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 عَیِّنِ الصَّحیحَ عَلَی حَسَب قواعد العدد. -1

 دُفِنَ أربعةُ أئمّةٍ فی الْبقیعِ. (1

 لَنا بیتانِ إثنتانِ. (2

 لِکُلِّ إنسانٍ عَینانِ إثنانِ. (3

 جاءَ خَمسةُ تلمیذاً إلی الْمدرسةِ. (4

 عَیِّنِ الصَّحیح فی الْجموعِ الْمکسرةِ: -2

 ظهور ←ضواهر  (1

 نائم ← نِیام (2

 عَمیل ←عُلماء  (3

 کبیر ←أکابر  (4

 «أ کُنْتُمْ تَعْلَمونَ أنَّ الْبطّةَ لَها خِزاناتُ طبیعیّةٌ.» -3

 آیا می دانید که اردک انبارهای طبیعی دارد. (1

 آیا از اینکه اردک انبارهای طبیعی دارد، آگاهی داری. (2

 آیا می دانستید که اردک انبارهای طبیعی دارد. (3

 ای طبیعی است.آیا می دانستند که برای اردک انباره (4

 عَیِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ مِنَ المجرّد الثّالثی: -4

 إنَّ جمیعَ المُسلِمینَ حَملوا رایة العلم. (1

 وَصَلَ الطّالبُ إلی المدرسةِ. (2

 المُعَلِّمونَ یَجْتهدونَ فی المدرسة. (3

 سَألَ الْأستاذُ التّلمیذَ مُتَعجِّباً. (4

 «یَلْعَنُهُ کلُّ شیءٍ حتّی الْحوت فی البحرِ و الطّیر فی السّماءِ.کاتِمُ العلمِ »ترجمة هذه العبارة  -5

 همه چیز حتی ماهی دریا و مرغ هوا لعنت کننده پوشاننده علم است. (1

 هر چیزی حتی نهنگ در دریا و پرنده در آسمان نهان کننده دانش را لعنت می کند. (2

 لعنت می فرستد.پنهان کننده علم را همه چیز حتی ماهی دریا و پرنده آسمان  (3

 پوشاننده علم، هر چیزی حتی نهنگ در دریا و پرنده آسمان را نفرین می کند. (4
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 عَیِّنِ الْجملة اإلسمیة الّتی فیها الفاعالنِ و المفعوالنِ: -6

 بعضُ الظَّنِّ إثمٌ و ال تجسّسوا و ال یغتبْ بعضُکم بعضاً. (1

 لِ إلَی الصَّفِّ الثّالثِ.لَدینا زمیلٌ ذکیٌّ جداً قَفَزَ مِنَ الصَّفِّ األوّ (2

 المسلمُ مَن سَلِمَ الْمسلمونَ مِنْ لِسانِهِ و یَدهِ. (3

 حْهُ الکرامةُ أصْلَحَهُ الهوانُ.مَنْ لَمْ تُصلِ (4

 ؟«نون الوقایة»عَیِّنِ الْخطأ فی  -7

 کَلِّمینی (1

 کَلِّمْنی (2

 تَرفعُونی (3

 ال تَرفعونی (4

 الْحربِ و السِّلمِ.تُؤدِّی بعضُ الحیواناتِ دوراً بارزاً حینَ  -8

 بعضی از حیوانات هستند که نقش زیادی در جنگ و صلح ایجاد می کند. (1

 بعضی از حیوانات توانایی زیادی در جنگ و صلح دارند. (2

 بعضی از حیوانات نقش آشکاری در هنگام جنگ و صلح ایفا می کنند. (3

 برخی از حیوانات نقشی بارز در هنگام جنگ و صلح ایفا کردند. (4

 نِ الْجملةَ اإلسمیّة:عَیِّ -9

 فی هذا الوقتِ جاءَ الْمعلّمُ. (1

 أحَبُّ اصدقائی مَنْ یُساعدونی فی الشّدائد. (2

 إلی متی نَتَحَمَّلُ الشّدّة و الْعُسر. (3

 اَلْیومَ أکمَلْتُ دینَکُمْ. (4

 عَیِّن فعلیْنِ لهما ثالثة حروف زائدة: -11

 اِنصَرفتُنَّ –تَستَویانِ  (1

 اِستخدما –نَشْتَغِلُ  (2

 تَسْتَغْفِرانِ –قَلبینَ تَنْ (3

 اِسْتَسلَما –(یَسْتَحبّانِ 4
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 **عَیِّنِ الصحیحَ فی التَّرجُمَةِ:  

