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  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:   پاسخپاسخ  مدتمدت  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  قسمت فوقانی پاسخچه مشخصات شما در چنان

  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 میـؤسسه علمی آموزشی علتمامی حقوق این آزمون متعلق به م

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//3030جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد ـ عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  کیارش پورمهدي  زبان عربی

  پناه کیمیایی حسین باغانی ـ  دین و زندگی

  کامران معتمدي ـ صادقی  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
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  »1«صفحه                                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ می (ریاضی و تجربی) عمودفترچه  
  

  )از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم)(ـ پایه دهم  )از درس دوم تا انتهاي درس پنجم((پایه دوازدهم  ادبیات فارسی

  معناي کدام واژگان درست است؟ -1

  گذاشتند. الف) خود: کالهی چوبی  که سربازان هنگام جنگ بر سر می

  آویزند. اي که از عقب زین اسب می ب) فتراك: تسمه

  .یکی از بزرگان ةانتقادي ـ نوشتن یادداشتی انتقادي دربار: تقریظج) 

  اي براي برانگیختن دعواست. جویانه د) عربده: فریاد پرخاش

  هـ) خدنگ: درختی است که چوب آن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست.

  ) د ـ الف4  ) هـ ـ ب3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب1

  است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 2

  »)، اجنبی (بیگانگان)، نحس (بداختر)پارسا( زاهدملک (پادشاهی)،  (جبران خسارت مالی)، وجه (ذات)، شرزه (افسرده)، دارغرامت «

  ) یک4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  در کدام بیت متفاوت است؟» برکشیدن«معناي فعل  -3

  ) بفرمود تا برکشد ره به روم / به شمشیر ویران کند مرز و بوم1

  دشنه را برکشید / جگرگاه سیمین تو بردرید ) از آن پیش کو2

  ) احسان چرا کنی و تفضّل به جاي آنک / فردا به روز جنگ و جفا برکشی حسام3

  ) چو شه تیغ را برکشید از نیام / بداندیش را سر درآمد به دام4

  اند؟ غلط امالیی فاقدکدام عبارات  -4

ه سیاست او تفویض شده.ان کامگاري بعدل آرام داده و ان سایۀت را در الف) ام  

  بهر باشد. دوست که از رفعت منزلت بی سخن و مخدوم مزاه فراخ بندةب) 

  .عزیمت بیرون رفت، درع سحاب بدرید و از جوشن هوا گذر کرد ج) چون تیر جهان از گشاد

  ، از آن ممتنع شدن واجب شناسد.اندرد) اگر در سخن مضرّتی ممکن الوقوع 

  د ـ ب) 4  الف ـ ج) 3  ) د ـ ج2  ) ب ـ الف1

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -5

  د همدم رنج و عنا / چند چون یعقوب ماند ساکن بیت الحزن) چند چون ایوب باش1

  سینا صفّۀ رچو دست موسی عمران / نقوش او همه رخشان چو صد ) سطور او همه تابان2

  زحل استزهره و  که سعد و نحس ز تأثیراي و قصه بخوان /  مه چهره طرّة) بگیر 3

  ) بکشتند با هم دو گرد سترگ / به خون چنگ شسته چو ارقند گرگ4

  تعداد غلط امالیی در کدام بیت بیشتر است؟ -6

  ترسی؟ او / چنین ز نیک و بد او چرا همی تحسفا) اگر حذر نکند سود با 1

  دار پیکرم ام / اشباح انس جمله نگه ) ارواح قدس جمله نمودار معنی2

  شد اندر بیشه بر اسبی نجیب ي با صالح و بس محیب / می) یک سوار3

  ) یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد / که از او خسم به دام آمد و معشوقه به کام4

  :جز بهها درست است  همه آثار در برابر آن ةنویسند -7

  الخیر) وحید (ابوسعید ابی) اخالق محسنی (حسین واعظ کاشفی) ـ اسرارالت1ّ

  آبادي) (عیسی سلمانی لطف 2ام (معصومه آباد) ـ روایت سنگرسازان  زنده) من 2

  ) قصه شیرین فرهاد (احمد عربلو) ـ مثنوي معنوي (مولوي)3

  ) دماوندیه (محمدتقی بهار) ـ امثال و حکم (دهخدا)4

  است؟» حسن تعلیل، کنایه، استعاره و تشبیه«کدام بیت داراي  - 8

  الهی عنوان چه کار دارد؟ نامۀشوي / با  ) از دفتر معانی نقش صور فرو1

  ) دانی که چرا نام تو در نامه نیارم؟ / زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند2

  گرم است بس که در کوي تو بازار تماشا) گل ز شبنم نتوانست عرق کردن خشک / 3

  ینت و زیور) هوا چون خوي دلبندان گهی گریان گهی خندان / چو ایوان خداوندان زمین از ز4

  تعداد کنایه در کدام بیت متفاوت است؟ - 9

  ) گشاده ابرو است و بسته کیسه / مشو غرّه که او را سیم و رخت است1

  هاي غیبی پرده بردار / کسادي ده نقوش آزري را ) ز صورت2

  ) ما اگر نالیم اگر عذر آوریم / پنبه در گوش کند دلدارم3

  / چند کنیم اي ندیم! مستی خود را نهان طبل تو زیر گلیم اي کریم! ) چند زنیم4

  ذکر شده است؟ نادرستهاي مقابل آن  در کدام بیت، یکی از آرایه -10

  ایهام) ـ ماند راست (مجاز ) چون قد سرو خرام تو بگویم سخنی / در چمن سرو به باالي تو می1

  استعاره) ـ شبیهآرد برات (ت بندد نقاب / سنبل خط تو بر یاقوت می ) عنبر زلف تو بر کافور می2

  ایهام تناسب) ـ (اسلوب معادله برد زنگ ز دل صبح به گیسوي سفید دل افتد، ز جوان کمتر نیست / می ) پیر چون زنده3

  پارادوکس) ـ اي، خامی مکن و آن پخته در ده خام را (تضاد ) خامی چو من بین سوخته و آتش ز جان افروخته / گر پخته4
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آزمون آزمایشی پیشروي                                      ـ عمومی (ریاضی و تجربی) فترچه د                                             »2«صفحه  

  ترتیب، در کدام ابیات، آمده است؟ به» ام تناسب، استعاره و پارادوکسآرایی، ایه واج«هاي  آرایه - 11

  دریده ادب نگاه ندارد الف) شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم

  عجب شنو از بخت واژگون / ما را بکشت یار به انفاس عیسوي قصۀب) این 

  جا ببرددلی است / منه از دست که سیل غمت از  ج) جام مینایی می سد ره تنگ

  د) نقاب گل کشید و زلف سنبل / گره بند قباي غنچه وا کرد

  ج ـ ب ـ الف ـ ) د4  ب ـ د ـ الف ـ ) ج3  ج ـ د ـ الف ـ ) ب2  ب ـ د ـ ج ) الف ـ1

  شود. یافت می» ممال« ةواژ ....................جز  ها به گزینه ۀهمدر  -12

  فریب  ی دلفروهشته بر عارض نقابی است هر سطر من زین کتیب / )1

  ) ز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل یعنی / عروسی دارد این عالم که بستان پرجهیز آمد2

  فریبم / نوازش کن که از حد شد شکیبم ) فریب دل بس است اي دل3

  عتیبتتوان صبوري ستمت کشم ضروري / مگر آدمی نباشد که برنجد از  ) چو نمی4

  تفاوت است؟در پایان کدام بیت م» را« واژةکاربرد  -13

  ) چو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد / چه نقصان گر ز غیرت او زند بر هم بهاري را1

  ریزي / که عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاري را ین تبریزي منم قاصد به خونالد ) ز شمس2

  بخش هر حوري / که آب زندگی سازد ز روي لطف ناري را ) خداوندا زهی نوري لطافت 3

  سازد جمالش نیم خاري را ) مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاري را / که صد فردوس می4

  کاربرد ردیف در کدام بیت متفاوت است؟ -14

  ) سراندازان و جانبازان دگر باره بشوریدند / وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد1

  ا شد که جان را زاد و بود آمد) دگر باره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافیل / امین غیب پید2

  آمیز این سرخ و کبود آمد  دیده / چو نور از جان رنگ تابۀن عالم ولیک از آ) ندارد رنگ 3

  ) همیشه بوي با عود است نه رفت از عود و نه آمد / یکی گوید که دیر آمد یکی گوید که زود آمد4

  تعداد ترکیب وصفی در کدام بیت بیشتر است؟ - 15

  عنبرفشان توست طرّةز ز انفاس صبحدم / گویی مگر اپرور  ) این باد روح1

  ) مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است / دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست2

  بخت که در رهگذار اوست آن خاك نیک / برم؟ دانی کدام خاك بر او رشک می ) می3

  بر طاق آبگون زد) غلغل فکند روحم در گلشن مالیک / هر گه که سنگ آهی 4

  نوع حذف فعل در کدام بیت متفاوت است؟ -16

  نیش / قناعت نکوتر به دوشاب خویش خم) نیرزد عسل جان من! ز1

  چه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا! / گر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را ) آن2

  ) زر از بهر خوردن بود اي پسر / ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر3

  ي سعدي مثال است و پند / به کار آیدت گر شوي کاربندها ) سخن4

  کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ -17

  »گفت: دیناري بده پنهان و خود را وارهان / گفت: کار شرع کار درهم و دینار نیست«

  دهد عرش برین / تا مگر یابد در او یک لحظه چون قندیل، بار شوار خود به رشوت میو) گ1

  ستان را چشم بر اسباب نیست را نتوان به رشوت از سر خود دور کرد / این نهنگ جان) مرگ 2

  ) به جان دادن چو مزد از کس نگیرد / در آمرزش کجا رشوت پذیرد؟3

  ها حجت است از مردم گرفتن بر کجی) ناخن و منقار شاهین از کجا گیرا بود / رشوت 4

  ت؟اس متفاوتمفهوم کلی کدام بیت با سایر ابیات  -18

  ) نخواهیم بر گاه ضحاك را  / مر آن اژدهادوش ناپاك را1

  ) آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم / ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است2

  کند دهد آخر به باد / حاکم ظالم دیار خویش ویران می ) نفس سرکش ملک تن را می3

  ی اجنبی خواهند سرباز وطن) پیکر مام وطن دانی چرا خم گشته است / زانکه مشت4

  مفهوم دو بیت زیر به کدام گزینه نزدیک است؟ -19

  حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کآرام درون دشت شب خفته است«

  »دریا همه عمر خوابش آشفته است دریایم و نیست باکم از طوفان /

  تپد تا باز در دریا فتد ماهی از دریا چو در صحرا فتد / می) 1

  ست، کشتی قالب ببست / باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست) آمد موج ال2

  ها ) شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل / کجا دانند حال ما سبکباران ساحل3

  ) ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست4

  ؟داردبا کدام بیت تناسب بیشتري » ندبرکن ز بن این بنا که باید / از ریشه بناي ظلم برک«مفهوم بیت  - 20

  ) جزاي نیک و بد خلق با خداي انداز / که دست ظلم نماند چنین دراز که هست1

  ) نهاد بد نپسندد خداي نیکوکار / امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار2

  دل از کهنسالی فزود / مانع از خون نیست قد چون کمان، شمشیر را ) حرص ظلم آهنین3

  دوست / که از فربهی بایدش کند پوست صبر بر عامل ظلم) مکن 4
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  »3«صفحه                                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ می (ریاضی و تجربی) عمودفترچه  
  

  شود؟ مفهوم مقابل بیت زیر در کدام بیت یافت می -21

  »با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت«

  ) فقري که تو امروز به هیچش نستانی / با سلطنت بلخ خریدند عزیزان1

  جگري / چه غمی بود که این خاطر ناشاد نداشت؟ و بیچارگی و خون) فقر و بدبختی 2

  کم کن جدا مال را در زندگی از خویش کم دم رفتن سبک از جا توانی خاستن /) تا 3

  تواند راهبر باشد مرا / گردبادي می زل آسایش من محو در خود گشتن است) من4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» تر شوي تاب فلک خوبگر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باهللا کز آف«بیت  -22

  ) چو زر عزیز وجود است نظم من آري / قبول دولتیان کیمیاي این مس شد1

  شاه و گدا یکی است ۀسای) در چشم پاك بین نبود رسم امتیاز / در آفتاب، 2

  مفانی شدن چون شبنمی آمادةزوال / ورنه ما  آید ز ابر آن آفتاب بی ) برنمی3

  وار بر طرف ما کنی / حقّه همان کیمیاست وین مس ما زر شود ) گر نگهی دوست4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 23

  ) در قیامت چو سر از خاك لحد بردارم / گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد1

  ) مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من2

  ی از حد بگذشت / سر من دار که در پاي تو ریزم جان را) دست من گیر که بیچارگ3

  ) نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ / ز خاك کالبدش صد هزار الله برآید4

  شود. زمینه ملّی حماسه یافت می ....................جز  ابیات به ۀهمدر  -24

  ت از او سرخ و زرد و بنفش / همی خواندش کاویانی درفش) فروهش2  ه کژّي گرایید و نابخرديبایزدي /  فرّه) بر او تیره شد 1

  ؟همی فرّ گیهان خدیو نبینی/ فرمان دیو؟ ) چرا سرکشی تو به 4  ) اگر تیغ تو هست سندان شکاف / سنانم به درد دل کوه قاف3

  شود؟ در کدام بیت دیده می» خورد گاو نادان ز پهلوي خویش«مفهوم مصراع  - 25

  دهیم بصیرتی است / عرض سخن به مردم نادان نمی ) صائب گهر به سنگ زدن بی1

  به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند / جز این قدر که به پهلو چو مار برگردد) 2

  ) کفن بر تن تند هر کرم پیله / برآرد آتش از خود هر چناري3

  ایم قدر شب تار خویش را رویم / دانسته ) در زیر بار منّت پرتو نمی4

  ))6و  5)) ـ دهم (دروس 19تا انتهاي (صفحه  2و درس  1دهم (درس زبان عربی (دواز

  ) 26ـ35ی العربیۀ: (ألدقّ فی الجواب للترجمۀ من أو إل** عین األصح و ا

   :یۀ الّتی تدلّ علی اهتمام اإلنسانینإنّ تقدیم القرابین یوجد فی الشعائر الد -26

  !شود که داللت بر توجه انسان داردها دیده  ) چه بسا در مراسم دینی تقدیم کردن قربانی1

    !کند شود که به توجه انسان داللت می ها در مراسم دینی یافت می ) قطعاً تقدیم کردن قربانی2

    !) همانا تقدیم کردن قربانی در مراسم دینی پیدا شده که دلیلی بر توجه انسان بر آن است3

    !دهد ها را نشان می ود که توجه بسیار انسان به آنش راستی که در مراسم دینی قربانی کردن یافت می ه) ب4

  »:إنّ اهللا لذو فضلٍ علی النّاس و لکنّ أکثر النّاس ال یشکرون« - 27

  رگزاري نکردند!کترین است براي مردم اما بیشتر مردم ش ) قطعاً خداوند بخشنده1

  گویند! نمی) همانا خدا داراي بخشش بر مردم است ولی از همه بیشتر مردم هستند که سپاس 2

  گر براي همه مردم بود اما بیشتر مردم شکرگزاري نکرده بودند! ) به راستی خداوند یک رحمت3

  کنند! گزاري نمی گمان خدا داراي بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاس ) بی4

  :عدل و یدیر شؤونهملکم بینهم باحوا بمن یرید أن یلعلّ النّاس یحبون أن یرحب -28

    !فرمانروایی کند و کارشان را اداره کند، مردم نیز به آن خوشامد بگویندکسی که دوست دارد میان مردم به عدل  ) احتماال1ً

    !کند، خوشامد بگویند کند و کارهایشان را مدیریت می ) اي کاش مردم دوست داشته باشند که به کسی که میانشان با عدالت حکومت می2

    !خواهد میان مردم با عدالت حکم کند و به اداره امور برسد براي مردم دوست داشتنی باشد ی) شاید خوشامد گفتن به کسی که م3

    !خواهد میانشان با عدالت حکم کند و کارهایشان را اداره کند ) شاید مردم دوست دارند که خوشامد بگویند به کسی که می4

  ها:کلّ مسلمٍ عندما یري مشهد الزیارة یشتاق إلیها و یحب أن یزور -29

    !دارند که زیارتشان کنند ورزند و دوست می ها اشتیاق می هاي زیارت را ببینند، به آن ) آنگاه که همه مسلمانان صحنه1

    !ها را زیارت کند شود و دوست دارد که آن بیند به آن مشتاق می ) هنگامی که هر مسلمانی صحنه زیارت را می2

    !ها مشتاق شود و دوست داشته باشد که زیارت کند یند و به آنمسلمانی صحنه زیارت را بب هر) چه بسا که 3

  !) زمانی که صحنه زیارت را هر مسلمانی ببیند به آن اشتیاق خواهد ورزید و دوست دارد که آن را زیارت کند4

  إنّ عین هذا الحیوان جمیلۀٌ فإنّها تؤدي إلی تعجب العلماء و الحاضرین: -30

    !شود ت پس آن منجر به شگفتی دانشمندان و حاضران می) قطعاً چشم این حیوان زیباس1

    !راستی چشم آن حیوان زیبا بود که آن توانست باعث حیرت دانشمندان و حاضران گردد ) به2

    !شده می حاضران) حقیقتاً این حیوان چشم زیبایی دارد بنابراین باعث ایجاد شگفتی دانشمندان و 3

    !شود ت که به شگفتی و حیرت دانشمندان و حاضران منجر می) قطعاً زیبایی چشم این حیوان اس4

  کنتم تشاهدون فی أخبار التّلفاز الحجاج و هم یرکبون الطائرة بسرعۀ: -31

    !شدند ها با شتاب سوار اتوبوس می که آن ) حاجیان را در خبرهاي تلویزیونی دیده بودید درحالی1

    !شدند که آنان با سرعت سوار هواپیما می دیدید درحالی ) در اخبار تلویزیون حاجیان را می2

    !شدند که آنان با شتاب وارد اتوبوس می دیدید درحالی ) در اخبار تلویزیونی حاجیان را می3

    !شوند ها به سرعت سوار بر هواپیما می که آن بینید درحالی ) حاجیانی را در اخبار تلویزیون می4
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  ضیوف إلی باب الدار:فی السنن اإلیرانیۀ علینا أن نخرج مع ال - 32

    !هایمان به سوي در خانه خارج شویم ) بر ما واجب است که طبق سنت ایرانی با مهمان1

    !هاي ایران بر ماست که با مهمانان به سمت در خانه بیرون برویم ) در سنت2

    !هاي ایرانی با مهمان به سمت در ورودي خارج شویم ) بر ما الزم است که براساس سنت3

    !هاي ایرانی بر ما واجب است که با مهمانان به سمت در خانه بیرون بیاییم سنت ) در4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -33

  ریخت! هایشان را دیدم که از چشمانشان فرو می ) رأیت دموعهما تتساقط من أعینهما: اشک1

  ان که ندانستند برابر هستند؟) هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون: آیا آن کسانی که دانستند با آن2

  شود! هایی از جانب خدا براي مردم زده می ) یضرب اهللا األمثال للنّاس: مثال3

  کنم که مسافت پنجاه و هفت کیلومتر است! ) أظنّ المسافۀ خمسۀ و سبعین کیلومتراً: گمان می4

  فی الترجمۀ: الخطأعین  -34

    !و در زمین بگردید پس بنگرید چگونه آفرینش آغاز گشته است) قل سیروا فی األرض فانظروا کیف بدأ الخلق: بگ1

    !) ربنا الّذي أعطی کلّ شیء خلقه ثم هدي: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزي را بخشید سپس هدایت کرد2

3الی (عسی أن یکونوا خیراً منهم: نباید مردمانی، مردمانی  رْخَس من قوم قوم)ندرا مسخره کن )دیگر!    

    !: امید است که قوم من بدانند آنچه را که خدایم براي من آمرزیدهربی) یا لیت قومی یعلمون بما غَفَرَ لی 4

  عین الصحیح فی التعریب:» !ما باید از پروردگارمان بخواهیم آنچه را که هیچ توانی بر آن نداریم بر ما تحمیل نکند« -35

  ) علینا أن نطلب ربنا أنْ ال یحملَنا ما ال طاقۀ لنا به.2  نا ما ال قدرة لنا به.  ) یجب أن نرید لرَبنا أن ال یحمل1َ

  ) یجب علینا بالطلب من ربنا أن ال یتحملنا بما ال طاقۀً به.  4  ) علینا بالمطالبۀ من الرب و هو ال یتحمل لنا بما لیست قدرة به.  3

  ) 36ـ42ناسب النص: (** اقرأ النص التالی ثم أجب عن األسئلۀ بما ی

کذلک: عندما یـري الطـائر   لفاز و یشاهدون برنامجاً عن الحیوانات و طریقتها الخاصۀ فی العیش و یشرح القائل األسرة أمام الت أعضاءکان یجلس 

الطّائر مـن   یتأکّدن العش و إذا ۀ و یبتعد عیسالحیوان المفترس هذه الفر یتبعفاهر أمامه بأنّ جناحه مکسور کی حیواناً مفترساً قرب عشّه یتظالذ

بغریزتهـا األعشـاب   خداع العدو و ابتعاده یطیر بغتۀً. أما القسم الّذي یعجب األسرةَ أکثر و تَحیروا عنه کان عن حیاة الطّیور: یعرف بعـض الطّیـور   

دلّت هذه الحیوانات اإلنسانَ علی الخواص الطبیـۀ لکثیـرٍ   الطبیۀ و تعلم طریقۀَ استعمال العشب المناسب للوقایۀ من األمراض. إضافۀ إلی هذا، قد 

  من النباتات البریۀ. 

  الصحیح حسب النص: عین  -36

    .رسۀ تعلم کیف تستعمل عن األعشابتفم) أغلب الحیوانات ال2  .ج للحیوانات أدت إلی حزن األسرةم) مشاهدة البرنا1

  .) کان یشاهد األسرة الحیوانات فی غابتها الواسعۀ4  .ته عن العدویسبب حرّی و ) تظاهرَ الحیوان الذکی بکسرِ جناحه3

  عن الطیور و حیاتها: صحیحالعین  -37

  .) الغرض الرئیسی الستعمال العشب هو الوقایۀ من المرض2  .عاده عن العشبعضها یتبع حیواناً مفترساً لابت) 1

  .طّیور قدرةً غریزیۀً لتشخیص األعشاب الطبیۀ) یمتلک جمیع ال4    .) إنّ عدو الطائر یکسر جناحه لخداعه3

  مج؟األسرة عن مشاهدة البرنا لماذا کان یتحیر -38

  .) ألنّها تتظاهر بأجنحتها المکسورة للهرب عن العدو2  .ور علی خاصیۀ األعشاب) لتعرّف الطّی1

  .بعد خداع المفترس ور التبتعد عن العش إلّا) ألنّ الطّی4  .) لذکاوتها و طریقۀ مواجهتها مع األعداء3

39 - :الغرض األصلی من هذا النص  

  .) مواجهۀ الطیور مع الحیوانات المفترسۀ2  .هامتلک لغۀً خاصۀً و تتفاهم من خالل) الحیوانات ت1

  .) تعلم الحیوانات طریقۀ حیاتها و استمرارها للبقاء4  .ۀٌ للحیوانات الکبريیحاولْ حیوانٌ للبقاء فإنّه فریسال ) إن3ْ

  )40ـ42الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: (** عین 

40- :تبعی  

  ) مضارع ـ من األفعال المزیدة (باب إفعال) / الجملۀ فعلیۀ1ٌ

  »الحیوان«مجرد ثالثی و أصله (ت ب ع) / فعلٌ و فاعله ـ ) للغائب 2

  ) مضارع ـ للغائب مجرد ثالثی و حروفه األصلیۀ (ت ب ع) / فعلٌ و الجملۀ اسمیۀ3ٌ

  » هذه«لغائب ـ مجرد ثالثی (مصدره: إتباع) / فعلٌ و فاعله ) ل4

  یتَأکَّد: -41

  الجملۀ فعلیۀٌ» / تفعیل«) مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی و مصدره علی وزن 1

  ) للمخاطب ـ مضارع ـ مزید ثالثی من باب تفعل / الجملۀ اسمیۀ2ٌ

  »  خداع«و فاعله  / فعلٌضیه (تَأَکَّد) ) مضارع ـ من األفعال المزیدة و ما3

  و الجملۀُ فعلیۀٌ» الطائر«) مزید ثالثی (من باب تفعل و حروفه األصلیۀ: أ ك د) / فعل و فاعله 4

  أعضاء:  -42

  ) اسم التفضیل ـ مفرد ـ مذکر / مفعولٌ به2  ) جمع تکسیرٍ و مفرده عضو ـ مذکّر / فاعلٌ لفعل یجلس1

  مؤنث / فاعلٌ ـ ) جمع مکسرٌ و مفرده عضو4  ل یجلس) جمع سالم للمذکّر ـ مفرده عضو / مفعولٌ لفع3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  التِّلفاز مشتاقینَ. األُسرَةِ أمام ) جلَس أعضاء2  ) ازدادت هذه الخُرافات فی أَدیانِ النّاسِ.1

  أنْ أعبد اهللا مخلصاً له الدین. ) قُلْ إنّی أُمرت4    رَّك عینُ البومۀِ فإنَّها ثابتۀٌ.تَح) ال ت3ُ
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  ) 44ـ 50** عین المناسب الجواب عن األسئلۀ التالیۀ: (

  فی التوضیحات التالیۀ: الخطأعین  -44

  : الذَنَبجسم الحیوان یحرّکه لطرد الحشرات) عضو خلف 2  : الجیشعۀٌ من الجنود للدفاع عن الوطن) مجمو1

  : الجرّارةارةٌ نستخدمها للعمل فی المزرعۀ) سی4  : التجنُّبیهم بدؤوا یتکلّمون بکالمٍ خف) إن3ّ

  فیه جمع التکسیر: لیسعین ما  -45

  ) الحیوانات تعرف بغریزتها األعشاب الطبیۀ.2  ) نتذکّر خیام الزائرین فی عرفات و رمی الجمرات.1

  ن استطاع إلیه سبیالً.) هللا علی النّاس حج البیت م4  ) یستطیع الغواصون التقاط صورٍ من األسماك.3

  من الحروف المشبهۀ بالفعل: لیس» ان«عین  -46

  ) أیحسب اإلنسان أن یترَك سدي.2  ) ان یأجوج و مأجوج مفسدونَ فی األرض.1

  ) ان التدینَ فطري فی اإلنسان.4  ) قال أعلم ان اهللا علی کلّ شیء قدیرٌ.3

  فیه الفاعل موصوفاً: لیسعین ما  -47

  .الخیام خلف هذا النهر الواسعتقع یتی، بن) یا 2  .رسب صدیقی الذکی فی مسابقۀ الجامعۀ) مع األسف، ی1

  .حیاتنا) أعطی ربنا الرحیم نعماً کثیرة فی 4  .ینشد الشاعران الکبیران قصیدةً عن معالم إیران ) قد3

  جملۀ ما قبلها: تکملعین الکلمۀ الّتی  - 48

1 ت تراباًن) یقول الکافر یا لیتنی ک2  .من الجنّۀ) أشجار هذه الغابۀ جمیلۀٌ کأنّها قسم.  

  .ن بیإلصالح أصدقائی لکنّهم الیهتمو ) حاولت کثیرا4ً  .) اعلم أنّ هللا یجزي الذین یقاتلون فی سبیله3

  النافیۀ للجنس:» ال«عین الصحیح عن  -49

  جیداً. لالمتحانات ) الخوف لمن یقرئون دروسهم2  .) ال یقَسم اهللا شیئاً أفضل من العقل للعباد1

  ن یدعون من دون اهللا فیسبوا اهللا.) ال تسبوا الّذی4  .) نصحنا المعلّم و قال: ال کتاب أسهل من هذا3

  کم فعالً مجهوالً تشاهد فی اآلیۀ التالیۀ؟ -50

  »یا أیها النّاس ضُرِب مثلٌ فاستمعوا له إنّ الّذین تَدعونَ من دون اهللا لن یخلُقوا ذباباً«

  ثنانا) 4  ) أربعۀ3  ) واحد2  الثۀ) ث1

  )))9تا انتهاي درس  7) ـ (دهم (از درس 3و  2هاي  دوازدهم (درسدین و زندگی (

  کند؟ داند و چه توفیقی را از خداوند طلب می حضرت علی (ع) عزت را چه چیزي می - 51

  .گونه باشد که خودش دوست داشته باشد آن بندگی خداوند ـ )2  .گونه باشد که خودش دوست داشته باشد نفی بندگی غیر خدا ـ آن )1

  .گونه باشد که خداوند دوست دارد آن نفی بندگی غیر خدا ـ) 4  .گونه باشد که خداوند دوست دارد آن بندگی خداوند ـ )3

  ره دیگر آن کدام است؟ثمره محبت به خدا تبعیت از کیست و ثم» قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی...« با توجه به مرجع ضمیر در آیه کریمه  - 52

  »یغفر لکم ذنوبکم«) پیامبر (ص) ـ 4  »اشد حباً هللا«) پیامبر (ص) ـ 3  »یغفر لکم ذنوبکم«) خدا ـ 2  »اَشد حباً هللا«) خدا ـ 1

  شود؟ رود و موجب استحکام عهد و پیمان می نسیان عهد و پیمان با خدا، ثمره نامبارکی است که با انجام چه کاري از بین می -53

  ) انتخاب بهترین زمان براي بستن پیمان2    ) پایداري بر عزم قوي خود1

  هاي معین ) تکرار عهد در زمان4  عنوان نشانه استحکام عزم ) صبوري به3

در کـالم حضـرت   » عیوببذنوبه و استقال الذنوب و اصلح ال و احاط«و نتیجه  ....................است تا  ....................چهارمین گام در مسیر قرب الهی  -54

  امیر (ع) مربوط به کدام اقدام است؟

    ) محاسبه ـ عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود ـ محاسبه1

  دست آید ـ مراقبت ) عهد بستن با خدا ـ میزان موفقیت و وفاداري به عهد به2

  ) عهد بستن با خدا ـ عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود ـ محاسبه3

  دست آید ـ مراقبت حاسبه ـ میزان موفقیت و وفاداري به عهد به) م4

  اش دهند؟ خواهد با چه کارهایی یاري کننده نسبت به امامش، موظف به چه تکالیفی است و ایشان از یارانش می در کالم امیرالمؤمنین (ع)، پیروي - 55

    مندي از علم او ـ عبادت ) بهره2    ) تبعیت از او ـ پرهیزکاري1

  ) تبعیت از او ـ قناعت4  مندي از علم او ـ پرهیز از دنیا ) بهره3

  با پاداش و کیفر، ظلم ناممکن و غیر قابل تصور است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟ ،در کدام نوع از رابطه عمل -56

  »انما یأکلون فی بطونهم ناراً«) نتیجه طبیعی خود عمل ـ 2  »زرعۀ االخرهمالدنیا «) نتیجه طبیعی خود عمل ـ 1

  »انما یأکلون فی بطونهم ناراً«) تجسم عین عمل ـ 4  »الدنیا مزرعه االخره«) تجسم عین عمل ـ 3

  چگونه است؟ هاي بهشتی موعود رابطه میان عمل و پاداش و کیفر رستاخیزي در کدام عبارت قرآنی تجلّی دارد و ویژگی نعمت -57

  ـ دائمی و بدون خستگی و سستی »انما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«) 1

  ـ دائمی و بدون خستگی و سستی »لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت«) 2

  ـ تازه و شاداب و با طراوت و تازگی »انما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«) 3

  ـ تازه و شاداب و با طراوت و تازگی »یما ترکتلعلی اعمل صالحاً ف«) 4

  ورود صدیقان با کدام گروه از یک درِ بهشت است و هنگام ورود به بهشت چگونه است؟ -58

  ) پیامبران ـ استقبال، پذیرایی و درهاي گشوده2  ) شهیدان ـ استقبال، پذیرایی و درهاي گشوده1

  نود و مسرور و شاد) مؤمنان ـ خش4    ) صالحان ـ خشنود و مسرور و شاد3
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جـزاي اعمـال انسـان برحسـب     «و » هاي او دارد ها و محبت بستگی هاي آدمی در طول زندگی، ریشه در دل فعالیت«از ترکیب این دو مقدمه که  - 59

  رسیم که باید آن را در کدام حدیث جستجو کرد؟ اي می به نتیجه» شود هایش داده می فعالیت

  ) قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.2  دارد. است که دوست می) ارزش هر انسانی به اندازه چیزي 1

  کند، او را دوست ندارد. ) کسی که از فرمان خدا سرپیچی می4  شود. ) هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می3

  باشند؟ یک از ابعاد توحید یا شرك می اظر بر کدامترتیب، ن به» بما جاءکم من الحق اقد کفرو«و » ال تتخذوا عدوي و عدوکم اولیاء« -60

  ) توحید عملی فردي ـ شرك عملی فردي2  ) توحید عملی اجتماعی ـ شرك عملی اجتماعی1

  ) توحید عملی اجتماعی ـ شرك در والیت4  ) توحید در والیت ـ شرك در والیت3

مصـداق کـدام   » انا ربکم االعلـی «گفت  دهد و سخن فرعون که می میدر اندیشه اسالمی، چه چیزهایی روح زندگی دینی و ضد دینی را تشکیل  -61

  مرحله از شرك است؟

  ، شرك ـ شرك در مالکیتتوحید) 4  ـ شرك در خالقیت شرك، ایمان) 3  ) توحید، شرك ـ شرك در ربوبیت2  ) ایمان، نفاق ـ شرك در والیت1

  معرفی شده است؟» و الخسران المبینذلک ه«در آیات قرآن کریم، پیامد و نتیجه چه عملی، زیان آشکار  -62

  »ه فتنه انقلب علی وجههو ان اصابت«) 2    »من التّخذ الهه هواه«) 1

  »نفعاً و ال ضرّاً النفسهم فأتخذتم من دونه اولیاء ال یملکون ا«) 4    »فان اصابه خیراً اطمانّ به«) 3

  یک را معبود خود قرار داده است؟ چیزي بوده و کدام انسانی که به شرك عملی در بعد فردي گرفتار آمده، در پی رضایت چه -63

 هاي بیرون ـ بت درون ) بت4  ) بت درون ـ بت درون3  هاي بیرون هاي بیرون ـ بت ) بت2  هاي بیرون بت درون ـ بت  )1

  اند؟ ترتیب، به چه چیزهایی تشبیه شده به» احکام و معارف دینی«و » اصل توحید«بخش اسالمی،  در تعالیم روح -64

  بخش ـ روح و پیکر ) روح حیات4  ) پیکر و کالبد ـ روح و پیکر3  بخش ـ پیکر و کالبد ) روح حیات2  بخش کر و کالبد ـ روح حیات) پی1

  ؟مسلمان به همراه دارد  ي فرد تازهاي برا و التزام عملی به آن هر کدام، چه نتیجه» ال اله اال اهللا«بیان عبارت  -65

  .گردد او بر دیگر مسلمانان واجب می ـ دفاع از حقوق گیرد قرار میادران و خواهران دینی ) در زمره بر1

  د.وش ق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می) تغییر همه ابعاد زندگی فرد تازه مسلمان ـ تمام احکام و حقو2

  .دهد تماع و دیگر مخلوقات تغییر مییش، خانواده، اجـ همه زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خو گیرد دران و خواهران دینی قرار می) در زمره برا3

  گرفت. گشت و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می ) تغییر همه ابعاد زندگی فرد تازه مسلمان ـ دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می4

  ترتیب، معلول و بازتاب چه چیزي است؟ زندگی او بههاي اسالمی، شدت و ضعف یافتن تأثیر عملی اعتقادات هر شخص بر  براساس آموزه -66

  تر تر ـ ایمان ضعیف ) بندگی قوي4  تر تر ـ ایمان ضعیف ) ایمان قوي3  تر تر ـ بندگی ضعیف ) بندگی قوي2  تر ی ضعیفگتر ـ بند ) ایمان قوي1

  دارد؟را در بریک از ابعاد توحید  کدامترتیب  به» ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم«آیه  -67

  ) عملی ـ عملی ـ ربوبیت4  ) ربوبیت ـ عملی ـ عملی3  ) ربوبیت ـ عملی ـ والیت2  ) عملی ـ ربوبیت ـ عملی1

  دادن اجازه استفاده یا عدم استفاده از چیزي، در محدوده اختیار چه کسی است؟ و این حق مطلق الهی، ریشه در مفهوم کدام آیه دارد؟  - 68

  »و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض«) مالک آن ـ 2  »ما فی السماوات و ما فی االرض و هللا«) خالق آن ـ 1

  »ما لهم من دونه من ولی«) خالق آن ـ 4    »اهللا خالق کل شیء«) مالک آن ـ 3

  ، نشأت گرفته از چه چیزي است؟»و ال یشرك فی حکمه احدا«مطابق نص شریف قرآن، اختیار خداوند در این اقدام که  -69

  ) تصرف در هر چیزي حق اوست.2  ها و زمین است از آن اوست. چه در آسمان ) هر آن1

  ) تنها رب و پروردگار هستی است.4    همتاست و شریکی ندارد. ) بی3

  مفهومی دارد؟، بیانگر چه مفهومی است و با کدام آیه تناسب »بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد«پیام بیت  - 70

  »ان اهللا ربی و ربکم«بینی توحیدي دارد ـ  ) زندگی توحیدي که ریشه در جهان1

  »فاعبدوه هذا صراط مستقیم«بینی توحیدي که ریشه در زندگی توحیدي دارد ـ  ) جهان2

  »فاعبدوه هذا صراط مستقیم«بینی توحیدي دارد ـ  ) زندگی توحیدي که ریشه در جهان3

  »ان اهللا ربی و ربکم«یدي که ریشه در زندگی توحیدي دارد ـ بینی توح ) جهان4

  یک از واجبات دین اسالم آشنا شد؟ طالب، براي اولین بار با کدام نجاشی پادشاه حبشه، از زبان جعفر بن ابی  -71

  روزه گرفتن در ماه رمضان ـ) نماز ـ زکات 2  روزه گرفتن در ماه رمضان ـنماز  ـ ) خمس و زکات1

  زکات ـنماز  ـ ) امر به معروف و نهی از منکر4  نماز و روزه ـ خمس و زکات ـ معروف و نهی از منکر) امر به 3

  تاییدي ضمنی بر کدام پرسش خداوند از مشرکان بوده و بیانگر چه حقیقتی است؟» قل اهللا«عبارت قرآنی  - 72

  الهی ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به ربوبیت» قل من رب السماوات و االرض) «1

  ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به والیت الهی» فأتخذتم من دونه اولیاء الیملکون ألنفسهم نفعاً و ال ضراً قل ا) «2

  ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به خالقیت خداوند» فأتخذتم من دونه اولیاء الیملکون ألنفسهم نفعاً و ال ضراً قل ا) «3

  ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به خالقیت خداوند» االرض قل من رب السماوات و) «4

  .................... جز بههاي قرآنی زیر است  ، مفهوم تمام عبارت»دهنده اصلی زراعت او خداست زارع حقیقی و پرورش«که  درك مفهوم این -73

    »کل یومٍ هو فی شأن) «2    »غیر اهللا ابغی ربا قل ا) «1

  »و ال یشرك فی حکمه احدا) «4    »اوات و االرضقل من رب السم) «3

  ترتیب بیانگر چیست؟ نسبت دادن توانایی پیامبر (ص) و اولیاي دین در برآوردن حاجات انسان، به خودشان و به عوامل غیرمادي، به -74

  ) شرك در والیت ـ توحید در ربوبیت2  ) شرك در ربوبیت ـ توحید در ربوبیت1

  ) شرك در والیت ـ شرك در ربوبیت4  در ربوبیت ) شرك در ربوبیت ـ شرك3

  ، چه پیامدهایی براي اسالم و مسلمین داشته است؟»ها تکفیري«ظهور و ترویج عقاید  -75

  ) عامل بسیار مهمی در نزدیکی قلوب مسلمانان و از بین رفتن عقاید این جریان فکري خشک و غیر عقالنی است.1

  کرد و سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شد.ترین ضربه را به اسالم وارد  ) بزرگ2

  از بین رفتن تفرقه و ایجاد وحدت در بین مسلمانان شد. ) عامل بسیار مهمی در3

  ترین ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب ایجاد شکاف و تفرقه در بین ادیان توحیدي شد. ) بزرگ4
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درس سوم و درس (ـ پایه دهم  )) و درس اول کتاب کار48درس دوم تا انتهاي (صفحه  ،)24درس اول (از صفحه ((پایه دوازدهم  زبان انگلیسی

  سوم کتاب کار)

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- My mother likes to have all her family near .................... . 

