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 4/5/0411روز سوم تمرینات  – 2شیمی 

 )هَاسد ًادسست سا تا جولِ هٌاسة اغالح مٌیذ( چٌذ هَسد اص هَاسد صیش دسست تیاى ضذُ اًذ؟  -1

 .طی چشخِ هَاد دس طثیعت جشم مل مشُ صهیي تِ تذسیج من هی ضَدآ( 

 ضَد.تَلیذ پسواًذُ ّوَاسُ پس اص تَلیذ هحػَل ًْایی ایجاد هیب( 

 .است فٌاٍسی تَسعِ پشچوذاس جذیذ هادُ خَاظ یل دسك ٍ مطفج( 

 آى مطَس است. ْشُ تشداسی تیطتش اص هٌاتع یل مطَس ًطاى تَسعِ یافتگیتت( 

 عٌاغش دس جْاى تِ غَست ینٌَاخت تَصیع ضذُ اًذ مِ ایي هی تَاًذ دلیلی تش پیذایص تجاست جْاًی تاضذ.ث( 

1 )1  2) 2  3) 3   4) 5 

دّذ چٌذ هَسد اص هَاسد صیش دسست ّستٌذ؟ )هَاسد ٍ هػشف هَاد سا دس سالیاى هختلف ًطاى هی ذتا تَجِ تِ ًوَداس صیش مِ هیضاى تَلی -2

  دسست سا هطخع مٌیذ(

 

 افضایص تیطتشی ًسثت تِ فلضّا داضتِ است. 2121تا  2115آ( هیضاى تَلیذ ٍ هػشف هَاد هعذًی اص 

 .داسد 2131تا  2115تیطتشیي ضیة سا اص  فلضّاٍ هػشف ضاى تَلیذ هیدس هیاى هَاد رمش ضذُ  ب( 

 هیلیاسد تي است. 11اص  هیضاى تَلیذٍ هػشف فلضات موتش 2115د تي ٍ دس سال هیلیاس 11هػشف هَاد هعذًی تیص اص هیضاى تَلیذ ٍ  2121ج( دس سال 

  است. 2131تا  2115موتش اص افضایص تَلیذ ٍ هػشف سَخت ّای فسیلی اص  2131تا  2111تَلیذ ٍ هػشف فلضات اص هیضاى افضایص  ت(

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 



 4/5/0411روز سوم تمرینات  – 2شیمی 

 )هَاسد ًادسست سا تا جولِ دسست تػحیح ًواییذ( ( چٌذ هَسد ًادسست است؟3

 آ( گستشش غٌعت خَدسٍ هذیَى ضٌاخت ٍ دستشسی تِ فَالد ٍ غٌعت النتشًٍیل هثتٌی تش هَاد سساًاست.

 خَاظ فیضینی ضثِ فلضات تیطتش ضثیِ جاهذات ٍ خَاظ ضیویایی آى ّا تیطتش ضثیِ ًافلضات است.ب( 

 ٍامٌص النتشٍى اص دست هی دّذ. سیلسین  سطحی غیقلی ٍ تشاق داضتِ ٍ ٌّگامج( 

 جای داسًذ pت( ّوِ ًافلضّا ٍ ضثِ فلضّا دس دستِ 

1 )1  2 )2  3 )3   4 )4 

 صیش سا ماهل هی مٌذ: عثاستمذام گضیٌِ ( 4

 «گزاسًذ ٍ ..... سساًایی گشهایی تاال داسًذ........ ٌّگام ٍامٌص النتشٍى تِ اضتشاك هی  ،... سطح غیقلی ٍ تشاق داسًذ.... عٌػشّای»

 ٍ آّيگَگشد  –سیلیسین ٍ آّي  –( آّي ٍ سیلسین 1

 ٍ سیلیسینآّي  –ٍ سیلیسین گَگشد  –( آّي ٍ سیلیسین 2

 ٍ سیلیسینآّي  –ٍ سیلیسین گَگشد  –( گَگشد ٍ سیلیسین 3

 ٍ سیلیسینآّي  –ٍ سیلیسین آّي  –( گَگشد ٍ سیلیسین 4

 َضیح هختػشی اص هشاحل اًجام ماس تٌَیسیذ(سٍش حل هْن ًیست فقط تهَاصًِ مٌیذ: ) -5

     4 4 3 3 4 4 33 2 2
   NH PO Ni NO Ni PO NH NO  
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 ادبیات یازدهم سری سوم