 

 تَفَکُّرُ ساعةٍ خَیرٌ مِن عِبادةِ سَبعِینَ سَنَةً!:-11

 ( ساعتی را تفکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت برتر است.1

 ( فکر کمک کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است .2

 ( یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است . 3

 ( خوب فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است.4

 عِندَما شاهَدوا غَیمَةً سوداءَ فی السّماءِ قَریَتِهِم إحتَفَلُوا لِأنَّهم کانُوا یَنتَظِروانَ المَطَرَ!:-12

 چون منتظر باران بودند. ( زمانی که ابر سیاهی را در آسمان روستا دیدند جشن گرفتند 1

 ( ابر سیاه در آسمان دیده شد در این زمان جشن گرفتند چون منتظر باران می باشند.2

 ( زمانی که ابر سیاهی را در آسمان روستا خویش دیدند جشن گرفتند برای اینکه انتظار باران را می کشیدند.3

 انتظار باران را می کشیدیم.( زمان ابری شدن آسمان روستایمان جشن گرفتیم زیرا 4

 بادِر بالتَّعَلُّمِ و التَّعلیم لِنَفسِکَ اوَّالً؛ ثُمَّ لِمَن یُقَصِّرُ فیهِما.:-13

 ( به یاد گرفتن و یاد دادن ابتدا برای خود اقدام کن سپس برای کسی که در آن ها کوتاهی می کند.1

 د سپس برای آن کسی که کوتاهی کرده است.( یاد گرفتن و یاد دادن را انجام بده در ابتدا برای خو2

 ( به یاد دادن و یاد گرفتن مبادت بورز اول برای خود و بعد از آن برای کسی که مقصر است.3

 ( در یاد گرفتن و یاد دادن اول برای خودت پیش قدم شو و بعد از آن برای کسی که تقصیر داد.4

 نَستَفیدَ مِن الموادِّ الغذائیةِ المهیّاة أکثر!حیاتُنا الیومیَّةُ تُلجِئنا إلی أن -14

 ( روزهای زندگی ما, ما را مجبور می کند که بیش از گذشته از مواد غذایی آماد استفاد کنیم.1

 ( امروزه زندگی ما سبب می شود که بیش تر از مواد غذایی حاضری استفاده کنیم.2

 از غذاهای آماده استفاده کنیم . ( زندگی امروزی باعث می شود که ما هر روز بیش تر3

 ( زندگی روزمره ما , ما را وادار می کند که از مواد غذایی آماده بیش تر استفاده کنیم.4

 عَلیکِ أن تُجلِسی أوالدَکِ الصِّغارَ عندکِ و تُعَلِّمیهم القرآنَ. -15

 قرآن یاد دهیم.( بر ما واجب است که کودکان کوچکمان را در کنار خود بنشانیم و به آن ها 1

 ( تو باید فرزندان کوچک خود را کنار خود بنشانی و به آن ها قر آن یاد دهی. 2

 ( فرزندان کوچکت باید کنارت بنشینند و قرآن بیاموزند.3

 ( بر توست که در کنار فرزندان کوچکت بنشینی و قرآن یاد بگیری.4
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 راهَ فی الدِّینِ(عَیّیِن المثلَ المرتبطَ بِمَفهوم اآلیةِ ) ال إک-16

