل قسمتی از تابع  را نشان می دهد. مقدار   کدام است؟ - 97

    

    

تابع  را در نظر بگیرید. کدام یک از توابع زیر در  حد دارد؟ ( نماد جزء صحیح است.) - 98

با توجه به شکل زیر حاصل  کدام است؟  - 99

، نماد جزء صحیح است.) اگر ، در   پیوسته باشد، آنگاه مقدار   کدام است؟ ( - 100
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تابع با ضابطه ي به ازاي کدام مقدار  در  پیوسته است؟ - 101

هیچ مقدار 

سه شخص  و  و  به هدفی تیراندازي می کنند. احتمال به هدف زدن این سه شخص به ترتیب  و  و است. اگر بدانیم فقط یک تیر به هدف - 102

خورده است، احتمال آن که تیر شخص  به هدف خورده باشد کدام است؟

اگر  و  و  باشد،  کدام است؟ - 103

یک جفت تاس همگن را آنقدر می ریزیم تا مجموع  بیاید. احتمال آن که دو بار ریختن الزم باشد کدام است؟ - 104

مجموع  عدد طبیعی متوالی برابر  است. اختالف میانگین و میانه ي این اعداد کدام است؟ - 105

صفر 
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در مدار مقابل، جریانی که از مقاومت  اهمی می گذرد چند آمپر است؟ - 106

در مدار مقابل، ولت سنج  ولت را نشان می دهد. مقاومت  چند اهم است؟ - 107

در مدار مقابل، توان تلف شده در باتري چند وات است؟ - 108

، چند برابر مقاومت ، نصف قطر مقطع سیم  است. مقاومت الکتریکی سیم  ، دو برابر طول سیم مسی  است و قطر مقطع سیم  طول سیم مسی  - 109
الکتریکی سیم  است؟

در مدار روبه رو ولت سنج ایده آل، چند ولت را نشان می دهد؟ - 110

صفر 

در مدار مقابل ولت سنج چند ولت را نشان می دهد؟ - 111
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در مدار روبه رو،  چند آمپر است؟ - 112

صفر

مقاومت الکتریکی المپ معمولی با رشته ي تنگستن: - 113

پس از روشن شدن المپ به صفر می رسد. پس از روشن شدن المپ، کاهش می یابد.  
هنگام روشن بودن بیش تر از هنگام خاموش بودن است. هنگامی که المپ خاموش است، صفر است.  

طول یک سیم فلزي  سانتی متر و قطر مقطع آن  است. اگر سیم را از ابزاري عبور دهیم تا بدون تغییر جرم، مقاومت الکتریکی آن  برابر شود، طول - 114
آن چند سانتی متر می شود؟

در شکل مقابل بار نقطۀ  منفی است و در جهت نشان داده شده حرکت می کند. نیروي الکترومغناطیسی وارد بر آن در کدام جهت است؟ (سیم و بار نقطه اي در - 115
این صفحه قرار دارند.)

در مکانی که میدان مغناطیسی یکنواخت  تسال برقرار است ذره اي با بار الکتریکی  با سرعت  به سمت مغرب در حرکت است. اگر - 116
خطوط میدان مغناطیسی افقی و جهت میدان به سمت شمال باشد، نیروي الکترومغناطیسی وارد بر ذره چند نیوتون و به کدام جهت است؟

، پایین ، باال ، جنوب ، شمال

در شکل روبه رو، توان مصرفی مقاومت  برابر  وات می باشد. اگر سیملوله در هر متر  دور حلقه داشته باشد، میدان مغناطیسی حاصل در داخل - 117

سیملوله چند تسال است؟ 

 

ذره اي به جرم  گرم با بار الکتریکی  با سرعت  به سمت مغرب و افقی حرکت می کند. جهت و اندازه ي میدان مغناطیسی (بر حسب - 118
تسال) که قادر است مسیر ذره را در همان جهت و افقی نگه دارد کدام است؟  

مغرب،  مشرق،  جنوب،  شمال، 

شکل زیر الکترونی را هنگام عبور از میدان الکتریکی یکنواخت نشان می دهد. براي آنکه ذره بدون انحراف از این میدان بگذرد از میدان مغناطیسی یکنواخت - 119
استفاده شده است. میدان مغناطیسی باید  .................. باشد.

