
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون شماره 1 یازدهم

تاریخ آزمون: 1398/09/19

زمان برگزاري: 0 دقیقه

دبیرستان امام موسی صدر

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  1
 عجایب نقش ها سازي سوي خاك»  «فروغ رویت اندازي سوي خاك

 از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد  زان گه بر آن صورت خوبم نظر افتاد

 چون خاك تو را خاك شدم پاك شدم  گر خاك تویی خاك تو را خاك شدم

 که در خاك از تمنّاي تو شد فرسوده قالب ها  خدا را جان من بر خاك مشتاقان گذاري کن

 یک حقیقت جلوه ساز اندر صور  بنگرد چشمی که شد صاحب نظر

در همۀ ابیات زیر تضاد دیده می شود به جز بیت ..................  2

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد  آن همه ناز و تنّعم که خزان می فرمود

 قصۀ غّصه که در دولِت یار آخر شد  باورم نیست ز بد عهدي ایام هنوز

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد  شکر ایزد که به اقبال کله گوشۀ گل

کدام بیت با بیت «چون بدوم سبزه در آغوش من / بوسه زند بر سر و بر دوش من» تناسب معنایی دارد؟  3

 آهو برگان را چشم از دیدن من روشن  هر صبح نسیم آید بر قصد طواف من

 تنگ است محیط آن جا در باغ نمی رویم  من اللۀ آزادم خود رویم و خود بویم

 خاك شو تا گل بروید رنگ رنگ  در بهاران کی شود سر سبز سنگ

 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم  مرا عهدي است با جانان که تا جان در بدن دارم

در تمامی ابیات به استثناي ... آرایۀ کنایه مشهود است.  4

 که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان  من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان

 چو خاکت می خورد چندین مخور غم  برو شادي کن اي یار دل افروز

 غمخوارم و اختر است خونخوارم   محبوسم و طالع است منحوسم

 بگو با رخ برابر چون شود شاه  و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه

در عبارت «کتابی که در او داد سخن توان داد» معناي دو «داد» به ترتیب:  5

شرط - بخشیدن ادا کردن - حق حق - حق حق - ادا کردن

چند تا از واژه         هاي زیر نادرست معنا شده است ؟  6
 «نادره: بی همتا - حازم: محتاط - زهی: شگفتا - نمط: طریقه - کام: دهان - دست برد: دزد - مستغنی: بی نیاز»

یکی دو تا سه تا چهارتا

معناي چند واژه در مقابل آن غلط نوشته شده است؟  7
(طالع: بخت)، (خرگه: سراپرده)، (بقا: نابودي)، (رمه: گله)، (رونق: آبادانی)، (شبان: چوپان)، (داد: عدل)، (خذالن: بی بهرگی)

چهار سه دو یک
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در کدام گزینه فعل مجهول یافت نمی شود؟  8

بونصر را بگوي که امروز در ستم و در این دو سه روز بار داده آید.

چو نامه ها گسیل کرده شود تو باز آي که پیغامی است سوي بونصر در بابی.

به زودي به کوشک آمد که خبري سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشویشی بزرگ به پاي شده.

سجدة شکر کرد خداي را عّز و جّل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد. نزدیک آغاجی بردم.

در بیت زیر، کدام آرایه ي ادبی وجود دارد؟      9
که عاقبت برود هر که او زمادر زاد بیا برگ سفر ساز و زادره برگیر

تضمین تشخیص جناس همسان جناس ناهمسان

معادل واژه هاي «حمیّت و تدبیر» در کدام گزینه یافت می شود؟  10

مرد بودن، کار را به پایان رساندن غیریت، آغاز راهی را پی بردن جوانمردي، پایان کاري را نگریستن  مردانگی، آغاز کاري را نگریستن

در بیت «به گوش ارغوان آهسته گفتم/ بهارت خوش که فکر دیگرانی» همۀ واژه ها وابستۀ پسین هستند به جز واژة..................  11

دیگران «ت» در بهارت ارغوان آهسته

کدام گزینه با مصرع «یقین مرد را دیده، بیننده کرد» ارتباط مفهومی دارد؟  12

که او بر شهر علم آمد یقین در پختگی جو در یقین منزل مکن نداند هیچ کس علم الیقینش بدّرد یقین پرده هاي خیال

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟  13
«موش مردمان را هم خانه است، چون موذي می باشد اورا از خانه بیرون می فرستند و در هالك او سعی واجب می بینند و باز اگرچه وحشی و قریب است

چون بدو حاجت و ازو منفعت است به اکرامی هر چه تمامتر او را به دست  آورند.»

