
  

 

۱  

  ضی و تجربیاریعمومی دوازدهم               ۸   آزمون  

  دقيقه 14زمان:   فارسي
  ، درست نیست؟ روی هر واژه در کدام گزینه، معنی روبه .1

 ور) ) (تعب: سخت) (محظور: بهره۴  ها) نیرنگ) (حشم: خدمتکاران) (مکاید: ۳  ) (سورت: تیزی) (شگرف: نیرومند) ۲  گاه) ) (دیباچه: آغاز هر نوشته) (عماد: تکیه۱

  معنی مقابل چند واژه، درست است؟ .2
 انگیـز) ر: آبادشده) (مخّیله: ذهن) (زخمه: ضربه) (هریوه: نوعی آش) (حزین: غمکردن) (مَعمّ  کشیدن) (کتل: پشته) (روایی: روایت (مضغ: جویدن) (آخته: بیرون
  گزیدن) نهاییدادن) (تجرید: ت (آزرم: شرم) (اعانت: یاری

  ) شش۴  ) هفت۳  ) هشت۲  ) نه۱

  در کدام گزینه با معنی همین واژه در بیت زیر، یکسان است؟» اندیشه«معنی واژۀ  .3
ــیچ« ــه ه ــت ب ــه حاج ــس ن ــه از ک ــه اندیش  ن

  

 »پــــیچ چــــو زلــــف عروســــان رهــــش پــــیچ  
  

  

 ) تـــرک عمـــل بگفـــتم و ایمـــن شـــدم ز عزلـــت۱
ــارش۲ ــد ی ــل ش ــه گ ــت ک ــه آن اس ــل هم ــر بلب  ) فک
ـــد کـــه مـــردم را بفرســـاید عقـــل اندیشـــه) ز ۳  ها زای
ــــش اســــت می۴ ــــو دان  بایدداشــــت ) اندیشــــه چ

  

ـــــــی بی   ـــــــه از حرام ـــــــد اندیش ـــــــز را نباش  چی
 گـــل در اندیشـــه کـــه چـــون عشـــوه کنـــد در کـــارش
 گـــرت آســـودگی بایـــد، بـــرو عاشـــق شـــو ای غافـــل

ـــــــدوه چـــــــو روزی اســـــــت می ـــــــدخورد ان  بای
  

  در کدام بیت، غلط امالیی وجوددارد؟ .4
 ســــــــوز و نــــــــّر اژدهــــــــا جهان) هژبــــــــر ۱
 پرســــت جــــوی و رذل ) زمانــــه نیســــت مگــــر رذل۲
 ) هـــــر کـــــه بیفتـــــاد بـــــه تیـــــرت نخواســـــت۳
 ) بـــه حـــق صـــحبت دیـــرین کـــه هـــیچ محـــرم راز۴

  

ــــــــــد رهــــــــــا    ز دام قضــــــــــا هــــــــــم نیاب
ـــــر دون ـــــواز و دون ســـــتاره نیســـــت مگ ـــــرور ن  پ

ــــــت ــــــدت نجس ــــــه کمن ــــــد ب ــــــه درآم  وان ک
 گزار مــــا نرســــد جهــــت حــــق بــــه یــــار یــــک

  

 امالی چند واژه نادرست است؟ در متن زیر،  .5
های دیوان خواجـه همـین  بدل است و شاید یکی از علل کثرت نسخه گوید که حافظ به حّد وسواس به شیوۀ گفتار خود توّجه داشته قراین و امارات عدیده به ما می«

  »رسد. نظرمی ین که تغییرها از خود حافظ بوده موّجح بهتر است و در هر دو صورت احتمال ا تر و مرّجح باشد که گاهی در تعبیر، خوب و زیبا یکی نقض
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) یک۱

  است؟ با توّجه به بیت زیر نقش کدام واژه، درست ذکر نشده .6
 تحصـــیل عشـــق و رنـــدی آســـان نمـــود اّول«

  

ــایل   ــن فض ــب ای ــانم در کس ــوخت ج ــر بس  »آخ
  

  نهاد ) رندی ۴  قید ) آخر ۳  مسند ) آسان ۲  الیه مضاف ) فضایل ۱

  در کدام بیت با بقّیه، متفاوت است؟» و«نوع حرف  .7
 اســـت ) روزی از رویـــت مگـــر طـــرف نقـــاب افتـــاده۱
ـــــــــلمان و او۲ ـــــــــر س ـــــــــت از س  ) آب بگذش
ــول۳ ــالی رس ــنود، ح ــر بش ــبا گ ــالم ص ــود ) ح ــن ش  م
ـــر جـــای۴  ) گـــر دل و جـــان مـــن دلشـــده بـــودی ب

  

ــــاب افتاده    اســــت در دل خورشــــید و مــــه، زان روز ت
ـــــــو می ـــــــل ت ـــــــان وص ـــــــد در آب همچن  جوی

ــاو مــی ــین ک ــیکن چن ــان ل ــزان کــی رســد؟ رود افت  وخی
ـــش ـــودی رای ـــو ب ـــای چ ـــان ج ـــی در دل و ج  کردم

  

  شده در کدام بیت، نادرست است؟ های مشّخص نقش واژه .8
  / در خلوت ما نکهت (بوی خوش) گل بار ندارد (بدل ـ مسند)   چمن آرای خیالیمگوشه نشینانما ) ۱
  الیه) (صفت ـ مضاف سبزۀ خوابیدۀ این باغ را بیدار کرد:ام /  خیز است ورنه ناله ) خواب ناز گل گران۲
  (مسند ـ متّمم) سپهر /  بی خبر زان چشم مست و گردش پیمانه بود:) زاهد ار پنداشت با تسبیح او گردد ۳
  (مفعول ـ نهاد) دل نخوانند که صیدش نکند دلداری:) خبر از عیش ندارد که ندارد یاری / ۴

  کند؟ در چند بیت از ابیات زیر، بر مفهوم جمع داللت می» ان«پسوند  .9
ــرمن ــون روان اه ــره چ ــاری و تی ــوی او ت ــف) م  ال
 ب) هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش

ـــــر  ـــــد ب ـــــّرخپ) برآم ـــــت ف ـــــدر آن تخ  پ
 ت) ز بـــس کـــوه آهـــن در آن دشـــت کـــین

  

 روی او تابــان درخشــان همچــو جــان جبرئیــل  
ـــرانش ـــیم دگ ـــه ز ب ـــه اندیش ـــو چ ـــران ت  نگ
ــــاج زر ــــرش ت ــــر س ــــان ب ــــم کی ــــه رس  ب
ـــــین ـــــاو زم ـــــان گ ـــــش، کوه ـــــده ری  ش

  

  ) یک۴  ) دو۳  ) سه۲  ) چهار۱

  پدید آورندۀ کدام اثر، نادرست است؟ .10
  های دوشنبه: یوهان کریستف شیللر  ) قّصه۲    ها: شکسپیر ) غزلواره۱
  ) در حیاط کوچک پاییز در زندان: اخوان ثالث۴    ) سندبادنامه: ظهیری سمرقندی۳
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۲  

  و تجربی یضاریعمومی دوازدهم         ۸          آزمون

  هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت، درست است؟ .11
  گفت که دریا خطر است (اسلوب معادله ـ تلمیح)  ) دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست / ترک لؤلؤ نتوان۱
  سیل حوادث مکن اندیشه که فردا / آباد بود هر که خراب است در اینجا (تناقض ـ مجاز) ) از ۲
  خوردن به دام (جناس تام ـ تضاد)  بینی که دد را و دام / نینداخت جز حرص ) مگر نمی۳
  ) کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان / دل مرا هدف ناوک بال کردی (حسن تعلیل ـ تشبیه)۴

  ؟اند ، کدام»بکش نفس ستوری را به دشنۀ حکمت و طاعت / بکش زین دیو دستت را که بسیار است دستانش«بیت های  آرایه .12
  ) استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح۴  نما ) تشبیه، استعاره، جناس، متناقض۳  ) استعاره، جناس، تضاد، ایهام تناسب۲  ) تشبیه، جناس، استعاره، ایهام۱

  در کدام گزینه، درست است؟» تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز«های  شتن آرایهترتیب ابیات زیر به لحاظ دا .13
 الف) همچو الحمدم فکندی در زبان خاص و عام

 بــرد پیغــام؟ ب) بــه خشــم رفتــۀ مــا را کــه می
 پ) خویشـــــتن را عـــــارف و والـــــه کنـــــی
 ت) در چمن باد سحر بین که ز پای گـل و سـرو

  

ـــدهللا نمی   ـــود روزی بحم ـــک خ ـــرا لی ـــوانی م  خ
 بیــا کــه مـــا ســپرانداختیم اگـــر جنــگ اســـت

ــــــرّوت می ــــــم م ــــــاک در چش ــــــی خ  زن
ـــت برخاســـت ـــارض و قام ـــواداری آن ع ـــه ه  ب

  

  ) الف، ت، ب، پ۴  ) ت، پ، الف، ب۳  ) ت، ب، پ، الف۲  ) پ، ت، ب، الف۱

  در کدام بیت وجودندارد؟» از ماست که بر ماست«مفهوم کنایی عبارت  .14
ـــن چـــه رســـ۱ ـــه م ـــا ب ـــوده ت ـــق بیه ـــن تعّل  د) از ای
 رود بــر مـــن ) همــه خطــای مــن اســـت کــه مــی۲
 گرفــــت تــــوان ) بیگانــــه دزد را بــــه کمــــین می۳
ــــت روی۴ ــــبم بگف ــــد و عی ــــه ) سرشــــکم آم  روی ب

  

ــد   ــه رس ــن چ ــه ت ــا ب ــت ت ــم ریخ ــون دل ــه خ  وزان ک
ـــه خویشـــتن چـــه رســـد ـــا ب  ز دســـت خویشـــتنم ت

ـــــوان ـــــت نت ـــــه آشناس ـــــت دزدی ک ـــــد ز آف  رهی
ــــازم ــــت غّم ــــانگی اس ــــنم خ ــــه ک ــــکایت از ک  ش

  

  برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به مقصد است؟» طاووس، باز و بلبل«ها به ترتیب بیانگر بهانۀ  بیتکدام  .15
ــود ــر ش ــل حاض ــرده، گ ــر پ ــون ز زی ــف) چ  ال
ــــای ــــک ج ــــزین تاری ــــزم آن دارم ک  ب) ع
ــــر شایســــتۀ ســــلطان شــــوم ــــن اگ  پ) م

ـــاده ـــا آب افت ـــرا ب ـــون م ـــار ت) چ ـــت ک  اس
  

ـــــاهر شـــــود   ـــــنش ظ ـــــر روی م ـــــده ب  خن
ـــــر ـــــایرهب ـــــدم رهنم ـــــه ُخل ـــــد ب  ی باش

 پایـــــــان شـــــــوم بـــــــه کـــــــه در وادی بی
ـــــــار ـــــــرم کن ـــــــان آب چـــــــون گی  از می

  

  ) ب، پ، الف۴  ) ب، الف، پ۳  ) ت، پ، الف۲  ) الف، ت، پ۱

  جز بیت . . .  با مفهوم کّلی بیت زیر، تناسب معنایی دارند. همۀ ابیات به .16
 بــازی نگرفــت کــس چــون تــو طریــق پاک«

  

 »نگرفــــتبــــا زخــــم، نشــــان ســــرفرازی   
  

  

ـــم پاک۱ ـــز رس ـــز، ج ـــق هرگ ـــن عش ـــازی ) در دی  ب
ـــــویی ) پاک۲ ـــــون ره عشـــــق پ ـــــن چ ـــــازی ک  ب
ـــوان۳ ـــه او ت ـــه ب ـــن ک ـــا ک ـــاقلی ره ـــیدن ) ره ع  رس
 بــــــازی ) چــــــه باشــــــد عــــــین تقــــــوی پاک۴

  

 نهـــــادن گـــــرفتن، رســــمی تـــــوان دینــــی تـــــوان  
ـــــــــــق ـــــــــــد پاک عش ـــــــــــازی بازی را ببای  ب

 بــــــازی بــــــه دل نیازمنــــــدی بــــــه نگــــــاه پاک
 بـــــازی ی دوســـــت کـــــه جـــــان و دل بـــــه رو

  

  مفهوم کدام گزینه، با بیت زیر تناسب ندارد؟ .17
 دیـدگی باشـد ز یزدان دان نه از ارکان که کوته«

  

 »که خّطی کز خرد خیـزد، تـو آن را از بنـان بینـی  
  

  

ــــدر خــــرد گنجــــد۱  ) خــــرد را آفرینــــد او، کجــــا ان
 ) تــــو را گــــر تلــــخ و گــــر شــــیرین شــــود کــــام۲
 ) ســــــعادت بــــــه بخشــــــایش داور اســــــت۳
ــــــــو او را می) ۴ ــــــــی در نظــــــــر گــــــــر ت  نبین

  

ــان دارد   ــه خــط نقــش از بن ــد ار چ ــان در خــط نگنج  بن
 هـــــم از ســـــاقی شـــــناس او را نـــــه از جـــــام
ـــــــت ـــــــازوی زورآور اس ـــــــگ و ب ـــــــه در چن  ن
 فهــــــــم کــــــــن او را بــــــــه اظهــــــــار اثــــــــر

  

  مفهوم کدام بیت با بقّیه، متفاوت است؟ .18
 ) عشــــــق و معشـــــــوق اختیـــــــاری نیســـــــت۱
ــه عشــق دهــی خــوش۲ ــود ) هــر گــه کــه دل ب  دمــی ب
 ) عــــــالم از نالــــــۀ عشــــــاق مبــــــادا خــــــالی۳
ــــتر۴ ــــدم خوش ــــق ندی ــــخن عش ــــدای س  ) از ص

  

 ســـــان کـــــه تـــــو شـــــماری نیســـــت عشـــــق زان  
 در کــــار خیــــر، حاجــــت هــــیچ اســــتخاره نیســــت

ــــه خــــوش ــــگ و فــــرحبخش نــــوایی دارد ک  آهن
 یادگــــــاری کــــــه در ایــــــن گنبــــــد دّوار بمانــــــد

  

  مفهوم کدام بیت با بقّیه، متفاوت است؟ .19
ـــان عاشـــق ۱ ـــل نیســـت) می ـــیچ حای  و معشـــوق ه
ــــرده۲ ــــق پ ــــت و عاش ــــوق اس ــــه معش  ای ) جمل
 ) عشـــــــق و مقصـــــــود کـــــــافری باشـــــــد۳
 باشـــــی ) اگـــــر صـــــد آب حیـــــوان خـــــورده۴

  

 تــو، خــود، حجــاب خــودی حــافظ، از میــان برخیــز  
ـــــرده ـــــق م ـــــت و عاش ـــــوق اس ـــــده معش  ای زن

 عاشــــق از کــــام خــــود َبــــری (جــــدا) باشــــد
ـــــی ـــــرده باش ـــــود م ـــــو نب ـــــقی در ت ـــــو عش  چ
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۳  

  ضی و تجربیاریعمومی دوازدهم               ۸   آزمون  

  ابیات زیر، به ترتیب، بیانگر کدام وادی از هفت وادی عرفان است؟هر یک از  .20
ـــان ـــد از جه ـــر آب جوین ـــنگان گ ـــف) تش  ال
ـــــداری ـــــه دین ـــــود ب ـــــر آن ُب  ب) داِد س
ــــزار ــــزار ه ــــت ور ه ــــزار اس ــــر ه  پ) گ
 ت) هــر یکــی بینــا شــود بــر قــدر خــویش

  

ـــــنگان   ـــــالم تش ـــــه ع ـــــد ب ـــــم جوی  آب ه
ــــرود آری ــــق ف ــــیش ح ــــان پ ــــه ج ــــه ب  ک
ــــــــه شــــــــ ــــــــود ب  ماراّول او یکــــــــی ب

ــــــت صــــــدر خــــــویش ــــــد در حقیق  بازیاب
  

  ) طلب، فنا، توحید، استغنا۴  ) طلب، فقر، توحید، معرفت۳  ) معرفت، فنا، عشق، فنا۲  ) حیرت، فقر، طلب، معرفت۱

  دقيقه 16زمان:   عربي
 ۲۱-۲۸المفهوم لألسئلة الّتالیة (الّتعریب و الّترجمة و  يعّین الّصحیح ف:(  

  »:نستطیع به أن نفهم ما نقرأ فالّتجربة الُتغنینا عن الکتابِاذا کاَن لنا فکٌر قادٌر « .21
  نیاز کند.  تواند ما را از تجربه بی خوانیم می ) اگر برای ما فکر توانایی باشد تا به وسیلۀ آن بفهمیم آنچه را که می۱
  کند.  کتاب نیازهای ما را برطرف نمیها بدون  خوانیم بنابراین تجربه فهمیم آنچه را که می ) هر گاه فکری قادر داشته باشیم می۲
  کند.  نیاز نمی خوانیم پس تجربه ما را از کتاب بی توانیم بفهمیم آنچه را که می ) اگر فکر توانمندی داشته باشیم به وسیلۀ آن می۳
 کند. نیاز نمی خوانیم پس تجربه ما را از کتاب بی کنیم قادر هستیم بدانیم آنچه را که می ) هنگامی که فکر می۴

  »:یوم القیامة. يسبیل هللا التبک يعیٌن تفیض من خشیة هللا و تسهر ف« .22
  گرید.  ماند در روز قیامت نمی شود و در راه خدا بیدار می ) چشمی که از ترس خداوند لبریز می۱
  ) آن چشم که از ترس خداوند لبریز است و در راه خدا بیدار است در روز قیامت گریان نیست. ۲
  کند.  شود در روز قیامت گریه نمی ) چشمی که از ترس خداوند لبریز شده و در راه خدا بیدار می۳
 باشد. ) آن چشمی که لبریز از ترس خداست و در راه خدا بیدار مانده هرگز در روز قیامت گریان نمی۴

  »: اس و مؤّدبهم.حّق باإلجالل من معّلم النّ أمعّلم نفسه و ُمؤّدبها « .23
  .تر است شایستهاز معلم مردم و ادب کنندۀ آنان ار خویشتن ) آموزگ۱
  معلم خود انسان شایسته است که نسبت به معلم مردم و ادب کنندۀ آنان گرامی داشته شود. )۲
  کند شایسته است گرامی شود نسبت به معلم مردم و ادب کننده ایشان  ) آموزگاری که خود را ادب می۳
 تر است. مردم در گرامی داشت شایسته ۀزندوخویشتن از آموزگار و ادب آم) آموزگار و ادب آموزندۀ ۴

  »: نفسنا تأثیرًا عمیقاً أ يخرج منه بفائدة و یؤّثر فجدیٌر بالّذکر علینا أن نقرأ کتابًا لیَ « .24
   ای برای ما داشته باشد و در درون ما تأثیر عمیقی ایجاد کند. ) شایان ذکر است که کتابی بخوانیم تا فایده۱
  ) شایستۀ ذکر است که کتابی را بخوانیم تا از آن سودی بیرون آید و در درون خود عمیقًا تأثیر بگذارد.۲
  ای ببریم و تأثیر عمیق آن را درون خود درک کنیم. ) الزم به یادآوری است که با خواندن کتاب فایده۳
 م به طور که در خود تأثیر آن را عمیقًا احساس کنیم.) شایسته است که کتابی را بخوانیم تا از آن به سودی بیرون بیاوری۴

  :»نیا ِااّل َلِعٌب و َلهٌو.و ما الحیاُة الدّ « .25
  .) زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست۲  .زندگی دنیوی فقط یک بازیچه و سرگرمی است) ۱
 .یست) زندگانی دنیا یک بازیچه و سرگرمی بیش ن۴  .) زندگی دنیا چیست به جز سرگرمی و بازی۳

  حیح:الّص  عّین .26
  خداوند با موسی سخن گفت. »: کّلم هللا موسی تکلیماً ) «۲  رستگاری من رستگاری بزرگی خواهد بود.»: ُفزُت فوزًا عظیماً «) ۱
 ترسد. مؤمن فقط از خداوند می»: الیخاُف المؤمن اِالّ هللا) «۴  ذکر خدا را زیاد بجا آورید.»: ُاذکروا هللا کثیراً ) «۳

   »کاش انسان به دو بال علم و دین مجهز شود.«عریب: حیح فی التّ الّص  عّین .27
    .ینالعلم والدّ  ينسان ُیجّهز بجناح) لیت اإل۲    .یننسان مجّهز بجناحین العلم والدّ إ يلعّلن) ۱
 .ینإنسان یجّهز بجناحین هو العلم والدّ  ي) لیتن۴  .یننسان یجّهز بجناحین العلم والدّ ) لعّل اإل۳

  عّین األقرب ِالی المفهوم:» نفاق ااّل العلمینقص باإلکّل شیٍء « .28
 .) التنفق شیئًا من علمک ألّنه ینقص۴  .نفاق) العلم الینقص حّتی باإل۳  .) الینقص العلم اِالّ باإلنفاق۲  .نفق کّل شیِء اِالّ علمکأ) ۱

  أجب عن األسئلة الي ثمّ التّ الّنّص  ِاقرأ:  
حد البحـار أه قرب سمُ اأن یذکر  يکفیأعماق البحار. ف ي(کوسه ماهی). هو یملک حاّسة شمٍّ ُترشده نحو قطرة دم ف ُیسّمی ِبـ «سمک القرش» هناک سمک «
عب علی ذلک المکان هذا الّسمک القویُ لِ  خـرج مـن سـمک موسـی یُ » رشقسمک ال«. حین یقترب سيسمها سمک مویخاف من سمکة صغیرة اِ  يّ سیطر الرُّ

  »صاب بالّشلل (الَفَلج).القرش فیُ  و سّم قاتل ُیؤّثر علی أعصابة هماّدة فیها رائحة کری
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۴  

  و تجربی یضاریعمومی دوازدهم         ۸          آزمون

  حیح:الّص  عّین .29
    .الّسبب الوحید لهالک األعداء يائحة الکریهة ه) الرّ ۲  .صاب بالّشلل بعد رؤیة عدّوةیُ » سمک موسی«) ۱
 .صابة السّم الیقدر أن یتحّرکإ) سمک القرش بعد ۴  .»سمک موسی«اُس یخافون بشّدة من سماع اسم ) النّ ۳

  ّنه ...؟ ـ أل»اُس من سمک القرشلماذا یخاُف النّ « .30
  ».سمک موسی«من سمکة صغیرة اِسمها  ) یخاف۲    .عصابهم فیصابون بالّشللأُیؤّثر علی ) ۱
 .أمامهیقتل و یخّرب کّل شیٍء یراُه  يُّ ) قو۴    .) یملک حاسة قوّیة ترشده نحو األسماک۳

  »رشده نحو قطرة دٍم.هو یملک حاّسة شمٍّ تُ « ؟ةالیّ ماذا نستنبط من العبارة التّ  .31
 .قوی بقلیل من اإلنسانأه مّ ) حاّسة ش۴  .غذاؤه الّدم و الیتناول شیئًا عنده) ۳  .) یجد صیده و لو کان صغیرًا و بعیداً ۲  .حّب الّدم کثیرًا فیبحث عنهیُ ) ۱

   عرابو اإل يفالصرّ  حلیلحیح فی التّ عّین الّص:  

 :»ُیسّمی« .32
    »سمک«من باب تفعیل ـ الزم / فعل و فاعله  يّ ) فعل ـ مزید ثالث۲  للمجهول / فعل و فاعله محذوف يّ فعل مضارع ـ للغائب ـ مبن) ۱
  ةمع فاعله جملة فعلیفعال / فعل إمن باب  يّ ) فعل ـ مزید ثالث۴  المستتر» هو«ـ للغائبة / فعل و فاعله  يّ د ثالث) فعل مضارع ـ مجرّ ۳

  :»قاتل« .33
  » سمّ «ل) / صفة للموصوف ر ـ اسم فاعل (فعله: قاتِ ) مفرد مذکّ ۲   »سمّ «صفة للموصوف » / لتْ قَ «ر ـ اسم فاعل ِمن مصدر اسم ـ مفرد مذکّ ) ۱
  الیه : قّتال) / مضافر ـ اسم فاعل (مصدره) مفرد مذکّ ۴  »رائحة«تال) / صفة للموصوف ث ـ اسم فاعل (مصدره: قِ ) اسم ـ مفرد مؤنّ ۳

   ْجواب عن األسئلة التالّیةعّین المناسب لل:  
   عّین الخطأ:  .34
    .) الوعاء: الُیصنع اِالّ من خشب شجرة البّلوط۲    .الکُّتاب: المفکّرون اّلذین یؤّلفون الکتب) ۱
 .ة قبل الجامعةراسیّ انویة: المرحلة الدّ ) الثّ ۴  .ُنشاِهُدها حولنا يحوال اّلتوضاع و األروف: األ) الظّ ۳

  »کشی چو با سفله گویی به لطف و خوشی / فزون گرددش کبر و گردن« :المعنی لهذا الّشعر يحیح فعّین الّص  .35
    .المنام رأی األحالم مَ زِ لَ عی و من ) من سعی رَ ۲  راَد هللا َهالک الّنملة، َانبت لها جناحین.أاِذا ) ۱
 .ذا َانَت َاکرمَت الکریم ملکته و اِن َانت َاکرمت الّلئیم تمّردإ) ۴  قیل هل من شاهٍد قال الّذنب /) اِّدعی الّثعلب شیئًا و طلب ۳

    عّین ما لیس فیه الّتضاد: .36
  .ینا البعید) الکّذاب یبّعد علینا القریب و یقّرب عل۲  .یفنهایة الّص  يف و یرخص فیبدایة الّص  يف سعر العنب یغلو) ۱
 .) األلف من األصدقاء قلیٌل والواحد من األعداء کثیر۴  ملَ الّطاهر العَ  يّ الّنق يّ هذا الّتق /) هذا ابن خیر عباد هللا کُّلهم ۳

  :»الحصر«عّین ما فیه  .37
  .مّنا ) ما صعدنا إلی الجبال المرتفعة اِالّ األقویاء۲  .منها يفاز اِالّ ما یفیدنما شاهدُت األفالم من التلّ ) ۱
 .الّ سمکة واحدة) لم تبلغ األسماک صغارها اِ ۴  .الحنون ياِالّ قصص جّدت ي) ما أتذکّر من َاّیام طفولت۳

   عّین ما لیس فیه الّتأکید علی وقوع الفعل:  .38
 .َالَبَست اُالمُّ طفلها لباسًا َابیض) ۴  .في الّطور ) کّلم هللا موسی تکلیماً ۳  .في کّل حال ) اِستغفرُت هللا استغفاراً ۲  .دائماً  اِصبروا علی المشاکل صبراً ) ۱

  منه محذوفًا: عّین المستثنی .39
  .ادقونالحیاة اِالّ المجّدون الّص  يلم یتقّدم ف) ۲    .نسان عمره اِالّ من عمل ِآلخرتهضّیع اإل) ۱
 .يالّ أقربائحدًا اِ أالمجلس  ي) ما شاهدت ف۴    .) ُاعلنت نتایج المسابقات اِالّ واحدة منها۳

  المفعول المطلق:عّین  .40
کر للخالق۱     .) اِّن عفوک کان عفو المذنبین۴  .) کّرم صاحب البیت ضیوفه تکریمًا کثیراً ۳  .ح دائمًا حمدًا لِّلِه تعالیحمُد الفالّ کان ) ۲  .) الّشکر للمخلوق کالشُّ

  دقيقه 14زمان:   دين و زندگي 
  به آن در این اّیام ............... است. میلی نسبت بهترین زمان برای توبه ............... است و بی .41
  ) سراسر عمر ـ علت حیلۀ تسویف شیطان ۲  سراسر عمر ـ معلول حیلۀ تسویف شیطان) ۱
  ) جوانی ـ علت حیلۀ تسویف شیطان۴    ) جوانی ـ معلول حیلۀ تسویف شیطان۳

  ز . . .ج های شیطان برای دور ساختن انسان از توبه است به های زیر از حیله همۀ گزینه .42
  ) سوق دادن انسان به تسویف و به تعویق انداختن توبه ۲  سوق دادن انسان به گناه با وعدۀ توبه و مأیوس کردن او پس از گناه ) ۱
 ) آراسته نشان دادن گناه و احساس لذت کردن از آن۴  ) سوق دادن تدریجی انسان به گناه به منظور عدم توجه به قبح آن۳
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  در کدام گزینه تجلی یافته است؟ در منظر امیرمؤمنان علیهمراهی توبه و پاکی  .43
نِب کََمن ال َذنَب َلُه ۲    برای توبه کردن پشیمانی کافی است.) ۱   ) َالّتاِئُب ِمَن الذَّ
نوب۳ ُر الُقلوب و َتغِسُل الذُّ  کنند دوست دارد. ) خداوند کسانی را که زیاد توبه می۴    ) الّتوبة ُتَطهِّ

  های این آیه کدام است؟ گناه با چه عنوانی بیان شده و یکی از پیام...» عبادي اّلذین َاسرفوا علی َانفسهم  یا«در آیۀ شریفه  .44
  شود.  ) زشتی ـ همۀ گناهان حتی شرک هم آمرزیده می۲  شود. ستم ـ همۀ گناهان حتی شرک هم آمرزیده می) ۱
 گناه دیگری است.) زشتی ـ شکستن توبه ۴    ) ستم ـ شکستن توبه گناه دیگری است.۳

َس ُبنیاَنُه َعلی َتقوی ِمَن الّلِه َو ِرضواٍن َخیٌر . . «بر اساس آیۀ مبارکۀ  .45 توجهی به ............... علـت قـرار دادن خـود بـر لبـۀ پرتگـاه اسـت کـه  بی.» َاَفَمن َاسَّ
  کند. ها را هدایت نمی مصداق آن ............ هستند که خداوند آن

 ) احکام خداوند ـ ستمکاران۴  ) احکام خداوند ـ کافران۳  ) نفس لوامه ـ ستمکاران۲  راننفس لوامه ـ کاف) ۱

   نادرست است؟.» یسئلونَک َعن الخمر و المیسر قل فیهما ِاثم کبیر . . «کدام گزینه دربارۀ آیۀ  .46
  آور و غیر رایج بوده است.  رایط زمانی و مکان زیان) شراب و قمار در همۀ ش۲  اند.  شراب و قمار دو گناه بزرگ شمرده شده) ۱
 ) شراب و قمار در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است.۴  دهد.  کنند، پاسخ می ) در این آیه خداوند به پرسش افرادی که دربارۀ قمار و شراب سؤال می۳

  بی به دنبال دارد؟ماندگی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی چیست؟ و چه عواق ترین عوامل عقب یکی از مهم .47
  گرایی  اعتمادی عمومی و مصرف گرایی برخی مسئولین ـ بی گری و تجمل ) اشرافی۲  گرایی  اعتمادی عمومی و مصرف گرایی ـ بی آثار منفی اجتماعی و رواج تجمل) ۱
 گرایی ـ نفوذ استعمار در عقاید و دین رواج تجمل ) آثار منفی اجتماعی و۴  گرایی برخی مسئولین ـ نفوذ استعمار در عقاید و دین  گری و تجمل ) اشرافی۳

  سه هدفی که باید مسئولین در مدیریت اقتصاد کشور در نظر بگیرند، کدامند؟ .48
  جویی و اقتصاد مقاومتی  عدم سلطه و نفوذ بیگانه ـ مبارزه با اسرائیل ـ صرفه) ۱
  ) کاهش فاصله طبقاتی ـ مبارزه با سلطۀ آمریکا ـ استقالل اقتصادی ۲
  ) استقالل اقتصادی ـ پیشروی به سوی عدالت ـ حرکت به سوی آبادانی ۳
 گرایی ـ حرکت به سوی آبادانی ) به دست آوردن رزق و روزی حالل ـ دوری از دنیازدگی و تجمل۴

  وهش شده است؟هایی نک دربارۀ چه موضوعی است و در چه زمان» َو الَتقرُبوا الّزنی ِاّنه کاَن فاحشًة و ساَء سبیالً «آیۀ شریفۀ  .49
  ) تحریم زنان ـ امروز و فردا۲    تحریم زنا ـ دیروز و امروز و فردا) ۱
 ) تحریم زنان ـ حرام ـ دیروز و امروز و فردا۴    ) تحریم زنا ـ امروز و فردا۳

  با توجه به آیۀ .............. رمز سعادت و رستگاری ................. است. .50
 ) و توکّل علی الّله ـ توکل بر خداوند۴  ) التقربوا الّزنی ـ مراقبت از نفس۳  ) قد أفلح من زکّاها ـ تزکیۀ نفس ۲  امت نفسفألهمها فجورها و تقواها ـ کر) ۱

 به ترتیب به کدام یک، »یا َاّیها اّلذین آمنوا َاطیعوا هللا و اطیعوا الّرسـول و...«و آیۀ شریفۀ: » طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فریضه است«حدیث شریف  .51
  از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارند؟

  ) برپایی جامعه عدالت محور ـ پذیرش والیت الهی ۲  برپایی جامعۀ عدالت محور ـ ارتقای جایگاه خانواده) ۱
 ) دعوت به تفکر و تعقل و خردورزی ـ پذیرش والیت الهی۴  ) پذیرش والیت الهی ـ برپایی جامعۀ عدالت محور۳

  چه پاداشی را وعده داده است؟» َمن آمن بالّله َو الیوم اآلخر َو  َعِمل صالحاً «در آیۀ شریفۀ  خداوند .52
  ) َلَفتحنا َعَلیِهم َبرکات ِمن الّسماء َو األرض ۲    َلَنهدَینَُّهم ُسُبَلنا َو اّن هللا َلَمَع المحسنین) ۱
ة َو َرحمة إنَّ في ذلک آلیاَت ۳   ) َفَلهم َاجرهم عند رّبهم و الخوٌف علیهم و الهم یحزنون۴  لقوم َیَتفکّرون) َو َجَعَل َبینکُم َمَودَّ

  آمده بود تا مردم را از حکومت و والیت چه کسانی نجات دهد و نظام اجتماعی را بر چه اساسی بنا کند؟ به گزارش تاریخ، پیامبر اکرم .53
 ) مشرکان و کافران ـ تقوای افراد۴  ) ستمگران و طاغوتیان ـ تقوای افراد۳  ین الهی) مشرکان و کافران ـ قوان۲  ستمگران و طاغوتیان ـ قوانین الهی) ۱

  ، پدیدار شدن برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن، معلول چه بود و در تضاد با مفاد کدام آیه یا حدیث قرار دارد؟ پس از رحلت پیامبر اسالم .54
  ِمْن آیاِته َاْن َخَلَق َلکُم ِمْن َاْنُفِسکُم َازواجًا  فاصله طبقاتی و عدم رعایت عفاف توسط زنان ـ وَ ) ۱
  ) فاصله طبقاتی و عدم رعایت عفاف توسط زنان ـ َو ُهللا َجَعَل َلکُم ِمْن َاْنُفَسکم َازواجًا ۲
  ُفِسکُم َازواجًا و یارانش ـ َو ِمْن آیاِته َاْن َخَلَق َلکُم ِمْن َانْ  های اسالمی و عدم الگوگیری از پیامبر ) توسعۀ سرزمین۳
 و یارانش ـ َو ُهللا َجَعَل َلکُم ِمْن َاْنُفَسکم َازواجاً  های اسالمی و عدم الگوگیری از پیامبر ) توسعۀ سرزمین۴

  عباس از دایرۀ والیت الهی، مرتبط با مفاد کدام آیۀ قرآنی است؟ امیه و بنی از لحاظ موضوعی، مسأله خروج خلفای بنی .55
  ) َو َمن َامَن ِبالّله َو الَیوم اآلخر و َعِمَل صالِحًا َفَلُهم َاجَرُهم ِعنَد َربِّهم ۲  ُرُسَلنا بالبّیناِت و َانزلنا َمَعُهم الکتاب َو المیزان َلَقد َاْرَسلنا) ۱
ها اّلذین آمنوا َاطیعوا الّله و َاطیعوا ۴  ) َو ِمْن آیاِته َاْن َخلَق َلکُم ِمْن َاْنُفسکُم ازواجاً ۳  الّرسول و ُاولی االَمرِ ِمْنکُم) یا َایُّ

  های پیدایش تمدن جدید اروپا کدامند؟ زمینه .56
  تر از طبیعت  مندی بیش ) رشد سریع علم ـ توانایی بهره۲  ها ـ رشد سریع علم گیری از تجربیات سایر تمدن بهره) ۱
 ها  گیری از تجربیات سایر تمدن لیم تحریف شده ـ بهره) کلیسا و تعا۴  تر از طبیعت مندی بیش ) کلیسا و تعالیم تحریف شده ـ توانایی بهره۳
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ــوی و متعــالی«هــای  هــر یــک از عبارت .57 ــرورش و تکامــل بعــد معن ــادن«و » تخریــب ســاختار طبیعــی محــیط زیســت«، »غفلــت از پ ، »اســتخراج مع
 شود؟  از آثار و نتایج تمدن جدید مربوط می به ترتیب به کدام یک

  تر از طبیعت ـ رشد سریع علم  مندی بیش زدگی ـ توانایی بهره ) علم۲  تر از طبیعت ـ رشد سریع علم مندی بیش یی بهرهزدگی ـ توانا مصرف) ۱
 تر از طبیعت مندی بیش زدگی ـ نابودی طبیعت ـ توانایی بهره ) مصرف۴  تر از طبیعت مندی بیش ـ نابودی طبیعت ـ توانایی بهره زدگی ) علم۳

  تمدن جدید اروپا در حوزۀ علم کدامند؟آثار و پیامدهای مثبت  .58
  تر از طبیعت  مندی بیش ) رشد سریع علم ـ توانایی بهره۲  حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی ـ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری) ۱
 ؤثر و فعال در جامعۀ جهانی) تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری ـ حضور م۴  ) رشد سریع علم ـ مشارکت مردم در تشکیل حکومت۳

باید میان .............. آن تناسب منطقی برقرار باشـد و سـومین » ُادُع ِالی َسبیِل رّبک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باّلتي هي َاحسنُ «بر اساس آیه:  .59
  الملل ............ است.  روش برای دعوت در نظام بین

  یک پیام و روش تبلیغ ـ عمل ناصحان ) ۲    ) عقل و دین ـ عمل ناصحان۱
 ) یک پیام و روش تبلیغ ـ مجادلۀ نیکو در مناظره۴    ) عقل و دین ـ مجادلۀ نیکو در مناظره۳

بـه آثـار یک از موارد مربوط  ، به ترتیب ناشی از کدام»های خطی و جواهرات کشورها به تاراج بردن کتاب«و » خرید منابع طبیعی اکثر نقاط جهان به بهایی اندک« .60
   منفی حوزۀ عدل و قسط است؟

  های فقیر و غنی در جهان ـ ظهور پدیدۀ استعمار افزایش فاصلۀ میان انسان) ۱
  ) جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات ـ ظهور پدیدۀ استعمار۲
  های فقیر و غنی در جهان ) ظهور پدیدۀ استعمار ـ افزایش فاصلۀ میان انسان۳
  های فقیر و غنی در جهان محصور در تسلیحات ـ افزایش فاصلۀ میان انسان) جهان نظامی شده و ۴

  دقيقه 16زمان:    انگليسي
61. I have heard, although it sounds a bit strange, they are going to get married, ………… . 

1) haven’t I 2) doesn’t it 3) aren’t they 4) don’t they 
62. Hopefully, the fire ………… under control, but the pilot was forced to make an emergency landing. 

1) will be brought 2) was brought 3) brought 4) has brought 
63. As a ………… sportsman, Steven trained every day of the week. I have a very high opinion of him. 

1) curious 2) grateful 3) dedicated 4) forgetful 
64. To be honest, I felt very ………… to be included in the national basketball team. 

1) honored 2) unreal 3) surprising 4) selective 
65. Most couples, however fossilized their relationship, have some interests in ………… , even if it’s only cooking, travel or pets. 

1) format 2) infection 3) suggestion 4) common 

66. Huge projects which are designed to ………… poorer countries can sometimes do more harm than good. 
1) appreciate 2) aid 3) found 4) hit 

67. Fred went to a local coffee shop to watch the football match. Although it was busy and people were friendly, he 
………… himself, just drinking his coffee. 

1) related to 2) stuck to  3) kept to 4) lead to 
 

Cloze Test 
 There are two kinds of English-English dictionaries: dictionaries for learners and dictionaries for native speakers. 
Dictionaries for native speakers are used by Americans, Britons, etc. to look up rare words, such as inextricable ...(68)... 
tintinnabulation. Dictionaries for learners are used by people who are learning English as a second language. 
 Dictionaries for native speakers usually have more words ...(69)... , but the definitions are ...(70)... , and there are fewer 
example sentences. Therefore, ...(71)... possible, you should be using dictionaries for learners. You should use “native” 
dictionaries only in special situations: for example, when your learner’s dictionary does not have the word ...(72)... . 

68.  
1) yet 2) or 3) but 4) so 
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69.  
1) that have dictionaries for learners  2) that dictionaries for learners have  
3) than for learner’s dictionaries 4) than dictionaries for learners 

70.  
1) invisible 2) collective 3) complicated 4) meaningful 

71.  
1) whomever 2) whenever 3) whatever 4) whichever 

72.  
1) you’re looking for  2) which you are looking for them  
3) you’re looking for them  4) for which you are looking them 

 
Reading Comprehension 
Passage 1 

 The first jazz musicians played in New Orleans during the early 1900s. After 1917, many of the New Orleans 
musicians moved to the south side of Chicago, where they continued to play their style of jazz. Soon, Chicago was 
the new center for jazz. 
 Several outstanding musicians emerged as leading jazz artists in Chicago. Daniel Lotus “Satchmo” Armstrong, born 
in New Orleans in 1900, was one. Another leading musician was Joseph King Oliver, who is also credited with having 
discovered Armstrong when they were both in New Orleans. While in Chicago, Oliver asked Armstrong, who was in 
New Orleans, to join his band. In 1923, King Oliver’s Creole Jazz Band made the first important set of recordings by a 
Hot Five and Hot Seven bands under Louis Armstrong, who also made recordings of special note. 
 Although Chicago’s South Side was the main jazz center, some musicians in New York were also demanding 
attention in jazz circles. In 1923, Fletcher Henderson already had a ten-piece band that played jazz. During the early 
1930s, the number of players grew to sixteen. Henderson’s band was considered a leader in what some people have 
called the Big Band Era. By the 1930s, big dance bands were the rage. Large numbers of people went to ballrooms 
to dance to jazz music played by big bands. 
 One of the most popular and also a very famous jazz band was the Duke Eilington band. Edward “Duke” Ellington 
was born in Washington, D.C., in 1899 and died in New York City in 1974. He studied the piano as a young boy and 
later began writing original musical compositions. The first of Ellington’s European tours came in 1933. He soon 
received international fame for his talent as a band leader, composer, and arranger. Ten years later, Ellington began 
giving annual concerts at Carnegie Hall in New York City. People began to listen to jazz in the same way that they 
had always listened to classical music. 

73. It can be inferred from the passage that Louis Armstrong went to Chicago for which of the following reasons?  
1) To form his own band  2) To learn to play Chicago-style jazz 
3) To play in Joseph Oliver’s band 4) To make recordings with the Hot Five  

74. According to the passage, which of the following Black bands was the first to make a significant set of jazz recordings? 
1) The Hot Seven band   2) Fletcher Henderson’s band  
3) The Red Hot Peppers band  4) King Oliver’s Creole jazz Band  

75. The passage supports which of the following conclusions? 
1) By the 1930s, jazz was appreciated by a wide audience.  
2) Classical music had a great impact on jazz. 
3) Jazz originated in New Orleans in the early nineteenth century. 
4) Jazz bands were better known in Europe than in the United States. 
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76. Which of the following cities is NOT mentioned in the passage as a center of jazz?  
1) New York 2) Washington, D.C. 3) Chicago 4) New Orleans 

Passage 2 

 The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, televisions, and telephones that 
it is hard to imagine what life would be like without them. When there is a power failure, people grope about in 
flickering candlelight. Cars hesitate in the streets because there are no traffic lights to guide them, and food spoils in 
silent refrigerators. 
 Yet, people began to understand how electricity works only a little more than two centuries ago. Nature has 
apparently been experimenting in this field for millions of years. Scientists are discovering more and more that the 
living world may hold many interesting secrets of electricity that could benefit humanity. 
 All living cells send out tiny pulses of electricity. As the heart beats, it sends out pulses of recorded electricity; they 
form an electrocardiogram, which a doctor can study to determine how well the heart is working. The brain, too, 
sends out waves of electricity, which can be recorded in an electroencephalogram. The electric currents generated 
by most living cells are extremely small—often so small that sensitive instruments are needed to record them. But in 
some animals, certain muscle cells have become so specialized as electrical generators that they do not work as 
muscle cells at all. When large numbers of these cells are linked together, the effects can be astonishing. 
 The electric eel is an amazing storage battery. It can send a jolt of as much as eight hundred volts of electricity 
through the water in which it lives. (An electric house current is only one hundred twenty volts.) As many as four-
fifths of all the cells in the electric eel’s body are specialized for generating electricity, and the strength of the shock 
it can deliver corresponds roughly to the length of its body. 

77. What is the main idea of the passage?  
1) Electric eels are potentially dangerous 
2) People would be at a loss without electricity 
3) Biology and electricity appear to be closely related 
4) Scientists still have much to discover about electricity 

78. The author mentions all of the followings as results of a blackout EXCEPT ………… . 
1) refrigerated food items may go bad 2) traffic lights do not work 
3) people must rely on candlelight 4) elevators and escalators do not function 

79. Why does the author mention electric eels? 
1) To warn the reader to stay away from them 2) To describe a new source of electrical power 
3) To compare their voltage to that used in houses 4) To give an example of a living electrical generator 

80. It can be inferred from the passage that the longer an eel is, the ………… . 
1) more beneficial it will be to science 2) more powerful will be its electrical charge 
3) easier it will be to find   4) tougher it will be to eat 
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  دقيقه 70زمان:  رياضي
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)gاگر   .83 ) 2 gو  1 ( ) 2 )گاه  آن 3 ) ( )
g

3
4   کدام است؟  2

۱ (36   ۲ (36   ۳ (12   ۴ (12  

xاگر   .84 xf (x)
x x

  
 

2 1
1 1

  گاه کدام درست است؟ آن 

۱ (f ( ) 1 2   ۲ (f ( ) 1 1   ۳ (
x
lim f (x)


 

1
1   ۴ (

x
lim f (x)


 

1
1  

fتابع با ضابطۀ  .85 (x) cos (x [x])    در بازه( , )2   چگونه است؟ 3
  ) نزولی اکید۲    ) صعودی اکید۱

)) در ۳ , )52 )نزولی و در  2 , )5 )) در ۴  صعودی است.  32 , )52 )صعودی و در  2 , )5  نزولی است.  32

  شمار نقطه بحرانی دارند؟  های زیر بی چه تعداد از تابع  .86

  f (x) [x]    ،f (x) sin x    ،f (x) x x 100 100    ،xf (x)
x




3
2 1

   

۱ (1   ۲ (2   ۳ (3   ۴ (4  

yترین نقطه نمودار  نزدیک  .87 x  به نقطهA( , )4   به کدام طول است؟  0

۱ (
1
2   ۲ (2   ۳ (

7
  ) صفر۴   2

fدر تابع با ضابطۀ   .88 (x) x x    مجموع مقدارهای ماکزیمم و مینیمم مطلق کدام است؟  28

۱ (2  ) صفر ۴   4) ۳   8) ۲   2

اگر تابع با ضابطۀ  .89
x ax b x

f (x)
x x

    
 

2 1
2 1 1

aپذیر باشد،  در مجموعه اعداد حقیقی مشتق  b کدام است؟  

۱ (1  ۲ (2  ۳ (3   ۴ (4     

sinاگر  .90 xf (x)
cos x




2
21

f، مقدار  ( )   کدام است؟ 4

۱ (
6
5   ۲ (

7
8   ۳ (

8
9   ۴ (

9
10   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

۲  
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fدر تابع با ضابطۀ  .91 (x) x 2 ]، آهنگ متوسط تغییر تابع در بازۀ  1 , ]0 xای در  برابر آهنگ لحظه 4    است. مقدار کدام است؟  

۱ (
3
2   ۲ (2   ۳ (

5
2   ۴ (3   

xfنمودار تابع با ضابطۀ  .92 (x)
x




2
  در کدام بازه اکیدًا نزولی است؟ 1

۱ ([ , )2   ۲ ([ , )0 1   ۳ (( , ]1 0   ۴ (( , ] 2   

f  ،fهای  نمودار تابع .93   وf  در شکل زیر رسم شده است، کدام گزاره زیر درست است؟  

۱ (
f f f
I II III

 

   

۲ (I III II  
۳ (II I III  
۴ (II III I   

fتابع  ،kبه ازای کدام مقدار  .94 (x) kx sin x cos x  صعودی اکید است؟  

۱ (k  1
2   ۲ (k 

1 12   ۳ (k  1   ۴ (| k | 1   

,a)در بازۀ   .95 b) های مماس بر منحنی  خطf (x) x x x   4 3 26 12 bترین مقدار  گیرند، بیش باالی منحنی قرار می 1 a کدام است؟  
۱ (2   ۲ (1   ۳ (1   ۴صفر (    

yنمودار تابع درجه سوم  .96 (x )(x a)(x b)   1 مانند شکل زیر است. طول نقطۀ مینیمم نسبی تابع کدام است؟  

۱ (
5
2     ۲ (2   

۳ (
3
2     ۴ (

7
3     

fتابع  .97 (x) x cos x 2 )در بازۀ  3 , ) 3
4   در همسایگی این عطف چگونه است؟ fیک عطف دارد. نمودار  4

۱ (   ۲ (   ۳ (   ۴ (  

yاگر خط به معادلۀ  .98 x 2 fمماس بر نمودار تابع  5 (x) x ( m)x ( n )x     3 21 2 1 mگـاه  آن ،باشـد ۱به طـول  ای در نقطه 4 n 
  است؟کدام 

۱ (8   ۲ (4   ۳ (6   ۴ (2   

xجواب نامعادله کدام عدد به مجموعه گاه  آن ،به صورت زیر باشد fاگر نمودار تابع  .99
f (x)




1   ؟تعلق دارد 0

۱ (3  

۲ (
3
2   

۳ (3   
۴ (2      

fتابع  .100 (x) x mx x  4 3 |دارای دو نقطه عطف است، اگر تنها اگر  26 m | a مقدار ،a کدام است؟  
۱ (1   ۲ (2   ۳ (3   ۴ (4   

fتابع  .101 (x) x x sin x  2 )عطف در بازه نقطه چند  4 , )0   دارد؟ 2
۱ (1   ۲ (2   ۳ (3   ۴ (4   
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bو  aاگر بردارهای  .102


|بسازند و  030ای به اندازۀ  م زاویههبا   a | 4
|و   b | 5


Aمقدار   [( a b) (a b)]    22 2

  
  کدام است؟ 

۱ (400   ۲ (900   ۳ (625   ۴ (676   

  ۀ ضرب داخلی آن دو بردار باشد، اندازۀ زاویۀ بین دو بردار کدام است؟نبرابر قریاگر اندازۀ ضرب خارجی دو بردار  .103

۱ (

4   ۲ (


2   ۳ (

3
4   ۴ (


6   

bو  aاگر  .104


uراستا و بردارهای  دو بردار غیرهم  ma b 2
  وv (m )a b  1

 ،مقدار موازی باشند m کدام است؟  

۱ (
3
2   ۲ (

1
2   ۳ (

2
3   ۴ (

1
3   

)Aاگر  .105 , , )3 4 1  ،B( , , )1 1 OAکـه روی سـه بـردار  السـطوحی گاه حجـم متوازی مبدأ مختصات باشد آن Oو  2


  ،OB


OAو   OB
 

سـاخته  
  شود، کدام است؟ می
۱ (64   ۲ (128   ۳ (136   ۴ (147   

)Aاگر  .106 , , )1 2 3 ،B( , , )3 1 )Cو  0 , , )2 0   باشند مساحت این مثلث کدام است؟سه رأس یک مثلث  1

۱ (
19
2   ۲ (

26
2   ۳ (2 17   ۴ (2 21   

|فرض کنیم  .107 a | 2
  ،| b | 3


aباشد. اگر مساحت مثلثی که دو ضلع آن بردارهای  030و زاویۀ بین دو بردار   b3 2


aو   kb2


 15است برابر  

  کدام است؟ kگاه مقدار  باشد، آن

۱ (
10
3   ۲ (2   ۳ (2   ۴ (

10
3   

aاگر  .108 i j k  2
  

bو   j k 2
  

aمساحت مثلثی که با استفاده از دو بردار   b


aو   b


  ؟است کدامد آی به وجود می 

۱ (75   ۲ (105   ۳ (
1 752   ۴ (

1 1052   

|اگر  .109 a | 3
  ،| b c |  5

 
|و   a.b a.c | 12

  
|گاه حاصل  آن  a b a c |  

  
  کدام است؟ 

۱ (12   ۲ (8   ۳ (9   ۴ (6   

)Aاگر  .110 , , )1 2 )Bو  4 , , )2 4 )M االضالع و دو رأس یک متوازی 1 , , )1 0   االضالع کدام است؟ گاه مساحت متوازی نقطه تالقی قطرهای آن باشد آن 3
۱ (10 5   ۲ (5 5   ۳ (20 5   ۴ (15 5   

ABداریم  ABCدر مثلث  .111  6  ،AC  Âو  8  |کنیم. حاصل  را رسم می AMمیانۀ  ،060 AM BC |
 

  کدام است؟ 
۱ (16 3   ۲ (24 3   ۳ (27 3   ۴ (18 3   

112. A  وB اند و  دو نقطه صفحهM(x, y) اند که در رابطه  هایی از این صفحه نقطهMA.MB k
 

kکنند که  (ضرب اسکالر) صدق می   در این  .0
  درست است؟گزینه صورت کدام 

۱ (MA


MBو  


MA) ۲    اند. موازی 


MBو  


  اند. ساخته 060زاویۀ  

۳ (M  .همواره ۴    روی یک دایره است (MA


MBبر  


  عمود است. 

113. a  ،b  بردارهای واحد هستند(| a | | b | ) 1 اند؟  های زیر درست  در این صورت چه تعداد از گزاره)  زاویۀ بین دو بردارa  وb .است(  

aالف)  b  وa b .ب)   بر هم عمودند(a b).(b a) sin    2  
aج)  b  وa b د)   اند. موازیa.b 0    
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

xمعادلۀ  منفیهای صحیح و نا تعداد جواب .114 x
x

 2 3
1
  کدام است؟برابر  5

۱ (7   ۲ (6   ۳ (5   ۴ (8   
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کننده در کنفرانسی یک حرف الفبای فارسی و یک عدد دو رقمی درج شده است. حداقل چند نفر در این کنفرانس باشند تا دو  بر روی کارت افراد شرکت .115
  .)دارد حرف ۳۲ ی فارسی(الفبا ؟کارت مشابه دیده شود

۱ (91   ۲ (2700   ۳ (2880   ۴ (2881   

  توپ داریم؟ ۶توپ قرمز داریم. حداقل چند توپ برداریم تا مطمئن شویم از یک رنگ  ۹توپ آبی و  ۷توپ سفید،  ۵توپ سیاه،  ۴ .116
۱ (19   ۲ (20   ۳ (18   ۴ (21   

Aیک و پوشا از مجموعۀ  به تعداد توابع یک .117 { , , , , } 1 2 3 4 Bبه مجموعۀ  5 { , , , , } 6 7 8 9 fطوری که  به 10 ( ) 1   کدام است؟ 8
۱ (120  ۲ (72   ۳ (48   ۴ (96  

  در کنار هم نباشند؟ ۳طوری که هیچ دو عدد  توان نوشت به رقمی می ۹چند عدد  ۳و سه عدد  ۲با شش عدد  .118
۱ (20   ۲ (56   ۳ (35   ۴ (45   

3چند مربع التین  .119   باشند؟ ۳و  ۲، ۱ترتیب اعداد  و ستون اول از باال به پایین به ۳و  ۲، ۱ترتیب اعداد  وجود دارد که سطر اول از چپ به راست به 3
۱ (1   ۲ (2   ۳ (6   ۴ (12   

Aیک از مجموعۀ  به چند تابع پوشا و چند تابع یک .120 { , , , } 5 6 7 Bبه مجموعۀ  8 {a,b,c} توان نوشت؟ می  
۱ (36   ۲ (32   ۳ (24   ۴ (12   

  کبوتر در حداکثر چند النه قرار بگیرند تا حداقل در یک النه بیش از دو کبوتر قرار داشته باشد؟65 .121
۱ (31   ۲ (32   ۳ (33   ۴ (34   

  کنار هم نباشند؟ bتوان ساخت که هیچ دو حرف  می abcbdbefgهای  چه تعداد کلمه از حرف .122
۱ (!3 7   ۲ (!4 7   ۳ (!5 7   ۴ (!6 7   

xمعادله ناهای صحیح و مثبت  تعداد جواب .123 x x  1 2 3   چند تاست؟ 8
۱ (57   ۲ (56   ۳ (62   ۴ (35   

2مطابق شکل جایگشت نمادها را به صورت  ۴از مرتبه  Aدر مربع التین  .124 0  ،0 1  ،1 3و  2 بـه  Bدهیم تا مربع التـین  انجام می 3
   مجموع اعداد روی دو قطر مربع چند است؟ Bدر مربع التین  .دست آید

۱ (6   
۲ (۱۲  
۳ (۵  
۴ (10   

مربعـی کـه اعـداد آن  .بسـازیممتعامـد خواهیم دو مربـع التـین  اند، می ها به صورت زوج مرتب نوشته شده با استفاده از جدول زیر که اعداد درون مربع .125
  ها است، کدام است؟ های دوم این زوج مرتب مؤلفه

۱ (
1 3 2
3 2 1
2 1 3

     ۲ (
1 2 3
3 2 1
2 1 3

   

۳ (
2 1 3
3 2 1
1 3 2

     ۴ (
2 1 3
1 3 2
3 2 1

   

  دقيقه 45زمان:  فيزيك
 

  های زیر درست است؟ چه تعداد از جمله .126

  بیشتر از هوای صفر درجه سلسیوس است. C020الف) سرعت صوت در هوای 
  شنود. باشد، گوش انسان سالم الزامًا آن را می Hz2000تا  Hz20ب) اگر بسامد صوت بین 

  است. Sهای  بیشتر از موج  Pهای  ، عرضی هستند و سرعت انتشار موج Sای  های لرزه طولی و موج Pای  های لرزه پ) موج
  است. ترین کم Hz5000تا  Hz2000برای بسامدهای  صوت شدت) تراز ت
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) یک۱

A

2 0 1 3
3 1 2 0
0 2 3 1
1 3 0 2
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شخص صوت حاصل از برخورد سنگ بـا زمـین را  .کند سنگ به زمین سخت برخورد میکند و  ن سنگی را رها مییمتری سطح زم 80شخصی از ارتفاع   .127
شـنود؟  پـس از رهـا شـدن سـنگ می هکند. این شخص صدای برخورد سنگ به زمـین را چنـد ثانیـ دریافت می cm64و طول موج  Hz500با بسامد 

mg و شود فرض می ناچیزنگ مت هوا در مقابل حرکت سمقاو(
s

 210 (  

۱ (8   ۲ (/4 75   ۳ (/8 25   ۴ (/4 25  

  ترین است؟ بیشی زیر طول موج انتشار یافته این صوت  ها یک از محیط است. در کدام Hz1000یک چشمۀ صوتی  بسامد  .128
 ) خالء۴  ) آهن۳  ) آب۲  ) هوا۱

0/نۀ میک چشمۀ صوتی کوچک در هوا با دا  .129 متر باشـد،  سـانتی 30یابد. اگر موج این چشمه در هوا سینوسی و طول موج آن برابر  متر انتشار می میلی 1

mسرعت صوت در هوا (کند چند متر است؟  ثانیه طی می 2مسافتی که یک مولکول هوا در راستای انتشار موج در مدت زمان 
s

  )است. 300

۱ ( 28 10   ۲ ( 18 10   ۳ ( 28 10   ۴ ( 38 10  

رویم. دامنۀ مـوج صـوتی چنـد برابـر  متری آن می ۴متری چشمه، به فاصلۀ  ۱یابد. از  از یک چشمۀ صوتی کوچک در هوا موج سینوسی کروی انتشار می  .130
  شود.) است؟ (اتالف انرژی در محیط ناچیز فرض می

۱ (1   ۲ (
1
2   ۳ (

1
4   ۴ (

1
16  

زند. حداقل فاصلۀ شخص از دیوار چند متر باشد تا شخص صدای پـژواک خـود را از صـدای  و فریاد می ه استشخصی مقابل یک دیوار قائم بلند ایستاد  .131

mاصلی تشخیص دهد؟ (تندی صوت در هوا 
s

  شود.) فرض می 340

۱ (68   ۲ (34   ۳ (17   ۴ (/8 5  

6/د برابر کن نتشر میمتوان یک چشمۀ صوتی کوچک که در هوا موج کروی  .132 متری از این چشمه، تراز شدت صوت چند  ۲میلی وات است. در فاصله  28

WIشدت صوت مبنا (بل است؟  
m

 120 log و شود و اتالف انرژی صوتی در هوا ناچیز فرض می 210 /2 0 3 (  

۱ (/7 6   ۲ (/8 1   ۳ (/8 7   ۴ (/9 3  

رسـد.  می Bبرابر دامنۀ موجی است که به شـنوندۀ  5رسد،  می Aدهد. دامنۀ موجی که به شنوندۀ  یک چشمۀ موج کوچک، موج سینوسی در هوا انتشار می  .133
log( ... است........کند ....... دریافت می A..... از تراز شدت صوتی که شنوندۀ ......کند ...... دریافت می Bتراز شدت صوتی که شنوندۀ  /2 0 3 (  

 تر کم –بل  دسی 8) ۴  تر بیش –بل  دسی 8) ۳  تر کم –بل  دسی 14) ۲  تر بیش –بل  دسی 14) ۱

svمطابق شکل زیر، چشمۀ صوتی با سرعت   .134 v  های سـاکن  ول موجی که شـنوندهدر حال حرکت است. کدام گزینه دربارۀ بسامد و طراست رف طبه
O1  وO2 و طول موج در جلوی چشمه  ندکن دریافت می( )1 و عقب آن( )2  ؟ (درست استv ت صوت در محیط است.عسر(  

۱ (O Of f
1 2

و   1 2      ۲ (O Of f
2 1

و   1 2    

۳ (O Of f
2 1

و    1 2    ۴ (O Of f
2 1

و    1 2 

tیاب مـوج دیگـری در لحظـه غ رونده در یک طناب در ) نقش دو موج پیش۲) و (۱های ( شکل  .135 0 نقـش مـوج برآینـد در لحظـۀ دهـد را نشـان می .
Tt  3
  های زیر است؟ یک از شکل کدام 4

۱ (    ۲ (  

  

۳ (    ۴ ( 
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t، نقش یک تپ را در لحظۀ رو روبهشکل   .136 0 دهـد. در لحظـۀ  در یک طناب افقی نشان میt s
1
، کـدام شـکل  2

mvدهد؟  نقش تپ برآیند را نشان می
s

 4   

۱ (  ۲ (  ۳ (  ۴ ( 

کند. اگر این تـار را  آید که ُمد سوم خود را ایجاد می محکم بسته شده است و تار طوری به ارتعاش درمی زیربین دو منطقه مطابق شکل  lتاری به طول   .137
ُمد اصلی خود را ایجـاد  ببندیم و طوری به ارتعاش درآوریم کهنقطه دیگر درصد افزایش یابد و سپس بین  20یم تا طول آن شقدر بک توسط دستگاهی آن

0/وم به حالت اول کدام است؟ (نیروی کشش تار در حالت دوم دکند، نسبت بسامد موج تار در حالت  می   حالت اول است) 3

۱ (
1
6     ۲ (6   

۳ (
1
4     ۴ (4  

g، چگـالی تـار  21(mm)، مساحت سـطح مقطـع آن  cm20محکم بسته شده است. طول تار  Bو  Aبین نقطۀ  ،تاری مطابق شکل زیر  .138
cm38  و

  گره ایجاد شود، بسامد نوسان تار چند هرتز است؟ 5است. اگر در تار  N320 ننیروی کشش آ
۱ (500     ۲ (1000   
۳ (1500     ۴ (2000  

در حـال  Hz1700بریم. در بـاالی لولـه تـاری بـا بسـامد  در راستای قائم، به تدریج در ظرف آبی فرو می cm30یک لولۀ صوتی دو انتها باز به طول   .139
بار توسط تار به حالت تشـدید بـه نوسـان درآیـد؟  3باشد، تا هوای داخل لوله، فقط متر  ند سانتیچ (l)ارتعاش است. حداکثر طول لوله در بیرون از آب 

m(سرعت صوت در هوا 
s

  است.) 340

۱ (28   ۲ (27   ۳ (26   ۴ (25  

و پرتـوی بازتـاب و پرتـوی  037شود. اگر زاویۀ پرتو نور با سـطح محـیط برابـر بـا  وارد آن می و تابد نور تک رنگی از خالء به سطح تخت یک محیط شفاف می  .140

mاست؟ (سرعت نور در خالء شکست برهم عمود باشند، سرعت انتشار نور در محیط شفاف چند متر بر ثانیه 
s

 83 sinو  10 /037 0   است.) 6

۱ ( 82 10   ۲ (/  82 25 10   ۳ (/  82 5 10   ۴ (/  82 75 10  

ار مـوج در شـاند. تنـدی انت شـده ۲د و وارد محیط نتاب ) می۲) و (۱دهد که به مرز محیط ( های موج الکترومغناطیسی موازی را نشان می شکل زیر، جبهه  .141

sin) است؟ (۱) چند برابر تندی موج در محیط (۲محیط ( /037 0 6 (  

۱ (
3
4   

۲ (
4
3   

۳ (
3
2   

۴ (
2
3  
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به مرز محیط با هوا  2از محیط شفافی با ضریب شکست  Sای تک رنگ  دهد که از چشمۀ نور نقطه را نشان می SIو   SIشکل زیر، دو پرتوی نور   .142

SIکنند. نسبت  یکدیگر را قطع می Sپرتوهای خروجی این دو پرتو در نقطۀ  دتدامتابند. ا می
S I

  کدام است؟ 

۱ (3   
۲ (2   

۳ (3   

۴ (2  

ها از تیغه به ترتیب برابر  مدت زمان عبور آن .تابند به طور عمود می dای به پهنای  شیشه ۀمطابق شکل زیر، سه پرتوی تک رنگ قرمز، آبی و زرد به تیغ  .143

Rt  ،Bt  وYt ها درست است؟ است. کدام گزینه درباره این زمان  
۱ (R B Yt t t    
۲ (B Y Rt t t   
۳ (B Y Rt t t    
۴ (B R Yt t t   

بسامد نور قبلی است، در محـیط شـفاف  نصفمد آن ارنگ دیگری که بس شود. اگر این آزمایش با نور تک آزمایش یانگ با نور تک رنگ در هوا انجام می  .144

nشود؟ ضریب شکست محیط برای نور دوم برابر  دیگری با همان دستگاه صورت گیرد، پهنای هر نوار تداخلی چند برابر می  3
  است. 2

۱ (1   ۲ (
3
4   ۳ (

4
3   ۴ (

1
3  

  های زیر درست است؟ چه تعداد از جمله  .145
  کنند. می ینی حول وضع تعادل خود نوسانعها با بسامدهای م الف) براساس الگوی اتمی تامسون، الکترون

  اند. ها در خارج از هستۀ اتم بنا به الگوی اتمی رادرفورد، بارهای مثبت اتم در فضای بسیار کوچکی نسبت به بزرگی اتم، به نام هسته متمرکز است و الکترونب) 
  تواند پایداری اتم را توجیه کند. تنها مشکل الگوی اتمی رادرفورد این است که نمیپ) 
  اند. انتیدهوها در هر اتم ک ی بور برای هیدروژن، فقط انرژی الکترونبراساس الگوی اتمت) 
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) یک۱

nدر اتم هیدروژن برانگیخته، هنگام گذار الکترون از مدار   .146  nبه مدار  3  ای  ناحیـهچه در بسامد موج تابش شده کدام است و موج تابش شده  2
  های الکترومغناطیسی قرار دارد؟ از موج

۱ (
Rc36
) ۲  ، فرابنفش 5

Rc36
) ۳  ، مریی 5

Rc5
) ۴  ، فرابنفش 36

Rc5
  ، مریی 36

nدر اتم هیدروژن برانگیخته، الکترون در مدار  .147  /است. با تابش یک فوتون با انرژی  4 eV0 های زیـر ممکـن  یک از پدیده به این الکترون، کدام 65
  است رخ دهد؟

n) الکترون به مدار ۲  شود. ) الکترون از اتم جدا می۱  n) الکترون به مدار ۳  رود. می 6  n) الکترون به مدار ۴  رود. می 5    رود. می 3

/یک چشمۀ نور با توان  .148 W148  شود؟  کند. چه تعداد فوتون در هر دقیقه از این چشمه گسیل می گسیل می nm500موج  ولهایی با ط ، فوتون5
m(h / Js , c )
s

   34 86 6 10 3 10   

۱ (/  203 75 10   ۲ (/  203 5 10   ۳ (/  193 75 10   ۴ (/  193 5 10   

|قرار دارد فوتونی با انرژی  n1در اتم هیدروژن، به الکترونی که در مدار  .149 E |1
8
r«رود.  مـی n2نـای مایم و الکترون بـه مـدار نتابا می 9 r2 چنـد » 1

  هستند.) n2و  n1شعاع مدارهای  r2و  r1است؟ ( r1برابر 
۱ (۲  ۲ (۴  ۳ (۶  ۴ (۸  

  های الکترومغناطیسی قرار دارد؟ ای از موج است. این نور در چه ناحیه eV10انرژی یک فوتون نور برابر  .150
  ) ایکس۴  ) فرابنفش۳  ) فروسرخ۲  ) مرئی۱
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  های زیر درست است؟ چه تعداد از جمله .151
  کند. ها را توجیه می خطی آن  طیفها و  الف) مدل اتمی بور، پایداری اتم

  های طیف گسیلی هیدروژن نیست. ب) مدل اتمی بور قادر به توجیه متفاوت بودن شدت خط
  معرف عنصرهای موجود در جو خورشید و جو زمین است. نهوفرراهای ف پ) خط

/های تابشی در اتم هیدروژن برانگیخته برابر  ت) بیشینۀ انرژی فوتون eV13    است. 6
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

متر اسـت، در  میلی ۲دهد. شخصی که قطر مردمک چشم او  را انتشار می nm660رنگی با طول موج  ، نور تک W400ای با توان  یک چشمۀ نور نقطه .152

1متری این چشمه قرار دارد. در مدت  ۲فاصلۀ 
h)رسد چه تعدادی است؟  هایی که به مردمک چشم او می دقیقه، تعداد فوتون 2 / Js)  346 6 10   

۱ (/  151 5 10   ۲ (/  141 5 10   ۳ (/  152 5 10   ۴ (/  142 5 10   

nبراساس الگوی اتمی بور، بزرگی شتاب حرکت الکترون در مدار مانای  .153  nاتم هیدروژن چند برابر بزرگی شتاب آن در مدار  3    است؟ 2

۱ (
4
9   ۲ (

16
81   ۳ (

9
4   ۴ (

81
16   

  طول موج دامنه فوتون تابشی است.) ک و نثابت پال hها، با یکای تکانه برابر است؟ ( های داده شده در گزینه از یک کمیت  گرمای کدام .154

۱ (
h


   ۲ (
h
2   ۳ (h   ۴ (h2   

fرنگی با بسامد  نور تک .155 f ها، هنگام خروج از  بیشینۀ تندی الکترونباشد،  mتابانیم. اگر جرم الکترون  است می f0ی که بسامد آستانۀ آن فلزبه  03
  فلز کدام است؟

۱ (
hf
m

0   ۲ (
hf
m

02   ۳ (
hf
m

03   ۴ (
hf
m

02
   

تابانیم. در هر دو آزمـایش انـرژی  ) می۲به فلز ( f2تابانیم و بار دیگر نوری با بسامد  می )۱(به فلز  f1آزمایش فوتوالکتریک یک بار نوری با بسامد در  .156
f) یعنی ۲) و (۱های تابش شده برابر یکدیگر است. اختالف بسامد آستانه برای دو فلز ( ترین فوتوالکترون جنبشی سریع f02   کدام است؟ 01

۱ (f f2 1   ۲ (
f f
f f
2 2

2 1
1 2

   ۳ (
f f

f f
1 2

2 2
2 1

   ۴ (
f f
f f
2 2

1 2
1 2

   

  های زیر درست است؟ چه تعداد از جمله .157
  های هسته است. تر از تعداد پروتون بیش هستههای  های پایدار سنگین، تعداد نوترون الف) در هسته
  تر است. اندکی کم  های هسته ها در نوترون سته از مجموع جرم پرتونب) جرم یک ه

  های شیمیایی برانگیخته کرد. توان با واکنش ها را می پ) هسته
  ها پس از فرآیند است.  تر از تعداد نوکلئون ها پیش از فرآیند بیش ای، تعداد نوکلئون ت) در طی فرآیندهای واپاشی هسته

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

U238ای  در یک واپاشی هسته .158
Pa234به  92

  شود؟ هایی از هسته خارج می شود. در این واکنش چه ذره تبدیل می 91
  ای مثبتت) یک آلفا و یک ب۴  ای منفیتب ۲) یک نوترون و ۳  ا و یک بتای منفی ف) یک آل۲  ) یک پروتون و یک نوترون۱

  شوند؟ لیه واپاشیده میهای او روز چه کسری از هسته شبانه ۳ساعت است. پس از  18ادۀ پرتوزا برابر منیمه عمر یک  .159

۱ (
7
8   ۲ (

1
8  ۳ (

1
16   ۴ (

15
16   

  های زیر دربارۀ واکنش شکافت هستۀ اورانیوم درست است؟ جملهچه تعداد از  .160

U235الف) عامل واکنش در شکافت 
  شود. های سریع ایجاد می ، نوترون کند است و پس از شکافت نوترون 92

U235ب) در واکنش 
  شود. نوترون آزاد می ۳کند، الزامًا   با نوترون 92

  هایی که باید در واکنش شکافت شرکت کنند، استفاده کرد. توان برای کنترل تعداد نوترون از موادی مانند آب معمولی، آب سنگین و گرافیت می پ)
  شود.  ای استفاده می ها در راکتور هسته برای کند کردن نوترون کادمیوم و بورت) از موادی مانند 

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 
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  دقيقه 25زمان:  شيمي

  های زیر درست است؟ چند مورد از عبارت .161
  اند. مند پدید آمده بسیاری ماده با رفتارهای گوناگون، تنها از شمار معینی مولکول با آرایش و چیدمانی نظام رآ) شما

  اند. هها نیز نقش داشت ها، آداب و رسوم و حتی ادبیات و افسانه ب) در تغییر مواد، افزون بر محیط و شیوۀ زندگی، آیین
  پذیری زیاد، استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند. ها، افزون بر فراوان بودن و در دسترس بودن، باید واکنش پ) مواد اولیه برای ساخت آثار توسط انسان

مانده را بررسی کردند، سپس به کمک دانش شـیمی  ها در گام نخست، نوع ، مقدار، ساختار و رفتار مواد سازندۀ آثار به جا دان ت) در بررسی آثار گذشتگان، شیمی
  توانستند به مواد جدیدتری دست یابند.