موازي راستاي  و در خالف جهت آن موازي راستاي  و همسو با آن
عمود بر صفحه شکل و به سمت داخل صفحه عمود بر صفحه شکل و به سمت بیرون

درشکل زیر سیم افقی  درمیدان مغناطیسی یکنواخت بین دوقطب معلق است و قبل از بستن کلید  ترازو عدد  نیوتن رانشان می دهد .وقتی کلید - 120
بسته شود، از سیم جریان  آمپر می گذرد و ترازو عدد  را نشان می دهد. اگرطول سیم  برابر  سانتی متر باشد اندازه ي میدان مغناطیسی برحسب تسال و

جهت جریان در سیم کدام است؟

 و از  به  و از  به 

 و از  به  و از  به 
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25

، مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هر یک از دو سیم در نقطه  در کدام شکل دو سیم موازي بسیار بلند، حامل جریان  - 121
درست است؟

M

1I 2I

1B2B
M

1I 2I

1B2B

M

1I 2I

1B2B

M

1I 2I

1B2B

چهار سیم راست و بلند حامل جریان هاي مساوي و در جهت هاي نشان داده شده، در رأس هاي یک مربع مطابق شکل قرار دارند. نیروي الکترومغناطیسی وارد بر - 122
سیم حامل جریانی که از مرکز مربع می گذرد، در کدام جهت است؟

حلقه اي به شعاع  سانتی متر، عمود بر یک میدان مغناطیسی قرار دارد. این حلقه از سیمی مسی به شعاع مقطع  و مقاومت ویژه ي - 123
  تشکیل شده است. میدان مغناطیسی با چه آهنگی در  تغییر کند تا جریانی برابر  آمپر در حلقه القا شود؟ 

آهنگ تغییر شار مغناطیسی از جنس کدام کمیت فیزیکی است؟ - 124

نیروي الکترومغناطیسی شدت جریان الکتریکی  نیروي محرکه ي الکتریکی میدان مغناطیسی

نمودار تغییرات شار مغناطیسی عبوري از یک حلقه بر حسب زمان مطابق شکل است. در کدام بازه ي زمانی بزرگی نیروي محرکه ي القایی متوسط در حلقه - 125
بیشتر است؟

 تا  ثانیه تا  ثانیه

 تا  ثانیه تا  ثانیه

در شکل زیر، رساناي  شکل به مقاومت   در میدان مغناطیسی یکنواخت   قرار دارد. میله ي رسانا روي آن با سرعت  در حرکت - 126
است. اگر جریان القایی   باشد، سرعت میله چند متر بر ثانیه است؟

پیچه اي داراي  حلقه است و شار مغناطیسی  ِوبِر از آن می گذرد. این شار مغناطیسی به طور منظم کاهش پیدا کرده و در مدت  به صفر می رسد. - 127
اگر مقاومت الکتریکی این مدار  باشد، چند کولن الکتریسیته ي القایی در این مدت در مدار شارش پیدا می کند؟

کدام یک از واحدهاي زیر واحد شار مغناطیسی در SI است؟ - 128

IM

→←

↓↑

22mm

1�7 × Ωm10−8
SI0�2(π = 3)

0�0280�2800�0820�820

051018

5201020

UR = 0�2ΩB = 0�1TV

I = 0�5A

14

0�10�4

500�04Δt

5Ω

0�020�424

ولت

ژول

ژول

ولت

آمپر

ژول

ژول

آمپر
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اگر بردار میدان مغناطیسی یکنواختی در  به صورت  باشد، و حلقه اي به مساحت  که سطح آن موازي محور  و عمود بر - 129
محور  است، در این میدان قرار داشته باشد، بزرگی میدان مغناطیسی در آن محیط و شار مغناطیسی عبوري از حلقه در  از راست به چپ کدام اند؟

صفر و صفر 

مطابق شکل مقابل، آهن ربایی میله اي در حال سقوط درون یک حلقه ي رسانا است. به ترتیب از راست به چپ هنگام ورود و خروج آهن ربا از درون حلقه، جهت - 130
جریان القایی در حلقه مطابق با کدام یک از جهت هاي نشان داده شده خواهد بود؟

 ،  ، 

 ،  ، 

SI= 0�3 + 0�4B
→

i ⃗  j ⃗ 200cm2x

ySI

6 × , 0�510−38 × , 0�710−38 × , 0�510−3

1112

2122

یازدهم تجربى
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O
O

O CH3

NH

COOH

2
NH2O

زمان سرعت متوسط تولید سرعت واکنش
min mol.L mol.L

1- 1-
min

C
1- ))mol.L

1-
min

1- ))) ) ))
B

. .
08020

40 x 2 10 3- y

]]