 ( اطاعت نکردن بدون اکراه1

 ( طال که پاک است چه منتش به خاک است.2

 ( موسی به دین خود و عیسی به دین خود.3

 ( در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست.4

 إنتَبِهوا ( –إستَغفَروا  –عَیّن الصَّحیحَ عَن نوعِ األفعال ) تَذَکَّروا -17

 امر  –ماضی  –( امر 2         ماضی     –امر  –( ماضی 1

 ماضی  –امر  –(  امر 4ماضی        –ماضی  –( مضارع 3

 أیّ جواب لَهُ حرفٌ واحدٌ؟-18

 ( إنقَطَع4َ( تَوافَقَ         3( تُعایشین        2( تَجَمَّلَ      1

 فی أیّ عبارةٍ جاءَ الفعلُ المعلوم و المجهول معاً؟-19

 نا أن نُحَوِّلَ اإلمتحانَ إلی یوم السَّبت.( ال یُمکِنُ ل1

 ( اِرحَم الناسَ تُرحَم فی الدُّنیا و اآلخرة.2

 ( جاءَ محمدٌ من المدرسةِ و کَتَبَ تَمرینَهُ .3

 ( أُطِیعُ اهللَ و رَسولَهُ و ال اَستَسلِمُ أمامَ الظالِمینَ.4

 معاً:عَیّن العبارةَ الّتی  لیست فیها الصفة و المضاف الیه -21

 ( هذا تلمیذً ذکیًّ یَعمَلُ واجباتِهِ بِسرعةِ فی المنزلِ.1

 ( أمَرَنا القرآنُ حتّی ال نُجادِلُ أهلَ الکتابِ.2

 (  صَنَعتُ بابَ المدرسةِ الجمیلَ.3

 ( مِن عَالماتِ المُومِنِ المُخلِصِ الوَرَعُ فی الخَلوَةِ.4     
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 A 2 در ناحیه سوم مختصات قرار داشته باشد ، نقطه( 1, 4)K K  B در کدام ناحیه قرار می گیرد ؟ 

 ( چهارم4( سوم                      3( دوم                        2( اول                                  1       

 است ؟  5 برابر   A(   1و  2( چند نقطه روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم قرار دارد که فاصله اش تا نقطه ) 22

 4( 4                     2( 3                            1( 2( هیچ                                     1       
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و مبدأ مختصات سه رأس یک مستطیل هستند . مساحت این مستطیل با مساحت مربعی به ضلع  B(   -2و  2و  )  A(   3و  3( نقاط ) 23
1

3

M 
برابر است .  

 برابر است با : Mمقدار 

      1 )5                                        2 )7-                           3 )11 2                           4 )12 2 

(  دو سر قطری از یک دایره به مساحت   1و   -2( و  )   2و  m( نقاط )  24
2


 هستند. فاصله مرکز این دایره تا مبدأ کدام است ؟ 

         1  )4 2                               2  )
5 2

2
                                3  )34                          4 )

3 2

2
 

 کدام است ؟ Aو گذرنده از mمی گذرد. در این صورت معادله خط با شیبB(   -2و    -3و   )   A(    4و    -1از وسط نقاط  )  y=mx-5( خط به معادله 25

         1  )y=-3x-13                               2  )y=3x-13                                3 )y=3x+13                   4 )y=-3x+13                                 

 از کدام یک از نقاط زیر می گذرد ؟ B(  -2و   3و )  A(   -4و  5با رئوس )  AB( عمود منصف پاره خط 22

 ( -7و  -2( )4(                           -7و  2( )3(                              7و  -2( )2                   (            7و2( )1         

 ( بر روی یک خط راست قرار دارند؟  0و    m(   و  )    -1و    0(  و )   mو    2، نقاط )  m( به ازای کدام مقدار 27

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

 منطبق است . شعاع دایره کدام است ؟ X-Y=2به معادله  D( گذشته و معادله یک قطر آن روی خط 3و  0( و ) 0و  1( دایره ای از دو نقطه )22

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

 کدام است ؟ C(  0و   2و  )  B(  3و  0و  ) A( 2و  5( مساحت مثلثی به سه رأس به مختصات )22

     1 )2                                      2 )5 .2                                   3 )7                       4 )5 .7 

3( فاصله بین دو خط به معادالت 30 2y x     3و 3 6 0y x    کدام است ؟ 

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

 کدام است ؟ C( 7و  11و )  B( 3و  1)  و A( 1و  2با رأس های )  ABCاز مثلث  BM( عرض از مبدأ میانه 31

       1 )22 -                               2 )22                              3 )25                               4 )25- 

 برابر است با  : Hرسم شده است. مختصات نقطه  BHارتفاع  C( 0و  3و )   B( 5و  2، ) A(  -1و  4( در مثلث  با رئوس ) 32