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  دهد، نسبت مولی آلومینیم به سدیم در این خاک کدام است؟ باتوجه به جدول داده شده که درصد جرمی مواد سازندۀ نوعی خاک رس را نشان می .162

(O ,Al ,Na : g.mol )   116 27 23  

SiO2   Al  ماده O2 3   H O2   Na O2   Fe O2 3   MgO   Auو دیگر مواد   
46/  درصد جرمی 20   /37 74   /13 32   /1 24   /0 96   /0 44   /0 1   

۱ (/18 5   ۲ (/1 85   ۳ (/9 25   ۴ (/0 925  

  درست است؟ عبارتدربارۀ سیلیس چند  .163
  فلزی از خانوادۀ کربن است. شبه آ)

  رود. ترین اکسید، در پوستۀ جامد زمین به شمار می فراوان ب)
  رود. ها به کار می نوع خالص آن در ساخت منشورها و عدسی پ)
  روند.  های ناخالص آن به شمار می کوارتز و ماسه از نمونه ت)
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  درست است؟ عبارتباتوجه به شکل، چند  .164
  دهد. ساختار یک جامد مولکولی سه ُبعدی را نشان می آ)

  کنند. رش از این ماده استفاده میها و ابزار ب در ساخت مته ب)
  ست.چگالی این ماده از گرافیت کمتر ا پ)
  دهد.  این ساختار مدل فضا پر کن الماس را نشان می ت)
۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴  

Hهای  مولکول .165 O2 ای هماننـد کنـدوی زنبـور عسـل بـا  های ........... گوشه شـبکه در ساختار یخ در یک آرایش ......... و ........... بعدی با تشکیل حلقه
  آورند. پدید میای  استحکام ویژه

  شش –سه  –) منظم ۴  هشت –سه  –) نامنظم ۳  شش –دو  –) نامنظم ۲  هشت –دو  –) منظم ۱

  اکسید یکسان است؟ های کربونیل سولفید و گوگرد دی کدام مورد در مولکول .166
  ) تعداد پیوندهای دوگانه۴  ) اتم مرکزی۳  ) نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی۲  ) قطبیت مولکول۱

دهـد، چنـد مـورد از مطالـب داده شـده  کل زیر که نمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشـیدی را نشـان میباتوجه به ش .167
  باشند؟ درست می

    کنند. متمرکز می Aهای به کار رفته پرتوهای خورشیدی را در قسمت  آینه -
  باشند. منبع ذخیره انرژی گرمایی می Cو  Bهای  قسمت -
  باشد. اندازد، بخار آب داغ می را راه می Eخارج شده و مولد  Dای که از قسمت  شاره -
  کند.  منتقل می Dواحد سردکننده است و آب را به قسمت  Fقسمت  -
۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴  
  ها به درستی نشان داده شده است؟ در کدام گزینه مقایسۀ شعاع گونه .168

۱ (Cl Na Na Cl        ۲ (Cl Cl Na Na      

۳ (Na Cl Na Cl        ۴ (Na Cl Cl Na        
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)فی نشده با خط، دارای بار جزئی م در کدام گونه، اتم مشخص .169 ) است؟  

۱ (NO
3   ۲ (C H22  ۳ (SCO   ۴ (NH

4  

ترتیب از  را بـه cو  a  ،bدهـد، کـدام گزینـه مقـادیر  های یونی نشـان می باتوجه به جدول داده شده که آنتالپی فروپاشی شبکه را برای برخی ترکیب .170
  کند؟ راست به چپ به درستی بیان می

۱ ( 704 647 821   

۲ ( 562 853 985  

۳ ( 747 853 821   

۴ ( 562 647 985     

)ها دربارۀ وانادیم  کدام عبارت .171 V)23 درست است؟  

Vآ) آرایش الکترونی یون  2  به صورت[ Ar] d s1 2
18 3   باشد. می 4

  های وانادیم در دریای الکترونی تشکیل شده است. بوده و شبکۀ بلوری آن از کاتیون dب) جزو عنصرهای دستۀ 

Vبا پودر روی،  (V)پ) در واکنش محلول نمک وانادیم  5 دارد. نقش اکسنده را  
  آبی رنگ است.  (III)ت) رنگ محلول نمک وانادیم 

  ) (ب) و (پ)۴  ) (آ) و (ت)۳  ) (آ) و (ب)۲  ) (پ) و (ت)۱

  های زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت .172
  نقطۀ ذوب تیتانیم از فوالد باالتر است. -
  تر است. چگالی تیتانیم از فوالد بیش -
  های موجود در آب دریا بیشتر از فوالد است. تیتانیم با ذرهپذیری  واکنش -
  تیتانیم و آلومینیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.  ،نیتینول آلیاژی از نیکل -
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  نادرست است؟کدام گزینه  .173
  پذیر شده است. که به کمک واکنش شیمی امکانهایی است  گیری از مبدل کاتالیستی از جمله فناوری ) بهره۱
  هایی از جمله وبا در جهان شده است. ) فناوری تصفیۀ آب، مانع گسترش بیماری۲
  دارد.  ی هواها آالیندهبین در  O3رابطه مستقیم با مقدار گاز  NO2مقدار گاز ) ۳
  الکترونیک، مدیون دانش شیمی است.  ابزارهایهای نمایشگر در  ) گسترش فناوری صفحه۴

  باشند؟ های داده شده درست می چند مورد از عبارت  .174
  اند. گذاری کرده سنجی را برای شناسایی مواد پایه های گوناگون طیف های میان ماده و پرتوهای الکترومغناطیسی روش ها با استفاده از برهم کنش دان شیمی -
  سنجی فرابنفش نام دارد. رود، طیف های عاملی به کار می سنجی که برای شناسایی گروه های طیف ترین روش رایج یکی از -
- MRI سنجی در علم پزشکی است. ای از کاربرد طیف نمونه  
  توان برای شناسایی مواد گوناگون بهره برد.   از برهم کنش امواج رادیویی می -
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  باتوجه به نمودار، کدام گزینه درست است؟ .175
      تر است. سازی بزرگ ) آنتالپی واکنش از انرژی فعال۱

  تر است.االها ب دهنده ها از واکنش آنتالپی فراوردهسطح ) ۲

  باشد. ها می تر از فراورده ها کوچک دهنده مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش) ۳

   یابد.  های اوزون کاهش می دمای ثابت، شمار مول ) با افزایش فشار در۴

کننـد. نقـش  گیرد. بنابراین در آزمایشگاه آن را زیر آب نگهـداری می خودی آتش می طور خودبه فسفر سفید بر خالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به .176
  آب در این فرایند کدام است؟

   aEدهندۀ  ) افزایشaE   ۴دهندۀ  ) کاهش۳  ) بازدارنده۲  ) کاتالیزگر۱

K   Na   Li   
  کاتیون

 آنیون

a   926   1037   F   
715   787   b   Cl   
689   c   807   Br   
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  دوازدهم ریاضی              ۸   آزمون   

Nاگر تعادل:  .177 (g) O (g) NO(g) 2 2 معین برقرار شده و مقدار یک مول از هر یـک از گازهـای لیتر در دمای  ۴در ظرفی سربسته با حجم  2

N2  وO2  در مخلوط تعادلی موجود باشد، مقدارNO  در حالت تعادل برابر چند مول است؟(K / )  31 6 10   
۱ (/0 02   ۲ (/0 04   ۳ (/0 08   ۴ (/0 01   

/باتوجه به جدول زیر که مربوط به خودروهای بنزینی است چنان چه در شهری  .178  54 0 کیلـومتر مسـافت طـی  20خودرو، روزانه به طـور میـانگین  10
  کند؟ لوگیری میهای کاتالیستی در مدت زمان یکسال از ورود چند تن آالینده به هوا کره ج کنند، استفاده از مبدل

۱ (/  32 33 10  

۲ (/  31 32 10  

۳ (/  41 32 10  

۴ (/  42 33 10      

  دمای ..........، فشار ............. اتمسفر و کاتالیزگر ............ است. ،»برها« شرایط بهینه برای تولید، آمونیاک در فرایند .179

۱ (C0450 ،200  ،Fe(s)      ۲ (C0200  ،450  ،Fe(s)   

۳ (C0200  ،450  ،Fe O (s)2 3     ۴ (C0450  ،200  ،Fe O (s)2 3    

SOباتوجه به تعادل:  .180 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 یک از موارد داده شده درست هستند؟ کدام  

آ) عبارت ثابت تعادل به صورت 
[SO ]

K
[SO ][O ]

 3
2 2

  باشد. می 

  شود. جا می ب) با افزایش فشار، تعادل به سمت تولید گوگرد تری اکسید جابه

  د.شو جا می پ) با افزایش دما، تعادل در جهت تولید فراورده جابه

  یابد.   های رفت و برگشت افزایش می ت) با کاهش حجم، سرعت واکنش
  ) (آ) و (پ)۴  ) (پ) و (ت)۳  ) (ب) و (ت)۲  ) (آ) و (ب)۱

H)؟ استباتوجه به شکل زیر کدام گزینه دربارۀ تعادل تهیۀ گاز آمونیاک در دمای ثابت درست  .181 ,N :g.mol )  11 14   
N (g) H (g) NH (g) 2 2 33 2  

   تر است. ) کم۱) نسبت به تعادل (۲مقدار عددی ثابت تعادل در تعادل ( )۱

      کند. تغییری نمی ) ۱) نسبت به تعادل (۲در تعادل ( H2) غلظت ۲

  ) است.۱تر از سامانه ( ) بیش۲هر سامانه ( ) ثابت تعادل در۳

   شود. ) بیشتر می۱نسبت به تعادل () ۲در تعادل ( NH3) غلظت ۴

  باشند؟ داده شده، درست می عبارتچند مورد از  .182
  اند. خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و معادن مس، آهن و طال از جمله منابع شیمیایی ارزشمندی هستند که به طور یکسان در جهان توزیع شده  نفت -
  روند. به شمار میهای پتروشیمی  آمونیاک، سولفوریک اسید، متانول و بنزین جزو فراورده -
  شود. وری اقتصاد یک کشور می فروشی، سبب رشد و بهره به کارگیری فناوری و خام -
99/قیمت فلز مس با خلوص  -   طور چشمگیری بیشتر است. درصد به 96درصد نسبت به فلز مس با خلوص  9
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  کدام کاربردها به ترتیب برای کلرواتان، اتانول، اتیل استات و اتانوئیک اسید درست است؟ .183
  سرکه –چسب حالل  –کننده  ضدعفونی –حس کننده موضعی  ) افشانه بی۱
  حالل چسب –سرکه  –حس کننده موضعی  افشانه بی –کننده  ) ضدعفونی۲
  ضدعفونی کننده –سرکه  –حالل چسب  –کننده موضعی  حس ) افشانه بی۳
  سرکه  -کننده موضعی  حس افشانه بی –کننده  ضدعفونی –) حالل چسب ۴

CO  x  ایی آالیندهیفرمول شیم yC H  NO  
مقدار آالینده بر حسب گرم به 
  ازای طی یک کیلومتر

5/  در غیاب مبدل کاتالیستی 99  /1 67   /1 04  
0/  در حضور مبدل کاتالیستی 61   /0 07   /0 04  
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  دوازدهم ریاضی        ۸         آزمون 

  کدام است؟ (PET)اتیلن ترفتاالت  پلیواحد تکرارشونده  .184

۱ (
  
۲ (

  

۳ (
  
۴ (

 
  

   اند؟ نادرستهای داده شده  چند مورد از عبارت .185
  توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست که می ترین عضو خانواده الکل سمی و ساده رنگ، غیر متانول مایعی بی -
مقاومت در برابر خـوردگی، کاربردهـای وسـیعی در زنـدگی پیـدا هایی مانند چگالی کم، نفوذپذیری نسبت به هوا و آب، ارزان بودن و  ها به دلیل ویژگی پالستیک -

  اند. کرده
  پذیری بسیار زیادی دارد. گاز متان سازندۀ اصلی گاز طبیعی بوده و واکنش -
  دیل شود. های سودمند تب دهنده به فراورده های واکنش تری از اتم تر است که شمار بیش یک واکنش شیمیایی هنگامی از دیدگاه اقتصادی به صرفه -
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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  دوازدهم ریاضی             ۸      آزمون پاسخ 

  )ساعد آقاسی (مؤلف:         فارسي

.1 ور) (تعب: رنج) (محظور: مانع و گرفتاری) (محظوظ: بهره )؛۴گزینۀ  
.2 هراتکشیده / روایی: ارزش و اعتبار / معّمر: سالخورده / هریوه: هروی، منسوب به  آخته: بیرون )؛۲گزینۀ  
.3 است.» فکر و تدبیر«به معنی » اندیشه«ها، واژۀ  است در سایر گزینه» ترس و بیم«به معنی » اندیشه«، ۱در بیت پرسش و گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.4 امالی درست واژه: نخاست )؛۳گزینۀ  
.5 ها: نغز، موّجه امالی درست واژه )؛۲گزینۀ  
.6 و معطوف به عشقالیه  مضاف رندی  )؛۴گزینۀ  
.7 ها، حرف عطف است. حرف ربط و در سایر گزینه ۲در گزینۀ » و«حرف  )؛۲گزینۀ  
.8 نهاد سپهر  )؛۳گزینۀ  
.9  و پسـوند نـدارد. سـاده اسـت » روان«در هر بیت به این شرح است: الف) (تابان: پسوند صفت فاعلی / درخشان: پسوند صفت فـاعلی) واژۀ » ان«پسوند  )؛۳گزینۀ  

 پسوند جمع) ت) (کوهان: پسوند شباهت)»: ان« ب) (نگران: پسوند صفت فاعلی) (دگران: پسوند جمع) پ) (کیان: جمع ِکی: شاهان 
.10 از آثار آلفونس دوده است.» های دوشنبه قّصه« )؛۲گزینۀ  
. 11: مصراع دوم دلیـل و مثـالی اسـت بـرای اثبـات مصـراع اّول ۱، حسن تعلیل) وجودندارد. گزینۀ ۴ض) و (در گزینۀ ، تناق۲، تلمیح) (در گزینۀ ۱(در گزینۀ  )؛۳گزینۀ  

: تشـبیه قامـت بـه ۴تله ؛ تضاد: دد، دام (مصراع اّول)) / گزینۀ  -۲حیوان وحشی  -۱: جناس تام (دام: ۳مجاز از قیامت / گزینۀ » فردا: «۲اسلوب معادله / گزینۀ 
 کمان؛ ناوک بال: اضافۀ تشبیهی

.12 ها) : حیله۲ ها : دست ۱(تشبیه: دشنۀ حکمت) (جناس: ُبکش، ِبکش) (دیو: استعاره از هوای نفسانی) (ایهام: دستان  )؛۱گزینۀ  
شدن) (پ: چشم مرّوت: اضافۀ استعاری و تشخیص) (ت: تشـبیه  اختن کنایه از تسلیم(الف: مجاز: الحمد مجاز از سوره یا آیۀ قرآن مجید) (ب: سپراند )؛۲گزینۀ   13.

 عارض و قامت به گل و سرو)
.14 : نکوهش تعّلقات مادی است.۱مفهوم کّلی گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.15 نشینی با سلطان و گل هستند. ترتیب، مشتاق هم طاووس، طالب بهشت است و باز و بلبل، به )؛۴گزینۀ  
.16 کنند. ها و بیت پرسش، به ضرورت جانبازی در راه عشق، اشاره می ، تقابل عقل و عشق است. سایر بیت۳گزینۀ  )؛۳گزینۀ  
گونـه اگـر چـه هـر نوشـته  : خداوند خالق خرد است و خرد قادر به درک او نیسـت، همان۱بیانگر ناتوانی خود در شناخت خداوند است. معنی بیت  ۱گزینۀ  )؛۱گزینۀ   17.

 داند. ها و بیت پرسش، خداوند را عامل و فاعل همۀ امور می گنجد. سایر بیت است ولی انگشت در نوشته نمی حاصل کار انگشت
.18 ورزی ها: دعوت به عشق ای ندارد. مفهوم کّلی سایر گزینه : عاشق باید در برابر معشوق، تسلیم باشد. عاشق از خود اراده۱مفهوم کلی گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.19 ها: تقابل عشق و تعّلقات مادی است. ارزشی زندگی بدون عشق. مفهوم کّلی سایر بیت : عشق، سرچشمۀ حیات است یا بی۴مفهوم کّلی گزینۀ  )؛۴گزینۀ  
.20  ۳فارسی  ۱۴ر. ک درس  )؛۳گزینۀ  

  )محمدتقی بابائیان(مؤلف:         عربي
کـه »: أن نفهـم«بـه وسـیلۀ آن / »: ِبـه«تـوانیم /  می»: نستطیع«ای توانمند /  فکر و اندیشه»: رٌ فکٌر قادِ «داشته باشیم / »: کاَن لنا«هر گاه، اگر / »: اِذا« )؛۳گزینۀ   21.

  از کتاب»: عن الکتاب«کند /  نیاز نمی ما را بی»: التغنینا«پس تجربه / »: فالّتجربة«خوانیم /  چیزی را که می»: ما نقرأ«بفهمیم، بدانیم / 

در راه خـدا / »: هللا في سبیل«ماند /  بیدار می»: تسهرُ «از ترس خدا / »: ِمن خشیة هللا«شود /  شود، سرشار می لبریز می»: تفیض«چشمی که / »: عینٌ « )؛۱گزینۀ   22.
  روز قیامت»: یوم القیامة«گرید /  نمی»: التبکي«

گرامی داشتن، تجلیل کـردن / »: باإلجالل«تر، سزاورتر /  تهشایس»: َاحّق «ادب کننده، ادب آموزندۀ آن / »: مؤّدبها«معلم و آموزگار خود / »: معّلم نفسه« )؛۴گزینۀ   23.
  ادب آموزنده آنان»: مؤّدبهم«از معلم و آموزگار مردم / »: ِمن معّلم الّناس«

تـا از آن »: لیخـرج منـه«: کتابی را / »کتاباً «که بخوانیم / »: أن نقرأ«بر ماست، ما باید / »: علینا«ذکر، یادآوری / »: بالّذکر«شایسته، الیق، سزاوار / »: جدیرٌ « )؛۲گزینۀ   24.
  به طور عمیق (تأثیرًا مفعول مطلق نوعی است)»: تأثیرًا عمیقاً «در وجودمان / »: في أنفسنا«تأثیر بگذارد / »: ُیؤّثر«فایده و سودی / »: بفائدةٍ «بیرون بیاید، خارج شود / 

سرگرمی، آیۀ قرآن »: َلهوٌ «بازیچه / »: َلِعٌب «بجز / »: اِالّ «زندگی دنیا / »: الحیاة الّدنیا«است / » نیست«حرف نفی است به معنی »: ما«بررسی کلمات:  )؛۲گزینۀ   25.
  مثبت معنی کرد. زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی است.» تنها«یا » فقط«توان آن را با آوردن  است و می» حصر«بیانگر 

.26  ) خدا را بسیار یاد کنید۳) بدون شک خدا با موسی سخن گفت ۲) به رستگاری بزرگی دست یافتم ۱ها:  شکل درست گزینه )؛۴ینۀ گز 
َلیتني: ای کاش من   ۴) در گزینه ۳، ۱َلْیَت (رد گزینه »: کاش«بوده که به خاطر مضاف شدن نون آن حذف شده است. » جناحین«جناحي در اصل  )؛۲گزینۀ   27.
  بیاید.» انسان«تواند با کلمه  نمی

.28  شود حتی با خرج کردن و انفاق آن ترجمه: دانش کم نمی )؛۳گزینۀ  
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  ریاضیدوازدهم            ۸         زمونپاسخ آ

.29  تواند حرکت کند. ترجمه: کوسه ماهی بعد از دچار شدن به سم نمی )؛۴گزینۀ  
.30  کند. بیند ویران می هر چیزی را که در مقابل خودش میکشد و  ترسند؟ زیرا آن نیرومند است که می چرا مردم از کوسه ماهی می )؛۴گزینۀ  
) خون را ۱ها:  سایر گزینه» یابد گرچه کوچک و دور باشد شکارش را می«کند یعنی  هر حس بویایی در اختیار دارد که به سوی قطرۀ خونی او را راهنمایی می )؛۲گزینۀ   31.

  تر از انسان است. تر و قوی ) حس بویایی او کمی بیش۴خورد.  و چیزی را جز آن نمی) غذایش خون است ۳گردد.  زیاد دوست دارد پس به دنبال آن می

) مزید ۴نایب فاعل دارد. » فاعل«) الزم، فعل مجهول باید متعدی باشد بنابراین الزم نادرست است و فعل مجهول فاعل ندارد. بجای ۲ها:  نادرستی گزینه )؛۱گزینۀ   32.
  نادرست است همان طور که بیان شد فعل مجهول فاعل ندارد.» فاعله«اب تفضیل است) از ب» یسّمی(«ثالثی من باب افعال 

.33  الیه است، مضاف» قتل«) مصدر آن ۴است. » سم«است، و صفة برای » قتل» «قاتل«مصدر » مؤنث) «۳است. » قتل«، »قاتل«) فعل ۲ها:  نادرستی گزینه )؛۱گزینۀ  
.34  شود مگر از چوب درخت بلوط که نادرست است. یعنی ظرف، ظرف ساخته نمی» الوعاء« )؛۲گزینۀ  
.35  کند. ای و اگر تو فرد پست را گرامی بداری او سرپیچی و نافرمانی می هر گاه تو کریم و بزرگوار را گرامی بداری او را حاکم کرده )؛۴گزینۀ  
گرداند /  کند و نزدیک می یقّرب: دور می ) یبّعُد ۲نهایة: شروع و پایان  شود / بدایة  شود و ارزان می َیرُخُص: گران می ) َیغلو ۱ها:  بررسی گزینه )؛۳گزینۀ   36.
  کثیر: کم و زیاد االعداء: دوستان و دشمنان / قلیل  ) األصدقاء ۴البعید: نزدیک و دور  القریب «

ام (چیزی را) بـه  من از دوران کودکی«منه حذف شده است.  که مفعول است به عنوان مستثنی» شیئاً «منه حذف شده است.  مستثنی» حصر«در قاعده  )؛۳گزینۀ   37.
  باشند. منه می مستثنی» صغار) «۴» نا«) ضمیر ۲) األفالم ۱ ها: های مادربزرگ مهربانم را. سایر گزینه آورم مگر قصه یاد نمی

مفعول دوم » لباساً «مفعول مطلق وجود ندارد.  ۴باشند ولی در گزینۀ  مفعول مطلق تأکیدی می» تکلیماً «، »استغفاراً «، »صبراً «گزینه اول به ترتیب  ۳ر د )؛۴گزینۀ   38.
  است. مادر به کودکش لباس سفیدی پوشانید.» ألبست«برای فعل 

) ۳) االنسـان ۱ها:  سـایر گزینـه» سی در زندگی پیشرفت نکرده مگر افراد کوشـای راسـتگوک«باشد که حذف شده است.  می» َاحدٌ «منه محذوف  مستثنی )؛۲گزینۀ   39.
  باشند. منه می ) أحدًا، مستثنی۴نتایج المسابقات 

.40  صفت نیست بلکه قید زمان است.» دائماً «) واژۀ ۲است. توجه: در گزینۀ (» کرَّم«جنس  مصدری هم» تکریماً « ۳در گزینۀ  )؛۳گزینۀ  

  دين و زندگي
.41  )علی شلفی(       ۳گزینۀ  
.42 )سعید شبقره(   باشند. های شیطان برای دور کردن انسان از توبه می بیانگر حیله ۳و  ۲، ۱گزینه  )؛۴گزینۀ  
.43 )مرتضی محسنی کبیر(   فرماید: الّتوبة تطهّر القلوب و تغسل الّذنوب. در این باره می هاست. حضرت علی توبه پاک شدن از آلودگی )؛۳گزینۀ  
.44 )مرتضی محسنی کبیر(   آمرزد. یعنی خداوند همه گناهان، حتی شرکت را می» اِّن هللا یغفر الّذنوب جمیًعا«برای گناه به کار رفته و » روی در ستم به خود زیاده« )؛۱گزینۀ  
.45 )قرهسعید شب(   کند. یعنی: خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی» و ُهللا الیهدي القوم الّظالمین« )؛۴گزینۀ  
فروختند منفعت خوبی  کردند و آنان که شراب می این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز رایج بود و آنان که قماربازان ماهری بودند، بسیار سود می )؛۲گزینۀ   46.

 )سعید شبقره(   اند. آور بوده نظر مادی زیانها حداقل از  ها و مکان توان گفت که در همۀ زمان صحیح نیست زیرا نمی ۲آوردند، بنابراین گزینه  به چنگ می
ماندگی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی است که عـالوه بـر آثـار  ترین عوامل عقب گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از مهم گری و تجمل اشرافی )؛۲گزینۀ   47.

 )سعید شبقره(   شود. ر میان مردم میگرایی د گرایی و مصرف اعتمادی عمومی و رواج تجمل منفی اقتصادی، باعث بی
و اول، استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان، دوم، پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصلۀ طبقاتی، سوم حرکـت بـه سـوی آبـادانی  )؛۳گزینۀ   48.

 )سعید شبقره(   عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی
ها بـاقی  این حکم نه تنها برای دیروز بلکه برای امـروز و فـردای انسـان» به زنا نزدیک نشوید قطعًا آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است«ترجمۀ آیه  )؛۱گزینۀ   49.

 )سعید شبقره(   است.
.50 )سعید شبقره(   تزکیه کرد، رستگار شد. فرماید: به یقین هر کس خود را قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیۀ نفس دانسته و می )؛۲گزینۀ  
اشـاره دارد. آیـۀ » دعوت به علم آموزی و تفکر و تعقـل«از معیارهای تمدن اسالمی به  از رسول خدا» طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است«حدیث  )؛۴گزینۀ   51.

 (علی شلفی)  اشاره دارد.» پذیرش والیت و حکومت اسالمی«از معیارهای تمدن اسالمی به » مر منکمیا اَّیها اّلذین آمنوا اَطیعو هللا و اَطیعوا الرّسول و ُاولي االَ «شریفۀ: 
.52 ) و الهم َیْحَزنون ۳) َو الخوف َعَلیِهْم ۲) َفَلُهم َاْجُرُهم ِعنَد َربِِّهم ۱بشارت خداوند به اهل ایمان و عمل صالح، برخورداری آنان از این سه مورد است:  )؛۴گزینۀ  

) نتیجه ایمان و تقوا و باز ۲باشد.  می» توفیق الهی«) نتیجه جهاد در راه خدا (َو اّلذیَن جاَهُدوا فینا) و از مصادیق سنت خاص خدا ۱ها:  ل نادرستی سایر گزینهدلی
 (زهرا سادات موسویان)   اشاره دارد.» احیای منزلت زن«یا » اصالت خانواده«) پنجمین معیار تمدن اسالمی ۳باشد.  می» توفیق الهی«هم از مصادیق سنت خاص 

ای بنا نهد که در آن، به جای حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی حاکمیـت داشـته باشـد و نظـام  به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه پیامبر )؛۱گزینۀ   53.
ر محور حاکمیت الهی و که: بنای تمدن اسالمی، بر محور توحید است ولی بنای جامعه اسالمی، ب اجتماعی بر پایه قوانین و دستورات الهی استوار گردد. قابل توجه این

 )زهرا سادات موسویان(   باشد. دستورات خداوند می
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  دوازدهم ریاضی             ۸      آزمون پاسخ 

دادند، بار دیگر برخی از رفتارهای جـاهلی  هایی که پیامبر و یارانش را اسوه و سرمشق خود قرار نمی گیری حکومت های اسالمی و شکل با توسعۀ سرزمین )؛۳گزینۀ   54.
و من آیاته َان خلق لکم من َانفسکم َازواجًا لتسکنوا اِلیها و َجعل َبْیَنکم َموّدة و رحمة اِّن فی ذلک آلیاٍت «د با مفاد آیۀ نسبت به زن پیدا شد. این رفتار جاهلی در تضا

 )فردین سامقی(   باشد. می» لقوم یتفکّرون
ارتباط » ذیَن آمنوا َاطیعوا هللا و َاطیعوا الّرسول و ُاولی االمَر منکمیا َاّیها الّ «یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی برقراری والیت الهی است که با مفاد آیۀ  )؛۴گزینۀ   55.

 )فردین سامقی(   عباسی و بنی امیه از دایرۀ والیت الهی خارج شدند و آنان براساس امیال خود حکومت کردند. دارد. خلفای بنی
.56 )سعید شبقره(   ها گیری از تجربیات سایر تمدن بهره -۲یم تحریف شده کلیسا و تعال -۱های پیدایش تمدن جدید اروپا عبارتند از:  زمینه )؛۴گزینۀ  
.57 )زهرا سادات موسویان(   ۴گزینۀ  
.58 )اقدس پورمند(   تر از طبیعت مندی بیش توانایی بهره -۲رشد سریع علم  -۱آثار و پیامدهای مثبت تمدن جدید اروپا در حوزۀ علم عبارتند از:  )؛۲گزینۀ  
هـای تبلیـغ در  های نادرست به دیگـران رسـاند و روش توان با روش میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد حق را نمی )؛۴گزینۀ   59.

 )سعید شبقره(   ها مجادلۀ نیکو در مناظره -۳نصیحت و اندرز  - ۲مبتنی بر عقل و خرد  -۱نظام جهانی عبارتند از: 
هـای سـنگینی بـه مـردم همـان سـرزمین  صاحبان سرمایه و صنعت، منابع طبیعی اکثر نقاط جهان را به بهایی اندک خریدند و کاالهای خـود را بـا قیمت )؛۱گزینۀ   60.

کردند و ذخایر  را تصرف میتر و بخشی روز به روز فقیرتر شدند. استعمارگران به بهانه آباد کردن، کشورها  فروختند، بدین ترتیب بخش کوچکی از جهان روز به روز غنی
  )سعید شبقره(   بردند. ها را به تاراج می گران قیمت آن

  (مؤلف: روزبه شهالیی مقدم)    انگليسي 

.61 »ام که آنها قصد دارند باهم ازدواج کنند. اینطور نیست؟ رسد، من شنیده نظر می گرچه کمی عجیب بها«معنی جمله:  )؛۳گزينۀ  
 (tag question)شروع شود، دنبالۀ سوالی ”… ,I’ve heard, I think, I know, I feel, I suppose, I guess, I believe“در صورتی که جملۀ پایه با  توضیح:

  است. ”they are going to get married“رود. در این تست، جملۀ وابسته  به کار می(جملۀ دوم) برای جملۀ وابسته 
.62  »آتش تحت کنترل درآمد، اما خلبان مجبور شد فرود اضطراری داشته باشد.خوشبختانه «معنی جمله:  )؛۲گزینۀ  

در جملۀ دوم و  (was)فعل گذشته به کار نرفته، وجه جمله مجهول است. ضمنًا با توجه به فعل متعدی است و چون مفعول بعد از (آوردن)  ”bring“فعل توضیح: 
  شود. ده میمفهوم جمله، از ساختار مجهول زمان گذشتۀ ساده استفا

.63 »کرد. من برای او احترام بسیار زیادی قائلم. هر روز هفته تمرین می متعهداستیون به عنوان یک ورزشکار «معنی جمله: )؛ ۳گزینۀ  
  ها:  معنی گزینه

  ) فراموشکار۴  متعهد) ۳  ) قدردان، سپاسگزار۲  ) کنجکاو۱
.64 »کردم. سربلندیم خیلی احساس راستش را بخواهی از این که در تیم ملی بسکتبال قرار گرفت«معنی جمله: )؛ ۱گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ، منتخب) گزینشی۴  آور ) شگفت۳  ) غیرواقعی، تخیلی۲  سربلندی) ۱
فقط آشـپزی، سـفر یـا حیوانـات خـانگی  حتی اگردارند،  مشترکۀ شان قدیمی شده باشد، چند عالق ها، هر چقدر هم که رابطه بیشتر زوج«معنی جمله: )؛ ۴گزینۀ   65.

 » باشد.
  ها:  معنی گزینه

  مشترک) ۴  ) پیشنهاد۳  ) عفونت۲  ) قالب۱
.66 » رسان باشند. شوند، گاه ممکن است بیش از آن که سود برسانند آسیب به کشورهای فقیرتر طراحی می کمکهای عظیمی که برای  پروژه«معنی جمله:  )؛۲گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ) برخورد کردن۴  کردن أسیس) ت۳  کمک کردن) ۲  قدردانی کردن) ۱

اش را  ها رفتارشـان دوسـتانه، او فقـط قهـوه های محل رفت، اما هرچند آنجا شلوغ بود و آدم ِفرد برای تماشای بازی فوتبال به یکی از کافه«معنی جمله:  )؛۳گزینۀ   67.
 ».در خودش بودنوشید و 

  : ها معنی گزینه
  دن بهمنجر ش) ۴   در خود بودن) ۳  ) چسبیدن به۲  ه) مرتبط بودن ب۱
.68  ها:  معنی گزینه)؛ ۲گزینۀ  
  ) اما۴  ) پس۳  یا) ۲  ) و۱
.69  .)۲و۱های  شود (دلیل رد گزینه استفاده می than، از moreضمنًا با توجه به نشانۀ صفت تفضیلی  درست است. ۴در گزینۀ  اجزای جمله تنهاترتیب توضیح:  )؛۴گزینۀ  
.70   ها: معنی گزینه )؛۳گزینۀ  
  ) پرمعنا۴  پیچیده) ۳  ) جمعی۲  ) نامرئی۱
.71  ها:  معنی گزینه )؛۲گزینۀ  
  هر کدامکه ) ۴  (که) ) هر چیزی۳  (که) هر وقت) ۲  برای هر کسی، هر کسی که )۱
.72  حذف شده است. ”which/that“در این جمله ضمیر موصولی مفعولی توضیح:  )؛۱گزینۀ  
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  ریاضیدوازدهم            ۸         زمونپاسخ آ

.73  »برای نوازندگی در گروه جوزف آلیور توان از متن چنین استنباط کرد که لوئیز آرمسترانگ برای کدام دلیل زیر به شیکاگو رفت؟ می«معنی جمله:  )؛۳گزینۀ  
  ها:  معنی گزینه

  ) برای یادگیری نواختن جاز به سبک شیکاگو ۲  برای تشکیل دادن گروه موسیقی خودش) ۱
 ) برای ضبط آثار با گروه هات فایو۴    برای نوازندگی در گروه جوزف آلیور) ۳
گـروه جـاز  های جاز چشمگیری بسازد؟ آهنگ  پوست زیر اولین گروهی بود که توانست مجموعه های سیاه یک از گروه کداممتن،  راساسب«معنی جمله:  )؛۴گزینۀ   74.

 »کینگ آلیورکرئول 
  ها: معنی گزینه

  گروه جاز کرئول کینگ آلیور) ۴  ) گروه رد هات پپرز۳  ) گروه فلچر هندرسون۲  گروه هات سون) ۱

.75  .»کرد ای موسیقی جاز را تحسین می میالدی، مخاطب گسترده ۱۹۳۰در دهۀ  کند؟ گیری زیر پشتیبانی می متن از کدام نتیجه«معنی جمله:  )؛۱ گزینۀ 
  ها:  معنی گزینه

  .کرد ای موسیقی جاز را تحسین می میالدی، مخاطب گسترده ۱۹۳۰در دهۀ  )۱
   ) موسیقی کالسیک تأثیر زیادی روی موسیقی جاز داشت.۲
  گردد. نز در اوایل قرن نوزدهم برمییلروا) اصل موسیقی جاز به نیو۳
 تر از آمریکاست. ) موسیقی جاز در اروپا شناخته شده۴
.76  ».واشنگتون دی سی یک از شهرهای زیر در متن به عنوان مرکزی برای جاز ذکر نشده است؟ کدام«معنی جمله:  )؛۲ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  نزیلروانیو) ۴  ) شیکاگو۳  واشنگتون دی سی) ۲  نیویورک) ۱
.77  ».دارندشناسی و برق به نظر با هم ارتباط نزدیکی  زیستایدۀ اصلی متن چیست؟ «معنی جمله:  )؛۳ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  ها به طور بالقوه خطرناکند. مارماهی )۱
  مردم زیان خواهند کرد.  رقب) بدون ۲
  .شناسی و برق به نظر با هم ارتباط نزدیکی دارند زیست) ۳
  وجود دارد که دانشمندان باید کشف کنند. رقب) هنوز چیزهای زیادی دربارۀ ۴
.78  .»کنند ها کار نمی برقی آسانسورها و پله کند به جز این که نویسنده تمام موارد زیر را به عنوان نتیجۀ قطع برق مطرح می«معنی جمله:  )؛۴ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  های راهنما کار نخواهند کرد.  ) چراغ۲  غذاهای داخل یخچال ممکن است خراب شوند.) ۱
  .کنند ها کار نمی برقی آسانسورها و پله) ۴    ) مردم باید به نور شمع اتکا کنند.۳
.79  ».برای ارائۀ مثالی از یک مولد برق جاندار کند؟ های برقی اشاره می چرا نویسنده به مارماهی«معنی جمله:  )؛۴ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  ) برای توصیف یک منبع جدید انرژی برق.۲  ها دوری کند. برای هشدار به خواننده که از آن) ۱
  .برای ارائۀ مثالی از یک مولد برق جاندار) ۴  کنیم. چه در خانه استفاده می ها با آن برای مقایسۀ ولتاژ آن) ۳
.80  ».تر خواهد بود بار الکتریکی آن قوی توان این طور نتیجه گرفت که هر چه طول مارماهی بلندتر باشد، از متن می«معنی جمله:  )؛۲ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  .تر خواهد بود بار الکتریکی آن قوی) ۲    دمندتر خواهد بود.برای علم سو )۱
  تر خواهد بود. ) خوردن آن سخت۴    تر خواهد بود. ) پیدا کردن آن آسان۳

    رياضي

.81   )؛۱گزینۀ  

  
x x

f (x) f ( ) (x )(x ) ( )( )f ( ) lim lim
x cos x cos 

         
  1 1

1 2 3 1 21 21  

  )گروه علمی(  

f )؛۲ گزینۀ  ( ) .82  گذرد.  برابر شیب مماس در نقطه است. این خط از مبدأ نیز می 2

  f ( )


  


5 0 522 2 0 4   

  )گروه علمی(  
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  دوازدهم ریاضی             ۸      آزمون پاسخ 

.83   )؛۲ گزینۀ 

  g ( )g ( )( ) ( )
( )g g ( )

        
2

3 3 2
4 4 3 2 2 12 3 12 3612

  

  )گروه علمی(  

xتابع در  )؛۳ گزینۀ   fناپیوسته است پس:  1 ( ) fوجود ندارد و چون پیوستگی راست هم ندارد پس  1 ( ) .84  نیز وجود ندارد.  1

   x x

x xf (x) lim f (x) , lim f (x)x   

     
 1 1

2 1 2 11 1  

  )گروه علمی(  

.85   )؛۲ گزینۀ 
  x [x] f (x) cos (x ) cos( x) cos x             2 3 2 2 2   

xنزولی اکید است   x sin x f (x)            2 3 2 3 0 fو      0 (x) sin x     
  )گروه علمی(  

f )؛۲گزینۀ   (x) [x] شمار نقطه مشتق آن صفر است،  شمار نقطه مشتق ندارد و در بی در بیf (x) sin x های ریشه معادلـه  نیز در تمام نقطهcos x  0 86.

xیعنی  kx 
  fدارای مشتق صفر است  2 (x) x x 100 xfو  100 (x)

x




3
2 1

هـا تعـداد  های آن ای و کسر گویا هستند با توجه به معادلـه چند جمله 

  )(گروه علمی  متناهی نقطه بحرانی دارند. 

M(xفرض کنیم  )؛۳ گزینۀ  , x .87 هر نقطه روی نمودار باشد  (

  g(x) AM (x ) ( x ) x x x x x           2 2 2 24 0 7 16 7 16   

  xg (x) x
x x

    
 2

2 7 70 22 7 16
   

  
  )گروه علمی(  

.88  )؛۴ گزینۀ 
  fx x D [ , ] f ( ) f ( )        2 28 0 8 2 2 2 2 2 2 2 2 0   

xهای بحرانی  نقطه   xf (x) x x
x x

        
 

2 22
2 2

2 8 28 0 2
2 8 8

   

f  روش سریع:  ( )      2 4 4 4 fو        0 ( ) 2 4   
  )گروه علمی(  نمودار تابع پیوسته و نسبت به مبدأ تقارن دارد پس مجموع مقادیر ماکسیمم و مینیمم همواره صفر است. 

xدر  fپذیری تابع  کافی است مشتق )؛۱گزینۀ    .89  د. را بررسی کنیم. برای این منظور باید دو شرط زیر برقرار باشن 1
۱ (f  درx    پیوسته باشد. 1

x x

x x

f ( ) lim f (x) lim x
a b (I)

lim f (x) lim (x ax b) a b
 

 

 

 

    
   

     


1 1
2

1 1

1 2 1 1
0

1
  

x) مشتق چپ و راست در ۲    موجود و برابر باشند. 1
x a x f ( ) af (x) a a (II)x f ( )

x





                

2 1 1 22 2 1 11 1 12 2 1
  

(I),(II) b a b     1 1  
  زاده) (فائز صالح

nبه کمک رابطۀ  )؛۳گزینۀ   n(u ) nu u   .90  داریم: 1
sin x cos x.sin x( cos x) sin x.cos x(sin x)f (x) f (x)

cos x ( cos x)
   

 

2 2 2
2 2 2

2 1 2
1 1

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

۶  
 

  ریاضیدوازدهم            ۸         زمونپاسخ آ

cos x.sin x( cos x sin x) cos x.sin x
( cos x) ( cos x)

 
 

 

1
2 2

2 2 2 2
2 1 4

1 1
  

( )( )
f ( )

( ( ) )

   
 2 2

2 24 2 82 2
94 921 42

  

  زاده) (فائز صالح
]در بازۀ  fآهنگ متوسط تابع  )؛۱گزینۀ   , ]0 .91  برابر است با: 4

f ( ) f ( ) (I)  
  


4 0 9 1 3 1 1
4 0 4 4 2  

xدر  f ای آهنگ لحظه   برابر است با f ( ) :بنابراین .  

f (x) f ( ) (II)
x x

     
   

2 1 1
2 2 1 2 1 2 1

  

  داریم: (II)و  (I)حاال از 

          
 
1 1 32 1 2 2 1 42 22 1

  

  زاده) (فائز صالح

fاکیدًا نزولی باشد باید  fکه  برای این )؛۲گزینۀ     منفی باشد. پسf  92  کنیم. رامحاسبه و تعیین عالمت می.
x x(x ) x ( ) x xf (x) f (x)

x (x ) (x )
     

  

2 2 2
2 2

2 1 1 2
1 1 1

  

xو  2های صورت  است. پس کافی است صورت را تعیین عالمت کنیم (ریشه نامنفیمخرج همواره     باشد.) می 0

  
]های  تابع در بازه , )0 )و  1 , ]1   زاده) صالح(فائز   درست است. ۲اکیدًا نزولی است. پس گزینۀ  2

)فـرض کنـیم در ایـن صـورت در بـازۀ  fرا نمـودار تـابع  IIاگر نمودار شماره  )؛۴گزینۀ   ,a) ،f   منفـی و در 93.
(a,c) (c, ) ،f  ــــت می ــــین  باشــــد. هم مثب fچن (a) f (c)   ــــودار  0 ــــذا نم fل   ــــی و در منف
(a,c) (c, )  ،f  چنین  باشد هم مثبت میf (a) f (c)   fلذا نمودار  0   برابرIII باشـد و از روی  می

fنمودار   شود نمـودار  نتیجه میf   بـه صـورتI باشـد میb  وc ریـم باشـند و در ایـن نقـاط دا نقـاط عطـف می
f (b) f (c)   0. 

  )محمدطاهر شعاعی(
.94   )؛۳گزینۀ  

f (x) kx sin x f (x) k cos x k       
1 2 2 0 12  

  )نارص طیوبپیام (

fهای مماس بر منحنی باالی آن قرار دارند یعنی تقعر منحنی رو به پایین است. پس  خط )؛۳گزینۀ    95  کنیم. را محاسبه می.
f (x) x x x f (x) x x x f (x) x x            4 3 2 3 2 26 12 1 4 18 24 12 36 24 

fرو به پایین است پس  نحنیتقعر م (x)  0.  

f (x) x x x        20 3 2 0 1 2 
)پس تقعر در بازۀ  , )1 bرو به پایین است و درنتیجه مقدار  2 a  برابر است با 2 1   زاده) (فائز صالح   .1

xچون  )؛۴گزینۀ    aریشه تکراری است پس  1  1.  96.
f (x) (x ) (x b)  21  

fو چون  ( )  0 b پس 3    . یعنی:3

f (x) (x ) (x ) f (x) (x )(x ) (x ) (x )( x x ) (x )( x )                2 21 3 2 1 3 1 1 2 6 1 1 3 7  
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  دوازدهم ریاضی             ۸      آزمون پاسخ 

 نقطه تماس

  طول نقطه مینیمم
x

f (x) x

    

1
0 7

3
    

  )نارص طیوبپیام (
.97   )؛۲گزینۀ  

f (x) sin x f (x) cos x x         2 3 3 0 2  

f(شیب منفی)  ( )   1 02  

xتقعر رو به پایین  f (x)    02   

xتقعر رو به باال     ) درست است.۲بنابراین گزینۀ  ( f (x)    02   
  )نارص طیوب(

.98   )؛۳گزینۀ  
xy x y A( , )    12 5 7 1 7  

f (x) x ( m)x ( n )x     3 21 2 1 4  

A f ( m) ( n ) n m m n ( )              3 21 1 1 2 1 1 4 7 2 0 2 1  

xf ( ) f ( ) ( x ( m)x n ) |          2
11 1 2 3 2 1 2 1   شیب خط مماس 2

m n n m n m ( )            3 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2  
( ) ,( ) n n n ,m        1 2 2 2 2 2 2 4  
m n   4 2 6  

  )محمدطاهر شعاعی(

xتوانیم جدول تعیین عالمت  می fباتوجه به شکل تابع ؛ )۳گزینۀ  
f (x)



.99  را بنویسیم: 1

  

  
xپس جواب نامعادله 

f (x)





1 )برابر است با  0 , ) ( , ) 1 1 2  در آن قرار دارد. ۳عدد که  

  
  
  
  
  

  )محمدطاهر شعاعی(
.100   )؛۴گزینۀ  

f (x) x mx x f (x) x mx x      4 3 2 3 26 4 3 12   

f (x) x mx ( x mx )      2 212 6 12 6 2 2   
fوقتی دارای دو نقطه عطف است هرگاه  fتابع  (x)    دارای دو ریشه متمایز باشد: 0

f (x) x mx , m          2 20 2 2 0 0 16 0   

m | m | a    2 16 4 4   
  )محمدطاهر شعاعی(

.101   )؛۲گزینۀ  

f (x) x cos x f (x) sin x sin x x ,             
1 7 112 1 4 2 4 0 2 6 6   

)پس تابع دو عطف در  , )0   )نارص طیوبپیام (  دارد. 2
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  ریاضیدوازدهم            ۸         زمونپاسخ آ

.102  کنیم. را ساده می Aابتدا عبارت  )؛۲گزینۀ  
A [ (a a) (a b) (b a) (b b)]        22 4 2

      
  

  داریم:اما 

a b b a   
  

aو                  a b b    0
     

A [ (a b) (a b) ] [ (a b)]       2 20 4 0 3
     

A [ ( sin )] [ ]    0 2 23 4 5 30 30 900  
  )محمود محّمدی(

.103  دو بردار ناصفر هستند. bو  a )؛۳گزینۀ  

 | a b || a b | | a | . | b | sin , | a b | a.b , tana.b | a || b | cos a.b
       

 
   0

  

sintan tan
cos

 
          


31 1 4  

  )محمود محّمدی(
.104   )؛۳گزینۀ  

u || v (m )a b k(ma b) (m )a b kma kb          
        1 2 1 2 0  

(m km)a ( k)b    1 1 2 0
    

bو  aچون 


mراستا هستند باید  هم غیر  km  1 kو  0 1 2 0  

k , m m , m

m

      



1 1 31 0 1 02 2 2
2
3

  

  توان گفت: یا می
mu || v m m m m

m


         


2 22 2 3 21 1 3
   

  )محمود محّمدی(

.105   )؛۴گزینۀ  
i j k

C OA OB i j k     

3 4 1 7 7 7
1 1 2

  
    

  

c.(a b) ( i j k).( i j k)           
        2 2 27 7 7 7 7 7 7 7 7 3 49 147  

V | c.(a b) | | |   
  147 147  

  )محمدطاهر شعاعی(
.106   )؛۲گزینۀ  

AB ( , , )  2 1 3


  

AC ( , , )  1 2 2


  
i j k

S | AB AC | | i j k |            
 

1 1 1 1 262 1 3 4 3 16 1 92 2 2 2 21 2 2

    
   

  )محمود محّمدی(
.107   )؛۲گزینۀ  

S ( a b) ( a kb) ka b b a          
1 115 3 2 2 15 3 4 152 2

      
   

ka b a b k a b ( )        3 4 30 3 4 30 1
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  دوازدهم ریاضی             ۸      آزمون پاسخ 

a b a b sin sin ( )         0 12 3 30 2 3 3 22
  

   

( ), ( ) k k k         1 2 3 3 4 30 3 4 10 3 4 10   

k  
14
kیا     3 k    3 4 10 kیا     2  3 4 10   

  )محمدطاهر شعاعی(
.108   )؛۴گزینۀ  

i j k
a b i j k ( , , )      1 2 1 0 2 0 1 2

0 2 1

   
   

a b i j k ( , , )    4 2 1 4 2
      

(a b) (a b)   
1
2

  
  مساحت مثلث 

i j k
(a b) (a b) i j k ( , , )          0 1 2 10 2 10 2 1

1 4 2

     
  

S (a b) (a b) ( ) ( ) ( )        2 2 21 1 110 2 1 1052 2 2
  

  
  )محمود محّمدی(

aم برای هر دو بردار دانی می )؛۳گزینۀ  


bو  


a   :داریم  b (a.b) a b  
2 222    

  109.
  توان نوشت: پس می

a (b c) a.(b c) a b c     
2 2 22       

  

a b a c a.b a.c b b c       
2 2 2 2         

   

a b a c a b a c a b a c                    
2 22 2 2 2 212 3 5 15 12 225 144 81 9

          
  

  )محمدطاهر شعاعی(
)Aبنا به فرض  )؛۱گزینۀ   , , )1 2 4  ،B( , , )2 4 )Mو  1 , , )1 0 را به دست آوریـم و آن را چهـار برابـر کنـیم تـا  ABMباشد کافی است مساحت مثلث  می 3 110.

  االضالع به دست آید. مساحت متوازی
AB ( , , ) ( , , )       2 1 4 2 1 4 3 2 3


  

AM ( , , ) ( , , )        1 1 0 2 3 4 2 2 1


  

i j k
AB AM i j k AB AM ( )             

  

2 2 23 2 3 4 3 10 4 3 10
2 2 1

  
     

  

AB AM , S(ABM) AB AM        
1 1 5 525 100 5 5 5 52 2 2

   
   

S(ABCD) S(ABM)   
5 54 4 10 52   

 )محمدطاهر شعاعی(
.111   )؛۲گزینۀ  

AB ACAM , BC AC AB
  2

    
   

AB AC AB AC AC ABAM BC ( ) (AC AB)   
    2 2

        
   

AB ACAM BC AB AC AM BC AB AC
       

2
2
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AB AC sin A sin      0 36 8 60 48 24 32
 

   
 )محمدطاهر شعاعی(

,A(aفرض کنیم )؛ ۳گزینۀ   )Bو  0( a, ) .112 ایم در حل مسأله برای حالت کلی تفاوتی ندارد. گر فته ABیعنی مبدأ را وسط  ،0
MA.MB (a x, y).( a x, y) k (x a)(x a) y k x y k a               
  2 2 2 2   

kکه معادله یک دایره است اگر   MAاست و  ABگاه دایره به قطر  آن 0 MB
 

.   

a) الف: )؛۲گزینۀ   b).(a b)  
   aپس  0 b a b  

  
|درست است برابر : . ب a b |  sinاست که برابر  2 2 113  نادرست است چـرا؟ و  :ج. است.

a.bنادرست است.  :د cos   اگر گاه  منفرجه باشد آنa.b  0.  

xهای صحیح هستند پس  چون جواب )؛۴گزینۀ   |1 xیا  5پس  5 1 .114  بنابراین: 1

x x x

x x x


      
  
       
 

1 2 3

1 2 3

61 5 1 825 1 1
   

 )لعلی علیرضا فیوج(
.115   32تعداد حروف الفبا:                        90تعداد اعداد دو رقمی:  )؛۴گزینۀ  

   90 32 1    جواب 2881
  

 )لعلی علیرضا فیوج(
.116  در بدترین حالت داریم: )؛۲ گزینۀ 

  
  

 )لعلی علیرضا فیوج(
.117  داریم: )؛۲گزینۀ  

fیا   9یا  10 ( ) f ( )  1 8 1 8   
!  3 4    تعداد توابع 72

  

  )لعلی علیرضا فیوج(
.118  ها را انتخاب کنیم. جایگاهی که در شکل زیر مشخص شده است سه تا از آن ۷را به صورت زیر بنویسیم و از  ۲است اعداد  کافی )؛۳گزینۀ  

   
 

7 تعداد مطلوب 353      2 2 2 2 2 2   

 )احسان خیرالهی(

تواند یک باشد و بقیه  فقط می a32باشد، چرا؟  ۳تواند  فقط می a22است که فقط یکی است.  ۳های التین کاهش یافته از مرتبه  در اساس تعداد مربع )؛۱گزینۀ   119.
  شوند. نوشته می

1 2 3
2 3 1
3 1 2

   

 )احسان خیرالهی(
.120   )؛۱گزینۀ  

( )    4 43 3 2 3   عضوی ۳عضوی به  ۴مجموعۀ  پوشا از یک تعداد توابع 36
  

 )احسان خیرالهی(
کبوتر (بیش  ۳ها  که دست کم در یکی از النه کبوتر داریم. برای آن n2در نظر بگیریم و در هر النه دو کبوتر قرار گیرند در این صورت  nها را  اگر تعداد النه )؛۲گزینۀ   121.
nکبوتر) قرار گیرد باید حداقل  ۲از  2   کبوتر داشته باشیم. داریم: 1

maxn n n n       2 1 65 2 64 32 32   
 )احسان خیرالهی(

.122   )؛۳گزینۀ  
  ـــــ aــــــ c ـــــ d ـــــ e ـــــ f ـــــ g ـــــ
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! !! !
! !
        

6 776 5 73 3   جواب 4

  روش دوم: 
! ! ! !
!
   

9 8 7 5 73   
  )داداشی محسن(

.123  کنیم. یک متغیر کمکی اضافه می )؛۲گزینۀ  
y  xو      0 , x ,x 1 2 3 1  ;   x x x y   1 2 3 8   

x x x y          1 2 3 8 1 1 1 5   
!

! !
              