چهار سه دو یک

مفهوم عبارت «آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است» در کدام بیت آمده است؟  14

جز غم روزي ندارد روزي آماده اي با جگر خوردن قناعت کن که این مهمان سرا

فراغ این جا کسی دارد کز این عنوان شود پیدا ز پیدایی به نام محض چون عنقا قناعت کن

کز بهشت از خوردن گندم شده است آدم جدا نان جو خور در بهشت جاودان پاینده باش

ز دورگردي مردم کفایتی که مراست همین بس است که فارغ ز دید و وادیدم

معناي چند واژه با توجه به امالي آن ها نادرست است؟  15
(شائبه: شک)، (شاب: پیر)، (استسقا: آب خوردن)، (مساعدت: تالش)، (گیوه: پاي افزار)، (آماس: اضطراب)، (صباحت: زیبایی)، (لفاف: کاغذي با جنس

شبیه پارچه)

پنج سه دو چهار

در بین واژه هاي زیر، ساختمان چند واژه به ترتیب، از «صفت + اسم + وند» تشکیل شده است؟ «نوآموزي، چهارراه، هیچ کاره، تازه وارد، رنگین   16
کمان، هزار ساله، سرخگون، دادگستري، سه پایه، دور افتاده.»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه صفت به کار نرفته است؟  17

گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار همان پنجره می نشستم. براي این خاله نیز من به منزلۀ فرزند بودم.

کلّیاتی که خاله ام داشت، شامل تصویرهایی هم بود. میرزا، کوزه قلیان لب پریده اي داشت.

در همۀ ابیات به استثناي بیِت.........، مفعول مقّدم بر سایر ارکان جمله است.  18

 هر چه مراد شماست، غایت مقصود ماست  درد دل دوستان، گر تو پسندي رواست 

 گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست  روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

 وین منزلت از خداي می خواست  جان در قدم تو ریخت سعدي

 اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست  گر خون من و جملۀ عالم تو بریزي 
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مفهوم ترکیب «دریاي خون» در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت معنایی دارد؟  19

 دریاي خون لقب شود و کوه استخوان  آن دشت را که رزمگه تو بود ورا

 به دنبال سر چنگیز می گشت  در آن دریاي خون، در دشت تاریک

 یکی دریاي خون دانم که آن را دیده می گویم  چه دارم هر چه دارم من نشاید آن تو را دانم

 همه رزمگه شد چو دریاي خون  که امروز ازین رزم شد رنگ و بوي

در کدام بیت، «قید» وجود ندارد؟  20

از آن دریاي بی پایاب، آسان چو بگذشت، از پس آن جنگ دشوار

دل شب می درید و پیش می رفت خروشان ،ژرف، بی پهنا، کف آلود

سپیده دم جهان در خون نشیند اگر یک لحظه امشب دیر جنبد

بت ها همه را شکسته بودند آنها از چنبر نفس، رسته بودند آنها

B

A

در شکل مقابل شعاع مقطع شاخۀ سمت راست دو برابر شعاع مقطع شاخۀ سمت چپ است و ارتفاع مایع  در شاخۀ سمت چپ برابر با   21

است. اگر در شاخۀ سمت راست مایع  به چگالی  و به ارتفاع  بریزیم، پس از رسیدن مجموعه به تعادل، سطح مایع  در شاخۀ

سمت چپ چند سانتی متر باال می رود؟ ( و  و سه مایع مخلوط  نشدنی هستند.)