1) her 2) hers 3) herself 4) themselves 
 

77- A: Mona .................... the manager's job. 
B: But she has hardly any work experience. 
1) is offered 2) has offered 3) has been offered 4) offers 
 

78- Someone hit me over the head with a baseball bat , ....................? 
1) don't they 2) didn't they 3) didn't he 4) weren't they 
 

79- You have a temperature, .................... you must keep working and finish typing the report before you are 
allowed to go home! 
1) and 2) so 3) but 4) or 
 

80- Scientists are conducting experiments to show how thought and speech are .................... . 
1) related 2) donated 3) observed 4) stated 
 

81- The soil was tested to make sure that it was free from ammonia or any other nitrogen .................... . 
1) diversity 2) reference 3) solution 4) compound 
 

82- I strongly .................... that you get your brakes checked before you go on a long drive. 
1) magnify 2) suppose 3) distinguish 4) recommend 
 

83- We should be .................... to all the doctors and nurses who have been fighting against the coronavirus disease 
at the cost of their own lives. 
1) valuable 2) grateful 3) peaceful 4) respectable 
 

84- There is no formula for success, except perhaps .................... acceptance of life and what it brings. 
1) unfortunate 2) unconditional 3) unemotional 4) unforgivable 
 

85- I regret to .................... you that you have not been chosen for the position you applied for. 
1) inform 2) spare 3) provide 4) inspire 
 

86- When an earthquake measuring 6.3 on the Richter scale hit western Iran, there was no .................... of willing 
helpers. 
1) lack 2) gain 3) sense 4) guide 
 

87- Someone once stated, “Never let tomorrow's worries .................... you of today's chances of success”. 
1) lower 2) deserve 3) boost 4) rob 
 

Part B: Cloze Test 
Both large and small cars have their advantages and disadvantages. Large cars can carry many people. They 
are strong and …(88)… for big families. However, large cars cannot get through small streets, …(89)… they 
use a lot of gas to start and run. 
In …(90)…, you can drive a small car any place. It …(91)… less gas and many people call such cars 
economical. It is good for small families. …(92)…, small cars are not strong enough if someone has a terrible 
accident. Moreover, they cannot go very fast. 
 

88- 1) appropriate 2) responsible 3) available 4) advanced 
89- 1) or 2) and 3) but 4) so 
90- 1) addition 2) compilation 3) contrast 4) result 
91- 1) has been used 2) has used 3) is used 4) uses 
92- 1) Unfortunately 2) Repeatedly 3) Curiously 4) Ethically 

 
Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

If a person uses two languages in everyday life, he or she is said to be bilingual. Only a few people whom we 
would call bilingual can speak, read, or write both languages equally well. We call those who can do this 
"balanced bilinguals". But most bilinguals have a preferred language, which they use most of the time, and 
then a second language, the level and use of which will vary considerably from one person to another. Children 
raised bilingually from a very early age are most likely to have an equal command of both. 
There are bilingual communities in many parts of the world. Members of these communities use two (or more) 
languages as a matter of course. South Africa, Belgium, Wales, Ireland, and Canada are some examples of 
countries where such communities exist. (This does not mean that everyone living in these countries is 
bilingual.) Bilingualism also occurs in other areas of the world where immigrant groups have settled but have 
remained not fully absorbed into the society around them. They want to keep up many of their own customs 
and continue to speak their own language at home. The following examples are taken from a long list: Chinese 
and Italians in Australia; Turkish migrant workers in Germany; Asians in Great Britain; and Spanish 
speakers in the United States. In many cases, the bilinguals are not themselves immigrants, but people whose 
parents, or even grandparents, moved to the country in question and have continued to speak to their children 
in their own mother tongue. 
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93- According to the passage, a balanced bilingual is a person who .................... . 
1) can use two languages in everyday life 
2) has been raised bilingually and can read and write only his own language in two countries 
3) can use a second language in a context where another language is spoken 
4) has an equal command of two languages at the same time 
 

94- According to the reading, children who were bilingual from a very early age .................... . 
1) are more likely to be dominant in one language 
2) most probably know both languages equally 
3) can write both languages equally correct 
4) have an equal command of both cultures 
 

95- Which statement about the passage is NOT true? 
1) South Africa, Belgium and Canada are some examples of bilingual countries. 
2) Not everyone living in bilingual countries is bilingual. 
3) There of bilingual communities all over the world. 
4) Members are bilingual communities use two languages as a matter of course. 
 

96- Migrants speak their native language in order to .................... . 
1) preserve their customs  2) be absorbed in a foreign country more easily 
3) communicate more easily with their children 4) help their children do better at school 
 

Passage 2: 
Although all forms of communication have a language, the word usually refers to the use of written or spoken 
words. 
Human language is the most complicated form of expression available to us. Simply to understand what you are 
reading at this very moment involves much intelligence and skill. An adult speaks on average 30,000 words a 
day, and a total of 600 million words in an average lifetime. Language has a profound effect on all our lives. 
We learn language from childhood; we learn how to make sounds which can be formed into words, and 
discover that we have to apply certain rules of grammar if we are to be understood. We learn to say "He saw 
me", but "I saw him". The ways of joining words together into grammatically acceptable sentences are 
enormous. If you were to speak aloud all the 20-word sentences that would make sense in the English language, 
it would take you ten million years to do so. 
When we use words, we are using symbols; the word "elephant" should refer to a large grey animal with thick 
skin because speakers of the English language have agreed that this word should be the symbol for that 
particular animal. 
Sometimes there is disagreement about the meanings of words. Usually these words refer to ideas or concepts, 
rather than to things. For instance, not everyone agrees upon the exact meaning of words such as "freedom", 
"love", "justice", or "peace". If the sender and the receiver disagree upon these meanings, communication 
breaks down. The study of the relationship between language and meaning is called semantics. 
 

97- The passage is basically intended to offer .................... . 
1) a definition of spoken communication 
2) a description of language 
3) a comparison between written and spoken languages 
4) an explanation of different forms of communication 
 

98- Which of the following is true, according to paragraph 2? 
1) Every individual uses at least 30,000 words per day. 
2) Intelligence and skill are two parts of human language. 
3) The total number of words in most human languages is about 600 million. 
4) Far from being simple, what humans use to communicate is so complex. 
 

99- The last sentence in paragraph 3 "If you were to speak .................... ten million years to do so," is intended to 
prove that .................... . 
1) language took a long time to develop into a complicated form 
2) language has the potential to produce so many sentences 
3) one can say different things through the same words 
4) if one uses 20-word-long sentences all the time, one would fail to communicate 
 

100- The writer refers to all of the following words about whose meaning there may sometimes be disagreement 
EXCEPT .................... . 
1) peace 2) justice 3) freedom 4) elephant 
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 21/9/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس چهارم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: از درس پانزدهم تا انتهاي درس هجدهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  : درس دومپایه دوازدهم

  پایه دهم: درس هفتم و هشتم 

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا درس هشتم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس چهارم و پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس دوازدهم

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: بخش اول از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دوازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )56) ـ درس دوم (تا انتهاي صفحه 34پایه دوازدهم: درس اول (از صفحه 

 پایه دهم: درس چهارم و درس چهارم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  فصل سوم: درس اولپایه دوازدهم: فصل دوم ـ 

  : فصل ششم2پایه یازدهم: ریاضی

 : فصل سوم1پایه دهم: ریاضی

  شناسیشناسی  زیستزیست
  )2تا آخر ـ فصل سوم ـ فصل چهارم (تا انتهاي گفتار  2پایه دوازدهم: فصل دوم (از ابتداي گفتار 

 پایه یازدهم: فصل سوم و چهارم

 فصل سوم و چهار شناسیشناسیزمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  : فصل دومپایه دوازدهم

 پایه دهم: فصل دوم

  شیمیشیمی
  (ابتداي برقکافت آب) 54پایه دوازدهم: فصل دوم از ابتدا تا صفحه 
  ) تا انتها 100شونده (صفحه  پایه دهم: فصل سوم از ابتداي محلول و حل

  حسابانحسابان

  )44الی  23پایه دوازدهم: فصل دوم (صفحه 

  )112الی  110ه : فصل چهارم: درس چهارم (صفح1پایه یازدهم: حسابان

 )68الی  47: فصل سوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

: 3) و درس سوم ـ هندسه14پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم از ابتداي تقسیم (صفحه 

  فصل اول: درس سوم ابتداي دترمینان و کاربردها و فصل دوم: درس اول

  : فصل چهارم1پایه دهم: هندسه

  یاضییاضیفیزیک رفیزیک ر
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس سوم16پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 

 پایه دهم: فصل چهارم و پنجم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا انتهاي درس هشتم

 اول (فصل چهارم) و بخش دوم (فصل اول و دوم)بخش   اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: درس اول، هفتم، دهم و یازدهم

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس سوم و چهارم

 پایه دهم: از درس یازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  تاریخ تاریخ 
  درس سوم تا انتهاي درس پنجم پایه دوازدهم: از

 پایه دهم: از درس سیزدهم تا انتهاي درس شانزدهم

  جغرافیاجغرافیا

) و درس سوم تا ابتداي 32پایه دوازدهم: درس دوم از ابتداي مدیریت روستاها از (صفحه 

  )52نقل آبی (صفحه  و حمل

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )40تا آخر صفحه  21لسفه: دروس چهارم و پنجم (از صفحه پایه دوازدهم: ف

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: منطق: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 درس سوم و چهارم  شناسیشناسی  روانروان

  

  
  

    

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

  شماره داوطلبی: ................................شماره داوطلبی: ................................  ام خانوادگی: .............................ام خانوادگی: .............................نام و ننام و ن

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 30  116  101  16  حسابان  1

  دقیقه 18  131  117  15  هندسه   2

  دقیقه 19  145  132  14  ریاضیات گسسته  3

  دقیقه 43  180  146  35  فیزیک  4

  دقیقه 30  210  181  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 وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میرههاي دوکارنامه 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//88//3030جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهو ناظران علمی طراحان، بازبینان 

  

  سیروس نصیري  حسابان

  امیر هویدي ـ طلوعی  هندسه 

  امیر هویدي ـ طلوعی  گسسته

  یاب  علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  یوسفی سحر طاوسی ـ  شیمی

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  رشته فرجلوف  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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فصل چهارم (ـ یازدهم  ))46تا  28فصل دوم (صفحه (ـ دهم  ))34تا  13درس اول (صفحه (ـ فصل دوم  ))درس دوم(فصل اول ((دوازدهم  حسابان

  )))))109تا  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1(از درس درس چهارم (

ــاقی -101 ــر ب ــیم اگ ــده تقس f(xمان ) ــر 1 xب 2 ــر  4 ــاقی aبراب ــیم و ب ــده تقس fمان (x) ــر xب  ــر 1 ــد آن a4براب ــاقی باش ــاه ب ــده  گ مان

g(x)تقسیم ax x a  3 xبر 2    کدام است؟ 2

1 (20  2 (18  3 (16  4 (2  

fصورت مقابل باشد جواب نامعادله به f(x)اگر تابع  -102 (| x |) f ( )
| x |


1

  کدام است؟ 

1(( , ) { } 1 2   

2(( , ) { } 1 1   

3(( , )  

4(( , ) ( , )    

دو برابر دوره تناوب تابع f(x)تناوب تابع متناوب دوره  - 103
x

g(x) sin



3

است. دوره تناوب تابع 
x

f ( )3
2

  کدام است؟ 

1 (12  2 (6  3 (24  4 (18  

fبیشترین مقدار تابع -104 (x) (sin x ) sin x  2 g(x)چند برابر کمترین مقدار تابع 1 (cos x ) 2   باشد؟ می 2

1(
3

1 2
2

  2(
3

1 2
2

  3(
3

2 2
2

  4(
3

2 2
2

 

y، قسمتی از نمودار تابع با ضابطه مقابلشکل  - 105 a bsin( x)


  
2

  ، کدام است؟bاست. مقدار 

 

1(2 

2 (1  

3 (1 

4(2   

  

y، نمودار تابع مقابلدر شکل  -106 asin(bx) c دهد. نسبت را در یک بازه تناوب، نشان می
a

b
  ، کدام است؟

 

1(2 

2(3  

3(4 

4(6  

  

tanاگر - 107
m

 
    



1
و

1 4 2
  کدام است؟ mباشد، حدود  

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

www.konkur.in

forum.konkur.in



  آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه                                                                        »2«صفحه   
                

 محل انجام محاسبات

 
 

که درصورتی -108
sin cos

sin cos

  


  
tan، مقدار2 cot  2 چقدر است؟ 

1(
2

3
  2(

14

3
  3(

11

3
  4(

17

3
  

 است؟ 2چند برابر ADBاست، مساحت مثلث  5برابر  BDCمساحت مثلث  مقابلدر شکل  -109

1 (5  

2(
5

2
  

3(
1

2
  

4(
7

2
  

Aحاصل عبارت -110 sin cos sin cos (sin cos )         6 6  کدام است؟ 3

)2  ) صفر1
1

2
  ) یک4  ) دو3  

mxخط -111 (m )y m   2 1  چقدر است؟ mسازد مقدار  می 45ها زاویهxبا جهت مثبت محور  2

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

AOBاگر rدر دایره مقابل به شعاع  -112  60 هاشورخورده  و محیط قسمت( ) 
4

6
3

 باشد، مساحت دایره چقدر است؟ 

1(4  

2(8  

3(12  

4(16  

xکه درصورتی -113 y  30 باشد حاصل عبارتA sin( x y) cos( x y)   3 4 6  کدام است؟ 7

cos)2  ) صفر1 y2  3(cos y2  4 (siny  

حاصل عبارت - 114
sin cos tan

A
cos cos tan

  
  

  

3 11

4 7 9
ازاي به   18  چقدر است؟ 

1 (3  2 (1  3(1    4صفر (  

)tanحاصل عبارت -115 )cos( ) tan( )sin( )300 210 480   حسب درجه هستند.)، کدام است؟ (اعداد داده شده بر840

1(
1
2

  2)4   1) 3  ) صفر2  

xاگر  - 116


  
3

2
tanباشد، حاصل   x( sin sin x)


 2 2 21 2

4
 ، کدام است؟

1(sin x  2(cos x  3(sin x  4(cos x 
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  )2درس  1(فصل  3ه هندس

Aاگر -117
5 4

6 5

 
  
 

و 
a b

A A
c d

  
   

 

a، حاصل1 b c d   کدام است؟  

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

Aاگر -118
 

  
 

2 1

4 3
ABدر برابري Bو ماتریس   I   کدام است؟ Bهاي ماتریس  صدق کند مجموع درایه 2

)4  4) 3  11) 2  ) صفر1
5

2
    

A)اگر Aبراي ماتریس مربعی  -119 I) A 1 وA A I   4 مقدار  کدام است؟  

  5) 4  3) 3  1) 2  ) صفر1

AB، اگرCو  A ،Bهاي مربعی  براي ماتریس - 120
 

   

3

1 4


ACو 

 
  
 

2

1 1


Bو  C

 
   

 

2 5

1 3
  کدام است؟ A1هاي قطر اصلی ، مجموع درایه

)3  1) 2  ) صفر1
6

5
    4 (2  

نمایش هندسیِ دستگاه معادالت -121
ax by

cx dy

 


 

1

4
  هاي ماتریس ضرایب در این دستگاه کدام است؟ . مجموع درایهدر شکل مشخص شده است 

  ) صفر1

2(1    

3 (6  

4 (5  

اگر دستگاه -122

x my x

x

y

  



 

4 1

1
2

1

  کدام است؟ mداراي جواب منحصر به فرد باشد، مقدار  

1(m  6    2(m  6    3(m  6    4(m  6    

حاصل دترمینان -123





4 5 2

1 5 7

2 1 3

  کدام است؟ 

1 (148  2 (150  3 (165  4 (180  

|، اگرAپذیر  براي ماتریس وارون -124 A | |و 2 A I |  |مقدار 6 I A |   دام است؟ک 1

1 (1  2 (2  3 (3  4 (12  

|باشد و 2ماتریسی مربعی و از مرتبه  Aاگر  -125 A |2 |مقدار 8 A   کدام است؟ 4|

1 (2  2 (16  3 (32  4 (64  

Aاگر -126
 

  
 

1 5

2 3
|و  A mI |    کدام است؟ m، مقدار 5

  3و  6   4 (2و 3) 3  2و  6)2  6و  2) 1
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  ))3فصل ( 1(هندسه  2و  1هندسه 

  کدام است؟ xهاي مشخص شده مقدار  االضالع است. با توجه به اندازه متوازي ABCDدر شکل مقابل  -127

1(50  

2(30  

3(35  

4(40  

  باشد، مقدار مساحت مثلث کدام است؟ 60و تفاضل دو زاویه حاده برابر 4الزاویه، اگر اندازه میانه وارد بر وتر  در یک مثلث قائم -128

1 (10  2 (4  3 (8  4 (16  

2رالساقین، طول براب در یک مثلث متساوي - 129   هاي وارد بر یکدیگر عمود باشند، مقدار مساحت مثلث کدام است؟ است. اگر میانه 2

1 (2  2 (4  3 (6  4 (12  

مانـد. بـه مسـاحت ایـن چندضـلعی       هاي درونی ثابت می طوري که تعداد نقطه کنیم، به واحد اضافه می 4اي به تعداد نقاط مرزي  در یک چندضلعی شبکه - 130

  شود؟ ر اضافه میچقد

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

 MNاست. امتـداد   Cو  Bهاي  محل برخورد دو نیمساز زاویه Nو همچنین  Dو  Aهاي  محل برخورد نیمسازهاي زاویه M، زیردر ذوزنقه شکل  -131

  است؟کدام  PQخط  کند. طول پاره قطع می Qو  Pهاي  ترتیب در نقطه را به BCو  ADهاي  ساق

1 (7  

2 (5/6  

3 (5/7  

4 (1/8  

  )نهشتی) تا ابتداي معادله هم 3و درس  2درس ((فصل اول  ریاضیات گسسته

yxچند نقطه با مختصات صحیح روي منحنی -132 y x3 2 1    قرار دارد؟  

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

aرابطه aازاي چند مقدار صحیح براي   به - 133 | a 23   ت است؟درس 2

  8) 4  4) 3  2) 2  ) صفر1

abاگر cو  a ،bبراي سه عدد طبیعی  -134 | (a )c a)مقدار 1 , c   کدام است؟ 2(

1 (a  2((a )c 21    3(c2    4 (1  

)باشد حاصل 10تر از  عددي اول و بزرگ pاگر  - 135 p , p)5   کدام است؟ 7

1 (1  2 (5  3 (7  4 (P  

  برابر باقیمانده است و باقیمانده حداکثر مقدارِ خود را دارد، در این تقسیم مقسوم کدام است؟ 14در یک تقسیم، مقسوم  -136

1 (157  2 (158  3 (168  4 (169  

bعددي صحیح و فرد باشد و aاگر  - 137 | a  aندهدر این صورت باقیما 4 b 2 23 5   کدام است؟ 8بر  9

  7) 4  4) 3  1) 2  ) صفر1
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aنهشتی از رابطه هم -138
12

8   شود؟ کدام تساوي حاصل می 64

1(a k 3 1    2(a k 12 4    3(a k 3 1    4(a k 12 8    

aاگر -139
12

7 a، باقیمانده35 24   برابر کدام است؟ 6بر  11

  5) 4  4) 3  3) 2  ) صفر1

باقیمانده تقسیم -140
  برابر کدام است؟ 17بر  134092

  10) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

a)اگر - 141 , m) 1 و 1
m

a a 2 7 aباقیمانده تقسیم 6 2 m)کدام است؟ mبر  3 ) 20   

  14) 4  17) 3  15) 2  ) صفر1

aاگر دو عدد -142 5 aو 8 6 aرقم یکان برابر داشته باشند، رقم یکانِ عدد 10 9   کدام است؟ 6

  4) 4  1) 3  2) 2  ) صفر1

]نهشتی رقمی که در کالس هم 3ترین عدد  مجموع ارقام کوچک -143   قرار دارد کدام است؟ 337[

1 (4  2 (1  3 (7  4 (25  

aرقمی 6عدد  bبه ازاي کدام مقدار  -144 b a3 7   ؟پذیر است بخش 11بر  5

  آید. دست نمی داري به) هیچ مق4  7) 3  5) 2  1) 1

  شهریور در همان سال چه روزي است؟ 27تیرماه شنبه باشد،  14اگر در یک سال  -145

 شنبه ) پنج4  ) جمعه3  ) دوشنبه2  ) شنبه1

  ))5تا ابتداي تکانه) ـ دهم (فصل  2د ـ فصل ااز ابتداي سقوط آز 1فیزیک (دوازدهم (فصل 

 آخر حرکت چند متر است؟ s2رسد. مسافت طی شده توسط گلوله در  به زمین می s6رها شده است و پس از  اي در شرایط خأل گلوله -146

 )
m

g
s


2

10 (  

1 (80  2 (100  3 (60  4 (180  

ثانیـه آخـر سـقوطش    تندي متوسط آن در نیم رسد. اگر ثانیه به زمین می tشود و پس از  رها می hاز ارتفاع  اي در شرایط خأل گلوله -147
m

/
s

37 5 

چند ثانیه است؟ ( tباشد 
m

g
s

 10(  

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

  یک از نمودارهاي زیر مربوط به این جسم است؟ کنیم. کدام در راستاي قائم رها می جسمی را از مبدا مختصات در شرایط خأل -148

1(

 

  2( 

  

3(

 

  4( 
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  کنیم. بیشترین فاصله را رها می Bرسد، گلوله  می Bبه مقابل گلوله  Aرا رها کرده و هنگامی که گلوله  Aابتدا گلوله  مطابق شکل در شرایط خأل -149

دو گلوله از هم چند متر است؟ (
m

g
s

 10(  

1 (20  

2 (45  

3 (60  

4 (100  

رسد. سرعت گلوله در ارتفاع به سطح زمین می vکنیم و گلوله با سرعت  رها می hاي را از ارتفاع  گلوله - 150
h

2
  برابر است با: 

1(
v

4
    2(

v

2
    3 (v2   4(v

2

2
    

vشود و معادله سرعت آن بر روي خط راست به صورت  به جسمی وارد می N16نیروي ثابت -151 t 2   است؟ kgباشد. جرم جسم چند  می 4

1 (6  2 (8  3 (10  4 (12  

کنیم. کدام گزینه در مورد وزنـه   ل میایم و ریسمان دیگر را به قسمت انتهایی وزنه متص با ریسمانی از سقف آویزان کرده را اي مطابق شکل وزنه -152

  درست است؟

  شود. ) اگر ریسمان پایینی را به آرامی بکشیم ریسمان پایینی پاره می1

  شود. در هر صورت ریسمان پایینی پاره میبا کشیدن ریسمان پایینی ) 2

  د.شو اي در یک لحظه بکشیم ریسمان پایینی پاره می اگر ریسمان پایینی را به صورت ضربه )3

  شود. در هر صورت ریسمان باالیی پاره میبا کشیدن ریسمان پایینی ) 4

Fسه نیروي - 153 i1 2
 

Fو  i j 2 3 2
  

Fو  i j  3 8
  

/جرمجسمی به بر   kg2 aکنند. اگر بردار شـتاب جسـم   زمان اثر می هم 5 i j  4
  

 

باشد مقدار



  ).هستند SIکدام است؟ (تمامی مقادیر در  

1 (5/2  2 (5/2-  3 (25/1  4 (25/1-  

اب قرار دارد و قایق روي آب ساکن است. اگر شخص با شـت  kg150جرمداخل یک قایق به  kg75شخصی به جرم  -154
m

s2
بـه سـمت راسـت     3

  قایق چگونه حرکت خواهد کرد؟ (از اصطکاك قایق با آب صرف نظر کنید.) ،ندک حرکت می

) قایق با شتاب1
m

/
s2

1     رود. به چپ می 5

) قایق با شتاب 2
m

/
s2

1   رود. به راست می 5

) قایق با شتاب3
m

s2
  رود. به چپ می 6

  ماند. ) قایق ساکن می4
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  است؟ نادرست گزینه شود. کدام مطابق شکل با سرعت ثابت روي سطحی کشیده می Wجسمی به وزن  - 155

  شود. به مرکز زمین وارد می W) واکنش نیروي 1

  است.سم دو جناشی از تغییر شکل سطح تماس  NF) نیروي2

3 (F  وf یندشان صفر است.آکنش و واکنش هستند و بر  

  است. fو  NFیند آرف سطح به جسم برابر برط) نیروي وارد شده از 4

باشـد،   N1360مت هوا در این لحظـه کند. اگر نیروي مقاو چترش را باز میدر میانه مسیر، مدتی پس از یک پرش آزاد  kg80چتربازي به جرم -156

  کند؟ کدام گزینه شتاب چترباز و نوع حرکتش را در این لحظه درست بیان می

  کندشوند ، 5/3) 4  تندشوند ، 5/3) 3  کند شونده ، 7) 2  تندشونده ، 7) 1

را در هوا با تندي اولیه kg2جسمی به جرم - 157
m

s
خـود برسـد،    به نقطه اوج s2کنیم. اگر جسم بعد از در راستاي قائم به طرف باال پرتاب می 30

(باال رفتن جسم، چند نیوتون است؟ اندازه متوسط نیروي مقاومت هوا حین 
m

g
s


2

10(  

1 (10  2 (20  3 (5  4 (15  

/جرمبه توسط طنابی همگن  kg2جسمی به جرممطابق شکل  -158 kg0 چنـد نیوتـون    Aنیروي کششی طناب در نقطـه  از سقف آویزان است.  2

( است؟
m

g
s


2

10(  

1 (5/21  

2 (21  

3 (22  

4 (5/20  

  این سه فنر درست است؟ ثابتکدام گزینه در مورد باشد.  می زیربه صورت  Cو  Bو  Aنر طول آن براي سه ف نمودار نیروي وارد بر فنر برحسب  -159

1(B C AK K K 
1

2
2

    

2(A B CK K K 
1

2
2

    

3(C B AK K K 
1 1

2 8
    

4(B A CK K K 
1

2
2

    

و ثابت فنر cm17مطابق شکل زیر فنري با جرم ناچیز با طول اولیه -160
N

m
بسته شده و مجموعه بـا شـتاب   kg3به جسمی به جرم 900

m

s2
در  5

ـ      کند جسمدر حال حرکت است. اگر نوع حرکت  پایینراستاي قائم به سمت  متـر اسـت؟    انتیشونده باشد، طـول فنـر در ایـن حالـت چنـد س

)
m

g
s


2

  و از مقاومت هوا صرف نظر شود.) 10

1 (22  

2 (20  

3 (24  

4 (21  
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NF) را با1طرف دیوار ( در شکل زیر اگر نیروي عمودي سطح از - 161
1

NF) را با2و از طرف دیوار ( 
2

نشان دهیم، 
N

N

F

F
1

2

  برابر کدام گزینه است؟ 

sin(جسم در حال تعادل است , 
6

37
10

 (  

1 (
3

2
   

2(
2

3
    

3(
7

3
    

4(
3

7
    

افقی داراي اصطکاکی در حال حرکت است. اگر بزرگـی   حاندازه و عمود بر هم روي سط تحت اثر دو نیروي هم kg1مطابق شکل جسمی به جرم -162

باشد شتاب حرکت جسم چند N100کند نیرویی که جسم به سطح وارد می
m

s2
kاست؟ ( 

m
g , /

s
  

2
10 0 75(  

1 (15  

2 (5/7  

3 (5  

4 (10  

k( را چند نیوتون کاهش دهیم تا جسم در آستانه حرکت قرار گیرد؟ Fدر شکل زیر اندازه نیروي افقی  -163 s
m

g , / , /
s

    
2

10 0 3 0 5(  

  

1 (5  

2 (25  

3 (30  

4 (35  

  

Fنیروي kg4به جسمی به جرم  -164


) مطابق شکل زیـر باشـد ضـریب    F) برحسب نیروي وارد شده (fنیروي اصطکاك ( شود. اگر نمودار وارد می 

جنبشی و ایستایی به ترتیب کدام است؟ (اصطکاك 
m

g
s


2

10(  

1 (6/0 ،8/0  

2 (4/0 ،3/0  

3 (3/0 ،4/0  

4 (8/0 ،6/0  
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ها نیـروي چنـد نیوتـونی وارد     وه بدون اصطکاك قرار دارد. این جسم به هر یک از دیوارهناون یک در kg2اي همگن به جرم  در شکل زیر کره -165

کند؟ ( می
m

g
s


2

10(  

1(10 2    

2( 10  

3(5 2    

4 (5  

  است. جرم گاز موجود در مخزن چند گرم است؟ C27و دماي  pa510لیتر حاوي گاز اکسیژن در فشار 5مخزنی به حجم  -166

)O
J g

R , M
mol K mol

 
 2

8 32(   

1(
5

24
    2(

20

3
    3(

5

3
    4(

10

3
    

Pنمودار  -167 V  براي گاز کاملی که از سه مسیرa  وb  وc  از حالتi  بهf انرژي درونی گاز رود مطابق شکل است. اگر تغییر  میU  و گرمایی که

  باشد کدام رابطه درست است؟ Qگیرد  گاز می

1(c b aQ Q Q      

2(a b cQ Q Q      

3(a b cU U U         

4(a b cU U U         

برسد، انرژي درونی گاز چند ژول  atm2وجود دارد. اگر در حجم ثابت فشار گاز به atm3رمانی اکسیژن با فشارآگاز  cm3150درون ظرفی  -168

vCکند؟ ( ونه تغییر میو چگ R
3

2
 تک اتمی وvC R

5

2
 دو اتمی(  

  ، افزایش5/37) 4  ، کاهش5/37) 3  ، افزایش5/22) 2  ، کاهش5/22) 1

Pاگر نمودار -169 T  مول گاز آرمانی دوA  لیتر و  5به حجمn  مول گاز آرمانیB  باشد،  زیریتر به صورت ل 6به حجمn کدام است؟  

  

1 (2/7  

2 (6/5  

3 (8/4  

4 (4/2  

  

paدر فشار ثابت - 170 54  لیتر کاهش پیدا کند؟   3د درجه سلسیوس کاهش دهیم تا حجم آن نمول گاز آرمانی را چ 5، دماي 10

)
J

R
mol K




8(  

1 (243  2 (30  3 (40  4 (303  
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نسـبت بـه دمـاي آن را طـی یـک       را گرماي گرفته شده توسط گاز و تغییر انرژي درونی گاز ،نمودارهاي زیر کار انجام شده روي گاز یک از کدام -171

  فشار به درستی نشان داده است؟ فرایند تراکمی هم

1(  2(  

3(  4(

  

شیم تا حجم گـاز افـزایش   کرا خیلی سریع باال بمطابق شکل مقداري گاز درون یک استوانه فلزي زیر یک پیستون محبوس است. اگر پیستون  -172

  کند؟ یابد فشار و انرژي درونی گاز چگونه تغییر می

  ) کاهش ـ کاهش1

  ) کاهش ـ افزایش2

  ) افزایش ـ کاهش3

  ) افزایش ـ افزایش4

نسبت  ،دهد نشان می C127و C27دماي یک گاز آرمانی را در دماهاي رو نمودار هم شکل روبه - 173
p

p
2

1

  کدام است؟ 

1 (2  

2(
1

2
    

3 (4  

4(
1

4
    

Pنمودار -174 V یند ترمودینامیکی گاز کامل رسم شده است. نمودارآسه فرV T کدام است؟ها  آن  

  

1(   2(   3(   4(   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »11«صفحه                                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

مبادله  CAدما باشد گرمایی که گاز در فرایند  هم ABدهد. اگر فرایند  کند را نشان می اي که یک مول گاز کامل دو اتمی طی می شکل زیر چرخه - 175

( چند کیلوژول است؟کند  می
J

Cp R , Cv R , R
mol k

  


7 5
8

2 2
(  

1 (1/2  

2 (3  

3 (2/3  

4 (8/2  

کار انجام شده توسـط ماشـین در   شود. اگر اندازه  انرژي گرمایی داده می kJ150درصد است در هر ثانیه  20به یک ماشین گرمایی که بازده آن  -176

  کند؟ چند چرخه را طی می هباشد، این ماشین در هر ثانی J500هر چرخه

1 (60  2 (120  3 (30  4 (90  

سرد آن باشد، دمـاي منبـع   برابر دماي منبع  3درصد است. اگر برحسب درجه سلسیوس دماي منبع گرم آن  20بازده یک ماشین گرمایی کارنو  - 177

 سرد چند درجه سلسیوس است؟

1 (29  2 (273  3 (39  4 (45  

   است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت در مورد ماشین گرمایی کدام -178

  د.نکن مقداري از گرماي دریافتی را به کار تبدیل میطی یک چرخه معین عمل کرده و در هر چرخه هاي گرمایی در  ) ماشین1

  شوند. سوز محسوب می هاي گرمایی برون هاي بخار و استرلینگ نوعی از ماشین ) ماشین2

  سوز هستند. هاي گرمایی درون هاي بنزینی و دیزلی دو نوع متداول از ماشین ) ماشین3

  سوز با هم متفاوت است. سوز و برون هاي گرمایی درون اشین) اساس کار م4

LQدر یک چرخه  -179 kJ 100،W  وHQ kJ 100 است. در این چرخه کدام قانون نقض شده است؟  

  نامیک به بیان ماشین یخچالی) قانون دوم ترمودی2  ) قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی1

  ) هیچ کدام4    ) قانون اول ترمودینامیک3

شود گرمایی که به بیرون داده می ،یخچال یک در - 180
4

3
  شود. ضریب عملکرد این یخچال چقدر است؟ گرفته میگرمایی است که از مواد داخل یخچال  

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

(تا ابتداي محلول و  3)) ـ فصل 65(از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه  2فصل () ـ پایه دهم 1ل فصل شیمی (پایه دوازدهم (ک

  ))100ها (صفحه  شونده مقدار حل

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -181

  روند.   اکسید در آب از بین می تنان داراي اسکلت آهکی، با افزایش مقدار کربن دي ) کیسه1

  افزایند.   عنوان اکسید نافلزي به خاك می را به وري، مقداري آهک براي افزایش بهره ) کشاورزان2

  ) سیمان همانند شربت معده خاصیت بازي دارد. 3

pHخاصیت اسیدي دارايبا ) باران 4    است.   7
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  اند؟ هاي زیر درست چند مورد از عبارت -182

  ي درون گلخانه کمتر از تغییرات دماي بیرون آن است.الف) در یک روز زمستانی تغییرات دما

  توانند به راحتی از الیه پالستیکی عبور کنند. ب) در گلخانه پرتوهاي الکترومغناطیس با طول موج کوتاه نمی

  شود. ین میکند و سبب گرم شدن کره زم هاي سازنده هواکره (هواي پاك) زمین، مانند الیه پالستیکی براي گلخانه عمل می پ) ترکیب

  

  

  

  است.                                       روز به صورت ت) نمودار تقریبی دماي درون یک گلخانه در طول شبانه

  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  هاي زیر درست هستند؟ با توجه به شکل فرضی زیر چه تعداد از گزاره -183

  در برابر تابش خورشید باشد.  CO2هاي تواند بیانگر عملکرد مولکول آ) شکل می

  است.  bبیشتر از  aب) توانایی حمل انرژي پرتوهاي 

  شود.   ) از زمین میbاي مانع از خروج کامل گرماي آزاد شده (پرتوهاي  پ) گازهاي گلخانه

Cزمین تادر هواکره سبب کاهش میانگین دماي کره  cهاي  ت) افزایش مقدار مولکول 18 شود.  می  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

هاي حاصل از سوختن کمتـر و قیمـت    ترتیب از راست به چپ فرآورده یک به سنگ کدام هاي بنزین، گاز طبیعی، هیدروژن و زغال از بین سوخت -184

  بیشتري دارند؟

  سنگ ) بنزین ـ زغال4  دروژن) هیدروژن ـ هی3  سنگ ـ گاز طبیعی ) زغال2  سنگ ) هیدروژن ـ زغال1

  ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ هاي زیر به گزاره نادرستیدرستی یا  -185

  آ) بیشترین مقدار اوزون در الیه استراتوسفر قرار دارد. 

