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  »1«صفحه                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ و تجربی) عمومی (ریاضی دفترچه  
  

  ))5از ابتداي ستایش تا انتهاي درس () ـ دهم 1ستایش و درس ((دوازدهم ادبیات فارسی 

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

برداري از روي یک طـرح) ـ مرمـت (تعمیـر) ـ تیزپـا (سـریع) ـ          ادیب (نویسنده) ـ غوك (قورباغه) ـ فراعنه (پادشاه مصر) ـ بیرنگ (نسخه   «

  »هر فرورفتگی اندام) ـ بیشه (نیزار) ـ برازندگی (لیاقت)ازمند) ـ وقب (مستغنی (نی

 ) چهار4  ) سه3  ) پنج2  ) دو1

  تماماً درست است. ....................گزینه جز ها، به  ها در همه گزینه معنی واژه - 2

  میوه انگور / خوان: سفره / سکر: حالت مستی ) فاحش: آشکار / تاك:2  ) جیب: یقه / نخل: درخت خرما / وظیفه: مستمري / قیاس: اندازه1

  / منّت: سپاس / عهده: مسئولیت زاري کردن) کَشَف: پرده برداشتن / تضرّع: 4  آور ) کاینه: موجود / مدعی: خواهان / مهد: گهواره / نبی: پیام3

  در کدام بیت متفاوت است؟» کام«معناي واژه  -3

  ز میوه و شراب این مزید/ تا بدو بتوانی ا باکی به آب دین بشوي ) کام را از گرد بی1

  ) دست گوهربار تو پرگوهرم کرده است طبع / لفظ شکربار تو پر شکرم کرده است کام2

  گشاده است کامه چون همچون نهنگ / بر هالك خلق ب) وین زمان را بین ک3

  به کام دل ز سپهر دغا که برد؟ ی) سعدي نه مرد بازي شطرنج عشق توست / دست4

  ام بیت فاقد غلط امالیی است؟کد -4

  ) قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت / منذري از چمن نزهت درویشان است1

  کنی / رهزن طرّار تو را در قفاست ) تا تو ز بیقوله گذر می2

  ) ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق / هر امل اجري و هر کرده جزایی دارد3

  اند به نقش ریا و قلب ریا / که مولع ) خالص ده سخنم را ز غارت گرهی4

  است؟ نادرستدر کدام بیت » فراغ«امالي واژه  -5

  ) با این همه فراغت گر بحر را به ماهی / میلی بود به رحمت فضل کبیر باشد1

  ) میل من سوي وصال و قصد او سوي فراغ / ترك کام خود گرفتم تا برآمد کام دوست2

  ان فراغ / به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست) گر تو را هست شکیب از من و امک3

  آیم / چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد ) محبت با کسی دارم کز او با خود نمی4

  عبارت زیر داراي چند غلط امالیی است؟ -6

ال او دراز کردند. پدر به طریـق تـزرع و   رسیدند و از کسب و حرفت اعراز نمودند و دست اسراف به مبازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در«

  »شان فرمود. انبساط موعظت

  ) چهار4  ) یک3  ) سه2  ) دو1

  ترتیب از کدام هنرمندان است؟ به» هاي صاحبدالن نامه ـ داستان دیوار ـ الهی«آثار  -7

  ) جمال میرصادقی ـ عطار ـ محمد اشتهاردي2  ) سهراب سپهري ـ سنایی ـ محمد اشتهاردي1

  ) سهراب سپهري ـ عطار ـ جمال میرصادقی4  رصادقی ـ سنایی ـ سهراب سپهري) جمال می3

  ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ به» کنایه ـ تشبیه ـ استعاره ـ حسن تعلیل«هاي  آرایه - 8

  کرد شهربند وجود / به عزم ملک عدم دم به دم سفر می ز جواخو خستۀالف) روان 

  کرد هاي زر می / دهان غنچه پر از خرده گفت ب) چو غنچه از لب آن سیمبر سخن می

  کرد کرد / دل مرا ز گلستان جان خبر می دم که صبا بر چمن گذر می ج) سپیده

  کرد داشت / حدیث روي تو ناهید با قمر می د) سحر که شاهد خاور نقاب برمی

  ب ـ الف ـ ج ـ د) 4  د ـ ب ـ الف ـ ج) 3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ب ـ ج ـ د ـ الف) 1

 شود؟ در کدام بیت دیده می» ایهام«و » کنایه« ۀآرایدو هر  - 9

  سنگ بود خخلّفرهاد مسکین کس نگفت / یا دل آن خسرو خوبان  قصۀ) پیش شیرین 1

  / سر بر کنار نسترن و ارغوان نهاد ي) در تابم از دو سنبل هندوت کز چه رو2

  ورشید تابان تافته است) باده پیش آور که از عکس می و مهر رخت / در دلم گویی که صد خ3

  نوشت چو حکایت گوید / همه گویند سخن بین که چه شیرین دارد چشمۀ) خواجو از 4

  :جز بهابیات کامالً درست است  همۀهاي مقابل  آرایه -10

  ) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب / که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام ـ کنایه)1

  گل عیبی نیست / که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه ـ جناس) ) گفتم اي جان جهان دفتر2

  آرایی) فزایش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره ـ واج ) یاقوت جان3

  دل زنده که بر یکدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) کشتۀ) مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد / بس 4

  درست آمده است؟» تماماً«یر، در کدام گزینه هاي بیت ز آرایه - 11

  »بر روي چون مه ار چه بتابی کمند زلف / باري به هیچ روي ز من روي برمتاب«

  ، جناس تام، کنایهآرایی واج) تشبیه، 2    ) مجاز، تشبیه، جناس، تشخیص1

  آرایی ) ایهام تناسب، استعاره، تناسب، واج4    ) استعاره، ایهام، جناس تام، مجاز3

  ؟نداردحذف فعل به قرینه معنوي وجود  کدام بیت،در  -12

  ) اگرم چو عود سوزي تن من فداي جانت / که خوش است عیش جانان به روایح عبیرم1

  کالغ مکن / میراث بس توانگر و مردار بس) سعدي به مال و منصب دنیا نظر 2

  رد بريام که سرو چنین آو ) بر سرو قامتت گل و بادام، روي و چشم / نشنیده3

  ) هرکس صفتی دارد و رنگی و طریقی / تو ترك صفت کن که از این به صفتی نیست4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (ریاضی و تجربی) فترچه د                                                           »2«صفحه  

  کدام بیت درست است؟ ةشدواژگان مشخص  همۀنقش دستوري  -13

  الیه) / آن روز بگفتیم که حنظل بچشیدیم (نهاد ـ مضاف حالوتشکر عافیت از کام  شُکر) 1

  الیه ـ نهاد) گنجد (مضاف دیدار درنمی شعلۀ سر / به برق دیدةکنم که  می ت) به چشم دل نظر2

 که در او منفعتی نیست (نهاد ـ مسند) بهاي  هست / از آدمی خاصیتی) سنگی و گیاهی که در او 3

  کنار جیحون است. (نهاد ـ قید) تو گوییاز آن روز کز تو دور افتاد / از آب دیده  سعدي) کنار 4

  فعلی به کار رفته که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده است. ....................در همه ابیات به استثناي  -14

  ) شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود / شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود1

  نکنی آب چشم چون جویم؟ آید / نگاه می گرفتم آتش دل در نظر نمی )2

  م) تا ز کار خلق آزاد آمدم / در میان صد بال شاد آمد3

  ) چرا به عالم اصلی خویش وانروم؟ / دل از کجا و تماشاي خاکدان ز کجا؟4

  است؟ نرفتهدر کدام بیت فعل مضارع اخباري به کار  - 15

  سمر نخوانیکه بریخت خون مجنون؟ / اگر این قمر ببینی دگر آن  ) بت من چه جاي لیلی1

  زند به تیرم ه که می) برو اي سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان / بگذار تا ببینم ک2

  ستان ده و زر می ستان / خاك زمین می ) سنگ بینداز و گهر می3

  ، شهباز ها ) که سعدي از غم شیراز روز و شب گوید / که شهرها همه گنجشک و ملک4

  نقش ضمایر مشخص شده در کدام ابیات با بقیه متفاوت است؟ -16

  ار نخستین نکوتريکه در نظر اي ماه بگذري / بار دوم ز ب مالف) هر نوبت

  کشد و درد فراقش سبب است می مب) هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست / اجل

  راست / به ترك عشق تو گفتن نه طبع موزون است توج) چنین شمایل موزون و قد و خد که 

  به هر چه عالم بخرند رایگانی است تد) اگرت به هر که دنیا بدهند حیف باشد / و گر

  کند چو پریوار بگذرد ما اي بنشینم چو عاقالن / دیوانه ه گوشهب مهـ) گفت

  ) هـ ـ الف4  ) ج ـ هـ3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ج1

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -17

  ) نه دهانیست که در وهم سخندان آید / مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است1

  ویا را) شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش / مجال نطق نماند زبان گ2

  اي که دید از حیرتش کلک از بنان افتاده / وان برکندبیند که نقشی  ) هیچ نقاشت نمی3

  ) در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین / در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست4

  تر است؟ ها به هم نزدیک یک از گزینه مفهوم کدام -18

  ن، تواضع والسالمالف) گر همی خواهی قبول خاص و عام / پیشه خود ک

  ب) نخوت و کبر و ریا را دور دار / جان به عجز مسکنت مسرور دار

  زبان انداختدر ) تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار / که دشمنم ز براي تو ج

  چوگان کشیدن مشکل است تواضع نیست ممکن سرفرازي یافتن / سوي خود این گوي بی ) بید

  قت اي دریغا / اگر التفات بودي به فقیر مستمندت) تو امیر ملک حسنی، به حقیهـ

  د ـ ج ـ الف) 4  د ـ ج ـ ب) 3  د ـ ب ـ الف) 2  هـ ـ ج ـ ب) 1

  مفهوم کدام بیت با بیت زیر متفاوت است؟ -19

  »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی«

  / متحیرم در اوصاف و جمال روي و زیبت درنیاییبه قیاس در نگنجی و به وصف  )1

  ) نه در ایوان قربش وهم را بار / نه با چون و چرایش عقل را کار2

  شک جان جانی ) هر آن وصفی که گویم بیش از آنی / یقین دانم که بی3

  گه که بازگردي گوییم ماجرا را نیاید / آن ) حال نیازمندي در وصف می4

  وند اشاره شده است؟پوشی خدا در کدام ابیات به عیب - 20

  الف) بارخدایا مهیمنی و مدبر / وز همه عیبی مقدسی و مبرّا

  ب) میان عیب و هنر پیش دوستان کریم / تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست

  پوش پوشد از چشم خالیق عیب خود بنمودن است / عیب خود می مردم دریدن عیب پردةج) 

  شستنش توانسته د) غیب او عیب خلق دانسته / عفو او

  هـ) عفو او گیرم ار بپوشاند / نه ز تو علمش آن همی داند؟

  ) هـ ـ ج4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) د ـ هـ1

  است؟ تناسب بیشتريبا کدام بیت » بدان کوش تا به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردي«مفهوم عبارت  -21

  ین مخور غمخورد چند افروز / چو خاکت می ) برو شادي کن اي یار دل1

  ) سعدي چه کنی شکایت از دوست / چون شادي و غم نه برقرار است2

  عقالن مرو دنبال آن شادي که غم گردد اندازه انجامد / چو بی هاي بی ) غمی خور کان به شادي3

  عدم پردةسازند در  / کار اقبال تو می ) در وجود غم چنین بددل چه باشی بهر آنک4
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  »3«صفحه                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ و تجربی) عمومی (ریاضی دفترچه  
  

بـا کـدام بیـت    » ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمـین بپـرورد.   دایۀ بگسترد وبا را گفته تا فرش زمردین فراش باد ص«مفهوم عبارت  -22

  تناسب بیشتري دارد؟

  گشا کرده است ، گره را گره) مکن ز بستگی کار شکوه چون خامان / که صبر غنچه1

  هان کردبازآمدنت در چمن انداخت / سلطان صبا پر زر مصریش د مژدة) گل 2

  ) هر ساعت از لطیفی رویت عرق برآرد / چون بر شکوفه آید باران نوبهاري3

  ) طفل گیا شیر خورد شاخ جوان گو ببال / ابر بهاري گریست طرف چمن گو بخند4

  مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟ - 23

  »اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد«

  آلود بیدار است تا در دامن است پوشی نیست بهتر از سکوت / پاي خواب اهالن را پرده) ج1

  ) عیدست مرگ، دست به هستی فشانده را / پرواي باد نیست چراغ نشانده را2

  ) هر که را اسرار عشق اظهار شد / رفت یاري زان که محو یار شد3

  رسان دوست  ي رسالت) گر زر فداي دوست کنند اهل روزگار / ما سر فداي پا4

  شود؟ ترتیب از کدام ابیات دریافت می به» رسانی خداوند ـ فناي عاشق ـ ناپایداري انسان ـ فاش شدن راز عشق روزي«مفاهیم  -24

  نتانم فرق کردن از دلم دلدار را گردد دلم در پرتو دلدار من / می الف) محو می

  ت و صال در داده خوان انداختهخوان نوالش منع نیست / در گشاده اس خانۀ ضیافتب) در 

  ج) در این بساط به تمکین خود مشو مغرور / که پیش سیل فنا، کوه و کاه هر دو یکی است

  د) سرشکم آمد و عیبم بگفت روي به روي / شکایت از که کنم خانگی است غمازم

  ) ج ـ ب ـ الف ـ د4  ) ب ـ ج ـ الف ـ د3  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2  ج ـ د ـ) ب ـ الف 1

  ها با بیت زیر یکسان است؟ مفهوم کدام بیت - 25

  »چه گویی هوش دار / تا نباشد در پس دیوار گوش پیش دیوار آن«

  الف) سخن گر گویی و آهسته گویی / تو را هرگز نیارد زرد رویی

  پیش آرد صد گوهر ایمانش به گو سخنش بسته در گوش دل آهسته / تا کفر  ب) می

  این جرم خاك را که تو امروز بر سري دم است /رج) آهسته رو که بر سر بسیار م

  خوار گوش د) در سخن با دوستان آهسته باش / تا ندارد دشمن خون

  ) د ـ ب4  ) ج ـ الف3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

 ))2و  1(دروس  دهم) ـ 4تا انتهاي صفحه  1(درس  دوازدهم( زبان عربی

 **ن األَصح26ـ35( :أو التَّعریب هومو األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المف عی (  

  »:یالحکمۀِ من قلبی علَی لسان بیعانی فَظَهرته اً للّحأَخْلَصت سبعینَ صبا -26

  پس سرچشمه حکمت از قلبم بر زبانم آشکار شد!سنود صبح به خدا اخالص ورزیدم. ) 1

  ر شد!هاي حکمت از قلبم بر زبانم آشکا ) هفتاد صبح براي خدا مخلص شدم. پس سرچشمه2

  هاي حکمت از قلبم بر زبانم ظاهر شد! ) نود روز براي خدا مخلص شد پس سرچشمه3

  ) هفتاد روز براي خدا مخلص شد پس سرچشمه حکمت از قلبم بر زبانم ظاهر شد!4

  ......................رَةً: ابراهیم (ع) شاهدوا أصنامهم مکَس ۀِلَفْحصنَمِ الکبیر فَلما رجعوا من الف العلی کَت سعلَّقَ ابراهیم (ع) الفأ - 27

  هایشان را شکسته دیدند! گشتند بت ) تبر را بر شانه بت بزرگی آویخت پس وقتی که از جشن باز می1

  شان را دیدید! هاي شکسته شتند بت) تبر بزرگ را بر شانه بت بزرگی قرار داد پس هنگامی که از جشن برگ2

  شان را دیدند! کستههاي ش گشتند بت گاه که از جشن باز می رار داد پس آن) تبر را بر شانه بت بزرگ ق3

  !هایشان را شکسته دیدند ) تبر را بر شانه بت بزرگ آویخت، پس هنگامی که از جشن برگشتند، بت4

  سبوع!لزیارة اإلمام الثامن و سیرجعون نهایۀ األُ ۀمشهد المقدستنا إلی فینَ من شرکَموظَّ سافر ستَّۀُ -28

    !تشو پایان هفته باز خواهند گ د) شش کارمند از شرکت ما به مشهد مقدس براي زیارت امام هشتم سفر کردن1

  کنند و آخر هفته باز خواهند گشت! ) شش تن از کارمندان شرکتمان به مشهد مقدس سفر کرده بودند تا امام هشتم را زیارت2

  گردند! هفته باز می ردند تا امام هشتم را زیارت کنند و آخر) شش کارمند شرکت ما به مشهد مقدس سفر ک3

  دند و پایان هفته باز خواهند گشت!امام هشتم سفر کرده بوبراي زیارت ) شش کارمند از شرکت ما به مشهد مقدس 4

  صونِ النَّضرَة:غُذات ال/ شَجرةِ أُنْظُروا لتلک ال -29

  بلند و تر و تازه است! هاي ) به آن درخت بنگرید که داراي شاخه2    تازه است!نید که داراي شاخه تر و ) به این درخت نگاه ک1

  هاي تر و تازه است! ه داراي شاخه) به آن درخت بنگرید ک4  هاي سرسبزي دارد! ه کنید که شاخه) به آن درخت نگا3

30- »ا جاءنا لَمندن عقِّ مم بِالحقههعنوا مالّذینَ آم الوا اقْتُلوا أَبناء:«  

  اند را بکشید! با او ایمان آورده ها آمد، گفتند: فرزندانی که ) زمانی که حقیقت از سوي ما براي آن1

  ها ایمان آورده بودند بکشید! آن ) زمانی که حق را از جانب ما براي آنان آورد، گفتند: پسران کسانی را که با2

  شید!اند بک : پسران کسانی را که با او ایمان آورده) هنگامی که حقیقت را از جانب ما براي آنان آورد. گفتند3

  با او ایمان آورده بودند بکشید! حق از نزد ما برایتان آمد. گفتند: پسران کسانی را که) هنگامی که 4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (ریاضی و تجربی) فترچه د                                                           »4«صفحه  

  دماً؟:قَلب یقدر علی سماعِ صوت الساعۀِ من مسافَۀِ أربعینَ هلْ تَعلَم أَنَّ الکَ -31

  تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدم بشنود؟! سگ می دانی که ) آیا می1

  دانی که سگ قادر است صداي ساعت را از مسافتی چهل قدمی بشنود؟! ) آیا می2

  تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدمی تشخیص دهد؟! دانی که فقط سگ می ) آیا می3

  اعت را از چهل قدمی بشنود؟باشد که صداي س دانی که سگ حیوانی است که قادر می ) آیا می4

32 - ین الصحیح:ع  

  ان است!زاش، فرو به خورشیدي که شعله نگرم میرَة: و شَمسِ الّتی / جذْوتُها مستَع) و انْظُر إلَی ال1

  دانید! روز قیامت است ولی شما نمیونَ: این ملتع کم کُنتم ال) هذا یوم البعث ولکن2

3مها الّذین آمنوا لتقولونَ ما ال تَف ) یا أیدهید! گویید آنچه را که انجام نمی اید، چرا می اي کسانی که ایمان آورده :لونَ!ع  

    ها نجات دهد! قوم را از پرستش بت کرد تا (ع) تالش می خلیللیل (ع) حاولَ أَنْ ینْقذَ قَومه من عبادةِ األصنام: ابراهیم خ) إبراهیم ال4

 : الخَطأَعین  -33

  کالس دارد! پانزدهت مدرسه است و هر مدرسه فدرسۀٍ خَمسۀَ عشَرَ صفّاً: در شهر ما هم کُلِّل ینَتنا سبع مدارِس و) فی مد1

  شود! هاي درختان در فصل بهار سبز رنگ می اللَّونِ: برگ صل الربیعِ أَصفَرَف) تُصبِح أوراقُ األشجارِ فی 2

  بعینَ سنَۀً. ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است!س ) تَفَکُّرُ ساعۀٍ خیرٌ من عبادة3ِ

  گردد! أَجرُ استغفارِ الولَد للْوالدینِ بعد موتهِما: پاداش آمرزش طلبی فرزند براي پدر و مادر، بعد از مرگ آن دو جاري می ) یجرْي4

 »: أمثالهامن جاءبالحسنۀِ فله عشرُ «فی المفهوم:  الصحیحعین  -34

  !ببخش مال و مترس از کمی که هر چه دهی / جزاي آن به یکی ده ز دادگر یابی) 2  !ما تَقَدموا ألنفسکم من خیرٍ تجدوه عند اهللا) 1

    !کسی کوي دولت ز دنیا ببرد / که با خود نصیبی به عقبی ببرد) 4  !إنَّ اهللا سریع الحساب مربهئک أجرهم عند أول) 3

  عین الصحیح فی التعریب:» قوام کافر خود، با ما سخن گفته است.ها با ا روش پیامبران و درگیري آنره راه و قرآن کریم دربا« -35

  ةِ األنبیاء و صراعهم مع أقوام کافرینهم!لکریم من سیرَاا قرآنُ ن) قَد حدث1َ

  أقوامهم کافرین! األنبیاء و صراعهِم مع ةِرَد حدثَنا القرآن الکریم من سیکان قَ) 2

3و ص ن سیرَةِ األنبیاءع ثَنا القرآنُ الکریمدح هِم الکافرینَ) قَدع أقوامهم مراع!  

4ثُنا) قد تُحع أقوام کافرینهم! دهم مراعن سیرَةِ أنبیاء و صع القرآنُ الکریم 

  )36 ـ 39** اقْرَأ النص التالی ثُم أجِب عن األسئلۀ: (

 ...أقول لها ال یلون ی لماذا؟أم تسألنیو حین  ) القلم األبیض جانباًانداختم (می ) أرمییمداد رنگ( مرة أشتري علبۀ ألوان کلّ یف کنت طفالً عندما«

لم ذلک لم کنت أع سوي لونها الحقیقی و لو اًلون یهاصادق و نقی ال یخفی الحقائق و ال یعط هألنّلماذا األبیض ال یلون؟  داًفهمت جیو بعد أن کبرت، 

 نحن. خطاءناأ )یمپاك کن( أمورنا لنمحو لم األبیض فی کلّو قلوبنا الطاهرة فنحن نحتاج إلی الق البیضاءلیتنا لم نهمل فی أقالمنا  یا...فیه أبداً أهمل

  »إلی الطهارة فی حیاتنا إلیه لنعود بحاجۀٍ

  عین الصحیح: -36

1 (أَحبکُلَّب ت ن عرم2  وان!  لبۀ ألاأللوانِ م بعض) کُنْت األقالم فی الزاویۀ! یت  

  ) القلم األبیض للقضاء علی األخطاء!4  الیلون! ض) لقد قهمت من طفولتی لماذا األبی3

  ): الخطأن (عی ..................... هلأنّ .عرفت لماذا القلم األبیض الیلون -37

  !و صادقٌ ) طاهر2ٌ    خفی الحقیقۀ دائماً!ی) 1

  ) بلونه یکشف الحقیقۀَ کماهی!4    !ۀالحقیق تریس ال )3

  :اج إلی القلم األبیض؟تحلماذا ن -38

  !لقضاء طفولتنا) 4  !لإمحاء أخطاءنا) 3  !ألنّه لونٌ فرح) 2  !ألن نکبرَ فی حیاتنا) 1

  فی الحیاة؟ رُقَصنُ لمن ال - 39

  ب طاهرة!ذین لدیهم قلو) عن أولئک ال2ّ  ملونۀ! اً) عن أولئک الذین یشترون أقالم1

  بیضاء! اً) عن أولئک الّذین یرمون أقالم4  فی الحیاة! تاج إلیهمنح) عن األشخاص الّذین 3

  ) 40ـ  42عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی (** 

  :»تَسألنی« -40

  فعل و فاعله أنت» / تسأیل«و مصدره » سأل«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ ماضیه 1

    فعله و مع فاعله جملۀ فعلیۀحروف أصلیۀ /  ثالثۀمضارع ـ للغائبۀ ـ له  )2

  مع فاعله جملۀ اسمیۀ فعل و» / ت«زائد ال هو حرف» سـ ـ أ ـ ل«ه األصلیۀ وف) مضارع ـ للغائبۀ ـ حر3

  مزید ثالثی / فعل و فاعله األمـ حروف أصلیۀ  ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ4

  »:لم أهمل« -41

  اسمیۀ   فعل و جملۀ» / إهمال«و مصدره » ل هـ ـ م ـ« األصلیۀ ـ حروف ) ماضی ـ للغائب1

  مع فاعله جملۀ فعلیۀفعل زائد و هو األلف /  ه) مضارع ـ لغائب ـ له ثالثه حروف أصلیۀ و حرف2

  فعلیۀ مع فاعله و جملۀ فعل و» / إهمال«و مصدره » هـ، م، ل« ارع للمتکلم وحده ـ حروفه األصلیۀ) مض3

  فعلیۀ مع فاعله و جملۀ یل / فعل ومو مصدره ته» هـ، م، ل« وفه األصلیۀلم وحده ـ حر) ماضی ـ للمتک4
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  :»البیضاء« -42

  صفت/  ۀ) اسم ـ مفرد مذکر ـ معرف2  ـ اسم تفضیل / صفت ة) اسم ـ مفرد مؤنث ـ نکر1

  صفت/  ۀ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرف4  الیه   اسم تفضیل / مضاف ۀ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرف3

  حرکات:ال ضبطفی  الخطاء عین -43

1 خارطَرُ!) بالم نهنْزِلُ می ماءفی الس مراکتس) 2  مت شَرَةُ أَجزاءةُ عباداللِاَلْعفی طَلَبِ الح ۀُ أَجزاءع  

  أنْت؟ ) جِئت للْمرَّةِ الْأُولی؛ وکَم مرَّةً جِئت4  ) فَالْآثار الْقَدیمۀُ الّتی اکْتَشَفَها اإلنسان3ُ

  )44ـ  50: (** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ

  ».سائیۀ ذات األلوان المختلفۀمن المالبس النِّ ...................../  متراکم فی السماء ینزل منه المطر بخار .....................إنّ : «ینعین المناسب للفراغ -44

  رةعالمستـ  األنعم) 4  الدررـ  الغیم) 3  الفستانـ  الشررة) 2  الفستانـ  الغیم) 1

  :صحیح فی الحوارعین ال -45

  یف أنت؟ ـ صباح الخیر صدیقیکأنا بخیر و ) 2  ما اسمک الکریم یا أخی؟ ـ ال مع األسف) 1

  کیف وجدوا إیران؟ ـ إنّها بالد جمیلۀ.) 4  هل سافرتم إلی مازندران من قبل؟ ـ أنا من مدینۀ کرمان) 3

  الترتیبی:عین العدد  -46

  !نَعجۀًی أربع و خمسون نَعجۀً و لی ست و تسعون ) لأخ2  نَ جزءاً من رحمته!سعیتأَمسک اهللاُ عنده تسعۀً و  )1

  رةِ اإلمامِ الثّالث!عۀ عشرَ صدیقاً إلی کربالء لزیاس) ذَهبت مع ت4  ) إشتَرَك ثالثۀ عشَرَ تلمیذاً و سبع تلمیذات فی المسابقَۀِ!3

47-  عبارةٍ فیها األَسماء ؟:أکْثَرُأَي  

  ) ال نفهم دروسنا و ال ننجح فی إمتحاناتنا!2  ینِ معاً!دهذا دلیالنِ لفضلِ العلم و ال) 1

  رجمتها الصحیحۀ!) إقْرَأ األحادیث التّالیۀ ثُم عین ت4َ   تُصبح الغُصونُ نَضرة!ال ینزلُ المطر من السماء فَال) 3

  :ءالخطاعین  - 48

  و سبعین! ۀأحد عشَرَ یساوي سبعفی ) سبعۀٌ 2  یساوي سبعین! عشرینَو  ۀٍناقص ستَّ) ستَۀٌ و تسعون 1

  !اثَنین و سبعینیساوي  ثۀالثَ) خمسۀ و سبعون ناقص 4  !أربعۀ و عشرون زائد خمسۀ یساوي سبعۀ عشر) 3

  »الصراط المستقیم و الدین الحقّ ......................اهللا األنبیاء لـ  ......................«لفراغین: عین الصحیح ل -49

  بعثَ ـ تبینوا) 4  أرسلُ ـ یترکن) 3  واأرسلَ ـ یبین) 2  ونینببعثَ ـ ت) 1

  ؟:أکثَرُأي عبارةٍ فیها فعلُ األمرِ  -50

  ) إذا قَدرت علَی عدوك، فَاجعلِ العفو عنه شُکراً للقُدرةِ علَیه!2  طَلَب العلْمِ فریضَۀً!، فَانَّ ینِص) أطلُبوا العلم ولَو بِال1

  تَرجمتها الصحیحۀ! اُذکرۀَ ثُم الی) إقَرَأ األحادیثَ الت4ّ  رِّقَۀٍ!) ال تَدخُلُوا من بابِ واحد و ادخُلُوا من أبواب متَف3َ

 ))3تا انتهاي درس  1(از درس  دهم) ـ 1تا انتهاي درس  1(بخش  دوازدهم( دین و زندگی

   ....................هاست چرا که  آن ....................از دیدگاه حکما، اشتراك آدمی و اشیاء پیرامون او در  - 51

  اي نیازمندند که وجودش از خودش نباشد. آمدن به آفریننده ) موجود بودن ـ در پدید1

  همواره بوده و همواره خواهد بود.دیده بودن ـ ) پ2

  ) موجود بودن ـ همواره بوده و همواره خواهد بود.3

  ) پدیده بودن ـ وجودشان از خودشان نبوده و نیست.4

 اند؟ ید به چه شرطی کردهبه کار برده و در بیانات دیگر خود، آن را مق چه تعبیري » ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته«رسول گرامی اسالم (ص) در خصوص  - 52

  »فی اسماء اهللا االتفکرو«ـ  »اکبر العباده«) 2  »ی ذات اهللاف واالتفکر«ـ  »اکبر العباده«) 1

  »فی ذات اهللا واالتفکر«ـ  »افضل العباده«) 4  »فی اسماء اهللا واالتفکر«ـ  »افضل العباده«) 3

 ایم؟ را ترسیم کرده آیهپیام کدام » شانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی استبخش خداوند و ن هر موجود در حد خودش تجلّی«اگر بگوییم  - 53

  »الی اهللا راءقلفیا ایها الناس انتم ا«) 4  »نور السماوات و االرضاهللا «) 3  »قل اللهم مالک الملک«) 2  »واهللا هو الغنی الحمید«) 1

 یک از موضوعات زیر است؟ ی در شناخت کدامدر احاطه بر امور نامحدود، عامل ناتوان ناتوانی ذهن آدمی -54

  ) حقیقت و صفات خدا4  و صفات الهی ) اسماء3  ) چیستی و ماهیت خدا2  ا) هستی و ماهیت خد1

 ها متفاوت است؟ یک از نظر مفهومی با سایر گزینه کدام -55

  »و بعده و معه اهللا قبلهاال و رأیت رأیت شیئاً  ما«) 2  بخش / چون تواند که بود هستی بخش ) ذات نایافته از هستی1

  / به دریا بنگرم دریا تو بینم ) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم4  / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ) ما چو ناییم و نوا در ما ز توست3

 ؟با مفهوم کدام حدیث تناسب بیشتري دارد» مان از باد باشد دم به دم ه/ حمل ما همه شیران ولی شیر علم«بیت  -56

  »و بعده و معه اال و رأیت اهللا قبلهرأیت شیئاَ  ما«) 2  »فضل العباده ادمان تفکر فی اهللا و فی قدرتها«) 1

  »اللهم التکنی الی نفسی طرفۀ عین ابداً«) 4  »فی ذات اهللا افی کل شی و التفکرو واتفکر«) 3

  خداوند با چه چیزي رابطه مستقیم دارد؟ دانند؟ و افزایش احساس نیاز به چه کسانی خود را نیازمند عنایات پیوسته خدا می -57

  اش با خدا ) افراد آگاه ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه2    ) افراد آگاه ـ پاکی و صفاي قلب1

  اندیش ـ پاکی و صفاي قلب ) جوانان پاك4  اش با خدا اندیش ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه ) جوانان پاك3
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 ناظر به کدام حقیقت است؟» اهللا هو الغنی الحمیدو «مفهوم عبارت شریفه  -58

  .انتها ) وابستگی وجود انسان و سایر مخلوقات به مخلوقی بی1

  اي که وجودش از خودش باشد. ) نیازمندي مخلوقات به پدیده2

  .نیاز بودن خداوند از دیگري در هستی خویش ) استقالل و بی3

  .به دلیل نامحدود بودن حقیقتش) غیرقابل شناخت بودن ذات و اسماء خداوند 4

 خلوقات و خداوند است؟حاکی از مشابهت کدام رابطه بین م »تا که ما باشیم با تو در میانما که باشیم اي تو ما را جان جان/ «پیام بیت  - 59

  ) انسان و غذا4  ) نور با منبع نور3  مسجد ) بنا با2  و نویسنده ) کتاب1

 نویدبخش چیست؟ سازد؟ و به کار گرفتن آن در زندگی، با میچه چیزي بهار جوانی را پر طراوت و زی -60

 اي زیباتر ) اندیشه ـ امید به آینده4  ) عبادت ـ معرفت به حقیقت خدا3  ) عبادت ـ شناخت استعدادها2  ) اندیشه ـ پاکی و صفاي قلب1

 اساسی به این جهان گام نهاده است؟ و چه مقصدي دارد؟ هر موجودي بر چه...» و ماخلقنا السماوات واالرض و ما بینهما العبین « س متن آیهبراسا - 61

  ) برنامه حساب شده ـ تدبیري استوار2  اي ـ برنامه حساب شده ) هدف حکیمانه1

  اي ـ تدبیر استوار ) هدف حکیمانه4  اي ) برنامه حساب شده ـ هدف حکیمانه3

 و تهی دست خواهد بود؟ ، در چه صورت آدمی هیچ نکرده است»علیه الرحمۀ«با توجه به سخن مولوي  -62

  ) دنبال نکردن مقصود آفرینش خود2  ثمر براي رسیدن به اهداف مادي ) تالش بی1

  ) فراموش کردن راه درست زندگی4  ) از یاد بردن اهداف بزرگ در زندگی دنیوي3

 ؟حیوانات و گیاهان، به هنگام رسیدن به سر حدي از رشد و کمال، به ترتیب، چگونه است ،روحیه انسان -63

    پذیري پایان ـ) ثبات و قرار ـ توقف 2    توقف ـپذیري  ـ پایانطلبی  افزون) 1

  توقف ـناپذیري  ) رضایت و آرامش ـ پایان4  توقف ـناپذیري  طلبی ـ پایان نهایت ) بی3

  کدام آیه شریفه زیر تناسب معنایی دارد؟با » اي ندارند. گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره بعضی از مردم می«آیه شریفه  - 64

  ) آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرامش آن است و آنچه نزد خدات بهتر و پایدارتر است.1

  دهیم. ه کنیم، میدز آن را که بخواهیم به هر کس اراطلبد، آن مقدار ا آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می) 2

  الحساب است. اي دارند، و خداوند سریع د نصیب و بهره) اینان از کار خو3

  گویند پروردگار به ما در دنیا عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار. ) و بعضی می4

  د؟خواه ها را چگونه می هاي کدام بعد از وجود انسان است؟ و این بعد، خوبی طلب بودن، از ویژگی نهایت بی -65

  ) روح و جسم ـ در محدوده بندگی4  ) روح ـ در محدوده بندگی3  پایان ) روح و جسم ـ بی2  پایان ) روح ـ بی1

  گیرد؟ و تحقق این امر نتیجه چیست؟ هاي فطري انسان صورت می یک از سرمایه دور شدن از جهل و نادانی، با کدام -66

  ) عقل ـ درك حقایق4  ده ـ شناخت بدي و زشتی) ارا3  ) اراده ـ درك حقایق2  ) عقل ـ شناخت بدي و زشتی1

  دست آمده از کدام عبارت قرآنی، مورد توجه است؟ ، پیام به»خداوند آدمی را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است«اگر بگوییم:  -67

  »رااما شاکرا و اما کفو«) 4  »و ما بینهما العبین«) 3  »فالهمها فجورها و تقواها«) 2  »انا هدیناه السبیل«) 1

  ، بازتاب و نتیجه چیست؟دهد اینکه هر انسانی در برابر گناه و زشتی واکنش نشان می - 68

  »کراً و اما کفورااما شا) «4  »مها فجورها و تقواهافاله) «3  »ال اقسم بالنفس اللوامه) «2  »و نفس و ما سواها) «1

  اند، کدام است؟ ها، پشت به حق کرده دایت براي آنشدن ه فریب کسانی که بعد از روشن باتوجه به نص صریح قرآن، روش شیطان براي -69

  دارد. کند و آنان را از یاد خدا و نماز باز می ) میان آنان عداوت و کینه ایجاد می1

  کند. ) اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و میان آنان عداوت و کینه ایجاد می2

  با آرزوهاي طوالنی فریفته است. ) میان آنان کینه و عداوت ایجاد کند و آنان را3

  نت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.) اعمال زشتشان را در نظرشان زی4

  ....................کسانی هستند که  ....................ترین  از دیدگاه رسول اکرم (ص)، باهوش -70

  کنند. را مالقات می  ) مؤمنان ـ بدون ترس و گریز از مرگ آن2  کنند. ) مسلمانان ـ بدون ترس و گریز از مرگ آن را مالقات می1

  کنند. ) مسلمانان ـ بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می4  کنند. ) مؤمنان ـ بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می3

  خدمت به خلق خدا، ثمره چیست؟ -71

  »ان الدار االخره لهی الحیوان و«) 4  »ثواب الدنیا و االخرهاهللا  فعند«) 3  »م االخرمن آمن باهللا و الیو«) 2  »انا هدیناه السبیل«) 1

  اند؟ اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد؟ و در چه چیزي با منکران معاد مشترك زندگی و رفتار کدام گروه از موحدان به گونه - 72

  ) با وجود اعتقاد به خدا به او ایمان ندارند ـ زندگی و رفتار2  عقاید) با وجود اعتقاد به خدا به او ایمان ندارند ـ افکار و 1

  ) با وجود پذیرش معاد به آن ایمان ندارند ـ زندگی و رفتار4  ) با وجود پذیرش معاد به آن ایمان ندارند ـ افکار و اعتقاد3

  ایم؟ یم کردهاگر بگوییم زندگی دنیا کم ارزش و زندگی آخرت، حقیقی است، پیام کدام آیه را ترس -73

  »نموت و نحیاو قالوا ما هی االّ حیاتنا الدنیا «) 2  »کانوا یعلمون خره لهی الحیوان لوان الدار اال«) 1

  »اباهللا و الیوم االخر و عمل صالح من آمن«) 4  »اهللا من کان یرید ثواب الدنیا فعند«) 3

  تري دارد؟ قرابت نزدیک» ...الدار االخره لهی الحیوان و انّلهو و لعب  و ما هذه الحیاه الدنیا اال«کدام حدیث با آیه  -74

  اند. ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ  ) باهوش1

  شوند. میرند، بیدار میگامی که ب) مردم در خوابند، هن2

  .رساند می ن را از ساحل سختی به ساحل سعادتپلی که انسا) مرگ چیزي نیست مگر 3

  بینم. عادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی) من مرگ را جز س4
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  شود؟ و خداوند چه چیزي را مقدمه تحقق آن قرار داده است؟ اي استفاده می در گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت، از چه سرمایه -75

  »هدیناه السبیل«) خرد و اندیشه ـ 2    »هدیناه السبیل«) اراده و اختیار ـ 1

  »فالهمها فجورها و تقواها«) اراده و اختیار ـ 4  »فالهمها فجورها و تقواها«ـ  ) خرد و اندیشه3

  کتاب کار)) 1و درس  1درس () ـ دهم 26تا انتهاي صفحه  1درس ((دوازدهم  زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- The teacher said that it was necessary for every student .................... to class on time. 

1) came 2) comes 3) was coming 4) to come 
 

77- The most powerful person in ...................... America is ...................... president. 
1) the / 2 ــ) the / the 3) ــ (4 ــ / ــ / the 

 
78- A: Why have you bought this dictionary? 

B: Because I .................... the meanings of the new words in it. 
1) am finding 2) am going to find 3) will find 4) was going to find 
 

79- We don't have very much coffee, I'm afraid, but we can .................... you a little. 
1) spend 2) spare 3) borrow 4) boost 
 

80- The mother put the child on her .................... so that the old man could take the seat. 
1) lap 2) hug 3) case 4) pack 
 

81- I have .................... everything I saw in my notebook during my trip to Europe. 
1) processed 2) recorded 3) provided 4) generated 
 

82- To reach a high level of skill requires talent, ...................., and a lot of hard work. 
1) foundation 2) description 3) dedication 4) appreciation 
 

83- On her doctor's ...................., Janet decided to take some exercise and go on a low-fat diet. 
1) respect 2) regard 3) advice 4) care 
 

84- A: Dad, I'm ashamed of my behavior. 
B: It's okay; you're .................... . 
1) calm 2) cruel 3) impolite 4) forgiven 
 

85- A: All your friends have bought you valuable presents. 
B: What have I done to .................... this? 
1) deserve 2) appreciate 3) handle 4) honor 
 

86- James decided to quit .................... accept the new rules. 
1) not suddenly 2) after a while 3) not surprisingly 4) rather than 
 

87- Unfortunately many people are still ignorant about how coronavirus is .................... . 
1) taken 2) caught 3) spared 4) found 

Part B: Cloze Test 
Throughout history, women have had responsibility for healing the sick. However, it is only in …(88)… times 
that they have been …(89)… to train as doctors at medical schools in Britain. Yet in that short time, they have 
made an enormous contribution to modern …(90)… . The first female doctors were priestesses who gave advice 
about diseases and injuries and ….(91)… medicines. In ancient Rome, women healers were considered skillful 
and …(92)… . 

 
88- 1) immediate 2) entire 3) recent 4) common 

 
89- 1) educated 2) allowed 3) selected 4) predicted 

 
90- 1) medication 2) medicine 3) strategy 4) physician 

 
91- 1) founded 2) generated 3) prepared 4) distinguished 

 
92- 1) respected 2) available 3) specific 4) improved 
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Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

The Greek philosopher 'Plato' has had an enormous influence on the thought and literature of the world. He 
grew up during the Peloponnesian War, when the greatness of Athens came to an end. The injustices of the new 
rulers made him turn from politics, which had interested him, and devote himself to philosophy. That is, he 
studied and tried to understand and explain the truth about the world around him. 
Plato was the most famous pupil of that other Greek teacher Socrates, and he wrote down the words of his 
master. In two of his works, he gave accounts of Socrates’ death. Plato also made Socrates the chief speaker in 
most of his Dialogues, which are imaginary conversations on philosophy. It was in these dialogues that Plato 
put forward his ideas. Following the example of Socrates, he tried to find answers to such questions as "What is 
justice?", "What is beauty?", and "What is goodness?". One of the greatest of Plato's dialogues, The Republic, 
describes a perfect state. 
Plato believed that rulers should be trained from their earliest youth to rule not for their own benefit but for 
the good of all the people in the state. However, the young prince whom Plato himself taught governed as badly 
as anyone else. 
 

93- According to the passage, Plato devoted himself to philosophy because .................... . 
1) he did not like politics  2) he studied and tried to understand the truth 
3) the greatness of Athens came to an end 4) of the injustice of the rulers 
 

94- Which sentence about Plato is NOT true? 
1) Plato included Socrates in his written work. 
2) Plato described Socrates' death in his work. 
3) Plato was the most famous teacher of Socrates. 
4) Plato has had an enormous influence on the thought and literature of the world. 
 

95- Which of the following is NOT TRUE about Plato's Dialogues? 
1) They are about important subjects. 
2) They are about some issues in philosophy. 
3) Plato himself is one of the people in the conversations. 
4) The conversations are the product of Plato's mind. 
 

96- The word "state" in paragraph 3 means .................... . 
1) country 2) condition 3) manner 4) organization 
 

Passage 2: 
Scientific research on tooth decay has recently produced some surprising findings. One shows that cheddar 
cheese may actually prevent the tooth-decay process. It seems to have decay-slowing effect on human teeth if it 
is eaten immediately after sugar. Why cheese should have such an effect is unknown. It is speculated that the 
food might interfere with the acid that decays teeth or with bacteria that produce the acid. If so, it would be the 
first common food found to have this useful property. The other surprising research finding was that heavily 
sweetened cereals proved about equally effective in causing decay whether they contained eight percent sugar 
or almost eight times that much. 
 

97- The number of the findings referred to in this passage are .................... . 
1) one 2) two 3) three 4) eight 
 

98- Cheddar cheese seems to .................... . 
1) make sugar taste sweeter  2) help in the digestion of food 
3) interfere with the function of teeth 4) decrease the rate at which teeth decay 
 

99- The word "they" in line 6 refers to .................... . 
1) people 2) teeth 3) cereals 4) types of sugar 
 

100- It can be inferred from the passage that the research on the relationship between cheese and tooth decay 
.................... . 
1) will be continued  2) has not been accepted 
3) will be slowed considerably 4) has been found to be perfect 
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101-  
  

  

  

  

     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستاندوم اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

   زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)

   ندگیندگیدین و زدین و ز

   معارف اقلیتمعارف اقلیت

   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

   ریاضی تجربیریاضی تجربی

   شناسیشناسی  زیستزیست

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

   اقتصاداقتصاد

   ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   نطقنطقمم

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 9/8/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 
    

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )9تا انتهاي درس  6(درس  1) ـ فارسی 3(از ابتداي ستایش تا انتهاي درس  3فارسی   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

 )4و  3(دروس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی زبان عربی 

  )4تا انتهاي درس  1(درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   نسانی)نسانی)عمومی (اعمومی (ازبان عربی زبان عربی 

 )6تا انتهاي درس  4(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

  )7تا انتهاي درس  5(درس  1ـ دین و زندگی ) 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)

 کتاب کار) 2و درس  2(درس  1) ـ زبان انگلیسی 33تا انتهاي صفحه  1(درس  3زبان انگلیسی   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 )3(فصل  2) ـ ریاضی 1(فصل  1) ـ ریاضی 1(فصل  3ریاضی   ریاضی تجربیریاضی تجربی

 )2و  1(فصول  2شناسی  زیست ) ـ1گفتار  2و فصل  1(کل فصل  3شناسی  زیست  شناسیشناسی  زیستزیست

 2و  1فصول   شناسیشناسیزمینزمین

 تا ابتداي گرما) 4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3(فصل  1) ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

  شیمیشیمی
 1) ـ شیمی 23، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن صفحه pHتا ابتداي  1(فصل  3شیمی 
تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي  2و فصل  34اتم و رفتار آن صفحه  از ابتداي ساختار 1(فصل 

  65و نافلزي صفحه 

  حسابانحسابان
 1)) ـ حسابان 81الی  69(صقفحه  4(فصل  1)) ـ ریاضی 22الی  2(صفحه  1(فصل  2حسابان 

  ))28الی  7(صفحه  4تا انتهاي درس  2: از درس 1(فصل 

  هندسه/ گسستههندسه/ گسسته
و  1(فصل  3) ـ هندسه 14تا ابتداي قضیه تقسیم صفحه  2و درس  1: درس 1گسسته (فصل 

  )2(فصل  1) ـ هندسه 27تا ابتداي دترمینان و کاربردها صفحه  2درس 

ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی   )4(فصل  1) 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
ی و ) ـ ریاض16تا ابتداي اعمال بر روي پیشامدها صفحه  2و  1: دروس 1(فصل  3ریاضی و آمار 

 )2(فصل 1آمار 

 )4تا انتهاي درس  1(از درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عربی اختصاصی عربی اختصاصی 

 3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش   اقتصاداقتصاد

 )12ـ  9ـ  6ـ  3(دروس  1) ـ علوم و فنون ادبی 2و  1(دروس  3علوم و فنون ادبی   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )7تا انتهاي درس  5(درس  1شناسی  ) ـ جامعه2و  1(دروس  3شناسی  جامعه  عیعیعلوم اجتماعلوم اجتما

 )8تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ تاریخ 2و  1(دروس  3تاریخ     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
تا  3) ـ جغرافیاي ایران (درس 32تا ابتداي مدیریت روستاها صفحه  2و  1(دروس  3جغرافیا 

 )5انتهاي درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
تا  1ـ فلسفه (درس  23تا ابتداي صفحه  2ه دوازدهم: درس اول تا آخر درس سوم از صفحه پای

 )4تا انتهاي درس  1) ـ منطق (درس 4انتهاي درس 

  2و  1دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  ويويپیشرپیشرآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

  شماره داوطلبی: ................................شماره داوطلبی: ................................  نام و نام خانوادگی: .............................نام و نام خانوادگی: .............................

  دقیقهدقیقه  140140گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  110110تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  شمارهتا   از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 30  116  101  16  حسابان  1

  دقیقه 18  130  117  14  هندسه   2

  دقیقه 19  145  131  15  گسسته  3

  دقیقه 43  180  146  35  فیزیک  4

  دقیقه 30  210  181  30  شیمی  5

  

   داوطلب گرامی:

 مراتـب را  برگ، نادرست و یا ناقص درج شده استچه مشخصات شما در قسمت فوقانی پاسخچنان ،

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  

  

  
  

  باشد و پیگرد قانونی دارد. راي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میوي است و هرگونه چاپ و تکثیر بـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//77//1818جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  سیروس نصیري  حسابان

  امیر هویدي ـ طلوعی  هندسه 

  امیر هویدي ـ طلوعی  گسستهریاضیات 

  یاب علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  سحر طاوسی ـ یوسفی  شیمی

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
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  »1«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشروي ـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

  )))70الی  38(صفحه  2فصل ) ـ یازدهم ()117الی  94(صفحه  5فصل ـ دهم ( )))12الی  2(صفحه  1درس ( 1فصل (دوازدهم ( حسابان

fاگر -101 ( x ) x  22 3 باشد، تابع 1
f (x)

g(x)  3
2

  کند؟ از کدام نقطه زیر عبور می 

1(( , )7 9  2(( , )7 9  3(( , )7 9  4(( , )7 11  

fنمودار دو تابع -102 (x) وg(x) داده شده است. دامنه تابع
f(x )

y
g(x)




1

2
  کدام است؟ 

1(( , ] 3  

2(( , ) 3  

3([ , )3  

4(( , ] { } 5 3  

yاگر نمودار تابع - 103 f (x )  fبه صورت مقابل باشد، نمودار تابع 2 ( x)1 کدام است؟  

1(

 

    2(

   

3(

  

  4(

  
  است؟از توابع زیر درست رسم شده  ه تعدادنمودار چ -104

  
  ) سه4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

fاگر نمودار تابع - 105 (x) صورت مقابل باشد، تابع بهy f (x ) 2 yو خط 2 
3

2
  اند؟ در چند نقطه متقاطع 

  ) صفر1

2 (1  

3 (2  

4 (3  

yتابع -106 x x 2   کند؟ کنیم، تابع حاصل تابع اولیه را با چه طولی قطع می راست، سپس دو واحد به پایین منتقل میرا دو واحد به سمت  2

1 (1  2(1  3(
1

2
  4(

1

2
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برد تابع - 107

x x

f (x) x

x x

  


  
   


2 1 1

2 1 2

2 6 2 4

  برابر کدام مجموعه است؟ 

1(( , ) 3  2(( , ) 2  3(( , )   4(( , )2 2  

براي تابع -108

f :[ , ) ( , ]

f (x)
x


   


 


1
3

3

1



  کدام نمایش قابل قبول است؟ 

1(

f : [ , ) ( , )

f (x)
x

   





3 1

1



    2(

f : [ , ) ( , )

f (x)
x

  





3

1

 

    

3(

f : [ , ]

f (x)
x

  





3 1

1



      4(

f : [ , ) ( , )

f (x)
x

   





3 2

1



    

)که تابع ثابت باشد، در صورتی gتابعی خطی گذرا از مبدأ مختصات و  fاگر  - 109 , ) g4 و 2
f ( ) g( )

f ( ) g( )






2 3
4

2 3 1
  کدام است؟ fباشد، شیب تابع خطی  

1(
4
11

    2 (6/0  3(
3
11

  4(/0 4  

]با دامنه g(x)و  f(x)اگر دو تابع  -110 , ]1 h(x)با هم برابر باشند، نمودار تابع  3 (f g)(x) x   2   چگونه است؟ 1

1(

 

  2(

 

  3 (

  

4 (

  

اگر تابع -111
x(m ) x

f (x)
(n ) x x

 


  3 2

1 4 4

1 1
g(x)باشد دامنه تابع گویايتابعی گویا  

x nx m


 2

1

2
  کدام است؟ 

1({ , } 1 2    2({ , } 1 2    3({ } 1    4({ } 2    

fدامنه تابع -112 (x)
x


 

1

4 1
  ؟نیستشامل چند عدد طبیعی  

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

  کدام رابطه زیر تابع است؟ -113

1(x x y  2 24 1    2(x x y   2 26 9    3(x sin x xy    4(y x x | x | 2    
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fضابطه وارون تابع - 114 (x) x
x

 
3

xبراي   کدام است؟  

1(
x x

f (x)  


2
1 12

2
    2(

x x
f (x)  


2

1 12

2
  

3(
x x

f (x)  


2
1 2 12

2
    4(

x x
f (x)  


2

1 2 12

2
  

fاگر -115 (x) x x  4 وg(x) x x  4 باشد، نمودار تابعh(x) (fg)(x) کدام است؟  

1(

 

  2(

   

3 (

  

4 (

  

fاگر - 116 (x) x x  2 4 g(x)و 4 x باشد معادله(gof )(x) (fo(g ))(x)    چند ریشه دارد؟ 2

  3) 4  ) صفر3  2) 2  1) 1

  ))1(درس  1(فصل  3هندسه 

ijAاگر ماتریس -117 [a ]  3 ijکه 3

i j i j

a k k
i j

i j

 


   




2

2

4 3

2

  م است؟کدا kیک ماتریس قطري باشد مجموع مقادیر  

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

Aهاي اگر ماتریس -118

 
   
  

1 2

1 1

2 1







و 

a b

B

a b

  
   
   

2 2

2 2 1

2 1 4

Aباشند و  B O2  مقدار ،a b2   کدام است؟ 3

1(8  2 (10  3 (15  4 (17  

Aاگر -119 A2 Aو 2 B I گاه ماتریس ، آنB2 کدام است؟  

1 (A  2 (I  3(A I  4 (B  

)اگر -120 x ) (y ) (z )A B C      2 4 1 7 3 1 xبرقرار باشد مقدار Cو  A ،Bبین سه ماتریس  2 y z 2 کدام است؟  

1(  2 (1  3 (2  4 (7  

Aاگر -121
 

    

2 1

4 2
A)، حاصل I)( A I)  22   کدام است؟ 2

1(I2    2(A I 3 2  3(A I 7 2  4(A I3 2  

A)حاصل Bو  Aمرتبه  براي دو ماتریس مربعی و هم -122 B) (A B)  2   کدام است؟ 2

1(AB4  2((A B )2 22  3((AB BA)2  4(BA4  
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AB، اگرBو  Aبراي دو ماتریس مربعی و هم مرتبه  -123 BA ABو 3 kB A3   کدام است؟ kمقدار  3

1 (9  2 (3  3 (27  4(3    

هاي معادله جواب -124 
X

x

X

 
            

3
1 3

2 1 4
2 1 1

  کدام است؟ 

1(,5   2(, 4 1  3(,3 1  4(,  4  

ijصورت را به Aبه نام  nمرتبه  ماتریس مربعی -125

i j n
a

i j n

   
 

  

1 1

1
  کدام است؟ A1399کنیم. ماتریس تعریف می 

1 (A  2 (I  3(A    4(I    

اگر -126

a b

A c d

e f

3 6

2 4

1 2

   
        
       

  کدام است؟ Aهاي ماتریس  ، مجموع درایه

  1) 4  2) 3  4) 2  صفر )1

  )1(دهم: فصل  2و  1 هندسه

BECکند. اگر قطع می Eرا در نقطه  ACضلع  BIمتقاطع هستند و امتداد  Iدر نقطه  Aو نیمساز زاویه  ABعمودمنصف  زیردر شکل  -127  114 

  چند درجه است؟ Aگاه اندازه زاویه  باشد، آن

1(74  

2(76  

3(90  

4(38    

ABCD،ABدر مستطیل  - 128  ADو 12   ABو کمان دوم ضـلع   Eرا در  CDکنیم. کمان اول ضلع  کمان رسم می 10و به شعاع  Cو  A. به مرکزهاي 6

  است؟ ADEچند برابر محیط مثلث  AFCEکند. محیط چهارضلعی  قطع می Fدر  را

1(
5

2
  2 (2  3(

7

6
  4(

4

3
  

ABC،Aدر مثلث  -129  100  اگرO  محل برخورد نیمساز داخلی زاویهB  با عمودمنصف ضلعBC وO  زاویه  خارجیمحل برخورد نیمسازC   بـا

BOOاین عمودمنصف باشد و  80 اندازه زاویهCO O کدام است؟  

1(30    2(60    3(20    4(45    

ABC،ABدر مثلث  - 130  14،BC  ACو 18    کدام نابرابري درست است؟ 10

1(  C B A   2(  A C B   3(  B A C   4(  B C A   

  ))1(درس  1(فصل  گسستهریاضیات 

  ؟نداردکدام گزاره مثال نقض  -131

  ) مجموع هر دو عدد اول، عددي اول است.2  عدد مرکب عددي مرکب است.دو ) مجموع هر 1

  ضرب هر دو عدد اول عددي مرکب است. ) حاصل4  ضرب هر دو عدد طبیعی عددي مرکب است. ) حاصل3
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  رد؟کدام گزینه مثال نقض دا -132

kگاه ضرب دو عدد طبیعی متوالی باشد، آن حاصل k) اگر 1 4   مربع کامل است. 1

  ) مجموع هر دو عدد گویا عددي گویا است.2

) عدد3
n
22   ، عددي اول است.nبه ازاي همه عددهاي طبیعی  1

  ها کمتر نیست. هندسی آن) میانگین حسابی دو عدد نامنفی، از میانگین 4

  کدام گزینه درست است؟ - 133

a،a) براي هر عدد حقیقی 1
a

 
1

2   

،yو  x) براي هر دو عدد حقیقی مخالف صفر 2
x y

y x
  2    

3(A { , , , } 1 2 3 Sیک زیرمجموعه از 4 { , , , , } 1 2 3 4 nاست و 5 Sاگر ،n 3 nگاه عددي اول باشد آن 2 A.  

دو عدد گنگ باشند واگر )4  2 .گنگ است  

 کدام است؟» صورت مجموع سه مربع کامل از اعداد طبیعی نوشت توان به می هر عدد طبیعی را«هاي نقض براي حکم  یکی از مثال -134

1 (10  2 (9  3 (12  4 (11  

 هاي زیر با بقیه فرق دارد؟ یک از گزاره روش استدالل در کدام - 135

گاه یک عدد گنگ باشد، آن x) اگر 1
x

1
  نیز گنگ است. 

xدر f) اگر تابع 2 a  پیوسته ولیg درx a گاه ناپیوسته باشد، آنf g درx a .ناپیوسته است  

  یک واحد بیشتر است. 8) مربع هر عدد فرد طبیعی، از مضرب 3

  توان رسم کرد. ) از یک نقطه فقط یک خط موازي خط مفروض می4

abدو عدد حقیقی باشند و bو  aاگر «براي اثبات گزاره   -136  گاه آنa  یاb  «تر است؟ کدام روش استدالل مناسب  

  مستقیم) اثبات 4  ها ) اثبات با در نظر گرفتن همه حالت3  ) اثبات غیرمستقیم2  ) اثبات بازگشتی1

n،nبراي هر عدد طبیعی «ارزي زیر استداللِ به کار رفته براي اثبات گزاره  کدام هم - 137 n 2 5   کند؟ را توجیه می» عددي فرد است 9

1((p q) ( q p)       2((p q r) (p r) (q r)       

3((p q r) (p r) (q r)       4((p q r) (p r) (q r)       

a)هاي مرتب مانند چه تعداد از زوج - 138 , b) از اعداد صحیح با شرایطa , b  100 طوري که تساوي وجود دارد به 100
a b a b

 


1 1 1
  برقرار باشد؟ 

  100) 4  99) 3  1) 2  ) صفر1

n،عددي گنگ باشد nاگر «کدام عدد کلیت حکم  -139 n 24 12   کند؟ را نقض می» نیز عددي گنگ است 1

)2  ) صفر1
5 3

2
  3(2 3  4(

3 2

4
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a)؟دهد نمیارز را نشان  کدام گزینه دو گزاره هم -140 , b )  

1» (a b « و»a b3   »عددي مرکب 3«و » عددي فرد 2) «2    »3

3» (a  و » است 4مضرب»a2  4  »است 4مضرب» (a ab b  2 2  «و
b b

(a )  
2

2 3

2 4
   

  کند؟ را نقض می» پذیر است بخش 3گاه رقم یکان آن بر  پذیر باشد، آن بخش 3اگر عددي بر «یت حکم لکدام عدد ک - 141

1 (33  2 (37  3 (27  4 (60  

n«گزاره  pعدد صحیح و  nفرض کنید  -142 8 pقرار داد تا گزاره Qتوان به جاي  باشد، کدام گزینه را می» عددي فرد است 5 Q   یک گـزاره

  درست باشد؟

1(n 13 n)2  عددي فرد است. 1 n 2 n)4  عددي فرد است. n17)3  عددي زوج است. 6    عددي زوج است. 4

  دو عدد گنگ باشند، کدام گزینه همواره گنگ است؟ bو  aاگر  -143

1(a b2 3  2(ba  3(
a

b

1
  4(

a

6
  

144- na , a , , a1 2   ــتند و ــحیح هس ــددهاي ص nbع , b , , b1 2     ــه ــی ب ــداد ول ــان اع ــم هم ــه   ه ــرار گرفت ــري ق ــب دیگ ــد،  ترتی ان

nاگر nA (a b )(a b ) (a b )   1 1 2 2  کدام گزینه درست است؟  

1 (A  2    زوج است.همواره (A  به ازايn.هاي فرد، زوج است  

  همواره فرد است. A) 4    فرد است. Aزوج باشد،  n) اگر 3

گویا باشد، حاصل عددي گنگ ولی عددي گویا و اگر -145      2 3 22 3   کدام است؟ 1

  است. 1) برابر 4  ) گاهی گویا و گاهی گنگ است.3  ) همواره عددي گنگ است.2  ) همواره صفر است.1

  ))3و  1هاي  فصل(تا ابتداي سقوط آزاد) ـ دهم  1فصل (دوازدهم ( فیزیک 

  هاي زیر یکسان هستند؟ و یکاي فرعی چه تعداد از کمیت SIیکاي  -146

  وهـ) نیر  د) انرژي  ج) سرعت  ب) فشار  الف) تندي

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

xدر رابطه -147 AB Bt2   اگرx جایی و یکاي آن متر و  نماد جابهt  زمان و یکاي آن ثانیه باشد، یکاي نمادA  وB ترتیب از راست به چـپ   به

  کدام گزینه است؟

1(
m

، s
s

2
2

  2(
m

، s
s

  3(
m

، s
s

2  4(
m

، s
s2

  

/فاصله بین دو شهر -148 km31   فرسنگ) 6000 1ذرع و ذرع cm104 1این فاصله برحسب فرسنگ چقدر است؟ ( .است 2

1 (10  2 (15  3 (5  4 (50  

)صورت گیري عدد گزارش شده به ندازهدر یک ا -149 / / ) g4 2 0 1 دهد؟ درستی نشان می گیري را به است. کدام گزینه دقت وسیله اندازه  

  »3«و » 2«) گزینه 4  2/0) 3  1/0) 2  05/0) 1
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  لیتري کدام است؟ 5/1هاي آب براي پر کردن یک بطري  ی تعداد قطرهدر نظر بگیریم، مرتبه بزرگ mm3هایی کروي با قطر اگر آب را به صورت قطره - 150

1(1410  2(210  3(1010  4(610  

چنـد   Bلیتـر از مـایع    3 ،کیلوگرم کمتر باشد B ،2مایع  lit10از جرم Aاز مایع  lit4است. اگر جرم Bبرابر چگالی مایع  A ،5/1چگالی مایع  -151

  کیلوگرم است؟

1 (5  2 (5/1  3 (5/2  4 (7  

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره -152

  الف) نمک، شیشه و یخ جزو جامدات بلورین هستند.

  یکسان است.ب) فاصله ذرات سازنده مایع و جامد تقریباً 

  افتد. تر از مایعات اتفاق می ج) پدیده پخش در گازها سریع

  شود. چسبی یک مایع می د) افزایش دما سبب کاهش نیروي هم

  هـ) حالت ماده به چگونگی حرکت ذرات آن و بزرگی نیروي بین ذرات بستگی دارد.

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

رود. اگر سطح مقطـع   نسبت به سطح آزاد آبِ درون ظرف، باال می cm50ر داخل لوله تا ارتفاعدهیم. آب د لوله مویینی را در ظرف آبی قرار می - 153

/این لوله mm20 هاي آب و شیشه چند نیوتون است؟  باشد، نیروي دگرچسبی بین مولکول 2
g

)
cm

 آب 3
و 1

N
(g

kg
 10   

1( 310  2(410  3(210  4 (1  

گیرد. حال اگر لوله مویینی از جنس  صورت زیر روي شیشه قرار می ي سطح یک شیشه تمیز بریزیم، مایع بهوهنگامی که یک قطره از مایعی را ر -154

گیرد و با کاهش قطـر   از سطح آن مایع در ظرف قرار می ....................ین مایع قرار دهیم، سطح مایع درون لوله این شیشه را در داخل ظرفی از ا

 رود. می ....................لوله مویین، سطح مایع 

  تر ـ باالتر ) پایین1

  تر تر ـ پایین ) پایین2

  تر ) باالتر ـ پایین3

  ) باالتر ـ باالتر4

P)کف ظرف چند کیلوپاسکال است؟ فشار وارد بر - 155 Pa) 510  

1 (2300   

2( 3/2  

3 (3/102  

4 (102300  

نیوتون است. اگر چگالی مایع درون ظرف  8/6شود  در شکل مقابل، نیرویی که بر انتهاي لوله وارد می -156
g

/
cm3

6 متر جیـوه   باشد، فشار هوا چند سانتی 8

؟ است
kg N

(A cm , , g )
kgm

   2
ــه 3 جیوه     لول

1 13600 10  

1 (75  

2 (76  

3 (74  

4 (70  
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  الکل بریزیم تا ارتفاع جیوه در دو لوله برابر شود؟ Bمتر در شاخه  در شکل زیر تا چه ارتفاعی برحسب سانتی - 157

g g g
( , / , / )

cm cm cm
    آب ــل جیوه     3 الک 3 3

1 13 6 0 8   

1 (50  

2 (51  

3 (52  

4 (5  

  سازد؟ اي می ت. نیروي شناوري وارد بر جسمِ درون مایع با سطح آزاد مایع چه زاویهداري در حال تعادل اس مطابق شکل ظرفی حاوي آب، روي سطح شیب - 158

1(60  

1(120  

3(30  

4(90  

  متحرك چند بار متوقف گردیده و چند بار تغییر جهت داده است؟ ،ترتیب از راست به چپ به زیرنمودار سرعت ـ زمان  با توجه به -159

  3 و 3) 1

  1 و 4) 2

  1 و 3) 3

  3 و 4) 4

xصورت به SIدر  متحرکیمعادله حرکت  -160 t t  2 4 tاست. در بازه زمانی 12 1 tتا 1 2   ست؟چند ثانیه بردار مکان منفی ا 7

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

)جایی آن است؟ رود. مسافت طی شده چند برابر اندازه جابه می Bبه  Aدر شکل زیر متحرك در مسیر نشان داده شده از نقطه  - 161 ) 3   

1(
7

5
  

2(
/

/

19 5

13 5
  

3(
19

13
  

4(
6

5
  

متحرکی -162
2

3
ثابت کل مسیر مستقیمی را با سرعت 

m

s
کند، سپس طی می 20

1

3
ثابت کل مسیر را با سرعت 

m

s
گـردد، دوبـاره تغییـر     بـازمی  10

ثابت با سرعتتا انتها یر را جهت داده و باقی مس
m

s
کند، سرعت متوسط متحرك در کل مسیر چند طی می 40

m

s
  است؟ 

1 (30  2(
80

9
  3(

9

3
  4 (12  
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  ثانیه دوم چند متر بر ثانیه است؟ 3متوسط این متحرك در  است. تنديتحرك در یک مسیر مستقیم شکل زیر نمودار سرعت ـ زمان یک م -163

1 (
3

2
  

2 (2  

3 (1  

4 (
5

3
  

هاي مختلـف   اي در زمان است. اندازه سرعت لحظه زیرشکل سهمی صورت  به کند حرکت می روي خط راست که بر نمودار مکان ـ زمان متحرکی  -164

  است. .................... t1و در مقایسه با اندازه سرعت متوسط این متحرك بین دو لحظه t1تا بین

  ) همواره بیشتر1

  ) همواره کمتر2

  ) ابتدا بیشتر و سپس کمتر3

  ابتدا کمتر و سپس بیشتر )4

tاست. شتاب متوسط متحرك در بازه زمـانی  زیرکند مطابق شکل  حرکت می xنمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي محور   -165 s tتـا  3 s 11 

چند
m

s2
  است؟ 

1 (2  

2 (1  

3(
16

15
    

  ) صفر4

  کدام گزینه صحیح است؟ tان مقابل در بازه زمانی صفر تا زمبا توجه به نمودار مکان ـ  -166

  ) همواره حرکت تندشونده است.1

  ) همواره حرکت کندشونده است.2

  ) حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.3

  ) حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.4

کیلومتر، دو خودرو که سرعت یکی 800از دو شهر به فاصله  -167
1

3
زمان به سمت یکـدیگر حرکـت    صورت سرعت ثابت، هم سرعت دیگري است، به 

رسند. سرعت متحرك تندتر چند ساعت بعد به هم می 6کنند و  می
km

h
  است؟ 

1 (100  2 (120  3 (80  4 (3/33  

رسد. اگر قطار با سرعت ثابت می m250به ابتداي پلی به طول m100قطاري به طول -168
km

h
طـور   در حال حرکت باشد، قطار چند ثانیـه بـه   72

  کامل روي پل خواهد بود؟

1 (15  2 (5  3 (5/7  4 (10  
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کند. شخص با سرعت ثابت با دوچرخه طی می صورت مستقیم به ساعت 5/6دت شهر را در م 2بین  کیلومتري 70شخصی فاصله  -169
km

h
رکـاب   14

  است؟ ساعتهایی هم دارد. مدت کل توقف او چند  زند، اما براي رفع خستگی توقف می

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

  است؟ Aچند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرك  Bرعت متحرك است. س زیرصورت شکل  به Bو  Aنمودار مکان ـ زمان دو متحرك  - 170

  

1 (2  

2 (6  

3 (8  

4 (3  

  

ثابت هاي با سرعت Bو  Aدو اتومبیل  -171
m

s
و 5

m

s
 A،m250در مسیر مستقیم و هر دو در یک جهت در حال حرکت هستند. اگـر اتومبیـل    25

  شود؟ می m50باشد، در کدام لحظه یا لحظات فاصله دو اتومبیل از یکدیگر  Bجلوتر از 

1(t s10  2(t s 20  3(t s , t s 15 10  4(t s , t s 20 10  

ها با سرعت ثابتx متحرکی مطابق شکل بر روي محور -172
m

s
xدر جهت نشان داده شده در حال حرکت است و در مبدأ زمـان از نقطـه   3 m 4 

  گذرد. نمودار مکان ـ زمان این متحرك کدام گزینه است؟ می

  

1(  2(

 

  3(  4(

  

شنود. اگر سرعت صوت ثانیه می 8و  5شخصی بین دو کوه ایستاده و صداي پژواك خود را پس از  - 173
m

s
  باشد، فاصله دو کوه از هم چند متر است؟ 340

1 (2410  2 (2310  3 (2210  4 (2110  

کنند، تنـدي   اي که دو متحرك از کنار هم عبور می است. از لحظه شروع حرکت تا لحظه زیرصورت شکل  به Bو  Aنمودار مکان زمان دو متحرك  -174

 است؟ Bچند برابر تندي متوسط متحرك  Aتوسط متحرك م

1(3    

2(3    

3(6    

4(6    

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »11«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشروي ـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

کدام گزینه است؟ (سرعت اولیه متحرك s25در نمودار شتاب ـ زمان زیر، شتاب متوسط، در بازه زمانی صفر تا - 175
m

s
 است.) 5

  

1 (4/2  

2 (1  

3 (8/0  

4 (6/0 

  

اي برحسـب   ت سهمی مقابل است. بردار مکان متحرك در چـه لحظـه  صور کند به نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می  -176

  دهد؟ ثانیه تغییر جهت می

1 (10  

2 (9  

3 (8  

4 (12 

ثانیـه   4شود. اگر مسافت طی شده در  ثانیه متوقف می 6آید و پس از  و شتاب ثابت بر مسیر مستقیم به حرکت درمی vجسمی با سرعت اولیه - 177

باشد، x2و بقیه مسافت x1اول
x

x
1

2

  کدام است؟ 

1(
9

4
    2 (9  3 (16  4 (8 

xمتحرکی در مسیر مستقیم با شتاب ثابت در حال حرکت است. اگر سرعت این متحرك در مکان -178 m1 برابـر  2
m

s
xو در مکـان  6 m 2 2 

برابر
m

s
  است. شتاب حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟ 8

1(/3 5  2 (5/3  3(7    4 (7 

شود مطابق شـکل اسـت. کـدام     و از یک نقطه آغاز می xزمان بر روي محور  طور هم ها به که حرکت آن Bو  Aزمان دو متحرك نمودار سرعت ـ   -179

  درست است؟ عبارت

  گیرد. سبقت می Bاز  Aمتحرك  t1) در لحظه1

  گیرد. قرار می Bجلوتر از  Aمتحرك  t12) در لحظه2

  رسند. هم می ، دو متحرك بهt12) در لحظه3

  قرار دارد. Bجلوتر از  Aمتحرك ، t1) تا قبل از لحظه4

بانی با تندي خودروي محیط -180
m

s
 5/0بیند. اگر زمان تأخیر واکنش راننده  متري خودرو می 100در حال حرکت است. ناگهان گوزنی را در فاصله  20

ثانیه و اندازه شتاب کند شدن خودرو برابر
m

/
s2

2   رو:باشد، خود 5

  شود. ) در لحظه رسیدن به گوزن متوقف می4  کند. ) به گوزن برخورد می3  ایستد. متري گوزن می 20) در 2  ایستد. متري گوزن می 10) در 1
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  )))34تا ابتداي ساختار اتم و رفتار آن (صفحه  1فصل (دهم ) ـ )13تا ابتداي اسیدها و بازها (صفحه  1فصل (دوازدهم ( شیمی

  .................... جز بهیر درست هستند هاي ز همه گزینه -181

  هاي انسان پاسخ داد. توان به تمامی پرسش ) با استفاده از علم تجربی می1

  میلیارد کیلومتري از سطح زمین بوده است. 7پیش از خروج از سامانه خورشیدي، از فاصله  1) آخرین تصویر وویجر 2

  هاي شیمیایی موجود در اتمسفر سیاره زحل دست یافت. توان به ترکیب می 2و  1ر ) از اطالعات ارسال شده از فضاپیماهاي وویج3

  توان به وجود نظام و قانونمندي در آسمان رسید. ) از مشاهده ستارگان می4

  هستند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از گزاره -182

  باشد. درصد در سیاره زمین نیز می 10عناصر با درصد فراوانی باالي  وجزترین عنصر موجود در سیاره مشتري،  آ) فراوان

  ب) جنس سیاره زمین از سنگ است.

  اي وجود دارد. ها برخالف خورشید در هر دمایی امکان رخداد واکنش هسته پ) درون ستاره

  شد. ها ها و کهکشان ها سبب پیدایش ستاره سحابیت) 

  ) سه4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

Xاگر در یون -183 56   باشد، این عنصر در چه گروهی از جدول تناوبی قرار دارد؟ 6اختالف شمار نوترون و الکترون برابر  ،2

  ) ششم4  ) دوم3  ) هشتم2  ) هفتم1

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره -184

  یابد. ها کاهش می عمر آن هاي هیدروژن، نیم آ) با افزایش شمار نوترون در ایزوتوپ

  توپ هیدروژن، شمار ذرات زیر اتمی آن با هم برابر است.ترین ایزو ب) در فراوان

  اي ساخته شده است. هاي هسته پ) نخستین عنصر ساخت بشر، با استفاده از واکنش

  برابر شمار پروتون آن باشد، آن عنصر پرتوزاست. 5/1ت) تنها در صورتی که شمار نوترون هسته عنصري 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

/اگر مقدار -185  223 01   دهد؟ مول اتم کلسیم بر روي ترازو قرار دهیم، ترازو چه مقداري را بر حسب گرم نشان می 05/0اتم آهن را به همراه  10

(Fe , Ca : g mol )   156 40   

1 (48  2 (8/4  3 (05/5  4 (55  

CO)اکسید دي گرم کربن 44اگر هر  -186   گرم از آن چند اتم اکسیژن دارد؟ 5/5ن باشد، مول از آ 1معادل  2(

1(/  231 505 10    2(/  227 525 10    3(/  221 505 10    4(/  237 525 10    

A20ایزوتوپ 2داراي  Aعنصر  -187 Aه ازاي هر ایزوتوپاست. اگر ب A2و 1 دو  A1در طبیعت یافت شود و عدد جرمی ایزوتـوپ  A2ایزوتوپ 3، 1

  کدام است؟  Aعدد بیشتر باشد، جرم اتمی میانگین عنصر  A1 ،10از A2برابر عدد اتمی آن باشد و از طرف دیگر شمار نوترون ایزوتوپ

1 (75/38  2 (5/42  3 (7/45  4 (5/47  
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  پرسش (پ) کدام است؟ نادرستپاسخ درست پرسش (آ) و (ب) و پاسخ  - 188

  هاي نور خورشید در هنگام عبور از منشور کدام رنگ دارد؟ آ) کمترین میزان انحراف را در میان رنگ

  ي پرتوهاي ایکس از پرتوهاي فرابنفش و گاما بیشتر است؟ب) آیا انرژ

  سولفات از رنگ شعله سدیم سولفات کمتر است؟ (II)پ) آیا طول موج رنگ شعله مس 

  ) بنفش ـ بله ـ بله4  ) قرمز ـ بله ـ خیر3  ) بنفش ـ خیر ـ بله2  ) قرمز ـ خیر ـ خیر1

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -189

  نست طیف نشري خطی هلیم را همانند هیدروژن توجیه کند.) مدل بور با موفقیت توا1

  یابد. هاي انرژي کاهش می ) با افزایش فاصله از هسته اتم، فاصله بین الیه2

  شود. ، پرتویی به رنگ قرمز مشاهده می2به  3) با نشر الکترون از الیه 3

 شود. ، انرژي کمتري آزاد می2به  5نسبت به نشر الکترون از الیه  2به  4) با نشر الکترون از الیه 4

  هاي زیر درست است؟ در جدول تناوبی زیر، چند مورد از عبارت Zو  A ،E ،X ،D با توجه به موقعیت عنصرهاي -190

  

  برابر است. Mn25با Dهاي الیه ظرفیت عنصر  تعداد الکترون )آ

nهاي با ب) اختالف تعداد الکترون l    است. 2، برابر Zو  Aدر دو عنصر  3

  گروه است. ، در جدول تناوبی همCu29با Xپ) عنصر 

  پر است. آن نیم d3و زیرالیه s24صورت به Eت) آرایش الکترونی الیه آخر اتم عنصر 

  هارچ) 4  ) سه3  ) دو2  یک) 1

lالیه الکترون در زیر 5است. اگر  6و شمار الکترون الیه ظرفیت آن برابر  Ca20هم دوره با عنصر Xعنصر  -191  داشته باشد، عدد اتمی آن چند  2

  است؟

1 (32  2 (24  3 (25  4 (34  

  ؟کدام عنصر زیر در گروه چهاردهم جدول تناوبی جاي دارد -192

1(Ti22    2(Ge32    3(Se34    4(Zn30    

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره -193

  کشی آن با آب گرم استفاده کرد. توان از خاکستر و آب هاي چرب می آ) براي شستشوي ظرف

  واگیردار وبا، آلوده بودن آب و نبود بهداشت بوده است. ب) منشأ بیماري

  پ) با افزایش سطح تندرستی و بهداشت فردي و همگانی، شاخص امید به زندگی در جهان افزایش یافته است.