85 4 1 8 564 1 3 3    ها تعداد جواب 5

  )داداشی محسن(  تغییر دهید تا جواب به دست آید. ۸تا  ۳و سمت راست را از  بندی کنید توانید حالت روش دیگر: می

.124   )؛۴گزینۀ  

B ( ) ( )   

0 1 2 3
3 2 0 1 2 3 2 3 101 0 3 2
2 3 1 0

   

 )گروه علمی(
.125   رسید. می ۳اکنون دو مربع را جدا کنید به گزینۀ  )؛۳گزینۀ  

( , )2 3  ( , )3 1  ( , )1 2  

( , )1 1  ( , )2 2  ( , )3 3  

( , )3 2  ( , )1 3  ( , )2 1  

  
 )گروه علمی(

  )میرخانیرضا (مؤلف:   فيزيك

برای انسان، بلندی صوت برای شنونده باید کـافی باشـد. گـوش انسـان بـه  Hz2000تا  Hz20ه بسامدهای برای شنیدن یک صوت عالوه بر محدود )؛۳گزینۀ   126.
سـرعت  ترین است. کم  این گستره ردبنابراین تراز شدت صوت ها را بشنود.  تواند آن ترین شدت می حساس است، یعنی با کم Hz5000تا  Hz2000بسامدهای 

 یابد. در هوا با افزایش دما، سرعت انتشار صوت افزایش می ؛دبه دما نیز بستگی دار محیط های فیزیکی هانتشار صوت عالوه بر مشخص

.127 کنیم. خواهیم داشت:  را به طرف باال انتخاب می yمحور  )؛۴گزینۀ  

y at , a g   21
2  

   مدت حرکت سنگ از لحظۀ رها شدن تا برخورد به زمین برابر است با:

t t t s       2 2 8080 5 16 45   

  یابد.  صوت با سرعت ثابت انتشار می
v mv f v /
f s

        0 64 500 320  

  رسد. از زمین به گوش شخص می tت ددر م vصوت با تندی 
y vt t t / s        80 320 0 25  

Tt t t / / s     4 0 25 4 25   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

۱۲  
 

  ریاضیدوازدهم            ۸         زمونپاسخ آ

تر از گازها است. بـر  ها بیش ها و در مایع تر از مایع معموًال در جامدها بیشسرعت انتشار صوت  –شود.  صوت موج مکانیکی است و در خالء منتشر نمی )؛۳گزینۀ   128.

vطبق رابطۀ 
f

  ترین است. چون بسامد ثابت است، طول موج متناسب با سرعت انتشار است. بنابراین طول موج انتشاریافته در آهن بیش    

.129 دهد. سینوسی است، هر مولکول هوا در مکان ثابتی حرکت نوسانی ساده انجام میموج صوتی طولی است و چون موج  )؛۲گزینۀ  

vT/ دورۀ موج T T s
v


      
0 3 1
300 1000  

  آید: از رابطۀ زیر به دست می tهای یک مولکول هوا در مدت  تعداد نوسان
tN N
T

   
2 20001

1000
 

  کند. را طی می A4در هر دوره، یک مولکول هوا مسافتی برابر 

d N A d / / m             3 3 14 2000 4 0 1 10 8000 0 1 10 8 10  

.130  )؛۳گزینۀ  
P PI
A r

 
 24

  

   توان چشمه و ثابت است. Pر رابطۀ باال، د

  
I r

( ) ( )
I r
 22 1

1 2
1  

که بسامد موج ثابت است، آهنگ انتقال انرژی در موج سینوسی  توجه به این با ،باشد A2) برابر ۲( محلو در  A1) برابر ۱( موج در محلاز طرف دیگر اگر دامنۀ 

A متناسب f2   است. داریم: 2
I A

( ) ( )
I A
 22 2

1 1
2  

A Ar
( ),( ) ( ) ( )

A r A
   2 22 21

1 2 1

11 2 4 

0/تر از  رسد کم اگر تأخیر زمانی بین دو صوت که به گوش شخص می )؛۳گزینۀ   .131 تواند از صوت صدای خود و پژواک آن را از یکدیگر تمیز دهد. ثانیه باشد گوش نمی 1

xtمدت زمان رفت و برگشت صوت  t
v

 1 2   

xtمدت زمان رفت و برگشت صوت به شخص برابر است با:  t
v

 1
22   

x x
v
  

2 1 2 1
10 340 10  

  برابر است با: minxحداقل فاصلۀ شخص از دیوار، 
  minx m 17   

.132 آید: از رابطۀ زیر به دست می تراز شدت صوت بر حسب بل )؛۲گزینۀ  
Ilog log I log I log I log
I

      12
0

0
10  

log I ( )   12 1   

P P / WI
A /r m




    
 

3 3
2 2

6 28 10 1 104 3 14 4 84
  

log I log log log ( log )     3 31 10 2 3 108  

log I / /     3 0 3 3 3 9  
( ) / / B     1 3 9 12 8 1  
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Aآهنگ انتقال انرژی متناسب با  )؛۲گزینۀ   f2 .133 و بسامد موج ثابت است. بنابراین خواهیم داشت: 2
B B B

A A B

P A A
( ) ( )

P A A
  2 2 1

5 25  

B B

A A

I PPI
A I P

   
1
25  

B
B A

A

I
log log log log log

I
      

1 4 4 10025 100  

B   است. Bتر شدن تراز شدت صوت شوندۀ  دهنده کم عالمت منفی نشان A log log / / B dB          22 2 10 2 0 3 2 1 4 14  

تـر اسـت و  رسـد، بیش می O1هایی که در واحـد زمـان بـه شـنونده  شوند. درنتیجه تعداد موج ها از جلوی چشمه فشرده و در عقب آن منبسط می موج )؛۱گزینۀ   134.
O Of f

1 2
 شود. تراز عقب چشمه می کم هدر جلوی چشم ،اند گسیل شده (T)شود و فاصلۀ دو موج متوالی که در بازۀ زمانی یک دوره  می 

s(v v )T  جلو 

s(v v )T   عقب  

جلو   1  و عقب  2  :در نتیجه داریم  2 1  

T3رونده را در لحظۀ  های بیش ابتدا نقش هر یک از موج )؛۱گزینۀ  
کنیم. شکل هـر مـوج را بـه انـدازۀ  ها  استفاده می موج اصل برهم نهیرسم کرده و سپس از  4 135.

x  کنیم: جا می جابه  موج روی جهت پیشدر  

Tx v( t) v 
     

3 3
4 4                                     

 

tجایی تپ تابش در بازۀ  جابه )؛۱گزینۀ   0 tتا  0 s
1
xبرابر  2 v t m     

14 .136 است.  22

  )     ۱شکل (
  به صورت زیر است. شده بتپ بازتا

  )    ۲شکل (
  داریم: ۲و  ۱از برهم نهی دو تپ 

 
.137  )؛۱گزینۀ  

n
nv n Fl n Ff

l l m ml
  2 2 2   
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  کند. داریم: را بیان می f1و در حالت دوم ُمد اصلی خود یعنی  f3(هماهنگ) سوم خود ، یعنی  ماند. تار در حالت اول، ُمد بت میر کشیدن تار، جرم تار ثاد

f n F l
f n F l
  
 


  

n , n , l l / l / l , F / F , f f , f f          1 33 1 0 20 1 2 0 3  

f f/ F l
f F / l f

   1 1
3 3

1 0 3 1
3 1 2 6   

.138  )؛۴گزینۀ  
) n    1 5 1 nها  تعداد شکم )ها هرتعداد گ 4   

F mv
A s

    
   

4
3 6
320 4 10 200

8 10 1 10
  

n
nvf f Hz

l /


   
4

4 200 20002 2 0 2  

.139 های زیر نگاه کنید.  لولۀ بسته است. به شکل گیرد، ی از لوله که در آب قرار میقسمت )؛۴گزینۀ  

lقدر درون آب فرو برد تا برای سومین بار، قسمت بیرونی لوله، صدای تار را تشدید کند. در این حالت  توان حداکثر آن لوله را می 
3 است. در دومـین تشـدید  4

l 
2

3
lو برای اولین تشدید ،  4 

1
5
  ش است. داریم:مرتعخواهد بود. درهر بار، بسامد لوله برابر بسامد تار  4

  
  
  

v / m cm
f

        
340 0 2 201700                 

  

  
  

  
  برای اولین تشدید داریم: 

l l cm 
   1 1

5 5 20 254 4  

  در دومین تشدید، خواهیم داشت: 

l l cm 
   2 2

3 3 20 154 4  

l cm
 3 54  

lبار تشدید رخ دهد، حداکثر طول لوله که بیرون از آب است، باید برابر   ۳بنابراین، برای آن که فقط  cm   است. cm30باشد. توجه کنید که طول لوله  25

.140  )؛۲گزینۀ  
i i , (i r)
i r r i

   
    

0
0

180 90
90 90

   

n sin i n sin r n sin i n sin( i)   1 2 1 2 90   

nsin in sin i n cosi
cosi n

   2
1 2

1
   

r     0 0 0 037 90 37 53   

r/ c mr , v /
/ r s


      

8 82
2 2

2

0 8 4 3 10 2 25 1040 6 1 3
3

  

تابد. در شکل زیر پرتوهای  به سطح مشترک دو محیط می پرتو موج (تابش و نیز شکست) عمود بر جبهۀ موج است. بنابراین پرتوی موج به صورت افقی )؛۱گزینۀ   141.
های تـابش و  محـیط، برابـر زاویـه وهـا بـا سـطح مشـترک د موج جبهۀاند. توجه کنید زاویۀ  رسم شده (IN)تابش، شکست و خط عمود بر مرز مشترک و محیط 

    اند. شکست
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i , r   0 090 37 53 37   

n sin i n sin r n sin n sin    0 0
1 2 1 253 37   

n /n / n /
n /

     1
1 2

2

0 6 30 8 0 6 0 8 4   

v vncv
n v n v

    2 21
1 2 1

3
4  

.142  داریم: SIشود. برای پرتوی  بدون شکست وارد هوا می SIاند. پرتوی  وهای ورودی به هوا رسم شدهتشکل زیر، پردر  )؛۳گزینۀ  
n sin i n sin r
i r ?



  
1 2

030
   

sin r sin r r       01 22 1 452 2   

Sو  SIIهای  در مثلث II  :داریم  
IISII tan tan SISI
II S ItanS II tan
S I

   
       



0 0
00

30 45
3045

   

SI SI
S I S I

   
 

1 3 3
3 3

3

 

.143  تر است. تر باشد ضریب شکست محیط برای آن بیش چه بسامد نور ورودی بیش ره )؛۲گزینۀ  
B Y R B Y Rf f f n n n      

cvبنا به رابطۀ 
n

 تر است. بنابراین خواهیم داشت: تر باشد، سرعت نور در آن محیط کم ، هرچه ضریب شکست محیط برای نور موردنظر بیش  

B Y Rv v v   
dباتوجه به رابطۀ  v t  شود. بنابراین داریم: تر می جایی معین، مدت زمان حرکت بیش تر  باشد در یک جابه هر چه سرعت نور در محیط کم  

B Y Rt t t   

.144      نور است: متناسب باطول موج (w)پهنای نوارهای تداخلی  )؛۳گزینۀ  
w

( )
w





2 2
1 1

1  

vبنا به رابطۀ 
f

  برابر خواهد شد از طرف دیگر، طول موج با  ۲، اگر بسامد نور نصف شود با توجه به ثابت بودن سرعت نور در خالء، طول موج در محیط مزبور

  داشت: لق محیط نسبت وارون دارد. بنابراین خواهیمطضریب شکست م


     


2
2 1

1

2 42 3 3  

w
( )

w
 2

1

41 3   

جملۀ پ نادرست است. براساس الگوی اتمی بور، هم انرژی الکتریکی  .تواند توجیه کند الگوی رادفورد هم پایداری اتم و هم طیف خطی عنصرها را نمی )؛۲گزینۀ   145.
    اند. جملۀ ت نادرست است. ها به دور هسته کوانتیده و هم شعاع مدار الکترون

.146  بنا به رابطۀ ریدبرگ داریم:  )؛۴گزینۀ  

n , n R( ) R( ) R( )       
 2 2
1 1 1 1 1 53 2 4 9 362 3

   

c c c c R Rcf f f c c
f f

              
  

1 5 5
36 36   
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nدر اتم هیدروژن گزارهای الکترون از مدارهای باال به مدار   ها  خطبقیه ی است و یمر ،خط اول رشتۀ بالمر در اتم هیدروژن ۴در گسترۀ بالمر است و  2
 اند. فرابنفش

Rانرژی الکترون در مدارهای مانا از رابطۀ  )؛۴گزینۀ  
n

E
E

n
  .147 آید.  به دست می 2

RE / eV 13 6   
  باتوجه به ترازهای انرژی در شکل زیر داریم: 

E E / ( / ) / eV     4 3 0 85 1 5 0 65   

در تابش این است. بنابراین،  ۴و  ۳برابر اختالف انرژی الکترون در دو مدار مانای  هانرژی فوتون تابش شد
nفوتون به الکترون در مدار   n، الکترون را به مدار 4   کند. روانه می 3

.148   )؛۱گزینۀ  
eVh / Js( ) / / / eV

/
  


       


34 34 18 15

19
16 6 10 6 6 10 6 25 10 4 125 10

1 6 10
  

hc /E hf E / eV



  

    
 

15 8
9

4 125 10 3 10 2 475
500 10

  

   t
t t

E
P E Pt E / / eV

t
       18148 5 6 25 10 60   

t
t

E / /E nhf nE n /
E /

  
        

18 18148 5 6 25 10 60 60 6 25 10 602 475   

n /  222 25 10  
.149   )؛۴گزینۀ  

R R RE E E
E E E ( )

n n n
      2 1 1 2 2 2

2 1 1

8 8
9 9  

n n
n nn n

       2 12 2 2 12 1

1 1 1 1 1 39 3   

n
r n r n

r a n r r
r rn n

       
2 222 2 2 1

0 2 12 21 11 1

9 9 9   

r r r
r r


 2 1 1
1 1

8 8   

nmهای نور مرئی با طول موج  نووتفمحدوده انرژی  )؛۳گزینۀ   nmتا  بنفش 400 .150  است. قرمز700

hc eV.nm hcEو                    1240 hf 


  

/ eV 
1240 3   Eبنفش 1400

/ eV 
1240 1   Eقرمز77700

 eV1240برابر  nm1ترین انرژی فوتون ایکس با طول موج  تر است و در ناحیه فرابنفش قرار دارد. کم از انرژی فوتون بنفش بیش eV10انرژی فوتون برابر 
 است.

را توجیه کند. گزینۀ الف نادرست است. گزینـۀ ب درسـت الکترونی و طیف خطی این عناصر  های تک تواند پایداری اتم هیدروژن و یون مدل اتمی بور می )؛۳گزینۀ   151.
nاست که الکترون از مدار  لیمانهیدروژن مربوط به رشتۀ   های تابش در اتم است. گزینۀ پ درست است. بیشینۀ انرژی فوتون  4  به مدارn 1    رسد. می 1

R
n

E
E

n
  Eو               2 E E   1   

/E ( ) / eV
   

13 6 13 61   

  بنابراین گزینۀ ت نیز درست است.
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.152  آوریم:  (فاصلۀ مشخص تا چشمه) به دست می Rابتدا، شدت نوریعنی مقدار انرژی عبوری از واحد سطح در واحد زمان را در فاصلۀ  )؛۳گزینۀ  
  

  

  
  آید: رسد ازرابطۀ زیر به دست می می tدر مدت زمان  یانرژی که به جسم مشخص

PI
R


 24

Eشدت نور  مساحت مردمک چشم  و زمان        

PE I r t E r t ( )
R

      


2 2
2 1

4
   

r mm m  61 10   
  از طرف دیگر داریم:

cE nhf nh ( ) 


2  

nhc Pr t Pr t( ), ( ) n n n /
R R hc /

 


    

        
     

2 2 6 9 15
2 2 34 8

400 10 30 660 101 2 2 5 10
4 4 4 4 6 6 10 3 10

  

.153      شود.  در الگوی اتمی بور، نیروی الکتریکی بین الکترون و هسته، برای گردش الکترون در مدار، نیروی مرکزگرا می )؛۲گزینۀ  
ke keF ma ma a
r mr

    
2 2

2 2   

nبزرگی شتاب در مدار اگر  3 nو در مدار  a3برابر  3 2   باشد، داریم: a2برابر  2
a r

( ) ( )
a r

 23 2
2 3

1    

n
r n

r n a ( ) ( )
r n

    2 2 22 2
0

3 3

2 4
3 9  

a
( ) ( )

a
  23

2

4 161 9 81  

.154   )؛۱گزینۀ  

Js Nm.s یکایEE hf h ET h
f

       

h Nm.s kgm mN.s s kg
m ss

    
   یکای 2

mkg
s

 یکای تکانهP mv   

.155   )؛۲گزینۀ  
maxK hf W hf hf h(f f )     0 0 0   

max max
h(f f )

mv h(f f ) v
m


   2 2 0
0

21
2   

max max
h( f f ) hf hf

v v
m m m


   2 0 0 0 02 3 4 2 

.156   )؛۱گزینۀ  
maxK hf W  0  

hf W hf W , W hf   
1 21 0 1 0 0 0  

hf hf hf hf  
11 0 2 02  

f f f f  02 01 2 1  
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  های آلومینیم شمار مول
 های سدیم شمار مول

های شیمیایی  است. بنابراین با انرژی MeVتا  keVها در هسته از مرتبۀ  ها در هسته بسیار زیاد و اختالف تراز انرژی نوکلئون ترازهای انرژی نوکلئون )؛۲گزینۀ   157.
  توان هسته را برانگیخته کرد. گزینۀ ب نادرست است.   است نمی eVها و اتم است که از مرتبۀ  که مربوط به تراز انرژی الکترون

 ها قبل از واکنش و بعد از واکنش برابراند. گزینۀ ت نادرست است. یعنی تعداد نوکلئونبرقرار است.   ها قانون بقای تعداد نوکلئونای  های هسته در واپاشی

.158   )؛۲گزینۀ  
U Pa n me   238 234 4 0

92 91 2 1  
  مانند. ای، عدد جرمی و عدد اتمی پایسته می در واپاشی هسته

nهای آلفا تعداد ذره m n     238 234 4 0 1   
m m     92 91 1 2 1  

.159   )؛۴گزینۀ  

nNهای پرتوزای واپاشیده نشده   تعداد هسته N ( ) 0
1
2  

nNهای واپاشیده  تعداد هسته N N N ( ( ) )    0 0
11 2   

N ( )
N

  2

0

11 2   

tn
T


  

1
2

3 24 418   

N ( )
N

    4

0

1 1 151 12 16 16  

U235در واکنش  )؛۱گزینۀ  
نوترون است. به طور میـانگین در هـر  ۵تا  ۲های آزاد شده بین  شود و تعداد نوترون های شکاف متفاوتی ایجاد می با نوترون کند پاره 92 160.

U235واکنش شکافت 
2/با نوترون کند،  92  شوند. ای می شود که بعد از کند شدن، باعث شکافت زنجیره مینوترون سریع ایجاد 7

  )علیرضا متدنی(  شيمي

(پ) نادرسـت اسـت. مـواد  عبارتبیاید.  اتمبه جای واژۀ مولکول باید  عبارت(آ) نادرست است و در این  عبارتهای (ب) و (ت) درست هستند.  عبارت )؛۲گزینۀ   161.
  داشته باشند. کمپذیری  اولیه باید واکنش

.162 آوریم. خاک رس به دست میگرم  100آلومینیم و سدیم را در  های لوشمار مابتدا  )؛۱گزینۀ  

g Al molAl?molAl / g Al O / molAl
g Al O gAl

   2 3
2 3

54 137 74 0 74102 27  

 g Na mol Na?mol Na / g Na O / mol Na
g Na O g Na

   2
2

46 11 24 0 0462 23  

  آوریم. میدر پایان نسبت مولی آلومینیم به سدیم را به دست 
/ /
/

 
0 74 18 50 04   

SiO)شبه فلزی از خانوادۀ کربن است نه سیلیس  (Si)سیلیسیم نادرست است.  عبارت آ)ها:  عبارتبررسی  )؛۲گزینۀ   درسـت اسـت.  های ب و پ عبارت ،2( 163.
  رود. نادرست است کوارتز نمونۀ خالص سیلیس، ماسه نمونه ناخالص سیلیس به شمار می عبارت ت)

دهـد.  سه ُبعدی را نشان می کوواالنسینادرست است. ساختار یک جامد  عبارت آ)ها:  عبارت دهد. بررسی  ساختار داده شده، ساختار الماس را نشان می )؛۱گزینۀ   164.
 گلولـه و میلـهنادرست است. ساختار داده شده مدل  )عبارت تاست.  بیشتراست. چگالی الماس از چگالی گرافیت نادرست  عبارت پ)درست است.  )عبارت ب

  دهد. الماس را نشان می

.165  ۴گزینۀ  
SO)اکسید  و گوگرد دی (SCO)هر دو مولکول کربونیل سولفید  )؛۱گزینۀ   خطی  SCOنادرست است مولکول  ۲های دیگر: گزینۀ  اند. بررسی گزینه قطبی 2( 166.

بوده و اتم مرکـزی ، اتم کربن SCOاتم مرکزی در  ۳نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی این دو مولکول متفاوت است. گزینۀ  خمیده است، بنابراین SO2و مولکول 
  برابر یک است. SO2و در  ۲برابر  SCOباتوجه به ساختارهای لوویس داده شده در زیر، تعداد پیوندهای دوگانه در  ۴، اتم گوگرد است. گزینۀ SO2در 
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۱۹  
 

  دوازدهم ریاضی             ۸      آزمون پاسخ 

 درجه اکسایش (کاهنده) ۲

 )کاهش (اکسندهدرجه  ۳

.167  ۴گزینۀ  
.168   )؛۳گزینۀ  

Cl  Na  Cl  Na  گونه  

   (pm)اندازۀ شعاع   186  181  102  99
  

NHدر یون  )؛۴گزینۀ  
)تری دارد پس دارای جزئی بار منفی  های هیدروژن، خاصیت نافلزی بیش نسبت به اتم N، اتم 4 ) 169   باشد. می.

 )۹۸ –خارج از کشور  –(تجربی 
.170   )؛۳گزینۀ  

LiF NaF KF    
( 1037(a)کمتر از 821( 926 926  

  
LiCl NaCl KCl    

( )853 787 (b)بیشتر از715 787   
  

 LiBr NaBr KBr    
807بزرگتر از   689   689  

)تر از و کوچک )747 807  
(c)  

Vها: عبارت (آ) آرایش الکترونی یون  بررسی عبارت )؛۴گزینۀ   2  به صورت[ Ar] d3
18 بـوده و شـبکۀ  واسـطه باشد. عبارت (ب) درست است وانادیم فلز می 3 171.

V یونی که واکنش تا تشکیل در صورت های وانادیم در دریای الکترونی تشکیل شده است. عبارت (پ) درست است. بلوری آن از کاتیون 2 :پیشرفت کند   

Zn(s) V (aq) Zn (aq) V (aq)  



  


 

5 2 2

0 2

3 2 3 2

5 2

  

  باشد. می سبز رنگ (III)عبارت (ت) نادرست است. محلول نمک وانادیم 

)های نادرست: عبارت دوم: چگالی تیتانیم  بررسی عبارت )؛۱گزینۀ   / g.mL )14 )از چگالی فوالد  5 / g.mL )17 پـذیری  کمتر است. عبارت سـوم: واکنش 9 172.
  تفاده شده و آلومینیم وجود ندارد.از فوالد است. عبارت چهارم: در آلیاژ نیتینول از نیکل و تیتانیم اس کمترهای موجود در آب دریا  تیتانیم با ذره

NO با کاهش مقدار )؛۳گزینۀ   (g)2 مقدار ،O (g)3173  یابد.  افزایش می.
ی عاملی بـه کـار ها سنجی که برای شناسایی گروه های طیف ترین روش یکی از رایج: سوم و چهارم درست هستند. شکل درست عبارت دوم ،عبارت اول )؛۳گزینۀ   174.

  نام دارد. فروسرخسنجی  رود، طیف می

a(Eسازی  ؛ آنتالپی واکنش از انرژی فعال۱ها: گزینۀ  بررسی گزینه )؛۲گزینۀ   .175  تر است. کوچک (

  
ها  ها از مجموع آنتالپی پیوندهای فراورده دهنده های گرماگیر مجموع آنتالپی پیوندهای واکنش ؛ مطابق نمودار واکنش، این واکنش گرماگیر بوده و در واکنش۳ گزینۀ
   یابد. های اوزون افزایش می شمار مولجا شده و  جابه O3های کمتر یعنی  ؛ با افزایش فشار تعادل به سمت مول۴تر است. گزینۀ  بزرگ

.176  )۹۸رسارسی  –(ریاضی     ۲گزینۀ  
.177  آوریم. را به دست می O2و  N2های تعادلی  لیتر است، ابتدا غلظت ۴باتوجه به این که در حجم ظرف  )؛۲گزینۀ  

mol[N ] [O ] / mol.L
L

   1
2 2

1 0 254   
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۲۰  
 

  ریاضیدوازدهم            ۸         زمونپاسخ آ

 روز                   آالینده
 سال سال روز         سال            روز      خودرو

[NO] [NO] / mol.L
/

    2 14 10 0 010 [NO]   جذر   25 [NO] [NO]K /
[N ][O ] / / ( / )

       


2 2 23 4
22 2

1 6 10 16 100 25 0 25 0 25
   

  خواسته شده است پس: NOهای  جایی که تعداد مول از آن

/ mol.L L / mol  10 01 4 0    NOهای تعداد مول 04

.178  ها خواسته شده است، داریم: آالیندهکه میزان کاهش جرم کل  باتوجه به این )؛۴گزینۀ  
/ / / / g   5 99 1 67 1 04 8   ها در غیاب مبدل کاتالیستی آالینده مجموع جرم 7
/ / / / g   0 61 0 07 0 04 0   ها در حضور مبدل کاتالیستی  مجموع جرم آالینده 72

/ / / g  8 7 0 72 7   کاتالیستیها بر اثر استفاده از مبدل  میزان کاهش جرم آالینده 98

tonآالینده ton/
g

   4
6

1 2 33 10
10

/خودرو  g km /
km

    
 

57 98 365 20 4 0 101 1 1 1 ?آالینده  1 ton   

.179  ۱گزینۀ  

ها: گزینۀ (آ)؛ نادرست است عبارت ثابت تعادل به صورت  بررسی گزینه )؛۲گزینۀ  
[SO ]

K
[SO ] [O ]




2
3

2
2 2

: با افزایش فشار، تعـادل بـه گزینۀ (ب)باشد. /  می  180.

کمتـر قـرار  هـای در سـمت مول Q): این تعادل گرمـاده اسـت زیـرا نمـاد (پ گزینۀشود. (درست) /  جا می جابه SO3گازی کمتر یعنی  های سمت مول
  گیرد، بنابراین داریم: می

SO (g) O (g) SO (g) Q 3 2 32 2   
با کاهش حجم، یعنی افزایش / گزینۀ (ت): درست) ناجا خواهد شد ( دهنده جابه بنابراین با افزایش دما، تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت تولید واکنش

  یابد. (درست) های رفت و برگشت نیز افزایش می کننده در تعادل افزایش یافته و سرعت واکنش فشار، غلظت مواد شرکت

ا ثابـت درنظـر گرفتـه کند و چون در صورت پرسش دمـ زیرا مقدار عددی ثابت تعادل فقط با دما تغییر میاند  ) نادرست۳و ۱( های ها: گزینه بررسی گزینه )؛۴گزینۀ   181.
شود  جا شده و مقداری گاز هیدروژن مصرف می تعادل به سمت راست جابه N2) نادرست است با افزودن گاز ۲کند. گزینۀ ( شده است، پس ثابت تعادل تغییر نمی

که فراوردۀ واکنش  NH3جا شده و غلظت  هتعادل به سمت راست جاب N2ز ) درست است. زیرا با افزودن گا۴یابد. گزینۀ ( ) کاهش می۲و غلظت آن در تعادل (
  یابد. است، افزایش می

به کـارگیری «بارت سوم اند. ع های دوم و چهارم درست . عبارتاند نشدههای نادرست: عبارت اول: این منابع در جهان به طور یکسان توزیع  بررسی عبارت )؛۲گزینۀ   182.
  شود. وری اقتصاد یک کشور می فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره

.183  ۱گزینۀ  
.184  ۳گزینۀ  
پـذیری  آب نفوذناپذیرند. عبـارت سـوم) گـاز متـان واکنشو وا هاست. عبارت دوم) نسبت به  بسیار سمیها: عبارت اول) متانول  علت نادرستی عبارت )؛۴گزینۀ   185.

دهنده  های واکنش تر است که شمار بیشتری از اتم به صرفه دیدگاه اتمیعبارت چهارم) یک واکنش شیمیایی هنگامی از  )به جز واکنش سوختن(دارد.  بسیار کمی
  شود. های سودمند تبدیل می به فراورده
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۱  

  ضی و تجربیاریعمومی دوازدهم               ۸   آزمون  

  دقيقه 14زمان:   فارسي
  ، درست نیست؟ روی هر واژه در کدام گزینه، معنی روبه .1

 ور) ) (تعب: سخت) (محظور: بهره۴  ها) نیرنگ) (حشم: خدمتکاران) (مکاید: ۳  ) (سورت: تیزی) (شگرف: نیرومند) ۲  گاه) ) (دیباچه: آغاز هر نوشته) (عماد: تکیه۱

  معنی مقابل چند واژه، درست است؟ .2
 انگیـز) ر: آبادشده) (مخّیله: ذهن) (زخمه: ضربه) (هریوه: نوعی آش) (حزین: غمکردن) (مَعمّ  کشیدن) (کتل: پشته) (روایی: روایت (مضغ: جویدن) (آخته: بیرون
  گزیدن) نهاییدادن) (تجرید: ت (آزرم: شرم) (اعانت: یاری

  ) شش۴  ) هفت۳  ) هشت۲  ) نه۱

  در کدام گزینه با معنی همین واژه در بیت زیر، یکسان است؟» اندیشه«معنی واژۀ  .3
ــیچ« ــه ه ــت ب ــه حاج ــس ن ــه از ک ــه اندیش  ن

  

 »پــــیچ چــــو زلــــف عروســــان رهــــش پــــیچ  
  

  

 ) تـــرک عمـــل بگفـــتم و ایمـــن شـــدم ز عزلـــت۱
ــارش۲ ــد ی ــل ش ــه گ ــت ک ــه آن اس ــل هم ــر بلب  ) فک
ـــد کـــه مـــردم را بفرســـاید عقـــل اندیشـــه) ز ۳  ها زای
ــــش اســــت می۴ ــــو دان  بایدداشــــت ) اندیشــــه چ

  

ـــــــی بی   ـــــــه از حرام ـــــــد اندیش ـــــــز را نباش  چی
 گـــل در اندیشـــه کـــه چـــون عشـــوه کنـــد در کـــارش
 گـــرت آســـودگی بایـــد، بـــرو عاشـــق شـــو ای غافـــل

ـــــــدوه چـــــــو روزی اســـــــت می ـــــــدخورد ان  بای
  

  در کدام بیت، غلط امالیی وجوددارد؟ .4
 ســــــــوز و نــــــــّر اژدهــــــــا جهان) هژبــــــــر ۱
 پرســــت جــــوی و رذل ) زمانــــه نیســــت مگــــر رذل۲
 ) هـــــر کـــــه بیفتـــــاد بـــــه تیـــــرت نخواســـــت۳
 ) بـــه حـــق صـــحبت دیـــرین کـــه هـــیچ محـــرم راز۴

  

ــــــــــد رهــــــــــا    ز دام قضــــــــــا هــــــــــم نیاب
ـــــر دون ـــــواز و دون ســـــتاره نیســـــت مگ ـــــرور ن  پ

ــــــت ــــــدت نجس ــــــه کمن ــــــد ب ــــــه درآم  وان ک
 گزار مــــا نرســــد جهــــت حــــق بــــه یــــار یــــک

  

 امالی چند واژه نادرست است؟ در متن زیر،  .5
های دیوان خواجـه همـین  بدل است و شاید یکی از علل کثرت نسخه گوید که حافظ به حّد وسواس به شیوۀ گفتار خود توّجه داشته قراین و امارات عدیده به ما می«

  »رسد. نظرمی ین که تغییرها از خود حافظ بوده موّجح بهتر است و در هر دو صورت احتمال ا تر و مرّجح باشد که گاهی در تعبیر، خوب و زیبا یکی نقض
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) یک۱

  است؟ با توّجه به بیت زیر نقش کدام واژه، درست ذکر نشده .6
 تحصـــیل عشـــق و رنـــدی آســـان نمـــود اّول«

  

ــایل   ــن فض ــب ای ــانم در کس ــوخت ج ــر بس  »آخ
  

  نهاد ) رندی ۴  قید ) آخر ۳  مسند ) آسان ۲  الیه مضاف ) فضایل ۱

  در کدام بیت با بقّیه، متفاوت است؟» و«نوع حرف  .7
 اســـت ) روزی از رویـــت مگـــر طـــرف نقـــاب افتـــاده۱
ـــــــــلمان و او۲ ـــــــــر س ـــــــــت از س  ) آب بگذش
ــول۳ ــالی رس ــنود، ح ــر بش ــبا گ ــالم ص ــود ) ح ــن ش  م
ـــر جـــای۴  ) گـــر دل و جـــان مـــن دلشـــده بـــودی ب

  

ــــاب افتاده    اســــت در دل خورشــــید و مــــه، زان روز ت
ـــــــو می ـــــــل ت ـــــــان وص ـــــــد در آب همچن  جوی

ــاو مــی ــین ک ــیکن چن ــان ل ــزان کــی رســد؟ رود افت  وخی
ـــش ـــودی رای ـــو ب ـــای چ ـــان ج ـــی در دل و ج  کردم

  

  شده در کدام بیت، نادرست است؟ های مشّخص نقش واژه .8
  / در خلوت ما نکهت (بوی خوش) گل بار ندارد (بدل ـ مسند)   چمن آرای خیالیمگوشه نشینانما ) ۱
  الیه) (صفت ـ مضاف سبزۀ خوابیدۀ این باغ را بیدار کرد:ام /  خیز است ورنه ناله ) خواب ناز گل گران۲
  (مسند ـ متّمم) سپهر /  بی خبر زان چشم مست و گردش پیمانه بود:) زاهد ار پنداشت با تسبیح او گردد ۳
  (مفعول ـ نهاد) دل نخوانند که صیدش نکند دلداری:) خبر از عیش ندارد که ندارد یاری / ۴

  کند؟ در چند بیت از ابیات زیر، بر مفهوم جمع داللت می» ان«پسوند  .9
ــرمن ــون روان اه ــره چ ــاری و تی ــوی او ت ــف) م  ال
 ب) هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش

ـــــر  ـــــد ب ـــــّرخپ) برآم ـــــت ف ـــــدر آن تخ  پ
 ت) ز بـــس کـــوه آهـــن در آن دشـــت کـــین

  

 روی او تابــان درخشــان همچــو جــان جبرئیــل  
ـــرانش ـــیم دگ ـــه ز ب ـــه اندیش ـــو چ ـــران ت  نگ
ــــاج زر ــــرش ت ــــر س ــــان ب ــــم کی ــــه رس  ب
ـــــین ـــــاو زم ـــــان گ ـــــش، کوه ـــــده ری  ش

  

  ) یک۴  ) دو۳  ) سه۲  ) چهار۱

  پدید آورندۀ کدام اثر، نادرست است؟ .10
  های دوشنبه: یوهان کریستف شیللر  ) قّصه۲    ها: شکسپیر ) غزلواره۱
  ) در حیاط کوچک پاییز در زندان: اخوان ثالث۴    ) سندبادنامه: ظهیری سمرقندی۳
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۲  

  و تجربی یضاریعمومی دوازدهم         ۸          آزمون

  هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت، درست است؟ .11
  گفت که دریا خطر است (اسلوب معادله ـ تلمیح)  ) دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست / ترک لؤلؤ نتوان۱
  سیل حوادث مکن اندیشه که فردا / آباد بود هر که خراب است در اینجا (تناقض ـ مجاز) ) از ۲
  خوردن به دام (جناس تام ـ تضاد)  بینی که دد را و دام / نینداخت جز حرص ) مگر نمی۳
  ) کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان / دل مرا هدف ناوک بال کردی (حسن تعلیل ـ تشبیه)۴

  ؟اند ، کدام»بکش نفس ستوری را به دشنۀ حکمت و طاعت / بکش زین دیو دستت را که بسیار است دستانش«بیت های  آرایه .12
  ) استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح۴  نما ) تشبیه، استعاره، جناس، متناقض۳  ) استعاره، جناس، تضاد، ایهام تناسب۲  ) تشبیه، جناس، استعاره، ایهام۱

  در کدام گزینه، درست است؟» تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز«های  شتن آرایهترتیب ابیات زیر به لحاظ دا .13
 الف) همچو الحمدم فکندی در زبان خاص و عام

 بــرد پیغــام؟ ب) بــه خشــم رفتــۀ مــا را کــه می
 پ) خویشـــــتن را عـــــارف و والـــــه کنـــــی
 ت) در چمن باد سحر بین که ز پای گـل و سـرو

  

ـــدهللا نمی   ـــود روزی بحم ـــک خ ـــرا لی ـــوانی م  خ
 بیــا کــه مـــا ســپرانداختیم اگـــر جنــگ اســـت

ــــــرّوت می ــــــم م ــــــاک در چش ــــــی خ  زن
ـــت برخاســـت ـــارض و قام ـــواداری آن ع ـــه ه  ب

  

  ) الف، ت، ب، پ۴  ) ت، پ، الف، ب۳  ) ت، ب، پ، الف۲  ) پ، ت، ب، الف۱

  در کدام بیت وجودندارد؟» از ماست که بر ماست«مفهوم کنایی عبارت  .14
ـــن چـــه رســـ۱ ـــه م ـــا ب ـــوده ت ـــق بیه ـــن تعّل  د) از ای
 رود بــر مـــن ) همــه خطــای مــن اســـت کــه مــی۲
 گرفــــت تــــوان ) بیگانــــه دزد را بــــه کمــــین می۳
ــــت روی۴ ــــبم بگف ــــد و عی ــــه ) سرشــــکم آم  روی ب

  

ــد   ــه رس ــن چ ــه ت ــا ب ــت ت ــم ریخ ــون دل ــه خ  وزان ک
ـــه خویشـــتن چـــه رســـد ـــا ب  ز دســـت خویشـــتنم ت

ـــــوان ـــــت نت ـــــه آشناس ـــــت دزدی ک ـــــد ز آف  رهی
ــــازم ــــت غّم ــــانگی اس ــــنم خ ــــه ک ــــکایت از ک  ش

  

  برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به مقصد است؟» طاووس، باز و بلبل«ها به ترتیب بیانگر بهانۀ  بیتکدام  .15
ــود ــر ش ــل حاض ــرده، گ ــر پ ــون ز زی ــف) چ  ال
ــــای ــــک ج ــــزین تاری ــــزم آن دارم ک  ب) ع
ــــر شایســــتۀ ســــلطان شــــوم ــــن اگ  پ) م

ـــاده ـــا آب افت ـــرا ب ـــون م ـــار ت) چ ـــت ک  اس
  

ـــــاهر شـــــود   ـــــنش ظ ـــــر روی م ـــــده ب  خن
ـــــر ـــــایرهب ـــــدم رهنم ـــــه ُخل ـــــد ب  ی باش

 پایـــــــان شـــــــوم بـــــــه کـــــــه در وادی بی
ـــــــار ـــــــرم کن ـــــــان آب چـــــــون گی  از می

  

  ) ب، پ، الف۴  ) ب، الف، پ۳  ) ت، پ، الف۲  ) الف، ت، پ۱

  جز بیت . . .  با مفهوم کّلی بیت زیر، تناسب معنایی دارند. همۀ ابیات به .16
 بــازی نگرفــت کــس چــون تــو طریــق پاک«

  

 »نگرفــــتبــــا زخــــم، نشــــان ســــرفرازی   
  

  

ـــم پاک۱ ـــز رس ـــز، ج ـــق هرگ ـــن عش ـــازی ) در دی  ب
ـــــویی ) پاک۲ ـــــون ره عشـــــق پ ـــــن چ ـــــازی ک  ب
ـــوان۳ ـــه او ت ـــه ب ـــن ک ـــا ک ـــاقلی ره ـــیدن ) ره ع  رس
 بــــــازی ) چــــــه باشــــــد عــــــین تقــــــوی پاک۴

  

 نهـــــادن گـــــرفتن، رســــمی تـــــوان دینــــی تـــــوان  
ـــــــــــق ـــــــــــد پاک عش ـــــــــــازی بازی را ببای  ب

 بــــــازی بــــــه دل نیازمنــــــدی بــــــه نگــــــاه پاک
 بـــــازی ی دوســـــت کـــــه جـــــان و دل بـــــه رو

  

  مفهوم کدام گزینه، با بیت زیر تناسب ندارد؟ .17
 دیـدگی باشـد ز یزدان دان نه از ارکان که کوته«

  

 »که خّطی کز خرد خیـزد، تـو آن را از بنـان بینـی  
  

  

ــــدر خــــرد گنجــــد۱  ) خــــرد را آفرینــــد او، کجــــا ان
 ) تــــو را گــــر تلــــخ و گــــر شــــیرین شــــود کــــام۲
 ) ســــــعادت بــــــه بخشــــــایش داور اســــــت۳
ــــــــو او را می) ۴ ــــــــی در نظــــــــر گــــــــر ت  نبین

  

ــان دارد   ــه خــط نقــش از بن ــد ار چ ــان در خــط نگنج  بن
 هـــــم از ســـــاقی شـــــناس او را نـــــه از جـــــام
ـــــــت ـــــــازوی زورآور اس ـــــــگ و ب ـــــــه در چن  ن
 فهــــــــم کــــــــن او را بــــــــه اظهــــــــار اثــــــــر

  

  مفهوم کدام بیت با بقّیه، متفاوت است؟ .18
 ) عشــــــق و معشـــــــوق اختیـــــــاری نیســـــــت۱
ــه عشــق دهــی خــوش۲ ــود ) هــر گــه کــه دل ب  دمــی ب
 ) عــــــالم از نالــــــۀ عشــــــاق مبــــــادا خــــــالی۳
ــــتر۴ ــــدم خوش ــــق ندی ــــخن عش ــــدای س  ) از ص

  

 ســـــان کـــــه تـــــو شـــــماری نیســـــت عشـــــق زان  
 در کــــار خیــــر، حاجــــت هــــیچ اســــتخاره نیســــت

ــــه خــــوش ــــگ و فــــرحبخش نــــوایی دارد ک  آهن
 یادگــــــاری کــــــه در ایــــــن گنبــــــد دّوار بمانــــــد

  

  مفهوم کدام بیت با بقّیه، متفاوت است؟ .19
ـــان عاشـــق ۱ ـــل نیســـت) می ـــیچ حای  و معشـــوق ه
ــــرده۲ ــــق پ ــــت و عاش ــــوق اس ــــه معش  ای ) جمل
 ) عشـــــــق و مقصـــــــود کـــــــافری باشـــــــد۳
 باشـــــی ) اگـــــر صـــــد آب حیـــــوان خـــــورده۴

  

 تــو، خــود، حجــاب خــودی حــافظ، از میــان برخیــز  
ـــــرده ـــــق م ـــــت و عاش ـــــوق اس ـــــده معش  ای زن

 عاشــــق از کــــام خــــود َبــــری (جــــدا) باشــــد
ـــــی ـــــرده باش ـــــود م ـــــو نب ـــــقی در ت ـــــو عش  چ
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۳  

  ضی و تجربیاریعمومی دوازدهم               ۸   آزمون  

  ابیات زیر، به ترتیب، بیانگر کدام وادی از هفت وادی عرفان است؟هر یک از  .20
ـــان ـــد از جه ـــر آب جوین ـــنگان گ ـــف) تش  ال
ـــــداری ـــــه دین ـــــود ب ـــــر آن ُب  ب) داِد س
ــــزار ــــزار ه ــــت ور ه ــــزار اس ــــر ه  پ) گ
 ت) هــر یکــی بینــا شــود بــر قــدر خــویش

  

ـــــنگان   ـــــالم تش ـــــه ع ـــــد ب ـــــم جوی  آب ه
ــــرود آری ــــق ف ــــیش ح ــــان پ ــــه ج ــــه ب  ک
ــــــــه شــــــــ ــــــــود ب  ماراّول او یکــــــــی ب

ــــــت صــــــدر خــــــویش ــــــد در حقیق  بازیاب
  

  ) طلب، فنا، توحید، استغنا۴  ) طلب، فقر، توحید، معرفت۳  ) معرفت، فنا، عشق، فنا۲  ) حیرت، فقر، طلب، معرفت۱

  دقيقه 16زمان:   عربي
 ۲۱-۲۸المفهوم لألسئلة الّتالیة (الّتعریب و الّترجمة و  يعّین الّصحیح ف:(  

  »:نستطیع به أن نفهم ما نقرأ فالّتجربة الُتغنینا عن الکتابِاذا کاَن لنا فکٌر قادٌر « .21
  نیاز کند.  تواند ما را از تجربه بی خوانیم می ) اگر برای ما فکر توانایی باشد تا به وسیلۀ آن بفهمیم آنچه را که می۱
  کند.  کتاب نیازهای ما را برطرف نمیها بدون  خوانیم بنابراین تجربه فهمیم آنچه را که می ) هر گاه فکری قادر داشته باشیم می۲
  کند.  نیاز نمی خوانیم پس تجربه ما را از کتاب بی توانیم بفهمیم آنچه را که می ) اگر فکر توانمندی داشته باشیم به وسیلۀ آن می۳
 کند. نیاز نمی خوانیم پس تجربه ما را از کتاب بی کنیم قادر هستیم بدانیم آنچه را که می ) هنگامی که فکر می۴

  »:یوم القیامة. يسبیل هللا التبک يعیٌن تفیض من خشیة هللا و تسهر ف« .22
  گرید.  ماند در روز قیامت نمی شود و در راه خدا بیدار می ) چشمی که از ترس خداوند لبریز می۱
  ) آن چشم که از ترس خداوند لبریز است و در راه خدا بیدار است در روز قیامت گریان نیست. ۲
  کند.  شود در روز قیامت گریه نمی ) چشمی که از ترس خداوند لبریز شده و در راه خدا بیدار می۳
 باشد. ) آن چشمی که لبریز از ترس خداست و در راه خدا بیدار مانده هرگز در روز قیامت گریان نمی۴

  »: اس و مؤّدبهم.حّق باإلجالل من معّلم النّ أمعّلم نفسه و ُمؤّدبها « .23
  .تر است شایستهاز معلم مردم و ادب کنندۀ آنان ار خویشتن ) آموزگ۱
  معلم خود انسان شایسته است که نسبت به معلم مردم و ادب کنندۀ آنان گرامی داشته شود. )۲
  کند شایسته است گرامی شود نسبت به معلم مردم و ادب کننده ایشان  ) آموزگاری که خود را ادب می۳
 تر است. مردم در گرامی داشت شایسته ۀزندوخویشتن از آموزگار و ادب آم) آموزگار و ادب آموزندۀ ۴

  »: نفسنا تأثیرًا عمیقاً أ يخرج منه بفائدة و یؤّثر فجدیٌر بالّذکر علینا أن نقرأ کتابًا لیَ « .24
   ای برای ما داشته باشد و در درون ما تأثیر عمیقی ایجاد کند. ) شایان ذکر است که کتابی بخوانیم تا فایده۱
  ) شایستۀ ذکر است که کتابی را بخوانیم تا از آن سودی بیرون آید و در درون خود عمیقًا تأثیر بگذارد.۲
  ای ببریم و تأثیر عمیق آن را درون خود درک کنیم. ) الزم به یادآوری است که با خواندن کتاب فایده۳
 م به طور که در خود تأثیر آن را عمیقًا احساس کنیم.) شایسته است که کتابی را بخوانیم تا از آن به سودی بیرون بیاوری۴

  :»نیا ِااّل َلِعٌب و َلهٌو.و ما الحیاُة الدّ « .25
  .) زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست۲  .زندگی دنیوی فقط یک بازیچه و سرگرمی است) ۱
 .یست) زندگانی دنیا یک بازیچه و سرگرمی بیش ن۴  .) زندگی دنیا چیست به جز سرگرمی و بازی۳

  حیح:الّص  عّین .26
  خداوند با موسی سخن گفت. »: کّلم هللا موسی تکلیماً ) «۲  رستگاری من رستگاری بزرگی خواهد بود.»: ُفزُت فوزًا عظیماً «) ۱
 ترسد. مؤمن فقط از خداوند می»: الیخاُف المؤمن اِالّ هللا) «۴  ذکر خدا را زیاد بجا آورید.»: ُاذکروا هللا کثیراً ) «۳

   »کاش انسان به دو بال علم و دین مجهز شود.«عریب: حیح فی التّ الّص  عّین .27
    .ینالعلم والدّ  ينسان ُیجّهز بجناح) لیت اإل۲    .یننسان مجّهز بجناحین العلم والدّ إ يلعّلن) ۱
 .ینإنسان یجّهز بجناحین هو العلم والدّ  ي) لیتن۴  .یننسان یجّهز بجناحین العلم والدّ ) لعّل اإل۳

  عّین األقرب ِالی المفهوم:» نفاق ااّل العلمینقص باإلکّل شیٍء « .28
 .) التنفق شیئًا من علمک ألّنه ینقص۴  .نفاق) العلم الینقص حّتی باإل۳  .) الینقص العلم اِالّ باإلنفاق۲  .نفق کّل شیِء اِالّ علمکأ) ۱

  أجب عن األسئلة الي ثمّ التّ الّنّص  ِاقرأ:  
حد البحـار أه قرب سمُ اأن یذکر  يکفیأعماق البحار. ف ي(کوسه ماهی). هو یملک حاّسة شمٍّ ُترشده نحو قطرة دم ف ُیسّمی ِبـ «سمک القرش» هناک سمک «
عب علی ذلک المکان هذا الّسمک القویُ لِ  خـرج مـن سـمک موسـی یُ » رشقسمک ال«. حین یقترب سيسمها سمک مویخاف من سمکة صغیرة اِ  يّ سیطر الرُّ

  »صاب بالّشلل (الَفَلج).القرش فیُ  و سّم قاتل ُیؤّثر علی أعصابة هماّدة فیها رائحة کری
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۴  

  و تجربی یضاریعمومی دوازدهم         ۸          آزمون

  حیح:الّص  عّین .29
    .الّسبب الوحید لهالک األعداء يائحة الکریهة ه) الرّ ۲  .صاب بالّشلل بعد رؤیة عدّوةیُ » سمک موسی«) ۱
 .صابة السّم الیقدر أن یتحّرکإ) سمک القرش بعد ۴  .»سمک موسی«اُس یخافون بشّدة من سماع اسم ) النّ ۳

  ّنه ...؟ ـ أل»اُس من سمک القرشلماذا یخاُف النّ « .30
  ».سمک موسی«من سمکة صغیرة اِسمها  ) یخاف۲    .عصابهم فیصابون بالّشللأُیؤّثر علی ) ۱
 .أمامهیقتل و یخّرب کّل شیٍء یراُه  يُّ ) قو۴    .) یملک حاسة قوّیة ترشده نحو األسماک۳

  »رشده نحو قطرة دٍم.هو یملک حاّسة شمٍّ تُ « ؟ةالیّ ماذا نستنبط من العبارة التّ  .31
 .قوی بقلیل من اإلنسانأه مّ ) حاّسة ش۴  .غذاؤه الّدم و الیتناول شیئًا عنده) ۳  .) یجد صیده و لو کان صغیرًا و بعیداً ۲  .حّب الّدم کثیرًا فیبحث عنهیُ ) ۱

   عرابو اإل يفالصرّ  حلیلحیح فی التّ عّین الّص:  

 :»ُیسّمی« .32
    »سمک«من باب تفعیل ـ الزم / فعل و فاعله  يّ ) فعل ـ مزید ثالث۲  للمجهول / فعل و فاعله محذوف يّ فعل مضارع ـ للغائب ـ مبن) ۱
  ةمع فاعله جملة فعلیفعال / فعل إمن باب  يّ ) فعل ـ مزید ثالث۴  المستتر» هو«ـ للغائبة / فعل و فاعله  يّ د ثالث) فعل مضارع ـ مجرّ ۳

  :»قاتل« .33
  » سمّ «ل) / صفة للموصوف ر ـ اسم فاعل (فعله: قاتِ ) مفرد مذکّ ۲   »سمّ «صفة للموصوف » / لتْ قَ «ر ـ اسم فاعل ِمن مصدر اسم ـ مفرد مذکّ ) ۱
  الیه : قّتال) / مضافر ـ اسم فاعل (مصدره) مفرد مذکّ ۴  »رائحة«تال) / صفة للموصوف ث ـ اسم فاعل (مصدره: قِ ) اسم ـ مفرد مؤنّ ۳

   ْجواب عن األسئلة التالّیةعّین المناسب لل:  
   عّین الخطأ:  .34
    .) الوعاء: الُیصنع اِالّ من خشب شجرة البّلوط۲    .الکُّتاب: المفکّرون اّلذین یؤّلفون الکتب) ۱
 .ة قبل الجامعةراسیّ انویة: المرحلة الدّ ) الثّ ۴  .ُنشاِهُدها حولنا يحوال اّلتوضاع و األروف: األ) الظّ ۳

  »کشی چو با سفله گویی به لطف و خوشی / فزون گرددش کبر و گردن« :المعنی لهذا الّشعر يحیح فعّین الّص  .35
    .المنام رأی األحالم مَ زِ لَ عی و من ) من سعی رَ ۲  راَد هللا َهالک الّنملة، َانبت لها جناحین.أاِذا ) ۱
 .ذا َانَت َاکرمَت الکریم ملکته و اِن َانت َاکرمت الّلئیم تمّردإ) ۴  قیل هل من شاهٍد قال الّذنب /) اِّدعی الّثعلب شیئًا و طلب ۳

    عّین ما لیس فیه الّتضاد: .36
  .ینا البعید) الکّذاب یبّعد علینا القریب و یقّرب عل۲  .یفنهایة الّص  يف و یرخص فیبدایة الّص  يف سعر العنب یغلو) ۱
 .) األلف من األصدقاء قلیٌل والواحد من األعداء کثیر۴  ملَ الّطاهر العَ  يّ الّنق يّ هذا الّتق /) هذا ابن خیر عباد هللا کُّلهم ۳

  :»الحصر«عّین ما فیه  .37
  .مّنا ) ما صعدنا إلی الجبال المرتفعة اِالّ األقویاء۲  .منها يفاز اِالّ ما یفیدنما شاهدُت األفالم من التلّ ) ۱
 .الّ سمکة واحدة) لم تبلغ األسماک صغارها اِ ۴  .الحنون ياِالّ قصص جّدت ي) ما أتذکّر من َاّیام طفولت۳

   عّین ما لیس فیه الّتأکید علی وقوع الفعل:  .38
 .َالَبَست اُالمُّ طفلها لباسًا َابیض) ۴  .في الّطور ) کّلم هللا موسی تکلیماً ۳  .في کّل حال ) اِستغفرُت هللا استغفاراً ۲  .دائماً  اِصبروا علی المشاکل صبراً ) ۱

  منه محذوفًا: عّین المستثنی .39
  .ادقونالحیاة اِالّ المجّدون الّص  يلم یتقّدم ف) ۲    .نسان عمره اِالّ من عمل ِآلخرتهضّیع اإل) ۱
 .يالّ أقربائحدًا اِ أالمجلس  ي) ما شاهدت ف۴    .) ُاعلنت نتایج المسابقات اِالّ واحدة منها۳

  المفعول المطلق:عّین  .40
کر للخالق۱     .) اِّن عفوک کان عفو المذنبین۴  .) کّرم صاحب البیت ضیوفه تکریمًا کثیراً ۳  .ح دائمًا حمدًا لِّلِه تعالیحمُد الفالّ کان ) ۲  .) الّشکر للمخلوق کالشُّ

  دقيقه 14زمان:   دين و زندگي 
  به آن در این اّیام ............... است. میلی نسبت بهترین زمان برای توبه ............... است و بی .41
  ) سراسر عمر ـ علت حیلۀ تسویف شیطان ۲  سراسر عمر ـ معلول حیلۀ تسویف شیطان) ۱
  ) جوانی ـ علت حیلۀ تسویف شیطان۴    ) جوانی ـ معلول حیلۀ تسویف شیطان۳

  ز . . .ج های شیطان برای دور ساختن انسان از توبه است به های زیر از حیله همۀ گزینه .42
  ) سوق دادن انسان به تسویف و به تعویق انداختن توبه ۲  سوق دادن انسان به گناه با وعدۀ توبه و مأیوس کردن او پس از گناه ) ۱
 ) آراسته نشان دادن گناه و احساس لذت کردن از آن۴  ) سوق دادن تدریجی انسان به گناه به منظور عدم توجه به قبح آن۳
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۵  

  ضی و تجربیاریعمومی دوازدهم               ۸   آزمون  

  در کدام گزینه تجلی یافته است؟ در منظر امیرمؤمنان علیهمراهی توبه و پاکی  .43
نِب کََمن ال َذنَب َلُه ۲    برای توبه کردن پشیمانی کافی است.) ۱   ) َالّتاِئُب ِمَن الذَّ
نوب۳ ُر الُقلوب و َتغِسُل الذُّ  کنند دوست دارد. ) خداوند کسانی را که زیاد توبه می۴    ) الّتوبة ُتَطهِّ

  های این آیه کدام است؟ گناه با چه عنوانی بیان شده و یکی از پیام...» عبادي اّلذین َاسرفوا علی َانفسهم  یا«در آیۀ شریفه  .44
  شود.  ) زشتی ـ همۀ گناهان حتی شرک هم آمرزیده می۲  شود. ستم ـ همۀ گناهان حتی شرک هم آمرزیده می) ۱
 گناه دیگری است.) زشتی ـ شکستن توبه ۴    ) ستم ـ شکستن توبه گناه دیگری است.۳

َس ُبنیاَنُه َعلی َتقوی ِمَن الّلِه َو ِرضواٍن َخیٌر . . «بر اساس آیۀ مبارکۀ  .45 توجهی به ............... علـت قـرار دادن خـود بـر لبـۀ پرتگـاه اسـت کـه  بی.» َاَفَمن َاسَّ
  کند. ها را هدایت نمی مصداق آن ............ هستند که خداوند آن

 ) احکام خداوند ـ ستمکاران۴  ) احکام خداوند ـ کافران۳  ) نفس لوامه ـ ستمکاران۲  راننفس لوامه ـ کاف) ۱

   نادرست است؟.» یسئلونَک َعن الخمر و المیسر قل فیهما ِاثم کبیر . . «کدام گزینه دربارۀ آیۀ  .46
  آور و غیر رایج بوده است.  رایط زمانی و مکان زیان) شراب و قمار در همۀ ش۲  اند.  شراب و قمار دو گناه بزرگ شمرده شده) ۱
 ) شراب و قمار در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است.۴  دهد.  کنند، پاسخ می ) در این آیه خداوند به پرسش افرادی که دربارۀ قمار و شراب سؤال می۳

  بی به دنبال دارد؟ماندگی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی چیست؟ و چه عواق ترین عوامل عقب یکی از مهم .47
  گرایی  اعتمادی عمومی و مصرف گرایی برخی مسئولین ـ بی گری و تجمل ) اشرافی۲  گرایی  اعتمادی عمومی و مصرف گرایی ـ بی آثار منفی اجتماعی و رواج تجمل) ۱
 گرایی ـ نفوذ استعمار در عقاید و دین رواج تجمل ) آثار منفی اجتماعی و۴  گرایی برخی مسئولین ـ نفوذ استعمار در عقاید و دین  گری و تجمل ) اشرافی۳

  سه هدفی که باید مسئولین در مدیریت اقتصاد کشور در نظر بگیرند، کدامند؟ .48
  جویی و اقتصاد مقاومتی  عدم سلطه و نفوذ بیگانه ـ مبارزه با اسرائیل ـ صرفه) ۱
  ) کاهش فاصله طبقاتی ـ مبارزه با سلطۀ آمریکا ـ استقالل اقتصادی ۲
  ) استقالل اقتصادی ـ پیشروی به سوی عدالت ـ حرکت به سوی آبادانی ۳
 گرایی ـ حرکت به سوی آبادانی ) به دست آوردن رزق و روزی حالل ـ دوری از دنیازدگی و تجمل۴

  وهش شده است؟هایی نک دربارۀ چه موضوعی است و در چه زمان» َو الَتقرُبوا الّزنی ِاّنه کاَن فاحشًة و ساَء سبیالً «آیۀ شریفۀ  .49
  ) تحریم زنان ـ امروز و فردا۲    تحریم زنا ـ دیروز و امروز و فردا) ۱
 ) تحریم زنان ـ حرام ـ دیروز و امروز و فردا۴    ) تحریم زنا ـ امروز و فردا۳

  با توجه به آیۀ .............. رمز سعادت و رستگاری ................. است. .50
 ) و توکّل علی الّله ـ توکل بر خداوند۴  ) التقربوا الّزنی ـ مراقبت از نفس۳  ) قد أفلح من زکّاها ـ تزکیۀ نفس ۲  امت نفسفألهمها فجورها و تقواها ـ کر) ۱

 به ترتیب به کدام یک، »یا َاّیها اّلذین آمنوا َاطیعوا هللا و اطیعوا الّرسـول و...«و آیۀ شریفۀ: » طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فریضه است«حدیث شریف  .51
  از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارند؟

  ) برپایی جامعه عدالت محور ـ پذیرش والیت الهی ۲  برپایی جامعۀ عدالت محور ـ ارتقای جایگاه خانواده) ۱
 ) دعوت به تفکر و تعقل و خردورزی ـ پذیرش والیت الهی۴  ) پذیرش والیت الهی ـ برپایی جامعۀ عدالت محور۳

  چه پاداشی را وعده داده است؟» َمن آمن بالّله َو الیوم اآلخر َو  َعِمل صالحاً «در آیۀ شریفۀ  خداوند .52
  ) َلَفتحنا َعَلیِهم َبرکات ِمن الّسماء َو األرض ۲    َلَنهدَینَُّهم ُسُبَلنا َو اّن هللا َلَمَع المحسنین) ۱
ة َو َرحمة إنَّ في ذلک آلیاَت ۳   ) َفَلهم َاجرهم عند رّبهم و الخوٌف علیهم و الهم یحزنون۴  لقوم َیَتفکّرون) َو َجَعَل َبینکُم َمَودَّ

  آمده بود تا مردم را از حکومت و والیت چه کسانی نجات دهد و نظام اجتماعی را بر چه اساسی بنا کند؟ به گزارش تاریخ، پیامبر اکرم .53
 ) مشرکان و کافران ـ تقوای افراد۴  ) ستمگران و طاغوتیان ـ تقوای افراد۳  ین الهی) مشرکان و کافران ـ قوان۲  ستمگران و طاغوتیان ـ قوانین الهی) ۱

  ، پدیدار شدن برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن، معلول چه بود و در تضاد با مفاد کدام آیه یا حدیث قرار دارد؟ پس از رحلت پیامبر اسالم .54
  ِمْن آیاِته َاْن َخَلَق َلکُم ِمْن َاْنُفِسکُم َازواجًا  فاصله طبقاتی و عدم رعایت عفاف توسط زنان ـ وَ ) ۱
  ) فاصله طبقاتی و عدم رعایت عفاف توسط زنان ـ َو ُهللا َجَعَل َلکُم ِمْن َاْنُفَسکم َازواجًا ۲
  ُفِسکُم َازواجًا و یارانش ـ َو ِمْن آیاِته َاْن َخَلَق َلکُم ِمْن َانْ  های اسالمی و عدم الگوگیری از پیامبر ) توسعۀ سرزمین۳
 و یارانش ـ َو ُهللا َجَعَل َلکُم ِمْن َاْنُفَسکم َازواجاً  های اسالمی و عدم الگوگیری از پیامبر ) توسعۀ سرزمین۴

  عباس از دایرۀ والیت الهی، مرتبط با مفاد کدام آیۀ قرآنی است؟ امیه و بنی از لحاظ موضوعی، مسأله خروج خلفای بنی .55
  ) َو َمن َامَن ِبالّله َو الَیوم اآلخر و َعِمَل صالِحًا َفَلُهم َاجَرُهم ِعنَد َربِّهم ۲  ُرُسَلنا بالبّیناِت و َانزلنا َمَعُهم الکتاب َو المیزان َلَقد َاْرَسلنا) ۱
ها اّلذین آمنوا َاطیعوا الّله و َاطیعوا ۴  ) َو ِمْن آیاِته َاْن َخلَق َلکُم ِمْن َاْنُفسکُم ازواجاً ۳  الّرسول و ُاولی االَمرِ ِمْنکُم) یا َایُّ

  های پیدایش تمدن جدید اروپا کدامند؟ زمینه .56
  تر از طبیعت  مندی بیش ) رشد سریع علم ـ توانایی بهره۲  ها ـ رشد سریع علم گیری از تجربیات سایر تمدن بهره) ۱
 ها  گیری از تجربیات سایر تمدن لیم تحریف شده ـ بهره) کلیسا و تعا۴  تر از طبیعت مندی بیش ) کلیسا و تعالیم تحریف شده ـ توانایی بهره۳
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ــوی و متعــالی«هــای  هــر یــک از عبارت .57 ــرورش و تکامــل بعــد معن ــادن«و » تخریــب ســاختار طبیعــی محــیط زیســت«، »غفلــت از پ ، »اســتخراج مع
 شود؟  از آثار و نتایج تمدن جدید مربوط می به ترتیب به کدام یک

  تر از طبیعت ـ رشد سریع علم  مندی بیش زدگی ـ توانایی بهره ) علم۲  تر از طبیعت ـ رشد سریع علم مندی بیش یی بهرهزدگی ـ توانا مصرف) ۱
 تر از طبیعت مندی بیش زدگی ـ نابودی طبیعت ـ توانایی بهره ) مصرف۴  تر از طبیعت مندی بیش ـ نابودی طبیعت ـ توانایی بهره زدگی ) علم۳

  تمدن جدید اروپا در حوزۀ علم کدامند؟آثار و پیامدهای مثبت  .58
  تر از طبیعت  مندی بیش ) رشد سریع علم ـ توانایی بهره۲  حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی ـ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری) ۱
 ؤثر و فعال در جامعۀ جهانی) تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری ـ حضور م۴  ) رشد سریع علم ـ مشارکت مردم در تشکیل حکومت۳

باید میان .............. آن تناسب منطقی برقرار باشـد و سـومین » ُادُع ِالی َسبیِل رّبک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باّلتي هي َاحسنُ «بر اساس آیه:  .59
  الملل ............ است.  روش برای دعوت در نظام بین

  یک پیام و روش تبلیغ ـ عمل ناصحان ) ۲    ) عقل و دین ـ عمل ناصحان۱
 ) یک پیام و روش تبلیغ ـ مجادلۀ نیکو در مناظره۴    ) عقل و دین ـ مجادلۀ نیکو در مناظره۳

بـه آثـار یک از موارد مربوط  ، به ترتیب ناشی از کدام»های خطی و جواهرات کشورها به تاراج بردن کتاب«و » خرید منابع طبیعی اکثر نقاط جهان به بهایی اندک« .60
   منفی حوزۀ عدل و قسط است؟

  های فقیر و غنی در جهان ـ ظهور پدیدۀ استعمار افزایش فاصلۀ میان انسان) ۱
  ) جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات ـ ظهور پدیدۀ استعمار۲
  های فقیر و غنی در جهان ) ظهور پدیدۀ استعمار ـ افزایش فاصلۀ میان انسان۳
  های فقیر و غنی در جهان محصور در تسلیحات ـ افزایش فاصلۀ میان انسان) جهان نظامی شده و ۴

  دقيقه 16زمان:    انگليسي
61. I have heard, although it sounds a bit strange, they are going to get married, ………… . 