  پذیري آن از اکسیژن بیشتر است.  ب) نقطه جوش اوزون همانند واکنش

  شود.  اکسید تبدیل می اي رنگ نیتروژن دي گاز اکسیژن به گاز قهوه به همراه ،پ) گاز نیتروژن طی یک واکنش

  پذیر است.  هاي قابل شارژ، بازگشت ت) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن همانند واکنش موجود در باتري

  ) درست ـ درست ـ نادرست ـ درست2  ) درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست  1

  درست ـ درست ـ درست ـ درست  ) نا4  درست ـ درست ـ نادرست) درست ـ 3

  کند؟ درستی کامل می کدام گزینه زیر جاهاي خالی گزاره زیر را به -186

  »یک نمونه گاز رابطه مستقیمی دارند. .....................و  .....................ثابت،  .....................در «

  ) حجم و فشار ـ دما ـ مقدار ماده4  فشار و مقدار ماده ـ حجم ـ دما )3  فشارـ  حجمـ  دما و مقدار ماده) 2  ) دما ـ فشار ـ حجم1

  شود؟   ك حاصل میار گاز نیتروژن با مقدار کافی گاز هیدروژن در شرایط استاندارد و بهینه، چند گرم آمونیلیت 42در واکنش هابر، طی واکنش  -187

(N , H : g .mol )  114 1   

1 (87/31  2 (75/63  3 (15/58  4 (31/67  

a b
c
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  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره - 188

  هاي کره زمین تقریباً ثابت است.  آ) جرم کل مواد حل شده در آب

  ها تشکیل شده است.  هاي کوچک و یون ب) هواکره همانند آب کره از مولکول

  کنند.  ها نقش اصلی را ایفا می هاي انجام شده در زیست کره، کوچک مولکول پ) در واکنش

  ها و دریاها مخلوطی همگن است.  یانوست) آب اق

  ) چهار4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک  1

  هاي (آ) و (ب) و (پ) در هر گزینه از راست به چپ خوانده شود.) (پاسخ پرسش هاي (آ)، (ب) و (پ) در کدام گزینه آمده است؟ پاسخ درست پرسش - 189

  شده در آب دریا تک اتمی است یا چند اتمی؟ ترین آنیون حل آ) فراوان

  کره زمین کدام است؟ ربرداري د شیرین قابل بهرهآب ترین منبع  ب) مهم

  شده در آب دریا کدام است؟ ترین کاتیون حل پ) فراوان

    Naهاي زیرزمینی ـ ) تک اتمی ـ آبNa      2هاي یخ ـ ) تک اتمی ـ کوه1

Mgهاي یخ ـ ) چند اتمی ـ کوه3 2    4هاي زیرزمینی ـ ) چند اتمی ـ آبMg 2    

  ها درست است؟ هاي زیر، چند مورد از مطالب زیر، درباره آن شکلبا توجه به  -190

  

   توان استفاده کرد. براي شناسایی یون باریم در محلول آبی می از آزمایش باال) آ

  و محلول در آب است.  Dبا  Bهاي واکنش  یکی از فرآورده Cب) 

  است.  5 دهند و مجموع ضرایب در معادله موازنه شده، برابر با هم واکنش می Dو  Cپ) 

  شود، که محلول در آب است.  تولید می Bفرآورده  Dبا  Cت) از واکنش 

    چهار) 4    سه) 3   دو) 2  یک) 1

  م کلرید به ضریب رسوب حاصل از واکنش سدیم فسفات و کلسیم کلرید کدام است؟نسبت ضریب رسوب حاصل از واکنش نقره نیترات و سدی -191

1 (1  2(
1

6
    3 (6  4(

1

2
    

  هستند؟ نادرستهاي زیر  گزارهیک از کدام  -192

  آ) رسوب حاصل از واکنش سدیم کلرید و نقره نیترات، سفید رنگ است. 

  افزایند.  ها، مقدار زیادي یون فلوئورید به آب آشامیدنی می ت دندانب) براي سالم

  کنند.   یند تقطیر آب ناخالص استفاده میاپ) براي تهیه آب مقطر، از فر

  شوند.  مواد حل شده در آب از آن جدا می مقدار کمی ازهنگام تشکیل برف و باران ت) 

  ) آ و ب و ت4  ) ب و ت3  ) پ و ت2  ) آ و پ1
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  هاي زیر درست است؟ ضایی یونفزینه زیر با توجه به ساختار کدام گ -193

NH)) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از این دو یون به شکل1 ) SO4 2   خواهد بود.  4

  خواهد بود.   یک ) شمار کاتیون به آنیون در ترکیب حاصل از این دو یون برابر2

  گذارد.   یمیایی است که هیدروژن و گوگرد مورد نیاز را در اختیار گیاه می) ترکیب حاصل از این دو، یکی از کودهاي ش3

  اتم است. 10هاي ترکیب حاصل از این دو یون برابر  ) مجموع شمار اتم4

کرومـات و آرسـنات    هـاي سوپراکسـید، دي   با آنیونموجود در گروه اول جدول تناوبی   (M)اگر فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش فلز  -194

MO2 ،Mصورت بهترتیب  به Cr O2 2 Mو 7 ASO3 هاي مذکور با انواع  باشد، فرمول شیمیایی کدام جفت از ترکیبات زیر که حاصل از آنیون 4

 درستی نوشته شده است؟ هاست، به کاتیون

1((NH ) Cr O Mg O4 2 2 7 2    2(AlCr O KO2 7 2    3(LiASO Na Cr O4 2 2 7    4(Ca(O ) AlASO2 2 4    

 هاي سازنده هر ترکیب و هم براي نسبت شمار آنیون به کاتیون قابل استفاده است؟ کدام مقایسه زیر هم براي شمار اتم -195

    لفاتآلومینیم سو <) پتاسیم نیترات 2    لیتیم کربنات <) سدیم هیدروکسید 1

  اکسید (III)آهن  <) آمونیوم نیترات 4    منیزیم کربنات <) آلومینیم کلرید 3

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -196

  اند.   ا پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصل شدهبهاي سازنده آمونیوم  ) اتم2  شود. مول یون تولید می 3سدیم کربنات در آب  مول) از انحالل دو 1

  یون هیدروکسید همانند آمونیوم و فسفات، یونی چند اتمی است.  ) 4  نیترات و کربنات مشابه یکدیگر هستند. ) ساختار فضایی یون 3

  هستند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از گزاره -197

  آ) سس مایونز برخالف شربت معده مخلوطی همگن و پایدار است. 

  گیرند.  ي مثبت فرا میهاي صابون، اطراف آن را بارها ب) با احاطه شدن چربی توسط مولکول

  پ) ارتفاع کف در مخلوط آب دریا و صابون کمتر از ارتفاع آن در مخلوط آب چشمه و صابون است. 

  تواند نور را از خود عبور دهد.  همانند ژله می یت) رنگ پوشش

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک  1

  کدام گزینه درست است؟ -198

  ده صابونی، نسبت شمار کاتیون به آنیون آن بیشتر است.  کنن رصابونی به نسبت پاكیکننده غ ) در پاك1

  چسبد.   کننده می هاي صابونی، چربی به زنجیر آلکیل پاك کننده هاي غیرصابونی برخالف پاك کننده ) در پاك2

  کننده صابونی است.   پاكپذیري  کننده غیرصابونی به علت وجود حلقه بنزن در فرمول شیمیایی آن در آب کمتر از انحالل پذیري پاك ) انحالل3

  کننده صابونی هم کربن آن است.   هاي اکسیژن در یک پاك کننده غیرصابونی بیشتر از شمار اتم هاي اکسیژن در یک پاك ) شمار اتم4

  ام است؟اسید کد ثابت یونشحاصل شود.  50لیتر آب، محلولی با درصد یونش  میلی 500در  گرم هیدروفلوئوریک اسید 04/0اگر ضمن حل کردن  -199

(H , F : g .mol )(log / )  11 19 2 0 3   

1( 31 10  2( 32 10  3( 34 10  4( 38 10    
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Naچند مورد از موارد زیر در ارتباط با -200 O2 صحیح است؟  

  کند. در سطح پوست، احساس لیزي ایجاد می ) یک ترکیب یونی است وآ

  در محلول آن با رنگ این کاغذ در تماس با محلول آمونیاك، متفاوت است.  pHب) رنگ کاغذ 

  شود.  مول یون در آب تولید می 4ازاي حل شدن هر مول از آن،  پ) به

  شود.  صابون طبیعی هم استفاده می ت) نام هیدروکسید آن سود سوزآور است که براي تهیه

    چهار) 4    سه) 3  دو) 2  یک) 1

هر سه آزمایش در دماي اتاق انجـام  ( درستی صورت گرفته است؟ با توجه به قدرت اسیدي و معادله یونش اسیدهاي زیر در آب، کدام مقایسه به -201

  غلظت اسیدي یکسان است.)گرفته است و 

  فوریک اسیدپ) سول  ب) استیک اسید  یک اسیدآ) فورم

  آب ) قدرت اسیدي: پ2  بآمیزان یونیده شدن اسید: پ) 1

  پآثابت یونش: ب) 4  آپبهاي حاصل از یونش موجود در محلول:  ) غلظت یون3

 کدام گزینه زیر درست است؟ (هر چهار گزینه در دماي اتاق درنظر گرفته شود.) -202

  یابد.   اسید کاهش می HX ،pH قوي ) با افزایش غلظت محلول1

  د بیشتر خواهد بود.یکمتر باشد، قدرت اس HX) هر چه غلظت محلول 2

  یابد.   افزایش می aK) با افزایش غلظت محلول،3

  یابد. یون هیدرونیوم افزایش می ، غلظت تعادلیاسید قوي ) با کاهش غلظت محلول4

  کدام گزینه زیر درست است؟ -203

  خالص به صورت خطی است.  ) رابطه بین غلظت یون هیدرونیوم و غلظت یون هیدروکسید در یونش آب 1

    در محلول اسیدي، یون هیدروکسید وجود ندارد.) 2

3 (pH  در دماي خنثیمحلولC25 است. 7برابر    

  یابد.   آن افزایش می pH) با افزودن شیر ترش شده به آب خالص، 4

  است؟ نادرست با توجه به آنزینه ، کدام گداشته باشیم 05/0موالر نیترو اسید با درجه یونش  2/0اگر  - 204

  صورت تعادلی است.   بهدر آب در آب همانند معادله یونش هیدروسیانیک اسید آن ) معادله یونش 1

  مانده پس از یونش است.   هاي حاصل از یونش آن کمتر از غلظت اسید باقی ) غلظت نسبی یون2

  ر است.  کمتاسید موالر هیدرو برمیک  15/0ول ) رسانایی الکتریکی آن از محل3

4 (pH  است. 7/0چنین محلولی برابر  

  است؟ باشد. درجه یونش آن کدام  3/1موالر و  1/0ترتیب برابر  آن به pHو  HAاگر غلظت تعادلی اسید ضعیف  -205

1 (5/0  2 (2/0  3 (13/0  4 (33/0  

pHبا NaOHلیتر محلول باز قوي  میلی 100اگر  - 206 / 12 pHصی از هیدروکلریک اسید باتوسط حجم مشخ 6 / 1 خنثی شود، حجم نهـایی   7

  محلول کدام است؟

1 (200  2 (300  3 (400  4 (500  

  باشد، نسبت غلظت یون هیدرونیوم در محلول اول به محلول دوم کدام است؟ HBمحلول اسید  pHواحد بیشتر از  HA ،2محلول اسید  pHاگر  - 207

1 (2  2(
1

2
    3 (100  4(

1

100
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pHدر محلولی با -208 /11 4نسبت غلظت یون هیدرونیوم به غلظت یون هیدروکسید در دماي اتاق کدام است؟ ، 

1( 104 10    2( 1016 10    3( 104 10    4( 1016 10    

گردد.  مول بر لیتر تولید می 3/0لیتر محلول نمک با غلظت  میلی 150کربن،  14ضمن واکنش مقداري سدیم هیدروکسید با یک اسید چرب داراي  -209

C)جرم اولیه اسید چند گرم بوده است؟ , O , H : g .mol )   112 16 1   

1 (69/7  2 (13/5  3 (52/20  4 (26/10 

 است؟ نادرستم گزینه زیر کدا -210

1 (pH  است.   5/1 در حدودشیره معده 

  شود. ) از واکنش ماده مؤثر شیر منیزي و اسید معده، یک مول آب تولید می2

  دهند.  کنش میهاي موجود در اسید و باز، تنها هیدروکسید و هیدرونیوم با هم وا ) طی واکنش خنثی شدن از یون3

   عنوان ماده مؤثر موجود در ضد اسیدها ایفاي نقش کند. تواند به ند آلومینیم هیدروکسید می) سدیم هیدروژن کربنات همان4
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 21/9/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  رس چهارم تا انتهاي درس هفتمپایه دوازدهم: از د

 پایه دهم: از درس پانزدهم تا انتهاي درس هجدهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

  پایه دهم: درس هفتم و هشتم 

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا درس هشتم

  (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی دین و زندگی عمومی 
  پایه دوازدهم: درس چهارم و پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس دوازدهم

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: بخش اول از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دوازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )56) ـ درس دوم (تا انتهاي صفحه 34صفحه  پایه دوازدهم: درس اول (از

 پایه دهم: درس چهارم و درس چهارم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  پایه دوازدهم: فصل دوم ـ فصل سوم: درس اول

  : فصل ششم2پایه یازدهم: ریاضی

 : فصل سوم1پایه دهم: ریاضی

  شناسیشناسی  زیستزیست
  )2سوم ـ فصل چهارم (تا انتهاي گفتار  تا آخر ـ فصل 2پایه دوازدهم: فصل دوم (از ابتداي گفتار 

 پایه یازدهم: فصل سوم و چهارم

 فصل سوم و چهار شناسیشناسیزمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  شیمیشیمی
  (ابتداي برقکافت آب) 54پایه دوازدهم: فصل دوم از ابتدا تا صفحه 
  ) تا انتها 100ده (صفحه شون پایه دهم: فصل سوم از ابتداي محلول و حل

  حسابانحسابان

  )44الی  23پایه دوازدهم: فصل دوم (صفحه 

  )112الی  110: فصل چهارم: درس چهارم (صفحه 1پایه یازدهم: حسابان

 )68الی  47: فصل سوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

: 3درس سوم ـ هندسه ) و14پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم از ابتداي تقسیم (صفحه 

  فصل اول: درس سوم ابتداي دترمینان و کاربردها و فصل دوم: درس اول

  : فصل چهارم1پایه دهم: هندسه

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس سوم16پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 

 پایه دهم: فصل چهارم و پنجم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا انتهاي درس هشتم

 بخش اول (فصل چهارم) و بخش دوم (فصل اول و دوم)  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 دهمپایه دهم: درس اول، هفتم، دهم و یاز

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس سوم و چهارم

 پایه دهم: از درس یازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس سیزدهم تا انتهاي درس شانزدهم

  جغرافیاجغرافیا

) و درس سوم تا ابتداي 32 پایه دوازدهم: درس دوم از ابتداي مدیریت روستاها از (صفحه

  )52نقل آبی (صفحه  و حمل

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )40تا آخر صفحه  21پایه دوازدهم: فلسفه: دروس چهارم و پنجم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 اي درس هفتمپایه دهم: منطق: از درس پنجم تا انته

 درس سوم و چهارم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  ويويپیشرپیشرآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی  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  حسابان  5

  133  121  هندسه   6

  145  134  تهریاضیات گسس  7

  180  146  فیزیک  8

  210  181  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

  ويويــمؤسسه علمی آموزشی علمؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش نظارت: شوراي عالی آموزش 
  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. نوع میوي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  9999//88//3030جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                           آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسیادبیات 

  ـ معناي صحیح واژگان دیگر بدین صورت است:» 1«گزینه  -1

  خود: کالهی فلزي است.

  .آمیز درباره یک کتاب ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش: تفریظ

  معنی واژه)ترکیبی ـ نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی سازند. خدنگ: چوبی سخت و محکم است که از آن تیر و نیزه می

  معناي صحیح واژگان بدین صورت است: ـ» 2«گزینه  - 2

  معنی واژه)ترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی ملک: سرزمین / اجنبی: بیگانه شرزه: خشمگین / دار

  شمشیر و خنجر دارد.» آهیختن«بیت دیگر معناي سه است در حالی که در » حرکت کردن«در بیت نخست » برکشیدن«ـ مفهوم » 1«گزینه  - 3

  معنی واژه)ـ  سیزدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  یی(طباطبا

  امال)ـ  دوازدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» مزاح«و » عنان«هاي  ـ واژه» 2«گزینه  -4

  امال)ـ  پنجمدرس نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایینادرست است. » ارغند« ةواژـ » 4«گزینه  -5

  ها: اي نادرست در گزینهه ـ واژه» 3«گزینه  -6

  امال) ترکیبی ـ نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی خصم»: 4«یب / گزینه سالح و مه»: 3«گزینه /  اشباه»: 2«گزینه /   سفاهت»: 1«گزینه 

  ـ تاریخ ادبیات) ترکیبینژاد) ( (طباطباییر است. بن منو وحید از محمدـ اسرارالتّ» 1«گزینه  -7

تشبیه / گـرم   تشخیص و استعاره / بازار تماشا  حسن تعلیل / گل نم روي گل گرم بودن بازار تماشاي معشوق استـ علت وجود شب» 3«گزینه  - 8

  هاي ادبی) ایهآرترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی بودن بازار کنایه از رونق داشتن.

کنایه از خسـیس بـودن.   » ه کیسه بودنبست«کنایه از ظاهر خوش داشتن و » گشاده ابرو بودن«ـ در بیت نخست دو عبارت کنایی وجود دارد: » 1«گزینه  - 9

  ها: بررسی سایر گزینه

  برداشتن کنایه از آشکار کردن. پرده»: 2«گزینه 

  کردن   توجهی پنبه در گوش کردن کنایه از بی»: 3«گزینه 

  هاي ادبی) آرایهـ  دوازدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی طبل زیر گلیم زدن کنایه از تالش براي پنهان کردن چیزي آشکار»: 4«گزینه 

 ها:  اسب وجود ندارد. بررسی سایر گزینهایهام تن» 3«در بیت ـ » 3«گزینه  -10

 چمن مجازاً باغ »: 1«گزینه 

  ) راست قامت و زیبا2ی و درستی  ) راست1راست دو معنا دارد: 

  آورد: تشخیص و استعاره عنبر زلف: اضافه تشبیهی / سنبل خط تو بر یاقوت برات می»: 2« ۀگزین

  مصراع اول خامی مثل من را ببین که سوخته: پارادوکس / مصراع دوم: پخته و خام: تضاد»: 4« گزینۀ

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایهـ  پایه دوازدهم(کتاب همراه علوي) (

هست / ایهـام تناسـب در    »د«شود / استعاره در قسمت  حذف می» 4«و » 2«هاي  وجود دارد، پس گزینه »ب«ـ پارادوکس در مورد » 3«گزینه  - 11

  کند اما نگاه به معنی نگریستن، با چشم تناسب ایجاد کرده است. در ترکیب نگاه داشتن آمده. نگاه ندارد یعنی حفظ نمی »الف«مورد 

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایهـ  همراه علوي) (پایه دوازدهم (کتاب

 اند.  ممال شده» عتیب«و » جهیز«، »کتیب«هاي  شود. واژه ـ در بیت سوم واژه ممال یافت نمی» 3«گزینه  -12

  دستور) ـ دوازدهمدرس  نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی

 به کار رفته است. » به«در معناي » 2«گزینه  ي مفعولی است. در»را«ها  در همه گزینه» را« ةواژـ » 2«گزینه  -13

  دستور) ـ چهاردهمدرس  نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی

  دستور)ـ  دومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطباییبه کار رفته است. » شدن«در معناي » آمدن«ـ در بیت سوم » 3«گزینه  -14

  هاي وصفی ابیات بدین صورت است: ـ ترکیب» 2«گزینه  - 15

  عنبرفشان طرّةپرور ـ  این باد ـ باد روح»: 1« ۀگزین

  یک شکم ـ دو روح ـ دو مغز ـ یک پوست»: 2« گزینۀ

  بخت کدام خاك ـ آن خاك ـ خاك نیک»: 3« گزینۀ

  دستور)ـ  پنجمدرس ـ  دوازدهم نژاد) (پایه  (طباطبایی هرگه ـ طاق آبگون»: 4« گزینۀ

  هاي دیگر فعل به قرینه معنوي حذف شده است: در گزینه قرینه لفظی است.حذف به » است«ـ در بیت چهارم فعل » 4«گزینه  -16

  ]است[ناعت به دوشاب خویش نکوتر ق»: 1« گزینۀ

  !]باد[حرامت »: 2« گزینۀ

  دستور)ـ  سومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی ]باشد[چه زر  ]باشد[چه سنگ »: 3« گزینۀ
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 ریاضی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

» 4«عنوان یک پدیده مذموم اجتماعی فقط در گزینه  ب است، رشوه بهـ مفهوم عبارت صورت سؤال درخواست رشوه از طرف محتس» 4«گزینه  -17

  ها: مفاهیم سایر گزینه آمده است: رشوه گرفتن از مردم نشانه فساد است.

  عظمت مقام ممدوح»: 1« گزینۀ

  آید. که به سراغ همه می ناگزیري مرگ و این»: 2« گزینۀ

  )قرابت معناییـ  دومدرس ـ  پایه دوازدهم(کتاب همراه علوي) ( توقع خداوند بخشش بی» 3« گزینۀ

موضـوع  » 4«صفت و ناالیق و ظالم اشاره کرده است اما در گزینه هر سه به موضوع پادشاهی اهریمن» 3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 4«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  سومدرس ـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمبیت، حضور بیگانگان است. 

  برد، و زندگی سرتاسر تالطم و موج را پذیرفته است. ها حسرت نمی ـ معنی ابیات سؤال: او به خواب مرداب» 4«گزینه  -19

  ها: بررسی سایر گزینهشاعر باور دارد که موج تا هنگامی موج است که آرام نگیرد، زیرا به محض آرام گرفتن، نابود خواهد شد. »: 4«معنی بیت گزینه 

  )قرابت معناییـ  دهمدرس ـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم فهمد کسی که عاشق نیست حال عاشق را نمی»: 3« گزینۀت به اصل / بازگش»: 2«و » 1« گزینۀ

  ها: بررسی سایر گزینهدعوت به مبارزه با ظلم است. » 4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  - 20

 بیشتر شدن ظلم در پیري»: 3« گزینۀنزد خدا /  ظلم ناپسندي»: 2« گزینۀناپایداري ظلم / »: 1« گزینۀ

  قرابت معنایی)ـ  5درس نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  ها: ر گزینهبررسی سای کند. فقر را امري منفی و باعث ناراحتی تلقی می» 2«ـ مفهوم بیت سؤال آرامش ناشی از فقر است در حالی که گزینه » 2«گزینه  - 21

  قرابت معنایی)ـ  سومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ طباطبایی( فنا»: 4« گزینۀترك تعلق کردن / »: 3« گزینۀر / ارزشمندي فق»: 1« گزینۀ

  ها: بررسی سایر گزینه ، با ارزش شدن با عشق است.»4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  -22

 فنا»: 3«ها / گزینه  یکسان بودن انسان»: 2« پادشاهان / گزینه شعر و ارزشمند شدن آن با توجه زیابیی»: 1«گزینه 

  قرابت معنایی) ـ دومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ (طباطبایی 

  ـ مفهوم مشترك سه بیت، پایداري در عشق حتی پس از مرگ است. بیت سوم به فدا کردن جان در راه معشوق اشاره دارد.» 3«گزینه  - 23

  قرابت معنایی)ـ  یازدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی

  شود. اشاره به فرّه ایزدي و درفش کاویانی در ابیات دیگر، نشانگر ویژگی ملی حماسه است. ـ در بیت سوم ویژگی قهرمانی یافت می» 3«گزینه  -24

  قرابت معنایی)ـ  دوازدهمدرس ـ  دهمنژاد) (پایه  (طباطبایی

 رسد ناشی از رفتـار خـود ماسـت.    هایی که به ما می است؛ یعنی آسیب» که بر ماستاز ماست «، »3«مفهوم مشترك مصراع سؤال و گزینه   ـ» 3«گزینه  - 25

  ها: بررسی سایر گزینه

  نپذیرفتن منت دیگران»: 4« گزینۀها /  تحمل سختی»: 2« گزینۀعرضه نکردن سخن نزد نادان / »: 1« گزینۀ

  قرابت معنایی) ـ  سیزدهمدرس  نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی

  عربیزبان 

تـدلّ: داللـت   ») /  3«و » 1«هـاي   شـود (رد گزینـه   یوجد: یافت می») / 3«ها (رد گزینه  القرابین: قربانی») / 1«ـ إنّ: قطعاً (رد گزینه » 2«ینه گز -26

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)اضافه است. » 4«در ترجمه گزینه » بسیار«/ ») 4«کند (رد گزینه  می

ال یشـکرون:  ») / 2«أکثـر النّـاس: بیشـتر مـردم (رد گزینـه      ») / 3«و » 1«هـاي   لذو فضلٍ: خدا داراي بخشش است (رد گزینهـ اهللا » 4«گزینه  - 27

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)ها)  کنند (رد سایر گزینه سپاسگزاري نمی

یریـد:  ») / 3«بوا: خوشامد بگوینـد (رد گزینـه   یرح») / 3«د (رد گزینه یحبون: دوست دارن») / 2«و » 1«هاي  ـ لعلّ: شاید (رد گزینه» 4«گزینه  -28

و » 1«هـاي   یدیر شؤونهم: کارهایشان را اداره کند (رد گزینـه ») / 3«و » 1«هاي  بینهم: میانشان (رد گزینه») / 2«و » 1«هاي  خواهد (رد گزینه می

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه)») 3«

یحب أن یزورها: ») / 4«شود (رد گزینه  یشتاق: مشتاق می») / 1«مشهد: صحنه (رد گزینه ») / 1«لّ مسلم: هر مسلمانی (رد گزینه ـ ک» 2«گزینه  -29

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 3«دوست دارد که آن را زیارت کند (رد گزینه 

  ») 3«و » 2«هاي  شود (رد گزینه ها) / تؤدي: منجر می زیباست (رد سایر گزینهحیوان  اینـ عین هذا الحیوان جمیلۀ: چشم » 1«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 

الحجاج: حاجیـان  ») / 3«و » 1«هاي  فاز: اخبار تلویزیون (رد گزینهأخبار التّل») / 4«و » 1« هاي دیدید (رد گزینه ـ کنتم تشاهدون: می» 2«گزینه  -31

 (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)») 3«و » 1«هاي  الطائرة: هواپیما (رد گزینه») / 4«ینه (رد گز

الدار: خانـه (رد گزینـه   ») / 3«و » 1«هاي  الضیوف: مهمانان (رد گزینه») / 2«و » 1«هاي  هاي ایرانی (رد گزینه ـ السنن اإلیرانیۀ: سنت» 4«گزینه  - 32

 دس اول ـ ترجمه) (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ ») 3«

) 4زنـد.   ها را براي مردم مـی  ) خداوند مثال3دانند برابر هستند؟  دانند و کسانی که نمی ) آیا کسانی که می2ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -33

  (پورمهدي) (ترکیبی دهم و دوازدهم ـ ترجمه)کنم که مسافت هفتاد و پنج کیلومتر است.  گمان می

www.konkur.in

forum.konkur.in



     »3«صفحه                                                           آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

 (پورمهدي) (ترکیبی ـ ترجمه)م من آنچه را که پروردگارم برایم آمرزید، بدانند. وـ اي کاش ق» 4«گزینه  -34

هـاي   ال یحملَنا (رد گزینهبر ما تحمیل نکند: أن ») / 3«و » 1«هاي  هیچ توانی: ال طاقۀَ (رد گزینه») / 3«ـ پروردگارمان: ربنا (رد گزینه » 2«گزینه  -35

 (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ تعریب)  »)4«و » 3«

  : درك مطلبترجمه 

کردند و گوینده این چنـین توضـیح    اي از حیوانات و روش خاصشان در زندگی مشاهده می نشستند و برنامه اعضاي خانواده جلوي تلویزیون می

کند که بالش شکسته است، پس حیوان درنده ایـن   آن وانمود میبیند جلوي  اش می داد: زمانی که پرنده باهوش یک حیوان درنده نزدیک النه می

کند. اما قسـمتی کـه از    شود و زمانی که پرنده از فریب دشمن و دور شدنش مطمئن شد، ناگهان پرواز می کند و از النه دور می طعمه را دنبال می

شناسند و روش اسـتفاده از گیـاه    شان گیاهان دارویی را می غریزهزندگی پرندگان خانواده را بیشتر به شگفت آورد (این بود): برخی پرندگان با 

صـحرایی راهنمـایی   براین این حیوانات انسان را به خواص پزشـکی بسـیاري از گیاهـان     دانند. عالوه ها می مناسب را براي پیشگیري از بیماري

  کنند.   می

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -36

  اندوه خانواده شد.  منجر بهمشاهده برنامه حیوانات »: 1«گزینه 

  دانند چگونه از گیاهان استفاده کنند. بیشتر حیوانات درنده می»: 2«گزینه 

  اش از دشمن شد. حیوان باهوش به شکستن بالش وانمود کرد که سبب آزادي»: 3«گزینه 

  دیدند. خانواده حیوانات را در جنگل پهناورشان می»: 4«گزینه 

  ) طلبم(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -37

  کنند.   برخی از آنان یک حیوان درنده را براي دور کردنش از النه دنبال می»: 1«گزینه 

  هدف اصلی از استفاده گیاهان پیشگیري از بیماري هست. »: 2«گزینه 

  شکند براي فریبش قطعاً دشمن پرنده بالش را می»: 3«گزینه 

  درت غریزي براي تشخیص گیاهان دارویی دارند.  پرندگان یک ق»: 4«گزینه 

  ) مطلب(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -38

  خاطر شناخت پیدا کردن پرندگان به خاصیت گیاهان.   به»: 1«گزینه 

  کنند.  شان وانمود می هاي شکسته ها براي فرار از دشمن به بال زیرا آن»: 2«گزینه 

  شان با دشمنان اطر هوششان و روش مواجههخ به»: 3«گزینه 

  شوند مگر بعد از فریب درنده.  زیرا پرندگان از النه دور نمی»: 4«گزینه 

  )مطلب(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  - 39

  گیرند.  حیوانات یک زبان خاص دارند که از طریق آن با هم ارتباط می»: 1«گزینه 

  هه پرندگان با حیوانات درنده  مواج»: 2«گزینه 

  تر است.  اگر حیوانی براي بقا تالش نکند پس آن طعمه حیوانات بزرگ»: 3«گزینه 

  دانند.  شان و ادامه دادن آن را براي بقا می حیوانات روش زندگی»: 4«گزینه 

  ) مطلب(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -40

  من األفعال المجردة فعال المزیدةمن األ»: 1«گزینه 

  فعلیۀٌ اسمیۀٌ»: 3«گزینه 

  فاعله الحیوان نیست / فاعله هذه مصدره: إتباع»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب) 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -41

  علی وزن تفعل علی وزن تفعیل»: 1«گزینه 

  فعلیۀٌ / اسمیۀٌللغائب للمخاطب»: 2«گزینه 

  » طائرال«فاعله  »خداع«فاعله »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب)
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 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -42

  فاعل  نیست / مفعول اسم التفضیل»: 2«گزینه 

  فاعل جمع مکسر / مفعول جمع سالم للمذکر»: 3«گزینه 

  مذکر  مؤنث»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب) 

  گذاري) (پورمهدي) (ترکیبی ـ حرکت تَتَحرَّك حرَّكتُتَـ » 3«گزینه  -43

که آن را براي راندن حشرات تکان  وان) عضوي پشت بدن حی2دفاع از وطن: ارتش  اي از سربازان براي ) مجموعه1ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

گیـریم:   ) ماشینی که آن را براي کار در مزرعه به کـار مـی  4ها با سخن پنهانی شروع کردن به سخن گفتن: دوري کردن  ) قطعاً آن3دهد: دم  می

  ـ واژگان) ششمو  پنجمس و(پورمهدي) (پایه دهم ـ درتراکتور 

» السمک العشب و األسماك خیمۀ، األعشاب »خیام«ترتیب  ها به ـ در این گزینه جمع مکسر وجود ندارد. در سایر گزینه» 4«زینه گ -45

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ واژگان)جمع مکسر هستند. 