  کنند. ت) مواد شوینده، براساس خواص اسیدي و بازي عمل می

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
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  کدام است؟ »پ«پرسش  نادرستسخ و پا »ب«و  »آ«پاسخ درست پرسش  -194

  شود و یا هگزان؟ آ) اوره در آب حل می

  ب) آیا ماهیت حالل اتیلن گلیکول و نمک خوراکی از حیث قطبیت یکسان است؟

  شود؟ پ) آیا بنزین در حالل قطبی حل می

  ) آب ـ خیر ـ خیر4  ) هگزان ـ خیر ـ خیر3  ) هگزان ـ خیر ـ بله2  ـ بله ) آب ـ بله1

  است؟ نادرستنه زیر کدام گزی -195

  آید. ) گل و الي آب مانند چربی روي لباس نوعی آالینده به شمار می1

  هاي حالل داریم. شونده و مولکول هاي حل شونده در حالل نیاز به نیروي دافعه بین ذره ) براي حل شدن، حل2

  آید. یاي قطبی به شمار م هاي هیدروکسیل است و ماده ) عسل در ساختار خود داراي گروه3

)) گروه عاملی اسیدهاي چرب4 COOH) .است  

  کربن است، چند گرم بر مول است؟ 16آن داراي  Rجرم مولی صابون مایع حاصل از کربوکسیلیک اسیدي که گروه  -196

(K , Na , C , O , H : g mol )      139 23 12 16 1   

1 (292  2 (308  3 (291  4 (307  

شود. فرمول  گرم تولید می 08/7با مقدار کافی سدیم هیدروکسید، صابونی با زنجیر سیرشده به جرم گرم از یک اسید چرب  42/6در اثر واکنش  -197

O)عمومی این اسید چرب کدام است؟ , C , Na , H : g mol )     116 12 23 1   

RCOOH(s) NaOH(aq) RCOO Na (aq) H O(l)    2   

1(C H COOH11 23  2(C H COOH12 25  3(C H COOH13 27  4(C H COOH14 29  

  ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ هاي زیر به درستی یا نادرستی گزاره -198

  شود. اي است که هم در آب و هم در چربی حل می آ) صابون، ماده

  رب یکسان است.ب) حالت فیزیکی صابون حاصل از ترکیب پیه و سدیم هیدروکسید و صابون آمونیوم اسیدهاي چ

  پ) اسیدهاي چرب، کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند و کوتاه کربنی هستند.

  درست ـ نادرست ـ درست )4  ) درست ـ نادرست ـ نادرست3  ) نادرست ـ نادرست ـ نادرست2  ) درست ـ درست ـ نادرست1

  اي زیر درست است؟ه با توجه به ساختار زیر که متعلق به نوعی صابون است، چه تعداد از گزاره -199

  گیرد. قرار می Bدر بخش  Naآ) یون

  دوست صابون است. بخش آب Aب) 

  شود. در آب حل می Bپ) صابون از بخش 

  طور کلی ترکیبی اشباع است و تمامی پیوندهاي آن یگانه است. ت) به

  چهار) 4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  ؟کند نمیها صدق  لوییدها وجود دارد اما در سوسپانسیونهاي زیر در ک چه تعداد از ویژگی -200

 توانایی پخش نور   ناهمگن بودن محلول   نشینی عدم ته   پایداري ذرات  

  چهار) 4  ) سه3  ) دو2  صفر) 1
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  هاي زیر درست هستند؟ یک از گزاره کدام -201

  یابد. کنندگی صابون افزایش می آ) با افزایش دما، قدرت پاك

  کند. ها اعمال می کنندگی صابون نند دما را بر میزان پاكب) افزودن آنزیم اثري ما

  برداري از آن اهمیتی ندارد. دهد، جنس پارچه در میزان لکه پ) آزمایشات نشان می

  توان میزان صابون درخور با نیاز مردم را تأمین نمود. ت) با افزایش جمعیت جهان، بدون مشکلی می

  ت ـ) پ 4  پ ـب  ـ) آ 3  ب ـ) آ 2  پ ـ) آ 1

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -202

  تر هستند. ها بزرگ تر و از محلول هاي موجود در کلویید از سوسپانسیون کوچک ) ذره1

  دارد.لفات در آب، توانایی پخش نور را سو (II)) محلول مس 2

  و صابون داشت. و روغن توان مخلوطی ناهمگن ولی پایدار از آب ) با استفاده از صابون، می3

  آید. حساب می وششی همانند سس مایونز نوعی کلوئید به) رنگ پ4

  کدام گزینه زیر درست است؟ -203

  ) ارتفاع کف آب چشمه از آب دریا، در مقدار برابر این دو نوع آب، بیشتر است.1

  هستند. RCOOMgمانند، داراي فرمول شیمیایی  لباس در آب سخت بر جاي می يهاي سفیدي که از شستشو ) لکه2

  یابد. کنندگی صابون در آب افزایش می ش درصد کلسیم آب، قدرت پاك) با افزای3

  کند. ) صابون در آب حاوي یون منگنز به خوبی کف نمی4

ها برابر است. تفاوت جـرم مولکـولی ایـن دو     آن Rکننده صابونی و غیر صابونی داریم که هر دو نمک سدیم هستند و شمار کربن زنجیر  دو پاك - 204

C)است؟ زنجیر چند گرم بر مول , O , H , Na , S : g mol )      112 16 1 23 32   

1 (96  2 (95  3 (113  4 (112  

  ؟نداردیکسان کدام مشخصه زیر تفاوتی  Rکننده صابونی و غیر صابونی، با  در یک پاك -205

  پذیري در آب سخت ) میزان انحالل2  ) نسبت شمار کاتیون به آنیون در بخش یونی صابون1

  کننده هاي الزم براي تولید دو پاك ) واکنش4  کننده پاك دو هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی ) شمار اتم3

اتم کربن بوده و زنجیر هیـدروکربنی آن   16شود؟ (صابون داراي  گرم صابون جامد با منیزیم کلرید، چند گرم رسوب تشکیل می 68/16از واکنش  - 206

,سیرشده است.) C , O , H : g mol(Mg )    112 16 124   

1 (02/16  2 (04/32  3 (01/8  4 (03/24  

  است؟ نادرستهاي زیر  هاي فضاپرکن مقابل، چند مورد از عبارت با توجه به مدل -207

  دهند. هاي ناهمگن تشکیل می ) هر دو ماده با آب مخلوطآ

  کنندگی دارد. خاصیت پاك NaOH) با 2ب) فراورده واکنش ماده (

Caهاي ) درون محلولی شامل یون1پ) ماده ( 2کند. ، رسوب می  

  دهد. را نشان می استر با جرم مولکولی زیاد) مدل فضاپرکن 2ت) شکل (

   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
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  واکنش مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید با آب، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ با توجه به معادله -208

Al(s) NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g)   2 4 22 2 6 2 3   

  شود. ا و مسیرهایی که رسوب و تجمع چربی دارد باز میه ) با فشار گاز هیدروژن تولید شده، لوله1

  شود. ها می ها در مسیر لوله ) واکنش گرماده بوده و افزایش دما باعث ذوب شدن چربی2

  شود. کنندگی بیشتر می ) اگر از پودر آلومینیم استفاده شود، قدرت پاك3

  شود. ها می کند که باعث از بین رفتن چربی صابون میها واکنش داده و تولید  ) سدیم هیدروکسید موجود در آن با چربی4

  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  یک) 1

  صورت مخلوط درآمده است، درست است؟ کننده غیرصابونی در آب به کدام عبارت درباره یک قطره روغن که به وسیله مولکول هاي پاك -209

  اند. چربی پخش شده هاي سدیم، درون قطره ) یون2  ) سطح بیرونی قطره داراي بار منفی است.1

  شود. نشین می خودي ته طور خودبه ) در صورت ساکن ماندن آب، به4  چسبند. هاي آب به حلقه بنزنی می ) مولکول3

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -210

  هایی هستند که از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده وهرنمک مانند سفیدکننده، پاكج) 1

  صابون مشابه است. در محلول سود و pH) تغییر رنگ 2

  شود. ) براي تولید صابون مراغه از سود سوزآور استفاده می3

  کنند. ها عمل می کنش میان ذره هاي خورنده تنها بر اساس برهم کننده ) پاك4
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  یه دوازدهمیه دوازدهمـ پاـ پا) 9/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )9تا انتهاي درس  6(درس  1) ـ فارسی 3(از ابتداي ستایش تا انتهاي درس  3فارسی   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

عمومی (ریاضی و عمومی (ریاضی و زبان عربی زبان عربی 

  تجربی)تجربی)
 )4و  3(دروس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن 

  )4تا انتهاي درس  1(درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (انسانی)عمومی (انسانی)زبان عربی زبان عربی 

عمومی (ریاضی و عمومی (ریاضی و   دین و زندگیدین و زندگی

  تجربی)تجربی)
 )6تا انتهاي درس  4(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی 

  )7ي درس تا انتها 5(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)

 کتاب کار) 2و درس  2(درس  1) ـ زبان انگلیسی 33تا انتهاي صفحه  1(درس  3زبان انگلیسی   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 )3(فصل  2) ـ ریاضی 1(فصل  1) ـ ریاضی 1(فصل  3ریاضی   ریاضی تجربیریاضی تجربی

 )2و  1(فصول  2شناسی  ) ـ زیست1گفتار  2و فصل  1(کل فصل  3شناسی  زیست  شناسیشناسی  زیستزیست

 2و  1فصول   شناسیشناسیننزمیزمی

 تا ابتداي گرما) 4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3(فصل  1) ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

  شیمیشیمی
 1(فصل  1) ـ شیمی 23، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن صفحه pHتا ابتداي  1(فصل  3شیمی 

تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي صفحه  2و فصل  34از ابتداي ساختار اتم و رفتار آن صفحه 
65  

  حسابانحسابان
: 1(فصل  1)) ـ حسابان 81الی  69(صقفحه  4(فصل  1)) ـ ریاضی 22الی  2(صفحه  1(فصل  2حسابان 

  ))28الی  7(صفحه  4تا انتهاي درس  2از درس 

  هندسه/ گسستههندسه/ گسسته
تا  2و درس  1(فصل  3ـ هندسه  )14تا ابتداي قضیه تقسیم صفحه  2و درس  1: درس 1گسسته (فصل 

  )2(فصل  1) ـ هندسه 27ابتداي دترمینان و کاربردها صفحه 

ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی   )4(فصل  1) 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
) ـ ریاضی و آمار 16تا ابتداي اعمال بر روي پیشامدها صفحه  2و  1: دروس 1(فصل  3ریاضی و آمار 

 )2(فصل 1

 )4تا انتهاي درس  1(از درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن     عربی اختصاصیعربی اختصاصی

 3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش   اقتصاداقتصاد

 )10ـ  7ـ  4ـ  1(دروس  1) ـ علوم و فنون ادبی 2و  1(دروس  3علوم و فنون ادبی   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )7تا انتهاي درس  5(درس  1شناسی  جامعه ) ـ2و  1(دروس  3شناسی  جامعه  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

 )8تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ تاریخ 2و  1(دروس  3تاریخ     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
تا انتهاي  3) ـ جغرافیاي ایران (درس 32تا ابتداي مدیریت روستاها صفحه  2و  1(دروس  3جغرافیا 

 )5درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
تا انتهاي  1ـ فلسفه (درس  20تا ابتداي صفحه  2وم از صفحه پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس س

 )4تا انتهاي درس  1) ـ منطق (درس 4درس 

  2و  1دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  آموزشی علــويمؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  آزمــــــون آزمـــــایشی پیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی پیشروي

  13913999  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  نامه آزمون اختصاصی  گروه آزمایشی علوم ریاضینامه آزمون اختصاصی  گروه آزمایشی علوم ریاضی  پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  116  101  حسابان  5

  130  117  هندسه   6

  145  131  گسستهریاضیات   7

  180  146  فیزیک  8

  210  181  شیمی  9

  
  

  داوطلب گرامی: 

 گاه مؤسسه علمـی    توانید با وارد کردن مشخصات خود، در وباي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون

   آموزشی علـوي مشاهده نمایید.
 

 

  ازي مؤسسه علمی آموزشی علـويازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسس  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  نظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علـوينظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علـوي
  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. تمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی علـوي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می

  

  9999//77//1818جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ  یاضیردفترچه نامه  پاسخ

  فارسی   ادبیات 

  نیاز بی :مستغنی/  اصالح، رسیدگی :مرمت/  طرح اولیه :بیرنگ/  پادشاهان مصر :فراعنه/  بافرهنگ، دانشمند، بسیاردان :ـ ادیب» 2«گزینه  -1

  ـ معنی واژه) نژاد) (پایه دهم ـ درس اول باطباییط(

 )ـ معنی واژه ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمـ تاك: درخت انگور » 2«گزینه  - 2

  هاي دیگر در معناي دهان به کار رفته است. است. در گزینه» آرزو«و » مراد«ـ معناي کام در بیت پایانی » 4«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دهم ـ ستایش ـ معنی واژه) (طباطبایی

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -4

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایی عمل»: 3« گزینۀ / بیغوله»: 2« گزینۀ / منظري»: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییاست. » فراق«ـ شکل صحیح کلمه در بیت دوم » 2«گزینه  -5

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ امال) (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» تضرّع«و » اعراض«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییاند.  آمده» 2«ـ نویسندگان آثار ذکر شده در گزینه » 2«گزینه  -7

 بررسی موارد:ـ » 2«گزینه  - 8

  تشبیه شهربند وجود، ملک عدم »:الف«

  هاي زر در گل، سخن گفتن غنچه از لب معشوق است. علت وجود خرده »:ب«

  تشخیص و استعاره گلستان جان استعاره از معشوق / صبا »:ج«

  )هاي ادبی پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه( )نژاد طباطبایی( نقاب برداشتن شاهد خاور کنایه از طلوع آفتاب »:د«

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییو شادي  / مصراع دوم کنایه از امیدواري محبت) ـ2خورشید ـ 1ایهام ( »:مهر«ـ » 3«گزینه  - 9

 ها: بررسی گزینهـ » 1«گزینه  -10

  کنایه از ترك خود » نقش خود بر آب زدن«ایهام ندارد. »: 1« ۀگزین

  تشبیه»: دفتر گل«جناس /  »جهان«و » جان»: «2« گزینۀ

  »ش«و » آ«آرایی  واج» / معشوق دق«استعاره از » شمشاد«و » لب«ره از استعا» یاقوت«»: 3« گزینۀ

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم تشخیص و استعاره  اغراق در دلبري مژگان معشوق / مژگان»: 4« گزینۀ

  شوند. تعاره / تشخیص دیده نمیهاي مجاز / اس ـ در این بیت آرایه» 2«گزینه  - 11

   / روي و روي: جناس تام، از من روي متاب: کنایه »ر«و » ب«آرایی  واجروي چو ماه / کمند زلف: تشبیه / 

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

  : زینهبررسی سایر گ است.به قرینه لفظی » دارد«م حذف فعل ـ در بیت چهار» 4«گزینه  -12

  )باد(فداي جانت »: 1« گزینۀ

  )است(میراث بس توانگر و مردار بس کالغ »: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطبایی) است(گل و بادام، روي و چشم »: 3« گزینۀ

  ها: گزینه بررسی سایر است.» است«مسند فعل محذوف » بِه» / «هست«نهاد براي فعل » خاصیتی«ـ » 3«گزینه  -13

  مفعول است.» شکر»: «1« گزینۀ

  مفعول است.» ت»: «2« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ دستور) (طباطبایی الیه است. مضاف» سعدي»: «4« گزینۀ

  ها: ها کاربرد امروزي و قدیمی مشترکی دارند. بررسی سایر گزینه ـ در بیت دوم همه فعل» 2«گزینه  -14

  »رفتن«عناي به م» شدن»: «1« گزینۀ

  »شدن«به معناي » آمدن»: «3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس سوم ـ دستور) (طباطبایی »برگشتن«به معناي » وارفتن»: «4« گزینۀ

  ها: ها امري است. بررسی سایر گزینه ـ در بیت سوم تمام فعل» 3«گزینه  - 15

  نژاد) ( پایه دهم ـ درس دوم ـ دستور) ایی(طباطب گوید»: 4« گزینۀ / زند می»: 2« گزینۀ/  نخوانی»: 1« گزینۀ

 بررسی موارد: ـ» 1«گزینه  -16

  الیه دارد: در نظرم بگذري قش مضافضمیر ن :»الف«

  ضمیر نقش متمم دارد: براي تو است :»ج«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطباییدر بقیه موارد ضمیر مشخص شده مفعول است. 
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 ـ آزمون آزمایشی پیشروي یاضیردفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

  ناپذیري معشوق است. بیت نخست به کوچکی دهان معشوق اشاره دارد. ترك سه بیت پایانی وصفـ مفهوم مش» 1«گزینه  -17

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

  بررسی سایر موارد: شود. و از باقی ابیات این مفاهیم دریافت نمیشاعر توصیه به تواضع کرده است ـ فقط در این ابیات » 2«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  ـ درس اول دوازدهمپایه (کتاب همراه علوي) ( تقاضاي توجه از معشوق»: هـ«و » ج«

 ها: شدنی نیست. بررسی سایر گزینه هاي نیازمند وصف حال انسان» 4«ـ مفهوم بیت گزینه » 4«گزینه  -19

  قرابت معنایی)ـ  ـ ستایش دوازدهمپایه اب همراه علوي) ((کتاز درك و وصف خداوند اشاره دارد. بر ناتوانی انسان »: 3«و » 2«، »1«گزینه 

  بررسی سایر موارد: پوشی خداوند اشاره دارد. به عیب» هـ«و » د«ـ مفهوم بیت » 1«گزینه  - 20

  تأکید بر ندیدن عیب دیگران :»ج«/  هاي معشوق ها و بدي پذیرفتن خوبی :»ب«/  عیب بودن خداوند بی :»الف«

  وازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه د (طباطبایی

  ها: بررسی سایر گزینه ناپایداري غم و شادي است.» 2«ـ مفهوم عبارت سؤال و گزینه » 2«گزینه  -21

  ناپایداري عمر و غنیمت شمردن فرصت»: 1« ۀگزین

  نگري آینده»: 3« گزینۀ

  یی)نژاد) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قرابت معنا (طباطبایی ناپایداري غم»: 4« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی هاست. و عبارت سؤال رسیدن بهار و شکوفایی گل» 4«ـ مفهوم مشترك گزینه » 4«گزینه  -22

  ها: بررسی سایر گزینه ، محو شدن عاشق پس از عشق حقیقی است.»3«مفهوم بیت سؤال و گزینه  ـ» 3«گزینه  - 23

  کند. ن را رسوا میسخن گفتن، جاهال»: 1«گزینۀ

  هراسد. انسان آزاده از مرگ نمی»: 2«گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی فدا کردن جان در راه معشوق»: 4«گزینۀ

  نژاد) (ترکیبی ـ قرابت معنایی) (طباطباییدرست است. » 1«ـ ترتیب مفاهیم ذکر شده در گزینه » 1«گزینه  -24

بـه  » ج«به اثرگذاري سخن عشق و بیـت  » ب«، احتیاط کردن در سخن گفتن است. بیت »د«و » الف«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و   »2«گزینه  - 25

  )اول ـ قرابت معنایینژاد) (پایه دهم ـ درس  (طباطباییناپایداري انسان اشاره دارد. 

 عربیزبان 

هـاي   سرچشـمه  :بیع الحکمـۀ ینـا پس آشکار شـد /   :هرَتظَبراي خدا / فَ :هلّ/ ل هفتاد صبح :شدم / سبعین صباحاً مخلص :ـ أَخْلَصت» 2«گزینه  -26

 :ها دالیل رد سایر گزینه .بر زبانم :سانیاز قلبم / علَی ل :حکمت / من قلبی

  است. اشتباه ترجمه شده  روز، مخلص شد، سرچشمه»: 4«گزینه /  نود روز، مخلص شد»: 3«گزینه /  نود، سپس، سرچشمه»: 1«گزینه 

  )ـ ترجمه ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي(

از  :لـۀ برگشـتند / مـن الحف   پس هنگامی کـه  :ا رجعوالمفبر شانه بت بزرگ / : کبیرلتف الصنَم اکَتبر / علی  :آویخت / الفأس :ـ علَّقَ» 4«گزینه  - 27

  ها:  دالیل رد سایر گزینه. شکسته :هایشان / مکَسرَةً بت :د / أصنامهمندید :جشن / شاهدوا

  دنگشت بت بزرگی، باز می»: 1«گزینه 

  دیدید. شان هاي شکسته بت ،بت بزرگی بزرگ بعد از تبر اضافه است،»: 2«گزینه 

  شان هاي شکسته د، بتنگشت داد، باز می قرار»: 3«گزینه 

  ) هترجمـ  ) (پایه دوازدهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي(اشتباه ترجمه شده است. 

به مشهد مقدس  :ۀمشهد المقدساز شرکت ما / إلی  :کارمند / من شرکتنا شش :موظّفین ستَّۀکردند /  ه سفرلسفر کرد در جم :ـ سافر» 1«گزینه  -28

 پایان هفته  :د گشت / نهایۀ األسبوعنباز خواه :تم / سیرجعونَشبراي زیارت امام ه :م الثامنما/ لزیارة اإل

  دالیل رد سایر گزینه:مستقبل.  فعل مضارع سـ شود مستقبل (آینده) ترجمه می :شود / سیرجعون ساده ترجمه میفعل ماضی  :سافر

  ـ سفر کرده بودند، زیارت کنند ازتن »: 2«گزینه 

  رمند ترجمه نشد ـ تا زیارت کنند(از) بعد از شش کا»: 3«گزینه 

  ) ترجمهـ  (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي) ( سفر کرده بودند»: 4«گزینه 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 4«گزینه  -29

  سرسبزي دارد (اشتباه است) »:3«/ گزینه بلند  »:2«این ـ شاخه / گزینه »: 1«گزینه 

  ) ترجمهـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي( تر و تازه :ها / النّضرَة اخهش :آن / الغصون :لکتها:  کلید واژه
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     »3«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ  یاضیردفترچه نامه  پاسخ

ایمـان آوردنـد،    :پسران، آمنـوا  :بکشید / أبناء :از جانب ما / أقْتُلوا :آورد / من عندنا :ـجاءب / هنگامی که براي آنان آورد :ـ لما جاءهم» 3«گزینه  -30

  ها:  یل رد سایر گزینهدال با او :اند / معه ایمان آورده

  آمد، فرزندانی »: 1«گزینه 

  ها، آورده بودند حق، آن»: 2«گزینه 

  حق، آمد، آورده بودند»: 4«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)گروه مؤلفان علوي(اند.  همگی اشتباه ترجمه شده

  ها:  دالیل رد سایر گزینه. چهل قدم :بشنود / أربعین قدماً :/ علی سماع صداي ساعت :تواند / صوت الساعۀِ می :سگ / یقدر :ـ الکلب» 1«گزینه  -31

  قدمی  /مسافتی /قادر است»: 2«گزینه 

  اضافه است/ قدمی/ تشخیص دهد »فقط«»: 3«گزینه 

  اضافه است/ مسافت در ترجمه نیامده است/ قدمی  »حیوانی است«»: 4«گزینه 

  )ترجمهـ  ) (پایه دهم ـ درس دومن علويگروه مؤلفا(همگی اشتباه ترجمه شده است. 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  - 32

  هاجذْوتُ :پاره آتش آن :اش شعله/  نگرم: بنگر: اُنظر می»: 1«گزینه 

  شود. ماضی استمراري ترجمه می فعل مضارع کان دانستید نمی :دانید نمی»: 2«گزینه 

   )ترجمهـ  درس اول ) (پایه دهم ـگروه مؤلفان علوي( هقوم قومش حاول / قوم تالش کرد کرد تالش می»: 4«گزینه 

    )ترجمهـ  ) (پایه دهمـ  دروس اول و دومگروه مؤلفان علوي(باشد. که به اشتباه سبز گفته شده است!  به معناي زرد می فَرْباشد. أص اشتباه می »2«ـ گزینه » 2«نه گزی - 33

اي کـه   نابراین تنها گزینهگوید، هر کس یک نیکی بیاورد پس ده تا مانند آن براي او (پاداش) است. ب عبارت قرآنی صورت سوال میـ » 2«گزینه  -34

  ها: است. بررسی سایر گزینه» 2«به این مفهوم اشاره دارد بیت گزینه 

  یابید. می ادخودتان پیش بفرستید آن را نزد خ چه از نیکی براي آن»: 1«گزینه 

  الحساب است. خداوند سریع پاداششان نزد پروردگارشان است قطعاً آنان»: 3«گزینه 

  ) مفهومـ  دوم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي( کند. براي آخرت توصیه می  توشه به ذخیره»: 4«گزینه 

  شود.  رد می» 4«و » 2« هاي صحیح است پس گزینهنا، ثَقَد حد :ـ با ما سخن گفته است» 3«گزینه  -35

  شود.  نیز رد می» 1«ترکیب وصفی است پس گزینه  ،»القرآن الکریم« :قرآن کریم

  آید.  الیه و سپس صفت می ترکیب وصفی اضافی است و در زبان عربی ابتدا مضاف ،»أقوامهِم الکافرینَ« :ودقوام کافر خا

  )تعریبـ  ) (پایه دوازدهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي(

  ترجمه متن:

ـ  یچرا؟ م یدرسپ یمادرم م یانداختم و وقت یم يا را گوشه یدقلم سف یدمخر یم یبار بسته مداد رنگ کودك بودم هر یوقت« کنـد. و بعـد از    یگفتم رنگ نم

 یـتش جز رنـگ واقع  رنگی کند و به آن ینم یرا مخف یقتکند؟ چون راستگو و پاك است و حق یرنگ نم یدکه چرا سف یدمفهم یبزرگ شدم به خوب که ینا

چـون   یمکـرد  ینم یپاکمان کوتاه يها و دل یدمانسف يها کاش در مورد قلم يا .کردم ینم یگاه در موردش کوتاه یچدانستم ه یرا م ینو اگر ا بخشد نمی

  »که در زندگیمان به پاکی برگردیم به آن نیاز داریم. ما براي این یماشتباهاتمان رو پاك کن تا یازمندیمن یدبه قلم سف یمانما در همه کارها

  »:4«باشد. ترجمه گزینه  درست می» 4«ـ با توجه به متن گزینه » 4«گزینه  -36

  ها:  ترجمه سایر گزینه» براي از بین بردن خطاهاستقلم سفید «

  هاي بسته مداد رنگی را دوست داشتم! همه رنگ»: 1«گزینه 

  کردم.   اي پرت می به گوشهرا بعضی از مدادها »: 2«گزینه 

  )درك متنترکیبی ـ ) (گروه مؤلفان علوي(کند.  از همان کودکی فهمیدم که چرا سفید رنگ نمی»: 3«گزینه 

زیرا کـه آن   :چون گفته ،باشد خطا می» 1«کند زیرا ... ترجمه گزینه  تم که چرا رنگ سفید رنگ نمینسداکه گفته ـ با توجه به عبارت » 1«گزینه  -37

  : ها باشد. تشریح سایر گزینه درست می ها کند. سایر گزینه حقیقت را همیشه مخفی می

  پاك و راستگو است. »: 2«گزینه 

   پوشاند. مینحقیقت را »: 3«گزینه 

  )درك متن(ترکیبی ـ ) گروه مؤلفان علوي( کند. زیرا با رنگش واقعیت را آن گونه که هست عیان می»: 4«گزینه 

  ها: براي چه به مداد سفید نیاز داریم؟ ترجمه گزینهـ » 3«گزینه  -38

»: 4«براي از بین بردن اشـتباهاتمان / گزینـه   »: 3«زیرا آن رنگ شاد است. / گزینه »: 2«که در زندگی بزرگ شویم. / گزینه  براي این»: 1«گزینه 

  )درك متن(گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ مان  براي از بین بردن کودکی

 شود.  می» 2«با توجه به معناب عبارت که پرسیده درباره چه کسانی در زندگی نباید کوتاهی کنیم؟ پاسخ براساس متن گزینه ـ » 2«گزینه  - 39

  ها: هاي پاك دارند. ترجمه سایر گزینه درباره کسانی که قلب

  خرند. هایی که مداد رنگی می درباره آن»: 1«گزینه 

  ها نیاز داریم. درباره کسانی که در زندگی به آن»: 3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ درك متن)اندازند.  سفید را دور می يها درباره کسانی که قلم»: 4«گزینه 
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  ها:  رد سایر گزینهـ دالیل » 2«گزینه  -40

  ـ فاعله اَنت» لیتسأ« هللمخاطب ـ مصدر»: 1«گزینه 

  ـ جملۀ اسمیۀ» ت«حرف زائد »: 3«گزینه 

  )تجزیه و ترکیب) (پایه دهم ـ گروه مؤلفان علوي( للمخاطب ـ مزید ثالثی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  -41

  یۀماضی ـ للغائب ـ جملۀ إسم»: 1«گزینه 

  للغائب»: 2«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب ) (پایه دهم ـ ترکیبیگروه مؤلفان علوي( ماضی ـ مصدره تهمیل»: 4«گزینه 

  براي أقالم است.  نعتـ البیضاء صفت یا » 4«گزینه  -42

  ها: دالیل رد سایر گزینه

  ـ اسم تفضیل ةنکر»: 1«گزینه 

  مفرد مذکر»: 2«گزینه 

  لیها اسم تفضیل ـ مضاف»: 3«گزینه 

  آید.   می» فَعالء«دقت کنیم اگر اسم تفضیل بر رنگ و عیب داللت کند دیگر اسم تفضیل نیست و مؤنث آن بر وزن 

  )ـ تجزیه و ترکیب ) (پایه دهم ـ ترکیبیگروه مؤلفان علوي(

  )قواعدـ  هم و دوازدهم ـ دروس اول و دوم) (پایه دگروه مؤلفان علوي(باشد.  باشد شکل صحیح آن متَراکم می ـ متراکم اشتباه می» 1«گزینه  -43

در جـاي  » هاي گوناگون هاي زنانه داراي رنگ از لباس ......................بارد /  بخاري پراکنده در آسمان و از آن باران می ......................«ـ » 1«گزینه  -44

  )واژگانـ  اول) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي( آید. می» : پیراهن زنانهالفستان«و جاي خالی دوم » الغیم: ابر«خالی اول 

  ها: ترجمه گزینهـ » 4«گزینه  -45

  اسم شریفت چیست اي برادرم؟ ـ خیر متاسفانه»: 1«گزینه 

  من خوبم و تو چطوري؟ ـ صبح بخیر دوست من»: 2«گزینه 

  م.آیا پیش از این به مازندران سفر کردید؟ ـ من اهل شهر کرمان هست»: 3«گزینه 

  )مکالمهـ  ترکیبی) (پایه دهم ـ گروه مؤلفان علوي(آن کشور زیبایی است.  ایران را چگونه دیدید؟ ـ قطعاً»: 4«گزینه 

أربـع و  » 2«ۀ و تسعین در گزینـه  عتس» 1«در گزینه . «نداعداد همگی جزء اعداد اصلی هستـ الثالث از اعداد ترتیبی است ولی بقیه » 4«گزینه  -46

شَرَتس» 4«ۀ عشر، سبع در گزینه ثالث» 3«تسعون در گزینه و  خمسون، ستها: همگی اعداد اصلی هستند. ترجمه گزینه» عۀ ع  

  خداوند نود و نه جزء از رحمت خود را نزد خویش نگه داشت!»: 1«گزینه 

  گوسفند دارم.  نود و شش گوسفند و من  پنجاه و چهاربرادرم »: 2«گزینه 

  آموز دختر در مسابقه شرکت کردند! دانشهفت پسر و  آموز دانشسیزده »: 3«گزینه 

  ) قواعدـ  ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي( !مه کربال براي زیارت امام سوم رفتدوستم ب نوزدهبه همراه »: 4«گزینه 

  ها: باشد. تشریح سایر گزینه ود میاسم در این عبارت موج ششهمگی اسم هستند پس » ، و لـِ«جز  همه کلمات به» 1«ـ در گزینه » 1«گزینه  -47

  همگی اسم هستند مجموعاً چهار اسم. » دروس، نا، إمتحانات، نا»: «2«گزینه 

  همگی اسم هستند مجموعاً چهار اسم. » المطر، السماء، الغُصون، نَضرة»: «3«گزینه 

  )قواعدـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي( اسم. پنجاً همگی اسم هستند مجموع» الیۀ، ترجمۀ، ها، الصحیحۀاألحادیث، التّ»: «4«گزینه 

  ها:  . بررسی سایر گزینهبا توجه به ترجمه این گزینه نادرست است» بیست و چهار به عالوه پنج مساوي است با هفده«ـ » 3«گزینه  - 48

96   نود و شش منهاي بیست و شش مساوي است با هفتاد»: 1«گزینه  26 70    

7    هفت ضرب در یازده مساوي است با هفتاد و هفت»: 2«گزینه  11 77     

    هفتاد و پنج منهاي سه مساوي است با هفتاد و دو»: 4«گزینه  75 3     ) (پایه دهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي( 72

شـخص مفـرد    سـوم » (أرسـل «به ترجمه دو فعل  با توجه.» آشکار کنندتا راه مستقیم و دین حق را  فرستادرا د پیامبران خداون«ـ » 2«گزینه  -49

  )قواعدـ  ـ درس اول دوازدهم) (پایه گروه مؤلفان علوي( (سوم شخص جمع) مناسب هستند.» ینوایب«و  )مذکر

ها فقط یک فعـل امـر    گزینه سایر(إقْرأ ـ عین) فعل امر هستند. در  » 4«در گزینه  ـ عبارت خواسته شده که فعل امر آن بیشتر باشد» 4«گزینه  -50

  )قواعدـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي( أُدخلوا »:3«/ گزینه إجعل »: 2«/ گزینه أطْلبوا  »:1«گزینه وجود دارد. 

  دین و زندگی

ش باشـد نـه   اي هستند که وجودش از خود ها براي موجود شدن نیازمند به پدیده نادرست است زیرا پدیده» 1«ـ قسمت دوم گزینه » 4«گزینه  - 51

نادرسـت اسـت زیـرا    » 3«و » 2«هـاي   وجودش از خودش نباشد یعنی به دیگري وابسته باشد. قسمت دوم گزینه آورندهاینکه بگوییم آن پدید

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ها.  ده و همواره خواهند بود ویژگی خداوند است نه پدیدهعبارت همواره بو
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تفکر فـی  « فرمودندتفکر به ذات خداوند درباره و همچنین  »ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته افضل العباده«ـ نبی مکرّم (ص) فرمود » 4«گزینه  - 52

 ) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(باغانی »کل شیء و التفکرو فی ذات اهللا

بـه نیازمنـدي مخلوقـات بـه خداونـد در      » 4«و گزینه به توحید در مالکیت » 2«به غناي ذاتی خداوند و آیه گزینه » 1«ـ آیه گزینه » 3«گزینه  -53

 ) خودش پیداست. 2شود  ) باعث پیدایی می1کند دو ویژگی نور:  پیدایش و بقاء اشاره دارند. خداوند خود را نور آسمان و زمین معرفی می

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ـ ممنوع التفکر: ذات، ماهیت، چیستی، با هوا ـ آزاد التفکر: صفات، کیسی، هستی » 2«گزینه  -54

وند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمـت و سـایر   بخش خدا این است که هر موجودي در حد خودش تجلی» 4«و » 3«و » 2«هاي  ـ گزینه» 1«گزینه  -55

بیانگر » 1«ند. ولی بیت گزینه نک نگرند. در هر چیزي خدا را مشاهده می صفات الهی است از همین رو آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)است. » نیازمندي جهان به خدا در پیدایش«مقدمه دوم در اثبات 

اش با خدا بیشتر شـود، نیـاز بـه او را     در پیدایش و بقا اشاره دارد، هر چه معرفت انسان به خود و رابطه نیازمندي انسان به خدابه ـ » 4«گزینه  -56

یک لحظه بـه  خواهد که او را براي  براي همین پیامبر عاجزانه از پیشگاه خداوند می .کند بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)خود وانگذارد. 

داننـد. هـر چـه معرفـت      کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می هاي آگاه دائماً سایه لطف و رحمت خدا را احساس می ـ انسان» 2«گزینه  -57

دقت کنیـد!!! مقـدار احسـاس    کند.  و بندگی خود را بیشتر ابراز میاش با خدا بیشتر شود نیاز او را بیشتر احساس و عجز  انسان به خود و رابطه

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)عجز و ابراز بندگی انسان رابطه مستقیمی با آگاهی و معرفت به خود و خودشناسی دارد. 

خداست. او در هستی خود به دیگري محتـاج   ،نیاز یبیانگر این مفهوم است که تنها وجود ب» اهللا هو الغنی الحمید و«ت شریفه ـ عبار» 3«گزینه  -58

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول) نیاز است. نیست و در ذات خود غنی و بی

به خداوند نیازمند است (نیازمندي جهان به خـدا در پیـدایش و بقـا) بـه     » آن«گر این حقیقت است که جهان همواره و در هر  ـ بیان» 3«گزینه  - 59

توان گفت که رابطه خدا و جهان تا حدي شبیه رابطه مولد برق با جریان برق است، همین که مولد متوقف شود جریان بـرق هـم    عنوان مثال می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)شود.  نیز خاموش می هاي متصل به آن گردد و المپ قطع می

بخشد و عالوه بر آن  سازد و امید به آینده زیباتر را نوید می تعدادها را شکوفا میسازد، اس اوت و زیبا میـ اندیشه بهار جوانی را پر طر» 4«گزینه  -60

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ها باشد.  تواند برترین عبادت می

مؤید  »العبین«ذاري شده و کلمه گ هدف اي است که با آن جهان خلقت شود برنامه حساب شده چه برداشت می آن »خلقنا«از کلمه  ـ» 3«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)کند.  اي است که خداوند برمبناي آن خلقت را هدایت می هدف حکیمانه

رسـاند   اید از دست دادن زمان و امکانات و بهره خالف بردن مثل این است که شمشیر زر نشان ... . این مقصود را میفرم ـ مولوي می» 2«گزینه  -62

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)اي.  را گم کرده و در مسیر غلط گام نهاده که هدف اصلی آفرینش خود

طلب و جاودانه محور است، روحیه حیوانات آنگاه که به نهایـت کمـال    ها افزون ـ با توجه به آنچه در مباحث مطالعه شد روحیه انسان» 1«گزینه  -63

 شوند. ه گیاهان در هنگام رسیدن به مقصد متوقف میپذیري است و مرحله بعدي برایش وجود ندارد و روحی برسد پایان

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول) شود. می» 2«ـ اگر آیه صورت سوال را علت بدانیم معلول آیه گزینه » 2«گزینه  -64

پایان و فناناپـذیر اسـت کـه هـیچ محـدودیتی را       سان بیچنان این بعد ان طلب بودن است و آن نهایت هاي روح انسان بی ـ از ویژگی» 1«گزینه  -65

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول) تابد. برنمی

  شویم. دهد (جهل، بدي، زشتی و ...) و اگر این سرمایه بتواند به درستی کار کند به درك حقایق نائل می ـ عقل تشخیص می» 4«گزینه  -66

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم)

خواهد یعنی باید دنبال معلول بگردیم علت: انا هدیناه السبیل (یعنی هدایت از جانب خـدا)   کنیم: وقتی صورت سوال پیام می ـ دقت» 4«گزینه  -67

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم) که شاکر باشیم یا کافر نشانه اختیار است. معلول: اختیار این

 (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم) علت. دلیلنتیجه ـ  ـ بازتاب » 3«گزینه  - 68

  علت ها دارد ها و بیزاري از بدي ها گرایش به خوبی چون نفس انسان 

  درس دوم) (باغانی) (پایه دهم ـ معلول دهد العمل نشان می ها عکس در برابر گناه و زشتی

هـا،   فرماید کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بـراي آن  می 25کتاب درسی سوره محمد (ص) آیه  34درس دوم صفحه  3ـ در تدبر شماره » 4«گزینه  - 69

  ـ درس دوم) (باغانی) (پایه دهم هاي طوالنی فریفته است. پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزو

  کنند. ترین مؤمنان کسانی هستند که بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می ـ به استناد حدیث شریف نبوي باهوش» 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم)
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  ـ » 2«گزینه  -71

  
یار در انجام کارهاي نیـک و خـدمت بـه خلـق خـدا      شود او با تالش و توان بس ناپذیر می ده و همتی خستگیالعا چنین انسانی داراي انرژي فوق

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم) داند هر چه بیشتر در این مسیر قدم بردارد آخرت او زیباتر خواهد بود. کوشد و می می

برند ایشان همچنین  بهره نمیش معاد به آن ایمان ندارند و در متن زندگی خود از آن با وجود پذیر» معتقدان ظاهري به معاد«ـ اینان » 4«گزینه  - 72

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم) کنند. در زندگی و رفتار همانند منکران معاد عمل می

در منزل  و زندگی اخروي و حیات ابدي» لَهو و لعب«زندگی دنیا کم ارزش و پوچ است  » انّ الدار االخره لهی الحیوان«ـ به استناد » 1«گزینه  -73

 بعدي است.

 (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم) جاودانگی و بقاء*حیوان

در خوابند، هنگامی کـه   ]در این دنیا[مردم «قرابت و نزدیکی بیشتري با حدیث نبوي » یعلمونلوکان «فرماید  ـ از انتهاي آیه که می» 2«گزینه   -74

  .دارد» شوند بیدار می بمیرند

   د.یگذارند مراد طراح در الباقی آیه است و باید بر کل آیه تسلط داشته باش می در آیات صورت سوال سه نقطهنکته: هنگامی که 

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم)

    عقلخیص صحت و یانادرستی) تش2 اختیار و اراده) گزینش به جهت انجام هر عمل خیر باشد1 نکته طالیی:ـ » 1«گزینه  -75

آن را برداشت » همه شما را به راه هدایت کردیم» «انا هدیناه السبیل«توان با استناد به آیه  شود که می از تالقی عقل و وحی توانمندي حاصل می

  . (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم)نمود

  زبان انگلیسی

  آموزي ضروري است. ه به موقع آمدن به کالس براي هر دانشـ معلم گفت ک» 4«گزینه  -76

  رود: به کار می toمصدر با  itتوضیح: در ساختار ویژه با 

  . ....  مصدر  مفعول)  for ( اسم / صفت  فعلIt   to be   

. …. to comeIt was necessary for every student   
  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  قدرتمندترین فرد در آمریکا رئیس جمهور است.  ـ» 4«گزینه  -77

الجزایـر یـا مجمـع   نکه مجمـع به صورت جمع باشد یا ای که حرف تعریف نیاز ندارد مگر اینجزو اسامی خاص است و بنابراین  کشورنام توضیح: 

ام نیاز به حرف تعریف دارد و چون در این تست یک اسم مشخص است عجمهور به عنوان یک اسم  . رئیس(the United States) االیالت باشد

  ـ گرامر) (معتمدي) (پایه دهم ـ درس اول دارد. theنیاز به 

  اي؟ واژگان را خریده ـ الف: چرا این فرهنگ» 2«گزینه  -78

  ب: چون قصد دارم معانی کلمات جدید را در آن پیدا کنم.

شـود. خریـدن    بیـان مـی   + am/ is/ are going to] فعل سـاده  [ ریزي قبلی با زمان آینده قطعی توضیح: قصد انجام کاري در آینده با برنامه

  را انتخاب کنیم.» 2«اي یافتن معانی کلمات قصد قبلی داشته است بنابراین باید گزینه دهد که فرد بر دیکشنري نشان می

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .بدهیمتوانیم مقداري به شما  هوه خیلی زیادي نداریم، اما میقـ متأسفم که ما » 2«گزینه  - 79

  ) تقویت کردن4  ) قرض گرفتن3  ) اختصاص دادن، دادن2  ) خرج کردن، گذراندن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  گذاشت تا آن پیرمرد بتواند روي صندلی بنشیند. زانوهایشـ مادر بچه را روي » 1«گزینه  -80

  ) بسته4  ) مورد، پرونده3  ) آغوش2  ) زانو، آغوش1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  .ام ثبت کردهر طول سفرم به اروپا دیدم در دفترم چه را د ـ من هر آن» 2«گزینه  -81

  ) ثبت کردن، ضبط کردن2    ) پردازش کردن، فرآوري کردن1

  ) تولید کردن4    ) فراهم کردن، تأمین کردن3

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)
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  نیاز دارد. کوشی زیاد و سخت تعهدـ رسیدن به سطح  باالیی از مهارت به استعداد، » 3«گزینه  -82

  ) قدردانی4  ) تعهد، وقف3  ) توصیف2  ) تأسیس، مؤسسه1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  چرب بگیرد. پزشکش تصمیم گرفت ورزش کند و یک رژیم غذایی کم توصیهـ جنت به » 3«گزینه  -83

  ) مراقبت، دقت4  ) توصیه3  ) توجه، احترام2  ) احترام1

  دهم ـ درس اول ـ واژگان)(معتمدي) (پایه دواز

  ام. ـ الف: پدر، من از رفتارم شرمنده» 4«گزینه  - 84

  .بخشیدمایرادي ندارد؛ تو را  :ب

  ) عفو شده4  ادب ) بی3  ) بیرحم2  ) آرام، خونسرد1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  اند. ـ الف: همه دوستانت برایت هدایاي گرانبهایی خریده» 1«گزینه  -85

  ؟ام بودهاین (لطف)  سزاوارام که  کار کرده من چهب: 

  ) ارج نهادن به4  ) اداره کردن3  ) قدردانی کردن2  ) سزاوار بودن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  قوانین جدید را بپذیرد. که جاي این  بهـ جیمز تصمیم گرفت استعفا دهد » 4«گزینه  - 86

  جاي، در عوضِ ) به4  ) تعجبی ندارد3  ز مدتی) پس ا2  طور ناگهانی ) نه به1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  به ویروس کرونا ناآگاه هستند. ابتالـ متأسفانه افراد زیادي هنوز در مورد چگونگی » 2«گزینه  -87

  ) پیدا کردن4  ) دادن، اختصاص دادن3  ) گرفتن2  ) گرفتن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) catch / get a diseaseماري نکته: گرفتن / مبتال شدن به یک بی

  ترجمه کلوز تست:

هـاي پزشـکی    در دانشـکده  انـد  اجازه یافتهبوده که آنان  اخیراند. با این حال، تنها در دوران  عهده داشتهه در طول تاریخ، زنان وظیفه مداواي بیماران را ب

هـا   بیمـاري  باب هایی بودند که در اند. نخستین پزشکان مؤنث، راهبه مدرن نموده پزشکیدر همین دوره کوتاه، کمک بزرگی به  بریتانیا آموزش ببینند. اما

  (معتمدي)شدند.  شمرده می محترمگران زن شفاگرانی ماهر و  . در روم باستان، درمانکردند آماده میدادند و دارو  و جراحات توصیه ارائه می

  ـ» 3«گزینه  -88

  ) متداول، مشترك4  ) اخیر3  ) کل، کامل2  فوري) 1

  (کلوز تست) 

  ـ » 2«گزینه  -89

  بینی کردن ) پیش4  ) انتخاب کردن3  ) اجازه دادن2  ) آموزش دادن1

  (کلوز تست)

  ـ» 2«گزینه  - 90

  ) پزشک4  ) تدبیر، استراتژي3  ) دارو، پزشکی2  ) دارو1

  (کلوز تست)

  ـ» 3«گزینه  -91

  ) تشخیص دادن4  اده کردن) آم3  ) تولید کردن2  ) تأسیس کردن1

  (کلوز تست)

  ـ» 1«گزینه  -92

  ) پیشرفته، اصالح شده4  ) خاص3  ) موجود، در دسترس2  ) محترم1

  (کلوز تست)
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  ترجمه متن اول:

که عظمت آتن بـه پایـان رسـید     افالطون فیلسوف یونانی تأثیر عظیمی بر تفکر و ادبیات جهان داشته است. او در طول جنگ پلوپونزي هنگامی

مند بود روي برگرداند و خود را وقف فلسفه کند. بـه عبـارت    هاي حاکمان جدید باعث شد که او از سیاست که به آن عالقه عدالتی شد. بی بزرگ

  دیگر، او مطالعه کرد و تالش نمود تا حقیقت جهان اطرافش را درك کند و توضیح دهد.

نوشت. در دو تا از آثارش، او در مورد مرگ سـقراط   ود و او سخنان استادش را مینام سقراط ب افالطون مشهورترین شاگرد معلم یونانی دیگري به

باشند سقراط را گوینده اصـلی قـرار داد. در ایـن     هایش که شامل گفتگوهاي خیالی راجع به فلسفه می توضیحاتی داد. افالطون در اکثر دیالوگ

زیبـایی  «، »عـدالت چیسـت؟  «مورد سقراط، او تالش کـرد بـراي سـؤاالتی همچـون      هایش را ارائه داد. به دنبال ها بود که افالطون ایده دیالوگ

  پردازد. هاي افالطون به نام جمهوري به توصیف مدینه فاضله می ترین دیالوگ هایی بیابد. یکی از بزرگ پاسخ» خوبی چیست؟«و » چیست؟

که نه براي منفعت خودشان بلکه براي خیرخواهی کـل مـردم کشـور     افالطون بر این باور بود که حاکمان باید از دوران خردسالی آموزش ببینند

  (معتمدي)حکومت کنند. با این وجود، شاهزاده جوانی که شاگرد خود افالطون بود به بدي هر کس دیگري حکومت کرد. 

  وقف فلسفه کرد.خود را  عدالتی حاکمان بیـ طبق متن، افالطون به دلیلِ » 4«گزینه  - 93

  .دوست نداشت) این که سیاست را 1

  .و تالش کرد حقیقت را درك کند) این که او مطالعه کرد 2

  .) این که عظمت آتن به پایان رسید3

  (درك مطلب)

  افالطون مشهورترین معلم سقراط بود. ـ کدام جمله در مورد افالطون صحیح نیست؟» 3«گزینه  -94

  ) افالطون از سقراط در اثر مکتوبش نام برد.1

  را در اثرش شرح داد. ) افالطون مرگ سقراط2

  ) افالطون تأثیر عظیمی بر تفکر و ادبیات جهان داشته است.4

  (درك مطلب)

  افالطون خودش یکی از افراد در مکالمات است. هاي افالطون صحیح نیست؟ یک از موارد زیر در مورد دیالوگ ـ کدام» 3«گزینه  - 95

  باشند. ها در مورد موضوعات مهمی می ) آن1

  د مسائلی در فلسفه هستند.ها در مور ) آن2

  باشند. ) مکالمات محصول ذهن افالطون می4

  (درك مطلب)

  باشد. می کشوردر پاراگراف سوم به معنی  stateـ کلمه » 1«گزینه  -96

  ) سازمان4  ) شیوه، رفتار3  ) وضعیت2

  (درك مطلب)

  ترجمه متن دوم:

است که پنیـر چِـدار   ها حاکی از آن  آوري گردیده است. یکی از این یافته ت حیرتتحقیق علمی بر روي پوسیدگی دندان اخیراً موجب دستیابی به کشفیا

ها پیشگیري نماید. از قرار معلوم اگر این پنیر بالفاصله پس از خوردنِ شکر مصـرف شـود،    تواند عمالً از پوسیدگی دندان زرد رنگ) می ت(نوعی پنیر سف

رود ایـن مـاده غـذایی مـزاحم اسـیدي       ردد. دلیل این تأثیرگذاري پنیر نامعلوم است. گمـان مـی  گ هاي انسان می باعث کند شدن روند پوسیدگی دندان

این پنیر نخستین خـوراك رایجـی اسـت     ،کنند. اگر چنین باشد گردد که اسید تولید می هایی می باکتري پوساند یا مانع فعالیت ها را می شود که دندان می

رین، خواه حـاوي هشـت درصـد شـکر     رشتوك خیلی شیب کهانگیز دیگر آن بوده  ت. یافته پژوهشی حیرتکه از چنین خاصیت ارزشمندي برخوردار اس

  (معتمدي)ها مؤثرند. د خواه حدود هشت برابر این مقدار، تقریباً به یک اندازه در پوسیدگی دندانباش

   باشد. می دو عددها اشاره شده،  به آن  ـ تعداد کشفیاتی که در این متن» 2«گزینه  - 97

  ) هشت عدد4  ) سه عدد3  ) یک عدد1

  )درك مطلب(

  .دهد ها را کاهش می سرعت پوسیدن دندانـ پنیر چدار ظاهراً » 4«گزینه  -98

  .کند تر می ) طعم شکر را شیرین1

  .کند ) به هضم غذا کمک می2

  .شود ها می ) مانع کار دندان3

  (درك مطلب)

  کند. میاشاره  برشتوكبه  ششمدر سطر  "they"ـ کلمه » 3«گزینه  -99

  ) انواع شکر4  ها ) دندان2  ) مردم1

  (درك مطلب)

  .ادامه خواهد یافتتوان دریافت که تحقیق بر روي رابطه میان پنیر و پوسیدگی دندان  ـ از متن می» 1«گزینه  - 100

  .) پذیرفته نشده است2

  .اي کند خواهد شد طور قابل مالحظه ) به3

  .عیب و نقص بوده است ) بی4

  (درك مطلب)
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  حسابان

  ـ» 3«گزینه  -101

x x f ( )     2 3 7 5 7 24   

f ( )
g( )        

7 24
7 3 3 3 12 9

2 2
   

)gچون )  7 )است پس نقطه 9 , )7   قرار دارد. g(x)روي تابع 9

  )(نصیري) (پایه دوازدهم ـ تابع ـ تبدیل تابع

)برابر f(x)تابع ـ دامنه » 2«گزینه  -102 , ] fاست، پس دامنه تابع 4 (x ) )برابر 1 , ] )برابر g(x)2و g(x)خواهد بود. دامنه  3 , ]   است.   3

f (x ) f g

g(x)

D D D {x | g(x) } ( , )     1

2

3    

  )وازدهم ـ تابع ـ تبدیل تابع(نصیري) (پایه د

  ـ مسیر رسم شکل به صورت زیر است:» 1«گزینه  - 103

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

ــه سه واحد به چپ     ها قرین
2 1 1   

  
  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ تابع ـ تبدیل تابع)

  به صورت زیر است. g(x)درست رسم شده است. اما نمودار درست  h(x)و  f(x)ـ نمودار » 3«گزینه  -104

  
  تابع ـ تبدیل توابع) (نصیري) (پایه دوازدهم ـ

fـ براي رسم تابع» 4«گزینه  - 105 (x )2   گیریم. مراحل زیر را پی می 2

  

yواضح است که خط 
3

2
fنمودار تابع  (x )2   (نصیري) (پایه دوازدهم ـ تابع ـ تبدیل تابع) کند. را در سه نقطه قطع می 2

  ـ» 4«ه گزین -106

f (x) x x f (x ) (x ) (x ) x x         2 2 22 2 2 2 2 2   

f (x ) x x    22 2 2 2   

  دهیم. دست آمده را با تابع اصلی قطع می حال تابع به

x x x x x x         2 2 1
2 2 2 4 2

2
   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ تابع ـ تبدیل تابع)

  کنیم. ـ نمودار تابع داده شده را رسم می» 2«گزینه  - 107

  
)برد تابع کنید که مالحظه می , )  2 .(نصیري) (پایه دهم ـ تابع ـ برد) است   
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  صورت زیر است. ـ نمودار تابع اصلی به» 2«گزینه  -108

  

fاگر : A B  تعریف شود آن گاه باید برد تابع زیرمجموعهB  باشد. پسB تر از برد بوده و آن را پوشش دهـد. چـون   باید وسیع( , ] ( , )   
1

3
 

  دامنه و برد)  (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ هم ها چنین شرایطی ندارند. خواهد بود. سایر گزینه »2«است پس جواب گزینه 

)gثابت و gـ چون تابع » 3«گزینه  -109 ) 4 g(x)است پس 2  fبدأ مختصات است پستابع خطی گذرا از م fاست.  2 (x) ax .خواهد بود  

f ( ) g( ) a
a a a a

f ( ) g( ) a

 
            

 

2 3 2 2 3
4 4 2 2 24 8 22 6

2 3 1 6 2 11
   

  (نصیري) (پایه دهم ـ تابع ـ تابع خطی و ثابت) 

fپس ،با هم برابرند g(x)و  f(x)ـ چون دو تابع » 1«گزینه  -110 (x) g(x)  .استh(x) (f g)(x) x f (x) g(x) x x         2 1 2 1 2 1  

xخطی تابع h(x) پس 2 ]با دامنه 1 , ]1   است. 3

  
  (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ تساوي دو تابع)

  تابعی گویاست، پس: f(x)ـ چون » 1«گزینه  -111

m m
g(x)

n n x x

   
 

      
2

1 1 1

1 1 2




   

gx x x , D { , }         2 2 1 2 1 2    

  امنه تابع) (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ انواع و د

  ـ» 1«گزینه  -112

x x   4 4   

x x x x          4 1 4 1 4 1 5   

fD [ , ) { }   4 5   

}شامل اعداد طبیعی f(x)دامنه تابع  , , , }1 2 3   (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ دامنه) باشد. نمی 5

تـوانیم   ها (تـابع نبـودن) مـی    هر ورودي از دامنه فقط یک خروجی از برد خواهیم داشت. براي رد گزینه دانیم که در توابع براي  ـ می» 2«گزینه  -113

  :عددگذاري کنیم

xتابع نیست y y          21 1 1 4 4   »1«:گزینه  2

xتابع نیست y y           3«:گزینه«  

xتابع نیست y y      21 2   »4«:گزینه  2

  ثبات تابع بودن گزینه دوم:اما ا

y y
y (x )

x(x )

  
     

  

2
2 2

2
3

33

 



   

)این رابطه نمایش یک نقطه به مختصات , )3  (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ تشخیص تابع)  دهد. را می  

  ـ» 1«گزینه  - 114

y x xy x x xy
x

        2 23
3 3    

xy y y y x x
x x f (x)

      
    

2 2 2
112 12 12

2 2 2


   

  زدهم ـ تابع ـ وارون)(نصیري) (پایه یا
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  کنیم. را حساب می gو  fـ ابتدا دامنه دو تابع » 3«گزینه  -115

f g

x : x
D D [ , ]

x : x

 
  

  
4

4 4


   

h(x) (fg)(x) f (x)g(x) ( x x)( x x) h(x) x ( x) x            4 4 4 2 4   

  (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ اعمال دو تابع)

  ـ» 3«گزینه  - 116

gofD    ،(gof )(x) g(f(x)) g(x x ) x x (x ) | x |          2 2 24 4 4 4 2 2   

(fo(g )(x) f ( x ) ( x ) ( x ) x        22 2 2 4 2 4   

fo(g )D {x | ( x ) } [ , )       2 2     

  نمودار دو تابع به دست آمده به صورت زیر است.

  
  (نصیري) (پایه یازدهم ـ تابع ـ ترکیب) کنند. دو تابع همدیگر را قطع نمی

  3هندسه 

iهسـتند. بنـابراین بایـد بـه ازاي هـر     هاي غیر واقع بر قطر اصلی همگی صـفر   هاي قطري درایه دانیم در ماتریس ـ می» 4«گزینه  -117 j   مقـدار

عبارت
k k

i j

 



2 4 3

2
  . یعنی:باشدبرابر صفر  

k k  2 4 3    

Sبرابر kتوان دید مجموع مقادیر ممکن براي  به سادگی می    هاي خاص) ماتریس ـ دوازدهم ـ فصل اول ) (پایهکتاب همراه علوي(است.  4

Aـ از برابري» 3«گزینه  -118 B O 2 گیریم نتیجه میA B2:پس ،  

BA

a b

a b

   
        
        

2

5 2 2 2 2

2 2 1 2 2 1

2 1 5 2 1 4
 

   

  آید: دست می اکنون به

a b

a b

 


 

5

4 5
   

aیعنی  وb    ، در نتیجه:5

a b   2 3 15 15   
  ها) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ضرب ماتریس

Aـ از برابري» 2«گزینه  -119 B I  آید دست می بهB I A  از طرف دیگر چون ،I  وA نـد.  کن هـا صـدق مـی    براي آنجایی دارند پس اتحادها  جابه

  نویسیم: اکنون می

B (I A) I IA A I A A       2 2 2 2 22 2   

Aبنابر فرض A2   ، پس:2

B I A A I   2 2 2   
  ها) ماتریس درول ـ اتحادها ا) (پایه دوازدهم ـ فصل کتاب همراه علوي(

Aـ چون ضرب» 3«گزینه  -120 B ریف شده و حاصل برابر تعC گیریم: است، نتیجه می  

x

y

z

 


 
  

4 1 7

2 1

3 2

   

  یعنی:

x  2،y  zو 3  1  

  نویسیم: اکنون می

x y z     2 4 3 1 2   

  ط ضرب شدن دو ماتریس)(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ شر
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  آید: دست می سادگی به ـ به» 3«گزینه  -121

A A A O
     

                 

2 2 1 2 1

4 2 4 2

 

 
   

  نویسیم: صورت زیر می اکنون عبارت خواسته شده را به

 
O O

(A I)( A I) (A I)( A A I) (A I)( A I) A A A I A I                 2 2 22 2 2 4 4 2 4 4 8 2 7 2   

  ها) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ضرب ماتریس

  نویسیم: ها برقرار نیست. اکنون می جایی وجود ندارد، پس اتحادها در آن ها خاصیت جابه رب ماتریسـ دقت کنید که چون در ض» 3«گزینه  -122

(A B) (A B) (A B)(A B) (A B)(A B) A AB BA B (A AB BA B )                2 2 2 2 2 2   

A AB BA B A AB BA B AB BA (AB BA)           2 2 2 2 2 2 2   

  ها) هاي ضرب ماتریس (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ویژگی

ABـ برابري» 3«گزینه  -123 BA   کنیم: ضرب می Bرا از راست در  3

AB BA
AB BAB AB B( BA) B A


   

32 2 23 3 3 9   

ABاکنون برابري B A2   کنیم: ضرب می Bرا از طرف راست در  29

AB B AB B ( BA) B A  3 2 2 39 9 3 27   

ABهاي با مقایسه برابري B A3 ABو 327 kB A3   ید:آ دست می به 3

k  27   
  ها) هاي ضرب ماتریس (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ویژگی

  آید: دست می ـ به» 2«گزینه  -124

   
X

X X X X X X X X X

X X

   
                                     

2 2

3 3
1 3

2 1 4 2 2 6 1 4 6 6 6 4 5 4
2 1 1

   

xیعنی:   1 یاx  4 .  ها) ـ درس اول ـ ضرب ماتریس(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول  

  نویسیم: ـ با توجه به تعریف می» 1«گزینه  -125

   
  آید: دست می اکنون به

  
  توان نوشت: می

A (A ) A I A A1399 2 699 699       

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ توان در ماتریس)

1از مرتبه Aها باید ماتریس  ـ طبق قاعده ضرب ماتریس» 3«گزینه  -126   باشد. با فرض: 3

 A x y z   

  آید: دست می به

 
a b

x y z c d

e f

   
       
       

3 6

2 4

1 2

   

x y z a b

x y z c d

x y z e f

   
       
         

3 3 3 6

2 2 2 4

2

   

  بنابراین:

y  2    ،z  2 4    ،x 3 6   

xیعنی:  2،y  zو 2  2 .  

  در نتیجه:

x y z      2 2 2   Aهاي ماتریس  مجموع درایه 2

  )ـ درس اول ـ ضرب ماتریس (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول
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  2و  1 هندسه

  است، پس: Aنیمساز زاویه  AIکنیم. چون  استفاده می زیرـ از نمادگذاري شکل » 2«گزینه  -127

 BAI EAI     

خط به یک فاصـله اسـت،    خط از دو سر آن پاره دانیم هر نقطه روي عمودمنصف یک پاره همچنین می

IAبنابراین IB  و در نتیجه مثلثIAB الساقین است و: متساوي IAB IBA     

  است، پس: ABE، زاویه خارجی براي مثلث BECاز طرف دیگر زاویه 

  BEC EAB ABE               2 3 114 3 38   

  آید: دست می در نهایت به

A       2 2 38 76   
  سازها ـ زاویه خارجی) ها و نیم ـ فصل اول ـ ویژگی عمودمنصف دهمپایه ) (کتاب همراه علوي ـ با تغییر(

  ، بنابر قضیه فیثاغورس:ADEکنیم. در مثلث  رو استفاده می مادگذاري شکل روبهـ از ن» 3«گزینه  -128

                                DE AE AD    2 2 2 210 6 8   

AFآید: دست می به AB BF    12 8 4.  

  نویسیم: اکنون می

AFCE ( )

ADE


 

 

محیط      2 4 10 7

محیط      6 8 10 6
   

  کش و پرگار) با خطم یترس ـ فصل اول ـ دهم(هویدي) (پایه 

  آید: دست می به OBHکنیم. در مثلث  رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 1«گزینه  -129

                            B  1 10   

BO  نیمساز داخلی زاویهB است. پس B B  2 1 Bدر نتیجه: 10  20   

  :ABCدر مثلث  اکنون

                    A B       100 20   Cزاویه خارجی  120

CO  نیمساز زاویه خارجیC :است، پس  

               C


  1
120

60
2

   

Oاکنون در مثلث قائم الزاویه CH آید: دست می به  

 CO H C         190 90 60 30   

  آمد. دست می باشد، باز هم همین جواب به BCهر خط دلخواه دیگري هم که عمود بر  OOتوجه: دقت کنید که اگر

  ـ فصل اول ـ ویژگی نیمساز و عمودمنصف) دهم(هویدي) (پایه 

تـوان از   تر. اکنون مـی  تر است از زاویه مقابل به ضلع کوچک تر؛ برزگ زرگهر مثلث بین دو ضلع، زاویه مقابل به ضلع ب دانیم در ـ می» 4«گزینه  - 130

ACهاي نابرابري AB BC  :نتیجه گرفت   B C A   

  
  هاي هندسی) نابرابريـ  درس دومـ فصل اول ـ  دهم(هویدي) (پایه درست است. » 4«پس گزینه 

  گسسته ریاضیات

  ها: ـ بررسی گزینه »4«گزینه  -131

xکنیم فرض می»: 1«گزینه   yو 9  xصورت ، در این10 y    است. اول، عددي 19

  عنوان مثال نقض در نظر گرفت: توان به به سادگی هر دو عدد اول که فرد باشند را می»: 2«گزینه 

x
x y

y




  


 ــت  عددي مرکب اس

3
8

5 
   

  توانند مثال نقض باشند. هم می 19و  2عنوان مثال  به هاي نقض نیستند. همه مثال فرد توجه: دقت کنید که هر دو عدد اول

xاگر»: 3«گزینه   yو 1  xyصورت در این 2    که عددي اول است. 2

  )ل ریاضی ـ مثال نقضاستدالریاضیات گسسته ـ (هویدي) (آید.  دست نمی این گزاره درست است و هیچ مثال نقضی براي آن به»: 4«نه گزی
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nبه ازاي» 3«دیدیم گزاره گزینه » ب«کتاب درسی بند  2ـ در مثال صفحه » 3«گزینه  -132    ها: بررسی سایر گزینه شود. رد می 5

kطوري که وجود دارد به nفرض کنید عدد صحیح »: 1«ه گزین n(n )    ، بنابراین:1

kمربع کامل است:      n(n ) n n ( n )        2 24 1 4 1 1 4 4 1 2 1    

  فرض کنید:»: 2«گزینه 

a
x ; a , b , b

b

c
y ; c , d , d

d

  

  

 

 

   

  در نتیجه:

a c ad bc
x y

b d bd


      

ad bc صحیح و  عدديbd و مخالف صفر است، پس عددي صحیحx y .عددي گویا است  

  )دالل ـ مثال نقضاستریاضیات گسسته ـ (هویدي) (کتاب درسی آمده است.  7اثبات این گزینه در صفحه »: 4«گزینه 

nدر عبارترا  Sتمام اعضاي » ها اثبات با در نظر گرفتن همه حالت«ـ به روش » 3«گزینه  - 133 3 دهیم و آن هایی کـه عـدد اول تولیـد     قرار می 2

  کنیم: کنند را مشخص می می

nn 3 2

1 5

2 11

3 29

4 83

5 245











   

  ها: بررسی سایر گزینه پس گزاره بیان شده درست است.

aکتاب درسی این نابرابري به ازاي 7بنابر مثال صفحه »: 1«گزینه   .برقرار است  

xتوان عالمت باشند. به سادگی می هم yو  xاین نابرابري زمانی برقرار است که »: 2«گزینه   yو 1  1  را مثال نقض براي گزاره بیان شده در

  نظر گرفت.

توان می»: 4«گزینه   2 و 2     عنوان مثال نقض این گزینه در نظر گرفت. را به 2

  ـ اشباع) استدالل ـ مثال نقض ـ برهان خلف ـ اثبات بازگشتیریاضیات گسسته ـ (هویدي) (

  ها: ـ بررسی گزینه» 1«گزینه  -134

  2 2 29 2 2   »2«:گزینه  1

  2 2 212 2 2   »3«:گزینه  2

  2 2 211 3 1   »4«: گزینه  1

  صورت مجموع مربعات سه عدد مربع کامل نوشت. توان به آمده است را نمی» 1«که در گزینه  10اما عدد 

  )الل ـ مثال نقضاستدریاضیات گسسته ـ (راه علوي) (کتاب هم

  شود: صورت زیر با روش مستقیم اثبات می به» 3«شوند ولی گزینه  یبه وسیله برهان خلف اثبات م» 4«و » 2«، »1«هاي  ـ تمامی گزینه» 3«گزینه  - 135

nعدد فرد k 2   گیریم: را در نظر می 1

n ( k ) k k k(k )       2 2 22 1 4 4 1 4 1 1   

kو kضرب دو عدد متوالی   k(kکنیم است، پس فرض می زوجهمواره  1 ) q 1   آید: دست می ن بهاکنو 2

n ( q) q   2 4 2 1 8 1   

  )تقیماثبات مس استدالل ـ برهان خلفریاضیات گسسته ـ (کتاب همراه علوي) (در نتیجه حکم ثابت شد. 

  دو حالت ممکن است رخ دهد: aکنیم. براي  ها استفاده می ـ براي اثبات از روش در نظر گرفتن همه حالت» 3«گزینه  -136

aالف) اگر  .در این حالت حکم برقرار است، چون در حکم از ترکیب فصلی (یا) استفاده شده است  

aب) اگر در این حالت ،a1  معکوس)a( یک عدد حقیقی است و با ضرب طرفین رابطهab  درa1 آید: دست می به  

ab a (ab) a b      1 1     

  )ها ن همه حالتاستدالل ـ اثبات با در نظر گرفتریاضیات گسسته ـ (کتاب همراه علوي) (بنابراین در هر دو حالت حکم برقرار است. 
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  جا ممکن است رخ دهد: کنیم. دو حالت در این ه میها استفاد ـ در اثبات این گزاره از اثبات با در نظر گرفتن همه حالت» 2«گزینه  - 137

k)زوج است، به عبارت دیگر n»: الف« ) n k  2 نویسیم: در این حالت می  

n n ( k) ( k) k k        2 2 25 9 2 5 2 9 4 10 8 1   

  که حاصل عددي فرد است.

k)فرد است، یعنی n»: ب« ) n k  2 1 نویسیم: در این حالت می  

n n ( k ) ( k ) k k k k k ( k k )                    2 2 2 2 25 9 2 1 5 2 1 9 4 4 1 10 5 9 4 14 14 1 2 2 7 7 1   

  که باز هم حاصل یک عدد فرد است.

nو فرد بودن qرا با  nو فرد بودن  pرا با  nاگر زوج بودن  n 2 5 p)صـورت گـزاره   تـوان بـه   نمایش دهیم، حکم را می rرا با  9 q) r  

pارزي نمایش داد. با توجه به هم q r (p r) (q r)      شود. شیوه اثبات در تست توجیه می  

  ها) استدالل ـ اثبات با در نظر گرفتن همه حالتریاضیات گسسته ـ (هویدي) (

  کنیم: صورت زیر ساده می ـ عبارت داده شده را به» 1«گزینه  -138

a b
(a b) ab a b ab a b ab (a b) a b

a b ab


                



2دو طرف را در   2 2 2 2 2 2 2 2
ــم ــی کنی  ضرب م

1
2 2 2     

aاین برابري زمانی برقرار است که b  اما چون .a  وb توانند صـفر باشـند. پـس     کدام نمی در تساوي داده شده در مخرج قرار دارند، هیچ

a)مرتبی مانند  هیچ زوج , b)  استدالل ـ اثبات بازگشتی)ریاضیات گسسته ـ (هویدي) (آید که در برابري داده شده صدق کند.  دست نمی به  

nـ عبارت» 2«گزینه  -139 n 24 12   کنیم: صورت زیر ساده می را به 1

A n n n n ( n )         2 2 24 12 1 4 12 9 8 2 3 8   

سادگی با قرار دادن اکنون به
5 3

2
  آید: دست می به nبه جاي  

A ( ( ) ) ( )


        2 25 3
2 3 8 5 3 3 8 3

2
   

  کند. پس این عدد کلیت گزاره داده شده را رد می

  استدالل ـ مثال نقض)ریاضیات گسسته ـ (هویدي) (تواند مثال نقض براي این ادعا باشد.  عددي گنگ نیست، پس نمیتوجه: دقت کنید که صفر 

Pارز هستند هرگاه دو گزاره هم Qو  Pـ » 3«گزینه  -140 Q   یک گزاره درست باشد، یعنی یا هر دو درست، یا هر دو نادرست و به عبارت دیگـر

  آید. دست می به Pدرستی  Qو همچنین از درستی  Qدرستی  Pاز درستی 

  آید.  دست می ها، درستی گزاره دیگر به از درستی هر کدام از گزاره :»4«و » 1«هاي  در گزینه

  ارز هستند.   چون هر دو گزاره نادرست است پس هم :»2«در گزینه 

است.  4هم مضرب  aتوان نتیجه گرفت  ، نمیa2بودن 4مضرب است. اما از مضرب  a2توان نتیجه گرفت باشد می 4مضرب  aاگر  »:3«در گزینه 

aعنوان مثال نقض اگر به 2   ارز) هاي هم استدالل ـ گزارهریاضیات گسسته ـ (هویدي) (باشد.  4تواند مضرب  نمی aگاه  آن 4

هـا تنهـا    نباشد. در بین گزینه 3پذیر باشد و رقم یکان آن مضرب  بخش 3تواند کلیت این حکم را نقض کند که بر  عددي میـ توجه » 3«گزینه  - 141

  (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ استدالل ـ گزاره شرطی و مثال نقض) این ویژگی را دارد.» 3«گزینه 

Pشود تا Qتواند جایگزین  اي می است، گزارههمواره درست  Pـ با توجه به این که گزاره » 2«گزینه  -142 Q      درست شـود کـه همـواره درسـت

  همواره درست است.» 2«ها تنها گزینه  باشد. در بین گزینه

  نویسیم: . میاثبات

nهمواره زوج است : n n(n ) k (k )        2

 زوج است 

6 1 6 2 6 2 3


   

  توان مثال نقض پیدا کرد: هاي دیگر می براي گزینه

n n     1 13 1 13 1 12   1«:گزینه«  

n n  2 17 34   3«:گزینه«  

n n   1 4 5   4«:گزینه«  

  ارز) هاي هم (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ استدالل ـ گزاره
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کنیم. فرض کنید از برهان خلف استفاده میـ » 4«زینه گ -143
a

6
aگاه باشد، آن عددي گویا 

a


6

6
گنـگ   يعـدد  xدانیم  هم عددي گویا است، اما می 

گیریم است. از این تناقض نتیجه می
a

6
  ها: بررسی سایر گزینه عددي گنگ است. 

  »:1«گزینه 

b a b     2 2 2 3 6 2 6 2       ،a  3 2   

  »:2« گزینه

bb a ( )    2 2 22 2 2 4       ،a  22   

  »:3«گزینه 

a
b

b

  
   

1 2 1 1
2 1

2
      ،a  2 1   

  (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ استدالل ـ برهان خلف)

nا ست. اگر عددي زوج Aفرد باشد،  (n)ها  کنیم اگر تعداد جمله ـ ثابت می» 2«گزینه  -144 nA (a b )(a b ) (a b )   1 1 2 2    (فرض خلـف) زوج نباشد

aعامل nپس عددي فرد است. پس هر  b1 1،a b2 2 ، وn na b د باشد، یعنی:ها هم باید عددي فر هم باید فرد باشند، در نتیجه مجموع آن    

n n(a b ) (a b ) (a b )     1 1 2 2    

  باید عددي فرد باشد. اما مجموع این سه عبارت صفر است.

  (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ استدالل ـ برهان خلف)فرد باشد.  Aتوان با یک مثالِ نقض نشان داد که ممکن است  هاي فرد می n: براي توجه

گیریم نتیجه می هستندگویا  عددي گنگ و عددي گویا و  چون ـ» 4« گزینه -145 نویسیم: . اکنون می  

           2 3 22 3 1 1 1     

  (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ استدالل ـ اعداد گویا و گنگ ـ برهان خلف)

  فیزیک

  و فرعی برابر دارند. SIـ تنها سرعت و تندي هستند که یکاي » 2«گزینه  -146

نیرو نیوتون و یکاي فرعی آن SIیکاي 
m

kg
s2

  است. 

نآفشار پاسکال و یکاي فرعی  SIیکاي 
kg

ms2
  است. 

ول و یکاي فرعی آنژانرژي  SIیکاي 
m

kg
s

2

2
  پایه دهم ـ فصل اول ـ یکاهاي اصلی و فرعی)(جیرودي) ( است. 