 ( 0و  -3( ) 4(                     0و  3( ) 3(                          -3و  0( ) 2                      (       3و  0( ) 1    

24ریشه های معادله درجه دوم  و  ( اگر33 12 1 0x x    باشند حاصل
1 1

 
 : برابر است با 

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

2( در معادله 34 8 0x x m    واحد بیشتر است . مقدار  5یکی از ریشه ها از نصف ریشه دیگرmکدام است ؟ 

     1 )10                                     2 )12                              3 )14                   4 )15 
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 ( کدام یک از معادالت زیر دارای دو ریشه حقیقی منفی است ؟35

           1 )2 4 2 0x x             2 )2 2 8 0x x               3) 2 8 1 0x x               4 )2 4 2 0x x   

2ریشه های  معادله درجه دوم  و  ( اگر 32 3 0x x   2اشند حاصل ب 2( 3)( 3)   : برابر است با 

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

3
 

3( معادله 37 2 4 3 0x x     از نظر  تعداد جواب ، کدام وضعیت را دارد ؟ 

 ( یک جواب مثبت و یک جواب منفی دارد 4( یک جواب مثبت دارد         3( دو جواب مثبت دارد              2   ( جواب حقیقی ندارد              1    

ریشه های معادله   x=bو   =x-1( اگر اعداد 32
1

4
2 1

a

x x
 


 کدام است ؟ a+bباشند ، مقدار   

           1 )
9

8
                                2 )

9

8
                                 3 )

71

81
                           4 )

73

8
 

( معادله 32
2

2 1 3 1

12 8 2 8

x

x x x

 
 

  
 چند ریشه  دارد ؟  

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

به تنهایی در  Bهفته تدریس می کنند. معلم  2با هم همان کتاب را به روی یک کالس در  ذو  Aهفته تدریس می کند و معلم های  10در  ایک کتاب ر A( معلم 40

 ؟چند هفته میتواند کتاب را تدریس کند 

     1 )10                          2 )15                              3 )20                   4 )25 

 

 

 

  پتاسیم ........... -توسط یک پمپ سدیم ATPمولکول  21با مصرف  -( 41

 یون با بار مثبت از سلول عصبی خارج می شود. 111 -1

 وارد شده به آن است.برابر یونهای  5/1تعداد یونهای خارج شده از نورون  -2

 یونهای خارج شده و وارد شده به نورون بار متفاوتی دارند. -3

 های مصرف شده به طور خالص به بارهای مثبت داخل سلول افزوده می شود. ATPبه تعداد  -4

 

 در طول زمان پتانسیل عمل نورون حسی ، زمانی که اختالف پتانسیل غشا................  -42

 به صفر نزدیک می شود، کانال دریچه دار سدیم بسته است. -11از  -1

 + به صفر نزدیک می شود، غشا نسبت به سدیم نفوذناپذیر است.21از  -2

 به صفر نزدیک می شود ، قطعاً میزان سدیم درون نورون در حال کاهش است.  -3

 فاصله می گیرد، نفوذپذیری غشا نسبت به سدیم بیشتر شده است -71از  -4
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در تمام مدت زمان پتانسیل عمل .............. پتانسیل آرامش ، ................ . -43   

 سدیم وارد یاخته می شود. -برخالف  -2پتاسیم ،فعال است.                         –پمپ سدیم  –همانند  -1

 پتاسیم از یاخته خارج می شود. -برخالف -4کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته اند.                   -همانند -3

 

   کدام عبارت درباره میلین صحیح نیست؟ -44

 از جنس غشای پالسمایی است. -2موجب تسریع در انتقال پیام عصبی می شود.                                -1

 اخته های نوروگلیا تولید می شود.توسط ی -4یاخته های سازنده ی آن ، دارای قدرت تقسیم سلولی هستند.            -3

 

  دریک سلول عصبی ............. -45

 همواره ورود سدیم به داخل سلول و خروج پتاسیم از سلول صورت می گیرد. -1

 در حالت پتانسیل عمل فقط سدیم وارد سلول می گردد اما پتاسیم از سلول خارج نمی شود. -2

 دریچه دار سدیمی بسته اند، ورود  سدیم به داخل سلول انجام نمی گیرد.در پتانسیل آرامش که کانال های  -3

 پتاسیم فعالیت دارد، خروج پتاسیم از سلول فقط  به روش انتقال فعال انجام می شود -در زمانی که پمپ سدیم -4

. 