) إنّ 1هـا بـه ایـن شـکل اسـت:       بر سر فعل آمده و معناي آن را مضارع التزامی کرده: أنْ یترَك: رها شود. در سایر گزینه» أنْ«ین گزینه ـ در ا» 2«گزینه  - 46

  (پورمهدي) (ترکیبیـ  قواعد)) إنَّ التدینَ... 4) أَنَّ اهللاَ ... 3یأجوج... 

الکبیـران /   الـذکی / الشـاعران   ها فاعل موصوف وجـود دارد: صـدیقی   ینهاما در سایر گز نیستـ در این گزینه فاعل موصوف » 2«گزینه  -47

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد)الرحیم  ربنا

 کننده عبارت ما قبل است.  کند و از نظر معنایی کامل قبل از خود میآمده که رفع ابهام از جمله » لکنّ«ـ در این گزینه » 4«گزینه  - 48

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

 ها:  بررسی سایر گزینه نیستتر از این  النفی جنس وجود دارد: هیچ کتابی ساده«ـ در این گزینه » 3«گزینه  -49

  ال یقسم: نفی »: 1«گزینه 

  (اما نفی جنس نیست.) ال خوف: نفی »: 2«گزینه 

  التسبوا: نهی »: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ قواعد)مجهول است. » ضُرِب: زده شد«ـ در آیه صورت سؤال فقط فعل » 2«گزینه  -50

  دین و زندگی

ا این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منیی، خداي من! تـو  خداي من! مر«فرمایند:  حضرت علی (ع) می ـ » 3«گزینه  - 51

  )دومـ درس  وازدهم) (پایه دفرهنگیان( »گونه باشم که تو دوست داري اي که من دوست دارم، پس مرا توفیق ده تا آن گونه همان

بـه  » ي«کنـد، ضـمیر    شده است شرط اصلی دوستی با خود اعالم مـی ـ خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال » 4«گزینه  - 52

  عنوان ثمره دیگر محبت به خدا معرفی شده است. کند، در ادامه آیه نیز مغفرت الهی به پیامبر (ص) اشاره می

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس نهم)

، آخر هر ماه یا شب قدر هر سال، تکرار کنـیم، اسـتحکام بیشـتر    هاي معینی، مانند آخر هر هفته پیمان خود را در زمانـ اگر عهد و » 4«گزینه  -53

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)شود.  کند و به فراموشی (نسیان) سپرده نمی پیدا می

 .ه شودموفقیت و عدم موفقیت شناختدست آید و عوامل  ـ بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد به» 1«گزینه  -54

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)فرموده امام علی (ع) مربوط به محاسبه است. 

اي، امام و پیشـوایی اسـت کـه بایـد از او      کننده آگاه باش براي هر پیروي«فرماید:  ـ امیرالمؤمین درباره چگونگی پیروي از ایشان می» 1«گزینه  -55

  ها) ولی با پرهیزکاري و کوشش و عفت و درستکاري مرا یاري کنید. اول همه گزینه (درستی بخش .»تبعیت کند و از علم او کسب نور کند

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)

اي از ایـن نـوع    پذیر و قابل تصور نیست و نمونـه  رابطه میان عمل و پاداش و کیفر اخروي که تجسم خود عمل است، ظلم امکان ـ در» 4«گزینه  -56

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)بیان شده است. » یأکلون اموال الیتامی...ان الذین «کیفر در آیه 

کیفر و پاداش به صـورت   آورد و رابطه میان عمل با سستی نمیگاه خستگی و  ها دائمی است (بهشت اخروي) و هیچ ـ در بهشت نعمت» 1«گزینه  -57

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم)مشهود است. » سیصلون سعیراً«تجسم اعمال و صورت حقیقی اعمال است که در عبارت 

شوند، یک در مخصوص پیامبران و صدیقان، یـک در مخصـوص شـهیدان و     ـ بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می» 2«گزینه  -58

هاسـت و   تقبال و پـذیرایی از آن اند، بهشت آماده اس هاي دیگر است پس در ورود به بهشت پیامبران با صدیقان مشترك درهاي دیگر براي گروه

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم)بینند.  چون بهشتیان رسند، درها را به روي خود گشوده می
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هایش را براساس آن انجام داده است، بنابراین به این سخن رسـول خـدا    هایی است که انسان فعالیت ـ جزاي آخرت براساس محبت» 3«گزینه  - 59

  »شود. هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می«رسیم که فرمودند:  می

  (باغانی) (پایه دهم ـ ترکیبی)

ان را به دوستی نگیرید: وظیفه مسلمانان و بیانگر نفی شرك عملی اجتماعی و بـه عبـارت دیگـر    ـ عبارت دشمن من و دشمن خودت» 1«گزینه  -60

  ـ درس سوم)وازدهم د(باغانی) (پایه بیانگر شرك اجتماعی است. » کم من الحقجاء بما  جاء اقد کفرو«بیانگر توحید عملی اجتماعی است و عبارت 

  شرك در ربوبیت است.» و انا ربکم االعلی«ك روح زندگی ضد دینی است ردگی دینی و شـ در اندیشه اسالمی توحید، روح زن» 2«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)

 ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -62

  بیانگر چگونگی تحقق شرك عملی فردي است. »: 1«گزینه 

  است.بیانگر توصیف کسانی است که بندگی آنان از روي تردید »: 3«گزینه 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)کند.  بیان می» ال یملکون النفسهم...«دلیل نپذیرفتن والیت غیر خدا را »: 4«گزینه 

هاي الهی ترجیح دهـد یـا در پـی     ـ اگر کسی دل به هواي نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان» 4«گزینه  -63

  هاي بیرون) برآید (علت) چنین فردي گرفتار شرك عملی (در بعد فردي) شده است. ها (بت هاي مادي و طاغوت رتکسب رضایت قد

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)هاي بیرونی و معبود قرار دادن بت درون است.  نکته: انسان مشرك، به دنبال رضایت بت

  بخشد. احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می ـ توحید مانند روحی در پیکره معارف و» 2«گزینه  -64

  روحصل توحید/ ا پیکر معارف و احکام دین

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

) و دفـاع از حقـوق او بـر دیگـر     2شـود.  میت شناخته مـی تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رس) 1» ال اله اال اهللا«ـ با گفتن جمله » 3«گزینه  -65

فقط یک شعار نیست بلکه پایبندي  »ال اله اال اهللا«گیرد، بنابراین جمله  ) و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می3گردد.  مسلمانان واجب می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)دهد.  دیگر مخلوقات تغییر می به آن، همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و

جا که ایمان همه افراد یکسان نیست داراي شدت و ضعف است، میزان تأثیرگذاري این اعتقاد نیز بسـتگی بـه درجـه ایمـان      ـ از آن» 3«گزینه  -66

  تر تأثیر آن کمتر است. ن در زندگی بیشتر و هر چه ضعیفتر باشد، تأثیر عملی آ افراد به توحید و یکتاپرستی دارد. هرچه ایمان قوي

  باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)(

در » هـذا صـراط مسـتقیم   «توحید عملـی و عبـارت   » فاعبدوه«بینی توحیدي  و جهان» ان اهللا ربی«ـ آیه بیانگر توحید در ربوبیت » 3«گزینه  -67

فاعبـدوه هـذا صـراط    «نکته: بندگی خدا و گام نهادن در مسیر درست زندگی  لی است.آمده و بیانگر توحید عم» فاعبدوه«توضیح بندگی خدا 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)است. » ان اهللا ربی و ربکم«نتیجه و معلول ایمان و باور قلبی به ربوبیت الهی » مستقیم

است زیرا والیت ریشـه در مالکیـت دارد (معلـول مالکیـت اسـت) نـه        تدرسنا» 4«و » 1«ها: قسمت اول گزینه  ـ دلیل نادرستی سایر گزینه» 2«گزینه  - 68

  (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)نادرست است، زیرا والیت که حق مطلق خداوند است، معلول مالکیت اوست نه خالقیت. » 3«خالقیت، قسمت دوم گزینه 

  هاست. ـ بهتري راه در فهم مراتب توحید رد گزینه» 1«گزینه  -69

  ها: رسی سایر گزینهبر

  باشد نه مالکیت. مربوط به توحید در والیت می»: 2«گزینه 

  بیانگر اصل توحید است.»: 3«گزینه 

  باشد. بیانگر توحید در ربوبیت می»: 4«گزینه 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

بینـی   توحیدي یک انسان موحد اسـت کـه ریشـه در جهـان    ـ این بیت به بعد فردي توحید عملی اشاره دارد و بیانگر سبک زندگی » 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)به توحید عملی اشاره دارد. ...» فاعبدوه هذا «توحیدي او دارد و آیه 

ا روزه بگیریم، ما نیـز او  ... دستور داد نماز را به پا داریم، زکات بپردازیم و ماه رمضان ر«ـ جعفر بن ابی طالب در حضور نجاشی گفت: » 2«گزینه  -71

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم) »را تصدیق کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروي کردیم.

قـل  «دهد تا در پاسخ به سؤالی که از آنان پرسیده بود بگوید:  ـ مخاطب این آیه پیامبر (ص) است و خداوند به پیامبر (ص) دستور می» 1«گزینه  - 72

بیانگر توحیـد در  » رب«، با توجه به کلمه »ض قل اهللارمن رب السماوات و اال«ها و زمین است. عبارت شریف  خداوند پروردگار آسمان یعنی» اهللا

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)ربوبیت است. 

کـه بـه توحیـد در والیـت     » یشرك فی حکمه احـدا و ال «جز آیه  همه مؤید توحید در ربوبیت است به» 3«و » 2«، »1«ـ عبارت شریفه گزینه » 4«گزینه  - 73

  گیرد. اشاره دارد. نکته طالیی: در توحید در ربوبیت علل طولی نمایان قدرت الهی است که به دیگران که در مسیر و مجراي او هستند تعلق می

  )ـ درس دوم م(باغانی) (پایه دوازده
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  ري توسط انبیاء و اولیاء الهی، بیانگر والیت معنوي و توحید در ربوبیت است.ـ برآوردن حاجات انسان، حل مشکالت و شفاي بیما» 1«گزینه  -74

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

  ترین ضربه را به اسالم وارد کرد و سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شد. ـ متأسفانه این جریان، بزرگ» 2«گزینه  -75

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

  انگلیسیزبان 

  اش نزدیک خودش باشند. انوادهـ مادرم دوست دارد همه خ» 1«گزینه  -76

  شود. (آوردن) به جاي ضمایر انعکاسی از ضمایر مفعولی استفاده می bring(بردن) و  take) و افعال nearتوضیح: بعد از حروف اضافه مکان (مانند 

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  به مونا شغل مدیریت پیشنهاد شده است.ـ الف: » 3«گزینه  -77

  ب: اما به زحمت تجربه کاري دارد.

. بعـد از جـاي خـالی مفعـول     باشد میها در جمله نیاید آن جمله مجهول  که اگر یکی از آن (offer sb sth)باشد  داراي دو مفعول می offerتوضیح: فعل 

این شغل بـه خـود   که نیم. به عبارت دیگر، مونا شغل مدیریت را به کسی پیشنهاد نکرده، بلشخصی نیامده است، بنابراین باید گزینه مجهول را انتخاب ک

یک فعل مجهول حال ساده است که به امور تکراري در زمان حـال اشـاره دارد،   » 1«اند. گزینه  نادرست» 4«و » 2«هاي  او پیشنهاد شده است. پس گزینه

  (پایه دوازدهمـ  درس اولـ  گرامر) (معتمدي)را انتخاب کنیم. » 3«پس باید گزینه 

  طور نیست؟ ـ یک نفر با چوب بیسبال بر سرم کوبید، این» 2«گزینه  -78

شوند. در ضمن ضمایر مبهم در  تبدیل می they) در سؤال ضمیمه به someoneشوند (مانند  ختم می bodyیا  oneتوضیح: ضمایر مبهمی که به 

توان نتیجه گرفت که زمانش گذشـته   سوم شخص مفرد است می sفاقد  hitروند و چون  د به کار مینقش فاعل همیشه مفرد هستند و با فعل مفر

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)شوند.  سؤالی و منفی می didته با شدانیم افعال گذ طور که می  است و همان

  ارش را تمام کنی قبل از این که به تو اجازه دهند به خانه بروي!ـ تو تب داري، اما باید به کارت ادامه دهی و تایپ گز» 3«گزینه  - 79

آور و خالف انتظار است. (ما انتظار داریم کسـی   اي که بعد از جاي خالی آمده تعجب نشانه تضاد بین دو جمله است. جمله butتوضیح: حرف ربط 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر) ب نشانه تضاد کلی است.در این جمله مرک butکه تب دارد اجازه رفتن به خانه را داشته باشد) پس 

  .ربط دارندـ  دانشمندان در حال انجام آزمایشاتی هستند تا نشان دهند که چگونه اندیشه و گفتار به هم » 1«گزینه  -80

  ) بیان کردن4  ) مشاهده کردن3  ) اهدا کردن  2  ) ربط دادن / داشتن1

  سوم ـ واژگان) (معتمدي) (پایه دهم ـ درس

  نیتروژنی دیگر است. ترکیبـ خاك را آزمایش کردند تا مطمئن شوند که فاقد آمونیاك یا هر » 4«گزینه  -81

  ) ترکیب، مرکب4  حل ) محلول، راه3  ) اشاره، مرجع2  ) تنوع1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  ی طوالنی بگذارید ترمزهایتان را بررسی کنند.که قبل از رانندگ کنم توصیه میـ من قویاً » 4«گزینه  -82

  ) توصیه کردن4  ) تشخیص دادن3  ) تصور کردن، پنداشتن2  ) بزرگنمایی کردن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  باشیم. سگزارسپااند  ـ ما باید از همه پزشکان و پرستارانی که به قیمت جان خودشان با ویروس کرونا مبارزه کرده» 2«گزینه  -83

  ) قابل احترام4  طلب، آرام ) صلح3  ) سپاسگزار2  ) ارزشمند1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  چه به همراه دارد وجود ندارد. زندگی و آن قید و شرط بیجز شاید پذیرش  ـ براي موفقیت فرمولی به» 2«گزینه  - 84

  ) غیرقابل بخشش4  تفاوت س، بیاحسا ) بی3  قید و شرط ) بی2  ) بدشانس، اسفبار1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  اید. شما براي سمتی که درخواست دادید انتخاب نشده دهم اطالع میـ متأسفم که » 1«گزینه  -85

  بخش بودن ) الهام4  ) فراهم کردن3  ) اختصاص دادن2  دادن، باخبر کردن  ) اطالع1

  اول ـ واژگان) (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس

دهندگان مشتاق وجـود   در مورد یاري کمبوديدر مقیاس ریشتر به غرب ایران خسارت وارد کرد، هیچ  3/6اي با قدرت  لرزه که زمین ـ هنگامی» 1«گزینه  - 86

  نداشت.

  ) راهنما4  ) حس، احساس3  ) افزایش، سود2  ) فقدان، کمبود1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  .»محروم کندهاي موفقیت امروز  هاي فردا شما را از فرصت هرگز اجازه ندهید نگرانی«ـ یک نفر زمانی گفت: » 4«نه گزی -87

  ) دزدیدن، محروم کردن4  ) تقویت کردن، افزایش دادن3  ) سزاوار بودن2  ) پایین آوردن / آمدن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)
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  ترجمه متن کلوز تست:

هاي بزرگ قادرند افراد زیادي را حمل کننـد.   هاي کوچک مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. اتومبیل اتومبیل هاي بزرگ و هم اتومبیل هم

ک هاي کوچ توانند از میان خیابان هاي بزرگ نمی باشند. با این حال، اتومبیل و داراي استحکام کافی می مناسبهاي پرجمعیت  ها براي خانواده آن

  نمایند. عبور کنند و براي روشن ماندن و حرکت کردن، بنزین فراوان مصرف می

گونـه   و لـذا عـده زیـادي ایـن     کنـد  مصرف مـی توان در هر جایی رانندگی کرد. اتومبیل کوچک بنزین کمتري  ، با یک اتومبیل کوچک مینقطه مقابلدر 

هاي کوچـک هنگـام وقـوع تصـادفات      اتومبیل متأسفانهجمعیت مناسب است. اما  هاي کم هنامند. اتومبیل کوچک براي خانواد ها را کم مصرف می اتومبیل

  (معتمدي)توانند با سرعت خیلی زیادي حرکت کنند.  ها نمی شدید مقاومت و استحکام کافی ندارند. به عالوه، آن

  ـ » 1«گزینه  -88

  ) پیشرفته4  ) موجود، در دسترس3  ) مسئول2  ) مناسب1

  تست)(کلوز

  رابط بین دو فعالیت یا دو احساس مشابه است.  andـ توضیح:  »2«گزینه  -89

  تست)(کلوز

  ـ» 3«گزینه  - 90

  ) نتیجه4  ) تضاد3  ) تألیف2  ) افزایش، جمع1

  in contrastنکته: در نقطه مقابل 

  تست)(کلوز

  شود. ارد با زمان حال ساده بیان میـ توضیح: جمله داده شده معلوم است چون با فاعل شروع شده است و چون به یک واقعیت اشاره د» 4«گزینه  - 91

  تست)(کلوز

  ـ » 1«گزینه  -92

  ) از نظر اخالقی4  ) بطرز عجیبی3  ) به کرات2  ) متأسفانه1

  تست)(کلوز

  :1ترجمه متن 

امیم قادرنـد  ن زبانه می زبانه است. تنها عده کمی از کسانی که ما دو شود که او دو اگر شخصی در زندگی روزمره از دو زبان استفاده کند، گفته می

» هـاي متـوازن   زبانـه  دو«هر دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کنند، بخوانند یا بنویسند. ما افرادي را که بتوانند این کـار را انجـام دهنـد    

طـور قابـل    کاربردش بهکنند و سپس زبان دومی را که سطح و  ها یک زبان ارجح دارند که اکثر اوقات از آن استفاده می زبانه نامیم. اما اکثر دو می

شوند به احتمـال   زبانه بزرگ می هایی که از سن خیلی پایین دو دهند. بچه توجهی از یک فرد به فردي دیگر متفاوت است مورد استفاده قرار می

  خیلی زیاد بر هر دو زبان تسلط یکسان دارند.

کننـد. آفریقـاي جنـوبی،     طور طبیعی از دو زبان (یا بیشتر) استفاده مـی  مع بههاي جهان وجود دارند. اعضاي این جوا زبانه در بسیاري از بخش جوامع دو

ها چنین جوامعی وجود دارند. (این بدان معنی نیست که همـه کسـانی کـه در ایـن      هایی از کشورهایی هستند که در آن بلژیک، ولز، ایرلند و کانادا نمونه

طـور کامـل جـذب     اند امـا بـه   هاي مهاجر ساکن شده ها گروه همچنین در سایر نقاط دنیا که در آنگی  زبانه زبانه هستند.) دو کنند دو کشورها زندگی می

 خواهند بسیاري از آداب و رسوم خود را حفظ کنند و به تکلم به زبان خودشـان در خانـه ادامـه دهنـد.     ها می اند وجود دارد. آن اجتماع اطراف خود نشده

هـا در بریتانیـاي کبیـر و     ها در استرالیا، کارگران مهاجر ترك در آلمان، آسـیایی  ها و ایتالیایی اند: چینی ته شدههاي زیر از یک فهرست طوالنی گرف مثال

ها خودشان جزو مهاجران نیستند، بلکه افرادي هستند که والدین یـا حتـی پـدر و مـادر      در بسیاري از موارد، دو زبانه ها در ایاالت متحده. زبان پانیولیاس

  (معتمدي) اند. ن به کشور موردنظر نقل مکان کردند و همچنان با فرزندانشان به زبان مادري خودشان صحبت کردههایشا بزرگ

  زمان تسلط یکسانی دارد. بر هر دو زبان هم زبانه متوازن شخصی است که ـ طبق متن، یک دو» 4«گزینه  - 93

  تواند از دو زبان در زندگی روزمره استفاده کند ) می1

  تواند در دو کشور فقط به زبان خودش بخواند و بنویسد بزرگ شده و میزبانه  ) دو2

  تواند در موقعیتی که به زبان دیگري تکلم می شود از زبان دومی استفاده کند ) می3

  (درك مطلب)

  .اندازه بلد هستند به احتمال خیلی زیاد هر دو زبان را به یک زبانه بودند هایی که از سن خیلی پایین دو ـ طبق متن، بچه» 2«گزینه  -94

  .که به یک زبان مسلط باشند بیشتر است ) احتمال این1

  .توانند هر دو زبان را به یک اندازه درست بنویسند ) می3

  .) به هر دو فرهنگ تسلط یکسانی دارند4

  (درك مطلب)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 ریاضی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »8«صفحه 

  زبانه در سراسر جهان وجود دارند. جوامع دو ـ کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟» 3«گزینه  - 95

  زبانه هستند. هایی از کشورهاي دو ) آفریقاي جنوبی، بلژیک و کانادا نمونه1

  زبانه نیستند. کنند دو زبانه زندگی می ) همه افرادي که در کشورهاي دو2

  کنند. طور طبیعی از دو زبان استفاده می زبانه به ) اعضاي جوامع دو4

  (درك مطلب)

  کنند. به زبان بومی خود تکلم می، رسومشان حفظ آداب ومهاجران به منظورِ ـ » 1«گزینه  -96

  تر به یک کشور خارجی ) جذب راحت2

  تر با فرزندانشان ) ارتباط راحت3

  ) کمک به موفقیت فرزندانشان در مدرسه4

  (درك مطلب)

  :2ترجمه متن 

ي یـا گفتـاري اشـاره دارد. زبـان انسـان      اگرچه تمامی انواع ارتباط داراي یک زبان هستند، کلمه زبان معموالً بـه اسـتفاده از کلمـات نوشـتار    

خوانید مستلزم هوشمندي و مهارت زیادي است. یک فرد  چه در این لحظه می ترین شکل گفتار است که در اختیار داریم. صرفاً درك آن پیچیده

مـان اثـر    زند. زبان روي زنـدگی  میلیون کلمه در طول عمر متوسط خود حرف می 600کلمه در روز و در مجموع  000/30طور میانگین  بزرگسال به

  عمیقی دارد.

کنیم  میتوانند در قالب کلمات ظاهر شوند تولید کنیم و کشف  آموزیم که چطور اصواتی را که می گیریم؛ ما می ما از دوران کودکی زبان را یاد می

مـن او را  «که  نه این» او مرا دید.«گیریم که بگوییم  که اگر قرار است منظورمان درك شود باید از قوانین خاص دستوري استفاده کنیم. ما یاد می

اي را  کلمـه  20اند. اگر قرار بود همه جمـالت   دیگر در قالب جمالت قابل قبول به لحاظ دستوري فراوان هاي متصل کردن کلمات به یک راه» دیدم.

  شید تا چنین کنید.ک میلیون سال طول می 10دهند با صداي بلند بگویید،  که در زبان انگلیسی معنی می

باید به یک جانور بزرگ خاکستري رنگ با پوستی ضـخیم   elephantبریم. کلمه  کار می کنیم، نمادهایی را به هنگامی که ما از کلمات استفاده می

نظر وجـود دارد.   ت اختالفاند که این کلمه باید نماد آن حیوان خاص باشد. گاهی در مورد معانی کلما زبانان توافق کرده اشاره کند، چون انگلیسی

ماننـد   عنوان مثال، همه در خصـوص معنـی دقیـق کلمـاتی     شوند؛ به ها یا مفاهیم اطالق می ها، به ایده جاي اشاره به پدیده معموالً این کلمات به

ظر داشـته باشـند، ارتبـاط    ن با هم توافق ندارند. چنانچه گوینده و شنونده در خصوص این معانی اختالف» صلح«یا » عدالت«، »عشق«، »آزادي«

  (معتمدي)شود.  شناسی نامیده می علم معنی ،گردد. مطالعه رابطه میان زبان و معنی قطع می

  را ارائه دهد. توصیفی از زبانمتن اساساً در نظر دارد که  ـ این» 2«گزینه  - 97

  ) تعریفی از ارتباط کالمی1

  هاي نوشتاري و گفتاري اي میان زبان ) مقایسه3

  ز اشکال مختلف ارتباط) شرحی ا4

  (درك مطلب)

تنها ساده نیسـت، بلکـه    کنند نه ها براي برقراري ارتباط استفاده می چه انسان آن ـ طبق پاراگراف دوم، کدام جمله زیر صحیح است؟» 4«گزینه  -98

  بسیار پیچیده است.

  کند. کلمه استفاده می 30000) هر فردي در روز حداقل از 1

  باشند. خش از زبان انسان می) هوشمندي و مهارت دو ب2

  میلیون واژه است. 600هاي بشر حدود  ) مجموع کل کلمات در اکثر زبان3

  (درك مطلب)

زبـان ظرفیـت   در نظر دارد اثبات نماید کـه  » کشد اگر قرار بود حرف بزنید ... انجام این کار ده میلیون سال طول می« 3ـ جمله آخر پاراگراف » 2«گزینه  - 99

  .ار زیادي را داردتولید جمالت بسی

  .اي توسعه یابد زمان زیادي طول کشید که زبان به فرم پیچیده) 1

  .تواند چیزهاي متفاوتی را از طریق کلمات مشابه بیان کند ) شخص می3

  .تواند ارتباط برقرار کند اي استفاده کند، نمی کلمه 20) اگر کسی دائماً از جمالت 4

  (درك مطلب)

  .فیلجز  کند به نظر وجود دارد اشاره می ها اختالف تمامی کلمات زیر که گاهی اوقات در مورد معانی آننویسنده به ـ » 4«گزینه  - 100

    ) آزادي3  ) عدالت2  ) صلح1

  (درك مطلب)
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  حسابان

  ـ» 2«گزینه  -101

x x , f ( ) a f( ) a          2 4 2 2 1 1   

x x f ( ) a        1 1 1 4   

a a a g(x) x x g( )         3 24 2 2 2 2 18   

  ـ تقسیم) فصل اول(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  صعودي اکید است پس: fـ چون تابع » 2«گزینه  -102

x x ( , ) { }    1 1      ،
x

f (| x |) f ( ) | x | | x | x | x | x
| x | | x |


            2 21 1

1 1 1 1 1


   

 ـ یکنوایی) فصل اولیري) (پایه دوازدهم ـ (نص

  ـ » 3«گزینه  - 103

f (x) (g(x)T T


   


2
2 2 12

3

   

x f (x)
f ( )

T T 
3

2

2 24   

   ـ تناوب)فصل دوم (نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  ـ » 2«گزینه  -104

f (x) ( )sin x max(f (x)) | |        2 1 2 2 2 1 2 2 1   

g(x) cos x min g(x) | |        2 2 2 2 2 2   

( ) ( )        
     

   

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

4 2 2 22 2 2 2 2 2
   

  ترین و کمترین مقدار)ـ بیشفصل دوم یري) (پایه دوازدهم ـ (نص

 ـ »4«گزینه  - 105

f (x) a bsin( x) a bcos x


    
2

  

b
f ( ) a bcos a

 
      

7 7

3 3 2
     

  است: 3بیشترین مقدار تابع برابر 

a b  3   

bبا توجه به نمودار کسینوس،  :است پس  

b b
a a

b
a b b b


    


         


2 2

3 3 2
2



  

  ـ تناوب)فصل دوم (سراسري) (پایه دوازدهم ـ 

العالمتند، چون نسبت مختلف b و a ـ با توجه به نمودار» 4«گزینه  -106
a

b
  گیریم. را منفی در نظر می a را مثبت و b را خواسته است. 

b
b b

b b

   
        

2 9 3 2 1 1
6

2 2 3 3


   

  است: -3و  1ترتیب  تابع به بیشترین و کمترین مقدار

ac a c a
a a

c ac a

     
       

     

1 1
2 4 2

33


  

a

b


  

2
6

1

3

   

  ـ تناوب) فصل دوم(سراسري) (پایه دوازدهم ـ 
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)در بازه ـ اگر» 1«گزینه  - 107 , )
 

4 2
tanگاه قرار گیرد آن     ود پس: خواهد ب 1


p(m)

m

m m m


     

  

1 1
1 1

1 1 1
    

m

p(m) mp(m)



      

1

ت1
ن



    

   ـ تانژانت) فصل دوم(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  ـ » 3«گزینه  -108

sin cos
sin cos sin cos sin cos tan cot

sin cos

  
                 

  

1
2 2 2 3 3

3
   

A tan cot      
2 11

2 3
3 3

   

  ـ روابط)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

  ـ » 2«گزینه  -109

S( BDC) BC DCsin DC DC            
1 1 2 4

45 5 5 5 2 2
2 2 2 2

   

S( ABC) AC BC sin ( ) ( ) ( )              
1 1 2 5 2 5

45 2 2 2 5 1 2 2 2
2 2 2 2 2

   

S( ABD) ( )    
5 5 2

2 2 5
2 2

   

  ـ مساحت)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

  ـ » 4«گزینه  -110

A sin sin cos cos sin cos A (sin cos ) ( )                6 2 2 6 2 2 3 33 3 1 1   

  ـ روابط)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

tanـ شیب این خط برابر» 2«گزینه  -111 45  است.  1یعنی برابر  

m
m m m

m
     



2
1 2 1 1

1
   

  ـ شیب خط)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

  بر حسب رادیان فرض شود:و زاویه قطاعrاگر شعاع دایره ـ» 4«گزینه  -112


| AB | r r


   

3
   

r r
r ( ) ( ) r


         

4
2 6 6 4

3 3 3
  محیط 

S r   2 16   
  ـ رادیان) فصل چهارم (نصیري) (پایه یازدهم ـ 

  ـ » 1«گزینه  -113

sin( x y) sin( (x y) y) sin( y) cos y       3 4 3 90   

cos( x y) cos( (x y) y) cos( y) cos y        6 7 6 180   

A cos y cos y     

   ـ تغییر زاویه)فصل چهارم (نصیري) (پایه یازدهم ـ 

  ـ » 3«گزینه  - 114

sin cos          4 5 90 4   

cos cos           3 7 10 180 3 7   

tan tan           11 9 20 360 11 9   

sin cos tan
A

cos cos tan

  
       

  

3 11
1 1 1 1

4 7 9
   

   ـ تغییر زاویه)فصل چهارم (نصیري) (پایه یازدهم ـ 
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  باشند. ـ واحدها درجه می» 2«گزینه  -115

tan( ) tan( ) tan     300 360 60 60 3  

cos( ) cos( ) cos     
3

210 180 30 30
2

  

tan( ) tan( ) tan tan( ) tan        480 360 120 120 180 60 60 3  

sin( ) sin( ) sin sin( ) sin      
3

840 720 120 120 180 60 60
2

   

  حاصل عبارت داده شده برابر است با:

( )( ) ( )     
3 3

3 3
2 2

   

   ـ تغییر زاویه) فصل چهارم(سراسري) (پایه یازدهم ـ 

 ـ» 4«گزینه  - 116

sin x cos x
A tan x( sin sin x) ( sin x)( ) sin x

cos x cos x cos xcos x

  
         

 

2 2
2 2 2 22 2

2

1 1 1 12
1 2 22

4 22
  

xچون 


  
3

2
cosدر ناحیۀ سوم قرار دارد و در نتیجه  xاست یعنی   xcos x   :است، پس  

cos x
A cos x

cos x
  



2

   

   ـ روابط) فصل دوم(سراسري) (پایه دهم ـ 

  3هندسه 

  آوریم: دست می را به Aـ ابتدا وارون ماتریس » 3«گزینه  -117

A
| A |

        
              

1 5 4 5 4 5 41 1

6 5 6 5 6 51
   

  توان نوشت: اکنون به سادگی می

A A      
             

1 5 4 5 4 8

6 5 6 5 12




   

  یجه:در نت

   ها مجموع درایه 20

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)

ABـ از برابري» 1«گزینه  -118 I )Aگیریم نتیجه می 2 B) I
1

2
A پس:  B 1 1

2
   

  نویسیم: می

B A     
          

1 3 1 3 11 1 1

4 2 4 22 6 4 2
   

Bبنابراین
 

   

3 1

4 2
  . در نتیجه:

 هاي  مجموع درایهB 

  هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)(

Aو Aـ چون » 2«گزینه  -119 I :وارون یکدیگر هستند، پس  

A(A I) I A A I    2  

Aیعنی A I 2 رسانیم: می 2. اکنون این برابري را به توان  

A (A I) A A I (A I) A I A I          4 2 2 2 2 3 2  

Aبا مقایسه A I 4 3 Aبا 2 A I   4 گیریم: نتیجه می  

  2  ،   3  

  بنابراین:

    3 2 1  

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)
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  دانیم: ـ می» 2«گزینه  -120

A(B C) AB AC    

A I
       

                 

2 5 3 2 5
5

1 3 1 4 1 1 5

  


  

  در نتیجه:

A( ) I
 

 
 

2 51

1 35
  

  یعنی:

A  
  

 

1 2 51

1 35
  

  نویسیم: هایت میدر ن

A 
 1 2 3

1
5

  هاي قطر اصلی مجموع درایه 

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)

)Aگیریم نقطه ـ با توجه به نمایش هندسیِ دستگاه نتیجه می» 4«گزینه  -121 , )1 محل برخورد دو خط است و 1
x

y






1

1
جواب این دستگاه است. در  

  نتیجه:

a b c d     هاي ماتریس ضرایب مجموع درایه 5
a b

c d

 


 

1

4
  

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دستگاه معادالت)

  کنیم: ـ ابتدا دستگاه را مرتب می» 2«گزینه  -122

x my x x my

x y x y

      
 

      

4 1 3 1

1 2 2 2 3
   

  که این دستگاه جواب منحصر به فرد باشد آن است که: شرط این

m




3

1 2
   

  در نتیجه:

m m     6 6   

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دستگاه معادالت)

 آوریم: دست می ـ مقدار دترمینان را به روش ساروس به» 3«گزینه  -123

  

                                                                  ( ( ) ( ))          4 5 3 5 7 2 2 1 1   

                           (( ) ( ) )          2 5 2 4 7 1 5 1 3  

                      ( ) ( )       60 70 2 20 28 15 165  

  

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دترمینان)

AAدانیم ـ می» 3«ینه گز -124 I 1نویسیم: ، بنابراین می  

A I A AA A(I A )     1 1   

  در نتیجه:

| A I | | A(I A ) | | A || I A |     1 1   

  آید: دست می با توجه به اطالعات داده شده در متن سؤال به

| I A | | I A |     1 16 2 3   

  دوم ـ دترمینان) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس

|ـ از» 3«گزینه  -125 A |2   گیریم: نتیجه می 8

| A | | A |  4 8 2   

  آید: دست می اکنون به

| A | | A | 4 16 32   

  هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دترمینان)(
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  نویسیم: ـ می» 2«گزینه  -126

m m
A mI

m m

     
             

1 5 1 5

2 3 2 3




   

  بنابراین:

m
| A mI | (m )(m )

m


     



1 5
1 3 10

2 3
   

|چون A mI |    ، پس:5

m
m m m m

m


         

 

2 2 2
4 3 10 5 4 12

6
   

   (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دترمینان)

  2و  1هندسه 

 هاي مقابل با هم برابرند: ضلع  االضالع، اندازه ـ در متوازي» 1«گزینه  -127

AD BC  8   

ADHاست، پس ADنصف اندازه وتر  AH، اندازه ضلع ADHالزاویه  درمثلث قائم  30هـاي   االضالع اندازه زاویـه  . از طرف دیگر در متوازي

  رو با هم برابرند: روبه

 BAD C  100   

  نویسیم: می ABDاکنون در مثلث 

x ( )       180 100 30 50   

  الزاویه) االضالع و مثلث قائم هاي متوازي (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ ویژگی

  الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر نصف اندازه وتر است: دانیم در مثلث قائم ـ می» 3«گزینه  -128

                       BC AM   2 2 4 8   

چوناز طرف دیگر،  B C  60 و B C  90 پسB  75 وC  15 .  