  اند باید یکاي آن مساوي و برابر متر باشد. با هم جمع شده Bt2و ABـ چون » 1«گزینه  -147

m
[B] s m [B]

s
   2

2
   

m
[A][B] m [A] m [A] s

s
      2

2
   

  اري یکاها)(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ سازگ

  اي داریم: با استفاده از تبدیل زنجیرهـ » 3«گزینه  -148

فرسنگ 
/

/ km
cm 


   

 

3

2

1 1 31 2 ــنگ ذرع10  فرس
31 2 5

104 ذرع6000 104 10 6000
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ تبدیل یکاها)

ی باشـد دقـت   و اگر وسیله رقماست  g 2/0است، اگر وسیله مدرج باشد دقت برابر g 1/0گیري که خطاي وسیله اندازه ـ با توجه به این» 4«گزینه  -149

/برابر g0   گیري) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ دقت وسیله اندازه باشد. می 1

  ـ» 4«گزینه  - 150

V r ( / ) ( ) mm      3 3 3 34 4
1 5 1 1 1 1

3 3
   

/ lit / mm mm  6 3 6 31 5 1 5 10 1 10   

 
6

610
10

1
  ها تعداد قطره 

  مرتبه بزرگی)(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ تخمین 
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  ـ» 2«گزینه  -151

A B

A A B
B

B BB B

B

m (m )
V / m

/ / / m kg
m m m

V


 

       


2
2 5 541 5 1 5 1 5 5

10

   

B
B

B

m kg
/

V lit
   

5
0 5

10
   

B B Bm V / / kg    0 5 3 1 5   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ چگالی)

  باشد. شکل است. باقی موارد طبق متن کتاب درسی درست می نادرست، شیشه جزو جامدهاي بی»: الف«ـ مورد » 4«گزینه  -152

  یرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ ترکیبی از مباحت ابتداي فصل)(ج

  کنیم.   ابتدا وزن آب باال آمده درون لوله مویین را حساب می ـ» 1«گزینه  - 153

V Ah / ( ) m       3 2 2 7 3
آب 0 2 10 50 10 10   

m V kg     7 4
آب 1000 10 10   

W mg N    4 3
آب 10 10 10   

  باشد.  نیوتون می 310مده است پس برابر بانیروي دگرچسبی آب و شیشه برابر وزن آب باال آ

  چسبی و دگرچسبی) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ نیروهاي هم

هـاي ایـن مـایع بیشـتر از نیـروي دگرچسـبی بـین         چسبی بین مولکـول  کند و نیروي هم را تر نمی  ـ با توجه به شکل، مایع شیشه» 2«گزینه  -154

گیرد و با کـاهش قطـر لولـه     از سطح آزاد مایع درون ظرف قرار می تر پایین ،ع با شیشه است. پس سطح مایع داخل لوله مویینهاي مای مولکول

  هاي مویین) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ لوله گیرد.  از حالت قبل قرار می تر پایینمویین، سطح مایع 

  ـ» 3«گزینه  - 155

P P P P ( ) ( ) Pa / kPa              5 3 5
1 2

16 10
10 10 10 700 10 10 1600 700 102300 102 3

100 100
 ر کف ظرفوارد ب  

  ها) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فشار شاره

  ـ» 4«گزینه  -156

F /
P gh Pa

A 4

40 6 8
6800 10 27200 68000 95200

100 10
            

h
h cm P cmHg95200 13600 10 70 70

100
        

  )(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ جوسنج (بارومتر)

  ـ» 3«گزینه  - 157

                                                       M NP P gh P gh P      آب ــل آب ــل الک  الک    

                                       h h / / h h cm        آب ــل آب ــل الک 1 الک 41 6 0 8 52   

  شکل) U(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ لوله 

ـ نیروي شناوري همواره باالسو است. و سطح آزاد مایع موازي با سطح افقی است، بنابراین زاویه بین نیـروي شـناوري و سـطح آزاد    » 4«گزینه  -158

  است. 90مایع

  
  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ نیروي شناوري)
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را قطع کند تغییر جهت  tبرسد، متوقف شده است و لحظاتی که محور  tتی که متحرك به محور ادر لحظـ زمان، ـ در نمودار سرعت  »  3«گزینه  -159

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)مرتبه تغییر جهت داده است. مرتبه متوقف شده و یک  3داده است، پس مطابق نمودار متحرك 

  ها قرار داشته باشد.xـ بردار مکان، زمانی منفی است که مکان متحرك در قسمت منفی محور » 1«گزینه  -160

t
x t t (t )(t )

t

 
        



2 2  غ ق ق
4 12 6 2

6  ریشــه معادلــه
   

  
  بردار مکان متحرك منفی است. s5به مدت s7تا s1متحرك در قسمت منفی قرار دارد. بنابراین در بازه s6پس در بازه صفر تا

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

  ـ» 1«گزینه  - 161

/ / m
 

     
2 3 2 3

1 1 5 0 5 21
2 2

   

x / / m
x

         


21 7
1 6 1 5 6 0 5 15

15 5


   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

  ـ» 4«گزینه  -162

x x xx m
V

t s
x x x

ل   ک  
ل   ک  

ل   ک  

2 1 2
1 403 3 3 12

2 1 2 4 4 2 10

3 3 3 3 3 3 3
20 10 40 40

 
    


 

 

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

  آوریم. دست می را به tـ ابتدا لحظه تالقی نمودار با محور » 4«گزینه  -163

                                     
( )

t s
t

  
  

  1
1

4 2 4
5

6 3 3


   

Vت زیر نمودارحبا استفاده از مسا t ،آوریم: دست می را به 6تا  3از ثانیه  مسافت طی شده  

                        S S m , t t t s
 

          1 2 2 1
4 2 1 2

5 6 3 3
2 2

   

                                                    av
m

S
t s

 


5

3


   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

 اي) از اندازه شیب خط واصل بین دو لحظه اندازه شیب خط مماس (اندازه سرعت لحظهابتدا طور که در شکل مشخص است  ـ همان» 3«گزینه  -164

  شود. کمتر می t1تا کم اندازه شیب خط مماس از اندازه شیب خط واصل بین متوسط) بیشتر است و کم (اندازه سرعت t1تا

  
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

xـ شیب خط مماس بر نمودار» 4«گزینه  -165 t باشد، با توجه به شکل سرعت در لحظات با سرعت می برابرt s tو 3 s   صفر است. پس داریم: 11

av
V

a
t

 
  

 11 3

 
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

xـ اندازه شیب نمودار» 4«گزینه  -166 t باشد. مطابق نمودار، ابتدا اندازه شیب نمودار کاهش پیدا کرده و به صفر رسـیده اسـت و    عرف تندي میم

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)کند، پس حرکت متحرك ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.  سپس افزایش پیدا می
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  ـ» 1«گزینه  -167

                                                                      

v
x t

x vt x

x vt


 

   
   

1

2

3

800



   

                     
t hv

x x t vt vt


        
6

1 2
4

800 800
3 3

  

                                                                             
km

v v
h

   
4

6 800 100
3

   

  ـ سرعت ثابت)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول 

  طور کامل روي پل قرار دارد برابر است با: زمانی که به قطارجایی  مقدار جابهشکل  مطابقـ » 3«گزینه  -168

             x m    250 100   طول پل طول قطار150

                    
km m

h s
72 20  

                             x Vt t t / s     150 20 7 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  آوریم: دست می سوار را به ـ زمان رکاب زدن دوچرخه» 2«گزینه  -169

x vt t t h     70 14 5   

/ / h 6 5 5 1   :زمان توقف5

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  ـ» 2«ه گزین - 170

B A B A(v v )t x x     300 200  کنیم می دو رابطه را از هم کمA A A A A

B B B B B

x v t x v t x

x v t x v t x

    


    

200

300
 

 

   

t s
B A B Ax xB A

m
(v v ) v v

s



 
      

25

50
100 25 50 6

 
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  ـ» 3«گزینه  -171

A Bx t , x t  5 250 25   

A B

t s
| x x | | t t | t

t s


           



10
50 5 250 25 50 20 250 50

15
   

tلحظات متحرك در 2پس فاصله  s tو 10 s   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)باشد.  متر می 50از هم  15

  درست است.» 4«ـ با توجه به منفی بودن سرعت (شیب نمودار مکان ـ زمان) و مثبت بودن مکان اولیه، نمودار گزینه » 4«گزینه  -172

  ایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)(جیرودي) (پ

  باشد. ثانیه می 4و  5/2است، پس زمان رفت صدا  s8و s5ـ زمان رفت و برگشت صدا» 3«گزینه  - 173

x vt x / m      1 1 1 340 2 5 850   

x vt x m      2 2 2 340 4 1360   

x x m      1 2 850 1360   هصله دو کوفا 2210

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  ـ» 2«گزینه  -174

                                  av
x

v v
t


 




 

  :در حرکت یکنواخت 

                                                     avB

x x
v


  

7 4 3
 

avAو       

x x
v


 

4 3 1
 

   

                                                                           
av avA A

av avB B

x
v S

xv S
     



1 3 3

3




   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)
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  ـ» 3«گزینه  - 175

                          S   2 4 10 Sو        40   1 4 5 20   

                      
m

v S S
s

        1 2 20 40   کل 20

                                             av
v m

a /
t s


  

 2

20
0 8

25
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

tدانیم سرعت در لحظه می ـ» 2«گزینه  -176    س بر نمودار)برابر سفر است (شیب مما 4

v v v m
x t v

s

 
       16 4 8

2 2
 




   ثانیه 4تا  در بازه 

v m
a

t s

 
   

 2

8
2

4


   

x at v t x ( )t t        2 21 1
2 8 9

2 2     

t s
t t (t )(t )

t s


         

 

2 9
8 9 9 1

1 ( غ ق ق)
 کنیم عبارت را قرینه می  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  ـ» 4«گزینه  - 177

  
ثانیـه   4و در  x2ثانیـه اول مسـیر   2صورت که با سرعت اولیه صفر شروع به حرکت کرده و در  کنیم. به این حرکت متحرك را برعکس فرض می

  را طی کرده است. x1بعد

x a

x at v t

x x a


  

    
    


2
2

2

2
2 1

1
2

1 2

2 1
6

2

   

  کنیم: حال دو رابطه را تقسیم می

x

x x



2

2 1

4

36
   

x
x x x x x

x
      1

2 2 1 2 1
2

32
36 4 4 32 4 8

4
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  جایی) خواهیم داشت: ـ با استفاده از رابطه مستقل از زمان (سرعت ـ جابه» 1«گزینه  -178

m
v v a x a( ) a a /

s
             2 2

2
2 64 36 2 2 2 28 8 3 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

متحرك  t1تا رسند (از لحظه هم می  ، دو متحرك بهt12شوند و در لحظه سرعت می دو متحرك هم t1ـ با توجه به شکل، در لحظه» 3«ینه گز -179

A به اندازهx S 1 xافتادگی را جبران کرده و به اندازه این عقب Aمتحرك  t12تا t1افتد و از لحظه عقب می Bاز متحرك  1 S 2 بیشتر  2

  رسد.) می Bکند و به متحرك  حرکت می Bاز متحرك 

  
  ـ شتاب ثابت)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول 
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  ـ» 1«گزینه  -180

x v t / m      20 0 5   کند طی می العمل زمان عکسکه خودرو در  یمسافت10

v v a x ( / ) x x            2 2 2 400 2 2 5 80 مسافت طی شده هنگام ترمز گرفتن  

mبان خودروي محیط 10 80   رودي) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  شتاب ثابت)(جی شود. متري گوزن متوقف می 10کند تا بایستد. پس در  را طی می 90

  شیمی

گنجد و آدمی  که پرسشی بسیار بزرگ و بنیادي است، در قلمرو علوم تجربی نمی» هستی چگونه پدید آمده است«ـ پاسخ به پرسش » 1«گزینه  -181

  سخی جامع دست یابد.تواند به پا هاي وحیانی می تنها با مراجعه به چارچوب اعتقادي و بینش خویش و در پرتو آموزه

  دهم ـ فصل اول ـ مقدمه) پایه(طاوسی) (

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  -182

  عناصر با درصد فراوانی باالي سیاره زمین نیست. جزوترین عنصر سیاره مشتري است که  آ) هیدروژن فراوان

  دهد. اي رخ می ي هستهها ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویژه، واکنش پ) درون ستاره

  اند؟) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ عنصرها چگونه پدید آمده

  ـ» 2«گزینه  -183

p n n
n e

X : p e p
n e

n e e



   
   

      
     

56 2

56 30
54

2 26
6

6 24

   

  فت.توان به جایگاه آن در جدول تناوبی و به تبع، گروه آن دست یا است. با نوشتن آرایش الکترونی آن می Fe26همان  Xپس عنصر 

,گروه هشتم dFe : s / s , p / s , p / s 2 2 6 2 6 6 2
26 31 2 2 3 3 4   

  بندي عناصر) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ طبقه

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  -184

Hصورت هاي هیدروژن به آ) مقایسه درصد فراوانی ایزوتوپ H H H H H H     1 2 3 5 6 4 7
1 1 1 1 1 1   است. 1

H1ترین ایزوتوپ هیدروژن ب) فراوان
  است که فاقد نوترون است. 1

  باشد، ناپایدار و پرتوزا است. 5/1ها برابر یا بیش از  هاي آن هایی که نسبت شمار نوترون به پروتون ت) اغلب هسته

  هاي یک عنصر پایدارند؟) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آیا همه اتم

  ـ» 2«گزینه  -185

mol Fe g Fe
Fe / g Fe

mol Fe/ Fe
  

 23

1 56
2 8

16 02 10 م    ت ا  
g?اتم  Fe /  223 01 10   

g Ca
? g Ca / mol Ca g Ca

mol Ca
  

40
0 05 2

1
   

/ /  2 8 2 4   Caو  Feمجموع گرم  8

  ها) ها از روي جرم آن (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ شمارش ذره

  ـ» 1«گزینه  -186

mol CO / Omol O
O / gCO / O

g CO mol CO mol O


     

23
2 23

2
2 2

1 6 02 102 م    ت ا  
5 5 1 505 10 م    ت ا  

44 1 1
   ?اتم 

  ها) ها از روي جرم آن ل ـ شمارش ذره(طاوسی) (پایه دهم ـ فصل او

  ـ» 4«گزینه  -187

A A A    1 1 2 عدد جرمی 1 2 20     عدد اتمی 40

   10 20 10    A2شمار نوترون A1 شمار نوترون 30

A A
A

A A A

 
 

    

2 1
20 2

2 1 2

 عدد اتمی  عدد اتمی 20

20 30  شــمار نوتــرون عدد اتمی  عدد جرمی50
  

فـرض کنـیم،     xرا برابـر   A1شود، یعنی اگر فراوانـی ایزوتـوپ   در طبیعت یافت می A2ایزوتوپ A1 ،3به ازاي هر ایزوتوپ که با توجه به این

  د بود.خواه A2،x3فراوانی ایزوتوپ

x x x F x , F x       1 23 4 100 25 3 75    

F M F M
/

F F

   
  


1 1 2 2

1 2

25 40 75 50
47 5

100
  جرم اتمی میانگین 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ جرم اتمی میانگین)
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  صورت زیر است: ها به ـ پاسخ درست پرسش» 1«گزینه  - 188

  انحراف را دارند.ترتیب کمترین و بیشترین  آ) رنگ قرمز و بنفش نور خورشید در هنگام عبور از منشور به

  ترتیب از پرتوهاي فرابنفش و گاما، بیشتر و کمتر است. ب) انرژي پرتوهاي ایکس به

  سولفات، سبز است که طول موج کمتري به نسبت رنگ زرد شعله سدیم سولفات دارد. (II)رنگ شعله مس  پ)

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ نور، کلید شناخت جهان)

  با موفقیت توانست طیف نشري خطی هیدروژن را توجیه کند اما توانایی توجیه طیف نشري خطی دیگر عنصرها را نداشت. ـ مدل بور» 1«گزینه  -189

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ کشف ساختار اتم)

  اند.  درست »ت«و  »پ«، »آ«هاي  ـ عبارت» 3«گزینه  -190

هـاي   اسـت کـه بـا تعـداد الکتـرون      7هاي الیه ظرفیت آن برابـر   تعداد الکترون، در گروه هفدهم جدول تناوبی قرار دارد، بنابراین D) عنصر آ

  برابر است. Mn25ظرفیت

Mn :[ Ar] d s



5 2
25 18

7  تعــداد الکــترون هــاي ظرفیــت

3 4   

n، مقدارp2و s3هاي ب) فقط در زیرالیه l است. 3بر برا  

nالکترون با A ،7الکترون و عنصر  Z، 4عنصر  ،Zو  Aبا توجه به آرایش الکترونی دو عنصر  l  شود ها می دارد، پس اختالف آن 3 7 4 3.  

Z : s / s p2 2 4
8 1 2 2   

A : s / s p / s2 2 6 1
11 1 2 2 3   

  جدول قرار دارند. 11هر دو در گروه  Cu29و عنصر Xپ) عنصر 

Cu :[ Ar] d / s10 1
29 18

11گروه    

3 4   

  :استصورت زیر  و پنجم جدول تناوبی است که آرایش الکترونی آن به  ، عنصر بیستEت) عنصر 

E :[ Ar] d s5 2
25 18 3 4   

  ها) (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی اتم

  کنیم: در دوره چهارم جدول تناوبی جاي دارد، حال شروع به نوشتن آرایش الکترونی این عنصر می Xـ با توجه به توضیحات داده شده، عنصر » 2«گزینه  -191

  

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی اتم) است. 24برابر  Xبنابراین عدد اتمی عنصر 

توان با استفاده از جایگاه گاز نجیب دوره چهـارم جـدول    ده شده در دوره چهارم جدول تناوبی جاي دارند، پس میـ تمامی عناصر دا» 2«گزینه  -192

)تناوبی  Kr)36 :به شماره گروه عناصر داده شده دست یافت. با نظر بر توضیحات ارائه شده داریم  

  چهارم جدول تناوبی جاي دارد.در گروه  Ti22»:1«گزینه 

  در گروه چهاردهم جدول تناوبی جاي دارد. Ge32»:2«گزینه 

  در گروه شانزدهم جدول تناوبی جاي دارد. Se34»:3«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ جایگاه عناصر در جدول تناوبی) در گروه دوازدهم جدول تناوبی جاي دارد. Zn30»:4«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقدمه)هاي مطرح شده درست هستند.  ـ با توجه به متن کتاب درسی سال دوازدهم، تمام گزاره» 4«گزینه  -193

  ها به شرح زیر است: ـ پاسخ پرسش» 1«گزینه  -194

CO(NHآ) اوره با فرمول مولکولی )2   شود. در آب حل می 2

  د.نشو ب) هر دو ماده اتیلن گلیکول و نمک خوراکی در آب که ماهیتی قطبی دارد حل می

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ حالل مناسب مواد) شود. اي غیرقطبی است و در حالل قطبی حل نمی پ) بنزین ماده

شـود، در   شونده در حالل حل مـی  هاي مناسب برقرار کنند، حل هاي حالل جاذبه شونده با مولکول هاي سازنده حل گر ذرهـ در فرایند انحالل، ا» 2«گزینه  -195

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  پاکیزگی محیط با مولکول شوند. مانند و در حالل پخش نمی شونده کنار هم باقی می هاي حل صورت، ذره  غیر این
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  صورت: است که باز شده آن بهصورت فرمول مولکولی صابون مایع به ـ» 2«گزینه  -196

  

[( ) ( )] [( ) ( )] g mol          116 12 33 1 1 12 2 16 39   جرم مولی: 308

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ فرمول مولکولی صابونصورت جامد و نمک پتاسیم به شکل مایع است.  توجه کنید که صابون نمک سدیم به

  زیر است:صورت  ـ واکنش به» 2«گزینه  -197

RCOOH(s) NaOH(aq) RCOO Na (aq) H O(l)    2   

nصورت به Rکه در آن  nC H 2   است. 1

a

R a( )   4512 جرم 1612
   RCOOHجرم مولی 

a ( ) a     12 2 16 23    RCOONaجرم مولی 67

mol RCOOH mol RCOONa (a )g RCOONa
/ g RCOOH / g RCOONa

(a )g RCOOH mol RCOOH mol RCOONa


   



1 1 67
6 42 7 08

45 1 1
   

/ (a ) / (a ) / a / a       6 42 67 7 08 45 0 66 111 54 169   

n n n n n         12 2 1 14 1 14 1 169 nجرم مولی 12 n(C H )R2 1   

C H COOH12    :فرمول اسید چرب 25

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ واکنش تولید صابون)

  ها: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  -198

  ت است.)آ) (درس

کننـد، امـا    هاي گوناگون یا چربی مانند روغن زیتون، نارگیل و پیه با سدیم هیدروکسید تهیه مـی  ب) صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن

  صابون مایع، نمک پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب هستند. (نادرست است.)

  ستند. (نادرست است.)پ) اسیدهاي چرب، کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی ه

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکول

  ها: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  -199

  گیرد. (نادرست است.) قرار می Aدر ناحیه قطبی یعنی  Naآ) یون

  دوست صابون است. (درست است.) بخش قطبی و آب Aب) 

  گردد. (نادرست است.) گریز صابون است، لذا در آب حل نمی آب بخش ناقطبی و Bپ) 

  داراي یک پیوند دوگانه است. (نادرست است.) گروه عاملی کربوکسیلیک اسید Aت) در 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ساختار صابون)

کننـد و محلـولی نـاهمگن     گن بودن محلول، هر دو مشابه هم عمل مـی توانند نور را پخش کنند و از نظر هم ها می ـ کلوییدها و سوسپانسیون» 2«گزینه  -200

  (طاوسی) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  کلوییدها و سوسپانسیون ها)شوند.  نشین می ها برخالف کلوییدها، ناپایدار هستند و ته سوسپانسیونکنند.  ایجاد می

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 2«گزینه  -201

  برداري آن اهمیت دارد. هاي نخی است، لذا جنس پارچه نیز در میزان لکه چهراستر بیشتر از پا هاي پلی ا روي پارچهه پ) میزان چسبندگی لکه

ت) با افزایش جمعیت جهان، مصرف صابون افزایش یافت. بدیهی است که براي تولید صابون در مقیاس انبوه به مقدار بسیار زیادي چربـی نیـاز   

  کنندگی صابون) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ قدرت پاكآید.  به حساب می است که این خود چالش بزرگی

  ندگی (کلوئیدها))پیوند بازفصل اولـ  (طاوسی) (پایه دوازدهمـ   دهد. سولفات در آب، مخلوطی همگن است که نور را عبور می (II)ـ محلول مس » 2«گزینه  -202

  ها: ـ بررسی گزینه» 1«گزینه  -203

  لذا ارتفاع کف در آن کمتر است. (درست است.) ،هاي کلسیم و منیزیم بیشتري است ریا به نسبت آب چشمه، حاوي یونآب د»: 1«گزینه 

(RCOO)هاي سفید به جا مانده از شستشوي لباس در آب سخت، داراي فرمول شیمیایی لکه»: 2«گزینه  Mg2 (.نادرست است) .هستند  

  یابد. (نادرست است.) کنندگی صابون در آب سخت کاهش می کلسیم، آب سخت خواهد بود و قدرت پاكبا وجود یون »: 3«گزینه 

  کند. (نادرست است.) صابون در آب حاوي یون کلسیم و منیزیم، به خوبی کف نمی»: 4«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ میزان کف صابون در آب سخت)
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 آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ                                               »                                                                                          24«صفحه 

  ـ» 4«گزینه  - 204

  ونیکننده صاب :پاك 

  کننده غیرصابونی :پاك 

 و پس اختالف دو جرم مولی در جرم مولی
 

گـرم بـر مـول اسـت کـه       156و  44ترتیب  ها به آن است که جرم مولی

  کننده صابونی و غیر صابونی) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ساختار پاكگرم بر مول خواهد بود.  112ها  اختالف آن

صابونی داراي بخش کننده ـ پاك» 1«گزینه  -205
 

SOکننده غیرصابونی داراي بخش و پاك Na 
است که در هر دو نسبت شـمار   3

  کاتیون به آنیون برابر یک است.

  ها: بررسی سایر گزینه

  کند. کنندگی خود را در آب سخت حفظ  می کننده صابونی، قدرت پاك کننده غیرصابونی برخالف پاك پاك»: 2«گزینه 

  اتم است. 3و  2ترتیب برابر  کننده صابونی و غیرصابونی به هاي اکسیژن در پاك شمار اتم»: 3«گزینه 

  شود. هاي پیچیده در صنعت تولید می کننده غیرصابونی از مواد پتروشیمی طی واکنش پاك»: 4«گزینه 

  کننده صابونی و غیر صابونی) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقایسه پاك

nـ با توجه بـه فرمـول کلـی صـابون بـا زنجیـر هیـدروکربنی سیرشـده        » 1«گزینه  - 206 nC H COONa2 اتـم کـربن    16، فرمـول صـابون بـا    1

Cصورت به H COO Na 
15  است که در واکنش با منیزیم کلرید داریم: 31

C H COO Na MgCl (C H COO) Mg(s) NaCl(aq)    15 31 2 15 31 22 2   

(C H COONa) ( ) ( ) ( ) g mol      1
15 31 16 12 31 1 2 16 23   مولی صابونجرم  278

(C H COO) Mg ( ) g mol     1
15 31 2 2 278 23 24   جرم مولی رسوب 534

mol mol
/ g

g mol mol
   

1 1 534 ــابون رسوب      رسوب     ص
16 02

278 2 1 ــابون رسوب     ــابون ص  ص
/صابون  16 ?رسوب  68 g   

 ها) مسأله استوکیومتري صابونـ ـ فصل اول  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

   دهند. ) ساختار یک اسید چرب را نشان می2کننده غیرصابونی و شکل ( ) ساختار یک پاك1اند. شکل ( ستنادر »ت«و  »پ«هاي  ـ عبارت» 3«گزینه  -207

  :مواردبررسی 

شود و این دو با هم یک مخلـوط   دهد. اسید چرب در آب حل نمی کننده غیرصابونی با آب، یک کلویید (مخلوط ناهمگن) تشکیل می : پاك»الف«

  دهند. ناهمگن تشکیل می

  آید. دست می ، صابون به(NaOH)از واکنش اسیدهاي چرب (چربی) با سود سوزآور : »ب«

Caهاي هاي غیرصابونی با یون کننده : پاك»پ« 2
و 

Mg 2
  کنند. رسوب نمی 

  )ها ـ پاکیزگی محیط با مولکول ل اول(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فص ساختار متعلق به یک اسید چرب است.»: ت«

شود. طبـق واکـنش انجـام     ها از آن استفاده می کننده خورنده است که براي باز کردن لوله ـ هر چهار مورد درست است. این مخلوط یک پاك» 4«گزینه  -208

هـا را ذوب   همچنین واکنش گرمـاده بـوده و چربـی    شود. شده، با تولید گاز هیدروژن، فشار زیادي ایجاد شده و مسیرهایی که تجمع چربی داریم باز می

ها هم تولیـد   کند. سدیم هیدروکسید با چربی تر عمل می و سریع شود ه شود، سرعت واکنش بیشتر میکند. از طرف دیگر اگر از پودر آلومینیم استفاد می

  )هاي خورنده کننده ـ پاك ازدهمـ  فصل اول(کتاب همراه علوي) (پایه دوشود.  کننده می کند که باعث کارایی بیشتر پاك صابون می

چسـبند و   هاي چربی بـه زنجیـر آلکیـل مـی     شود. پس سطح بیرونی قطره داراي بار منفی است. مولکول کننده به این صورت می ـ شکل پاك» 1«گزینه  -209

SO)هاي آب اطراف گروه مولکول )
هـاي   دهند و کلوییدها مخلوط کننده غیر صابونی یک کلویید تشکیل می گیرند. مخلوط آب و روغن و پاك قرار می 3

  شوند.   نشین نمی پایدار هستند و ته

 
  )کننده غیر صابونی پاك ـ  ) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ با کمی تغییر 96سراسري ریاضی (

  شود. ها مشاهده می ها نیز براي عملکرد آن با آالینده واکنشاثر ها،  کنش میان ذره هاي خورنده افزون بر برهم کننده ـ در پاك» 4«گزینه  -210

  اي خورنده)ه کننده دوازدهم ـ فصل اول ـ پاكپایه (طاوسی) (
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  تجربیتجربی  وو  گروه آزمایشی ریاضیگروه آزمایشی ریاضیعمومی عمومی آزمون آزمون 
  

  شماره داوطلبی: ................................شماره داوطلبی: ................................  ................................................نام و نام خانوادگی: .....نام و نام خانوادگی: .....

  دقیقهدقیقه  7575گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  100100تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  دقیقه 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   داوطلب گرامی:

 برگ، نادرست و یا ناقص درج شده است، مراتـب را  چه مشخصات شما در قسمت فوقانی پاسخچنان

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبت خود، در توانید با وارد کردن مشخصااي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

 نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  
  

  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//77//1818جمعه جمعه 
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  عنبران مژده نژاد، عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  گروه مولفان علوي، پورمهدي  زبان عربی

  حسین باغانی، دائمی  دین و زندگی

  امیري معتمدي،کامران   زبان انگلیسی

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
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  »1«صفحه                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ و تجربی) عمومی (ریاضی دفترچه  
  

  ))5از ابتداي ستایش تا انتهاي درس () ـ دهم 1ستایش و درس ((دوازدهم ادبیات فارسی 

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

برداري از روي یک طـرح) ـ مرمـت (تعمیـر) ـ تیزپـا (سـریع) ـ          ادیب (نویسنده) ـ غوك (قورباغه) ـ فراعنه (پادشاه مصر) ـ بیرنگ (نسخه   «

  »هر فرورفتگی اندام) ـ بیشه (نیزار) ـ برازندگی (لیاقت)ازمند) ـ وقب (مستغنی (نی

 ) چهار4  ) سه3  ) پنج2  ) دو1

  تماماً درست است. ....................گزینه جز ها، به  ها در همه گزینه معنی واژه - 2

  میوه انگور / خوان: سفره / سکر: حالت مستی ) فاحش: آشکار / تاك:2  ) جیب: یقه / نخل: درخت خرما / وظیفه: مستمري / قیاس: اندازه1

  / منّت: سپاس / عهده: مسئولیت زاري کردن) کَشَف: پرده برداشتن / تضرّع: 4  آور ) کاینه: موجود / مدعی: خواهان / مهد: گهواره / نبی: پیام3

  در کدام بیت متفاوت است؟» کام«معناي واژه  -3

  ز میوه و شراب این مزید/ تا بدو بتوانی ا باکی به آب دین بشوي ) کام را از گرد بی1

  ) دست گوهربار تو پرگوهرم کرده است طبع / لفظ شکربار تو پر شکرم کرده است کام2

  گشاده است کامه چون همچون نهنگ / بر هالك خلق ب) وین زمان را بین ک3

  به کام دل ز سپهر دغا که برد؟ ی) سعدي نه مرد بازي شطرنج عشق توست / دست4

  ام بیت فاقد غلط امالیی است؟کد -4

  ) قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت / منذري از چمن نزهت درویشان است1

  کنی / رهزن طرّار تو را در قفاست ) تا تو ز بیقوله گذر می2

  ) ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق / هر امل اجري و هر کرده جزایی دارد3

  اند به نقش ریا و قلب ریا / که مولع ) خالص ده سخنم را ز غارت گرهی4

  است؟ نادرستدر کدام بیت » فراغ«امالي واژه  -5

  ) با این همه فراغت گر بحر را به ماهی / میلی بود به رحمت فضل کبیر باشد1

  ) میل من سوي وصال و قصد او سوي فراغ / ترك کام خود گرفتم تا برآمد کام دوست2

  ان فراغ / به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست) گر تو را هست شکیب از من و امک3

  آیم / چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد ) محبت با کسی دارم کز او با خود نمی4

  عبارت زیر داراي چند غلط امالیی است؟ -6

ال او دراز کردند. پدر به طریـق تـزرع و   رسیدند و از کسب و حرفت اعراز نمودند و دست اسراف به مبازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در«

  »شان فرمود. انبساط موعظت

  ) چهار4  ) یک3  ) سه2  ) دو1

  ترتیب از کدام هنرمندان است؟ به» هاي صاحبدالن نامه ـ داستان دیوار ـ الهی«آثار  -7

  ) جمال میرصادقی ـ عطار ـ محمد اشتهاردي2  ) سهراب سپهري ـ سنایی ـ محمد اشتهاردي1

  ) سهراب سپهري ـ عطار ـ جمال میرصادقی4  رصادقی ـ سنایی ـ سهراب سپهري) جمال می3

  ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ به» کنایه ـ تشبیه ـ استعاره ـ حسن تعلیل«هاي  آرایه - 8

  کرد شهربند وجود / به عزم ملک عدم دم به دم سفر می ز جواخو خستۀالف) روان 

  کرد هاي زر می / دهان غنچه پر از خرده گفت ب) چو غنچه از لب آن سیمبر سخن می

  کرد کرد / دل مرا ز گلستان جان خبر می دم که صبا بر چمن گذر می ج) سپیده

  کرد داشت / حدیث روي تو ناهید با قمر می د) سحر که شاهد خاور نقاب برمی

  ب ـ الف ـ ج ـ د) 4  د ـ ب ـ الف ـ ج) 3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ب ـ ج ـ د ـ الف) 1

 شود؟ در کدام بیت دیده می» ایهام«و » کنایه« ۀآرایدو هر  - 9

  سنگ بود خخلّفرهاد مسکین کس نگفت / یا دل آن خسرو خوبان  قصۀ) پیش شیرین 1

  / سر بر کنار نسترن و ارغوان نهاد ي) در تابم از دو سنبل هندوت کز چه رو2

  ورشید تابان تافته است) باده پیش آور که از عکس می و مهر رخت / در دلم گویی که صد خ3

  نوشت چو حکایت گوید / همه گویند سخن بین که چه شیرین دارد چشمۀ) خواجو از 4

  :جز بهابیات کامالً درست است  همۀهاي مقابل  آرایه -10

  ) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب / که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام ـ کنایه)1

  گل عیبی نیست / که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه ـ جناس) ) گفتم اي جان جهان دفتر2

  آرایی) فزایش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره ـ واج ) یاقوت جان3

  دل زنده که بر یکدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) کشتۀ) مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد / بس 4

  درست آمده است؟» تماماً«یر، در کدام گزینه هاي بیت ز آرایه - 11

  »بر روي چون مه ار چه بتابی کمند زلف / باري به هیچ روي ز من روي برمتاب«

  ، جناس تام، کنایهآرایی واج) تشبیه، 2    ) مجاز، تشبیه، جناس، تشخیص1

  آرایی ) ایهام تناسب، استعاره، تناسب، واج4    ) استعاره، ایهام، جناس تام، مجاز3

  ؟نداردحذف فعل به قرینه معنوي وجود  کدام بیت،در  -12

  ) اگرم چو عود سوزي تن من فداي جانت / که خوش است عیش جانان به روایح عبیرم1

  کالغ مکن / میراث بس توانگر و مردار بس) سعدي به مال و منصب دنیا نظر 2

  رد بريام که سرو چنین آو ) بر سرو قامتت گل و بادام، روي و چشم / نشنیده3

  ) هرکس صفتی دارد و رنگی و طریقی / تو ترك صفت کن که از این به صفتی نیست4
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  کدام بیت درست است؟ ةشدواژگان مشخص  همۀنقش دستوري  -13

  الیه) / آن روز بگفتیم که حنظل بچشیدیم (نهاد ـ مضاف حالوتشکر عافیت از کام  شُکر) 1

  الیه ـ نهاد) گنجد (مضاف دیدار درنمی شعلۀ سر / به برق دیدةکنم که  می ت) به چشم دل نظر2

 که در او منفعتی نیست (نهاد ـ مسند) بهاي  هست / از آدمی خاصیتی) سنگی و گیاهی که در او 3

  کنار جیحون است. (نهاد ـ قید) تو گوییاز آن روز کز تو دور افتاد / از آب دیده  سعدي) کنار 4

  فعلی به کار رفته که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده است. ....................در همه ابیات به استثناي  -14

  ) شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود / شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود1

  نکنی آب چشم چون جویم؟ آید / نگاه می گرفتم آتش دل در نظر نمی )2

  م) تا ز کار خلق آزاد آمدم / در میان صد بال شاد آمد3

  ) چرا به عالم اصلی خویش وانروم؟ / دل از کجا و تماشاي خاکدان ز کجا؟4

  است؟ نرفتهدر کدام بیت فعل مضارع اخباري به کار  - 15

  سمر نخوانیکه بریخت خون مجنون؟ / اگر این قمر ببینی دگر آن  ) بت من چه جاي لیلی1

  زند به تیرم ه که می) برو اي سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان / بگذار تا ببینم ک2

  ستان ده و زر می ستان / خاك زمین می ) سنگ بینداز و گهر می3

  ، شهباز ها ) که سعدي از غم شیراز روز و شب گوید / که شهرها همه گنجشک و ملک4

  نقش ضمایر مشخص شده در کدام ابیات با بقیه متفاوت است؟ -16

  ار نخستین نکوتريکه در نظر اي ماه بگذري / بار دوم ز ب مالف) هر نوبت

  کشد و درد فراقش سبب است می مب) هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست / اجل

  راست / به ترك عشق تو گفتن نه طبع موزون است توج) چنین شمایل موزون و قد و خد که 

  به هر چه عالم بخرند رایگانی است تد) اگرت به هر که دنیا بدهند حیف باشد / و گر

  کند چو پریوار بگذرد ما اي بنشینم چو عاقالن / دیوانه ه گوشهب مهـ) گفت

  ) هـ ـ الف4  ) ج ـ هـ3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ج1

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -17

  ) نه دهانیست که در وهم سخندان آید / مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است1

  ویا را) شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش / مجال نطق نماند زبان گ2

  اي که دید از حیرتش کلک از بنان افتاده / وان برکندبیند که نقشی  ) هیچ نقاشت نمی3

  ) در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین / در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست4

  تر است؟ ها به هم نزدیک یک از گزینه مفهوم کدام -18

  ن، تواضع والسالمالف) گر همی خواهی قبول خاص و عام / پیشه خود ک

  ب) نخوت و کبر و ریا را دور دار / جان به عجز مسکنت مسرور دار

  زبان انداختدر ) تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار / که دشمنم ز براي تو ج

  چوگان کشیدن مشکل است تواضع نیست ممکن سرفرازي یافتن / سوي خود این گوي بی ) بید

  قت اي دریغا / اگر التفات بودي به فقیر مستمندت) تو امیر ملک حسنی، به حقیهـ

  د ـ ج ـ الف) 4  د ـ ج ـ ب) 3  د ـ ب ـ الف) 2  هـ ـ ج ـ ب) 1

  مفهوم کدام بیت با بیت زیر متفاوت است؟ -19

  »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی«

  / متحیرم در اوصاف و جمال روي و زیبت درنیاییبه قیاس در نگنجی و به وصف  )1

  ) نه در ایوان قربش وهم را بار / نه با چون و چرایش عقل را کار2

  شک جان جانی ) هر آن وصفی که گویم بیش از آنی / یقین دانم که بی3

  گه که بازگردي گوییم ماجرا را نیاید / آن ) حال نیازمندي در وصف می4

  وند اشاره شده است؟پوشی خدا در کدام ابیات به عیب - 20

  الف) بارخدایا مهیمنی و مدبر / وز همه عیبی مقدسی و مبرّا

  ب) میان عیب و هنر پیش دوستان کریم / تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست

  پوش پوشد از چشم خالیق عیب خود بنمودن است / عیب خود می مردم دریدن عیب پردةج) 

  شستنش توانسته د) غیب او عیب خلق دانسته / عفو او

  هـ) عفو او گیرم ار بپوشاند / نه ز تو علمش آن همی داند؟

  ) هـ ـ ج4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) د ـ هـ1

  است؟ تناسب بیشتريبا کدام بیت » بدان کوش تا به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردي«مفهوم عبارت  -21

  ین مخور غمخورد چند افروز / چو خاکت می ) برو شادي کن اي یار دل1

  ) سعدي چه کنی شکایت از دوست / چون شادي و غم نه برقرار است2

  عقالن مرو دنبال آن شادي که غم گردد اندازه انجامد / چو بی هاي بی ) غمی خور کان به شادي3

  عدم پردةسازند در  / کار اقبال تو می ) در وجود غم چنین بددل چه باشی بهر آنک4
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بـا کـدام بیـت    » ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمـین بپـرورد.   دایۀ بگسترد وبا را گفته تا فرش زمردین فراش باد ص«مفهوم عبارت  -22

  تناسب بیشتري دارد؟

  گشا کرده است ، گره را گره) مکن ز بستگی کار شکوه چون خامان / که صبر غنچه1

  هان کردبازآمدنت در چمن انداخت / سلطان صبا پر زر مصریش د مژدة) گل 2

  ) هر ساعت از لطیفی رویت عرق برآرد / چون بر شکوفه آید باران نوبهاري3

  ) طفل گیا شیر خورد شاخ جوان گو ببال / ابر بهاري گریست طرف چمن گو بخند4

  مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟ - 23

  »اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد«

  آلود بیدار است تا در دامن است پوشی نیست بهتر از سکوت / پاي خواب اهالن را پرده) ج1

  ) عیدست مرگ، دست به هستی فشانده را / پرواي باد نیست چراغ نشانده را2

  ) هر که را اسرار عشق اظهار شد / رفت یاري زان که محو یار شد3

  رسان دوست  ي رسالت) گر زر فداي دوست کنند اهل روزگار / ما سر فداي پا4

  شود؟ ترتیب از کدام ابیات دریافت می به» رسانی خداوند ـ فناي عاشق ـ ناپایداري انسان ـ فاش شدن راز عشق روزي«مفاهیم  -24

  نتانم فرق کردن از دلم دلدار را گردد دلم در پرتو دلدار من / می الف) محو می

  ت و صال در داده خوان انداختهخوان نوالش منع نیست / در گشاده اس خانۀ ضیافتب) در 

  ج) در این بساط به تمکین خود مشو مغرور / که پیش سیل فنا، کوه و کاه هر دو یکی است

  د) سرشکم آمد و عیبم بگفت روي به روي / شکایت از که کنم خانگی است غمازم

  ) ج ـ ب ـ الف ـ د4  ) ب ـ ج ـ الف ـ د3  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2  ج ـ د ـ) ب ـ الف 1

  ها با بیت زیر یکسان است؟ مفهوم کدام بیت - 25

  »چه گویی هوش دار / تا نباشد در پس دیوار گوش پیش دیوار آن«

  الف) سخن گر گویی و آهسته گویی / تو را هرگز نیارد زرد رویی

  پیش آرد صد گوهر ایمانش به گو سخنش بسته در گوش دل آهسته / تا کفر  ب) می

  این جرم خاك را که تو امروز بر سري دم است /رج) آهسته رو که بر سر بسیار م

  خوار گوش د) در سخن با دوستان آهسته باش / تا ندارد دشمن خون

  ) د ـ ب4  ) ج ـ الف3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

 ))2و  1(دروس  دهم) ـ 4تا انتهاي صفحه  1(درس  دوازدهم( زبان عربی

 **ن األَصح26ـ35( :أو التَّعریب هومو األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المف عی (  

  »:یالحکمۀِ من قلبی علَی لسان بیعانی فَظَهرته اً للّحأَخْلَصت سبعینَ صبا -26

  پس سرچشمه حکمت از قلبم بر زبانم آشکار شد!سنود صبح به خدا اخالص ورزیدم. ) 1

  ر شد!هاي حکمت از قلبم بر زبانم آشکا ) هفتاد صبح براي خدا مخلص شدم. پس سرچشمه2

  هاي حکمت از قلبم بر زبانم ظاهر شد! ) نود روز براي خدا مخلص شد پس سرچشمه3

  ) هفتاد روز براي خدا مخلص شد پس سرچشمه حکمت از قلبم بر زبانم ظاهر شد!4

  ......................رَةً: ابراهیم (ع) شاهدوا أصنامهم مکَس ۀِلَفْحصنَمِ الکبیر فَلما رجعوا من الف العلی کَت سعلَّقَ ابراهیم (ع) الفأ - 27

  هایشان را شکسته دیدند! گشتند بت ) تبر را بر شانه بت بزرگی آویخت پس وقتی که از جشن باز می1

  شان را دیدید! هاي شکسته شتند بت) تبر بزرگ را بر شانه بت بزرگی قرار داد پس هنگامی که از جشن برگ2

  شان را دیدند! کستههاي ش گشتند بت گاه که از جشن باز می رار داد پس آن) تبر را بر شانه بت بزرگ ق3

  !هایشان را شکسته دیدند ) تبر را بر شانه بت بزرگ آویخت، پس هنگامی که از جشن برگشتند، بت4

  سبوع!لزیارة اإلمام الثامن و سیرجعون نهایۀ األُ ۀمشهد المقدستنا إلی فینَ من شرکَموظَّ سافر ستَّۀُ -28

    !تشو پایان هفته باز خواهند گ د) شش کارمند از شرکت ما به مشهد مقدس براي زیارت امام هشتم سفر کردن1

  کنند و آخر هفته باز خواهند گشت! ) شش تن از کارمندان شرکتمان به مشهد مقدس سفر کرده بودند تا امام هشتم را زیارت2

  گردند! هفته باز می ردند تا امام هشتم را زیارت کنند و آخر) شش کارمند شرکت ما به مشهد مقدس سفر ک3

  دند و پایان هفته باز خواهند گشت!امام هشتم سفر کرده بوبراي زیارت ) شش کارمند از شرکت ما به مشهد مقدس 4

  صونِ النَّضرَة:غُذات ال/ شَجرةِ أُنْظُروا لتلک ال -29

  بلند و تر و تازه است! هاي ) به آن درخت بنگرید که داراي شاخه2    تازه است!نید که داراي شاخه تر و ) به این درخت نگاه ک1

  هاي تر و تازه است! ه داراي شاخه) به آن درخت بنگرید ک4  هاي سرسبزي دارد! ه کنید که شاخه) به آن درخت نگا3

30- »ا جاءنا لَمندن عقِّ مم بِالحقههعنوا مالّذینَ آم الوا اقْتُلوا أَبناء:«  

  اند را بکشید! با او ایمان آورده ها آمد، گفتند: فرزندانی که ) زمانی که حقیقت از سوي ما براي آن1

  ها ایمان آورده بودند بکشید! آن ) زمانی که حق را از جانب ما براي آنان آورد، گفتند: پسران کسانی را که با2

  شید!اند بک : پسران کسانی را که با او ایمان آورده) هنگامی که حقیقت را از جانب ما براي آنان آورد. گفتند3

  با او ایمان آورده بودند بکشید! حق از نزد ما برایتان آمد. گفتند: پسران کسانی را که) هنگامی که 4
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  دماً؟:قَلب یقدر علی سماعِ صوت الساعۀِ من مسافَۀِ أربعینَ هلْ تَعلَم أَنَّ الکَ -31

  تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدم بشنود؟! سگ می دانی که ) آیا می1

  دانی که سگ قادر است صداي ساعت را از مسافتی چهل قدمی بشنود؟! ) آیا می2

  تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدمی تشخیص دهد؟! دانی که فقط سگ می ) آیا می3

  اعت را از چهل قدمی بشنود؟باشد که صداي س دانی که سگ حیوانی است که قادر می ) آیا می4

32 - ین الصحیح:ع  

  ان است!زاش، فرو به خورشیدي که شعله نگرم میرَة: و شَمسِ الّتی / جذْوتُها مستَع) و انْظُر إلَی ال1

  دانید! روز قیامت است ولی شما نمیونَ: این ملتع کم کُنتم ال) هذا یوم البعث ولکن2

3مها الّذین آمنوا لتقولونَ ما ال تَف ) یا أیدهید! گویید آنچه را که انجام نمی اید، چرا می اي کسانی که ایمان آورده :لونَ!ع  

    ها نجات دهد! قوم را از پرستش بت کرد تا (ع) تالش می خلیللیل (ع) حاولَ أَنْ ینْقذَ قَومه من عبادةِ األصنام: ابراهیم خ) إبراهیم ال4

 : الخَطأَعین  -33

  کالس دارد! پانزدهت مدرسه است و هر مدرسه فدرسۀٍ خَمسۀَ عشَرَ صفّاً: در شهر ما هم کُلِّل ینَتنا سبع مدارِس و) فی مد1

  شود! هاي درختان در فصل بهار سبز رنگ می اللَّونِ: برگ صل الربیعِ أَصفَرَف) تُصبِح أوراقُ األشجارِ فی 2

  بعینَ سنَۀً. ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است!س ) تَفَکُّرُ ساعۀٍ خیرٌ من عبادة3ِ

  گردد! أَجرُ استغفارِ الولَد للْوالدینِ بعد موتهِما: پاداش آمرزش طلبی فرزند براي پدر و مادر، بعد از مرگ آن دو جاري می ) یجرْي4

 »: أمثالهامن جاءبالحسنۀِ فله عشرُ «فی المفهوم:  الصحیحعین  -34

  !ببخش مال و مترس از کمی که هر چه دهی / جزاي آن به یکی ده ز دادگر یابی) 2  !ما تَقَدموا ألنفسکم من خیرٍ تجدوه عند اهللا) 1

    !کسی کوي دولت ز دنیا ببرد / که با خود نصیبی به عقبی ببرد) 4  !إنَّ اهللا سریع الحساب مربهئک أجرهم عند أول) 3

  عین الصحیح فی التعریب:» قوام کافر خود، با ما سخن گفته است.ها با ا روش پیامبران و درگیري آنره راه و قرآن کریم دربا« -35

  ةِ األنبیاء و صراعهم مع أقوام کافرینهم!لکریم من سیرَاا قرآنُ ن) قَد حدث1َ

  أقوامهم کافرین! األنبیاء و صراعهِم مع ةِرَد حدثَنا القرآن الکریم من سیکان قَ) 2

3و ص ن سیرَةِ األنبیاءع ثَنا القرآنُ الکریمدح هِم الکافرینَ) قَدع أقوامهم مراع!  

4ثُنا) قد تُحع أقوام کافرینهم! دهم مراعن سیرَةِ أنبیاء و صع القرآنُ الکریم 

  )36 ـ 39** اقْرَأ النص التالی ثُم أجِب عن األسئلۀ: (

 ...أقول لها ال یلون ی لماذا؟أم تسألنیو حین  ) القلم األبیض جانباًانداختم (می ) أرمییمداد رنگ( مرة أشتري علبۀ ألوان کلّ یف کنت طفالً عندما«

لم ذلک لم کنت أع سوي لونها الحقیقی و لو اًلون یهاصادق و نقی ال یخفی الحقائق و ال یعط هألنّلماذا األبیض ال یلون؟  داًفهمت جیو بعد أن کبرت، 

 نحن. خطاءناأ )یمپاك کن( أمورنا لنمحو لم األبیض فی کلّو قلوبنا الطاهرة فنحن نحتاج إلی الق البیضاءلیتنا لم نهمل فی أقالمنا  یا...فیه أبداً أهمل

  »إلی الطهارة فی حیاتنا إلیه لنعود بحاجۀٍ

  عین الصحیح: -36

1 (أَحبکُلَّب ت ن عرم2  وان!  لبۀ ألاأللوانِ م بعض) کُنْت األقالم فی الزاویۀ! یت  

  ) القلم األبیض للقضاء علی األخطاء!4  الیلون! ض) لقد قهمت من طفولتی لماذا األبی3

  ): الخطأن (عی ..................... هلأنّ .عرفت لماذا القلم األبیض الیلون -37

  !و صادقٌ ) طاهر2ٌ    خفی الحقیقۀ دائماً!ی) 1

  ) بلونه یکشف الحقیقۀَ کماهی!4    !ۀالحقیق تریس ال )3

  :اج إلی القلم األبیض؟تحلماذا ن -38

  !لقضاء طفولتنا) 4  !لإمحاء أخطاءنا) 3  !ألنّه لونٌ فرح) 2  !ألن نکبرَ فی حیاتنا) 1

  فی الحیاة؟ رُقَصنُ لمن ال - 39

  ب طاهرة!ذین لدیهم قلو) عن أولئک ال2ّ  ملونۀ! اً) عن أولئک الذین یشترون أقالم1

  بیضاء! اً) عن أولئک الّذین یرمون أقالم4  فی الحیاة! تاج إلیهمنح) عن األشخاص الّذین 3

  ) 40ـ  42عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی (** 

  :»تَسألنی« -40

  فعل و فاعله أنت» / تسأیل«و مصدره » سأل«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ ماضیه 1

    فعله و مع فاعله جملۀ فعلیۀحروف أصلیۀ /  ثالثۀمضارع ـ للغائبۀ ـ له  )2

  مع فاعله جملۀ اسمیۀ فعل و» / ت«زائد ال هو حرف» سـ ـ أ ـ ل«ه األصلیۀ وف) مضارع ـ للغائبۀ ـ حر3

  مزید ثالثی / فعل و فاعله األمـ حروف أصلیۀ  ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ4

  »:لم أهمل« -41

  اسمیۀ   فعل و جملۀ» / إهمال«و مصدره » ل هـ ـ م ـ« األصلیۀ ـ حروف ) ماضی ـ للغائب1

  مع فاعله جملۀ فعلیۀفعل زائد و هو األلف /  ه) مضارع ـ لغائب ـ له ثالثه حروف أصلیۀ و حرف2

  فعلیۀ مع فاعله و جملۀ فعل و» / إهمال«و مصدره » هـ، م، ل« ارع للمتکلم وحده ـ حروفه األصلیۀ) مض3

  فعلیۀ مع فاعله و جملۀ یل / فعل ومو مصدره ته» هـ، م، ل« وفه األصلیۀلم وحده ـ حر) ماضی ـ للمتک4
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  :»البیضاء« -42

  صفت/  ۀ) اسم ـ مفرد مذکر ـ معرف2  ـ اسم تفضیل / صفت ة) اسم ـ مفرد مؤنث ـ نکر1

  صفت/  ۀ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرف4  الیه   اسم تفضیل / مضاف ۀ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرف3

  حرکات:ال ضبطفی  الخطاء عین -43

1 خارطَرُ!) بالم نهنْزِلُ می ماءفی الس مراکتس) 2  مت شَرَةُ أَجزاءةُ عباداللِاَلْعفی طَلَبِ الح ۀُ أَجزاءع  

  أنْت؟ ) جِئت للْمرَّةِ الْأُولی؛ وکَم مرَّةً جِئت4  ) فَالْآثار الْقَدیمۀُ الّتی اکْتَشَفَها اإلنسان3ُ

  )44ـ  50: (** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ

  ».سائیۀ ذات األلوان المختلفۀمن المالبس النِّ ...................../  متراکم فی السماء ینزل منه المطر بخار .....................إنّ : «ینعین المناسب للفراغ -44

  رةعالمستـ  األنعم) 4  الدررـ  الغیم) 3  الفستانـ  الشررة) 2  الفستانـ  الغیم) 1

  :صحیح فی الحوارعین ال -45

  یف أنت؟ ـ صباح الخیر صدیقیکأنا بخیر و ) 2  ما اسمک الکریم یا أخی؟ ـ ال مع األسف) 1

  کیف وجدوا إیران؟ ـ إنّها بالد جمیلۀ.) 4  هل سافرتم إلی مازندران من قبل؟ ـ أنا من مدینۀ کرمان) 3

  الترتیبی:عین العدد  -46

  !نَعجۀًی أربع و خمسون نَعجۀً و لی ست و تسعون ) لأخ2  نَ جزءاً من رحمته!سعیتأَمسک اهللاُ عنده تسعۀً و  )1

  رةِ اإلمامِ الثّالث!عۀ عشرَ صدیقاً إلی کربالء لزیاس) ذَهبت مع ت4  ) إشتَرَك ثالثۀ عشَرَ تلمیذاً و سبع تلمیذات فی المسابقَۀِ!3

47-  عبارةٍ فیها األَسماء ؟:أکْثَرُأَي  

  ) ال نفهم دروسنا و ال ننجح فی إمتحاناتنا!2  ینِ معاً!دهذا دلیالنِ لفضلِ العلم و ال) 1

  رجمتها الصحیحۀ!) إقْرَأ األحادیث التّالیۀ ثُم عین ت4َ   تُصبح الغُصونُ نَضرة!ال ینزلُ المطر من السماء فَال) 3

  :ءالخطاعین  - 48

  و سبعین! ۀأحد عشَرَ یساوي سبعفی ) سبعۀٌ 2  یساوي سبعین! عشرینَو  ۀٍناقص ستَّ) ستَۀٌ و تسعون 1

  !اثَنین و سبعینیساوي  ثۀالثَ) خمسۀ و سبعون ناقص 4  !أربعۀ و عشرون زائد خمسۀ یساوي سبعۀ عشر) 3

  »الصراط المستقیم و الدین الحقّ ......................اهللا األنبیاء لـ  ......................«لفراغین: عین الصحیح ل -49

  بعثَ ـ تبینوا) 4  أرسلُ ـ یترکن) 3  واأرسلَ ـ یبین) 2  ونینببعثَ ـ ت) 1

  ؟:أکثَرُأي عبارةٍ فیها فعلُ األمرِ  -50

  ) إذا قَدرت علَی عدوك، فَاجعلِ العفو عنه شُکراً للقُدرةِ علَیه!2  طَلَب العلْمِ فریضَۀً!، فَانَّ ینِص) أطلُبوا العلم ولَو بِال1

  تَرجمتها الصحیحۀ! اُذکرۀَ ثُم الی) إقَرَأ األحادیثَ الت4ّ  رِّقَۀٍ!) ال تَدخُلُوا من بابِ واحد و ادخُلُوا من أبواب متَف3َ

 ))3تا انتهاي درس  1(از درس  دهم) ـ 1تا انتهاي درس  1(بخش  دوازدهم( دین و زندگی

   ....................هاست چرا که  آن ....................از دیدگاه حکما، اشتراك آدمی و اشیاء پیرامون او در  - 51

  اي نیازمندند که وجودش از خودش نباشد. آمدن به آفریننده ) موجود بودن ـ در پدید1

  همواره بوده و همواره خواهد بود.دیده بودن ـ ) پ2

  ) موجود بودن ـ همواره بوده و همواره خواهد بود.3

  ) پدیده بودن ـ وجودشان از خودشان نبوده و نیست.4

 اند؟ ید به چه شرطی کردهبه کار برده و در بیانات دیگر خود، آن را مق چه تعبیري » ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته«رسول گرامی اسالم (ص) در خصوص  - 52

  »فی اسماء اهللا االتفکرو«ـ  »اکبر العباده«) 2  »ی ذات اهللاف واالتفکر«ـ  »اکبر العباده«) 1

  »فی ذات اهللا واالتفکر«ـ  »افضل العباده«) 4  »فی اسماء اهللا واالتفکر«ـ  »افضل العباده«) 3

 ایم؟ را ترسیم کرده آیهپیام کدام » شانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی استبخش خداوند و ن هر موجود در حد خودش تجلّی«اگر بگوییم  - 53

  »الی اهللا راءقلفیا ایها الناس انتم ا«) 4  »نور السماوات و االرضاهللا «) 3  »قل اللهم مالک الملک«) 2  »واهللا هو الغنی الحمید«) 1

 یک از موضوعات زیر است؟ ی در شناخت کدامدر احاطه بر امور نامحدود، عامل ناتوان ناتوانی ذهن آدمی -54

  ) حقیقت و صفات خدا4  و صفات الهی ) اسماء3  ) چیستی و ماهیت خدا2  ا) هستی و ماهیت خد1

 ها متفاوت است؟ یک از نظر مفهومی با سایر گزینه کدام -55

  »و بعده و معه اهللا قبلهاال و رأیت رأیت شیئاً  ما«) 2  بخش / چون تواند که بود هستی بخش ) ذات نایافته از هستی1

  / به دریا بنگرم دریا تو بینم ) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم4  / ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ) ما چو ناییم و نوا در ما ز توست3

 ؟با مفهوم کدام حدیث تناسب بیشتري دارد» مان از باد باشد دم به دم ه/ حمل ما همه شیران ولی شیر علم«بیت  -56

  »و بعده و معه اال و رأیت اهللا قبلهرأیت شیئاَ  ما«) 2  »فضل العباده ادمان تفکر فی اهللا و فی قدرتها«) 1

  »اللهم التکنی الی نفسی طرفۀ عین ابداً«) 4  »فی ذات اهللا افی کل شی و التفکرو واتفکر«) 3

  خداوند با چه چیزي رابطه مستقیم دارد؟ دانند؟ و افزایش احساس نیاز به چه کسانی خود را نیازمند عنایات پیوسته خدا می -57

  اش با خدا ) افراد آگاه ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه2    ) افراد آگاه ـ پاکی و صفاي قلب1

  اندیش ـ پاکی و صفاي قلب ) جوانان پاك4  اش با خدا اندیش ـ افزایش معرفت انسان به خود و رابطه ) جوانان پاك3
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 ناظر به کدام حقیقت است؟» اهللا هو الغنی الحمیدو «مفهوم عبارت شریفه  -58

  .انتها ) وابستگی وجود انسان و سایر مخلوقات به مخلوقی بی1

  اي که وجودش از خودش باشد. ) نیازمندي مخلوقات به پدیده2

  .نیاز بودن خداوند از دیگري در هستی خویش ) استقالل و بی3

  .به دلیل نامحدود بودن حقیقتش) غیرقابل شناخت بودن ذات و اسماء خداوند 4

 خلوقات و خداوند است؟حاکی از مشابهت کدام رابطه بین م »تا که ما باشیم با تو در میانما که باشیم اي تو ما را جان جان/ «پیام بیت  - 59

  ) انسان و غذا4  ) نور با منبع نور3  مسجد ) بنا با2  و نویسنده ) کتاب1

 نویدبخش چیست؟ سازد؟ و به کار گرفتن آن در زندگی، با میچه چیزي بهار جوانی را پر طراوت و زی -60

 اي زیباتر ) اندیشه ـ امید به آینده4  ) عبادت ـ معرفت به حقیقت خدا3  ) عبادت ـ شناخت استعدادها2  ) اندیشه ـ پاکی و صفاي قلب1

 اساسی به این جهان گام نهاده است؟ و چه مقصدي دارد؟ هر موجودي بر چه...» و ماخلقنا السماوات واالرض و ما بینهما العبین « س متن آیهبراسا - 61

  ) برنامه حساب شده ـ تدبیري استوار2  اي ـ برنامه حساب شده ) هدف حکیمانه1

  اي ـ تدبیر استوار ) هدف حکیمانه4  اي ) برنامه حساب شده ـ هدف حکیمانه3

 و تهی دست خواهد بود؟ ، در چه صورت آدمی هیچ نکرده است»علیه الرحمۀ«با توجه به سخن مولوي  -62

  ) دنبال نکردن مقصود آفرینش خود2  ثمر براي رسیدن به اهداف مادي ) تالش بی1

  ) فراموش کردن راه درست زندگی4  ) از یاد بردن اهداف بزرگ در زندگی دنیوي3

 ؟حیوانات و گیاهان، به هنگام رسیدن به سر حدي از رشد و کمال، به ترتیب، چگونه است ،روحیه انسان -63

    پذیري پایان ـ) ثبات و قرار ـ توقف 2    توقف ـپذیري  ـ پایانطلبی  افزون) 1

  توقف ـناپذیري  ) رضایت و آرامش ـ پایان4  توقف ـناپذیري  طلبی ـ پایان نهایت ) بی3

  کدام آیه شریفه زیر تناسب معنایی دارد؟با » اي ندارند. گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره بعضی از مردم می«آیه شریفه  - 64

  ) آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرامش آن است و آنچه نزد خدات بهتر و پایدارتر است.1

  دهیم. ه کنیم، میدز آن را که بخواهیم به هر کس اراطلبد، آن مقدار ا آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می) 2

  الحساب است. اي دارند، و خداوند سریع د نصیب و بهره) اینان از کار خو3

  گویند پروردگار به ما در دنیا عطا کن، و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار. ) و بعضی می4

  د؟خواه ها را چگونه می هاي کدام بعد از وجود انسان است؟ و این بعد، خوبی طلب بودن، از ویژگی نهایت بی -65

  ) روح و جسم ـ در محدوده بندگی4  ) روح ـ در محدوده بندگی3  پایان ) روح و جسم ـ بی2  پایان ) روح ـ بی1

  گیرد؟ و تحقق این امر نتیجه چیست؟ هاي فطري انسان صورت می یک از سرمایه دور شدن از جهل و نادانی، با کدام -66

  ) عقل ـ درك حقایق4  ده ـ شناخت بدي و زشتی) ارا3  ) اراده ـ درك حقایق2  ) عقل ـ شناخت بدي و زشتی1

  دست آمده از کدام عبارت قرآنی، مورد توجه است؟ ، پیام به»خداوند آدمی را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است«اگر بگوییم:  -67

  »رااما شاکرا و اما کفو«) 4  »و ما بینهما العبین«) 3  »فالهمها فجورها و تقواها«) 2  »انا هدیناه السبیل«) 1

  ، بازتاب و نتیجه چیست؟دهد اینکه هر انسانی در برابر گناه و زشتی واکنش نشان می - 68

  »کراً و اما کفورااما شا) «4  »مها فجورها و تقواهافاله) «3  »ال اقسم بالنفس اللوامه) «2  »و نفس و ما سواها) «1

  اند، کدام است؟ ها، پشت به حق کرده دایت براي آنشدن ه فریب کسانی که بعد از روشن باتوجه به نص صریح قرآن، روش شیطان براي -69

  دارد. کند و آنان را از یاد خدا و نماز باز می ) میان آنان عداوت و کینه ایجاد می1

  کند. ) اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و میان آنان عداوت و کینه ایجاد می2

  با آرزوهاي طوالنی فریفته است. ) میان آنان کینه و عداوت ایجاد کند و آنان را3

  نت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.) اعمال زشتشان را در نظرشان زی4

  ....................کسانی هستند که  ....................ترین  از دیدگاه رسول اکرم (ص)، باهوش -70

  کنند. را مالقات می  ) مؤمنان ـ بدون ترس و گریز از مرگ آن2  کنند. ) مسلمانان ـ بدون ترس و گریز از مرگ آن را مالقات می1

  کنند. ) مسلمانان ـ بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می4  کنند. ) مؤمنان ـ بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می3

  خدمت به خلق خدا، ثمره چیست؟ -71

  »ان الدار االخره لهی الحیوان و«) 4  »ثواب الدنیا و االخرهاهللا  فعند«) 3  »م االخرمن آمن باهللا و الیو«) 2  »انا هدیناه السبیل«) 1

  اند؟ اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد؟ و در چه چیزي با منکران معاد مشترك زندگی و رفتار کدام گروه از موحدان به گونه - 72

  ) با وجود اعتقاد به خدا به او ایمان ندارند ـ زندگی و رفتار2  عقاید) با وجود اعتقاد به خدا به او ایمان ندارند ـ افکار و 1

  ) با وجود پذیرش معاد به آن ایمان ندارند ـ زندگی و رفتار4  ) با وجود پذیرش معاد به آن ایمان ندارند ـ افکار و اعتقاد3

  ایم؟ یم کردهاگر بگوییم زندگی دنیا کم ارزش و زندگی آخرت، حقیقی است، پیام کدام آیه را ترس -73

  »نموت و نحیاو قالوا ما هی االّ حیاتنا الدنیا «) 2  »کانوا یعلمون خره لهی الحیوان لوان الدار اال«) 1

  »اباهللا و الیوم االخر و عمل صالح من آمن«) 4  »اهللا من کان یرید ثواب الدنیا فعند«) 3

  تري دارد؟ قرابت نزدیک» ...الدار االخره لهی الحیوان و انّلهو و لعب  و ما هذه الحیاه الدنیا اال«کدام حدیث با آیه  -74

  اند. ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ  ) باهوش1

  شوند. میرند، بیدار میگامی که ب) مردم در خوابند، هن2

  .رساند می ن را از ساحل سختی به ساحل سعادتپلی که انسا) مرگ چیزي نیست مگر 3

  بینم. عادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی) من مرگ را جز س4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »7«صفحه                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ و تجربی) عمومی (ریاضی دفترچه  
  

  شود؟ و خداوند چه چیزي را مقدمه تحقق آن قرار داده است؟ اي استفاده می در گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت، از چه سرمایه -75

  »هدیناه السبیل«) خرد و اندیشه ـ 2    »هدیناه السبیل«) اراده و اختیار ـ 1

  »فالهمها فجورها و تقواها«) اراده و اختیار ـ 4  »فالهمها فجورها و تقواها«ـ  ) خرد و اندیشه3

  کتاب کار)) 1و درس  1درس () ـ دهم 26تا انتهاي صفحه  1درس ((دوازدهم  زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- The teacher said that it was necessary for every student .................... to class on time. 

1) came 2) comes 3) was coming 4) to come 
 

77- The most powerful person in ...................... America is ...................... president. 
1) the / 2 ــ) the / the 3) ــ (4 ــ / ــ / the 

 
78- A: Why have you bought this dictionary? 

B: Because I .................... the meanings of the new words in it. 
1) am finding 2) am going to find 3) will find 4) was going to find 
 

79- We don't have very much coffee, I'm afraid, but we can .................... you a little. 
1) spend 2) spare 3) borrow 4) boost 
 

80- The mother put the child on her .................... so that the old man could take the seat. 
1) lap 2) hug 3) case 4) pack 
 

81- I have .................... everything I saw in my notebook during my trip to Europe. 
1) processed 2) recorded 3) provided 4) generated 
 

82- To reach a high level of skill requires talent, ...................., and a lot of hard work. 
1) foundation 2) description 3) dedication 4) appreciation 
 

83- On her doctor's ...................., Janet decided to take some exercise and go on a low-fat diet. 
1) respect 2) regard 3) advice 4) care 
 

84- A: Dad, I'm ashamed of my behavior. 
B: It's okay; you're .................... . 
1) calm 2) cruel 3) impolite 4) forgiven 
 

85- A: All your friends have bought you valuable presents. 
B: What have I done to .................... this? 
1) deserve 2) appreciate 3) handle 4) honor 
 

86- James decided to quit .................... accept the new rules. 
1) not suddenly 2) after a while 3) not surprisingly 4) rather than 
 

87- Unfortunately many people are still ignorant about how coronavirus is .................... . 
1) taken 2) caught 3) spared 4) found 

Part B: Cloze Test 
Throughout history, women have had responsibility for healing the sick. However, it is only in …(88)… times 
that they have been …(89)… to train as doctors at medical schools in Britain. Yet in that short time, they have 
made an enormous contribution to modern …(90)… . The first female doctors were priestesses who gave advice 
about diseases and injuries and ….(91)… medicines. In ancient Rome, women healers were considered skillful 
and …(92)… . 

 
88- 1) immediate 2) entire 3) recent 4) common 

 
89- 1) educated 2) allowed 3) selected 4) predicted 

 
90- 1) medication 2) medicine 3) strategy 4) physician 

 
91- 1) founded 2) generated 3) prepared 4) distinguished 

 
92- 1) respected 2) available 3) specific 4) improved 
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Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

The Greek philosopher 'Plato' has had an enormous influence on the thought and literature of the world. He 
grew up during the Peloponnesian War, when the greatness of Athens came to an end. The injustices of the new 
rulers made him turn from politics, which had interested him, and devote himself to philosophy. That is, he 
studied and tried to understand and explain the truth about the world around him. 
Plato was the most famous pupil of that other Greek teacher Socrates, and he wrote down the words of his 
master. In two of his works, he gave accounts of Socrates’ death. Plato also made Socrates the chief speaker in 
most of his Dialogues, which are imaginary conversations on philosophy. It was in these dialogues that Plato 
put forward his ideas. Following the example of Socrates, he tried to find answers to such questions as "What is 
justice?", "What is beauty?", and "What is goodness?". One of the greatest of Plato's dialogues, The Republic, 
describes a perfect state. 
Plato believed that rulers should be trained from their earliest youth to rule not for their own benefit but for 
the good of all the people in the state. However, the young prince whom Plato himself taught governed as badly 
as anyone else. 
 

93- According to the passage, Plato devoted himself to philosophy because .................... . 
1) he did not like politics  2) he studied and tried to understand the truth 
3) the greatness of Athens came to an end 4) of the injustice of the rulers 
 

94- Which sentence about Plato is NOT true? 
1) Plato included Socrates in his written work. 
2) Plato described Socrates' death in his work. 
3) Plato was the most famous teacher of Socrates. 
4) Plato has had an enormous influence on the thought and literature of the world. 
 

95- Which of the following is NOT TRUE about Plato's Dialogues? 
1) They are about important subjects. 
2) They are about some issues in philosophy. 
3) Plato himself is one of the people in the conversations. 
4) The conversations are the product of Plato's mind. 
 

96- The word "state" in paragraph 3 means .................... . 
1) country 2) condition 3) manner 4) organization 
 

Passage 2: 
Scientific research on tooth decay has recently produced some surprising findings. One shows that cheddar 
cheese may actually prevent the tooth-decay process. It seems to have decay-slowing effect on human teeth if it 
is eaten immediately after sugar. Why cheese should have such an effect is unknown. It is speculated that the 
food might interfere with the acid that decays teeth or with bacteria that produce the acid. If so, it would be the 
first common food found to have this useful property. The other surprising research finding was that heavily 
sweetened cereals proved about equally effective in causing decay whether they contained eight percent sugar 
or almost eight times that much. 
 

97- The number of the findings referred to in this passage are .................... . 
1) one 2) two 3) three 4) eight 
 

98- Cheddar cheese seems to .................... . 
1) make sugar taste sweeter  2) help in the digestion of food 
3) interfere with the function of teeth 4) decrease the rate at which teeth decay 
 

99- The word "they" in line 6 refers to .................... . 
1) people 2) teeth 3) cereals 4) types of sugar 
 

100- It can be inferred from the passage that the research on the relationship between cheese and tooth decay 
.................... . 
1) will be continued  2) has not been accepted 
3) will be slowed considerably 4) has been found to be perfect 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »9«صفحه                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ و تجربی) عمومی (ریاضی دفترچه  
  

101-  
  

  

  

  

     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستاندوم اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

   زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)

   ندگیندگیدین و زدین و ز

   معارف اقلیتمعارف اقلیت

   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

   ریاضی تجربیریاضی تجربی

   شناسیشناسی  زیستزیست

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

   اقتصاداقتصاد

   ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   نطقنطقمم

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 9/8/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 
    

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )9تا انتهاي درس  6(درس  1) ـ فارسی 3(از ابتداي ستایش تا انتهاي درس  3فارسی   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

 )4و  3(دروس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی زبان عربی 

  )4تا انتهاي درس  1(درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   نسانی)نسانی)عمومی (اعمومی (ازبان عربی زبان عربی 

 )6تا انتهاي درس  4(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

  )7تا انتهاي درس  5(درس  1ـ دین و زندگی ) 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)

 کتاب کار) 2و درس  2(درس  1) ـ زبان انگلیسی 33تا انتهاي صفحه  1(درس  3زبان انگلیسی   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 )3(فصل  2) ـ ریاضی 1(فصل  1) ـ ریاضی 1(فصل  3ریاضی   ریاضی تجربیریاضی تجربی

 )2و  1(فصول  2شناسی  زیست ) ـ1گفتار  2و فصل  1(کل فصل  3شناسی  زیست  شناسیشناسی  زیستزیست

 2و  1فصول   شناسیشناسیزمینزمین

 تا ابتداي گرما) 4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3(فصل  1) ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

  شیمیشیمی
 1) ـ شیمی 23، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن صفحه pHتا ابتداي  1(فصل  3شیمی 
تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي  2و فصل  34اتم و رفتار آن صفحه  از ابتداي ساختار 1(فصل 

  65و نافلزي صفحه 

  حسابانحسابان
 1)) ـ حسابان 81الی  69(صقفحه  4(فصل  1)) ـ ریاضی 22الی  2(صفحه  1(فصل  2حسابان 

  ))28الی  7(صفحه  4تا انتهاي درس  2: از درس 1(فصل 

  هندسه/ گسستههندسه/ گسسته
و  1(فصل  3) ـ هندسه 14تا ابتداي قضیه تقسیم صفحه  2و درس  1: درس 1گسسته (فصل 

  )2(فصل  1) ـ هندسه 27تا ابتداي دترمینان و کاربردها صفحه  2درس 

ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی   )4(فصل  1) 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
ی و ) ـ ریاض16تا ابتداي اعمال بر روي پیشامدها صفحه  2و  1: دروس 1(فصل  3ریاضی و آمار 

 )2(فصل 1آمار 

 )4تا انتهاي درس  1(از درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عربی اختصاصی عربی اختصاصی 

 3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش   اقتصاداقتصاد

 )12ـ  9ـ  6ـ  3(دروس  1) ـ علوم و فنون ادبی 2و  1(دروس  3علوم و فنون ادبی   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )7تا انتهاي درس  5(درس  1شناسی  ) ـ جامعه2و  1(دروس  3شناسی  جامعه  عیعیعلوم اجتماعلوم اجتما

 )8تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ تاریخ 2و  1(دروس  3تاریخ     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
تا  3) ـ جغرافیاي ایران (درس 32تا ابتداي مدیریت روستاها صفحه  2و  1(دروس  3جغرافیا 

 )5انتهاي درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
تا  1ـ فلسفه (درس  23تا ابتداي صفحه  2ه دوازدهم: درس اول تا آخر درس سوم از صفحه پای

 )4تا انتهاي درس  1) ـ منطق (درس 4انتهاي درس 

  2و  1دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

  شماره داوطلبی: ................................شماره داوطلبی: ................................  ..............نام و نام خانوادگی: ......................نام و نام خانوادگی: ......................

  دقیقهدقیقه  146146گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  140140تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 15  120  101  20  شناسی زمین  1

  دقیقه 40  145  121  25  ریاضیات  2

  قهدقی 30  185  146  40  شناسی زیست  3

  دقیقه 31  210  186  25  فیزیک  4

  دقیقه 30  240  211  30  شیمی  5

  

   داوطلب گرامی:

 برگ، نادرست و یا ناقص درج شده است، مراتـب را  چه مشخصات شما در قسمت فوقانی پاسخچنان

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبدن مشخصات خود، در توانید با وارد کراي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  

  

  
  

  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//77//1818جمعه جمعه 
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  : (به ترتیب حروف الفبا)طراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

    زاده آذین افضل  شناسی زمین

  سیروس نصیري  ریاضیات

  علی افضل ـ میرطاهري  شناسی زیست

  یاب جیرودي ـ فضلعلی   فیزیک

  یوسفی سحر طاوسی ـ  شیمی

 

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیاي  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  ويويــآموزشی علآموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی نظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی 
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 محل انجام محاسبات

 

  (فصل اول) شناسی زمین

  شباهت دو نظریه بطلمیوس و کوپرنیک در کدام گزینه مطرح شده است؟ -101

  ) شکل مدار وضعی زمین4  ) قرارگیري اجرام آسمانی3  ) شکل مدار انتقالی زمین2  ) جهت حرکت اجرام آسمانی1

  ست؟دهنده کدام ماه خورشیدي در نیمکره جنوبی ا در شکل مقابل مساحت مشخص شده نشان -102

  ) دومین ماه پاییز1

  ) دومین ماه زمستان2

  ) سومین ماه زمستان3

  ) دومین ماه تابستان4

  باشد؟ کدام گزینه عامل نابرابر بودن طول روز و شب در اوقات مختلف سال در یک نقطه می - 103

  ) تغییر فاصله تا خورشید4  ) انحراف محور زمین3  ) حرکت انتقالی2  ) حرکت وضعی1

سال است. در آخرین فعالیت یک کوه آتشفشان سنگی به وجود آمده که 1600دود عمر رادیوم حنیم -104
3

4
آن تـاکنون تخریـب شـده     226رادیوم 

 گذرد؟ است. از آخرین فعالیت این کوه آتشفشان چند سال می

1 (6400  2 (3200  3 (8000  4 (4800   

  ید کدام است؟ترتیب از قدیم به جد هاي زیر به سن نسبی سنگ - 105

  ) شیل ـ گرانیت ـ آهک1

  ) آهک ـ شیل ـ گرانیت2

  ) گرانیت ـ شیل ـ آهک3

  ) آهک ـ گرانیت ـ شیل4

  با توجه به عبارت زیر پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. -106

هـاي مسـاوي    مسـاحت هاي مسـاوي،   کند، در زمان گردد، که خطی که سیاره و خورشید را به هم وصل می  هر سیاره، چنان به دور خورشید می«

  »کند. ایجاد می

  تابد. ) هنگامی که نور خورشید به نیمکره شمالی عمود بتابد، در نیمکره جنوبی مایل می1

  ها بیضی نزدیک به دایره است. ) مدار اطراف سیاره2

  ها در طی یک گردش کامل به دور خورشید، همیشه ثابت نیست. ) سرعت سیاره3

  کند. تا خورشید زمان گردش هم افزایش پیدا می ) با افزایش فاصله هر سیاره4

  کدام ماده پایدار است؟ 238حاصل تخریب اورانیوم  - 107

  208) سرب 4  208) توریم 3  206) سرب 2  207) سرب 1

  کره توسط کدام دانشمند مورد بررسی قرار گرفته است؟ هاي سنگ سازوکار حرکت ورقه -108

  ) ویلسون4  ) کپلر3  ) بطلمیوس2  ) کوپرنیک1

  ؟نیستاي و اقیانوسی صحیح  کره قاره گزینه در مورد سنگکدام  -109

  اي سن بیشتري نسبت به ورقه اقیانوسی دارند. هاي قاره ) ورقه2  اي و بخش دیگر اقیانوسی است. ) بخشی از ورقه هند قاره1

  اي ضخامت کمتر و چگالی بیشتري دارد. کره قاره ) سنگ4  ) ورقه اقیانوس آرام تماماً اقیانوسی است.3

  شناسی است؟ هاي زمین یک از پدیده بسته شدن اقیانوس تتیس نتیجه کدام -110

 لرزه ) زمین4  ) فرورانش3  ) آتشفشان2  خوردگی گسل) 1

  این حرکت چگونه است؟ .گیرد گردش زمین در حرکت انتقالی بر روي چه مداري صورت می -111

  ام آسمانی ـ پادساعتگرداي به دور اجر ) مدار دایره2  اي به دور ماه ـ ساعتگرد ) مدار دایره1

  ) مدار بیضوي به دور اجرام آسمانی ـ ساعتگرد4  ) مدار بیضوي به دور خورشید ـ پادساعتگرد3

  منظومه شمسی بر اثر چه عاملی پدید آمده است؟ -112

  ) مساعد شدن شرایط محیط4  ) پیدایش اجرام آسمانی3  نخستین تجمعات ذرات کیهانی )2  بانگ ) پدیده مه1
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  باشد؟ شناسی می ان مربوط به کدام دوره زمینپیدایش خزندگ -113

  ) کربونیفر4  ) اردوویسین3  ) سیلورین2  ) پرمین1

  شود. تعیین می ....................میلیون سال قبل توسط  50سن واقعی نمونه فسیل انسانی مربوط به  - 114

  شناسی ) شواهد زمین4  ) عناصر پایدار3  ) مواد رادیواکتیو2  ) عناصر پرتوزا1

  پدید آمده است؟ یین تریلوبیت در چه ائوننخست -115

  ) فانروزوئیک4  ) مزوزوئیک3  ) پروتروزوئیک2  آرکئن) 1

  باشد؟ هاي زیر بیانگر تشکیل اقیانوس جدید می یک از شکل کدام - 116

1(

 

  2(

 

    

3(

 

  4(

 

  

  گیرد. شناسی از انرژي الکترومغناطیسی بهره می در زمین ....................علم  -117

  ) سنجش از راه دور4  شناسی ) دیرینه3  شناسی ) اقیانوس2  ) پترولوژي1

  هاي صحیح را انتخاب نمایید. گزاره -118

  الف) عامل بسته شدن اقیانوس تتیس پدیده فرورانش است.

  ب) برخورد ورقه عربستان به آسیا منجر به پدید آمدن رشته کوه هیمالیا شده است.