 ی دریچه دار .........می شود.در یک سلول عصبی، با رسیدن پتانسیل غشا به نقطه اوج خود............ از طریق کانال ها -46

 کمتر  -خروج پتاسیم از سلول -2متوقف       -ورود پتاسیم به سلول -1

 بیشتر  -ورود سدیم به سلول -4متوقف        -ورود سدیم به سلول -3
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 بافت سنگفرشی ساده -4بافت سنگفرشی مرکب        -3غشای نورون ها           -2سلول های نوروگلیا        -1

 

 در هر نیمکره مخ انسان، لوب آهیانه  و لوب گیجگاهی به ترتیب، با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟ -48
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   در انسان سالم، بعضی از نورون های دستگاه عصبی خودمختار............ -52

 باعث افزایش شدید برون ده قلبی میشوند. -1

 ایت پیام هایی عصبی از اندام های حسی به سوی مغز اند.دارای توانایی هد -2

 می توانند با تحریک مستقیم عضله  سه سر بازو  باعث انقباض آن شوند. -3

 پتاسیم را همواره در غشای خود فعال نگه دارند. -می توانند پمپ سدیم -4

 

  کدام عبارت نادرست است؟ -53

 ل ، مخچه است.مهم ترین مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعاد -1

 بسیاری از اعمال حیاتی توسط پایین ترین مرکز مغزی تنظیم می شود. -2

 مهم ترین مرکز تقویت پیامهای حسی و حرکتی در  باالی ساقه مغز ، تاالموس است. -3

 بیشترین پردازش اطالعات حسی و حرکتی در قشر مخ انجام می گیرد -4

 

  در طی پتانسیل ............... -54

 آرامش، سدیم فقط به طور غیرفعال از غشای نورون عبور می کند. -1

 آرامش، فقط یونی با بارمثبت از نورون خارج می شود. -2

 عمل، نفوذپذیری غشا همواره نسبت به سدیم بیشتر از پتاسیم است. -3

 عمل، غلظت سدیم خارج نورون، همواره از داخل نورون بیشتر است -4

 

  اپس در سیستم عصبی انسان، کدام عبارت  زیر درست  می باشد؟در ارتباط با سین -55

 یاخته پس سیناپسی توانایی اگزوسیتوز ماده ای غیر پروتئینی به درون یک مجرا را ندارد. -1

 با تغییر پتانسیل غشای پس سیناپسی، فعالیت آن مهار شود. -2

 سی اگزوسیتوز شوند.وزیکول های پایانه ی آکسونی یک نورون رابط به فضای سیناپ -3

 ممکن است یک سیناپس بین پایانه ی آکسون و بخشی از یاخته ی عصبی که حاوی هسته است، ایجاد شود. -4

 

 با  فعال شدن اعصاب پارا سمپاتیک، بدن انسان به ................ تمایل پیدا می کند.  -56

 کاهش تعداد حرکات تنفسی     -2افزایش برون ده قلبی                             -1

 افزایش خون رسانی به عضالت اسکلتی -4کاهش ترشح غدد زیر زبانی                     -3

 

  کدام بخش می تواند آسیب ببیند؟  MSدر -57
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 (بخش سفید پل مغزی4            (بخش خاکستری نخاع3

 

  کدام یک از پیام های حسی به تاالموس وارد نمی شوند؟ -58

 (پیام های لمس4  (پیام های تعادلی 3 (پیام های درد2         حس المسه (پیام های 1

 

 ؟ شودیمی ناپسیس پس نورون درون به میسد ونی یناگهان ورود موجب ، کشیدن دستعقب  انعکاس در ها نورون کدام ناپسیس -59

 بازو سردو چهیماهی حرکت نورون بای حس نورون(2             بازو سرسه  چهیماهی حرکت نورون با رابط نورون(1

 بازو سرسه  ای عضله چهیماه یاخته با حرکتی نورون(4               بازو دوسر چهیماهی حرکت نورون با رابط نورون(3
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 کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟  -61

 در انسان ، ......................... موجود در پوست، .................. 