براساس واکنش هاي روبه رو،  واکنش نمادین  کدام است؟  - 131

در شکل مقابل، چند گروه عاملی مشاهده می شود و فرمول مولکولی آن چیست؟ - 132

  ،   ،

  ،   ،

در یک واکنش شیمیایی،   سرعت واکنش در  دقیقۀ اول،   سرعت واکنش در  دقیقۀ دوم و   سرعت واکنش در  دقیقۀ اول است. کدام - 133
مقایسه درست است؟

در واکنش  کدام عبارت زیر نادرست است؟ - 134

 با گذشت زمان غلظت  افزایش یافته و  کاهش می یابد.

 (سرعت واکنش)

در نمودار غلظت – زمان شیب نمودار تولید  بیش از  خواهد بود.

با گذشت زمان، سرعت مصرف  و سرعت تولید  کم می شود.

با استفاده از جدول روبه رو که براي واکنش  تنظیم شده است مقادیر  و  کدام است؟ - 135

با گذشت زمان غلظت مواد اولیه ..................، غلظت فرآورده ها .................. سرعت تولید فرآورده ها .................. و سرعت واکنش .................. می یابد. - 136

افزایش- افزایش- کاهش- کاهش افزایش- افزایش- افزایش- کاهش کاهش- افزایش- افزایش- کاهش کاهش- افزایش- کاهش- کاهش

کدام مطلب نادرست است؟ - 137

تولید رسوب از واکنش محلول هاي سدیم کلرید و نقره نیترات به آهستگی انجام میشود.
کاغذ بر اثر تجزیه ي سلولز، با سرعت بسیار کمی می پوسد.

زنگ زدن آهن، آهسته و خرد شدن ورقههاي کتاب، بسیار آهسته است.

در طی زنگ زدن آهن زنگار تولید شده ترد و شکننده است و فرو میریزد.

ΔHD + A → 4C

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

A → 2B

B → C

2C → D

Δ = −40kJH1

Δ = +50kJH2
Δ = +20kJH3

+60+40−60−40

5C17H22O6 N25C16H20O6 N2

6C17H24O6 N26C16H22O6 N2

R̄110R̄210R̄320

= +R̄3 R̄1 R̄2> >R̄1 R̄2 R̄3> >R̄1 R̄3 R̄2> >R̄3 R̄1 R̄2

4KN (s) → 2 O(s) + 2 (g) + 5 (g)O3 K2 N2 O2

N2KNO3

= =R
¯ ¯¯̄ R

¯ ¯¯̄
O2

5
R
¯ ¯¯̄

N2

2
O2N2

KNO3OK2

A(g) + 3B(g) → 2C(g)xy

4 × , 0�0210−3
, 0�0410−30�02 , 0�001, 0�0210−3

یازدهم تجربى
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در واکنش تجزیهي پتاسیم کلرات، اگر سرعت تولید گاز اکسیژن در شرایط  برابر  باشد، چند ثانیه زمان الزم است تا  گرم - 138
پتاسیم کلرات تجزیه شود؟  

کدام عبارت درست است؟ - 139

براي شرکت کننده ها در فاز گاز و محلول سرعت متوسط را فقط می توان با یکاي مول بر لیتر بر زمان تعریف نمود.
براي نگهداري طوالنی مدت گوشت، آن را در زیر آب نگهداري می کنند.

حبه ي قند آغشته به خاك باغچه بسیار کند و به سختی می سوزد.
طاق مسی مقبره ي حافظ با گذشت زمان سبز رنگ شده است.

، کدام رابطه درست است؟ باتوجه به واکنش  - 140

تغییر آنتالپی تشکیل کربن مونواکسید از عنصرهاي سازنده اش برابر است با:  - 141
 (گرافیت و 

-  چه تعداد از واکنش هاي زیر را می توان با استفاده از جدول آنتالپی هاي پیوند تعیین کرد؟  142
الف)   

ب)   
پ)   

ت)  

با توجه به انرژي هاي پیوند داده شده گرماي واکنش زیر برحسب  کدام است؟  - 143

کدام گزینه درست است؟ - 144

فرمالدهید  ساده ترین آلدهید است که محلول آن براي نگهداري نمونه هاي جانوري به کار می رود.
گروه عاملی آرایش مشخصی از مولکول هاست که به مادة آلی داراي آن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردي می بخشد.