1) haven’t I 2) doesn’t it 3) aren’t they 4) don’t they 
62. Hopefully, the fire ………… under control, but the pilot was forced to make an emergency landing. 

1) will be brought 2) was brought 3) brought 4) has brought 
63. As a ………… sportsman, Steven trained every day of the week. I have a very high opinion of him. 

1) curious 2) grateful 3) dedicated 4) forgetful 
64. To be honest, I felt very ………… to be included in the national basketball team. 

1) honored 2) unreal 3) surprising 4) selective 
65. Most couples, however fossilized their relationship, have some interests in ………… , even if it’s only cooking, travel or pets. 

1) format 2) infection 3) suggestion 4) common 

66. Huge projects which are designed to ………… poorer countries can sometimes do more harm than good. 
1) appreciate 2) aid 3) found 4) hit 

67. Fred went to a local coffee shop to watch the football match. Although it was busy and people were friendly, he 
………… himself, just drinking his coffee. 

1) related to 2) stuck to  3) kept to 4) lead to 
 

Cloze Test 
 There are two kinds of English-English dictionaries: dictionaries for learners and dictionaries for native speakers. 
Dictionaries for native speakers are used by Americans, Britons, etc. to look up rare words, such as inextricable ...(68)... 
tintinnabulation. Dictionaries for learners are used by people who are learning English as a second language. 
 Dictionaries for native speakers usually have more words ...(69)... , but the definitions are ...(70)... , and there are fewer 
example sentences. Therefore, ...(71)... possible, you should be using dictionaries for learners. You should use “native” 
dictionaries only in special situations: for example, when your learner’s dictionary does not have the word ...(72)... . 

68.  
1) yet 2) or 3) but 4) so 
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69.  
1) that have dictionaries for learners  2) that dictionaries for learners have  
3) than for learner’s dictionaries 4) than dictionaries for learners 

70.  
1) invisible 2) collective 3) complicated 4) meaningful 

71.  
1) whomever 2) whenever 3) whatever 4) whichever 

72.  
1) you’re looking for  2) which you are looking for them  
3) you’re looking for them  4) for which you are looking them 

 
Reading Comprehension 
Passage 1 

 The first jazz musicians played in New Orleans during the early 1900s. After 1917, many of the New Orleans 
musicians moved to the south side of Chicago, where they continued to play their style of jazz. Soon, Chicago was 
the new center for jazz. 
 Several outstanding musicians emerged as leading jazz artists in Chicago. Daniel Lotus “Satchmo” Armstrong, born 
in New Orleans in 1900, was one. Another leading musician was Joseph King Oliver, who is also credited with having 
discovered Armstrong when they were both in New Orleans. While in Chicago, Oliver asked Armstrong, who was in 
New Orleans, to join his band. In 1923, King Oliver’s Creole Jazz Band made the first important set of recordings by a 
Hot Five and Hot Seven bands under Louis Armstrong, who also made recordings of special note. 
 Although Chicago’s South Side was the main jazz center, some musicians in New York were also demanding 
attention in jazz circles. In 1923, Fletcher Henderson already had a ten-piece band that played jazz. During the early 
1930s, the number of players grew to sixteen. Henderson’s band was considered a leader in what some people have 
called the Big Band Era. By the 1930s, big dance bands were the rage. Large numbers of people went to ballrooms 
to dance to jazz music played by big bands. 
 One of the most popular and also a very famous jazz band was the Duke Eilington band. Edward “Duke” Ellington 
was born in Washington, D.C., in 1899 and died in New York City in 1974. He studied the piano as a young boy and 
later began writing original musical compositions. The first of Ellington’s European tours came in 1933. He soon 
received international fame for his talent as a band leader, composer, and arranger. Ten years later, Ellington began 
giving annual concerts at Carnegie Hall in New York City. People began to listen to jazz in the same way that they 
had always listened to classical music. 

73. It can be inferred from the passage that Louis Armstrong went to Chicago for which of the following reasons?  
1) To form his own band  2) To learn to play Chicago-style jazz 
3) To play in Joseph Oliver’s band 4) To make recordings with the Hot Five  

74. According to the passage, which of the following Black bands was the first to make a significant set of jazz recordings? 
1) The Hot Seven band   2) Fletcher Henderson’s band  
3) The Red Hot Peppers band  4) King Oliver’s Creole jazz Band  

75. The passage supports which of the following conclusions? 
1) By the 1930s, jazz was appreciated by a wide audience.  
2) Classical music had a great impact on jazz. 
3) Jazz originated in New Orleans in the early nineteenth century. 
4) Jazz bands were better known in Europe than in the United States. 
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76. Which of the following cities is NOT mentioned in the passage as a center of jazz?  
1) New York 2) Washington, D.C. 3) Chicago 4) New Orleans 

Passage 2 

 The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, televisions, and telephones that 
it is hard to imagine what life would be like without them. When there is a power failure, people grope about in 
flickering candlelight. Cars hesitate in the streets because there are no traffic lights to guide them, and food spoils in 
silent refrigerators. 
 Yet, people began to understand how electricity works only a little more than two centuries ago. Nature has 
apparently been experimenting in this field for millions of years. Scientists are discovering more and more that the 
living world may hold many interesting secrets of electricity that could benefit humanity. 
 All living cells send out tiny pulses of electricity. As the heart beats, it sends out pulses of recorded electricity; they 
form an electrocardiogram, which a doctor can study to determine how well the heart is working. The brain, too, 
sends out waves of electricity, which can be recorded in an electroencephalogram. The electric currents generated 
by most living cells are extremely small—often so small that sensitive instruments are needed to record them. But in 
some animals, certain muscle cells have become so specialized as electrical generators that they do not work as 
muscle cells at all. When large numbers of these cells are linked together, the effects can be astonishing. 
 The electric eel is an amazing storage battery. It can send a jolt of as much as eight hundred volts of electricity 
through the water in which it lives. (An electric house current is only one hundred twenty volts.) As many as four-
fifths of all the cells in the electric eel’s body are specialized for generating electricity, and the strength of the shock 
it can deliver corresponds roughly to the length of its body. 

77. What is the main idea of the passage?  
1) Electric eels are potentially dangerous 
2) People would be at a loss without electricity 
3) Biology and electricity appear to be closely related 
4) Scientists still have much to discover about electricity 

78. The author mentions all of the followings as results of a blackout EXCEPT ………… . 
1) refrigerated food items may go bad 2) traffic lights do not work 
3) people must rely on candlelight 4) elevators and escalators do not function 

79. Why does the author mention electric eels? 
1) To warn the reader to stay away from them 2) To describe a new source of electrical power 
3) To compare their voltage to that used in houses 4) To give an example of a living electrical generator 

80. It can be inferred from the passage that the longer an eel is, the ………… . 
1) more beneficial it will be to science 2) more powerful will be its electrical charge 
3) easier it will be to find   4) tougher it will be to eat 
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  دقيقه 40زمان:    رياضي

x)اگر   )(x )(x )f (x)
cos x

  



1 2 fگاه  آن 3 ( ) .81  کدام است؟ 1

۱ (2   ۲ (2   ۳۴  ) صفر (

1

  

)از مبدأ گذشته و در نقطه  mمطابق شکل خط   , )52 yبر نمودار  2 f (x)  ،مماس استf ( ) .82  کدام است؟ 2

۱ (
5
2     ۲ (

5
4   

۳ (
4
5     ۴ (

2
5   

)gاگر   ) 2 gو  1 ( ) 2 )گاه  آن 3 ) ( )
g

3
4 .83  کدام است؟  2

۱ (36   ۲ (36   ۳ (12   ۴ (12  

xاگر   xf (x)
x x

  
 

2 1
1 1

.84  گاه کدام درست است؟ آن 

۱ (f ( ) 1 2   ۲ (f ( ) 1 1   ۳ (
x
lim f (x)


 

1
1   ۴ (

x
lim f (x)


 

1
1  

fتابع با ضابطۀ  (x) cos (x [x])    در بازه( , )2 .85  چگونه است؟ 3
  ) نزولی اکید۲    ) صعودی اکید۱

)) در ۳ , )52 )نزولی و در  2 , )5 )) در ۴  صعودی است.  32 , )52 )صعودی و در  2 , )5  زولی است. ن 32

.86  شمار نقطه بحرانی دارند؟  های زیر بی چه تعداد از تابع 

  f (x) [x]    ،f (x) sin x    ،f (x) x x 100 100    ،
xf (x)
x




3
2 1

   

۱ (1   ۲ (2   ۳ (3   ۴ (4  

yترین نقطه نمودار  نزدیک  x  به نقطهA( , )4 .87  به کدام طول است؟  0

۱ (
1
2   ۲ (2   ۳ (

7
  صفر )۴   2

fدر تابع با ضابطۀ   (x) x x  .88  مجموع مقدارهای ماکزیمم و مینیمم مطلق کدام است؟  28
۱ (2  ) صفر ۴   4) ۳   8) ۲   2

xfدر تابع با ضابطۀ   (x)
x



3 ]، آهنگ متوسط تغییر تابع در بازۀ 2 , ]1 xای آن در  از آهنگ لحظه 4  .89  تر است؟  قدر بیش چه 4

۱ (7
24   ۲ (3

8   ۳ (11
24   ۴ (5

8   

fترین مقدار تابع با ضابطۀ  کم  (x) x x   3 22 9 ]در بازۀ  13 , ]1 .90  کدام است؟ 2
۱ (23   ۲ (13   ۳ (12   ۴ (2   

)Bدو نقطه   , )2 Bو  1 ( , ) 2 1با خروج از مرکز مختصات دو سر قطر کوچک یک بیضی  5
.91  هستند. فاصله کانونی بیضی کدام است؟ 2

۱ (2   ۲ (2 2   ۳ (3   ۴ (2 3   
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)شعاع دایره به مرکز   , )1 xو مماس داخل بر دایرۀ  2 y x  2 2 2 .92  ، کدام است؟1

۱ (
2

2   ۲ (2   ۳ (2 2   ۴ (3 2   

x)دو دایره با معادالت   ) (y )   2 22 1 xو  9 y x y    2 2 2 6 6 .93  نسبت به هم چه وضعی دارند؟ 0
  ) متقاطع۴  ) مماس برون۳  ) مماس درون۲  ) متخارج ۱

کنیم  به تصادف یک مهره انتخاب مـی Aمهره سیاه است. از ظرف  4مهره سفید و  3شامل  Bسیاه و ظرف مهره  4مهره سفید و  5شامل  Aظرف   94.
  آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟ بیرون می Bای از  دهیم. حاال مهره قرار می Bو در ظرف 

۱ (1
3   ۲ (7

18   ۳ (4
9   ۴ (1

2   

axfرو نمودار تابع  شکل روبه  (x)
x b




2
fاست.  2 ( .95  کدام است؟ 4(

۱ (
1
8     ۲ (

1
4   

۳ (1
4     ۴ (1

8   

)نقطه   , )1 fنقطه مینیمم نسبی تابع  6 (x) x ax bx   3 22 aاست.  1 b 96  کدام است؟.
۱ (6   ۲ (9   ۳ (12   ۴ (15   

در تمرینـات  Aآمـوزان کـالس  درصد دانش 70و  Bآموزان کالس  درصد دانش 60است.  3و  2به نسبت  Bو  Aآموزان دو کالس  تعداد دانش  97.
 Aبینیم در تمرینات بدنسازی شرکت دارد. بـا کـدام احتمـال از کـالس  کنیم و می آموز از این دو کالس انتخاب می کنند. یک دانش بدنسازی شرکت می
  انتخاب شده است؟

۱ (16
25   ۲ (7

16   ۳ (9
16   ۴ (9

25   

.98  دهیم. حجم جسم حاصل چقدر است؟ دوران می BCمتر را گرد وتر  سانتی 4های زاویه قائمه به اندازه  الساقین با ضلع الزاویه متساوی ناحیه مثلث قائم 

۱ (
32 2
3   

۲ (
16
3   

۳ (
16 2
3   

۴ (
24 3
2   

MFگـاه باشـد آن Fو  Fهای  هر نقطه روی بیضی به کانون Mباشند اگر  می 8و فاصله دو کانون  6در یک بیضی اندازه قطر کوچک   MF  برابـر 99.
  کدام است؟

۱ (8   ۲ (12   ۳ (10   ۴ (20   

xدایره   y 2 2 xو خط  4 y  .100  کدام است؟ ABاند اندازه وتر  متقاطع Bو  Aدر دو نقطه  2
۱ (2 2   ۲ (4 2   ۳ (2   ۴ (3 2   

0/های  تفنگ دارد که با احتمال 3یک شکارچی   4  ،/0 0/و  6 خص تفنگی را به تصـادف انتخـاب و شکند اگر این  ها به هدف اصابت می تیرهای آن 8 101.
  تیراندازی کند با چه احتمالی هدف را خواهد زد؟

۱ (
3
4   ۲ (

3
50   ۳ (

3
100   ۴ (

3
25   
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fدر تابع با ضابطه،   (x) x | x | 1  ، حاصلf ( ) f ( )  1 .102  کدام است؟ 1

۱ (2   ۲ (
3
   2) ۴  صفر) ۳   2

fدر تابع با ضابطه   (x) x [x]   103  است؟دامنه تابع مشتق کدام.
۱ (R   ۲ ([ , )0   ۳ (Z   ۴ (R Z   

fاگر   (x) g (x ) 2 3 )gکه  طوری به پذیر باشد تابعی مشتق gو  1 ) 2 gو  4 ( ) 
12 fگاه  آن ،2 ( ) .104  کدام است؟  1

۱ (10   ۲ (12   ۳ (6   ۴ (8   

x]در بازه  fنمودار تابع  , x ]1 .105  تابع چند اکسترمم نسبی در این بازه دارد؟ .است مطابق شکل زیر 2
  ) صفر۱
۲ (1   
۳ (2   
۴ (3   

  دقيقه 25زمان:   شناسي زيست
.106  کدام مورد درست است؟ 
 ها، گلوکز است.  یاختهاستفاده انرژی در  قابل) شکل رایج و ۱

  شود.  ماده از فسفات معدنی استفاده می در سطح پیش ATP) در تولید۲
 گیرد.  ماده انجام می در سطح پیش ATPزندۀ بدن آدمی تولید یاختۀ) در هر ۳

  شود. در دو مرحله فسفات به آدنوزین افزوده می ATP) برای تولید۴

.107  ............... )گلیکولیزقندکافت (در مرحلۀ ...............  
  شود.  ساخته نمی ATPمانند مرحله سوم، -) دوم۲  شود.  برخالف مرحله دوم ترکیب دو فسفاته تولید نمی -) اول۱
  کنند.  برخالف مرحله چهارم نوکلئوتیدها انرژی دریافت می -) سوم۴  شود.  م، انرژی آزاد نمیبرخالف مرحله چهار -) سوم۳

.108   نادرست است؟ها کدام مورد  در رابطه با یوکاریوت 
 شوند.  ساخته می از آن در خارج ) میتوکندریراکیزه (های  ) برخی پروتئین۱

  گیرند.  انجام می  راکیزهدر خارج از  ای یاختههای تنفس  ) برخی واکنش۲
 گیرد. انجام می  راکیزهدر خارج  NADHبا استفاده از ATP) تولید۳

  انجام بگیرد.  راکیزهتواند درون و بیرون  می NADH) اکسایش۴

.109  کنند؟  درستی تکمیل می را به............ »  ،گلوکزازای یک مولکول  به«چند مورد عبارت  
  شود.  اکسید در چرخه کربس تولید می الف) در شرایط هوازی چهار مولکول کربن دی

  شود.  تولید می ATPمولکول 2،ب) در گام چهارم گلیکولیز
  شود.  کم می  راکیزهاز درون  Aپ) دو مولکول کوآنزیم

  شوند.  می  راکیزهت) در شرایطی دو مولکول سه کربنی با انتقال فعال وارد 
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) یک ۱

.110  دهد؟  روی می مورد کدام  راکیزهدر زنجیرۀ انتقال الکترون  
  ها انرژی حاصل از عبور الکترون های هیدروژن به بستره با ) سه بار انتقال فعال یون۱
  در فضای بین دو غشا NADH) از دست دادن الکترون توسط۲
  ها به اکسیژن توسط یک پمپ انتقال فعال ) انتقال الکترون۳
   راکیزههای هیدروژن به بسترۀ  ) انتشار یون۴

.111  ی که .................ا یاختهدر واکنشی از تنفس  
  شود.  اکسید نیز آزاد می شود، کربن دی آزاد می Aکوآنزیم) ۱
  دهد.  الکترون و انرژی از دست نمی ،نوکلئوتیدی شود، ترکیبی دی مصرف می A) کوآنزیم۲
  شود.  نیز مصرف می NADHشود، مایع درون سیتوپالسم کم می از ) یون فسفات۳
  شود.  نیز مصرف می ATPشود، کربنی دو فسفاته شکسته می 6) مولکول۴
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  تجربیدوازدهم         ۸          آزمون 

.112  کدام مورد درست است؟ 
  همیشه با موفقیت همراه است.   راکیزههای آزاد درون  ) مبارزه با رادیکال۱
  شود.  ها نیز می های آزاد، مانع کاهش آن لبر افزایش تشکیل رادیکا ) الکل عالوه۲
  د. نشو شده می ریزی ها سبب مرگ برنامه های آزاد با حمله به پروتئین ) رادیکال۳
  های آن است.  یاخته ِدنای های مواره نتیجۀ حملۀ الکل به مولکول) نکروز کبدی ه۴

.113  اثر منفی دارد؟ یاختهسیانید بر کدام فرایند  
 ) تولید پیرووات در سیتوپالسم۲   سیتوپالسم) کاهش پیرووات در ۱

  اکسید در گلیکولیز دی ) تولید کربن۴    راکیزه) تولید آب در ۳

.114  در فرایند ................... 
  کند.  دریافت میالکترون و انرژی  NADHاز کلی، پیرووات) تخمیر ال۱
  گیرد. اکسید انجام می بعد از آزاد شدن کربن دی NADH، تولیدA) تولید استیل کوآنزیم۲
  یابد.  به اسید الکتیک انتقال می NADHهای ) تولید ماست، الکترون۳
  یابد.  فقط به یک ترکیب سه کربنی انتقال می NADHهای ) تخمیر در گیاهان، الکترون۴

.115  شود؟  لپه کدام دیده می در برگ گیاهان دولپه برخالف تک 
  ها ) میانبرگ اسفنجی در اطراف رگبرگ۲    های هوایی در سطح رویی برگ روزنه) ۱
  فوقانی ای درازتر در زیر اپیدرم آکنه های نرم یاخته) ۴  ) آوند چوبی برگ بر روی آوندهای آبکش   ۳

.116   نادرست است؟چند مورد  
  ، اتصالی وجود ندارد. )کلروپالست( سبزدیسه های مختلف الف) بین گرانوم
  در گیاهان فقط در غشای تیالکوئیدها قرار دارد.  )کلروفیل( سبزینه های ب) مولکول

  نیز مشاهده کرد.  سبزدیسهتوان در خارج از  پ) کاروتنوئیدها را می
  قرار دارند. سبزدیسه های فتوسنتزی گیاهان فقط در بسترۀ  ت) آنزیم

  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) یک ۱

.117  رنگی است؟ ید در محدوده چهئوهای کاروتن ترین جذب مولکول بیش 
  ) سبز۴  ) نارنجی۳  ) آبی۲  ) قرمز۱

.118  در رابطه با اسپیروژیر کدام مورد درست است؟  
  کند.  اشغال می سبزدیسهرا یاخته ترین قسمت  بیش) ۲    ای منشعب دارد.  ) ساختار رشته۱
  ترین شدت فتوسنتز را دارد.  ) در نور قرمز و آبی بیش۴  کند.  ) در فرایند فتوسنتز از نور سبز استفاده نمی۳

.119  نمی توان انتظار داشت؟یک را  در یک آنتن گیرندۀ نور، وجود کدام 
   P700) رنگیزۀ ۴  ) کاروتنوئیدها۳  ها سبزینه) انواع ۲  ها ) انواعی از پروتئین۱

.120  توان گفت .............. در رابطه با فتوسنتز می 
  های هیدروژن در بستره نیست.  تنها عامل افزایش تراکم یون ون) پمپ پروت۱
  های هیدروژن در بستره نیازمند مصرف انرژی زیستی است.  ) افزایش تراکم یون۲
  گیرد.  انجام می ATPهای هیدروژن از غشای تیالکوئیدها همواره بدون مصرف بور یون) ع۳
  دهد.  های هیدروژن به اتم اکسیژن روی می ) تولید آب در بستره با اتصال یون۴

.121  های چرخۀ کالوین ................ واکنش 
  کند.  مصرف می ATP) در اولین گام، تعدادی مولکول۲  گیرد.  انجام می سبزدیسه درون بسترۀ) منحصرًا ۱
  د. نکن مصرف میرا  ATPهای مولکول هحلر) در سه م۴    د. نکن ) تعدادی گروه فسفات آزاد می۳

.122  برای تولید یک مولکول گلوکز در چرخۀ کالوین .................. 
  است.  NADPHهای الکترون از مولکول 12) نیاز به خرج۲  شود.      مصرف می ATPمولکول 12) ۱
  د. ونش انرژی و الکترون دریافت می ،مولکول سه کربنی 6) ۴  شوند.  مولکول نوکلئوتیدی مصرف می 30) ۳

.123  اولین محصول پایدار چرخۀ کالوین کدام است؟  
 دار ) اسید سه کربنی فسفات۲   قند سه کربنی ) ۱

  کربنی بدون فسفات 6) مولکول۴   دار کربنی فسفات 6) مولکول۳
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  دوازدهم تجربی             ۸      آزمون 

.124  قوع کدام فرایند مورد انتظار است؟ در هر گیاهی و 
  تنوئیدها به مرکز واکنش) انتقال انرژی جذب شده از کارو۲  دار ناپایدار در چرخۀ کالوین ) تولید ترکیب فسفات۱
  یب چهار کربنی در بسترۀ سبزدیسه) تولید ترک۴  سیتوپالسم ای هدر مادۀ زمین ATPهای ) تولید مولکول۳

.125  گیاهان ساکن ................در  
  گوشتی و پر آب است.  ،طور حتم ساقۀ گیاه ) مناطق بیابانی، به۱
  ها، ترکیبات نگهدارندۀ آب وجود دارد.  )واکوئلکریچه (مناطق بیابانی، درون ) ۲
  گیرد. متفاوت انجام می ۀیاختاکسید در دو نوع  دی طور حتم تثبیت کربن ) مناطق گرم، به۳
  شوند.  های هوایی در روز بسته و در شب باز می روزنه حتم طور به ،گرم) مناطق ۴

.126  نادرست است؟ها کدام مورد  باکتریدر رابطه با  
 شوند.  اده میفها است های گوگردی ارغوانی در تصفیۀ فاضالب ) باکتری۱

  دارند.  aسبزینۀها همانند گیاهان  ) سیانوباکتری۲
 اند.  های سبز رنگ رنگیزهزا فاقد  های غیراکسیژن ) باکتری۳

  های دارای باکتریوکلروفیل قادر به تولید اکسیژن نیستند.  ) فتوسنتزکننده۴

.127   نادرست است؟کدام مورد  
  توانند فتوسنتز انجام دهند.  نمی ،های زیر آب فشان های ساکن معادن و اطراف آتش طور حتم باکتری ) به۱
  اند.  ترین جانداران روی زمین های شیمیوسنتزکننده از قدیمی ) به احتمال زیاد باکتری۲
  توانند از اکسید کردن آمونیاک انرژی به دست آورند.  ساز، می های نیترات ) باکتری۳
  کنند.  ی کسب میهای شیمیوسنتزکننده فقط از اکسید کردن مواد معدنی انرژ ) باکتری۴

.128  تولید پالستیک قابل تجزیه ................... 
  گیرد.  تر انجام می های خاصی با هزینۀ کم ) با استفاده از باکتری۲  پذیر است.  های فتوسنتزکننده امکان ) با استفاده از باکتری۱
  های زیستی ممکن شود.  تواند در آینده به کمک فناوری ) می۴  پذیر است.  ) با انتقال ژن از باکتری به گیاهان امکان۳

.129  یک جزو محصوالت زیست فناوری کالسیک است؟ کدام 
  ) محصوالت تخمیری مانند سرکه۱
  های لبنی ) انواع فراورده۲
  با استفاده از کشت ریزاندامگان ی تولید شدهها بیوتیک ) آنتی۳
  ها ها از طریق تراژن کردن باکتری سط باکتریتو ساخته شده ) هورمون اریتروپویتین انسانی۴

.130  نادرست است؟کدام مورد  
  پروکاریوت بود. شد، ورزی ) اولین جانداری که ژنومش دست۱
  شود. ها تهیه می سازی دنا، مادۀ وراثتی در خارج از یاخته  در همسانه) ۲
  ها و مخمرها هستند. باکتریدهنده از ابزارهای دفاعی  های برش ) آنزیم۳
  های انسانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است.  ها برای تولید پروتئین ) امروزه استفاده از باکتری۴

.131  گیرد؟ در انتقال ژن به گیاهان کدام مورد همواره انجام می 
  ها برای انتقال دادن ژن مورد نظر به یاختۀ گیاهی ) استفاده از دیسک۱
  باکتریایی ۀدهند های برش های دنا توسط آنزیم مولکول) برش دادن ۲
  های غیرتراژن های تراژن شده از یاخته بیوتیک برای جداسازی یاخته ) استفاده از آنتی۳
  ی یاختۀ گیاهی میزبانا دادن دنای نوترکیب از دیوارۀ یاخته ) عبور۴

.132  در رابطه با ساخت انسولین انسانی کدام مورد درست است؟  
  تر است.  آن نزدیک یپپتید هورمون انسولین به انتهای کربوکسیل رشتۀ پلی پیش Aۀ) زنجیر۱
  کنند. فناوری، ژن طبیعی انسولین را به باکتری وارد می به روش زیست) برای تولید انسولین ۲
  شود. می فناوری در باکتری به انسولین فعال تبدیل ) انسولین غیرفعال حاصل از زیست۳
  شوند.  انسولین با سه پیوند شیمیایی به هم متصل می Bو A) دو زنجیرۀ۴

.133  کدام مورد درست است؟  
  ای در محیط کشت قابلیت تقسیم ندارند.  های ماهیچه ) یاخته۱
  ای استفاده کرد.  های ماهیچه توان برای تولید یاخته های بنیادی بالغ می ) از یاخته۲
  های تمایز یافتۀ بدن استفاده کرد.  توان برای تولید برخی یاخته های موروال می ) از یاخته۳
  شوند.  استفاده می ای تولید یک نوع بافت خاصهای بنیادی بالغ فقط بر ) یاخته۴
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  تجربیدوازدهم         ۸          آزمون 

.134  نادرست است؟کدام مورد  
  های هرز است.  های مقابله با علف زدن زمین یکی از راه ) شخم۱
  ها استفاده کرد.  کش توان برای تولید انواع علف های زیستی می ) از فناوری۲
  شوند.  راحتی در طبیعت تجزیه می ها موادی هستند که به کش ) علف۳
  توان آن را در برابر برخی آفات مقاوم کرد.  ) با انتقال ژن از یک باکتری به یک گیاه می۴

.135  یک نوع متفاوتی از پرسش دربارۀ یک رفتار است؟  کدام 
  ) شرایط بروز رفتار۴  گیری رفتار نحوۀ شکل هدف و )۳  های مسئول رفتار نوع ژن) ۲  ) نوع محرک رفتار ۱

.136  نادرست است؟کدام مورد  ،فرزندان در موش از در رابطه با رفتار مراقبت 
  ) شکل گرفتن این رفتار نیازمند تولید نوعی پروتئین است.۲    شود.  توسط یک نوع ژن کنترل می) ۱
  یابد.  ها به فرزندان انتقال می ) ژن آن از طریق گامت۴  کند.       ) در همۀ افراد گونه یکسان عمل می۳

.137  رفتارهای شرطی شدن ................در  
  شود. مؤثر واقع می ،شرط همراهی با یک محرک طبیعی به همواره شرطی محرک، ) ۱
  ) کالسیک، برخالف آزمون و خطا، پاداش و تنبیه نقشی ندارد.۲
  های درونی نقشی ندارند.  ) محرک۳
  دهد.  ) استفاده از تجارب روی نمی۴

.138  کدام مورد درست است؟ در رابطه با رفتارهای مختلف 
  ) در رفتار مورد مطالعۀ پاولوف، پاسخ به محرک یک بازتاب است. ۲  کند.  ) خوگیری در زمان خاصی از زندگی بروز می۱
  کنند.  اده میهای در معرض خطر استف شناسان از خوگیری برای حفظ گونه ) زیست۴  شود.  ) در رفتار حل مسئله برخالف شرطی شدن از تجارب قبلی استفاده نمی۳

.139  ریزی آگاهانه وجود دارد؟ در کدام رفتار برنامه 
  ) چیدن موزها از سقف توسط میمون۲    ) ترشح بزاق سگ در برابر صدای زنگ ۱
  های سّمی  ) امتناع پرنده از خوردن مجدد پروانه۴  سود و زیان  های تکراری بی ) عدم پاسخ به محرک۳

.140  کدام مورد درست است؟ 
 گیرد.  های مختلف انتخاب جفت توسط افراد ماده صورت می ) در گونه۱

  های پستانداران برخالف پرندگان سیستم چندهمسری وجود دارد.  گونه همۀ ) در۲
 ) مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری نیز در آن نقش دارد. ۳

  ) رفتار دگرخواهی همواره به ضرر فرد است. ۴

  دقيقه 35زمان:    فيزيك

.141  های مکانیکی پیش رونده درست است؟  کدام گزینه دربارۀ موج 
  شوند.  ) در خأل منتشر می۱
  ها به جنس محیط انتشار و بسامد موج بستگی دارد.  تندی انتشار این موج) ۲
  شود.  ها، ماده نیز همراه موج منتقل می ) هنگام انتشار این موج۳
  ها با مربع دامنه و مربع بسامد موج متناسب است. ک موج سینوسی برای این موج) مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژی در ی۴

.142  نادرست است؟های الکترومغناطیسی  کدام گزینه دربارۀ موج 
  ها عرضی هستند.  ) این موج۱
  ها یکسان است.  های الکتریکی و مغناطیسی آن ) دورۀ نوسان میدان۲
  با تندی نور مرئی یکسان است. ها  ) در خأل، تندی آن۳
  شود.  می xباشد جهت انتشار این موج،  zو میدان الکتریکی در جهت  y) اگر میدان مغناطیسی در جهت ۴

.143  یابد؟ طول موج، بسامد، سرعت انتشار و دوره، چند عامل افزایش میاگر یک موج صوتی از یک مایع وارد هوا شود، از میان چهار کمیت  
۱ (1   ۲ (2   ۳ (3   ۴ (4   

نقطه کشـیده و یـک مـوج سینوسـی در قسـمت نـازک ایـن مجموعـه ایجـاد فیم؛ و دو سر آن را بین دو  با جنس نازک و ضخیم را به هم می دو طناب هم  144.
کنیم. اگر مساحت مقطع قسمت ضخیم، سه برابر مساحت مقطع قسمت نازک باشد، طول موج در قسمت ضخیم، چند برابر طول موج در قسـمت نـازک  می

  شود؟ این طناب می

۱ (1   ۲ (3   ۳ (
3

3   ۴ (1
3   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

۷  

  دوازدهم تجربی             ۸      آزمون 

fبسامد یک موج الکترومغناطیسـی باشـند، حاصـل عبـارت  fتراوایی مغناطیسی خأل و  0ضریب گذردهی الکتریکی خأل و  0اگر    20 از جـنس  0 145.
  کدام کمیت زیر است؟ 

  ) وارون مساحت۴  ) مساحت۳  ) وارون طول۲  ) طول ۱

mدهد و صوت ایجاد شده از آن با سرعت  نوسان انجام می 6000یک دیاپازون در هر دقیقه  
s

چنـد شود. طول موج این صـوت  در هوا منتشر می 340 146.

  متر است؟
۱ (/8 5   ۲ (17   ۳ (34   ۴ (68   

ـــک چشـــمۀ صـــوت   ـــوان ی ـــی 628ت ـــن صـــوت در فاصـــلۀ  میل ـــراز شـــدت ای ـــد دســـی 50وات اســـت. ت ـــری از چشـــمه، چن بل اســـت؟  مت 147.
W(I , log / , / )
m

  120 210 2 0 3 3 14   

۱ (/7 3   ۲ (/7 9   ۳ (73   ۴ (79   

.148 کدام است؟ Cبه شدت صوت  Bشود. نسبت شدت صوت  تر شنیده می کوتاه Cاز صوت  dB10بلندتر و  Bاز صوت  A ،dB30صوت  

۱ (210   ۲ (410   ۳ (210   ۴ (410   

های زیر دربارۀ این شـکل  دهد. چه تعداد از جمله های موج کروی حاصل از یک چشمۀ صوت را که با تندی ثابت در حرکت است، نشان می شکل زیر، جبهه  149.
 درست است؟ 

  الف) چشمۀ صوت ساکن است.
  ب) چشمۀ صوت به طرف راست در حرکت است. 

  است.  Bکمتر از طول موج دریافتی در نقطۀ  Aپ) طول موج صوت دریافتی در نقطۀ 
  تر از تندی صوت در محیط است.  ت) تندی چشمۀ صوت کم

۱ (1   ۲ (2   ۳ (3   ۴ (4   

.150 4افزایش دهیم، زاویۀ بین پرتوهای تابش و بازتاب،  015تابد. اگر با ثابت ماندن آینه، زاویۀ تابش را به اندازۀ  پرتو نور مرئی بر سطح یک آینۀ تخت می 
  شود. زاویۀ تابش اولیه چند درجه بوده است؟ برابر حالت اول می

۱ (4   ۲ (5   ۳ (6   ۴ (8   

.151  افتد؟ چه اتفاقی می SIدر شکل زیر، برای پرتوی تابش  
  گردد. ) پس از چند بازتاب متوالی، بر روی خودش برمی۱
  شود.  خارج می M2) پس از چند بازتاب متوالی، موازی آینه ۲

  شود.  خارج می M1) پس از چند بازتاب متوالی، موازی آینه ۳
  شود.  ) این پرتو از میان دو آینه خارج نمی۴

تابد و قسمتی از آن به شیشه وارد شده و قسمتی دیگر از سطح شیشـه بازتابیـده  می 2ای به ضریب شکست  به قطعۀ شیشه SIدر شکل زیر، پرتوی   152.

, پرتوی شکسته شده چند درجه است؟شود. زاویۀ بین پرتوی بازتابیده و  می sin ) 0 11 30    n)هوا2

۱ (60   
۲ (75   
۳ (90   
۴ (105   

1/پرتوی نوری از هوا وارد یک محیط شفاف به ضریب شکست   های انحراف و شکست این پرتو با هم برابر باشند، زاویۀ تـابش ایـن  شود. اگر زاویه می 6 153.

n  ،sinهوا 1پرتو چند درجه است؟ ( cos / 0 053 37 0 8 (  
۱ (37   ۲ (53   ۳ (74   ۴ (106   
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.154  های زیر درست است؟  یک از گزینه شود، کدام فوتون تشکیل یافته، از هوا وارد آب می nشته پرتوی نور تکفام که از ریک  
  ماند. ) انرژی این دسته پرتو ثابت می۱
  شوند. ها جذب می یابد، چون تعدادی از فوتون ) انرژی این دسته پرتو کاهش می۲

cE) انرژی این دسته پرتو با توجه به رابطۀ ۳ nh


  یابد.  ، با افزایش طول موج نور در آب، کاهش می

cE) انرژی این دسته پرتو با توجه به رابطۀ ۴ nh


  یابد.  ، با کاهش طول موج نور در آب، افزایش می

.155 دهد؟  اندن بسامد)، کدام گزینۀ زیر ُرخ میدهد. با افزایش شدت نور (با ثابت م تابد و اثر فوتوالکتریک رخ می پرتوهای نوری تکفام بر سطح یک فلز می 
  یابند.  ها افزایش می ها و انرژی جنبشی آن ) تعداد فوتوالکترون۱
  ماند.  ها بدون تغییر می د و انرژی جنبشی آنیاب ها افزایش می ) تعداد فوتوالکترون۲
  یابد.  ها افزایش می ماند و انرژی جنبشی آن ها بدون تغییر می ) تعداد فوتوالکترون۳
  مانند.  ها بدون تغییر می ها و انرژی جنبشی آن ) تعداد فوتوالکترون۴

0/بازده یک لیزر   باشد، در هر دقیقه چند فوتون از این لیزر  nm663وات است. اگر طول موج باریکۀ نور خروجی  100درصد و توان ورودی آن  05 156.

h(شود؟  گسیل می / J.s  346 63 mcو  10
s

  83 10( 

۱ (1710   ۲ (1810     ۳ (1910   ۴ (2010   

.157  نادرست است؟کدام گزینه  
  های سازندۀ آن است. کنش قوی بین اتم) علت ایجاد طیف پیوسته توسط جسم جامد، بر هم ۱
  شود.  ) معادلۀ ریدبرگ برای طیف خطی اتم هیدروژن، از الگوی اتمی رادرفورد نتیجه می۲
  ترین انرژی الزم برای خارج کردن الکترون اتم هیدروژن از حالت پایه را انرژی یونش الکترون گویند.  ) کم۳
  رود.  کار نمی گردد، به ) الگوی اتمی بور برای وقتی که بیش از یک الکترون به دور هسته می۴

.158  است؟  ترین های مربوط به کدام رشته بزرگ های طیف اتم هیدروژن، طول موج در رشته 
  ) پفوند۴  ) براکت۳  ) بالمر۲  ) لیمان۱

m(R  بلندترین بسامد فوتون گسیلی از اتم هیدروژن تقریبًا چند هرتز است؟   / nm , c )
s

  1 80 0 1 3 10   159.

۱ (1510   ۲ (/  152 25 10   ۳ ( 153 10   ۴ ( 154 10   

n)لیمان ترین طول موج در رشتۀ  اختالف بین بلندترین و کوتاه  ) 1 ) اتم هیدروژن برابر کدام گزینه است؟R (160  ثابت ریدبرگ است.

۱ (
R
1

3   ۲ (
R
1   ۳ (

R
2   ۴ (

R
2

3   

برابر شعاع بور است، قرار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذارهای ممکن، اگر ایـن اتـم  16الکترون اتم هیدروژن در الگوی اتمی بور در مداری که شعاع آن   161.
  وجود دارد؟ به حالت پایه برود، امکان گسیل چند نوع فوتون با انرژی متفاوت 

۱ (6   ۲ (16   ۳ (60   ۴ (120   

.162  های زیر درست است؟ کدام بیان در گزینه 
  های پایدار مختلف، مقداری ثابت است. ) نسبت تعداد نوترون به تعداد پروتون برای هسته۱
  تر است.  اش کم های تشکیل دهنده ها و نوترون ) همواره جرم هسته از مجموع جرم پروتون۲
  ها از مرتبۀ الکترون ولت است.  ها در هسته ) اختالف بین ترازهای انرژی نوکلئون۳
  ها، واپاشی آلفا است.  ترین نوع واپاشی در هسته ) متدوال۴

log)های مادر اولیه است ؟  مانده از یک ماده، چه کسری از تعداد هسته های پرتوزای باقی ه عمر، تعداد هستهنیم 10پس از گذشت   / )2 0 3   163.
  ) یک میلیونیم۴  ) یک هزارم۳  ) یک صدم ۲  ) یک دهم ۱

Beدر واکنش   He C x  9 4 124 2 .164  ، جای خالی کدام ذره است؟ 6
  ) پوزیترون۴  ) الکترون۳  ) نوترون ۲  ) پروتون ۱
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Aعنصر پرتوزای  
Z X11  با گسیلm  ،ذرۀ آلفاn  پوزیترون وP  پرتوی گاما به عنصر پایدارترA

Z Y22 شـود. کـدام گزینـه دربـارۀ  تبدیل میA2  وZ2 165.

  درست است؟ 

۱ (
A A m
Z Z ( m n)

 
   

2 1
2 1

2
4   ۲ (

A A m
Z Z n

 
  

2 1
2 1

2
2   ۳ (

A A m
Z Z ( m n)

 
   

2 1
2 1

4
2   ۴ (

A A m
Z Z ( m n)

 
   

2 1
2 1

4
2   

  دقيقه 25زمان:  شيمي

.166  های زیر درست است؟ عبارتچند مورد از  
  اند. مند پدید آمده آ) شمار بسیاری ماده با رفتارهای گوناگون، تنها از شمار معینی مولکول با آرایش و چیدمانی نظام

  اند. ها نیز نقش داشته ها، آداب و رسوم و حتی ادبیات و افسانه ب) در تغییر مواد، افزون بر محیط و شیوۀ زندگی، آیین
  پذیری زیاد، استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند. ها، افزون بر فراوان بودن و در دسترس بودن، باید واکنش یه برای ساخت آثار توسط انسانپ) مواد اول

دند، سپس به کمک دانش شـیمی ها در گام نخست، نوع ، مقدار، ساختار و رفتار مواد سازندۀ آثار به جا مانده را بررسی کر دان ت) در بررسی آثار گذشتگان، شیمی
  توانستند به مواد جدیدتری دست یابند.

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

.167  دهد، نسبت مولی آلومینیم به سدیم در این خاک کدام است؟ باتوجه به جدول داده شده که درصد جرمی مواد سازندۀ نوعی خاک رس را نشان می 

(O ,Al ,Na : g.mol )   116 27 23  

SiO2   Al  ماده O2 3   H O2   Na O2   Fe O2 3   MgO   Auو دیگر مواد   

46/  درصد جرمی 20   /37 74   /13 32   /1 24   /0 96   /0 44   /0 1   

۱ (/18 5   ۲ (/1 85   ۳ (/9 25   ۴ (/0 925  

.168  دربارۀ سیلیس چند عبارت درست است؟ 
  فلزی از خانوادۀ کربن است. آ) شبه

  رود. ترین اکسید، در پوستۀ جامد زمین به شمار می ب) فراوان
  رود. ها به کار می پ) نوع خالص آن در ساخت منشورها و عدسی

  روند.  های ناخالص آن به شمار می ت) کوارتز و ماسه از نمونه
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

.169  باتوجه به شکل، چند عبارت درست است؟ 
  دهد. آ) ساختار یک جامد مولکولی سه ُبعدی را نشان می

  کنند. ها و ابزار برش از این ماده استفاده می ب) در ساخت مته
  است. پ) چگالی این ماده از گرافیت کمتر

  دهد.  ت) این ساختار مدل فضا پر کن الماس را نشان می
۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴  

Hهای  مولکول  O2 ای هماننـد کنـدوی زنبـور عسـل بـا  های ........... گوشـه شـبکه در ساختار یخ در یک آرایش ......... و ........... بعدی با تشکیل حلقـه 170.
  آورند. پدید میای  استحکام ویژه

 شش –دو  –) نامنظم ۲   هشت –دو  –) منظم ۱

  شش –سه  –) منظم ۴   هشت –سه  –) نامنظم ۳

.171  اکسید یکسان است؟ های کربونیل سولفید و گوگرد دی کدام مورد در مولکول 
 ) نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی۲   ) قطبیت مولکول۱

  ) تعداد پیوندهای دوگانه۴   ) اتم مرکزی۳
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دهـد، چنـد مـورد از مطالـب داده شـده  به شکل زیر که نمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهـای خورشـیدی را نشـان میباتوجه   172.
  باشند؟ درست می

    کنند. متمرکز می Aهای به کار رفته پرتوهای خورشیدی را در قسمت  آینه -

  باشند. منبع ذخیره انرژی گرمایی می Cو  Bهای  قسمت -
  باشد. اندازد، بخار آب داغ می را راه می Eخارج شده و مولد  Dای که از قسمت  شاره -
  کند.  منتقل می Dواحد سردکننده است و آب را به قسمت  Fقسمت  -
۱ (۱    ۲ (۲  
۳ (۳    ۴ (۴  

.173  ها به درستی نشان داده شده است؟ در کدام گزینه مقایسۀ شعاع گونه 

۱ (Cl Na Na Cl        ۲ (Cl Cl Na Na      

۳ (Na Cl Na Cl        ۴ (Na Cl Cl Na        

)شده با خط، دارای بار جزئی منفی  در کدام گونه، اتم مشخص  ) 174  است؟.

۱ (NO
3   ۲ (C H22  ۳ (SCO   ۴ (NH

4  

ترتیب از  را بـه cو  a  ،bدهـد، کـدام گزینـه مقـادیر  های یـونی نشـان می باتوجه به جدول داده شده که آنتالپی فروپاشی شبکه را برای برخی ترکیب  175.
  کند؟ راست به چپ به درستی بیان می

۱ ( 704 647 821   

۲ ( 562 853 985  

۳ ( 747 853 821   

۴ ( 562 647 985     

)ها دربارۀ وانادیم  کدام عبارت  V)23 176  درست است؟.

Vآ) آرایش الکترونی یون  2  به صورت[ Ar] d s1 2
18 3   باشد. می 4

  های وانادیم در دریای الکترونی تشکیل شده است. بوده و شبکۀ بلوری آن از کاتیون dب) جزو عنصرهای دستۀ 

Vبا پودر روی،  (V)پ) در واکنش محلول نمک وانادیم  5 قش اکسنده را دارد.ن  

  آبی رنگ است.  (III)ت) رنگ محلول نمک وانادیم 
  ) (ب) و (پ)۴  ) (آ) و (ت)۳  ) (آ) و (ب)۲  ) (پ) و (ت)۱

.177  های زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت 
  نقطۀ ذوب تیتانیم از فوالد باالتر است. -
  تر است. چگالی تیتانیم از فوالد بیش -
  های موجود در آب دریا بیشتر از فوالد است. پذیری تیتانیم با ذره واکنش -
  نیتینول آلیاژی از نیکل، تیتانیم و آلومینیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.  -
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

.178  نادرست است؟کدام گزینه  
  پذیر شده است. هایی است که به کمک واکنش شیمی امکان فناوریگیری از مبدل کاتالیستی از جمله  ) بهره۱
  هایی از جمله وبا در جهان شده است. ) فناوری تصفیۀ آب، مانع گسترش بیماری۲
  های هوا دارد.  در بین آالینده O3رابطه مستقیم با مقدار گاز  NO2) مقدار گاز ۳
  های نمایشگر در ابزارهای الکترونیک، مدیون دانش شیمی است.  سترش فناوری صفحه) گ۴

K   Na   Li   
  کاتیون

 آنیون

a   926   1037   F   
715   787   b   Cl   
689   c   807   Br   
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.179  باشند؟ های داده شده درست می چند مورد از عبارت  
  اند. دهگذاری کر سنجی را برای شناسایی مواد پایه های گوناگون طیف های میان ماده و پرتوهای الکترومغناطیسی روش ها با استفاده از برهم کنش دان شیمی -

  سنجی فرابنفش نام دارد. رود، طیف های عاملی به کار می سنجی که برای شناسایی گروه های طیف ترین روش یکی از رایج -

- MRI سنجی در علم پزشکی است. ای از کاربرد طیف نمونه  

  ره برد.  توان برای شناسایی مواد گوناگون به از برهم کنش امواج رادیویی می -
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

.180  باتوجه به نمودار، کدام گزینه درست است؟ 
      تر است. سازی بزرگ ) آنتالپی واکنش از انرژی فعال۱
  ها باالتر است. دهنده ها از واکنش ) سطح آنتالپی فراورده۲
  باشد. ها می تر از فراورده ها کوچک دهنده ) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش۳
  یابد.   های اوزون کاهش می ) با افزایش فشار در دمای ثابت، شمار مول۴

کنند. نقش آب  گیرد. بنابراین در آزمایشگاه آن را زیر آب نگهداری می خودی آتش می طور خودبه فسفر سفید بر خالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به  181.
  در این فرایند کدام است؟

   aEدهندۀ  ) افزایشaE   ۴دهندۀ  ) کاهش۳  ) بازدارنده۲  ) کاتالیزگر۱

Nاگر تعادل:   (g) O (g) NO(g) 2 2 لیتر در دمای معین برقرار شده و مقدار یک مول از هـر یـک از گازهـای  ۴در ظرفی سربسته با حجم  2 182.

N2  وO2  در مخلوط تعادلی موجود باشد، مقدارNO  در حالت تعادل برابر چند مول است؟(K / )  31 6 10   

۱ (/0 02   ۲ (/0 04   ۳ (/0 08   ۴ (/0 01   

/باتوجه به جدول زیر که مربوط به خودروهای بنزینی است چنان چه در شهری    54 0 کیلومتر مسافت طی کنند،  20خودرو، روزانه به طور میانگین  10 183.
  کند؟ لوگیری میهای کاتالیستی در مدت زمان یکسال از ورود چند تن آالینده به هوا کره ج استفاده از مبدل

۱ (/  32 33 10  

۲ (/  31 32 10  

۳ (/  41 32 10  

۴ (/  42 33 10      

.184  ، دمای ..........، فشار ............. اتمسفر و کاتالیزگر ............ است.»هابر«شرایط بهینه برای تولید، آمونیاک در فرایند  

۱ (C0450 ،200  ،Fe(s)      ۲ (C0200  ،450  ،Fe(s)   

۳ (C0200  ،450  ،Fe O (s)2 3     ۴ (C0450  ،200  ،Fe O (s)2 3    

SOباتوجه به تعادل:   (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 185  یک از موارد داده شده درست هستند؟ کدام.

آ) عبارت ثابت تعادل به صورت 
[SO ]

K
[SO ][O ]

 3
2 2

  باشد. می 

  شود. جا می ب) با افزایش فشار، تعادل به سمت تولید گوگرد تری اکسید جابه

  شود. جا می پ) با افزایش دما، تعادل در جهت تولید فراورده جابه

  یابد.   های رفت و برگشت افزایش می ت) با کاهش حجم، سرعت واکنش
  ) (آ) و (پ)۴  ) (پ) و (ت)۳  ) (ب) و (ت)۲  ) (آ) و (ب)۱

CO  x  ایی آالیندهیفرمول شیم yC H  NO  
مقدار آالینده بر حسب گرم به 
  ازای طی یک کیلومتر

5/  در غیاب مبدل کاتالیستی 99  /1 67   /1 04  
0/  در حضور مبدل کاتالیستی 61   /0 07   /0 04  
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H)باتوجه به شکل زیر کدام گزینه دربارۀ تعادل تهیۀ گاز آمونیاک در دمای ثابت درست است؟   ,N :g.mol )  11 14   186.
N (g) H (g) NH (g) 2 2 33 2  

  تر است.  ) کم۱) نسبت به تعادل (۲) مقدار عددی ثابت تعادل در تعادل (۱

      کند. )  تغییری نمی۱) نسبت به تعادل (۲در تعادل ( H2) غلظت ۲

  ) است.۱تر از سامانه ( ) بیش۲) ثابت تعادل در هر سامانه (۳

  شود.  ) بیشتر می۱) نسبت به تعادل (۲در تعادل ( NH3) غلظت ۴

.187  باشند؟ چند مورد از عبارت داده شده، درست می 
  اند. خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و معادن مس، آهن و طال از جمله منابع شیمیایی ارزشمندی هستند که به طور یکسان در جهان توزیع شده  نفت -
  روند. های پتروشیمی به شمار می زین جزو فراوردهآمونیاک، سولفوریک اسید، متانول و بن -
  شود. وری اقتصاد یک کشور می فروشی، سبب رشد و بهره به کارگیری فناوری و خام -
99/قیمت فلز مس با خلوص  -   طور چشمگیری بیشتر است. درصد به 96درصد نسبت به فلز مس با خلوص  9
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

.188  کدام کاربردها به ترتیب برای کلرواتان، اتانول، اتیل استات و اتانوئیک اسید درست است؟ 
  سرکه –چسب حالل  –کننده  ضدعفونی –حس کننده موضعی  ) افشانه بی۱
  حالل چسب –سرکه  –حس کننده موضعی  افشانه بی –کننده  ) ضدعفونی۲
  ضدعفونی کننده –سرکه  –حالل چسب  –کننده موضعی  حس ) افشانه بی۳
  سرکه  -کننده موضعی  حس افشانه بی –کننده  ضدعفونی –) حالل چسب ۴

.189  کدام است؟ (PET)اتیلن ترفتاالت  واحد تکرارشونده پلی 

۱ (
  
۲ (

  

۳ (
  
۴ (

 
  

.190   اند؟ نادرستهای داده شده  چند مورد از عبارت 
  توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست که می ترین عضو خانواده الکل رنگ، غیر سمی و ساده متانول مایعی بی -
هایی مانند چگالی کم، نفوذپذیری نسبت به هوا و آب، ارزان بودن و مقاومت در برابر خـوردگی، کاربردهـای وسـیعی در زنـدگی پیـدا  ها به دلیل ویژگی پالستیک -

  اند. کرده
  پذیری بسیار زیادی دارد. متان سازندۀ اصلی گاز طبیعی بوده و واکنشگاز  -
  های سودمند تبدیل شود.  دهنده به فراورده های واکنش تری از اتم تر است که شمار بیش یک واکنش شیمیایی هنگامی از دیدگاه اقتصادی به صرفه -
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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  )ساعد آقاسی (مؤلف:   فارسي

.1 ور) (تعب: رنج) (محظور: مانع و گرفتاری) (محظوظ: بهره )؛۴گزینۀ  
.2 هراتکشیده / روایی: ارزش و اعتبار / معّمر: سالخورده / هریوه: هروی، منسوب به  آخته: بیرون )؛۲گزینۀ  
.3 است.» فکر و تدبیر«به معنی » اندیشه«ها، واژۀ  است در سایر گزینه» ترس و بیم«به معنی » اندیشه«، ۱در بیت پرسش و گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.4 امالی درست واژه: نخاست )؛۳گزینۀ  
.5 ها: نغز، موّجه امالی درست واژه )؛۲گزینۀ  
.6 و معطوف به عشقالیه  مضاف رندی  )؛۴گزینۀ  
.7 ها، حرف عطف است. حرف ربط و در سایر گزینه ۲در گزینۀ » و«حرف  )؛۲گزینۀ  
.8 نهاد سپهر  )؛۳گزینۀ  
.9  و پسـوند نـدارد. سـاده اسـت » روان«در هر بیت به این شرح است: الف) (تابان: پسوند صفت فاعلی / درخشان: پسوند صفت فـاعلی) واژۀ » ان«پسوند  )؛۳گزینۀ  

 پسوند جمع) ت) (کوهان: پسوند شباهت)»: ان« ب) (نگران: پسوند صفت فاعلی) (دگران: پسوند جمع) پ) (کیان: جمع ِکی: شاهان 
.10 از آثار آلفونس دوده است.» های دوشنبه قّصه« )؛۲گزینۀ  
. 11: مصراع دوم دلیـل و مثـالی اسـت بـرای اثبـات مصـراع اّول ۱، حسن تعلیل) وجودندارد. گزینۀ ۴ض) و (در گزینۀ ، تناق۲، تلمیح) (در گزینۀ ۱(در گزینۀ  )؛۳گزینۀ  

: تشـبیه قامـت بـه ۴تله ؛ تضاد: دد، دام (مصراع اّول)) / گزینۀ  -۲حیوان وحشی  -۱: جناس تام (دام: ۳مجاز از قیامت / گزینۀ » فردا: «۲اسلوب معادله / گزینۀ 
 کمان؛ ناوک بال: اضافۀ تشبیهی

.12 ها) : حیله۲ ها : دست ۱(تشبیه: دشنۀ حکمت) (جناس: ُبکش، ِبکش) (دیو: استعاره از هوای نفسانی) (ایهام: دستان  )؛۱گزینۀ  
شدن) (پ: چشم مرّوت: اضافۀ استعاری و تشخیص) (ت: تشـبیه  اختن کنایه از تسلیم(الف: مجاز: الحمد مجاز از سوره یا آیۀ قرآن مجید) (ب: سپراند )؛۲گزینۀ   13.

 عارض و قامت به گل و سرو)
.14 : نکوهش تعّلقات مادی است.۱مفهوم کّلی گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.15 نشینی با سلطان و گل هستند. ترتیب، مشتاق هم طاووس، طالب بهشت است و باز و بلبل، به )؛۴گزینۀ  
.16 کنند. ها و بیت پرسش، به ضرورت جانبازی در راه عشق، اشاره می ، تقابل عقل و عشق است. سایر بیت۳گزینۀ  )؛۳گزینۀ  
گونـه اگـر چـه هـر نوشـته  : خداوند خالق خرد است و خرد قادر به درک او نیسـت، همان۱بیانگر ناتوانی خود در شناخت خداوند است. معنی بیت  ۱گزینۀ  )؛۱گزینۀ   17.

 داند. ها و بیت پرسش، خداوند را عامل و فاعل همۀ امور می گنجد. سایر بیت است ولی انگشت در نوشته نمی حاصل کار انگشت
.18 ورزی ها: دعوت به عشق ای ندارد. مفهوم کّلی سایر گزینه : عاشق باید در برابر معشوق، تسلیم باشد. عاشق از خود اراده۱مفهوم کلی گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.19 ها: تقابل عشق و تعّلقات مادی است. ارزشی زندگی بدون عشق. مفهوم کّلی سایر بیت : عشق، سرچشمۀ حیات است یا بی۴مفهوم کّلی گزینۀ  )؛۴گزینۀ  
.20  ۳فارسی  ۱۴ر. ک درس  )؛۳گزینۀ  

  )محمدتقی بابائیان(مؤلف:   عربي
کـه »: أن نفهـم«بـه وسـیلۀ آن / »: ِبـه«تـوانیم /  می»: نستطیع«ای توانمند /  : فکر و اندیشه»فکٌر قاِدرٌ «داشته باشیم / »: کاَن لنا«هر گاه، اگر / »: اِذا« )؛۳گزینۀ   21.

  از کتاب»: عن الکتاب«کند /  نیاز نمی ما را بی»: التغنینا«پس تجربه / »: فالّتجربة«خوانیم /  چیزی را که می»: ما نقرأ«بفهمیم، بدانیم / 

در راه خـدا / »: هللا في سبیل«ماند /  بیدار می»: تسهرُ «از ترس خدا / »: ِمن خشیة هللا«شود /  شود، سرشار می یز میلبر»: تفیض«چشمی که / »: عینٌ « )؛۱گزینۀ   22.
  روز قیامت»: یوم القیامة«گرید /  نمی»: التبکي«

گرامی داشتن، تجلیل کـردن / »: باإلجالل«تر، سزاورتر /  شایسته»: َاحّق «ادب کننده، ادب آموزندۀ آن / »: مؤّدبها«معلم و آموزگار خود / »: معّلم نفسه« )؛۴گزینۀ   23.
  ادب آموزنده آنان»: مؤّدبهم«از معلم و آموزگار مردم / »: ِمن معّلم الّناس«

تـا از آن »: لیخـرج منـه«تابی را / ک»: کتاباً «که بخوانیم / »: أن نقرأ«بر ماست، ما باید / »: علینا«ذکر، یادآوری / »: بالّذکر«شایسته، الیق، سزاوار / »: جدیرٌ « )؛۲گزینۀ   24.
  به طور عمیق (تأثیرًا مفعول مطلق نوعی است)»: تأثیرًا عمیقاً «در وجودمان / »: في أنفسنا«تأثیر بگذارد / »: ُیؤّثر«فایده و سودی / »: بفائدةٍ «بیرون بیاید، خارج شود / 

سرگرمی، آیۀ قرآن »: َلهوٌ «بازیچه / »: َلِعٌب «بجز / »: اِالّ «زندگی دنیا / »: الحیاة الّدنیا«است / » نیست«حرف نفی است به معنی »: ما«بررسی کلمات:  )؛۲گزینۀ   25.
  مثبت معنی کرد. زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی است.» تنها«یا » فقط«توان آن را با آوردن  است و می» حصر«بیانگر 

.26  ) خدا را بسیار یاد کنید۳) بدون شک خدا با موسی سخن گفت ۲) به رستگاری بزرگی دست یافتم ۱ها:  شکل درست گزینه )؛۴ینۀ گز 
َلیتني: ای کاش من   ۴) در گزینه ۳، ۱َلْیَت (رد گزینه »: کاش«بوده که به خاطر مضاف شدن نون آن حذف شده است. » جناحین«جناحي در اصل  )؛۲گزینۀ   27.
  بیاید.» انسان«تواند با کلمه  نمی
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.28  شود حتی با خرج کردن و انفاق آن ترجمه: دانش کم نمی )؛۳گزینۀ  
.29  تواند حرکت کند. ترجمه: کوسه ماهی بعد از دچار شدن به سم نمی )؛۴گزینۀ  
.30  کند. بیند ویران می هر چیزی را که در مقابل خودش میکشد و  ترسند؟ زیرا آن نیرومند است که می چرا مردم از کوسه ماهی می )؛۴گزینۀ  
) خون را ۱ها:  سایر گزینه» یابد گرچه کوچک و دور باشد شکارش را می«کند یعنی  هر حس بویایی در اختیار دارد که به سوی قطرۀ خونی او را راهنمایی می )؛۲گزینۀ   31.

  تر از انسان است. تر و قوی ) حس بویایی او کمی بیش۴خورد.  و چیزی را جز آن نمی) غذایش خون است ۳گردد.  زیاد دوست دارد پس به دنبال آن می

) مزید ۴نایب فاعل دارد. » فاعل«) الزم، فعل مجهول باید متعدی باشد بنابراین الزم نادرست است و فعل مجهول فاعل ندارد. بجای ۲ها:  نادرستی گزینه )؛۱گزینۀ   32.
  نادرست است همان طور که بیان شد فعل مجهول فاعل ندارد.» فاعله«اب تفضیل است) از ب» یسّمی(«ثالثی من باب افعال 

.33  الیه است، مضاف» قتل«) مصدر آن ۴است. » سم«است، و صفة برای » قتل» «قاتل«مصدر » مؤنث) «۳است. » قتل«، »قاتل«) فعل ۲ها:  نادرستی گزینه )؛۱گزینۀ  
.34  شود مگر از چوب درخت بلوط که نادرست است. یعنی ظرف، ظرف ساخته نمی» الوعاء« )؛۲گزینۀ  
.35  کند. ای و اگر تو فرد پست را گرامی بداری او سرپیچی و نافرمانی می هر گاه تو کریم و بزرگوار را گرامی بداری او را حاکم کرده )؛۴گزینۀ  
گرداند /  کند و نزدیک می یقّرب: دور می ) یبّعُد ۲نهایة: شروع و پایان  شود / بدایة  شود و ارزان می َیرُخُص: گران می ) َیغلو ۱ها:  بررسی گزینه )؛۳گزینۀ   36.
  کثیر: کم و زیاد االعداء: دوستان و دشمنان / قلیل  ) األصدقاء ۴البعید: نزدیک و دور  القریب «

ام (چیزی را) بـه  من از دوران کودکی«منه حذف شده است.  که مفعول است به عنوان مستثنی» شیئاً «منه حذف شده است.  مستثنی» حصر«در قاعده  )؛۳گزینۀ   37.
  باشند. منه می مستثنی» صغار) «۴» نا«) ضمیر ۲) األفالم ۱ ها: های مادربزرگ مهربانم را. سایر گزینه قصهآورم مگر  یاد نمی

مفعول دوم » لباساً «مفعول مطلق وجود ندارد.  ۴باشند ولی در گزینۀ  مفعول مطلق تأکیدی می» تکلیماً «، »استغفاراً «، »صبراً «گزینه اول به ترتیب  ۳در  )؛۴گزینۀ   38.
  است. مادر به کودکش لباس سفیدی پوشانید.» ألبست«ل برای فع

) ۳) االنسـان ۱ها:  سـایر گزینـه» کسی در زندگی پیشرفت نکرده مگر افراد کوشـای راسـتگو«باشد که حذف شده است.  می» َاحدٌ «منه محذوف  مستثنی )؛۲گزینۀ   39.
  باشند. منه می ) أحدًا، مستثنی۴نتایج المسابقات 

.40  صفت نیست بلکه قید زمان است.» دائماً «) واژۀ ۲است. توجه: در گزینۀ (» کرَّم«جنس  مصدری هم» تکریماً « ۳در گزینۀ  )؛۳گزینۀ  

  دين و زندگي
.41  )علی شلفی(       ۳گزینۀ  
.42 )سعید شبقره(   باشند. های شیطان برای دور کردن انسان از توبه می بیانگر حیله ۳و  ۲، ۱گزینه  )؛۴گزینۀ  
.43 )مرتضی محسنی کبیر(   فرماید: الّتوبة تطهّر القلوب و تغسل الّذنوب. در این باره می هاست. حضرت علی توبه پاک شدن از آلودگی )؛۳گزینۀ  
.44 )مرتضی محسنی کبیر(   د.آمرز یعنی خداوند همه گناهان، حتی شرکت را می» اِّن هللا یغفر الّذنوب جمیًعا«برای گناه به کار رفته و » روی در ستم به خود زیاده« )؛۱گزینۀ  
.45 )سعید شبقره(   کند. یعنی: خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی» و ُهللا الیهدي القوم الّظالمین« )؛۴گزینۀ  
فروختند منفعت خوبی  یکردند و آنان که شراب م این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز رایج بود و آنان که قماربازان ماهری بودند، بسیار سود می )؛۲گزینۀ   46.