B20cm

C4 g/cm325cmA

= 5 g/cρA m3= 3 g/cρB m3
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A
آب

جیوه
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h
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27 2 cm

، برابر چند سانتی متر جیوه است؟  در شکل روبه رو، فشار گاز در شاخۀ   22A( = 76cmHg , = 1 , = 13٫6 )P0 ρآب
g

cm3
ρجیوه

g

cm3

68

70

78

84

یک مکعب به ابعاد  از فلزي به چگالی  ساخته شده است. درون آن حفره اي وجود دارد. اگر حفره را با مایعی به چگالی   23

پر کنیم، جرم کل مکعب  می شود. حجم حفره چند سانتی متر مکعب است؟

5cm8
g

cm3
2

g

cm3

985g

2٫551015

2420AρABρB  درصد حجم یک مخلوط را مایع  با چگالی  و مابقی حجم را مایع  با چگالی   تشکیل داده است. چگالی مخلوط کدام است؟

0٫2 + 0٫8ρA ρB

ρA ρB

0٫2 + 0٫8ρA ρB

ρA ρB

4 +ρA ρB

0٫8 + 0٫2ρA ρB

cm20

سطح مقطع ظرف نشان داده شده در قسمت باریک  و در قسمت پهن تر   است. اگر یک لیتر آب به چگالی  درون  25

ظرف خالی بریزیم، فشار وارد بر ته ظرف از طرف مایع چند پاسکال می شود؟ (  و از فشار هوا صرف نظر کنید.)

10cm240cm21 g

cm3

g = 10 N

kg

1000200025004000
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گاز

50cm

300

M

جیوه

در شکل زیر به درپوش بسته ي  نیروي   از طرف جیوه وارد می شود. اگر مساحت درپوش  باشد، فشار گاز مخزن چند  26

کیلوپاسکال است؟

M60N50 cm2

( = 13٫6 , g = 10 )ρجیوه
g

cm3

N

kg

8068٫12

6920148

جریان الیه اي آب با تندي  درون لولۀ استوانه اي شکل جریان دارد. اگر تندي آب هنگام خروج از لوله به اندازة  بیشتر از تندي آب هنگام  27
ورود به لوله باشد، قطر خروجی لوله چند برابر قطر ورودي لوله است؟

v3v

1
2

2
2
3

3
2

خازن تختی را پس از پر شدن از مولد جدا می کنیم. اگر فاصله صفحات خازن را کاهش دهیم، اندازه میدان الکتریکی بین صفحات چگونه تغییر  28
می کند؟

ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. افزایش می یابد. کاهش می یابد. ثابت می ماند.

جرم مشخصی از یک فلز را یک بار به شکل کره ي توُپر و بار دیگر به شکل مکعبی توُپر در می آوریم و به آن ها بار یکسانی می دهیم. نسبت  29

( πچگالی سطحی بار کره به چگالی بار مکعب چه قدر است؟ (توزیع بار در روي مکعب را یکنواخت در نظر بگیرید و  = 3

2
−−

√32 2
−−

√3
1

4 2
−−

√34 2
−−

√3

A B

E
d

مطابق شکل زیر، ذره اي با بار الکتریکی  درون میدان الکتریکی یکنواختی از نقطۀ  تا نقطۀ  جابه جا می شود. اگر فاصلۀ  تا  برابر با   30

باشد و تغییرات انرژي پتانسیل الکتریکی ذره در این جابه جایی برابر با  باشد، اندازة نیروي الکتریکی وارد بر این ذره کدام  یک از گزینه هاي زیر
است؟

qABABd

ΔU

|ΔU |
d

|ΔU |

|ΔU |

d
d |ΔU |

E

یک کرة فلزي بدون بار را در میدان الکتریکی یکنواخت شکل زیر، قرار میدهیم. کدام گزینه بار الکتریکی که در سطح کره القا می شود را درست  31
نشان می دهد؟

در سطح کره بار القا نمی شود.
-
-
-

-
-
-

+
+
+

-
-
-

+
+
+

-
-
-

، به طور کامل وارد فضاي بین صفحات خازن تخت ُپر شده را که بین صفحات آن هوا است، از باتري جدا کرده و عایقی با ثابت دي الکتریک   32
خازن می کنیم. به ترتیب از راست به چپ ظرفیت خازن، بار الکتریکی ذخیره شده در خازن و ولتاژ دو سر خازن چگونه تغییر می کند؟