طعم و بوي خوش گل ها و میوه ها به دلیل وجود اسیدهاي آلی در آن ها است.
شیر ترش و آناناس به ترتیب داراي الکتیک اسید و اتیل بوتانوات هستند.

سرعت متوسط واکنش تجزیه ي سدیم هیدروژن کربنات برابر   است. در صورتی که پس از  دقیقه مجموع مول هاي فرآورده ها برابر - 145
واکنش دهنده ها باشد، مقدار اولّیه ي سدیم هیدروژن کربنات چند گرم است؟ 

ST P25�2L ⋅ min−1735
(Cl = 35�5, O = 16, K = 39)

2KCl (s) → 2KCl(s) + 3 (g)O3 O2

250300480520

A(s) → B(g) + 2C(g)

= −
Δ[B]

ΔT

Δ[A]

Δt
=

2Δ[C]

Δt

Δ[B]

Δt
= −

Δ[A]

Δt

Δ[C ]

2Δt
=

2Δ[B]

Δt

Δ[C ]

Δt

+ (g) → C (g) , ΔH = −394 kJO2 O2
∘C(s

CO(g) + (g) → C (g) , ΔH = −283 kJ
1
2

O2 O2
∘

111 kJ677 kJ−111 kJ−677 kJ

ΔH

(g) + B (l) → 2HBr(g)H2 r2

(g) + 5 (g) → 3C (g) + 4 O(l)C3H8 O2 O2 H2

(g) + 3 (g) → 2N (g)N2 H2 H3

C(s) + (g) → C (g)O2 O2

1234

kJ

انرژي (kj ⋅ mo )l−1

412
242
326
431

پیوند

C − H

Cl − Cl

C − Cl

H − Cl

C (g) + 3C (g) → CHC (g) + 3HCl(g)H4 l2 l3

−722−309−214−76

( CO)H2

0�1mol ⋅ min−15

(Na = 23 , C = 12 , O = 16 , H = 1 g ⋅ mo )l−1

21168210231

یازدهم تجربى
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کدام یک از گزینه هاي زیر در راستاي اهداف شیمی سبز نمی باشد؟ - 146

کاهش تولید پسماند و زباله کاهش مصرف انرژي
کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط   زیست افزایش مصرف غذاهاي فرآوري شده

چه تعداد از عبارات زیر درست است؟  - 147
الف) ترکیب هایی از دو عنصر هیدروژن و کربن تشکیل شده اند. جزو کوچک مولکول ها بوده و شمار اتم هاي سازندة آن کم است. 

ب) در شماري از درشت مولکول ها واحدهاي تکرارشونده وجود ندارد. 
پ) پروتئین برخالف کلسترول جزو درشت مولکول ها به شمار می آید.  

ت) جرم مولی نایلون همانند سلولز بسیار زیاد است و هر دو جزو پلیمرهاي ساختگی هستند.

شکل روبه رو ساختار منتول را نشان می دهد. کدام عبارت دربارة آن نادرست است؟ - 148

در هر مولکول آن، تعداد هیدروژن ها دو برابر تعداد کربن ها است.
بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی غلبه دارد و در آب نامحلول است.

گروه عاملی موجود در آن با گروه عاملی موجود در کلسترول مشابه است.
درصد جرمی اکسیژن در آن بیشتر از هیدروژن است. 

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  - 149
الف) پلیمرهاي سبز از فرآورده هایی چون گندم، سیب زمینی و نیشکر تهیه می شود. 

ب) پلیمرهاي دوست دار محیط زیست همانند الکتیک اسیدها می باشند. 
پ) از مواد موجود در شیر ترش شده می توان پلیمري دوست دار محیط زیست تهیه کرد. 

ت) سرعت تجزیۀ پلی الکتیک اسیدها همانند پلی آمیدها و پلی استرها می باشد.

کدام گزینه در مورد پلی آمیدها درست است؟ - 150

بوي ماهی به دلیل وجود برخی از انواع پلی آمیدها است.
پوشاك تهیه شده از کوالر در برابر ضربه مقاوم است، اما به راحتی بریده می شود.