 )سعید شبقره(   اند. آور بوده ها حداقل از نظر مادی زیان ها و مکان توان گفت که در همۀ زمان صحیح نیست زیرا نمی ۲آوردند، بنابراین گزینه  به چنگ می
ماندگی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی است که عـالوه بـر آثـار  بترین عوامل عق گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از مهم گری و تجمل اشرافی )؛۲گزینۀ   47.

 )سعید شبقره(   شود. گرایی در میان مردم می گرایی و مصرف اعتمادی عمومی و رواج تجمل منفی اقتصادی، باعث بی
لۀ طبقاتی، سوم حرکـت بـه سـوی آبـادانی و اول، استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان، دوم، پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاص )؛۳گزینۀ   48.

 )سعید شبقره(   عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی
ها بـاقی  این حکم نه تنها برای دیروز بلکه برای امـروز و فـردای انسـان» به زنا نزدیک نشوید قطعًا آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است«ترجمۀ آیه  )؛۱گزینۀ   49.

 )شبقرهسعید (   است.
.50 )سعید شبقره(   فرماید: به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد. قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیۀ نفس دانسته و می )؛۲گزینۀ  
اشـاره دارد. آیـۀ » زی و تفکر و تعقـلدعوت به علم آمو«از معیارهای تمدن اسالمی به  از رسول خدا» طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است«حدیث  )؛۴گزینۀ   51.

 (علی شلفی)  اشاره دارد.» پذیرش والیت و حکومت اسالمی«از معیارهای تمدن اسالمی به » یا اَّیها اّلذین آمنوا اَطیعو هللا و اَطیعوا الرّسول و ُاولي االَمر منکم«شریفۀ: 
.52 ) و الهم َیْحَزنون ۳) َو الخوف َعَلیِهْم ۲) َفَلُهم َاْجُرُهم ِعنَد َربِِّهم ۱ان از این سه مورد است: بشارت خداوند به اهل ایمان و عمل صالح، برخورداری آن )؛۴گزینۀ  

هم ) نتیجه ایمان و تقوا و باز ۲باشد.  می» توفیق الهی«) نتیجه جهاد در راه خدا (َو اّلذیَن جاَهُدوا فینا) و از مصادیق سنت خاص خدا ۱ها:  دلیل نادرستی سایر گزینه
 (زهرا سادات موسویان)   اشاره دارد.» احیای منزلت زن«یا » اصالت خانواده«) پنجمین معیار تمدن اسالمی ۳باشد.  می» توفیق الهی«از مصادیق سنت خاص 
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ای بنا نهد که در آن، به جای حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی حاکمیـت داشـته باشـد و نظـام  به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه پیامبر )؛۱گزینۀ   53.
ر محور حاکمیت الهی و که: بنای تمدن اسالمی، بر محور توحید است ولی بنای جامعه اسالمی، ب اجتماعی بر پایه قوانین و دستورات الهی استوار گردد. قابل توجه این

 )زهرا سادات موسویان(   باشد. دستورات خداوند می
دادند، بار دیگر برخی از رفتارهای جـاهلی  هایی که پیامبر و یارانش را اسوه و سرمشق خود قرار نمی گیری حکومت های اسالمی و شکل با توسعۀ سرزمین )؛۳گزینۀ   54.

و من آیاته َان خلق لکم من َانفسکم َازواجًا لتسکنوا اِلیها و َجعل َبْیَنکم َموّدة و رحمة اِّن فی ذلک آلیاٍت «د با مفاد آیۀ نسبت به زن پیدا شد. این رفتار جاهلی در تضا
 )فردین سامقی(   باشد. می» لقوم یتفکّرون

ارتباط » ذیَن آمنوا َاطیعوا هللا و َاطیعوا الّرسول و ُاولی االمَر منکمیا َاّیها الّ «یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی برقراری والیت الهی است که با مفاد آیۀ  )؛۴گزینۀ   55.
 )فردین سامقی(   عباسی و بنی امیه از دایرۀ والیت الهی خارج شدند و آنان براساس امیال خود حکومت کردند. دارد. خلفای بنی

.56 )سعید شبقره(   ها گیری از تجربیات سایر تمدن بهره -۲یم تحریف شده کلیسا و تعال -۱های پیدایش تمدن جدید اروپا عبارتند از:  زمینه )؛۴گزینۀ  
.57 )زهرا سادات موسویان(   ۴گزینۀ  
.58 )اقدس پورمند(   تر از طبیعت مندی بیش توانایی بهره -۲رشد سریع علم  -۱آثار و پیامدهای مثبت تمدن جدید اروپا در حوزۀ علم عبارتند از:  )؛۲گزینۀ  
هـای تبلیـغ در  های نادرست به دیگـران رسـاند و روش توان با روش ام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد حق را نمیمیان یک پی )؛۴گزینۀ   59.

 )سعید شبقره(   ها مجادلۀ نیکو در مناظره -۳نصیحت و اندرز  - ۲مبتنی بر عقل و خرد  -۱نظام جهانی عبارتند از: 
هـای سـنگینی بـه مـردم همـان سـرزمین  صاحبان سرمایه و صنعت، منابع طبیعی اکثر نقاط جهان را به بهایی اندک خریدند و کاالهای خـود را بـا قیمت )؛۱گزینۀ   60.

کردند و ذخایر  را تصرف میتر و بخشی روز به روز فقیرتر شدند. استعمارگران به بهانه آباد کردن، کشورها  فروختند، بدین ترتیب بخش کوچکی از جهان روز به روز غنی
  )سعید شبقره(   بردند. ها را به تاراج می گران قیمت آن

  (مؤلف: روزبه شهالیی مقدم) انگليسي 

.61 »ام که آنها قصد دارند باهم ازدواج کنند. اینطور نیست؟ رسد، من شنیده نظر می گرچه کمی عجیب بها«معنی جمله:  )؛۳گزينۀ  
برای  (tag question)  شروع شود، دنبالۀ سوالی ”… ,I’ve heard, I think, I know, I feel, I suppose, I guess, I believe“در صورتی که جملۀ پایه با  توضیح:

  است. ”they are going to get married“رود. در این تست، جملۀ وابسته  به کار می(جملۀ دوم) جملۀ وابسته 
.62  »آتش تحت کنترل درآمد، اما خلبان مجبور شد فرود اضطراری داشته باشد.خوشبختانه «معنی جمله:  )؛۲گزینۀ  

در جملۀ دوم و  (was)فعل گذشته به کار نرفته، وجه جمله مجهول است. ضمنًا با توجه به فعل متعدی است و چون مفعول بعد از (آوردن)  ”bring“فعل توضیح: 
  شود. ده میمفهوم جمله، از ساختار مجهول زمان گذشتۀ ساده استفا

.63 »کرد. من برای او احترام بسیار زیادی قائلم. هر روز هفته تمرین می متعهداستیون به عنوان یک ورزشکار «معنی جمله: )؛ ۳گزینۀ  
  ها:  معنی گزینه

  ) فراموشکار۴  متعهد) ۳  ) قدردان، سپاسگزار۲  ) کنجکاو۱
.64 »کردم. سربلندیخیلی احساس  مراستش را بخواهی از این که در تیم ملی بسکتبال قرار گرفت«معنی جمله: )؛ ۱گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ، منتخب) گزینشی۴  آور ) شگفت۳  ) غیرواقعی، تخیلی۲  سربلندی) ۱
فقط آشـپزی، سـفر یـا حیوانـات خـانگی  حتی اگردارند،  مشترکۀ شان قدیمی شده باشد، چند عالق ها، هر چقدر هم که رابطه بیشتر زوج«معنی جمله: )؛ ۴گزینۀ   65.

 » باشد.
  ها:  معنی گزینه

  مشترک) ۴  ) پیشنهاد۳  ) عفونت۲  ) قالب۱
.66 » رسان باشند. شوند، گاه ممکن است بیش از آن که سود برسانند آسیب به کشورهای فقیرتر طراحی می کمکهای عظیمی که برای  پروژه«معنی جمله:  )؛۲گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ) برخورد کردن۴  کردن أسیس) ت۳  کمک کردن) ۲  قدردانی کردن) ۱

اش را  ها رفتارشـان دوسـتانه، او فقـط قهـوه های محل رفت، اما هرچند آنجا شلوغ بود و آدم ِفرد برای تماشای بازی فوتبال به یکی از کافه«معنی جمله:  )؛۳گزینۀ   67.
 ».در خودش بودنوشید و 

  ها:  معنی گزینه
  دن بهمنجر ش) ۴   در خود بودن) ۳  ) چسبیدن به۲  ه) مرتبط بودن ب۱
.68  ها:  معنی گزینه)؛ ۲گزینۀ  
  ) اما۴  ) پس۳  یا) ۲  ) و۱
.69  .)۲و۱های  شود (دلیل رد گزینه استفاده می than، از moreضمنًا با توجه به نشانۀ صفت تفضیلی  درست است. ۴در گزینۀ  اجزای جمله تنهاترتیب توضیح:  )؛۴گزینۀ  
.70   ها: معنی گزینه )؛۳گزینۀ  
  ) پرمعنا۴  پیچیده) ۳  ) جمعی۲  ) نامرئی۱
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.71  ها:  معنی گزینه )؛۲گزینۀ  
  هر کدامکه ) ۴  (که) ) هر چیزی۳  (که) هر وقت) ۲  برای هر کسی، هر کسی که )۱
.72  حذف شده است. ”which/that“در این جمله ضمیر موصولی مفعولی توضیح:  )؛۱گزینۀ  
.73  »برای نوازندگی در گروه جوزف آلیور توان از متن چنین استنباط کرد که لوئیز آرمسترانگ برای کدام دلیل زیر به شیکاگو رفت؟ می«معنی جمله:  )؛۳گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ) برای یادگیری نواختن جاز به سبک شیکاگو ۲  برای تشکیل دادن گروه موسیقی خودش) ۱
 ) برای ضبط آثار با گروه هات فایو۴    برای نوازندگی در گروه جوزف آلیور) ۳
گـروه جـاز  های جاز چشمگیری بسازد؟ آهنگ  پوست زیر اولین گروهی بود که توانست مجموعه های سیاه یک از گروه کداممتن،  راساسب«معنی جمله:  )؛۴گزینۀ   74.

 »کینگ آلیورکرئول 
  ها: معنی گزینه

  گروه جاز کرئول کینگ آلیور) ۴  ) گروه رد هات پپرز۳  ) گروه فلچر هندرسون۲  گروه هات سون) ۱

.75  .»کرد ای موسیقی جاز را تحسین می میالدی، مخاطب گسترده ۱۹۳۰در دهۀ  کند؟ گیری زیر پشتیبانی می متن از کدام نتیجه«معنی جمله:  )؛۱ گزینۀ 
  ها:  معنی گزینه

   ) موسیقی کالسیک تأثیر زیادی روی موسیقی جاز داشت.۲  .کرد ای موسیقی جاز را تحسین می میالدی، مخاطب گسترده ۱۹۳۰در دهۀ  )۱
 تر از آمریکاست. ) موسیقی جاز در اروپا شناخته شده۴  گردد. در اوایل قرن نوزدهم برمی یواورلینزن) اصل موسیقی جاز به ۳
.76  ».واشنگتون دی سی یک از شهرهای زیر در متن به عنوان مرکزی برای جاز ذکر نشده است؟ کدام«نی جمله: مع )؛۲ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  یواورلینزن) ۴  ) شیکاگو۳  واشنگتون دی سی) ۲  نیویورک) ۱
.77  ».شناسی و برق به نظر با هم ارتباط نزدیکی دارند زیستایدۀ اصلی متن چیست؟ «معنی جمله:  )؛۳ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  ها به طور بالقوه خطرناکند. مارماهی )۱
  مردم زیان خواهند کرد.  رقب) بدون ۲
  .شناسی و برق به نظر با هم ارتباط نزدیکی دارند زیست) ۳
  وجود دارد که دانشمندان باید کشف کنند. رقب) هنوز چیزهای زیادی دربارۀ ۴
.78  .»کنند ها کار نمی برقی آسانسورها و پله کند به جز این که نویسنده تمام موارد زیر را به عنوان نتیجۀ قطع برق مطرح می«معنی جمله:  )؛۴ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  های راهنما کار نخواهند کرد.  ) چراغ۲  غذاهای داخل یخچال ممکن است خراب شوند.) ۱
  .کنند ها کار نمی برقی و پلهآسانسورها ) ۴    ) مردم باید به نور شمع اتکا کنند.۳
.79  ».برای ارائۀ مثالی از یک مولد برق جاندار کند؟ های برقی اشاره می چرا نویسنده به مارماهی«معنی جمله:  )؛۴ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  ) برای توصیف یک منبع جدید انرژی برق.۲  ها دوری کند. برای هشدار به خواننده که از آن) ۱
  .برای ارائۀ مثالی از یک مولد برق جاندار) ۴  کنیم. چه در خانه استفاده می ها با آن ولتاژ آن) برای مقایسۀ ۳
.80  ».تر خواهد بود بار الکتریکی آن قوی توان این طور نتیجه گرفت که هر چه طول مارماهی بلندتر باشد، از متن می«معنی جمله:  )؛۲ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  تر خواهد بود. ) خوردن آن سخت۴  تر خواهد بود. ) پیدا کردن آن آسان۳  .تر خواهد بود بار الکتریکی آن قوی) ۲  بود. برای علم سودمندتر خواهد )۱

  رياضي

.81  )؛ ۱ گزینۀ 

  
x x

f (x) f ( ) (x )(x ) ( )( )f ( ) lim lim
x cos x cos 

         
  1 1

1 2 3 1 21 21  
  )گروه علمی(  

f )؛۲ گزینۀ  ( ) .82  گذرد.  برابر شیب مماس در نقطه است. این خط از مبدأ نیز می 2

  f ( )


  


5 0 522 2 0 4   
  )گروه علمی(  
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.83   )؛۲ گزینۀ 

  g ( )g ( )( ) ( )
( )g g ( )

        
2

3 3 2
4 4 3 2 2 12 3 12 3612

  

  )گروه علمی(  

xتابع در  )؛۳ گزینۀ   fناپیوسته است پس:  1 ( ) fوجود ندارد و چون پیوستگی راست هم ندارد پس  1 ( ) .84  نیز وجود ندارد.  1

  
x x

x xf (x) lim f (x) , lim f (x)x   

     
 1 1

2 1 2 11 1  

  )گروه علمی(  

.85   )؛۲ گزینۀ 
  x [x] f (x) cos (x ) cos( x) cos x            2 3 2 2 2   

xنزولی اکید است   x sin x f (x)            2 3 2 3 0 fو      0 (x) sin x     
  )گروه علمی(  

f )؛۲گزینۀ   (x) [x] شمار نقطه مشتق آن صفر است،  شمار نقطه مشتق ندارد و در بی در بیf (x) sin x های ریشه معادلـه  نیز در تمام نقطهcos x  0 86.

xیعنی  kx 
  fدارای مشتق صفر است  2 (x) x x 100 xfو  100 (x)

x




3
2 1

هـا تعـداد  های آن ای و کسر گویا هستند با توجه به معادلـه چند جمله 

  )(گروه علمی  متناهی نقطه بحرانی دارند. 

M(xفرض کنیم  )؛۳ گزینۀ  , x .87 هر نقطه روی نمودار باشد  (

  g(x) AM (x ) ( x ) x x x x x           2 2 2 24 0 8 16 7 16   

  xg (x) x
x x

    
 2

2 7 70 22 7 16
   

  
  )گروه علمی(  

.88  )؛۴ گزینۀ 
  fx x D [ , ] f ( ) f ( )        2 28 0 8 2 2 2 2 2 2 2 2 0   

xهای بحرانی  نقطه   xf (x) x x
x x

        
 

2 22
2 2

2 8 28 0 2
2 8 8

   

f  روش سریع:  ( )      2 4 4 4 f   و     0 ( ) 2 4   
  )گروه علمی(  همواره صفر است.  و مینیمم زیمممجموع مقادیر ماکنمودار تابع پیوسته و نسبت به مبدأ تقارن دارد پس 

]آهنگ متوسط تغییر تابع در بازۀ  )؛۳ گزینۀ  , ]1 .89  برابر است با:  4

  

( ) ( )
f ( ) f ( )

 


 
  



3 4 2 3 1 2
4 1 5 1 44 1
4 1 3 3 3   

xای تابع در  آهنگ لحظه  fبرابر است با  4 ( )  . بنابراین:  4

  
( )x ( x )

xf (x) f ( )
( x )

    
      2

11 103 4 3 4 23 3 2 6 14 72 42 44 4 4 16 8   

]بنابراین اختالف آهنگ متوسط در بازۀ  , ]1 xای در  و آهنگ لحظه 4    برابر است با:  4 
4 7 11
3 8 24   

  زاده) صالحفائز (  

]مقدار تابع را در نقاط بحرانی و نقطۀ ابتدایی و انتهایی بازۀ  )؛۲ گزینۀ  , ]1 .90  کنیم.  پیدا می 2

  x [ , ]f (x) x x f (x) x x f (x) x x x( x ) x [ , ]
                     
  

3 2 2 2 0 1 22 9 13 6 18 0 6 18 0 6 3 0 3 1 2



  

  آوریم.  دست می به 2و  0و  1حال مقدار تابع را در نقاط به طول 
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  f ( ) , f ( ) , f ( )     1 2 0 13 2 7   
  زاده) صالحفائز (  است.  13ترین مقدار تابع برابر  پس کم

bداریم:  )؛۴ گزینۀ  BB | ( ) | b      2 5 1 6 3 .  91.

ceدانیم خروج از مرکز بیضی برابر  می
a

  :است. بنابراین  c a c
a
  

1 22   

aاز طرفی به کمک رابطۀ  b c 2 2   داریم:  2

  ( c) c c c c       2 2 2 2 22 3 3 9 3 3   
cبنابراین فاصله کانونی بیضی برابر است با:  2 2   زاده) صالحفائز (  . 3

C(Oکه دو دایرۀ  دانیم شرط این می )؛۴ گزینۀ  , R)  وC (O , R )    مماس داخل باشند این است که| R R | OO    پـس ابتـدا مختصـات مرکـز و . 92.
  :آوریم شعاع دایره را به دست می

  x y x (x ) y O ( , ) , R          2 2 2 22 1 1 2 1 0 2  
  آوریم.  دست می حال فاصله بین مرکز دو دایره را به

  OO ( ) ( )       2 21 1 2 0 8 2 2   

|R غ ق ق      R R | OO | R | R
r
                 

    

2 2 2 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

  )(امین میری  

x)  آوریم.  ها را به دست می اول مراکز و شعاع )؛۳ گزینۀ  ) (y ) O ( , ) , r     2 22 1 9 2 1 3   93.

  a
b
c

x y x y O( , ) r



            22 2 2 2
6
6

12 6 6 0 1 3 2 6 4 6 22   

d  برابر است با: OOفاصله  OO ( ( )) ( ( ))       2 22 1 1 3 5   
OOپس  r r    .زاده) صالحفائز (  و دو دایره مماس برون هستند  

.94  به کمک نمودار درختی داریم:  )؛۳ گزینۀ 

   
  P       

5 4 4 3 20 12 4
9 8 9 8 72 72 9  

  )(امین میری  

xبینیم که تابع در همسایگی خط  در نمودار می )؛۱ گزینۀ  0  محور)y ها) به سمت کند پس وقتی  میل میx0  باید مخرج تابع0 :95  شود.
  

x
x lim x b b b


       2

0
0 0 0 0   

)از طرف دیگر نقطه  , )2   روی نمودار تابع است، پس:  0

  ( , )ax ay a
x
 

     2 0
2

2 2 20 14   

xfپس  (x)
x

 
 2

fاست. حاال  2 (  کنیم. را پیدا می 4(

  f ( )  
    2

4 2 2 14 16 84
  

  زاده) (فائز صالح  
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)ابتدا توجه کنید که نقطه  )؛۴ گزینۀ  , )1 .96  قرار دارد. پس:  fروی تابع  6
  f ( ) ( ) a( ) b( ) a b           3 21 6 2 1 1 1 1 6 9  

)که  عالوه بر این از این , )1   است. پس مشتق تابع در این نقطه برابر صفر است.  fمینیمم نسبی تابع  6

  f ( )f (x) x ax b ( ) a( ) b a b            1 02 26 2 6 1 2 1 0 2 6   

aمعادله و دو مجهول  با حل دستگاه دو b
a b
  
  

9
2 a داریم:  6  bو  3  12  :بنابراین .a b ( )    3 12   )امین میری(  .15

P(Aبدنسازی (خواسته سؤال  )؛۲ گزینۀ  P(Aاست.  | | ))
P( )

بدنسازیP(A |.   97.

   
  نیاز داریم:  Pبه (بدنسازی)     

2 70 3 60 64
5 100 5 100    P(بدنسازی) 100

  P(A )
P( )

   


28
7100

64 16
100

   

  )(گروه علمی  

.98  اند پس  جسم حاصل دو مخروط است که از قاعده به هم چسبیده )؛۱ گزینۀ 

  V r h ( ) . 
       2 21 2 322 2 2 2 2 23 3 3AH BH r h   2 BCو  2 BC   2 22 4 4 2  

  
  )گروه علمی(  

.99   )؛۳ گزینۀ 
  a b c a      2 2 2 9 16 25 5     ،c  bو    4  3    

  MF MF a  2 10  
  )گروه علمی(  

.100  روش اول:  )؛۱ گزینۀ 
  y x x x x      2 22 4 4 4   

  y  xیا  0 y  2 xیا  2 x x   2 2 0 0   
  AB   4 4 2 2   

Oروش دوم: فاصله  ( , )0 Rنامیم.  می OHمرکز دایره را تا خط پیدا کرده  0  ABشعاع دایره است.  2 AH R OH  2 22 2. 
  )گروه علمی(  

.101  باشد. به هدف  تیرپیشامد اصابت  Aسوم را انتخاب کند و های اول، دوم،  پیشامدهای آن باشند که تفنگ B3و  B1  ،B2فرض کنید  )؛۲ گزینۀ 

  P(A) P(B )P(A | B ) P(B )P(A | B ) P(B )P(A | B )           1 1 2 2 3 3
1 4 1 6 1 8 1 18 3
3 100 3 100 3 100 3 100 50   

  )گروه علمی(  

 بدنسازی
 بدنسازی

 بدنسازی
 بدنسازی

  سهم شاخۀ باال
 کل
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.102   )؛۳ گزینۀ 

  
x x

x | x |f ( ) lim lim x
x 

 

      
1 1

1 01 11   
x

x | x |f ( ) lim
x



   
1

1 01 11  

  f ( ) f ( )   1 1 0   
  )گروه علمی(  

.103   )؛۴ گزینۀ 
  f (x) , x R Z   1   

  )گروه علمی(  طول صحیح ناپیوسته و مشتق ندارد.  های به تابع در تمام نقطه

.104   )؛۲ گزینۀ 

  f (x) x g (x )g(x ) f ( ) g ( )g( )            2 3 3 12 3 1 1 1 6 2 2 6 4 122   

  )گروه علمی(  

x )؛۴گزینۀ   aیمم نسبی و ، ماکزx b مینیمم نسبی و ،x d .105  )(گروه علمی  ، مینیمم نسبی است.

  )منصور کهندل(مؤلف:   شناسي زيست
ها:  گیـرد. بررسـی سـایر گزینـه ماده انجام می پیش در سطح ATPتولید ،هر یاخته زنده آدمی، توانایی انجام گلیکولیز را دارد و در طی فرایند گلیکولیز )؛۳ گزینۀ  106.

شود، نه  متصل می ADPماده، فسفات متصل به یک ماده آلی به  در سطح پیش ATP) در تولید ۱گلوکز. (نادرستی گزینۀ نه است،  ATPشکل رایج انرژی
 )۴از آدنوزین باید سه گروه فسفات به آن اضافه کرد. (نادرستی گزینۀ  ATP) برای تولید۲. (نادرستی گزینۀ فسفات معدنی

ها: در مرحلـۀ  ) بررسی سایر گزینه۲شود. (درستی گزینۀ  فقط مربوط به مرحلۀ چهارم آن می ATPدر مجموع مراحل گلیکولیز، ساخته شدن مولکول  )؛۲ گزینۀ  107.
شود. (نادرسـتی  شود، ولی در مرحلۀ دوم گلیکولیز ترکیب دو فسفاته تولید نمی و قند شش کربنی دو فسفاته تولید می ADPهای دو فسفاته  اول گلیکولیز ترکیب

) در مرحلۀ اول گلیکولیز قنـد شـش کربنـی از ۳شود. (نادرستی گزینۀ  می NADHشود که صرف تولید  انرژی آزاد می یدر مرحلۀ سوم گلیکولیز مقدار) ۱گزینۀ 

ATP نوکلئوتیدی به نام  کند. در مرحلۀ سوم ترکیبی دی انرژی دریافت میNAD  از قند سه کربنی دو فسفاته، الکترون وH کنـد. در مرحلـۀ  دریافـت می
 )۴کند. (نادرستی گزینۀ  از اسید سه کربنی دو فسفاته، انرژی و فسفات دریافت می ADPچهارم 

های یوکاریوتی در غشای درونی راکیـزه (میتوکنـدری) قـرار دارد.  گیرد که در یاخته توسط زنجیرۀ انتقال الکترون انجام می NADHاز  ATPتولید )؛۳ گزینۀ  108.
 سایر موارد درست هستند. 

عدد آن طی دو بار چرخش چرخۀ کربس  4شود که  اکسید تولید می دی کول کربنمول 6ازای یک مولکول گلوکز،  ) درست هستند. به(ت موارد (الف) و )؛۲ گزینۀ  109.
شـوند، بنـابراین  مصـرف و سـپس تولیـد می Aهای کـوآنزیم ای، مولکول شود. طی تنفس یاخته تولید می ATPعدد  4شود. در گام چهارم گلیکولیز،  تولید می
 شوند.  شود که با انتقال فعال وارد میتوکندری می ازای هر گلوکز دو مولکول پیرووات تولید می دهد. به در مقدار این ماده در یاخته روی نمی یتغییر

در  NADH). از دسـت دادن الکتـرون توسـط ۱گیرد، نه انتقال فعال (نادرستی گزینـۀ  شده انجام می ه با انتشار تسهیلبه بستر Hهای  ورود یون )؛۳ گزینۀ  110.
). ۳(درستی گزینـۀ یابند  ها توسط سومین پمپ هیدروژن به اکسیژن انتقال می ). الکترون۲گیرد (نادرستی گزینۀ  بستره و به کمک زنجیره انتقال الکترون انجام می

 ).۴گیرد که جزو زنجیرۀ انتقال الکترون نیست (نادرستی گزینۀ  های هیدروژن به بستره توسط پروتئین کانالی انجام می انتشار یون

). در فرایند تبدیل پیرووات ۱شود (نادرستی گزینۀ  نمیاکسید تولید  دی دهد. در این واکنش کربن در اولین واکنش کربس روی می Aآزاد شدن کوآنزیم )؛۲ گزینۀ  111.
آید، سـپس اسـتیل بـا اتصـال بـه  وجود می شود و یک ترکیب دو کربنی به نام استیل به اکسید از پیرووات جدا می دی ، ابتدا یک مولکول کربنAبه استیل کوآنزیم

الکترون  ،NADنوکلئوتیدی  آورد. در واکنش تبدیل پیرووات به ترکیب دو کربنی استیل، ترکیب دی وجود می را به Aیبی به نام استیل کوآنزیم، ترکAکوآنزیم
  )۲کند. (درستی گزینۀ  و انرژی دریافت می

) شکستن ۳ ۀشود (نادرستی گزین تولید می NADHگیرد. در این واکنش  ومین واکنش گلیکولیز انجام میکاهش یون فسفات از مایع درون سیتوپالسم در س
 )۴گیرد. (نادرستی گزینۀ  صورت می ATPترکیب شش کربنی در گلیکولیز مربوط به دومین واکنش است و بعد از واکنش مصرف 

شـود.  می هـای آزاد شود. همچنین الکل مانع از عملکـرد میتوکنـدری در جهـت کـاهش رادیکال های آزاد از اکسیژن می الکل سبب افزایش تولید رادیکال )؛۲ گزینۀ  112.
 .ریزی شده) مهشوند (نه مرگ برنا مردگی یا نکروز می کنند و سبب تخریب راکیزه شده و در نتیجه باعث بافت راکیزه حمله می یاهای آزاد به ِدن رادیکال

این مـاده سـّمی در زنجیـره انتقـال الکتـرون غشـای داخلـی  .گذارد های تنفس هوازی اثر می روی واکنش ،باشد سیانید که یکی از انواع مواد سمی می )؛۳ گزینۀ  113.
   ها: سایر گزینهکند. بررسی  میتوکندری، مانع انتقال الکترون به اکسیژن شده در نتیجه از تشکیل آب جلوگیری می
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در سیتوپالسم مربوط ) تولید پیرووات ۱(نادرستی گزینه  .ت و ربطی به زنجیره انتقال الکترون نداردسا های تخمیر کاهش پیرووات در سیتوپالسم مربوط به واکنش
 ).۴شود (نادرستی گزینۀ  تولید نمی CO2 ،) در گلیکولیز۲(نادرستی گزینۀ  .شود های گلیکولیز (قندکافت) است و به زنجیره انتقال الکترون مربوط نمی به واکنش

، ابتدا مولکول  Aدر تولید استیل کوآنزیم  ،)۱د، نه پیرووات (نادرستی گزینۀ نیاب ها به ترکیب دو کربنی اتانال انتقال می در فرایند تخمیر الکلی، الکترون )؛۲ گزینۀ  114.
). برای تولید ماست از ۲شود (درستی گزینۀ  متصل می Aشود و پس از آن ترکیب دو کربنی حاصل، به کوآنزیم  تولید می NADHاکسید آزاد شده و  کربن دی

شود (نادرستی  به پیرووات منتقل شده و پیرووات به الکتیک اسید تبدیل می NADHهای  تروندر تخمیر الکتیکی، الکشود.  فرایند تخمیر الکتیکی استفاده می
  )۴ستی گزینه د. (نادرنشو به ترکیب دو کربنی اتانال منتقل می NADHهای  گیرد. در این نوع تخمیر الکترون ). در گیاهان تخمیر الکلی نیز انجام می۳گزینۀ 

میانبرگ اسفنجی وجود دارد. و آونـدهای  ،های هر دو نوع برگ در اطراف رگبرگ .شود میهای هوایی در هر دو سطح برگ هر دو نوع گیاه مشاهده  روزنه )؛۴ گزینۀ  115.
 ها وجود دارد.  ای ای است که فقط در دولپه آکنه دراز همان میانبرگ نرده های نرم یاختهچوبی روی آوندهای آبکش قرار دارند. 

هـا فقـط در غشـای تیالکوئیـدها قـرار دارنـد  در گیاهـان، کلروفیل(نادرسـتی الـف). های مختلف درون یک کلروپالست بـه هـم متصـل هسـتند  گرانوم )؛۲ گزینۀ  116.
هـای مـؤثر در فتوسـنتز عـالوه بـر ایـن کـه در مـادۀ  . آنزیم(درستی پ) شوند ها) نیز مشاهده می دیسه ها (رنگ کاروتنوئیدهای گیاهی در کروموپالستب).  (درستی
 . (نادرستی ت) ها قرار دارند ای کلروپالست قرار دارند، تعدادی نیز در گرانوم زمینه

.117 500تـا  450هـای  کاروتنوئیـدها مربـوط بـه طـول موج ترین مقدار جذب نور توسط بیش ،کتاب درسی ۷۹از صفحه  ۳مطابق نمودار مربوط به شکل  )؛۲ گزینۀ 
 شود.  نانومتر است که مربوط به نور آبی می

.118 یاخته ۀای هستند ولی بخش عمد دراز و رشته ،های این جلبک های درون یاخته ای است که انشعاب ندارد. کلروپالست اسپیروژیر نوعی جلبک سبز رشته )؛۴ گزینۀ 
. پس ایـن دارد ترین شدت فتوسنتز را تر و در نور آبی و قرمز بیش توان گفت که این جلبک در نور سبز به مقدار کم می ۳کنند. با توجه به شکل فعالیت  را اشغال نمی

 تر جذب کرده است.  نور سبز را کمتر و نور آبی و قرمز را بیش ،جلبک

هـا و کاروتنوئیـدها) و  هـای متفـاوت (کلروفیل شوند. هر آنتن گیرنده نـور از رنگیزه ها یافت نمی اند و در آنتن مرکز واکنش P680و  P700های  مولکول )؛۴ زینۀگ  119.
 ها ساخته شده است.  انواعی از پروتئین

کند. یکی از دالیل  پروتون موجود در زنجیره انتقال الکترون مستقر در غشای تیالکوئید، تراکم یون هیدروژن در بستره کاهش پیدا میفعالیت پمپ در اثر  )؛۳ گزینۀ  120.
هیدروژن از غشای تیالکوئید بـه سـمت های  گیرد. عبور یون انجام می 2تجزیه مولکول آب است که در فتوسیستم  ،های هیدروژن در تیالکوئیدها افزایش تراکم یون

کنـد. در طـی  شده است و انرژی زیستی مصرف نمی شود. ولی انتقال آن به خارج از تیالکوئید طبق انتشار تسهیل درون تیالکوئید با مصرف انرژی الکترون انجام می
 نه در بستره. ،گیرد فتوسنتز تولید آب در تیالکوئید انجام می

در طـی  .)۲شود (رد گزینۀ  در ابتدای چرخه کالوین مصرف نمی ATP). ۱شود (رد گزینۀ  چرخه کالوین در سیتوپالسم باکتری انجام می ،ها در باکتری )؛۳ گزینۀ  121.
هـای  در واکنش .)۳(تأییـد گزینـۀ شـود  ای وجود دارد که در آن تعدادی فسفات آزاد شده و وارد محیط واکنش (بستره کلروپالست) می های کالوین، مرحله واکنش

 ).۴د (رد گزینۀ نشو در دو مرحله مصرف می ATPهای  چرخه کالوین مولکول

الکتـرون نیـاز  24چنین برای تولید یک مولکول گلوکز بـه  هم .)۱شود (رد گزینۀ  مصرف می ATPعدد مولکول  18برای تولید یک مولکول گلوکز،  )؛۳ گزینۀ  122.
و  ATPشود که پس از افزوده شدن انرژی  مولکول سه کربنی تولید می 12). برای این منظور ۲شود (رد گزینۀ  تأمین می NADPHمولکول  12است که از 
شده و به مصرف ساخت یـک مولکـول  عدد آن از چرخه خارج 2شوند که از این تعداد  مولکول قند سه کربنی تبدیل می 12به  ،به آن NADPHهای  الکترون

ازای مصرف هر  گیرد. در چرخه کالوین به قرار میمولکول ریبولوز فسفات پنج کربنی مورد استفاده  6عدد قند سه کربنی دیگر برای ساخت  10رسند و  قند گلوکز می
 ).۳شود که همگی ساختار نوکلئوتیدی دارند (تأیید گزینۀ  نیز مصرف می NADPHمولکول  12و  ATPمولکول  CO2 ،18ول مولک 6

سـپس  ،آورد وجود مـی با قندی پنج کربنی به نام ریبولوزبیس فسفات ترکیب شده و مولکول شش کربنی ناپایدار را به CO2در چرخۀ کالوین مولکول  )؛۲ گزینۀ  123.
 باشد.  آورد که پایدار می وجود می دار را به شود و دو مولکول اسید سه کربنی فسفات لکول شش کربنی ناپایدار بالفاصله تجزیه میهر مو

بـه  ۳ولـی گزینـه  .گیرد انجام نمی ،اند که به فتوسنتز مربوط ۴و  ۲، ۱های  بنابراین گزینه ؛گیرد فتوسنتز انجام نمی ،در برخی از گیاهان مانند گیاهان انگل )؛۳ گزینۀ  124.
 شود.  گلیکولیز مربوط است که در هر گیاهی انجام می

ها: در گیاهان ساکن منـاطق گـرم بـرگ یـا  دارند. بررسی سایر گزینه د ترکیباتی دارند که آب را نگه میهای خو گیاهان ساکن در مناطق گرم درون کریچه )؛۲ گزینۀ  125.
در یـک  CO2دو نوع تثبیت گاز  ،هستند CAMدر برخی گیاهان مناطق گرم و خشک که از نوع  .)۱نه قطعًا ساقه (نادرستی گزینۀ  ،ساقه یا هر دو گوشتی است

 ). ۴ها در روز باز و در شب بسته است (نادرستی گزینۀ  روزنه ،که ساکن مناطق گرم هستند C4). در گیاهان ۳شود (نادرستی گزینۀ  انجام مییاخته 

.126 زا هستند که رنگیزه سبز دارند، سایر موارد درست است.  کننده غیر اکسیژنهای فتوسنتز بز، گروهی از باکتریهای گوگردی س باکتری )؛۳ گزینۀ 
از اکسایش مواد معـدنی کسـب  ویژههای شیمیایی به  کننده انرژی مورد نیاز برای ساختن مواد آلی از مواد معدنی را از واکنشهای شیمیوسنتز باکتری )؛۴ گزینۀ  127.
 سایر موارد درست است.  .فقط از این طریقنه  ،کنند می
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.128 .هـا) ها در گیاهـان هزینـۀ کمـی دارد (نـه در باکتری تولید این پالستیک .ها) شود (نه از باکتری برای تولید پالستیک قابل تجزیه از گیاهان استفاده می )؛۳ گزینۀ 
 پذیر شده است.  به گیاه امکانده بسیاری از این مواد از باکتری های تولیدکنن اکنون این کار با وارد کردن ژن هم

هـا بـا اسـتفاده از کشـت  بیوتیک تولیـد آنتی .فناوری سـنتی اسـت های لبنی مربوط به دوره زیست تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه و انواع فراورده )؛۳ گزینۀ  129.
 و تراژن کردن جانداران مربوط به دوره زیست فناوری نوین است.  باشد فناوری کالسیک می مربوط به دورۀ زیستریزاندامگان 

شوند. سایر  حسوب میها م ها قسمتی از سامانه دفاعی باکتری این آنزیم .شود در مخمرها یافت نمی لیو ،ها وجود دارد دهنده در باکتری های برش زیمآن )؛۳ گزینۀ  130.
 .موارد درست است

اسـتفاده بـرای انتقـال ژن بـه  های مـورد شود. دیسک یکی از ناقل دهنده استفاده می های برش از آنزیم DNAدر انتقال ژن همواره برای برش دادن  )؛۲ گزینۀ  131.
نیازی به عبـور دادن  ،بافت اگر پروتوپالست گیاهی تهیه شود نه در گیاهان. در کشت ،دنها کاربرد دار ها در محیط کشت باکتری بیوتیک آنتی .گیاهان است (نه همواره)

 چون پروتوپالست دیواره ندارد.  ،ی نیستا یاختهناقل از دیواره 

آن به انتهای کربوکسیل رشتۀ  Aبه عبارت دیگر زنجیره  .تر است پپتیدی نزدیک به انتهای آمین رشتۀ پلی Bزنجیره  ،هورمون انسولین انسانی در پیش )؛۱ گزینۀ  132.
طور  ها را به سازند و آن ها: برای تولید انسولین به روش زیست فناوری، دو توالی کوتاه دنا را به صورت مصنوعی می رسی سایر گزینهبرباشد.  تر می پپتیدی نزدیک پلی
(نادرستی گزینۀ  شود هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی ). تبدیل پیش۲کنند (نه ژن طبیعی انسولین انسان را) (نادرستی گزینۀ  انه به دو باکتری وارد میجداگ
 ).۴نه سه پیوند (نادرستی گزینۀ  ،شوند با کمک دو پیوند شیمیایی به هم متصل می Bو  A). دو زنجیرۀ ۳

). از ۱توانند در محیط کشت به مقدار کم تکثیر شـوند (نادرسـتی گزینـۀ  گاهی می ،شوند ای محسوب می های تمایز یافته ای که یاخته های ماهیچه یاخته )؛۲ گزینۀ  133.
های بنیـادی بـالغ بـرای تولیـد  ). برخی یاخته۳ها (نادرستی گزینۀ  نه برخی از یاخته ،های فرد استفاده کرد یاختهتوان برای تولید انواع متفاوت  وروال میمهای  یاخته
های خونی، ماهیچه اسکلتی و قلبی تمـایز پیـدا کننـد (تأییـد درسـتی  توانند به رگ های بنیادی مغز استخوان که می مانند یاخته ،وندر های گوناگونی به کار می یاخته
 ) ۴و رد گزینۀ  ۲ گزینۀ

.134 ها درست هستند.  گزینهسایر  .)۲کش (نادرستی گزینۀ  نه تولید علف ،شود کش استفاده می از فناوری زیستی برای تولید گیاه مقاوم به علف )؛۲ گزینۀ 

های  ها به پرسـش شود. سایر گزینه پرسد که به دیدگاه انتخاب طبیعی رفتار مربوط می چرایی مطرح شده و هدف از بروز رفتار را می پرسش ۳در گزینۀ  )؛۳ گزینۀ  135.
 شوند.  ای بروز رفتار مربوط می چگونه

رود. ایـن ژن  کار مـی فقط برای بررسی نوزادان بـه B). یک ژن ۱های مختلفی است (نادرستی گزینۀ  از فرزندان در موش تحت کنترل ژنرفتار مراقبت  )؛۱ گزینۀ  136.
گونه کـه  بنابراین در همۀ افراد یک این رفتار غریزی است. .)۲شود (درستی گزینۀ  های دیگر می ها و ژن دهد که سبب فعال شدن آنزیم را می یدستور ساخت پروتئین

بـه  یناز والد ،های متوالی هستند میان نسل ها که رابط این صفت از طریق گامتژن  .)۳ارثی است (درستی گزینۀ  کند و یکسان عمل می ،دهند را انجام می رفتار آن
 ).۴شود (درستی گزینۀ  فرزندان منتقل می

.137 ،شـوندگیری و بروز رفتـار  توانند سبب شکل های درونی نیز می در شرطی شدن محرک .)۱کند (نادرستی گزینۀ  در شرطی شدن فعال صدق نمی ،۱گزینۀ  )؛۲ گزینۀ 
 ).۴دهد (نادرستی گزینۀ  ها روی می بنابراین استفاده از تجارب در آن ،این رفتارها یادگیری هستند .)۳مانند محرک درد (نادرستی گزینۀ 

در ) ۲(درسـتی گزینـۀ باشد.  ترشح بزاق نوعی انعکاس است و یک پاسخ غریزی می .)۱تواند در سنین مختلف روی دهد (نادرستی گزینه  خوگیری می ؛)۲ گزینۀ  138.
پـذیری اسـت  رفتـار نقش ،شـود های در معـرض خطـر اسـتفاده می رفتاری که برای حفـظ گونـه .)۳درستی گزینۀ ناشود ( انواع یادگیری از تجارب قبلی استفاده می

 .)۴(نادرستی گزینۀ 

.139  ها:  شود. رفتار میمون در دستیابی به موزها از نوع رفتار حل مسئله است. بررسی سایر گزینه ریزی آگاهانه در رفتار حل مسئله دیده می برنامه )؛۲ گزینۀ 
عدم پاسخ به  .)۱دهد (نادرستی گزینه  کاس (غیرارادی) رخ میغریزی است که به صورت انعنوعی پاسخ  ،ترشح بزاق سگ در اثر دیدن غذا و یا حس کردن بوی آن

ها  باشد. که در آن یادگیری از نوع آزمون و خطا می ،های سمی از نوع خوگیری است و امتناع پرنده از خوردن مجدد پروانه ،سود و زیان های تکراری بی محرک
  ).۴و  ۳های  انه وجود ندارد (نادرستی گزینهریزی آگاه برنامه

.140 ،دهـد تر پستانداران روی می چندهمسری در بیش .)۱گیرد (نادرستی گزینۀ  ها انتخاب جفت توسط افراد نر انجام می ها مانند جیرجیرک در برخی از گونه )؛۳ گزینۀ 
 ).۴گزینۀ ر (نادرستی یگرمانند پرندگان یا ،باشد رفتار دگرخواهی گاهی به نفع فرد نیز می .)۲ها (نادرستی گزینۀ  نه همۀ آن

  )منش رضا عابدی مؤلف:(  فيزيك

های محیط انتشار بستگی  ها به جنس و ویژگی نادرست است. تندی انتشاری این موج ۱های مکانیکی برای انتشار، نیاز به محیط مادی دارند. گزینۀ  موج )؛۴ گزینۀ  141.
 ت است. نادرس ۳شود. گزینۀ  ها، ماده همراه موج منتقل نمی نادرست است. هنگام انتشار این موج ۲دارد و به بسامد موج بستگی ندارد. گزینۀ 

Bاگر  )؛۴ گزینۀ 


Eو  yدر جهت  


.142 است.  »x«باشد، بنا به قاعدۀ دست راست، جهت انتشار موج الکترومغناطیسی  Zدر جهت  

.143 یابند.  ماند اما سرعت انتشار و طول موج افزایش می شود، بسامد و دورۀ آن ثابت می وقتی موج صوتی از مایع وارد هوا می )؛۲ گزینۀ 

.144 ماند و تندی انتشار موج عرضی در طناب نیز با قطر طناب نسبت وارون دارد.  هنگام گذر موج از یک محیط به محیط دیگر، بسامد موج ثابت می )؛۳ گزینۀ 
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.145  )؛۴ گزینۀ 
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.146  )؛۳ گزینۀ 
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.147  )؛۳ گزینۀ 
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.148  )؛۲ گزینۀ 
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.149 فقط جملۀ الف نادرست است.  )؛۳ گزینۀ 

iو در حالت دوم  i2زاویه بین پرتوهای تابش و بازتاب در ابتدا  )؛۲ گزینۀ  02 .150 است.  30
  i i i i       02 30 4 2 6 30 5   

.151 گردد.  ، بر روی خودش بر میBمطابق شکل زیر، پس از بازتاب از نقطۀ  )؛۱ گزینۀ 

    
.152 کنیم.  ابتدا زاویه شکست را محاسبه می )؛۴ گزینۀ 

  n sin n sin sin sin             0
1 1 2 2 2 2 2

2 11 2 302 2   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

۱۲  

  دوازدهم تجربی             ۸          زمونپاسخ آ

  است. بنابراین مطابق شکل، زاویه بین پرتوی بازتابیده و پرتوی شکسته شده برابر است با:  045بنابه قانون بازتاب عمومی، زاویۀ بازتاب نیز 

    060 45 105     

  () 

.153 ) است، با توجه به شکل زیر، داریم: 2در شکل زیر) برابر زاویۀ شکست (یعنی  dچون زاویۀ انحراف پرتو در این شکست (یعنی زاویۀ  )؛۳ گزینۀ 
    1 22   

  n sin n sin sin / sin       1 1 2 2 2 21 2 1 6   

  sin cos / sin cos /           0
2 2 2 22 1 6 0 8 37   

        0
1 22 2 37 74   

  

Eماند پس انرژی آن نیز بنا به رابطه  شود، بسامد آن ثابت می وقتی نور از یک محیط وارد محیط دیگری می )؛۱ گزینۀ  nhf 154 ماند.  ثابت می.

.155  ۲ گزینۀ 

.156  )؛۳ گزینۀ 
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663 10

   

.157 شود. از الگوی اتمی بور نتیجه میمعادلۀ ریدبرگ  )؛۲ گزینۀ 

.158 ترین انرژی نیز هست. ترین طول موج مربوط به رشته پفوند است که دارای کم های طیف اتم هیدروژن، بزرگ در رشته )؛۴ گزینۀ 

nترین طول موج فوتون گسیلی از اتم است، یعنی  بلندترین بسامد فوتون، معادل کوتاه )؛۳ گزینۀ     وn  1  : 159.

  R( ) ( ) nm
n n

       
  2 2
1 1 1 1 1 1 1 100100 1   

  cf Hz



   
 

8 15
9

3 10 3 10
100 10

  

nترین طول موج با  کوتاه )؛۱ گزینۀ     و بلندترین طول موج باn   1 1 .160 متناظر است.  2

  
max

RR( ) R( )
Rn n

        
 2 2
1 1 1 1 1 1 3 4

1 4 4 3   

  
min

R( ) R
R

     
 
1 1 1 1

1   

  max min R R R
    

4 1 1
3 3   

.161  بنابراین:  ؛متناسب است n2ا با ندانیم شعاع مدارهای ما می )؛۱ گزینۀ 
  r n a a n a n    2 2

0 0 016 4   

  توان خروجی
 توان ورودی
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۱۳  

  دوازدهم تجربی             ۸      زمونپاسخ آ

  های آلومینیم شمار مول
 های سدیم شمار مول

تواند از این اتم  فوتون مختلف می 6است پس  6های غیرتکراری برابر  رو، تمام حالت روش اول: مطابق شکل روبه
  تا به حالت پایه برود.   شود گسیل می

n(n  روش دوم:  ) 
  

1 4 3 62   های مختلف گسیل شده تعداد فوتون 2
 

Nنسبت  )؛۲ گزینۀ 
Z

تا  keVها در هسته از مرتبۀ  نادرست است. اختالف بین ترازهای انرژی نوکلئون ۱های پایدار مختلف، متفاوت است پس گزینۀ  برای هسته  162.

 نادرست است.  ۴ها، واپاشی بتا است. گزینۀ  ترین نوع واپاشی در هسته نادرست است. متداول ۳است پس گزینۀ  MeVمرتبۀ 

.163  )؛۳ گزینۀ 
  /log /  0 32 0 3 10 2   

  n
/

NN N ( ) N N ( ) /
N ( )

       10
0 0 10 0 3 10 30

1 1 1 1 1 0 0012 2 2 10 10
   

Aمجموع عددهای اتمی و جرمی در دو طرف این واکنش باید با هم برابر باشند: اگر ذرۀ مجهول را با  )؛۲ گزینۀ 
Z x  :164 نشان دهیم، خواهیم داشت.

نوترون    A
Z

A A x xZ Z
       
    

1
0

9 4 12 1
4 2 6 0   

.165  )؛۳ گزینۀ 

  AA
Z ZX m n P Y

      21
1 2

4 0 0
2 1 0   

  
A m n P A A A m
Z m n Z Z Z ( m n)

        
          

1 2 2 1
1 2 2 1

4 0 0 4
2 1 0 0 2   

  (علیرضا متدنی)  شيمي

بیاید. عبارت (پ) نادرسـت اسـت. مـواد  اتمهای (ب) و (ت) درست هستند. عبارت (آ) نادرست است و در این عبارت به جای واژۀ مولکول باید  عبارت )؛۲گزینۀ   166.
  داشته باشند. کمپذیری  اولیه باید واکنش

.167 آوریم. گرم خاک رس به دست می 100های آلومینیم و سدیم را در  ابتدا شمار مول )؛۱گزینۀ  

gAl molAl?molAl / gAl O / molAl
gAl O gAl

   2 3
2 3

54 137 74 0 74102 27  

 gNa molNa?molNa / gNa O / molNa
gNa O gNa

   2
2

46 11 24 0 0462 23  

  آوریم. در پایان نسبت مولی آلومینیم به سدیم را به دست می
/ /
/

 
0 74 18 50 04   

SiO)شبه فلزی از خانوادۀ کربن است نه سیلیس  (Si)سیلیسیم ها: عبارت آ) نادرست است.  بررسی عبارت )؛۲گزینۀ   های ب و پ درسـت اسـت.  عبارت ،2( 168.
  رود. عبارت ت) نادرست است کوارتز نمونۀ خالص سیلیس، ماسه نمونه ناخالص سیلیس به شمار می

دهـد.  سه ُبعدی را نشان می کوواالنسیها: عبارت آ) نادرست است. ساختار یک جامد  عبارت دهد. بررسی  ساختار داده شده، ساختار الماس را نشان می )؛۱گزینۀ   169.
 گلولـه و میلـهل است. عبارت ت) نادرست است. ساختار داده شده مـد بیشترعبارت ب) درست است. عبارت پ) نادرست است. چگالی الماس از چگالی گرافیت 

  دهد. الماس را نشان می

.170  ۴گزینۀ  
SO)اکسید  و گوگرد دی (SCO)هر دو مولکول کربونیل سولفید  )؛۱گزینۀ   خطـی  SCOنادرست است مولکول  ۲های دیگر: گزینۀ  اند. بررسی گزینه قطبی 2( 171.

، اتم کربن بوده و اتـم مرکـزی SCOاتم مرکزی در  ۳خمیده است، بنابراین نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی این دو مولکول متفاوت است. گزینۀ  SO2و مولکول 
  برابر یک است. SO2و در  ۲برابر  SCOده شده در زیر، تعداد پیوندهای دوگانه در باتوجه به ساختارهای لوویس دا ۴، اتم گوگرد است. گزینۀ SO2در 
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۱۴  

  دوازدهم تجربی             ۸          زمونپاسخ آ

 (کاهنده)درجه اکسایش  ۲

 )کاهش (اکسندهدرجه  ۳

.172  ۴گزینۀ  
.173   )؛۳گزینۀ  

Cl  Na  Cl  Na  گونه  

   (pm)اندازۀ شعاع   186  181  102  99
  

NHدر یون )؛ ۴گزینۀ  
)تری دارد پس دارای جزئی بار منفی  های هیدروژن، خاصیت نافلزی بیش نسبت به اتم N، اتم 4 ) 174   باشد. می.

 )۹۸ –خارج از کشور  –(تجربی 
.175   )؛۳گزینۀ  

LiF NaF KF    
( 1037(a)کمتر از 821( 926 926  

  
LiCl NaCl KCl    

( )853 787 (b)بیشتر از715 787   
  

 LiBr NaBr KBr    
807بزرگتر از   689   689  

)تر از و کوچک )747 807  
(c)  

Vها: عبارت (آ) آرایش الکترونی یون  بررسی عبارت )؛۴گزینۀ   2  به صورت[ Ar] d3
18 باشد. عبارت (ب) درست است وانادیم فلز واسطه بـوده و شـبکۀ  می 3 176.

Vهای وانادیم در دریای الکترونی تشکیل شده است. عبارت (پ) درست است. در صورتی که واکنش تا تشکیل یون  بلوری آن از کاتیون 2  :پیشرفت کند  

Zn(s) V (aq) Zn (aq) V (aq)  



  


 

5 2 2

0 2

3 2 3 2

5 2

  

  باشد. می سبز رنگ (III)عبارت (ت) نادرست است. محلول نمک وانادیم 

)های نادرست: عبارت دوم: چگالی تیتانیم  بررسی عبارت )؛۱گزینۀ   / g.mL )14 )از چگالی فوالد  5 / g.mL )17 پـذیری  کمتر است. عبارت سوم: واکنش 9 177.
  از فوالد است. عبارت چهارم: در آلیاژ نیتینول از نیکل و تیتانیم استفاده شده و آلومینیم وجود ندارد. کمترهای موجود در آب دریا  تیتانیم با ذره

NOبا کاهش مقدار  )؛۳گزینۀ   (g)2 مقدار ،O (g)3178  یابد.  فزایش میا.
های عـاملی بـه کـار  سنجی که برای شناسایی گروه های طیف ترین روش عبارت اول، سوم و چهارم درست هستند. شکل درست عبارت دوم: یکی از رایج )؛۳گزینۀ   179.
  نام دارد. فروسرخسنجی  رود، طیف می

a(Eسازی  ؛ آنتالپی واکنش از انرژی فعال۱ها: گزینۀ  بررسی گزینه )؛۲گزینۀ   .180  تر است. کوچک (

  
ها  ها از مجموع آنتالپی پیوندهای فراورده دهنده های گرماگیر مجموع آنتالپی پیوندهای واکنش ؛ مطابق نمودار واکنش، این واکنش گرماگیر بوده و در واکنش۳ گزینۀ
   یابد. های اوزون افزایش می جا شده و شمار مول جابه O3نی های کمتر یع ؛ با افزایش فشار تعادل به سمت مول۴تر است. گزینۀ  بزرگ

.181  )۹۸رسارسی  –(ریاضی     ۲گزینۀ  
.182  آوریم. را به دست می O2و  N2های تعادلی  لیتر است، ابتدا غلظت ۴باتوجه به این که در حجم ظرف  )؛۲گزینۀ  

mol[N ] [O ] / mol.L
L

   1
2 2

1 0 254   
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۱۵  

  دوازدهم تجربی             ۸      زمونپاسخ آ

 روز                   آالینده
 سال سال روز         سال            روز      خودرو

[NO] [NO] / mol.L
/

    2 14 10 0 010 [NO]   جذر   25 [NO] [NO]K /
[N ][O ] / / ( / )

       


2 2 23 4
22 2

1 6 10 16 100 25 0 25 0 25
   

  خواسته شده است پس: NOهای  جایی که تعداد مول از آن

/ mol.L L / mol  10 01 4 0    NOهای تعداد مول 04

.183  ها خواسته شده است، داریم: که میزان کاهش جرم کل آالینده باتوجه به این )؛۴گزینۀ  
/ / / / g   5 99 1 67 1 04 8   ها در غیاب مبدل کاتالیستی آالینده مجموع جرم 7
/ / / / g   0 61 0 07 0 04 0   ها در حضور مبدل کاتالیستی  مجموع جرم آالینده 72

/ / / g  8 7 0 72 7   ها بر اثر استفاده از مبدل کاتالیستی آالیندهمیزان کاهش جرم  98

tonآالینده ton/
g

   4
6

1 2 33 10
10

/خودرو  g km /
km

    
 

57 98 365 20 4 0 101 1 1 1 ?آالینده  1 ton   

.184  ۱گزینۀ  

ها: گزینۀ (آ)؛ نادرست است عبارت ثابت تعادل به صورت  بررسی گزینه )؛۲گزینۀ  
[SO ]

K
[SO ] [O ]




2
3

2
2 2

: با افزایش فشار، تعـادل بـه گزینۀ (ب)باشد. /  می  185.

کمتـر قـرار  هـای در سـمت مول Qاد گزینۀ (پ): این تعـادل گرمـاده اسـت زیـرا نمـشود. (درست) /  جا می جابه SO3گازی کمتر یعنی  های سمت مول
  گیرد، بنابراین داریم: می

SO (g) O (g) SO (g) Q 3 2 32 2   
جا خواهد شد (نادرست) / گزینۀ (ت): با کاهش حجم، یعنی افزایش  دهنده جابه بنابراین با افزایش دما، تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت تولید واکنش

  یابد. (درست) های رفت و برگشت نیز افزایش می کننده در تعادل افزایش یافته و سرعت واکنش غلظت مواد شرکتفشار، 

کند و چون در صورت پرسش دما ثابـت درنظـر گرفتـه  زیرا مقدار عددی ثابت تعادل فقط با دما تغییر میاند  ) نادرست۳و ۱های ( ها: گزینه بررسی گزینه )؛۴گزینۀ   186.
شود  جا شده و مقداری گاز هیدروژن مصرف می تعادل به سمت راست جابه N2) نادرست است با افزودن گاز ۲کند. گزینۀ ( ثابت تعادل تغییر نمیشده است، پس 

که فراوردۀ واکنش  NH3جا شده و غلظت  تعادل به سمت راست جابه N2) درست است. زیرا با افزودن گاز ۴یابد. گزینۀ ( ) کاهش می۲و غلظت آن در تعادل (
  یابد. است، افزایش می

به کـارگیری «اند. عبارت سوم  های دوم و چهارم درست . عبارتاند نشدههای نادرست: عبارت اول: این منابع در جهان به طور یکسان توزیع  بررسی عبارت )؛۲گزینۀ   187.
  شود. وری اقتصاد یک کشور می تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره فناوری و

.188  ۱گزینۀ  
.189  ۳گزینۀ  
بسیار پذیری  است. عبارت دوم) نسبت به هوا و آب نفوذناپذیرند. عبارت سوم) گاز متان واکنش بسیار سمیها: عبارت اول) متانول  علت نادرستی عبارت )؛۴گزینۀ   190.