  اي است. نوسی به ورقه قارهودال اقیانوسی نتیجه برخورد ورقه اقیاگج) دراز

  باشد. د) ورقه اقیانوس آرام از جنس اقیانوسی می

 ) الف ـ ج4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

  درستی مطرح شده است؟ (قدیم به جدید) ترتیب تشکیل در کدام گزینه به -119

  دار ) تریلوبیت ـ خزندگان ـ اولین گیاهان گل2  دار ـ دایناسورها ها ـ گیاهان گل ) ماهی1

  دار ـ دوزیستان ـ دایناسورها ) اولین گیاه آونددار و گل4  ) دایناسورها ـ خزندگان ـ دوزیستان3

  الجدي چه روزي از ماه رؤیت می شود؟ (براساس نیمکره شمالی) صورت عمود بر مدارهاي زمین بتابد، در مدار رأس اگر خورشید به -120

  دي 1) 4  تیر 30) 3  خرداد 30) 2  مهر 1) 1

  )))3و  2دروس ( 1فصل ) ـ یازدهم (5و  4فصول ) ـ دهم ())15تبدیل نمودار توابع (صفحه  تا ابتداي 2ـ درس  1درس ( 1فصل (دوازدهم (ریاضیات 

fاگر تابع -121 (x) x (x ) mx m    3 3 31 fاي از درجه دو باشد، چندجمله 2 (   کدام است؟ 1(

1 (11  12 (12  3 (13  4 (14  

fابعاگر در ت -122 (x) ax bx 3 داشته باشیمf ( ) 1 fو 1 ( ) 2   کدام است؟ f(x)گاه نمودار  آن 8

1(

  

  2(

  

  3(

  

  4(

   
  گیرد؟ ر میقرا x3تر از نمودار تابع اي پایین در چه فاصله x2نمودار تابع -123

1(x 1  2(x 1  3(x 1  4(x   
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fاگر نمودار مقابل مربوط به تابع -124 (x) x x mx m    3 26   کند؟ اي قطع می ها را در چه نقطهyمحور  f(x)باشد، تابع  7

  

1 (19  

2 (18  

3 (17  

4 (10  

  

fتابع -125 (x) x x  2 4 p]در فاصله 2 , )   صعودي اکید است، حداقل مقدارp کدام است؟  

  3) 4  ) صفر3  2) 2  1) 1

  روي دامنه خود نزولی اکید است؟ ،کدام تابع زیر -126

1(log( x)   2(x   3(x 3 1  4(x1 2  

yتابع -127 x | x |   )در بازه 2 , k]  صعودي اکید است. حداکثر مقدارk چقدر است؟  

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

yاگر تابع -128 (m ) mx    کدام است؟ mنزولی اکید باشد، حدود  1

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

اگر -129
x

f (x)
x






2 1

1
g(x)و 

x




1

1
(x)(fog)باشد جواب نامعادله   4 کدام است؟  

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

fاگر - 130 (x) x  1،g(x)
x




1

3 2
gofDو  [ , ) {a}   1  باشد مقدارa کدام است؟  

1(
9

13
  2(

13

9
  3(

4

9
  4(

14

9
  

fof)یک تابع خطی صعودي اکید باشد، با شرط fاگر  -131 )(x) x 4 f، مقدار12 ( ) کدام است؟  

1 (4  2(4    3 (10  4(10    

,اگر - 132 x }f {(x , x ) | x    42 1  وg {( , ) , ( , a) , (b , )} 3 4 5 )باشد با شرط 9 , ) fog3 )و 7 , ) gof4 aمقدار 9 b کدام است؟  

1 (7  2 (9  3 (16  4 (2  

mxهاي معادله اگر یکی از ریشه - 133 x  2 1   شد ریشه دیگر کدام است؟با 3برابر  

1(
3

4
  2(

3

4
  3(

4

3
  4(

4

3
  

خط تقارن دو سهمی -134
x

y x m  
2

1 3
2

yو  x mx   2
2   می چندتاست؟اند، تعداد نقاط برخورد دو سه بر هم منطبق 2

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

fدر شکل مقابل داده شده است. جواب نامعادله g(x)و  f(x)نمودار دو تابع  - 135 (x)g(x)  کدام است؟  

  

1(( , )2    

2(( , )1    

3(, )(  2    

4(  
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جواب نامعادله -136
x x

| x |

 




2 4 5

1
 با جواب کدام نامعادله یکسان است؟  

1(| x | 2 3  2 (| x | 3 2  3(| x | 2 3  4(| x | 2 2    

137 - f  تابعی خطی گذرا از مبدأ مختصات وg  که در صورتی، استتابع ثابت( , ) g4 و 2
f ( ) g( )

f ( ) g( )






2 3
4

2 3 1
  کدام است؟ fباشد، شیب تابع خطی  

1(
4
11

  2 (6/0  3(
3
11

  4(/0 4  

xهاي معادله ریشه و اگر -138 x 2 2 Sو 1     وP   باشد، جواب کدام معادله
S

  1
و 

P 

 

1

1
  باشد؟ می 

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

xهاي معادله ضرب ریشه حاصل -139 x x    
3 2 32 1 1   کدام است؟ 2

1(14    2(7    3 (7  4 (14  

هاي معادله اگر یکی از جواب -140
x a

x x


 

 

4 5
13

2 2
  یشه دیگر معادله کدام است؟باشد ر 3برابر  

1(3    23  ) صفر(
14

9
    4(

1

9
    

  است، بیشترین مساحت چقدر است؟ 14ها برابر  هایی که مجموع ارتفاع و قاعده آن از بین مثلث - 141

1 (25  2 (5/24  3 (50  4 (49  

کار بـودن کارگرهـا    شوند، به علت تازه داري می درصد نگه 7نمک با غلظت  هاي آب در محلول ،هاي آب شور ي تزئینی ماهیها در یک مغازه ماهی -142

  ؟یافتتوان به غلظت مورد نظر دست  درصدي ساخته شده است. با اضافه کردن چه مقدار نمک می 4کیلوگرم محلول آب نمک  200

1(
600

91
  2(

60

92
  3(

600

93
  4(

600

94
  

xدرجه دوم معادله -143 ( m )x m    23 2 1 2  ها با معکوس حاصل ضرب آن دو ریشه، برابـر   داراي دو ریشه حقیقی است. اگر مجموع ریشه

  کدام است؟ m باشد، مقدار

1(
7

2
  2( 3  3 (1  4(

5

2
  

 هجواب نامعادل مجموع -144
x

x


  



1
1 3

2 1
  ، کدام است؟

1(( / , / )0 6 1 5  2(( / , / )0 8 1 2    3 (( , )1 2  4(( / , )0 8 2  

fاگر  -145 (x) x [ x] 2 g(x)و 2 x x  2   ، کدام است؟gofتابع ردبباشند،  4

1([ , )2  2 ([ , )3   3 ([ , )4   4([ , )1 4    

  ))2و  1هاي  فصل ( دهم ـ )3تا ابتداي گفتار  1ل فص((دوازدهم  شناسی زیست

  درستی بیان شده است؟ اي که نقطه آغاز و پایان همانندسازي آن مقابل یکدیگر است، به مورد یاختهدر کدام گزینه  -146

  کند. ) به وسیله یک مولکول هلیکاز، همانندسازي می2  ) همانندسازي دناي آن دو جهتی است.1

  ) همانندسازي دناي آن یک جهتی است.4  کند. اي همانندسازي می یاخته از چرخه S) در مرحله 3

  بیان شده است؟ نادرستیکدام گزینه به  -147

  تر از پیوند بین نوکلئوتیدهاي مقابل در دنا است. ) پیوند بین نوکلئوتیدهاي مجاور در دنا قوي1

  ها یکسان است. قطر دنا در سراسر آن اي، اي در مقابل بازهاي دو حلقه هاي تک حلقه گیري باز) به دلیل قرار2

  کینز و فرانکلین، تشخیص ابعاد مولکول دنا بود.ل) از جمله نتایج آزمایشات وی3

  هاي مختلف استفاده کرد. یوري در سه آزمایش خود از آنزیما) 4
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  اند؟ درستی بیان شده چند مورد از عبارات زیر به -148

  دار است. از دئوکسی ریبونوکلئوتید آزاد گوانین تر دار سنگین الف) ریبونوکلئوتید آزاد گوانین

  اي با هم برابر است. اي و دو حلقه حلقه  آلی تک ب) در هر مولکول دنا تعداد بازهاي

  هاي واتسون و کریک، مارپیچی بودن مولکول دنا براي اولین بار مشخص شد. ج) در پژوهش

  سازي است. شود قطعاً داراي اطالعات پروتئین سم مید) هر مولکول رنا که بعد از خروج از هسته وارد سیتوپال

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  درستی بیان شده است؟ کدام گزینه درباره آزمایش گریفیت به -149

  شد عامل بیماري آنفلوآنزا، نوعی ویروس است. ) در زمان گریفیت تصور می1

  دار استفاده کرد. نده کپسولهاي ز ) گریفیت در مرحله اول خود همانند مرحله سوم از باکتري2

  دار زنده مشاهده کرد. پوشینه  هاي مرده، مقدار زیادي باکتري ها و خون موش ) گریفیت بعد از مرحله چهارم با بررسی شش3

  ) گریفیت بعد از انجام آزمایش خود به ماهیت و چگونگی انتقال ماده وراثتی پی برد.4

  بیان شده است؟ درستینا بهکدام گزینه درباره آزمایشات ایوري  - 150

  ) در آزمایش اول همانند آزمایش سوم از آنزیم پروتئاز استفاده کرد.1

  دار شدند. هاي بدون کپسول، پوشینه ) در آزمایش اول برخالف آزمایش دوم، باکتري2

  ایوري براي تحکیم ادعاي خود که دنا ماده وراثتی است آزمایش سوم را انجام داد.) 3

  هاي بدون کپسول شد. دار شدن باکتري هایی که در لوله آزمایش بود باعث کپسول فقط یکی از الیه) در آزمایش دوم 4

  اند؟ بیان شده نادرستی بهچند مورد از عبارات زیر  -151

  اي هستند قطعا داراي دیسک هستند. جاندارانی که فاقد چرخه یاختهالف) 

  حلقوي مشاهده کرد.توان دناي خطی و  دار می هاي یوکاریوتی هسته در یاختهب) 

  شود. ها، ریبوزوم مشاهده می ها همانند هوهسته اي هسته ج) در پیش

  شد عامل بیماري آنفلوآنزا باکتري استرپتوکوکوس نومونیا است. د) در زمان گریفیت تصور می

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  درستی بیان شده است؟ کدام گزینه به -152

  گونه ماده آلی را ندارد. زا، توانایی تولید هیچ ري) استرپتوکوکس نومونیاي غیر بیما1

  اند. غیرمضاعف G2هاي یوکاریوتی در مرحله هاي یاخته ) کروموزوم2

  توان در تهیه واکسن استفاده کرد. دار می از باکتري استرپتوکوکوس نومونیاي کپسول) 3

  کند. اي، دناي خود را همانندسازي می هچرخه یاخت S) باکتري اشرشیاکالي در مرحله 4

  چند مورد از جمالت زیر درست هستند؟ - 153

  هاي زنده استفاده نشد. در مرحله اول گریفیت همانند مرحله چهارم از باکتريالف) 

  در آزمایش دوم ایوري همانند آزمایش سوم از آنزیم استفاده شد. ب)

  رت یکسان وجود دارند.صو  هاي انسان به هاي انسانی در تمام یاخته ج) ژن

  تواند از یک یاخته به یاخته دیگر منتقل شود. در آزمایشات گریفیت مشخص شد که ماده وراثتی مید) 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  کند؟ درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت زیر را به -154

  »....................ها  اي هوهسته ....................ها  اي هسته پیشدر «

  د.دار دوجوب یک جایگاه شروع همانندسازي ) همانند ـ اغل1

  ها وجود دارد. ) برخالف ـ داراي دناي کمکی به نام دیسک هستند که در برخی از آن2

  دو جهتی است.فقط ـ همانندسازي  برخالف) 3

  ن مشاهده کرد.توا یک آنزیم هلیکاز و دو آنزیم دنابسپاراز میـ در یک دو راهی همانندسازي  همانند) 4
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  است؟ نادرستکدام عبارت در مورد دنا،  - 155

  استر است. دينی بیشتر از تعداد پیوندهاي فسفو) در یک مولکول دناي خطی، تعداد پیوندهاي هیدروژ1

  ها داراي یک جایگاه آغاز همانندسازي هستند. اي هسته ) اغلب پیش2

  شود. اطالعات وراثتی می ) یکسان بودن قطر مولکول دنا در سراسر آن باعث پایداري3

  ) در یک دو راهی همانندسازي یک آنزیم هلیکاز و یک آنزیم دنا بسپاراز وجود دارد.4

  اند؟ بیان شده نادرستی بهچند مورد از عبارات زیر  -156

  اي خود را دارند. هاي زنده بدن انسان توانایی همانندسازي دناي هسته الف) همه یاخته

  دهند. ي را در یک جهت انجام میها همانندساز ب) همه باکتري

  حفاظتی است. ج) آزمایش مزلسون و استال ثابت کرد که همانندسازي دنا، نیمه

  اي از رشد و نمو قرار دارد متفاوت است. که در چه مرحله بسته به این یوکاریوتی هاي آغاز همانندسازي در یک یاخته د) تعداد جایگاه

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  کند؟ تکمیل می درستی بهینه، عبارت زیر را کدام گز - 157

  »....................هاي  پژوهش«

  ) واتسون و کریک همانند مزلسون و استال، درباره ساختار ماده وراثتی بود.1

  اي است. و دو رشته کردند که دنا مولکولی مارپیچی) ویلکینز و فرانکلین برخالف چارگاف، ثابت 2

  ، ماهیت ماده وراثتی را مشخص کرد.) ایوري همانند گریفیت3

  در جانداران مختلف یکسان است. Cبا  Gو  Tبا  A) چارگاف برخالف ایوري، نشان داد که مقدار بازهاي آلی 4

  است؟ نشدهدرستی بیان  چند مورد از عبارات زیر به -158

  استر را دارند. وديیند همانندسازي شرکت دارند توانایی تشکیل پیوند فسفاهایی که در فر الف) همه آنزیم

  باشد. اي قطعا داراي دو سر متفاوت می ها دناي هسته در یوکاریوتب) 

  گویند. مرازي دارد و به اصالح اشتباهات این آنزیم فعالیت نوکلئازي می ج) آنزیم دنابسپاراز، فعالیت پلی

  د.کن ، دنا همانندسازي میSها، در مرحله  اي ها همانند هوهسته اي هسته د) در پیش

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  اند؟ درستی بیان شده از عبارات زیر به چند مورد -159

  تر از پیوند بین دو نوکلئوتید مقابل در دو رشته دنا است. الف) پیوند بین نوکلئوتیدهاي مجاور در یک رشته دنا قوي

  ها داراي دناي حلقوي متصل به غشاي پالسمایی و دیسک هستند. ب) همه باکتري

  برد که مقدار بازهاي آلی در جانداران مختلف یکسان است. چارگاف پیج) 

  توان مشاهده کرد. سی دناي حلقوي را میمدر باکتري استرپتوکوکوس نومونیا و پاراد) 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  کمتري با ژن دارد؟ارتباط کدام عبارت  -160

1 (DNA  2 (RNA  3پروتئین4  ) کربوهیدرات (  

  استفاده کرده باشد. ....................از آنزیم  نیستشات خود ممکن ایوري در آزمای - 161

  مراز پلی DNA) 4  ) نوکلئاز3  ) آمیالز2  ) لیپاز1

  کمتر از سایرین است. ....................تعداد  DNAدر یک مولکول  -162

  ت) پیوندهاي قند فسفا4  استر ) پیوندهاي فسفودي3  ) دئوکسی ریبوزها2  ) بازهاي پورینی1

  نقطه آغاز و پایان همانندسازي در مقابل هم قرار دارد؟ DNAدر کدام جاندار طی همانندسازي  -163

  ) استرپتوکوکوس نومونیا4  ) خزه3  پوس ) پالتی2  ) پالناریا1
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  گیرد. صورت می ....................استرپتوکوکوس نومونیا در  ....................در گویچه سفید  محل ویرایش -164

  ) همانند ـ هسته4  ) همانند ـ سیتوپالسم3  ) برخالف ـ هسته2  ف ـ سیتوپالسم) برخال1

  وجود دارد. ....................کمترین نقطه شروع همانندسازي در ژنوم  -165

  ) زنبق4  ) اشرشیاکالي3  ) پارامسی2  ) آمیب1

  است؟ نشدهدرستی بیان  کدام عبارت درباره پرندگان به -166

  یطی پاسخ دهند.هاي مح توانند به محرك ) می1

  وجود آورند. توانند موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به ) می2

  ) در صورت تغییر محیط پیرامون خود، توانایی ثابت نگه داشتن وضعیت درونی خود را دارند.3

  آورند. وجود می  کنند از یک گونه هستند و یک جمعیت را به ) تمام پرندگانی که در یک جنگل زندگی می4

  گزینه به درستی بیان شده است؟ کدام -167

  اي است. بافت پوششی بنداره انتهاي معده همانند بنداره ابتداي معده از نوع استوانه) 1

  باشد. اي بنداره ابتداي مري همانند بنداره انتهاي مخرج از نوع اسکلتی و داراي انقباضات ارادي می بافت ماهیچه) 2

  اي و زیرمخاطی مشاهده کرد. توان در الیه ماهیچه که عصبی را میالیه لوله گوارش و شب 4وان در هر ت بافت پیوندي سست را می) 3

 نوع صاف و غیر ارادي هستند.هاي لوله گوارش از  تمام ماهیچه) 4

  لوله گوارش را دارد؟ pHتنظیم  ،کدام بخش از لوله گوارش با تولید هورمون توانایی -168

  روده باریک و ) دهان4  ) روده بزرگ و مري3  ) پانکراس و معده2  دوازدههو ) معده 1

  باشند؟ چند مورد از عبارات زیر درست می -169

  اي، در ساختار خود گروه فسفات دارند. هاي موجود در غشاء یاخته ترین مولکول الف) فراوان

  ب) تقسیم یاخته در همه جانداران اساس تولیدمثل و ترمیم است.

  پیمایند. کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا می ج) نوزاد پروانه مونارك هر ساله هزاران

  یابی مقصد است. د) پروانه مونارك در طول روز قادر به جهت

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

   ....................برخالف  ....................در  - 170

  است. تر یط اساسییند پاسخ به محیط، نقش عامل تغییرات در شرایط مح) فرایند سازش با محیط ـ فرا1

  توانایی پرواز و مهاجرت دارد.بالغ مونارك ـ نوزاد پروانه مونارك،  ) پروانه2

  آورند. ها، با تولیدمثل موجودي کم و بیش شبیه خود به وجود می اي ها ـ پریاخته اي یاخته ) تک3

  ) سلولز ـ نشاسته، مونومرهاي موجود فقط گلوکز هستند.4

  هستند؟ ادرستنچه تعداد از موارد زیر  -171

  شود. بري، انرژي مصرف می در فرایند انتقال فعال برخالف فرایند درونالف) 

  شوند. هاي زیستی منشأ زیستی دارند و باعث آلودگی محیط زیست می هاي فسیلی برخالف سوخت ب) سوخت

  کنند. ی خاصی تجویز میج) در پزشکی شخصی، پزشکان تنها با مشاهده وضعیت بیمار، براي هر فرد روش درمانی و داروی

  هاي خود در گوارش لیپیدها نقش دارد. مایع صفرا با آنزیمد) 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  ؟بیان شده است نادرستیکدام گزینه به  -172

  توان آمینواسید مشاهده کرد. در معده نمی) 1

  تمام ترشحات معده با کیموس معده در تماس هستند.) 2

  موازي با معده قرار دارد توانایی تولید هورمون نیز دارد.و اي که زیر معده  غده) 3

  دوازدهه نقش دارد. pHهورمون سکرتین در قلیایی شدن ) 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه                                                                               »8«صفحه 
                

 محل انجام محاسبات

 
 

  درستی بیان شده است؟ هاي زیر درباره گوزن به یک از گزینه کدام - 173

  هاي حیات را دارد. باشد که برخی از ویژگی ها واحد ساختاري و عملکردي جانور می ) یاخته در آن1

  گویند. کنند را جمعیت می ) هر گوزن عضوي از گونه است و افرادي از یک گونه که در سراسر دنیا زندگی می2

  دهند. رود، میزان سدیم را در ادرار خود افزایش می ها باال می که غلظت سدیم در خون آن ) هنگامی3

  دهند. ل میهایش را تشکی یابند و دستگاه هایش در کنار یکدیگر اجتماع می ) بافت4

  کند؟ کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می -174

  .» ....................هر اندام مرتبط با لوله گوارش انسان «

  کند. ) تمام ترشحات خود را وارد لوله گوارش می2  ) زیر معده و موازي با معده قرار دارد.1

  هایی با فضاي بین سلولی اندك تشکیل شده است. ) از یاخته4  دارد. برد) توانایی تولید پیک شیمیایی دور3

  ؟استشده  یانب ینادرستشکل است به  يا یسهاز لوله گوارش که ک یدام مورد درباره بخشک - 175

  هاي دیگر بیشتر است. کننده مخاطی از یاخته هاي ترشح ) همه غدد معده در الیه مخاطی قرار دارد و تعداد یاخته1

  کنند. هاي غدد معده هستند که فاکتور داخلی معده را ترشح می یاختهترین  هاي کناري بزرگ ) یاخته2

  کربنات را دارند. کننده مخاط، توانایی ترشح بی هاي ترشح هاي پوششی سطحی برخالف یاخته ) یاخته3

  شود. ریز نزدیک پیلور به خون ترشح می هاي برون ) هورمون گاسترین از یاخته4

  ....................در گوارش  -176

  شوند. ي پانکراس در محیط اسیدي فعال میها، پروتئازهاي معده همانند پروتئازها ) پروتئین1

  یابند. ها تحت عمل لیپازهاي پانکراس به طور کامل گوارش می چربی) 2

  آید. وجود می ساکارید ساکارز به یابند دي ها گوارش می ها، در اولین محلی که کربوهیدرات کربوهیدرات) 3

  توان در دوازدهه و معده مشاهده کرد. ها، آمینواسیدها را می ن) پروتئی4

  ؟باشد نمیکدام گزینه در رابطه با ساختار لوله گوارش درست  - 177

  آیند. طور غیرارادي از انقباض درمی هاي حلقوي هستند که به ماهیچه هاي لوله گوارش ) همه بنداره1

  شده است. هاي پوششی پوشیده ) همه طول لوله گوارش توسط یاخته2

  هاي لوله گوارش انسان در محیط مایع قرار دارند. ) همه یاخته3

  تر است. ) غده بزاقی بناگوشی از سایر غدد بزاقی دهان بزرگ4

  است؟ نشدهدرستی بیان  کدام عبارت زیر درباره معده به -178

  شود. یابد و انقباضات آن، آغاز می ) با ورود غذا به معده، معده اندکی انبساط می1

  .شود هاي کناري تولید و ترشح می ) عامل داخلی معده از یاخته2

  شوند. ) پروتئازهاي معده برخالف پروتئازهاي پانکراس در محیط اسیدي فعال می3

  شود. معده به مري می ) اگر انقباض بنداره تحتانی معده کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید4

  بیان شده است؟ ادرستین بهکدام عبارت درباره گوارش غذا در دهان  -179

  ها و لیپیدهاي موجود در غذا هستند. هاي موجود در دهان فاقد توانایی گوارش پروتئین آنزیم) 1

  تر است. ) غده زیرزبانی از سایر غدد بزاقی بزرگ2

  ها نقش دارد. ) بزاق حاوي آنزیم لیزوزیم است و در نابودي باکتري3

  ها است. درات) دهان محل شروع گوارش شیمیایی کربوهی4
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  شده است؟ یانب ینادرستکدام مورد به  -180

  شود. طولی، حلقوي و مورب مشاهده می  ) در معده سه الیه ماهیچه1

  کنندگی نیز دارند. کننده همانند حرکات کرمی نقش مخلوط  قطعه  ) حرکات قطعه2

  کند. ها و اسید حفظ می نزیم) ماده مخاطی دیواره لوله گوارش را از خراشیدگی و آسیب حاصل از تماس غذا و آ3

  رود تا راه ناي بسته شود و غذا وارد مري شود. گلوت باال می یند بلع اپی) در فرا4

  صحیح است؟ انسانهاي پوششی موجود در معده  تهکدام گزینه درباره همه یاخ -181

  د.کنن ) گاهی مواد مختلفی را با خون مبادله می2  کربنات نقش دارند. ترشح موسین و بی) در 1

 هاي گلیکوپروتئینی مرتبط هستند. اي از رشته ) با شبکه4  پردازند. هاي زیستی می ) به گوارش انواع مولکول3

  .نداردوجود  ....................انسان  ....................طور معمول در به -182

  آنزیم لیپاز ـ) کیسه صفرا 4  زیم غیرفعالس ـ آنا) شیره پانکر3  کننده ) روده بزرگ ـ سلول ترشح2  ) بافت پیوندي سست ـ کالژن1

   ....................هاي لوله گوارش  همه بنداره -183

  توانند از نوع صاف یا اسکلتی باشند. هاي حلقوي هستند که می  داراي ماهیچه) 2  اي دارند. هسته شکل و تک هایی دوکی ) یاخته1

  شوند. ) فقط هنگام عبور غذا باز می4  کنند. اند که مانند دریچه عمل می هاي طولی ) ماهیچه3

  نماید؟ درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت زیر را به -184

  »....................هاي عصبی وجود دارد،  اي از یاخته اي از لوله گوارش که شبکه در هر الیه«

  د.هاي آن در گوارش شیمیایی غذاها و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش نقش دارن ) ترشحات یاخته1

  شود. اي شفاف و چسبنده دارد، مشاهده می ) نوعی بافت پیوندي که ماده زمینه2

  دهند. هاي حلقوي را تشکیل می ) به همراه یکدیگر در دیواره داخلی روده، چین3

  ) ترکیبی گلیکوپروتئینی با جذب آب، در لغزنده کردن توده غذایی مؤثر است.4

  نماید؟ ل میدرستی تکمی کدام گزینه عبارت زیر را به -185

  »....................هر آنزیمی که در بزاق وجود دارد «

  کند. ) به گوارش نشاسته کمک می2  اي ترشح شده است. ) از بافت پوششی غده1

  کند. هاي غذا را از لوله گوارش تسهیل می ) عبور ذره4  هاي درون دهان نقش دارد. ) در از بین بردن باکتري3

  ))ها ابتداي فشار در شارهتا  3فصل  و 1فصل ( ـ دهم )تا ابتداي حرکت با شتاب ثابت 1فصل (فیزیک (دوازدهم 

  هاي زیر یکسان هستند؟ و یکاي فرعی چه تعداد از کمیت SIیکاي  -186

  هـ) نیرو        د) انرژي  ج) سرعت  ب) فشار  الف) تندي

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

xدر رابطه -187 AB Bt2   اگرx جایی و یکاي آن متر و  نماد جابهt  نماد زمان و یکاي آن ثانیه باشد، یکايA  وB ترتیب از راست به چـپ   به

  کدام گزینه است؟

1(
m

، s
s

2
2

  2(
m

، s
s

  3(
m

، s
s

2  4(
m

، s
s2

  

/بین دو شهرفاصله  - 188 km31   فرسنگ) 6000 1ذرع و ذرع cm104 1است این فاصله برحسب فرسنگ چقدر است؟ ( 2

1 (10  2 (15  3 (5  4 (50  

)صورت گیري عدد گزارش شده به در یک اندازه -189 / / ) g4 2 0 1 دهد؟ درستی نشان می گیري را به دقت وسیله اندازه است. کدام گزینه  

  »3«و » 2«) گزینه 4  2/0) 3  1/0) 2  05/0) 1

  لیتري کدام است؟ 5/1هاي آب براي پر کردن یک بطري  در نظر بگیریم، مرتبه بزرگی تعداد قطره mm3هایی کروي با قطر اگر آب را به صورت قطره - 190

1(1410    2(210    3(1010    4(610    

چنـد   Bلیتـر از مـایع    3اشد، کیلوگرم کمتر ب B ،2مایع  lit10از جرم Aاز مایع  lit4است. اگر جرم Bبرابر چگالی مایع  A ،5/1چگالی مایع  -191

  کیلوگرم است؟

1 (5  2 (5/1  3 (5/2  4 (7  
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  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره -192

  الف) نمک، شیشه و یخ جزو جامدات بلورین هستند.

  ب) فاصله ذرات سازنده مایع و جامد تقریباً یکسان است.

  افتد. تر از مایعات اتفاق می ج) پدیده پخش در گازها سریع

  شود. چسبی یک مایع می زایش دما سبب کاهش نیروي همد) اف

  هـ) حالت ماده به چگونگی حرکت ذرات آن و بزرگی نیروي بین ذرات بستگی دارد.

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

رود. اگر سطح مقطـع   رون ظرف، باال مینسبت به سطح آزاد آبِ د cm50دهیم. آب در داخل لوله تا ارتفاع لوله مویینی را در ظرف آبی قرار می -193

/این لوله mm20 هاي آب و شیشه چند نیوتون است؟  باشد، نیروي دگرچسبی بین مولکول 2
g

)
cm

 آب 3
و 1

N
(g

kg
 10   

1( 310    2(410    3(210    4 (1  

گیرد. حال اگر لوله مویینی از جنس  صورت زیر روي شیشه قرار می هنگامی که یک قطره از مایعی را روي سطح یک شیشه تمیز بریزیم، مایع به -194

گیرد و با کاهش قطـر   مایع در ظرف قرار می از سطح آن ....................این شیشه را در داخل ظرفی از این مایع قرار دهیم، سطح مایع درون لوله 

 رود. می ....................لوله مویین، سطح مایع 

  تر ـ باالتر ) پایین1

  تر تر ـ پایین ) پایین2

  تر ) باالتر ـ پایین3

  ) باالتر ـ باالتر4

  یده و چند بار تغییر جهت داده است؟ترتیب از راست به چپ، متحرك چند بار متوقف گرد به زیربا توجه به نمودار سرعت ـ زمان  -195

  

  3و  3) 1

  1و  4) 2

  1و  3) 3

  3و  4) 4

  

xصورت به SIدر  متحرکیمعادله حرکت  -196 t t  2 4 tاست. در بازه زمانی 12 1 tتا 1 2   چند ثانیه بردار مکان منفی است؟ 7

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

)جایی آن است؟ رود. مسافت طی شده چند برابر اندازه جابه می Bبه  Aدر شکل زیر متحرك در مسیر نشان داده شده از نقطه  -197 ) 3   

1(
7

5
    

2(
/

/

19 5

13 5
    

3(
19

13
    

4(
6

5
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متحرکی -198
2

3
کل مسیر مستقیمی را با سرعت ثابت 

m

s
کند، سپس طی می 20

1

3
کل مسیر را با سرعت ثابت 

m

s
گـردد، دوبـاره تغییـر     بـازمی  10

ا سرعت ثابتجهت داده و باقی مسیر را تا انتها ب
m

s
کند، سرعت متوسط متحرك در کل مسیر چند طی می 40

m

s
  است؟ 

1 (30  2(
80

9
    3(

9

3
    4 (12  

  ثانیه دوم چند متر بر ثانیه است؟ 3سط این متحرك در شکل زیر نمودار سرعت ـ زمان یک متحرك در یک مسیر مستقیم است. تندي متو -199

1 (
3

2
  

2 (2  

3 (1  

4 (
5

3
   

هاي مختلـف   اي در زمان است. اندازه سرعت لحظه زیرصورت سهمی شکل  کند به نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می  -200

  است. .................... t1و در مقایسه با اندازه سرعت متوسط این متحرك بین دو لحظه t1تا بین

  ) همواره بیشتر1

  ) همواره کمتر2

  ) ابتدا بیشتر و سپس کمتر3

  سپس بیشتر ) ابتدا کمتر و4

tاست. شتاب متوسط متحرك در بازه زمـانی  زیرکند مطابق شکل  حرکت می xنمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي محور   -201 s tتـا  3 s 11 

چند
m

s2
  است؟ 

1 (2  

2 (1  

3(
16

15
    

  ) صفر4

  کدام گزینه صحیح است؟ tبا توجه به نمودار مکان ـ زمان مقابل در بازه زمانی صفر تا  -202

  ) همواره حرکت تندشونده است.1

  ) همواره حرکت کندشونده است.2

  ) حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.3

  ) حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.4

دو خودرو که سرعت یکیکیلومتر،  800از دو شهر به فاصله  -203
1

3
زمان به سمت یکـدیگر حرکـت    صورت سرعت ثابت، هم سرعت دیگري است، به 

رسند. سرعت متحرك تندتر چند ساعت بعد به هم می 6کنند و  می
km

h
  است؟ 

1 (100  2 (120  3 (80  4 (3/33  

رسد. اگر قطار با سرعت ثابت می m250به ابتداي پلی به طول m100قطاري به طول - 204
km

h
طـور   در حال حرکت باشد، قطار چند ثانیـه بـه   72

  کامل روي پل خواهد بود؟

1 (15  2 (5  3 (5/7  4 (10  
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کند. شخص با سرعت ثابت صورت مستقیم با دوچرخه طی می هساعت ب 5/6شهر را در مدت  2کیلومتري بین  70شخصی فاصله  -205
km

h
رکـاب   14

  هایی هم دارد. مدت کل توقف او چند ساعت است؟ زند، اما براي رفع خستگی توقف می

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

  است؟ Aند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرك چ Bاست. سرعت متحرك  زیرصورت شکل  به Bو  Aنمودار مکان ـ زمان دو متحرك  - 206

  

1 (2  

2 (6  

3 (8  

4 (3  

  

هاي ثابت با سرعت Bو  Aدو اتومبیل  -207
m

s
و 5

m

s
 A،m250در مسیر مستقیم و هر دو در یک جهت در حال حرکت هستند. اگـر اتومبیـل    25

  شود؟ می m50باشد، در کدام لحظه یا لحظات فاصله دو اتومبیل از یکدیگر  Bز جلوتر ا

1(t s10  2(t s 20  3(t s , t s 15 10  4(t s , t s 20 10  

ثابتها با سرعت xمتحرکی مطابق شکل بر روي محور  -208
m

s
xدر جهت نشان داده شده در حال حرکت است و در مبدأ زمـان از نقطـه   3 m 4 

  گذرد. نمودار مکان ـ زمان این متحرك کدام گزینه است؟ می

  

1  (  2(

 

  3  (  4(

 

  

شنود. اگر سرعت صوت یه میثان 8و  5شخصی بین دو کوه ایستاده و صداي پژواك خود را پس از  - 209
m

s
  باشد، فاصله دو کوه از هم چند متر است؟ 340

1 (2410  2 (2310  3 (2210  4 (2110  

کننـد،   اي که دو متحرك از کنار هم عبـور مـی   صورت شکل مقابل است. از لحظه شروع حرکت تا لحظه به Bو  Aنمودار مکان زمان دو متحرك  -210

 است؟ Bچند برابر تندي متوسط متحرك  Aتحرك تندي متوسط م

1(3    

2(3    

3(6    

4(6   
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  )))34و رفتار آن (صفحه تا ابتداي ساختار اتم  1فصل (دهم ) ـ )13تا ابتداي اسیدها و بازها (صفحه  1فصل (دوازدهم ( شیمی

  .................... جز بههاي زیر درست هستند  همه گزینه -211

  هاي انسان پاسخ داد. توان به تمامی پرسش ) با استفاده از علم تجربی می1

  میلیارد کیلومتري از سطح زمین بوده است. 7پیش از خروج از سامانه خورشیدي، از فاصله  1) آخرین تصویر وویجر 2

  هاي شیمیایی موجود در اتمسفر سیاره زحل دست یافت. توان به ترکیب می 2و  1ز اطالعات ارسال شده از فضاپیماهاي وویجر ) ا3

  توان به وجود نظام و قانونمندي در آسمان رسید. ) از مشاهده ستارگان می4

  هستند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از گزاره -212

  باشد. درصد در سیاره زمین نیز می 10عناصر با درصد فراوانی باالي  جزءشتري، ترین عنصر موجود در سیاره م آ) فراوان

  ب) جنس سیاره زمین از سنگ است.

  اي وجود دارد. ها برخالف خورشید در هر دمایی امکان رخداد واکنش هسته پ) درون ستاره

  ها شد. ها و کهکشان ها سبب پیدایش ستاره ت) سحابی

  ) سه4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

Xاگر در یون -213 56   باشد، این عنصر در چه گروهی از جدول تناوبی قرار دارد؟ 6، اختالف شمار نوترون و الکترون برابر 2

  ) ششم4  ) دوم3  ) هشتم2  ) هفتم1

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره -214

  یابد. ا کاهش میه عمر آن هاي هیدروژن، نیم آ) با افزایش شمار نوترون در ایزوتوپ

  ترین ایزوتوپ هیدروژن، شمار ذرات زیر اتمی آن با هم برابر است. ب) در فراوان

  اي ساخته شده است. هاي هسته پ) نخستین عنصر ساخت بشر، با استفاده از واکنش

  برابر شمار پروتون آن باشد، آن عنصر پرتوزاست. 5/1ت) تنها در صورتی که شمار نوترون هسته عنصري 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  یک )1

/اگر مقدار -215  223 01   دهد؟ مول اتم کلسیم بر روي ترازو قرار دهیم، ترازو چه مقداري را بر حسب گرم نشان می 05/0اتم آهن را به همراه  10

(Fe , Ca : g mol )   156 40   

1 (48  2 (8/4  3 (05/5  4 (55  

CO)اکسید دي گرم کربن 44اگر هر  -216   گرم از آن چند اتم اکسیژن دارد؟ 5/5مول از آن باشد،  1معادل  2(

1(/  231 505 10    2(/  227 525 10    3(/  221 505 10    4(/  237 525 10    

A20ایزوتوپ 2داراي  Aعنصر  -217 Aاست. اگر به ازاي هر ایزوتوپ A2و 1 دو  A1در طبیعت یافت شود و عدد جرمی ایزوتـوپ  A2ایزوتوپ 3، 1

  کدام است؟  Aعدد بیشتر باشد، جرم اتمی میانگین عنصر  A1 ،10از A2برابر عدد اتمی آن باشد و از طرف دیگر شمار نوترون ایزوتوپ

1 (75/38  2 (5/42  3 (7/45  4 (5/47  

  پرسش (پ) کدام است؟ نادرستپاسخ درست پرسش (آ) و (ب) و پاسخ  -218

  ور از منشور کدام رنگ دارد؟هاي نور خورشید در هنگام عب آ) کمترین میزان انحراف را در میان رنگ

  ب) آیا انرژي پرتوهاي ایکس از پرتوهاي فرابنفش و گاما بیشتر است؟

  سولفات از رنگ شعله سدیم سولفات کمتر است؟ (II)پ) آیا طول موج رنگ شعله مس 

  ) بنفش ـ بله ـ بله4  ) قرمز ـ بله ـ خیر3  ) بنفش ـ خیر ـ بله2  ) قرمز ـ خیر ـ خیر1

  است؟ نادرستر کدام گزینه زی -219

  ) مدل بور با موفقیت توانست طیف نشري خطی هلیم را همانند هیدروژن توجیه کند.1

  یابد. هاي انرژي کاهش می ) با افزایش فاصله از هسته اتم، فاصله بین الیه2

  شود. ، پرتویی به رنگ قرمز مشاهده می2به  3) با نشر الکترون از الیه 3

 شود. ، انرژي کمتري آزاد می2به  5نسبت به نشر الکترون از الیه  2به  4) با نشر الکترون از الیه 4
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  هاي زیر درست است؟ در جدول تناوبی زیر، چند مورد از عبارت Zو  A ،E ،X ،D با توجه به موقعیت عنصرهاي -220

  
  برابر است. Mn25با Dالف) تعداد الکترون هاي الیه ظرفیت عنصر 

nهاي با تعداد الکترون ب) اختالف l    است. 2، برابر Zو  Aدر دو عنصر  3

  گروه است. ، در جدول تناوبی همCu29با Xپ) عنصر 

  پر است. آن نیم d3و زیرالیه s24صورت به Eت) آرایش الکترونی الیه آخر اتم عنصر 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

lالکترون در زیر الیه 5است. اگر  6و شمار الکترون الیه ظرفیت آن برابر  Ca20هم دوره با عنصر Xعنصر  -221  داشته باشـد، عـدد اتمـی آن     2

  چند است؟

1 (32  2 (24  3 (25  4 (34  

  زیر در گروه چهاردهم جدول تناوبی جاي دارد؟کدام عنصر  - 222

1(Ti22    2(Ge32    3(Se34    4(Zn30    

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره -223

  آن با آب گرم استفاده کرد.کشی  توان از خاکستر و آب هاي چرب می آ) براي شستشوي ظرف

  ب) منشأ بیماري واگیردار وبا، آلوده بودن آب و نبود بهداشت بوده است.

  پ) با افزایش سطح تندرستی و بهداشت فردي و همگانی، شاخص امید به زندگی در جهان افزایش یافته است.

  کنند. ت) مواد شوینده، براساس خواص اسیدي و بازي عمل می

  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  ) یک1

  کدام است؟» پ«پرسش  نادرستو پاسخ » ب«و » آ«پاسخ درست پرسش  -224

  شود و یا هگزان؟ آ) اوره در آب حل می

  ب) آیا ماهیت حالل اتیلن گلیکول و نمک خوراکی از حیث قطبیت یکسان است؟

  شود؟ پ) آیا بنزین در حالل قطبی حل می

  ) آب ـ خیر ـ خیر4  ن ـ خیر ـ خیر) هگزا3  ) هگزان ـ خیر ـ بله2  ) آب ـ بله ـ بله1

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -225

  آید. ) گل و الي آب مانند چربی روي لباس نوعی آالینده به شمار می1

  هاي حالل داریم. شونده و مولکول هاي حل شونده در حالل نیاز به نیروي دافعه بین ذره ) براي حل شدن، حل2

  آید. اي قطبی به شمار می ي هیدروکسیل است و مادهها ) عسل در ساختار خود داراي گروه3

)) گروه عاملی اسیدهاي چرب4 COOH) .است  

  کربن است، چند گرم بر مول است؟ 16آن داراي  Rجرم مولی صابون مایع حاصل از کربوکسیلیک اسیدي که گروه  -226

(K , Na , C , O , H : g mol )      139 23 12 16 1   

1 (292  2 (308  3 (291  4 (307  
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شود. فرمول  گرم تولید می 08/7گرم از یک اسید چرب با مقدار کافی سدیم هیدروکسید، صابونی با زنجیر سیرشده به جرم  42/6در اثر واکنش  -227

O)عمومی این اسید چرب کدام است؟ , C , Na , H : g mol )     116 12 23 1   

RCOOH(s) NaOH(aq) RCOO Na (aq) H O(l)    2   

1(C H COOH11 23  2(C H COOH12 25  3(C H COOH13 27  4(C H COOH14 29  

  ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ هاي زیر به درستی یا نادرستی گزاره - 228

  شود. اي است که هم در آب و هم در چربی حل می آ) صابون، ماده

  سدیم هیدروکسید و صابون آمونیوم اسیدهاي چرب یکسان است.ب) حالت فیزیکی صابون حاصل از ترکیب پیه و 

  پ) اسیدهاي چرب، کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند و کوتاه کربنی هستند.

  ) درست ـ نادرست ـ درست4  ) درست ـ نادرست ـ نادرست3  ) نادرست ـ نادرست ـ نادرست2  ) درست ـ درست ـ نادرست1

  هاي زیر درست است؟ ق به نوعی صابون است، چه تعداد از گزارهبا توجه به ساختار زیر که متعل - 229

  گیرد. قرار می Bدر بخش  Naآ) یون

  دوست صابون است. بخش آب Aب) 

  شود. در آب حل می Bپ) صابون از بخش 

  طور کلی ترکیبی اشباع است و تمامی پیوندهاي آن یگانه است. ت) به

  ) چهار4  ه) س3  ) دو2  ) یک1

  ؟کند نمیها صدق  هاي زیر در کلوییدها وجود دارد اما در سوسپانسیون چه تعداد از ویژگی -230

 توانایی پخش نور   ناهمگن بودن محلول   نشینی عدم ته   پایداري ذرات  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) صفر1

  هاي زیر درست هستند؟ یک از گزاره کدام -231

  یابد. افزایش می کنندگی صابون آ) با افزایش دما، قدرت پاك

  کند. ها اعمال می کنندگی صابون ب) افزودن آنزیم اثري مانند دما را بر میزان پاك

  برداري از آن اهمیتی ندارد. دهد، جنس پارچه در میزان لکه پ) آزمایشات نشان می

  د.توان میزان صابون درخور با نیاز مردم را تأمین نمو ت) با افزایش جمعیت جهان، بدون مشکلی می

  ) پ ـ ت4  ) آ ـ ب ـ پ3  ) آ ـ ب2  ) آ ـ پ1

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -232

  تر هستند. ها بزرگ تر و از محلول هاي موجود در کلویید از سوسپانسیون کوچک ) ذره1

  سولفات در آب، توانایی پخش نور را دارد. (II)) محلول مس 2

  یدار از آب و روغن و صابون داشت.توان مخلوطی ناهمگن ولی پا ) با استفاده از صابون، می3

  آید. حساب می ) رنگ پوششی همانند سس مایونز نوعی کلوئید به4

  کدام گزینه زیر درست است؟ -233

  ) ارتفاع کف آب چشمه از آب دریا، در مقدار برابر این دو نوع آب، بیشتر است.1

  هستند. RCOOMgفرمول شیمیایی  مانند، داراي هاي سفیدي که از شستشوي لباس در آب سخت بر جاي می ) لکه2

  یابد. کنندگی صابون در آب افزایش می ) با افزایش درصد کلسیم آب، قدرت پاك3

  کند. ) صابون در آب حاوي یون منگنز به خوبی کف نمی4

جـرم مولکـولی ایـن دو     ها برابر است. تفاوت آن Rکننده صابونی و غیر صابونی داریم که هر دو نمک سدیم هستند و شمار کربن زنجیر  دو پاك - 234

C)زنجیر چند گرم بر مول است؟ , O , H , Na , S : g mol )      112 16 1 23 32   

1 (96  2 (95  3 (113  4 (112  
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  ؟نداردیکسان کدام مشخصه زیر تفاوتی  Rکننده صابونی و غیر صابونی، با  در یک پاك -235

  پذیري در آب سخت ) میزان انحالل2  ) نسبت شمار کاتیون به آنیون در بخش یونی صابون1

  کننده هاي الزم براي تولید دو پاك ) واکنش4  کننده هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی دو پاك ) شمار اتم3

اتم کربن بوده و زنجیر هیـدروکربنی آن   16شود؟ (صابون داراي  گرم صابون جامد با منیزیم کلرید، چند گرم رسوب تشکیل می 68/16از واکنش  - 236

,سیرشده است.) C , O , H : g mol(Mg )    112 16 124   

1 (02/16  2 (04/32  3 (01/8  4 (03/24  

  است؟ نادرستهاي زیر  هاي فضاپرکن مقابل، چند مورد از عبارت با توجه به مدل -237

  دهند. هاي ناهمگن تشکیل می الف) هر دو ماده با آب مخلوط

  کنندگی دارد. خاصیت پاك NaOH) با 2ب) فراورده واکنش ماده (

Caهاي ن) درون محلولی شامل یو1پ) ماده ( 2کند. ، رسوب می  

  دهد. ) مدل فضاپرکن استر با جرم مولکولی زیاد را نشان می2ت) شکل (

   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  با توجه به معادله واکنش مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید با آب، چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ -238

Al(s) NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g)   2 4 22 2 6 2 3   

  شود. ها و مسیرهایی که رسوب و تجمع چربی دارد باز می ) با فشار گاز هیدروژن تولید شده، لوله1

  شود. ها می ها در مسیر لوله ) واکنش گرماده بوده و افزایش دما باعث ذوب شدن چربی2

  شود. کنندگی بیشتر می ) اگر از پودر آلومینیم استفاده شود، قدرت پاك3

  شود. ها می کند که باعث از بین رفتن چربی ها واکنش داده و تولید صابون می موجود در آن با چربی) سدیم هیدروکسید 4

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  صورت مخلوط درآمده است، درست است؟ کننده غیرصابونی در آب به کدام عبارت درباره یک قطره روغن که به وسیله مولکول هاي پاك -239

  اند. هاي سدیم، درون قطره چربی پخش شده ) یون2  ي بار منفی است.) سطح بیرونی قطره دارا1

  شود. نشین می خودي ته طور خودبه ) در صورت ساکن ماندن آب، به4  چسبند. هاي آب به حلقه بنزنی می ) مولکول3

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  - 240

  فعال هستند.هایی هستند که از نظر شیمیایی  کننده ) جوهرنمک مانند سفیدکننده، پاك1

  در محلول سود و صابون مشابه است. pH) تغییر رنگ 2

  شود. ) براي تولید صابون مراغه از سود سوزآور استفاده می3

  کنند. ها عمل می کنش میان ذره هاي خورنده تنها بر اساس برهم کننده ) پاك4
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     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستاندوم اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  ومی ومی ادبیات عمادبیات عم
   9تا  1ادبیات فارسی سال دوم: دروس 

  4تا  1ادبیات فارسی سال چهارم: دروس ـ  6تا  1زبان فارسی سال سوم: دروس 
 

  زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)
   6تا  1ادبیات فارسی سال دوم: دروس 

 4تا  1ادبیات فارسی سال چهارم: دروس ـ  6تا  1زبان فارسی سال سوم: دروس 
 

 م: درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیري)، درس پنجم (اضافه و وصف)سال دو  دین و زندگیدین و زندگی

  معارف اقلیتمعارف اقلیت
  )83تا  48اي به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه  : پنجره 8تا  5سال دوم دروس 

 )29تا  4همتا، حقیقت بندگی(صفحه  بخش، یگانه بی : هستی 3تا  1سال چهارم دروس 

 سال چهارم 12تا  7دروس   گلیسیگلیسیزبان انزبان ان

 2و  1سال چهارم : دروس سال سوم: درس  ـ   ریاضی تجربیریاضی تجربی

  شناسیشناسی  زیستزیست

  ) 64تا  26: فصل دوم: تابع، فصل سوم تا ابتداي توابع گویا (صفحه 2ریاضی 
  )19تا  1: فصل اول: احتمال (صفحه 3ریاضی 

  )35تا  1: فصل اول: هندسه و استدالل (صفحه 1هندسه 

 )25تا  1چهارم :فصل اول: احتمال، فصل دوم: توابع و معادالت (توابع درجه دوم) (صفحه  سال

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  )83تا  53سال دوم: (فصل چهارم: گوارش) (فصل پنجم: تبادل گازها) (صفحه 

 )45تا  1سازي) (فصل دوم: تکنولوژي زیستی) (صفحه  سال چهارم: (فصل اول: پروتئین

  شیمیشیمی
  )31تا  1فصل سوم: آب در دریا (صفحه ، زمین شناسی فصل دوم:آب در هوا  ل اول: علمسال سوم: فص

 )28تا  1فصل دوم: ساختمان درونی زمین(صفحه ، سال چهارم: فصل اول: جایگاه زمین در فضا

  دیفرانسیلدیفرانسیل
  : فصل پنجم: شکست نور1فیزیک ـ  در خط راست  : فصل دوم: حرکت2فیزیک 

 )37تا  1شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه) (صفحه  رکتسال چهارم: فصل اول: ح

  هندسه / گسستههندسه / گسسته
   عنصرها یخواص تناوب: فصل دوم:2شیمی 

  )64تا  43(صفحات  یونی يها بیو ترک یونی وندیپفصل سوم:  
 )19تا  1(صفحات  یی ایمیش کینتیسفصل اول: سال چهارم:

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

  )16تا  1لگو و دنباله (صفحه فصل اول: ا 2ریاضی 

پذیري ـ  ها و بخش اي هاي حسابی و هندسی ـ تقسیم چندجمله حسابان فصل اول: مجموع جمالت دنباله

  )15تا  1اي و ب.م.م و ك.م.م (از صفحه  بسط دوجمله

ها (مقدمات همگرایی ـ یکنوایی و  دیفرانسیل فصل صفر: یادآوري مفاهیم پایه ـ فصل اول: دنباله

 )45تا  1داري) (از صفحه  نکرا

  ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

  )43تا  1: فصل اول (استدالل در هندسه: صفحه 2هندسه 

  )33تا 1هندسه تحلیلی: فصل اول: بردارها (صفحه 

ها، چند ویژگی و چند رده خاص  ریاضیات گسسته: فصول اول و دوم و سوم: آشنایی با گراف

 )24تا  1(صفحه  ها،درخت و ماتریس(کل گراف)  گراف

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  : فصل پنجم:  شکست نور1ـ فیزیک  : فصل دوم: حرکت در خط راست2فیزیک 

ـ  فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه)/( صفحه   )53تا  1سال چهارم: فصل اول :حرکت شناسی در دو بعد 

 )17تا  1چهارم: فصل اول (صفحه ـ سال  )174تا  2سال اول: فصول اول تا هفتم (صفحه   اقتصاداقتصاد

  ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

  )، 2)، درس هفتم (اعراب مضارع1سال دوم: درس ششم (اعراب مضارع 

  درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (عدد)

 دروس اول و دوم: اقسام کلمه و جامد مشتقسال چهارم: 

 )52تا  2بازار  (صفحه مقدمات، تولید و  بخش اول و دوم:  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

  و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

  )60تا  4(صفحه  9هاي ادبی: از ابتدا تا درس  آرایه

  )72تا  7: از ابتدا تا عصر عنصري (صفحه 1تاریخ ادبیات

  )55تا  5: از ابتدا تا عصر صائب (صفحه 2تاریخ ادبیات

 )30تا  3قافیه و عروض (صفحه  4تا  1دروس سال چهارم: 

 )15تا  4(صفحه  2و  1عی: دروس علوم اجتماـ  )48تا  24(صفحه  8تا  5: دروس 1اسی شن جامعه  منطقمنطق

  شناسیشناسی  روانروان
  )88تا  53(صفحه  10تا  6: دروس 1) ـ جغرافیا 151تا  91(صفحه  16تا  10: دروس 1تاریخ 

 )18تا  1(صفحه  2و  1) ـ  جغرافیا سال چهارم: دروس 26تا  1(صفحه  2و  1شناسی: دروس  تاریخ
    

  

 

  

  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 9/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )9تا انتهاي درس  6(درس  1) ـ فارسی 3(از ابتداي ستایش تا انتهاي درس  3فارسی   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

عمومی (ریاضی و عمومی (ریاضی و زبان عربی زبان عربی 

  تجربی)تجربی)
 )4و  3دروس ( 1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن 

  )4تا انتهاي درس  1(درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (انسانی)عمومی (انسانی)زبان عربی زبان عربی 

عمومی (ریاضی و عمومی (ریاضی و   دین و زندگیدین و زندگی

  تجربی)تجربی)
 )6تا انتهاي درس  4(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی 

  )7تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3ندگی دین و ز  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)

 کتاب کار) 2و درس  2(درس  1) ـ زبان انگلیسی 33تا انتهاي صفحه  1(درس  3زبان انگلیسی   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 )3(فصل  2) ـ ریاضی 1(فصل  1) ـ ریاضی 1(فصل  3ریاضی   ریاضی تجربیریاضی تجربی

 )2و  1(فصول  2شناسی  ) ـ زیست1گفتار  2و فصل  1(کل فصل  3 شناسی زیست  شناسیشناسی  زیستزیست

 2و  1فصول   شناسیشناسیزمینزمین

 تا ابتداي گرما) 4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3(فصل  1) ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

  شیمیشیمی
 1(فصل  1شیمی  ) ـ23، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن صفحه pHتا ابتداي  1(فصل  3شیمی 

تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي صفحه  2و فصل  34از ابتداي ساختار اتم و رفتار آن صفحه 
65  

  حسابانحسابان
: 1(فصل  1)) ـ حسابان 81الی  69(صقفحه  4(فصل  1)) ـ ریاضی 22الی  2(صفحه  1(فصل  2حسابان 

  ))28الی  7(صفحه  4تا انتهاي درس  2از درس 

  سستهسستههندسه/ گهندسه/ گ
تا  2و درس  1(فصل  3) ـ هندسه 14تا ابتداي قضیه تقسیم صفحه  2و درس  1: درس 1گسسته (فصل 

  )2(فصل  1) ـ هندسه 27ابتداي دترمینان و کاربردها صفحه 

ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی   )4(فصل  1) 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
) ـ ریاضی و آمار 16بر روي پیشامدها صفحه تا ابتداي اعمال  2و  1: دروس 1(فصل  3ریاضی و آمار 

 )2(فصل 1

 )4تا انتهاي درس  1(از درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عربی اختصاصی عربی اختصاصی 

 3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش   اقتصاداقتصاد

 )10ـ  7ـ  4ـ  1روس (د 1) ـ علوم و فنون ادبی 2و  1(دروس  3علوم و فنون ادبی   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )7تا انتهاي درس  5(درس  1شناسی  ) ـ جامعه2و  1(دروس  3شناسی  جامعه  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

 )8تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ تاریخ 2و  1(دروس  3تاریخ     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
انتهاي تا  3) ـ جغرافیاي ایران (درس 32تا ابتداي مدیریت روستاها صفحه  2و  1(دروس  3جغرافیا 

 )5درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
تا انتهاي  1ـ فلسفه (درس  20تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس سوم از صفحه 

 )4تا انتهاي درس  1) ـ منطق (درس 4درس 

  2و  1دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  رت آموزش و پرورشوزا

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  شناسی زمین  5

  145  121  ریاضیات  6

  185  146  شناسی زیست  7

  210  186  فیزیک  8

  240  211  شیمی  9

  
  

   داوطلب گرامی:

 علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  9999//77//1818جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی   ادبیات 

  نیاز بی :مستغنی/  اصالح، رسیدگی :مرمت/  طرح اولیه :بیرنگ/  پادشاهان مصر :فراعنه/  بافرهنگ، دانشمند، بسیاردان :ـ ادیب» 2«گزینه  -1

  ـ معنی واژه) نژاد) (پایه دهم ـ درس اول باطباییط(

 )ـ معنی واژه ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمـ تاك: درخت انگور » 2«گزینه  - 2

  هاي دیگر در معناي دهان به کار رفته است. است. در گزینه» آرزو«و » مراد«ـ معناي کام در بیت پایانی » 4«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دهم ـ ستایش ـ معنی واژه) (طباطبایی

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -4

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایی عمل»: 3« گزینۀ / بیغوله»: 2« گزینۀ / منظري»: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییاست. » فراق«ـ شکل صحیح کلمه در بیت دوم » 2«گزینه  -5

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ امال) (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» تضرّع«و » اعراض«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییاند.  آمده» 2«ـ نویسندگان آثار ذکر شده در گزینه » 2«گزینه  -7

 بررسی موارد:ـ » 2«گزینه  - 8

  تشبیه شهربند وجود، ملک عدم »:الف«

  هاي زر در گل، سخن گفتن غنچه از لب معشوق است. علت وجود خرده »:ب«

  تشخیص و استعاره گلستان جان استعاره از معشوق / صبا »:ج«

  )هاي ادبی پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه( )نژاد طباطبایی( نقاب برداشتن شاهد خاور کنایه از طلوع آفتاب »:د«

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییو شادي  / مصراع دوم کنایه از امیدواري محبت) ـ2خورشید ـ 1ایهام ( »:مهر«ـ » 3«گزینه  - 9

 ها: بررسی گزینهـ » 1«گزینه  -10

  کنایه از ترك خود » نقش خود بر آب زدن«ایهام ندارد. »: 1« ۀگزین

  تشبیه»: دفتر گل«جناس /  »جهان«و » جان»: «2« گزینۀ

  »ش«و » آ«آرایی  واج» / معشوق دق«استعاره از » شمشاد«و » لب«ره از استعا» یاقوت«»: 3« گزینۀ

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم تشخیص و استعاره  اغراق در دلبري مژگان معشوق / مژگان»: 4« گزینۀ

  شوند. تعاره / تشخیص دیده نمیهاي مجاز / اس ـ در این بیت آرایه» 2«گزینه  - 11

   / روي و روي: جناس تام، از من روي متاب: کنایه »ر«و » ب«آرایی  واجروي چو ماه / کمند زلف: تشبیه / 

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

  : زینهبررسی سایر گ است.به قرینه لفظی » دارد«م حذف فعل ـ در بیت چهار» 4«گزینه  -12

  )باد(فداي جانت »: 1« گزینۀ

  )است(میراث بس توانگر و مردار بس کالغ »: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطبایی) است(گل و بادام، روي و چشم »: 3« گزینۀ

  ها: گزینه بررسی سایر است.» است«مسند فعل محذوف » بِه» / «هست«نهاد براي فعل » خاصیتی«ـ » 3«گزینه  -13

  مفعول است.» شکر»: «1« گزینۀ

  مفعول است.» ت»: «2« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ دستور) (طباطبایی الیه است. مضاف» سعدي»: «4« گزینۀ

  ها: ها کاربرد امروزي و قدیمی مشترکی دارند. بررسی سایر گزینه ـ در بیت دوم همه فعل» 2«گزینه  -14

  »رفتن«عناي به م» شدن»: «1« گزینۀ

  »شدن«به معناي » آمدن»: «3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس سوم ـ دستور) (طباطبایی »برگشتن«به معناي » وارفتن»: «4« گزینۀ

  ها: ها امري است. بررسی سایر گزینه ـ در بیت سوم تمام فعل» 3«گزینه  - 15

  نژاد) ( پایه دهم ـ درس دوم ـ دستور) ایی(طباطب گوید»: 4« گزینۀ / زند می»: 2« گزینۀ/  نخوانی»: 1« گزینۀ

 بررسی موارد: ـ» 1«گزینه  -16

  الیه دارد: در نظرم بگذري قش مضافضمیر ن :»الف«

  ضمیر نقش متمم دارد: براي تو است :»ج«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطباییدر بقیه موارد ضمیر مشخص شده مفعول است. 
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 تجربی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

  ناپذیري معشوق است. بیت نخست به کوچکی دهان معشوق اشاره دارد. ترك سه بیت پایانی وصفـ مفهوم مش» 1«گزینه  -17

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

  بررسی سایر موارد: شود. و از باقی ابیات این مفاهیم دریافت نمیشاعر توصیه به تواضع کرده است ـ فقط در این ابیات » 2«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  ـ درس اول دوازدهمپایه (کتاب همراه علوي) ( تقاضاي توجه از معشوق»: هـ«و » ج«

 ها: شدنی نیست. بررسی سایر گزینه هاي نیازمند وصف حال انسان» 4«ـ مفهوم بیت گزینه » 4«گزینه  -19

  قرابت معنایی)ـ  ـ ستایش دوازدهمپایه اب همراه علوي) ((کتاز درك و وصف خداوند اشاره دارد. بر ناتوانی انسان »: 3«و » 2«، »1«گزینه 

  بررسی سایر موارد: پوشی خداوند اشاره دارد. به عیب» هـ«و » د«ـ مفهوم بیت » 1«گزینه  - 20

  تأکید بر ندیدن عیب دیگران :»ج«/  هاي معشوق ها و بدي پذیرفتن خوبی :»ب«/  عیب بودن خداوند بی :»الف«

  وازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه د (طباطبایی

  ها: بررسی سایر گزینه ناپایداري غم و شادي است.» 2«ـ مفهوم عبارت سؤال و گزینه » 2«گزینه  -21

  ناپایداري عمر و غنیمت شمردن فرصت»: 1« ۀگزین

  نگري آینده»: 3« گزینۀ

  یی)نژاد) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قرابت معنا (طباطبایی ناپایداري غم»: 4« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی هاست. و عبارت سؤال رسیدن بهار و شکوفایی گل» 4«ـ مفهوم مشترك گزینه » 4«گزینه  -22

  ها: بررسی سایر گزینه ، محو شدن عاشق پس از عشق حقیقی است.»3«مفهوم بیت سؤال و گزینه  ـ» 3«گزینه  - 23

  کند. ن را رسوا میسخن گفتن، جاهال»: 1«گزینۀ

  هراسد. انسان آزاده از مرگ نمی»: 2«گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی فدا کردن جان در راه معشوق»: 4«گزینۀ

  نژاد) (ترکیبی ـ قرابت معنایی) (طباطباییدرست است. » 1«ـ ترتیب مفاهیم ذکر شده در گزینه » 1«گزینه  -24

بـه  » ج«به اثرگذاري سخن عشق و بیـت  » ب«، احتیاط کردن در سخن گفتن است. بیت »د«و » الف«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و   »2«گزینه  - 25

  )اول ـ قرابت معنایینژاد) (پایه دهم ـ درس  (طباطباییناپایداري انسان اشاره دارد. 

 عربیزبان 

هـاي   سرچشـمه  :بیع الحکمـۀ ینـا پس آشکار شـد /   :هرَتظَبراي خدا / فَ :هلّ/ ل هفتاد صبح :شدم / سبعین صباحاً مخلص :ـ أَخْلَصت» 2«گزینه  -26

 :ها دالیل رد سایر گزینه .بر زبانم :سانیاز قلبم / علَی ل :حکمت / من قلبی

  است. اشتباه ترجمه شده  روز، مخلص شد، سرچشمه»: 4«گزینه /  نود روز، مخلص شد»: 3«گزینه /  نود، سپس، سرچشمه»: 1«گزینه 

  )ـ ترجمه ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي(

از  :لـۀ برگشـتند / مـن الحف   پس هنگامی کـه  :ا رجعوالمفبر شانه بت بزرگ / : کبیرلتف الصنَم اکَتبر / علی  :آویخت / الفأس :ـ علَّقَ» 4«گزینه  - 27

  ها:  دالیل رد سایر گزینه. شکسته :هایشان / مکَسرَةً بت :د / أصنامهمندید :جشن / شاهدوا

  دنگشت بت بزرگی، باز می»: 1«گزینه 

  دیدید. شان هاي شکسته بت ،بت بزرگی بزرگ بعد از تبر اضافه است،»: 2«گزینه 

  شان هاي شکسته د، بتنگشت داد، باز می قرار»: 3«گزینه 

  ) هترجمـ  ) (پایه دوازدهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي(اشتباه ترجمه شده است. 

به مشهد مقدس  :ۀمشهد المقدساز شرکت ما / إلی  :کارمند / من شرکتنا شش :موظّفین ستَّۀکردند /  ه سفرلسفر کرد در جم :ـ سافر» 1«گزینه  -28

 پایان هفته  :د گشت / نهایۀ األسبوعنباز خواه :تم / سیرجعونَشبراي زیارت امام ه :م الثامنما/ لزیارة اإل

  دالیل رد سایر گزینه:مستقبل.  فعل مضارع سـ شود مستقبل (آینده) ترجمه می :شود / سیرجعون ساده ترجمه میفعل ماضی  :سافر

  ـ سفر کرده بودند، زیارت کنند ازتن »: 2«گزینه 

  رمند ترجمه نشد ـ تا زیارت کنند(از) بعد از شش کا»: 3«گزینه 

  ) ترجمهـ  (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي) ( سفر کرده بودند»: 4«گزینه 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 4«گزینه  -29

  سرسبزي دارد (اشتباه است) »:3«/ گزینه بلند  »:2«این ـ شاخه / گزینه »: 1«گزینه 

  ) ترجمهـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي( تر و تازه :ها / النّضرَة اخهش :آن / الغصون :لکتها:  کلید واژه
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     »3«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

ایمـان آوردنـد،    :پسران، آمنـوا  :بکشید / أبناء :از جانب ما / أقْتُلوا :آورد / من عندنا :ـجاءب / هنگامی که براي آنان آورد :ـ لما جاءهم» 3«گزینه  -30

  ها:  یل رد سایر گزینهدال با او :اند / معه ایمان آورده

  آمد، فرزندانی »: 1«گزینه 

  ها، آورده بودند حق، آن»: 2«گزینه 

  حق، آمد، آورده بودند»: 4«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)گروه مؤلفان علوي(اند.  همگی اشتباه ترجمه شده

  ها:  دالیل رد سایر گزینه. چهل قدم :بشنود / أربعین قدماً :/ علی سماع صداي ساعت :تواند / صوت الساعۀِ می :سگ / یقدر :ـ الکلب» 1«گزینه  -31

  قدمی  /مسافتی /قادر است»: 2«گزینه 

  اضافه است/ قدمی/ تشخیص دهد »فقط«»: 3«گزینه 

  اضافه است/ مسافت در ترجمه نیامده است/ قدمی  »حیوانی است«»: 4«گزینه 

  )ترجمهـ  ) (پایه دهم ـ درس دومن علويگروه مؤلفا(همگی اشتباه ترجمه شده است. 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  - 32

  هاجذْوتُ :پاره آتش آن :اش شعله/  نگرم: بنگر: اُنظر می»: 1«گزینه 

  شود. ماضی استمراري ترجمه می فعل مضارع کان دانستید نمی :دانید نمی»: 2«گزینه 

   )ترجمهـ  درس اول ) (پایه دهم ـگروه مؤلفان علوي( هقوم قومش حاول / قوم تالش کرد کرد تالش می»: 4«گزینه 

    )ترجمهـ  ) (پایه دهمـ  دروس اول و دومگروه مؤلفان علوي(باشد. که به اشتباه سبز گفته شده است!  به معناي زرد می فَرْباشد. أص اشتباه می »2«ـ گزینه » 2«نه گزی - 33

اي کـه   نابراین تنها گزینهگوید، هر کس یک نیکی بیاورد پس ده تا مانند آن براي او (پاداش) است. ب عبارت قرآنی صورت سوال میـ » 2«گزینه  -34

  ها: است. بررسی سایر گزینه» 2«به این مفهوم اشاره دارد بیت گزینه 

  یابید. می ادخودتان پیش بفرستید آن را نزد خ چه از نیکی براي آن»: 1«گزینه 

  الحساب است. خداوند سریع پاداششان نزد پروردگارشان است قطعاً آنان»: 3«گزینه 

  ) مفهومـ  دوم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي( کند. براي آخرت توصیه می  توشه به ذخیره»: 4«گزینه 

  شود.  رد می» 4«و » 2« هاي صحیح است پس گزینهنا، ثَقَد حد :ـ با ما سخن گفته است» 3«گزینه  -35

  شود.  نیز رد می» 1«ترکیب وصفی است پس گزینه  ،»القرآن الکریم« :قرآن کریم

  آید.  الیه و سپس صفت می ترکیب وصفی اضافی است و در زبان عربی ابتدا مضاف ،»أقوامهِم الکافرینَ« :ودقوام کافر خا

  )تعریبـ  ) (پایه دوازدهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي(

  ترجمه متن:

ـ  یچرا؟ م یدرسپ یمادرم م یانداختم و وقت یم يا را گوشه یدقلم سف یدمخر یم یبار بسته مداد رنگ کودك بودم هر یوقت« کنـد. و بعـد از    یگفتم رنگ نم

 یـتش جز رنـگ واقع  رنگی کند و به آن ینم یرا مخف یقتکند؟ چون راستگو و پاك است و حق یرنگ نم یدکه چرا سف یدمفهم یبزرگ شدم به خوب که ینا

چـون   یمکـرد  ینم یپاکمان کوتاه يها و دل یدمانسف يها کاش در مورد قلم يا .کردم ینم یگاه در موردش کوتاه یچدانستم ه یرا م ینو اگر ا بخشد نمی

  »که در زندگیمان به پاکی برگردیم به آن نیاز داریم. ما براي این یماشتباهاتمان رو پاك کن تا یازمندیمن یدبه قلم سف یمانما در همه کارها

  »:4«باشد. ترجمه گزینه  درست می» 4«ـ با توجه به متن گزینه » 4«گزینه  -36

  ها:  ترجمه سایر گزینه» براي از بین بردن خطاهاستقلم سفید «

  هاي بسته مداد رنگی را دوست داشتم! همه رنگ»: 1«گزینه 

  کردم.   اي پرت می به گوشهرا بعضی از مدادها »: 2«گزینه 

  )درك متنترکیبی ـ ) (گروه مؤلفان علوي(کند.  از همان کودکی فهمیدم که چرا سفید رنگ نمی»: 3«گزینه 

زیرا کـه آن   :چون گفته ،باشد خطا می» 1«کند زیرا ... ترجمه گزینه  تم که چرا رنگ سفید رنگ نمینسداکه گفته ـ با توجه به عبارت » 1«گزینه  -37

  : ها باشد. تشریح سایر گزینه درست می ها کند. سایر گزینه حقیقت را همیشه مخفی می

  پاك و راستگو است. »: 2«گزینه 

   پوشاند. مینحقیقت را »: 3«گزینه 

  )درك متن(ترکیبی ـ ) گروه مؤلفان علوي( کند. زیرا با رنگش واقعیت را آن گونه که هست عیان می»: 4«گزینه 

  ها: براي چه به مداد سفید نیاز داریم؟ ترجمه گزینهـ » 3«گزینه  -38

»: 4«براي از بین بردن اشـتباهاتمان / گزینـه   »: 3«زیرا آن رنگ شاد است. / گزینه »: 2«که در زندگی بزرگ شویم. / گزینه  براي این»: 1«گزینه 

  )درك متن(گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ مان  براي از بین بردن کودکی

 شود.  می» 2«با توجه به معناب عبارت که پرسیده درباره چه کسانی در زندگی نباید کوتاهی کنیم؟ پاسخ براساس متن گزینه ـ » 2«گزینه  - 39

  ها: هاي پاك دارند. ترجمه سایر گزینه درباره کسانی که قلب

  خرند. هایی که مداد رنگی می درباره آن»: 1«گزینه 

  ها نیاز داریم. درباره کسانی که در زندگی به آن»: 3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ درك متن)اندازند.  سفید را دور می يها درباره کسانی که قلم»: 4«گزینه 
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 تجربی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »4«صفحه 

  ها:  رد سایر گزینهـ دالیل » 2«گزینه  -40

  ـ فاعله اَنت» لیتسأ« هللمخاطب ـ مصدر»: 1«گزینه 

  ـ جملۀ اسمیۀ» ت«حرف زائد »: 3«گزینه 

  )تجزیه و ترکیب) (پایه دهم ـ گروه مؤلفان علوي( للمخاطب ـ مزید ثالثی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  -41

  یۀماضی ـ للغائب ـ جملۀ إسم»: 1«گزینه 

  للغائب»: 2«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب ) (پایه دهم ـ ترکیبیگروه مؤلفان علوي( ماضی ـ مصدره تهمیل»: 4«گزینه 

  براي أقالم است.  نعتـ البیضاء صفت یا » 4«گزینه  -42

  ها: دالیل رد سایر گزینه

  ـ اسم تفضیل ةنکر»: 1«گزینه 

  مفرد مذکر»: 2«گزینه 

  لیها اسم تفضیل ـ مضاف»: 3«گزینه 

  آید.   می» فَعالء«دقت کنیم اگر اسم تفضیل بر رنگ و عیب داللت کند دیگر اسم تفضیل نیست و مؤنث آن بر وزن 

  )ـ تجزیه و ترکیب ) (پایه دهم ـ ترکیبیگروه مؤلفان علوي(

  )قواعدـ  هم و دوازدهم ـ دروس اول و دوم) (پایه دگروه مؤلفان علوي(باشد.  باشد شکل صحیح آن متَراکم می ـ متراکم اشتباه می» 1«گزینه  -43

در جـاي  » هاي گوناگون هاي زنانه داراي رنگ از لباس ......................بارد /  بخاري پراکنده در آسمان و از آن باران می ......................«ـ » 1«گزینه  -44

  )واژگانـ  اول) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي( آید. می» : پیراهن زنانهالفستان«و جاي خالی دوم » الغیم: ابر«خالی اول 

  ها: ترجمه گزینهـ » 4«گزینه  -45

  اسم شریفت چیست اي برادرم؟ ـ خیر متاسفانه»: 1«گزینه 

  من خوبم و تو چطوري؟ ـ صبح بخیر دوست من»: 2«گزینه 

  م.آیا پیش از این به مازندران سفر کردید؟ ـ من اهل شهر کرمان هست»: 3«گزینه 

  )مکالمهـ  ترکیبی) (پایه دهم ـ گروه مؤلفان علوي(آن کشور زیبایی است.  ایران را چگونه دیدید؟ ـ قطعاً»: 4«گزینه 

أربـع و  » 2«ۀ و تسعین در گزینـه  عتس» 1«در گزینه . «نداعداد همگی جزء اعداد اصلی هستـ الثالث از اعداد ترتیبی است ولی بقیه » 4«گزینه  -46

شَرَتس» 4«ۀ عشر، سبع در گزینه ثالث» 3«تسعون در گزینه و  خمسون، ستها: همگی اعداد اصلی هستند. ترجمه گزینه» عۀ ع  

  خداوند نود و نه جزء از رحمت خود را نزد خویش نگه داشت!»: 1«گزینه 

  گوسفند دارم.  نود و شش گوسفند و من  پنجاه و چهاربرادرم »: 2«گزینه 

  آموز دختر در مسابقه شرکت کردند! دانشهفت پسر و  آموز دانشسیزده »: 3«گزینه 

  ) قواعدـ  ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي( !مه کربال براي زیارت امام سوم رفتدوستم ب نوزدهبه همراه »: 4«گزینه 

  ها: باشد. تشریح سایر گزینه ود میاسم در این عبارت موج ششهمگی اسم هستند پس » ، و لـِ«جز  همه کلمات به» 1«ـ در گزینه » 1«گزینه  -47

  همگی اسم هستند مجموعاً چهار اسم. » دروس، نا، إمتحانات، نا»: «2«گزینه 

  همگی اسم هستند مجموعاً چهار اسم. » المطر، السماء، الغُصون، نَضرة»: «3«گزینه 

  )قواعدـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي( اسم. پنجاً همگی اسم هستند مجموع» الیۀ، ترجمۀ، ها، الصحیحۀاألحادیث، التّ»: «4«گزینه 

  ها:  . بررسی سایر گزینهبا توجه به ترجمه این گزینه نادرست است» بیست و چهار به عالوه پنج مساوي است با هفده«ـ » 3«گزینه  - 48

96   نود و شش منهاي بیست و شش مساوي است با هفتاد»: 1«گزینه  26 70    

7    هفت ضرب در یازده مساوي است با هفتاد و هفت»: 2«گزینه  11 77     

    هفتاد و پنج منهاي سه مساوي است با هفتاد و دو»: 4«گزینه  75 3     ) (پایه دهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي( 72

شـخص مفـرد    سـوم » (أرسـل «به ترجمه دو فعل  با توجه.» آشکار کنندتا راه مستقیم و دین حق را  فرستادرا د پیامبران خداون«ـ » 2«گزینه  -49

  )قواعدـ  ـ درس اول دوازدهم) (پایه گروه مؤلفان علوي( (سوم شخص جمع) مناسب هستند.» ینوایب«و  )مذکر

ها فقط یک فعـل امـر    گزینه سایر(إقْرأ ـ عین) فعل امر هستند. در  » 4«در گزینه  ـ عبارت خواسته شده که فعل امر آن بیشتر باشد» 4«گزینه  -50

  )قواعدـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي( أُدخلوا »:3«/ گزینه إجعل »: 2«/ گزینه أطْلبوا  »:1«گزینه وجود دارد. 

  دین و زندگی

ش باشـد نـه   اي هستند که وجودش از خود ها براي موجود شدن نیازمند به پدیده نادرست است زیرا پدیده» 1«ـ قسمت دوم گزینه » 4«گزینه  - 51

نادرسـت اسـت زیـرا    » 3«و » 2«هـاي   وجودش از خودش نباشد یعنی به دیگري وابسته باشد. قسمت دوم گزینه آورندهاینکه بگوییم آن پدید

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ها.  ده و همواره خواهند بود ویژگی خداوند است نه پدیدهعبارت همواره بو
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تفکر فـی  « فرمودندتفکر به ذات خداوند درباره و همچنین  »ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته افضل العباده«ـ نبی مکرّم (ص) فرمود » 4«گزینه  - 52

 ) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(باغانی »کل شیء و التفکرو فی ذات اهللا

بـه نیازمنـدي مخلوقـات بـه خداونـد در      » 4«و گزینه به توحید در مالکیت » 2«به غناي ذاتی خداوند و آیه گزینه » 1«ـ آیه گزینه » 3«گزینه  -53

 ) خودش پیداست. 2شود  ) باعث پیدایی می1کند دو ویژگی نور:  پیدایش و بقاء اشاره دارند. خداوند خود را نور آسمان و زمین معرفی می

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ـ ممنوع التفکر: ذات، ماهیت، چیستی، با هوا ـ آزاد التفکر: صفات، کیسی، هستی » 2«گزینه  -54

وند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمـت و سـایر   بخش خدا این است که هر موجودي در حد خودش تجلی» 4«و » 3«و » 2«هاي  ـ گزینه» 1«گزینه  -55

بیانگر » 1«ند. ولی بیت گزینه نک نگرند. در هر چیزي خدا را مشاهده می صفات الهی است از همین رو آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)است. » نیازمندي جهان به خدا در پیدایش«مقدمه دوم در اثبات 

اش با خدا بیشتر شـود، نیـاز بـه او را     در پیدایش و بقا اشاره دارد، هر چه معرفت انسان به خود و رابطه نیازمندي انسان به خدابه ـ » 4«گزینه  -56

یک لحظه بـه  خواهد که او را براي  براي همین پیامبر عاجزانه از پیشگاه خداوند می .کند بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)خود وانگذارد. 

داننـد. هـر چـه معرفـت      کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می هاي آگاه دائماً سایه لطف و رحمت خدا را احساس می ـ انسان» 2«گزینه  -57

دقت کنیـد!!! مقـدار احسـاس    کند.  و بندگی خود را بیشتر ابراز میاش با خدا بیشتر شود نیاز او را بیشتر احساس و عجز  انسان به خود و رابطه

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)عجز و ابراز بندگی انسان رابطه مستقیمی با آگاهی و معرفت به خود و خودشناسی دارد. 