کاهش – ثابت – کاهش  افزایش – ثابت – کاهش         کاهش – کاهش – افزایش      افزایش – ثابت – افزایش 

κ

بار  در میدان داده شده از  به  می رود و انرژي پتانسیل آن افزایش می یابد. کدام شکل درست است؟  33

 و  درست است.
A B A B

A

B

(−q)AB

12

4
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دو کره ي فلزي توُپر که شعاع یکی دو برابر دیگري است، داراي بارهاي الکتریکی هم نام هستند، به طوري که مجموع بار آنها برابر با    34
است. اگر چگالی سطحی بار الکتریکی این دو کره یکسان باشد، بار الکتریکی کره ي بزرگ تر چند میکروکولن است؟

60μC

12204048

A

B

،  برابر چگالی سطحی نقطۀ  باشد. با حرکت رساناي شکل روبرو داراي بار الکتریکی مثبت است. اگر چگالی سطحی بار الکتریکی نقطۀ   35

، انرژي پتانسیل آن چگونه تغییر می کند؟ بار الکتریکی  از  تا 

 کاهش می یابد. افزایش می یابد.

تغییر نمی کند. افزایش می یابد.

A20B

q = −4μCAB

80μJ80μJ

5μJ

بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات خازن تختی که دي الکتریک آن هواست و به یک مولد متصل است برابر با  است. اگر خازن را از مولد جدا  36

کنیم و ابتدا فاصله ي بین صفحات آن را  برابر و سپس تمام فاصله ي بین صفحات را با دي الکتریکی به ضریب  ُپر کنیم، بزرگی میدان الکتریکی بین

صفحات آن  می شود.   کدام است؟

E

nk

E ′E ′

E

k

n
nk

1
k

n

k

فاصلۀ بین صفحات یک خازن تخت، با هوا پر شده است. اگر فاصلۀ بین صفحات خازن را  میلی متر افزایش داده و آن را به طور کامل با  37

دي الکتریک میکا ُپر کنیم، ظرفیت خازن  برابر ظرفیت اولیه می شود. فاصلۀ اولیۀ صفحات خازن چند میلی متر بوده است؟  
6

3( = 5)kمیکا

4٫567٫59

اگر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر خازنی را  برابر کنیم، بار الکتریکی ذخیره شده در خازن و ظرفیت خازن به ترتیب از راست به چپ چگونه  38
تغییر می کنند؟ (پدیدة ریزش رخ نمی دهد.)

تغییر نمی کند -  برابر می شود. برابر می شود -  برابر می شود. برابر می شود – تغییر نمی کند.  برابر می شود - تغییر نمی کند.

4

4
1
4

2
1
2

1
4

خازنی با دي الکتریک هوا  از دو صفحۀ موازي هر یک به مساحت  و به فاصلۀ  از هم تشکیل شده است و اختالف  39

پتانسیل دوسر آن  ولت است. ظرفیت خازن بر حسب فاراد و بار ذخیره شده در آن بر حسب کولن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 
(κ = 1)40cm21mm

600

( = 9 × )ε∘ 10−12 C 2

N ⋅ m2

2٫16 × , 3٫6 ×10−8 10−113٫6 × , 2٫16 ×10−11 10−82٫16 × , 3٫6 ×10−9 10−113٫6 × , 2٫16 ×10−10 10−8

یک خازن تخت که دي الکتریک آن هواست، به یک باتري بسته شده تا باردار شود. بدون جدا کردن خازن از باتري، فاصلۀ بین صفحه هاي آن را  40
سه برابر می کنیم. در این حالت کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟

ظرفیت خازن سه برابر می شود. انرژي خازن تغییر نمی کند.

بار الکتریکی روي صفحه هاي خازن  برابر می شود. 1بزرگی میدان الکتریکی میان صفحه هاي خازن تغییر نمی کند.
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