یعنی در این مثلث اندازه ارتفاع وارد بر وتر
1

4
  اندازه وتر است: 

AH BC   
1 1

8 2
4 4

   

  دست آورد: وان مساحت مثلث را بهت سادگی می  اکنون به

S BC AH      
1 1

8 2 8
2 2

   

  الزاویه) هاي مثلث قائم (هویدي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ ویژگی

GBدانیم کنیم. می رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 3«گزینه  -129 GC  پس از رابطه فیثاغورس در مثلثBCG آید: ست مید به 

  

                       x x x   2 2 8 2   

BCGSپس x 21
2

2
  ، در نتیجه:

                                                                ABC BCGS S   3 3 2 6  

  

  ها) انه(هویدي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ مساحت مثلث ـ ویژگی می

  باشند: درونیتعداد نقاط  iتعداد نقاط مرزي و  bـ با استفاده از قضیه پیک، اگر » 2«گزینه  - 130

                       
b

S i   1
2

   

  آید: دست می نشان بدهیم، به Sواحد اضافه کنیم و مساحت را با 4هاي مرزي  اگر به نقطه

b b b
S i i ( i ) S


             

4
1 2 1 1 2 2

2 2 2
   

  (هویدي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ قضیه پیک)شود.  واحد اضافه می 2یعنی به مقدار مساحت این چندضلعی 
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  هاي آن زاویه به یک فاصله است: دانیم هر نقطه روي نیمساز یک زاویه از ضلع کنیم. می ـ از نمادگذاري شکل مقابل استفاده می» 1«گزینه  -131

  

A M MH MH
MH MH

D M MH MH

  
 

  

2 3
1 2

1 3

 روي نیمســاز زاویــه

 روي نیمســاز  زاویــه
   

  

    
B N NK NK

NK NK
C N NK NK

  
 

  

2 3
1 2

1 3

 روي نیمســاز زاویــه

 روي نیمســاز زاویــه
   

  

  :میان خط (خط میانگین) ذوزنقه است و PQگذرد، یعنی  ها می ها است و از وسط ساق موازي قاعده MNبنابراین توجه کنید که امتداد 

AB CD
PQ

 
  

6 8
7

2 2
   

  هاي ذوزنقه) گی(هویدي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ویژ

  ریاضیات گسسته

  کنیم: صورت زیر ساده می ـ ابتدا معادله را به» 2«گزینه  -132

x
yx y x y

x

2 1
3 2 1

3


    


   

xبراي این که مختصات نقطه روي این منحنی صحیح باشد، باید | x 3 2   آید: دست می به .1

x | x
x | ( x ) ( x ) x |

x | x x | x

  
      

     

3 2 1
3 2 6 2 1 3 5

3 3 3 2 6
   

  در نتیجه:

4  یا  2یا4  یاx   5 xیا  2   3 1  

  پذیري) (کتاب همراه علوي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ بخش نقطه با مختصات صحیح روي این منحنی قرار دارد. 4یعنی 

  م:نویسی ـ می» 3«گزینه  - 133

a | aa | a
a | ( a ) a

a | a a | a

   
    

 

22
2 2

2

3 3 63 2
3 3 6 3

3 3 3 3
   

aیعنی |3 aپس 6 |   ، در نتیجه:2

a { , }  1 2   

  پذیري) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ بخش

abـ از» 1«گزینه  -134 | (a )c aگیریم نتیجه می 1 | (a )c 1.  

a)دانیم دو عدد صحیحِ متوالی نسبت به هم اول هستند، یعنی می , a ) 1 1.  

aبنابراین از | (a )c a)و 1 , a ) 1 aگیریم نتیجه می 1 | c.  

aاکنون از | c  گیریم مینتیجهa | c2بنابراین ،(a , c ) a2. پذیري ـ ب.م.م) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ بخش  

)ـ فرض کنید» 1«گزینه  - 135 p , p) d 5   نویسیم: . می7

d | p
d | p ( p ) d |

d | p d | p

 
   

 

5 7
5 5 7 7

5
   

dیعنی  dیا 1  dگیریم رابطه است، نتیجه می 10تر از  ، اما چون عددي اول و بزرگ7 | p به ازايd  dبرقرار نیست، بنابراین 7  1.  

  اول ـ ب.م.م) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ اعداد

aتقسیم ـ بنا بر الگوریتم» 3«گزینه  -136 bq r آید: دست می . همچنین از فرض مسئله به  

a r 14      ،r b  1   

  آید: دست می به

(b ) bq b b bq ( q) b          14 1 1 13 13 13 13   

qاگر 13 qگیریم می  ، نتیجه13  در نتیجهa r و با فرض مسئله(a r) qدر تناقض است. پس 14 13 bو 1  13.  

rاز b  rآید دست می به 1    . در نهایت:12

a r   14 14 12 168   
  (کتاب همراه علوي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ الگوریتم تقسیم)
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aعددي فرد است، پس aـ چون » 2«گزینه  - 137  bهم عددي فرد است و از 4 | a  هـر دو فـرد    bو  aن هم فرد است. چـو  bگیریم  نتیجه می 4

  ها به فُرم زیر هستند: هستند پس مربع آن

b t 2 8 1          ،a t 2 8 1   

  نویسیم: اکنون می

a b ( t ) ( t ) t t              2 23 5 9 3 8 1 5 8 1 9 3 8 3 5 8 5 9   

q

t t ( t t ) q            3 8 5 8 16 1 8 3 5 2 1 8 1  

aبنابراین باقیمانده b 2 23 5    )(هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ افراز مجموعه است. 1برابر  8بر  9

  کنیم. تقسیم می 8نهشتی را به  ـ ابتدا دو طرف رابطه هم» 1«گزینه  -138

a aa a
( , )

           
      

3 3
12 3

3 3

8 28 64 1
8 12 4 8 2 2 1

   

aدر نتیجه: k 3    نهشتی) ـ فصل اول ـ درس سوم ـ مفهوم هم(کتاب همراه علوي) (ریاضیات گسسته  .1

aـ دو طرف رابطه» 2«گزینه  -139
12

7   کنیم: ساده می 7را به عدد  35

a a
( , )

  
 

12 12
7 35 5
7 12 1

   

6|چون   پس: 12

a
a


 

 
 

6
6

6

5
1

5 1

   

  رسانیم: می 2دو طرف را به توان 

a 
6

2 1   
  کنیم: ضرب می 4دو طرف این رابطه را در 

a 
6

24 4   
  کنیم: واحد اضافه می 11به دو طرف این رابطه 

a
a


  

  
 

6
2 6

2

6

4 11 15
4 11 3

15 3

   

aمانده در نتیجه باقی 24   نهشتی) سوم ـ مفهوم هم (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس است. 3برابر  6بر  11

  ـ ابتدا توجه کنید که:» 3«گزینه  -140

   
17 17

ــوان  2به ت  4 82 16 1 2 1   

چون
17

82 و مسئله از ما 1
  دست آوریم: به 8را بر  13409خواهد، پس باید باقیمانده را می 17به پیمانه  134092

q    
8

1340 1340 13409 1 1 9 8 1   

  نویسیم: اکنون می

q q q( )     
1340 17 17 17 179 8 1 82 2 2 2 1 2 2  

یعنی باقیمانده تقسیم
  دست آوردن باقیمانده)) نهشتی (به (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس سوم ـ کاربرد هم است. 2برابر  17بر  134092

  صورت زیر ساده کرد: توان به نهشتی داده شده را می ـ توجه کنید که عبارت هم» 2«گزینه  - 141

m m m
a a a a (a )(a ) (a )          2 27 6 1 7 7 1 1 7 1   

aنهشتی را به دو طرف هم    کنیم: ساده می 1

m m
a a   1 7 6   

  آید: دست می در نهایت به

m m m
a       2 3 2 6 3 12 3 15   

mچون   aتقسیم عدد باقیمانده سپ 20 2   نهشتی) (هویدي) (ریاضیات گسستهـ  فصل اولـ  درس سومـ  تقسیم کردن دو طرف رابطه هم است. 15برابر  mبر  3
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aـ چون» 4«گزینه  -142 5 aو 8 6   هستند: نهشت هم 10مانه داراي رقم یکانِ یکسان هستند، پس به پی 10

a a a a a         
10 10 10

6 10 5 8 6 5 8 8 10 2   

  نویسیم: اکنون می

a        
10 10

9 6 9 2 6 18 6 24 4   

aیعنی رقم یکان 9   (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس سوم ـ پیدا کردن رقم یکان) است. 4برابر  6

  نویسیم: ینهشتی م ـ بنابر تعریف کالس هم» 3«گزینه  -143

[ ] { k | k }  337 33 7    

kشویم به ازاي اکنون به سادگی متوجه می    آید: دست می نهشتی به ترین عدد سه رقمیِ عضو این کالس هم کوچک 3

k       3 33 3 7 99 7 106   

  نهشتی) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس سوم ـ کالس هم(هویدي)  است. 7ترین عدد سه رقمی برابر  در نتیجه مجموع ارقام کوچک

و بـه جـاي    1، عـدد  10هاي زوجِ عـدد   در بسط آن عدد به جاي توان .کافی است 11دانیم براي پیدا کردن باقیمانده یک عدد بر  ـ می» 2«گزینه  -144

)، عدد10هايِ فرد عدد  توان )1 :قرار دهیم  

a b a a b a b       
11 11

3 7 5 5 7 3 5   

  پذیر است، پس: بخش 11چون عدد داده شده بر 

b b   
11 11

5 5   

bدر نتیجه k 11 bمورد قبول است bبراي  که مقداري تنهاپس  ،رقم است bاز طرف دیگر . 5    .است 5

  پذیري) هاي بخش س سوم ـ آزمون(هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ در

  صورت:  امین روز سال باشند. در این bشهریور  27امین و  aتیر  14ـ فرض کنید » 4«گزینه  -145

a       
7 7

3 31 14 3 3 2   

b       
7 7

5 31 27 5 3 6 7   

  کنیم: این صورت عمل می  اکنون به

  »است. شنبه پنجاست، پس هفتمین روز  شنبهدومین روز «

  نگاري) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس سوم ـ تقویم شنبه است. شهریور روز پنج 27 یعنی

  فیزیک

  ـ» 2«گزینه  -146

y m

y gt

y m


      

   
      


1
2

2

1
10 36 180 6 ا   جابــه جــایی ثانیــه ت  

1 2

12
10 16 80 4 ا   ت ــه جــایی ثانیــه    جاب

2





   

y y y ( ) m          1 2 180 80   6تا  4ثانیه  100

  رودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)جی(را طی کرده است.  m100ثانیه آخر حرکت مسافت 2پس گلوله در 

  کنیم. براي سادگی در حل مسأله جهت پایین را مثبت اختیار می ـ» 1«گزینه  -147

v gt v t , v (t / ) t v v          1 2 2 110 10 0 5 10 5 5   

av

v v v v m m
v / v , v

s s

  
     1 2 1 1

1 2

5
37 5 35 40

2 2
   

vثانیه سقوط کرده است. 4متحرك  gt t t s2 240 10 4       

  اول ـ سقوط آزاد)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

yرسم صحیح نمودارهاي ـ» 2«گزینه  -148 t وv t:  

  

  است. 2) به دلیل شتاب ثابت بودن حرکت متحرك، نمودار درجه 1  

y) متحرك از مبدأ مختصات شروع به حرکت کرده است پس2     باشد. می  

vمتحرك رها شده است پس) 3       باشد و شیب میy t درt  .نیز باید افقی باشد  

  

  است. 1) به دلیل شتاب ثابت بودن حرکت متحرك، نمودار درجه 1    

v) متحرك رها شده است پس2       باشد. می   

  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)
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  رسد. پس از چند ثانیه به این مکان می Aآوریم که گلوله  دست می همتر است و ابتدا ب 20فاصله بین دو گلوله  ـ» 3«گزینه  -149

y gt t t s     2 21
20 5 2

2
   

با سرعت Aپس گلوله 
m

v gt
s

    رسد. به زمین می Aدانیم بیشترین فاصله دو گلوله زمانی است که گلوله  رسد و می می Bوله روي گل روبهبه  20

y gt t t s     2 21
125 5 5

2
  به زمین Aزمان رسیدن گلوله  

B،sرسد و در این مدت گلوله  از رها شدن به زمین میپس  A،s5گلوله  5 2   حال سقوط است.در  3

B By gt y m      21
5 9 45

2
   

y m105 45 60     متحرك 2بیشترین فاصله  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)

  ـ» 4«گزینه  - 150

v v g y v g y     2 2 22 2   

h
v h v v

( ) ( )
v h v h v

     2 2 2 22 2

1 1 1 1

1 22
2 2

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)

  ـ» 2«زینه گ -151

m
v t a

s
   

2
2 4 2   

netF ma m m kg     16 2 8   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون)

شـود. امـا اگـر     ینی وزنه پـاره مـی  یینی را به سرعت بکشیم، لختی وزنه مانع حرکت کردن وزنه شده و ریسمان پایاگر ریسمان پا ـ» 3«گزینه  -152

  و وزن وزنه با هم جمع شده و ریسمان باالیی پاره خواهد شد. Fرا به آرامی بکشیم، نیروي  ینییریسمان پا

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون)

  ـ» 4«گزینه  - 153

netF ma F F F ma    1 2 3

     
   

( )i ( )j i / j               2 3 2 8 10 2 5 5 10 5
   

   

/ /


          
 

5
2 8 2 5 4 1 25

4
   

  ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون) (جیرودي) (پایه دوازدهم

  کند و قایق به سمت چپ خواهد رفت. به قایق وارد می عقب،شخص براي جلو رفتن، نیرویی به سمت  ـ» 1«گزینه  -154

F F m a m a     قــایق قــایق شخص    شخص    قــایق شخص 
   

m
a a /

s
    

2
75 3 150 1 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون)

برآیندشان صفر است اما کنش و واکنش نیستند زیرا هر دو بـه یـک    fو  Fکند پس نیروهاي  سرعت ثابت حرکت می چون جسم با ـ» 3«گزینه  - 155

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون و نیروهاي خاص)ها مطابق متن کتاب درسی درست هستند.  کنند. باقی گزاره جسم اثر می

شود. بنابراین شتاب  وارد میبه جسم نیروي مقاومت هوا بیشتر از  نیروي وزن چترباز بوده و شتاب رو به باال  در لحظه باز شدن چتر ـ» 2«گزینه  -156

  باشد. خالف جهت حرکت (جهت سرعت) است و حرکت چترباز در این لحظه کندشونده می ،حرکت

D
m

f mg ma a a
s

       
2

1360 800 80 7   

  ومت شاره)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروهاي مقا

  ـ» 1«گزینه  - 157

av av
v m

a a
t s

 
    

  2

30
15

2




   

  ین است و بنابر قانون دوم نیوتون داریم:یعالمت منفی شتاب بیانگر این است که شتاب رو به پا

net D D DF ma mg f ma f ( ) f N            20 2 15 10   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي مقاومت شاره)
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  باشد. می Aبرابر وزن قسمت زیر نقطه  Aنیروي کشش طناب در نقطه  ـ» 4«گزینه  -158

A AT m g m g T / / N        طناب     جسم 
1

20 0 5 20 5
4

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي کشش طناب)

Fدارودانیم شیب نم می ـ» 4«گزینه  -159 L  برابر با ثابت فنر(k) .است  

A B c B A c
F F F

K , K , K K K K
/

1
2

2 5 5 10 2
        

   فصل دوم ـ نیروي فنر) (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ

حرکت آن کندشونده است، بنابراین جهت شتاب جسم به سمت باال است. با توجـه بـه    وکند  ین حرکت مییچون جسم به سمت پا ـ» 1«گزینه  -160

  قانون دوم نیوتون داریم:

                                                eF mg ma K L m(g a) L ( ) L m cm             
1

900 3 10 5 5
20

   

cmفنرپس طول نهایی  17 5   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي فنر) باشد. می 22

  با توجه به متوازن بودن نیروها داریم: ـ» 3«گزینه  - 161

N

N N N

N

F F cos F F N F

 F F si
F

n

      

    



  

22

2 11 1 1

2
6

37 25 15

8
37 25 15 35

35 710

15

10

3
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي عمودي سطح)

  ـ» 4«گزینه  -162

N k N k kR F f , F mg F R (mg F) ( (mg F)) (mg F)              2 2 2 2 21   

( F) ( ) ( F) ( F) F N           23 25 5
100 10 1 100 10 100 10 70

4 16 4
   

  نویسیم: می mاکنون قانون دوم نیوتون را براي جسم 

k N
m

F F ma ( ) a a
s2

3
70 80 1 10

4
             

  و نیروي اصطکاك) سطح(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي 

  کنیم: ابتدا نیروهاي وارد بر جسم را رسم می ـ» 2«گزینه  -163

  

  

                                                         s s N N Nmax
mg f mg F / F F N         15 0 5 30  

  

  

N. کاهش یابد N30به N55باید از Fاست. پس نیروهاي  NFبرابر Fدانیم نیروي  و از طرفی می 55 30 25    

  ازدهمـ  فصل دومـ  نیروي اصطکاك)(جیرودي) (پایه دو

  ـ» 3«گزینه  -164

F mgN
s s N s smax F fsmax

f F /



         16 40 0 4   

F mgN
k k N k kf F /12 40 0 3


            

   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي اصطکاك)

  .شود رد میالعمل نیروهاي عمود بر سطح هستند که از طرف هر دیواره به گوي وا ها، عکس نیروهاي وارد بر دیواره ـ» 1«گزینه  -165

 
        x N N N NF F cos F cos F F     

2 1 1 2
45 45   

                           y N NF F sin F sin mg    
2 1

45 45   

                
F F FN N N

N NF F N
 

   1 2 2 20 10 2  

  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ تعادل)
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  ـ» 2«گزینه  -166

PV nRT n n mol        5 3 5
10 5 10 8 300

24
   

m m
n m g

M
    

5 20

24 32 3
   

  )التـ فصل پنجم ـ معادله ح دهم(جیرودي) (پایه 

بستگی دارد. پـس   فرایندوابسته نیست و فقط به نقطه ابتدا و انتهاي  فرایندتغییر انرژي درونی به مسیر »: 4«و » 3«تحلیل گزینه  ـ» 1«گزینه   -167

fشود و از طرفی یکسان می نقطه ابتدا و انتهایی یکسانی دارد، تغییر انرژي درونیشان هم ،فرایندچون سه  f i iP V p V   پس انرژي درونی هـر

  افزایش یافته است. فرایندسه 

a b cU U U        

Pانبساطی بوده و با توجه به مساحت زیر نمودار فرایندهر سه »: 2«و » 1«تحلیل گزینه  V :داریم  

c B a C b aW
| W | | W | | W | W W W


     

 انبســـاط


   

W W Wc b aU U U Q W Q W Q W Q Q Qa b c a a b b c c c b a
 

               از طرفی  

  م ـ فصل پنجم ـ ترکیبی مباحث ابتداي فصل)ه(جیرودي) (پایه د

  ـ» 3«گزینه   -168

VU nC T V( P) U ( ) / J             6 55 5
150 10 1 10 37 5

2 2
   

  هم حجم) فرایند(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ 

  اریم:دماي یکسان دارند پس د ،ـ دو نقطه مشخص شده روي نمودار» 2«گزینه  -169

T T A A B BA B

A B

PPP V P VPV
PV nRT T n / mol

nR n R n R n




        
1

1

7
65 3 5 6

2
   

  حجم) هم فرایندهم ـ فصل پنجم ـ د(جیرودي) (پایه 

  ـ» 2«گزینه  - 170

P V nR T T T k , T C                   5 34 10 3 10 5 8 30 30   

  فشار) هم فرایندـ فصل پنجم ـ  دهم(جیرودي) (پایه 

pQهاي با توجه به رابطه ـ» 4«گزینه  -171 nC T ،W nR T   وVU nc T  ، تابع هر سه کمیتQ،W وU نسبت بهT   خطـی

pکه و با توجه به این است Vc c R  تراکمی  فراینداز همه کمتر است. از طرفی چون  رشیب نمودار کا پس شیب نمودار گرما از همه بیشتر و

Tباشد پس می   و شیب نمودارQ وU  منفی و شیب نمودارW .مثبت خواهد بود  

  فشار) هم فرایند(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ 

دما و فشار گـاز   دررو بیرو در انبساط  کند. مطابق نمودار روبه را طی می دررو بی فرایندکشیم پس گاز  باال میچون پیستون را سریع  ـ» 1«گزینه  -172

  یابد. باشد پس با کاهش دما انرژي درونی نیز کاهش می انرژي درونی تابع دما میدانیم که  یابد. می کاهش می

  
  دررو) بی فرایند(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ 

  ـ» 1«نه گزی - 173

P V P V P P P

T T P

 
    1 1 2 2 1 2 2

1 2 1

12 8
2

300 400
   

  دما) هم فرایند(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ 

Pمـثالً در نمـودار   ،راه اول: با استفاده از رد گزینـه بـه جـواب برسـیم     ـ» 4«گزینه  -174 V  فراینـد CA       هـم حجـم اسـت و فقـط در گزینـه

»4«،A CV V باشد. یم  

Pراه دوم: با استفاده از نمودار Vنمودار ،V T کنیم. را رسم می  

  
  )یدهم ـ فصل پنجم ـ چرخه ترمودینامیکپایه (جیرودي) (
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  ـ» 2«گزینه  - 175

P V P VA A B B
CA V A A C C AB

V P
Q C (P V P V ) ( ) J kJ

R


      

 هم دماست  فرآینـــد

5 5
2000 800 3000 3

2 2
   

  دینامیکی)(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ چرخه ترمو

  ـ» 1«گزینه  -176

H
H H

| w |
Q J

Q Q
     

 یک چرخه 

2 500
2500

10
   


 

3150 10
60

2500
  عداد چرخه در هر ثانیهت 

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ چرخه ترمودینامیکی)

  ـ» 3«گزینه  - 177

TL H L L
THH H

T T T
/ /

T T

 

  

 
       

 

273

273 3

2 2
1 0 2 0 2

10 273 3
   

/ / / / C           54 6 0 6 2 54 6 1 4 39  

  شین کارنو)(جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ ما

  باشد. ها درست می سوز یکسان است. طبق متن کتاب درسی باقی گزینه سوز و برون هاي گرمایی درون اساس کار ماشین ـ» 4«گزینه  -178

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ ماشین گرمایی)

LQچون ـ» 2«گزینه  -179  وHQ  بوط به یک یخچال است. طبق قانون اول ترمودینامیک در یک چرخهاست، چرخه مرU  باشد  می

تر گرما به جسمی با دماي باالتر شارش کرده است که طبق قانون دوم ترمودینامیـک   ینیکه برقرار است، ولی بدون انجام کار از جسم با دماي پا

  ) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ یخچال)(جیروديبه بیان یخچالی نادرست است. 

  ـ» 4«گزینه  -180

H L| Q | Q
4

3
   

L L L

H L
L L

Q Q Q
K

W | Q | Q
Q Q

   




3
4

3

  

 (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ ضریب عملکرد یخچال)

  شیمی

  ایند. افز وري به خاك می ـ آهک همان کلسیم اکسید نوعی اکسید فلزي است که کشاورزان براي افزایش بهره» 2«گزینه  -181

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي) 

توانند بـه راحتـی از الیـه     اند. در گلخانه، پرتوهاي الکترومغناطیس با طول موج بلند نمی ها درست باقی عبارت» ب«به جز عبارت ـ » 3«گزینه  -182

هم دقـت  » پ«شود. در مورد عبارت  و سبب گرم شدن فضاي درون گلخانه می شوند پالستیکی عبور کنند و دوباره به داخل گلخانه بازتابیده می

Hو CO2که ترکیب سازنده هواي پاك کنید  O2 ها در هواکره سبب گـرم شـدن    باشند و وجود آن اي می هستند که جزء گازهاي اصلی گلخانه

   )اي اثر گلخانه(پایه دهم ـ فصل دوم ـ راه علوي) (کتاب همشود.  کره زمین می

  جز گزاره (ت) درست هستند.   هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 3«گزینه  -183

در صـورت نبـود گازهـاي     از طرف دیگرگردد.  در هواکره سبب افزایش دما می» cهاي  مولکول«اکسید  ديهاي کربن  ت) افزایش مقدار مولکول

Cانگین دماي کره زمین بهاي در هوا، می گلخانه 18  اي)  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گازهاي گلخانه. یابد میکاهش  

  هاي حاصل از سوختن و بیشترین قیمت را داراست.  هاي نام برده شده هیدروژن کمترین فرآورده ـ از بین سوخت» 3«گزینه  -184

  اهی براي محافظت از هواکره)رسبز،  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ شیمی

  جز گزاره (پ) درست هستند.   هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 2«گزینه  -185

  پ) 

N (g) O (g) NO(g) 2 2 2   

NO(g) O (g) NO (g) 2 22 2   

در هوا ترکیـب   رعد و برق این دو گاز پذیري کم گاز نیتروژن به خصوص با گاز اکسیژن، تنها هنگام دلیل واکنش شود به طور که مشاهده می همان

  شود.  اکسید تبدیل می شده و ابتدا به نیتروژن مونوکسید و سپس به نیتروژن دي

   (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ اوزون، دگرشکلی از اکسیژن در هواکره)

  یابد.  د با افزایش دما، حجم گاز افزایش میشو ـ اگر فشار و مقدار ماده را در یک نمونه گاز ثابت نگه داریم، مشاهده می» 3«گزینه  -186

  ها:  بررسی سایر گزینه

  یابد.  ثابت، با افزایش فشار یک نمونه گاز حجم آن کاهش می يدر دما»: 1«گزینه 

  یابد. ثابت، با افزایش حجم گاز، فشار آن کاهش می هدر دما و مقدار ماد»: 2«گزینه 

  توان مقدار گاز کمتري را در یک محفظه یکسان جاي داد.  ش دما میدر حجم و فشار ثابت، با افزای»: 4«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ خواص و رفتار گازها) 
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  صورت زیر است:  ـ واکنش هابر به» 2«گزینه  -187

H (g) N (g) NH (g) 2 2 33 2   

mol N mol NH g NH
?g NH L N / g NH

/ L N mol N mol NH
    2 3 3

3 2 3
2 2 3

1 2 17
42 63 75

22 4 1 1
   

  نش هابر)و واک STP(طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ شرایط 

  جز گزاره (پ) درست هستند.   هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 3«گزینه  - 188

  کنند.  ها نقش اساسی را ایفا می ها درشت مولکول هاي آن کره شامل جانداران روي کره زمین است. در واکنش پ) زیست

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ مقدمه) 

  .است زیر صورت ها به ـ پاسخ درست پرسش» 1«گزینه  -189

  یونی تک اتمی است.  Clشده در آب دریا، ترین آنیون حل آ) فراوان

  هاي یخ ب) کوه

   Naپ)

  »)خود را بیازمایید«(طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ مقدمه 

D،(Naهاي  ل. شکل، واکنش محلوهستندسوم درست  هاي اول و ـ عبارت» 2«گزینه  -190 SO )2 C ،(BaClبا  4 دهد که منجـر بـه    را نشان می 2(

B ،(BaSOتشکیل رسوب   گـردد.  از این واکنش براي شناسایی یون باریم در محلـول آبـی اسـتفاده مـی     شود. می A ،(NaCl)و محلول  4(

Na SO (aq) BaCl (aq) BaSO (s) NaCl(aq)  2 4 2 4  است.  5مجموع ضرایب مواد در معادله موازنه شده واکنش مورد نظر،  2

   )ها پایه دهم ـ فصل سوم ـ شناسایی یون(کتاب همراه علوي) (

  ـ » 1«گزینه  -191

AgNO (aq) NaCl(aq) AgCl(s) NaNO (aq)3 3     

Na PO (aq) CaCl (aq) Ca (PO ) (s) NaCl(aq)3 4 2 3 4 22 3 6     

AgCl

Ca (PO )
 

3 4 2

ــریب 1 ض
1

1 ضــریب
   

  ها)  دهم ـ فصل سوم ـ شناسایی یون(طاوسی) (پایه 

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  -192

  افزایند.  به آب آشامیدنی می ها، مقدار کمی یون فلوئورید دندانب) براي حفظ سالمتی 

  شود.  جدا می شده در آب از آن ت) آب باران در هواي پاك تقریباً خالص است، زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تقریباً همه مواد حل

  ها)  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ مقدمه و شناسایی یون

NH)ـ ترکیب حاصل آمونیوم سولفات با فرمول شیمیایی» 1«گزینه  -193 ) SO4 2   هاي نادرست: بررسی گزینه خواهد بود. 4

  است.  2نسبت شمار کاتیون به آنیون در آن برابر »: 2«گزینه 

  دهد.   ونیوم سولفات، یکی از کودهاي شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار میآم»: 3«گزینه 

NH)هاي ترکیب شمار اتم»: 4«گزینه  ) SO4 2   (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ همراهان ناپیداي آب) اتم است.  15برابر  4

Oصورت ترتیب به سنات بهرکرومات و آ ديهاي سوپراکسید،  ـ یون» 4«گزینه  -194
2 ،Cr O 2

2 ASOو 7 3
 هاي نادرست: هستند. بررسی گزینه 4

MgOمنیزیم سوپراکسید»: 1«گزینه  2  

Alکرومات آلومینیم دي»: 2«گزینه  (Cr O ) 2 2 7 3   

Liلیتیم آرسنات»: 3«گزینه  ASO3 4    

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فرمول شیمیایی)
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  ها: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -195

  »: 1«گزینه 

Liهاي سازنده: شمار اتم CO NaOH2 3
36

 
   

Liنسبت شمار آنیون به کاتیون: CO NaOH2 3
11

2

 
   

  »:2«گزینه 

Alهاي سازنده: شمار اتم (SO ) KNO2 4 3 3

17 5
 

   

نسبت شمار آنیون به کاتیون: 

/

Al (SO ) KNO



2 4 3 3

3 1
1 5

2

 
   

  »:3«گزینه 

MgCOهاي سازنده: شمار اتم AlCl3 3

5 4
 

   

MgCOنسبت شمار آنیون به کاتیون:  AlCl3 3

1 3
 

   

  »: 4«گزینه 

Feه: هاي سازند شمار اتم O NH NO2 3 4 3

5 9
 

   

نسبت شمار آنیون به کاتیون:

/

Fe O NH NO



2 3 4 3

3 1
1 5

2

 
   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فرمول شیمیایی) 

  ـ » 1«گزینه  -196

H O
Na CO Na CO22

2 3 32
      

  مول یون تولید خواهد شد. 6آب  مول سدیم کربنات در 2مول و به تبع از انحالل  3از انحالل یک مول سدیم کربنات در آب، 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ همراهان ناپیداي آب) 

  ها:  ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  -197

  آیند. (نادرست است.) شمار می آ) سس مایونز نوعی کلویید و شربت معده نوعی سوسپانسیون است که هر دو مخلوطی ناهمگن به

ها را بارهـاي منفـی آنیـون     کنند و مطابق با شکل زیر اطراف آن دروکربنی مولکول چربی را احاطه میهاي صابون از سمت زنجیر هی ب) مولکول

  گیرد.   صابون می

  
  (نادرست است.)

صابون و آب دریا کمتر از کف حاصـل از اخـتالط صـابون و     اختالطارتفاع کف حاصل از هاي کلسیم و منیزیم در آب دریا،  پ) به علت وجود یون

  . (درست است.)ستآب چشمه ا

  ت) ژله و رنگ پوششی هر دو نوعی کلویید هستند که توانایی پخش نور را دارند. (نادرست است.) 

  ها)  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکول

RCOOصورت کننده صابونی به ـ فرمول شیمیایی پاك» 4«گزینه  -198 Na  صـورت  یرصابونی بهکننده غ و پاكRC H SO Na 
6 4 اسـت، کـه    3

  ها: کننده صابونی است. بررسی سایر گزینه کننده غیرصابونی بیشتر از پاك هاي اکسیژن در پاك اتم رشود شما طور که مشاهده می همان

  کننده نسبت شمار کاتیون به آنیون برابر یک است. در هر دو پاك»: 1«گزینه 

  چسبد.  کننده چربی به زنجیر آلکیل که غیرقطبی و آب گریز است، می هر دو پاك در»: 2«گزینه 

SOوجود یون به دلیلکننده غیرصابونی  پاك»: 3«گزینه 
ه صـابونی  کنند پذیري بیشتري به نسبت پاك شود و انحالل در آب سخت هم حل می 3

  هاي صابونی و غیرصابونی) کننده ـ مقایسه پاك(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول دارد. 
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 »23« صفحه                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ

  کنیم: ـ ابتدا غلظت اولیه هیدروفلوئوریک اسید را محاسبه می» 2«گزینه  -199

mL H O / g HF mol HF
?mol HF L H O / mol

L H O mL H O g HF
    2

2
2 2

1000 0 04 1
1 0 004

1 500 20
   

/برابر HFپس غلظت اولیه اسید  mol.L 10 004   .است  
  حال با توجه درصد یونش داریم:  

  

[H ] [H ]
[H ] 3

3
100 100 50 2 10

ــده ــل ش 4 غلظت کل مولکول هاي ح 10

 
 


       


  درصد یونش 

a
[H ][F ] x x

K
[HF] / x

3 3
3

3

2 10 2 10
2 10

0 004 2 10

   




   
    

 
  

  ) Ka(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی درصد یونش و

Naـ » 3«گزینه  -200 O2  یک ترکیب یونی (سدیم اکسید) است و در حضور رطوبت تبدیل به بازNaOH در تمـاس   شود و بازها (سود سوزآور) می

  و آمونیاك به رنگ آبی است.  NaOHهاي بازي مثل  در محلول pHکنند. رنگ کاغذ  با پوست احساس لیزي ایجاد می

Na O(s) H O(l) Na (aq) OH (aq)2 2 2 2      

ب) بـاقی  جـز مـورد (   شود. پس به شود. از سود سوزآور در تهیه صابون استفاده می مول یون تولید می 4، در آب ازاي حل شدن هر مول از آن به
  )پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ بازها(کتاب همراه علوي) (درست بودند. موارد 

تـوان گفـت    جایی که قدرت اسیدي سولفوریک اسید از فورمیک اسید و فورمیک اسید از استیک اسید بیشتر است، پس می از آنـ » 1«گزینه  -201
یشرفت فرایند یونش تا رسیدن به تعادل است در دماي معین (دماي اتـاق) بـه   بیان دیگر میزان پبه ها در دماي اتاق که  ثابت یونش آنمقایسه 
تر باشد آن اسید بیشتر یونیـده   است. حال هر چه ثابت یونش در دماي معین بزرگ» استیک اسیدفورمیک اسیدسولفوریک اسید«صورت 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفهوم قدرت اسیدي) ود در محلول آن بیشتر است.هاي موج شده و غلظت یون

H(موالر اسید)، افزایش غلظت HX قوي ـ با افزایش غلظت محلول» 1«گزینه  -202 O
و در نتیجه افزایش خاصیت اسیدي را شاهد  pHو کاهش  3

گیرد. با توجه به این موضوع کـه   صورت می aKیسه قدرت اسیدي به وسیله ثابت یونش اسیدها یعنی خواهیم بود. اما باید توجه داشت که مقا
بـه تبـع قـدرت اسـیدي آن تغییـر      و  aKتنها به دما بستگی دارد، پس با تغییر غلظت محلول  aKاند و  انجام شده ي اتاقدر دما ها آزمایش

   (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ثابت یونش اسیدها)کند.  نمی
   داریم: C25براي محلول خنثی در دمايـ » 3«گزینه  -203

[H ][OH ]
pH log[H ] log[ ]

C [H ] [OH ]

  
 

 

 
     

  

14
710

10 7
25  دماي محلول خنــثی

  

  »:1«گزینه ها:  بررسی سایر گزینه

  
OH]یدروکسید و هم یون هیدرونیوم وجود دارد فقط غلظتدر محلول اسیدي هم یون ه»: 2«گزینه  ] [H ]  .است   
  یابد.  کاهش می pHشیر ترش شده خاصیت اسیدي دارد و با افزودن آن به آب خالص  »:4«گزینه 

  ، مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن) pH(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ 

  ها:  زینهبررسی گ» 4«گزینه  - 204
صـورت تعـادلی خواهـد بـود. (درسـت       ها در آب به نیترواسید و هیدروسیانیک اسید، اسیدهاي ضعیفی هستند که معادله یونش آن»: 1«گزینه 
  است.)
هـاي   شـود غلظـت یـون    طور که مشاهده می صورت زیر است، همان هاي موجود در محلول آن به شماتیک نمودار غلظت نسبی گونه»: 2«گزینه 

  مانده پس از یونش است. (درست است.) صل از یونش آن کمتر از غلظت اسید باقیحا

  
H]غلظت یون هیدرونیوم حاصل از یونش نیترواسید مذکور برابر»: 3«گزینه  ] / / /   0 05 0 2 0  HBrموالر  15/0است که کمتر از غلظت  1

  است، پس رسانایی کمتري دارد. (درست است.)
  »: 4«گزینه 

H]رست است.) (ناد ] / / / pH log[H ] log[ / ]         0 2 0 05 0 1 0 1 1   
  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی)
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 ـ » 4«گزینه  -205

   
/ /pH log[H ] / log[H ] [H ] x                   1 3 2 0 7 2 21 3 10 10 10 5 10 5 10   

  موالر است یعنی داریم:  1/0غلظت تعادلی اسید ضعیف برابر 

M x / M / / M / mol.L       10 1 0 05 0 1 0 15   

[H ] /
/

M /



  
0 05

0 33
0 15

  درجه یونش 

  )  pH(پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی درجه یونش و (طاوسی) 

  ـ » 2«گزینه  - 206

/ / /NaOH : pH / [H ] [OH ] mol.L12 6 1 4 2 0 6 2 112 6 10 10 10 4 10                 

/ /HCl : pH / [H ]         1 7 2 0 3 21 7 10 10 2 10   

NaOH(aq) HCl(aq) NaCl(aq) H O(l)   2   

L NaOH mol OH mol H L HCl mL HCl
? mL HCl mL NaOH mL HCl

mL NaOH L NaOH L HClmol OH mol H

  

  


      



2

2

1 4 10 1 1 1000
100 200

1000 1 11 2 10
   

mLدر نتیجه حجم نهایی برابر 200 100   )پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسئله اسید و باز) ((کتاب همراه علويشود.  می 300

aبرابر HAمحلول  pHفرض کنیم،  aرا برابر  HBمحلول  pHـ اگر » 4«گزینه  -207    شود و داریم:  می 2

pH a
HA[H ]     210 10   

pH a
HB[H ]   10 10   

a
HA

a
HB

[H ]

[H ]

  


 
 

2
210

10
10

   

  )pHپایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسئله علوي) ((کتاب همراه 

  ـ » 2«گزینه  -208

pH / / / log /
pH log[H ] [H ] ( ) mol.L       

         11 4 12 0 6 12 0 3 2 12 12 0 3
10 10 10 10 10 10 4 10   

[H ] [H ] [H ] ( )
[H ][OH ] mol.L

[OH ]

[H ]

2 12 2
14 10 1

14 14 14

4 10
10 16 10

10 10 10

   
    

   




         

  )pH(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مساله 

Cکربن سیرشده، فرمول 14ـ اسید چرب داراي » 4«گزینه  -209 H COOH13   هیدروکسید داریم: دارد و در واکنش با سدیم 27

C H COOH(s) NaOH(aq) C H COO Na (aq) H O(l)   13 27 13 27 2   

/ mol mol g
mL / g

mL mol mol
   

0 3 1 مک   228 ن  اسید چرب  اسید چرب  
150 10 26  محلول      اسید چرب 

1000 1 مک    محلول     1 ن  اسید چرب  
   

  ) کنند؟ هاي خورنده چگونه عمل می اي از شوینده پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسئله(کتاب همراه علوي) (

  است.  Mg(OH)2ـ ماده مؤثر شیر منیزي همان» 2«گزینه  -210

HCl(aq) Mg(OH) (aq) MgCl (aq) H O(l)  2 2 22 2   

  )کنند؟ هاي خورنده چگونه عمل می ه(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شویند
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويوزشی آممؤسسه 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:   پاسخپاسخ  مدتمدت  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  قسمت فوقانی پاسخچه مشخصات شما در چنان

  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 میـؤسسه علمی آموزشی علتمامی حقوق این آزمون متعلق به م

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//3030جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد ـ عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  کیارش پورمهدي  زبان عربی

  پناه کیمیایی حسین باغانی ـ  دین و زندگی

  کامران معتمدي ـ صادقی  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

  ويويــه علمی آموزشی عله علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسس
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  »1«صفحه                                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ می (ریاضی و تجربی) عمودفترچه  
  

  )از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم)(ـ پایه دهم  )از درس دوم تا انتهاي درس پنجم((پایه دوازدهم  ادبیات فارسی

  معناي کدام واژگان درست است؟ -1

  گذاشتند. الف) خود: کالهی چوبی  که سربازان هنگام جنگ بر سر می

  آویزند. اي که از عقب زین اسب می ب) فتراك: تسمه

  .یکی از بزرگان ةانتقادي ـ نوشتن یادداشتی انتقادي دربار: تقریظج) 

  اي براي برانگیختن دعواست. جویانه د) عربده: فریاد پرخاش

  هـ) خدنگ: درختی است که چوب آن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست.