دهنـده بـه  هـای واکنش تر است که شـمار بیشـتری از اتم به صرفه دیدگاه اتمیواکنش سوختن) عبارت چهارم) یک واکنش شیمیایی هنگامی از دارد. (به جز  کمی
  شود. های سودمند تبدیل می فراورده
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۱  

  دوازدهم عمومی انسانی              ۸    آزمون  

  دقيقه 14زمان:   يفارس
  ؟، درست نیست روی هر واژه در کدام گزینه، معنی روبه .1

 ور) ) (محظور: بهرهسخت) (تعب: ۴  ها) نیرنگ) (حشم: خدمتکاران) (مکاید: ۳  ) (سورت: تیزی) (شگرف: نیرومند) ۲  گاه) (دیباچه: آغاز هر نوشته) (عماد: تکیه) ۱

  ؟معنی مقابل چند واژه، درست است .2
 انگیـز) ر: آبادشده) (مخّیله: ذهن) (زخمه: ضربه) (هریوه: نوعی آش) (حزین: غمکردن) (مَعمّ  کشیدن) (کتل: پشته) (روایی: روایت (مضغ: جویدن) (آخته: بیرون
  گزیدن) تنهاییدادن) (تجرید:  (آزرم: شرم) (اعانت: یاری

  ) شش۴  ) هفت۳  ) هشت۲  نه) ۱

  ؟در کدام گزینه با معنی همین واژه در بیت زیر، یکسان است» اندیشه«معنی واژۀ  .3
ــیچ« ــه ه ــت ب ــه حاج ــس ن ــه از ک ــه اندیش  ن

  

 »پــــیچ چــــو زلــــف عروســــان رهــــش پــــیچ  
  

  

 ) تـــرک عمـــل بگفـــتم و ایمـــن شـــدم ز عزلـــت۱
ــارش۲ ــد ی ــل ش ــه گ ــت ک ــه آن اس ــل هم ــر بلب  ) فک
ـــد کـــه مـــردم را بفرســـاید عقـــل اندیشـــه) ز ۳  ها زای
ــــش اســــت می۴ ــــو دان  بایدداشــــت ) اندیشــــه چ

  

ـــــــی بی   ـــــــه از حرام ـــــــد اندیش ـــــــز را نباش  چی
 گـــل در اندیشـــه کـــه چـــون عشـــوه کنـــد در کـــارش
 گـــرت آســـودگی بایـــد، بـــرو عاشـــق شـــو ای غافـــل

ـــــــدوه چـــــــو روزی اســـــــت می ـــــــدخورد ان  بای
  

  ؟، غلط امالیی وجودداردبیتدر کدام  .4
 ســــــــوز و نــــــــّر اژدهــــــــا جهانهژبــــــــر ) ۱
 پرســــت جــــوی و رذل ) زمانــــه نیســــت مگــــر رذل۲
 هـــــر کـــــه بیفتـــــاد بـــــه تیـــــرت نخواســـــت) ۳
 ) بـــه حـــق صـــحبت دیـــرین کـــه هـــیچ محـــرم راز۴

  

ــــــــــد رهــــــــــا    ز دام قضــــــــــا هــــــــــم نیاب
ـــــر دون ـــــواز و دون ســـــتاره نیســـــت مگ ـــــرور ن  پ

ــــــت ــــــدت نجس ــــــه کمن ــــــد ب ــــــه درآم  وان ک
 گزار مــــا نرســــد جهــــت حــــق بــــه یــــار یــــک

  

  ؟امالی چند واژه نادرست استدر متن زیر،  .5
های دیوان خواجـه همـین  بدل است و شاید یکی از علل کثرت نسخه گوید که حافظ به حّد وسواس به شیوۀ گفتار خود توّجه داشته قراین و امارات عدیده به ما می«

  »رسد. نظرمی ین که تغییرها از خود حافظ بوده موّجح بهتر است و در هر دو صورت احتمال ا تر و مرّجح خوب و زیبا یکی نقضباشد که گاهی در تعبیر، 
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  یک) ۱

  ؟است با توّجه به بیت زیر نقش کدام واژه، درست ذکر نشده .6
 تحصـــیل عشـــق و رنـــدی آســـان نمـــود اّول«

  

ــایل   ــن فض ــب ای ــانم در کس ــوخت ج ــر بس  »آخ
  

  نهاد  ) رندی۴  قید  ) آخر۳  مسند  ) آسان۲  الیه مضاف  فضایل) ۱

  ؟با بقّیه، متفاوت است بیتدر کدام » و«نوع حرف  .7
 اســـت ) روزی از رویـــت مگـــر طـــرف نقـــاب افتـــاده۱
ـــــــــلمان و او۲ ـــــــــر س ـــــــــت از س  ) آب بگذش
ــول۳ ــالی رس ــنود، ح ــر بش ــبا گ ــالم ص ــود ) ح ــن ش  م
ـــر جـــای۴  ) گـــر دل و جـــان مـــن دلشـــده بـــودی ب

  

ــــاب افتاده    اســــت در دل خورشــــید و مــــه، زان روز ت
ـــــــو می ـــــــل ت ـــــــان وص ـــــــد در آب همچن  جوی

ــاو مــی ــین ک ــیکن چن ــان ل ــزان کــی رســد؟ رود افت  وخی
ـــش ـــودی رای ـــو ب ـــای چ ـــان ج ـــی در دل و ج  کردم

  

  ؟شده در کدام بیت، نادرست است های مشّخص نقش واژه .8
  / در خلوت ما نکهت (بوی خوش) گل بار ندارد (بدل ـ مسند)   چمن آرای خیالیمگوشه نشینانما ) ۱
  الیه) (صفت ـ مضاف سبزۀ خوابیدۀ این باغ را بیدار کرد:ام /  خیز است ورنه ناله ) خواب ناز گل گران۲
  م)متمّ (مسند ـ  سپهر /  بی خبر زان چشم مست و گردش پیمانه بود:زاهد ار پنداشت با تسبیح او گردد ) ۳
  (مفعول ـ نهاد) دل نخوانند که صیدش نکند دلداری:خبر از عیش ندارد که ندارد یاری / ) ۴

  ؟کند در چند بیت از ابیات زیر، بر مفهوم جمع داللت می» ان«پسوند  .9
ــرمن ــون روان اه ــره چ ــاری و تی ــوی او ت ــف) م  ال
 ب) هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش

ـــــرّ  ـــــت ف ـــــر آن تخ ـــــد ب ـــــدر خپ) برآم  پ
 ت) ز بـــس کـــوه آهـــن در آن دشـــت کـــین

  

 روی او تابــان درخشــان همچــو جــان جبرئیــل  
ـــرانش ـــیم دگ ـــه ز ب ـــه اندیش ـــو چ ـــران ت  نگ
ــــاج زر ــــرش ت ــــر س ــــان ب ــــم کی ــــه رس  ب
ـــــین ـــــاو زم ـــــان گ ـــــش، کوه ـــــده ری  ش

  

  ) یک۴  ) دو۳  ) سه۲  چهار) ۱

  ؟کدام اثر، نادرست است ۀپدید آورند .10
  های دوشنبه: یوهان کریستف شیللر  ) قّصه۲    ها: شکسپیر غزلواره) ۱
  ) در حیاط کوچک پاییز در زندان: اخوان ثالث۴    ) سندبادنامه: ظهیری سمرقندی۳
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۲  

  دوازدهم عمومی انسانی        ۸          آزمون

  ؟هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت، درست است .11
  گفت که دریا خطر است (اسلوب معادله ـ تلمیح)  دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست / ترک لؤلؤ نتوان) ۱
  ) از سیل حوادث مکن اندیشه که فردا / آباد بود هر که خراب است در اینجا (تناقض ـ مجاز) ۲
  خوردن به دام (جناس تام ـ تضاد)  بینی که دد را و دام / نینداخت جز حرص ) مگر نمی۳
  ) کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان / دل مرا هدف ناوک بال کردی (حسن تعلیل ـ تشبیه)۴

  ؟اند ، کدام»بکش نفس ستوری را به دشنۀ حکمت و طاعت / بکش زین دیو دستت را که بسیار است دستانش«های بیت  هآرای .12
  ) استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح۴  نما ) تشبیه، استعاره، جناس، متناقض۳  ) استعاره، جناس، تضاد، ایهام تناسب۲  تشبیه، جناس، استعاره، ایهام) ۱

  ؟در کدام گزینه، درست است» تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز«های  حاظ داشتن آرایهترتیب ابیات زیر به ل .13
 الف) همچو الحمدم فکندی در زبان خاص و عام

 بــرد پیغــام؟ ب) بــه خشــم رفتــۀ مــا را کــه می
 پ) خویشـــــتن را عـــــارف و والـــــه کنـــــی
 ت) در چمن باد سحر بین که ز پای گـل و سـرو

  

ـــدهللا    ـــود روزی بحم ـــک خ ـــرا نمیلی ـــوانی م  خ
 بیــا کــه مـــا ســپرانداختیم اگـــر جنــگ اســـت

ــــــرّوت می ــــــم م ــــــاک در چش ــــــی خ  زن
ـــت برخاســـت ـــارض و قام ـــواداری آن ع ـــه ه  ب

  

  ) الف، ت، ب، پ۴  ) ت، پ، الف، ب۳  ) ت، ب، پ، الف۲  پ، ت، ب، الف) ۱

  ؟در کدام بیت وجودندارد» از ماست که بر ماست«مفهوم کنایی عبارت  .14
ـــوده ۱ ـــق بیه ـــن تعّل ـــن چـــه رســـد) از ای ـــه م ـــا ب  ت
 رود بــر مـــن ) همــه خطــای مــن اســـت کــه مــی۲
 گرفــــت تــــوان ) بیگانــــه دزد را بــــه کمــــین می۳
ــــت روی۴ ــــبم بگف ــــد و عی ــــه ) سرشــــکم آم  روی ب

  

ــد   ــه رس ــن چ ــه ت ــا ب ــت ت ــم ریخ ــون دل ــه خ  وزان ک
ـــه خویشـــتن چـــه رســـد ـــا ب  ز دســـت خویشـــتنم ت

ـــــوان ـــــت نت ـــــه آشناس ـــــت دزدی ک ـــــد ز آف  رهی
ــــت  ــــانگی اس ــــنم خ ــــه ک ــــکایت از ک ــــش  ازمغّم

  

  ؟برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به مقصد است» طاووس، باز و بلبل«ها به ترتیب بیانگر بهانۀ  کدام بیت .15
ــود ــر ش ــل حاض ــرده، گ ــر پ ــون ز زی ــف) چ  ال
ــــای ــــک ج ــــزین تاری ــــزم آن دارم ک  ب) ع
ــــر شایســــتۀ ســــلطان شــــوم ــــن اگ  پ) م

ـــاده ـــا آب افت ـــرا ب ـــون م ـــار ت) چ ـــت ک  اس
  

ـــــنش   ـــــر روی م ـــــده ب ـــــاهر شـــــود خن  ظ
ـــــای ـــــدم رهنم ـــــه ُخل ـــــد ب ـــــری باش  رهب

 پایـــــــان شـــــــوم بـــــــه کـــــــه در وادی بی
ـــــــار ـــــــرم کن ـــــــان آب چـــــــون گی  از می

  

  ) ب، پ، الف۴  ) ب، الف، پ۳  ) ت، پ، الف۲  الف، ت، پ) ۱

  .تناسب معنایی دارند ،جز بیت . . .  با مفهوم کّلی بیت زیر همۀ ابیات به .16
 بــازی نگرفــت کــس چــون تــو طریــق پاک«

  

 »نشــــان ســــرفرازی نگرفــــتبــــا زخــــم،   
  

  

ـــم پاک۱ ـــز رس ـــز، ج ـــق هرگ ـــن عش ـــازی ) در دی  ب
ـــــویی ) پاک۲ ـــــون ره عشـــــق پ ـــــن چ ـــــازی ک  ب
ـــوان۳ ـــه او ت ـــه ب ـــن ک ـــا ک ـــاقلی ره ـــیدن ) ره ع  رس
 بــــــازی ) چــــــه باشــــــد عــــــین تقــــــوی پاک۴

  

 نهـــــادن گـــــرفتن، رســــمی تـــــوان دینــــی تـــــوان  
ـــــــــــق ـــــــــــد پاک عش ـــــــــــازی بازی را ببای  ب

 بــــــازی بــــــه دل نیازمنــــــدی بــــــه نگــــــاه پاک
 بـــــازی  جـــــان و دل بـــــه روی دوســـــتکـــــه 

  

  ؟مفهوم کدام گزینه، با بیت زیر تناسب ندارد .17
 دیـدگی باشـد ز یزدان دان نه از ارکان که کوته«

  

 »که خّطی کز خرد خیـزد، تـو آن را از بنـان بینـی  
  

  

ــــدر خــــرد گنجــــد۱  ) خــــرد را آفرینــــد او، کجــــا ان
 ) تــــو را گــــر تلــــخ و گــــر شــــیرین شــــود کــــام۲
 داور اســــــت ) ســــــعادت بــــــه بخشــــــایش۳
ــــــــو او را می۴ ــــــــر ت ــــــــی در نظــــــــر ) گ  نبین

  

ــان دارد   ــه خــط نقــش از بن ــد ار چ ــان در خــط نگنج  بن
 هـــــم از ســـــاقی شـــــناس او را نـــــه از جـــــام
ـــــــت ـــــــازوی زورآور اس ـــــــگ و ب ـــــــه در چن  ن
 فهــــــــم کــــــــن او را بــــــــه اظهــــــــار اثــــــــر

  

  ؟با بقّیه، متفاوت است بیتمفهوم کدام  .18
 ) عشــــــق و معشـــــــوق اختیـــــــاری نیســـــــت۱
ــه عشــق دهــی خــوش) هــر گــه کــه دل ۲ ــود ب  دمــی ب
 ) عــــــالم از نالــــــۀ عشــــــاق مبــــــادا خــــــالی۳
ــــتر۴ ــــدم خوش ــــق ندی ــــخن عش ــــدای س  ) از ص

  

 ســـــان کـــــه تـــــو شـــــماری نیســـــت عشـــــق زان  
 در کــــار خیــــر، حاجــــت هــــیچ اســــتخاره نیســــت

ــــه خــــوش ــــگ و فــــرحبخش نــــوایی دارد ک  آهن
 یادگــــــاری کــــــه در ایــــــن گنبــــــد دّوار بمانــــــد

  

  ؟با بقّیه، متفاوت است بیتمفهوم کدام  .19
ـــل نیســـت۱ ـــیچ حای ـــان عاشـــق و معشـــوق ه  ) می
ــــرده۲ ــــق پ ــــت و عاش ــــوق اس ــــه معش  ای ) جمل
 ) عشـــــــق و مقصـــــــود کـــــــافری باشـــــــد۳
 باشـــــی ) اگـــــر صـــــد آب حیـــــوان خـــــورده۴

  

 تــو، خــود، حجــاب خــودی حــافظ، از میــان برخیــز  
ـــــرده ـــــق م ـــــت و عاش ـــــوق اس ـــــده معش  ای زن

 عاشــــق از کــــام خــــود َبــــری (جــــدا) باشــــد
ـــــی ـــــرده باش ـــــود م ـــــو نب ـــــقی در ت ـــــو عش  چ
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۳  

  دوازدهم عمومی انسانی              ۸    آزمون  

  ؟از ابیات زیر، به ترتیب، بیانگر کدام وادی از هفت وادی عرفان است کیر ه .20
ـــف)  ـــانال ـــد از جه ـــر آب جوین ـــنگان گ  تش

ـــــداری ـــــه دین ـــــود ب ـــــر آن ُب  ب) داِد س
ــــزار ــــزار ه ــــت ور ه ــــزار اس ــــر ه  پ) گ
 ت) هــر یکــی بینــا شــود بــر قــدر خــویش

  

ـــــنگان   ـــــالم تش ـــــه ع ـــــد ب ـــــم جوی  آب ه
ــــرود آری ــــق ف ــــیش ح ــــان پ ــــه ج ــــه ب  ک

ــــــــه شــــــــماراّول او  ــــــــود ب  یکــــــــی ب
ــــــت صــــــدر خــــــویش ــــــد در حقیق  بازیاب

  

  ) طلب، فنا، توحید، استغنا۴  ) طلب، فقر، توحید، معرفت۳  ) معرفت، فنا، عشق، فنا۲  ) حیرت، فقر، طلب، معرفت۱

  دقيقه 16زمان:   عربي
 ۲۱-۲۷المفهوم لألسئلة الّتالیة (و الّتعریب و الّترجمة  يعّین الّصحیح ف:(  

  :»ن یعتمدوا إاّل علی قدراتهم.عوبات و لذیَن الیستسلمون أمام الّص هم الّ  ؤوبینإّن الدّ « .21
  های خویش متکی هستند.  شوند و فقط بر توانایی ها تسلیم نمی های پرکار کسانی هستند که در برابر سختی انسان) ۱
  گردند و جز به توانایی خویش به کسی اعتماد ندارند.  ها تسلیم نمی ) مسّلمًا کسانی که پر کار هستند در برابر گرفتاری۲
  کنند.  های خود اتکّا نمی ها شوند و هرگز جز برای توانایی های پرکار کسانی هستند که نباید تسلیم سختی ) همانا انسان۳
 های خود اعتماد ندارند. گردند و هرگز بر توانایی که در برابر گرفتاری تسلیم نمی) تالشگران همان کسانی هستند ۴

  :»کّل الظروف يحترم العقائد المختلفة فواجه اآلخرین مواجهة مؤدّبة و یمن یُ  يأحّب إخوان« .22
  گذارند.  شرایط احترام می های گوناگون در تمام کنند و به اندیشه برادرانی را دوست دارم که با دیگران موّدبانه برخورد می) ۱
  گذارد.  شود و به عقاید مختلف در هر شرایطی احترام می ترین برادر من کسی است که با دیگران موّدبانه روبرو می ) محبوب۲
  گذارد.  های گوناگون در تمامی شرایط احترام می عقیدهکند و به  ترین برادران من کسی است که با دیگران موّدبانه برخورد می ) محبوب۳
 گذارند. ) برادرانی را دوست دارم که با دیگران برخوردی موّدبانه کنند و به عقاید گوناگون نیز در هر موقعیتی احترام می۴

  :»ظهر علی وجوهنا بسمات حقیقّیة طول الحیاة.م و یُ کَ کّنا نطلُب من هللا أن یمأل قلوبنا من الحِ « .23
  هایمان لبخند حقیقی را در طول زندگی ظاهر نماید.  ها پر کند و بر چهره از دانشهای ما را  خواهیم که دل از خداوند می) ۱
  های ما لبخندهای حقیقی را در طول زندگی آشکار سازد.  ها پر کند و بر چهره های ما را از حکمت خواستیم که قلب ) از خداوند می۲
  مان ظاهر نماید. هایمان لبخند واقعی در طول زندگی و بر چهره ها پر نموده ها را از حکمت خواستیم که دل ) از پروردگارمان می۳
 مان آشکار سازد. ها در طول زندگی های ما را از دانش پر کند و لبخندهای واقعی را بر چهره ) از پروردگار خود خواسته بودیم که دل۴

  :رجمةالتّ  يحیح فعّین الّص  .24
  است که هر شکستی پل پیروزی است.  گفته شده»: نتصارر االسقد ُیقال إّن کّل فشل ج«) ۱
  دهد.  نماز قرار می ۀخداوند کارگر را برپا کنند»: الةالّص  يیجعل هللا العّمال مقیم) «۲
  این دانشمندان در کشورهای بزرگ سخنرانی اجرا کردند.»: ول الکبریالدّ  يهؤالء العالمات ألقین محاضرات ف) «۳
 کنند، مراقبت نمایند. مردم باید از محیط زیستی که در آن زندگی می»: یعیشون فیها ياّلتاس أن یحافظوا علی البیئة علی النّ ) «۴

  عّین الخطأ في الّترجمة:  .25
  شوند.  فقط قوم کافر از لطف خدا ناامید می»: الییأس من روح هللا إالّ القوم الکافرون«) ۱
  شود.  هایی که در راه خدا بیدار بماند در روز قیامت گریان نمی چشم»: سبیل هللا الُتصبح باکیًة یوم القیامة يَسهرْت ف نٌ عی) «۲
  بینند.  افراد خانواده جز پدرشان فیلم جالبی را در تلویزیون می»: لفاز إالّ أباهمالتّ  يا رائعًا فأعضاء األسرة یشاهدون فلمً ) «۳
  را نخریدند. گرانیهای جدید  مادران جز آن لباس شیک، لباس»: قنیدیدة غالیة إالّ ذلک الفستان األاُالّمهات لم یشتریَن مالبس ج) «۴

  »ای اجابت کنندۀ دعاها! ما را بر انجام کارهایی که بر ما واجب شده است، یاری کن.«تعریب العبارة التالیة:  يحیح فعّین الّص  .26
  کتب علینا.  يعلی أداء األعمال اّلتعواِت! ساِعدنا ) أّیها الُمجیب الدّ ۲  عوات! أِعّنا علی أداِء أعماٍل کُِتبت علینا.) یا مجیب الدّ ۱
  یکتب علینا. يعاء: ساعدینا علی أداء األعمال اّلت) أّیها المجیب الدّ ۴  أداء أعمال تکتب علینا. يعوات: أعینا عل) یا مجیب الدّ ۳

  »ر زمین استگرت ملک جهان زیر نگین است / به آخر جای تو زی«الي: حیح حول مفهوم البیت التّ عّین الّص  .27
  ) خدا گر ببندد ز حکمت دری / به رحمت گشاید در دیگری ۲    .) بقدر الکّد ُتکتسب المعالی۱
  چینی ) ثوابت باشد ای دارای خرمن / اگر رحمی کنی بر خوشه۴    ) یا أّیها اإلنسان! ما غّرک برّبک الکریم؟۳

  أجب عن األسئلة: الي ثمّ التّ الّنّص  ِاقرأ  
اآلیـة  يهـذه الحقیقـة مـثالً فـ آیات تشیر إلیالقـرآن الکـریم  ية و حکیمة تدّبرها. توجـد فـة علمیّ عتراف بأّن فی العالم قوّ تدعونا إلی اال عظمة هذا العالم«

مس و نحـن أّن األرض و معها القمر الیلتقیان مع الّشـتقول ب: »فلک َیسبحون يهار و کّل فیل سابق النّ لّ لها أن تدرک القمر و ال ال يمس ینبغال الّش «: ریفةالّش 
  »علی أساس حسابات دقیقة جّدًا. تتحّرک بانتظامّیارات المختلفة کّلها و الّس  ُنشاهد هذه الکواکب

  ؟ّص علی أساس النّ  .28
 .العالم يظم فة تعتقد بالنّ ) اآلیات القرآنیّ ۴  .ّیارات فقطظم یوجد بین السّ ) النّ ۳  .مُس تدرُک القمر) الشّ ۲  .فی العالم خاّصاً  نتظاماً اِ ) النشاهد ۱
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۴  

  دوازدهم عمومی انسانی        ۸          آزمون

  ؟»فلک یسبحون يّل فو ک«ما هو المقصود من آیة  .29
  ماء. األرض و السّ  ي) جمیع المخلوقات یعبدون هللا ف۲    ماوات.السّ  يعبادة کّل الموجودات ف) ۱
فن ف ي) کّل موجودات ف۳  مدار معّین و تسبح خالقها. ي) تسیر األفالک ف۴  البحر یسبحون. يسماء ِهللا مثل السُّ

  »ة و حکیمة تدّبرها.یّ مالعالم قّوة عل يعظمة هذا العالم تدعونا إلی االعتراف بأّن ف« عّین الخطأ في ضبط حرکات العبارة الّتالیة ِمن النّص :  .30
 ) ُتَدبِّرُ ۴  عتراِف ) اال۳  ) ُقّوةٌ ۲  عظمةُ ) ۱

   ّللکلمات المعیّنة فی النّص  يرفلّص حلیل اعّین الصحیح حول اإلعراب و الت:  
    »:عظمة« .31
  کسیر ـ اسم فاعل / فاعل و مرفوع ) معرفة ـ معرب ـ جمع التّ ۲  ث / مبتدأ و مرفوعاسم ـ مفرد ـ نکرة ـ مؤنّ ) ۱
 ث / فاعل و مرفوع) جمع ـ نکرة ـ معرب ـ مؤنّ ۴  ث ـ معرفة / مبتدأ و مرفوع) اسم ـ معرب ـ مؤنّ ۳

   »:آیات« .32
  اسم الفاعل ـ معرفة ـ جمع مکّسر / فاعل و مرفوع و ) مشتق ۲  ث ـ معرب / نائب الفاعل و مرفوعالم للمؤنّ جمع السّ اسم ـ ) ۱
 کسیر ـ معرب ـ جامد / نائب الفاعل و مرفوع) اسم ـ معرفة ـ جمع التّ ۴  ث / فاعل و مرفوعالم ـ مؤنّ ) نکرة ـ معرب ـ جمع السّ ۳

  »: ُنشاِهدُ « .33
  »نحنُ «/ فعل و فاعله ضمیر مستتر  ّي من باب إفعال ـ متعدّ الثفعل مضارع ـ مزید ث) ۱
  للمجهول ـ مزید من باب مفاعلة / خبر ـ جملة فعلّیة   يّ فعل معرب ـ مبن) ۲
  »نحنُ «ـ معلوم / فعل و فاعله ضمیر (في الفارسّیة) ـ اول شخص جمع  يّ ـ مبن ) فعل متعدّ ۳
 جملة فعلیة ـ للمعلوم / خبر يّ الغیر ـ مبن معم من باب مفاعلة ـ للمتکلّ  يّ ) مزید ثالث۴

  »:تّحرُک ت« .34
  »أنَت «من باب تفعیل / فعل و فاعله ضمیر مستتر  يّ ر مخاطب ـ مزید ثالثفعل مضارع ـ مفرد مذکّ ) ۱
  / خبر ـ جملة فعلیة  (في الفارسّیة) ـ معرب ـ الزم ـ سوم شخص مفرد مؤنث »تحّرک«مصدره  يّ ) مزید ثالث۲
  »يه«/ فعل و فاعله ضمیر مستتر  يّ ـ مزید بزیادة حرفیِن ـ معلوم ـ مبن ) فعل مضارع۳
  ث غایب ـ معرب ـ متعّد ـ معلوم / خبر ـ جملة فعلیة) مفرد ـ مؤنّ ۴

  مناسب للجواب عن األسئلة الّتالیةعّین ال:  
 :الیةضبط حرکات الکلمات فی العبارات التّ  يحیح فعّین الّص  .35
  .  لنا ستکوننَّ من الخاسرینَ  رْ فِ غْ إن لم تَ  ،نوباُر الذّ ) یا غفّ ۲  تحُدُث عندما یمتلُئ الجوُّ تلّوثًا. األمطاُر الکیمیاوّیةِ ) ۱
  إالّ ُهللا. و األرِض  ماواِت السَّ  يف نْ مَ  الغیُب  ) الیعلمُ ۴  .الغرفةِ  يف ْت قدنامَ  کَ ، فإّن أمَّ ْخ ! الَتصرُ ) یا طفلُ ۳

  :عّین المستثنی منه فاعالً  .36
  یران إالّ کرمان. إ يالباُت مدنًا تاریخّیة کثیرة فالطّ ) زارت ۲    أمورهم إالّ واحدًا منهم. يجال فالرّ  رُ ُتنَص ) ۱
 المناظر الجمیلة.طریقنا هذا الیوم إالّ  ي) الُنشاهُد ف۴  متحانات إالّ سعید و صدیقه.جمیع اال ي) یفوُز طالّبنا ف۳

  المفعول المطلق التأکیدّی: عّین .37
  أحسنتم إلی من أساء الیکم إحسان المحسنین طول حیاتکم.) ۲  فس األّمارة جهادًا ألّنها عدّونا المبین.نجاهد النّ ) ۱
 إّنک تعبدین رّبک عبادة المؤمنین المخلصین.) ۴  ) کّلمن أوالدکّن تکلیمًا یوجب الهدوَء علیهم.۳

  :عّین المنادی .38
  الخیرات.  يشارکون فذین یُ ) َرّبنا یغفر المؤمنین الّ ۲  رّب أعطنا قّوًة من عندک أن تساعدنا علی مصاعب الحیاة.) ۱
 وبِة.نب و قابل التّ ) رّبنا غافر الذّ ۴    خلقنا و عّلمنا البیان. ي) رّبی هو اّلذ۳

  »یران إّنکم .............. علی بناء مستقبلکم.إیا ............. « ؟العبارة التالیة يما هو المناسب للفراغین ف .39
 ـ قادرینَ  ) أبناءُ ۴  ـ قادرونَ  ) أبناءَ ۳  ـ قادرینَ  ) أبناءَ ۲  ـ قادرونَ  أبناءُ ) ۱

  ر؟صعبارة ُیوجد الح يّ أ يف .40
  ) الیتمّتُع حیوان بهذه القدرة العجبیة إالّ الخّفاش. ۲  المسجد إالّ رجلین. ي) هؤالء المؤمنوَن لم ُیشاهدوا ف۱
 حیاتهم إالّ المجّد منهم. ياس ف) الُیفلح النّ ۴  متحانات المدرسة إالّ طالبتین منهّن.اِ  يالبات ف) ما فازت الطّ ۳

  دقيقه 14زمان:    دين و زندگي
  میلی نسبت به آن در این اّیام ............... است. بهترین زمان برای توبه ............... است و بی .41
  ) سراسر عمر ـ علت حیلۀ تسویف شیطان ۲  سراسر عمر ـ معلول حیلۀ تسویف شیطان) ۱
  ) جوانی ـ علت حیلۀ تسویف شیطان۴    شیطان) جوانی ـ معلول حیلۀ تسویف ۳
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۵  

  دوازدهم عمومی انسانی              ۸    آزمون  

  جز . . . های شیطان برای دور ساختن انسان از توبه است به های زیر از حیله همۀ گزینه .42
  ) سوق دادن انسان به تسویف و به تعویق انداختن توبه ۲  پس از گناه سوق دادن انسان به گناه با وعدۀ توبه و مأیوس کردن او ) ۱
 ) آراسته نشان دادن گناه و احساس لذت کردن از آن۴  تدریجی انسان به گناه به منظور عدم توجه به قبح آن) سوق دادن ۳

  ؟در کدام گزینه تجلی یافته است همراهی توبه و پاکی در منظر امیرمؤمنان علی .43
نِب کََمن ال َذنَب َلُه ) َالتّ ۲    برای توبه کردن پشیمانی کافی است.) ۱   اِئُب ِمَن الذَّ
نوبُتَطهِّ  ةوب) التّ ۳  کنند دوست دارد. ) خداوند کسانی را که زیاد توبه می۴    ُر الُقلوب و َتغِسُل الذُّ

  ؟های این آیه کدام است گناه با چه عنوانی بیان شده و یکی از پیام...» نفسهم اّلذین َاسرفوا علی اَ  يیا عباد«در آیۀ شریفه  .44
  شود.  گناهان حتی شرک هم آمرزیده می ۀ) زشتی ـ هم۲  شود. می گناهان حتی شرک هم آمرزیده ۀستم ـ هم) ۱
 ) زشتی ـ شکستن توبه گناه دیگری است.۴    ) ستم ـ شکستن توبه گناه دیگری است.۳

قـرار دادن خـود بـر لبـۀ پرتگـاه اسـت کـه  توجهی به ............... علـت بی.» ِمَن الّلِه َو ِرضواٍن َخیٌر . .  یَس ُبنیاَنُه َعلی َتقوَاَفَمن َاسَّ «مبارکۀ  ۀبر اساس آی .45
  کند. ها را هدایت نمی که خداوند آنمصداق آن ............ هستند 

 ) احکام خداوند ـ ستمکاران۴  ) احکام خداوند ـ کافران۳  ) نفس لوامه ـ ستمکاران۲  نفس لوامه ـ کافران) ۱

   نادرست است؟.» ثم کبیر . . اِ یسئلونَک َعن الخمر و المیسر قل فیهما «کدام گزینه دربارۀ آیۀ  .46
  آور و غیر رایج بوده است.  ) شراب و قمار در همۀ شرایط زمانی و مکان زیان۲  اند.  شراب و قمار دو گناه بزرگ شمرده شده) ۱
 شراب و قمار در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است.) ۴  دهد.  کنند، پاسخ می ) در این آیه خداوند به پرسش افرادی که دربارۀ قمار و شراب سؤال می۳

  و چه عواقبی به دنبال دارد؟ ؟ماندگی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی چیست ترین عوامل عقب یکی از مهم .47
  گرایی  اعتمادی عمومی و مصرف گرایی برخی مسئولین ـ بی تجمل و گری ) اشرافی۲  گرایی  اعتمادی عمومی و مصرف گرایی ـ بی ی و رواج تجملعامتجآثار منفی ا) ۱
 و دینعقاید گرایی ـ نفوذ استعمار در  و رواج تجمل عیاجتم) آثار منفی ا۴  و دین عقاید گرایی برخی مسئولین ـ نفوذ استعمار در  تجمل و گری ) اشرافی۳

  ؟بگیرند، کدامندسه هدفی که باید مسئولین در مدیریت اقتصاد کشور در نظر  .48
  جویی و اقتصاد مقاومتی  عدم سلطه و نفوذ بیگانه ـ مبارزه با اسرائیل ـ صرفه) ۱
  ) کاهش فاصله طبقاتی ـ مبارزه با سلطۀ آمریکا ـ استقالل اقتصادی ۲
  ) استقالل اقتصادی ـ پیشروی به سوی عدالت ـ حرکت به سوی آبادانی ۳
 گرایی ـ حرکت به سوی آبادانی ری از دنیازدگی و تجمل) به دست آوردن رزق و روزی حالل ـ دو۴

  ؟هایی نکوهش شده است دربارۀ چه موضوعی است و در چه زمان» ّنه کاَن فاحشًة و ساَء سبیالً َو الَتقرُبوا الّزنی اِ «آیۀ شریفۀ  .49
  ) تحریم زنان ـ امروز و فردا۲    تحریم زنا ـ دیروز و امروز و فردا) ۱
 ) تحریم زنان ـ حرام ـ دیروز و امروز و فردا۴    و فردا) تحریم زنا ـ امروز ۳

  با توجه به آیۀ .............. رمز سعادت و رستگاری ................. است. .50
 توکل بر خداوند ) و توکّل علی الّله ـ۴  ) التقربوا الّزنی ـ مراقبت از نفس۳  نفس  ۀـ تزکی افلح من زکّاهأ) قد ۲  فألهمها فجورها و تقواها ـ کرامت نفس) ۱

 به ترتیب به کدام یک ،»طیعوا هللا و اطیعوا الّرسـول و...ذین آمنوا اَ ها الّ یّ یا اَ «و آیۀ شریفۀ: » طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان فریضه است«حدیث شریف  .51
  ؟از معیارهای تمدن اسالمی اشاره دارند

  ) برپایی جامعه عدالت محور ـ پذیرش والیت الهی ۲  خانوادهبرپایی جامعۀ عدالت محور ـ ارتقای جایگاه ) ۱
 ) دعوت به تفکر و تعقل و خردورزی ـ پذیرش والیت الهی۴  ) پذیرش والیت الهی ـ برپایی جامعۀ عدالت محور۳

  ؟چه پاداشی را وعده داده است» خر َو  َعِمل صالحاً َمن آمن بالّله َو الیوم اآل«خداوند در آیۀ شریفۀ  .52
  ) َلَفتحنا َعَلیِهم َبرکات ِمن الّسماء َو األرض ۲    ُهم ُسُبَلنا َو اّن هللا َلَمَع المحسنینهدَینَّ نَ لَ ) ۱
  هم و الخوٌف علیهم و الهم یحزنونجرهم عند ربّ ) َفَلهم اَ ۴  رونیاَت لقوم َیَتفکّ ذلک آل يفإنَّ  ة َو َرحمة) َو َجَعَل َبینکُم َمَودَّ ۳

  ؟و نظام اجتماعی را بر چه اساسی بنا کند آمده بود تا مردم را از حکومت و والیت چه کسانی نجات دهد اکرمبه گزارش تاریخ، پیامبر  .53
 ) مشرکان و کافران ـ تقوای افراد۴  ) ستمگران و طاغوتیان ـ تقوای افراد۳  ) مشرکان و کافران ـ قوانین الهی۲  ستمگران و طاغوتیان ـ قوانین الهی) ۱

  ؟قرار داردمعلول چه بود و در تضاد با مفاد کدام آیه یا حدیث  ،، پدیدار شدن برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن اسالمپس از رحلت پیامبر  .54
  فاصله طبقاتی و عدم رعایت عفاف توسط زنان ـ َو ِمْن آیاِته َاْن َخَلَق َلکُم ِمْن َاْنُفِسکُم َازواجًا ) ۱
  ) فاصله طبقاتی و عدم رعایت عفاف توسط زنان ـ َو ُهللا َجَعَل َلکُم ِمْن َاْنُفَسکم َازواجًا ۲
  و یارانش ـ َو ِمْن آیاِته َاْن َخَلَق َلکُم ِمْن َاْنُفِسکُم َازواجًا  های اسالمی و عدم الگوگیری از پیامبر سرزمین ۀ) توسع۳
 و یارانش ـ َو ُهللا َجَعَل َلکُم ِمْن َاْنُفَسکم َازواجاً  ری از پیامبرهای اسالمی و عدم الگوگی سرزمین ۀ) توسع۴

  ؟عباس از دایرۀ والیت الهی، مرتبط با مفاد کدام آیۀ قرآنی است امیه و بنی مسأله خروج خلفای بنی ،از لحاظ موضوعی .55
  هم َرُهم ِعنَد َربِّ صالِحًا َفَلُهم َاج لَ و َعمِ خر ) َو َمن َامَن ِبالّله َو الَیوم اآل۲  ناِت و َانزلنا َمَعُهم الکتاب َو المیزانَلَقد َاْرَسلنا ُرُسَلنا بالبیّ ) ۱
ها اّلذین آمنوا َاطیعوا الّله و اَ ۴  کُم ازواجاً ه َاْن َخلَق َلکُم ِمْن َاْنُفسیاتِ آ) َو ِمْن ۳  مرِ ِمْنکُمولی االَ سول و اُ طیعوا الرّ ) یا َایُّ
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  ؟اروپا کدامند های پیدایش تمدن جدید زمینه .56
  تر از طبیعت  مندی بیش ) رشد سریع علم ـ توانایی بهره۲  ها ـ رشد سریع علم گیری از تجربیات سایر تمدن بهره) ۱
 ها  گیری از تجربیات سایر تمدن ریف شده ـ بهره) کلیسا و تعالیم تح۴  تر از طبیعت مندی بیش ریف شده ـ توانایی بهره) کلیسا و تعالیم تح۳

ــوی و متعــالی«هــای  ز عبارتهــر یــک ا .57 ــرورش و تکامــل بعــد معن ــادن«و » تخریــب ســاختار طبیعــی محــیط زیســت«، »غفلــت از پ  ،»اســتخراج مع
  شود؟ ز آثار و نتایج تمدن جدید مربوط میا به ترتیب به کدام یک

  تر از طبیعت ـ رشد سریع علم  مندی بیش توانایی بهرهزدگی ـ  ) علم۲  تر از طبیعت ـ رشد سریع علم مندی بیش زدگی ـ توانایی بهره مصرف) ۱
 تر از طبیعت مندی بیش زدگی ـ نابودی طبیعت ـ توانایی بهره ) مصرف۴  تر از طبیعت مندی بیش ـ نابودی طبیعت ـ توانایی بهره زدگی ) علم۳

  آثار و پیامدهای مثبت تمدن جدید اروپا در حوزۀ علم کدامند؟ .58
  تر از طبیعت  مندی بیش ) رشد سریع علم ـ توانایی بهره۲  جامعۀ جهانی ـ تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری حضور مؤثر و فعال در) ۱
 ) تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری ـ حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی۴  ) رشد سریع علم ـ مشارکت مردم در تشکیل حکومت۳

تناسب منطقی برقرار باشـد و سـومین آن .............. باید میان » َاحسنُ  يه يو جادلهم باّلت ةالحسن ةک بالحکمة و الموعظربّ ُادُع ِالی َسبیِل «بر اساس آیه:  .59
    الملل ............ است. بینروش برای دعوت در نظام 

  ) یک پیام و روش تبلیغ ـ عمل ناصحان ۲    عقل و دین ـ عمل ناصحان) ۱
 در مناظرهنیکو  ۀ) یک پیام و روش تبلیغ ـ مجادل۴    در مناظرهکو نی ۀ) عقل و دین ـ مجادل۳

یک از موارد مربوط بـه آثـار  ناشی از کدام ، به ترتیب»های خطی و جواهرات کشورها به تاراج بردن کتاب«و » خرید منابع طبیعی اکثر نقاط جهان به بهایی اندک« .60
   منفی حوزۀ عدل و قسط است؟

  های فقیر و غنی در جهان ـ ظهور پدیدۀ استعمار انافزایش فاصلۀ میان انس) ۱
  ) جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات ـ ظهور پدیدۀ استعمار۲
  های فقیر و غنی در جهان ظهور پدیدۀ استعمار ـ افزایش فاصلۀ میان انسان) ۳
  جهان های فقیر و غنی در ) جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات ـ افزایش فاصلۀ میان انسان۴

  دقيقه 16زمان:    انگليسي
61. I have heard, although it sounds a bit strange, they are going to get married, ………… . 

1) haven’t I 2) doesn’t it 3) aren’t they 4) don’t they 
62. Hopefully, the fire ………… under control, but the pilot was forced to make an emergency landing. 

1) will be brought 2) was brought 3) brought 4) has brought 
63. As a ………… sportsman, Steven trained every day of the week. I have a very high opinion of him. 

1) curious 2) grateful 3) dedicated 4) forgetful 
64. To be honest, I felt very ………… to be included in the national basketball team. 

1) honored 2) unreal 3) surprising 4) selective 
65. Most couples, however fossilized their relationship, have some interests in ………… , even if it’s only cooking, travel or pets. 

1) format 2) infection 3) suggestion 4) common 

66. Huge projects which are designed to ………… poorer countries can sometimes do more harm than good. 
1) appreciate 2) aid 3) found 4) hit 

67. Fred went to a local coffee shop to watch the football match. Although it was busy and people were friendly, he 
………… himself, just drinking his coffee. 

1) related to 2) stuck to  3) kept to 4) led to 
 

Cloze Test 
 There are two kinds of English-English dictionaries: dictionaries for learners and dictionaries for native speakers. 
Dictionaries for native speakers are used by Americans, Britons, etc. to look up rare words, such as inextricable ...(68)... 
tintinnabulation. Dictionaries for learners are used by people who are learning English as a second language. 
 Dictionaries for native speakers usually have more words ...(69)... , but the definitions are ...(70)... , and there are fewer 
example sentences. Therefore, ...(71)... possible, you should be using dictionaries for learners. You should use “native” 
dictionaries only in special situations: for example, when your learner’s dictionary does not have the word ...(72)... . 
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68.  
1) yet 2) or 3) but 4) so 

69.  
1) that have dictionaries for learners  2) that dictionaries for learners have  
3) than for learner’s dictionaries 4) than dictionaries for learners 

70.  
1) invisible 2) collective 3) complicated 4) meaningful 

71.  
1) whomever 2) whenever 3) whatever 4) whichever 

72.  
1) you’re looking for  2) which you are looking for them  
3) you’re looking for them  4) for which you are looking them 

 
Reading Comprehension 
Passage 1 

 The first jazz musicians played in New Orleans during the early 1900s. After 1917, many of the New Orleans 
musicians moved to the south side of Chicago, where they continued to play their style of jazz. Soon, Chicago was 
the new center for jazz. 
 Several outstanding musicians emerged as leading jazz artists in Chicago. Daniel Lotus “Satchmo” Armstrong, born 
in New Orleans in 1900, was one. Another leading musician was Joseph King Oliver, who is also credited with having 
discovered Armstrong when they were both in New Orleans. While in Chicago, Oliver asked Armstrong, who was in 
New Orleans, to join his band. In 1923, King Oliver’s Creole Jazz Band made the first important set of recordings by a 
Hot Five and Hot Seven bands under Louis Armstrong, who also made recordings of special note. 
 Although Chicago’s South Side was the main jazz center, some musicians in New York were also demanding 
attention in jazz circles. In 1923, Fletcher Henderson already had a ten-piece band that played jazz. During the early 
1930s, the number of players grew to sixteen. Henderson’s band was considered a leader in what some people have 
called the Big Band Era. By the 1930s, big dance bands were the rage. Large numbers of people went to ballrooms 
to dance to jazz music played by big bands. 
 One of the most popular and also a very famous jazz band was the Duke Eilington band. Edward “Duke” Ellington 
was born in Washington, D.C., in 1899 and died in New York City in 1974. He studied the piano as a young boy and 
later began writing original musical compositions. The first of Ellington’s European tours came in 1933. He soon 
received international fame for his talent as a band leader, composer, and arranger. Ten years later, Ellington began 
giving annual concerts at Carnegie Hall in New York City. People began to listen to jazz in the same way that they 
had always listened to classical music. 

73. It can be inferred from the passage that Louis Armstrong went to Chicago for which of the following reasons?  
1) To form his own band  2) To learn to play Chicago-style jazz 
3) To play in Joseph Oliver’s band 4) To make recordings with the Hot Five  

74. According to the passage, which of the following Black bands was the first to make a significant set of jazz recordings? 
1) The Hot Seven band   2) Fletcher Henderson’s band  
3) The Red Hot Peppers band  4) King Oliver’s Creole jazz Band  
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75. The passage supports which of the following conclusions? 
1) By the 1930s, jazz was appreciated by a wide audience. 
2) Classical music had a great impact on jazz. 
3) Jazz originated in New Orleans in the early nineteenth century. 
4) Jazz bands were better known in Europe than in the United States. 

76. Which of the following cities is NOT mentioned in the passage as a center of jazz?  
1) New York 2) Washington, D.C. 3) Chicago 4) New Orleans 

Passage 2 

 The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, televisions, and telephones that 
it is hard to imagine what life would be like without them. When there is a power failure, people grope about in 
flickering candlelight. Cars hesitate in the streets because there are no traffic lights to guide them, and food spoils in 
silent refrigerators. 
 Yet, people began to understand how electricity works only a little more than two centuries ago. Nature has 
apparently been experimenting in this field for millions of years. Scientists are discovering more and more that the 
living world may hold many interesting secrets of electricity that could benefit humanity. 
 All living cells send out tiny pulses of electricity. As the heart beats, it sends out pulses of recorded electricity; they 
form an electrocardiogram, which a doctor can study to determine how well the heart is working. The brain, too, 
sends out waves of electricity, which can be recorded in an electroencephalogram. The electric currents generated 
by most living cells are extremely small—often so small that sensitive instruments are needed to record them. But in 
some animals, certain muscle cells have become so specialized as electrical generators that they do not work as 
muscle cells at all. When large numbers of these cells are linked together, the effects can be astonishing. 
 The electric eel is an amazing storage battery. It can send a jolt of as much as eight hundred volts of electricity 
through the water in which it lives. (An electric house current is only one hundred twenty volts.) As many as four-
fifths of all the cells in the electric eel’s body are specialized for generating electricity, and the strength of the shock 
it can deliver corresponds roughly to the length of its body. 

77. What is the main idea of the passage?  
1) Electric eels are potentially dangerous 
2) People would be at a loss without electricity 
3) Biology and electricity appear to be closely related 
4) Scientists still have much to discover about electricity 

78. The author mentions all of the followings as results of a blackout EXCEPT ………… . 
1) refrigerated food items may go bad 2) traffic lights do not work 
3) people must rely on candlelight 4) elevators and escalators do not function 

79. Why does the author mention electric eels? 
1) To warn the reader to stay away from them 2) To describe a new source of electrical power 
3) To compare their voltage to that used in houses 4) To give an example of a living electrical generator 

80. It can be inferred from the passage that the longer an eel is, the ………… . 
1) more beneficial it will be to science 2) more powerful will be its electrical charge 
3) easier it will be to find   4) tougher it will be to eat 
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  دقيقه 20زمان:   رياضي و آمار

  ؟نسبت مشترک دنباله کدام است .برابر جمله نهم آن است 6در یک دنباله هندسی کاهشی (نزولی) مجموع جمله دهم با چهار برابر جمله هشتم مساوی  .81

۱ (3 5  ۲ (3 5  ۳ (3 2  ۴ (3 2  

n یک دنباله هندسیدر  .82

n

a
a 


1

اگر جمله اول آن  ،49
5
  ؟باشد جمله دهم کدام است 42

۱ ( 175 76  ۲ ( 175 73  ۳ ( 195 76  ۴ ( 195 73  

بین دو عدد  .83
1
  ؟تعداد اعداد نوشته شده کدام است ،باشد می 3و با قدر نسبت ایم که دنباله حاصل از نوع هندسی  تعدادی عدد نوشته 81و  3

۱ (7  ۲ (8  ۳ (9  ۴ (10  

xاعداد  .84 , , , y2 2 2 xجمالت متوالی دنباله هندسی هستند واسطه هندسی بین  4   ؟کدام است yو  2

۱ (3 2  ۲ (2 2  ۳ (
3 2

2  ۴ (
5 2

2  

,در دنباله هندسی افزایشی (صعودی) به صورت  .85 x, , y,...4 1 9   ؟مجموع شش جمله اول کدام است 3

۱ (
665
12  ۲ (

665
8  ۳ (

725
3  ۴ (

725
27  

nیک دنباله از رابطه  جمله اول nمجموع  .86
nS

   ؟آید جمله دوم دنباله کدام است به دست می 13
۱ (36  ۲ (27  ۳ (18  ۴ (9  

)حاصل عبارت  .87 x) x ( )   5 2 45 42 xبا شرط  2 0  ؟استکدام برابر  
۱ (x2 3  ۲ (x2  ۳ (x 3 2  ۴ (x  2  

Aاگر  .88 5 3 5 2
Aمقدار 3

1
  ؟کدام است 2

۱ (
6

3  ۲ (
2 6

3  ۳ (
6

9  ۴ (
2 6

9  

xyنمودار تابع  .89    ؟گذرد از کدام نواحی دستگاه مختصات می 22
  ) سوم و چهارم۴  ) دوم و سوم۳  ) اول و سوم۲  اول و دوم) ۱

  ؟واحد چقدر است 50یابد دو سال دیگر یک کاال به قیمت  نرخ رشد کاالیی ساالنه ده درصد افزایش می .90
۱ (/61 5  ۲ (/60 5  ۳ (/63 5  ۴ (/62 5  

xحاصل  .91 x23 181 xبا شرط  9 0 ؟کدام است  

۱ (3  ۲ (3  ۳ (3  ۴ (1  

Aحاصل عبارت  .92 ( x x ... x )( x x ... x )       2 6 2 61 xبه ازای  1    ؟چقدر است 2
۱ (128  ۲ (126  ۳ (129  ۴ (127  

xyعرض نقطه تقاطع نمودار توابع  .93 1 xyو  4 ( )  6 52
1
  ؟کدام است 2

۱ (2 2  ۲ (42 2  ۳ (2  ۴ (4 2  
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,مجموع چند جمله اول از تصاعد هندسی  .94 , ,...6 12   ؟است 1026برابر  24
۱ (9  ۲ (10  ۳ (11  ۴ (8  

Aحاصل عبارت  .95 ( ) ( / ) ( )


     
1

3 249 33 0 25 1 2 4   ؟استکدام برابر  28

۱ (/3 25  ۲ (/2 25  ۳ (/3 75  ۴ (/2 5  

  دقيقه 10زمان:   قتصادا

  ؟با توجه به موارد ذیل کدام گزینه درست است .96
ل در نظر نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه با هم نیست چه راهکاری برای رفع این مشک) الف

  گرفته شده؟ 
  ب) در کشور ما در دهه .......... که به نام ........... موسوم شد به جای واژه توسعه، واژۀ پیشرفت به کار رفت. 

توان از ............ به عنوان معیـاری  ج) هماهنگی سطح توسعه و سطح رشد در مورد بیشتر جوامع امروزی صادق است، به همین سبب با قدری مسامحه می
 ه نیز استفاده کرد.برای سنجش توسع

  HDIت از تولید داخلی ج) یالف) استفاده از واحد پول یورو ب) چهارم، حما) ۱
  ) الف) استفاده از دالر رفاهی ب) چهارم، پیشرفت و عدالت ج) درآمد سرانه ۲
  HDI) الف) استفاده از دالر برابری قدرت خرید ب) سوم، پیشرفت و عدالت ج) ۳
  ) سوم، حمایت از تولید داخلی ج) درآمد سرانهب ppp) الف) استفاده از ۴

  ؟استهای زیر  پرسشدرست دربردارنده پاسخ با توجه به جدول مقابل کدام گزینه  .97
  تری دارد؟  کدام جامعه توزیع درآمد عادالنه) الف

  ؟ چقدر است Aب) سهم دهک سوم در جامعۀ 
9/) اگر تفاوت سهم دهک دوم و نهم پ   باشد، سهم دهک نهم چقدر است؟ 5%

  پایین این جامعه چند است؟ %30به  Aدرصد باالی جامعه  20) نسبت درآمد ت

) ت 14 = ) دهک نهمپ 8 = ب) دهک سوم Bالف) جامعه ) ۱
/52 5

9  

14/ = ) دهک نهمپ 9 = ب) دهک سوم A) الف) جامعه ۲ ) ت 5
/38 5

15  

14/ = ) دهک نهمپ 8= ب) دهک سوم  Bالف) جامعه ) ۳ ) ت 5
13
5  

) ت 14 = ) دهک نهمپ 60 = ب) دهک سوم B) الف) جامعه ۲
50
7  

د با شروع فصل زمستان کار پردرآمدی متناسب با فصل را آغاز کند. او در چه وضعیتی از اشـتغال اسـت، همچنـین اینکـه دولـت بـا رمیم داصآقای نوری ت .98
ر کند، همچنین در رقابت جهانی از دیگر اقتصادها عقـب نمانـد جـزء کـدام ت افزایش ظرفیت تولیدی و امکانات کشور، رفاه مردم را نسبت به گذشته بیش

  ؟دسته از اهداف اقتصادی دولت است
    ها ) بیکاری اصطکاکی، ثبات قیمت۲  بیکاری داوطلبانه، رشد و پیشرفت اقتصادی) ۱
 ) بیکاری انتقالی، اشتغال کامل۴  ) بیکاری فصلی، بهبود توزیع ثروت و درآمد۳

   ؟سواالت زیر گزینه درست کدام استبا توجه به  .99
  تواند حرکت رو به پیشرفت کشور را کند سازد یا برعکس بر سرعت آن بیفزاید.  ........... می) الف

ه انـد، بانـک مرکـزی چگونـ سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش یافته و تولیدکنندگان انگیزه تولید و ایجاد اشتغال را از دست دادهب) در کشوری فرضی 
  تواند مشکل را در کوتاه مدت حل کند؟ می
  های پولی انبساطی  های اقتصادی دولت ب) سیاست ) الف) سیاست۲  های تثبیت اقتصادی ب) افزایش حجم پول در گردش الف) سیاست) ۱
 پول در گردش های تثبیت اقتصادی ب) کاهش حجم ) الف) سیاست۴  های پولی انقباضی های اقتصادی دولت ب) سیاست ) الف) سیاست۳

  Bجامعه   Aجامعه   
  4  2  سهم دهک اول
  5  5  سهم دهک دوم

  6  ?  سومسهم دهک 
  7  8  سهم دهک چهارم
7/ 9  سهم دهک پنجم 5 
8/ 9  سهم دهک ششم 5 
11/ 11  سهم دهک هفتم 5 
 14 11  سهم دهک هشتم
 ? 19  سهم دهک نهم
 24 20  سهم دهک دهم
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۳  

  انسانی دوازدهم            ۸      آزمون

   نادرست است؟گزینه بیانگر موارد کدام  .100
  الف) طبق قانون، دولت موظف است الیحۀ بودجۀ سال بعد را تا آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. 

  ت مسئول تهیه و پیشنهاد الیحۀ بودجه است. موحکب) در تمام کشورها، 
وصـول شـده در سـندی بـه نـام تفریـق بودجـه بینی شده با مخارج واقعی تحقق یافته و مخارج  ه، تفاوت ارقام پیشپ) در پایان سال پس از اجرای بودج

    شود. مشخص می
  کند. ت) نظارت، تهیه و ارائه سند تفریغ بودجه به عهدۀ دیوان محاسبات است که اعضای آن را نمایندگان مجلس انتخاب می

 پ) ت، ۴  ) الف، ت۳  ) الف، ب۲  ب، پ) ۱

میلیون تومان دارند. بـا توجـه بـه جـدول مالیـاتی مفروضـه  ٨میلیون تومان و آقای عابدینی درآمدی ماهانه معادل  ١٠آقای زرباف درآمدی ماهانه معادل  .101
  ؟رباف به ترتیب چقدر استمالیات پرداختی آقای عابدینی و خالص درآمد آقای زمیزان 

١ (/ / /9 500 000 400 000    
۲ (/ / /400 000 7 600 000  
۳ (/ /700 000 240 000  
۴ (/ / /9 300 000 400 000 

 های زیر در کدام گزینه آمده است؟ پرسشاسخ پ .102
هـا بـه تجـارت  های خود را به رایگان در اختیار عموم بگذارند. این جملـه بـه چـه عـاملی بـرای روی آوردن ملت الف) بعضی از کشورها حاضر نیستند یافته

  کند؟  الملل اشاره می بین
  ؟دنشو یا مشمول حمایت میصنایع چون در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند در همۀ کشورهای دن ماکدب) 

  تر رایج بوده است؟ پ) در گذشته چه نوع تحریمی بیش
  الف) یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری ب) صنایع نوزاد و راهبردی پ) تجاری ) ۱
  ای پ) تجاری  ) الف) یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به علم و فناوری ب) صنایع نوزاد و گلخانه۲
  ای و راهبردی پ) مالی  ) الف) وضعیت اقلیمی متفاوت ب) صنایع گلخانه۳
  ) الف) یکسان نبودن منابع و عوامل تولید ب) صنایع نوزاد و راهبردی پ) مالی۴

های یکسـان  فقط غذا و پوشاک با قیمتاندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند و مفروض است. هر دو کشور به یک  Cو  A ،Bکشور  .103

واحد غذا تولید  C ،210واحد و کشور  B ،110واحد غذا، کشور  A ،180کنند. اگر هر دو کشور همه عوامل تولیدشان را بکار گیرند، کشور  تولید می

واحـد پوشـاک تولیـد  C ،48واحـد و کشـور  B ،91پوشـاک کشـور  واحـد A  ،60کند. همچنین اگر همه عوامل تولیدشان را بکار گیرند کشـور  می
   درست نیست؟کنند. با توجه به این توضیحات کدام گزینه  می
  در تولید غذا مزیت نسبی دارد. Aکشور ) ۱
  در تولید پوشاک مزیت مطلق دارد.  B) کشور ۲
  در تولید پوشاک مزیت نسبی دارند. Bشور کدر تولید غذا و  A) کشور ۳
 در تولید غذا مزیت مطلق دارد. C) کشور ۴

 باشد؟  با توجه به موارد زیر کدام گزینه درست می .104
  های دینی و اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت. الف) در این دوره عالوه بر یکپارچگی سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه

  حاکمان وابسته به بیگانه برچیده شد و حرکت به سمت پیشرفت آغاز شد.  ب) با پیروزی انقالب در ............. بساط
به عنوان مالکیت نسبت بـه کسـب و کـار  تواند شروع خویش است و هیچ کس نمیم) طبق این اصل از قانون اساسی هر کسی مالک حاصل کسب و کار پ

  خود امکان کسب و کار از دیگری سلب کند.
  ۴۷پ) اصل  ۶۷ماه   مت صفویه ب) بهمنسلسله زندیه تا اواسط حکو) ۱
    ۴۹پ) اصل  ۶۸) اوایل حکومت صفویه ب) بهمن ماه ۲
  ۴۸پ) اصل  ۵۷) نیمه اول حکومت صفویه ب) بهمن ماه ۳
  ۴۳پ) اصل  ۵۸) سلسله زندیه و اوایل حکومت صفویه ب) بهمن ماه ۴

/درآمدهای تا  /2 000   تومان معاف از مالیات 000
/درآمدهای تا  /5 000   %3تومان با نرخ  000
/درآمدهای تا  /9 000   %5تومان با نرخ  000

/درآمدهای تا و بیشتر  /10 000   %7تومان با نرخ  000
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  دوازدهم انسانی        ۸          آزمون

همچنین در این زمان عزم کشور بر حل مشکالت اقتصادی بر جای مانده از زمـان  رود؛ در حال حاضر .......... برای تمامی جوامع، هدفی مهم به شمار می .105
  های ناشی از جنگ بود. پهلوی و بازسازی خرابی

  تحقق علیت و پیشرفت اقتصادی، دهۀ دوم اقتصاد) ۱
  ها، دهۀ دوم اقتصاد  ) تحقق رشد و پیشرفت در همۀ زمینه۲
  درآمدها، دهۀ اول اقتصاد) تحقق رشد و توسعۀ اقتصادی و برابر ۳
  ها، دهه اول اقتصاد ) تحقق عدالت و توسعه و پیشرفت در همۀ زمینه۴

  دقيقه 20زمان:   ادبي علوم و فنون

  است؟ پیشگاماِن شعِر نِو فارسی کامالً درست بیان شده در کدام گزینه، نامِ  .106
  ) نیما یوشیج، نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانی۱
  ای، فریدون تولّلی، احمد شاملو س کسمایی، جعفر خامنه) بانو شم۲
  ) اخوان ثالث، نیما یوشیج، پروین اعتصامی، پرویز ناتل خانلری۳
  ای ) ابوالقاسم الهوتی، بانو شمس کسمایی، تقی رفعت، جعفر خامنه۴

  جز ...  به دورۀ سوم شعر فارسی معاصر است به ها مربوط همۀ گزینه .107
  یافتن شعر نو تّغزلی ) ادامه۲  نویسندگان و شاعران ایران ) تشکیل اّولین کنگرۀ۱
  ت مجّدد استبداد) حاکمیّ ۴    ) رواج سمبولیسم اجتماعی۳

  ور دورۀ معاصر، نادرست است؟ثکدام گزینه در مورد آثار من .108
  »زاده سید محّمدعلی جمال«اثر » یکی بود، یکی نبود«) اّولین مجموعه داستان کوتاه: ۱
  »حسن مقّدم«به قلم » فرنگ برگشتهجعفرخان از «نامه:  ) اّولین نمایش۲
  »ای العابدین مراغه زین«تألیف » شمس و طغرا«) اّولین رمان تاریخی: ۳
  »مرتضی مشفق کاظمی«نوشتۀ » تهران مخوف«) اّولین رمان اجتماعی: ۴

  است؟ در کدام گزینه، آمده» بّرۀ گمشدۀ راعی«سندۀ ینام اثر دیگری از نو .109
  شدۀ مردم سالخورده ) روزگار سپری۴   62) زمستان ۳  های دردار ) آینه۲  پرمالل) دهکدۀ ۱

  خوانی ندارد؟  شود که با نام پدید آورندۀ آن، هم می در کدام گزینه اثری دیده .110
  مدار صفر درجه (احمد محمود) -پور) در کوچۀ آفتاب (قیصر امین -) آتش خاموش (سیمین دانشور)۱
  مهاجر کوچک (محّمدرضا سرشار)  -مالقات در شب آفتابی (علی مؤّذنی) -) تنگسیر (صادق چوبک)۲
  مدار صفر درجه (احمد محمود) -از این ستاره، تا آن ستاره (سلمان هراتی) -هایش (بزرگ علوی) ) چشم۳
  افغانی) محّمد ها (علی همسایه -سگ ولگرد (صادق هدایت) -احمد) آل  ی در میقات (جاللخس) ۴

  صادق نیست؟» پور قیصر امین«سرودۀ زیر از گزینه دربارۀ شعِر دورۀ انقالب اسالمی، کدام  شناسیِ  با توّجه به سبک .111
ــب ــردم ش ــا م ــیدیم ب ــدن نرس ــه دی ــده ب  دی

 کـــالیم کـــه سرســـبِز دل از شـــاخه بریـــدیم
  

ــبح   ــا ص ــیدیم ت ــدن نرس ــه دمی ــم ب ــی ه  دم
 تــــا حادثــــۀ ســــرِخ رســــیدن نرســــیدیم

  

  از نماد یریگ ) بهره۲  نزدیک به سبک هندی ۀنو و شاعران بندی ) خیال۱
  های تازه گرفتن از ترکیب ) بهره۴    ) توصیفات عینی۳

  است؟ شده بیت زیر در چه وزنی، سروده .112
 ای صد خزان افسـردگی بـودم، بهـارم کـرده«

  

ــرده   ــدوارم ک ــین امی ــدارت چن ــه دی ــا ب  »ای ت
  

  ستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن م) ۲    تن فاعالتنتن فاعال) فاعالتن فاعال۱
  ستفعلنمستفعلن مستفعلن م) ۴    ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۳

/«های هجایی  نشانه .113                  « با کدام گزینه همخوانی دارد؟ ،  
  های بهاری در آفتاب / مثل نسیِم سرِد سحر ) مثل پرنده۱
  ی بارانا/ به آو زنم تارِ ابریشم سرخگون را ) گره می۲
  ام چشم به راه ) پشت این پنجره، بیدار و خموش / مانده۳
  گردم ها در دشت/ باز بر می ) من به هنگام شکوفایی گل۴
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  انسانی دوازدهم            ۸      آزمون

  خوان نیست؟  با بیت مقابلش هم ،شده در داخل کمانک، در کدام گزینه وزن نوشته .114
ــد۱ ــاداری کن ــن وف ــا م ــَرَم ب ــز روی کَ  ) آن کیســت ک

  

ــو  ــدکاری چ ــای ب ــر ج ــدب ــاری کن ــک َدم نکوک ــن ی  م
  

  (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)
 ) عــــــزم دارم کــــــز دلــــــت بیــــــرون کــــــنم۲

  

ــــــــازم  ــــــــان بس ــــــــدروِن ج ــــــــکَنو ان  تمس
  

  (فاعالتن فاعالتن فاعلن)
 خندم که چون شمع اندرین مجلس ) میان گریه می۳

  

 گیـــــرد زبـــــان آتشـــــینم هســـــت، لـــــیکن در نمی
  

  لن)یمفاع نلیلن مفاعیلن مفاعی(مفاع
ـــــــه دما) در آن و۴ ـــــــین دم ک ـــــــید پس  درکش

  

ـــــــــو را در هـــــــــوا می  شـــــــــنید نســـــــــیم ت
  

  (فعولن فعولن َفِعل)

  شود؟ می کدام اختیار وزنی دیده ،در بیت زیر .115
 هر چند که در اوِج طلب، هستی مـا سـوخت«

  

 »چــون شــعله بــه معــراج فنــایی نرســیدیم  
  

  ) قلب۴  پایان مصراع) بلندبودن هجای ۳  ) ابدال۲  ) آوردن فاعالتن به جای فعالتن۱

/«وزن کدام بیت، با الگوی هجایی  .116 / / /               « مطابقت دارد؟  
 ) گر چه صبوح فوت شد کوش که پـیش از آفتـاب۱

  

ـــاد صـــبوحیان خـــوری زان مـــی آفتـــاب  وش ی
  

 ) اشک و رخ من هر دو سرخ اسـت و کبـود از تـو۲
  

 ت خـوانمنـرخوش رنگرزی زین پـس عیسـی ه
  

 کـردی که بـر جـان کشـتن حوالـه است این) عید ۳
  

ــدارم ــرا ن ــان چ ــانم قرب ــون کشــتنی اســت ج  چ
  

 ) ز آسیب دست دلبرش نیلی شده سیمین برش۴
  

ــــه ــــاب انداخت ــــر آفت ــــوفرش ب ــــیارها نیل  س
  

  شود؟ می در بیت زیر، کدام اختیار وزنی دیده .117
 دل تهــــی ز تــــأثر درون ســــینۀ مــــا«

  

 »مانــــد بــــه آشــــیانۀ مــــرغ پریــــده می  
  

  ) بلندبودن هجای پایان مصراع۴  ) ابدال۳  ) آوردن فاعالتن به جای فعالتن۲  ) قلب۱

  جز ... شود به می یکی از اختیارات وزنی دیدهزیر، در همۀ ابیات  .118
ــنم۱ ــت نک ــویی مخالف ــو گ ــه ت ــر چ ــه ه ــر ب  ) دگ

  

ــه بی ــر نمی ک ــیش میّس ــو ع ــا را ت ــود م  ش
  

 ) دل هـر کـه صــید کـردی َنِکشــد سـر از کمنــدت۲
  

ــد  ــر امی ــه دگ ــدتن ــود ز بن ــا ش ــه ره  دارد ک
  

ــَرد۳  ) کیســت کــه پیغــام مــن بــه شــهر شــروان َب
  

 یک سـخن از مـن بـدان مـرِد سـخندان َبـَرد
  

ـــو را۴ ـــد ُحســـن ت ـــادت نکن ـــه زی ـــیچ پیرای  ) ه
  

ــ ــا  هاطهــیچ مّش ــرت را یــد از ایــن خــوب نی  َت
  

  دارد؟» ایهام تناسب«در بیت زیر، کدام واژه  .119
 دانم نمـیتاِب آن زلف پریشانم،  ز بس بی« 

  

 »دانم حبابم، موج سرگرداِن طوفانم؟ نمی  
  

  ) سرگردان۴  ) حباب۳  ) پریشان۲  تاب بی) ۱

  شود. می جز بیت ... اسلوب معادله دیده به ،های زیر در همۀ بیت .120
ــمن) ز حــرف ســرد ۱ ــردد ک ــی عاشــق نگ  اصــح گرم

  

 نینــدازد ز جـــوش خویشـــتن ســـیالب دریـــا را
  

 دنیــادار ســیر) کــی توانــد شــد ز دنیــا چشــم ۲
  

 تشـــنگی زایـــل نگـــردد هرگـــز از آب دهـــن
  

 طلب  سبب برکن چراغ و دل ) دل گم شد از من بی۳
  

 نک دل صد چاک تـویچون یافتی بگشای لب کا
  

ــر بــود اشــکی بــه قفــا نیســت عجــب۴  ) آه را گ
  

ـــارد ـــاران ب ـــه ب ـــاد را خاصـــّیت آن اســـت ک  ب
  

  جز ... طابقت دارد بههاِی داخِل کمانک با بیت مقابلش، م هر یک از آرایه .121
ـــی۱ ـــود م ـــه خ ـــن ن ـــرا می ) م ـــد روم، او م  ِکش

  

ــــــا می ــــــته را کهرب ــــــاه سرگش ــــــد ک  کش
  

  (اسلوب معادله)
ـــه۲ ـــویش را ب ـــای خ ـــه ) دل ه ـــواهی گرفت  ایم گ

  