 دندریت های از یک یا چند یاخته عصبی می باشند. –گیرنده های حسی  -1

 در صورت دریافت اثر محرک قادر به ایجاد پتانسیل عمل در یاخته های خود می باشند. –گیرنده های حسی  -2

 دارای چند الیه پوشش از جنس بافت پیوندی هستند. –عمیق ترین گیرنده های حسی  -3

 دارای پوششی از بافت پیوندی هستند. –سطحی ترین گیرنده های حسی  -4

  
 

 

 

مالش می دهیم. با توجه به جدول سری الکتریسیته مالشی مقابل ، کدام دو جسم Dرا به Bو جسم Cرا به جسم A( جسم  (12

 جسم یکدیگر را دفع خواهند کرد ؟

1) D , B 

2) B , C 

3) C , D 

4) A , D 

 

سانتی متر ، اگر تمام الکترونهای آزادش را بتوان خارج نمود بارش برابر چند کولن خواهد شد ؟ )  10( کره ای فلزی به شعاع 22

191.6الکترون آزاد است و   2210دارای     3CMفلز در هر  10eq c  3  و ) 

1  )3.2MC                2 )3.2MC              3 )6.4MC                    4)6.4MC  

10( دو کره رسانای مشابه دارای بارهای 23 C    22و C   میلی هستند. این دو کره را با یکدیگر تماس می دهیم . چند

 بار بین آنها جابجا می شود ؟ کولن

      1 )012/0               2 )002/0                    3 )12                             4 )2 

را نشان می  1N( میله شیشه ای که دارای بار الکتریکی مثبت است راروی ترازویی فنری مطابق شکل قرار داده ایم و ترازو عدد 24

 cm 5و هنگامیکه در فاصله 1.3Nباالی آن نگه می داریم عدد ترازو به   4cmدهد، هنگامی که میله ی باردار دیگری را در فاصله 

چه  cm 5تغییر می کند. میله نگه داشته شده چه نوع باری داشته و نیروی فاصله N 1/1باالی آن نگه میداریم عدد ترازو به

 است ؟ cm 4کسری از فاصله

1 -( مثبت 1     

3
1 -( منفی 2                

3
11 -( مثبت 3                   

3
11 –( منفی 4                 

3
 

203.2( بار الکتریکی جسمی 25 10 c  است . این جمله با کدام اصل در تضاد است ؟ 

 ( کوانتیده بودن بار الکتریکی4( کوانتیده بودن انرژی         3( پایستگی انرژی       2( پایستگی بار الکتریکی             1      

 سر مثبت

A 

B 

C 

D 

 سر منفی
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 ( یکای ثابت کولن کدام است ؟22

   1 )
2

2

.N m

C
                            2 )

2

2

.N C

m
                      3 )

2

2.

C

N m
                      4 )

2 2.

N

m C
 

2و  1q( دو بار الکتریکی 27 15q q  متری از یکدیگر قرار دارند . اگر نیروی دافعه آنها 3در فاصلهN 02/0  ، باشد      

2q  چندc است ؟ 

      1 )4                                  2 )10                             3 )2                            4 )5 

12( در شکل مقابل نسبتهای 22

21

F

F
32و    

23

F

F
 به ترتیب کدام اند ؟   

             1و  5/0( 2            5/0و  1( 1        

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

1( بار 22 2q c   2بر بار 8q c    در فاصلهr  نیرویF2 را وارد می کند . بارq  1از چه فاصله ای بر بارq   نیرویF2 

 را وارد خواهد کرد؟

     1 )
2

r                            2 )2r                            3)2r                           4 )2

2

r 

بر یکدیگر وارد می کنند .  N4سانتی متری نیروی  30( دو گلوله فلزی کوچک و مشابه که دارای بار الکتریکی هستند از فاصله 70

7اگر این دو گلوله را به هم تماس دهیم. بار الکتریکی هر کدام  c  خواهد شد . بار اولیه گلوله ها به ترتیب بر حسبc 

کدام است ؟)  
2

9

2

.
9 10

N m
k

C
  ) 

 -4و  12( 4              -5و  12( 3                    4و  10( 2               -2و  12( 1      