  ) د ـ الف4  ) هـ ـ ب3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب1

  است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 2

  »)، اجنبی (بیگانگان)، نحس (بداختر)پارسا( زاهدملک (پادشاهی)،  (جبران خسارت مالی)، وجه (ذات)، شرزه (افسرده)، دارغرامت «

  ) یک4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  در کدام بیت متفاوت است؟» برکشیدن«معناي فعل  -3

  ) بفرمود تا برکشد ره به روم / به شمشیر ویران کند مرز و بوم1

  دشنه را برکشید / جگرگاه سیمین تو بردرید ) از آن پیش کو2

  ) احسان چرا کنی و تفضّل به جاي آنک / فردا به روز جنگ و جفا برکشی حسام3

  ) چو شه تیغ را برکشید از نیام / بداندیش را سر درآمد به دام4

  اند؟ غلط امالیی فاقدکدام عبارات  -4

ه سیاست او تفویض شده.ان کامگاري بعدل آرام داده و ان سایۀت را در الف) ام  

  بهر باشد. دوست که از رفعت منزلت بی سخن و مخدوم مزاه فراخ بندةب) 

  .عزیمت بیرون رفت، درع سحاب بدرید و از جوشن هوا گذر کرد ج) چون تیر جهان از گشاد

  ، از آن ممتنع شدن واجب شناسد.اندرد) اگر در سخن مضرّتی ممکن الوقوع 

  د ـ ب) 4  الف ـ ج) 3  ) د ـ ج2  ) ب ـ الف1

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -5

  د همدم رنج و عنا / چند چون یعقوب ماند ساکن بیت الحزن) چند چون ایوب باش1

  سینا صفّۀ رچو دست موسی عمران / نقوش او همه رخشان چو صد ) سطور او همه تابان2

  زحل استزهره و  که سعد و نحس ز تأثیراي و قصه بخوان /  مه چهره طرّة) بگیر 3

  ) بکشتند با هم دو گرد سترگ / به خون چنگ شسته چو ارقند گرگ4

  تعداد غلط امالیی در کدام بیت بیشتر است؟ -6

  ترسی؟ او / چنین ز نیک و بد او چرا همی تحسفا) اگر حذر نکند سود با 1

  دار پیکرم ام / اشباح انس جمله نگه ) ارواح قدس جمله نمودار معنی2

  شد اندر بیشه بر اسبی نجیب ي با صالح و بس محیب / می) یک سوار3

  ) یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد / که از او خسم به دام آمد و معشوقه به کام4

  :جز بهها درست است  همه آثار در برابر آن ةنویسند -7

  الخیر) وحید (ابوسعید ابی) اخالق محسنی (حسین واعظ کاشفی) ـ اسرارالت1ّ

  آبادي) (عیسی سلمانی لطف 2ام (معصومه آباد) ـ روایت سنگرسازان  زنده) من 2

  ) قصه شیرین فرهاد (احمد عربلو) ـ مثنوي معنوي (مولوي)3

  ) دماوندیه (محمدتقی بهار) ـ امثال و حکم (دهخدا)4

  است؟» حسن تعلیل، کنایه، استعاره و تشبیه«کدام بیت داراي  - 8

  الهی عنوان چه کار دارد؟ نامۀشوي / با  ) از دفتر معانی نقش صور فرو1

  ) دانی که چرا نام تو در نامه نیارم؟ / زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند2

  گرم است بس که در کوي تو بازار تماشا) گل ز شبنم نتوانست عرق کردن خشک / 3

  ینت و زیور) هوا چون خوي دلبندان گهی گریان گهی خندان / چو ایوان خداوندان زمین از ز4

  تعداد کنایه در کدام بیت متفاوت است؟ - 9

  ) گشاده ابرو است و بسته کیسه / مشو غرّه که او را سیم و رخت است1

  هاي غیبی پرده بردار / کسادي ده نقوش آزري را ) ز صورت2

  ) ما اگر نالیم اگر عذر آوریم / پنبه در گوش کند دلدارم3

  / چند کنیم اي ندیم! مستی خود را نهان طبل تو زیر گلیم اي کریم! ) چند زنیم4

  ذکر شده است؟ نادرستهاي مقابل آن  در کدام بیت، یکی از آرایه -10

  ایهام) ـ ماند راست (مجاز ) چون قد سرو خرام تو بگویم سخنی / در چمن سرو به باالي تو می1

  استعاره) ـ شبیهآرد برات (ت بندد نقاب / سنبل خط تو بر یاقوت می ) عنبر زلف تو بر کافور می2

  ایهام تناسب) ـ (اسلوب معادله برد زنگ ز دل صبح به گیسوي سفید دل افتد، ز جوان کمتر نیست / می ) پیر چون زنده3

  پارادوکس) ـ اي، خامی مکن و آن پخته در ده خام را (تضاد ) خامی چو من بین سوخته و آتش ز جان افروخته / گر پخته4
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  ترتیب، در کدام ابیات، آمده است؟ به» ام تناسب، استعاره و پارادوکسآرایی، ایه واج«هاي  آرایه - 11

  دریده ادب نگاه ندارد الف) شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم

  عجب شنو از بخت واژگون / ما را بکشت یار به انفاس عیسوي قصۀب) این 

  جا ببرددلی است / منه از دست که سیل غمت از  ج) جام مینایی می سد ره تنگ

  د) نقاب گل کشید و زلف سنبل / گره بند قباي غنچه وا کرد

  ج ـ ب ـ الف ـ ) د4  ب ـ د ـ الف ـ ) ج3  ج ـ د ـ الف ـ ) ب2  ب ـ د ـ ج ) الف ـ1

  شود. یافت می» ممال« ةواژ ....................جز  ها به گزینه ۀهمدر  -12

  فریب  ی دلفروهشته بر عارض نقابی است هر سطر من زین کتیب / )1

  ) ز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل یعنی / عروسی دارد این عالم که بستان پرجهیز آمد2

  فریبم / نوازش کن که از حد شد شکیبم ) فریب دل بس است اي دل3

  عتیبتتوان صبوري ستمت کشم ضروري / مگر آدمی نباشد که برنجد از  ) چو نمی4

  تفاوت است؟در پایان کدام بیت م» را« واژةکاربرد  -13

  ) چو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد / چه نقصان گر ز غیرت او زند بر هم بهاري را1

  ریزي / که عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاري را ین تبریزي منم قاصد به خونالد ) ز شمس2

  بخش هر حوري / که آب زندگی سازد ز روي لطف ناري را ) خداوندا زهی نوري لطافت 3

  سازد جمالش نیم خاري را ) مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاري را / که صد فردوس می4

  کاربرد ردیف در کدام بیت متفاوت است؟ -14

  ) سراندازان و جانبازان دگر باره بشوریدند / وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد1

  ا شد که جان را زاد و بود آمد) دگر باره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافیل / امین غیب پید2

  آمیز این سرخ و کبود آمد  دیده / چو نور از جان رنگ تابۀن عالم ولیک از آ) ندارد رنگ 3

  ) همیشه بوي با عود است نه رفت از عود و نه آمد / یکی گوید که دیر آمد یکی گوید که زود آمد4

  تعداد ترکیب وصفی در کدام بیت بیشتر است؟ - 15

  عنبرفشان توست طرّةز ز انفاس صبحدم / گویی مگر اپرور  ) این باد روح1

  ) مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است / دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست2

  بخت که در رهگذار اوست آن خاك نیک / برم؟ دانی کدام خاك بر او رشک می ) می3

  بر طاق آبگون زد) غلغل فکند روحم در گلشن مالیک / هر گه که سنگ آهی 4

  نوع حذف فعل در کدام بیت متفاوت است؟ -16

  نیش / قناعت نکوتر به دوشاب خویش خم) نیرزد عسل جان من! ز1

  چه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا! / گر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را ) آن2

  ) زر از بهر خوردن بود اي پسر / ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر3

  ي سعدي مثال است و پند / به کار آیدت گر شوي کاربندها ) سخن4

  کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ -17

  »گفت: دیناري بده پنهان و خود را وارهان / گفت: کار شرع کار درهم و دینار نیست«

  دهد عرش برین / تا مگر یابد در او یک لحظه چون قندیل، بار شوار خود به رشوت میو) گ1

  ستان را چشم بر اسباب نیست را نتوان به رشوت از سر خود دور کرد / این نهنگ جان) مرگ 2

  ) به جان دادن چو مزد از کس نگیرد / در آمرزش کجا رشوت پذیرد؟3

  ها حجت است از مردم گرفتن بر کجی) ناخن و منقار شاهین از کجا گیرا بود / رشوت 4

  ت؟اس متفاوتمفهوم کلی کدام بیت با سایر ابیات  -18

  ) نخواهیم بر گاه ضحاك را  / مر آن اژدهادوش ناپاك را1

  ) آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم / ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است2

  کند دهد آخر به باد / حاکم ظالم دیار خویش ویران می ) نفس سرکش ملک تن را می3

  ی اجنبی خواهند سرباز وطن) پیکر مام وطن دانی چرا خم گشته است / زانکه مشت4

  مفهوم دو بیت زیر به کدام گزینه نزدیک است؟ -19

  حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کآرام درون دشت شب خفته است«

  »دریا همه عمر خوابش آشفته است دریایم و نیست باکم از طوفان /

  تپد تا باز در دریا فتد ماهی از دریا چو در صحرا فتد / می) 1

  ست، کشتی قالب ببست / باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست) آمد موج ال2

  ها ) شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل / کجا دانند حال ما سبکباران ساحل3

  ) ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست4

  ؟داردبا کدام بیت تناسب بیشتري » ندبرکن ز بن این بنا که باید / از ریشه بناي ظلم برک«مفهوم بیت  - 20

  ) جزاي نیک و بد خلق با خداي انداز / که دست ظلم نماند چنین دراز که هست1

  ) نهاد بد نپسندد خداي نیکوکار / امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار2

  دل از کهنسالی فزود / مانع از خون نیست قد چون کمان، شمشیر را ) حرص ظلم آهنین3

  دوست / که از فربهی بایدش کند پوست صبر بر عامل ظلم) مکن 4
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  شود؟ مفهوم مقابل بیت زیر در کدام بیت یافت می -21

  »با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت«

  ) فقري که تو امروز به هیچش نستانی / با سلطنت بلخ خریدند عزیزان1

  جگري / چه غمی بود که این خاطر ناشاد نداشت؟ و بیچارگی و خون) فقر و بدبختی 2

  کم کن جدا مال را در زندگی از خویش کم دم رفتن سبک از جا توانی خاستن /) تا 3

  تواند راهبر باشد مرا / گردبادي می زل آسایش من محو در خود گشتن است) من4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» تر شوي تاب فلک خوبگر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باهللا کز آف«بیت  -22

  ) چو زر عزیز وجود است نظم من آري / قبول دولتیان کیمیاي این مس شد1

  شاه و گدا یکی است ۀسای) در چشم پاك بین نبود رسم امتیاز / در آفتاب، 2

  مفانی شدن چون شبنمی آمادةزوال / ورنه ما  آید ز ابر آن آفتاب بی ) برنمی3

  وار بر طرف ما کنی / حقّه همان کیمیاست وین مس ما زر شود ) گر نگهی دوست4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 23

  ) در قیامت چو سر از خاك لحد بردارم / گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد1

  ) مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من2

  ی از حد بگذشت / سر من دار که در پاي تو ریزم جان را) دست من گیر که بیچارگ3

  ) نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ / ز خاك کالبدش صد هزار الله برآید4

  شود. زمینه ملّی حماسه یافت می ....................جز  ابیات به ۀهمدر  -24

  ت از او سرخ و زرد و بنفش / همی خواندش کاویانی درفش) فروهش2  ه کژّي گرایید و نابخرديبایزدي /  فرّه) بر او تیره شد 1

  ؟همی فرّ گیهان خدیو نبینی/ فرمان دیو؟ ) چرا سرکشی تو به 4  ) اگر تیغ تو هست سندان شکاف / سنانم به درد دل کوه قاف3

  شود؟ در کدام بیت دیده می» خورد گاو نادان ز پهلوي خویش«مفهوم مصراع  - 25

  دهیم بصیرتی است / عرض سخن به مردم نادان نمی ) صائب گهر به سنگ زدن بی1

  به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند / جز این قدر که به پهلو چو مار برگردد) 2

  ) کفن بر تن تند هر کرم پیله / برآرد آتش از خود هر چناري3

  ایم قدر شب تار خویش را رویم / دانسته ) در زیر بار منّت پرتو نمی4

  ))6و  5)) ـ دهم (دروس 19تا انتهاي (صفحه  2و درس  1دهم (درس زبان عربی (دواز

  ) 26ـ35ی العربیۀ: (ألدقّ فی الجواب للترجمۀ من أو إل** عین األصح و ا

   :یۀ الّتی تدلّ علی اهتمام اإلنسانینإنّ تقدیم القرابین یوجد فی الشعائر الد -26

  !شود که داللت بر توجه انسان داردها دیده  ) چه بسا در مراسم دینی تقدیم کردن قربانی1

    !کند شود که به توجه انسان داللت می ها در مراسم دینی یافت می ) قطعاً تقدیم کردن قربانی2

    !) همانا تقدیم کردن قربانی در مراسم دینی پیدا شده که دلیلی بر توجه انسان بر آن است3

    !دهد ها را نشان می ود که توجه بسیار انسان به آنش راستی که در مراسم دینی قربانی کردن یافت می ه) ب4

  »:إنّ اهللا لذو فضلٍ علی النّاس و لکنّ أکثر النّاس ال یشکرون« - 27

  رگزاري نکردند!کترین است براي مردم اما بیشتر مردم ش ) قطعاً خداوند بخشنده1

  گویند! نمی) همانا خدا داراي بخشش بر مردم است ولی از همه بیشتر مردم هستند که سپاس 2

  گر براي همه مردم بود اما بیشتر مردم شکرگزاري نکرده بودند! ) به راستی خداوند یک رحمت3

  کنند! گزاري نمی گمان خدا داراي بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاس ) بی4

  :عدل و یدیر شؤونهملکم بینهم باحوا بمن یرید أن یلعلّ النّاس یحبون أن یرحب -28

    !فرمانروایی کند و کارشان را اداره کند، مردم نیز به آن خوشامد بگویندکسی که دوست دارد میان مردم به عدل  ) احتماال1ً

    !کند، خوشامد بگویند کند و کارهایشان را مدیریت می ) اي کاش مردم دوست داشته باشند که به کسی که میانشان با عدالت حکومت می2

    !خواهد میان مردم با عدالت حکم کند و به اداره امور برسد براي مردم دوست داشتنی باشد ی) شاید خوشامد گفتن به کسی که م3

    !خواهد میانشان با عدالت حکم کند و کارهایشان را اداره کند ) شاید مردم دوست دارند که خوشامد بگویند به کسی که می4

  ها:کلّ مسلمٍ عندما یري مشهد الزیارة یشتاق إلیها و یحب أن یزور -29

    !دارند که زیارتشان کنند ورزند و دوست می ها اشتیاق می هاي زیارت را ببینند، به آن ) آنگاه که همه مسلمانان صحنه1

    !ها را زیارت کند شود و دوست دارد که آن بیند به آن مشتاق می ) هنگامی که هر مسلمانی صحنه زیارت را می2

    !ها مشتاق شود و دوست داشته باشد که زیارت کند یند و به آنمسلمانی صحنه زیارت را بب هر) چه بسا که 3

  !) زمانی که صحنه زیارت را هر مسلمانی ببیند به آن اشتیاق خواهد ورزید و دوست دارد که آن را زیارت کند4

  إنّ عین هذا الحیوان جمیلۀٌ فإنّها تؤدي إلی تعجب العلماء و الحاضرین: -30

    !شود ت پس آن منجر به شگفتی دانشمندان و حاضران می) قطعاً چشم این حیوان زیباس1

    !راستی چشم آن حیوان زیبا بود که آن توانست باعث حیرت دانشمندان و حاضران گردد ) به2

    !شده می حاضران) حقیقتاً این حیوان چشم زیبایی دارد بنابراین باعث ایجاد شگفتی دانشمندان و 3

    !شود ت که به شگفتی و حیرت دانشمندان و حاضران منجر می) قطعاً زیبایی چشم این حیوان اس4

  کنتم تشاهدون فی أخبار التّلفاز الحجاج و هم یرکبون الطائرة بسرعۀ: -31

    !شدند ها با شتاب سوار اتوبوس می که آن ) حاجیان را در خبرهاي تلویزیونی دیده بودید درحالی1

    !شدند که آنان با سرعت سوار هواپیما می دیدید درحالی ) در اخبار تلویزیون حاجیان را می2

    !شدند که آنان با شتاب وارد اتوبوس می دیدید درحالی ) در اخبار تلویزیونی حاجیان را می3

    !شوند ها به سرعت سوار بر هواپیما می که آن بینید درحالی ) حاجیانی را در اخبار تلویزیون می4
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  ضیوف إلی باب الدار:فی السنن اإلیرانیۀ علینا أن نخرج مع ال - 32

    !هایمان به سوي در خانه خارج شویم ) بر ما واجب است که طبق سنت ایرانی با مهمان1

    !هاي ایران بر ماست که با مهمانان به سمت در خانه بیرون برویم ) در سنت2

    !هاي ایرانی با مهمان به سمت در ورودي خارج شویم ) بر ما الزم است که براساس سنت3

    !هاي ایرانی بر ما واجب است که با مهمانان به سمت در خانه بیرون بیاییم سنت ) در4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -33

  ریخت! هایشان را دیدم که از چشمانشان فرو می ) رأیت دموعهما تتساقط من أعینهما: اشک1

  ان که ندانستند برابر هستند؟) هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون: آیا آن کسانی که دانستند با آن2

  شود! هایی از جانب خدا براي مردم زده می ) یضرب اهللا األمثال للنّاس: مثال3

  کنم که مسافت پنجاه و هفت کیلومتر است! ) أظنّ المسافۀ خمسۀ و سبعین کیلومتراً: گمان می4

  فی الترجمۀ: الخطأعین  -34

    !و در زمین بگردید پس بنگرید چگونه آفرینش آغاز گشته است) قل سیروا فی األرض فانظروا کیف بدأ الخلق: بگ1

    !) ربنا الّذي أعطی کلّ شیء خلقه ثم هدي: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزي را بخشید سپس هدایت کرد2

3الی (عسی أن یکونوا خیراً منهم: نباید مردمانی، مردمانی  رْخَس من قوم قوم)ندرا مسخره کن )دیگر!    

    !: امید است که قوم من بدانند آنچه را که خدایم براي من آمرزیدهربی) یا لیت قومی یعلمون بما غَفَرَ لی 4

  عین الصحیح فی التعریب:» !ما باید از پروردگارمان بخواهیم آنچه را که هیچ توانی بر آن نداریم بر ما تحمیل نکند« -35

  ) علینا أن نطلب ربنا أنْ ال یحملَنا ما ال طاقۀ لنا به.2  نا ما ال قدرة لنا به.  ) یجب أن نرید لرَبنا أن ال یحمل1َ

  ) یجب علینا بالطلب من ربنا أن ال یتحملنا بما ال طاقۀً به.  4  ) علینا بالمطالبۀ من الرب و هو ال یتحمل لنا بما لیست قدرة به.  3

  ) 36ـ42ناسب النص: (** اقرأ النص التالی ثم أجب عن األسئلۀ بما ی

کذلک: عندما یـري الطـائر   لفاز و یشاهدون برنامجاً عن الحیوانات و طریقتها الخاصۀ فی العیش و یشرح القائل األسرة أمام الت أعضاءکان یجلس 

الطّائر مـن   یتأکّدن العش و إذا ۀ و یبتعد عیسالحیوان المفترس هذه الفر یتبعفاهر أمامه بأنّ جناحه مکسور کی حیواناً مفترساً قرب عشّه یتظالذ

بغریزتهـا األعشـاب   خداع العدو و ابتعاده یطیر بغتۀً. أما القسم الّذي یعجب األسرةَ أکثر و تَحیروا عنه کان عن حیاة الطّیور: یعرف بعـض الطّیـور   

دلّت هذه الحیوانات اإلنسانَ علی الخواص الطبیـۀ لکثیـرٍ   الطبیۀ و تعلم طریقۀَ استعمال العشب المناسب للوقایۀ من األمراض. إضافۀ إلی هذا، قد 

  من النباتات البریۀ. 

  الصحیح حسب النص: عین  -36

    .رسۀ تعلم کیف تستعمل عن األعشابتفم) أغلب الحیوانات ال2  .ج للحیوانات أدت إلی حزن األسرةم) مشاهدة البرنا1

  .) کان یشاهد األسرة الحیوانات فی غابتها الواسعۀ4  .ته عن العدویسبب حرّی و ) تظاهرَ الحیوان الذکی بکسرِ جناحه3

  عن الطیور و حیاتها: صحیحالعین  -37

  .) الغرض الرئیسی الستعمال العشب هو الوقایۀ من المرض2  .عاده عن العشبعضها یتبع حیواناً مفترساً لابت) 1

  .طّیور قدرةً غریزیۀً لتشخیص األعشاب الطبیۀ) یمتلک جمیع ال4    .) إنّ عدو الطائر یکسر جناحه لخداعه3

  مج؟األسرة عن مشاهدة البرنا لماذا کان یتحیر -38

  .) ألنّها تتظاهر بأجنحتها المکسورة للهرب عن العدو2  .ور علی خاصیۀ األعشاب) لتعرّف الطّی1

  .بعد خداع المفترس ور التبتعد عن العش إلّا) ألنّ الطّی4  .) لذکاوتها و طریقۀ مواجهتها مع األعداء3

39 - :الغرض األصلی من هذا النص  

  .) مواجهۀ الطیور مع الحیوانات المفترسۀ2  .هامتلک لغۀً خاصۀً و تتفاهم من خالل) الحیوانات ت1

  .) تعلم الحیوانات طریقۀ حیاتها و استمرارها للبقاء4  .ۀٌ للحیوانات الکبريیحاولْ حیوانٌ للبقاء فإنّه فریسال ) إن3ْ

  )40ـ42الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: (** عین 

40- :تبعی  

  ) مضارع ـ من األفعال المزیدة (باب إفعال) / الجملۀ فعلیۀ1ٌ

  »الحیوان«مجرد ثالثی و أصله (ت ب ع) / فعلٌ و فاعله ـ ) للغائب 2

  ) مضارع ـ للغائب مجرد ثالثی و حروفه األصلیۀ (ت ب ع) / فعلٌ و الجملۀ اسمیۀ3ٌ

  » هذه«لغائب ـ مجرد ثالثی (مصدره: إتباع) / فعلٌ و فاعله ) ل4

  یتَأکَّد: -41

  الجملۀ فعلیۀٌ» / تفعیل«) مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی و مصدره علی وزن 1

  ) للمخاطب ـ مضارع ـ مزید ثالثی من باب تفعل / الجملۀ اسمیۀ2ٌ

  »  خداع«و فاعله  / فعلٌضیه (تَأَکَّد) ) مضارع ـ من األفعال المزیدة و ما3

  و الجملۀُ فعلیۀٌ» الطائر«) مزید ثالثی (من باب تفعل و حروفه األصلیۀ: أ ك د) / فعل و فاعله 4

  أعضاء:  -42

  ) اسم التفضیل ـ مفرد ـ مذکر / مفعولٌ به2  ) جمع تکسیرٍ و مفرده عضو ـ مذکّر / فاعلٌ لفعل یجلس1

  مؤنث / فاعلٌ ـ ) جمع مکسرٌ و مفرده عضو4  ل یجلس) جمع سالم للمذکّر ـ مفرده عضو / مفعولٌ لفع3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  التِّلفاز مشتاقینَ. األُسرَةِ أمام ) جلَس أعضاء2  ) ازدادت هذه الخُرافات فی أَدیانِ النّاسِ.1

  أنْ أعبد اهللا مخلصاً له الدین. ) قُلْ إنّی أُمرت4    رَّك عینُ البومۀِ فإنَّها ثابتۀٌ.تَح) ال ت3ُ
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  ) 44ـ 50** عین المناسب الجواب عن األسئلۀ التالیۀ: (

  فی التوضیحات التالیۀ: الخطأعین  -44

  : الذَنَبجسم الحیوان یحرّکه لطرد الحشرات) عضو خلف 2  : الجیشعۀٌ من الجنود للدفاع عن الوطن) مجمو1

  : الجرّارةارةٌ نستخدمها للعمل فی المزرعۀ) سی4  : التجنُّبیهم بدؤوا یتکلّمون بکالمٍ خف) إن3ّ

  فیه جمع التکسیر: لیسعین ما  -45

  ) الحیوانات تعرف بغریزتها األعشاب الطبیۀ.2  ) نتذکّر خیام الزائرین فی عرفات و رمی الجمرات.1

  ن استطاع إلیه سبیالً.) هللا علی النّاس حج البیت م4  ) یستطیع الغواصون التقاط صورٍ من األسماك.3

  من الحروف المشبهۀ بالفعل: لیس» ان«عین  -46

  ) أیحسب اإلنسان أن یترَك سدي.2  ) ان یأجوج و مأجوج مفسدونَ فی األرض.1

  ) ان التدینَ فطري فی اإلنسان.4  ) قال أعلم ان اهللا علی کلّ شیء قدیرٌ.3

  فیه الفاعل موصوفاً: لیسعین ما  -47

  .الخیام خلف هذا النهر الواسعتقع یتی، بن) یا 2  .رسب صدیقی الذکی فی مسابقۀ الجامعۀ) مع األسف، ی1

  .حیاتنا) أعطی ربنا الرحیم نعماً کثیرة فی 4  .ینشد الشاعران الکبیران قصیدةً عن معالم إیران ) قد3

  جملۀ ما قبلها: تکملعین الکلمۀ الّتی  - 48

1 ت تراباًن) یقول الکافر یا لیتنی ک2  .من الجنّۀ) أشجار هذه الغابۀ جمیلۀٌ کأنّها قسم.  

  .ن بیإلصالح أصدقائی لکنّهم الیهتمو ) حاولت کثیرا4ً  .) اعلم أنّ هللا یجزي الذین یقاتلون فی سبیله3

  النافیۀ للجنس:» ال«عین الصحیح عن  -49

  جیداً. لالمتحانات ) الخوف لمن یقرئون دروسهم2  .) ال یقَسم اهللا شیئاً أفضل من العقل للعباد1

  ن یدعون من دون اهللا فیسبوا اهللا.) ال تسبوا الّذی4  .) نصحنا المعلّم و قال: ال کتاب أسهل من هذا3

  کم فعالً مجهوالً تشاهد فی اآلیۀ التالیۀ؟ -50

  »یا أیها النّاس ضُرِب مثلٌ فاستمعوا له إنّ الّذین تَدعونَ من دون اهللا لن یخلُقوا ذباباً«

  ثنانا) 4  ) أربعۀ3  ) واحد2  الثۀ) ث1

  )))9تا انتهاي درس  7) ـ (دهم (از درس 3و  2هاي  دوازدهم (درسدین و زندگی (

  کند؟ داند و چه توفیقی را از خداوند طلب می حضرت علی (ع) عزت را چه چیزي می - 51

  .گونه باشد که خودش دوست داشته باشد آن بندگی خداوند ـ )2  .گونه باشد که خودش دوست داشته باشد نفی بندگی غیر خدا ـ آن )1

  .گونه باشد که خداوند دوست دارد آن نفی بندگی غیر خدا ـ) 4  .گونه باشد که خداوند دوست دارد آن بندگی خداوند ـ )3

  ره دیگر آن کدام است؟ثمره محبت به خدا تبعیت از کیست و ثم» قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی...« با توجه به مرجع ضمیر در آیه کریمه  - 52

  »یغفر لکم ذنوبکم«) پیامبر (ص) ـ 4  »اشد حباً هللا«) پیامبر (ص) ـ 3  »یغفر لکم ذنوبکم«) خدا ـ 2  »اَشد حباً هللا«) خدا ـ 1

  شود؟ رود و موجب استحکام عهد و پیمان می نسیان عهد و پیمان با خدا، ثمره نامبارکی است که با انجام چه کاري از بین می -53

  ) انتخاب بهترین زمان براي بستن پیمان2    ) پایداري بر عزم قوي خود1

  هاي معین ) تکرار عهد در زمان4  عنوان نشانه استحکام عزم ) صبوري به3

در کـالم حضـرت   » عیوببذنوبه و استقال الذنوب و اصلح ال و احاط«و نتیجه  ....................است تا  ....................چهارمین گام در مسیر قرب الهی  -54

  امیر (ع) مربوط به کدام اقدام است؟

    ) محاسبه ـ عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود ـ محاسبه1

  دست آید ـ مراقبت ) عهد بستن با خدا ـ میزان موفقیت و وفاداري به عهد به2

  ) عهد بستن با خدا ـ عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود ـ محاسبه3

  دست آید ـ مراقبت حاسبه ـ میزان موفقیت و وفاداري به عهد به) م4

  اش دهند؟ خواهد با چه کارهایی یاري کننده نسبت به امامش، موظف به چه تکالیفی است و ایشان از یارانش می در کالم امیرالمؤمنین (ع)، پیروي - 55

    مندي از علم او ـ عبادت ) بهره2    ) تبعیت از او ـ پرهیزکاري1

  ) تبعیت از او ـ قناعت4  مندي از علم او ـ پرهیز از دنیا ) بهره3

  با پاداش و کیفر، ظلم ناممکن و غیر قابل تصور است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟ ،در کدام نوع از رابطه عمل -56

  »انما یأکلون فی بطونهم ناراً«) نتیجه طبیعی خود عمل ـ 2  »زرعۀ االخرهمالدنیا «) نتیجه طبیعی خود عمل ـ 1

  »انما یأکلون فی بطونهم ناراً«) تجسم عین عمل ـ 4  »الدنیا مزرعه االخره«) تجسم عین عمل ـ 3

  چگونه است؟ هاي بهشتی موعود رابطه میان عمل و پاداش و کیفر رستاخیزي در کدام عبارت قرآنی تجلّی دارد و ویژگی نعمت -57

  ـ دائمی و بدون خستگی و سستی »انما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«) 1

  ـ دائمی و بدون خستگی و سستی »لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت«) 2

  ـ تازه و شاداب و با طراوت و تازگی »انما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«) 3

  ـ تازه و شاداب و با طراوت و تازگی »یما ترکتلعلی اعمل صالحاً ف«) 4

  ورود صدیقان با کدام گروه از یک درِ بهشت است و هنگام ورود به بهشت چگونه است؟ -58

  ) پیامبران ـ استقبال، پذیرایی و درهاي گشوده2  ) شهیدان ـ استقبال، پذیرایی و درهاي گشوده1

  نود و مسرور و شاد) مؤمنان ـ خش4    ) صالحان ـ خشنود و مسرور و شاد3
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جـزاي اعمـال انسـان برحسـب     «و » هاي او دارد ها و محبت بستگی هاي آدمی در طول زندگی، ریشه در دل فعالیت«از ترکیب این دو مقدمه که  - 59

  رسیم که باید آن را در کدام حدیث جستجو کرد؟ اي می به نتیجه» شود هایش داده می فعالیت

  ) قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.2  دارد. است که دوست می) ارزش هر انسانی به اندازه چیزي 1

  کند، او را دوست ندارد. ) کسی که از فرمان خدا سرپیچی می4  شود. ) هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می3

  باشند؟ یک از ابعاد توحید یا شرك می اظر بر کدامترتیب، ن به» بما جاءکم من الحق اقد کفرو«و » ال تتخذوا عدوي و عدوکم اولیاء« -60

  ) توحید عملی فردي ـ شرك عملی فردي2  ) توحید عملی اجتماعی ـ شرك عملی اجتماعی1

  ) توحید عملی اجتماعی ـ شرك در والیت4  ) توحید در والیت ـ شرك در والیت3

مصـداق کـدام   » انا ربکم االعلـی «گفت  دهد و سخن فرعون که می میدر اندیشه اسالمی، چه چیزهایی روح زندگی دینی و ضد دینی را تشکیل  -61

  مرحله از شرك است؟

  ، شرك ـ شرك در مالکیتتوحید) 4  ـ شرك در خالقیت شرك، ایمان) 3  ) توحید، شرك ـ شرك در ربوبیت2  ) ایمان، نفاق ـ شرك در والیت1