 اّمــــا در ایــــن زمانــــه، خریــــدار داغ کــــو؟
  

  (ایهام)
 ) هــر قطــرۀ شــبنمی کــه درخشــد بــه بــرگ گــل۳

  

ــــۀ رنگ رنگین ــــانی از هم ــــت کم ــــا در اوس  ه
  

  (اغراق)
 تر پـذیرد رنـگ خـون ) سرنوشت عاشقان خـوش۴

  

ــارین کرده ــل، نگ ــون گ ــه را چ ــرِ پروان ــد زان َپ  ان
  

  لیل)ع(حسن ت

  بارز نیست؟» آمیزی حس« ،در کدام گزینه .122
  های ریزریز ابتدای دی  خورده / زیردانه ) به آن سالم خیس ترس۱
  ماند  ) خیال دلکش پرواز در طراوت ابر / به خواب می۲
  من نتوانم چشید رنگ نگاهت / ای َسَحرِ سبز رنگ، چه رنگی؟) ۳
  رنگ / نرم و سپید؛ چون پر و بال فرشتگان روشِن مهتاِب سیم ) افتاده سایه۴

  است؟ با توّجه به بیت زیر، در کدام گزینه، ایهام یا ایهام تناسب درست آمده .123
 نسخۀ قانون عشقت باید ای بیمار نفـس«

  

ــا درد   ــا شفابخشــد دوا ب ــو ت ــادانی ت  »ن
  

  ) نسخه، شفا۴  ) قانون، درد۳  ) قانون، شفا۲  ) نفس، درد۱
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  جز ... بارز است به» اغراق و اسلوب معادله«های  آرایه ،در همۀ ابیات .124
 ای ز خــویش ) مــا هــیچ نیســتیم، جــز ســایه۱

  

ــــدن اســــت ــــه، خــــود را ندی ــــین آین  آی
  

ــن می۲ ــانم از ت ــو ) ج ــر دم ز شــوق روی ت ــرد ه  َپ
  

ـــود  ـــش ب ـــر ســـر آت ـــاب ـــه را پروازه  پروان
  

 ) در دل من خانه گیرد، هر چه را عالم غـم اسـت۳
  

 آیـد فـرود رسد وقتـی بـه منـزل، بـار می می
  

ـــت۴ ـــا برداش ـــن از ج ـــَرربارِ م ـــرخ را آِه َش  ) چ
  

 آید ســرمی دیــگ کــم حوصــلگان، زود بــه
  

  شود؟ می دیده ، زینهبه ترتیب در کدام گ» لیلعحسن ت ،اغراق ،اسلوب معادله ،ایهام«های  هر یک از آرایه .125
 اگـر گـرم تماشـای تـو نیسـت ورشـیدخالف) 

  

ــده ــوه آم ــت ک ــو، ز پش ــر مش ــت دلگی   اس
  

ــو  ــروب) ت ــقی ره ــزِل عش ــر من ــۀ س  دیرین
  

  بنگر که ز خون تو به هـر گـام نشـان اسـت
  

 بــود وپ) بــه بــوی تــو، تنهــا بــه بــوی تــ
  

ـــده ـــی دی ـــا گل ـــر ج ـــه ه ـــده ک   ام ام، چی
  

 خاک ز دباید که جان خفته برخیز ضربتیت) 
  

  زخمـه از تـار َربـاب آیـد بـرون؟ ناله کی بی
  

  ) ب، پ، الف، ت۴  ) پ، ت، ب، الف۳  ) پ، الف، ت، ب۲  ) ب، الف، پ، ت۱

  دقيقه 15زمان:   ربيع

 ۱۲۶-۱۳۲أو المفهوم لألسئلة الّتالیة (عریب و التّ الّترجمة  يعّین الّصحیح ف:(  

  »:کثیرًا. بغتًة فلم تبتعد عن العّش المفترس  وّ تأّکدت أّم الفراخ من خداع العد« .126
  ها تأکید کرد تا از النه، خیلی دور نشوند.  مادر به طور اتفاقی، فریب دشمن درنده را به جوجه) ۱
  هایش را ناگهان از دست دشمن فریبنده و درنده نجات داد و از خانه اصًال دور نشد.  ) مادر جوجه۲
  اش، خیلی فاصله نگرفت.  گر اطمینان یافت و از النه ) ناگهان مادر جوجه از فریب دشمن حیله۳
 ها از نیرنگ دشمن درنده، ناگهان مطمئن شد پس خیلی از النه دور نشد. ) مادر جوجه۴

  »:استخدام األسمدة الکیمیاوّیة إکثارًا تضّر الکائنات الحّیة. يالمزارعین ف أکثر بعض« .127
  اند.  روی کرده قطعًا برخی از کشاورزان در استفاده از کودهای شیمیایی ضرررسان به موجودات زنده، زیاده) ۱
  رساند.  که به موجودات زنده ضرر می روی کردند به طوری ) بعضی از کشاورزان در بکارگیری کودهای شیمیایی زیاده۲
  بار است.  کنند این برای موجودات زنده زیان روی می یادهتر کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی بسیار ز ) بیش۳
 رسانند. ) برخی از کشاورزان هستند که با به کار بردن کود شیمیایی زیاد، بسیار به موجودات زنده آسیب می۴

  »:لف بسبب األمطار الحمضّیة.ت مائة ألف هکتار من الغابات دائمة الخضرة للتّ قدتعّرض« .128
  اند.  های همیشه سبز، در معرض نابودی بوده آلوده کننده، صد هزار هکتار از جنگلهای  به خاطر باران) ۱
  روند.  های اسیدی به سرعت از بین می های سرسبز، همیشه به خاطر بارش باران ) صدهزار هکتار از جنگل۲
    گیرند. می های سرسبز در معرض نابودی قرار های اسیدی صدها هزار هکتار از جنگل ) گاهی به خاطر باران۳
 اند. در معرض نابودی قرار گرفته یهای اسید های همیشه سرسبز به خاطر باران ) صدهزار هکتار از جنگل۴

  »:اختاره يذلن ینسحب من طریق العّز الّ  يّ عب اإلیرانول الغربّیة بأّن الّش لِتعلم الدّ « .129
  رگزیده است، عقب نخواهد نشست. ت ایرانی از راه عّزتی که آن را بکشورهای غربی باید بدانند که مل) ۱
  کنند.  نشینی نمی اند که مردم ایران هرگز از راهی که با سربلندی انتخاب شده است، عقب های غربی دانسته ) دولت۲
  که بداند ملت ایران از راه عزت عقب نخواهد رفت آن را برگزیده است. ) دولت غرب برای این۳
 های عزت و آبرو که مورد انتخابشان بوده است، کنار نرفتند. ملت ایرانی هرگز از راهدانند که  ) کشورهای غربی همواره می۴

   عّین الخطأ:  .130
  اند. این آفرینش هللا است پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه آفریده»: ماذا خلق اّلذین من دونه يهذا خلق هللا فأرون«) ۱
  ها بسیار احترام بگذارد.  های صاحبان شغل پژوهشگر تصمیم گرفت که به اندیشه»: احترامًا کثیرًا.ت الباحثة أن تحترم آراء أصحاب المهن قّرر) «۲
  تو در هنگام رویارویی با سختی باید به این همیاران نیز کمک کنی.»: وبة أیضاً لّصععلیک أن تساعد هؤالء المتناصرین عند مواجهة ا) «۳
 شویم. آمرزی قطعًا زیانکار می بخشی اگر ما را نمی ای کسی که همیشه گناهان را می»: نوب جمیعًا إن لم تغفرنا سنکونّن من الخاسرینر الذّ فغیا َمن یَ ) «۴

  :»اندیشی کنند. چارهالن هر کشوری برای رفع آلودگی هوا به درستی ئوضروری است که مس« .131
  یئة و علیهم أن یدّبروا حیلًة مناسبًة. بلّوث الزالة تإکّل بلٍد من  يالبّد لمسؤول) ۱
  لًة صحیحًة. یأن ُیدّبر الحیلة مسؤولو کّل بلد إلزالة تلّوث الجّو ح يّ رورو ِمن الضّ ) ۲
  البلد حول إزالة تلّوث الجّو بسرعٍة.  يف ؤوللکّل مس يّ حیح أمر ضرورالّص حتیال ) اال۳
  حیحة إلزالة تلّوث الجّو.کّل البالد أن یدّبروا الحیلة الّص  ي) یستلزم علی مسؤول۴
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  حیح فی المفهوم:ن الّص عیّ »: برّبک الکریم یا أّیها اإلنسان ما غّرک« .132
ـــــــدد دری۱ ـــــــت ببن ـــــــر ز حکم ـــــــدا گ  ) خ
ــــین اســــت۲ ــــر نگ ــــان زی ــــک جه ــــرت مل  ) گ
 ) بزرگـــــی بـــــه نـــــاموس و گفتـــــار نیســـــت۳
ــــــــدازد۴ ــــــــت ان ــــــــر رفع ــــــــع س  ) تواض

  

 گـــــــــریز رحمـــــــــت گشـــــــــاید در دی  
ــــت ــــرزمین اس ــــو زی ــــای ت ــــر ج ــــه آخ  ب
ـــــدار نیســـــت ـــــوی و پن ـــــه دع ـــــدی ب  بلن
ــــــدازدت ــــــدر ان ــــــه خــــــاک ان ــــــر ب  تکّب

  

  ّؤالین:حلیل الّصرفي و اإلعراب للّس عّین الّصحیح في الت 

  »:، رّبنا و تقّبل ُدعاءيتّب اجعلنی مقیم الّصالة و من ذّریر« .133
    ي/ منادی و مضاف و قد حذف ضمیر الیاء أصله: َربّ  يّ ر ـ مبنرّب: اسم ـ مفرد ـ مذکّ ) ۱
  الیه و مجرور  ث ـ اسم مفعول ـ معرفة ـ معرب / مضاف) ذرّیة: اسم ـ مفرد ـ مؤنّ ۲
  المستتر » أنت«/ فعل و فاعله ضمیر  يّ ـ مبن ّي ـ متعدّ د ثالث) اجَعل: فعل أمر ـ للمخاطب ـ مجرّ ۳
ل: فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزید۴   (من باب تفعیل) ـ معرب / فعل و مع فاعله: جملة فعلّیة يّ ثالث ) تقبَّ

  »:هتمامًا بالغاً اِ َیهتمُّ المواطن الفهیُم بنظافة البیئة « .134
  و مرفوع » یهتمُّ «ـ نکرة / فاعل لفعل ») واطنَ «ر ـ اسم الفاعل (مأخوذ أو مشتق من فعل المواطن: اسم ـ مفرد ـ مذکّ ) ۱
  ر ـ نکرة ـ معرب / مفعول مطلق للنوع و منصوب مذکّ  هتمامًا: اسم ـ مفرد ـاِ ) ۲
  : جار و مجرور لجّر؛ بنظافةبالغة ـ معرفة / مجرور بحرف اث ـ اسم الم) نظافة: اسم ـ مفرد ـ مؤنّ ۳
: فعل مضارع ـ للغائب ـ مجرّ ) یَ ۴   ـ معلوم ـ معرب / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة يّ د ثالثهتمُّ

   عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:  .135
  .الّلسانِ  نَ مِ  َء أحقُّ بالّسجنِ يالش) ۱
ْبهُ لم یَ  نْ ) مَ ۲ بُه الزَّمَ ؤصغیرًا یَ  نِ ادالوالِ  ؤدِّ   ُن. دِّ
  .القرآنَ  سّیُد الکالمِ  ،يَّ ) قال رسول ِهللا(ص): یا عل۳
نیا عَ  يف البخیلُ  عیُش ) یَ ۴   .األغنیاءِ  حاسبةَ اآلخرة مُ  يف ُب و ُیحاَس  الفقراءِ  یَش الدُّ

  ۱۳۶-۱۴۰لجواب عن الألسئلة الّتالیة (لعّین المناسب:( 

   عّین الخطأ:  .136
  اِالنشراح رور: عور بالفرح و السّ ) الشّ ۲    وٍت: الَهَمسص) ضحکت خفیٌف بال ۱
  الحقل ) أرض واسعة تزرع فیها المحاصیل المختلفة:۴    ) َمن یقوم بمساعدة اآلخرین: الُمعین۳

   عّین غیر الّصحیح لتکمیل الفراغات:  .137
  رجاؤه. (المتشائم)  الخیر و یزید صخص ......... یری فر) الشّ ۲  هذه ......... الشعبّیة أرسلت من بلد لبنان. (اإلعانات)) ۱
  فیها بغیر الحّق. (غّرت)) ......... الّدنیا رجاًال فعملوا ۴  ساء المؤمنات. (مأُدبٍة)) ُدعیت إلی ......... حضرت علیها النّ ۳

  .»بلدهم ..........  فالّدفاع عن شر يلیجاهد شباب فلسطین ف« :عّین المناسب للفراغ لبیان نوع الفعل .138
  هدًا حسناً ) ُج ۴  جتهاد المخلصیناِ ) ۳  ) جهاداً ۲  مجاهدًة کبیرةً ) ۱

  :عّین ما فیه تأکید علی وقوع الفعل .139
  غتنامًا فبدأن بالعمل. اِ البات یغتنمن فرص الخیر ) هؤالء الطّ ۲  طفٌل یتحّلی بمکارم األخالق إعجابًا الیوَصف. يأعجبن) ۱
  ) قد نشاهد أقوامًا یعتمدون علی أقوال فیها کذٌب.۴  تمّر مّر الّسحاب. ي) تری الجبال تحسُبها جامدًة و ه۳

  حیح عن المنادی:الّص  عّین .140
  رور َیدومان. ) یا اُالخت، لیت الفرح و السّ ۲  لحبوب لدوام حیاتک.یا طائرة، أنِت أکلت ا) ۱
 واء؟ة لفقدان الدّ لیالح ي؛ ما هيّ یدل) یا أیّتها الّص ۴  حترموا کلَّ من یرید بکم الخیَر.) یا ولدان، اِ ۳

  دقيقه 8زمان:    تاريخ

  خواه به چه اقدامی دست زد؟ های آزادی و با حذف شخصیت ؟دانست ترین راه پیشرفت را در چه می رضا شاه مهم .141
  مجلس مؤسسان را مجبور به پذیرش سلطنت توسط خود کرد. ها،  کشف حجاب و یک شکل کردن لباس) ۱
  ) تقلید از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربی، شیوۀ حکومت استبدادی و رأی فردی را پیش گرفت. ۲
  های مردمی  اد تمرکز قدرت سیاسی و سرکوب قیام) ایجاد ارتش منظم و اسکان عشایر، ایج۳
  نشین کردن روحانیون های اسالمی، خلع قاجاریه از سلطنت و خانه ) مبارزه با سنت۴
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۸  

  دوازدهم انسانی        ۸          آزمون

  کند؟ کدام گزینه جاهای خالی جدول زیر را به ترتیب کامل می .142
  ها، جنگ جهانی اول اشتراکی کردن مزارع کشاورزی، لغو قرارداد ورسای، فاشیست) ۱
  جهان به بلوک شرق و غرب ها، تقسیم  ارسال مخالفان به اردوگاه اجباری، اقتدار ملی، نازیسم) ۲
  ها، قرارداد صلح ورسای  یسمزان) تشکیل پلیس امنیتی، کسب فضای جهانی، ۳
 ها، سقوط آلمان در جنگ اول  ) سرکوب رقیب قوی خود تروتسکی، تجدید غرور ملی، فاشیست۴

ند و در پی هجوم ارتش نـازی بـه شـوروی .............. ها خواست تسلیم شو ایتالیا با حمله به .............. وارد جنگ شد و هیتلر پس از فتح .............. از انگلیسی .143
  ها اهمیت یافت. ها و منابع .............. برای انگلیسی برای روس

  بلژیک، لندن، تأمین تسلیحات، تأمین مواد غذایی از طریق ایران) ۱
  ) فرانسه، لندن، تامین تسلیحات نظامی، تأمین مواد غذایی از طریق ایران ۲
  فرانسه، حفاظت از منابع نفت آذربایجان، نفت جنوب ایران) بلژیک، ۳
 ) فرانسه، پاریس، حفاظت از منابع نفت باکو، نفت جنوب ایران۴

  و مخالفت نهضت مقاومت ملی با چه امری بود؟ ؟مأموریت مهندس مهدی بازرگان در دولت دکتر مصدق چه بود .144
  ند؟ به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران اعتراض کردند.مأموریت داشت تا برنامه اقتصاد بدون نفت را اجرا ک) ۱
  ) مأموریت داشت تا با انگلستان و آمریکا درباره مسئله نفت به توافق برسد. به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان اعتراض کردند. ۲
  ران و انگلیس خارج کند، با قرارداد جدید نفتی به مخالفت برخاستند. ) به خوزستان رفت تا مراکز و تأسیسات نفتی را از حوزه اختیار شرکت نفت ای۳
 اندازی کند. ) به مسجد سلیمان رفت تا شرکتی به نام شرکت نفت پارس و انگلیس را راه۴

  علت تبعید آیت ا... خمینی به ترکیه چه بود؟ ؟السلطنه چه امتیازی دریافت کرد شوروی برای ترک ایران از قوام .145
  شوروی واگذار کرد، سخنرانی پرشور عاشورا علیه شاه به امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را در جنوب ) ۱
  ای امتیاز نفت شمال را به شوروی واگذار کرد، مخالفت صریح امام با قانون کاپیتوالسیون  نامه ) احمد قوام طی موافقت۲
    ۴۱پرسی انقالب سفید در بهمن  سید، اعتراض امام به همه) بین ایران و شوروی قرارداد نفتی الحاقی به تصویب ر۳
  های ایالتی و والیتی ) نمایندگان مجلس شورای ملی دولت را مکلف به امضاء نفت شمال به نفع شوروی کردند، اعتراض امام به تصویب الیحه انجمن۴

  ؟های مبارز مسلح آسوده ساخت خود را چگونه از گروهکدام گروه بعد از تبعید امام خمینی مبارزه مسلحانه را آغازکرد و رژیم شاه  .146
  حزب ملل اسالمی، با ایجاد فضای باز سیاسی و انتخاب شعار دفاع از حقوق بشر ) ۱
  ) هیئت مؤتلفه اسالمی، با استفاده از دستگاه ساواک و نیروهای پلیسی و امنیتی ۲
  عار دفاع از حقوق بشر ) هیئت مؤتلفه اسالمی، با ایجاد فضای باز سیاسی و انتخاب ش۳
  ) حزب ملل اسالمی، با استفاده از دستگاه ساواک و نیروهای پلیسی و امنیتی۴

  و چگونه تهران به شهر نظامی در دوران انقالب تبدیل نشد؟ ؟هدف از انتخاب ازهاری به جای شریف امامی چه بود .147
  لح شدن مردم مسهای نظامی  تا با برقراری حکومت نظامی مردم را بترساند، با تسخیر پادگان) ۱
  ها  یابان) تا با دادن امتیازهای فراوان مردم را از ادامه انقالب باز دارد، بعد از اعالم حکومت نظامی دولت ازهاری و مستقر شدن نظامیان در خ۲
  قرار کردن حکومت نظامی از سرعت انقالب بکاهد، با حمله نیروهای گارد شاهنشاهی به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند. برتا با ) ۳
  امنیتی با مردمان مسلح انقالبی س) تا با آزاد کردن زندانیان سیاسی مانع پیشرفت انقالب شود، با درگیری نیروهای پلی۴

  ؟دانشجویان چه بود و چه گروهی این عمل را تایید کردندو تهران توسط  علت تسخیر سفارت آمریکا .148
  شورای نگهبان و خبرگان  / های ایران توسط آمریکا دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و بلوکه کردن دارایی) ۱
  خبرگان  / ) اجازه ورود محمدرضا شاه به آمریکا و ایجاد ناامنی در کردستان، شورای نگهبان۲
  امام خمینی و خبرگان  / های مملکتی های منافق و ایجاد آشوب و ترور شخصیت ) حمایت از گروهک۳
  امام خمینی و مجلس خبرگان / تداوم دشمنی علیه انقالب اسالمی، اجازه ورود محمدرضا شاه به آمریکا )۴

العملـی  امنیت سازمان ملل متحد در آغـاز جنـگ چـه عکسشورای  ؟در زمان آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق سپاه پاسداران چه موقعیتی داشت .149
  نشان داد؟

  ای نیروهای متجاوز عراق را محکوم کرد.  گذارند، با صدور قطعنامه دوران حساس و دشوار پس از پیروزی انقالب اسالمی و سقوط شاه را می) ۱
  یی در جنگ را نداشت، آشکارا از نیروهای عراق حمایت کرد. های تشکیالتی توان رویارو ) به دلیل نداشتن افسران زبده نظامی و محدودیت۲
آمیز اختالفات فراخواند.  از ادامه جنگ و حل مسالمتهای ضدانقالب بود. تنها دو کشور را به خودداری  های تشکیالتی و تدارکاتی در دیگر مقابله با آشوب ) با وجود محدودیت۳
 نشینی کند. حال نیروگیری از مردم بود، از دولت متجاوز عراق خواست از مناطق اشغالی عقبهای داخلی هنوز در  ) ضمن مقابله با آشوب۴

  الف  خشونت  آغاز شدبا اعمال طرح استالین که 
  کرد هیتلر بر آن تأکید می  ب

  ب  گرایان افراطی ایتالیا گروه ملی

دیکتاتوری های  پس از آن رژیم  ت
  شکل گرفتند
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۹  

  انسانی دوازدهم            ۸      آزمون

  ؟چه بود؟ و نتیجه آزادسازی خرمشهر برای ملت ایران چه شد» مروارید«عملیات  .150
  های عراق را منهدم کنند، باعث تقویت وحدت ملی و ابتکار عمل ایرانیان در جنگ شد.  همکاری نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران که توانستند اسکله) ۱
  تر شد.  فقیت های نظامی بیشهای میکروبی و شیمیایی علیه ایران استفاده کرد. باعث تقویت روحیه و افزایش مو طی آن از سالح) عملیاتی بود که رژیم بعث عراق ۲
  تری به او دادند.  هیزات بیش) همکاری نیروی دریایی و سپاه پاسداران بود که توانستند نیروی دریایی عراق را نابود کنند، حامیان صدام برای جلوگیری از سقوط وی تج۳
  د. صدام برای جبران شکست مناطق مسکونی و مردم غیرنظامی را با موشک هدف قرار داد.) عملیات غرورآفرین ایرانیان در مقابل صدام برای آزادسازی مناطق غرب ایران بو۴

  دقيقه 8زمان:   جغرافيا

  شود؟ لرزه از کدام واحدها (مقیاس) استفاده می کند و میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه آزاد می گیری مقدار انرژی که زمین به ترتیب برای اندازه .151
 ) مرکالی، مرکالی۴  ) ریشتر، مرکالی۳  ) شدت، بزرگی۲  مرکالی، ریشتر) ۱

  ؟شود، علت آن در کدام گزینه به درستی بیان شده است و کدام عامل در وقوع سیل دخالت ندارد سطح دشت سیالبی از رسوبات آبرفتی پوشیده می .152
  گیرد، ذوب برف  ریان آب آن را فرا میهای فصلی ج زیرا دشت سیالبی رود در اغلب ایام سال خشک است ولی در زمان وقوع سیالب) ۱
  های پست و هموار مجاور رود واقع شده است، مدت بارش  ) زیرا در زمین۲
  های انسان  ) به دلیل شکسته شدن ناگهانی سدها و سرعت زیاد حرکت آب، دخالت۳
 ) سبک بودن رسوبات آبرفتی و حرکت آن در مسیر رود، ذوب برف۴

   نادرست می باشد؟در ارتباط با خشکسالی  های زیر عبارتچه تعداد از  .153
  سالی آب و هوایی است.  سالی، خشک ترین نوع خشک ـ معمول

  تر از میانگین بارش منطقه است.  های جوی کم سالی زراعتی، میزان ریزش ـ در خشک
  باشد.  سالی می ـ افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب از علل اصلی افزایش خشک

  سالی رخ داده است. توان گفت که در آن منطقه خشک میزان بارش در یک منطقه از حداکثر میزان بارندگی ساالنۀ آن منطقه کمتر باشد، می ـ اگر
  دو عبارت) ۴  یک عبارت) ۳  سه عبارت) ۲  چهار عبارت) ۱

  افتد که .............. لرزه زمانی اتفاق می زمین .154
  ا در برابر نیروهای واگرا، همگرا و برشی از دست بدهند. های پوستۀ زمین مقاومت خود ر سنگ) ۱
  شود. ) حرکت همرفتی مواد موجب حرکت صفحات زمین نسبت به هم می۲
  لغزد.  ) کشیدگی و فشردگی پوستۀ زمین در امتداد صفحات می۳
  شکنند. ها می ها به طور ناگهانی در زیر گسل ) سنگ۴

  ؟درجه طول شرقی واقع شده است ۵۵النهار  قی قرار دارد و شهر ب روی نصفدرجه طول شر ۲۵النهار  شهر الف روی نصف .155
  الف) اختالف ساعت این دو شهر چقدر است؟ 

  صبح باشد در شهر ب ساعت چند است؟ ۷ب) اگر ساعت در شهر الف 
 صبح ۵ساعت  ،ساعت ۲) ۴  صبح ۹ساعت  ،ساعت ۲) ۳  صبح ۹ساعت  ،ساعت ۴) ۲  صبح ۱۱ساعت  ،ساعت ۲) ۱

  باشد؟ در ایران می یترین عامل تهدید کنندۀ بخش کشاورز و مهم ؟چیست» اصالح و مرمت شبکۀ زهکشی سطح لغزشی«از  هدف .156
  ها، سیل ارزیابی مجدد زمین لغزش) ۱
  ها، مهاجرت روستائیان ) کاهش تخریب۲
  سازی منطقه، عدم بارش به موقع ) شناخت پایداری زمین و مقاوم۳
 سالی تخلیه سریع آن، خشک) نفوذ کمتر آب باران و ۴

  ؟خوردگی و شکستگی باالی سرزمین ایران شده است خیز واقع شده است و چه عاملی موجب چین ایران در مرکز کدام کمربند زلزله .157
  واگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند ـ اوراسیا  ،هیمالیا ـ آلپ) ۱
   همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند ـ اوراسیا ،همیالیا ـ ) آلپ۲
  ) اقیانوس آرام، همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس آرام۳
  واگرایی صفحات اقیانوس آرام و اقیانوس هند ،هیمالیا ـ ) آلپ۴

  ؟باشد یک از اقدامات حین وقوع زمین لغزش می باشد و کدام لرزه نمی های وقوع زمین از نشانهکدام عامل  .158
  های کوچک زمین، امداد رسانی به افراد برای ترک محل کاهش لرزش) ۱
  های زیرزمینی، خارج شدن از مسیر لغزش  ) تغییر در آب۲
  های لغزش شناسایی محلهای کوچک زمین،  ) افزایش لرزش۳
  های پوستۀ زمین، خارج شدن از مسیر و جریان گل و الی ) بررسی تغییر اندازۀ فاصله بین شکستگی۴
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۱۰  

  دوازدهم انسانی        ۸          آزمون

  ؟کند و در کشور ایران، چه زمانی آبدهی رودها افزایش پیدا می چیستاحد آبدهی رود و .159
  ) مترمربع بر ثانیه، زمستان و اوایل بهار ۲    مترمکعب بر ثانیه، اواخر پاییز و زمستان) ۱
  ار) مترمربع بر ثانیه، اواخر پاییز و زمستان و اوایل به۴    ) مترمکعب بر ثانیه، زمستان و اوایل بهار۳

دقیقه باشد و بدانیم تبریز در غرب تهران واقع شـده  ۲۵درجه و  ۵۱دقیقه است. اگر طول جغرافیایی تهران  ۲۰اختالف زمان دو شهر تهران و تبریز حدود  .160
  تر است؟ النهار مبدأ نزدیک یک از این دو شهر به نصف و کدام ؟است، طول جغرافیایی تبریز چقدر است

۱ (25  ۲  درجه، تبریز 46و (46  ۳  درجه، تهران 25و (25  ۴  درجه، تهران 46و (25  راندرجه، ته 51و  
  

  دقيقه 12زمان:    شناسي جامعه

  در رویکرد تفسیری: .161
  آید.  های غلط به وجود می های صحیح از ارزش ها برای تشخیص ارزش امکان مقایسه ارزش) ۱
  ها وجود ندارد.  ها باید از منظر خودشان مطالعه شوند و امکان داوری و مقایسۀ فرهنگ ) جوامع و فرهنگ۲
  شود. های اجتماعی به ویژه در عرصۀ قدرت ضروری دانسته می عملی دربارۀ ارزش) یافتن راهی برای داوری ۳
  کنند. ای خنثی مطالعه می داند، از این رو با ارزش زدایی از قدرت آن را به عنوان پدیده های انسانی را قابل مطالعه نمی ) ارزش۴

  ؟اجتماعی استمتعلق به کدام رویکرد به نابرابری زیر اعتقادات هر یک از به ترتیب  .162
  ـ باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت. 

  ـ از ثروتمندان مالیات گرفته شود. 
  هاست. ها پدید آمده و تغییر یا تداوم آن نیز به دست آن ـ قشربندی اجتماعی توسط انسان

  مخالفان قشربندی اجتماعی، طرفداران قشربندی اجتماعی، طرفداران عدالت اجتماعی ) ۱
  ران قشربندی اجتماعی، طرفداران عدالت اجتماعی، مخالفان قشربندی اجتماعی ) طرفدا۲
  ) مخالفان قشربندی اجتماعی، طرفداران عدالت اجتماعی، مخالفان قشربندی اجتماعی ۳
 ) طرفداران قشربندی اجتماعی، عادالنه، مخالفان قشربندی اجتماعی۴

  ؟دانست م ویژگی جامعه مطلوب فقه شیعه را قابل تحقق میمیرزای نائینی در مورد مشروطه چه نظری داشت و کدا .163
  باشد.  شود، مجلس خبرگان موظف به روی کار آوردن حاکمان عالم و عادل می مجلس شورا، با مشارکت مردم تشکیل می) ۱
   اسالمی را محقق کند.دانست، حاکمان در مشروطه با کمک مجلس شورا نظام  ) آن را نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم می۲
  ، در آن جامعه عالم و عادل باشند. انرزارات عادالنه مجلس عمل کند، حاکمان و کارگقر) مشروط کردن حاکمان و حکومتی است که در چارچوب م۳
و سـاختارهای آن بـا مشـارکت و همراهـی مـردم در شرایط موجود آن روزگار است، روابـط  مکن) اگر چه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست ولی بهترین نظام م۴

 عادالنه باشد.

  ؟هایی دارند بندی فارابی از جوامع به ترتیب مدینۀ جاهله، فاسفه و ضاله چه ویژگی در طبقه .164
  وجود علوم ابزاری، انحراف عملی از مدینه فاضله، عمل نکردن به علوم وحیاتی و عقالنی ) ۱
  دن از علوم عقلی، تحریف نظرات علمی مدینه فاضله بهره بو ) شناخت حقیقت و عدالت، بی۲
  بهره بودن از علوم عقلی، شناخت حقیقت و عدالت، تحریف نظرات عملی پذیرفته شده در مدینه فاضله  ) بی۳
 گیری از علوم وحیانی و عقالنی، وجود علوم ابزاری ) انحراف نظری از مدینه فاضله، عدم بهره۴

  ؟مشخص کنید» دانش«و » جنسیت«، »ثروت«، »هوشیضریب «نوع نابرابری را در  .165
  ای، اجتماعی ای اجتماعی، اسمی اجتماعی، طبیعی رتبه رتبه) ۱
  ای  ای، اجتماعی، طبیعی اسمی، اجتماعی رتبه ) طبیعی رتبه۲
  ای ای طبیعی، اجتماعی اسمی، طبیعی، طبیعی رتبه ) رتبه۳
 اسمیای، طبیعی، اجتماعی  ) اسمی طبیعی، اجتماعی رتبه۴

  ؟در دوران پسامدرن مسئله هویت با چه تغییراتی مواجه شد .166
  های خرد و محلی  مدل تکثرگرا، عدم تأکید بر هویت یبازگشت به هویت واقعی خویش، جایگزین) ۱
  گیری سیاست همانندسازی، هویت به عنوان موضوعی برای نزاع و درگیری  ) نامطلوب دانستن هویت ملی، شکل۲
  عنوان کانون نزاع و کشمکش گیری سیاست هویت، هویت و دانش به  تکثرگرا به جای همانندسازی، شکل) جایگزینی مدل ۳
 گیری سیاست هویت، مطلوب دانستن هویت ملی و وحدت و ثبات ) جایگزینی مباحث قشربندی به جای مسئله هویت، شکل۴
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۱۱  

  انسانی دوازدهم            ۸      آزمون

  ؟زیر با کدام مورد در ارتباط است های به ترتیب هر یک از عبارت .167
  کشتار کردهای عراق به دست رژیم بعث عراق ـ 

  ـ الگوی تعارف 
  های هویتی ـ اعمال سیاست

های همدیگر را درک کننـد و بـه ایـن تفـاوت احتـرام بگذارنـد، از بـین بـردن  کند که تفاوت کمک می ها سیاست همانندسازی، شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر به آن) ۱
  مختلف  های های هویتی گروه تفاوت
   لیحهای خاص و م ها و هویت ) مدل تکثرگرا، هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن نامطلوب پنداشته شده، تأکید بر تفاوت۲
  های مختلف  های گروه ) مدل تکثرگرا، هویت ملی و وحدت و ثبات و استمرار همراه با آن مطلوب شناخته شده، از بین بردن تفاوت۳
هـا  ها احترام بگذارند، تأکید بر تفاوت های همدیگر را درک کنند و به این تفاوت کند که تفاوت همانندسازی، شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر به آن کمک می ) سیاست۴

  های خاص و محلی و هویت

  ؟های زیر بیانگر کدام مفهوم است به ترتیب هر یک از عبارت .168
  رب غهای مخالف  های رنگین برای براندازی حکومت نقالباـ 

  ـ حکومت نخبگان برخوردار از امتیازات طبقاتی 
  ـ حق و باطل بودن

  ) قدرت سخت، مونارشی، مدار مقبولیت ۲    شی، مدار مشروعیتیلیگاراُ قدرت مردم، ) ۱
  ر مقبولیت) قدرت سخت، آریستوکراسی، مدا۴  ) قدرت نرم، اریستوکراسی، مدار مشروعیت۳

 به ترتیب مشخص کنید که هر کدام از عبارات زیر با کدام موضوع در ارتباط است؟  .169
  ـ شناخت توزیع نابرابر مزایای اجتماعی به عنوان علت نابرابری اجتماعی 

  ها و جوامع در قشربندی  انسان قشـ نادیده گرفتن ن
  به حاشیه رفتن رویکرد تبیینیـ 
  انتقادی  رویکردشناسان، علت طبیعی جلوه دادن قشربندی اجتماعی، مورد توجه قرار گرفتن  دیدگاه جامعه) ۱
   های انتقادی به علوم اجتماعی باز شدن راه بازگشت گزارهشناسان، نتیجه طبیعی جلوه دادن قشربندی اجتماعی،  ) دیدگاه جامعه۲
  گیری مسئله فقر و غنا  ی جلوه دادن قشربندی اجتماعی، شکلن قشربندی اجتماعی، علت طبیعرا) دیدگاه طرفدا۳
 شناسان، نتیجه طبیعی جلوه دادن قشربندی اجتماعی، مسئله فقر و غنا ) دیدگاه جامعه۴

 به ترتیب عبارات زیر در کدام قسمت جدول باید قرار گیرند؟  .170
  توان از مقبولیت نظام حرف زد.  توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت و فقط می ـ نمی

  ـ دین مداری یا دنیامداری نظام سیاسی 
  ـ کنش سیاسی

 ، الف، بپ) ۴  پ) ب، الف، ۳  ، بپ) الف، ۲  ، ب، الفپ) ۱

  ؟در رابطه با علم نافع نادرست و دربارۀ نگاه قرآن به جامعه آرمانی و علم درست است های زیر یک از گزینه کدام .171
ای اسـت کـه در آن بـه  جامعـۀ آرمـانی جامعـهکند،  از جمله علوم ابزاری هستند که نیازهای روزمره جامعۀ اسالمی را برطرف میشوند و  به علوم ابزاری محدود میعلوم نافع ) ۱

  . شود یعدالت و قسط رفتار م
کنـد مـورد  کند، کسانی را که از شناخت حسی و تجربی به عنوان شـناخت علمـی اسـتفاده می ها و اهداف آن صحبت می ها، آرمان ) این علوم درباره چگونگی استفاده از ارزش۲

  دهد.  نکوهش قرار می
  کند که در آن به عدالت و قسط رفتار شود.  ای معرفی می جامعۀ آرمانی را جامعههای ما را به فعلیت برساند و ما را شکوفا کند،  ) علم نافع، علمی است که ظرفیت۳
شود و در برابـر  آن به کسی ظلم نمی رد و درادمعۀ آرمانی قرآن، فرهنگ حق کند، جا گویند و حرکت ما را آسان می ) این علوم دربارۀ حقیقت انسان و آغاز و انجام او سخن می۴

 د.شو ظلم دیگران مقاومت می

های اجتمـاعی  بینی و کنترل پدیـده شود و عقلی که به منظور پیش ینی و دانش تجویزی استفاده میییک از انواع عقل برای تولید دانش تب به ترتیب کدام .172
  ؟شود شناسی انجام می یک از رویکردهای جامعه شود از چه نوعی است و این استفاده توسط کدام استفاده می

  ابزاری، عقل تفسیری، رویکرد تفهمیقادی، عقل نتعقل ا) ۱
  ی نیبیعقل ابزاری، رویکرد ت / ) عقل ابزاری، عقل انتقادی۲
  یتبیین) عقل انتقادی، عقل ابزاری، عقل ابزاری، رویکرد ۳
 قادی، عقل تفسیری، رویکرد تفهمینت) عقل ابزاری، عقل ا۴

  ب  شناسی فارابی گونه  لیبرال و دموکراسی

ه قصد تغییر وضع موجود ب  الف  پ
  شود. یا حفظ آن انجام می
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۱۲  

  دوازدهم انسانی        ۸          آزمون

  یک در ارتباط با دیدگاه فارابی درست است؟ کدام .173
  تواند وجود داشته باشد، اّما علمی که از حقیقت زندگی سخن بگوید وجود ندارد.  له، علم ابزاری میدر جوامع جاه) ۱
  کند.  ) او با استدالل تجربی، جوامع مختلف را بر اساس نوع اندیشه و فرهنگ به انواعی تقسیم می۲
  نامند.  ) علوم اجتماعی، زیرمجموعۀ علوم ابزاری است و آن را علم مدنی می۳
 کارانه است. گیرد به همین دلیل رویکرد او محافظه شود و علوم عقالنی را در برمی فارابی به علم تجربی محدود نمی) علم در مدینۀ فاضله ۴

  ؟هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم ارتباط دارند .174
  های انسان را به فعلیت برساند.  ـ علمی که ظرفیت

  شود.  های عقالنی معرفی می ها و ارزش قالنی، آرمانها و امور غیرع ها و ارزش ـ آرمان
  کارانه ـ علم عمران و رویکرد محافظه

  علوم ابزاری، مدینۀ فاسقه، علم اجتماعی فارابی )۱
  خلدون  ) علم نافع، مدینۀ ضاله، علوم اجتماعی ابن۲
  ) علم فراتجربی، مدینه فاسقه، علوم اجتماعی ابن خلدون۳
  خلدون ضاله، علم اجتماعی ابن) علم نافع، مدینۀ ۴

  ؟خلدون درست است های اجتماعی ابن یک در ارتباط با روش و اندیشه کدام .175
  کارانه  شناسی محافظه گیری جوامع، تدوین کتاب العبر، جامعه ، عمران به عنوان عامل شکلتبیینیروش ) ۱
  گذار علم عمران، رویکرد غیرتفهمی  ریۀ خود، بنیان) توجه به رفتار و سبک زندگی کنشگران، استفاده از مفهوم عصبیت در نظ۲
  ) استفاده از روش تجربی و تفهمی، تألیف کتاب تجارب االمم، مطالعۀ تحوالت اجتماعی و پیامدهای آن، استفاده از تجربۀ تاریخی جوامع ۳
  ادیگذار علم عمران، عدم توجه به روش عقلی، تأثیر پذیری از قرآن، عدم رویکرد انتق ) بنیان۴

  دقيقه 20زمان:    منطق و فلسفه

  خواهد شد؟  »درست«گاه کدام گزینه  اگر عقل را توانایی انسان در استدالل کردن برای کشف حقایق بدانیم، آن .176
  تعارض است. و در تضاد  ،گرایان از عقل ) با دیدگاه تجربه۲  های بشری کاربرد دارد.  ) عقل به این معنا در تمامی دانش۱
  ) کاربرد عقل به حیطه علوم نظری محدود خواهد شد. ۴  های دینی و اقتصادی از آن استفاده کرد.  توان در حیطه ) نمی۳

  کند؟  داللت می یبر چه چیز» تری دارند. تر و برخی قدرت عقلی کم ها قدرت عقلی بیش برخی انسان«گوییم:  وقتی می .177
  طور کلی ) عدم اعتبار استدالل عقلی محض به۲  های عقلی توانایی) ذاتی بودن تفاوت میان آدمیان در ۱
  ) استعدادی و بالقوه بودن توانایی عقلی در بدو تولد۴  ) تفاوت در نظر گرفته شده میان عقل عملی و نظری۳

  اتفاق رخ نداد؟های برخی فیلسوفان مسیحی در دوره حاکمیت کلیسا برای سازگاری میان عقل و مسیحیت، این  چرا با وجود تالش .178
  ) چون فیلسوفان مسیحی با کلیسا مخالف بودند. ۲  ) زیرا عقل فاقد توانایی اثبات وجود خداست. ۱
  ) چون عقل با مبانی اولیه کلیسا سازگاری نداشت. ۴  گرایی مبتنی بود.  ها  بر تجربه ) زیرا فلسفه آن۳

  کند؟ کانت اشاره می ۀبودن علّیت در فلسف »ذهنی«کدام گزینه به  .179
  سازد. ها مفهوم ذهنی علّیت را می ) ذهن از مشاهدۀ توالی پدیده۱
  ) عقل مفهوم علّیت را از استنباط خودش به صورت فطری دارد. ۲
  کند. مثل علّیت را از آنها انتزاع می یمیها) عقل از واقعیت، مف۳
 کند. های بیرونی را در قالب رابطۀ علّیت درک می ) ذهن واقعیت۴

  کنندۀ عالم عقول در نظر فیلسوفان مسلمان است؟ کدام گزینه توصیف .180
  اند. اند که قرآن از آنها سخن گفته و مستقیم توسط خداوند خلق شده ) همان مالئکه الهی۱
  شود.  العلل شمرده می اند که نخستین آنها علت ای از موجودات روحانی و مجرد ) مجموعه۲
  اند که عقل باالتر، علت وجودی عقل مرتبۀ پایینی است.  وحانیای از موجودات ر ) مجموعه۳
 کنند. رسانی می اند که مجموعۀ آنها به عقل انسانی برای کشف حقیقت فیض ) همان مالئک الهی۴

  کند؟ کدام گزینه نسبت میان عقل فعال و عقل انسان را بهتر توصیف می .181
  شناسد. تابد و حقیقت را می نوری است که بر عقل فعال می ،) عقل انسان۱
  کند.  حقیقت نهایی است که عقل انسان آن را مشاهده می ،) عقل فعال۲
  ریزد. همانند رودی جاری است و به دریای عقل فعال می ،) عقل انسان۳
 تابد تا انسان حقیقت را ببیند. نوری است که بر عقل آدمی می ،) عقل فعال۴
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۱۳  

  انسانی دوازدهم            ۸      آزمون

  ی داشت؟مداپیاه ممتاز عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان چه جایگ .182
  های محدودی از زندگی انسان ) به حاشیه رفتن دین به بخش۱
  و منابعی مانند کتاب و سنت (ص)سخنان پیامبر ه) عدم توجه ب۲
  های مختلف ) حرکت عمومی مسلمانان به سمت دانش در حوزه۳
  دین و مذهبقادی محض در عتهای ا توجهی به جنبه ) کم۴

 کند؟  ای را که قوانینش با قرآن و سنت متضاد است، نفرین می چرا مالصدرا فلسفه .183
  های فرهنگی بیگانه دارد.  ) چون معتقد است آن فلسفه، دانش غیراسالمی است و ریشه۱
  پندارد تعارض میان آن فلسفه با وحی یک تعارض ذاتی است؛ ولی چنین نیست.  ) زیرا می۲
  بوده که به نتایج نادرستی رسیده است.  »نادرست«آن فلسفه  های ر او استدالل) چون از نظ۳
 نه بر عکس آن.  ،) زیرا معتقد است عقل و فلسفه را باید تابع قوانین کتاب و سنت دانست۴

  ست؟چیتواند به سعادت راهبری کند،  دهد که مردم را می قرار می مقامیترین ویژگی که رئیس مدینه را در  اصلی .184
  ترین درجات تعقل ) دارای روحی بزرگ و عالی۲    ) اتصال به ملک وحی یا عقل فعال۱
  ) مدیریت و تدبیر او در اداره اعضای جامعه۴  ) الطاف خداوندی که بر او جاری است.     ۳

  درست است؟» اغراض مابعدالطبیعه«رسالۀ  ارۀکدام گزینه درب .185
  موضوع: مبانی فلسفه اسالمی ،سینا  وعلی) نویسنده: ب۲  موضوع: مبانی فلسفه اسالمی ،) نویسنده: فارابی۱
  ارسطو مابعدالطبیعهموضوع: شرح  ،سینا وعلی ) نویسنده: ب۴  ارسطو مابعدالطبیعهموضوع: شرح ، ) نویسنده: فارابی۳

  بود؟  »استداللی«مشایی  ۀچرا سرشت فلسف .186
  امتیاز زیادی قائل بودند.  ،فلسفی ارسطو ءو آرا) زیرا فیلسوفان مشایی برای رویکرد ۱
  دانستند.  می »استدالل برهانی«) چون مشائیان مرز جدایی فلسفه از غیرفلسفه را ۲
  ها راه رسیدن به حقیقت جهان هستی بود.  سینا، استدالل آن ) زیرا از نظر فارابی و ابن۳
  بود.  »استدالل عقلی محض«علوم،  ) چون از نظر آنان، تنها راه رسیدن به شناخت در تمام۴

  دهد؟  سازی برای حیات تعقلی را نشان می های زمینه یک از جنبه حدیث زیر کدام .187
  »حکمت، گمشده مؤمن است. آن را طلب کنید؛ حتی اگر نزد مشرک باشد.«

  ) تکریم علم به عنوان ثمره خردورزی۲    ) طرح مباحث علمی، عقلی و فلسفی ۱
  ) ارزش تأمل شدن برای اصل تفکّر۴    ها علوم دیگر ملت) دعوت به یادگیری ۳

  دهد؟ م جهت سوق میاکند و شیء را به کد تعبیر می یشود، به چه عنوان ها می ابن سینا از مبدأ درونی همه اشیا که سبب حرکت و سکون در آن .188
  علت بیرونی ،بیعت شیء) ط۴  خیر و کمال ،) عالم طبیعت۳  خیر و کمال ،) ذات شیء۲  علت بیرونی ،) عالم طبیعت۱

  تری دارد؟  سازگاری بیش ،عبارت زیر با کدام گزینه .189
  »وجود آورده است. ذات هر چیزی از اوست؛ زیرا ذات هر چیز یا از او پدید آمده یا از چیزی پدید آمده که خود آن چیز را خداوند به«
  ها مشاهده کرد.  توان در همه پدیده ) حکمت کامل آفریدگار را می۱
  اندکه نظامی احسن باشند.  ) اجزای جهان هستی چنان هماهنگ خلق شده۲
  توانیم به خشوع برسیم.  ها و مبدأ وجود است که می میان پدیده ۀرابط با درک) تنها ۳
  ) هر موجودی در طبیعت، در ذات خویش نیازمند و معلول مبدأ هستی است. ۴

  ست؟چی» م، نظام احسن استم عالَ چرا نظا«که  شسپرسینا به این  وعلی پاسخ اصلی ب .190
  کند.  ) هر موجودی به سوی خیر و کمال حرکت می۲  اند.  ) وقایع ویرانگر هم جزء ضروری نظام عالم۱
  نقش خاصی دارد.  ،) هر موجودی در طبیعت۴  ) نظام موجودات براساس عنایت الهی است. ۳

های  رین دیدگاهخآ«و  »مختلف حکمت ابواب«، »نامه پزشکی فرهنگ«، »المعارف علمی و فلسفی دایرة«سینا که به عنوان  وعلی ب ۀماند هر یک از آثار باقی .191
  ، به ترتیب کدام است؟»فلسفی

  عالیی ۀدانشنام ،تشبیهاتاشارات و  ،قانون ،) شفا۲  عالیی ۀدانشنام ،تشبیهاتاشارات و  ،شفا ،) قانون۱
  اشارات و تنبیهات ،عالیی ۀدانشنام ،قانون ،شفا) ۴  تشبیهات اشارات و ،عالیی ۀدانشنام ،شفا ،) قانون۳

  تر است؟ مناسبت ،کدام مورد در توضیح مفهوم، اصالت، در بحث اصالت وجود یا ماهیت .192
  ) مفهومی که دارای منشأ واقعی باشد. ۲  به چیز دیگری نیست.      قائم  چه که ) آن۱
  دهد.  چه که واقعیت را تشکیل می ) آن۴    ) چیزی که دارای نوعی مصداق باشد. ۳
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۱۴  

  دوازدهم انسانی        ۸          آزمون

واحـد در موضـوعات گونـاگون، همـان  محمـولکنـد و  داشتن حالت تساوی نسبت از وجود و عدم برای یـک موضـوع، آن را موصـوف بـه ................. می .193
  باشد. ................ می................. است که به اعتقاد مالصدرا یک امر ....

  متواطی ،وجود، الوجود ) واجب۴  مشککّ  ،وجود ،الوجود ) ممکن۳  متواطی ،ماهیت ،الوجود ) واجب۲  مشککّ  ،ماهیت ،وجودال ) ممکن۱

  کند؟ ای می اش چه استفاده در فلسفه »وحی و شهود«مالصدرا از  .194
  دهد.  ) موضوع مورد بررسی در فلسفه قرار می۲  گیرد.  عنوان مبنای هر استداللی در نظر می ها را به ) آن۱
  داند.  عنوان تأیید و شاهد نتایج استدالل می ) به۴  دهد.  الل فلسفی قرار میداست مۀ) معارفشان را مقد۳

  های فکری اسالمی است؟ یک از جریان وجه اشتراک کدام ،تکیه بر اصالح، تهذیب، تصفیه نفس .195
  ) عرفان و مکتب مشاء۴  شراق) سلوک عرفانی و مکتب ا۳  اء) مکتب اشراق و مش۲  ) مکتب اشراق و علم کالم۱

  دقيقه 12زمان:   شناسي روان

  هر چه در حافظه ............. بیشتری داشته باشیم برای اندیشیدن و تفکر، ............. بیشتری خواهیم داشت. .196
  ) اطالعات، معلومات۴  ) معلومات، اطالعات۳  ) آمادگی، اطالعات۲  اطالعات، آمادگی) ۱

  ؟مسئله را به درستی و به ترتیب بیان کرده استکدام گزینه مراحل حل  .197
  ها  های جایگزین، بازبینی و اصالح راه حل های مناسب جهت حل مسئله، ارزیابی راه حل، انتخاب راه حل اتخاذ روش) ۱
  های جایگزین  ها، انتخاب راه حل های مناسب جهت حل مسئله، تشخیص مسئله، بازبینی و اصالح راه حل ) اتخاذ روش۲
  های جایگزین  ها، انتخاب راه حل های مناسب جهت حل مسئله، ارزیابی راه حل، بازبینی و اصالح راه حل ) تشخیص مسئله، اتخاذ روش۳
 ها های جایگزین، بازبینی و اصالح راه حل های مناس جهت حل مسئله، ارزیابی راه حل، انتخاب راه حل ) تشخیص مسئله، اتخاذ روش۴

  ؟مسئله که در زیر آمده است، کدام روش تحلیلی استهای حل  از بین روش .198
  ) علیرغم کار زیاد با میل و رغبت به دوستان کمک کردن ۲  کمک کردن به فقرا بدون در نظر گرفتن توانایی مالی خود) ۱
  ) دعوت کردن مهمان به منزل بدون توجه به میزان آمادگی۴  ) حل تمرینات گرامر زبان بر اساس قواعد کتاب۳

  ؟گیری درست نیست گزینه در مورد تفاوت حل مسئله و تصمیم کدام .199
  گیری باید انتخاب کرد، در حالی که در حل مسئله باید راه حل مسئله بازآفرینی شود.  در تصمیم) ۱
  مواجه هستند. » بهترین انتخاب«گیرندگان با  گیری، نوعی حل مسئله است؛ چون تصمیم ) تصمیم۲
  ها سر و کار دارد. حل  ها سر و کار دارد، در حالی که حل مسئله با راه تگیری با اولوی ) در تصمیم۳
  های موفق و کارآمد است. گیری، انتخاب بهترین اولویت است، در حالی که هدف حل مسئله، یافتن روش ) هدف تصمیم۴

  ؟کند بندی بر روی مسابقات ورزشی اجتناب می چرا عقل سالم از شرط .200
  گیری ) اجتناب از خطر در تصمیم۲    ودمندیاطمینان از هزینه و س) ۱
  های مهم در زندگی ) وجود سایر اولویت۴    ) فقدان مزیت اقتصادی۳

به ترتیب » تواند تصمیم نهایی را بگیرد فردی که در مواقع بحرانی نمی«و » کند پندارد با امتحان مواد مخدر هرگز به آنها وابستگی پیدا نمی فردی که می« .201
  ؟گیری مواجه هستند تصمیمبا کدام مانع 

  ) عدم کنترل هیجانات، اعتماد افراطی۲    کوچک شمردن خود، اعتماد افراطی) ۱
  ) کوچک شمردن خود، عدم کنترل هیجانات۴    ) اعتماد افراطی، کوچک شمردن خود۳

  ؟گیری بهتر همخوانی دارد اهبرد تصمیماستفاده از فیلترهای موجود در سایت دیوار برای سهولت در پیدا کردن آپارتمان مورد نظر با کدام ر .202
  ) شناسایی تصمیم مد نظر ۲  های ناشناس در فضای مجازی عدم اعتنا به آگهی) ۱
 برها ) استفاده از میان۴    گیری عقالنی ) سبک تصمیم۳

بـه » ولی کـه دسـت نـداردلـا پا توسط معنقاشی تابلوهای هنری ب«و » ما بر حقیم و پیروزیم«اعتقاد رزمندگان اسالم در دوران جنگ تحمیلی به این که  .203
  ؟ترتیب به کدام عامل نگرشی اشاره دارد

  ) هدفمندی، اراده۴  ) اراده، باورها و نظام ارزشی۳  ) باورها و نظام ارزشی، اراده۲  هدفمندی، باورها و نظام ارزشی) ۱

وزن به دنبال توجیه چاقی خود است و چاقی خود را به بیماری یـا  داند چاقی موجب بیماری قلبی او شده اما به جای اقدام برای کاهش فرد چاقی که می .204
  ؟ای روبروست دهد، با چه مسئله مسایل ژنتیک ربط می

 ) فقدان ادراک کارآیی۴  ) ناهماهنگی شناختی۳  ) فقدان ادراک کنترل۲  عدم هدفمندی) ۱
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۱۵  

  انسانی دوازدهم            ۸      آزمون

  ؟آورم، دارای چه نوع اسنادی است آید و مدام بد بیاری می میها در مدرسه برایم پیش  آرش معتقد است من همیشه بد شانسم و بدترین اتفاق .205
  ) درونی، ناپایدار۴  ) بیرونی، ناپایدار۳  ) بیرونی، پایدار۲  درونی، پایدار) ۱

  ؟هستندرو  ای روبه دهند، آنها با چه مسئله ای از مردم معتقدند که رای آنها تأثیری در انتخاب رئیس جمهور ندارد و به همین علت رای نمی عده .206
  ) درماندگی آموخته شده۴  ) سبک اسناد بیرونی۳  ) عدم ادراک کارآیی۲  ناهماهنگی شناختی) ۱

  ؟کدام گزینه به کلیه عالئم فشار روانی اشاره کرده است .207
    گیری، خشم و عصبانیت ) لرزش دست، فرار کردن، ناتوانی در تصمیم۲  رنگ پریدگی، تپش شدید قلب، فریاد زدن، احساس اندوه) ۱
  پرتی، احساس ناراحتی و غم ) درد معده، تاری دید، حواس۴  ) سرگیجه، افت فشار خون، عدم تمرکز، داشتن افکار پریشان۳

  کند. هدف اصلی فرد در .............. حذف .............. است که فرد برای دسترسی به آن .............. را فراخوانی می .208
  های کنترل  ) مقابله، هیجانات منفی، روش۲  مقابلههای  استرس، عامل فشارآور، روش) ۱
 های کنترل ) فشار روانی، هیجانات منفی، روش۴    های مقابله ) مقابله، عامل فشارآور، روش۳

فاده از کـدام نـوع مقابلـه اسـت» بـس اسـت دیگـه فکـر منفـی نکـن!«زنند که  افرادی که به هنگام اندیشیدن در مورد وقایع ناخوشایند به خود نهیب می .209
  ؟کنند می
  ) مقابله ناسازگارانه بلند مدت۴  ) مقابله ناسازگارانه کوتاه مدت۳  ) مقابله سازگارانه بلند مدت۲  مقابله سازگارانه کوتاه مدت) ۱

کـدام گزینـه در  .ندکن گردان استفاده می برخی از افراد به هنگام مواجه با ناکامی و شکست برای رهایی از هیجانات منفی و تسکین خود از داروهای روان .210
  مورد آنها درست است؟

  ) این افراد مبتال به درماندگی آموخته شده هستند. ۲  این افراد در سبک اسناد خود مشکل دارند.) ۱
  شود. های اجتماعی موجب استفاده افراد از این مواد می ) وجود آسیب۴  کنند. ) این افراد از سبک مقابله ناسازگارانه استفاده می۳
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۱  

  انسانی دوازدهم            ۸     آزمونپاسخ 

  )آقاسیساعد  (مؤلف:   فارسي
.1 ور) محظور: مانع و گرفتاری) (محظوظ: بهره(تعب: رنج) ( )؛۴گزینۀ  
.2 هراتکشیده / روایی: ارزش و اعتبار / معّمر: سالخورده / هریوه: هروی، منسوب به  آخته: بیرون )؛۲گزینۀ  
.3 است.» فکر و تدبیر«به معنی » اندیشه«ها، واژۀ  است در سایر گزینه» ترس و بیم«به معنی » اندیشه«، ۱و گزینۀ  شسپردر بیت  )؛۱گزینۀ  
.4 درست واژه: نخاستامالی  )؛۳گزینۀ  
.5 ها: نغز، موّجه امالی درست واژه )؛۲گزینۀ  
.6 و معطوف به عشقالیه  مضاف  رندی )؛۴گزینۀ  
.7 ها، حرف عطف است. حرف ربط و در سایر گزینه ۲در گزینۀ  »و«حرف  )؛۲گزینۀ  
.8 نهاد  سپهر )؛۳گزینۀ  
.9  سـوند نـدارد. پسـاده اسـت و » روان«شرح است: الف) (تابان: پسوند صفت فاعلی / درخشان: پسوند صفت فـاعلی) واژۀ این در هر بیت به » ان«پسوند  )؛۳گزینۀ  

 پسوند جمع) ت) (کوهان: پسوند شباهت)»: ان« (کیان: جمع ِکی: شاهان ب) (نگران: پسوند صفت فاعلی) (دگران: پسوند جمع) پ) 
.10 از آثار آلفونس دوده است.» های دوشنبه قّصه« )؛۲گزینۀ  
. 11: مصراع دوم دلیل و مثـالی اسـت بـرای اثبـات مصـراع اّول ۱، حسن تعلیل) وجودندارد. گزینۀ ۴، تناقض) و (در گزینۀ ۲، تلمیح) (در گزینۀ ۱(در گزینۀ  )؛۳گزینۀ  

: تشـبیه قامـت بـه ۴، دام (مصراع اّول)) / گزینۀ دتله ؛ تضاد: د -۲حیوان وحشی  -۱: جناس تام (دام: ۳امت / گزینۀ مجاز از قی» فردا: «۲اسلوب معادله / گزینۀ 
 کمان؛ ناوک بال: اضافۀ تشبیهی

.12 ها) : حیله۲ ها دست : ۱ۀ حکمت) (جناس: ُبکش، ِبکش) (دیو: استعاره از هوای نفسانی) (ایهام: دستان نشد(تشبیه:  )؛۱گزینۀ  
) (پ: چشم مرّوت: اضافۀ استعاری و تشخیص) (ت: تشـبیه شدن (الف: مجاز: الحمد مجاز از سوره یا آیۀ قرآن مجید) (ب: سپرانداختن کنایه از تسلیم )؛۲گزینۀ   13.

 عارض و قامت به گل و سرو)
.14 : نکوهش تعّلقات مادی است.۱مفهوم کّلی گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.15 نشینی با سلطان و گل هستند. ترتیب، مشتاق هم ، طالب بهشت است و باز و بلبل، بهطاووس )؛۴گزینۀ  
.16 کنند. ها و بیت پرسش، به ضرورت جانبازی در راه عشق، اشاره می بیت، تقابل عقل و عشق است. سایر ۳گزینۀ  )؛۳گزینۀ  
گونـه اگـر چـه هـر نوشـته  اوند خالق خرد است و خرد قادر به درک او نیست، همان: خد۱بیانگر ناتوانی خود در شناخت خداوند است. معنی بیت  ۱گزینۀ  )؛۱گزینۀ   17.

 داند. ها و بیت پرسش، خداوند را عامل و فاعل همۀ امور می بیتگنجد. سایر  حاصل کار انگشت است ولی انگشت در نوشته نمی
.18 ورزی ها: دعوت به عشق ای ندارد. مفهوم کّلی سایر گزینه از خود اراده: عاشق باید در برابر معشوق، تسلیم باشد. عاشق ۱مفهوم کلی گزینۀ  )؛۱گزینۀ  
.19 ها: تقابل عشق و تعّلقات مادی است. بیتارزشی زندگی بدون عشق. مفهوم کّلی سایر  : عشق، سرچشمۀ حیات است یا بی۴مفهوم کّلی گزینۀ  )؛۴گزینۀ  
.20  ۳فارسی  ۱۴ر. ک درس  )؛۳گزینۀ  

  )مجید هامیی(مؤلف:   عربي
اعتمـاد نخواهنـد کـرد، »: َلـن یعتمـدوا«/ ها  سـختی» عوباتالّص «/ گردند  تسلیم نمی»: الیستسلمون«/ های پرکار  تالشگران، پرکاران، انسان»: ؤوبینالدّ « )؛۱ینه گز  21.

  کنیم.) حصر به کار رفته از این جهت فعل را مثبت ترجمه میو متکّی نخواهند شد (اسلوب استثناء 
.22 ها) تمامی شرایط (موقعیت»: روفکّل الظّ «/ ها  ها، عقیده اندیشه»: العقائد«/ کند  شود، برخورد می روبرو می»: یواجهُ «/ ترین برادران من  محبوب»: ينإخواأحبُّ « )؛۳گزینۀ  
.23 لبخندها»: بسمات«/ هایمان  هرهچ»: ُوجوهنا«/ ها  ها، حکمت دانش»: الحکم«/ ها)ی ما را  ها (قلب دل»: قلوبنا«/ خواستیم  می»: کّنا نطلُب « )؛۲گزینۀ  
.24 هایی درست است. ) سخنرانی۳) کارگران ۲شود  ) گفته می۱ها:  سایر گزینه / مراقبت نمایید»: حافظوا علییُ «/ زیست  محیط»: البیئة«/ مردم باید »: اسالنّ  علی« )؛۴گزینۀ  
.25 چشمی ... بیدار ماند .... درست است. )؛۲گزینۀ  
.26 کُتبت»: واجب شده است«/ أعماٍل »: کارهایی که« / أِعّنا، ساِعدنا»: ما را ... یاری کن« / مجیب الدعوات»: دعاهااجابت کننده « )؛۱گزینۀ  
زحمـت رنج و : به اندازۀ ۱تری دارد. گزینۀ  که با مفهوم بیت هماهنگی بیش» ات مغرور کرده است؟ ای انسان! چه چیزی ترا نسبت به پروردگار بخشنده« )؛۳گزینۀ   27.

 آید. های واال به دست می مقام
) نظـم فقـط در ۳کند.  ) خورشید با ماه برخورد می۲بینیم.  ) نظم خاّصی را در جهان نمی۱ها:  آیات قرآنی معتقد است که در جهان نظم است. سایر گزینه )؛۴گزینۀ   28.

 ها وجود دارد. میان سّیاره
کنند و آفریدگار خـود را  . سّیارگان در مدار معینی حرکت میمدار شناور هستند (و تسبیح خداوند گویند) ترجمۀ آیه شریفه: و هر یک (از سّیارگان) در یک )؛۴گزینۀ   29.