خداست. او در هستی خود به دیگري محتـاج   ،نیاز یبیانگر این مفهوم است که تنها وجود ب» اهللا هو الغنی الحمید و«ت شریفه ـ عبار» 3«گزینه  -58

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول) نیاز است. نیست و در ذات خود غنی و بی

به خداوند نیازمند است (نیازمندي جهان به خـدا در پیـدایش و بقـا) بـه     » آن«گر این حقیقت است که جهان همواره و در هر  ـ بیان» 3«گزینه  - 59

توان گفت که رابطه خدا و جهان تا حدي شبیه رابطه مولد برق با جریان برق است، همین که مولد متوقف شود جریان بـرق هـم    عنوان مثال می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)شود.  نیز خاموش می هاي متصل به آن گردد و المپ قطع می

بخشد و عالوه بر آن  سازد و امید به آینده زیباتر را نوید می تعدادها را شکوفا میسازد، اس اوت و زیبا میـ اندیشه بهار جوانی را پر طر» 4«گزینه  -60

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ها باشد.  تواند برترین عبادت می

مؤید  »العبین«ذاري شده و کلمه گ هدف اي است که با آن جهان خلقت شود برنامه حساب شده چه برداشت می آن »خلقنا«از کلمه  ـ» 3«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)کند.  اي است که خداوند برمبناي آن خلقت را هدایت می هدف حکیمانه

رسـاند   اید از دست دادن زمان و امکانات و بهره خالف بردن مثل این است که شمشیر زر نشان ... . این مقصود را میفرم ـ مولوي می» 2«گزینه  -62

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)اي.  را گم کرده و در مسیر غلط گام نهاده که هدف اصلی آفرینش خود

طلب و جاودانه محور است، روحیه حیوانات آنگاه که به نهایـت کمـال    ها افزون ـ با توجه به آنچه در مباحث مطالعه شد روحیه انسان» 1«گزینه  -63

 شوند. ه گیاهان در هنگام رسیدن به مقصد متوقف میپذیري است و مرحله بعدي برایش وجود ندارد و روحی برسد پایان

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول) شود. می» 2«ـ اگر آیه صورت سوال را علت بدانیم معلول آیه گزینه » 2«گزینه  -64

پایان و فناناپـذیر اسـت کـه هـیچ محـدودیتی را       سان بیچنان این بعد ان طلب بودن است و آن نهایت هاي روح انسان بی ـ از ویژگی» 1«گزینه  -65

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول) تابد. برنمی

  شویم. دهد (جهل، بدي، زشتی و ...) و اگر این سرمایه بتواند به درستی کار کند به درك حقایق نائل می ـ عقل تشخیص می» 4«گزینه  -66

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم)

خواهد یعنی باید دنبال معلول بگردیم علت: انا هدیناه السبیل (یعنی هدایت از جانب خـدا)   کنیم: وقتی صورت سوال پیام می ـ دقت» 4«گزینه  -67

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم) که شاکر باشیم یا کافر نشانه اختیار است. معلول: اختیار این

 (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم) علت. دلیلنتیجه ـ  ـ بازتاب » 3«گزینه  - 68

  علت ها دارد ها و بیزاري از بدي ها گرایش به خوبی چون نفس انسان 

  درس دوم) (باغانی) (پایه دهم ـ معلول دهد العمل نشان می ها عکس در برابر گناه و زشتی

هـا،   فرماید کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بـراي آن  می 25کتاب درسی سوره محمد (ص) آیه  34درس دوم صفحه  3ـ در تدبر شماره » 4«گزینه  - 69

  ـ درس دوم) (باغانی) (پایه دهم هاي طوالنی فریفته است. پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزو

  کنند. ترین مؤمنان کسانی هستند که بهتر از دیگران خود را براي مرگ آماده می ـ به استناد حدیث شریف نبوي باهوش» 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 تجربی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »6«صفحه 

  ـ » 2«گزینه  -71

  
یار در انجام کارهاي نیـک و خـدمت بـه خلـق خـدا      شود او با تالش و توان بس ناپذیر می ده و همتی خستگیالعا چنین انسانی داراي انرژي فوق

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم) داند هر چه بیشتر در این مسیر قدم بردارد آخرت او زیباتر خواهد بود. کوشد و می می

برند ایشان همچنین  بهره نمیش معاد به آن ایمان ندارند و در متن زندگی خود از آن با وجود پذیر» معتقدان ظاهري به معاد«ـ اینان » 4«گزینه  - 72

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم) کنند. در زندگی و رفتار همانند منکران معاد عمل می

در منزل  و زندگی اخروي و حیات ابدي» لَهو و لعب«زندگی دنیا کم ارزش و پوچ است  » انّ الدار االخره لهی الحیوان«ـ به استناد » 1«گزینه  -73

 بعدي است.

 (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم) جاودانگی و بقاء*حیوان

در خوابند، هنگامی کـه   ]در این دنیا[مردم «قرابت و نزدیکی بیشتري با حدیث نبوي » یعلمونلوکان «فرماید  ـ از انتهاي آیه که می» 2«گزینه   -74

  .دارد» شوند بیدار می بمیرند

   د.یگذارند مراد طراح در الباقی آیه است و باید بر کل آیه تسلط داشته باش می در آیات صورت سوال سه نقطهنکته: هنگامی که 

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس سوم)

    عقلخیص صحت و یانادرستی) تش2 اختیار و اراده) گزینش به جهت انجام هر عمل خیر باشد1 نکته طالیی:ـ » 1«گزینه  -75

آن را برداشت » همه شما را به راه هدایت کردیم» «انا هدیناه السبیل«توان با استناد به آیه  شود که می از تالقی عقل و وحی توانمندي حاصل می

  . (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم)نمود

  زبان انگلیسی

  آموزي ضروري است. ه به موقع آمدن به کالس براي هر دانشـ معلم گفت ک» 4«گزینه  -76

  رود: به کار می toمصدر با  itتوضیح: در ساختار ویژه با 

  . ....  مصدر  مفعول)  for ( اسم / صفت  فعلIt   to be   

. …. to comeIt was necessary for every student   
  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  قدرتمندترین فرد در آمریکا رئیس جمهور است.  ـ» 4«گزینه  -77

الجزایـر یـا مجمـع   نکه مجمـع به صورت جمع باشد یا ای که حرف تعریف نیاز ندارد مگر اینجزو اسامی خاص است و بنابراین  کشورنام توضیح: 

ام نیاز به حرف تعریف دارد و چون در این تست یک اسم مشخص است عجمهور به عنوان یک اسم  . رئیس(the United States) االیالت باشد

  ـ گرامر) (معتمدي) (پایه دهم ـ درس اول دارد. theنیاز به 

  اي؟ واژگان را خریده ـ الف: چرا این فرهنگ» 2«گزینه  -78

  ب: چون قصد دارم معانی کلمات جدید را در آن پیدا کنم.

شـود. خریـدن    بیـان مـی   + am/ is/ are going to] فعل سـاده  [ ریزي قبلی با زمان آینده قطعی توضیح: قصد انجام کاري در آینده با برنامه

  را انتخاب کنیم.» 2«اي یافتن معانی کلمات قصد قبلی داشته است بنابراین باید گزینه دهد که فرد بر دیکشنري نشان می

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .بدهیمتوانیم مقداري به شما  هوه خیلی زیادي نداریم، اما میقـ متأسفم که ما » 2«گزینه  - 79

  ) تقویت کردن4  ) قرض گرفتن3  ) اختصاص دادن، دادن2  ) خرج کردن، گذراندن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  گذاشت تا آن پیرمرد بتواند روي صندلی بنشیند. زانوهایشـ مادر بچه را روي » 1«گزینه  -80

  ) بسته4  ) مورد، پرونده3  ) آغوش2  ) زانو، آغوش1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  .ام ثبت کردهر طول سفرم به اروپا دیدم در دفترم چه را د ـ من هر آن» 2«گزینه  -81

  ) ثبت کردن، ضبط کردن2    ) پردازش کردن، فرآوري کردن1

  ) تولید کردن4    ) فراهم کردن، تأمین کردن3

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)
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  نیاز دارد. کوشی زیاد و سخت تعهدـ رسیدن به سطح  باالیی از مهارت به استعداد، » 3«گزینه  -82

  ) قدردانی4  ) تعهد، وقف3  ) توصیف2  ) تأسیس، مؤسسه1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  چرب بگیرد. پزشکش تصمیم گرفت ورزش کند و یک رژیم غذایی کم توصیهـ جنت به » 3«گزینه  -83

  ) مراقبت، دقت4  ) توصیه3  ) توجه، احترام2  ) احترام1

  دهم ـ درس اول ـ واژگان)(معتمدي) (پایه دواز

  ام. ـ الف: پدر، من از رفتارم شرمنده» 4«گزینه  - 84

  .بخشیدمایرادي ندارد؛ تو را  :ب

  ) عفو شده4  ادب ) بی3  ) بیرحم2  ) آرام، خونسرد1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  اند. ـ الف: همه دوستانت برایت هدایاي گرانبهایی خریده» 1«گزینه  -85

  ؟ام بودهاین (لطف)  سزاوارام که  کار کرده من چهب: 

  ) ارج نهادن به4  ) اداره کردن3  ) قدردانی کردن2  ) سزاوار بودن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  قوانین جدید را بپذیرد. که جاي این  بهـ جیمز تصمیم گرفت استعفا دهد » 4«گزینه  - 86

  جاي، در عوضِ ) به4  ) تعجبی ندارد3  ز مدتی) پس ا2  طور ناگهانی ) نه به1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  به ویروس کرونا ناآگاه هستند. ابتالـ متأسفانه افراد زیادي هنوز در مورد چگونگی » 2«گزینه  -87

  ) پیدا کردن4  ) دادن، اختصاص دادن3  ) گرفتن2  ) گرفتن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) catch / get a diseaseماري نکته: گرفتن / مبتال شدن به یک بی

  ترجمه کلوز تست:

هـاي پزشـکی    در دانشـکده  انـد  اجازه یافتهبوده که آنان  اخیراند. با این حال، تنها در دوران  عهده داشتهه در طول تاریخ، زنان وظیفه مداواي بیماران را ب

هـا   بیمـاري  باب هایی بودند که در اند. نخستین پزشکان مؤنث، راهبه مدرن نموده پزشکیدر همین دوره کوتاه، کمک بزرگی به  بریتانیا آموزش ببینند. اما

  (معتمدي)شدند.  شمرده می محترمگران زن شفاگرانی ماهر و  . در روم باستان، درمانکردند آماده میدادند و دارو  و جراحات توصیه ارائه می

  ـ» 3«گزینه  -88

  ) متداول، مشترك4  ) اخیر3  ) کل، کامل2  فوري) 1

  (کلوز تست) 

  ـ » 2«گزینه  -89

  بینی کردن ) پیش4  ) انتخاب کردن3  ) اجازه دادن2  ) آموزش دادن1

  (کلوز تست)

  ـ» 2«گزینه  - 90

  ) پزشک4  ) تدبیر، استراتژي3  ) دارو، پزشکی2  ) دارو1

  (کلوز تست)

  ـ» 3«گزینه  -91

  ) تشخیص دادن4  اده کردن) آم3  ) تولید کردن2  ) تأسیس کردن1

  (کلوز تست)

  ـ» 1«گزینه  -92

  ) پیشرفته، اصالح شده4  ) خاص3  ) موجود، در دسترس2  ) محترم1

  (کلوز تست)
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  ترجمه متن اول:

که عظمت آتن بـه پایـان رسـید     افالطون فیلسوف یونانی تأثیر عظیمی بر تفکر و ادبیات جهان داشته است. او در طول جنگ پلوپونزي هنگامی

مند بود روي برگرداند و خود را وقف فلسفه کند. بـه عبـارت    هاي حاکمان جدید باعث شد که او از سیاست که به آن عالقه عدالتی شد. بی بزرگ

  دیگر، او مطالعه کرد و تالش نمود تا حقیقت جهان اطرافش را درك کند و توضیح دهد.

نوشت. در دو تا از آثارش، او در مورد مرگ سـقراط   ود و او سخنان استادش را مینام سقراط ب افالطون مشهورترین شاگرد معلم یونانی دیگري به

باشند سقراط را گوینده اصـلی قـرار داد. در ایـن     هایش که شامل گفتگوهاي خیالی راجع به فلسفه می توضیحاتی داد. افالطون در اکثر دیالوگ

زیبـایی  «، »عـدالت چیسـت؟  «مورد سقراط، او تالش کـرد بـراي سـؤاالتی همچـون      هایش را ارائه داد. به دنبال ها بود که افالطون ایده دیالوگ

  پردازد. هاي افالطون به نام جمهوري به توصیف مدینه فاضله می ترین دیالوگ هایی بیابد. یکی از بزرگ پاسخ» خوبی چیست؟«و » چیست؟

که نه براي منفعت خودشان بلکه براي خیرخواهی کـل مـردم کشـور     افالطون بر این باور بود که حاکمان باید از دوران خردسالی آموزش ببینند

  (معتمدي)حکومت کنند. با این وجود، شاهزاده جوانی که شاگرد خود افالطون بود به بدي هر کس دیگري حکومت کرد. 

  وقف فلسفه کرد.خود را  عدالتی حاکمان بیـ طبق متن، افالطون به دلیلِ » 4«گزینه  - 93

  .دوست نداشت) این که سیاست را 1

  .و تالش کرد حقیقت را درك کند) این که او مطالعه کرد 2

  .) این که عظمت آتن به پایان رسید3

  (درك مطلب)

  افالطون مشهورترین معلم سقراط بود. ـ کدام جمله در مورد افالطون صحیح نیست؟» 3«گزینه  -94

  ) افالطون از سقراط در اثر مکتوبش نام برد.1

  را در اثرش شرح داد. ) افالطون مرگ سقراط2

  ) افالطون تأثیر عظیمی بر تفکر و ادبیات جهان داشته است.4

  (درك مطلب)

  افالطون خودش یکی از افراد در مکالمات است. هاي افالطون صحیح نیست؟ یک از موارد زیر در مورد دیالوگ ـ کدام» 3«گزینه  - 95

  باشند. ها در مورد موضوعات مهمی می ) آن1

  د مسائلی در فلسفه هستند.ها در مور ) آن2

  باشند. ) مکالمات محصول ذهن افالطون می4

  (درك مطلب)

  باشد. می کشوردر پاراگراف سوم به معنی  stateـ کلمه » 1«گزینه  -96

  ) سازمان4  ) شیوه، رفتار3  ) وضعیت2

  (درك مطلب)

  ترجمه متن دوم:

است که پنیـر چِـدار   ها حاکی از آن  آوري گردیده است. یکی از این یافته ت حیرتتحقیق علمی بر روي پوسیدگی دندان اخیراً موجب دستیابی به کشفیا

ها پیشگیري نماید. از قرار معلوم اگر این پنیر بالفاصله پس از خوردنِ شکر مصـرف شـود،    تواند عمالً از پوسیدگی دندان زرد رنگ) می ت(نوعی پنیر سف

رود ایـن مـاده غـذایی مـزاحم اسـیدي       ردد. دلیل این تأثیرگذاري پنیر نامعلوم است. گمـان مـی  گ هاي انسان می باعث کند شدن روند پوسیدگی دندان

این پنیر نخستین خـوراك رایجـی اسـت     ،کنند. اگر چنین باشد گردد که اسید تولید می هایی می باکتري پوساند یا مانع فعالیت ها را می شود که دندان می

رین، خواه حـاوي هشـت درصـد شـکر     رشتوك خیلی شیب کهانگیز دیگر آن بوده  ت. یافته پژوهشی حیرتکه از چنین خاصیت ارزشمندي برخوردار اس

  (معتمدي)ها مؤثرند. د خواه حدود هشت برابر این مقدار، تقریباً به یک اندازه در پوسیدگی دندانباش

   باشد. می دو عددها اشاره شده،  به آن  ـ تعداد کشفیاتی که در این متن» 2«گزینه  - 97

  ) هشت عدد4  ) سه عدد3  ) یک عدد1

  )درك مطلب(

  .دهد ها را کاهش می سرعت پوسیدن دندانـ پنیر چدار ظاهراً » 4«گزینه  -98

  .کند تر می ) طعم شکر را شیرین1

  .کند ) به هضم غذا کمک می2

  .شود ها می ) مانع کار دندان3

  (درك مطلب)

  کند. میاشاره  برشتوكبه  ششمدر سطر  "they"ـ کلمه » 3«گزینه  -99

  ) انواع شکر4  ها ) دندان2  ) مردم1

  (درك مطلب)

  .ادامه خواهد یافتتوان دریافت که تحقیق بر روي رابطه میان پنیر و پوسیدگی دندان  ـ از متن می» 1«گزینه  - 100

  .) پذیرفته نشده است2

  .اي کند خواهد شد طور قابل مالحظه ) به3

  .عیب و نقص بوده است ) بی4

  (درك مطلب)
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  شناسی   زمین

دانستند. بطلمیوس زمین را ثابت و فاقـد حرکـت    هاي ساعت می ـ هر دو دانشمند جهت حرکت اجرام آسمانی را خالف حرکت عقربه» 1«گزینه  - 101

   )دانستند. صحیح نیست. (هر دو دانشمند شکل مدار انتقالی زمین را دایره می» 2«دانست پس گزینه  انتقالی می

  فصل اولـ  منظومه شمسی)دهم ـ پایه یاززاده) ( (افضل

کند. مسـاحت مشـخص شـده، زمـان      ـ نقطه حضیض زمانی است که نیمکره شمالی زمستان و نیمکره جنوبی تابستان را شروع می» 4«گزینه  -102

شـده اسـت   چون نیمکره جنوبی در سؤال مطرح  .دومین ماه تابستان نیمکره جنوبی یا دومین ماه زمستان نیمکره شمالی را مشخص کرده است

  فصل اول ـ قانون دوم کپلر)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلپس دومین ماه تابستان صحیح است. 

چرخـد جهـت مایـل بـودن آن تغییـري       صورت مایل است در حالی که زمین بـه دور مـی   ـ محور زمین نسبت به خط عمود بر صفحه مدار آن به» 3«گزینه  - 103

  زاده) (پایه یازدهمـ  فصل اولـ  حرکات زمین) (افضلگیرد.  خورشید و در بعضی مواقع دیگر دور از خورشید قرار میکند، پس بعضی مواقع قطب شمال رو به  نمی

ـ اگر» 2«گزینه  - 104
3

4
رادیوم تخریب شده باشد پس 

1

4
  فعالیت آتشفشان گذشته است.   عمر از آخرین نیم 2مانده است. پس  از ماده رادیواکتیو باقی 

2سال  1600 3200    

  فصل اول ـ نیمه عمر)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

  پس شیل اطراف توده نفوذي را پوشانده است و در آخر گسل عادي (آهک) پدید آمده است. .ـ ابتدا توده نفوذي پدید آمده است» 3«گزینه  - 105

  فصل اول  ـ تعیین سن نسبی) پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

هایی که یک سیاره در روي مـدار خـود طـی     پس اگر در زمان مساوي، مسافت .دهنده اضالع مساوي نیست ـ مساحت مساوي نشان» 3«گزینه  -106

  صف اول ـ قانون کپلر)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلکند، تغییر کند یعنی سیاره سرعتش ثابت نیست و قابل تغییر است.  می

  فصل اول ـ عناصر پرتوزا)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلشود.  تبدیل می 206پس از تخریب به سرب  238ـ عنصر پرتوزا اورانیوم » 2«زینه گ - 107

  کره توسط ویلسون در قالب چرخه ویلسون مطرح شده است.  هاي سنگ ـ نخستین بار سازوکار حرکت ورقه» 4«گزینه  -108

  ول ـ چرخه ویلسون)فصل اپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

  ها) زاده) (پایه یازدهمـ  فصل اولـ  پیدایش اقیانوس (افضلکره اقیانوسی ضخامت بیشتر و چگالی کمتري دارد.  اي نسبت به سنگ کره قاره ـ سنگ» 4«گزینه  - 109

شـود.   انش در نهایت اقیانوس بسـته مـی  شود و با ادامه فرور رانده می فرواي مجاور خود  ـ ورقه اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقه قاره» 3«گزینه  -110

  فصل اول ـ چرخه ویلسون)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل (بسته شدن اقیانوس تتیس)

  شود. میهاي ساعت انجام  خالف حرکت عقربهگویند که در جهت  ـ به گردش زمین بر روي مدار بیضوي به دور خورشید حرکت انتقالی می» 3«گزینه  - 111

  فصل اول ـ حرکات زمین)زدهم ـ پایه یازاده) ( (افضل

  زاده) (پایه یازدهمـ  فصل اولـ  تکوین زمین) (افضلگیري منظومه شمسی آغاز شد.  میلیارد سال قبل، با نخستین تجمعات ذرات کیهانی شکل 6ـ حدود » 2«گزینه  - 112

  ل اول ـ سن زمین)فصپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلـ خزندگان در اوایل دوره کربونیفر ظاهر شدند. » 4«گزینه  -113

  شود. (مانند تعیین سن سنگ، چوب، استخوان و ...) گیري می ها با استفاده از عناصر پرتوزا اندازه ـ سن واقعی نمونه» 1«گزینه  - 114

  فصل اول ـ تعیین سن)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

  شناسی) زاده) (پایه یازدهمـ  فصل اولـ  مقیاس زمانی زمین (افضلین پدید آمدند. ها در ائون فانروزوئیک و دوران پالئوزوئیک و دوره کامبر ـ تریلوبیت» 4«گزینه  - 115

  ـ پاسخ دهید) اولفصل پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلنشان داده شده است.  20ـ مراحل تشکیل اقیانوس جدید در شکل صفحه » 1«گزینه  - 116

هاست که از انرژي الکترومغنـاطیس   ح زمین بدون تماس فیزیکی با آنآوري اطالعات از عوارض سط ـ سنجش از دور علم و فن جمع» 4«گزینه  -117

  زاده) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ سنجش از راه دور) (افضل گیرد. بهره می

  ـ بررسی موارد نادرست: »2«گزینه  -118

  .شده استبرخورد ورقه عربستان به آسیا منجر به پدید آمدن رشته کوه زاگرس »: ب«

  آورد. شود و درازگودال اقیانوسی را پدید می اي (مرحله بسته شدن) فرورانده می ز حاشیه به زیر ورقه قارهورقه اقیانوسی ا»: ج«

  فصل اول ـ پیدایش اقیانوس)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

گیـاه  اولـین دایناسـور  خزنـده دوزیسـت گیـاه آونـددار  مـاهی ـ ترتیب تشکیل از قـدیم بـه جدیـد: تریلوبیـت    » 2«گزینه  -119

  شناسی) فصل اول ـ مقیاس زمان زمینپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل انسانپستاندارانانقراض دایناسوردار گل

 ماه) است.  دهنده اول زمستان (دي الجدي، نشان ـ تابش عمود نور خورشید نسبت به مدار رأس» 4«گزینه  -120

  فصل اول ـ پیدایش فصل)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

  اتریاضی

  برابر صفر شود. x3باید از بین بروند پس باید ضریب x3ـ جمالت شامل» 1«گزینه  -121

m m     1 1 2   

f ( ) ( ) ( ) ( ) ( )          3 3 31 1 1 1 2 1 2 2 1 8 2 4 11   

  اي) چندجملهتابع ـ ایه دوازدهم ـ (نصیري) (پ
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  ـ» 4«گزینه  -122

)1(      f ( ) a b   1 1 1  

)2(        f ( ) a b a b      2 8 8 2 8 4 4  

  کنیم. ) را در یک دستگاه حل می2) و (1هاي ( رابطه

( )a b
a a , b f (x) x

a b

 
      

 

31
3 3 1

4 4
   

  اي) چندجملهـ وازدهم ـ تابع (نصیري) (پایه د

  ـ» 2«گزینه  -123

x x x ( x)   2 3 2 1    

x

x ( x)   2

1

1



 
   

x ( x) x   2 1 1   

  اي) زدهم ـ تابع ـ چندجمله(نصیري) (پایه دوا

fساخته شده است، با توجه به نمودار، x3ـ نمودار داده شده از انتقال تابع» 1«گزینه  -124 (x)صورت به(x ) k 32 باشد. می  

)1(    (x ) k x x x k      3 3 22 6 12 8  

mشود که بع داده شده در مسئله معلوم می) و تا1با مقایسه رابطه (    است. 12

f (x) x x x f ( )     3 26 12 19 19   

  )اي ـ چند جمله (نصیري) (پایه دوازدهم ـ تابع

p]یک سهمی است، اگر این سهمی را طوري محدود کنیم که در فاصله fـ نمودار » 2«گزینه  -125 , )  د باشد باید رأس سهمی قبـل  صعودي اکی

  باشد. pیا برابر  pاز 

b
p p minp

a
     2 2

2
   

  وازدهم ـ تابع ـ یکنوایی)(نصیري) (پایه د

)logصعودي اکید است در نتیجه logxـ تابع » 4«گزینه  -126 x)  نیز صعودي اکید است. تابعx   پـس تـابع  صعودي اکید اسـتx    نیـز

xصعودي اکید است در نتیجه تابع x3صعودي اکید است. تابع 3 x1صعودي اکیـد اسـت در نتیجـه تـابع     x2صعودي اکید است. تابع 1 2 

  وازدهم ـ تابع ـ یکنوایی)(نصیري) (پایه دد خواهد بود. نزولی اکی

xـ بهتر است نمودار تابع را رسم کنیم. براي این منظور از نقطه شکستگی» 2«گزینه  -127    کنیم: استفاده می 2

  

                 
x

y 

2 3

2 2 2


   

  

)کنید که تابع در فاصله مالحظه می , ]   است. 2برابر  kصعودي اکید است پس بیشترین مقدار  2

  وازدهم ـ تابع ـ یکنوایی)(نصیري) (پایه د

afو f(x)ـ توجه داشته باشید که اگر تابع » 3«گزینه  - 128 (bx) گاه  صعودي اکید باشند آنa  وb اند و اگر  عالمت همf(x)    صـعودي اکیـد وaf(bx)    نزولـی اکیـد

m)صعودي اکید و xالعالمتند. در این سؤال مختلف bو  aگاه  باشد آن ) mx mو mنزولی اکید است پس  1    العالمت باشند. باید مختلف 1

m(m ) m    1 1    

  ابع ـ یکنوایی)وازدهم ـ ت(نصیري) (پایه د

  ـ» 4«گزینه  -129

( )
x x xx(fog)(x) f ( )

x x x x

x


                 

 




1
2 1

1 3 3 3 314 4 4 4 4
11

1
1

    

x
x

: xx
x

x


   

  ت
ن

1
3 3

13 3



 


   

  دوازدهم ـ تابع ـ ترکیب) (نصیري) (پایه
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  ـ» 2«گزینه  - 130

gof f gD {x D | f (x) D } {x | x { }}       
2

1 1
3

   

x x x      
2 4 13

1 1
3 9 9

   

gofD [ , ) { }   
13

1
9

   

aپس 
13

9
  ـ تابع ـ ترکیب دو تابع) (نصیري) (پایه دوازدهم است. 

fکنیم ـ فرض می» 2«گزینه  -131 (x) ax b  ،a  .باشد  

(fof )(x) a(ax b) b a x ab b     2   

a
a a (fof )(x) x b


     2 4 2 4 3


   

b b f (x) x f ( )          3 12 4 2 4 4   

  )ه دوازدهم ـ تابع ـ ترکیب(نصیري) (پای

  ـ» 3«گزینه  -132

f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} 1 1 2 3 3 5 4 7   

( , ) fog a
a b

( , ) gof b

  
  

  

3 7 7
16

4 9 9
   

  دوازدهم ـ تابع ـ ترکیب) (نصیري) (پایه

  ـ» 2«گزینه  - 133

x m m      
4

3 9 3 1
9

   

x x       24 16 25
1 1

9 9 9
   

x

x
x


 

   
 



5 31
9 153

3
8 8

49

   

  )2عادله درجه ـ م ها ها و نامعادله معادله (نصیري) (پایه دهم ـ

  دهیم. کنیم و برابر هم قرار می هاي دو سهمی را حساب می ـ خط تقارن» 3«گزینه  -134

m m
m

( )

 
      

 


3
3 6

1 2 1 2
2

2

   

x
y y x x x x x           

2
2 2

1 2
3

3 6 6 2 9 4
2 2

   

( ) ( )( )      2 3
9 4 4 81 24 57

2
   

چون  .سهمی) ـها  ها و نامعادله لهمعادـ یه دهم (نصیري) (پا شد پس در دو نقطه مشترکند  

  است. اي چنین اتفاقی نیفتاده است. پس جواب عالمت باشند که در هیچ بازه هاي مشترك همxبراي  g(x)و  f(x)ـ باید دو تابع » 4«گزینه  - 135

  ـ نامعادالت ـ نامعادالت)(نصیري) (پایه دهم 

|ـ چون عبارت» 3«گزینه  -136 x | 1 :همواره مثبت است پس  

x x x


 

        
   

2
5 1

ــازه2  مرکز ب
4 5 1 5 2

5 1  طول بــازه6

   

x | x |     1 5 2 3   

  ـ قدرمطلق)  ها ها و نامعادله معادلهدهم ـ (نصیري) (پایه 

)gثابت و gـ چون تابع » 3«گزینه  - 137 ) 4 g(x)است پس 2  fگذرا از مبدأ مختصات است پستابع خطی  fاست.  2 (x) ax .خواهد بود  

f ( ) g( ) a
a a a a

f ( ) g( ) a

 
              

 

2 3 2 2 6 3
4 4 2 2 24 8 22 6

2 3 1 6 2 22 11
   

  تابع ـ تابع خطی و ثابت) (نصیري) (پایه دهم ـ
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  ـ» 4«گزینه  -138

P    1  ،S      2   

P
x

 
 
   2

1 2

1 1
    ،

S
x


 
   

1
2

1 1
   

( ) ( )
x x

         
     

            1 2
2 2 2 4 2 2 4

1 1 1 1 2 1
   

x x
 

    
    1 2

2 2 4
2

1 1 2
   

x (x x )x x x x      2 2
1 2 1 2 2  معادله جدید:  

  ها) روابط بین ریشه (نصیري) (پایه یازدهم ـ معادله ـ

  ـ» 1«گزینه  -139

x t t x x x
(x ) x t t

t x x x

 
         

          
            

33 12 23 3

3

1 1 1 1 1 2
1 1 2 2

2 1 2 1 8 7
    

  ه یازدهم ـ معادالت ـ گنگ)(نصیري) (پای ست.ا 14ها برابر ضرب ریشه حاصل

  است پس: 3ها برابر  ـ چون یکی از ریشه» 3«گزینه  -140

a a
a

 
     



12 5 5
13 1

3 2 5 5
   

(x )(x )x
x(x ) (x ) (x )

x x

  
       

 

2 2 24 5
13 4 2 5 2 13 4

2 2
   

x

x x x x x x (x )( x )
x




               
 

2 2 2
3

4 8 5 10 13 52 9 13 42 3 9 14 14

9

    

  معادله گویا)هندسه تحلیلی و جبر ـ یازدهم ـ  (نصیري) (پایه

  در نظر بگیریم: aو  hترتیب  ارتفاع و قاعده را به ـ راه اول اگر» 2«گزینه  - 141

a h h a14 14       

S a h a( a) a a21 1 1
14 7

2 2 2
        

a a 21
7

2
  کنیم: معادله یک سهمی است پس رأس آن را حساب می 

Maxa h S ( ) /     21
7 7 7 24 5

2
   

  شود که آن دو عدد برابر باشند، پس: ضرب آن وقتی ماکزیمم می صورت حاصل د در اینراه دوم: اگر مجموع دو عدد مثبت مقداري ثابت باش

Maxa h S ( ) /     214 1
7 7 24 5

2 2
   

  )ـ سهمی ها ها و نامعادله معادلهـ  دهمپایه (کتاب همراه علوي) (

کیلـوگرم نمـک    x8گاه کیلوگرم باشد آنxدرصدي 4کیلوگرم آب نمک  200کیلوگرم نمک در  8ـ اگر مقدار نمک اضافه شده به » 3«گزینه  -142

  درصدي برسیم. 7کل محلول است که به غلظت  x200و

x
x x x x

x


        



8 7 600
7 1400 800 100 93 600

200 100 93
   

  ـ معادله گویا) هندسه تحلیلی و جبر(کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ 

  ـ» 1«گزینه  -143

m m

m m

 
        

 

1 2 1 1 1 2 3

23 3 2

3

  

( m)( m) m m m        21 2 2 9 2 4 2 9  

a c b
m

m m
m

 
 


    




2
1

2 5 7 7

2

  

b ac ( m ) ( m)      2 24 2 1 12 2  

m        1 9 12 3   

m


      
7 3

36 12
2 2

   

mپس 
7

2
  )ها ـ روابط ریشه برـ هندسه تحلیلی و جپایه یازدهم ) (99سراسري ( .استصحیح  
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  کنیم: دو واحد از طرفین کم می ـ» 4«گزینه  -144

x x x
| |

x x x

  
         

  

1 3 3 3 3
1 2 1 1 1 1

2 1 2 1 2 1
  

x
x x ( x x )( x x )


           

1

2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1   

( x)( x) x / x         
4

4 5 2 2 0 8 2
5

   

  )ـ نامعادله ها و نامعادله معادلهپایه دهم ـ ) (99سراسري (

 ـ» 2«گزینه  -145

x
f (x) g(x) gof (x)     

fبرد (x)  کنیم: می حسابرا  

x [ x] f (x)     2 2 1 1    

fبرد (x)   ،هدامنg(x) شود: فرض می  

x x (x )           21 2 2 1 1 2 4  

x x x x


            
42 24 4 4 1 4 3   

gofپس برد (x) برابر[ , )3 ـ ترکیب دو تابع تابعـ  دوازدهمپایه ) (99سراسري ( .است(  

  شناسی زیست

 ها: ـ بررسی گزینه» 1«گزینه  -146

جانداري که نقطه آغاز و پایان همانندسازي دناي آن مقابل هم است باید باکتري باشد که در دناهاي حلقـوي چنـین مـوردي    »: 4«و » 1«گزینه 

  »)1«و تأیید گزینه » 4«ین در این حالت همانندسازي دو جهتی است. (رد گزینه شود و بنابرا مشاهده می

راهی همانندسازي یک مولکول هلیکاز داریم بنابراین در کل دو مولکول هلیکـاز   راهی همانندسازي خواهیم داشت و در هر دو در دو»: 2«گزینه 

  »)2«خواهیم داشت. (رد گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول) »)3«وجود دارد. (رد گزینه  یتیوکاریوهاي  در یاختهاي فقط  ختهچرخه یا»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)یوري در آزمایش دوم خود آنزیم استفاده نکرد. اـ  »4«گزینه  -147

 بررسی موارد:  ـ » 2«گزینه  -148

قند ریبوز و دئوکسی ریبونوکلئوتیدها در ساختار خود قند دئوکسی ریبوز دارد و قند ریبـوز بـه علـت    خود ریبونوکلئوتیدها در ساختار  »:الف«

  )است تر است. (درست که یک اکسیژن بیشتر از قند دئوکسی ریبوز دارد سنگین این

  )است اي در مولکول دنا برابر است. (درست اي با تعداد بازهاي دو حلقه تعداد بازهاي تک حلقه »:ب«

  )است هاي ویلکینز و فرانکلین مشخص شد. (نادرست مارپیچی بودن دنا ابتدا در پژوهش »:ج«

سـازي را   اطالعـات پـروتئین   (mRNA)شوند اما فقط رناي پیک  از هسته خارج می (tRNA , rRNA , mRNA)انواع مختلفی از رناها  »:د«

  اول)فصل اول ـ گفتار  (افضل) (پایه دوازدهم ـ )است دارد. (نادرست

  ها: ـ طبق متن کتاب درسی کامالً درست است. بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -149

  شد عامل بیماري آنفلوآنزا، نوعی باکتري به نام استرپتوکوکوس نومونیا است.  در زمان گریفیت تصور می»: 1«گزینه 

  دار را با گرما کشت. هاي کپسول ه سوم باکتريدار زنده استفاده کرد و در مرحل گریفیت در مرحله اول از باکتري کپسول»: 2«گزینه 

  گریفیت نتوانست به ماهیت و چگونگی انتقال ماده وراثتی پی ببرد.»: 4«گزینه 

  شد عامل بیماري آنفلوآنزا، نوعی باکتري به نام استرپتوکوکوس نومونیا است. نکته: در زمان گریفیت تصور می

  پهلو است. زا، نوعی ویروس است و باکتري استرپتوکوکوس نومونیا عامل بیماري سینهدانیم عامل بیماري آنفلوآن نکته: امروزه می

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)

  ها: بررسی سایر گزینه دار شدند. هاي بدون کپسول، کپسول در هر دو آزمایش ایوري باکتري ـ» 2«گزینه  - 150

  آزمایش اول همانند آزمایش سوم از آنزیم پروتئاز استفاده کرد.ها در  ایوري براي تخریب پروتئین»: 1«گزینه 

  از نتایج آزمایش سوم ایوري اثبات ادعاي خود بود. »: 3«گزینه 

  ها شد. دار شدن باکتري اي که داراي اسیدهاي نوکلئیک بود باعث کپسول در آزمایش دوم فقط الیه»: 4«گزینه 

  اول)(افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار 
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  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -151

  )است. ها دیسک دارند (نادرست اي هستند که برخی باکتري ها) فاقد چرخه یاخته ها (باکتري پروکاریوت»: الف«

  )است. ها دناي خطی در هسته و دناي حلقوي در میتوکندري و کلروپالست وجود دارد. (درست در یوکاریوت»: ب«

  )است. ریبوزوم وجود دارد. (درستهاي زنده  در تمام یاخته»: ج«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)است.  درست»: د«

  ها: بررسی سایر گزینه توان در تولید واکسن از آن استفاده کرد. زایی دارد می دار چون توان بیماري نومونیا کپسول باکتري استرپتوکوکوسـ » 3«گزینه  - 152

  ي توانایی تولید پروتئین را دارد.ا هر جاندار زنده»: 1«گزینه 

  اند.  ها مضاعف شوند کروموزوم می G2کند و زمانی که وارد مرحله همانندسازي می Sهاي یوکاریوتی در مرحله  هاي یاخته کروموزوم»: 2«گزینه 

Gاي ( ها)، چرخه یاخته هاي پروکاریوتی (باکتري یاخته»: 4«گزینه  , S , G2   (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول) تقسیم) ندارند. 1

 ـ فقط (د) درست است. بررسی موارد:» 1«گزینه  - 153

  (نادرست است) دار زنده و در مرحله چهارم از باکتري بدون کپسول زنده استفاده شد. در مرحله اول آزمایش گریفیت از باکتري کپسول»:. الف«

  (نادرست است.) ر آزمایش دوم ایوري از آنزیم استفاده نشد.د»:. ب«

  (نادرست است.) هاي قرمز نابالغ هسته و ژن ندارند. گلبول»:. ج«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)درست. »: د«

  ها: بررسی سایر گزینهـ » 4«گزینه  -154

  ود دارد.ها چندین جایگاه همانندسازي وج اي در هوهسته»: 1«گزینه 

  ها وجود دارد. دیسک (پالزمید) در برخی از پروکاریوت»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) توانند یک یا دو جهتی باشد. ها می همانندسازي در پروکاریوت»: 3«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه هاي دیگر وجود دارد. آنزیممولکول دنابسپاراز 2مولکول هلیکاز  1راهی همانندسازي  ـ در یک دو» 4«گزینه  - 155

استر  استر از تعداد نوکلئوتیدها یکی کمتر است و در مولکول دنا تعداد پیوندهاي فسفودي در یک رشته دنا تعداد پیوندهاي فسفودي»: 1«گزینه 

و  Cعدد است و تعداد پیوندهاي هیـدروژنی بـین    A ،2و  Tاز تعداد نوکلئوتیدها، دو تا کمتر است و تعداد پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي آلی 

G ،3 استر است.  عدد است بنابراین تعداد پیوندهاي هیدروژنی در مولکول دنا بیشتر از تعداد پیوندهاي فسفودي  

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)طبق متن کتاب درسی کامالً درست است. »: 3«و » 2«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 2«گزینه  -156

  )است. هاي قرمز بالغ انسان فاقد هسته هستند پس همانندسازي دنا ندارند. (نادرست گلبول»: الف«

  )است. ها همانندسازي دنا در یک جهت است. (نادرست در اغلب باکتري»: ب«

  است. درست»: ج«

یابد و زمانی که یاخته باید کمتـر تقسـیم شـود تعـداد      افزایش می هاي همانندسازي زمانی که یاخته باید بیشتر تقسیم شود تعداد جایگاه»: د«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) )است. یابد. (درست هاي همانندسازي دنا کاهش می جایگاه

  ها: نهبررسی سایر گزی جانداران مختلف یکسان است. Gو  T ،Cو  Aـ چارگاف مشخص کرد که میزان بازهاي آلی » 4«گزینه  - 157

  هاي مزلسون و استال در مورد همانندسازي دنا بود. پژوهش»: 1«گزینه 

  اي بودن آن را متوجه نشدند. رشته این دو دانشمند به این نتیجه رسیدند که دنا بیش از یک رشته دارد و دو»: 2«گزینه 

  م ـ فصل اول ـ گفتار دوم)(افضل) (پایه دوازده توانست به ماهیت ماده وراثتی پی ببرد.نگریفیت »: 3«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 3«گزینه  -158

  )است. آنزیم هلیکاز در همانندسازي فقط توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. (نادرست»: الف«

  )است. درستشود. ( اي خطی است و یک سر هر رشته به قند و سر دیگر به فسفات ختم می دناي هسته»: ب«

  )است. گویند. (نادرست نزیم دنابسپاراز، ویرایش میبه اصالح اشتباهات آ»: ج«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) )است. ها چرخه سلولی وجود ندارد. (نادرست در پروکاریوت»: د«

  ـ بررسی موارد:» 3«گزینه  -159

  استر پیوند فسفودي پیوند بین نوکلئوتیدهاي مجاور در یک رشته دنا »: الف«

  پیوند هیدروژنی ئوتیدهاي مقابل در دو رشته دنا پیوند نوکل

  )است. تر از پیوند هیدروژنی است. (درست استر قوي پیوند فسفودي

  )است. ها دیسک (پالزمید) دارند. (نادرست برخی باکتري»: ب«

  )ست.ا . (درسترگاف این بود که مقداربازهاي آلی در جانداران مختلف یکسان استاز نتایج آزمایشات چا»: ج«

ها دناي حلقـوي اصـلی    نومونیا مشاهده کرد. در پارامسی در میتوکندري و در باکتري توان در پارامسی و استرپتوکوکوس دناي حلقوي را می »:د«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) )است. (درستمتصل به غشاء سلولی است و هر دو دناي حلقوي در سیتوپالسم هستند. 
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  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)کتاب همراه علوي( هاي مرتبط با ژن عبارتند از دنا، رنا و پروتئین ـ مولکول» 3« گزینه -160

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)کتاب همراه علوي(مراز استفاده نکرد.  پلی  DNAیک از آزمایشات خود از آنزیم  ـ ایوري در هیچ» 4«گزینه  - 161

 ـ » 1« گزینه -162

n بازهاي پورینی  تعداد نوکلئوتیدها
n

2
nدئوکسی ریبوزها         

nیا nاستر  ديپیوندهاي فسفو  2   

nیا n2پیوندهاي قند فسفات 2   ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار اول)لويکتاب همراه ع( 2

 ها دناي حلقوي دارند.   تواند در مقابل هم باشد و باکتري ـ در دناهاي حلقوي نقطه آغاز و پایان می» 4«گزینه  - 163

  )دوم) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  گفتار کتاب همراه علوي(

دهـد. اسـترپتوکوکوس    در هسـته رخ مـی   DNAد. ویرایش در جریان همانندسـازي  ـ گویچه سفید یک یاخته یوکاریوتی است و هسته دار» 2«گزینه  - 164

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)کتاب همراه علوي( دهد. در سیتوپالسم رخ می DNAنومونیا باکتري است و هسته ندارد و همانندسازي 

حلقوي خود دارند و اشرشیاکالي باکتري است و آمیب و پارامسـی جـزو   وموزوم ها فقط یک نقطه آغاز همانندسازي در کر ـ باکتري» 3«گزینه  -165

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)کتاب همراه علوي(آغازیان و زنبق جزو گیاهان است. 

  ا:ه بررسی سایر گزینه هاي متفاوت وجود دارند و چند جمعیت پرنده وجود دارد. ـ در یک جنگل پرندگانی از گونه» 4«گزینه  -166

  پرندگان دارند  پاسخ به محرك »: 1«گزینه 

  پرندگان دارند تولید مثل »: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) پرندگان دارند هومئوستازي »: 3«گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه ـ» 3«گزینه  -167

  باشد. اي تک الیه می فرشی چند الیه و معده، پیلور و ... از نوع استوانه نوع سنگ از (بنداره ابتداي معده) بافت پوششی دهان، مري و کاردیا»: 1«گزینه 

  باشند اما انقباضات بنداره ابتداي مري، غیرارادي است. اي هر دو بنداره اسکلتی می بافت ماهیچه»: 2«گزینه 

  فصل اول ـ گفتار اول) ـ (افضل) (پایه دهم هاي بنداره خارجی مخرج از نوع اسکلتی هستند. ماهیچه»: 4«گزینه 

با تولید هورمون سکرتین باعث افزایش تولید و  شود و دوازدهه تولید اسید معده میبا ترشح هورمون گاسترین باعث افزایش معده ـ » 1«گزینه  -168

  )دومـ گفتار  دومدهم ـ فصل  (افضل) (پایهد. شو کربنات به دوازدهه می ترشح بی

  ـ بررسی موارد:» 2«گزینه  -169

اي هستند که داراي یک مولکول گلیسرول، یک گـروه فسـفات و دو اسـید چـرب      هاي غشاي یاخته ترین مولکول : فسفولیپیدها، فراوان»الف«

  )است. هستند. (درست

  )است. تقسیم یاخته فقط در جانداران پرسلولی اساس ترمیم است. (نادرست»: ب«

  )است. پروانه بالغ توانایی مهاجرت دارد. (نادرست»: ج«

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل اول ـ گفتار اول))است. کند. (درست یابی می پروانه مونارك در طول روز با تشخیص جایگاه خورشید در آسمان، جهت»: د«

  ها: بررسی سایر گزینه پروانه بالغ توانایی پرواز و مهاجرت دارد.ـ » 2«گزینه  - 170

افتد کـه   یند سازش با محیط زمانی اتفاق میادهد ولی فر غییرات محیط واکنش نشان مییند پاسخ به محیط، جاندار نسبت به تادر فر»: 1«گزینه 

  شرایط محیطی پایدار است.

هایی که بکرزایی (زنبور عسل) دارنـد هـم    اي آورند و در پریاخته وجود می ها با تولیدمثل موجودي کامالً شبیه خود را به اي یاخته تک»: 3«گزینه 

  الدین هستند.موجودات کامالً شبیه و

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) دهنده سلولز و نشاسته هر دو، گلوکز هستند. مونومرهاي (واحدهاي سازنده) تشکیل»: 4«گزینه 

 بررسی موارد:  ـ» 4«گزینه  -171

  )است. . (نادرستشود در هر دو فرایند انرژي مصرف می: »الف«

  )است. شاء زیستی دارند. (نادرستهاي فسیلی و زیستی هر دو من سوخت»: ب«

  )است. کنند. (نادرست هاي دارویی و درمانی خاصی تجویز می در پزشکی شخصی، پزشکان با بررسی اطالعات ژنی هر فرد، روش»: ج«

  (افضل) (پایه دهم ـ ترکیبی) )است. مایع صفرا آنزیم ندارد (نادرست»: د«

  ها: بررسی سایر گزینه شود. هورمون گاسترین به خون ترشح میـ » 2«گزینه   -172

  کنند. یدهاي کوچک تبدیل میتپپ ها را به پلی زهاي معده پروتئینپروتئا»: 1«گزینه 

  کند. لوزالمعده (پانکراس) هورمون نیز تولید می»: 3«گزینه 

  ش دارد.کربنات از پانکراس در قلیایی کردن دوازدهه هم نق هورمون سکرتین با افزایش تولید و ترشح بی»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)
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  کند. شود و جانور با افزایش دفع سدیم هومئوستازي را حفظ می ـ افزایش غلظت سدیم در خون سبب تغییر هومئوستازي خون می» 3«گزینه  - 173

  ها: بررسی سایر گزینه

  هاي حیات است. یاخته داراي تمام ویژگی»: 1«گزینه 

  کنند. افرادي از یک گونه که در یک مکان و زمان مشخص با هم زندگی میجمعیت: »: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) آید. وجود می ها کنار هم، اندام به از اجتماع بافت»: 4«گزینه 

ها از بافـت پوششـی    ـ کیسه صفرا که همه آن  هاي مرتبط با لوله گوارش عبارتند از: غدد بزاقی ـ پانکراس (لوزالمعده) ـ کبد   اندامـ » 4«گزینه  -174

 ها: اند. بررسی سایر گزینه تشکیل شده

  فقط در مورد پانکراس صادق است.»: 1«گزینه 

  کند. هاي خود را وارد خون می ریز معده هورمون هاي درون غده پانکراس و یاخته»: 2«گزینه 

  ضل) (پایه دهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)(اف در مورد غدد بزاقی و کیسه صفرا صادق نیست.»: 3«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ریز هستند. هاي درون کنند یاخته هایی که هورمون ترشح می ـ یاخته» 4«گزینه  - 175

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) اند. به درستی بیان شده»: 3«و » 2«، »1«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه شود. سیله لیپازهاي پانکراس کامل میها در دوازدهه به و گوارش چربی ـ» 2«گزینه  -176

  شوند. پروتئازهاي معده در محیط اسیدي معده و پروتئازهاي پانکراس در محیط قلیایی دوازدهه فعال می»: 1«گزینه 

  ها است. دهان اولین محل گوارش کربوهیدرات»: 3«گزینه 

نشاسته
ــالز  آمی

   مالتوز)ساکارید ( دي

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) توان در دوازدهه دید. آمینواسیدها را می»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه آید. ـ بنداره خارجی مخرج به صورت ارادي از انقباض درمی» 1«گزینه   - 177

  هاي پوششی سطح درونی لوله گوارش را پوشانده است. انواعی از یاخته»: 2«گزینه 

  هاي لوله گوارش انسان در محیط مایع (مایع بین سلولی) قرار دارند. تمام یاخته»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) غده بناگوشی ترین غده بزاقی  بزرگ»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه شود. فرد دچار برگشت اسید معده به مري می کافی نباشد مرياگر انقباض بنداره انتهاي ـ » 4«گزینه  -178

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) طبق متن کتاب درسی کامالً درست هستند.»: 3«و » 2«و » 1«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه تر است. ـ غده بناگوشی از سایر غدد بزاقی بزرگ» 2«گزینه  -179

   هاي پروتئاز و لیپاز وجود ندارد. در دهان آنزیم»: 1«گزینه 

  ها نقش دارد. ها و گوارش کربوهیدرات هاي لیزوزیم و آمیالز است که در تخریب و نابودي باکتري بزاق حاوي آنزیم»: 4«و » 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)

  ها: بررسی سایر گزینه آید تا راه ناي بسته شود و غذا وارد مري شود. می پائینگلوت  رایند بلع اپیـ در ف» 4«گزینه  -180

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)طبق متن کتاب درسی درست هستند. »: 3«و » 2«و » 1«گزینه 

هـاي گوارشـی ترشـح     هاي اصلی آنـزیم  کنند. یاخته کربنات ترشح می یهاي سطحی ب هاي پوششی روي غشاء پایه قرار دارند. یاخته تهـ یاخ» 4«گزینه  - 181

 (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) کنند. می

  ها: بررسی سایر گزینه. ـ در کیسه صفرا و مایع صفرا آنزیم وجود ندارد» 4«گزینه  -182

  سان است. هاي کالژن و کش بافت پیوندي سست داراي رشته»: 1«گزینه 

هاي صاف (مانند بنداره ابتداي معده و انتهـاي معـده) و    هاي لوله گوارش از نوع حلقوي هستند و در برخی نقاط داراي ماهیچه بنداره: »2«گزینه 

  هاي اسکلتی (بنداره خارجی مخرج) دارند. در برخی نقاط ماهیچه

  دوم ـ گفتار اول)(افضل) (پایه دهم ـ فصل  هاي غیرفعال است. شیره پانکراس داراي آنزیم»: 3«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -183

  مثالً بنداره انتهایی لوله گوارش از نوع مخطط است و صاف نیست! :»1«گزینه 

  هاي طولی نیستند! ها ماهیچه بنداره»: 3«گزینه 

فقط هنگام عبور مواد (نه فقـط غـذا) مـثالً     ها کنند. این بنداره با انقباض خود از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی، جلوگیري می»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) شوند. هنگام خروج باد گلو نیز باز می

بافت شود.  هاي عصبی وجود دارد که در هر دو بافت پیوندي سست دیده می اي از یاخته اي و زیرمخاطی، شبکه هاي ماهیچه ـ در الیه» 2«گزینه  -184

هـاي   رنگ، چسبنده و مخلوطی از انـواع مولکـول   اي بافت پیوندي، سست، شفاف، بی پذیر است. ماده زمینه افت پیوندي انعطافپیوندي سست ب

  ها: بررسی سایر گزینه درشت مانند گلیکوپروتئین است.

  اي صادق نیست! : براي الیه ماهیچه»1«گزینه 

  خورند. هاي حلقوي و طولی چین نمی شود به عبارتی ماهیچه یرمخاط مشاهده میهاي روده باریک، مخاط و ز خوردگی در داخل چین»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) اي صادق نیست! براي الیه ماهیچه»: 4«گزینه 
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هاي بزاقی بافـت پوششـی    در غدهاند.  هاي بزاقی ترشح شده هاي آمیالز بزاقی و لیزوزیم وجود دارند که هر دو از غده ـ در بزاق آنزیم» 1«گزینه  -185

  ها: بررسی سایر گزینه اي تعلق دارد. سازد و به بافت پوششی غده بزاق را می

  دهد. هاي بزاق فقط آمیالز بزاق گوارش نشاسته را انجام می از میان آنزیم»: 2«گزینه 

  نقش دارد. هاي دهان هاي بزاق تنها لیزوزیم در از بین بردن باکتري از میان آنزیم»: 3«گزینه 

هـاي غـذا را از لولـه     شود این کار عبـور ذره  هاي بسیار کوچک می جویدن غذا و گوارش مکانیکی آن باعث آسیاب شدن غذا به ذره»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)کند.  گوارشی آسان می

  فیزیک

  ابر دارند.و فرعی بر SIـ تنها سرعت و تندي هستند که یکاي » 2«گزینه  -186

نیرو نیوتون و یکاي فرعی آن SIیکاي 
m

kg
s2

  است. 

فشار پاسکال و یکاي فرعی ان SIیکاي 
kg

ms2
  است. 

انرژي ژول و یکاي فرعی آن SIیکاي 
m

kg
s

2

2
  رعی)(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ یکاهاي اصلی و فاست.  

  اند باید یکاي آن مساوي و برابر متر باشد. با هم جمع شده Bt2و ABـ چون » 1«گزینه  -187

m
[B] s m [B]

s
   2

2
   

m
[A][B] m [A] m [A] s

s
      2

2
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ سازگاري یکاها)

  ریم:اي دا با استفاده از تبدیل زنجیرهـ » 3«گزینه  - 188

فرسنگ 
/

/ km
cm 


   

 

3

2

1 1 31 2 ــنگ ذرع10  فرس
31 2 5

104 ذرع6000 104 10 6000
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ تبدیل یکاها)

است و اگر وسیله رقمی باشـد دقـت    g 2/0است، اگر وسیله مدرج باشد دقت برابر g 1/0گیري که خطاي وسیله اندازه ـ با توجه به این» 4«گزینه  -189

/برابر g0   گیري) یرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ دقت وسیله اندازه(ج باشد. می 1

  ـ» 4«گزینه  -190

V r ( / ) ( ) mm      3 3 3 34 4
1 5 1 1 1 1

3 3
   

/ lit / mm mm  6 3 6 31 5 1 5 10 1 10   

 
6

610
10

1
  ها تعداد قطره 

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ تخمین مرتبه بزرگی)

  ـ» 2«گزینه  -191

A B

A A B
B

B BB B

B

m (m )
V / m

/ / / m kg
m m m

V


 

       


2
2 5 541 5 1 5 1 5 5

10

   

B
B

B

m kg
/

V lit
   

5
0 5

10
   

B B Bm V / / kg    0 5 3 1 5   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ چگالی)

  باشد. شکل است. باقی موارد طبق متن کتاب درسی درست می نادرست، شیشه جزو جامدهاي بی»: الف«ـ مورد » 4«گزینه  -192

  )(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ ترکیبی از مباحت ابتداي فصل
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  کنیم.   ـ ابتدا وزن آب باال آمده درون لوله مویین را حساب می» 1«گزینه  -193

V Ah / ( ) m       3 2 2 7 3
آب 0 2 10 50 10 10   

m V kg     7 4
آب 1000 10 10   

W mg N    4 3
آب 10 10 10   

  باشد.  ینیوتون م 310نیروي دگرچسبی آب و شیشه برابر وزن آب باال آمده است پس برابر با

  چسبی و دگرچسبی) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ نیروهاي هم

هـاي ایـن مـایع بیشـتر از نیـروي دگرچسـبی بـین         چسبی بین مولکـول  کند و نیروي هم را تر نمی  ـ با توجه به شکل، مایع شیشه» 2«گزینه  -194

گیرد و با کـاهش قطـر لولـه     سطح آزاد مایع درون ظرف قرار می از تر پایینهاي مایع با شیشه است. پس سطح مایع داخل لوله مویین،  مولکول

  هاي مویین) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ لوله گیرد.  از حالت قبل قرار می تر پایینمویین، سطح مایع 

را قطع کند تغییر جهت  t برسد، متوقف شده است و لحظاتی که محور tـ در نمودار سرعت ـ زمان، در لحظاتی که متحرك به محور  »  3«گزینه  -195

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)مرتبه متوقف شده و یک مرتبه تغییر جهت داده است.  3داده است، پس مطابق نمودار متحرك 

  ها قرار داشته باشد.xـ بردار مکان، زمانی منفی است که مکان متحرك در قسمت منفی محور » 1«گزینه  -196

t
x t t (t )(t )

t

 
        



2 2  غ ق ق
4 12 6 2

6  ریشــه معادلــه
   

  
  بردار مکان متحرك منفی است. s5به مدت s7تا s1متحرك در قسمت منفی قرار دارد. بنابراین در بازه s6پس در بازه صفر تا

  ل اول ـ شناخت حرکت)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فص

  ـ» 1«گزینه  -197

/ / m
 

     
2 3 2 3

1 1 5 0 5 21
2 2

   

x / / m
x

         


21 7
1 6 1 5 6 0 5 15

15 5


   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

  ـ» 4«گزینه  -198

x x xx m
V

t s
x x x

ل   ک  
ل   ک  

ل   ک  

2 1 2
1 403 3 3 12

2 1 2 4 4 2 10

3 3 3 3 3 3 3
20 10 40 40

 
    


 
 

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

  آوریم. دست می را به tمودار با محور ـ ابتدا لحظه تالقی ن» 4«گزینه  -199

                                     
( )

t s
t

  
  

  1
1

4 2 4
5

6 3 3


   

Vبا استفاده از مساحت زیر نمودار t آوریم: دست می را به 6تا  3، مسافت طی شده از ثانیه  

                        S S m , t t t s
 

          1 2 2 1
4 2 1 2

5 6 3 3
2 2

   

                                                    av
m

S
t s

 


5

3


   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)

 اي) از اندازه شیب خط واصل بین دو لحظه طور که در شکل مشخص است ابتدا اندازه شیب خط مماس (اندازه سرعت لحظه ـ همان» 3«گزینه  -200

  شود. کمتر می t1تا کم اندازه شیب خط مماس از اندازه شیب خط واصل بین (اندازه سرعت متوسط) بیشتر است و کم t1تا

  
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت حرکت)
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xـ شیب خط مماس بر نمودار» 4«ینه گز - 201 t باشد، با توجه به شکل سرعت در لحظات برابر با سرعت میt s tو 3 s   صفر است. پس داریم: 11

av
V

a
t

 
  
 11 3

 
   

  حرکت)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شناخت 

xـ اندازه شیب نمودار» 4«گزینه  -202 t باشد. مطابق نمودار، ابتدا اندازه شیب نمودار کاهش پیدا کرده و به صفر رسـیده اسـت و    معرف تندي می

  ل اول ـ شناخت حرکت)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصکند، پس حرکت متحرك ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.  سپس افزایش پیدا می

  ـ» 1«گزینه  -203

                                                                      

v
x t

x vt x

x vt


 

   
   

1

2

3

800



   

                     
t hv

x x t vt vt


        
6

1 2
4

800 800
3 3

  

                                                                             
km

v v
h

   
4

6 800 100
3

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  طور کامل روي پل قرار دارد برابر است با: جایی قطار زمانی که به ـ مقابل شکل مقدار جابه» 3«گزینه  - 204

             x m    250 100   طول پل طول قطار150

                    
km m

h s
72 20  

                             x Vt t t / s     150 20 7 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  آوریم: دست می سوار را به ـ زمان رکاب زدن دوچرخه» 2«گزینه  -205

x vt t t h     70 14 5   

/زمان توقف:          / h 6 5 5 1 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  ـ» 2«گزینه  - 206

B A B A(v v )t x x     300 200  کنیم دو رابطه را از هم کم میA A A A A

B B B B B

x v t x v t x

x v t x v t x

    


    

200

300
 

 

   

t s
B A B Ax xB A

m
(v v ) v v

s



 
      

25

50
100 25 50 6

 
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  ـ» 3«گزینه  -207

A Bx t , x t  5 250 25   

A B

t s
| x x | | t t | t

t s


           



10
50 5 250 25 50 20 250 50

15
   

tمتحرك در لحظات 2پس فاصله  s tو 10 s   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)باشد.  متر می 50از هم  15

  درست است.» 4«کان ـ زمان) و مثبت بودن مکان اولیه، نمودار گزینه ـ با توجه به منفی بودن سرعت (شیب نمودار م» 4«گزینه  -208

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

  باشد. ثانیه می 4و  5/2است، پس زمان رفت صدا  s8و s5ـ زمان رفت و برگشت صدا» 3«گزینه  -209

x vt x / m      1 1 1 340 2 5 850   

x vt x m      2 2 2 340 4 1360   

x x m      1 2 850 1360   فاصله دو کوه 2210

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)
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  ـ» 2«گزینه  -210

                                  av
x

v v
t


 




 

  :در حرکت یکنواخت 

                                                     avB

x x
v


  

7 4 3
 

avAو       

x x
v


 

4 3 1
 

   

                                                                           
av avA A

av avB B

x
v S

xv S
     



1 3 3

3




   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)

 شیمی

گنجد و آدمی  که پرسشی بسیار بزرگ و بنیادي است، در قلمرو علوم تجربی نمی» هستی چگونه پدید آمده است«پرسش  ـ پاسخ به» 1«گزینه  -211

  تواند به پاسخی جامع دست یابد. هاي وحیانی می تنها با مراجعه به چارچوب اعتقادي و بینش خویش و در پرتو آموزه

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ مقدمه)

  هاي نادرست: بررسی گزاره ـ» 3«گزینه  -212

  ترین عنصر سیاره مشتري است که جزو عناصر با درصد فراوانی باالي سیاره زمین نیست. آ) هیدروژن فراوان

  دهد. اي رخ می هاي هسته ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویژه، واکنش پ) درون ستاره

  اند؟) د آمده(طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ عنصرها چگونه پدی

  ـ» 2«گزینه  -213

p n n
n e

X : p e p
n e

n e e



   
   

      
     

56 2

56 30
54

2 26
6

6 24

   

  توان به جایگاه آن در جدول تناوبی و به تبع، گروه آن دست یافت. است. با نوشتن آرایش الکترونی آن می Fe26همان  Xپس عنصر 

,گروه هشتم dFe : s / s , p / s , p / s 2 2 6 2 6 6 2
26 31 2 2 3 3 4   

  بندي عناصر) ـ طبقه(طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول 

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  -214

Hصورت هاي هیدروژن به آ) مقایسه درصد فراوانی ایزوتوپ H H H H H H     1 2 3 5 6 4 7
1 1 1 1 1 1   است. 1

H1ترین ایزوتوپ هیدروژن ب) فراوان
  است که فاقد نوترون است. 1

  باشد، ناپایدار و پرتوزا است. 5/1ها برابر یا بیش از  هاي آن به پروتونهایی که نسبت شمار نوترون  ت) اغلب هسته

  هاي یک عنصر پایدارند؟) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آیا همه اتم

  ـ» 2«گزینه  -215

mol Fe g Fe
Fe / g Fe

mol Fe/ Fe
  

 23

1 56
2 8

16 02 10 م    ت ا  
g?اتم  Fe /  223 01 10   

g Ca
? g Ca / mol Ca g Ca

mol Ca
  

40
0 05 2

1
   

/ /  2 8 2 4   Caو  Feمجموع گرم  8

  ها) ها از روي جرم آن (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ شمارش ذره

  ـ» 1«گزینه  -216

mol CO / Omol O
O / gCO / O

g CO mol CO mol O


     

23
2 23

2
2 2

1 6 02 102 م    ت ا  
5 5 1 505 10 م    ت ا  

44 1 1
   ?اتم 

  ها) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ شمارش ذره ها از روي جرم آن
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  ـ» 4«گزینه  -217

A A A    1 1 2 عدد جرمی 1 2 20     عدد اتمــی40

   10 20 10    A2شمار نوترون A1 شمار نوترون 30

A A
A

A A A

 
 

    

2 1
20 2

2 1 2

 عدد اتمی  عدد اتمی 20

20 30  شــمار نوتــرون عدد اتمی  عدد جرمی50
  

فـرض کنـیم،     xرا برابـر   A1شود، یعنی اگر فراوانـی ایزوتـوپ   ر طبیعت یافت مید A2ایزوتوپ A1 ،3که به ازاي هر ایزوتوپ با توجه به این

  خواهد بود. A2،x3فراوانی ایزوتوپ

x x x F x , F x       1 23 4 100 25 3 75    

F M F M
/

F F

   
  


1 1 2 2

1 2

25 40 75 50
47 5

100
  جرم اتمی میانگین 

  پایه دهم ـ فصل اول ـ جرم اتمی میانگین)(طاوسی) (

  صورت زیر است: ها به ـ پاسخ درست پرسش» 1«گزینه  -218

  ترتیب کمترین و بیشترین انحراف را دارند. آ) رنگ قرمز و بنفش نور خورشید در هنگام عبور از منشور به

  .ترتیب از پرتوهاي فرابنفش و گاما، بیشتر و کمتر است ب) انرژي پرتوهاي ایکس به

  سولفات، سبز است که طول موج کمتري به نسبت رنگ زرد شعله سدیم سولفات دارد. (II)پ) رنگ شعله مس 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ نور، کلید شناخت جهان)

  رها را نداشت.ـ مدل بور با موفقیت توانست طیف نشري خطی هیدروژن را توجیه کند اما توانایی توجیه طیف نشري خطی دیگر عنص» 1«گزینه  -219

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ کشف ساختار اتم)

  اند.  درست» ت«و » پ«، »الف«هاي  ـ عبارت» 3«گزینه  -220

هـاي   است کـه بـا تعـداد الکتـرون     7هاي الیه ظرفیت آن برابر  ، در گروه هفدهم جدول تناوبی قرار دارد، بنابراین تعداد الکترونDالف) عنصر 

  برابر است. Mn25ظرفیت

Mn :[ Ar] d s



5 2
25 18

7  تعــداد الکــترون هــاي ظرفیــت

3 4   

n، مقدارp2و s3ب) فقط در زیرالیه هاي l  است. 3برابر  

nالکترون با A ،7الکترون و عنصر  Z ،4، عنصر Zو  Aبا توجه به آرایش الکترونی دو عنصر  l  شود ها می دارد، پس اختالف آن 3 7 4 3.  

Z : s / s p2 2 4
8 1 2 2   

A : s / s p / s2 2 6 1
11 1 2 2 3   

  جدول قرار دارند. 11هر دو در گروه  Cu29و عنصر Xپ) عنصر 

Cu :[ Ar] d / s10 1
29 18

11گروه    

3 4   

  صورت زیر است: و پنجم جدول تناوبی است که آرایش الکترونی آن به  صر بیست، عنEت) عنصر 

E :[ Ar] d s5 2
25 18 3 4   

  ها) (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی اتم

  کنیم: نوشتن آرایش الکترونی این عنصر می در دوره چهارم جدول تناوبی جاي دارد، حال شروع به Xـ با توجه به توضیحات داده شده، عنصر » 2«گزینه  - 221

  
  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی اتم)است.  24برابر  Xبنابراین عدد اتمی عنصر 

ل توان با استفاده از جایگاه گاز نجیب دوره چهـارم جـدو   ـ تمامی عناصر داده شده در دوره چهارم جدول تناوبی جاي دارند، پس می» 2«گزینه  - 222

)تناوبی  Kr)36 :به شماره گروه عناصر داده شده دست یافت. با نظر بر توضیحات ارائه شده داریم  

  در گروه چهارم جدول تناوبی جاي دارد. Ti22»:1«گزینه 

  .در گروه چهاردهم جدول تناوبی جاي دارد Ge32»:2«گزینه 

  در گروه شانزدهم جدول تناوبی جاي دارد. Se34»:3«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ جایگاه عناصر در جدول تناوبی)در گروه دوازدهم جدول تناوبی جاي دارد.  Zn30»:4«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقدمه)هاي مطرح شده درست هستند.  دهم، تمام گزارهـ با توجه به متن کتاب درسی سال دواز» 4«گزینه  -223
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  ها به شرح زیر است: ـ پاسخ پرسش» 1«گزینه  -224

CO(NHآ) اوره با فرمول مولکولی )2   شود. در آب حل می 2

  شوند. حل می ب) هر دو ماده اتیلن گلیکول و نمک خوراکی در آب که ماهیتی قطبی دارد

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ حالل مناسب مواد)شود.  اي غیرقطبی است و در حالل قطبی حل نمی پ) بنزین ماده

 شونده در حالل حل می شـود، در  هاي مناسب برقرار کنند، حل شونده با مولکول هاي حالل جاذبه هاي سازنده حل ـ در فرایند انحالل، اگر ذره» 2«گزینه  - 225

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  پاکیزگی محیط با مولکول شوند. مانند و در حالل پخش نمی شونده کنار هم باقی می هاي حل صورت، ذره  غیر این

  صورت: است که باز شده آن بهصورت ـ فرمول مولکولی صابون مایع به» 2«گزینه  -226

  

[( ) ( )] [( ) ( )] g mol          116 12 33 1 1 12 2 16 39   :جرم مولی 308

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ فرمول مولکولی صابونصورت جامد و نمک پتاسیم به شکل مایع است.  کنید که صابون نمک سدیم بهتوجه 

  صورت زیر است: ـ واکنش به» 2«گزینه  -227

RCOOH(s) NaOH(aq) RCOO Na (aq) H O(l)    2   

nصورت به Rکه در آن  nC H 2   است. 1

a

R a( )   4512 جرم 1612
   RCOOHجرم مولی 

a ( ) a     12 2 16 23    RCOONaجرم مولی 67

mol RCOOH mol RCOONa (a )g RCOONa
/ g RCOOH / g RCOONa

(a )g RCOOH mol RCOOH mol RCOONa


   



1 1 67
6 42 7 08

45 1 1
   

/ (a ) / (a ) / a / a       6 42 67 7 08 45 0 66 111 54 169   

n n n n n         12 2 1 14 1 14 1 169 nجرم مولی 12 n(C H )R2 1   

C H COOH12    مول اسید چرب:فر 25

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ واکنش تولید صابون)

  ها: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  - 228

  آ) (درست است.)

کننـد، امـا    هیه مـی هاي گوناگون یا چربی مانند روغن زیتون، نارگیل و پیه با سدیم هیدروکسید ت ب) صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن

  صابون مایع، نمک پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب هستند. (نادرست است.)

  پ) اسیدهاي چرب، کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند. (نادرست است.)