 

 در خصوص ایهام تناسب بکار رفته در  _١

)نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست( توضیح کامل 

 دهید

 

 چیست؟ « ز دیوار محرابش آمد به گوش»نقش دستوری )ش( در  _٢

 

ترازوی خویش( چه آرایه ادبی بکار در )بخور تا توانی به بازوی خویش/که سعیت بود در  _٣

 رفته است؟ 

 

با توجه به )صورت بی صورت بی حدّ غیب / ز آینه دل تافت بر موسی ز جیب( در  _۴

 خصوص تلمیح بکار رفته در آن توضیح دهید

 

 مجازها را در بیت زیر معین کنید _۵

 )کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست / که دون همتانند بی و پوست( 



 باسمه تعالی

 . نیست "اِنـَّ..... واقفون اَمامَ المعلم  "کدام ضمیر مناسب جای خالی عبارت  -1

 ُکمد(                               ُهماج(                         ُهمب(                          ناالف ( 

 ترجمه صحیح کدام است ؟  -2

 الف( عارٌف أکبر من األَخَویِن و سمیة أکبر من األُختَیِن : 

 عارف از برادرها و سمیه از دوخواهرش بزرگ تر است .

 ب( بستاُن جدی مملوٌء بِأشجار العنب و الرمان و التفاح : باغ پدرم پر از درختان انگور و انار و سیب است .

 رفتید ؟ج( لماذا ذهبتن أیتها البنات ؟ ای دخترها چگونه 

 د( أَ سمعتن صوت اطفالُکنَّ ؟ آیا صدای بچه هایتان را شنیدید ؟
 با توجه به پاسخ های داده شده ،کدام پرسش غلط است ؟ -3

 یران.              إنـا  ِمن أنِت؟ أ ینَ أَ من  ِب(                                                      . مألُ رفة؟  اَ الغُ  يَمن ف الف(     

 .يمأُ   يَ ة؟ ِهــأرذلک  المَ َهـل  د(                                                . میلةٌ جَ  وحةٌ لَ ؟ هذه  ما هذه(  ج     

 «ُغرفَتُُهم » ..........    کدام اسم اشاره مناسب جمله روبه رو است؟ -4

 الف ( هذه                        ب( هوالء                   ج( ذلک                     د( هذا    

ترجمه کدام جمله صحیح است ؟  -5

بودند . دوست دو باهم کارگاهی صاحب نجاری و: کاَن نجاٌر و صاحب مصنع صدیَقینِ الف (   

بازنشسته کنی !أنا بحاجة إلی التقاعد  : باید مرا ب (   

أِلنَّها کانت قبیحة جدا فخافوا منها : زیرا او خیلی زشت بود و از او نترسیدند .ج( 

 هو َبدَأَ بالعََمِل لکنه ماکان مجداً : او شروع به کار کرد اما جدی بود .د(   

 یا أصدِقائی ماذا .......... مِنَ السّوق ؟ -6

 إشتریتُنَّ                      ج ( إشتریتُم                 د ( إشتریتُماالف ( إشتریِت                   ب ( 

 ترجمه کدام عبارت صحیح است؟ -7

 .«مادران در بهشت هستند »الف( اَلَجنَّةُ تَحَت أقداِم األُّمهاِت .   

 «شهر تهران از مشهد دور است. »قَریبةٌ ِمن مشهد.  ب( َمدینةُ َطهران  

 « تو چه کسی هستی؟» ج( ِمن أَیَن أَنَت؟  

 «او باید سکوت کند.» د( َعلَیه بِالسُُّکوِت.   