  معرفی شده است؟» و الخسران المبینذلک ه«در آیات قرآن کریم، پیامد و نتیجه چه عملی، زیان آشکار  -62

  »ه فتنه انقلب علی وجههو ان اصابت«) 2    »من التّخذ الهه هواه«) 1

  »نفعاً و ال ضرّاً النفسهم فأتخذتم من دونه اولیاء ال یملکون ا«) 4    »فان اصابه خیراً اطمانّ به«) 3

  یک را معبود خود قرار داده است؟ چیزي بوده و کدام انسانی که به شرك عملی در بعد فردي گرفتار آمده، در پی رضایت چه -63

 هاي بیرون ـ بت درون ) بت4  ) بت درون ـ بت درون3  هاي بیرون هاي بیرون ـ بت ) بت2  هاي بیرون بت درون ـ بت  )1

  اند؟ ترتیب، به چه چیزهایی تشبیه شده به» احکام و معارف دینی«و » اصل توحید«بخش اسالمی،  در تعالیم روح -64

  بخش ـ روح و پیکر ) روح حیات4  ) پیکر و کالبد ـ روح و پیکر3  بخش ـ پیکر و کالبد ) روح حیات2  بخش کر و کالبد ـ روح حیات) پی1

  ؟مسلمان به همراه دارد  ي فرد تازهاي برا و التزام عملی به آن هر کدام، چه نتیجه» ال اله اال اهللا«بیان عبارت  -65

  .گردد او بر دیگر مسلمانان واجب می ـ دفاع از حقوق گیرد قرار میادران و خواهران دینی ) در زمره بر1

  د.وش ق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می) تغییر همه ابعاد زندگی فرد تازه مسلمان ـ تمام احکام و حقو2

  .دهد تماع و دیگر مخلوقات تغییر مییش، خانواده، اجـ همه زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خو گیرد دران و خواهران دینی قرار می) در زمره برا3

  گرفت. گشت و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می ) تغییر همه ابعاد زندگی فرد تازه مسلمان ـ دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می4

  ترتیب، معلول و بازتاب چه چیزي است؟ زندگی او بههاي اسالمی، شدت و ضعف یافتن تأثیر عملی اعتقادات هر شخص بر  براساس آموزه -66

  تر تر ـ ایمان ضعیف ) بندگی قوي4  تر تر ـ ایمان ضعیف ) ایمان قوي3  تر تر ـ بندگی ضعیف ) بندگی قوي2  تر ی ضعیفگتر ـ بند ) ایمان قوي1

  دارد؟را در بریک از ابعاد توحید  کدامترتیب  به» ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم«آیه  -67

  ) عملی ـ عملی ـ ربوبیت4  ) ربوبیت ـ عملی ـ عملی3  ) ربوبیت ـ عملی ـ والیت2  ) عملی ـ ربوبیت ـ عملی1

  دادن اجازه استفاده یا عدم استفاده از چیزي، در محدوده اختیار چه کسی است؟ و این حق مطلق الهی، ریشه در مفهوم کدام آیه دارد؟  - 68

  »و هللا ما فی السماوات و ما فی االرض«) مالک آن ـ 2  »ما فی السماوات و ما فی االرض و هللا«) خالق آن ـ 1

  »ما لهم من دونه من ولی«) خالق آن ـ 4    »اهللا خالق کل شیء«) مالک آن ـ 3

  ، نشأت گرفته از چه چیزي است؟»و ال یشرك فی حکمه احدا«مطابق نص شریف قرآن، اختیار خداوند در این اقدام که  -69

  ) تصرف در هر چیزي حق اوست.2  ها و زمین است از آن اوست. چه در آسمان ) هر آن1

  ) تنها رب و پروردگار هستی است.4    همتاست و شریکی ندارد. ) بی3

  مفهومی دارد؟، بیانگر چه مفهومی است و با کدام آیه تناسب »بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد«پیام بیت  - 70

  »ان اهللا ربی و ربکم«بینی توحیدي دارد ـ  ) زندگی توحیدي که ریشه در جهان1

  »فاعبدوه هذا صراط مستقیم«بینی توحیدي که ریشه در زندگی توحیدي دارد ـ  ) جهان2

  »فاعبدوه هذا صراط مستقیم«بینی توحیدي دارد ـ  ) زندگی توحیدي که ریشه در جهان3

  »ان اهللا ربی و ربکم«یدي که ریشه در زندگی توحیدي دارد ـ بینی توح ) جهان4

  یک از واجبات دین اسالم آشنا شد؟ طالب، براي اولین بار با کدام نجاشی پادشاه حبشه، از زبان جعفر بن ابی  -71

  روزه گرفتن در ماه رمضان ـ) نماز ـ زکات 2  روزه گرفتن در ماه رمضان ـنماز  ـ ) خمس و زکات1

  زکات ـنماز  ـ ) امر به معروف و نهی از منکر4  نماز و روزه ـ خمس و زکات ـ معروف و نهی از منکر) امر به 3

  تاییدي ضمنی بر کدام پرسش خداوند از مشرکان بوده و بیانگر چه حقیقتی است؟» قل اهللا«عبارت قرآنی  - 72

  الهی ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به ربوبیت» قل من رب السماوات و االرض) «1

  ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به والیت الهی» فأتخذتم من دونه اولیاء الیملکون ألنفسهم نفعاً و ال ضراً قل ا) «2

  ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به خالقیت خداوند» فأتخذتم من دونه اولیاء الیملکون ألنفسهم نفعاً و ال ضراً قل ا) «3

  ـ لجاجت و عناد مشرکان در اعتراف به خالقیت خداوند» االرض قل من رب السماوات و) «4

  .................... جز بههاي قرآنی زیر است  ، مفهوم تمام عبارت»دهنده اصلی زراعت او خداست زارع حقیقی و پرورش«که  درك مفهوم این -73

    »کل یومٍ هو فی شأن) «2    »غیر اهللا ابغی ربا قل ا) «1

  »و ال یشرك فی حکمه احدا) «4    »اوات و االرضقل من رب السم) «3

  ترتیب بیانگر چیست؟ نسبت دادن توانایی پیامبر (ص) و اولیاي دین در برآوردن حاجات انسان، به خودشان و به عوامل غیرمادي، به -74

  ) شرك در والیت ـ توحید در ربوبیت2  ) شرك در ربوبیت ـ توحید در ربوبیت1

  ) شرك در والیت ـ شرك در ربوبیت4  در ربوبیت ) شرك در ربوبیت ـ شرك3

  ، چه پیامدهایی براي اسالم و مسلمین داشته است؟»ها تکفیري«ظهور و ترویج عقاید  -75

  ) عامل بسیار مهمی در نزدیکی قلوب مسلمانان و از بین رفتن عقاید این جریان فکري خشک و غیر عقالنی است.1

  کرد و سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شد.ترین ضربه را به اسالم وارد  ) بزرگ2

  از بین رفتن تفرقه و ایجاد وحدت در بین مسلمانان شد. ) عامل بسیار مهمی در3

  ترین ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب ایجاد شکاف و تفرقه در بین ادیان توحیدي شد. ) بزرگ4
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درس سوم و درس (ـ پایه دهم  )) و درس اول کتاب کار48درس دوم تا انتهاي (صفحه  ،)24درس اول (از صفحه ((پایه دوازدهم  زبان انگلیسی

  سوم کتاب کار)

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- My mother likes to have all her family near .................... . 

1) her 2) hers 3) herself 4) themselves 
 

77- A: Mona .................... the manager's job. 
B: But she has hardly any work experience. 
1) is offered 2) has offered 3) has been offered 4) offers 
 

78- Someone hit me over the head with a baseball bat , ....................? 
1) don't they 2) didn't they 3) didn't he 4) weren't they 
 

79- You have a temperature, .................... you must keep working and finish typing the report before you are 
allowed to go home! 
1) and 2) so 3) but 4) or 
 

80- Scientists are conducting experiments to show how thought and speech are .................... . 
1) related 2) donated 3) observed 4) stated 
 

81- The soil was tested to make sure that it was free from ammonia or any other nitrogen .................... . 
1) diversity 2) reference 3) solution 4) compound 
 

82- I strongly .................... that you get your brakes checked before you go on a long drive. 
1) magnify 2) suppose 3) distinguish 4) recommend 
 

83- We should be .................... to all the doctors and nurses who have been fighting against the coronavirus disease 
at the cost of their own lives. 
1) valuable 2) grateful 3) peaceful 4) respectable 
 

84- There is no formula for success, except perhaps .................... acceptance of life and what it brings. 
1) unfortunate 2) unconditional 3) unemotional 4) unforgivable 
 

85- I regret to .................... you that you have not been chosen for the position you applied for. 
1) inform 2) spare 3) provide 4) inspire 
 

86- When an earthquake measuring 6.3 on the Richter scale hit western Iran, there was no .................... of willing 
helpers. 
1) lack 2) gain 3) sense 4) guide 
 

87- Someone once stated, “Never let tomorrow's worries .................... you of today's chances of success”. 
1) lower 2) deserve 3) boost 4) rob 
 

Part B: Cloze Test 
Both large and small cars have their advantages and disadvantages. Large cars can carry many people. They 
are strong and …(88)… for big families. However, large cars cannot get through small streets, …(89)… they 
use a lot of gas to start and run. 
In …(90)…, you can drive a small car any place. It …(91)… less gas and many people call such cars 
economical. It is good for small families. …(92)…, small cars are not strong enough if someone has a terrible 
accident. Moreover, they cannot go very fast. 
 

88- 1) appropriate 2) responsible 3) available 4) advanced 
89- 1) or 2) and 3) but 4) so 
90- 1) addition 2) compilation 3) contrast 4) result 
91- 1) has been used 2) has used 3) is used 4) uses 
92- 1) Unfortunately 2) Repeatedly 3) Curiously 4) Ethically 

 
Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

If a person uses two languages in everyday life, he or she is said to be bilingual. Only a few people whom we 
would call bilingual can speak, read, or write both languages equally well. We call those who can do this 
"balanced bilinguals". But most bilinguals have a preferred language, which they use most of the time, and 
then a second language, the level and use of which will vary considerably from one person to another. Children 
raised bilingually from a very early age are most likely to have an equal command of both. 
There are bilingual communities in many parts of the world. Members of these communities use two (or more) 
languages as a matter of course. South Africa, Belgium, Wales, Ireland, and Canada are some examples of 
countries where such communities exist. (This does not mean that everyone living in these countries is 
bilingual.) Bilingualism also occurs in other areas of the world where immigrant groups have settled but have 
remained not fully absorbed into the society around them. They want to keep up many of their own customs 
and continue to speak their own language at home. The following examples are taken from a long list: Chinese 
and Italians in Australia; Turkish migrant workers in Germany; Asians in Great Britain; and Spanish 
speakers in the United States. In many cases, the bilinguals are not themselves immigrants, but people whose 
parents, or even grandparents, moved to the country in question and have continued to speak to their children 
in their own mother tongue. 
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93- According to the passage, a balanced bilingual is a person who .................... . 
1) can use two languages in everyday life 
2) has been raised bilingually and can read and write only his own language in two countries 
3) can use a second language in a context where another language is spoken 
4) has an equal command of two languages at the same time 
 

94- According to the reading, children who were bilingual from a very early age .................... . 
1) are more likely to be dominant in one language 
2) most probably know both languages equally 
3) can write both languages equally correct 
4) have an equal command of both cultures 
 

95- Which statement about the passage is NOT true? 
1) South Africa, Belgium and Canada are some examples of bilingual countries. 
2) Not everyone living in bilingual countries is bilingual. 
3) There of bilingual communities all over the world. 
4) Members are bilingual communities use two languages as a matter of course. 
 

96- Migrants speak their native language in order to .................... . 
1) preserve their customs  2) be absorbed in a foreign country more easily 
3) communicate more easily with their children 4) help their children do better at school 
 

Passage 2: 
Although all forms of communication have a language, the word usually refers to the use of written or spoken 
words. 
Human language is the most complicated form of expression available to us. Simply to understand what you are 
reading at this very moment involves much intelligence and skill. An adult speaks on average 30,000 words a 
day, and a total of 600 million words in an average lifetime. Language has a profound effect on all our lives. 
We learn language from childhood; we learn how to make sounds which can be formed into words, and 
discover that we have to apply certain rules of grammar if we are to be understood. We learn to say "He saw 
me", but "I saw him". The ways of joining words together into grammatically acceptable sentences are 
enormous. If you were to speak aloud all the 20-word sentences that would make sense in the English language, 
it would take you ten million years to do so. 
When we use words, we are using symbols; the word "elephant" should refer to a large grey animal with thick 
skin because speakers of the English language have agreed that this word should be the symbol for that 
particular animal. 
Sometimes there is disagreement about the meanings of words. Usually these words refer to ideas or concepts, 
rather than to things. For instance, not everyone agrees upon the exact meaning of words such as "freedom", 
"love", "justice", or "peace". If the sender and the receiver disagree upon these meanings, communication 
breaks down. The study of the relationship between language and meaning is called semantics. 
 

97- The passage is basically intended to offer .................... . 
1) a definition of spoken communication 
2) a description of language 
3) a comparison between written and spoken languages 
4) an explanation of different forms of communication 
 

98- Which of the following is true, according to paragraph 2? 
1) Every individual uses at least 30,000 words per day. 
2) Intelligence and skill are two parts of human language. 
3) The total number of words in most human languages is about 600 million. 
4) Far from being simple, what humans use to communicate is so complex. 
 

99- The last sentence in paragraph 3 "If you were to speak .................... ten million years to do so," is intended to 
prove that .................... . 
1) language took a long time to develop into a complicated form 
2) language has the potential to produce so many sentences 
3) one can say different things through the same words 
4) if one uses 20-word-long sentences all the time, one would fail to communicate 
 

100- The writer refers to all of the following words about whose meaning there may sometimes be disagreement 
EXCEPT .................... . 
1) peace 2) justice 3) freedom 4) elephant 
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 21/9/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس چهارم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: از درس پانزدهم تا انتهاي درس هجدهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  : درس دومپایه دوازدهم

  پایه دهم: درس هفتم و هشتم 

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا درس هشتم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس چهارم و پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس دوازدهم

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: بخش اول از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دوازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )56) ـ درس دوم (تا انتهاي صفحه 34پایه دوازدهم: درس اول (از صفحه 

 پایه دهم: درس چهارم و درس چهارم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  فصل سوم: درس اولپایه دوازدهم: فصل دوم ـ 

  : فصل ششم2پایه یازدهم: ریاضی

 : فصل سوم1پایه دهم: ریاضی

  شناسیشناسی  زیستزیست
  )2تا آخر ـ فصل سوم ـ فصل چهارم (تا انتهاي گفتار  2پایه دوازدهم: فصل دوم (از ابتداي گفتار 

 پایه یازدهم: فصل سوم و چهارم

 فصل سوم و چهار شناسیشناسیزمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  : فصل دومپایه دوازدهم

 پایه دهم: فصل دوم

  شیمیشیمی
  (ابتداي برقکافت آب) 54پایه دوازدهم: فصل دوم از ابتدا تا صفحه 
  ) تا انتها 100شونده (صفحه  پایه دهم: فصل سوم از ابتداي محلول و حل

  حسابانحسابان

  )44الی  23پایه دوازدهم: فصل دوم (صفحه 

  )112الی  110ه : فصل چهارم: درس چهارم (صفح1پایه یازدهم: حسابان

 )68الی  47: فصل سوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

: 3) و درس سوم ـ هندسه14پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم از ابتداي تقسیم (صفحه 

  فصل اول: درس سوم ابتداي دترمینان و کاربردها و فصل دوم: درس اول

  : فصل چهارم1پایه دهم: هندسه

  یاضییاضیفیزیک رفیزیک ر
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس سوم16پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 

 پایه دهم: فصل چهارم و پنجم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا انتهاي درس هشتم

 اول (فصل چهارم) و بخش دوم (فصل اول و دوم)بخش   اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: درس اول، هفتم، دهم و یازدهم

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس سوم و چهارم

 پایه دهم: از درس یازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  تاریخ تاریخ 
  درس سوم تا انتهاي درس پنجم پایه دوازدهم: از

 پایه دهم: از درس سیزدهم تا انتهاي درس شانزدهم

  جغرافیاجغرافیا

) و درس سوم تا ابتداي 32پایه دوازدهم: درس دوم از ابتداي مدیریت روستاها از (صفحه 

  )52نقل آبی (صفحه  و حمل

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )40تا آخر صفحه  21لسفه: دروس چهارم و پنجم (از صفحه پایه دوازدهم: ف

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: منطق: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 درس سوم و چهارم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  ريهاي سراس 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  135135تعداد 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

  دقیقه 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  ت فوقانی پاسخچه مشخصات شما در قسمچنان

  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 میـسه علمی آموزشی علتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤس

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//3030جمعه جمعه 
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  : حروف الفبا) (به ترتیبطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

   زاده آذین افضل  شناسی زمین

  سیروس نصیري  ریاضیات

  علی افضل ـ میرطاهري  شناسی زیست

  یاب علی جیرودي، فضل  فیزیک

  یوسفی سحر طاوسی ـ  شیمی

 
 

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو    نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا حهصف
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  »1«صفحه                                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 ل انجام محاسباتمح

 

  (فصل دوم و سوم) شناسی زمین

  است؟ »دبی«تري براي  کدام عبارت توصیف مناسب -101

  کند. مقطع طولی رودخانه عبور می ) حجم آبی که در واحد زمان از1

  حسب متر بر مجذور ثانیه.) مساحت سطح مقطع آب بر2

  کند. ) حجم آبی که در واحد زمان (ثانیه) از مقطع عرضی رودخانه عبور می3

  عت جریان آب بر حسب متر مربع) سر4

  شود؟ ها می نشین شدن رسوبات در ظرف هاي زیر باعث ته وجود کدام دسته از یون -102

1(SiO2  وFe  2 (Mn  وCa 3 (Mn وSiO2   4 (Mg  وCa  

  یک از ترکیبات زیر است؟ خاك حاصلخیز شامل کدام - 103

  ) رس ـ ماسه ـ گیاخاك ـ سیلت2  زیت ـ گیاخاك ـ سیلت) گل سفید ـ کوارت1

  ) کوارتزیت ـ رس ـ کود گیاهی ـ فسفات4    ) الي ـ شن ـ کود ـ سولفات3

  کند؟ هاي پرآب و دائمی ایجاد می چشمه ،خوان تشکیل شده در کدام سنگ آب -104

  ) شیست دگرگونی4  ) دولومیت3  ) تراورتن2  دار ) سنگ آهک حفره1

  آب زیرزمینی کدام قسمت از آب پر شده است؟ براساس توزیع عمقی - 105

  ) منطقه اشباع4  ) سطح ایستابی3  ) منطقه تهویه2  ) حاشیه مویینه1

  است؟ »تغذیه مصنوعی«تري درباره  کدام عبارت توصیف مناسب -106

  ) تغییر در ترکیب شیمیایی و مقدار امالح موجود در آب.2  هاي آب توسط انسان. ) حفاظت از منابع پهنه1

  هاي زیرزمینی توسط انسان. ) آب ورودي به آب4  هش غیر قابل برگشت بخشی از منابع آب زیرزمینی) کا3

  باشد؟ می »رواناب«هاي زیر عامل ایجاد  یک از گزینه کدام - 107

  ها ) تعرق گیاهان در برگ4  ) آب و هواي گرم و مرطوب3  ) بارندگی کوتاه و شدید2  ریز هاي دانه ) خاك1

  یر مقدار امالح موجود در آب کمتر است؟یک از مناطق ز در کدام -108

  ها ) اقیانوس4  ها ) دامنه کوه3  وشانهاي خر ) روخانه2  هاي وسیع ) دشت1

  باشد؟ ها می یک از هوازدگی شکل زیر بیانگر کدام -109

  ) زیستی1

  ) فیزیکی2

  ) آلی3

  ) شیمیایی4

  را انتخاب کنید. نادرستدر ارتباط با افق خاك گزینه  -110

  گ بستر قرار دارد و این افق از قطعات خرد شده تشکیل شده است.سن C) در زیر افق 1

  حاوي ریشه گیاهان است و رنگ خاکستري دارد. A) افق 2

  شود. یا خاك زیرین معموالً از شن و ماسه و رس تشکیل می B) افق 3

  گیرد. اي صورت نمی تخریب یا تجزیه C) در افق 4

  باشد؟ و بیالن مثبت است یا منفی؟ قدر میاست. بیالن آب چ 742و آب خروجی  653مقدار آب ورودي به آبخوان  -111

  ـ مثبت 139) 4  ـ منفی 50/44) 3  ـ مثبت 125) 2  ـ منفی 89) 1

  با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید. -112

  الف) کمترین سرعت رود در کدام نقطه است؟

  گذاري بیشتر است یا فرسایش؟ رسوب Aب)در نقطه 

1 (B گذاري ـ رسوب  

2 (A  فرسایشـ  

3 (A گذاري ـ رسوب  

4 (B ـ فرسایش  
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 محل انجام محاسبات

 
 

  مترمکعب آب در خود جاي داده است. حجم کل الیه آبرفتی چقدر است؟ 24000درصد تخلخل، حداکثر  60یک الیه آبرفتی با  -113

1 (/ m314 400   2(/ m340 000    3(/ m240 000    4(/ m214 400    

  منظور از تخریب تدریجی خاك کدام است؟ - 114

  ) از بین رفتن خاك بر اثر فرسایش2  ) استفاده از ابزار در از بین بردن خاك1

  باشد. ) سرعت تشکیل خاك بیشتر از سرعت فرسایش خاك 4    ) ناپایدار و سست بودن خاك3

  است. ....................ت خاك در مناطق استوایی و ضخام ....................مقدار گیاخاك در مناطق معتدل  -115

  ) کم ـ کم4  ) زیاد ـ کم3  ) کم ـ زیاد2  ) زیاد ـ زیاد  1

  سزایی دارد؟ هدر فرایند تشکیل ذخایر نفتی کدام مورد اهمیت ب - 116

  دانه بستر دریا ) رسوبات درشت2    ساز هاي اکسیژن ) وجود باکتري1

  ) افزایش دما و فشار در سنگ مادر4  رمت 200) محیط دریایی داراي عمق بیشتر از 3

  ؟شود نمیصورت آزاد یافت  هاي زیر به یک از کانه کدام -117

  ) نقره4  ) طال3  ) سرب2  ) مس1

  ؟نیست ها متغیر است. کدام عامل در تشکیل ترکیب خاك مؤثر ترکیب خاك -118

  ) شیب زمین4  ) اقلیم منطقه3  ) فعالیت جانوران2  ) نوع سنگ مخزن1

  افتد؟ شیه مویینه به سطح زمین برسد چه اتفاقی میکه حا هنگامی -119

  شود. صورت چشمه در سطح زمین ظاهر می ) آب زیرزمینی به2  یابد. ) رطوبت سطح زمین کاهش می1

  شود. ) باتالق ایجاد می4  ) شاهد افزایش گیاخاك در سطح زمین خواهیم بود.3

  شود؟ ه از چاه خارج میتر از سطح ایستابی آب باشد، آب چگون اگر دهانه چاه پایین -120

  شود. ) آب به راحتی تخلیه می2    ) آب نیاز به پمپاژ دارد.1

  رسد. صورت مقطعی به سطح زمین می ) آب به4    شود. ) آب با فشار تخلیه می3

  ))2ـ دهم (فصل  )4 فصلدهم (یاز)) ـ 1(درس  2فصل  و) 3) و درس 15از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه  2(درس  1(دوازدهم (فصل  ریاضیات

g(x)با ضابطه gصورت مقابل باشد، دامنه و برد تابع  به f(x)اگر نمودار  -121 | f( x) |
1

2
2

  کدام است؟ 

1(g gD [ , ) , R [ , )    4   

2(g gD [ , ) , R [ , )    2   

3(g gD [ , ) , R [ , )    1   

4(g gD [ , ) , R [ , )      

fاگر -122 (x) x x  2 g(x)و 2 x 1 باشد، معادله 2
(fog)(x)

x
x (gof )( )


 



1
1

1
  چند ریشه دارد؟ 

  شمار ) بی4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

fاگر -123 (x) x x  باشد، دامنه تابع 2
x

y f ( )



1

2
  کدام است؟ 

1(| x |1  2(| x | 2  3(| x |1  4(| x | 2  

g(x)دو تابع -124 | logx | , f(x) || x | | x ||    2   چند نقطه مشترك دارند؟ 2

  ) سه4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

fاگر -125 (x) x 3 g(x)و 2 x  f)باشد ضابطه 1 og)(x)1 کدام است؟  

1(
x  1 2

3
  2(

x  1 2

3
  3(

x  2 1

3
  4(

x  1 2

3
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fبا توجه به نمودار مقابل جواب نامعادله -126 (x) x 1 کدام است؟  

  

  

  

1(( , )1 4    

2(( , ) ( , )1 4     

3(( , ) ( , ) 1 4 4    

4(( , ) 1    

  

  

تابع  -127
x

y x 
2

4
2

  ).وارون این تابع در آن فاصله کدام است؟( بیشترین فاصله مدنظر است .در یک فاصله نزولی اکید است

1(f (x) x ; x    1 4 2 16 4  2(f (x) x ; x    1 4 2 16 4  

3(f (x) x ; x     1 4 2 16 8  4(f (x) x ; x     1 4 2 16 8  

بیشترین مقدار تابع -128
a

f (x) sin x
a






1

1
g(x)ترین مقدار تابعاست. بیش 2برابر   (a )cos x

a
 

1
  کدام است؟ 

1(
11

3
  2(

10

3
  3(

8

3
  4(

13

3
  

دو برابر دوره تناوب تابع f(x)دوره تناوب تابع متناوب  -129
x

g(x) sin



3

است. دوره تناوب تابع 
x

f ( )3
2

  کدام است؟ 

1 (12  2 (6  3 (24  4 (18  

fبیشترین مقدار تابع - 130 (x) (sin x ) sin x  2 g(x)چند برابر کمترین مقدار تابع 1 (cos x ) 2   باشد؟ می 2

1(
3

1 2
2

    2(
3

1 2
2

    3(
3

2 2
2

    4(
3

2 2
2

   

y هشکل زیر، قسمتی از نمودار تابع با ضابط -131 a bsin( x)


  
2

  ، کدام است؟b ست. مقدارا

  

 
1(2 

2 (1  

3 (1 

4(2   

  

  

yدر شکل زیر، نمودار تابع  -132 asin(bx) c دهد. نسبت تناوب، نشان می هرا در یک باز
a

b
  ، کدام است؟

 
1(2 

2(3  

3(4 

4(6  
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tanاگر - 133
m

 
    



1
و

1 4 2
  کدام است؟ mباشد، حدود  

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

sinاگر -134 cos   
1

4
|گاه باشد آن  sin cos |   چقدر است؟  

1(
31

4
  2(

31

2
  3(

33

4
  4(

33

2
  

که درصورتی - 135
sin cos

sin cos

  


  
tan، مقدار2 cot  2 چقدر است؟ 

1(
2

3
  2(

14

3
  3(

11

3
  4(

17

3
  

 است؟ 2چند برابر ADBثلث است، مساحت م 5برابر  BDCدر شکل زیر مساحت مثلث  -136

1 (5  

2(
5

2
  

3(
1

2
  

4(
7

2
  

Aحاصل عبارت - 137 sin cos sin cos (sin cos )         6 6  کدام است؟ 3

)2  ) صفر1
1

2
  ) یک  4  ) دو 3    

mxخط -138 (m )y m   2 1  چقدر است؟ mسازد مقدار  می 45ها زاویهxبا جهت مثبت محور  2

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

اگر -139
k

sin
k


 



2

2

1

2
tanو  sin    4  در کدام ناحیه قرار دارد؟ گاه باشد آن 1

  ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

AOBاگر rدر دایره مقابل به شعاع  -140  60 هاشورخورده  و محیط قسمت( ) 
4

6
3

 باشد، مساحت دایره چقدر است؟ 

1(4    

2(8    

3(12    

4(16    

141 - ( )   رادیان در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟ 3

  ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

xکه درصورتی -142 y  30 باشد حاصل عبارتA sin( x y) cos( x y)   3 4 6  ام است؟کد 7

cos)2  ) صفر1 y2  3(cos y2  4 (siny  

حاصل عبارت -143
sin cos tan

A
cos cos tan

  
  

  

3 11

4 7 9
ازاي به   18  چقدر است؟ 

1 (3  2 (1  3(1    4صفر (  
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)tanحاصل عبارت -144 )cos( ) tan( )sin( )300 210 480   ام است؟ (اعداد داده شده بر حسب درجه هستند.)، کد840

1(
1
2

  2)4   1) 3  ) صفر2  

xاگر  -145


  
3

2
tanباشد، حاصل   x( sin sin x)


 2 2 21 2

4
   ، کدام است؟

1(sin x  2(cos x  3(sin x  4(cos x 

  )فصل سوم و چهارم)(فصل سوم (گفتار اول) ـ دهم  و فصل دوم ،فصل اول (گفتار سوم)((دوازدهم  شناسی زیست

  است؟ نادرستکدام عبارت  -146

  نقش دارد.اکسید  دي جایی بخش اعظمی از کربن هاي قرمز در جابه ) نوعی آنزیم غشایی در گلبول1

  نواسید وجود دارد.یوع آمن 20در طبیعت بیش از ) 2

  شود. الکترون بین عناصر به اشتراك گذاشته می يهاي آبگریز در ساختار سوم، تعدادنیرو) در 3

  هیدروژنی و یونی در ساختار سوم قابل مشاهده هستند. هاي) پیوند4

  کنند؟ می درستی تکمیل چند مورد از جمالت زیر، جمله مربوطه را به -147

  »....................هر پروتئین «

  ب) منحصراً در ساختار خود فقط آمینواسید دارد.  کند. الف) آنزیمی فقط درون و بیرون یاخته فعالیت می

  فعالیت دارد. 7تا  4حدود  pHد) آنزیمی در   ج) در ساختار دوم داراي پیوندهاي هیدروژنی است.

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  درستی بیان شده است؟  گزینه به کدام -148

  تواند انجام دهد. ها عملکرد اختصاصی دارند و هر آنزیم فقط یک نوع واکنش را می ) همه آنزیم1

  ها براي فعالیت بهتر به کوآنزیم نیاز دارند. ) اغلب آنزیم2

  بدن جانداران نقش دارند. اي در هاي بین یاخته هاي زیستی از نظر ساختاري در انتقال پیام ترین مولکول ) متنوع3

  از جنس پروتئین هستند.در بدن انسان  ساز هاي پادتن یاختهها بر خالف ماده مترشحه از  هاي سطح لنفوسیت ) گیرنده4

  کدام عبارت در مورد کاتالیزورهاي زیستی درست است؟ -149

  خنثی فعالیت دارند. pHبا  یایه ) همگی در محیط2  شوند. هاي آب می تولید مولکول ث) همگی با فعالیت خود باع1

  ها وجود دارد. همگی آندر ساختار  اشتراکی) نوعی پیوند 4  شود. ها می سازي واکنش ) همگی باعث افزایش انرژي فعال3

  کدام گزینه درست است؟ - 150

  اسیدي بهترین فعالیت را دارد. pHها نقش دارد، در  ) هر آنزیمی که در گوارش پروتئین1

  .ها نقش دارد فاقد خاصیت آنزیمی است تقال یونان  و  نقل) هر پروتئینی که در 2

  ها، پروتئینی هستند. تمام آنزیم) 3

  ماده غیرآلی دارد. هاي ترکیب شرکت دارد و دو نوع پیش واکنش در داردقرار ) آنزیمی که در غشاي گلبول قرمز 4

  اند؟ بیان شده نادرستیچند مورد از عبارات زیر به  -151

  د داروها) در خون نیز نقش دارد.نکه در حفظ فشار اسمزي خون نقش دارد در انتقال برخی مواد (مانالف) نوعی پروتئین 

  اي فقط در سیتوپالسم فعالیت دارد. یاخته ب) هر آنزیم درون

  باشد. می 8تا  6بهینه بیشتر مایعات بدن بین  pHج) 

  تواند موثر باشد. می ها د) هورمون گاسترین هماند هورمون سکرتین بر عملکرد برخی آنزیم

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

   ....................ساز انسان، هر  هاي پرفورین در یاخته -152

  ) آنزیمی، در ساختار اول خود پیوند پپتیدي دارد.1

  تواند چند ژن متفاوت را رونویسی کند. ) رنابسپاراز می2

  شود. ته تولید میکند، خارج از هس ) آنزیمی که در سیتوپالسم فعالیت می3

  هاي آن فرد را دارد. ) کروموزوم، تمام ژن4
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  در ارتباط با عوامل رونویسی کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 153

  اند و عموما با ایجاد ترکیباتی در ادامه رونویسی نقش دارند. ) داراي انواع مختلفی1

  شوند. ید میشوند در هسته تول انداز متصل می ها که به راه ) برخی از آن2

  شوند. ها سبب افزایش سرعت رونویسی در توالی افزاینده می ) برخی از آن3

  کند. ها و دنا را برقرار می ) رناي پیک رابطه بین آن4

  هستند؟ نادرستچند مورد از عبارات زیر  -154

  در همان سلول مؤثر باشد.هاي دیگر  الف) به طور طبیعی ممکن نیست در بدن زنبور عسل، بیان یک ژن در سلول، روي بیان ژن

  ها به نام عوامل رونویسی باشد. ب) ممکن نیست بیان هر ژن در کرم خاکی، وابسته به گروهی از پروتئین

  ه فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی باشد.توان ژنی یافت ک ج) می

  دهد. به آمینواسیدي در سیتوپالسم رخ میها، تغییر زبان اطالعات از نوکلئیک اسیدي   خالف یوکاریوتها بر د) در پروکاریوت

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  .................... تنظیم بیان ژن در پارامسی ....................تنظیم بیان ژن در استرپتوکوکوس نومونیا  - 155

  .تواند انجام شود در هسته نیز می) همانند ـ 2  باشد. خالف ـ تحت تأثیر عوامل رونویسی می) بر1

  خالف ـ امکان دارد ژن فاقد جایگاه آغاز رونویسی باشد.) بر4  شود. ر سیتوپالسم انجام می) همانند ـ فقط د3

  ؟کند زیر را به درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت -156

  »....................شود  که عوامل رونویسی به آن متصل می DNAهر بخشی از مولکول «

  شود. یند رونویسی میرا) باعث افزایش سرعت ف2    شود.  ) باعث خمیدگی دنا می1

  ریبوز وجود دارد. ها قند دئوکسی ) داراي مونومرهایی هستند که در آن4  انداز متصل شود. کند تا به راه ) به دنا بسپاراز کمک می3

  ؟نادرست نیستندچند مورد از عبارات زیر  - 157

  ک کدون پایان ترجمه است.الف) هر مولکول رناي پیک در باکتري اشرشیاکالي، حاوي ی

  شود. ریبوزوم تشکیل می Aب) همه پیوندهاي پپتیدي در جایگاه 

  انداز ویژه خود است. ج) در جاندارانی که محل رونویسی و ترجمه یکسان است، هر ژن داراي راه

  شود. یابند باعث خم شدن مولکول دنا می د) هر توالی از مولکول دنا که عوامل رونویسی به آن اتصال می

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  ....................هاي عصبی نوزاد پروانه مونارك ممکن است  در یاخته -158

  شوند. به جایگاه اول رناتن منتقل می Pهاي ورودي به جایگاه  tRNA) همه 1

  شوند. ، ابتدا وارد جایگاه سوم رناتن میAUGهاي داراي پادرمزه tRNA) همه 2

  شوند. رونویسی می 3ها، با آنزیم رنابسپاراز از tRNAهاي  ) همه ژن3

  شوند. ، ابتدا وارد جایگاه دوم رناتن میAUGهاي  ) همه رمزه4

  بیان شده است؟ نادرستیکدام گزینه به  -159

  ) قرار دارد.1روي کروموزوم شماره ( Rhجایگاه ژن مربوط به گروه خونی  )1

  باشد. آلل میعدد  4داراي  Rhیک کروموزوم مضاعف براي گروه خونی ) 2

  باشد. نوع فنوتیپ می 2نوع ژنوتیپ و  3در انسان داراي  Rhصفت گروه خونی ) 3

  هستند یکسان نیست. Ddنمود افرادي که دراي ژنوتیپ  هستند با رخ DDنمود افرادي که داراي ژنوتیپ  رخ) 4

  اند؟ چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده -160

  ها برابر خواهد بود. با انواع ژنوتیپها  یپتوانی باشد، انواع فنوت ها، هم الف) اگر رابطه بین آلل

  تویپ خالص دارد.وهیدرات گروه خونی است قطعا ژن وب) فردي که داراي فقط یک نوع کرب

  دهنده یک ژنوتیپ است. ، هر فنوتیپ نشانRhج) در صفت گروه خونی 

  ید گامت الزامی است.د) براي انتقال صفت به نسل بعد در جانداران، تول

  چهار) 4  سه )3  دو) 2  یک )1
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  ؟کند نمیکدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل  - 161

  »است. ......................از نوع  ......................ها  رابطه بین آلل«

1 (D  وd 2  ـ بارز نهفتگی (AI وBI 3  توانی مـ ه (R وW 4  ـ بارزیت ناقص (AI  وi توانی ـ هم  

  بیان شده است؟ نادرستیکدام گزینه به  -162

  نامند. هاي ارثی جانداران را صفت می شناسی، ویژگی در علم ژن )1

  گویند. هاي آن صفت می به انواع مختلف یک صفت، شکل) 2

  گویند. نمود می ود  و شکل ظاهري یا حالت بروز یافته صفت را رخنم ها را در فرد ژن ترکیب دگره) 3

  ها است. ها بیشتر از انواع فنوتیپ در رابطه بارزیت ناقص، انواع ژنوتیپ) 4

  ؟ندارددر کدام گزینه نیتروژن وجود  -163

  ) آدنوزین تري فسفات4  ) گوانین3  ) کروماتید2  ریبوز ) دئوکسی1

  ؟دنشو نمییاخته دیده زمان در یک  کدام موارد به طور هم -164

  ) عوامل رونویسی ـ افزاینده4  کننده ) اپراتور ـ فعال3  انداز ) افزاینده ـ راه2  ) مهارکننده ـ عوامل رونویسی1

165- RNA نداردکالي نقش در اشرشیا .....................یبوزومی در تشکیل پیوند بین مونومرهاي ر.  