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکول

  ها: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  - 229

  گیرد. (نادرست است.) قرار می Aدر ناحیه قطبی یعنی  Naآ) یون

  دوست صابون است. (درست است.) بخش قطبی و آب Aب) 

  گردد. (نادرست است.) گریز صابون است، لذا در آب حل نمی بخش ناقطبی و آب Bپ) 

  (نادرست است.) داراي یک پیوند دوگانه است. گروه عاملی کربوکسیلیک اسید Aت) در 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ساختار صابون)

کننـد و محلـولی نـاهمگن     توانند نور را پخش کنند و از نظر همگن بودن محلول، هر دو مشابه هم عمل مـی  ها می ـ کلوییدها و سوسپانسیون» 2«گزینه  - 230

  (طاوسی) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  کلوییدها و سوسپانسیون ها)شوند.  نشین می و تهها برخالف کلوییدها، ناپایدار هستند  کنند. سوسپانسیون ایجاد می

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 2«گزینه  -231

  برداري آن اهمیت دارد. هاي نخی است، لذا جنس پارچه نیز در میزان لکه استر بیشتر از پارچه هاي پلی ها روي پارچه پ) میزان چسبندگی لکه

جمعیت جهان، مصرف صابون افزایش یافت. بدیهی است که براي تولید صابون در مقیاس انبوه به مقدار بسیار زیادي چربـی نیـاز   ت) با افزایش 

  کنندگی صابون) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ قدرت پاكآید.  است که این خود چالش بزرگی به حساب می

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ پیوند بازندگی (کلوئیدها)) دهد. ی همگن است که نور را عبور میسولفات در آب، مخلوط (II)ـ محلول مس » 2«گزینه  -232
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  ها: ـ بررسی گزینه» 1«گزینه  -233

  هاي کلسیم و منیزیم بیشتري است، لذا ارتفاع کف در آن کمتر است. (درست است.) آب دریا به نسبت آب چشمه، حاوي یون»: 1«گزینه 

(RCOO)جا مانده از شستشوي لباس در آب سخت، داراي فرمول شیمیایی هاي سفید به لکه»: 2«گزینه  Mg2 (.نادرست است) .هستند  

  یابد. (نادرست است.) کنندگی صابون در آب سخت کاهش می با وجود یون کلسیم، آب سخت خواهد بود و قدرت پاك»: 3«گزینه 

  کند. (نادرست است.) یم، به خوبی کف نمیصابون در آب حاوي یون کلسیم و منیز»: 4«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ میزان کف صابون در آب سخت)

  ـ» 4«گزینه  - 234

  کننده صابونی :پاك 

  کننده غیرصابونی :پاك 

و  پس اختالف دو جرم مولی در جرم مولی
 

گـرم بـر مـول اسـت کـه       156و  44ترتیب  ها به است که جرم مولی آن

  کننده صابونی و غیر صابونی) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ساختار پاكگرم بر مول خواهد بود.  112ها  آن اختالف

کننده صابونی داراي بخش ـ پاك» 1«گزینه  -235
 

SOکننده غیرصابونی داراي بخش و پاك Na 
است که در هر دو نسبت شـمار   3

  ت.کاتیون به آنیون برابر یک اس

  ها: بررسی سایر گزینه

  کند. کنندگی خود را در آب سخت حفظ  می کننده صابونی، قدرت پاك کننده غیرصابونی برخالف پاك پاك»: 2«گزینه 

  اتم است. 3و  2ترتیب برابر  کننده صابونی و غیرصابونی به هاي اکسیژن در پاك شمار اتم»: 3«گزینه 

  شود. هاي پیچیده در صنعت تولید می د پتروشیمی طی واکنشکننده غیرصابونی از موا پاك»: 4«گزینه 

  کننده صابونی و غیر صابونی) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقایسه پاك

nـ با توجه بـه فرمـول کلـی صـابون بـا زنجیـر هیـدروکربنی سیرشـده        » 1«گزینه  - 236 nC H COONa2 اتـم کـربن    16، فرمـول صـابون بـا    1

Cصورت به H COO Na 
15   است که در واکنش با منیزیم کلرید داریم: 31

C H COO Na MgCl (C H COO) Mg(s) NaCl(aq)    15 31 2 15 31 22 2  

(C H COONa) ( ) ( ) ( ) g mol      1
15 31 16 12 31 1 2 16 23   جرم مولی صابون 278

(C H COO) Mg ( ) g mol     1
15 31 2 2 278 23 24   جرم مولی رسوب 534

mol mol
/ g

g mol mol
   

1 1 534 ــابون رسوب      رسوب     ص
16 02

278 2 1 ــابون رسوب     ــابون ص  ص
/صابون  16 ?رسوب  68 g   

  ها) ـ فصل اول ـ مسأله استوکیومتري صابون (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

   دهند. ) ساختار یک اسید چرب را نشان می2کننده غیرصابونی و شکل ( ) ساختار یک پاك1اند. شکل ( نادرست» ت«و » پ«هاي  ـ عبارت» 3«گزینه  -237

 بررسی موارد:

شود و این دو با هم یک مخلـوط   دهد. اسید چرب در آب حل نمی یک کلویید (مخلوط ناهمگن) تشکیل می کننده غیرصابونی با آب، پاك»: الف«

  دهند. ناهمگن تشکیل می

  آید. دست می ، صابون به(NaOH)از واکنش اسیدهاي چرب (چربی) با سود سوزآور »: ب«

Caهاي هاي غیرصابونی با یون کننده پاك»: پ« 2
و 

Mg 2
  کنند. رسوب نمی 

  ها) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکولساختار متعلق به یک اسید چرب است. »: ت«

شود. طبـق واکـنش انجـام     ه میها از آن استفاد کننده خورنده است که براي باز کردن لوله ـ هر چهار مورد درست است. این مخلوط یک پاك» 4«گزینه  - 238

هـا را ذوب   شود. همچنین واکنش گرمـاده بـوده و چربـی    شده، با تولید گاز هیدروژن، فشار زیادي ایجاد شده و مسیرهایی که تجمع چربی داریم باز می

ها هم تولیـد   . سدیم هیدروکسید با چربیکند تر عمل می شود و سریع کند. از طرف دیگر اگر از پودر آلومینیم استفاده شود، سرعت واکنش بیشتر می می

  هاي خورنده) کننده (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمـ  فصل اولـ  پاكشود.  کننده می کند که باعث کارایی بیشتر پاك صابون می
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چسـبند و   بـه زنجیـر آلکیـل مـی    هاي چربی  شود. پس سطح بیرونی قطره داراي بار منفی است. مولکول کننده به این صورت می ـ شکل پاك» 1«گزینه  -239

SO)هاي آب اطراف گروه مولکول )3 هـاي   دهند و کلوییدها مخلوط کننده غیر صابونی یک کلویید تشکیل می گیرند. مخلوط آب و روغن و پاك قرار می

  شوند.   نشین نمی پایدار هستند و ته

  
 )کننده غیرصابونی ـ پاك همـ  فصل اولـ با کمی تغییر) (پایه دوازد 96(سراسري ریاضی 

  شود. ها مشاهده می ها نیز براي عملکرد آن ها، اثر واکنش با آالینده کنش میان ذره هاي خورنده افزون بر برهم کننده ـ در پاك» 4«گزینه  - 240

  )هاي خورنده کننده فصل اول ـ پاك (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ
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  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1
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  اطالع دهید.آزمون مراقبین جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

 نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
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  »1«صفحه                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (انسانی) دفترچه  
  

  ))5) ـ دهم (از ابتداي ستایش تا انتهاي درس 1ادبیات فارسی (دوازدهم (ستایش و درس 

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

برداري از روي یک طـرح) ـ مرمـت (تعمیـر) ـ تیزپـا (سـریع) ـ          ادیب (نویسنده) ـ غوك (قورباغه) ـ فراعنه (پادشاه مصر) ـ بیرنگ (نسخه   «

  »ازمند) ـ وقب (هر فرورفتگی اندام) ـ بیشه (نیزار) ـ برازندگی (لیاقت)مستغنی (نی

 ) چهار4  ) سه3  ) پنج2  ) دو1

  تماماً درست است. ....................ها، به جز گزینه  ها در همه گزینه معنی واژه - 2

  میوه انگور / خوان: سفره / سکر: حالت مستی ) فاحش: آشکار / تاك:2  ) جیب: یقه / نخل: درخت خرما / وظیفه: مستمري / قیاس: اندازه1

  ) کَشَف: پرده برداشتن / تضرّع: زاري کردن / منّت: سپاس / عهده: مسئولیت4  آور ) کاینه: موجود / مدعی: خواهان / مهد: گهواره / نبی: پیام3

  در کدام بیت متفاوت است؟» کام«معناي واژه  -3

  / تا بدو بتوانی از میوه و شراب این مزید باکی به آب دین بشوي ) کام را از گرد بی1

  ) دست گوهربار تو پرگوهرم کرده است طبع / لفظ شکربار تو پر شکرم کرده است کام2

  ) وین زمان را بین که چون همچون نهنگ / بر هالك خلق بگشاده است کام3

  به کام دل ز سپهر دغا که برد؟ ی) سعدي نه مرد بازي شطرنج عشق توست / دست4

  ام بیت فاقد غلط امالیی است؟کد -4

  ) قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت / منذري از چمن نزهت درویشان است1

  کنی / رهزن طرّار تو را در قفاست ) تا تو ز بیقوله گذر می2

  ) ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق / هر امل اجري و هر کرده جزایی دارد3

  اند به نقش ریا و قلب ریا / که مولع ) خالص ده سخنم را ز غارت گرهی4

  است؟ نادرستدر کدام بیت » فراغ«امالي واژه  -5

  ) با این همه فراغت گر بحر را به ماهی / میلی بود به رحمت فضل کبیر باشد1

  ) میل من سوي وصال و قصد او سوي فراغ / ترك کام خود گرفتم تا برآمد کام دوست2

  ان فراغ / به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست) گر تو را هست شکیب از من و امک3

  آیم / چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد ) محبت با کسی دارم کز او با خود نمی4

  عبارت زیر داراي چند غلط امالیی است؟ -6

ال او دراز کردند. پدر به طریـق تـزرع و   بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان دررسیدند و از کسب و حرفت اعراز نمودند و دست اسراف به م«

  »شان فرمود. انبساط موعظت

  ) چهار4  ) یک3  ) سه2  ) دو1

  ترتیب از کدام هنرمندان است؟ به» هاي صاحبدالن نامه ـ داستان دیوار ـ الهی«آثار  -7

  ) جمال میرصادقی ـ عطار ـ محمد اشتهاردي2  ) سهراب سپهري ـ سنایی ـ محمد اشتهاردي1

  ) سهراب سپهري ـ عطار ـ جمال میرصادقی4  رصادقی ـ سنایی ـ سهراب سپهري) جمال می3

  ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ به» کنایه ـ تشبیه ـ استعاره ـ حسن تعلیل«هاي  آرایه - 8

  کرد خواجو ز شهربند وجود / به عزم ملک عدم دم به دم سفر می خستۀالف) روان 

  کرد هاي زر می / دهان غنچه پر از خرده گفت ب) چو غنچه از لب آن سیمبر سخن می

  کرد کرد / دل مرا ز گلستان جان خبر می دم که صبا بر چمن گذر می ج) سپیده

  کرد داشت / حدیث روي تو ناهید با قمر می د) سحر که شاهد خاور نقاب برمی

  ) ب ـ الف ـ ج ـ د4  ) د ـ ب ـ الف ـ ج3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف1

 شود؟ در کدام بیت دیده می» ایهام«و » کنایه« آرایۀدو هر  - 9

  سنگ بود خفرهاد مسکین کس نگفت / یا دل آن خسرو خوبان خلّ قصۀ) پیش شیرین 1

  ) در تابم از دو سنبل هندوت کز چه روي / سر بر کنار نسترن و ارغوان نهاد2

  ورشید تابان تافته است) باده پیش آور که از عکس می و مهر رخت / در دلم گویی که صد خ3

  نوشت چو حکایت گوید / همه گویند سخن بین که چه شیرین دارد چشمۀ) خواجو از 4

  :جز بهابیات کامالً درست است  همۀهاي مقابل  آرایه -10

  ) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب / که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام ـ کنایه)1

  گل عیبی نیست / که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه ـ جناس) ) گفتم اي جان جهان دفتر2

  آرایی) فزایش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره ـ واج ) یاقوت جان3

  دل زنده که بر یکدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) کشتۀ) مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد / بس 4

  درست آمده است؟» تماماً«یر، در کدام گزینه هاي بیت ز آرایه - 11

  »بر روي چون مه ار چه بتابی کمند زلف / باري به هیچ روي ز من روي برمتاب«

  آرایی، جناس تام، کنایه ) تشبیه، واج2    ) مجاز، تشبیه، جناس، تشخیص1

  آرایی ) ایهام تناسب، استعاره، تناسب، واج4    ) استعاره، ایهام، جناس تام، مجاز3

  ؟ندارددر کدام بیت، حذف فعل به قرینه معنوي وجود  -12

  ) اگرم چو عود سوزي تن من فداي جانت / که خوش است عیش جانان به روایح عبیرم1

  ) سعدي به مال و منصب دنیا نظر مکن / میراث بس توانگر و مردار بس کالغ2

  رد بريام که سرو چنین آو ) بر سرو قامتت گل و بادام، روي و چشم / نشنیده3

  ) هرکس صفتی دارد و رنگی و طریقی / تو ترك صفت کن که از این به صفتی نیست4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی) (عمومی دفترچه                                   »2«صفحه  

  کدام بیت درست است؟ شدةواژگان مشخص  همۀنقش دستوري  -13

  الیه) / آن روز بگفتیم که حنظل بچشیدیم (نهاد ـ مضاف حالوتشکر عافیت از کام  شُکر) 1

  الیه ـ نهاد) گنجد (مضاف دیدار درنمی شعلۀ سر / به برق دیدةکنم که  می ت) به چشم دل نظر2

 که در او منفعتی نیست (نهاد ـ مسند) بهاي  هست / از آدمی خاصیتی) سنگی و گیاهی که در او 3

  کنار جیحون است. (نهاد ـ قید) تو گوییاز آن روز کز تو دور افتاد / از آب دیده  سعدي) کنار 4

  فعلی به کار رفته که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده است. ....................در همه ابیات به استثناي  -14

  ) شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود / شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود1

  نکنی آب چشم چون جویم؟ آید / نگاه می ) گرفتم آتش دل در نظر نمی2

  م) تا ز کار خلق آزاد آمدم / در میان صد بال شاد آمد3

  ) چرا به عالم اصلی خویش وانروم؟ / دل از کجا و تماشاي خاکدان ز کجا؟4

  است؟ نرفتهدر کدام بیت فعل مضارع اخباري به کار  - 15

  که بریخت خون مجنون؟ / اگر این قمر ببینی دگر آن سمر نخوانی ) بت من چه جاي لیلی1

  زند به تیرم ه که می) برو اي سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان / بگذار تا ببینم ک2

  ستان ده و زر می ستان / خاك زمین می ) سنگ بینداز و گهر می3

  ، شهباز ها ) که سعدي از غم شیراز روز و شب گوید / که شهرها همه گنجشک و ملک4

  نقش ضمایر مشخص شده در کدام ابیات با بقیه متفاوت است؟ -16

  ار نخستین نکوتريکه در نظر اي ماه بگذري / بار دوم ز ب مالف) هر نوبت

  کشد و درد فراقش سبب است می مب) هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست / اجل

  راست / به ترك عشق تو گفتن نه طبع موزون است توج) چنین شمایل موزون و قد و خد که 

  به هر چه عالم بخرند رایگانی است تد) اگرت به هر که دنیا بدهند حیف باشد / و گر

  کند چو پریوار بگذرد ما اي بنشینم چو عاقالن / دیوانه ه گوشههـ) گفتم ب

  ) هـ ـ الف4  ) ج ـ هـ3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ج1

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -17

  ) نه دهانیست که در وهم سخندان آید / مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است1

  ویا را) شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش / مجال نطق نماند زبان گ2

  اي بیند که نقشی برکند / وان که دید از حیرتش کلک از بنان افتاده ) هیچ نقاشت نمی3

  ) در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین / در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست4

  تر است؟ ها به هم نزدیک یک از گزینه مفهوم کدام -18

  ن، تواضع والسالمالف) گر همی خواهی قبول خاص و عام / پیشه خود ک

  ب) نخوت و کبر و ریا را دور دار / جان به عجز مسکنت مسرور دار

  زبان انداختدر ) تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار / که دشمنم ز براي تو ج

  چوگان کشیدن مشکل است تواضع نیست ممکن سرفرازي یافتن / سوي خود این گوي بی ) بید

  قت اي دریغا / اگر التفات بودي به فقیر مستمندت) تو امیر ملک حسنی، به حقیهـ

  د ج ـ الف ـ) 4  د ج ـ ب ـ) 3  د ب ـ الف ـ) 2  هـ ج ـ ب ـ) 1

  مفهوم کدام بیت با بیت زیر متفاوت است؟ -19

  »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی«

  / متحیرم در اوصاف و جمال روي و زیبت درنیاییبه قیاس در نگنجی و به وصف  )1

  ) نه در ایوان قربش وهم را بار / نه با چون و چرایش عقل را کار2

  شک جان جانی ) هر آن وصفی که گویم بیش از آنی / یقین دانم که بی3

  گه که بازگردي گوییم ماجرا را نیاید / آن ) حال نیازمندي در وصف می4

  وند اشاره شده است؟پوشی خدا در کدام ابیات به عیب - 20

  الف) بارخدایا مهیمنی و مدبر / وز همه عیبی مقدسی و مبرّا

  ب) میان عیب و هنر پیش دوستان کریم / تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست

  پوش پوشد از چشم خالیق عیب مردم دریدن عیب خود بنمودن است / عیب خود می پردةج) 

  شستنش توانسته د) غیب او عیب خلق دانسته / عفو او

  هـ) عفو او گیرم ار بپوشاند / نه ز تو علمش آن همی داند؟

  ) هـ ـ ج4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) د ـ هـ1

  با کدام بیت تناسب بیشتري است؟» بدان کوش تا به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردي«مفهوم عبارت  -21

  ین مخور غمخورد چند افروز / چو خاکت می ) برو شادي کن اي یار دل1

  ) سعدي چه کنی شکایت از دوست / چون شادي و غم نه برقرار است2

  عقالن مرو دنبال آن شادي که غم گردد اندازه انجامد / چو بی هاي بی ) غمی خور کان به شادي3

  عدم پردةسازند در  ) در وجود غم چنین بددل چه باشی بهر آنک / کار اقبال تو می4
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بـا کـدام بیـت    » ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمـین بپـرورد.   دایۀ بگسترد وبا را گفته تا فرش زمردین فراش باد ص«مفهوم عبارت  -22

  تناسب بیشتري دارد؟

  گشا کرده است ) مکن ز بستگی کار شکوه چون خامان / که صبر غنچه، گره را گره1

  هان کردبازآمدنت در چمن انداخت / سلطان صبا پر زر مصریش د مژدة) گل 2

  ) هر ساعت از لطیفی رویت عرق برآرد / چون بر شکوفه آید باران نوبهاري3

  ) طفل گیا شیر خورد شاخ جوان گو ببال / ابر بهاري گریست طرف چمن گو بخند4

  مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟ - 23

  »اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد«

  آلود بیدار است تا در دامن است پوشی نیست بهتر از سکوت / پاي خواب اهالن را پرده) ج1

  ) عیدست مرگ، دست به هستی فشانده را / پرواي باد نیست چراغ نشانده را2

  ) هر که را اسرار عشق اظهار شد / رفت یاري زان که محو یار شد3

  رسان دوست  ي رسالت) گر زر فداي دوست کنند اهل روزگار / ما سر فداي پا4

  شود؟ ترتیب از کدام ابیات دریافت می به» رسانی خداوند ـ فناي عاشق ـ ناپایداري انسان ـ فاش شدن راز عشق روزي«مفاهیم  -24

  نتانم فرق کردن از دلم دلدار را گردد دلم در پرتو دلدار من / می الف) محو می

  ت و صال در داده خوان انداختهخوان نوالش منع نیست / در گشاده اس خانۀ ضیافتب) در 

  ج) در این بساط به تمکین خود مشو مغرور / که پیش سیل فنا، کوه و کاه هر دو یکی است

  د) سرشکم آمد و عیبم بگفت روي به روي / شکایت از که کنم خانگی است غمازم

  ) ج ـ ب ـ الف ـ د4  ) ب ـ ج ـ الف ـ د3  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2  ) ب ـ الف ـ ج ـ د1

  ها با بیت زیر یکسان است؟ مفهوم کدام بیت - 25

  »چه گویی هوش دار / تا نباشد در پس دیوار گوش پیش دیوار آن«

  الف) سخن گر گویی و آهسته گویی / تو را هرگز نیارد زرد رویی

  گو سخنش بسته در گوش دل آهسته / تا کفر به پیش آرد صد گوهر ایمانش  ب) می

  دم است / این جرم خاك را که تو امروز بر سريج) آهسته رو که بر سر بسیار مر

  خوار گوش د) در سخن با دوستان آهسته باش / تا ندارد دشمن خون

  ) د ـ ب4  ) ج ـ الف3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

 ))2و  1(دروس  دهم) ـ 8تا انتهاي صفحه  1(درس  (دوازدهم زبان عربی

 **ن األَصح26ـ35هوم أو التَّعریب: (و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المف عی (  

  »:أَخْلَصت سبعینَ صباحاً للّه فَظَهرت ینابیع الحکمۀِ من قلبی علَی لسانی -26

  ) نود صبح به خدا اخالص ورزیدم. سپس سرچشمه حکمت از قلبم بر زبانم آشکار شد!1

  ر شد!هاي حکمت از قلبم بر زبانم آشکا ) هفتاد صبح براي خدا مخلص شدم. پس سرچشمه2

  هاي حکمت از قلبم بر زبانم ظاهر شد! ) نود روز براي خدا مخلص شد پس سرچشمه3

  ) هفتاد روز براي خدا مخلص شد پس سرچشمه حکمت از قلبم بر زبانم ظاهر شد!4

27 - کَسم مهن الحفْلَۀِ شاهدوا أصنامعوا مجا رنَمِ الکبیر فَلمالص لی کَتفع لَّقَ ابراهیم (ع) الفأسرَةً: ابراهیم (ع) ع......................  

  هایشان را شکسته دیدند! گشتند بت ) تبر را بر شانه بت بزرگی آویخت پس وقتی که از جشن باز می1

  شان را دیدید! هاي شکسته ) تبر بزرگ را بر شانه بت بزرگی قرار داد پس هنگامی که از جشن برگشتند بت2

  شان را دیدند! هاي شکسته گشتند بت گاه که از جشن باز می رار داد پس آن) تبر را بر شانه بت بزرگ ق3

  هایشان را شکسته دیدند! ) تبر را بر شانه بت بزرگ آویخت، پس هنگامی که از جشن برگشتند، بت4

  سبوع!سافر ستَّۀُ موظَّفینَ من شرکَتنا إلی مشهد المقدسۀ لزیارة اإلمام الثامن و سیرجعون نهایۀ األُ -28

  ) شش کارمند از شرکت ما به مشهد مقدس براي زیارت امام هشتم سفر کردند و پایان هفته باز خواهند گشت!  1

  ) شش تن از کارمندان شرکتمان به مشهد مقدس سفر کرده بودند تا امام هشتم را زیارت کنند و آخر هفته باز خواهند گشت!2

  گردند! ردند تا امام هشتم را زیارت کنند و آخر هفته باز می) شش کارمند شرکت ما به مشهد مقدس سفر ک3

  ) شش کارمند از شرکت ما به مشهد مقدس براي زیارت امام هشتم سفر کرده بودند و پایان هفته باز خواهند گشت!4

  أُنْظُروا لتلک الشَجرةِ / ذات الغُصونِ النَّضرَة: -29

  هاي بلند و تر و تازه است! ) به آن درخت بنگرید که داراي شاخه2  تازه است!  ) به این درخت نگاه کنید که داراي شاخه تر و 1

  هاي تر و تازه است! ) به آن درخت بنگرید که داراي شاخه4  هاي سرسبزي دارد! ) به آن درخت نگاه کنید که شاخه3

30- »هعنوا مالّذینَ آم نا قالوا اقْتُلوا أَبناءندن عقِّ مم بِالحها جاءلَم:«  

  اند را بکشید! ها آمد، گفتند: فرزندانی که با او ایمان آورده ) زمانی که حقیقت از سوي ما براي آن1

  ها ایمان آورده بودند بکشید! ) زمانی که حق را از جانب ما براي آنان آورد، گفتند: پسران کسانی را که با آن2

  اند بکشید! : پسران کسانی را که با او ایمان آورده) هنگامی که حقیقت را از جانب ما براي آنان آورد. گفتند3

  ) هنگامی که حق از نزد ما برایتان آمد. گفتند: پسران کسانی را که با او ایمان آورده بودند بکشید!4

  هلْ تَعلَم أَنَّ الکَلب یقدر علی سماعِ صوت الساعۀِ من مسافَۀِ أربعینَ قَدماً؟: -31

  تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدم بشنود؟! سگ می دانی که ) آیا می1

  دانی که سگ قادر است صداي ساعت را از مسافتی چهل قدمی بشنود؟! ) آیا می2

  تواند صداي ساعت را از مسافت چهل قدمی تشخیص دهد؟! دانی که فقط سگ می ) آیا می3

  اعت را از چهل قدمی بشنود؟باشد که صداي س دانی که سگ حیوانی است که قادر می ) آیا می4
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  عین الصحیح: - 32

  اش، فروزان است! نگرم به خورشیدي که شعله ) و انْظُر إلَی الشَمسِ الّتی / جذْوتُها مستَعرَة: و می1

  دانید! ) هذا یوم البعث ولکنکم کُنتم ال تعلمونَ: این روز قیامت است ولی شما نمی2

3 مها الّذین آمنوا للونَ!: اي کسانی که ایمان آورده) یا أیدهید! گویید آنچه را که انجام نمی اید، چرا می تقولونَ ما ال تَفع  

  ها نجات دهد!   کرد تا قوم را از پرستش بت ) إبراهیم الخلیل (ع) حاولَ أَنْ ینْقذَ قَومه من عبادةِ األصنام: ابراهیم خلیل (ع) تالش می4

 : الخَطأَعین  -33

  ینَتنا سبع مدارِس و لکُلِّ مدرسۀٍ خَمسۀَ عشَرَ صفّاً: در شهر ما هفت مدرسه است و هر مدرسه پانزده کالس دارد!) فی مد1

  شود! هاي درختان در فصل بهار سبز رنگ می ) تُصبِح أوراقُ األشجارِ فی فصل الربیعِ أَصفَرَ اللَّونِ: برگ2

  سبعینَ سنَۀً. ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است! ) تَفَکُّرُ ساعۀٍ خیرٌ من عبادة3ِ

  گردد! اري می) یجرْي أَجرُ استغفارِ الولَد للْوالدینِ بعد موتهِما: پاداش آمرزش طلبی فرزند براي پدر و مادر، بعد از مرگ آن دو ج4

 »: أمثالهامن جاءبالحسنۀِ فله عشرُ «فی المفهوم:  الصحیحعین  -34

  ) ببخش مال و مترس از کمی که هر چه دهی / جزاي آن به یکی ده ز دادگر یابی!2  ) ما تَقَدموا ألنفسکم من خیرٍ تجدوه عند اهللا!1

  ) کسی کوي دولت ز دنیا ببرد / که با خود نصیبی به عقبی ببرد!  4  ) أولئک أجرهم عند ربهم إنَّ اهللا سریع الحساب!3

  عین الصحیح فی التعریب:» ها با اقوام کافر خود، با ما سخن گفته است. ره راه و روش پیامبران و درگیري آنقرآن کریم دربا« -35

  ) قَد حدثَنا قرآنُ الکریم من سیرَةِ األنبیاء و صراعهم مع أقوام کافرینهم!1

  أقوامهم کافرین! ) کان قَد حدثَنا القرآن الکریم من سیرَةِ األنبیاء و صراعهِم مع2

  ) قَد حدثَنا القرآنُ الکریم عن سیرَةِ األنبیاء و صراعهم مع أقوامهِم الکافرینَ!3

 ) قد تُحدثُنا القرآنُ الکریم عن سیرَةِ أنبیاء و صراعهم مع أقوام کافرینهم!4

  )36ـ  39** اقْرَأ النص التالی ثُم أجِب عن األسئلۀ: (

 ...أقول لها ال یلون ی لماذا؟أم تسألنیو حین  انداختم) القلم األبیض جانباً (می ) أرمیی(مداد رنگ مرة أشتري علبۀ ألوان کلّ یف کنت طفالً عندما«

لم کنت أعلم ذلک  سوي لونها الحقیقی و لو اًلون یهاصادق و نقی ال یخفی الحقائق و ال یعط ألنّهلماذا األبیض ال یلون؟  داًو بعد أن کبرت، فهمت جی

 . نحنخطاءناأ )یم(پاك کن أمورنا لنمحو و قلوبنا الطاهرة فنحن نحتاج إلی القلم األبیض فی کلّ البیضاءلیتنا لم نهمل فی أقالمنا  یا...فیه أبداً أهمل

  »إلی الطهارة فی حیاتناإلیه لنعود  بحاجۀٍ

  عین الصحیح: -36

  ) کُنْت رمیت بعض األقالم فی الزاویۀ!2  وان!  ) أَحببت کُلَّ األلوانِ من علبۀ أل1

  ) القلم األبیض للقضاء علی األخطاء!4  ) لقد قهمت من طفولتی لماذا األبیض الیلون!3

  ): الخطأ(عین  .....................عرفت لماذا القلم األبیض الیلون. لأنّه  -37

  ) طاهرٌ و صادقٌ!2    ) یخفی الحقیقۀ دائماً!1

  ) بلونه یکشف الحقیقۀَ کماهی!4    تر الحقیقۀ!) ال یس3

  لماذا نحتاج إلی القلم األبیض؟: -38

  ) لقضاء طفولتنا!4  ) لإمحاء أخطاءنا!3  ) ألنّه لونٌ فرح!2  ) ألن نکبرَ فی حیاتنا!1

  لمن ال نُقَصرُ فی الحیاة؟ - 39

  ب طاهرة!) عن أولئک الّذین لدیهم قلو2  ) عن أولئک الذین یشترون أقالماً ملونۀ!1

  ) عن أولئک الّذین یرمون أقالماً بیضاء!4  ) عن األشخاص الّذین نحتاج إلیهم فی الحیاة!3

  ) 40ـ  42** عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی (

  »:تَسألنی« -40

  فعل و فاعله أنت» / تسأیل«و مصدره » سأل«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ ماضیه 1

  ثالثۀ حروف أصلیۀ / فعله و مع فاعله جملۀ فعلیۀ  ) مضارع ـ للغائبۀ ـ له 2

  فعل و مع فاعله جملۀ اسمیۀ» / ت«و حرفه الزائد » سـ ـ أ ـ ل«) مضارع ـ للغائبۀ ـ حروفه األصلیۀ 3

4فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ حروف أصلیۀ ـ مزید ثالثی / فعل و فاعله األم (  

  »:لم أهمل« -41

  فعل و جملۀ اسمیۀ  » / إهمال«و مصدره » هـ ـ م ـ ل«األصلیۀ  ) ماضی ـ للغائب ـ حروف1

  ) مضارع ـ لغائب ـ له ثالثه حروف أصلیۀ و حرفه زائد و هو األلف / فعل مع فاعله جملۀ فعلیۀ2

  فعل و مع فاعله و جملۀ فعلیۀ» / إهمال«و مصدره » هـ، م، ل«) مضارع للمتکلم وحده ـ حروفه األصلیۀ 3

  و مصدره تهمیل / فعل و مع فاعله و جملۀ فعلیۀ» هـ، م، ل«لم وحده ـ حروفه األصلیۀ ) ماضی ـ للمتک4

  »:البیضاء« -42

  ) اسم ـ مفرد مذکر ـ معرفۀ / صفت2  ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ نکرة ـ اسم تفضیل / صفت1

  ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرفۀ / صفت4  الیه   ) اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرفۀ اسم تفضیل / مضاف3

  فی ضبط الحرکات: الخطاء عین -43

  ) اَلْعبادةُ عشَرَةُ أَجزاء تسعۀُ أَجزاء فی طَلَبِ الحالل2ِ  ) بخار متراکم فی السماء ینْزِلُ منه المطَرُ!1

  أنْت؟ ) جِئت للْمرَّةِ الْأُولی؛ وکَم مرَّةً جِئت4  ) فَالْآثار الْقَدیمۀُ الّتی اکْتَشَفَها اإلنسان3ُ
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  )44ـ  50** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ: (

  ».من المالبس النِّسائیۀ ذات األلوان المختلفۀ .....................بخار متراکم فی السماء ینزل منه المطر /  .....................إنّ «عین المناسب للفراغین:  -44

  ) األنعم ـ المستعرة4  ) الغیم ـ الدرر3  ) الشررة ـ الفستان2  ) الغیم ـ الفستان1

  عین الصحیح فی الحوار: -45

  ) أنا بخیر و کیف أنت؟ ـ صباح الخیر صدیقی2  ) ما اسمک الکریم یا أخی؟ ـ ال مع األسف1

  ) کیف وجدوا إیران؟ ـ إنّها بالد جمیلۀ.4  ) هل سافرتم إلی مازندران من قبل؟ ـ أنا من مدینۀ کرمان3

  الترتیبی:عین العدد  -46

1!هتحمن رزءاً مسعینَ جۀً و تسعت هندک اهللاُ عۀً!2  ) أَمسجو تسعون نَع ۀً و لی ستجبع و خمسون نَعأخی أرل (  

  رةِ اإلمامِ الثّالث!) ذَهبت مع تسعۀ عشرَ صدیقاً إلی کربالء لزیا4  ) إشتَرَك ثالثۀ عشَرَ تلمیذاً و سبع تلمیذات فی المسابقَۀِ!3

47-  عبارةٍ فیها األَسماء ؟:أکْثَرُأَي  

  ) ال نفهم دروسنا و ال ننجح فی إمتحاناتنا!2  ) هذا دلیالنِ لفضلِ العلم و الدینِ معاً!1

  رجمتها الصحیحۀ!) إقْرَأ األحادیث التّالیۀ ثُم عین ت4َ  ) ال ینزلُ المطر من السماء فَال تُصبح الغُصونُ نَضرة!3

  :ءالخطاعین  - 48

  ) سبعۀٌ فی أحد عشَرَ یساوي سبعۀ و سبعین!2  ) ستَۀٌ و تسعون ناقص ستَّۀٍ و عشرینَ یساوي سبعین!1

  ) خمسۀ و سبعون ناقص ثَالثۀ یساوي اثَنین و سبعین!4  ) أربعۀ و عشرون زائد خمسۀ یساوي سبعۀ عشر!3

  »الصراط المستقیم و الدین الحقّ ......................اهللا األنبیاء لـ  ......................«عین الصحیح للفراغین:  -49

  ) بعثَ ـ تبینوا4  ) أرسلُ ـ یترکن3  ) أرسلَ ـ یبینوا2  ) بعثَ ـ تبینون1

  ؟:أکثَرُأي عبارةٍ فیها فعلُ األمرِ  -50

  ) إذا قَدرت علَی عدوك، فَاجعلِ العفو عنه شُکراً للقُدرةِ علَیه!2  طَلَب العلْمِ فریضَۀً!) أطلُبوا العلم ولَو بِالصینِ، فَانَّ 1

  ) إقَرَأ األحادیثَ التّالیۀَ ثُم اُذکر تَرجمتها الصحیحۀ!4  ) ال تَدخُلُوا من بابِ واحد و ادخُلُوا من أبواب متَفَرِّقَۀٍ!3

  ))4تا انتهاي درس  1) ـ دهم (از درس 1تا انتهاي درس  1وازدهم (بخش (د دین و زندگی

  دواند؟ زند و سپس ریشه می گردد؟ و بذر آن در چه جایگاهی جوانه می برگ و بار اندیشه آدمی به چه صورتی ظاهر می - 51

  ـ قلب ـ روح) ایمان و باور 4  ) اعمال ـ ذهن ـ قلب3  ) ایمان و باور ـ ذهن ـ قلب2  ) اعمال ـ روح ـ قلب1

  ؟نداردبا کدام عبارت تناسب معنایی » و رأیت اهللا قبله و بعده و معهاال مارأیت شیئاً «فرمایند:  ها علی (ع) می جا که امیر دل آن - 52

  »فی ذات اهللافی کل شیء و التفکروا  واتفکر«) 2    »اهللا النور السماوات و االرض«) 1

  »غنی الحمیدال هو الی اهللا و اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء«) 4  »هی قدرتافضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و ف«) 3

  یک از موضوعات زیر است؟ ن آدمی در احاطه بر امور نامحدود، عامل ناتوانی در شناخت کدامناتوانی ذه -53

  ) حقیقت و صفات خدا4  ) اسماء و صفات الهی3  ) چیستی و ماهیت خدا2  ) هستی و ماهیت خدا1

  اند؟ (ص) کدام مورد را برترین عبادت معرفی نموده اکرمپیامبر  -54

  ) گرایش به خداوند و تمسک به او2  ) اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت او1

  ) رسیدن به حضور قائم در حال پیروي از او4  ل سلطان ستمگر) بیان سخن حق در مقاب3

یـک از   هاي بسیار بسیار دور، جـزء کـدام   اند؟ و امکان شناسایی کهکشان دستهها شناخت پیدا کنیم، چند  خواهیم درباره آن موضوعاتی که می -55

  ها است؟ آن

  گیرند و موضوعاتی که نامحدودند ـ دسته دوم ) موضوعاتی که در محدوده شناخت ما قرار می1

  محدودند ـ دسته اول گیرند و موضوعاتی که نا ) موضوعاتی که در محدوده شناخت ما قرار می2

  اند ـ دسته اول ضوعاتی که مادي هستند و موضوعاتی که معنوي) در مو3

  اند ـ دسته دوم ) در موضوعاتی که مادي هستند و موضوعاتی که معنوي4

  چگونه معرفتی است؟» با هر چیزي خدا را دیدن«با توجه به معارف اسالمی،  -56

  آید. ن ابتدا آسان به نظر می) معرفتی عمیق و واالست که از هما1

  تمایالت نفسانی ضعیفی دارد. به خصوص براي جوان کهو واالست تی عمیق ) معرف2

  رسد. هان کبیره است، از همان ابتدا آسان و ساده به نظر می ) با وجود مشکل بودن، براي جوان که فاقد گنا3

  ) با وجود مشکل بودن، براي جوان که پاکی و صفاي قلب دارد، هدفی قابل دسترس است.4

  ....................کند، چرا که  معرفی می ....................خودش را  ن کریمخداوند در قرآ -57

  شود. قطع نمی گاه نیاز جهان به خدا، کم ولی هیچـ  »نور السماوات و االرض«) 1

  گیرند. ـ تمام موجودات، وجود خود را از او می »الغنی الحمید«) 2

  گیرند. وجود خود را از او میـ تمام موجودات،  »نور السماوات و االرض«) 3

  شود. گاه قطع نمی کم ولی هیچ ،ـ نیاز جهان به خدا »الغنی الحمید«) 4
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  دارد؟ عبارتافزایش عبودیت و بندگی انسان، ریشه در پذیرش آگاهانه پیام کدام  -58

  »و اهللا هو الغنی الحمید الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء«) 2  »افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته«) 1

  »ابدا ینطرفه ع ینفس یال یاللهم ال تکلن«) 4  »فی کل شیء و التفکروا فی ذات اهللا اتفکرو«) 3

  اي که خودش پدیده نباشد، حاکی از چه حقیقتی است؟ هاي این جهان به پدیدآورنده در اندیشه اسالمی، نیازمندي موجودات و پدیده - 59

  بخش چون تواند که بود هستیبخش/  ) ذات نایافته از هستی2  رود رود/ از پی انجام کاري می میاي که از جویباري  ) قطره1

  ) به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم دریا تو بینم4  ) دلی کز معرفت نور و صفا دید/ به هر چیزي که دید اول خدا دید3

  شود؟ ن است؟ و از چه طریقی محقق میاز دیدگاه اسالم، درك حضور خداوند، براي چه کسانی ممک -60

  ) هر انسانی ـ فطرت2    ) هر عاقل و خردمندي ـ اندیشیدن1

  ) هر انسانی ـ اندیشیدن4    ) هر عاقل و خردمندي ـ فطرت3

  یک درباره نقش بنّا در ساخته شدن مسجد صحیح است؟ هاي اسالمی، کدام با توجه به آموزش -61

  رده و نه خواص آن اجزا را.ا نه اجزاي ساختمان را پدید آو) بن1ّ

  شود. گاه قطع و یا کم نمی ) نیاز مسجد به بنّا تا زمانی که پا بر جاست، هیچ2

  ها همه وابسته به بنّا است. ) وجود و هستی مسجد و نیز وجود مصالح و خواص آن3

  کند. ) هر یک از این مصالح نیز خواصی دارند که بنّا آن را ایجاد می4

 ؟مؤید کدام است» و اهللا هو الغنی الحمید«ه وم عبارت شریفهمف -62

  .نیاز بودن خداوند از دیگري در هستی خویش ) بی1

  .ها و دیگر مخلوقات به خدا ) وابستگی انسان2

  اي که وجودش از خودش باشد. پدیده هها و دیگر مخلوقات ب ) نیازمندي انسان3

  .دود بودن حقیقتشقابل شناخت بودن ذات و اسماء خداوند به دلیل نامح) غیر4

  ترین مؤمنان از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) در کدام آیه تجلّی دارد؟ باهوش -63

  »وت و نحیا و ما یهلکنا اال الدهرنم«) 2    »و قالوا ما هی الّا حیاتنا الدنیا«) 1

  »فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«) 4    »و ما لهم بذلک من علم«) 3

  کند؟ از زبان چه کسانی است و آنان معتقدند که چه چیزي ایشان را نابود می» نا الدنیا...ال حیاتالوا ماهی او ق«آیه شریفه  -64

  ) کافران ـ گذشت روزگار4  ـ گذشت روزگار ن) مشرکا3  ) مشرکان ـ ناامیدي2  ) کافران ـ ناامیدي1

  عبیري دارند؟بازتاب دیدگاه معتقدین معاد در کدام عبارت قرآنی مذکور است و امام حسین (ع) از مرگ چه ت -65

  ) و ال هم یحزنون ـ عامل انتقال به بهشت2  ) لو کانوا یعلمون ـ عامل انتقال به بهشت1

  ) و ال هم یحزنون ـ ترجیح زندگی به مرگ4  ترجیح زندگی به مرگ ) لو کانوا یعلمون ـ3

  ؟ندارد» بست قرار گرفتن در بن«کدام آیه اشاره به نگرش مادي نسبت به مرگ یعنی  -66

  »من آمن باهللا و الیوم االخر«) 2    »لوا ما هی اال حیاتنا الدنیاو قا«) 1

  »ان هم اال یظنّون«) 4  »نموت و نحیا و مایهلکنا اال الدهر«) 3

ـ  ترتیب  به» و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب و انّ الدار االخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون«آیه کریمه  -67 هـاي   دفدر مورد کدام یک از انـواع ه

  ؟کند انسان صحبت می

  ) اصلی ـ فرعی4  ) فرعی ـ فرعی3  ) فرعی ـ اصلی2  ) اصلی ـ اصلی1

  آید؟ دست می از دقت در مفهوم کدام آیه به» داري نظام آفرینش هدف« - 68

  »...ثواب الدنیا فعند اهللامن کان یرید «) 2    »...سکی وو ن قل ان الصالتی«) 1

  »خلقت الجن و االنس الّا لیعبدونما و «) 4  »...و ما بینهما العبیناوات و االرض و ما خلقنا السم«) 3

  ها توجه کنیم. هدف ....................است لذا نیاز داریم به  ....................ها  خاستگاه اختالف در انتخاب هدف -69

  ها ـ گستردگی دیشه) نوع ان4  ها ـ ارزش ) نوع عمل3  ها ـ ارزش ) نوع اندیشه2  ها ـ گستردگی ) نوع عمل1

  هدف اعلی براي موجودات مختار در نهایت کدام است و مقرون بودن خلقت با حق بودن جهان، در تقابل با کدام عبارت شریفه است؟ -70

  »الّا لهو و لعب«) عبودیت ـ 4  »و ما بینهما العبین«) تقرّب ـ 3  »اال حیاتنا الدنیا«) بندگی ـ 2  »الّا لهو و لعب«) خدا ـ 1

موجـب بازداشـتن از   «و » مانع رسیدن انسان به بهشت با دعوت انسـان بـه گنـاه   «ترتیب  یک از موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت، به امکد -71

  شود؟ می» پیروي عقل و وجدان

  ) نفس اماره ـ نفس اماره4  ) شیطان ـ شیطان3  ) نفس اماره ـ شیطان2  ) شیطان ـ نفس اماره1

  است. ....................برد که یک عامل  به کار می ....................درباره  .................... را »ترین دشمن تو دشمن«تعبیر  - 72

  ) امام علی (ع) ـ شیطان ـ بیرونی2  ) امام علی (ع) ـ نفس اماره ـ درونی1

  ) پیامبر اکرم (ص) ـ شیطان ـ بیرونی4  ) پیامبر اکرم (ص) ـ نفس اماره ـ درونی3

  .................... جز بهد زیر در رابطه با وجدان اخالقی انسان صحیح است همه موار -73

  دارد. هاي زودگذر بازمی هایش انسان را از خوشی ) با محکمه2    ) همان نفس لوامه است.1

  ) مورد قسم خداوند قرار گفته است.4    ) تابع گرایش انسان به خیر و نیکی3
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  توان به چند دسته تقسیم کرد و داستان حضرت یوسف (ع) دلیل چه مطلبی است؟ را میبه استناد قرآن ابعاد وجودي انسان  -74

  ) جسم و کالبد ـ رؤیاي شبانه4  ) روح و جسم ـ رؤیا صادقه3  ) جسم و تن ـ جهان ماده2  ) روح و جان ـ عالم رؤیا1

  بهره کدام افراد است؟» فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«مژده  -75

  دهند. ) خلوص در راه خدا را بهترین ذخیره هر لحظه زندگی خود قرار می2  دانند. از غروب و تولّدي دیگر می) مرگ را طلوعی پس 1

  اند. ) خود را به لباس تقوي که بهترین لباس است، آراسته4  ) ایمان به خدا و رستاخیز و انجام اعمال نیک را با هم دارند.3

  کتاب کار)) 1و درس  1) ـ دهم (درس 26ه تا انتهاي صفح 1زبان انگلیسی (دوازدهم (درس 

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- The teacher said that it was necessary for every student .................... to class on time. 

1) came 2) comes 3) was coming 4) to come 
 

77- The most powerful person in ...................... America is ...................... president. 
1) the / 2 ــ) the / the 3) ــ (4 ــ / ــ / the 

 
78- A: Why have you bought this dictionary? 

B: Because I .................... the meanings of the new words in it. 
1) am finding 2) am going to find 3) will find 4) was going to find 
 

79- We don't have very much coffee, I'm afraid, but we can .................... you a little. 
1) spend 2) spare 3) borrow 4) boost 
 

80- The mother put the child on her .................... so that the old man could take the seat. 
1) lap 2) hug 3) case 4) pack 
 

81- I have .................... everything I saw in my notebook during my trip to Europe. 
1) processed 2) recorded 3) provided 4) generated 
 

82- To reach a high level of skill requires talent, ...................., and a lot of hard work. 
1) foundation 2) description 3) dedication 4) appreciation 
 

83- On her doctor's ...................., Janet decided to take some exercise and go on a low-fat diet. 
1) respect 2) regard 3) advice 4) care 
 

84- A: Dad, I'm ashamed of my behavior. 
B: It's okay; you're .................... . 
1) calm 2) cruel 3) impolite 4) forgiven 
 

85- A: All your friends have bought you valuable presents. 
B: What have I done to .................... this? 
1) deserve 2) appreciate 3) handle 4) honor 
 

86- James decided to quit .................... accept the new rules. 
1) not suddenly 2) after a while 3) not surprisingly 4) rather than 
 

87- Unfortunately many people are still ignorant about how coronavirus is .................... . 
1) taken 2) caught 3) spared 4) found 

Part B: Cloze Test 
Throughout history, women have had responsibility for healing the sick. However, it is only in …(88)… times 
that they have been …(89)… to train as doctors at medical schools in Britain. Yet in that short time, they have 
made an enormous contribution to modern …(90)… . The first female doctors were priestesses who gave advice 
about diseases and injuries and ….(91)… medicines. In ancient Rome, women healers were considered skillful 
and …(92)… . 

 
88- 1) immediate 2) entire 3) recent 4) common 

 
89- 1) educated 2) allowed 3) selected 4) predicted 

 
90- 1) medication 2) medicine 3) strategy 4) physician 

 
91- 1) founded 2) generated 3) prepared 4) distinguished 

 
92- 1) respected 2) available 3) specific 4) improved 
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Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

The Greek philosopher 'Plato' has had an enormous influence on the thought and literature of the world. He 
grew up during the Peloponnesian War, when the greatness of Athens came to an end. The injustices of the new 
rulers made him turn from politics, which had interested him, and devote himself to philosophy. That is, he 
studied and tried to understand and explain the truth about the world around him. 
Plato was the most famous pupil of that other Greek teacher Socrates, and he wrote down the words of his 
master. In two of his works, he gave accounts of Socrates’ death. Plato also made Socrates the chief speaker in 
most of his Dialogues, which are imaginary conversations on philosophy. It was in these dialogues that Plato 
put forward his ideas. Following the example of Socrates, he tried to find answers to such questions as "What is 
justice?", "What is beauty?", and "What is goodness?". One of the greatest of Plato's dialogues, The Republic, 
describes a perfect state. 
Plato believed that rulers should be trained from their earliest youth to rule not for their own benefit but for 
the good of all the people in the state. However, the young prince whom Plato himself taught governed as badly 
as anyone else. 
 

93- According to the passage, Plato devoted himself to philosophy because .................... . 
1) he did not like politics  2) he studied and tried to understand the truth 
3) the greatness of Athens came to an end 4) of the injustice of the rulers 
 

94- Which sentence about Plato is NOT true? 
1) Plato included Socrates in his written work. 
2) Plato described Socrates' death in his work. 
3) Plato was the most famous teacher of Socrates. 
4) Plato has had an enormous influence on the thought and literature of the world. 
 

95- Which of the following is NOT TRUE about Plato's Dialogues? 
1) They are about important subjects. 
2) They are about some issues in philosophy. 
3) Plato himself is one of the people in the conversations. 
4) The conversations are the product of Plato's mind. 
 

96- The word "state" in paragraph 3 means .................... . 
1) country 2) condition 3) manner 4) organization 
 

Passage 2: 
Scientific research on tooth decay has recently produced some surprising findings. One shows that cheddar 
cheese may actually prevent the tooth-decay process. It seems to have decay-slowing effect on human teeth if it 
is eaten immediately after sugar. Why cheese should have such an effect is unknown. It is speculated that the 
food might interfere with the acid that decays teeth or with bacteria that produce the acid. If so, it would be the 
first common food found to have this useful property. The other surprising research finding was that heavily 
sweetened cereals proved about equally effective in causing decay whether they contained eight percent sugar 
or almost eight times that much. 
 

97- The number of the findings referred to in this passage are .................... . 
1) one 2) two 3) three 4) eight 
 

98- Cheddar cheese seems to .................... . 
1) make sugar taste sweeter  2) help in the digestion of food 
3) interfere with the function of teeth 4) decrease the rate at which teeth decay 
 

99- The word "they" in line 6 refers to .................... . 
1) people 2) teeth 3) cereals 4) types of sugar 
 

100- It can be inferred from the passage that the research on the relationship between cheese and tooth decay 
.................... . 
1) will be continued  2) has not been accepted 
3) will be slowed considerably 4) has been found to be perfect 
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     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستان) 12/8/96( سوماي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

   زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)

   دین و زندگیدین و زندگی

   معارف اقلیتمعارف اقلیت

   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

   ریاضی تجربیریاضی تجربی

   شناسیشناسی  زیستزیست

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

   ی (انسانی)ی (انسانی)زبان عربی اختصاصزبان عربی اختصاص

   اقتصاداقتصاد

   ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 9/8/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )9تا انتهاي درس  6(درس  1) ـ فارسی 3(از ابتداي ستایش تا انتهاي درس  3فارسی   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

 )4و  3(دروس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی زبان عربی 

  )4تا انتهاي درس  1(درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (انسانی)عمومی (انسانی)زبان عربی زبان عربی 

 )6تهاي درس تا ان 4(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

  )7تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)

 کتاب کار) 2و درس  2(درس  1) ـ زبان انگلیسی 33تا انتهاي صفحه  1(درس  3زبان انگلیسی   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 )3(فصل  2) ـ ریاضی 1صل (ف 1) ـ ریاضی 1(فصل  3ریاضی   ریاضی تجربیریاضی تجربی

 )2و  1(فصول  2شناسی  ) ـ زیست1گفتار  2و فصل  1(کل فصل  3شناسی  زیست  شناسیشناسی  زیستزیست

 2و  1فصول   شناسیشناسیزمینزمین

 تا ابتداي گرما) 4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3(فصل  1) ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

  شیمیشیمی
 1) ـ شیمی 23، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن صفحه pHتا ابتداي  1(فصل  3شیمی 
تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و  2و فصل  34از ابتداي ساختار اتم و رفتار آن صفحه  1(فصل 

  65نافلزي صفحه 

  حسابانحسابان
 1)) ـ حسابان 81الی  69(صقفحه  4(فصل  1)) ـ ریاضی 22الی  2(صفحه  1(فصل  2حسابان 

  ))28الی  7(صفحه  4تا انتهاي درس  2رس : از د1(فصل 

  هندسه/ گسستههندسه/ گسسته
و  1(فصل  3) ـ هندسه 14تا ابتداي قضیه تقسیم صفحه  2و درس  1: درس 1گسسته (فصل 

  )2(فصل  1) ـ هندسه 27تا ابتداي دترمینان و کاربردها صفحه  2درس 

ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی   )4(فصل  1) 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
) ـ ریاضی و 16تا ابتداي اعمال بر روي پیشامدها صفحه  2و  1: دروس 1(فصل  3ضی و آمار ریا

 )2(فصل 1آمار 

 )4تا انتهاي درس  1(از درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عربی اختصاصی عربی اختصاصی 

 3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش   اقتصاداقتصاد

 )12ـ  9ـ  6ـ  3(دروس  1) ـ علوم و فنون ادبی 2و  1(دروس  3نون ادبی علوم و ف  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )7تا انتهاي درس  5(درس  1شناسی  ) ـ جامعه2و  1(دروس  3شناسی  جامعه  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

 )8تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ تاریخ 2و  1(دروس  3تاریخ     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
تا  3) ـ جغرافیاي ایران (درس 32یت روستاها صفحه تا ابتداي مدیر 2و  1(دروس  3جغرافیا 

 )5انتهاي درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
تا  1ـ فلسفه (درس  23تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس سوم از صفحه 

 )4تا انتهاي درس  1) ـ منطق (درس 4انتهاي درس 

  2و  1دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  ––  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

  شماره داوطلبی: ................................شماره داوطلبی: ................................  نام خانوادگی: .............................نام خانوادگی: .............................  نام ونام و

  دقیقهدقیقه  135135گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  150150تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 25  120  101  20  و آمار ریاضی  1

  دقیقه 10  135  121  15  اقتصاد  2

  دقیقه 25  160  136  25  علوم و فنون ادبی  3

  دقیقه 15  180  161  20  زبان عربی اختصاصی  4

  دقیقه 7  190  181  10    تاریخ  5

  دقیقه 8  200  191  10  جغرافیا  6

  دقیقه 13  215  201  15  شناسی جامعه  7

  دقیقه 20  235  216  20  و منطق فلسفه  8

  دقیقه 12  250  236  15  شناسی روان  9

  

   اوطلب گرامی:د

برگ، نادرست و یا ناقص درج شده اسـت، مراتـب را   چه مشخصات شما در قسمت فوقانی پاسخچنان

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

 

  
  

  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//77//1818جمعه جمعه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



   »0«صفحه                                                                  (ویژه مهر، فرهیخته و شعب شهرستان)اي اول  آزمون دورهـ انسانی دفترچه 
  

  

  : ترتیب حروف الفبا) (بهظران علمی طراحان، بازبینان و نا

  

  نژاد گروه مؤلفان علوي ـ ابراهیم  و آمار ریاضی

  علی نوري  اقتصاد

  داود مژده عنبران ـ خلیلی  علوم و فنون ادبی

  گروه مؤلفان علوي ـ پورمهدي  عربی اختصاصی

  گروه مؤلفان علوي  تاریخ  

  گروه مؤلفان علوي  جغرافیا

  دوندعلیرضا کاهی  شناسی جامعه

  محممدصادق لطفی   فلسفه و منطق

  آذر تارا علوي  شناسی روان

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  ويويــوزش مؤسسه علمی آموزشی علوزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آمنظارت: شوراي عالی آم
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   »1«صفحه                                                                                                                                                                       زمون آزمایشی پیشروي آـ انسانی دفترچه 

 ام محاسباتمحل انج

 

  ))1فصل (ـ دهم  ))9(صفحه  تا ابتداي ترکیب 1درس  1فصل ((دوازدهم  ریاضی و آمار

حـق  نوع غذاي هندي براي مشـتریان وجـود دارد. اگـر     2نوع غذاي چینی و  3نوع غذاي سنتی،  7فودي،  ذاي فستغنوع  5در یک رستوران  -101

  پذیر است؟ نوع غذا داشته باشیم این انتخاب به چند صورت امکان یکانتخاب 

1 (12  2 (17  3 (14  4 (15  

  توان نوشت؟ چند عدد سه رقمی با ارقام غیرتکراري می 1و  2و  3با ارقام  -102

1 (5  2 (7  3 (6  4 (8  

  توان نوشت؟ می بدون تکرار ارقام و 1و  2و  3و  4و  5چند عدد زوج سه رقمی با ارقام - 103

1 (40  2 (50  3 (52  4 (38  

  د عدد زوج پنج رقمی داریم که تمام ارقام آن زوج و غیر صفر باشد؟چن-104

1 (256  2 (512  3 (625  4 (1024  

حاصل- 105
( !)!

!

3

2
  کدام است؟ 

1 (260  2 (360  3 (560  4 (460  

موضـوع   هاي هـم  که کتاب طوري داد به توان در یک قفسه کنار هم قرار اند را به چند طریق می کتاب اقتصاد که با هم متفاوت 2کتاب ریاضی و  106-3

  کنار هم باشند؟

1 (24  2 (12  3 (120  4 (60  

!n(nحاصل- 107 (n )!)    کدام است؟ 1

1(n(n )!1    2((n )!1    3((n )! n 1    4((n )! 2    

  باشند؟ نیامدهکنار هم » ر«و » پ«توان نوشت که که در آن دو حرف  حرفی می 6بدون تکرار حروف، چند کلمه » پیرا گل«با حروف کلمه -108

1 (360  2 (240  3 (720  4 (480  

  جا شوند؟ جابهدر یک صف، توانند  نفر به چند طریق می 5 -109

1 (100  2 (120  3 (80  4 (70  

  ؟رقام متمایز داریمارقمی با  5چند عدد  5و  4و  3و  2و  1با ارقام  -110

1(!5    2(
!

!

5

2
    3(!4    4(!6    

)حاصل عبارت -111 x ) x (x )
x

  2 1 21
x)کدام است؟ 1 )  

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

xاگر-112 y 2 xyو 5  باشد در این صورت حاصل 2
y

x 
2

2

4
  کدام است؟ 

1(
13

4
    2 (13  3(

17

4
  4( 17  

xاگر -113
x

 
1

3 5
2

xباشد، حاصل 
x

2
2

1
9

4
  کدام است؟ 

1 (18  2 (20  3 (21  4 (22  

  مجموع اعداد سطر سوم مثلث خیام کدام است؟- 114

1 (4  2 (6  3 (8  4 (16  

a)اگر عبارت -115 b)   را ساده کنیم مجموع ضرایب کدام است؟ 5

    32)4  32) 3  12) 2  ) صفر1
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 آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه                                                                     »2«صفحه 

 محل انجام محاسبات

 

x)در تجزیه عبارت- 116 )(x x )   22 4 4   کدام عامل ضرب موجود است؟ 1

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

عبارت گویاي -117
(x )(x )

y
(x )(x )

 


 

1 1

1 2
  است؟ نشدهتعریف  xبه ازاي چه مقادیري از  

1({ , }1 1  2({ , } 1 2  3({ }2  4({ , , } 1 1 2  

حاصل کسر-118
x x

x

 



22 8 8

2 4
x)کدام است؟  ) 2 

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

ساده شده عبارت-119
x x x

x x

 



3 2

2

2
x)کدام است؟  , ) 1  

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

حاصل -120
a a a

aa

 




2

2

2 4

24
a)؟کدام است  ) 2   

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

  ))2و  1بخش اول (فصول ( اقتصاد

  پاسخ صحیح سؤاالت زیر کدام گزینه است؟-121

  و تالش خود در مواد و محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کند. ....................، با ....................تواند  میالف) انسان قدرت خلق اشیاء را ندارد اما 

  کند؟ ب) دانش اقتصاد به انسان چه کمکی می

  داشته باشد.ها را  بهترین انتخابب) ریزي  آگاهانه ـ برنامه الف) )2  بهترین سود را داشته باشد.ب) آگاهانه ـ اراده الف) ) 1

  ها را داشته باشد. بهترین فرصتب) ریزي  آگاهانه ـ برنامهالف) ) 4  ها را داشته باشد. بهترین فرصتب) ریزي  راده ـ برنامهبا االف) ) 3

  پاسخ درست را انتخاب کنید؟-122

  الف) مفهوم صنعت چیست؟

  شود؟ ب) میزان کارآفرینی چگونه مشخص می

  نوآوري عالوه بر خطرپذیريب) گیرد.  راي تبدیل منابع موجود در طبیعت به کاالهاي مورد نیاز صورت میسلسله اقداماتی است که بالف) ) 1

  نوآوري ضرب در خطرپذیريب) ها.  دست آمده از احیاي مواد طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی بر آن تبدیل مواد حیازت شده و یا محصوالت بهترکیب و الف) ) 2

  ضرب در خطرپذیرينوآوري ب) ها  دست آمده از حیازت مواد طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادالتی بر آن و تبدیل مواد احیا شده و یا محصوالت به ترکیبالف) ) 3

  ر خطرپذیريبعالوه نوآوري  ب)ها.  دست آمده از حیازت مواد طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا بازاري بر آن ترکیب و تبدیل مواد احیا شده و یا محصوالت بهالف) ) 4

  کدام گزینه درست است؟ -123

  الف) مقدمه تمام تولیدات انسان چه بوده است؟

  باشد؟ یک از انواع تولید می ب) هر کدام از موارد زیر جزء کدام

  ها برداري از چوب جنگل برداري از ماهی دریا ـ تولید کود شیمیایی ـ باغداري ـ بهره پرورش ماهی ـ بهره«

  حیازت ـ احیا ـ احیا ـ احیا ـ احیا ـ احیا ـ خدماتب) احیا الف) ) 2  احیا ـ حیازت ـ صنعت ـ خدمات ـ احیاب) احیا الف) ) 1

  خدمات ـ احیا ـ احیا ـ خدمات ـ حیازتب) حیازت الف) ) 4  صنعت ـ احیا ـ حیازت ـاحیا ـ حیازت ب) حیازت الف) ) 3

  اشاره به چه چیزي دارد و منظور آیه چیست؟ »اآلخرة حسنۀربنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی «آیه شریفه  -124

  پوشی از دنیاي فانی است. ) اهمیت اقتصاد در زندگی انسان ـ سعادت واقعی در توجه به آخرت و چشم1

  ) اهمیت نیکی در زندگی انسان ـ سعادت واقعی در توجه به هر دو دنیا است.2

  عی در توجه به هر دو دنیا است.) اهمیت اقتصاد در زندگی انسان ـ سعادت واق3

  پوشی از دنیاي فانی است. ) اهمیت نیکی در زندگی انسان ـ سعادت واقعی در توجه به آخرت و چشم4
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  کدام گزینه بیانگر پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ -125

  آید؟ وجود می آید و این انگیزه چگونه به هاي تولید نوعی عبادت به حساب می یک از انگیزه الف) کدام

  کنند؟ هایی استفاده می علوم اقتصادي براي مطالعه موضوعات اقتصادي از چه روش ب) دانشمندان

  پ) هدف علم اقتصاد چیست؟

  راهنمایی انسان براي انتخاب بهترین روش جهت مصرف منابع و امکانات پ)علمی ب) هاي اسالمی  انگیزه فردي ـ توجه به آموزهالف) ) 1

  راهنمایی انسان براي انتخاب بهترین فرصت جهت مصرف منابع و امکانات پ)اقتصادي ب) د عقلی انگیزه فردي ـ رشالف) ) 2

  راهنمایی انسان براي انتخاب بهترین روش جهت مصرف منابع و امکانات پ)علمی  ب)انگیزه اجتماعی ـ رشد عقلی الف) ) 3

  راهنمایی انسان براي انتخاب بهترین فرصت جهت مصرف منابع و امکانات پ)اقتصادي  ب)هاي اسالمی  انگیزه اجتماعی ـ توجه به آموزهالف) ) 4

  آید؟ یک از عوامل تولید به حساب می هر یک از موارد زیر جزو کدام -126

  »کارآفرین ـ دریا ـ مواد خام استخراجی از معادن ـ کامیون ـ ده میلیون پول«

    لی) نیروي انسانی ـ زمین ـ منابع طبیعی ـ سرمایه ـ سرمایه ما1

  ) نیروي انسانی ـ منابع طبیعی ـ زمین ـ سرمایه مالی ـ سرمایه مالی2

  ) نیروي انسانی ـ منابع طبیعی ـ سرمایه فیزییکی ـ سرمایه فیزیکی ـ سرمایه فیزیکی3

  ) سرمایه مالی ـ زمین ـ منابع طبیعی ـ سرمایه مالی ـ سرمایه فیزیکی4

  با توجه به مطلب زیر به سؤاالت پاسخ دهید. -127

هاي بزرگ فروش ماهی  ، فروشگاه باشد و از خریداران عمده این شرکت گیري در جنوب کشور می صاحب یک شرکت بزرگ ماهی آقاي میرزایی«

  »و دیگري کارخانجات کنسروسازي است.

  گیرد؟ اي قرار می هاي کنسروسازي جزء کدام دسته کاالي مصرفی و واسطه به کارخانه هاي فروخته شده الف) ماهی

  تفاوت کاال و خدمات در چیست؟ ب)

  ترین عامل تولید چیست؟ ج) مهم

  نیروي انسانی ج)کاال جنبه فیزیکی دارد اما خدمات جنبه فیزیکی ندارد. ب) اي ـ مصرفی  واسطهالف) ) 1

  سرمایه ج)جنبه فیزیکی ندارد.  دارد اما خدماتکاال جنبه فیزیکی  ب)اي  مصرفی ـ واسطهالف) ) 2

  نیروي انسانی ج)کاال جنبه غیر فیزیکی دارد اما خدمات جنبه فیزیکی دارد.  ب)اي ـ مصرفی  واسطهالف) ) 3

  سرمایه ج)کاال جنبه فیزیکی دارد اما خدمات جنبه فیزیکی ندارد.  ب)اي  مصرفی ـ واسطهالف)  )4

  پاسخ صحیح سؤاالت زیر کدام گزینه است؟-128

  کننده چه چیزي است؟ الف) سازمان تولید تعیین

  شود؟ در تکمیل اظهارنامه مالیاتی، کدام سود درج میب) 

  کنند؟ ج) تولیدکنندگان با فعالیت خود چه چیزي تولید می

  کاال ج)حسابداري  ب)ها  کننده سود و زیان شرکت تعیینالف) ) 1

  ارزش افزوده ج)ویژه  ب)ها  کننده قانونی و غیرقانونی بودن شرکت تعیینالف) ) 2

  کاال ج)ویژه  ب)قیمت لوازم مورد نیاز تولیدکنندگان کننده  تعیینالف) ) 3

  ارزش افزوده ج)اقتصادي  ب)کننده جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید  تعیینالف) ) 4

  ؟نیستهاي مهم در عرصه اقتصادي براي اقتصاددانان  کدام گزینه جزو مؤلفه-129

  هاي دیگر خنثی نکردن  فعالیت) 2  ) تالش براي رشد و توسعه اقتصادي و ایجاد رفاه در جامعه1

  ها افزایی بیشتر بین آن ) شکل گرفتن تقسیم کار درست و تعامل، همکاري و هم4  هاي دیگران ) رشد یافتن توانایی و قابلیت3

  پاسخ صحیح سؤاالت زیر کدام گزینه است؟- 130

  توجه کند. ....................رشد و پیشرفت اقتصادي به مثابه یکی از  باید به ،خود است ......................اي به دنبال حفظ استقالل  الف) اگر جامعه

  ب) تفاوت سود اقتصادي و ویژه در چیست؟

  هزینه فرصت ب)سیاسی و فرهنگی ـ ابزارها الف) ) 2  هاي غیرمستقیم هزینه ب)ها  اقتصادي و فرهنگی ـ فرصتالف) ) 1

  هاي مستقیم هزینه ب)ها  سیاسی و اجتماعی ـ فرصتالف) ) 4  یژههزینه و ب)ها  اقتصادي و فرهنگی ـ فرصتالف) ) 3
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  صحیح و غلط جمالت زیر را مشخص کنید. -131

  شود. مالی تقسیم میو  فیزیکی، پولی هاي هالف) سرمایه به دست

  ب) نیروي انسانی وظیفه تبدیل سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.

  شود و ربا در اسالم حرام است. ی اجاره بگیرد؛ زیرا ربا محسوب میتواند مانند سرمایه فیزیک ج) سرمایه مالی نمی

  شود. ناپذیري انسان می روي در رفع نیازهاي مادي موجب سیري د) پیگیري نیازهاي کاذب و زیاده

  کند اما ممکن است در روش هزینه ـ فرصت اشتباه کند. گاه در روش انتخاب اشتباه نمی ذ) انسان هیچ

  درستـ  نادرستـ  درستـ  درستـ  نادرست) 2  نادرستـ  نادرستـ  درست ـ درستـ  درست) 1

  درستـ  درستـ  درستـ  نادرستـ  درست) 4  نادرستـ  نادرستـ  درستـ  نادرستـ  نادرست) 3

  با توجه به متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید. -132

وجهی از درآمدهایش بیشتر شده است. در حال حاضر این کارخانه هاي کارخانه به مقدار قابل ت اي در آستانه ورشکستگی است و هزینه کارخانه«

  »تواند از ورشکستگی نجات یابد؟ چگونه می

  یز از استخدام نیروي کار غیرالزموري ـ بازاریابی ـ پره ) افزایش بهره1

  ها ـ خرید مواد اولیه درجه دو ـ بازاریابی و پاش  ) جلوگیري از ریخت2

  جویی در مصرف مواد اولیه ـ اخراج نیروي کار و استخدام نیروي کار ارزان ـ صرفه اکااله پایین آوردن قیمت )3

  ) ایجاد بازار جدید ـ استقراض و تقاضاي وام ـ فروش کاال با قیمت مناسب4

  با توجه به جدول به سؤاالت پاسخ دهید.- 133

الف) سود اقتصـادي سـاالنه حاصـل از فعالیـت اقتصـادي را      

  محاسبه کنید.

  ب) سود حسابداري ساالنه چقدر است؟

  

,الف) )1 ,8 ,ب) ـ 180000 ,24 000000  

,الف) )2 ,5 ,ب) ـ 230000 ,26 170 000  

,الف) )3 ,8 ,ب) ـ 180000 ,25 180 000    

,الف) )4 ,5 ,ب) ـ 230000 ,27 180 000  

  

  کدام گزینه با واقعیت مطابقت دارد؟-134

  کند. صورت در تولید کمک می ) سرمایه مالی مستقیماً در تولید نقش دارد و به این2  کند. اي ارزش افزوده ایجاد می االهاي سرمایه) تولیدکننده به کمک ک1

  ) کاالي ضروري کاالیی است که با تغییر اندکی در قیمت مصرف آن تغییر کند.4  ) سرمایه فیزیکی حاصل کار گذشته و حال انسان است.3

فرصـت ایـن     ریال فروخته اسـت. در صـورتی کـه هزینـه     9000عروسک تولید کرد. هر عروسک را به قیمت  11000یک سال  اي در تولیدکننده- 135

,باشد و میزان سود اقتصـادي معـادل   تولیدکننده برابر با یک پنجم سود اقتصادي تولید ,15 000 هـاي مسـتقیم ایـن     ریـال باشـد. هزینـه    000

  است؟ تولیدکننده چند ریال

1(, ,8 100000    2(, ,81 000000    3(, ,7 100000    4(, ,71 000000   

  ))10و  7و  4و  1دروس () ـ دهم 1درس (ادبی (دوازدهم  علوم و فنون

  ....................سبک عراقی بودند؛ به جز  سرایی پیرو حافظ، سعدي و دیگر شاعران ها در غزل شاعران تمام گزینه-136

  ) مجمر اصفهانی4  ) فروغی بسطامی3  ) نشاط اصفهانی2  ) قاآنی1

  شدند؟ روزنامه یا مجالت زیر به ترتیب با مدیریت چه کسانی چاپ و منتشر می- 137

  »بهار ـ دانشکده ـ صوراسرافیل ـ نوبهار ـ قرن بیستم«

  محمدتقی بهار ـ میزا جهانگیرخان ـ میرزا یوسف خان اعتصامی) میرزاده عشقی ـ محمدتقی بهار ـ 1

  اکبر دهخدا ـ میرزاده عشقی ـ محمدتقی بهار ـ میرزا یوسف خان اعتصامی ـ محمدتقی بهار ) علی2

  ) میرزاده عشقی ـ میرزا یوسف خان اعتصامی ـ محمدتقی بهار ـ میرزا جهانگیرخان ـ محمدتقی بهار3

  ین گیالنی ـ میرزا یوسف خان اعتصامیالد شرفاتقی بهار ـ محمدتقی بهار ـ سید ) میرزاده عشقی ـ محمد4

  دستگاه 45  تعداد دستگاه تولید شده در یک سال

,  قیمت هر دستگاه ,7 100 000   

,  ري شده براي یک سالارزش مواد اولیه خریدا ,13 000 000   

,  اجاره ماهانه کارخانه ,9 000 000   

,  صورت ماهانه حقوق هر کارگر به ,1 800 000  

  کارگر 7  تعداد کارگر

,  هزینه فرصت ,17 000 000   

  درصد حقوق سالیانه 10  هزینه استهالك

,  هاي مستقیم سایر هزینه ,7 000 000   
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  است؟ نادرستکدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات -138

  و با عنوان چرند و پرند در آن روزنامه منتشر شد.اهاي طنزآمیز  ) دهخدا با روزنامه نسیم شمال همکاري داشت و مجموعه نوشته1

  ف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را در کاربرد زبان و اصطالحات رایج به سبک گلستان سعدي نوشت.ی تکلّالممالک فراهان ) ادیب2

  اي نداشت. نگاري و موضوعات دیگر جاذبه ) تحقیقات ادبی و تاریخی در زمان مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به روزنامه3

  نویس در ایران میرزا آقا تبریزي بود. نامه شاه در ایران رواج یافت و اولین نمایش لدینناصرا ةدوراش، از  ) نمایشنامه با این شکل غربی4

  ....................ت است؛ به جزها درس توضیح مقابل همه شخصیت -139

  دوستی جان خود را فدا کرد. طنخواهی و و خواهی به زندان انداختند. تحت تأثیر مسعود سعد و سعدي بود. در راه آزادي ) فرخی یزدي: او را به سبب آزادي1

  خواه شد. مانع از قرار گرفتن او در ردیف شاعران آزادي اش ) عارف قزوینی: در به کارگیري تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاري ساده مهارت داشت. جایگاه خانوادگی2

  هاي اجتماعی و سیاسی، به دست رضاخان ترور شد. هپروایی در بیان اندیش بی جسارت وپرداز دوران مشروطه بود. به دلیل  نگار و نظریه ) میرزاده عشقی: روزنامه3

  نویسی دست داشت. با زبان فارسی و ادبیات کهن آشنایی عمیق داشت. روزنامهدر سرود.  محمدتقی بهار: در سبک خراسانی با زبانی حماسی شعر می )4

  متن زیر، توضیحی درباره کدام شخصیت است؟-140

  »نگاري بود. وي سردبیري روزنامه مجلس را بر عهده داشت. شعر او از زندگی سیاسی او جدا نبود. روزنامه اش فعالیت اصلی«

  الممالک فراهانی ) ادیب4  ) محمدتقی بهار3  ) قائم مقام فراهانی2  الدین گیالنی ) سید اشرف1

  در آثار داستانی چه کسانی تأثیر گذاشت؟ »دهخدا«نثر ساده و عامیانه - 141

  زاده ـ قائم مقام فراهانی ) محمدعلی جمال2    دانشور ـ صادق هدایت ) سیمین1

  زاده ) صادق هدایت ـ محمدعلی جمال4    ) سیمین دانشور ـ جالل آل احمد3

  پدید آورندگان آثار زیر، به ترتیب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ -142

  »نامه منشآت، سه تابلو مریم، چهار مقاله، الهی«

  الک فراهانی ـ میرزاده عشقی ـ نظامی گنجوي ـ عطار نیشابوري) ادیب المم1

  ) قائم مقام فراهانی ـ میرزاده عشقی ـ نظامی عروضی ـ عطار نیشابوري2

  خیالدین بل امی عروضی ـ موالنا جاللالممالک فراهانی ـ دهخدا ـ نظ ) ادیب3

  الدین بلخی ل) قائم مقام فراهانی ـ میرزاده عشقی ـ نظامی گنجوي ـ موالنا جال4

  به ترتیب خالق کدام آثار دیگر هستند؟» شناسی، گلشن صبا داستان باستان، سبک«پدید آورندگان آثار -143

  نشاط ۀگنجین) شمس و طغرا ـ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ـ 1

  هنامتاریخ بیداري ایرانیان ـ خداوند الدین و قمر ـ ) شمس2

  نامهزاب سیاسی ایران ـ خداوندختصر احالدین و قمر ـ تاریخ م ) شمس3

  نامهتاریخ بیداري ایرانیان ـ خداوند ) شمس و طغرا ـ4

  مده است؟آدر کدام گزینه » دینی و اندرز ـ عشق آسمانی ـ رواج حس اصطالح عرفانی ـ وعظ«ژگی اساس دارا بودن ویترتیب درست ابیات بر-144

  سلطان من گرفته الف) بشکن طلسم صورت بگشاي چشم سیرت/ تا شرق و غرب بینی

  باشی تاخدمت سلطان نشود ست میچب) صد نمازت بشود باك نداري به جوي/ 

  جگر خسته شود/ دیگران را خیره خیره دل چرا باید خلید ت ز دیگر کسج) چون نخواهی کَ

  آمیز را پرهیز را/ تا زمانی کم کنم این زهد رنگ د) ساقیا می ده که جز می نشکند

  ) ب ـ د ـ ج ـ الف4  ب) ج ـ الف ـ د ـ 3  ) د ـ ج ـ الف ـ ب2  ) الف ـ ب ـ ج ـ د1

  هاي پنجم و ششم است؟ کدام گزینه متعلق به سده هاي عبارت-145

  هاي حمل و ثور و جوزا بود. ه و آفت و آن اندر سالواند ) از طریق نجوم ایدون گویند که خداي، دو تن را بیافرید اندر آسمان بیالف

  آید و آن را که نخواندي کی آید. ناکشته را از آب چیست و ناخوانده را جواب چیست؟ چه نخواستی چه ) از آنب

  ریگ در قعر آن بتوان شمرد. ۀدانازتر از صبح صادق. معاشق و غ ۀگریتر از  دانم که آبش به صفا پرده ) آبگیري میج

  را از جاي برگرفت وي بر آب بماند.د) پس چهل شبانه روز آب از زمین برآمد و کشتی از زمین برخاست چون آب کشتی 

  ) ب ـ ج4  ) الف ـ د3  ) الف ـ ج 2  ) ب ـ د1
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  درستی ذکر شده است؟  هاي پنجم و ششم در کدام گزینه به هاي زبانی شعر فارسی سده ویژگی-146

  ) فراوانی ترکیبات نو ـ از میان رفتن لغات عربی ـ سادگی و روانی کالم1

  د لغات ترکی و مغولی به شعر ـ کاهش سادگی و روانی کالم) از میان رفتن لغات مهجور ـ ورو2

  ) حرکت به سوي دشواري متن ـ اعتدال در به کارگیري ترکیبات نو ـ از میان رفتن لغات مهجور نسبت به سبک خراسانی3

  ) از میان رفتن لغات مهجور فارسی ـ ورود لغات ترکی و مغولی به متن ـ سادگی و روانی کالم4

  ؟نیستهاي ادبی شعر سده پنجم و ششم  از ویژگیگزینه  کدام-147

  هاي ادبی ) توجه بیشتر به آرایه2  هاي فعلی و اسمی در شعر ) به کارگیري ردیف1

  ) فاصله گرفتن از عشق زمینی4  هاي داستانی سرایی و منظومه  ان) رواج داست3

  ....................هاي پنجم و ششم درست است؛ به جز  مام موارد درباره نثر سدهت -148

  نویسی اهمیت داشت. و تصوف در توجه نویسندگان به فارسی گسترش عرفان )1

  هایی در موضوعات علمی گوناگون در این دوره رواج یافت. ) تألیف کتاب2

  ر ساده از رواج افتاد و جاي خود را به نثر مصنوع داد.) نث3

  نویسی شد. گیري دولت سلجوقی موجب گسترش فارسی ) شکل4

 است؟ نادرستگزینه ازنظر تاریخ ادبیات کدام  -149

  بود. النهر و خراسان، تالش شاعران ایرانی از قرن سوم تا میانه قرن پنجم فارسی در ماوراء ) دلیل گسترش زبان و ادب1

  راءالنهر بود.اي از هویت فرهنگی در ماو بر تألیف به زبان فارسی و تشویق ادیبان، ترویج ترکیب تازه تأکیدهدف امراي سامانی از  )2

  سامانی و غزنوي رهایی یافت. دورةاز تحت تأثیر بودن سبک  مه اول قرن پنجم، شعر پارسی کامالً) از نی3

  .شدهاي علمی بود و آثاري در فلسفه، طب و علوم دینی در این دوره تألیف  ترقّی در همه زمینه دورة) قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم 4

  بیات کدام گزینه به کار رفته است؟در ا تماماً» گرایی ـ کهنه و مهجور بودن لغات ادي ـ واقعغلبه روح ش«هاي  ویژگی- 150

  / نچخیدند و نجنبیدند از بستر خواب ) الف: بچگانش بنهادند تن خویش بر آب1

  خار بی گل / خیز اي بت فرخار بیار آن ب: هنگام بهارست و جهان چون بت فرخار

  ؤمنینمیر م / داد مظلومان بده اي عزّ ردند و من فردم چنین) الف: حاسدان بر من حسد ک2

  شد و آبم از دیده همی رفت و زمین تر می/  شد ب) دوش بی روي تو آتش به سرم بر می

  يوگو / نیاید به بن هرگز این گفت ياي شو سخن سخته گو ) الف: تو گر سخته3

  را تعمیر نتوانست کرد/ خضر این ویرانه  نتوانست کرد ب: چاره دل عقل بر تدبیر

  خورم گفت مکن زیان کنی / گفتم می نمی ) الف: دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش4

  رود هزار ندامت رود از عمر/ هر نفسی می ب: هر شب و روزي که بی تو می

  سامانی است؟ ةدورآثار منثور کدام گزینه متعلق به  ۀهم -151

  حجوبناصرخسرو ـ کشف الم ۀامسفرن) ترجمه تفسیر طبري ـ تاریخ بلعمی ـ 1

  ابومنصوري ـ تاریخ بلعمی ـ ترجمه تفسیر طبري ۀشاهنام) التفهیم ـ 2

  نامه ـ تاریخ بلعمی ) کیمیاي سعادت ـ کشف المحجوب ـ سیاست3

  نامه ـ ترجمه تفسیر طبري ) تاریخ بیهقی ـ التفهیم ـ قابوس4

  ؟نیستغزنوي و سلجوقی  دورةمتن کدام گزینه مربوط به  -152

  .گاه که یقین تو صادق بوددارد هر  که خواهد می که وي بندگان خود چنان له به انقطاع دل بود از دون حقّق این مسأ) تعل1ّ

  یعنی که بخیل در بهشت نرود.» البخیلُ الیدخلُ الجنَۀَ«آید که  ) و مردم نادان کور و بخیل در دو جهان نکوهیده است. و در اخبار می2

  ز آن یک باشد.اطاق اگر جفت باشد آغاز آن از دو باشد. اگر طاق باشد آغها معدود باشد و هر چه معدود باشد یا جفت باشد یا  ) روزها و شب3

4تشان جمله جمع کردن حرام و شبهت.) و فعلشان بر خیانت بینند و زبانشان بر دروغ و غیبت و گوششان بر استماع دوبیتی و هم  

 ....................خراسانی است؛ به جز ها در سبک ابیات همه گزینه- 153

  رکاب ها شد بی عنان و پاي ها شد بی / دست ) تا چهل من گرز تو دیدند گردان روز جنگ1

  / از نشان سوسمار و نقش ماران شکن ) گشته روي بادیه چون خانه جوشنگران2

  ناریست دالن هر چه به باغ اندر / چون ساده ) بنموده همه راز دل خویش جهان را3

  / از روي تو بیزارم گر روي بگردانم ) یک پشت زمین دشمن گر روي به من آرند4
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 هاي سبکی نثر دوره سامانی به درستی ذکر شده است؟ کدام گزینه ویژگیدر -154

  یهاي جمع فارسی بر جمع عربی ـ حذف افعال به قرینه ـ ایجاز در لفظ و معنا ـ افزایش کاربرد لغات عرب ) افزایش نشانه1

  هاي جمع عربی بیشتر از فارسی ) تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث ـ اطناب ـ کاربرد اندك لغات عربی ـ کاربرد نشانه2

  ) ایجاز در لفظ و معنی ـ کاربرد کمتر لغات عربی ـ کوتاهی جمالت ـ تکرار فعل یا اسم یه حکم ضرورت معنی3

  ـ اطناب ـ افزایش کاربرد لغات عربی ـ کوتاهی جمالتهاي جمع فارسی بیشتر از عربی  ) کاربرد نشانه4

 به کار رفته است؟» دو حرف اضافه براي یک متمم ـ تشبیه و مراعات نظیر«در کدام بیت - 155

  ها پر ز زیورها ها قلم ها پر ز صورت / ورق بیرانند پنداري به باغ اندر درختان را) د1

  ریاي قلزم را فراوان معبر است/ باز مر د ) هیچ معبر هست در دریاي جود او گذر2

  / به مغز اندر همه گرمی به قلب اندر همه سرها ه سوزن به حلق اندر همه نشترم) به چشم اندر ه3

  العین و رضوان راحور / کزو رشک آید اندر خُلد ش تو سروي) تو اندر دست و بر پاي ایستاده پی4

 توضیح مقابل کدام اثر درست است؟-156

  افه کردن مطلبی آن را ترجمه کرد.لملوك است که بلعمی بدون حذف و اضاي از تاریخ الرّسل و ا مه) تاریخ بلعمی: ترج1

  آن را ترجمه کرده است.عبدالرزاق هـ ق. ابومنصور  346) شاهنامه ابومنصوري: تاریخ گذشته ایرانیان است و در سال 2

  منصور آن را ترجمه کرده است.) ترجمه تفسیر طبري: اصل آن از محمد جریر طبري است که نوح بن 3

  اي منظوم و داراي محتوایی اخالقی است که اصلی پارتی دارد. ) درخت آسوریک: قطعه4

 هاي ایرانی درست است؟ نکدام گزینه درباره زبا هاي عبارت- 157

  ته شده است.ق . م. رایج بود و آثار به جاي مانده از آن به خط میخی نوش 330تا  559هاي  الف) فارسی باستان بین سال

  شده است. ب) زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود و تا اواخر دوره سامانیان آثاري به این زبان تألیف می

  آثار غیردینی است. ءبود و آثاري که به این زبان تألیف شده جزج) زبان پهلوي زبان رسمی دوران ساسانی 

  زمان با دولت طاهریان پدید آمد. بود و ادبیات این زبان تقریبا هم د) فارسی دري زبان درباري ساسانیان و زبان محاوره

  ) د ـ الف4  ) ب ـ الف3  ) ج ـ د2  ) ب ـ د1

    ....................جز بانی و فکري متن زیر درست است؛ بهقلمرو ز ةدرباربه ترتیب  ها موارد ذکر شده در تمامی گزینه-158

زدیک وزیر فرستاد تا باز پرسم. برفتم. گفت: بگوي بوسهل را که آلتونتاش را جواب چنین بود. و اینجا و بوسهل را دل برین مهم بسته بود. مرا ن«

  »آمده را باز نتوان گردانید.  يکاري خواهد افتاد و قضا

  به جاي حرف اضافه ـ واسطه قرار گرفتن بین چند نفر» را« ۀنشان) استفاده از 1

  ان تغییر دادتو اور بر اینکه سرنوشت را نمی) به کارگیري جمالت کوتاه و ساده ـ ب2

  بزرگ  از جنگی  خبرنماي اضافه (یک بار در متن) ـ  به جاي نقش» را«) استفاده از نشانه 3

  ـ حتمی بودن اتفاق و رویداد (دو بار در متن)در جاي مناسب آن » را«) به کارگیري نشانه مفعولی 4

  ر رفته است؟در کدام متن بیشترین نوع آرایه ادبی به کا -159

  .نکردند موافقت ،کنم افقترق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت خواستم تا مچند از روندگان متفّ ) تنی1

  هشت. مرد و  بخت کیست و بدبخت چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که ) عاقلی را پرسیدند نیک2

3سفتم. ه دل به الماس آب دیده میخوردم و سنگ سراچ سف میلف کرده تأکردم و بر عمر ت ل ایام گذشته می) تأم  

  ) گر تیغ قهر برکشد نبی و ولی سر درکشد وگر غمزه لطف بجنباند بدان به نیکان در رساند.4

  است؟ نادرستاوایل قرن پنجم  و کدام گزینه درباره شعر یا نثر قرن چهارم-160

  اي کامل در این مورد سرود و کسایی مروزي شیوه او را ادامه داد. دهتعلیمی در این دوره به وجود آمد. ناصرخسرو قصی) شعر 1

  علمی در آن رواج ندارد. ی و تاریخی توجه دارد و اصطالحاتهاي حماسی، ملّ ) نثر این دوره ساده و روان است و بیشتر به موضوع 2

  رفت. ز قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی) شاعران این عصر بیشتر به واقعیات بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان ا3

  ها در شعر این عصر آغاز شد. لثَها و م پردازي و آوردن حکایت هسرایی و قص ) داستان4
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  ))2و  1دروس ) ـ دهم (8تا انتهاي صفحه  1(دوازدهم (درس  عربی اختصاصیزبان 

  »!ا الحدیثهذا اإلقتراح حسنٌ وسنَتَعاونُ جمیعاً علَی العمل بهذ«- 161

  کنیم! این پیشنهاد خوبی است و همه ما در عمل به این گفتار همیاري می) 1

  ) این پیشنهاد خوب است و همگی در عمل کردن به این حدیث همیاري خواهیم کرد!2

  ) این پیشنهاد خوب است و همگی در عمل کردن به آن همیاري خواهیم کرد!3

  کنیم! ر عمل به این حدیث همیاري می) این پیشنهاد خوبی است و جمیعاً د4

162- لَدلَ الرَّبیعِ طویلٌ فی بفَص لیتقصیرٌه أَنَّ الرَّبیعا:ننا! ل  

    تر است! جا کوتاه بهار این  ) کاش فصل بهار در کشور طوالنی باشد. زیرا آن1

    جا کوتاه است! باشد زیرا بهار آن تر که فصل بهار در کشور ما طوالنی شود )2

  جا کوتاه است! شود! زیرا بهار اینتر  کاش بهار در کشور ما طوالنی) اي 3

  جا کوتاه است! ) کاش فصل بهار در کشور ما طوالنی باشد! زیرا بهار این4

  وانْظُر إِلَی المرْء و قُلْ / من شَقَّ فیه بصرَه:-163

  را شکافت؟! اش ه نگاه کن و بگو او کسی است که در او دیده) و به آین2  اش را شکافت؟! کسی در او دیده به انسان بنگر و بگو چه) و 1

  ؟!کسی در (چهره) او دیده را شکافته است ) و به آینه نگاه کن و بگو چه4  کسی در (چهره) او دیده را شکافت؟! ) و به انسان نگاه کرد و گفت چه3

  :شاطاً حرّاًیمارِسنَ نَ ریاضیۀٍ أو طالبات صف آخَرَ فی حصۀٍ ا أنَّظَنّنّ-164

    دهند! فعالیتی انجام می آموزان کالس آخر در زنگ ورزش هستند یا آزادانه ) گمان کرده بودیم که دانش1

  دهند! آموزان کالس دیگري در زنگ ورزش هستند یا فعالیتی آزاد انجام می ) گمان کردیم که دانش2

   دهند! . یا فعالیتی آزاد انجام میهستند آموزان کالس آخر در زنگ ریاضی ) گمان کردیم براستی که دانش3

    کنند! عالیت میآموزان کالس دیگري در زنگ ریاضی هستند و آزادانه ف ) پنداشتیم براستی که دانش4

  عین الصحیح:-165

  اق الرابع من الشارع السادسِ عشر:زّقنَحن نعیش فی ال) 1

    کنیم! از خیابان شانزدهم زندگی میما در کوچه چهار 

  :بل إثنی عشر شهراًفی سبع صفحات قالمقالۀ العلمیۀ  مات هذهلقد کتبت إحدي العا) 2

    بود! ماه قبل در هفت صفحه نوشته دوازدهاین مقاله علمی را یکی از دانشمندان 

3لعنُ) لسلُها حراتب: أَوم ؤال: لْم ستالس  

    ها خوب سؤال کردن است! : اولین آنعلم شش مرتبه دارد

    نگاه داشت!رحمتش را جزء از  مسک اهللاُ عنده خَمسۀ و سبعین جزءاً من رحمته: خداوند نزد خودش پنجاه و هفت) أ4َ

  :الخطاءعین -166

  قرار بده!براي قدرت یافتن او ري سپاسگزا  را به از او هرگاه که بر دشمنت غلبه کنی پس گذشت :شکراً للقُدرةٍ علَیه! عنه والعففَاجعلِ  ) إذا قدرت علی عدوك1

  اي آفریده است! آن کسی است که خورشید را در فضا چون شراره :رةٍ!رلّذي أوجد الشمس فی الجو مثل شا ) من ذا2

  برادران با نشاطی در تیم فوتبال دارم! :!فی فریق کرةِ القدم شیطونَن) لی إخوانٌ 3

  آن دختران و این مردان از حفظ کردن قرآن خوشحال هستند! :نَ من حفظ القرآنِ!رورونات و هؤالء الرِّجالُ مسبک الئ) أول4

  عین الصحیح فی التعریب:» کنند! گمان خدا داراي بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاري نمی بی»-167

  أکثَرَ النّاسِ الیشکُرونَ! اهللاُ  لَذوفضلٍ علَی النّاسِ و لَکنَّه ) إن2َّ    !شکرونتَلٍ علی النّاسٍ ولکْنَّ أکثَرَ النّاسِ الضأنَّ اهللاَ لَذو ف) 1

  النّاسِ الیشْکُرونَ! ) إنَّ اهللاَ لَذوفضلٍ علَی النّاسِ ولکنَّ أکَثَر4َ  ) إنَّ اهللاَ لَذوفَضلٍ علَی النّاسِ ولکنَّه أکَثَرُ النّاسِ الیشْکران!3

  ».....................بعض  ها .....................هی األماکن الَّتی  .....................رافقُ اَلْم«عین الصحیح للفراغات:  -168

  ) العام ـ تَمتَلک ـ الناس4ِ  ـ یمتَلک ـ النّاسِ ) العامۀ3ُ  ـ تَمتَلک ـ ناسٍ ) العامۀ2ُ  ) العام ـ یمتَلک ـ النّاس1ِ

  »ه قاتلٌواء: قلیلُه ینْفَع و کثیرُالکالم کَالد: «عین المناسب للمفهوم -169

  عیب و هنرش نهفته باشد!/  ) تا مرد سخن نگفته باشد2  تویی! درمان پایان تویی / اي زبان! هم رنج بی ) اي زبان! هم گنج بی1

  روبهانِ مرده را شیران کند!/  ان کند) عالَمی را یک سخن ویر4  کلید درِ گنج صاحب هنر! / ) زبان در دهان، اي خردمند چیست؟3
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  )170ـ172( عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفیٍ:**

  »فیها الهدوءعلی  فَتُحافظُمکتَبۀَ المدرسۀِ  تَدخلالّتی  الطّالبۀُ«- 170

  و مرفوع» تَدخل«لفعل  لـ مبنی / فاع ۀعرف) الطّالبۀُ: اسم ـ مفرد مؤنث ـ اسم الفاعل (من فعل مزید ثالثی) م1

  ۀالفعلی ۀو الجمل ۀ) تَدخل: فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مجرد ثالثی ـ معلوم / فعل و فاعله الطّالب2

3ۀ ظ: فعل مضارع ـ للغائبۀ ـ مجرد ثالثی ـ مجهول) تُحاففعل و مع فاعله جملۀٌ فعلی /  

  جر) الهدوء: اسم ـ مفرد مذکر ـ معرفۀ ـ معرب / مجرور به حرف 4

171- » شتَريکَأَنَّ المّدتَردم  راءضالبفی شنَّ ۀِاعلکابالْ؛ وئلی  عع عازمعیهاب«.  