از پلیمر شدن یک دي آمین مانند دي متیل آمین با یک دي اسید، پلی آمید به دست می آید.
ساختار پلی آمید به صورت زیر است: 

1234

(H = 1 , C = 12 , O = 16g ⋅ mo )l−1

1234

− −
⎡

⎣

⎢⎢⎢ − ■ − − − ■ −C
||
O

C
||
O

N
|

H

N
|

H

⎤

⎦

⎥⎥⎥
n
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با توجه به کاربردهاي ذکر شده، ساختار کدام پلیمر درست عنوان نشده است؟ - 151

n

H

H

C

H

H

C

C 3

_ تهیۀ نخ دندان،

n

H

H

C

H

C

C

_ تهیۀ کیسه خون،

n

H

H

C

H

C_
تهیۀ ظروف یکبار مصرف،

n

C C

F F

F F

_ تهیۀ ظروف آشپزخانه،

اگر جرم فرمول کلی ترکیب  برابر با   باشد مولکول آن چند اتم هیدروژن دارد؟ از دستۀ کدام ترکیب ها می تواند باشد و چند - 152
درصد آن را کربن تشکیل می دهد؟ 

، استرها،   ، آلدهیدها،    ، اسیدها،   ، کتون ها،  

- 153
در کدام ترکیب، نیروي جاذبۀ بین مولکولی از نوع پیوند هیدروژنی نیست؟

بنزوییک اسید  اتانول متیل اتانوات متیل آمین 

کدام گزینه دربارة ترکیبی با فرمول روبرو درست است؟  - 154

اسید اولیۀ استفاده شدة این پلی آمید داراي سه اتم کربن است.
در دي آمین استفاده شده دو جفت الکترون ناپیوندي در ساختار لوویس آن مشاهده می شود.

با جدا شدن اتم هیدروژن از گروه عاملی اسید، دي آمین به آن متصل و پلیمر تشکیل می شود.
در ترکیب حاصل و در اطراف عامل آمینی، دو گروه کربنی با تعداد کربن متفاوت وجود دارد.

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 155
الف) کوالر، معروف ترین پلی آمید ساختگی است. 

ب) پلی آمید را می توان از واکنش میان یک آمین نوع دوم و یک دي استر تهیه کرد. 
پ) پوشاك تهیه شده از کوالر سنگین، بسیار محکم و مقاوم در برابر بریدگی است. 

ت) در ساختار یک پلی آمید هر اتم نیتروژن به تعداد اتم هایی یکسان با اتم کربن گروه عاملی متصل است.

CnH2nO288g ⋅ mol−1

(H = 1, C = 12, O = 16)

1254�54836�421232�56854�54

−(−− − C − C − − − C − −−C
∥
O

H2 H2 C
∥
O

N
|

H

H2 N
|

H

)−n

1234

یازدهم تجربى
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در یک بانوي سی ساله، تجویز دارویی با مقادیر نسبتًا باال از استروژن و پروژسترون در روز پنجم چرخۀ جنسی، سبب می شود تا .................. - 156

از رشد فولیکول هاي جدید جلوگیري شود. میزان  خون افزایش یابد.
جسم زرد توسعه یابد و دیوارة رحم، ضخیم و پر خون گردد. اولین تقسیم میوزي سلوِل زایندة گامت، تکمیل شود.

به طور معمول با پایان قاعدگی، .................. - 157

، سبب تولید تخمک می شود. حداکثر میزان 
دیوارة رحم، ریزش پیدا می کند و مویرگ هاي آن پاره می شود.

میزان ترشح استروژن و پروژسترون، به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

 و  با تاثیر بر فولیکول، سبب تولید هورمون استروئیدي می شود.

کدام عبارت صحیح است؟ - 158

در تلوفاز همهي تقسیمها، کروموزومها تک کروماتیدي هستند.

در آنافاز همهي تقسیمها، کروماتیدهاي خواهري از یک دیگر جدا میشوند.

در پروفاز همهي تقسیمها، سانتریولها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.

در متافاز همهي تقسیمها، رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي متصل میشوند.

به طور معمول، در فاصلۀ روزهاي  تا  از چرخۀ جنسی زنان ، .................. است. - 159

غلظت هورمون هاي تخمدان در خون رو به کاهش اندازة جسم زرد رو به کاهش
غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به افزایش ضخامت دیوارة رحم رو به افزایش

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 160
نمی توان گفت  ..................

بخش خارجی دانۀ گردة رسیده، همانند تخمک جوان گیاهان گل دار، از دو الیه تشکیل شده است.