) تمـام موجـودات در ۳کننـد.  ها در زمین و آسـمان خـدا را عبـادت می شده ) همۀ آفریده۲ها  ) ستایش همه موجودات در آسمان۱ها:  کنند. سایر گزینه ستایش می
 ها در دریا شناور هستند. تیآسمان خدا همانند کش
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.30 و منصوب است. »أنّ «قّوًة: اسم مؤخر  )؛۲گزینۀ  
.31 : جامد، مفرد و از نظر نحوی مبتدا و مرفوع است.»عظمة«دیگر موارد تحلیل صرفی  )؛۳گزینۀ  
.32 باشد. می »ُتوَجدُ «: جامد، نکره و از نظر نحوی نایب فاعل برای فعل مجهول »آیات«دیگر موارد تحلیل صرفی  )؛۱گزینۀ  
، مزید بزیادة حرف واحٍد از نظر نحوی فعل و فاعله ضمیر مستتر »: ُنشاِهدُ « تحلیل صرفیدیگر موارد  )؛۴گزینۀ   .33 باشد. می »نحنُ «فعل معرب، متعدٍّ
ل، مبنی للمعلوم از نظر نحوی هم خبر است و هم فعل و فاعله ضمیر مستتر »: تتحرّک«دیگر موارد تحلیل صرفی  )؛۲گزینۀ   .34 .»هی«فعل مضارع مزید ثالثی من باب تفعُّ
الغیَب: مفعـول ) ۴ و منصوب نادی مضاف: م) غّفارَ ۲) الکیمیاوّیة: صفت ۱ها:  : اسم إّن، سایر گزینه»أمَّ «منادا، نکرۀ مقصوده، مبنی علی الضّم، »: طفلُ « )؛۳گزینۀ   35.

 َهللا: مستثنی و منصوب درست است.منصوب / 
.36 منه: محذوف است. ) مستثنی۴به  ا: مفعولنً د) مُ ۲جال: نایب فاعل ) الرّ ۱ها:  منه است. سایر گزینه مستثنی وفاعل  »طالّب« )؛۳گزینۀ  
.37 شود. ها: مفعول مطلق نوعی (بیانی) دیده می الیه نیامده است؛ در دیگر گزینه مفعول مطلق تأکیدی است زیرا بعد از آن صفت یا مضاف »جهاداً « )؛۱گزینۀ  
حالـت  ها شـود و جملـه : مبتـدا محسـوب می»رّب «ها:  باشد. در سایر گزینه فعل امر می»: أعِط «) متکلم وحده است. يمنادی مضاف به ضمیر (»: رّب « )؛۱گزینۀ   38.

 خطابی ندارند.
.39 »واو«و مرفوع به  »إنّ «خبر »: قادرونَ «منادی مضاف و منصوب، »: أبناء« )؛۳گزینۀ  
) ۴گزینـۀ  ،البـات) الطّ ۳گزینـۀ  ،) حیـوان۲ها: گزینـۀ  منه نیامده باشد، اسلوب حصر وجود خواهد داشت. سایر گزینـه مستثنی »إالّ «اگر در عبارت قبل از  )؛۱گزینۀ   40.

  منه است. نیاس مستثالنّ 

  دين و زندگي
.41  )علی شلفی(       ۳گزینۀ  
.42 )سعید شبقره(   باشند. های شیطان برای دور کردن انسان از توبه می بیانگر حیله ۳و  ۲، ۱گزینه  )؛۴گزینۀ  
.43 )مرتضی محسنی کبیر(   نوب.القلوب و تغسل الذّ  تطهرّ  ةوبفرماید: التّ  در این باره می هاست. حضرت علی توبه پاک شدن از آلودگی )؛۳گزینۀ  
.44 )مرتضی محسنی کبیر(   آمرزد. یعنی خداوند همه گناهان، حتی شرکت را می» نوب جمیًعاهللا یغفر الذّ  نّ اِ «برای گناه به کار رفته و » روی در ستم به خود زیاده« )؛۱گزینۀ  
.45 )سعید شبقره(   کند. ایت نمییعنی: خداوند گروه ستمکاران را هد» المینالقوم الظّ  يو ُهللا الیهد« )؛۴گزینۀ  
فروختند منفعت خوبی  کردند و آنان که شراب می بسیار سود می ،این دو عمل میان مردم عرب قبل از اسالم نیز رایج بود و آنان که قماربازان ماهری بودند )؛۲گزینۀ   46.

 )سعید شبقره(   اند. آور بوده ها حداقل از نظر مادی زیان ها و مکان زمانتوان گفت که در همۀ  صحیح نیست زیرا نمی ۲ند، بنابراین گزینه دآور به چنگ می
ماندگی اقتصادی و فاصلۀ طبقاتی است که عـالوه بـر آثـار  ترین عوامل عقب گرایی برخی مسئولین و فساد اداری و مالی، یکی از مهم تجمل و گری اشرافی )؛۲گزینۀ   47.

 )سعید شبقره(   شود. گرایی در میان مردم می گرایی و مصرف ج تجملاعتمادی عمومی و روا منفی اقتصادی، باعث بی
و اول، استقالل اقتصادی و عدم سلطه و نفوذ بیگانگان، دوم، پیشروی به سوی عدالت و قسط و کاهش فاصلۀ طبقاتی، سوم حرکـت بـه سـوی آبـادانی  )؛۳گزینۀ   48.

 )سعید شبقره(   عمران در عین دوری از دنیازدگی و تجمل گرایی
ها بـاقی  این حکم نه تنها برای دیروز بلکه برای امـروز و فـردای انسـان» به زنا نزدیک نشوید قطعًا آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است«ترجمۀ آیه  )؛۱گزینۀ   49.

 )سعید شبقره(   است.
.50 )سعید شبقره(   کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد. فرماید: به یقین هر قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیۀ نفس دانسته و می )؛۲گزینۀ  
اشـاره دارد. آیـۀ » دعوت به علم آموزی و تفکر و تعقـل«از معیارهای تمدن اسالمی به  از رسول خدا »طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است«حدیث  )؛۴گزینۀ   51.

 (علی شلفی)  اشاره دارد.» پذیرش والیت و حکومت اسالمی«از معیارهای تمدن اسالمی به » مر منکماالَ  يولو اُ طیعوا الرّسول طیعو هللا و اَ ّیها اّلذین آمنوا اَ یا اَ «شریفۀ: 
.52 َزنون ) و الهم َیْح ۳) َو الخوف َعَلیِهْم ۲م َفَلُهم َاْجُرُهم ِعنَد َربِّهِ  )۱بشارت خداوند به اهل ایمان و عمل صالح، برخورداری آنان از این سه مورد است:  )؛۴گزینۀ  

) نتیجه ایمان و تقوا و باز ۲باشد.  می» توفیق الهی«ذیَن جاَهُدوا فینا) و از مصادیق سنت خاص خدا ) نتیجه جهاد در راه خدا (َو الّ ۱ها:  دلیل نادرستی سایر گزینه
 )زهرا سادات موسویان(   اشاره دارد.» ی منزلت زناحیا«یا » اصالت خانواده«) پنجمین معیار تمدن اسالمی ۳باشد.  می» توفیق الهی«هم از مصادیق سنت خاص 

به جای حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت الهی حاکمیـت داشـته باشـد و نظـام  ،ای بنا نهد که در آن به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه پیامبر )؛۱گزینۀ   53.
که: بنای تمدن اسالمی، بر محور توحید است ولی بنای جامعه اسالمی، بر محور حاکمیت الهی و  اجتماعی بر پایه قوانین و دستورات الهی استوار گردد. قابل توجه این

 )موسویان زهرا سادات(   باشد. دستورات خداوند می
ند، بار دیگر برخی از رفتارهای جـاهلی ددا هایی که پیامبر و یارانش را اسوه و سرمشق خود قرار نمی گیری حکومت های اسالمی و شکل سرزمین ۀبا توسع )؛۳گزینۀ   54.

یاٍت فی ذلک آل نّ ة و رحمة اِ لیها و َجعل َبْیَنکم َمودّ لتسکنوا اِ  زواجاً نفسکم اَ ن خلق لکم من اَ و من آیاته اَ «این رفتار جاهلی در تضاد با مفاد آیۀ  نسبت به زن پیدا شد.
 )فردین سامقی(   باشد. می »رونلقوم یتفکّ 

ارتباط  »منکم ولی االمرَ سول و اُ طیعوا الرّ طیعوا هللا و اَ ذیَن آمنوا اَ ها الّ یّ یا اَ «یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی برقراری والیت الهی است که با مفاد آیۀ  )؛۴گزینۀ   55.
 )فردین سامقی(   خود حکومت کردند. لایعباسی و بنی امیه از دایرۀ والیت الهی خارج شدند و آنان براساس ام دارد. خلفای بنی
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.56 )شبقره سعید(   ها گیری از تجربیات سایر تمدن بهره -۲ریف شده حکلیسا و تعالیم ت -۱های پیدایش تمدن جدید اروپا عبارتند از:  زمینه )؛۴گزینۀ  
.57 )زهرا سادات موسویان(   ۴گزینۀ  
.58 )اقدس پورمند(   تر از طبیعت مندی بیش توانایی بهره -۲رشد سریع علم  -۱ثبت تمدن جدید اروپا در حوزۀ علم عبارتند از: مآثار و پیامدهای  )؛۲گزینۀ  
هـای تبلیـغ در  های نادرست به دیگـران رسـاند و روش توان با روش ق را نمیمیان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد ح )؛۴گزینۀ   59.

 )سعید شبقره(   ها نیکو در مناظره ۀمجادل -۳نصیحت و اندرز  - ۲مبتنی بر عقل و خرد  -۱نظام جهانی عبارتند از: 
هـای سـنگینی بـه مـردم همـان سـرزمین  کاالهای خـود را بـا قیمت صاحبان سرمایه و صنعت، منابع طبیعی اکثر نقاط جهان را به بهایی اندک خریدند و )؛۱گزینۀ   60.

کردند و ذخایر  کشورها را تصرف می ،تر و بخشی روز به روز فقیرتر شدند. استعمارگران به بهانه آباد کردن فروختند، بدین ترتیب بخش کوچکی از جهان روز به روز غنی
  )سعید شبقره(   بردند. ها را به تاراج می گران قیمت آن

  (مؤلف: روزبه شهالیی مقدم) انگليسي 
.61 »ام که آنها قصد دارند باهم ازدواج کنند. اینطور نیست؟ رسد، من شنیده نظر می گرچه کمی عجیب بها« مله:جمعنی  )؛۳گزينۀ  

 (tag question)شروع شود، دنبالۀ سوالی  ”… ,I’ve heard, I think, I know, I feel, I suppose, I guess, I believe“در صورتی که جملۀ پایه با  توضیح:
  است. ”they are going to get married“رود. در این تست، جملۀ وابسته  به کار می(جملۀ دوم) برای جملۀ وابسته 

.62  »خوشبختانه آتش تحت کنترل درآمد، اما خلبان مجبور شد فرود اضطراری داشته باشد.«معنی جمله:  )؛۲گزینۀ  
در جملۀ دوم و  (was)فعل گذشته به کار نرفته، وجه جمله مجهول است. ضمنًا با توجه به فعل متعدی است و چون مفعول بعد از (آوردن)  ”bring“فعل  توضیح:

  .شود مفهوم جمله، از ساختار مجهول زمان گذشتۀ ساده استفاده می

.63 »کرد. من برای او احترام بسیار زیادی قائلم. هر روز هفته تمرین می متعهداستیون به عنوان یک ورزشکار «معنی جمله: )؛ ۳گزینۀ  
  ها:  معنی گزینه

  ) فراموشکار۴  متعهد) ۳  ) قدردان، سپاسگزار۲  ) کنجکاو۱
.64 »م.کرد سربلندیراستش را بخواهی از این که در تیم ملی بسکتبال قرار گرفتم خیلی احساس «معنی جمله: )؛ ۱گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ، منتخب) گزینشی۴  آور ) شگفت۳  ) غیرواقعی، تخیلی۲  سربلندی) ۱
فقط آشـپزی، سـفر یـا حیوانـات خـانگی  حتی اگردارند،  مشترکشان قدیمی شده باشد، چند عالقۀ  ها، هر چقدر هم که رابطه بیشتر زوج«معنی جمله: )؛ ۴گزینۀ   65.

 » باشد.
  ها:  معنی گزینه

  مشترک) ۴  ) پیشنهاد۳  ) عفونت۲  ) قالب۱
.66  »رسان باشند. شوند، گاه ممکن است بیش از آن که سود برسانند آسیب به کشورهای فقیرتر طراحی می کمکهای عظیمی که برای  پروژه« مله:جمعنی  )؛۲گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ) برخورد کردن۴  کردن أسیس) ت۳  کمک کردن) ۲  قدردانی کردن) ۱

اش را  ها رفتارشـان دوسـتانه، او فقـط قهـوه های محل رفت، اما هرچند آنجا شلوغ بود و آدم فوتبال به یکی از کافه ِفرد برای تماشای بازی«معنی جمله:  )؛۳گزینۀ   67.
 ».در خودش بودنوشید و 

  ها:  معنی گزینه
  دن بهمنجر ش) ۴   در خود بودن) ۳  ) چسبیدن به۲  ه) مرتبط بودن ب۱
.68  ها:  معنی گزینه)؛ ۲گزینۀ  
  ) اما۴  ) پس۳  یا) ۲  ) و۱
.69  .)۲و۱های  شود (دلیل رد گزینه استفاده می than، از moreضمنًا با توجه به نشانۀ صفت تفضیلی  درست است. ۴در گزینۀ  اجزای جمله تنهاترتیب توضیح:  )؛۴گزینۀ  
.70   ها: معنی گزینه )؛۳ گزینۀ 
  ) پرمعنا۴  پیچیده) ۳  ) جمعی۲  ) نامرئی۱
.71  ها:  معنی گزینه )؛۲گزینۀ  
  هر کدامکه ) ۴  (که) ) هر چیزی۳  (که) هر وقت) ۲  کسی که برای هر کسی، هر )۱
.72  حذف شده است. ”which/that“در این جمله ضمیر موصولی مفعولی توضیح:  )؛۱گزینۀ  
.73  »جوزف آلیوربرای نوازندگی در گروه  توان از متن چنین استنباط کرد که لوئیز آرمسترانگ برای کدام دلیل زیر به شیکاگو رفت؟ می«معنی جمله:  )؛۳گزینۀ  

  ها:  معنی گزینه
  ) برای یادگیری نواختن جاز به سبک شیکاگو ۲  برای تشکیل دادن گروه موسیقی خودش) ۱
 ) برای ضبط آثار با گروه هات فایو۴    برای نوازندگی در گروه جوزف آلیور) ۳
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گروه جـاز  های جاز چشمگیری بسازد؟ آهنگ  گروهی بود که توانست مجموعهپوست زیر اولین  های سیاه یک از گروه کدام ،متن بر اساس«جمله: معنی  )؛۴گزینۀ   74.
 »کرئول کینگ آلیور

  ها: گزینهمعنی 
  گروه جاز کرئول کینگ آلیور) ۴  ) گروه رد هات پپرز۳  ) گروه فلچر هندرسون۲  گروه هات سون) ۱

.75  .»کرد تحسین میموسیقی جاز را ای  میالدی، مخاطب گسترده ۱۹۳۰در دهۀ  کند؟ گیری زیر پشتیبانی می متن از کدام نتیجه«معنی جمله:  )؛۱ گزینۀ 
  ها:  معنی گزینه

   ) موسیقی کالسیک تأثیر زیادی روی موسیقی جاز داشت.۲  .کرد تحسین میموسیقی جاز را ای  میالدی، مخاطب گسترده ۱۹۳۰در دهۀ  )۱
 تر از آمریکاست. ) موسیقی جاز در اروپا شناخته شده۴  گردد. برمینز در اوایل قرن نوزدهم یرلاو) اصل موسیقی جاز به نیو۳
.76  ».واشنگتون دی سی ذکر نشده است؟به عنوان مرکزی برای جاز یک از شهرهای زیر در متن  کدام«معنی جمله:  )؛۲ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  نیواورلینز) ۴  ) شیکاگو۳  واشنگتون دی سی) ۲  نیویورک) ۱
.77  ».شناسی و برق به نظر با هم ارتباط نزدیکی دارند زیست ایدۀ اصلی متن چیست؟«معنی جمله:  )؛۳ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  ها به طور بالقوه خطرناکند. مارماهی )۱
  مردم زیان خواهند کرد.  قرب) بدون ۲
  .شناسی و برق به نظر با هم ارتباط نزدیکی دارند زیست) ۳
  وجود دارد که دانشمندان باید کشف کنند. قرب) هنوز چیزهای زیادی دربارۀ ۴
.78  ».کنند ها کار نمی برقی آسانسورها و پله کند به جز این که نویسنده تمام موارد زیر را به عنوان نتیجۀ قطع برق مطرح می«معنی جمله:  )؛۴ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  های راهنما کار نخواهند کرد.  ) چراغ۲  غذاهای داخل یخچال ممکن است خراب شوند.) ۱
  .کنند ها کار نمی برقی آسانسورها و پله) ۴    ) مردم باید به نور شمع اتکا کنند.۳
.79  ».برای ارائۀ مثالی از یک مولد برق جاندار کند؟ های برقی اشاره می چرا نویسنده به مارماهی«معنی جمله:  )؛۴ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  ) برای توصیف یک منبع جدید انرژی برق.۲  ها دوری کند. خواننده که از آنبرای هشدار به ) ۱
  .برای ارائۀ مثالی از یک مولد برق جاندار) ۴  کنیم. چه در خانه استفاده می ها با آن ) برای مقایسۀ ولتاژ آن۳
.80  ».تر خواهد بود بار الکتریکی آن قوی باشد،توان این طور نتیجه گرفت که هر چه طول مارماهی بلندتر  از متن می«معنی جمله:  )؛۲ گزینۀ 

  ها:  معنی گزینه
  تر خواهد بود. ) خوردن آن سخت۴  تر خواهد بود. ) پیدا کردن آن آسان۳  .تر خواهد بود بار الکتریکی آن قوی) ۲  برای علم سودمندتر خواهد بود. )۱

  (مؤلف: محسن شاطریان)  و آمار يضاري
.81   )؛۲گزینۀ  

  a a a a r a r a r a r (r ) a r r r r r                  9 7 8 7 2 8 2 2
10 8 9 1 1 1 1 14 6 4 6 4 6 4 6 6 4 0 36 16 20  

rدنباله افزایشی   3 5  
r  
   

6 20 6 2 5 3 52 rدنباله کاهشی   2  3 5  

nتوجه داریم که  )؛۳گزینۀ  

n

a
r

a
 1  وn

n

a
a r


1

1   82.

  n

n

a
r a a r ( ) ( )

a r



             


9 9 9 19

10 1 21

1 1 5 1 5 1 549 49 749 42 49 6 7 67
  

.83   )؛۳گزینۀ  

  n, x, y, ... , ... , t, a a    1 2
1 181 813 3  

  
    

  
n n( ) ( )n n

n
na a r ( ) n

 
  




            
1 1

1 1 4 1 42 22 1
1 181 3 3 3 3 3 3 4 93 2  

 .باشد nها  تعداد واسطه
n تجمالتعداد    ستا 2
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bسه جمله متوالی دنباله هندسی باشند داریم:  ...,a,b,cوقتی  )؛۲گزینۀ   ac2  84.
  x x x, , ( ) x x         2 3 22 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 1  

  , , y ( ) y y y       
3 5

2 4 2 22 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2  
xواسطه بین    بنامیم.  zرا  yو  2

   x ,z, y ,z,
1 4 2

2 2 4 2  

  z z     2 2 4 2 8 2 2  
.85  (قدر نسبت) معلوم شود. rکنیم تا  دنباله را مشخص می ابتدا )؛۲گزینۀ  

  , x, ( x) x x , x           24 1 9 1 36 1 6 5 7  
rچون دنباله افزایشی است پس     کنیم. قابل قبول را پیدا می xها در دنباله xبا جایگزین کردن  1

xقابل قبول    , , , ... r    
65 4 6 9 14  

xغیرقابل قبول    , , , ... r 
    

67 4 6 9 04  

,لذا دنباله  , ,...4 6 rبا  9  3
  قابل قبول است. 2

  
( ( ) )a ( r )

S
r


  

 

66
1

6

34 11 6652
31 81 2

  

.86  )؛۳گزینۀ  
  n

nS
 13  

  S a a a a
a S a

    
    

    

3
2 1 2 2 22
1 1 1

3 27 27 9 27 18
3 9 9

  

.87  )؛۲گزینۀ  
  ( x) x ( ) x | x | | | x ( x) x               5 2 445 2 2 2 2 2 2 2  

.88   )؛۴گزینۀ  

  A A A A ( ) A ( )
                        

1
1 3 25 3 155 5 3 33 22 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3  

  A      
1
2 2 2 2 2 3 2 6

3 3 93 3 3
  

.89  )؛۱گزینۀ  

  x x x xy ( ) ( )        2 2 1 12 2 2 4 2 4 2    

.90  )؛۲گزینۀ  
tfواحد     (t) c( r) f ( ) ( / ) f ( ) ( / ) /        2 21 2 50 1 0 1 2 50 1 1 60 5  

.91  )؛۱گزینۀ  

  xx x x
| x | xx

          


3 333 32
1 1 810 81 81 27 27 33 39
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nاست و تعداد هر یک از جمالت آنها xو  xهای داخل پرانتزها مجموع جمالت دنباله هندسی با قدر نسبت  عبارت )؛۴گزینۀ    .92  باشد. می 7

  
nn a ( r )a ( r ) ( x ) x ( x) xA A

r x x r ( x) x
     

     
      

7 7 7 71 21 1
1 2

1 2

11 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1  

  xx x x x ( )S A A S S
x x x x ( )

      
          

     

7 7 14 14 14 72
1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 2 1 2 1 128 1271 1 1 2 11 1 1 2
  

.93  )؛۲گزینۀ  

xطول نقطه تقاطع     x x x x x( ) ( ) x x x            6 5 2 1 6 5 2 5 61 54 2 2 2 2 2 5 62 8  

xدر یکی از توابع   5
xy  آید. به دست می yجایگزین کرده  8 ( )     

55 5
42 5 448 84 4 2 2 2 2 2  

.94  )؛۱گزینۀ  

  , , ,... r 
   

126 12 24 26  

  
n

n n n
n

( ( ) )S ( ( ) ) ( ) ( )
( )

 
            

 
6 1 2 2 1 2 1026 1 2 513 2 5121 2  

nزوج باشد تساوی برقرار نیست زیرا  nاگر   2   فرد باشد داریم: nغیرممکن است. اگر  512
  n n n( ) n         2 512 2 512 2 512 9  

.95  )؛۴گزینۀ  

  ( ) ، ( / ) ( ) ( ) ( )
              

1 1 1 1 1
3 24 4 4 4 23 39 3 3 27 3 25 13 3 0 25 2 2 28 8 8 2 100 4  

  ( ) ( ) ( )                2 21 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1  

  A /        
3 52 2 1 2 52 2  

  ناز گلپایگانی) (مؤلف: پری  اقتصاد
های  درست است از آنجا که نرخ دالر در بازار ارز کشور به طور روزانه نوسان و تغییر دارد و تعیین قیمت دالر در هر کشور بـه سیاسـت ۴و  ۳، ۲الف) گزینه  ؛)۲ ۀگزين  96.

نیست پس از دالر دیگر تحت عنـوان  آن کشور بستگی دارد پس نرخ دالر در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه با هم
ppp کنیم. یا دالر رفاهی یا دالر برابری قدرت خرید استفاده می  

Aتر است.  تر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه عادالنه ای کم الف) هر چه نسبت دهک دهم به دهک اول در جامعه ؛)۳ ۀگزين  B   
20 2410 620 4  97.

  تر مساوی دهک چهارم باشد. تر مساوی دهک دوم و کوچک سهم دهک سوم باید بزرگب) 
xیا  7یا  6یا  5    ۲حذف گزینۀ     5 8 8  

/  کم کنیم: 100ها را با هم جمع کنیم و از  باید سهم همه دهکپ)  / 5 9 5 14 /دهک نهم   5 9   سهم دهک نهم دهک دوم  5

  ت) 
  

 
20 19 39 13

8 5 2 15 5 

.98  برخی افراد حاضر به کار نیستند. بیکاری داوطلبانه  ؛)۱ ۀگزين 
افـزایش حجـم پـول در گـردش (سیاسـت پـولی  -۲کاهش حجم پول در گردش (سیاست پولی انقباضی): در هنگام بروز تـورم   -۱های پولی:  سیاست ؛)۲ ۀگزين  99.

  انبساطی): در هنگام بروز رکود
بینی شده با مخارج  سؤل تهیه و پیشنهاد الیحه بودجه است. پ) در پایان سال پس از اجرای بودجه، تفاوت ارقام پیشب) در تمام کشورها، قوۀ مجریه م ؛)۱ ۀگزين  100.

  شود. مشخص می» تفریغ بودجه«واقعی تحقق یافته و درآمدهای واقعی وصول شده در سندی به نام 

/مالیات پرداختی آقای عابدینی   ؛)۴ ۀگزين  / / 
58 000 000 400 // مالیات پرداختی آقای زرباف  000100 / / 

710 000 000 700 000100  / 101.
/خالص درآمد آقای زرباف  / / / / 10 000 000 700 000 9 300 000  

های نـوین  اند به اختراعات جدید و فناوری های فراوان موفق شده ای نیست و کشورهای موفق با تالش و صرف هزینه الف) دستیابی به فناوری کار ساده ؛)۱ ۀگزين  102.
دن کشـورها از نظـر دسترسـی بـه دهند. این توضیح مربوط به یکسان نبو های خود را به رایگان در اختیار سایر کشورها قرار نمی دست یابند؛ به همین دلیل، آنها یافته

  هک دهم + دهک نهمد
 دهک اول + دوم + سوم
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ندارنـد در همـۀ کشـورهای فناوری است. ب) معموًال کاالها و صنایع راهبردی و همچنین صنایع نوزاد که در ابتدای عمر خود هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را 
  ود.های مالی رایج ب های تجاری بیش از تحریم شوند. پ) در گذشته تحریم دنیا مشمول حمایت می

.103  ؛)۳ ۀگزين 
  .مزیت نسبی بیش از پوشاک داردبهتر است غذا تولید کند که  داشته باشداگر بخواهد تولید   مزیت نسبی     واحد  180غذا   در تولید Aکشور 

    واحد 60پوشاک 

    واحد  110غذا   در تولید Bکشور 
  مزیت مطلق     واحد 91پوشاک 

  مزیت مطلق     واحد  210غذا   در تولید Cکشور 
    واحد 48پوشاک 

.104  ۳ ۀگزين 
.105  ؛)۱ ۀگزين 

  های ویژگی

  
  دهۀ دوم

  عزم کشور بر حل مشکالت اقتصادی بر جای مانده از زمان پهلوی - ۱
  های ناشی از جنگ بازسازی خرابی -۲
  دوره سازندگی اقتصادی شکل گرفت -۳

    

  
  دهۀ سوم

  های اقتصادی و مولد به ثمر رسیدن بسیاری از طرح - ۱
  ناخالص ملی و درآمد سرانه بهبود یافتتولید  -۲
  تر به بخش خصوصی های غیرضروری و آزادی عمل بیش بازنگری دولت در نقش خود را در عرصۀ اقتصاد، کاهش نقش خود را در فعالیت - ۳

    

  با عنوان دهه عدالت و پیشرفت  دهۀ چهارم
  قرار گرفتن اقتصاد در الویت مسائل کشور

  ادبي علوم و فنون
.106  (زهرا شکری)  ۳فنون  ۷ر. ک. درس )؛ ۴گزینۀ  
.107  (زهرا شکری)  ۳فنون  ۷ر. ک. درس )؛ ۱گزینۀ  
.108  (زهرا شکری)  است. » محّمدباقر میرزاخسروی«این رمان  نویسندۀ )؛۳گزینۀ  
شدۀ مردم سـالخورده (محمـود  روزگار سپری(اسماعیل فصیح)،  ۶۲ست، دهکدۀ پرمالل (امین فقیری)، زمستان ا» هوشنگ گلشیری«هر دو اثر نوشتۀ  )؛۲گزینۀ   109.

  (زهرا شکری)  آبادی) دولت
.110  (زهرا شکری)  نویسندۀ معاصر.» احمد محمود«اثری است از » ها همسایه«کتاب  )؛۴گزینۀ  
.111  (زهرا شکری)  نو: تا حادثۀ سرخ رسیدن نرسیدیم/ نماد: شب و صبحدم/ ترکیب تازه و نو: سر سبزِ دل بندی خیال )؛۳گزینۀ  
.112  (زهرا شکری)  )؛ ۳ینۀ گز 

  ای  دِ   کر  َرم  ها  َبـ  َدم  بو  گی  دِ   ُسر  َاف  زان  َخ   َصد
                              

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
.113  (زهرا شکری)    )؛۴ گزینۀ 
  َدم  گَر  می  َبر  ز  با  دشت  َدر  ها  گل  یِ   یی  فا  کو  ش  م  گا  ِهن  ِبـ  من
                                        

.114  (زهرا شکری)  (فعولن فعولن فعولن فعل) است. » متقارب مثمن محذوف«نام وزن این بیت  )؛۴ گزینۀ 
  شید  کـ  َدر  دم  ِکـ  دم  سین  َپـ  وا  ران  دَ 
                      

.115  (زهرا شکری)    )؛۳ گزینۀ 
  سوخت  ما  یِ   ِت   هس  لب  ط  ج  او  در  ک  د  چن  هر
  دیم  سی  رِ   ن  یی  نا  فـ  ج  را  مع  ب  ل  شعـ  چون
                            
.116  )سعید هامیونفر(  شود: می ، دیده4ستفعلن است که در بیت متکرار چهار بار  ،وزن بیت )؛۴ گزینۀ 
  رش  ب  می  سی  د  ش  لی  نی  رش  ب  دل  ت  دس  ب  سی  زا
                                
  ت  ُخ   دا  بن  تا  ِفـ  آ  بر  رش  ف  لو  نی  ها  ر  یا  سی
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۸  

  دوازدهم انسانی        ۸            آزمونپاسخ 

  : مفعول فاعالتن۳لن و گزینۀ ی: مفعول مفاع۲علن مفاعلن / گزینۀ تفم: ۱وزن گزینۀ 
.117  )سعید هامیونفر(  است. لن آمده دوم فعبه جای َفَعلن در رکن پایانی مصراع  )؛۳ گزینۀ 

  ما  یِ   نِ   سی  نِ   رو  دَ   ثر  َاثـ  َت   زِ   هی  ُت   لِ   دِ 
                              
    ند  ما  می  دِ   ری  پ  غ  مر  یِ   نِ   یا  ِش   آ  ب
                              

.118  (زهرا شکری)    )؛۲ گزینۀ 
  دت  من  کـ  رز  َس   شد  ِکـ  نَ   دی  کر  د  صیـ  ِکـ  هر  لِ   دِ 
  دت  بن  ز  ود  َش   ها  رَ   ِکـ  رد  دا  د  می  اُ   گر  دِ   نَ 

  فاعالتن  فعالُت   فاعالتن  فعالُت 
  ها:  بررسی سایر گزینه

  : مودابدال: در مصراع  - ۱
                            
                            
  ل: قلب: در مصراع اوّ  -۳

                           
  آوردن فاعالتن به جای فعالتن در هر دو مصراع:  -۴

  
  




  
                      
                      

.119  (زهرا شکری)  تناسب دارد.» زلف«با » گیسو جعدبدون «است که معنای دوم آن یعنی » قرار بی«به معنای » بتا بی«در این بیت  )؛۱ گزینۀ 
اش در مصـراع  عدم نیاز به ادامـهو مضمونی کامل دارد و بدون وابستگی  ،تنهایی مضمون هر دو مصراع یکسان است و هر مصراع به۴و  ۲، ۱های  در بیت )؛۳ گزینۀ  120.

  )عید هامیونفرس(  .  اند هم وابسته های دو مصراع به و مضمون هم وابستگی دارند دو مصراع به 3بیت در در حالی که  ؛دیگر
؛ مضمون هر دو مصـراع یکسـان اسـت بـدون ۱ها: گزینۀ  کمان است (اغراق نیست). بررسی سایر گزینه عبور نور از قطرۀ شبنم، عامل پدیدار شدن رنگین )؛۳ گزینۀ  121.

ای  ت غیرواقعـی و شـاعرانه؛ عّلـ۴بازار (ایهام)، گزینۀ کشیده و پرشور و هیجان و جدی در  به معنی محنت» داغ«؛ ۲ارتباط (جاذبۀ معشوق و کهربا من و کاه). گزینۀ 
  (زهرا شکری)  است (حس تعلیل) برای نگارین بودن پروانه بیان شده

.122  (زهرا شکری)  روشِن نرم سایه -۴چشیدن رنگ،  -۳سالم خیس،  - ۱ها:  بررسی سایر گزینه )؛۲ گزینۀ 
.123 (زهرا شکری)  سینا)   نام کتاب ابن سینا) ، شفا (بهبودی، قانون (قانون، نام کتاب ابن )؛۲گزینۀ  
.124 (زهرا شکری)    ۱گزینۀ  
.125  (زهرا شکری)  اسلوب معادله ایهام (بو: رایحه، آرزو) / ت  اغراق (نشان خون در هر گام) / پ  حسن تعلیل / ب  لف ا )؛۳گزینۀ  

  (مؤلف: خدیجه علیپور)  عربي
دور »: لم تبتعد«/ ناگهان »: بغتةً «/ نیرنگ دشمن درنده »: خداع العدّو المفترس«/ ها  مادر جوجه»: أّم الفراخ« / از .... مطمئن شد»: ت ... ِمنتأکّد« )؛۴گزینه   126.

  بسیار»: کثیراً «/ النه »: الُعّش «نشد (لم + فعل مضارع = ماضی منفی) 

/ بـه کـارگیری کودهـای شـیمیایی »: استخدام األسـمدة الکیمیاوّیـة«/ برخی کشاورزان »: بعض المزارعین«/ (فعل ماضی): زیاده روی کردند » أکثرَ « )؛۲گزینه   127.
 موجودات زنده»: الکائنات الحّیة«/ رساند  به طوری که ضرر می»: إکثارًا تضرّ «
األمطـار «/ همیشه سرسـبز »: دائمة الخضرة«/ ها  جنگل»: الغابات«/ صد هزار »: مائة ألف«/ اند  در معرض نابودی قرار گرفته»: لّتلفت ... لقد تعّرض« )؛۴گزینه   128.

 های اسیدی باران»: الحمضّیة
/ نشـینی نخواهـد کـرد  عقب»: لـن ینسـحب«/ نـی مّلـت ایرا»: عب اإلیرانیّ الشّ «/ ها) غربی  کشورهای (دولت»: ول الغربّیةالدّ «/ باید بدانند »: لِتعلم« )؛۱گزینه   129.
  آن را برگزید»: اختاره«/ راه عزت (سربلندی) »: طریق العزّ «
.130 »بخشی اگر ما را نیامرزی قطعًا از زیانکاران خواهیم شد. ای کسی که تمام گناهان را می«ترجمه درست عبارت:  )؛۴گزینه  
بـرای  افتـد.) مسؤولو کّل بلٍد ((مسؤولون) به خاطر اضـافه شـدن نـونش می»: مسؤالن هر کشوری« /رورّی، یستلزم علی ... من الضّ »: ضروری است« )؛۲گزینه   131.
 دّبر (اول جمله) حیلًة صحیحةً یوا (وسط جمله) حیلًة صحیحًة / أن أن یدّبر»: رستی چاره اندیشی کنندبه د«/ إلزالة تلّوث الجّو »: رفع آلودگی هوا«
) به مفهوم آیه شریفه درستی اشاره شده است ۲در گزینه » چه چیز تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟! ،ای انسان«شریفه:  ۀترجمه آی )؛۲گزینه   132.

 که انسان نباید مغرور بشود چرا که عاقبت او مرگ است و جایی برای غرور در زندگی وجود ندارد.
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۹  

  انسانی دوازدهم            ۸     آزمونپاسخ 

فعـل امـر /  ) فعـل مضـارع ۴مجرور بحرف الجـّر  الیه  نادرست / مضاف ) اسم مفعول ۲معرب  ) مبنی ۱: ها دالیل رد سایر گزینه )؛۳گزینه   133.
 مبنی معرب 

.134 مزید (باب اِفتعال) يّ ثالث  يّ ثالث د) مجر۴نادرست  ) اسم المبالغة ۳معرفة  ) نکرة ۱ها:  دالیل رد سایر گزینه )؛۲گزینه  
.135 »سّیُد الکالِم القرآُن. ،يُّ قال رسول هللا (ص): یا عل«گذاری درست عبارت:  حرکت )؛۳گزینه  
) کسی که بـه ۳) احساس شادی و خوشحالی (شادمانی) ۲ای آهسته بدون صدا: (درگوشی صحبت کردن) (البسمة: لبخند)  ) خنده۱ها:  عبارت ۀترجم )؛۱گزینه   136.

 شود. (دشت) ) زمینی بزرگ که در آن محصوالت گوناگون کشت می۴نماید. (یاریگر)  کمک دیگران اقدام می
ائل: فشود. (المت بیند و امیدش زیاد می های خوب را می ) فرد بدبین فرصت۲های مردمی از کشور لبنان ارسال شده است.  ) این کمک۱ها:  ترجمه عبارت )؛۲گزینه   137.

 ر کردند.) دنیا مردانی را مغرور کرد پس در آن به ناحق کا۴ر آن زنان مؤمن حاضر شدند. د) به یک ضیافتی دعوت شدم که ۳بین)  خوش
الیه باشد.) که ایـن دو مـورد تنهـا در  در جای خالی به مفعول مطلق نوعی نیاز داریم (مفعول مطلق: مصدر فعل جمله باشد و پس از آن صفت یا مضاف )؛۱گزینه   138.

 به درستی بیان شده است. ۱گزینه 
) تمـّر مـّر ۳مفعول مطلق بیانی (نوعی)  ) إعجابًا الیوقف ۱ ها: بررسی سایر گزینهمفعول مطلق تأکیدی است و بر فعل جمله تأکید دارد. » اِغتناماً « )؛۲گزینه   139.

 دهد. قد بر سر فعل مضارع معنای تقلیل (گاهی) می ) قد نشاهد ۴مفعول مطلق بیانی  الّسحاب 
که جمـع اسـت کلمـه منـادا بـه صـورت » حترموااِ «) با توجه به فعل ۳بیاوریم. » باید أّیتها» أل«به خاطر وجود  ) اُالخت ۲ها:  د سایر گزینهدالیل ر )؛۱گزینه   140.
  درست است.» الصیدلّیة«رود بنابراین  برای مؤنث به کار می» یا أّیتها) «۴درست است. » أوالدُ «

  عفت حسینی)(مؤلف:   تاريخ
دانست پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک به تقلیـد  ترین راه پیشرفت و توسعه کشور را تقلید از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربی می رضا شاه مهم )؛۲گزینه   141.

گانگان شیوه حکومت اسـتبدادی و رای فـردی را در خواه، مستقل و مخالف با نفوذ بی های آزادی های اسالمی پرداخت. با حذف شخصیت از او به مبارزه با همه سنت
  پیش گرفت.

ار ملـی طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی توسط استالین با اعمال قدرت و خشونت بسیار آغاز شد. هیتلر بر لغو پیمان ورسای و تجدیـد غـرور و اقتـد )؛۱گزینه   142.
خواستند دولت تک حزبی قدرتمند در ایتالیا ایجاد کنند. پس از پایان جنگ اول جهانی امید  که می گرای افراطی بودند ها یک گروه ملی کرد. فاشیست آلمان تأکید می
 های دیکتاتوری یکی پس از دیگری سر برآوردند. های آزاد و دموکرات در اروپا دوام نیاورد و رژیم به استقرار نظام

ها خواست که تسلیم شـوند. در پـی هجـوم ارتـش نـازی بـه خـاک  س از فتح پاریس از انگلیسیایتالیا نیز با حمله به فرانسه وارد جنگ شد. هیتلر پ )؛۴گزینه   143.
 ها اهمیت یافت. ها و منابع نفت جنوب ایران برای انگلیسی شوروی حفاظت از منابع نفت باکو برای روس

تأسیسات نفتی را از حوزه اختیار شرکت نفـت ایـران و انگلـیس  دکتر مصدق هیئتی را به ریاست مهندس مهدی بازرگان به خوزستان فرستاد تا مراکز و )؛۳گزینه   144.
گذاری کردند و با قـرارداد جدیـد نفتـی بـه مخالفـت  های ملی و مذهبی و استادان دانشگاه تشکلی به نام نهضت مقاومت ملی را پایه خارج کند، گروهی از شخصیت

 ای از دانشگاه اخراج شدند. برخاستند که عده
ای امتیاز نفت شمال را به شـوروی واگـذار کـرد. امـام خمینـی در سـخنرانی پرشـوری بـه تصـویب قـانون  نامه وزیر وقت طی موافقت ام نخستاحمد قو )؛۲گزینه   145.

 آبان در قم دستگیر و به ترکیه تبعید شد. ۱۳کاپیتوالسیون اعتراض کردند، مخالفت امام حکومت پهلوی را چنان به وحشت انداخت که ایشان را در سحرگاه 
ژیم پهلوی بـا این گروه پس از تبعید امام خمینی مبارزه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار داد و حسنعلی منصور را ترور کرد. ر )؛۲گزینه   146.

 کرد. س میهای مبارز مسلح آسوده خاطر احسا استفاده از دستگاه ساواک و نیروهای پلیس و امنیتی تقریبًا خود را از ناحیه گروه
آبان ازهاری را جانشین شریف امامی کرد تا وی با برقرار کردن حکومت نظامی از سرعت انقالب بکاهد، با حمله نیروهای گارد شاهنشاهی  ۱۳شاه بعد از  )؛۳گزینه   147.

 بهمن به شهری نظامی مبدل شد. ۲۰به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند تهران در 
های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جملـه اجـازه  ها و توطئه شجویان علت تسخیر سفارت آمریکا را تداوم دشمنیدان )؛۴گزینه   148.

 خمینی و مجلس خبرگان از این حرکت حمایت کردند.  ورود محمدرضا شاه برای سفر به آن کشور اعالم کردند. امام
های تشـکیالتی، تجهیزاتـی و  در شرایطی آغاز شد که نیروی جوان و تازه تأسیس سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـا وجـود محـدودیتجنگ تحمیلی  )؛۳گزینه   149.

گیری بود. شورای امنیـت بـدون اینکـه از دولـت متجـاوز بخواهـد از  های ضد انقالب بود و نیروی مردمی بسیج در حال شکل تدارکاتی، سخت درگیر مقابله با آشوب
 آمیز اختالفات فراخواند. نشینی کند تنها دو کشور را به خودداری از ادامه جنگ و تالش برای حل مسالمت ناطق اشغالی عقبم
ام را های عراق را منهدم و نیروی دریایی صد دریادالن نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی نیروی هوایی در عملیاتی موسوم به مروارید با رشادت تمام اسکله )؛۱گزینه   150.

هـای  ای شد از یـک سـو موفقیت ابتکار عمل را در جنگ به ایران داد، و جنگ وارد مرحله تازهنابود کردند. رهایی خرمشهر عالوه بر تقویت وحدت ملی در داخل کشور 
  رفته شیمیایی و میکروبی دادند.های پیش نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت و از سوی دیگر حامیان خارجی برای جلوگیری از سقوط صدام به او سالح

  )شهرام امامی(مؤلف:   جغرافيا
لرزه (شـدت) از  گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین کند (بزرگی) از مقیاس ریشتر و برای اندازه لرزه آزاد می ای که زمین گیری مقدار انرژی برای اندازه )؛۳گزینه   151.

 شود. مقیاس مرکالی استفاده می
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۱۰  

  دوازدهم انسانی        ۸            آزمونپاسخ 

گیرد. ذوب برف از عوامل مؤثر در ایجاد  های فصلی، جریان آب آن را فرا می سیالبی رود در اغلب ایام سال خشک است ولی در زمان وقوع سیالبدشت  )؛۱گزینه   152.
 باشد. ها می زمین لغزش

طقه از حد میانگین بارندگی سـاالنۀ آن تر از میانگین بارش منطقه نیست. اگر میزان بارش در یک من های جوی کم سالی زراعتی، میزان ریزش در خشک )؛۴گزینه   153.
 سالی رخ داده است. توان گفت که در آن منطقه خشک منطقه کمتر باشد، می

.154 ۱گزینه  
صبح      )؛۳گزینه   7 2 اختالف ساعت                 9 30 15 اختالف درجه               2 55 25 30 155.
تـرین عامـل تهدیدکننـدۀ بخـش  شـود، مهم کند و بـه سـرعت تخلیـه می در صورت اصالح و مرمت شبکۀ زهکشی سطح لغزش، آب باران کمتر نفوذ می )؛۴گزینه   156.

 سالی است. در کشور ما خشک یکشاورز
خـوردگی و شکسـتگی بـاالی  اقیانوس هند، اوراسیا موجـب چین لرزۀ آلپ ـ هیمالیا قرار دارد. همگرایی صفحات عربستان و ایران در مرکز کمربند زمین )؛۲گزینه   157.

 خیزی آن منطقه است. سرزمین ایران شده و در نهایت، علت اصلی لرزه
.158 شد.با اقدامات حین وقوع زمین لغزش می ها در بقیۀ گزینهها،  باشد، بخش دوم گزینه لرزه نمی های وقوع زمین های کوچک زمین از نشانه افزایش لرزش )؛۳گزینه  
گویند که واحد آن مترمکعب بر ثانیه است؛ در  کند، آبدهی رود (دبی) می به طور کلی به حجم آبی که در زمانی مشخص از یک مقطع معین رود عبور می )؛۳گزینه   159.

 کند. تر آبدهی رودها افزایش پیدا می های بیش کشور ما در زمستان و اوایل بهار با ذوب برف و بارش

 درجه      )؛۱گزینه         0 020 15 300 300 6 5 51 5 46  160.
25  تر است. النهار مبدأ نزدیک درجه و چون تبریز در غرب تهران واقع شده است به نصف 46و  

  )سیدمجتبی روشن(مؤلف:   شناسي جامعه
ها دیگر را از منظر خودشان مطالعه کنیم یعنی با رویکرد تفهمی ـ تفسیری به بررسی آنها بپردازیم. این که فرهنگ را فقـط از منظـر  باید جوامع و فرهنگ )؛۲گزینه   161.

 رود. ها از دست می ها و ارزش اند ببیند و بررسی کنند امکان مقایسه و داوری فرهنگ مردمی که آن را پذیرفته
طرفداران عدالت  مخالفان قشربندی اجتماعی قسمت دوم: از ثروتمندان مالیات گرفته شود  قسمت اول: از میان برداشتن مالکیت خصوصی  )؛۳گزینه   162.

 مخالفان قشربندی اجتماعی دست آنهاست  تداوم آن نیز به تغییر واجتماعی قسمت سوم: قشربندی اجتماعی توسط انسان بر پدیده آمده و 
زگـار میرزای نائینی معتقد بود که نظام مشروطه گرچه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن رو )؛۴گزینه   163.

 مردم عادالنه باشد. تواند روابط و ساختارهای آن با مشارکت چنین می است و هم
آید (شناخت حقیقت و عدالت  دو اثر انحراف علمی از مدینۀ فاضله به وجود می ) مدینۀ فاسقه ۲بهره بودن از علوم عقلی  بی ) مدینه جاهله ۱ )؛۳گزینه   164.

 تحریف نظرات پذیرفته شده در مدینه فاضله (انحراف نظری)  ) مدینۀ ضاّله ۳بدون عمل) 
مثل قد، هـوش،  ،بندی کرد. مثل سفیدپوستی و سیاه پوستی. برخی تفاوت ها رتبه براساس این تفاوترا توان افراد  سمی هستند و نمیاها  برخی تفاوت )؛۲گزینه   165.

 »نابرابری اجتماعی«و » نابرابری طبیعی«، »سمیاتفاوت «قسمت هستند  ها سه ای بنابراین تفاوت رتبههای  ثروت و تحصیالت تفاوت
شـود.  شود. عالوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می های اجتماعی مختلف تعریف می در دورۀ پسامدرن هویت از نظر گروه )؛۳گزینه   166.

هـا تأکیـد  هـا و گوناگونی تواند داشته باشد یا افراطی اسـت کـه بـر تفاوت دو چهره می ،یاست هویتشود. س به جای مدل همانندسازی جایگزین می» تکثرگرا«مدل 
 کند. شناسد و از آنان حمایت می به حاشیه رانده شده را به رسمیت می هایی هوشود و یا گر کند و باعث چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جامعه می می
هـا را درک کنـد و بـه آن  کنـد تفاوت هـا کمـک می بارت دوم: الگوی تعارف: شناخت متقابل افراد و جوامع از یکدیگر و بـه آنعبارت اول: همانندسازی ع )؛۴گزینه   167.

 های خاص و محلی ها و هویت های هویتی: تأکید بر تفاوت ها احترام بگذارند. عبارت سوم: اعمال سیاست تفاوت
.168 اریستوکراسی / عبارت سوم: مدار مشروعیتعبارت اول: قدرت نرم / عبارت دوم:  )؛۳گزینه  
دیدگاه  شود  های اجتماعی این است که مزایای اجتماعی مثل ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع می عبارت اول: علت نابرابری )؛۲گزینه   169.

به حاشیه رفتن  عبارت سوم: / ا و جوامع در قشربندی، نتیجه طبیعی جلوه دادن قشربندی اجتماعی است.ه شناسان / عبارت دوم: نادیده گرفتن نقص انسان جامعه
 های انتقادی و تجویزی به علوم اجتماعی باز شد. رویکرد تبیینی راه بازگشت گزاره

.170 / عبارت دوم: الف / عبارت سوم: ب پعبارت اول:  )؛۴گزینه  
های انسان صـحبت  ها و آرمان شود علومی است که دربارۀ چگونگی استفاده از علوم ابزاری و اهداف، ارزش م ابزاری محدود نمیعلوم نافع در جهان به عل )؛۱گزینه   171.
 ای است که در آن به قسط و عدل رفتار شود. کند. منظور از جامعه آرمانی در قرآن، جامعه می
شناسـی  شـود. جامعه شود و از عقل اقتصادی برای تولیـد دانـش انتقـادی و تجـویزی اسـتفاده می از عقل ابزاری برای تولید دانش تبیینی استفاده می )؛۲گزینه   172.

 کند. های اجتماعی استفاده می بینی و کنترل پدیده پوزیتویستی از عقل ابزاری برای پیش
هـا و حقیقـت زنـدگی  ود داشته باشد ولی علمی کـه از ارزشتواند وج علم ابزاری میجاهله له جامعۀ آرمانی مورد نظر فارابی است، در جوامع ضمدینۀ فا )؛۱گزینه   173.

 سخن بگوید وجود ندارد.
.174 خلدون عبارت اول: علم نافع / عبارت دوم: مدینۀ ضاله / عبارت سوم: علوم اجتماعی ابن )؛۲گزینه  
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و بیشـتر از روش  کـرد عقلی در مطالعـات خـود اسـتفاده نمیهای الهی در جامعه بود. از روش  خلدون با تأثیرپذیری از قرآن به دنبال شناخت سنت ابن )؛۴گزینه   175.
  داند. کارانه است ولی علم اجتماعی خود را علم عمران می شناسی فارابی محافظه کرد، رویکرد وی انتقادی نیست و در مقایسه با جامعه حسی و تجربی استفاده می

  )مرشدی(مؤلف:   منطق و فلسفه
های علمی و نظری و تجربـی و عقلـی کـاربرد خواهـد  ترین تعریف برای عقل و در تمامی دانش ل کردن معرفی کنیم، عامالیی استدکه عقل را با توانا این )؛۱گزینۀ   176.

  های بشری کاربرد ندارد.  تواند استدالل کند و این توانایی استدالل کردن در برخی حیطه داشت. زیرا هیچ کس نیست که بگوید عقل نمی
ایم. به  نامیده »عقل«یافتن یک توانایی ذاتی در انسان است که آن را  فعلیتکنیم، منظور ما  بت میها صح تر در انسان تر و کم عقلی بیش وقتی از قدرت )؛۴گزینۀ   177.

ایی بالقوه را دارند، امـا شود. حال همۀ انسان این توان عبارت بهتر، عقل خودش کم و زیاد ندارد. اما در واقع یک توانایی بالقوه است که با تربیت و تمرین بالفعل می
  اند. تر در این راه تالش کرده اند و برخی کم رساندهتری  را به فعلیت بیش برخی آن

سازگار نبودن برخی مبانی اولیه کلیسای کاتولیک بـا  علت اند میان عقل و ایمان سازگاری ایجاد کنند. اما در نهایت، به برخی فیلسوفان مسیحی کوشیده )؛۴گزینۀ   178.
  ین به حاشیه رانده شد. دیفتاد و نعقل، این اتفاق 

کنیم، یعنـی تـوالی  درک مـی ،کتیو بودن یعنی مفاهیمی مثل علیت جزء ساختار و قالب ذهنی ماست کـه واقعیـت را درون آن قالـببژاز نظر کانت، سو )؛۴گزینۀ   179.
  شوند.  درک می ،عنوان علیتهن به ذها در  پدیده

انـد. پـس  دیگر پدیـد آمده اند که فقط نخستین عقل مخلوق مستقیم خداوند است و سـایر عقـول بـه ترتیـب از یـک عقول عالم عقل همان مالئک الهی )؛۳گزینۀ   180.
  . کند رسانی می عقل انسان فیض بهعقل فعال است که  ،لل نیستند و آخرین عقولها علت الع کدام از آن هیچ

.181  شود.  است که موجب بینایی چشم می نورانیتیعامل  »خورشید«گوید نسبت عقل فعال به عقل انسان، نسبت خورشید به چشم است،  فارابی می )؛۴گزینۀ  
بـه سـمت علـم و های دینی نداشت و توانست موجب حرکت عمومی مسلمانان ورهیچ تعارضی با با ،در فرهنگ عمومی مسلمانان »عقل«جایگاه ممتاز  )؛۳گزینۀ   182.

  های مختلف شود. دانش در حوزه
ایم کـه بـه نتـایجی  کار بـرده های نادرسـتی بـه های عقل با وحی در تعارض است، احتماًال اسـتدالل مالصدرا، اگر یافته به ویژهاز نظر فیلسوفان مسلمان،  )؛۳گزینۀ   183.

ها و مبانی عقلی نادرست اسـت و ارزشـی نـدارد. بـه  ت، پس آن فلسفه دارای استداللایم حال اگر یک فلسفه با قرآن در تضاد اس متعارض و متضاد با وحی رسیده
  کند.  ای را نفرین می ، مالصدرا چنین فلسفهسببهمین 

.184  درستی مسیر سعادت جامعه را تشخیص دهد. شود تا پیامبر به عنوان رئیس مدینه فاصله بتوانند به اتصال با ملک وحی موجب می )؛۱گزینۀ  
.185  دهد.  را شرح می )ارسطوترین اثر  (مهم »مابعدالطبیعه«کتاب » اغراض مابعدالطبیعه«فارابی در رسالۀ  )؛۳گزینۀ  
یز وارد شود اهّمّیت و جایگاه ارسطو در تفکر فلسفی مسلمانان موجب شده بود تا اهمیت و تأکید ارسطو بر قیاس برهانی و استدالل، در فلسفه اسالمی ن )؛۱گزینۀ   186.

  به خود بگیرد.  »یاستدالل«هیتی و این فلسفه ما
حکمت گمشده مؤمن اسـت، آن را طلـب کنیـد، «های دیگر و استفاده از آن فرمودند:  برای دعوت مسلمانان به یادگیری علوم از ملت (ص)پیامبر اسالم )؛۳گزینۀ   187.

  »زد مشترک باشد.نحتی اگر 
.188  برد.  همان طبیعت شیء است که آن را به سوی خیر و کمالش می »حرکت«مبدأ درونی اشیا برای  )؛۲گزینۀ  
کنـد کـه در صـورت  بـه چیـزی اشـاره می ۴سینا هستند، اما تنها گزینه  فلسفه ابن ۀها جمالتی درست در حیط ؤال مفهومی است، پس همه گزینهاین س )؛۴گزینۀ   189.
  اشیا جهان است.  نشان دهنده امکان ذاتی ،نیز از آن صحبت شده است. صورت سؤال شسپر
.190  عنایت و لطف پروردگار این جهان را خلق کرده، پس نمی تواند در آن نقص و کاستی وجود داشته باشد.  )؛۳گزینۀ  
ینا، س های فلسفی ابن / آخرین دیدگاه »عالیی ۀدانشنام«واب مختلف حکمت: ب/ ا »قانون«نامه پزشکی:  / فرهنگ»اشف«دایرةالمعارف علمی و فلسفی،  )؛۴گزینۀ   191.
  .»یهاتنباشارات و ت«
.192  ها:  اسـت. بررسـی گزینـه اثـردر بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت، همان واقعیت خـارجی و چیـزی اسـت کـه در واقعیـت منشـأ  »اصالت«منظور از  )؛۴گزینۀ  
ل نیـز مصـداق یمفـاهیم انتزاعـی و غیراصـ -۳دارنـد.  و عینی ی فیزیک منشأ واقعیعتزانتمامی مفاهیم ا -۲این مسأله ربطی به اصالت وجود یا ماهیت ندارد.  -۱

  کنند و متواطی هستند.  بر همه مصادیقشان یک اندازه صدق می» حیوان«و » درخت«هر دو مفهوم کلی  -۴دارند. 
کـه از نظـر صـدراییان، مفهـوم الوجود، ابایی از وجود و عدم ندارند. محمول واحد برای موضوعات (ماهیات) مختلف همـان وجـود اسـت  مفاهیم ممکن )؛۳گزینۀ   193.

  شود.  مشکک محسوب می
.194 .نه به عنوان مبنای بحث فلسفی ،های عقلی کاربرد دارند وحی و شهود تنها در حد تأیید نتایج استدالل ،برای مالصدرا )؛۴گزینۀ  
عقل و استدالل و علـم صرفًا مشاء بر  ۀیه دارند. اما فلسفتک ،آیند که از طریق تهذیب نفس به دست می »شهود باطنی«اشراق و عرفان، هر دو به  ۀفلسف )؛۳گزینۀ   195.

  کنند. کالم بر آیات و روایات تکیه می

  )عبدوس امیرت مؤلف: (  شناسي روان
.196  هر چه اطالعات بیشتری در حافظه داشته باشیم، برای تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت. )؛۱گزینه  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

۱۲  

  دوازدهم انسانی        ۸            آزمونپاسخ 

ها، انتخاب  حل، بازبینی و اصالح راه حل  های مناسب جهت حل مسئله، ارزیابی راه از: تشخیص مسئله، اتخاذ روشمراحل حل مسئله به ترتیب عبارتند  )؛۳گزینه   197.
  های جایگزین، گزینه سه مراحل را به درستی بیان کرده و صحیح است. راه حل

های داده شـده  شود. از بـین گزینـه آن موجب حل مسئله می روش تحلیلی مبتنی بر محاسبات ذهنی، قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی است و اجرای )؛۳گزینه   198.
است. روش اکتشافی تابع نظر و احسـاس  ۳است که با روش منطقی به حل مسئله پرداخته و دارای روش تحلیلی است، بنابراین پاسخ درست گزینه  ۳تنها گزینه 

 ارای روش اکتشافی است.د ۴و  ۲، ۱ های شود. گزینه شخصی بوده و الزامًا منجر به حل مسئله نمی
های موجود فرد باید دست به انتخاب بزند در حالی که در حل مسئله فرد بایستی خود راه حل را پیدا کند، پـس گزینـه یـک  گیری بین اولویت در تصمیم )؛۲گزینه   199.

راه  اها چالش دارد در حالی که در حل مسـئله بـ د با اولویتگیری فر هم اشاره کرده که در تصمیم ۳گیری و حل مسئله است. گزینه  بیانگر تفاوت موجود بین تصمیم
گیری  ها اشاره کـرده؛ در تصـمیم هم به یکی دیگر از تفاوت ۴گیری و حل مسئله است. گزینه  ها مواجه است، پس این گزینه نیز بیانگر تفاوت موجود بین تصمیم حل

گیری  به شباهت موجود بین حل مسئله و تصمیم ۲های موفق حل مسئله است. گزینه  ه دنبال روشفرد در پی بهترین انتخاب است در حالی که در حل مسئله فرد ب
  پرداخته است، که جواب صحیح گزینه دو است.

احتمـال خطـر گیری اسـت و در مـواردی کـه فـرد  های تصـمیم به دلیل اجتناب از خطر، همان طور که در کتاب اشاره شده اجتناب از خطر یکی از مالک )؛۲گزینه   200.
  کند که از آن دوری کند. پس گزینه یک درست است. گیری باالست، عقل سالم حکم می دهد و ریسک تصمیم می

مواجه هستند و کنند با اعتماد افراطی  های خود را بیش از واقع برآورد می افرادی که به خود اعتماد کاذب داشته و خود را در برابر مشکالت مصون دانسته و توانایی )؛۳گزینه   201.
  پندارند با مانع کوچک شمردن خود مواجه هستند. تر از آن چه هست می های خود را کوچک النفسی که خود را قبول نداشته و توانایی در مقابل افرادی که ضعیف

کنـد کـه بـرای او از اهمیـت چنـدانی  هایی می بـهتـک جن های متعدد، اقدام به حذف تک گیری از بین گزینه تر شدن تصمیم در این حالت فرد برای آسان )؛۴گزینه   202.
های برتر خود برگزیند. فرد با فیلترهایی مثل متراژ،  برخوردار نیست، تا در نهایت بتواند از بین موارد متعدد پیشنهاد شده در دیوار یک یا چند گزینه را به عنوان انتخاب

گیری مـوثر  های غیرمهم را حذف کرده تا به انتخاب نهایی خود برسد بـه ایـن روش در راهبـرد تصـمیم تک جنبه محدوده، قیمت، تعداد اتاق خواب، پارکینگ و... تک
 گویند. بر می روش میان

عامل بارهـا و نظـام ارزشـی اسـت، و توانـایی عوامل نگرشی دارای انواع متعددی است، باور و عقیده رزمندگان اسالم در دوران جنگ تحمیلی مربوط به  )؛۲گزینه   203.
  م تابلو نقاشی توسط یک معلول با پا بیانگر عزم راسخ و اراده فرد دارد.ترسی

شود. در این حالت دو شناخت هم زمان و متضاد در فرد شکل گرفتـه  وقتی که رفتار و باور فرد با هم هماهنگ نباشد، فرد دچار ناهماهنگی شناختی می )؛۳گزینه   204.
دهد (رفتار). در این حالت باور فرد با رفتارش ناهماهنگ  ود (شناخت) فرد اقدامی برای کاهش وزن انجام نمیش است. چاقی موجب تشدید و بروز بیماری قلبی می

زند تا خود را آرام کند؛ که چون چاقی من ژنتیکی است تأثیری بر بروز بیماری قلبی ندارد. ایـن  است و برای رفع حالت ناخوشایند ناهماهنگی دست به توجیهاتی می
  مل ناهماهنگی شناختی مربوط است.مثال به عا

سناد او اگر فرد در بررسی علل وقوع یک مسئله به دنبال عواملی باشد که خارج از کنترلش باشد و به عوامل خارجی و محیطی ربط داشته باشد، سبک ا )؛۲گزینه   205.
داند؛ در مثال داده  یعنی آن عامل را در زنگی خود ثابت و بدون تغییر می ها تعمیم دهد بیرونی است، مثل اعتقاد به بدشانسی و اگر این بدشانسی را به همه موقعیت

  شده سبک اسناد آرش بیرونی پایدار است.
عمـل در توانند کاری بکنند؛ در نتیجـه، انگیـزه  باورند که ناتوان بوده و کنترلی بر محیط خود ندارند و برای تغییر دادن شرایط نمیبر این این گروه از افراد  )؛۴گزینه   206.

  گویند. کنند که به این حالت درماندگی آموخته شده می آنها به وجود نیامده و تالشی نمی
عالیـم  ۳عالیـم جسـمانی، رفتـاری و هیجـانی را بیـان کـرده، گزینـه  ۱عالیم فشار روانی عبارتند از عالیم جسمانی، رفتاری، شناختی و هیجانی، گزینـه  )؛۲گزینه   207.

به چهار عالمت فشار  ۲گزینه ناقص است در گزینه  ۳هم عالیم جسمانی، شناختی و هیجانی را بیان کرده است که این  ۴گزینه جسمانی و شناختی را بیان نموده و 
  گیری (شناختی) و خشم عصبانیت (هیجانی). روانی اشاره شده است؛ لرزش دست (جسمانی)، فرار کردن (رفتاری)، ناتوانی در تصمیم

است که موجب شده زنـدگی  گیرند. هدف اصلی فرد در مقابله، حذف عامل فشارآور ای، برای کاهش فشار روانی، مورد استفاده قرار می های مقابله روش )؛۳گزینه   208.
هم درست  ۲اند درست نیست. گزینه  که به فشار روانی و استرس پرداخته ۴و  ۱های  درست است و گزینه ۳فرد از حالت عادی خارج شود. طبق تعریف کتاب گزینه 

 نیست چون به جای عامل فشارآور فقط به هیجانات منفی توجه داشته است.
کنـد. اسـتفاده از جمـالت  هایی است که موجب حذف عامل فشارآور یا به حداقل رساندن آن شده و فشار روانی را قابل تحمـل می روشمقابله سازگارانه  )؛۱گزینه   209.

  های سازگارانه کوتاه مدت است. از روش» ایست«مانند کلمات تأکیدی » بس است دیگه فکر منفی نکن!«تأکیدی مانند جمله 
آورنـد.  کنند، چون به جای حذف عامل فشارآور به رفتارهای مخربی برای فراموشی موقعیـت فشـارآور روی می استفاده می انهسازگاراز مقابله نااین افراد  )؛۳گزینه   210.

ها  ت. در بـین گزینـهگـردان اسـ های ناکارآمد، ناسازگار هستند. مقابله ناسازگار انواع متعددی دارد که یکی از آنها استفاده از دارو یا مواد مخدر و روان آنها دارای مقابله
  است. ۳ای که به طور مستقیم به استفاده از مواد مخدر رهایی از هیجانات منفی اشاره کرده گزینه  گزینه
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