  ۀ بالفعل!هبشحروف المالمن  کأنَّ ـ مبنی ـ اسم المفعول / خبر ة) متَرَدد: اسم ـ مفرد مذکر ـ نکر1

  !ۀ اإلسمیۀجملالحرف جر و  (علَم) ـ معرب / مجرور به ۀ) البضاعۀ: اسم ـ مفرد مؤنث ـ معرف2

  ۀ بالفعل و منصوب!هبشحروف المال من لکنَّـ معرب ـ اسم الفاعل / اسم  ۀمذکر ـ معرف ) البائع: اسم ـ مفرد3

  اإلسمیۀ! ۀجملالإلیه و مجرور و  ) بیع: اسم ـ مفرد مذکر ـ مبنی / مضاف4

  »:فریضَۀٌالعلمِ  طَلَبینِ فَإنَّ بِالص و لَو العلم أُطْلبوا« -172

  ۀللغائبینَ ـ مجرد ثالثی ـ مبنی ـ متعد / فعل و مع فاعله و الجملۀ الفعلی) أطْلبوا: فعل امر ـ 1

  ـ معرب / مفعول و منصوب  ۀ) العلم: اسم ـ مفرد مذکر ـ معرف2

  ۀ بالفعل و منصوبهبشحروف المالمن » انّ«) طَلَب: فعل ماضی ـ للغائب ـ معرب / اسم 3

  إسمیۀو مرفوع و الجملۀ  خبرـ مبنی /  ةمفرد مؤنث ـ نکر ) فریضَۀ: اسم ـ4

  حرکات الکلمات:عین الصحیح فی ضبط - 173

  ف!لإِطفاء المصابیحِ و المکَی ) ذَهبت المدیرَةُ نَفسها2  ولیۀِ!ؤیشعرْنَ بِالْمس تهِنَّ کَمواطناتبواجِبا) هؤالء یعملْنَ 1

  مۀِ!نَظِّۀُ جنود واقفونَ أمام بابِ المع) أَرب4  غَت السیارةُ!رَ) أنزلَ العاملُ البضائع فَف3َ

  عین الصحیح عن إسم اإلشارة:-174

    التلمیذان فائزان فی المسابقۀِ! نهاتا) 2    ی!تلک الجوال الجمیل لأخ) 1

  ؟!حریۀِبشرُ یوماً من ذلک المعجزة البال فیدمکن أن یستَ) هل ی4  فی المکتبۀِ! نَطالبات جلَس) هؤالء ال3

175 -حیح (فی العن الصدد):عی  

  ) نزل واحد سائقٌ من الحافلۀِ جنب المتحف!2  الثانیۀَ فی المرحلَۀِ األخیرةِ، جائزةً ثمینۀً! ائزةَف) منَح المدیرُ ال1

  ۀ المطارِ!حشْرَةُ طائرات فی سا) ع4    ) قَرأت ثالثین و ثالثۀ کتاباً علمیاً!3

  کم صفۀ و کم مضافاً جاء فی العبارة التّالیۀ علَی حسب الترتیب:-176

  »شاب الطّبیۀعإنّ بعض الحیوانات و الطّیور تعرف بِغریزتها القَویۀِ األ«

  ) ثالث ـ إثنان4  ثالثۀـ  ۀ) ثالث3  ) إثنان ـ إثنان2  ۀ) إثنان ـ ثالث1

  ی جمعِ التَّکسیرِ:ف الخَطَأَعین - 177

  أنابیبب) أنبو4  عبضائُ) بِضاعۀ3  هواتف) هاتف2  أنعام) نعمۀ1

  :»الرّجاء«دلّ علی عین ما فیه حرفاً تَ-178

  بین جمیع النّاس فی العالم! رّ) لعلّ المودة تستق2َ  لت علی هذه الدرجات الرفیعۀ!) لیت النّاس علموا کیف حص1

  ) قالَ أعلَم أَنَّ اهللاَ علی کُلِّ شَیء قدیرٌ!4  !ی سبیله کَأَنّهم بنیانٌ مرصوص) إنَّ اهللاَ یحب الّذینَ یقاتلونَ ف3

  ی:قه عن البانوع یختلف» ان«عین  -179

  یتَکَلَّم، إنّما یقصد إبراهیم إستهزاءنا!ال صنم) إن ال1

  فتح علیکم ما هو أَضَرُّ منه!اکم. فَإن اهللا ییندینکم إلصالح د کوا شیئاً من أمر) ال تتر2

  ) علَی المتکَلِّمِ أن الیتَدخّلَ فی موضوع یعرِّض نَفْسه للتُّهمِ!3

4( عیأن بأمبیسیلین ل فَۀٍ دونِ ب هاال أُعطیکصموحٍ! غیرُوسم  
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  ۀ بالفعل:هبشعین الصحیح فی إستعمالٍ الحروف الم-180

  ك!درإرضاء جمیعِ النّاس غایۀً التُ ) کَأن2َّ  داء!لبون علی األعغهم یلّ) لیت المسلمین متَحدین لَع1

  وا!م لم یفوزالسباقِ العلمی لکَنّه الطُّلّاب فی ) إشترك4    سلِ!) لیت إبتعد ناصراً عن الک3َ

 ))4تا انتهاي درس  1از درس (ـ دهم  )1درس ((دوازدهم  تاریخ

  باشد؟ تواند نمینگاري سنتی  هاي تاریخ کدام مورد از ویژگی-181

  نویسی نویسی و پرهیز از ساده ) تاکید بر مصنوع و متکلف2    منابع ش و نقدسنجتوجهی به  ) بی1

  مردمندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادي ) توجه به ز4   ) داشتن روحیه تملق و چاپلوسی3

  اثر کدام مورخان زیر است؟» لقرنیناگشاي نادري و تاریخ ذوجهان«هاي  کتاب-182

  خان اعتمادالسلطنه ی ـ محمدحسنحمدجعفر خورموج) م2  خان استرآبادي ـ خاوري شیرازي میرزا مهدي )1

  شیرازي ـ میرزامحمدصادق موسوي) خاوري 4  ) میرزامحمدصادق موسوي ـ میرزا آقاخان کرمانی3

  کدام رویداد تاثیر عمیقی بر دگرگونی روش و بینش مورخان ایرانی نقش مهمی داشته است؟-183

  ) حمله مغول4  ) تشکیل دولت صفویه3  ) انقالب مشروطه2  طه با اروپاییان) برقراري راب1

  ؟رود نمیهاي رویدادهاي تاریخی به شمار  کدام مورد از ویژگی -184

  ) قابل تجربه نبودن4  ) دور از دسترس بودن3  ) مستقل نبودن2  یري  ) تکرارپذ1

  باشد؟ شماري در جهان می هاي زیر به ترتیب متعلق به کدام گاه گزاره-185

  »پنج روز اضافی به نام اندرگاه ـ بر پایه گردش ماه به دور زمین و مبدا آن هجرت پیامبر از مکه به مدینه«

  ) ساسانیان ـ هجري قمري4  ) ساسانیان ـ هجري شمسی  3  ـ هجري شمسی ) مصریان2  ) رومیان ـ هجري قمري1

شناس ـ بررسی آثـار باسـتانی از لحـاظ      هاي جدید پیشرفته مانند رادارها ـ مرحله حساس کار باستان  ها و فناوري استفاده از ابزار«هاي  ویژگی -186

  شناسی اشاره دارد؟ ه کدام مراحل کار باستانبه ترتیب ب »گیرد قدمت مواد و مصالح به کار رفته مورد بررسی قرار می

  ) شناسایی و کشف ـ حفاري ـ استخراج و تنظیم اطالعات2  ) شناسایی و کشف ـ استخراج و تنظیم اطالعات ـ حفاري1

  ) شناسایی و کشف ـ استخراج و تنظیم اطالعات ـ حفاري4  ) حفاري ـ شناسایی و کشف ـ استخراج و تنظیم اطالعات3

  نگاري به مفهوم کامل آن با ظهور هرودت از مورخان بزرگ شروع گردید؟ ور باستانی نخستین بار تاریخدر کدام کش-187

  ) چین4  ) روم3  ) یونان2  ) مصر1

  دانند؟ نخستین گردآورندگان خوراك در ایران می ءاسی، ساکنان کدام سکونتگاه را جزشن هاي باستان کاوش- 188

  ) تپه سیلک در کاشان4  ) تپه چغاگالن در مهران3  قز) تپه زیویه در س2  تپه گیان در نهاوند) 1

  شناسی چه کاربردي دارد؟ در علم باستان »ـ آرگون پتاسیم«و  »کربنرادیو«روش -189

  گذاري و تعیین سن آثار باستانی خ) براي تاری2    ها و کاوش آثار  ) در حفاري1

  ها ) در مرمت و نگه داري آن4    ) در شناسایی و کشف آثار3

  ؟نیستهاي مورد مطالعه جغرافیایی ـ تاریخی  ه از موضوعکدام گزین -190

  ها، ایجاد و گسترش شهرها ) برپایی سکونتگاه2  ها، تقسیمات اداري و مالیاتی گیري تمدن ) شکل1

  ها، برپایی شهرها ها، گسترش راه ) پیروزي4  ها ها و شکست ها، مهاجرت نگیري تمد ) شکل3

  ))2و  1وس در() ـ دهم 1درس ((دوازدهم  جغرافیا

  ؟به نظر برخی پژوهشگران چه مواردي هسته اولیه شهر رشت را به وجود آورده است-191

  ها هاي دفاعی، بازارهاي محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ) دسترسی به آب، قلعه1

  هاي دفاعی، بازارهاي محلی ) دسترسی به آب و خاك، قلعه2

  حلی) وجود معبرگاه و دسترسی به منابع و بازار م3

  ) بازار، تجارت محصوالت کشاورزي، ابریشم با نواحی پیرامونی4

  هاي شهر و روستا چیست؟ ترین تفاوت ترین و متداول مهم-192

  ) وسعت و فضاي سکونت و فعالیت ـ فرهنگ و مناسبات اجتماعی2    ) میزان جمعیت ـ فعالیت اقتصادي1

  ) فعالیت اقتصادي ـ میزان جمعیت4  فرهنگ و مناسبات اجتماعی) دسترسی به خدمات و تسهیالت ـ 3
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  ها بیشتر است؟ سرعت افزایش شهرنشینی در کدام قاره -193

  ) آمریکا و آسیا4  ) اروپا و آسیا3  ) آسیا و آفریقا2  ) آمریکا و اروپا1

  ؟کند نمیآمیز نبودن اصالحات ارضی در ایران اشاره  از عوامل زیر به دالیل موفقیت یک کدام -194

  ) تقسیم نادرست زمین4  ) عدم حمایت دولت از کشاورزان3  ) توجه به صنعت مونتاژ2  زان) حمایت دولت از کشاور1

  گیرند؟ از چه علومی کمک می» کارتوگرافی ـ سنجش از دور ـ ژئومورفولوژي«به ترتیب  -195

  شناسی ) هندسه ـ علوم فضایی ـ زمین2  ) آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات ـ علوم فضایی ـ هواشناسی1

  ) هندسه ـ آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات ـ هواشناسی4  ضایی ـ هندسه ـ هواشناسیم ف) علو3

 دهنده کدام عملکرد انسان در محیط است؟ نشان »ب«و  »الف«به ترتیب تصویر  -196

  
  منابع براي رفع نیازها.ها و استفاده از  درك توان »ب«شماره ها و تصویر  نگاه سودجویانه براي رسیدن به خواسته »الف«شماره ) تصویر 1

  ها ) هر دو نگاه سودجویانه براي رسیدن به خواسته2

  ها نگاه سودجویانه براي رسید به خواسته »ب«شماره ها و استفاده از منابع براي رفع نیازها و تصویر  درك توان »الف«شماره ) تصویر 3

  ها و استفاده از منابع براي رفع نیازها ) هر دو درك توان4

  ....................نگري یا دید ترکیبی است؛ زیرا  طالعه در جغرافیا، کلروش م -197

  ) محیط جغرافیا از اجزاي مختلفی تشکیل شده است.1

  کنند. صورت مستقل و جدا از هم عمل می ) اجزاي محیط جغرافیایی به2

  کنند. ) اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می3

  ن و تعادل در محیط جغرافیایی است.مل اصلی ایجاد کننده توازانسان عا) 4

  کند؟ اشاره می» دریاچه ارومیه«در ارتباط با » چه چیز«و » چطور«کدام گزینه، به ترتیب به پاسخ دو سوال کلیدي -198

  ها ـ کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه رویه چاه ) حفر بی1

  رم شدن عمومی هوا) تغییر در میزان آب ورودي به دریاچه ـ گ2

  ها در اطراف دریاچه رویه چاه ) کاهش آب دریاچه ـ حفر بی3

  هاي نمکی هاي ورودي از الیه هاي کف ـ عبور رود ) تأمین آب دریاچه از طریق چشمه4

  دهد؟ صورت درست نشان می کدام گزینه مراحل یک پژوهش جغرافیایی را به ترتیب و به-199

  ن مسئله ـ پردازش اطالعات ـ ارائه پیشنهادها) طرح سوال ـ تدوین فرضیه ـ بیا1

  آوري اطالعات ـ پردازش اطالعات ـ ارائه پیشنهادها ) تدوین فرضیه ـ طرح سوال ـ جمع2

  گیري آوري اطالعات ـ بیان مسئله ـ پردازش اطالعات ـ نتیجه ) تدوین فرضیه ـ جمع3

  گیري العات ـ نتیجهآوري اطالعات ـ پردازش اط ) طرح سوال ـ تدوین فرضیه ـ جمع4

  باشد؟ آوري اطالعات می از منابع و ابزار کدام روش جمع »اي ـ سالنامه آماري مصاحبه ـ تصاویر ماهواره«به ترتیب  -200

  اي ـ میدانی ) میدانی ـ کتابخانه2  اي اي ـ میدانی ـ کتابخانه ) کتابخانه1

  نی ـ میدانیاي ـ میدا ) کتابخانه4  اي   اي ـ کتابخانه ) میدانی ـ کتابخانه3
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  ))4تا انتهاي درس  1از درس (ـ دهم  )درس اول((دوازدهم  شناسی جامعه

 کدام گزینه صحیح است؟ -201

  ) پیامدهاي غیرارادي کنش انسان قطعی است ولی ممکن است انجام نشود.1

  شوند. ها وابسته است، حتماً انجام می ) پیامدهایی که به اراده انسان2

  دهند. دون توجه به پیامدهاي آن انجام میهاي خود را ب ) آدمیان کنش3

  اند. ) پیامدهاي غیرارادي کنش نیستند، بلکه نتیجه طبیعی کنش4

 ها هستند؟ یک از انواع کنش جزو کدام »نشستن و راه رفتن، تفکر کردن، تخیل«هاي  ترتیب کنش به-202

  ) درونی ـ بیرونی ـ بیرونی ـ درونی2    ) بیرونی ـ درونی ـ درونی ـ بیرونی1

  ) بیرونی ـ بیرونی ـ بیرونی ـ بیرونی4    ) درونی ـ درونی ـ درونی ـ درونی3

 در کنش اجتماعی، اراده و آگاهی کنشگر ناظر به کدام امر است؟ -203

  ها ها و اعمال آن ) دیگران، ویژگی2    ) جهان ذهنی و اجتماعی کنشگر1

  کنشگر فرهنگی) جهان تکوینی و 4    ) ذهن و تخیل فردي کنشگر3

 آید؟ وجود می در جهان اجتماعی و نظم میان اعضاي آن، بر کدام اساس بهعضویت - 204

  شود. جهان اجتماعی می عضو) طبیعی است و فرد با تولد 2  آید. وجود نمی ) براساس آگاهی و اراده اعضا به1

  گیرد. ) تکوینی است و تنها با کنش اجتماعی انسان صورت می4  شود. ها تعریف می ) با اراده و آگاهی انسان3

    گیرند؟ طبیعی از کدام طریق در گستره جهان اجتماعی قرار می يموجودات طبیعی و ماورا -205

  ) وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی2    ) ارتباط با زندگی اجتماعی انسان1

  هاي اجتماعی و ذهنی ) تعامل میان جهان4    ) ارتباط با جهان ذهنی انسان3

  جهان اجتماعی صحیح است؟هاي اجتماعی  کدام گزینه درباره پدیده- 206

  دیگر تفکیک کرد. ها را براساس اندازه و دامنه از یک توان آن ) می2  کنند. ها از نوع خاصی از فرهنگ موردنظر پیروي می ) این پدیده1

  رند.گی ها شکل می هاي اجتماعی انسان ) با توجه به کنش4  آیند. وجود می ها و جوامع دیگر به ها با توجه به جهان ) پدیده3

  شوند؟ اجتماعی محسوب می جهان هاي ترین الیه عمیقاز کدام مورد،  -207

  ها فرهنگ هاي فردي و خرده ) کنش2    هاي اجتماعی ها و کنش ) پدیده1

  هاي کالن ) عقاید و ارزش4    ) هنجارها و نمادهاي مورد قبول3

  ؟نیستصحیح » نهاد اجتماعی«کدام گزینه درباره -208

  سازد. ابل قبول تأمین بعضی از نیازهاي افراد را معین می) هر نهاد اجتماعی، شیوه ق1

  شود. گیریم، نهاد اجتماعی آشکار می ) وقتی اجزاي جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر می2

  کند. هاي اجتماعی، نهاد اجتماعی نیازهاي جهان اجتماعی را تأمین می جهان) تنها در برخی از 3

  شوند. ترین نهادهاي اجتماعی محسوب می ت، سیاست و اقتصاد از مهم) خانواده، تعلیم و تربی4

  ؟شود نمیهاي زیر است و بدون آن انجام  یک از ویژگی کنش آدمی، وابسته به کدام-209

  ) اراده4  ) معناي کنش3  ) هدف2  ) آگاهی1

  یک از موارد زیر است؟ دانش عمومی انسان، حاصل کدام -210

  ) زندگی انسان2    هاي اجتماعی ) تعامل با سایر جهان1

  هاي مختلف جهان اجتماعی ) الیه4    هاي اجتماعی ) کنش3

  دهد؟ کدام مورد، دانش الزم براي زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیارمان قرار می-211

  رهنگ) جهان اجتماعی؛ جامعه و ف4  ) علوم طبیعی و علوم انسانی3  ) جهان فرهنگی و جهان تکوینی2  ) جهان فردي و ذهنی افراد1

  آید، کدام است؟ دست می بخش دیگري از ذخیره دانشی ما که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به-212

  ) دانش عملی4  ) دانش علمی3  ) دانش فردي2  ) دانش اجتماعی1

www.konkur.in

forum.konkur.in



   »13«صفحه                                                                                                                                                                       زمون آزمایشی پیشروي آـ انسانی دفترچه 

 ام محاسباتمحل انج

 

  هاي زیر، نتیجه برخورداري از دانش علمی است؟ یک از گزینه کدام -213

  رسد. ود می) فرد به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خ1

  شود. ها و اشکاالت خود دچار مشکل می ) انسان در شناخت آسیب2

  دهد. هاي مختلف جهان اجتماعی را می ) به انسان قدرت درك و تشخیص الیه3

  دهد. برداري از طبیعت و تسلط بر آن افزایش می ) توانایی انسان را در بهره4

  گردد؟ می و دانش علمی میهاي موجود میان دانش عمو کدام عامل، سبب حل تعارض -214

  هاي جدید و با دست برداشتن از بخشی از ذخیره دانشی ) طرح ایده2  آن ) تالش براي حفظ هویت فرهنگی جهان اجتماعی و وضعیت موجود1

  مومی) یکسان دانستن موضوع و پیامدهاي دانش علمی و دانش ع4  هاي موجود میان علوم انسانی و علوم طبیعی ) از بین بردن تفاوت3

  اند؟ در کشور ما، در ارتباط با مشکل قطع شدن ارتباط دوسویه دانش علمی و عمومی، کدام ایده را مطرح کرده -215

      پذیري براساس مدل اسالمی ) جامعه2    ) ایجاد نهادهاي ملی و فرهنگی1

  ) ایجاد علوم انسانی و اجتماعی بومی4  هاي عمیق جهان اجتماعی ) تقویت الیه3

  )) 2و  1دروس  منطق(دهم ـ  )2و  1یازدهم (دروس  )) ـ11تا ابتداي صفحه  2الوجود بودن اشیاء (از صفحه  تا ابتداي ممکن 2و  1دروس (دوازدهم ( فلسفه و منطق

  منظور از مغالطه چیست؟ لفظ مترادف آن کدام است؟ -216

  فکري عمدي ـ سفسطه) خطاي 4  ) خطاي فکري عمدي ـ سوفیست3  ) خطاي فکري ـ سفسطه2  ) خطاي فکري ـ سوفیست1

  ؟درست نیستهاي کاربرد منطق کدام عبارت  با توجه به حیطه -217

  هاي تحصیلی است. ) حیطه کاربرد منطق در کل زندگی ما و در همه رشته1

  رود. هاي فلسفی به کار نمی ) دانستن منطق تنها براي ارزیابی اندیشه2

  آید. دست می ا خواندن منطق و مطالب آن بهرانه بفکر سنجشگ) پرورش ت3

  ها سر و کار داشته باشیم. هاي اصلی منطق اموري نیستند که تنها در محیط تحصیلی با آن ) بخش4

  منظور از تصور در معناي منطقی آن چیست؟-218

  هاي ذهنی انسان منظور است. ) کلیشه2    ) همان تصویر است.1

  د.) عبارتی که خبري نباش4  ) عبارتی که دربرگیرنده حکم و قضاوت است.3

  ....................م دارد مانند ان ....................شود  حکم و قضاوت می ،ورد واقعی بودن یا واقعی نبودن امورمدر  ،آن بخش از علم که در آن-219

  دار بودن مار ) تصور ـ مهره4  ) تصور ـ خزنده بودن مار3  ) تصدیق ـ گاو پستاندار است.2  ) تصدیق ـ گاو خزنده است.1

اوالً فکر در این تعریف به کدام حوزه علم منطـق  » ست از مرتب ساختن امور معلوم براي رسیدن به امور مجهولا فکر عبارت«گفته شود  هرگاه-220

  شود؟ منطق اشاره دارد؟ ثالثاً در تعریف ذکر شده از فکر، مفهوم امور شامل چه چیزي می  شود؟ ثانیاً به کدام بخش مربوط می

  ) وظیفه منطق ـ تصورات و تصدیقات ـ تعریف و استدالل2  ف و استدالل ـ تصورات و تصدیقات) وظیفه منطق ـ تعری1

  ) هدف منطق ـ تعریف و استدالل ـ تصورات و تصدیقات4  ) هدف منطق ـ تصورات و تصدیقات ـ تعریف و استدالل3

تواند باعث خطاي در اندیشیدن  می ....................جا که خطاي در  یم و از آنکن استفاده می ....................براي بیان و انتقال افکار خود به دیگران از -221

  .شود میشود در منطق به مبحث الفاظ توجه خاصی  ....................یعنی در 

  ) الفاظ ـ مفاهیم ـ استدالل2    ) مفاهیم ـ مفاهیم ـ تعریف1

  ها ـ مغالطه ) الفاظ ـ الفاظ و معانی آن4  ها ـ تعریف و استدالل ) الفاظ ـ الفاظ و معانی آن3

  ....................توان گفت  مغالطات می از نظر منطقِ» پیچی رسید، خم شد و آن را برداشتاي به  روزي راننده«مورد عبارت  در- 222

  ) مغالطه نیست ولی امکان مغالطه در آن هست.2  ) در آن مغالطه اشتراك لفظ شده است.1

  ) استفاده از اشتراك لفظ در آن باعث زیبایی سخن شده است.4  شتراك لفظ استفاده شده است.) در آن تنها از ا3

  ؟نشده استدرستی مشخص  هاي زیر به یک از مغالطه نام کدام-223

  ام!!! (ابهام در مرجع ضمیر) ) میزبان به مهمان: بفرمایید خانه خودتان است، مهمان: پس شما بروید بیرون از خانه1

  مان خودشان گفتند استراحت کنید!!! (توسل به معناي ظاهري) س روي میز دراز کشیدي؟ معلم) چرا سر کال2

  بار که او را هل دادیم جفت شش آمد!!! (اشتراك لفظ) ) شوهرخاله من تاس است یک3

  نید!! (توسل به معناي ظاهري)کنید ولی نگفت کتاب درسی بخوا طالعهخوانی؟ دبیرمان گفت م خوانی و داري کتاب داستان می ) چرا درس نمی4
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 هـا  به کدام مغالطه ترتیب بهها خطاي ذهنی اتفاق افتد  هرگاه یک کلمه داراي یک معناي اصلی باشد و یک کلمه داراي چند معناي اصلی و در آن -224

  شوند؟ مربوط می

  ) اشتراك لفظ ـ توسل به معناي ظاهري2  ) توسل به معناي ظاهري ـ اشتراك لفظ1

  کلمات ـ اشتراك لفظ ی) نگارش4  کلمات یعناي ظاهري ـ نگارش) توسل به م3

  است. ....................نشان داده شده و واسطه پاسخ به آن  ....................و با مفهوم  ....................است که از  ....................هاي انسان  یکی از ویژگی-225

  علم و دانش بشريـ گري ـ کودکی ـ چگونگی حوادث  ) پرسش2  ـ علم و دانش بشري ) کنجکاوي ـ نوجوانی ـ چگونگی حوادث1

  ) کنجکاوي ـ نوجوانی ـ چرایی حوادث ـ تفکر انسانی4  گري ـ کودکی ـ چرایی حوادث ـ تفکر انسانی ) پرسش3

 ترتیـب  بـه فلسفی و تفکر در امور عادي زندگی هاي اساسی  است؟ مالصدرا از پرسش  فی انسان در چه چیزيسوجه اشتراك تفکر فلسفی و تفکر غیرفل- 226

  به چه چیزي تعبیر نموده است؟

  رو شدن با مسأله ـ تفکر فلسفی ـ تفکر غیرفلسفی ) روبه2  رو شدن با مسأله ـ فطرت ثانی ـ فطرت اول ) روبه1

  کر فلسفیهاي فلسفی ـ تفکر غیرفلسفی ـ تف ) طرح پرسش4  هاي فلسفی ـ فطرت اول ـ فطرت ثانی ) طرح پرسش3

نامیـد و   ....................به معنـاي   ....................او بود و به همین خاطر خودش را  ....................که خود را دانشمند بخواند قطعاً معلولِ  مایل نبودن سقراط به این - 227

  . ....................ها  ترین هدف و دغدغه سوفیست مهم

  سوفوس ـ دوستدار دانش ـ پیروزي بر رقیب بودها ـ فیل فیستیف نشدن با سورد هم) 1

  دانش ـ دفاع از حقیقت نبود يها ـ فیلسوف ـ دوستدار ردیف نشدن با سوفیست هم) 2

  ) تواضع و فروتنی ـ فیلسوف ـ دوستداري دانش ـ پیروزي بر رقیب بود3

  بودستدار دانش ـ دفاع از حقیقت ن) تواضع و فروتنی ـ فیلوسوفوس ـ دو4

  شود؟ موضوع هر کدام چیست؟ اي می اي فلسفه به دنبال چه چیزي است؟ شامل چه فلسفه بخش اصلی و ریشه- 228

  شناسی ـ احکام خاص حاکم بر هستی و توانایی انسان در شناخت هستی شناسی و معرفت ) مسایل پیرامون حقیقت وجود ـ هستی1

  ناسی ـ احکام عام حاکم بر هستی و توانایی انسان در شناخت هستیش شناسی و معرفت ) مسایل پیرامون حقیقت وجود ـ هستی2

  هاي فلسفه ـ احکام خاص حاکم بر هستی و توانایی انسان در شناخت مسایل ) مسایل بنیادین و اساسی زندگی ـ ریشه فلسفی و شاخه3

  بر هستی و توانایی انسان در شناخت مسایلهاي فلسفه ـ احکام عام حاکم  اساسی زندگی ـ ریشه فلسفه و شاخه ) مسایل  بنیادین و4

  دهد؟ هاي مضاف را نشان می هاي دانش فلسفه چیست و کدام ترتیب، ترتیبِ درست ریشه فلسفه و علوم و فلسفه منظور از شاخه- 229

  هاي خاص دانشهاي فلسفه شاخهسازند ـ ریشه فلسفه اصی منتقل میهاي خ ) علومی که قوانین بنیادین فلسفی را به محدوده1

  هاي فلسفه شاخههاي خاص دانشسازندـ  ریشه فلسفه اصی منتقل میهاي خ شناسی را به محدوده اي که قوانین بنیادین وجودشناسی و معرفت هاي فلسفی ) دانش2

  هاي خاص دانشهاي فلسفه شاخهسازندـ  ریشه فلسفه هاي خاصی منتقل می شناسی را به محدوده ادین وجودشناسی و معرفتیبن اي که قوانین هاي فلسفی نش) دا3

  هاي فلسفه شاخههاي خاص دانشـ ریشه فلسفه سازند هاي خاص منتقل می علومی که قوانین بنیادین فلسفی را به محدوده )4

  شناسی دارد؟ اي با جامعه گیرند؟ چه رابطه ها چه نام می شود؟ این فلسفه ها مربوط می یک از فلسفه فلسفه علوم اجتماعی به کدام -230

  علوم اجتماعی در فلسفه علوم اجتماعی قرار دارد. هاي مضاف ـ نظریات هاي فلسفه ـ فلسفه ) شاخه1

  هاي علوم ـ مبانی و زیربناهاي نظریات علوم اجتماعی در فلسفه علوم اجتماعی قرار دارد. هاي فلسفه ـ فلسفه ) شاخه2

  گیرد. هاي مضاف ـ نظریات علمی دانشمندان علوم اجتماعی در آن قرار می ) ریشه فلسفه ـ فلسفه3

  گیرد. هاي علوم ـ مبانی و زیربناهاي نظریات دانشمندان علوم اجتماعی در آن قرار می ـ فلسفه ) ریشه فلسفه4

  چیست و در مورد انسان مثال درست آن کدام است؟ ترتیب بهوجه اختصاصی و وجه اشتراك موجودات  -231

  ها و صفاتی مانند حیوان و ناطق بودن ـ بودنِ انسان ) ماهیت ـ وجود ـ ویژگی1

  ـ وجود ـ بودنِ انسان ـ هویت انسانی) ماهیت 2

  ) وجود ـ ماهیت ـ بودنِ انسان ـ هویت انسانی3

  ها و صفاتی مانند حیوان و ناطق بودن ـ بودنِ انسان ) وجود ـ ماهیت ـ ویژگی4
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 ....................از نظـر مصـداق   محمـول  و است که در آن موضوع  ....................هرگاه مفهوم محمول عین یا جزء مفهوم موضوع باشد حمل، حملِ -232

  ....................مانند 

  ) اولی ذاتی ـ یکی هستند ـ مثلث مثلث است2  ) اولی ذاتی ـ یکی هستند ـ مثلث مثلث نیست1

  اند ـ مثلث مثلث است ) شایع صناعی ـ متفاوت4  اند ـ مثلث مثلث نیست ) شایع صناعی ـ متفاوت3

  ی حملی است؟ نیاز به دلیل دارد یا خیر؟ چرا؟ مثال درست آن کدام است؟حملِ وجود بر ماهیت چه نوع -233

  ) اولی ذاتی ـ خیر ـ زیرا مفهوم محمول ذاتی مفهوم موضوع است ـ خدا هست 1

  ) شایع صناعی ـ بلی ـ زیرا مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است ـ خدا هست2

  هوم موضوع است ـ زمین هست) شایع صناعی ـ بلی ـ زیرا مفهوم محمول غیر از مف3

  ) اولی ذاتی ـ خیر ـ زیرا مفهوم محمول ذاتی مفهوم موضوع است ـ زمین هست4

  ....................گویند مانند  می ....................اي در منطق رابطه  هرگاه موضوع هم بتواند محمول را بپذیرد و هم بتواند نپذیرد به چنین رابطه- 234

  ) امتناعی ـ ارتفاع و میانه مثلث یکی است.2  وع زوایاي مثلث سه قائمه است.) امتناعی ـ مجم1

  ) امکانی ـ ارتفاع و میانه مثلث یکی است.4  ) امکانی ـ مجموع زوایاي مثلث دو قائمه است.3

  امتناعی ـ امکانی و ضروري است؟ ترتیب بهدر کدام گزینه رابطه محمول با موضوع  -235

    انسان وجود دارد ـجود دارد ) غول وجود دارد ـ فرشته و1

  ) شریک خدا وجود دارد ـ انسان وجود دارد ـ خدا وجود دارد2

  ضلعی است ) مجموع زوایاي مثلث سه قائمه است ـ مجموع زوایاي مثلث دو قائمه است ـ مثلث شکلی سه3

  ) انسان روح دارد ـ فردا هوا آفتابی است ـ انسان غیر انسان است4

  )(درس اول شناسی روان

  هاي زیر تبیین است؟ یک از مثال کدام- 236

  دهد. ) امید به آینده انگیزه پیشرفت را افزایش می2  آموز تشکیل شده است. ) یک کالس درس از یک معلم و چندین دانش1

  ) معمار یعنی کسی که با نقشه ساختمان آشنایی دارد.4  درختان بلند و سرسبزي دارند. هاي شمال کشور ) جنگل3

  آوري اطالعات است؟ هاي جمع یک از روش یژگی کدامعبارت زیر و -237

  »کنند. هاي موردنظر هدایت می شونده را به سمت پاسخ با پیروي از برخی اصول و طرح کلی، فرد مصاحبه«

  ) آزمون4  ) مصاحبه بدون ساختار3  نامه ) پرسش2  ) مصاحبه کامالً ساختار یافته1

  ترین مرتبه شناخت کدام است؟ عالی-238

  گیري ) تفکر و تصمیم4  ) تفکر3  و قضاوتاستدالل ) 2  گیري له و تصمیمحل مسئ  )1

به وسیله دیگران قابل اجرا نیسـت،   Bحل شخص  اند ولی راه ها این مسئله را حل کرده اي داده شده است که هر دوي آن مسئله Bو  Aبه شخص -239

  کند؟ می اي علمی را بیانه اگرچه به نتیجه رسیده است. عبارت فوق کدام ویژگی روش

  ) فرآیند4  دار بودن ) نظام3  ) تعریف عملیاتی2  تکرارپذیري  )1

  عینی و قابل تکرار است؟ ،یک از منابع کسب شناخت کدام- 240

  دار نظران و مقام صالحیت ) استناد به نظر صاحب2    ) شیوه خردگرایانه1

  ) روش علمی4  هاي مشهودي هاي مبتنی بر سیر و سلوك و روش ) شیوه3

  ین تعریف روش علمی کدام است؟تر کاربردي -241

  کنند. ) شیوه مبتنی بر درك درونی که عرفا براي کسب شناخت استفاده می1

  دار اعده و نظامقوجوي با  ) فرآیند جست2

  دار براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین. وجوي با قاعده و نظام یند جستا) فر3

  هاي طبیعی ) مشاهده رابطه بین پدیده4
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 محل انجام محاسبات

 

  ترتیب آمده است؟ هاي علمی در کدام گزینه به انسلسله مراتب بی -242

  ) مسئله ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه ـ نظریه2  ) مسئله ـ نظریه ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه1

  نظریهمسئله ـ ) فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ 4  ) مسئله ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه3

  ؟ارت مثالی کدام گزینه است، این عب»شود قلب میبا سرعت دویدن باعث تپش «- 243

  ) مسئله4  ) اصول یا قوانین3  ) نظریه2  ) فرضیه1

  فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه چه نام دارد؟-244

  ) حل مسئله4  ) توجه3  ) تفکر2  ) ادراك1

جنس کفـش، دوام   دارد در حالی که زهرا به خرید آن روند، مینا با دیدن کفش زرد اصرار اي می براي خرید کفش با مادر خود به مغازه مینا و زهرا- 245

  دهد. در رابطه با این عبارت کدام گزینه درست است؟ و راحتی و قیمت آن رامالك خرید قرار می

  ) تصمیم مینا کارآمدتر است.2    کارآمدتر است. ) تصمیم زهرا1

  .) تصمیم مینا براساس پردازش مفهومی است4  براساس پردازش ادراك است. ) تصمیم زهرا3

کنیم و این متغیر در دفعات متعدد اجرا باید دوره یکسان یا تقریباً یکسـانی بـه مـا     گیري می در یک آزمایش، متغیر موردنظري را به دقت اندازه-246

  بدهد. این روش چه نام دارد؟

  ) مصاحبه4  نامه ) پرسش3  ) مشاهده2  آزمون  )1

  در کدام گزینه آمده است؟ »شناسی روان«ترین تعریف  جامع- 247

  یندهاي ذهنیا) علم مطالعه رفتار و فر1

  یندهاي ذهنیاها و فر ) علم مطالعه رفتار انسان2

  یندهاي ذهنی و شناختا) علم مطالعه فر3

  هاي انسانی ) علم مطالعه فرآیندهاي ذهنی به دلیل عدم مشاهده مستقیم بسیاري از رفتارها بر کنش4

  شناسی کدام است؟ اهداف علوم روان-248

  بینی ـ تبیین ـ کنترل ) توصیف ـ پیش2  بینی ـ کنترل صیف ـ پیش) تبیین ـ تو1

  بینی ـ کنترل ) توصیف ـ تبیین ـ پیش4  بینی ـ کنترل ـ توصیف ) تبیین ـ پیش3

  است. ....................اي از  نمونه» کند درصد به حل مسئله کمک می 60روش بارش مغزي تا «عبارت  -249

  بینی یش) پ4  ) توصیف3  ) کنترل2  ) تبیین1

بـه   2، عـدد   گیرند پیشرفت نداشـته  را می 1آموزانی که عدد  اند. دانش را نسبت داده 4تا  1نامه به متغیر پیشرفت تحصیلی اعداد  در یک پرسش -250

را تواند کدام ویژگی روش علمی  به معناي پیشرفت عالی است. این عبارت می 4معناي پیشرفت خوب و عدد  به 3معناي پیشرفت متوسط، عدد 

  بازگو کند؟

  ) کنترل4  ) تعریف عملیاتی3  ) توصیف2  ) تکرارپذیري1
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251-   
  

  

  

  

     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستاندوم اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  احثاحثمبمب  دروسدروس

   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

   زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)

   دین و زندگیدین و زندگی

   معارف اقلیتمعارف اقلیت

   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

   ریاضی تجربیریاضی تجربی

   شناسیشناسی  زیستزیست

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

   اقتصاداقتصاد

   صی (انسانی)صی (انسانی)ادبیات فارسی اختصاادبیات فارسی اختصا

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 9/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )9تا انتهاي درس  6(درس  1) ـ فارسی 3(از ابتداي ستایش تا انتهاي درس  3فارسی   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

 )4و  3(دروس  1زبان قرآن  ) ـ عربی،1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی زبان عربی 

  )4تا انتهاي درس  1(درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عمومی (انسانی)عمومی (انسانی)زبان عربی زبان عربی 

 )6تا انتهاي درس  4(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   عمومی (ریاضی و تجربی)عمومی (ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

  )7تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ دین و زندگی 2تا انتهاي درس  1(بخش  3دین و زندگی   نسانی)نسانی)دین و زندگی عمومی (ادین و زندگی عمومی (ا

 کتاب کار) 2و درس  2(درس  1) ـ زبان انگلیسی 33تا انتهاي صفحه  1(درس  3زبان انگلیسی   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 )3(فصل  2) ـ ریاضی 1(فصل  1) ـ ریاضی 1(فصل  3ریاضی   ریاضی تجربیریاضی تجربی

 )2و  1(فصول  2شناسی  ) ـ زیست1گفتار  2و فصل  1(کل فصل  3شناسی  زیست  اسیاسیشنشن  زیستزیست

 2و  1فصول   شناسیشناسیزمینزمین

 تا ابتداي گرما) 4ها و فصل  از ابتداي فشار در شاره 3(فصل  1) ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

  شیمیشیمی
 1) ـ شیمی 23ودن صفحه ، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بpHتا ابتداي  1(فصل  3شیمی 
تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و  2و فصل  34از ابتداي ساختار اتم و رفتار آن صفحه  1(فصل 

  65نافلزي صفحه 

  حسابانحسابان
 1)) ـ حسابان 81الی  69(صقفحه  4(فصل  1)) ـ ریاضی 22الی  2(صفحه  1(فصل  2حسابان 

  ))28الی  7(صفحه  4تا انتهاي درس  2: از درس 1(فصل 

  هندسه/ گسستههندسه/ گسسته
و  1(فصل  3) ـ هندسه 14تا ابتداي قضیه تقسیم صفحه  2و درس  1: درس 1گسسته (فصل 

  )2(فصل  1) ـ هندسه 27تا ابتداي دترمینان و کاربردها صفحه  2درس 

ـ فیزیک 1(فصل  3فیزیک   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی   )4(فصل  1) 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
) ـ ریاضی و 16ابتداي اعمال بر روي پیشامدها صفحه  تا 2و  1: دروس 1(فصل  3ریاضی و آمار 

 )2(فصل 1آمار 

 )4تا انتهاي درس  1(از درس  1) ـ عربی، زبان قرآن 1(درس  3عربی، زبان قرآن   عربی اختصاصی عربی اختصاصی 

 3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش   اقتصاداقتصاد

 )12ـ  9ـ  6ـ  3(دروس  1فنون ادبی ) ـ علوم و 2و  1(دروس  3علوم و فنون ادبی   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )7تا انتهاي درس  5(درس  1شناسی  ) ـ جامعه2و  1(دروس  3شناسی  جامعه  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

 )8تا انتهاي درس  5(درس  1) ـ تاریخ 2و  1(دروس  3تاریخ     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
تا  3ران (درس ) ـ جغرافیاي ای32تا ابتداي مدیریت روستاها صفحه  2و  1(دروس  3جغرافیا 

 )5انتهاي درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
تا  1ـ فلسفه (درس  23تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس سوم از صفحه 

 )4تا انتهاي درس  1) ـ منطق (درس 4انتهاي درس 

  2و  1دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  شرويشرويپیپیآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات عمومی  1

  50  26  عربی عمومی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  ریاضی  5

  135  121  اقتصاد  6

  160  136  ن ادبیعلوم و فنو  7

  180  161  اختصاصی عربی  8

  190  181   تاریخ  9

  200  191  جغرافیا  10

  215  201  شناسی جامعه  11

  235  216  و منطق فلسفه  12

  250  236  شناسی روان  13

  

   داوطلب گرامی:

علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل

  
  

  
  

  پیگرد قانونی دارد. باشد و وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  

  9999//77//1818جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی   ادبیات 

 نیاز  پادشاهان مصر / بیرنگ: طرح اولیه / مرمت: اصالح، رسیدگی / مستغنی: بی بافرهنگ، دانشمند، بسیاردان / فراعنه: ـ ادیب:» 2«گزینه  -1

  نژاد) (پایه دهم ـ درس اول ـ معنی واژه) (طباطبایی

 )ترکیبی ـ معنی واژهـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمـ تاك: درخت انگور » 2«گزینه  - 2

  هاي دیگر در معناي دهان به کار رفته است. است. در گزینه» آرزو«و » مراد«ـ معناي کام در بیت پایانی » 4«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دهم ـ ستایش ـ معنی واژه) (طباطبایی

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -4

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییعمل »: 3« گزینۀبیغوله / »: 2« گزینۀمنظري / »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییاست. » فراق«ـ شکل صحیح کلمه در بیت دوم » 2«گزینه  -5

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ امال) (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» تضرّع«و » اعراض«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییاند.  آمده» 2«ـ نویسندگان آثار ذکر شده در گزینه » 2«گزینه  -7

 ـ بررسی موارد:» 2«گزینه  - 8

  تشبیه شهربند وجود، ملک عدم »:الف«

  هاي زر در گل، سخن گفتن غنچه از لب معشوق است. علت وجود خرده»: ب«

  تشخیص و استعاره گلستان جان استعاره از معشوق / صبا»: ج«

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایینقاب برداشتن شاهد خاور کنایه از طلوع آفتاب »: د«

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییو شادي  ـ محبت) / مصراع دوم کنایه از امیدواري2ـ خورشید 1ایهام (»: مهر«ـ » 3«گزینه  - 9

 ها: ـ بررسی گزینه» 1«گزینه  -10

  کنایه از ترك خود » نقش خود بر آب زدن«ایهام ندارد. »: 1« گزینۀ

  تشبیه»: دفتر گل«جناس /  »جهان«و » جان»: «2« گزینۀ

  »ش«و » آ«آرایی  واج» / قد معشوق«استعاره از » شمشاد«و » لب«ره از استعا» یاقوت»: «3« گزینۀ

  هاي ادبی) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه تشخیص و استعاره اغراق در دلبري مژگان معشوق / مژگان»: 4« گزینۀ

  شوند. عاره / تشخیص دیده نمیهاي مجاز / است ـ در این بیت آرایه» 2«گزینه  - 11

   روي و روي: جناس تام، از من روي متاب: کنایه» / ر«و » ب«آرایی  روي چو ماه / کمند زلف: تشبیه / واج

  هاي ادبی) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه

  ینه: به قرینه لفظی است. بررسی سایر گز» دارد«ـ در بیت چهارم حذف فعل » 4«گزینه  -12

  باد)(فداي جانت »: 1« گزینۀ

  میراث بس توانگر و مردار بس کالغ (است)»: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطباییگل و بادام، روي و چشم (است) »: 3« گزینۀ

  ها: گزینهاست. بررسی سایر » است«مسند فعل محذوف » بِه» / «هست«نهاد براي فعل » خاصیتی«ـ » 3«گزینه  -13

  مفعول است.» شکر»: «1« گزینۀ

  مفعول است.» ت»: «2« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ دستور) (طباطباییالیه است.  مضاف» سعدي»: «4« گزینۀ

  ها: ها کاربرد امروزي و قدیمی مشترکی دارند. بررسی سایر گزینه ـ در بیت دوم همه فعل» 2«گزینه  -14

  »رفتن«ناي به مع» شدن»: «1« گزینۀ

  »شدن«به معناي » آمدن»: «3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس سوم ـ دستور) (طباطبایی» برگشتن«به معناي » وارفتن»: «4« گزینۀ

  ها: ها امري است. بررسی سایر گزینه ـ در بیت سوم تمام فعل» 3«گزینه  - 15

  نژاد) ( پایه دهم ـ درس دوم ـ دستور) یی(طباطباگوید »: 4« گزینۀزند /  می»: 2« گزینۀنخوانی / »: 1« گزینۀ

www.konkur.in

forum.konkur.in
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 ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -16

  الیه دارد: در نظرم بگذري ضمیر نقش مضاف »:الف«

  ضمیر نقش متمم دارد: براي تو است»: ج«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطباییدر بقیه موارد ضمیر مشخص شده مفعول است. 

  ناپذیري معشوق است. بیت نخست به کوچکی دهان معشوق اشاره دارد. رك سه بیت پایانی وصفـ مفهوم مشت» 1«گزینه  -17

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

  شود. بررسی سایر موارد: ـ فقط در این ابیات شاعر توصیه به تواضع کرده است و از باقی ابیات این مفاهیم دریافت نمی» 2«گزینه  -18

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی)تقاضاي توجه از معشوق »: هـ«و » ج«

 ها: شدنی نیست. بررسی سایر گزینه هاي نیازمند وصف حال انسان» 4«ـ مفهوم بیت گزینه » 4«گزینه  -19

  ب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی)(کتابر ناتوانی انسان از درك و وصف خداوند اشاره دارد. »: 3«و » 2«، »1«گزینه 

  پوشی خداوند اشاره دارد. بررسی سایر موارد: به عیب» هـ«و » د«ـ مفهوم بیت » 1«گزینه  - 20

  تأکید بر ندیدن عیب دیگران»: ج«هاي معشوق /  ها و بدي پذیرفتن خوبی»: ب«عیب بودن خداوند /  بی»: الف«

  ازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه دو (طباطبایی

  ها: ناپایداري غم و شادي است. بررسی سایر گزینه» 2«ـ مفهوم عبارت سؤال و گزینه » 2«گزینه  -21

  ناپایداري عمر و غنیمت شمردن فرصت»: 1« گزینۀ

  نگري آینده»: 3« گزینۀ

  ی)نژاد) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قرابت معنای (طباطباییناپایداري غم »: 4« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطبایی هاست. و عبارت سؤال رسیدن بهار و شکوفایی گل» 4«ـ مفهوم مشترك گزینه » 4«گزینه  -22

  ها: ، محو شدن عاشق پس از عشق حقیقی است. بررسی سایر گزینه»3«ـ مفهوم بیت سؤال و گزینه » 3«گزینه  - 23

  کند. ن را رسوا میسخن گفتن، جاهال»: 1«گزینۀ

  هراسد. انسان آزاده از مرگ نمی»: 2«گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قرابت معنایی) (طباطباییفدا کردن جان در راه معشوق »: 4«گزینۀ

  نژاد) (ترکیبی ـ قرابت معنایی) (طباطباییدرست است. » 1«ـ ترتیب مفاهیم ذکر شده در گزینه » 1«گزینه  -24

بـه  » ج«به اثرگذاري سخن عشق و بیـت  » ب«، احتیاط کردن در سخن گفتن است. بیت »د«و » الف«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2«گزینه  - 25

  )اول ـ قرابت معنایینژاد) (پایه دهم ـ درس  (طباطباییناپایداري انسان اشاره دارد. 

 زبان عربی

هـاي   سرچشـمه  پس آشکار شـد / ینـابیع الحکمـۀ:    هرَت:ظَبراي خدا / فَ / للّه:هفتاد صبح  مخلص شدم / سبعین صباحاً: ـ أَخْلَصت:» 2«گزینه  -26

 ها: بر زبانم. دالیل رد سایر گزینه از قلبم / علَی لسانی: حکمت / من قلبی:

  ست. روز، مخلص شد، سرچشمه اشتباه ترجمه شده ا»: 4«نود روز، مخلص شد / گزینه »: 3«نود، سپس، سرچشمه / گزینه »: 1«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)

از  پس هنگامی کـه برگشـتند / مـن الحفلـۀ:     بر شانه بت بزرگ / فلما رجعوا:تبر / علی کَتف الصنَم الکبیر:  آویخت / الفأس: ـ علَّقَ:» 4«گزینه  - 27

  ها:  دالیل رد سایر گزینه شکسته. هایشان / مکَسرَةً: بت دیدند / أصنامهم: جشن / شاهدوا:

  گشتند بت بزرگی، باز می»: 1«گزینه 

  شان دیدید. هاي شکسته بزرگ بعد از تبر اضافه است، بت بزرگی، بت»: 2«گزینه 

  شان هاي شکسته گشتند، بت قرار داد، باز می»: 3«گزینه 

   )(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمهاشتباه ترجمه شده است. 
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به مشهد مقدس  از شرکت ما / إلی مشهد المقدسۀ: شش کارمند / من شرکتنا: سفر کرد در جمله سفر کردند / ستَّۀ موظّفین: ـ سافر:» 1«گزینه  -28

 پایان هفته  باز خواهند گشت / نهایۀ األسبوع: براي زیارت امام هشتم / سیرجعونَ: / لزیارة اإلمام الثامن:

  مستقبل. دالیل رد سایر گزینه: فعل مضارع سـ شود مستقبل (آینده) ترجمه می شود / سیرجعون: اده ترجمه میفعل ماضی س سافر:

  ـ سفر کرده بودند، زیارت کنند تن از»: 2«گزینه 

  مند ترجمه نشد ـ تا زیارت کنند(از) بعد از شش کار»: 3«گزینه 

   (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)سفر کرده بودند »: 4«گزینه 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 4«گزینه  -29

  سرسبزي دارد (اشتباه است)»: 3«بلند / گزینه »: 2«این ـ شاخه / گزینه »: 1«گزینه 

   (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس اول ـ ترجمه)تر و تازه  ها / النّضرَة: خهشا آن / الغصون: ها: تلک: کلید واژه

ایمـان آوردنـد،    پسران، آمنـوا:  بکشید / أبناء: از جانب ما / أقْتُلوا: آورد / من عندنا: هنگامی که براي آنان آورد / جاءبـ: ـ لما جاءهم:» 3«گزینه  -30

  ها:  یل رد سایر گزینهبا او دال اند / معه: ایمان آورده

  آمد، فرزندانی »: 1«گزینه 

  ها، آورده بودند حق، آن»: 2«گزینه 

  حق، آمد، آورده بودند»: 4«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)اند.  همگی اشتباه ترجمه شده

  ها:  چهل قدم. دالیل رد سایر گزینه بشنود / أربعین قدماً: / علی سماع:صداي ساعت  تواند / صوت الساعۀِ: می سگ / یقدر: ـ الکلب:» 1«گزینه  -31

  قادر است/ مسافتی/ قدمی »: 2«گزینه 

  اضافه است/ قدمی/ تشخیص دهد »فقط»: «3«گزینه 

  اضافه است/ مسافت در ترجمه نیامده است/ قدمی  »حیوانی است»: «4«گزینه 

  علوي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (گروه مؤلفانهمگی اشتباه ترجمه شده است. 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  - 32

  جذْوتُها پاره آتش آن: اش: شعلهنگرم: بنگر: اُنظر /  می»: 1«گزینه 

  شود. ماضی استمراري ترجمه می فعل مضارع کان دانستید نمی دانید: نمی»: 2«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس اول ـ ترجمه) قومه  قومش حاول / قوم تالش کرد کرد تالش می»: 4«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهمـ  دروس اول و دومـ  ترجمه)  باشد. که به اشتباه سبز گفته شده است!  باشد. أصفَرْ به معناي زرد می اشتباه می» 2«ـ گزینه » 2«ه گزین - 33

اي کـه   ابراین تنها گزینهگوید، هر کس یک نیکی بیاورد پس ده تا مانند آن براي او (پاداش) است. بن عبارت قرآنی صورت سوال میـ » 2«گزینه  -34

  ها: است. بررسی سایر گزینه» 2«به این مفهوم اشاره دارد بیت گزینه 

  یابید. چه از نیکی براي خودتان پیش بفرستید آن را نزد خدا می آن»: 1«گزینه 

  الحساب است. آنان پاداششان نزد پروردگارشان است قطعاً خداوند سریع»: 3«گزینه 

   (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ مفهوم) کند. براي آخرت توصیه می  توشهبه ذخیره »: 4«گزینه 

  شود.  رد می» 4«و » 2« هاي قَد حدثَنا، صحیح است پس گزینه ـ با ما سخن گفته است:» 3«گزینه  -35

  شود.  نیز رد می» 1«ترکیب وصفی است پس گزینه  ،»القرآن الکریم« قرآن کریم:

  آید.  الیه و سپس صفت می ترکیب وصفی اضافی است و در زبان عربی ابتدا مضاف ،»أقوامهِم الکافرینَ« د:اقوام کافر خو

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ تعریب)

  ترجمه متن:

ـ  یچرا؟ م یدسپر یمادرم م یانداختم و وقت یم يا را گوشه یدقلم سف یدمخر یم یبار بسته مداد رنگ کودك بودم هر یوقت« کنـد. و بعـد از    یگفتم رنگ نم

 یـتش جز رنـگ واقع  رنگی کند و به آن ینم یرا مخف یقتکند؟ چون راستگو و پاك است و حق یرنگ نم یدکه چرا سف یدمفهم یبزرگ شدم به خوب که ینا

چـون   یمکـرد  ینم یپاکمان کوتاه يها و دل یدمانسف يها کاش در مورد قلم يا .کردم ینم یگاه در موردش کوتاه یچدانستم ه یرا م ینو اگر ا بخشد نمی

  »که در زندگیمان به پاکی برگردیم به آن نیاز داریم. ما براي این یمتا اشتباهاتمان رو پاك کن یازمندیمن یدبه قلم سف یمانما در همه کارها

  »:4«باشد. ترجمه گزینه  درست می» 4«ـ با توجه به متن گزینه » 4«گزینه  -36

  ها:  ترجمه سایر گزینه» راي از بین بردن خطاهاستقلم سفید ب«

  هاي بسته مداد رنگی را دوست داشتم! همه رنگ»: 1«گزینه 

  کردم.   اي پرت می بعضی از مدادها را به گوشه»: 2«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ درك متن)کند.  از همان کودکی فهمیدم که چرا سفید رنگ نمی»: 3«گزینه 
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چون گفته: زیرا کـه آن   باشد، خطا می» 1«کند زیرا ... ترجمه گزینه  ـ با توجه به عبارت که گفته دانستم که چرا رنگ سفید رنگ نمی» 1«گزینه  -37

  ها:  باشد. تشریح سایر گزینه درست می ها کند. سایر گزینه حقیقت را همیشه مخفی می

  پاك و راستگو است. »: 2«گزینه 

   پوشاند. حقیقت را نمی»: 3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ درك متن) کند. زیرا با رنگش واقعیت را آن گونه که هست عیان می»: 4«گزینه 

  ها: براي چه به مداد سفید نیاز داریم؟ ترجمه گزینهـ » 3«گزینه  -38

»: 4«براي از بین بردن اشـتباهاتمان / گزینـه   »: 3«زیرا آن رنگ شاد است. / گزینه »: 2«که در زندگی بزرگ شویم. / گزینه  براي این»: 1«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ درك متن)مان  براي از بین بردن کودکی

 شود.  می» 2«با توجه به معناب عبارت که پرسیده درباره چه کسانی در زندگی نباید کوتاهی کنیم؟ پاسخ براساس متن گزینه ـ » 2«گزینه  - 39

  ها: اي پاك دارند. ترجمه سایر گزینهه درباره کسانی که قلب

  خرند. هایی که مداد رنگی می درباره آن»: 1«گزینه 

  ها نیاز داریم. درباره کسانی که در زندگی به آن»: 3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (ترکیبی ـ درك متن)اندازند.  هاي سفید را دور می درباره کسانی که قلم»: 4«گزینه 

  ها:  د سایر گزینهـ دالیل ر» 2«گزینه  -40

  ـ فاعله اَنت» تسأیل«للمخاطب ـ مصدره »: 1«گزینه 

  ـ جملۀ اسمیۀ» ت«حرف زائد »: 3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ تجزیه و ترکیب)للمخاطب ـ مزید ثالثی »: 4«گزینه 

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  -41

  ۀماضی ـ للغائب ـ جملۀ إسمی»: 1«گزینه 

  للغائب»: 2«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب)ماضی ـ مصدره تهمیل »: 4«گزینه 

  ـ البیضاء صفت یا نعت براي أقالم است. » 4«گزینه  -42

  ها: دالیل رد سایر گزینه

  نکرة ـ اسم تفضیل»: 1«گزینه 

  مفرد مذکر»: 2«گزینه 

  یهال اسم تفضیل ـ مضاف»: 3«گزینه 

  آید.   می» فَعالء«دقت کنیم اگر اسم تفضیل بر رنگ و عیب داللت کند دیگر اسم تفضیل نیست و مؤنث آن بر وزن 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب)

  م و دوازدهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)(گروه مؤلفان علوي) (پایه دهباشد.  باشد شکل صحیح آن متَراکم می ـ متراکم اشتباه می» 1«گزینه  -43

در جـاي  » هاي گوناگون هاي زنانه داراي رنگ از لباس ......................بارد /  بخاري پراکنده در آسمان و از آن باران می ......................«ـ » 1«گزینه  -44

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس اول ـ واژگان) آید. می» الفستان: پیراهن زنانه«و جاي خالی دوم » الغیم: ابر«خالی اول 

  ها: ترجمه گزینهـ » 4«گزینه  -45

  اسم شریفت چیست اي برادرم؟ ـ خیر متاسفانه»: 1«گزینه 

  من خوبم و تو چطوري؟ ـ صبح بخیر دوست من»: 2«گزینه 

  .آیا پیش از این به مازندران سفر کردید؟ ـ من اهل شهر کرمان هستم»: 3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ مکالمه)ایران را چگونه دیدید؟ ـ قطعاً آن کشور زیبایی است. »: 4«گزینه 

أربـع و  » 2«تسعۀ و تسعین در گزینـه  » 1«در گزینه «ـ الثالث از اعداد ترتیبی است ولی بقیه اعداد همگی جزء اعداد اصلی هستند. » 4«گزینه  -46

 شَرَ» 4«ثالثۀ عشر، سبع در گزینه » 3«سعون در گزینه و تخمسون، ستها: همگی اعداد اصلی هستند. ترجمه گزینه» تسعۀ ع  

  خداوند نود و نه جزء از رحمت خود را نزد خویش نگه داشت!»: 1«گزینه 

  برادرم پنجاه و چهار گوسفند و من نود و شش گوسفند دارم.  »: 2«گزینه 

  آموز دختر در مسابقه شرکت کردند! پسر و هفت دانشآموز  سیزده دانش»: 3«گزینه 

   (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قواعد)به همراه نوزده دوستم به کربال براي زیارت امام سوم رفتم! »: 4«گزینه 

  ها: باشد. تشریح سایر گزینه د میهمگی اسم هستند پس شش اسم در این عبارت موجو» لـِ ، و«جز  همه کلمات به» 1«ـ در گزینه » 1«گزینه  -47

  همگی اسم هستند مجموعاً چهار اسم. » دروس، نا، إمتحانات، نا»: «2«گزینه 

  همگی اسم هستند مجموعاً چهار اسم. » المطر، السماء، الغُصون، نَضرة»: «3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس اول ـ قواعد)پنج اسم.  همگی اسم هستند مجموعاً» األحادیث، التّالیۀ، ترجمۀ، ها، الصحیحۀ»: «4«گزینه 
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  ها:  . بررسی سایر گزینهبا توجه به ترجمه این گزینه نادرست است» بیست و چهار به عالوه پنج مساوي است با هفده«ـ » 3«گزینه  - 48

96نود و شش منهاي بیست و شش مساوي است با هفتاد   »: 1«گزینه  26 70    

7هفت ضرب در یازده مساوي است با هفتاد و هفت    »: 2«گزینه  11 77     

هفتاد و پنج منهاي سه مساوي است با هفتاد و دو    »: 4«گزینه  75 3   (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)   72

(سـوم شـخص مفـرد    » أرسـل «با توجه به ترجمه دو فعل .» آشکار کنندتا راه مستقیم و دین حق را  فرستادد پیامبران را خداون«ـ » 2«گزینه  -49

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) (سوم شخص جمع) مناسب هستند.» یبینوا«مذکر) و 

ها فقط یک فعـل امـر    (إقْرأ ـ عین) فعل امر هستند. در سایر گزینه » 4«در گزینه  ـ عبارت خواسته شده که فعل امر آن بیشتر باشد» 4«گزینه  -50

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دهم ـ درس اول ـ قواعد)أُدخلوا »: 3«إجعل / گزینه »: 2«أطْلبوا / گزینه »: 1«وجود دارد. گزینه 

  دین و زندگی

بخشد، عالوه بر آن  سازد و امید به آینده زیباتر را نوید می سازد، استعدادها را شکوفا می ا میـ اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیب» 3«گزینه  - 51

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ها باشد.  تواند برترین عبادت می

ـ   تی ها و مخلوقات است. در صور بیانگر فقر ذاتی انسان »...یا ایها الناس انتم الفقراء« ـ آیه شریفه» 4«گزینه  - 52 ن که حدیث شریف امـام بیـانگر ای

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول) بخش خداوند است. حقیقت است که جهان جلوه حق است و هر موجودي به اندازه خودش تجلی

ـ  توانیم ذات چیستی، حقیقت و ماهیت او را توانیم هستی، صفات و اسماء خداوند را بشناسیم اما نمی ـ ما می» 2«گزینه  -53 ابیم زیـرا خداونـد   دری

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.  دود دارد و ذهن ما نمیحقیقتی نامح

ه باشـد ثانیـاً: در   ـ طبق فرمایش پیامبر (ص) در حدیث افضل العباده ... اندیشه و تفکر با داشتن این دو ویژگی اوالً مـداوم و پیوسـت  » 1«گزینه  -54

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)و قدرت او باشد، افضل و برترین عبادت است. صفات خداوند 

  اند:   ها شناخت پیدا کنیم دو دسته خواهیم درباره آن ـ موضوعاتی که می» 2«گزینه  -55

  گیرند. دسته اول: موضوعاتی که در محدوده شناخت ما قرار می

  ها را ندارد. نامحدود هستند که ذهن ما گنجایش آندسته دوم: موضوعات 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)هاي دور جزء دسته اول هستند.  امکان شناسایی کهکشان

قابـل   آید، اما هـدفی  که انسان بتواند با هر چیزي خدا را را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل به نظر می ـ این» 4«گزینه  -56

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)دسترس است به خصوص براي جوانان و نوجوانان که پاکی و صفاي قلب دارند. 

گیرند و به سبب او پیدا و آشکار  کند یعنی تمام موجودات، وجود خود را از او می ها و زمین معرفی می ـ خداوند خودش را نور آسمان» 3«گزینه  -57

شـود از   ها و زمین مشـاهده مـی   به وجود او وابسته است به همین دلیل اگر اثري از نور وجود و روشنایی هستی در آسمانشوند و وجودشان  می

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول) خداوند است.

به نیازمندي انسان به خدا در پیدایش و بقاء  »انتم الفقراء«افزایش بندگی/ آیه  شتر فقر و نیاز یدرك بـ افزایش خودشناسی» 2«گزینه  -58

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول) دارد.اشاره 

هاي جهان که  پیدایش است بر اساس این مقدمه پدیده اثبات نیازمندي جهان به خدا در بیانگر مقدمه دوم در...» ذات نایافته «ـ بیت » 2«گزینه  - 59

 اي هستند که خودش پدیده نباشد بلکه وجودش از خودش باشد.  پیدآورنده هودشان از خودشان نیست براي موجود شدن نیازمند بوج

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)

  کنیم.   یابیم و حضورش را درك می ـ هر کدام از ما (هر انسانی) براساس فطرت خویش، خدا را می» 2«گزینه  -60

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)ا است پس ربطی به عاقل و خردمند فقط ندارد. ه ی به صورت فطري براي همه انسانداشناسنکته: خ

هاسـت.   جا کردن مواد و چیـنش آن  به کار بنّا فقط جا .ده و نه خواص آن اجزا رانّا نه اجزاي ساختمان را پدیدآورـ در ساختن مسجد، ب» 1«گزینه  -61

  اول)ازدهم ـ درس دو ه(باغانی) (پای

یگري محتاج نیست و در ذات خـود  نیاز خداست، او در هستی خود به د ـ این عبارت شریفه بیانگر این مفهوم است که تنها وجود بی» 1«گزینه  -62

  پایه دوازدهم ـ درس اول)((باغانی) نیاز است.  ی و بیغن

کس که فراوان یاد مرگ باشد این معنا با آیه فال خوف علیهم ...  ست و آنـ حدیث شریف پیامبر (ص) مؤید آمادگی براي روز قیامت ا» 4«گزینه  -63

  ـ درس چهارم) دهم(باغانی) (پایه ارتباط مفهومی دارد. 

  کند. (یهلکنا الدهر) ـ این آیه از زبان کافران است و آنان معتقدند که فقط گذشت روزگار انسان را نابود می» 4«گزینه  -64

  )چهارم(باغانی) (پایه دهم ـ درس 

آمده است و امام حسـین  ...» من آمن باهللا «ـ بازتاب و نتیجه دیدگاه معتقدین به معاد این است که هیچ اندوهی ندارند و این در آیه » 2«گزینه  -65

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس چهارم)ها ...)  (ع) فرمودند مرگ چیزي نیست مگر پلی که شما را به ساحل سختی

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس چهارم)من باهللا و الیوم االخر مربوط به نگرش الهی درباره مرگ است. ـ آیه من آ» 2«گزینه  -66

در آیـه بـه معنـی زنـدگی     » حیـوان «کند و کلید واژه  عنوان هدف فرعی معرفی می ـ اشاره به سرگرمی و بازیچه بودن دنیا آن را به» 3«گزینه  -67

  )ایه دهم ـ دروس اول و سوم(باغانی) (پسازد.  یراستین و حقیقی، اصیل بودن آن را نمایان م
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  کند. دار بودن آفرینش اشاره می در ادامه آیه، به هدف» حق«به بیهوده نبودن جهان و کلید واژه » العبین«ـ کلید واژه » 3«گزینه  - 68

  اول) (باغانی) (پایه دهم ـ درس

ها بایـد ارزش   ها و دل بستن به آن رود، براي انتخاب صحیح هدف ی میـ هر کس با بینش و نگرش (اندیشه) خاص خود به سراغ هدف» 2«گزینه  -69

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)ها را مشخص کنیم.  هدف

رساند و  کند که در نهایت ما را به تقرب الهی می نهایت طلب تنها خدا و بندگی او را به عنوان  هدف نهایی خود انتخاب می ـ انسان بی» 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس اول)(العبین) باشد.  یچهتواند باز حق و حکیمانه است نمی هخلقتی ک

  ـ» 1«گزینه  -71

  
  (باغانی) (پایه دهم ـ درس دوم)

یک عامل درونـی   هترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست که مقصود همان نفس اماره است ک فرمایند دشمن ـ امام علی (ع) می» 1«گزینه  - 72

  ـ درس دوم) دوازدهم(باغانی) (پایه  .است

  دارد. طلبی بازمی هایش انسان را از راحت هاي زودگذر مربوط به قدرت تعقل است وجدان با محکمه ـ بازداشتن از خوشی» 2«گزینه  -73

  انی) (پایه دهم ـ درس دوم)(باغ درستی نیامده است. به معناي نتیجه، معلول، پیامد و ثمره است که به» 3«نکته طالیی: کلمه تابع در گزینه 

شود که انسان از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است. بعد جسمانی مـادي و بعـد    ـ از تدبر در آیات قرآن کریم استنباط می» 3«گزینه  -74

  ـ درس سوم) (باغانی) (پایه دهمحضرت یوسف (ع) مؤید رؤیاهاي صادقه است.  يروحانی غیرجسمانی و غیرمادي است. داستان و ماجرا

  بهره کسانی است که ایمان به خدا و روز قیامت و انجام عمل صالح را با هم دارند.» فال خوف علیهم و ال هم یحزنون«ـ پیامد » 3«گزینه  -75

 ـ درس چهارم) دهم(باغانی) (پایه  ) و عمل صالحا3ً) والیوم االخر، 2) من آمن باهللا، 1

  زبان انگلیسی

  آموزي ضروري است. به موقع آمدن به کالس براي هر دانشـ معلم گفت که » 4«گزینه  -76

  رود: به کار می toمصدر با  itتوضیح: در ساختار ویژه با 

  .... .  مصدر  مفعول)  for ( اسم / صفت  فعلIt   to be   

. …. to comeIt was necessary for every student   

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  ـ قدرتمندترین فرد در آمریکا رئیس جمهور است. » 4«گزینه  -77

الجزایـر یـا مجمـع   که به صورت جمع باشد یا اینکه مجمـع  ف تعریف نیاز ندارد مگر اینتوضیح: نام کشور جزو اسامی خاص است و بنابراین حر

جمهور به عنوان یک اسم عام نیاز به حرف تعریف دارد و چون در این تست یک اسم مشخص است  . رئیس(the United States)االیالت باشد 

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس اول ـ گرامر) دارد. theنیاز به 

  اي؟ واژگان را خریده ـ الف: چرا این فرهنگ» 2«ینه گز -78

  ب: چون قصد دارم معانی کلمات جدید را در آن پیدا کنم.