همۀ یاخته هاي حاصل از میوز سلول  بافت خورش، در لقاح با گامت نر شرکت می کند.
فقط یک یاختۀ درون تخمک، منشا یاخته هاي لقاح دهندة درون کیسۀ رویانی هستند.

در دانۀ گردة رسیده، یک یاخته با تقسیم میتوز، گامت هاي نر را تولید می کند.

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  - 161
الف – از هر اووسیت اولیۀ موجود در تخمدان یک زن سالم و بالغ، یک تخمک ایجاد می شود. 

ب - تعداد یاخته هاي فولیکول هاي تخمدان پس از تولد افزایش نمی یابد. 
ج – رحم، اندامی ماهیچه اي است که دیواره داخلی آن، فقط در دوران بارداري ضخیم می شود. 

د – دیوارة داخلی لوله هاي رحمی در دوران قاعدگی دچار ریزش می شود.
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چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می نماید؟  - 162
«گردة نارس و سلول زایشی آفتابگردان، از نظر .................. به یک دیگر شباهت دارند.» 

الف) محل پیدایش در حلقۀ گل     
ب) توانایی تقسیم شدن  

ج) عدد کروموزومی         
د) نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می آیند.

چند مورد از گزینه هاي زیر، می تواند به درستی عبارت زیر را کامل کند.  - 163
در یک خانم سی ساله یاخته اي  .................. یافت می شود.  

،        ج-بدون کروموزوم جنسی ،                              د-یک کروموزوم جنسی  ،     ب-با چندین کروموزوم جنسی  الف-با دو کروموزوم جنسی 

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

در گامت هاي حاصل از میوز عادي یک فرد تتراپلوئید  کروموزومی، که والدینش به یک گونه تعلق داشته اند، .................. . - 164

تعداد کروموزوم ها  عدد می باشد. کروموزوم هاي همتا وجود ندارد.

سه مجموعه کروموزوم وجود دارد. کروموزومها، دو به دو همتا هستند.

چند عبارت زیر جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 165
هر دانۀ گرده که .................. قطعًا ..................  

الف. توسط جانوران در محیط پراکنده می شود – داراي یک سلول زایشی است. 
ب. از بساك رها می شود – داراي تزئیناتی در دیوارة خارجی است. 

پ. در بساك تولید می شود –تعداد مجموعه هاي کروموزومی آن نصف سلول زیگوت اولیه است. 
ت. در بساك وجود دارد – حاصل میتوز سلول والد خود است.

نمی توان گفت .................. - 166

دو یاختۀ حاصل از تقسیم تخم اصلی در گیاهان گل دار، اندازه و سرنوشت مشابهی دارند.
مشخص ترین بخش رویان، داراي دو مجموعۀ کروموزومی مشابه یاختۀ بزرگ حاصل از تقسیم سلول تخم است.

در عده اي از دانه ها اندوختۀ غذایی دانه، داراي سه مجموعۀ کروموزومی است. 
در برخی از دانه ها، برگ هاي رویانی، اندوختۀ غذایی دانه نیز هستند.

در گیاه زیتون به ترتیب از راست به چپ، در هسته هاي یاخته هاي موجود در یک دانه گردة رسیده و یک کیسه رویانی قبل از انجام لقاح، در مجموع چند فام تن - 167
وجود دارد؟

-  و  .................. استروژن و پروژسترون ..................  168

برخالف – در اواسط دورة جنسی به حداکثر غلظت خود می رسند. همانند – در دو زمان از یک نیمه دورة جنسی به غلظت یکسان می رسند.
همانند – از غدد جنسی هر دو جنس ترشح می شوند. برخالف - با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزادکننده می کاهند.

تعداد کروموزوم ها در مراحل اسپرم زایی، در زمان .................. نصف می شود. - 169

تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه
تقسیم اسپرماتوگونی تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید

1234

XXX

12

3

1234

161 − 23184 − 46184 − 23161 − 46

LHFSH

یازدهم تجربى

۲۷



کدام مورد جمله ي زیر را به درستی تکمیل می نماید؟  - 170
«در چرخۀ تولیدمثل زنان،..................» 

الف- افزایش استروژن براي رسیدن به حداکثر غلظت خود در پی افزایش هورمون  انجام می گیرد. 
ب- افزایش هورمون   می تواند در پی افزایش و یا کاهش هورمون استروژن انجام می گیرد. 