 ؟ نیستنددرکدام گزینه کلمات باهم متضاد   -8

 أکبر  –صداقة           د ( أفضل  –نَِسَی            ج ( عداوة  –ب ( ذََکَر    لََک          –( َعلیَک الف    

 ذَکَرتِ شیئاً لِأَنَّ لَکِ .........أنتِ ما  -9

 عدوان                 ب ( فستان                  ج ( نسیان                 د ( خسرانف( ال      

 گزینه نامناسب در جای خالی کدام است ؟ -10      

"تُفَّاَحتَیِن.؟ ....................... .......................َکم تُفّاَحةً "      

 أََکلتُ  –أََکلَْت د(                      أَکلنا -ما ج(   أََکلتُ            أََکلُت  – ب( أََکلتِ            أَکلتُ  -الف( أََکلَت 

 أنا ما اشتریتُ مالبسی لِأنَّها .......... -11

 نَظیفةٌ د(                         جمیلةٌ ج(                      غالیةٌ ب(                         َرخیصةٌ الف( 



 می باشد؟نمناسب حای خالی گزینه کدام  -12

دُ َهل......................باَب بَیت ؟(ـِ......) یا ُمَحمَّ

 هـ – (َطَرقتَ د                    نا -َت ج(َطَرق                       کَ  - ب(َطَرقتَ                    کِ  -َت الف(َطَرقْ   

ترجمه کدام جمله صحیح است ؟  -13

) مردم بهتر است به مردم سود برسانند (الف ( خیُر النّاِس أَنفَعُُهم للنّاس  

) او قرآن را خواند وتو صدایش را شنیدى .(ب ( ُهَو قََرأَ القُرأَن و أَنِت َسِمعِت َصوتـَهُ   

ـرفتى؟ (گ) پـیراهنم را از کجا   ؟ أخذَت قمیَصكَ ج( ِمن أیَن 

 ـشت. (گ) باید به دنبال کتاب ها د( َعلَینا بِالبَحِث َعن الُكتُِب .  

أَنتَ نَصَرتَه لِأَنَّکَ ............ . -14

 َشریٌف               د( همه ی مواردج(                ب( مسرورٌ              جمیٌل  الف( 

 مورد سوال قرار داد ؟  نمی توانرا با استفاده از کدا کلمه پرسشی  "بَعدَ سَنَواتٍ أنا رَأَیتُ صدیقی فی السوق  "عبارت  -15

 

 الف( أیَن                  ب( َمتی                  ج( ِلماذا                د( َمن
 

 گزینه ناهماهنگ کدام است ؟  -16

 عنب  –رمان  –ذََهَب                             ب( تفاح  –ذاِهب  –الف( ذََهب 

 أینَ  –ِلماذا  –َکتََب                                 د( َکم  –قََرأَ  –ج ( َغَسَل 

 : با توجه به متن زیر به چهار سوال بعد پاسخ دهید 

. هم أسرة  ین  و سمیة اکبر من األخت   ین  . عارف اکبر من األخو  السید زارعی فالح و زوجته فالحة . هما ساکنان مع أوالدهما فی قریة » 

 ناجحة .

أ  القرآن  ل قرائة الصالة .لی المسجد فی یوم من األیام ذهب السید زارعی مع عارف إ ذ  هدیة جمیال جدا لکن بین الصالت ین  ، عارف ق ر  ثمَّ أخ 

ن أبیه أ  القرآن م  نَّه ق ر   « ل لناس . أل 

 األوالد أسرة السید زارعی ؟ کَم عدد -17

 الف( إثنان              ب( أربعة                 ج( ستة                 د( سبعة

 لِماذا أخَذَ عارف هدیة من أبیه ؟ -18

 الف( ِِلنَّ العارف قََرأَ القُرآن جمیال جدا                ب( ِِلنَّ العارف قََرأَ الصالة

 ی المسجد                       د( ِِلنَّ العارف قََرأَ القرآن ِللنّاسج( ِِلن العارف ذهب إل

 گزینه صحیح کدام است ؟  -19

ها                          ب ( السید زارعی و زوجته معلم    الف ( سمیة اکبر من أُّمِ

 ذَهبَت سمیة مع أبیها إلی المسجد             د ( أسرة السید زارعی ناجحة ج ( 

 در متن باال به ترتیب چند اسم مثنی و فعل ماضی وجود دارد ؟ ) کلمات تکراری محاسبه نشده (  – 20

 ثالثة -أربعة        د( ثالثة  –أربعة         ج( أربعة  –ثالثة       ب( ثالثة  –الف( أربعة 
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