باشد ،   2qبرابر برآیند نیرو های وارد بر   1qاگر برآیند نیرو های وارد بر بار  ( سه بار نقطه ای ، مطابق شکل ثابت شده اند،71

3نسبت  

1

q

q
 کدام است ؟ 

      1 )72

13
                    2  )8

13
                       3 )13

72
                     4)13

8
  

0.3q ( در یک نقطه از فضا بر بار 72 c    نیرویی به صورتˆ ˆ6 12F i j    وارد می آید . میدان الکتریکی در این نقطه از

Nفضا بر حسب 
C

 کدام است ؟ 

  1 )20 5                     2 )720 5 10                       3 )2 5                        4 )72 5 10 
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، میدان در   Aqاست . با برداشتن بار   Eبرابر    Cدر نقطه   Bqو   Aq( در شکل مقابل برآیند میدان های الکتریکی دو بار 73

برابر     Cنقطه  
4

E   در جهت قبلی می شود. نسبتA

B

q

q
 کدام است ؟  

    1 )3

16
                2 )3

4
  

    3 )3

16
              4 )3

4
 

  Eبرابر   Mاز یکدیگر قرار داده شده اند و میدان الکتریکی در  r3مطابق شکل به فاصله ی  2qو  1q( دو بار نقطه ای 74

برابر  Mنقطه  است . اگر جای دو بار را با یکدیگر عوض کنیم و مقدار بار ها را نیز نصف کنیم، میدان الکتریکی در
2

E   می شود

1.نسبت   

2

q

q
 کدام است ؟  

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

 q ( نمودار اندازه میدان الکتریکی بار75

 کدام است ؟ Eبرحسب فاصله از بار ، مطابق شکل مقابل است.   

1) 49 10             2 )
59 10        

3 )51.8 10            4 )
41.8 10 

 

10q( بار نقطه ای 72 c   2)در نقطه به مختصات ,10 )cm cm  قرار دارد. میدان حاصل از این بار در نقطه ی به مختصات

(8 ,2 )cm cm  کدام است ؟( )N
C

 

     1 )53 10                     2 )69 10                  3 )63 10                   4)59 10  

 کدام گزینه درست است ؟ قرار دهیم،Bدر نقطه و بار دیگر Aرا یکبار در نقطه  q( با توجه به میدان الکتریکی شکل زیر ، اگر بار 77

 وار می آید qبار بر  Bنیرویی کمتر از نقطه   A( در 1     

 وار می آید qبر بار  Bنیرویی بیشتر  از نقطه   Aدر  (2    

 نیرویی وارد نمی آید B نیرو وارد می شود ولی بر A( بر 3    

 نیرویی وارد نمی آید Bنیرو وارد می شود ولی بر  Aبر  (4    

 

 



 آزمون های هماهنگ البرز

 انتخاب مدارس برتر و دانش آموزان سخت کوش

 مرکز آموزش و سنجش

     یازدهم تجربی

12 
 

 

 روی محور  ها حرکت کنیم، تغییرات میدان الکتریکی برآیند ، چگونه است ؟ تا   ( در شکل مقابل اگر از72

 ( افزایش می یابد  2                       ( کاهش می یابد      1     

 ش می یابد( ابتدا افزایش سپس کاهش ، مجدداً افزایش  و سپس کاه4( ابتدا کاهش سپس افزایش می یابد      3    

گرم را رها  میکنیم .  10و جرم  -nc10برقرار است.ذره ای با بار الکتریکی  E( در محلی که میدان الکتریکی یکنواخت و قائم 72

2اگر ذره با شتاب
m

s
210mg)و اندازه آن کدام است ؟  Eپایین بیاید، جهت میدان الکتریکی  2 

s
) از اصطکاک صرفنظر ( 

 شود ( 

68 -( پایین 1      10 N
C

                         2 68 –( باال 10 N
C

 

63.2 -( پایین 3      10 N
C

                       4 63.2 –( باال 10 N
C

 

)از مربع شکل روبرو چقدر است ؟ A( میدان الکتریکی برآیند در گوشه 20 )N
C

(
2

9

2

.
9 10

N m
k

C
)) 

2)79 2 10  

1)718 2 10  

 (صفر3

4)79( 2 1) 10   

 ( دو16
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