ج- افزایش پروژسترون می تواند همزمان با کاهش استروژن انجام گیرد. 
د- حداکثر هورمون هاي جنسی لوتئینی کننده و استروژن در اواخر مرحله فولیکولی مشاهده می شود.

الف - د الف - ج  ج - د ب - ج 

در تخمک تازه لقاح یافتۀ لوبیا، ممکن نیست .................. - 171

همۀ سلول هاي اطراف کیسۀ رویانی دیپلوئید باشند. سلولی با یک مجموعۀ کروموزومی دیده شود.
صفحۀ سلولی در میانۀ سلول تخم اصلی تشکیل شود. نیمی از یاخته هاي تخم تریپلوئید باشند.

چند گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 172
هر کروموزوم  ..................  

یی است که در مناطقی، به دور  مولکول هیستون پیچیده شده است.   الف. داراي 
ب. در مراحلی از چرخه سلولی می تواند به صورت تک کروماتیدي باشد. 

ج. داراي ژن هایی است که قطعا بر روي کروموزوم جنسی دیگر هسته، ژن هاي مشابه آن وجود دارد. 
د. موجود در هستۀ یاخته، قطعا از والد مادري دریافت شده است.

چند مورد زیر قطعًا بین دو کروموزوم همتا مشابه است؟  - 173
الف. طول                        ب. شکل                  ج. حاالت متفاوت یک صفت              ج. محل سانترومر 

د. محتواي ژنی

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  - 174
هر رشتۀ دوك ..................  

الف- از یک طرف به سانترومر متصل است.  
ب- از یک طرف به سانتریول متصل است. 

ج- از یک رشتۀ توپر پروتئینی ساخته شده است.

صفر

کدام عبارت در مورد سلولی با  (یاختۀ دیپلوئید با  کروموزوم) صحیح است؟ - 175

در هر مجموعۀ آن،  کروموزوم همتا یافت می شود.

اگر یک جفت از کروموزوم هاي آن جنسی باشند، شمارة کروموزوم هاي غیرجنسی از  تا  است.

،  مولکول  جدید ساخته می شود. در مرحلۀ 

تعداد کروماتیدهاي هر قطب در مرحلۀ آنافاز میتوز،  عدد است.

در مرحله اي که هر کروموزوم موجود در استواي یاخته، از یک طرف به رشته هاي دوك متصل است .................. - 176

کروموزوم ها با حداکثر فشردگی در هسته یاخته دیده می شود.  کروموزوم ها در یک ردیف در وسط یاخته قرارگرفته است. 

هر کروموزوم داراي یک مولکول  است. ساختارهاي تتراد در یاخته دیده می شود. 
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کدام گزینه در مورد تقسیم میوز نادرست است؟ - 177

، به هر کروموزوم، یک رشتۀ دوك متصل است.  در مرحلۀ متافاز میوز 

، به هر کروموزوم، دو رشتۀ دوك متصل است.  در مرحلۀ متافاز میوز 

، قطعًا دو یاخته به وجود می آید. در مرحلۀ تلوفاز میوز 
تعداد سانترومرهاي یک یاختۀ انسان در مرحلۀ آنافاز دو، برابر مرحلۀ متافاز یک است. 

چند مورد زیر دربارة زنبور به درستی بیان شده است؟  - 178
الف) همۀ زنبورهاي کارگر مانند ملکه، ماده و  کروموزومی هستند. 

ب) همۀ نرها برخالف ملکه،  کروموزومی و حاصل بکرزایی هستند. 
ج) همۀ زنبورهاي کارگر از لقاح اسپرم و تخمک به وجود می آیند. 

د) همۀ زنبورهاي ملکه برخالف نرها، حاصل تولیدمثل جنسی هستند.

کدام  گزینه در مورد شکل مقابل درست است؟ - 179

«ج» همانند «ب» از تخم ضمیمه ایجاد می شود. اندوختۀ یاخته هاي «ب» صرف تغذیۀ «الف» می شوند.
«د» یکی از یاخته هاي آندوسپرم است. «ب» برخالف «د» یاختۀ دوالد است.

در هر گل .................. قطعًا .................. - 180

ناکاملی - فقط یکی از کامه هاي نر یا ماده تولید می شود. کاملی - دانه هاي گرده رسیده اي با چهار یاخته تولید می شود.
ناکاملی - فقط یکی از حلقه هاي گل وجود ندارد. کاملی - تعداد حلقه ها از تعداد حلقه هاي هر گل گیاه کدو بیشتر است.
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