شـود. خریـدن    بیـان مـی   + am/ is/ are going to]فعل سـاده   [ریزي قبلی با زمان آینده قطعی  توضیح: قصد انجام کاري در آینده با برنامه

  را انتخاب کنیم.» 2«یافتن معانی کلمات قصد قبلی داشته است بنابراین باید گزینه  دهد که فرد براي دیکشنري نشان می

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .بدهیمتوانیم مقداري به شما  ـ متأسفم که ما قهوه خیلی زیادي نداریم، اما می» 2«گزینه  - 79

  ) تقویت کردن4  ) قرض گرفتن3  ) اختصاص دادن، دادن2  ) خرج کردن، گذراندن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  گذاشت تا آن پیرمرد بتواند روي صندلی بنشیند. زانوهایشـ مادر بچه را روي » 1«گزینه  -80

  ) بسته4  ) مورد، پرونده3  ) آغوش2  ) زانو، آغوش1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)
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  .ام ثبت کردهطول سفرم به اروپا دیدم در دفترم چه را در  ـ من هر آن» 2«گزینه  -81

  ) ثبت کردن، ضبط کردن2    ) پردازش کردن، فرآوري کردن1

  ) تولید کردن4    ) فراهم کردن، تأمین کردن3

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  یاز دارد.کوشی زیاد ن و سخت تعهدـ رسیدن به سطح  باالیی از مهارت به استعداد، » 3«گزینه  -82

  ) قدردانی4  ) تعهد، وقف3  ) توصیف2  ) تأسیس، مؤسسه1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  چرب بگیرد. پزشکش تصمیم گرفت ورزش کند و یک رژیم غذایی کم توصیهـ جنت به » 3«گزینه  -83

  ) مراقبت، دقت4  ) توصیه3  ) توجه، احترام2  ) احترام1

  م ـ درس اول ـ واژگان)(معتمدي) (پایه دوازده

  ام. ـ الف: پدر، من از رفتارم شرمنده» 4«گزینه  - 84

  .بخشیدمب: ایرادي ندارد؛ تو را 

  ) عفو شده4  ادب ) بی3  ) بیرحم2  ) آرام، خونسرد1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  اند. ـ الف: همه دوستانت برایت هدایاي گرانبهایی خریده» 1«گزینه  -85

  ؟ام بودهاین (لطف)  سزاوارام که  کار کرده چه ب: من

  ) ارج نهادن به4  ) اداره کردن3  ) قدردانی کردن2  ) سزاوار بودن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  قوانین جدید را بپذیرد. که جاي این  بهـ جیمز تصمیم گرفت استعفا دهد » 4«گزینه  - 86

  جاي، در عوضِ ) به4  ) تعجبی ندارد3  مدتی) پس از 2  طور ناگهانی ) نه به1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  به ویروس کرونا ناآگاه هستند. ابتالـ متأسفانه افراد زیادي هنوز در مورد چگونگی » 2«گزینه  -87

  ) پیدا کردن4  ) دادن، اختصاص دادن3  ) گرفتن2  ) گرفتن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان) catch / get a diseaseري نکته: گرفتن / مبتال شدن به یک بیما

  ترجمه کلوز تست:

هـاي پزشـکی    در دانشـکده  انـد  اجازه یافتهبوده که آنان  اخیراند. با این حال، تنها در دوران  عهده داشتهه در طول تاریخ، زنان وظیفه مداواي بیماران را ب

هـا   هایی بودند که در باب بیمـاري  اند. نخستین پزشکان مؤنث، راهبه مدرن نموده پزشکیر همین دوره کوتاه، کمک بزرگی به بریتانیا آموزش ببینند. اما د

  (معتمدي)شدند.  شمرده می محترمگران زن شفاگرانی ماهر و  . در روم باستان، درمانکردند آماده میدادند و دارو  و جراحات توصیه ارائه می

  ـ» 3«گزینه  -88

  ) متداول، مشترك4  ) اخیر3  ) کل، کامل2  ري) فو1

  (کلوز تست) 

  ـ » 2«گزینه  -89

  بینی کردن ) پیش4  ) انتخاب کردن3  ) اجازه دادن2  ) آموزش دادن1

  (کلوز تست)

  ـ» 2«گزینه  - 90

  ) پزشک4  ) تدبیر، استراتژي3  ) دارو، پزشکی2  ) دارو1

  (کلوز تست)

  ـ» 3«گزینه  -91

  ) تشخیص دادن4  ه کردن) آماد3  ) تولید کردن2  ) تأسیس کردن1

  (کلوز تست)

  ـ» 1«گزینه  -92

  ) پیشرفته، اصالح شده4  ) خاص3  ) موجود، در دسترس2  ) محترم1

  (کلوز تست)

  ترجمه متن اول:

که عظمت آتن بـه پایـان رسـید     افالطون فیلسوف یونانی تأثیر عظیمی بر تفکر و ادبیات جهان داشته است. او در طول جنگ پلوپونزي هنگامی

مند بود روي برگرداند و خود را وقف فلسفه کند. بـه عبـارت    هاي حاکمان جدید باعث شد که او از سیاست که به آن عالقه عدالتی د. بیبزرگ ش

  دیگر، او مطالعه کرد و تالش نمود تا حقیقت جهان اطرافش را درك کند و توضیح دهد.
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نوشت. در دو تا از آثارش، او در مورد مرگ سـقراط   و او سخنان استادش را می نام سقراط بود افالطون مشهورترین شاگرد معلم یونانی دیگري به

باشند سقراط را گوینده اصـلی قـرار داد. در ایـن     هایش که شامل گفتگوهاي خیالی راجع به فلسفه می توضیحاتی داد. افالطون در اکثر دیالوگ

زیبـایی  «، »عـدالت چیسـت؟  «ورد سقراط، او تالش کـرد بـراي سـؤاالتی همچـون     هایش را ارائه داد. به دنبال م ها بود که افالطون ایده دیالوگ

  پردازد. هاي افالطون به نام جمهوري به توصیف مدینه فاضله می ترین دیالوگ هایی بیابد. یکی از بزرگ پاسخ» خوبی چیست؟«و » چیست؟

ه نه براي منفعت خودشان بلکه براي خیرخواهی کـل مـردم کشـور    افالطون بر این باور بود که حاکمان باید از دوران خردسالی آموزش ببینند ک

  (معتمدي)حکومت کنند. با این وجود، شاهزاده جوانی که شاگرد خود افالطون بود به بدي هر کس دیگري حکومت کرد. 

  خود را وقف فلسفه کرد. عدالتی حاکمان بیـ طبق متن، افالطون به دلیلِ » 4«گزینه  - 93

  ست نداشت.) این که سیاست را دو1

  ) این که او مطالعه کرد و تالش کرد حقیقت را درك کند.2

  ) این که عظمت آتن به پایان رسید.3

  (درك مطلب)

  افالطون مشهورترین معلم سقراط بود.ـ کدام جمله در مورد افالطون صحیح نیست؟ » 3«گزینه  -94

  ) افالطون از سقراط در اثر مکتوبش نام برد.1

  ا در اثرش شرح داد.) افالطون مرگ سقراط ر2

  ) افالطون تأثیر عظیمی بر تفکر و ادبیات جهان داشته است.4

  (درك مطلب)

  افالطون خودش یکی از افراد در مکالمات است.هاي افالطون صحیح نیست؟  یک از موارد زیر در مورد دیالوگ ـ کدام» 3«گزینه  - 95

  باشند. ها در مورد موضوعات مهمی می ) آن1

  مسائلی در فلسفه هستند.ها در مورد  ) آن2

  باشند. ) مکالمات محصول ذهن افالطون می4

  (درك مطلب)

  باشد. می کشوردر پاراگراف سوم به معنی  stateـ کلمه » 1«گزینه  -96

  ) سازمان4  ) شیوه، رفتار3  ) وضعیت2

  (درك مطلب)

  ترجمه متن دوم:

ها حاکی از آن است که پنیـر چِـدار    آوري گردیده است. یکی از این یافته حیرتتحقیق علمی بر روي پوسیدگی دندان اخیراً موجب دستیابی به کشفیات 

ها پیشگیري نماید. از قرار معلوم اگر این پنیر بالفاصله پس از خوردنِ شکر مصـرف شـود،    تواند عمالً از پوسیدگی دندان (نوعی پنیر سفت زرد رنگ) می

رود ایـن مـاده غـذایی مـزاحم اسـیدي       د. دلیل این تأثیرگذاري پنیر نامعلوم است. گمـان مـی  گرد هاي انسان می باعث کند شدن روند پوسیدگی دندان

کنند. اگر چنین باشد، این پنیر نخستین خـوراك رایجـی اسـت     گردد که اسید تولید می هایی می پوساند یا مانع فعالیت باکتري ها را می شود که دندان می

انگیز دیگر آن بوده که برشتوك خیلی شیرین، خواه حـاوي هشـت درصـد شـکر      یافته پژوهشی حیرت که از چنین خاصیت ارزشمندي برخوردار است.

  (معتمدي)ها مؤثرند. باشد خواه حدود هشت برابر این مقدار، تقریباً به یک اندازه در پوسیدگی دندان

   باشد. می دو عددها اشاره شده،  به آن  ـ تعداد کشفیاتی که در این متن» 2«گزینه  - 97

  ) هشت عدد4  ) سه عدد3  یک عدد )1

  (درك مطلب)

  .دهد ها را کاهش می سرعت پوسیدن دندانـ پنیر چدار ظاهراً » 4«گزینه  -98

  کند. تر می ) طعم شکر را شیرین1

  کند. ) به هضم غذا کمک می2

  شود. ها می ) مانع کار دندان3

  (درك مطلب)

  کند. اشاره می برشتوكدر سطر ششم به  "they"ـ کلمه » 3«گزینه  -99

  ) انواع شکر4  ها ) دندان2  ) مردم1

  (درك مطلب)

  .ادامه خواهد یافتتوان دریافت که تحقیق بر روي رابطه میان پنیر و پوسیدگی دندان  ـ از متن می» 1«گزینه  - 100

  ) پذیرفته نشده است.2

  اي کند خواهد شد. طور قابل مالحظه ) به3

  عیب و نقص بوده است. ) بی4

  (درك مطلب)
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  ریاضی و آمار

  ـ» 2«گزینه  -101

   5 7 3 2 17  
   )شمارشپایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 3«گزینه  -102

  3 2 1 6   
   شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 3«گزینه  - 103

  
   شمارش)ول ـ پایه دوازدهم ـ فصل ا(گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 4«گزینه  -104

  
   شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 2«گزینه  - 105

( !)! ( )! !

! ! !


  

3 3 2 6
360

2 2 2
   

   شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 1«گزینه  -106

  
! ! !3 2 2 6 2 2 24        

   شمارش)اول ـ پایه دوازدهم ـ فصل (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 2«گزینه  - 107

n(n (n )! (n )!) n(n )!(n ) (n )!        1 1 1 1 1                            

   شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 4«گزینه  -108

! 6   کلماتکل  720


( ر پ) پ  و ر کنار هم       گ ل ي ا

1 2 3 4 5
   

! !   5 2 120 2 240   

 720 240 480   
   شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 2«گزینه  -109

! 5 120   
   شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 1«گزینه  -110

!5   
  شمارش)پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 3«زینه گ -111

x
  

1
4 2 2   

( x) ( x)( ) ( ) (x ) x
xx x

    2 2 21 1 1
2 1

x
 

1
2

x


1
x    :با روش مستقیم 2

  اتحاد)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 3«گزینه  -112

xy
( x y) x y xy x y


          

22 2 2 2 2 22 5 4 4 25 4 25 8 17   

x y


2 24 17

4 4
   

  اتحاد کمکی)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (
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  ـ» 4«ینه گز -113

( x ) x
x x

      2 2 2
2

1 1
3 5 9 25 3 22

2 4
   

  اتحاد)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 1«گزینه  - 114

   

1

1 1

1 2 1 1 2 1 4

   

  مثلث خیام)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 1«گزینه  -115

( )   5 51 1   مجموع ضرایب   

  مثلث خیام)ه دهم ـ فصل اول ـ پای(گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 1«گزینه  - 116

(x ) عامل تجزیه است    3
x

x
( )

 


      

3

3
1 9 12 4 1 1 1


   

  ) تجزیهپایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 2«گزینه  -117

x
(x )(x )

x

 
   

 

1
1 2

2
   

  ت گویا)دامنه عبارپایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  کنیم. تقسیم می 2صورت و مخرج را بر  ـ» 3«گزینه  -118

x x (x )
(x )

x x

  
  

 

2 24 4 2
2

2 2
   

  عبارات گویا)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ» 2«گزینه  -119

x(x x ) (x )
x

x(x ) (x )

  
  

 

2 22 1 1
1

1 1
   

  عبارات گویا)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) ( 

  ـ» 4«گزینه  -120

a (a )a a a

aa

 
 



2

2

22 4

24 (a ) (a ) 2 2

a a a a (a )

a a a (a )

    
    

   

4 4 2 4 2 2
2

2 2 2 2
  

  عبارات گویا)پایه دهم ـ فصل اول ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  اقتصاد

ریزي و تالش خود در مواد و محیط پیرامون خود تغییر ایجاد و  تواند آگاهانه و با برنامه ـ الف) انسان قدرت خلق اشیا را ندارد؛ اما می» 2«گزینه  -121

  ها را انتخاب کند. ان براي رفع نیازها، از منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه استفاده و بهترینکند انس تولید کند. ب) دانش اقتصاد کمک می

  )23و  8گیرد؟ ـ صفحه  رد استفاده قرار میطور مستقیم مو آیا منابع و امکانات طبیعت بهمقدمه، دوم ـ اول و (بخش اول ـ فصل (نوري) 

دست آمده از احیاي منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یـا مبـادالتی در    زت شده و یا محصوالت بهـ الف) ترکیب و تبدیل مواد حیا» 2«گزینه  -122

   آید؛ مثل صنایع غذایی، پوشاك، پتروشیمی. دست می ها به آن

  دهد. کارآفرین، نوآور و خطرپذیر است. در هر کسب و کاري نوآوري ضرب در خطرپذیري، میزان کارآفرینی را نشان میب) 

  )24(بخش اول ـ فصل دوم ـ تولیدکنندگان ـ صفحه  (نوري)

هـاي خـودروي    م کاشت، بـذر گنـدم را از گنـدم   دطور مثال اولین انسانی که گن ـ الف) بدون حیازت، اولین تولید انسان ممکن نبوده است؛ به» 3«گزینه  -123

 )24(بخش اول ـ فصل دوم ـ تولیدکنندگان ـ صفحه (نوري)  دست آورده بود. وحشی به
و معتقد است کـه   دهد ـ این آیه اشاره به اهمیت اقتصاد در زندگی انسان دارد. اسالم دنیا و آخرت را همراه با هم مورد توجه قرار می» 3«ینه گز -124

  )17هاي اسالمی ـ صفحه  (بخش اول ـ فصل اول ـ اقتصاد و آموزه(نوري)  رساند. هر دو در کنار هم انسان را به سعادت واقعی می

شـود   نوع و آبادانی و موفقیت کشور که نوعی عبـادت محسـوب مـی    اعی به دنبال خدمت به هممانگیزه اجت باتولیدکنندگان الف) ـ   »4«گزینه  -125

دانشمندان علوم اقتصادي هم موضوعات اقتصادي مانند تولید، مصـرف، توزیـع، تجـارت،    ب) آید.  وجود می هستند. این انگیزه با رشد عقلی به

هدف علم اقتصاد، راهنمایی انسان بـراي بهتـرین   پ) دهند.  هاي علمی مورد مطالعه قرار می ، فقر، مالیات و ... را با روشقیمت، رشد و پیشرفت

 کارگیري بهترین روش به منظور استفاده از منابع و امکانات خویش است.  انتخاب و به
  )25و  14ـ صفحه  ، تعریف علم اقتصاد، انگیزه تولیدکنندگانکند؟ ـ اقتصاد در مورد چه موضوعاتی بحث میو دوم  (بخش اول ـ فصل اول(نوري) 

www.konkur.in

forum.konkur.in



    »11«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

  )26اول ـ فصل دوم ـ عوامل تولید ـ صفحه  (بخش(نوري)  .زمین است ،ـ نام دیگر منابع طبیعی» 1«گزینه  -126

اي که به فروشگاه براي مصـرف   یاي است و ماه گیرد واسطه که در چرخه تولید قرار می ماهی براي کنسروسازي با توجه به اینالف) ـ » 1«گزینه  -127

 رود مصرفی است.  نهایی می

  شود. اي تولید می کاال: شیئی با ارزش اقتصادي و بازاري است که براي  تأمین نیاز یا خواستهب) 

  .کند و غیرملموس و غیرفیزیکی است کند و به وسیله آن نیازهایش را برطرف می چه انسان در مقابل پول خریداري می خدمات: آن

رود، زیرا وظیفه ترکیب عوامـل تولیـد را    شمار می عنوان برترین عامل تولید به انسان نسبت به سایر عوامل تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و بهج) 

  )27و  26، 20 ،19، 18، عوامل تولید، نیروي انسانی ـ صفحات ـ چند مفهوم اولیه و دوم  (بخش اول ـ فصل اول(نوري)  نیز بر عهده دارد.

کند. بحث سازمان تولید در واقـع پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه         سازمان تولید جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین می الف) ـ» 4«گزینه  -128

   تولیدکننده و صاحب اصلی محصول تولیدي چه کسی است؟

  در اظهارنامه مالیاتی سود اقتصاد (ویژه) لحاظ می شود. ب) 

  )29و  27، 24صفحه پاورقی ـ  ،، سازمان تولید(بخش اول ـ فصل دوم ـ تولیدکنندگان (نوري) کند. ه با فعالیت خود ارزش افزوده ایجاد میتولیدکنندج) 

ر هاي بازیگران به خوبی رشده کـرده؛ تقسـیم کـا    ـ براي اقتصاددانان مهم است چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، توانایی و قابلیت» 1«گزینه  -129

هاي یکدیگر را خنثی نکنند؛ بدین ترتیب مثل یک گـروه موفـق عمـل     ها شکل گرفته باشد و فعالیت افزایی بیشتر بین آن درست و تعامل، همکاري و هم

  )22فعاالن عرصه اقتصاد ـ صفحه  و(بخش اول ـ فصل اول ـ بازیگران (نوري)  کنند. می

استقالل سیاسی و فرهنگی خود، باید به رشـد و پیشـرفت اقتصـادي بـه مثابـه یکـی از        جامعه اسالمی براي حفظ هویت والف) ـ » 2«گزینه  - 130

  شود. ن ابزارها در این مسیر توجه کند. در سود اقتصادي (ویژه) عالوه بر هزینه مستقیم، هزینه غیرمستقیم (فرصت) نیز لحاظ میتری مهم

  )29و  18ـ صفحه می، درآمد و سود و دوم  ـ اقتصاد و آموزه هاي اسال (بخش اول ـ فصل اول(نوري) 

 بررسی موارد نادرست:ـ » 3«گزینه  -131

  شود.  سرمایه به دو دسته فیزیکی و مالی تقسیم می»: الف«

  نیروي انسانی وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.»: ب«

  شود. ا انحطاط انسان میروي در رفع نیازهاي مادي، موجب توقف و ی پیگیري نیازهاي کاذب و یا زیاده»: د«

(هزینه ـ فایده)  » روش انتخاب«ها اشتباه کرده، و انتخاب نادرستی داشت باشیم، اما در مورد  ممکن است در تشخیص دقیق منافع و هزینه»: ذ«

  باشد.) کنیم. (نام دیگر روش انتخاب، روش هزینه ـ فایده می گاه اشتباه نمی هیچ

  )26و 9،11ـ صفحه (نیروي انسانی و سرمایه) هاي انسان، عوامل تولید م ـ مسئله انتخاب، نیازو دو(بخش اول ـ فصل اول  (نوري)

جـویی   وري و صـرفه  بهـره افزایش را با قیمت مناسب بفروشد،  تواند به کمک بازاریابی بازار جدید ایجاد کند، کاالها ـ این کارخانه می» 1«گزینه  -132

  )30و  29خش اول ـ فصل دوم ـ درآمد و سود ـ صفحات (ب تواند خود را از ورشکستگی برهاند. می

  کنیم. ـ ابتدا درآمد کل را با ضرب تعداد دستگاه در قیمت آن محاسبه می» 3«گزینه  - 133

, , , , 7 100 000 45 319 500 000   

  کنیم. هاي مستقیم را محاسبه می سپس هزینه

, , , , 12 9 000 000 108 000   :اجاره 000

  , , , , 12 12 600 000 151 200 ,و 000 , , , 7 1 800 000 12 600   :حقوق 000

, , , , , , , , , ,    13 000 000 108 000 000 151 200 000 7 000 000 294 320   مستقیمهاي  مجموع هزینه  000

  15.120.000برابر است با  151.200.000استهالك: ده درصد 

, , , , , , , , , , , , , ,     13 000 000 108 000 000 151 200 000 7 000 000 15 120 000 17 000 000 311 320   هاي مستقیم و غیرمستقی :مجموع هزینه 000

, , , , , , 319 500 000 311 320 000 8 180   :سود اقتصادي 000

, , , , , , 319 500 000 294 320 000 25 180   :سود حسابداري 000

  )29(بخش اول ـ فصل دوم ـ درآمد و سود ـ صفحه (نوري) 

 ها: بررسی سایر گزینهـ » 1«گزینه  -134

  سرمایه مالی مستقیماً در تولید نقش ندارد.»: 2«گزینه 

  سرمایه فیزیکی حاصل کار گذشته انسان است.»: 3«گزینه 

  با تغییر اندکی در قیمت مصرف آن تغییر کند. کاالي ضروري کاالیی است که»: 4«گزینه 

  )26و  21ـ صفحه  نیروي انسانی ، عوامل تولید،ـ چند مفهوم اولیهو دوم (بخش اول ـ فصل اول (نوري) 

  ـ» 2«گزینه  - 135

, , 11000 9000 99 000   درآمد:000

, , , ,  
1

15 000 000 3 000 000
5

  هزینه فرصت:  هاي غیرمستقیم هزینه 

  سود اقتصادي: درآمد هاي مستقیم هزینه مستقیمهاي غیر هزینه

, , , , x , , x , , , , , , x , ,        15 000 000 99 000 000 3 000 000 99 000 000 3 000 000 15 000 000 81 000 000   

 )29(بخش اول ـ فصل دوم ـ درآمد و سود ـ صفحه (نوري) 
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  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »12«صفحه  

  ادبی علوم و فنون

  .ران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختشاع سرایی به سبک بود که به قصیده یـ قاآنی از گروه شاعران» 1«گزینه  -136

  تاریخ ادبیات) پایه دوازدهم ـ درس اول ـعنبران) (مژده (

  تاریخ ادبیات)پایه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( شده بودند.مدیر روزنامه و مجالت یاد» 3« ۀگزینهاي  ـ شخصیت» 3«گزینه  - 137

  شد. هاي طنزآمیز او در آن روزنامه چاپ می ري داشت و نوشتهصوراسرافیل همکا ۀروزنامـ دهخدا با » 1«گزینه  -138

  تاریخ ادبیات)پایه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده (

  تاریخ ادبیات)پایه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( مربوط به ایرج میرزا است.» 2« گزینۀـ متن » 2«گزینه  -139

نگاري بود.  اش روزنامه شد فعالیت اصلی قبالممالک مل به ادیب که بعدها از جانب مظفرالدین شاه ـ میرزا محمد صادق امیري فراهانی» 4«گزینه  -140

  تاریخ ادبیات)پایه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( اش جدا نبود. وي سردبیري روزنامه مجلس را بر عهده داشت. شعر ادیب از زندگی سیاسی

زاده و صـادق   هاي محمدعلی جمـال  جدید فارسی است. او در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستانـ دهخدا از پیشگامان نثر » 4«گزینه  - 141

  تاریخ ادبیات)پایه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( هدایت به کار رفت نقش مؤثري داشت.

  تاریخ ادبیات ـ ترکیبی)پایه دهم و دوازدهم ـ عنبران) (ه مژد( است.» 2« گزینۀهاي  ال مربوط به شخصیتؤشده در صورت سـ آثار ذکر» 2«گزینه  -142

شناسی و تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران اثر ملک الشعرا  الدین و قمر ـ داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع/ سبک ـ شمس» 3«گزینه  -143

  بررسی سایر موارد:. کاشانی ياز صبا هبهار/ گلشن صبا و خداوند نام

  گنجینه نشاط از نشاط اصفهانی/  االسالم تاریخ بیداري ایرانیان از ناظم/  محمدباقر میرزا خسروي شمس و طغرا از

  تاریخ ادبیات)پایه دوازدهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده (

  ـ بررسی ابیات:» 2«گزینه  -144

تمام دنیا نگاه کن تا معشوق آسمانی مرا ببینی  به گوید صورت و ظاهر را از بین ببر و با چشم باطن سخن از عشق آسمانی است. شاعر می»: الف«

  که کل عالم هستی را فرا گرفته.

گوید اگر فرصت نماز و عبادت تو از دست برود باکی نداري اما مراقب و نگران این هستی که خدمت  شاعر میکه  در این بیت با توجه به این»: ب«

  کردن به سلطان را از دست ندهی (رواج حس دینی) 

  دهد که دیگران را مرنجان تا خودت نیز در رنج نباشی. اعر به مخاطب خود پند و اندرز میش»: ج«

  اصطالحات عرفانی: ساقی، می، زهد»: د«

  )شناسی سبکپایه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده ( هاي فکري اشعار قرن پنجم و ششم است.) (تمام این موارد جزو ویژگی

 شود. ع است و از نوع متون موزون محسوب میداراي سج»: ب«متن »: 4«گزینه  -145

استفاده از لغات عربی: صفا، عاشق، غماز، صادق، صبح و قعر/ به کارگیري آرایه ادبی: (پرده در بـودن آب: شـفاف و پـاك بـودن آب/     »: ج«متن 

  آید.) و شفافیت آب، به چشم می. چون هر چیزي که زیر آب باشد به دلیل پاکی همچنین غماز بودن آب: کنایه از شفاف بودن آن است

  بررسی سایر موارد: این دو متن از مختصات نثر قرن پنجم و ششم است.)  (ویژگی

  استفاده از لغات مهجور: ایدون ـ ایدر/ متن ساده و روان است.»: الف«

  قرن چهارم است)(ویژگی هر دو متن از مختصات سامانی و  عدم به کارگیري لغات عربی و ساده و روان بودن متن.»: د«

  شناسی) سبکپایه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده (

) کاهش سادگی 3) فراوانی ترکیبات نو 2) از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی 1 هاي زبانی این دوره: ـ ویژگی» 2«گزینه  -146

  زبان فارسی) ورود لغات ترکی و مغولی به 4به سوي دشواري متن  و حرکت و روانی کالم

  شد) (توجه: لغات عربی در این دوره کاهش نیافت و از بین نرفت بلکه بیشتر نسبت به دوره قبل استفاده می

  شناسی) سبکپایه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده (

  شناسی) سبکرس دهم ـ پایه دهم ـ دعنبران) (مژده ( هاي فکري شعر این دوره است. جزو ویژگی ـ فاصله گرفتن از عشق زمینی» 4«ه گزین -147

  هاي گوناگون علمی رواج یافت و نثر ساده به کمال رسید و نثر مصنوع هم رایج شد. در این دوره تألیف کتاب در موضوع ـ »3«گزینه  -148

ـ راسان و عراق، موجب شد نامه و یافته در خگیري از دبیران و نویسندگان تربیت  گیري دولت سلجوقی و بهره شکل»: 4«بررسی گزینه  ور و منش

  هاي مشهوري از متون نثر پارسی پدید آمد.  فرامین به زبان عربی کمتر نگاشته شود و بدین سان مجموعه

  تاریخ ادبیات)پایه دهم ـ درس دهم ـ عنبران) (مژده (

  بود.دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم شعر پارسی همچنان تحت تأثیر سبک دوره سامانی و غزنوي  ۀنیمـ تا حدود » 3«گزینه  -149

  تاریخ ادبیات ـ ترکیبی)پایه دهم ـ درس چهارم، هفتم، دهم ـ عنبران) (مژده (

(تالش و کوشـش و حرکـت نکردنـد)    » خیدندنچ«واژه »: الف«حاکم است./ در بیت روح شادي و خوش باشی در این بیت »: ب«بیت »: 1«گزینه  - 150

  افتد نشان داده شده است. ایی عینی و محسوس که در جهان اتفاق میست یعنی رویدادهگرا مهجور است./ هر دو بیت واقعاي کهنه و  واژه

  ها: بررسی سایر گزینه

  رساند. واژه مهجور ندارد. غم و اندوه را می»: ب«بیت مهجور ندارد./  ةواژرساند/  مفهوم شکایت را می»: الف«بیت »: 2«گزینه 

  گرا. آور./ شعري است درون غم و اندوه »:ب«مهجور: سخته (سنجیده)/ بیت  ةواژ»: الف«بیت »: 3«گزینه 

آور  انگیـز و انـدوه   شعري غم»: ب«مهجور نیز ندارد./ بیت  تلغگرا است./  گرا نیست بلکه درون روح شادي دارد اما واقع»: الف«بیت »:  4«گزینه 

  قلمرو زبانی و فکري)پایه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( است/ لغت مهجور ندارد.
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  تاریخ ادبیات)پایه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( زنوي و سلجوقی است.ه دوره غـ بقیه آثار متعلق ب» 2«گزینه  -151

هـا   اند. سایر گزینـه  سامانی است زیرا در آن جمالت کوتاه به کار رفته و افعال به ضرورت تکرار شده ةدورـ متن این گزینه مربوط به » 3«گزینه  -152

  ها: وقی هستند. بررسی سایر گزینهغزنوي و سلج ةدورمربوط به 

  تعلّق، مسأله، انقطاع، دون، حقّ، یقین و صادق. به کارگیري لغات عربی فراوان در متن:»: 1«گزینه 

  به کارگیري حدیث در متن فارسی.»: 2«گزینه 

(بینند)/ معنوي: و همتشان جملـه جمـع    غیبت (بینند) و گوششان بر استماع دو بیتی لفظی: زبانشان بر دروغ و ۀقرینحذف فعل به »: 4«گزینه 

  شناسی) سبکپایه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( کردن حرام و شبهت (باشد)

ادبی بیشتر استفاده شده است در حالی که یکی از مختصات ادبی سبک خراسانی به کارگیري آرایه ادبی در حـد   ۀآرایـ در این بیت » 4«گزینه  - 153

کنایه از بسیار زیاد/ روي آوردن: کنایه از هجوم آوردن/ تکرار روي/ روي گردانیدن: کنایه از فرار کـردن/ تضـاد:    اعتدال است: یک پشت زمین

  ها: بررسی سایر گزینه. روي ـ پشت

  صورت ساده، محسوس و عینی است. کند و توصیف روز جنگ به در بیت اول شاعر مخاطب خود را مدح می»: 1«گزینه 

  کهنه و مهجور جوشن. ةواژز تشبیه محسوس (روي بادیه چون خانه جوشنگران)/ به کارگیري استفاده ا»: 2«گزینه 

  هاي سبک خراسانی است. به کارگیري دو نشانه براي یک متمم (به باغ اندر) که همه از ویژگی»: 4«گزینه 

  شناسی) سبکپایه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده (

) 4ل یا اسم به حکم ضـرورت معنـی   ) تکرار فع3) کوتاهی جمالت 2معنی ) ایجاز و اختصار در لفظ و 1انی عبارتند از: سام ةدورهاي نثر  ویژگی»: 3«گزینه  -154

 فارسی به جمع عربی هاي جمع ) افزایش کاربرد نشانه6ی ) کاربرد کمتر لغات عرب5هاي بعد  لغات کم کاربرد فارسی نسبت به دورهوجود 

هاي نثر دوره  ه ـ افزایش کاربرد لغات عربی ـ به کارگیري تمثیل و احادیث و آیات ـ اطناب ( از ویژگی   به قرینموارد نادرست: حذف افعال  بررسی

  شناسی) سبکپایه دهم ـ درس هفتم ـ عنبران) (مژده ( سلجوقی و غزنوي هستند.)

  یرانند/ مراعات نظیر: قلم ـ ورقـ دو حرف اضافه براي یک متمم: به باغ اندر/ تشبیه: درختان پنداري (مانند) دب» 1«گزینه  - 155

  ها: بررسی سایر گزینه

تشبیه: دریاي جود (جود و بخشش مانند دریا)/ مراعات نظیر ندارد./ دو حرف اضافه براي یک متمم ندارد. (مر دریاي قلزم را: دستور »: 2«گزینه 

  قبل از مفعول)» مر«تاریخی: استفاده از 

/ مراعات نظیر: حلـق، قلـب، چشـم و مغـز/     ـ به مغز اندر ـ به قلب اندر   ـ به حلق اندر  ردمم: به چشم انیک مت بردو حرف اضافه برا»: 3«گزینه 

  تشبیه ندارد.

/ (سرو استعاره از معشـوق  دو حرف اضافه براي یک متمم ندارد./ مراعات نظیر: دست و پا ـ خلد، حورالعین و رضوان/ تشبیه: ندارد. »: 4«گزینه 

  قلمرو زبانی و ادبی)پایه دهم ـ درس اول ـ عنبران) (مژده ( است.)

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -156

  بلعمی تاریخ الرّسل و الملوك طبري را ترجمه کرد و مطالبی از آن حذف و مطالبی به آن اضافه کرد و تاریخ مستقل تدوین کرد.»: 1«گزینه 

  اي از دانشوران خراسان نوشته شد. هقمري به دست عد 346شاهنامه ابومنصوري حدود سال »: 2«گزینه 

  تفسیر طبري از محمد بن جریر طبري است که جمعی از دانشمندان آن زمان این کتاب را به فارسی ترجمه کردند.»: 3«گزینه 

  تاریخ ادبیات)پایه دهم ـ درس چهارم ـ عنبران) (مژده (

  درست است. بررسی سایر موارد:» د« و» الف«ـ موارد » 4«گزینه  - 157

  شد. زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود، و تا اوایل دوره ساسانیان نیز آثاري به این زبان تألیف می»: ب«رد مو

آثـار غیـر دینـی     ةزمرها نیز در  هاي کوچکی که آن شتی است. حتی رسالهوي تألیف شده بیشتر آثار دینی زردآثاري که به زبان پهل»: ج«مورد 

  تاریخ ادبیات)درس چهارم ـ عنبران) (پایه دهم ـ مژده ( »یادگار زریران«نند هستند، رنگ دینی دارد؛ ما

دل: دل بوسـهل/ آلتونتـاش را جـواب: جـواب      نماي اضافه (ـِـ) به کار رفته است: بوسهل را دوبار به جاي نقش» را« ۀنشانـ در متن » 3«گزینه  -158

  ها: سایر گزینهآلتونتاش/ از اتفاق افتادن جنگی بزرگ سخن نرفته است. بررسی 

  بگوي بوسهل را: به بوسهل بگوي/ فردي بین بوسهل و آلتونتاش واسطه قرار گرفته است.»: به«به جاي حرف اضافه » را»: «1«گزینه 

تـوان   این معنی است که سرنوشت را نمـی  ضاء آمده را باز نتوان گردانید بهجمالت این متن کوتاه و ساده است./ جمله پایانی متن: ق»: 2«گزینه 

  تغییر داد.

له آخـر بـه   دو بار در متن در جاي درست خود به کار رفته است: مرا نزدیک وزیر فرستاد./ قضاء آمده را باز نتوان گردانید./ جم» را»: «4«گزینه 

  تحلیل متن) درس اول ـ عنبران) (پایه دهم ـمژده ( فاقی اشاره دارد.حتمی بودن رویداد و ات

لطف (لطف مانند غمزه)/ تضاد: بدان و نیکان/  ةغمزتشبیهی: تیغ قهر (قهر مانند شمشیر)،  ۀاضافمتن چهارم عبارتند از: هاي  ـ آرایه» 4«گزینه  -159

لطف جنبانیدن: با لطف نگریستن (لطف کردن) (چهـار   غمزةسجع: برکشد، درکشد ـ بجنباند، رساند/ کنایه: تیغ قهر برکشیدن: خشم گرفتن ـ   

  ها:  زینهبررسی سایر گ نوع آرایه)

  یک نوع آرایه دارد: سجع: سیاحت و راحت ـ مرافقت و موافقت»: 1«گزینه 

  شتخت و بدبخت/ سجع: خورد و مرد ـ کشت و هب دو نوع آرایه: تضاد: نیک»: 2«گزینه 

کـرده) ـ المـاس آب     ه تشـبیه : سنگ سراچه دل (دل را به سنگ سراچخوردم/ اضافه تشبیهی و می مکرد نوع آرایه: سجع: می سه»: 3«گزینه 

  سنگ سراچه دل به الماس آب دیده سفتن کنایه از گریه کردن و دل را تسکین دادن دیده (آب دیده (اشک) را به الماس تشبیه کرده)

  قلمرو ادبی) درس اول ـ عنبران) (پایه دهم ـمژده (
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هاي کوتاهی سروده شد. امـا   عمول شد که در این باب قطعهم 4آغاز قرن  زـ آوردن موعظه و نصیحت (شعر تعلیمی) در شعر پارسی ا» 1«گزینه  -160

  سرو شیوه او را ادامه داد.ود، کسایی مروزي بود، سپس ناصرختمام و کمال در این موضوع سر ةقصیدکسی که 

  هاي اولیه) تاریخ ادبیات پیش از اسالم و قرن درس چهارم ـ عنبران) (پایه دهم ـمژده (

  عربی زبان 

همیـاري   :سـنَتَعاونُ /  »)4«و » 1«هاي  (رد گزینه» باشد در نقش خبر براي هذا می«خوب است  :این پیشنهاد / حسنٌ :اإلقتراحـ هذا » 2«گزینه  - 161

  »)4«و » 1«هاي  همگی (رد گزینه :جمیعاً/  »)3«به این حدیث (گفتار) (رد گزینه  :بهذا الحدیث/  »)4«و » 1«هاي  خواهیم کرد (رد گزینه

  )ترجمهـ  یه دهم ـ درس دوم) (پاروه مؤلفان علويگ(

  »جا کوتاه است کاش فصل بهار در کشور ما طوالنی باشد! زیرا بهار این«ـ » 4«گزینه  -162

لَدنا :کاش / طویلٌ :(لیتأنّ :طوالنی / فی بجا) این :انکوتاه / ه :بهار / قصیرٌ :زیرا / الرّبیع :در کشور ما / ل  

  هاي دیگر:  اشتباهات گزینهبررسی 

  » تر در جمله اضافه است ـ کوتاه آنما، بعد از کلمه کشور ترجمه نشده است ـ »: «1«گزینه 

  جا  / آن ـ شود تر باشد که / طوالنی»: 2«گزینه 

  )ترجمهـ  ) (پایه دوازدهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي(شود.  تر ـ ترجمه نشده است. طوالنی» فصل»: «3«گزینه 

 »اش را شکافت؟ کسی در او دیده گو چهو به انسان بنگر و ب«ـ » 1«گزینه  -163

  »اش. دیده :/ بصرَه در او :کسی شکافت / فیه چه :بگو / من شَقَّ :به انسان / قُل :بنگر / إلی المرْء :أنظُر«

  هاي دیگر:  گزینه بررسی اشتباهات

   آینه ـ دیده را»: 4«گزینه /  نگاه کرد ـ گفت ـ دیده را»: 3«گزینه /  آینه ـ او کسی است که »: 2«گزینه 

  )ترجمهـ  ) (پایه دهم ـ درس اولگروه مؤلفان علوي(

  دهند.   آموزان کالس دیگري در زنگ ورزش هستند یا فعالیتی آزاد انجام می ـ گمان کردیم که دانش» 2«گزینه  -164

  ورزشدر زنگ  :ریاضیۀٍ آموزان کالس دیگري، فی حصۀٍ نشدا :که / طالبات صف آخَرَ :گمان کردیم / أنَّ :انَّنّظَ

  ها:  دالیل رد سایر گزینه. فعالیتی آزاد :/ نَشاطاً حرّاًدهند  انجام می :نَیا / یمارس :أو

راستی که ـ زنگ ریاضی ـ آزادانه  هب»: 4«گزینه /  راستی که ـ زنگ ریاضی هب»: 3«گزینه /  گمان کرده بودیم ـ کالس آخر ـ آزادانه»: 1«گزینه 

  ) ترجمه) (پایه دهم ـ درس دوم ـ گروه مؤلفان علوي( ند.کن فعالیت می

  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  -165

  هفتاد و پنج پنجاه و هفت»: 4«گزینه /  نوشته است نوشته بود»: 2«گزینه /  کوچه چهارم کوچه چهار»: 1«گزینه 

  )ترجمهـ  ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي(

 )ترجمهـ  ) (پایه دهمـ  درس اولگروه مؤلفان علوي(اشتباه است. » آن کسی است که«باشد پس  کسی است می به معناي کیست یا چه منـ » 2«گزینه  -166

  :اه ـ دالیل رد سایر گزینه» 4«گزینه   -167

  است. کهآید و به معناي  آید و أنّ میان جمله می ابتداي جمله إنّ می أنّ»: 1«گزینه 

  هم تنوین بگیرد. و » ال«تواند هم  یک اسم نمی النّاسِ النّاسٍ

  است. » دکنن سپاسگزاري نمی«شکرون  تشکرون اشتباه است درست آن الیال

  اشتباه است.   هولکنّاسم حرف مشبهۀ بالفعل منصوب است،  هللاَا اهللاُ»: 2«گزینه 

  اضافه است. » ه«ضمیر 

  )تعریب) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گروه مؤلفان علوي(اس اشتباه است. ن با توجه به النّاضافی است، الیشکرا در ولکنّه» ه»: «3«گزینه 

  » شوند می )صاحب(هایی هستند که برخی مردم آن را مالک  تأسیسات عمومی همان مکان«ـ با توجه به معناي عبارت: » 3«گزینه  -168

  :ها دالیل رد سایر گزینه

  العامۀ عمومی»: 4«و » 1« هاي رد گزینه

   شود. رد می» 2«پس گزینه  که درست است.شوند   مالک می :یمتَلک »:2«رد گزینه 

  ) واژگانـ  ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي(

قرابـت معنـایی   » 1«گزینـه  فقط » رساند و بسیارش کشنده است سخن مانند داروست، اندکش سود می«ـ با توجه به ترجمه عبارت: » 1«گزینه  -169

  )ـ مفهوم درس اول) (پایه دهم ـ گروه مولفان علوي(دارد. 

  ها: ـ دالیل رد سایر گزینه» 4«گزینه  - 170

  باشد.  پس در نقش مبتدا میآید  قبل  از فعل نمیمزید ثالثی ـ مبنی ـ فاعل / الطالبۀ اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد است ـ و فاعل »: 1«گزینه 

  فاعله ضمیر مستتر. للغائب / فاعله الطالبۀ للمخاطب»: 2«گزینه 

  مجرد ثالثی ـ مجهول / فعل تُحافظ مضارع باب مفاعلۀ است پس فعلی از ثالثی مزید است. »: 3«گزینه 

  )تجزیه و ترکیبـ  ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي(باشد.  لوم میضمه ابتداي فعل نشانه مضارع باب مفاعلَۀ است پس این فعل مع
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  ها:  ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  -171

  اسم الفاعل معرب / اسم المفعول مبنی»: 1«گزینه 

  إلیه مضاف معرفه به (ال) / مجرور به حرف جر (علَم)معرفه »: 2«گزینه 

  )تجزیه و ترکیب) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گروه مؤلفان علوي( مجرور به حرف جر إلیه معرب / مضاف مبنی»: 4«گزینه 

  ها: ایر گزینهـ دالیل رد س» 2«گزینه  -172

  للمخاطبینَ للغائبینَ»: 1«گزینه 

  اسم است. » طَلَب«اشتباه است چون  اسم / للغائب فعل ماضی»: 3«گزینه 

  )یه و ترکیب) (پایه دهم ـ درس اول ـ گروه مؤلفان علوي( خبر إنّ و مرفوع وعمعرب /  خبر و مرف مبنی»: 4«گزینه 

  هاي دیگر: ـ بررسی اشتباهات گزینه» 1«گزینه  - 173

  )گذاري حرکتـ  ) (پایه دهم ـ درس دومگروه مؤلفان علوي( المنَظَّمۀِ المنَظِّمۀِ»: 4«گزینه /  لُالعام العاملُ»: 3«گزینه /  المکیف المکیف»: 2«گزینه 

  ها: ـ دالیل رد سایر گزینه» 3«گزینه  -174

  حاظ جنس مطابقت کند و مذکر بیایدچون باید با الجوال از ل ذلک تلک»: 1«گزینه 

  چون التلمیذان مذکر است.  هذان نهاتا»: 2«گزینه 

  ـ درس اول ـ قواعد) ) (پایه دهمگروه مؤلفان علوي( چون المعجزه مؤنث است. تلک ذلک»: 4«گزینه 

  هاي دیگر: ـ بررسی اشتباهات گزینه» 1«گزینه  - 175

  رود.  کار می بعد از معدود به» شمارشی«اصلی  1سائقٌ واحد عدد  واحد سائقٌ»: 2«گزینه 

  آید.  رود سپس دهگان می کار می صورت است که ابتدا یکان به این کاربردشان به 99تا  21و ثالثین اعداد  ۀثالث ین و ثالثۀثثال»: 3«گزینه 

چون مؤنث است عدد » معدود«روند طائرات  کار می ف معدود بهلاخماز لحاظ جنس  10تا  3اعداد  عشْرُ طائرات عشَْرَةُ طائرات»: 4«گزینه 

   ) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي(کار رود.  ید مذکر بهبا

    )قواعدـ  ) (پایه دهمـ  درس اولگروه مؤلفان علوي(آمده است. » القویۀ ـ الطَبیۀ«صفت  2و » ةـ غریز بعض«مضاف  2 صورت سوالـ در عبارت » 2« گزینه -176

  ) (پایه دهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي(. شود می» یا أَنْعم نعم: مۀنع«ـ جمع » 1«گزینه  - 177

نـین  چ » لعـلّ «رود. براساس توضیحات کتاب درسی  کار می به» امیدواري« رجاءخواهد که براي مفهوم  اي را می ـ صورت سؤال گزینه» 2«گزینه  -178

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي(دگار شود. ، امید است که دوستی بین همه مردم دنیا مان»2«کاربردي را دارد. ترجمه گزینه 

ـ إنّ  «کند اما سایر گزینـه   جاد میۀ بالفعل نیست و أن ناصبه بود در ترجمه فعل تغییر ایبهبر سر فعل آمده پس از حروف مش» أن«ـ » 3«گزینه  -179

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)ان علويگروه مؤلف(پس حرف مشبهۀ بالفعل هستند. اند  چون قبل اسم آمده» أنّ

د و مبتدا را منصوب در حکم اسم خود و خبر را مرفـوع در حکـم خبـر    نآی ـ دقت کنیم حروف مشبهۀ بالفعل بر سر جمله اسمیه می» 4«گزینه  -180

  ها:  کنند. دالیل رد سایر گزینه خود می

  درست است.  »ونمتّحد«باشد پس  در نقش خبر لیت میمتحدین »: «1«گزینه 

  بیاید. » غایۀٌ«صورت  باشد پس باید به می نّکَأ در نقش خبر» ایۀًغ»: «2«گزینه 

  بیاید. » تعدبإ«آید پس نباید بعد از آن بالفاصله فعل  لیت از حروف مشبهۀ بالفعل است و بر سر اسم می»: 3«گزینه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي(

 تاریخ

  توان به موارد زیر اشاره کرد: نگاري سنتی می هاي تاریخ ترین ویژگی ـ از برجسته» 4«گزینه  -181

  »ها و فتوحات جنگ«) تاکید بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طوالنی زندگی شاهان 1

  توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادي مردم ) بی2

  تحوالت تاریخی توجهی به علل و نتایج رویدادها و ) بی3

  ) داشتن روحیه تملق و چاپلوسی4

  نویسی نویسی و پرهیز از ساده ) تاکید بر مصنوع و متکلف5

  )2نگاري سنتی ـ صفحه  هاي معاصر ـ تاریخ هاي دوره نگاري و گونه ) (پایه دوازدهم ـ تاریخگروه مؤلفان علوي(توجهی به سنجش و نقد منابع  ) بی6

دهـد. تـاریخ    ه نادره فتوحـات نـادر را شـرح مـی    خان استرآبادي مورخ دربار نادرشاه در کتاب جهانگشاي نادري و درّ ـ میرزا مهدي» 1«گزینه  -182

 شاه.  ذوالقرنین اثر خاوري شیرازي مورخ مشهور زمان فتحعلی

  )5تا  2دوره معاصر ـ صفحه نگاري  هاي منابع دوره معاصر ـ تحوالت تاریخ نگاري و گونه ) (پایه دوازدهم ـ تاریخگروه مؤلفان علوي(

ریخی و بـه  ها را به ابعاد گوناگون رویـدادهاي تـا   ـ انقالب مشروطه تاثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت و توجه آن» 2«گزینه  -183

  نگاري جدید) ـ بینش تاریخهاي معاصر  هاي منابع دوره نگاري و گونه ) (پایه دوازدهم ـ تاریخگروه مؤلفان علوي(. ویژه نقش مردم جلب کرد

  باشند: هاي زیر می ـ رویدادهاي تاریخی داراي ویژگی» 1«گزینه  -184

هـا را   ها را به طور مستقیم درك کرد بلکه باید با استفاده از شواهد و مدارك آن توان آن ) دور از دسترس هستند و قابل مشاهده نیستند و نمی1

  ) مجزا و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطه علی و معلولی دارند.3 ستند.ه نیرب) تکرار ناپذیرند و قابل تج2 شناخت.

  )2ـ صفحه  هاي رویدادهاي تاریخی نگاري ـ ویژگی تاریخ و تاریخـ  اولدرس ـ  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي(
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  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »16«صفحه  

شماري سال  ایران رایج گردید. در این گاهشد در  شماري دینی زرتشتیان محسوب می شماري اوستایی که گاه ـ در دوره ساسانیان گاه» 4«گزینه  -185

شماري هجري قمـري کـه    افزودند. گاه هم می 12به آخر ماه » اندرگاه«روز اضافی را به نام  5شد. سپس  تقسیم می هروز 30ماه خورشیدي  12به 

و مبدأ آن اول محرم سالی است که پیامبر رود بر پایه گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است  تقویم رایج بیشتر کشورهاي اسالمی به شمار می

  )15و  13ـ صفحه  شماري در جهان تاریخ؛ زمان و مکان ـ تاریخچه گاه ـ دومـ درس  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي( از مکه به مدینه هجرت کرد.

  شناس به ترتیب: ـ مراحل کار باستان» 2«گزینه   -186

  کنند. و فناوري جدید پیشرفته مانند رادارها استفاده می شناسایی و کشف که در این مرحله از ابزارها )1

دانـش، تجربـه و   رود و نیازمنـد   شناسی به شمار می شناسی است که این مرحله از مراحل حساس کار باستان حفاري گام دوم فعالیت باستان) 2

  دقت فراوان است.

بناهاي باستانی کشف شده را به لحاظ قدمت و مواد و مصالح به کار رفته در شناس آثار و  استخراج و تنظیم اطالعات که در این مرحله باستان) 3

  دهد. ها مورد بررسی و مطالعه قرار می آن

 )24شناس ـ صفحه  وجوي میراث فرهنگی ـ مراحل کار باستان شناسی در جست ـ باستان سومدرس ـ  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي(

» پـدر تـاریخ  «امل آن از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور مورخ بزرگی مانند هرودت که نگاري در مفهوم ک ـ تاریخ» 2«گزینه  -187

  )4ـ صفحه  نگاري و روش پژوهش در تاریخ نگاري ـ تاریخ تاریخ و تاریخ ـ اولـ درس  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي( لقب گرفت آغاز شد.

آورنـدگان  د هاي چغاگالن در شهرستان مهران واقع در استان ایالم جزو نخسـتین گـر   دهد تپه ان میشناسی نش هاي باستان ـ کاوش» 3«گزینه  - 188

  )33ـ صفحه  النهرین و مصر ـ دوره تولید و خوراك پیدایش تمدن؛ بین ـ چهارمدرس ـ  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي( باشند. خوراك در ایران می

اي ماننـد رادیـوکربن و شـیوه     هـاي علمـی پیشـرفته    گذاري و تعیین سن آثار باستانی از روش تاریخناسان براي ش ـ امروزه باستان» 2«گزینه  -189

  کنند. استفاده می» پتاسیم ـ آرگون«تري موسوم به  پیشرفته

  )26ـ صفحه  شناسی ـ تعیین سن آثار باستانی مراحل کار باستان ـ سومدرس ـ  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي(

پردازد و تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیـایی را بـر    هایی مختلف در گذشته می فیایی تاریخی به مطالعه مناطق و سرزمینـ جغرا» 1«گزینه  -190

هـا و ...   ها و شـهرها و ایجـاد و گسـترش راه    ها، برپایی سکونتگاه ها وشکست ها، پیروزي ها مهاجرت گیري تمدن رویدادهاي تاریخی مانند شکل

  )17ـ صفحه  تاریخ، زمان و مکان ـ تأثیر جغرافیا بر رویدادهاي تاریخی ـ دومـ درس  دهمپایه ) (وه مؤلفان علويگر( کند. مطالعه می

  جغرافیا

برخی پژوهشگران هسته اولیه شهر رشت را وجود بازار و تجارت محصـوالت کشـاورزي و   کتاب درسی  2با توجه به تصویر صفحه ـ » 4«گزینه  -191

  )2) (پایه دوازدهم ـ شهرها و روستاها ـ مقر و موقعیت ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(دانند.  می ابریشم با نواحی پیرامونی

ترین مالك تشخیص شهر و روستا، مالك جمعیتـی اسـت.    ترین مالك تفاوت شهر و روستاها، فعالیت اقتصادي است و متداول ـ مهم» 4«گزینه  -192

  )6ها ـ تفاوت شهر و روستا ـ صفحه شهرها و روستا ) (پایه دوازدهم ـگروه مؤلفان علوي(

 چنان ادامه دارد. ـ سرعت افزایش شهرنشینی در آسیا و آفریقا بیشتر از سایر نواحی جهان است و هم» 2«گزینه  -193

  )11) (پایه دوازدهم ـ شهرها و روستاها ـ به سوي جهانی در حال شهري شدن ـ صفحه گروه مؤلفان علوي( 

ایران به دالیل: الف) تقسیم نادرست زمین. ب) حمایت نکردن دولت از کشاورزان. ج) توجه به صـنایع مونتـاژ و   ـ اصالحات ارضی در » 1«گزینه  -194

 آمیز نبوده است و باعث انهدام کشاورزي در ایران شده است.  واردات کاال از کشورهاي خارجی موفقیت

  )2ت شهري و روستایی در ایران ـ صفحه ) (پایه دوازدهم ـ شهرها و روستاها ـ تغییرات جمعیگروه مؤلفان علوي(

  )3ـ صفحه  جغرافیا علمی براي زندگی بهتر ـ پایه دهم ـ درس اول) (گروه مؤلفان علوي( کتاب درسی. 3اي صفحه  به نمودار دایره ـ با توجه» 2«گزینه  -195

 هاي انسان. راي رسیدن به خواستهشود به نگاه سودجویانه ب رویه درختان جنگل که مربوط می قطع بی» الف«ـ تصویر » 1«گزینه  -196

و اسـتفاده از منـابع بـراي     هـا   دهد که در جهت رفع نیازها مربوط به درك تـوان  کشاورزي در شالیزارهاي شمال کشور را نشان می» ب«تصویر 

  )5صفحه ـ  محیط روابط متقابل انسان با ـ اولـ درس  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي( رسیدن به نیازهاست.

 کنند. نگري یا دید ترکیبی است زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی و ارتباط با یکدیگر عمل می جغرافیا کلدر ـ روش مطالعه » 3«ه گزین -197

  )7ـ صفحه  نگري یا دید ترکیبی در جغرافیا کل ـ اولدرس ـ  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي(

    ه داللت دارد. مثال: چه اتفاقی رخ داده است (کاهش آب دریاچه)بر ماهیت هر پدیده یا مسئل» چه چیز«ـ سوال » 3«گزینه  -198

ها، گـرم شـدن    رویه چاه هاي به وجود آورنده این پدیده چیست؟ (حفر بی پردازد. زمینه ؛ به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می»چطور«سوال 

  )7ـ صفحه  در جغرافیا سواالت کلیدي ـ دومـ درس  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي( عمومی هوا و ...)

  باشد: ـ مراحل پژوهش در جغرافیا به این ترتیب می» 4«گزینه  -199

    ها گیري و ارائه پیشنهاد ) نتیجه5 ) پردازش اطالعات4 آوري اطالعات ) جمع3 ) تدوین فرضیه2 ) طرح سوال و بیان مسئله1

  )مراحل پژوهش در جغرافیا ـ دومدرس ـ  دهمپایه ) (گروه مؤلفان علوي(

ها آگاهی  ـ حس کنجکاوي انسان درباره جهان و زندگی و مسائل گوناگون آن سبب شده است که انسان تالش کند نسبت به شناخته» 2«گزینه  -200

  )مراحل پژوهش در جغرافیا ـ دومـ درس  دهمپایه () گروه مؤلفان علوي( و شناخت پیدا کند.
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  شناسی جامعه

  ها: ـ صورت صحیح سایر گزینه» 4«گزینه  -201

  شود. پیامدهاي غیرارادي کنش انسان، قطعی است؛ یعنی حتماً انجام می»: 1«ینه گز

  ها وابسته است، احتمالی است؛ یعنی ممکن است انجام بشود یا نشود. پیامدهایی که به اراده انسان»: 2«گزینه 

  دهند.   هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیرارادي آن انجام می آدمیان کنش»: 3«گزینه 

  )6ـ صفحه  ـ پیامدهاي کنش انسان درس اولپایه دهم ـ (کاهیدوند) (

  ها انواعی دارند. برخی مانند تفکر و خیال، کنش درونی و برخی مانند راه رفتن و نشستن، کنش بیرونی هستند.   ـ کنش» 1«گزینه  -202

  )9ه ـ صفح هاي اجتماعی ـ کنش اجتماعی ـ پدیده درس دومپایه دهم ـ (کاهیدوند) (

  هاست. ها و اعمال آن ـ در کنش اجتماعی، آگاهی و اراده کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی» 2«گزینه  -203

  )9ـ صفحه  هاي اجتماعی ـ کنش اجتماعی س دوم ـ پدیدهردپایه دهم ـ ( کاهیدوند)(

آید و به همین دلیـل بـا اراده    وجود نمی و اراده اعضا به ها تکوینی است؛ یعنی براساس آگاهی ـ عضویت اعضا در بدن موجودات زنده و نظم آن» 3«گزینه  - 204

  آید. وجود می ها به شود و با قرارداد آن ها تعریف می انسان کند. ولی عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضاي آن، با اراده و آگاهی اعضا تغییر نمی

  )16ـ صفحه  اجتماعی درس سوم ـ جهان اجتماعی ـ عضویت در جهانپایه دهم ـ (کاهیدوند) (

  گیرند. کنند، در گستره جهان اجتماعی قرار می واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می  طبیعی بهي ـ موجودات طبیعی و ماورا» 1«گزینه  -205

  )20ـ صفحه  درس سوم ـ گستره جهان اجتماعی ـ جهان ماوراي طبیعیپایه دهم ـ (کاهیدوند) (

  دیگر تفکیک کرد. ها را براساس اندازه و دامنه از یک توان آن اند و می هاي اجتماعی، اجزاي جهان اجتماعی ـ پدیده» 2«گزینه  - 206

  )24ـ صفحه  درس چهارم ـ تشریح جهان اجتماعی ـ اندازه و دامنهپایه دهم ـ اهیدوند) ((ک

 هاي جهان اجتماعی هستند.   ترین الیه ها عمیق ـ عقاید و ارزش» 4«گزینه  -207

  )27ـ صفحه  هاي جهان اجتماعی درس چهارم ـ اجزاي جهان اجتماعی ـ الیهپایه دهم ـ وند) (اهید(ک

هاي متفاوتی وجود دارد؛ ولی معموالً در هر جهان اجتمـاعی، نـوع خاصـی از ایـن      ـ براي تأمین نیازهاي جهان اجتماعی و افراد، راه» 3«گزینه  -208

 گیرد.  جهان اجتماعی، این کار به کمک نهادهاي اجتماعی صورت میشود و قابل قبول است. در هر  ها پذیرفته می روش

  )28ـ صفحه  درس چهارم ـ اجزاي جهان اجتماعی ـ نهادپایه دهم ـ ((کاهیدوند) 

  )3ـ صفحه  عمومی درس اولـ  ذخیره دانشیـ  دانشپایه دوازدهمـ  (کاهیدوند) (شود.  ـ کنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آگاهی انجام نمی» 1«گزینه  -209

 ؛ یعنی این دانش حاصل از زندگی است.  آورند میدست  ها در طول زندگی خود به ـ این دانش را انسان» 2«گزینه  -210

  )3(پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دانش عمومی ـ پیدایش دانش عمومی ـ صفحه (کاهیدوند) 

کنیم، دانش الزم براي زندگی یا همـان دانـش عمـومی را در اختیـار مـا قـرار        می ـ جهان اجتماعی، یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی» 4«گزینه  -211

  )4(پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دانش عمومی ـ پیدایش دانش عمومی ـ صفحه (کاهیدوند)  دهد. می

» دانـش علمـی  «تر  تر و دقیق دانش عمیقآید. به این  دست می ـ ذخیره دانشی بخش دیگري نیز دارد که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به» 3«گزینه  -212

  )5یدوند) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخیره دانشی ـ دانش علمی ـ صفحه (کاه گویند. می

ها و اشکاالتی را که به شـناخت   رسد؛ آسیب ـ کسی که دانش علمی دارد، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می» 1«گزینه  -213

 یابد که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.    ت میرکند و قد اند، شناسایی می هعمومی راه پیدا کرد

  )5یدوند) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخیره دانشی ـ دانش علمی ـ صفحه (کاه

هـا،   ، براي حـل ایـن تعـارض   آید. اعضاي جهان اجتماعی هایی پدید می ـ گاهی میان دانش عمومی و دانش علمی یک جهان اجتماعی تعارض» 2«گزینه  -214

  شوند. هاي جدید حل می ها، گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخشی دیگر و گاهی با طرح ایده کنند. تعارض تالش می

  )6ها ـ صفحه  پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخیره دانشی ـ تعارض میان دانش(کاهیدوند) (

کند،  جانبه از دانش علمی حمایت نمی طور همه شود؛ دانش عمومی به دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع میزمانی که ارتباط  ـ» 4«گزینه  -215

دهد. ایده علوم انسانی  ماند و دغدغه و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دانش علمی از رشد و رونق الزم بازمی

  نی) در کشور ما در ارتباط با چنین مشکالتی مطرح شده است.و اجتماعی بومی (اسالمی و ایرا

  )7و  6ها ـ صفحه  (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ذخیره دانشی ـ تعارض میان دانش

  فلسفه و منطق

  اند. ، مشخص کردهدانان  قواعدي را که باید رعایت کنیم تا دچار خطاي فکري یا اصطالحاً مغالطه (سفسطه) نشویم ـ منطق» 2«گزینه  -216

  ها: بررسی سایر گزینه

  کار و سوفسطایی است. سوفیست مترادف با مغالطه»: 1«گزینه 

  در این کتاب درسی منطق، هرگونه خطاي اندیشه مغالطه گرفته شده است خواه عمدي باشد خواه غیرعمدي.»: 4«و » 3«گزینه 

  )3(لطفی) (منطق دهم ـ منطق ترازوي اندیشه ـ صفحه 

خواندن آن مهارت تفکـر منطقـی را در انسـان     صرفمنطق علمی کاربردي است که تبحر در آن به تمرین و ممارست نیاز دارد پس »: 3«گزینه  -217

  ها: کند. بررسی سایر گزینه ایجاد نمی

  )5ـ صفحه  نطقـ حیطه کاربرد م (لطفی) (منطق دهم ـ منطق ترازوي اندیشه تعبیرهاي کتاب درسی هستند.»: 4«و » 2«و » 1«  گزینه
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  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »18«صفحه  

ـ آن بخش از علم که صرفاً تصور حاصل از شیء در ذهن است و در آن حکم و قضاوتی نشده است تصور نـام دارد، بـه ایـن ترتیـب     » 4«گزینه  -218

  عالوه بر مفاهیم، تمامی جمالتی که خبري نیستند مانند جمالت ناقص و جمالت انشایی نیز تصور هستند.

  هاي نادرست: بررسی گزینه

  تصور با تصویر متفاوت است، مثالً مفاهیمی مثل عدم و وحدت تصویر ندارند ولی تصور دارند.»: 1«ه گزین

  ها است و به تصویر اشاره دارد نه مفهوم منطقی تصور. هاي ذهنی منظور تصویرسازي ذهنی توسط رسانه کلیشه»: 2«گزینه 

  )7صفحه تعریف و استدالل ـ  :دو بخش اصلی منطقي اندیشه ـ (لطفی) (منطق دهم ـ منطق ترازو تعریف تصدیق است.»: 3«گزینه 

  کنیم.  دهیم یا از آن سلب می ها اوصافی را به چیزي نسبت می ـ در تصدیقات حکم و قضاوت وجود دارد و در آن» 2«گزینه  -219

  :ها سایر گزینهبررسی 

هاي خبري کاذب اگرچه قضیه هسـتند   اند و جمله رست تصدیقهاي خبري صادق و د آید بنابراین جمله تصدیق از صدق و درستی می»: 1«گزینه 

  که قضیه هستند تصدیق نیز هستند. هاي خبري صادق عالوه بر این شوند. پس هر نوع جمله خبري قضیه است ولی جمله ولی تصدیق نمی

  کنیم. قضاوتی نمیداشتن یا نداشتن یا ارتباط آن تصور با سایر امور   در تصور در مورد واقعیت»: 4«و » 3«گزینه 

  )7صفحه  دو بخش اصلی منطق: تعریف و استدالل ـ منطق ترازوي اندیشه ــ  منطق دهم((لطفی) 

ـ فکر یا اندیشه موضوع علم منطق ارسطویی یا منطق قدیم است و درست فکر کردن هدف آن و چون فکر کـردن شـامل دو بخـش    » 4«گزینه  -220

ف منطق ارایه قواعدي براي درست تعریف کردن و درست استدالل کردن است کـه تعریـف بـه    شود، پس هد تعریف کردن و استدالل کردن می

  ها: شود. بررسی سایر گزینه بحث تصورات یا مفاهیم و استدالل به بحث تصدیقات یا قضایا مربوط می

شود و قواعد درست فکر کردن که  بوط میکه سؤال به فکر و اندیشه مر وظیفه منطق جلوگیري از خطاي اندیشه است در حالی»: 2«و » 1«گزینه 

  هدف علم منطق است.

 مبحـث  .هـاي اصـلی منطـق    هاي فکر و اندیشه انسان هستند بخش اند و تعریف و استدالل که جنبه تصورات و تصدیقات مباحث علم منطق»: 3«گزینه 

  شود.   تصورات به بخش تعریف و مبحث تصدیقات به بخش استدالل مربوط می

  )10تا  7صفحه ـ  ترکیب دو بخش اصلی منطق و فعالیت تکمیلی ق دهم ـ منطق ترازوي اندیشه ـ(لطفی) (منط

  شود.  ها می شود و خطاهاي زبانی شامل الفاظ و معانی آن شود که باعث مغالطه می ـ خطاي در الفاظ به خطاهاي زبانی مربوط می» 3«گزینه  -221

  ها: بررسی سایر گزینه

  نه نادرست است.هر سه قسمت گزی»: 1«گزینه 

  قسمت دوم و سوم گزینه نادرست است.»: 2«گزینه 

  )13(لطفی) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ صفحه  قسمت سوم گزینه نادرست است.»: 4«گزینه 

ات فقـط  گیري غلط اتفاق افتاده اسـت و برخـی عبـار    ها مغالطه شده است، یعنی نتیجه مغالطات برخی عبارات در آن ـ از نظر منطقِ» 2«گزینه  - 222

  ها: ها نشده است مانند مثال فوق در صورت سؤال. بررسی سایر گزینه گیري غلط از آن خیز هستند و نتیجه مغالطه

  گیري غلط شود. مغالطه وقتی است که نتیجه»: 1«گزینه 

  شوند. شود مربوط نمی عبارات درستی هستند ولی به سؤال که در مورد منطق مغالطات می»: 4«و » 3«گزینه 

  )13صفحه اشتراك لفظ ـ لفظ و معنا ـ ـ  (منطق دهمطفی) (ل

تـه  ـ مغالطه توسل به معناي ظاهري است زیرا میزبان لفظ خانه را به داللت التزامی به کار برده است ولی مهمان آن را بـه داللـت مطابقـه گرف   » 1«گزینه  -223

  ها: بررسی سایر گزینه است.

  ستراحت کردن را به جاي دراز کشیدن گرفته است.مغالطه توسل به معناي ظاهري: ا»: 2«گزینه 

  مغالطه اشتراك لفظ در لفظ تاس است. :»3«گزینه 

  )13(لطفی) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ صفحه  توسل به معناي ظاهري است. مطالعه کنید را به جاي خواندن گرفته است.»: 4«گزینه 

رود ولی در مغالطه توسل بـه   معناي مختلف است که در هر مقدمه به یک معنا به کار میـ در مغالطه اشتراك لفظ یک لفظ داراي چند » 1«گزینه  -224

  ها: بررسی سایر گزینهرود.  هاي مختلف به کار می معناي ظاهري لفظ یک معنا بیشتر ندارد ولی آن معنا به داللت

  ترتیب صورت سؤال رعایت نشده است.»: 2«گزینه 

  شود. لمات به حرکات و عالئم سجاوندي و دیکته کلمات مربوط میک یمغالطه نگارش»: 4«و » 3«گزینه 

  )15تا  13 اتصفحبه معناي ظاهري ـ  توسل اشتراك لفظ ـ مغالطه(لطفی) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ 

ـ    هاي انسان است گري یکی از ویژگی پرسشـ » 3«گزینه  -225 دهـد و تفکـر    یکه از همان سنین ابتدایی کودکی با گفتن کلمه چرا خـود را نشـان م

  ها: بررسی سایر گزینه ها است. ها به پاسخ واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش

  گري انسان است. کنجکاوي نتیجه پرسش»: 1«و » 4«گزینه 

  )4صفحه فکر ـ انسان و ت(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ چیستی فلسفه ـ  چگونگی مفهومی علمی و چرایی مفهومی فلسفی است.»: 2«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ورزي و تفکري است. رو شدن با مسأله یا مجهول (؟) اولین مرحله در هر نوع اندیشه ـ روبه» 1«گزینه  -226

  هاي دوم و سوم نادرست است. قسمت»: 2«گزینه 

  يهاي فلسفی مرحله دوم تفکر فلسفی است نه وجه اشتراك هر نوع تفکر طرح پرسش»: 4«و » 3«گزینه 

  )5و  4 اتصفحانسان و تفکر ـ دو مرتبه از تفکر ـ (فلسفه یازدهم ـ چیستی فلسفه ـ (لطفی) 
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ها (دلیل احتمالی) مایل نبود او را سوفیست  ردیف نشدن با سوفیست ) شاید هم2) تواضع و فروتنی (دلیل قطعی) 1ـ سقراط به دلیل » 4«گزینه  -227

  ها: بررسی سایر گزینه وسوفوس (فیلسوف) یعنی دوستدار دانش نامید.یا دانشمند بخوانند و از این رو خودش را فیل

  احتمالی و امکانی بودن قضیه است.بیانگر  » شاید«ها:  ردیف نشدن با سوفیست شاید هم»: 1«گزینه 

  ي دوستدار دانش.دانش است و فیلوسوفوس یا فیلسوف اسم فاعل است و به معنا يفلسفه مصدر است و به معناي دوستدار»: 3«و» 2«گزینه 

  )7صفحه  واژه فلسفه ـ فلسفه یازدهم ـ چیستی فلسفه ـ((لطفی) 

شـود:   بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسایل پیرامون آن است و بـه دو بخـش تقسـیم مـی     اي فلسفه در صدد  بخش اصلی و ریشه ـ» 2«گزینه  - 228

  ها: بررسی سایر گزینه .شناسی شناسی و معرفت هستی

  کند نه احکام جزیی و خاص. شناسی درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می ستیه»: 1«گزینه 

  اي فلسفه هاي مضاف مربوط می شود نه بخش اصلی و ریشه بحث از مسایل بنیادین و اساسی زندگی به فلسفه»: 4«و » 3«گزینه 

  )13صفحه اي فلسفه ـ  اصلی و ریشهبخش هاي فلسفه ـ  (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ ریشه و شاخه

گویند ماننـد فلسـفه اخـالق ـ      هاي مضاف می فلسفه، ها شوند نه علوم و به این شاخه هاي دانش فلسفه به فلسفه مربوط می ـ شاخه» 3«گزینه  - 229

  ها: شناسی ـ فلسفه سیاست و ... .بررسی سایر گزینه فلسفه جامعه

  هاي علمی. هایی فلسفی هستند نه رشته دانش ،هاي دانش فلسفه شاخه»: 4«و » 1«  گزینه

  )15و  14 اتصفحهاي فلسفه ـ  شاخههاي فلسفه ـ  (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ ریشه و شاخه اش درست نیست. قسمت دوم گزینه ترتیب»: 2«گزینه 

ذیرفته شود، اساس و شـالوده نظریـات در   هاي مضاف پ چه در فلسفه هاي مضاف قرار دارند و آن ـ مبانی و زیربناهاي علوم در فلسفه» 2«گزینه  -230

  ها: گیرد. بررسی سایر گزینه علوم قرار می

  قسمت سوم گزینه نادرست است.»: 1«گزینه 

  شود. شناسی می شناسی و معرفت ریشه فلسفه بخش اصلی فلسفه است که شامل هستی»: 4«و » 3«گزینه 

  )15صفحه اي مضاف و علوم ـ ه فلسفههاي فلسفه ـ  (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ ریشه و شاخه

  ها: ها و جنبه اختالف هر موجود با موجودات دیگر. بررسی سایر گزینه ـ وجود وجه مشترك موجودات است و ماهیت وجه اختصاصی آن» 1«گزینه  -231

  بودنِ انسان اشاره به وجود و هستی انسان دارد پس ترتیب رعایت نشده است.»: 2«گزینه 

  )3صفحه قدم دوم ـ (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ هستی و چیستی ـ  ؤال رعایت نشده است.ترتیب س»: 4«و » 3«گزینه 

 ـمثلـث اسـت     ،مانند مثلث ؛صداقی دارندـ در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول مفهوماً و مصداقاً یکی هستند و اتحاد مفهومی و م» 2«گزینه  -232

  ها: سایر گزینه بررسی ضلعی است. انسان حیوان ناطق است و ... مثلث شکل سه

  رود و در قضایاي سالبه سلبِ محمول از موضوع است بنابراین چون موجبـه  طور خاص براي قضایاي موجبه به کار می اصطالح حمل به»: 1«گزینه 

  باید انتخاب شود.» 2«اولویت با موجبه است یعنی گزینه  آمده است» 2«مثال در گزینه 

    ضوع است و فقط اتحاد مصداقی دارند.مفهوم محمول غیر از مفهوم مو در حمل شایع صناعی»: 4«و » 3«گزینه 

  )6و  2هستی و چیستی ـ بررسی ـ صفحه  ـ درس اول (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ

  ها: ـ حمل وجود یا هستی بر هر ماهیتی نیازمند دلیل است زیرا وجود ذاتی هیچ ماهیتی نیست. بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -233

  حمل وجود بر هر ماهیتی حمل شایع صناعی است.»: 4«و » 1«گزینه 

  )7صفحه به کار ببندیم ـ (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ هستی و چیستی ـ  خدا ماهیت ندارد و وجود صرف است بنابراین وجود ذاتی آن است.»: 2«گزینه 

رابطه را بپذیرد و هم نقیض آن را و هر دو حالت را ممکـن بدانـد بـه    اي باشد که عقل هم خود  گونه ـ هرگاه رابطه محمول و موضوع در قضیه به» 4«گزینه  - 234

  ها: آید و ...بررسی سایر گزینه انسان پزشک است ـ فردا باران مییند مانند انسان دانشجو است ـ گو این رابطه در منطق رابطه امکانی می

زوج  3شود مانند عـدد   حمل نمیپذیرد و محمول هرگز بر موضوع عقالً  اي است که عقل این رابطه را نمی رابطه امتناعی رابطه»: 2«و  » 1«گزینه 

  مثلث چهارضلعی است. است،

  رابطه محمول با موضوع در این مثال رابطه ضروري یا وجوبی است.»: 3«گزینه 

  )10و  9، 8گانه در قضایا ـ صفحه  هاي سه ممکنات ـ نسبت انهج ـ درس دوم (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ

ید فردا نباشند پـس  ن و کل جهان هستی اکنون هستند شات پس رابطه امتناعی است ـ انسا ـ وجود شریک خدا مستلزم تناقض اس  »2«گزینه  -235

  ها: بررسی سایر گزینه العلل پس رابطه ضروري است. عنوان علت ماهیتاً ممکن هستند ـ وجود ذاتی خداوند است به

  امکانی ـ امکانی ـ امکانی »: 1«گزینه 

  امتناعی ـ ضروري ـ ضروري»: 3« گزینه

  )12و  8جهان ممکنات ـ تفکر ـ صفحه  ـ درس دوم (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ یعاتنامکانی ـ امکانی ـ ام»: 4«گزینه 

  شناسی روان

تبیـین چرایـی   مربوط به تبیین است. » 2«شود ولی گزینه  ها توصیف یک پدیده هستند. توصیف به چیستی مربوط می ـ سایر گزینه» 2«گزینه  - 236

  کند؟) هایی را دنبال می ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ علوم تجربی چه هدف یازدهمآذر) (پایه  (علويدهد.  یک پدیده را نشان می

از  . در این شیوه، با پیـروي کنیم صورت مستقیم از فردي بپرسیم، از مصاحبه بدون ساختار استفاده می ـ وقتی نتوانیم موضوعی را به» 3«گزینه  -237

 د. نک هاي موردنظر هدایت می سمت پاسخشونده ما را به  برخی اصول و طرح کلی، فرد مصاحبه

  شناسی) آوري اطالعات در روان هاي جمع ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ روشیازدهم آذر) (پایه  (علوي
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  ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ شناخت چیست؟) یازدهم آذر) (پایه (علويگیري است.  ترین مرتبه شناخت حل مسئله و تصمیم ـ عالی» 1«گزینه  -238

دست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی  هاي به خوانیم: یافته ـ عبارت ذکر شده مربوط به تکرارپذیري است. در تکرارپذیري می» 1«گزینه  -239

هایی منحصر بـه فـرد    ها با روش سیاري از انسانهاي دیگران را تکرار کند. ب تواند یافته نیست بلکه هر فردي در صورت رعایت ضوابط علمی می

ها به وسـیله دیگـران قابـل تکـرار نیسـت در       کنند، هرچند این افراد ممکن است به نتیجه موردنظر برسند اما چون پاسخ آن مسئله را حل می

  اي روش علمی)ه ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ ویژگییآذر) (پایه  (علوي گیرد. مجموعه روش علمی قرار نمی

  هاي علمی، عینی و قابل تکرار هستند. شود. روش هاي تجربی استفاده می ـ در این روش از روش» 4«گزینه  - 240

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ منبع کسب شناخت)یآذر) (پایه  (علوي

  دار براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین. وجوي با قاعده و نظام یند جستاـ فر» 3«گزینه  -241

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ روش علمی)ی(پایه  آذر) (علوي

  مسئله ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه هاي علمی  ـ سلسله مراتب بیان» 3«گزینه  -242

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ علم چیست؟)یآذر) (پایه  (علوي

ستی آن پی ببرنـد کـه در صـورت    رآزمایند تا به د ه نام دارد. فرضیه را دانشمندان میتواند صحیح یا غلط باشد فرضی ـ بیانی که می» 1«گزینه  - 243

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ علم چیست؟)یآذر) (پایه  (علويشود.  عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته می تأیید به

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ شناخت چیست؟)یآذر) (پایه  وي(علـ فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه تفکر نام دارد. » 2«گزینه  -244

رسـیم و بـه    گرفته پایدارتر و کارآمدتر است. در پردازش مفهومی به مفهـوم مـی    تر باشد شناخت شکل ـ هرچه پردازش ما مفهومی» 1«گزینه  - 245

  ارآمدتر است. مفهومی است و ک مختلف دسترسی داریم. پردازش زهرا هاي هاي مشترك محرك ویژگی

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ شناخت چیست؟)یآذر) (پایه  (علوي

  شناسی) آوري اطالعات روان هاي جمع ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ روشیآذر) (پایه  (علويهاي آزمون است.  ـ عبارت ذکر شده ویژگی» 1«گزینه  -246

  ها: ذهنی (شناخت) بررسی سایر گزینهیندهاي اـ علم مطالعه رفتار و فر» 1«گزینه  - 247

  شود. رفتار محدود به انسان نیست بلکه همه موجودات زنده را شامل می»: 2«گزینه 

  یندهاي ذهنی همان شناخت است.افر»: 3«گزینه 

  شناسی) ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ تعریف روانیآذر) (پایه  (علوي شناسی نیست. تعریف روان»: 4«گزینه 

  بینی و کنترل موضوع پژوهش است. شناسی همانند سایر علوم تجربی، توصیف، تبیین، پیش ـ هدف علم روان» 4«زینه گ -248

  کند؟) هایی را دنبال می مطالعه ـ علم تجربی چه هدفمورد ازدهم ـ تعریف و روش یآذر) (پایه  (علوي

  کند؟) هایی را دنبال می ازدهمـ  تعریف و روش مورد مطالعهـ  علوم تجربی چه هدفی(پایه  آذر) (علويبینی است.  اي از پیش ـ عبارت ذکر شده نمونه» 4«گزینه  -249

اي کـه همـه    گونه  صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به ـ منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر موردنظر باید به» 3«گزینه  -250

شـود.   گیـري مـی   یکسان و یا تقریباً یکسانی برسند. تعریف عملیاتی باعـث سـهولت انـدازه   افراد با مطالعه تعریف متغیر موردنظر به برداشت 

  هاي روش علمی) ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ ویژگییآذر) (پایه  (علوي هاي اشیا و افراد. گیري یعنی نسبت دادن عدد به ویژگی اندازه
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