  ) اپراتور4  زمرا پلی RNA) 3  کننده ) فعال2  ) مهارکننده1

  . .....................آب  .....................اي اکسیژن  در فرمول تنفس یاخته -166

  ) برخالف ـ مصرف 4  شود ) برخالف ـ تولید می3  ) همانند ـ مصرف  2  شود ) همانند ـ تولید می1

  شود. ترشح میدر آدمی  .....................هاي  عامل سطح فعال (سورفاکتانت) از برخی از یاخته -167

  اي ) استوانه4  ) سنگفرشی چند الیه3  ) سنگفرشی تک الیه2  ) مکعبی 1

  شود؟ قفسه سینه از جلو و عقب به کدام محدود می -168

  ها ـ ستون مهره نی درشت) 4  ) جناغ ـ دیافراگم  3  ) دیافراگم ـ جناغ2  ها ) جناغ ـ ستون مهره1

  گردد. می باز .....................ها به  رج شده و پس از تصفیه در ششخا .....................در گردش خون ششی خون از  -169

  ) دهلیز راست ـ بطن چپ4  ) دهلیز چپ ـ بطن راست3  ) بطن چپ ـ دهلیز راست2  ) بطن راست ـ دهلیز چپ1

  گیرند. منشاء می .....................هاي اکلیلی از  سرخرگ - 170

  ) بزرگ سیاهرگ زیرین4  ششی) سرخرگ 3  ) سیاهرگ ششی2  ) سرخرگ آئورت1

  زمان با کدام است؟ رال (دولختی) همبسته شدن دریچه میت -171

  ) انقباض بطن چپ4  نقباض دهلیز راست) ا3  چپ) انقباض دهلیز 2  ) انقباض بطن راست1

  باشد؟ در مورد فرایند استفراغ چند مورد درست می -172

  وند.ش اي داخلی منقبض می هاي ناحیه گردن و بین دنده الف) ماهیچه

  آید. پایین می به سمت خالف زبان کوچکگلوت بر ب) اپی

  باشند. الیه میاي تک  هاي پوششی که در مسیر استفراغ قرار دارند از نوع استوانه تمام یاختهج) 

  .کند شود و محتویات لوله حتی از بخش ابتداي روده به سمت دهان حرکت می قطعه کننده وارونه می د) جهت حرکات کرمی و قطعه

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  کدام عبارت صحیح است؟ - 173

  ) در کرم خاکی همانند ملخ روده بعد از معده قرار دارد.1

  ) در بزاق هماند مخاط مجاري تنفسی مواد ضدمیکروبی وجود دارد.2

  هاي غضروفی است. اي داراي حلقه مبادله هاي خالف نایژك) نایژك انتهایی بر3

  دار هستند. هاي مژك ها داراي یاخته هاي حبابک انند یاخته) تمام مجاري تنفسی هم4
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  هستند؟ نادرستچند مورد عبارات زیر  -174

  الف) معده انسان سالم قادر به ترشح آنزیم پپسین نیست.

  شوند. ب) پروتئازهاي معده همانند پروتئازهاي پانکراس در محیط اسیدي فعال می

  اکسیژن در بدن است.تر از کاهش  اکسید خطرناك دي ) افزایش کربنج

  کنند. هاي گردن به کاهش حجم قفسه سینه کمک می اي داخلی و ماهیچه هاي بین دنده اض ماهیچهب) در بازدم عمیق، انقد

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  بیان شده است؟ نادرستکدام گزینه   - 175

  کند. کربنات و هیدروژن تبدیل می یهاي ب ) آنزیم موجود در گویچه قرمز، اسید کربنیک را تولید و آن را به یون1

  یابد. کند و این گاز به هوا انتشار می اکسید خود را آزاد می دي ها، کربن به شش نکربنات با رسید ) یون بی2

  شود. اسید کربنیک با پیوستن به هموگلوبین، مانع اسیدي شدن خون می تجزیه) یون هیدروژن تولید شده پس از 3

  شود. ها، موجب آزاد شدن آن از هموگلوبین می یین اکسیژن در دسترس یاختهها غلظت پا ) در بافت4

  ....................ترین الیه دیواره ناي  كناز -176

  اند. ریز مخاط وارد آن شده ) غدد برون2  اي وجود دارد. ) در زیر آن بافت ماهیچه1

  ي کالژن فراوان تشکیل شده است.ها ) از بافت پیوندي با رشته4    ترین الیه دیواره ناي است. ) داخلی3

  ....................بخشی از مجاري تنفسی که فاقد غضروف است  - 177

  هاي حبابکی وجود دارد. ها کیسه ) در انتهاي هر یک از آن2  دار باشد. ) ممکن است فاقد مخاط مژك1

  واره خود است.هاي کششی در دی ) داراي گیرنده4  ) ممکن است توسط ماکروفژهاي سطحی محافظت شوند.3

  ....................شود که  هایی ترشح می در دستگاه تنفس انسان، عامل سطح فعال توسط یاخته -178

  هاي بافت پوششی مري است. ) جزیی از دیواره حبابک بوده و مشابه یاخته1

  ) توانایی ترشح موسین را در سطح داخلی خود دارند.2

  هاي اطراف خود است. مویرگغشاي پایه مشترکی با هاي  ) واجد یاخته3

  هایی وجود دارند که توانایی حرکت دارند. ها یاخته ) در مجاورت آن4

  ....................ترین مرحله از چرخه ضربان قلب انسان سالم و طبیعی  در کوتاه -179

  ماند. آئورت ثابت می ) فشار خون2ِ    شوند. هاي سینی بسته می ) دریچه1

  ماند. ها ثابت می بطن ) فشار خون4ِ  شوند. طنی باز میهاي دهلیزي ـ ب ) دریچه3

  »....................اي در میوکارد  هاي ماهیچه همه سلول« هستند؟  نامناسبچند مورد براي تکمیل جمله مقابل  -180

  ب) توسط صفحات بینابینی به همدیگر ارتباط دارند.  الف) دو هسته در سیتوپالسم خود دارند.

  کنند. د) در ساختار شبکه هادي قلب شرکت می  اي متصل هستند. رشته ج) به بافت پیوندي

  یک) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1

  است؟ نادرستکدام عبارت  Tدر نوار قلب انسان و در پایان موج  -181

  شود. ها می ) خون از دهلیزها وارد بطن1

  هستند. هاي سینی ششی و آئورتی بسته  ) دریچه2

  حفرات قلبی در حال استراحت هستند. اي شکلِ و استوانه بهاي منشع ) سلول3

  گردد. ها خارج می ) خون از بطن4

  باشد. می ....................گره دوم در قلب انسان،  ....................گره اول  -182

  خودي قلب ) برخالف ـ ویژه تحریک خودبه2  ) همانند ـ جزیی از بافت ماهیچه قلبی1

  ) بر خالف ـ در دیواره پشتی بطن راست قابل رؤیت4  در دیواره دهلیز چپ مرتبط  ) همانند ـ به دسته تار هادي3
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  بیان شده است؟ نادرستیکدام گزینه به  -183

  باشد. تر از گره دوم می هادي قلب، گره اول بزرگ  در بافت) 1

  باشد. ها نمی مدت زمان استراحت کلی دهلیزها در یک چرخه قلبی بیشتر از مدت زمان استراحت کلی بطن) 2

  شوند که توانایی تولید هورمون اریتروپویتین را دارد. متالشی میهاي خونی اندامی  هاي قرمز در اواخر عمر خود در مویرگ گلبول) 3

  پروتئینی که در خوناب در حفظ فشار اسمزي خون نقش دارد در انتقال برخی داروها نیز نقش دارد.) 4

  کند؟ یر جمله زیر را به درستی کامل میکدام گزینه بر اساس الکتروکاردیوگرام ز -184

  »....................در نقطه «

1 (C ها در حال انتشار است. پیام الکتریکی پایان انقباض بطن  

2 (E  بر خالف نقطه B لختی باز هستند. هاي دولختی و سه فقط دریچه  

3 (A گردند. هاي دهلیزي بطنی براي خروج خون از دهلیزها باز می دریچه  

4 (D ها در حال افزایش است. ها فشار خون دهلیز با وجود کاهش فشار خون در بطن  

  ....................گفت در فاصله  توان نمی -185

  هاي کار قلبی فشار خون آئورت در میانه این دوره به حداکثري رسید. اي انقباض بطنی از دوره ثانیه 3/0) 1

  هاي گره دهلیزي بطنی در حال انتشار باشد. ن یاختهپیام الکتریکی تحریکی میا Qو  P) دو موج 2

3 (T  تا QRS هاي کار قلبی فشار خون بطنی به طور پیوسته کاهش پیدا کند. بعدي از دوره  

  ثانیه فاصله زمانی وجود دارد. 9/1هاي کار قلبی  تر چرخه سوم از دوره تر چرخه اول تا صداي کوتاه ) صداي طوالنی4

  )از ابتداي گرما تا انتهاي فصل) 4تا ابتداي تکانه) ـ دهم (فصل  2از ابتداي حرکت با شتاب ثابت و فصل  1 دوازدهم (فصلفیزیک (

صورت سهمی مقابل است. شتاب این متحرك  کند، به حرکت می xثانیه در خالف جهت محور  3نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي خط راست   -186

چند
m

s2
  است؟ 

1 (5/2  

2 (5/3  

3 (4  

4 (3  

xنمودار سرعت ـ زمان متحرکی از مکان اولیه  -187 m 8  اي که کند، به صورت شکل مقابل است. در لحظه ، شروع به حرکت میخط راستروي 

  کدام است؟ SIترتیب در  ، بردار شتاب و بردار مکان بهدهد این متحرکت تغییر جهت می

  

1(  4 ،32  

2(4 ،26  

3(3 ،32  

4(3 ،26  

  

هـاي  ترتیب بـا شـتاب   زمان، به صورت هم متري هم قرار دارند، به سمت هم به 1200از دو نقطه که در فاصله  Bو  Aدو متحرك  - 188
m

s


2
و 2

m

s2
4 

رسند، اندازه اختالف سرعت دو متحرك چند اي که به هم می کنند. در لحظه شروع به حرکت می
m

s
  است؟ 

1 (120  2 (160  3 (40  4 (100  
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لیه متحركاست. اگر سرعت او کت روي خط راست مطابق شکل زیررنمودار شتاب ـ زمان متحرکی در ح  -189
m

s
 8باشد، سرعت متحرك پـس از   5

  ثانیه کدام است؟

  

1 (4  

2 (9  

3 (8  

4 (11  

  

رسـد. ایـن متحـرك     می v3جایی، تندي آن به متر جابه 10کند و پس از  با شتاب ثابت شروع به حرکت می xروي محور  vاي با تندي اولیه  ذره -190

  برسد؟ v5جا شود تا تندي آن به چند متر دیگر جابه

1 (40  2 (10  3 (20  4 (30 

vشود و معادله سرعت آن بر روي خط راست به صورت  به جسمی وارد می N16نیروي ثابت  -191 t 2   است؟ kgم چند باشد. جرم جس می 4

1 (6  2 (8  3 (10  4 (12  

کنیم. کدام گزینه در مورد وزنـه   ایم و ریسمان دیگر را به قسمت انتهایی وزنه متصل می اي را با ریسمانی از سقف آویزان کرده مطابق شکل وزنه -192

  درست است؟

  شود. ) اگر ریسمان پایینی را به آرامی بکشیم ریسمان پایینی پاره می1

  شود. ریسمان پایینی در هر صورت ریسمان پایینی پاره می) با کشیدن 2

  شود. اي در یک لحظه بکشیم ریسمان پایینی پاره می ) اگر ریسمان پایینی را به صورت ضربه3

 شود. ) با کشیدن ریسمان پایینی در هر صورت ریسمان باالیی پاره می4

قرار دارد و قایق روي آب ساکن است. اگر شخص با شـتاب   kg150جرمداخل یک قایق به  kg75شخصی به جرم  -193
m

s2
بـه سـمت راسـت     3

  کند، قایق چگونه حرکت خواهد کرد؟ (از اصطکاك قایق با آب صرف نظر کنید.) حرکت می

) قایق با شتاب1
m

/
s2

1   رود. به چپ می 5

) قایق با شتاب 2
m

/
s2

1   رود. به راست می 5

) قایق با شتاب3
m

s2
  رود. به چپ می 6

 ماند. ) قایق ساکن می4

باشـد،   N1360هوا در این لحظـه کند. اگر نیروي مقاومت  مدتی پس از یک پرش آزاد در میانه مسیر، چترش را باز می kg80چتربازي به جرم -194

  کند؟ کدام گزینه شتاب چترباز و نوع حرکتش را در این لحظه درست بیان می

 ، کندشوند5/3) 4  ، تندشوند5/3) 3  ، کند شونده7) 2  ، تندشونده7) 1

/توسط طنابی همگن به جرم kg2مطابق شکل جسمی به جرم -195 kg0 چنـد نیوتـون    Aاز سقف آویزان است. نیروي کششی طناب در نقطـه   2

( است؟
m

g
s


2

10(  

1 (5/21  

2 (21  

3 (22  

4 (5/20 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »11«صفحه                                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 ل انجام محاسباتمح

 

و ثابت فنر cm17مطابق شکل زیر فنري با جرم ناچیز با طول اولیه -196
N

m
بسته شده و مجموعه بـا شـتاب   kg3جسمی به جرم به 900

m

s2
در  5

متـر اسـت؟    راستاي قائم به سمت پایین در حال حرکت است. اگر نوع حرکت جسم کندشونده باشد، طـول فنـر در ایـن حالـت چنـد سـانتی      

)
m

g
s


2

  ف نظر شود.)و از مقاومت هوا صر 10

  

1 (22  

2 (20  

3 (24  

4 (21  

NF) را با1در شکل زیر اگر نیروي عمودي سطح از طرف دیوار ( -197
1

NF) را با2و از طرف دیوار ( 
2

نشان دهیم، 
N

N

F

F
1

2

  برابر کدام گزینه است؟ 

sin(جسم در حال تعادل است , 
6

37
10

(  

1 (
3

2
   

2(
2

3
    

3(
7

3
    

4(
3

7
   

kرا چند نیوتون کاهش دهیم تا جسم در آستانه حرکت قرار گیرد؟ ( Fدر شکل زیر اندازه نیروي افقی  -198 s
m

g , / , /
s

    
2

10 0 3 0 5(  

  

1 (5  

2 (25  

3 (30  

4 (35  

  

Fنیروي kg4به جسمی به جرم  -199


) مطابق شکل زیـر باشـد ضـریب    F) برحسب نیروي وارد شده (fشود. اگر نمودار نیروي اصطکاك ( وارد می 

اصطکاك جنبشی و ایستایی به ترتیب کدام است؟ (
m

g
s


2

10(  

1 (6/0 ،8/0  

2 (4/0 ،3/0  

3 (3/0 ،4/0  

4 (8/0 ،6/0  
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ها نیـروي چنـد نیوتـونی وارد     درون یک ناوه بدون اصطکاك قرار دارد. این جسم به هر یک از دیواره kg2اي همگن به جرم  در شکل زیر کره -200

کند؟ ( می
m

g
s


2

10(  

1(10 2    

2 (10  

3(5 2    

4 (5  

 

باشـد،   Bدو برابـر چگـالی    Aو همچنین چگالی  Bدو برابر گرماي ویژه  Aاگر گرماي ویژه  ،ایم گرماي مساوي داده Bو  Aحجم  به دو جسم هم -201

  است؟ SIدر  Bچند برابر تغییر دماي جسم  Aتغییر دماي جسم 

1 (4  2(
1

2
    3 (1  4(

1

4
   

ایم. اگر نمودار تغییرات دما برحسـب زمـان    وات گرما گرفته 4که در یک وسیله سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ ثابت  g500از جسمی به جرم -202

م چندمطابق شکل زیر باشد، گرماي ویژه این جس
J

g K
  است؟ 

1 (24/0  

2 (240  

3 (48/0  

4 (480  

ــدیل  -203 ــراي تب ــاي الزم ب ــخ kg2گرم C60ی  ــار آب ــه بخ ــت؟ C100ب ــاژول اس ــد مگ ( چن
g

c
kg K


  خ ی و 2100 

J
c

kg K


آب 4200 

Fو
J

L
kg

  3336 vو 10
J

L
kg

  32268 10(  

1 (4/6  2 (1/6  3 (3/6  4 (2/6  

باشد، گرمـاي ویـژه آب چنـد     C60اندازیم. اگر دماي تعادل می C15گرم با دماي m2، قطعه فلزي به جرمC75گرم آب با دماي mداخل  - 204

  برابر گرماي ویژه فلز است؟

1 (8  2(
1

8
    3 (6  4(

1

6
    

  است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -205

  ) رسانش گرمایی یک تیر چوبی از یک لوله فلزي کمتر است.1

  شود. وجب نسیمی از سمت دریا به سوي ساحل میها، پدیده همرفت م ) شب2

  ترین روش انتقال گرما، تابش است. ) سریع3

  هاي روشن، تابش گرمایی کمتري نسبت به سطوح ناصاف، تیره و مات دارند. ) سطوح صاف، درخشان با رنگ4

، Bو رسانندگی گرمایی میله  Bمیله برابر طول  A ،3یکسان است. اگر طول میله  Bو  Aدر شکل مقابل، سطح مقطع دو میله فلزي  - 206
1

2
 Aمیلـه   

  چند درجه سلسیوس است؟ (تبادل گرمایی با محیط خارج ناچیز است.) Bو  Aباشد، دماي محل اتصال دو میله 

1 (72  

2 (78  

3 (68  

4 (64  
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Oگاز موجود در مخزن چند گرم اسـت؟ (  جرماست.  C27و دماي atm2حاوي گاز اکسیژن در فشار lit6مخزنی به حجم -207
g

M
mol


2

32 

و
J

R
mol K

8 وatm pa 51 10( 

1 (32  2 (4  3 (16  4 (8  

زاي گا مقداري گاز در مخزنی قرار دارد و فشار پیمانه -208
1

4
فشار هواي محیط است. اگر در دماي ثابت تمام این گاز را به مخزنی منتقـل کنـیم کـه     

 اي گاز چند برابر حالت اول است؟ درصد کمتر از مخزن اولیه باشد، فشار پیمانه 25حجمش 

1(
2

3
    2(

4

3
    3(

3

4
    4(

8

3
     

است. گاز را چند درجـه سلسـیوس گـرم     محبوسمطابق شکل، مقداري گاز آرمانی درون یک استوانه (سیلندر) و زیر پیستون بدون اصطکاکی  -209

  باال برود؟ cm2کنیم تا پیستون

1 (50  

2 (250  

3 (125  

4 (75  

  شود؟ رسانیم. چگالی گاز چند برابر می می C127به C27ي گازي را با ثابت بودن حجم ازدما -210

1(
4

3
    2 (1  3(

3

4
    4(

4

5
    

(تا ابتداي محلول و  3)) ـ فصل 65(از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه  2پایه دهم (فصل ) ـ 1شیمی (پایه دوازدهم (کل فصل 

  ))100ها (صفحه  شونده مقدار حل

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -211

  روند.   اکسید در آب از بین می ) کیسه تنان داراي اسکلت آهکی، با افزایش مقدار کربن دي1

  افزایند.   عنوان اکسید نافلزي به خاك می وري، مقداري آهک را به ش بهره) کشاورزان براي افزای2

  ) سیمان همانند شربت معده خاصیت بازي دارد. 3

pH) باران با خاصیت اسیدي داراي4    است.   7

  اند؟ هاي زیر درست چند مورد از عبارت -212

  نه کمتر از تغییرات دماي بیرون آن است.الف) در یک روز زمستانی تغییرات دماي درون گلخا

  توانند به راحتی از الیه پالستیکی عبور کنند. ب) در گلخانه پرتوهاي الکترومغناطیس با طول موج کوتاه نمی

  شود. کند و سبب گرم شدن کره زمین می هاي سازنده هواکره (هواي پاك) زمین، مانند الیه پالستیکی براي گلخانه عمل می پ) ترکیب

  

  

  

  روز به صورت                                 است. ت) نمودار تقریبی دماي درون یک گلخانه در طول شبانه
  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  هاي زیر درست هستند؟ با توجه به شکل فرضی زیر چه تعداد از گزاره -213

  در برابر تابش خورشید باشد.  CO2هاي تواند بیانگر عملکرد مولکول آ) شکل می

  است.  bبیشتر از  aب) توانایی حمل انرژي پرتوهاي 

  شود.   ) از زمین میbاي مانع از خروج کامل گرماي آزاد شده (پرتوهاي  پ) گازهاي گلخانه

Cدر هواکره سبب کاهش میانگین دماي کره زمین تا cهاي  ت) افزایش مقدار مولکول 18 شود.  می  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

a b
c

www.konkur.in

forum.konkur.in



آزمون آزمایشی پیشروي ـ تجربی دفترچه                                                                         »14«صفحه   
                    

 محل انجام محاسبات

 
 

هاي حاصل از سوختن کمتـر و قیمـت    ترتیب از راست به چپ فرآورده یک به سنگ کدام هاي بنزین، گاز طبیعی، هیدروژن و زغال از بین سوخت -214

  بیشتري دارند؟

  سنگ زغال) بنزین ـ 4  ) هیدروژن ـ هیدروژن3  سنگ ـ گاز طبیعی ) زغال2  سنگ ) هیدروژن ـ زغال1

  ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ هاي زیر به گزاره نادرستیدرستی یا  -215

  ترین مقدار اوزون در الیه استراتوسفر قرار دارد.   آ) بیش

  پذیري آن از اکسیژن بیشتر است.  ب) نقطه جوش اوزون همانند واکنش

  شود.  اکسید تبدیل می اي رنگ نیتروژن دي از قهوهپ) گاز نیتروژن طی یک واکنش، به همراه گاز اکسیژن به گ

  پذیر است.  هاي قابل شارژ، بازگشت ت) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن همانند واکنش موجود در باتري

  ) درست ـ درست ـ نادرست ـ درست2  ) درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست  1

  ست ـ درست  ) نادرست ـ درست ـ در4  ) درست ـ درست ـ درست ـ نادرست3

  کند؟ درستی کامل می کدام گزینه زیر جاهاي خالی گزاره زیر را به -216

  »یک نمونه گاز رابطه مستقیمی دارند. .....................و  .....................ثابت،  .....................در «

  ) حجم و فشار ـ دما ـ مقدار ماده4  ده ـ حجم ـ دما) فشار و مقدار ما3  ) دما و مقدار ماده ـ حجم ـ فشار2  ) دما ـ فشار ـ حجم1

  شود؟   لیتر گاز نیتروژن با مقدار کافی گاز هیدروژن در شرایط استاندارد و بهینه، چند گرم آمونیاك حاصل می 42در واکنش هابر، طی واکنش  -217

(N , H : g .mol )  114 1   

1 (87/31  2 (75/63  3 (15/58  4 (31/67  

  هاي زیر درست هستند؟ رهچه تعداد از گزا -218

  هاي کره زمین تقریباً ثابت است.  آ) جرم کل مواد حل شده در آب

  ها تشکیل شده است.  هاي کوچک و یون ب) هواکره همانند آب کره از مولکول

  کنند.  ها نقش اصلی را ایفا می هاي انجام شده در زیست کره، کوچک مولکول پ) در واکنش

  ا مخلوطی همگن است. ها و دریاه ت) آب اقیانوس

  ) چهار4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک  1

  هاي (آ) و (ب) و (پ) در هر گزینه از راست به چپ خوانده شود.) هاي (آ)، (ب) و (پ) در کدام گزینه آمده است؟ (پاسخ پرسش پاسخ درست پرسش - 219

  شده در آب دریا تک اتمی است یا چند اتمی؟ ترین آنیون حل آ) فراوان

  برداري در کره زمین کدام است؟ شیرین قابل بهرهآب ع ترین منب ب) مهم

  شده در آب دریا کدام است؟ ترین کاتیون حل پ) فراوان

    Naهاي زیرزمینی ـ ) تک اتمی ـ آبNa      2هاي یخ ـ ) تک اتمی ـ کوه1

Mgهاي یخ ـ ) چند اتمی ـ کوه3 2    4هاي زیرزمینی ـ ) چند اتمی ـ آبMg 2    

  ها درست است؟ هاي زیر، چند مورد از مطالب زیر، درباره آن شکلبا توجه به  -220

  
   توان استفاده کرد. آ) از آزمایش باال براي شناسایی یون باریم در محلول آبی می

  و محلول در آب است.  Dبا  Bهاي واکنش  یکی از فرآورده Cب) 

  است.  5 دهند و مجموع ضرایب در معادله موازنه شده، برابر با هم واکنش می Dو  Cپ) 

  شود، که محلول در آب است.  تولید می Bفرآورده  Dبا  Cت) از واکنش 

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک1
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  رسوب حاصل از واکنش سدیم فسفات و کلسیم کلرید کدام است؟نسبت ضریب رسوب حاصل از واکنش نقره نیترات و سدیم کلرید به ضریب  -221

1 (1  2(
1

6
    3 (6  4(

1

2
    

  هستند؟ نادرستهاي زیر  کدام گزاره - 222

  آ) رسوب حاصل از واکنش سدیم کلرید و نقره نیترات، سفید رنگ است. 

  افزایند.  ي یون فلوئورید به آب آشامیدنی میها، مقدار زیاد ب) براي سالمت دندان

  کنند.  پ) براي تهیه آب مقطر، از فرآیند تقطیر آب ناخالص استفاده می

  شوند.  ت) هنگام تشکیل برف و باران مقدار کمی از مواد حل شده در آب از آن جدا می

  ) آ و ب و ت4  ) ب و ت3  ) پ و ت2  ) آ و پ1

  هاي زیر درست است؟ ختار فضایی یونکدام گزینه زیر با توجه به سا -223

NH)) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از این دو یون به شکل1 ) SO4 2   خواهد بود.  4

  ) شمار کاتیون به آنیون در ترکیب حاصل از این دو یون برابر یک خواهد بود.  2

  گذارد.   و گوگرد مورد نیاز را در اختیار گیاه می) ترکیب حاصل از این دو، یکی از کودهاي شیمیایی است که هیدروژن 3

  اتم است. 10هاي ترکیب حاصل از این دو یون برابر  ) مجموع شمار اتم4

کرومـات و آرسـنات    هـاي سوپراکسـید، دي   موجود در گروه اول جدول تناوبی با آنیون  (M)اگر فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش فلز  -224

MO2 ،Mصورت ترتیب به به Cr O2 2 Mو 7 ASO3 هاي مذکور با انواع  باشد، فرمول شیمیایی کدام جفت از ترکیبات زیر که حاصل از آنیون 4

 درستی نوشته شده است؟ هاست، به کاتیون

1((NH ) Cr O Mg O4 2 2 7 2    2(AlCr O KO2 7 2    3(LiASO Na Cr O4 2 2 7    4(Ca(O ) AlASO2 2 4    

 هاي سازنده هر ترکیب و هم براي نسبت شمار آنیون به کاتیون قابل استفاده است؟ کدام مقایسه زیر هم براي شمار اتم -225

    آلومینیم سولفات <) پتاسیم نیترات 2    لیتیم کربنات <) سدیم هیدروکسید 1

  اکسید (III)آهن  <) آمونیوم نیترات 4    منیزیم کربنات <د ) آلومینیم کلری3

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -226

  اند.   هاي سازنده آمونیوم با پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصل شده ) اتم2  شود. مول یون تولید می 3) از انحالل دو مول سدیم کربنات در آب 1

  ) یون هیدروکسید همانند آمونیوم و فسفات، یونی چند اتمی است.  4  یکدیگر هستند. ) ساختار فضایی یون نیترات و کربنات مشابه 3

  هستند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از گزاره -227

  آ) سس مایونز برخالف شربت معده مخلوطی همگن و پایدار است. 

  گیرند.  هاي صابون، اطراف آن را بارهاي مثبت فرا می ب) با احاطه شدن چربی توسط مولکول

  پ) ارتفاع کف در مخلوط آب دریا و صابون کمتر از ارتفاع آن در مخلوط آب چشمه و صابون است. 

  تواند نور را از خود عبور دهد.  ت) رنگ پوششی همانند ژله می

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک  1

  کدام گزینه درست است؟ - 228

  اتیون به آنیون آن بیشتر است.  کننده صابونی، نسبت شمار ک کننده غیرصابونی به نسبت پاك ) در پاك1

  چسبد.   کننده می هاي صابونی، چربی به زنجیر آلکیل پاك کننده هاي غیرصابونی برخالف پاك کننده ) در پاك2

  کننده صابونی است.   پذیري پاك کننده غیرصابونی به علت وجود حلقه بنزن در فرمول شیمیایی آن در آب کمتر از انحالل پذیري پاك ) انحالل3

  کننده صابونی هم کربن آن است.   هاي اکسیژن در یک پاك کننده غیرصابونی بیشتر از شمار اتم هاي اکسیژن در یک پاك ) شمار اتم4

اسـید کـدام    حاصل شود. ثابـت یـونش   50لیتر آب، محلولی با درصد یونش  میلی  500گرم هیدروفلوئوریک اسید در  04/0اگر ضمن حل کردن  - 229

  است؟

(H , F : g .mol )(log / )  11 19 2 0 3   

1 ( 31 10  2 ( 32 10  3 ( 34 10  4 ( 38 10   
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 محل انجام محاسبات

 
 

Naچند مورد از موارد زیر در ارتباط با -230 O2 صحیح است؟  

  کند. لیزي ایجاد می الف) یک ترکیب یونی است و در سطح پوست، احساس

  در محلول آن با رنگ این کاغذ در تماس با محلول آمونیاك، متفاوت است.  pHب) رنگ کاغذ 

  شود.  مول یون در آب تولید می 4ازاي حل شدن هر مول از آن،  پ) به

  شود.  فاده میت) نام هیدروکسید آن سود سوزآور است که براي تهیه صابون طبیعی هم است

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو2  ) یک1

درستی صورت گرفته است؟ (هر سه آزمایش در دماي اتاق انجـام   با توجه به قدرت اسیدي و معادله یونش اسیدهاي زیر در آب، کدام مقایسه به -231

  گرفته است و غلظت اسیدي یکسان است.)

    پ) سولفوریک اسید  ب) استیک اسید  آ) فورمیک اسید

  آب ) قدرت اسیدي: پ2  بآن یونیده شدن اسید: پ) میزا1

  پآثابت یونش: ب )4  آپهاي حاصل از یونش موجود در محلول: ب ) غلظت یون3

 کدام گزینه زیر درست است؟ (هر چهار گزینه در دماي اتاق درنظر گرفته شود.) -232

  یابد.   اسید کاهش می HX ،pH قوي ) با افزایش غلظت محلول1

    کمتر باشد، قدرت اسید بیشتر خواهد بود. HX) هر چه غلظت محلول 2

  یابد.   افزایش می aK) با افزایش غلظت محلول،3

   یابد.    ) با کاهش غلظت محلول اسید قوي، غلظت تعادلی یون هیدرونیوم افزایش می4

  کدام گزینه زیر درست است؟ -233

  ت.  ) رابطه بین غلظت یون هیدرونیوم و غلظت یون هیدروکسید در یونش آب خالص به صورت خطی اس1

  ) در محلول اسیدي، یون هیدروکسید وجود ندارد.  2

3 (pH محلول خنثی در دمايC25 است. 7برابر    

  یابد.   آن افزایش می pH) با افزودن شیر ترش شده به آب خالص، 4

  است؟ نادرست ، کدام گزینه با توجه به آنداشته باشیم 05/0موالر نیترو اسید با درجه یونش  2/0اگر  - 234

  صورت تعادلی است.   ) معادله یونش آن در آب همانند معادله یونش هیدروسیانیک اسید در آب به1

  مانده پس از یونش است.   هاي حاصل از یونش آن کمتر از غلظت اسید باقی ) غلظت نسبی یون2

  ر است.  کمتموالر هیدرو برمیک اسید  15/0) رسانایی الکتریکی آن از محلول 3

4 (pH  است. 7/0چنین محلولی برابر  

  باشد. درجه یونش آن کدام است؟  3/1موالر و  1/0ترتیب برابر  آن به pHو  HAاگر غلظت تعادلی اسید ضعیف  -235

1 (5/0  2 (2/0  3 (13/0  4 (33/0  

pHبا NaOHلیتر محلول باز قوي  میلی 100اگر  - 236 / 12 pHید باتوسط حجم مشخصی از هیدروکلریک اس 6 / 1 خنثی شود، حجم نهـایی   7

  محلول کدام است؟

1 (200  2 (300  3 (400  4 (500  

  باشد، نسبت غلظت یون هیدرونیوم در محلول اول به محلول دوم کدام است؟ HBمحلول اسید  pHواحد بیشتر از  HA ،2محلول اسید  pHاگر  - 237

1 (2  2(
1

2
    3( 100  4(

1

100
    

pHدر محلولی با -238 /11 4نسبت غلظت یون هیدرونیوم به غلظت یون هیدروکسید در دماي اتاق کدام است؟ ، 

1( 104 10    2( 1016 10    3( 104 10    4( 1016 10    

گردد.  مول بر لیتر تولید می 3/0لیتر محلول نمک با غلظت  میلی 150کربن،  14ضمن واکنش مقداري سدیم هیدروکسید با یک اسید چرب داراي  -239

C)جرم اولیه اسید چند گرم بوده است؟ , O , H : g .mol )   112 16 1   

1 (69/7  2 (13/5  3 (52/20  4 (26/10 

 است؟ نادرستکدام گزینه زیر  - 240

1 (pH  است.   5/1شیره معده در حدود 

  شود. ) از واکنش ماده مؤثر شیر منیزي و اسید معده، یک مول آب تولید می2

  دهند.  هاي موجود در اسید و باز، تنها هیدروکسید و هیدرونیوم با هم واکنش می ) طی واکنش خنثی شدن از یون3

   عنوان ماده مؤثر موجود در ضد اسیدها ایفاي نقش کند. تواند به ید می) سدیم هیدروژن کربنات همانند آلومینیم هیدروکس4
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 ل انجام محاسباتمح

 

  

  
  

  

  

     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستاندوم اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

   زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)

   دین و زندگیدین و زندگی

   معارف اقلیتمعارف اقلیت

   گلیسیگلیسیزبان انزبان ان

   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

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  
  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 21/9/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس چهارم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: از درس پانزدهم تا انتهاي درس هجدهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

  فتم و هشتم پایه دهم: درس ه

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا درس هشتم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس چهارم و پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس دوازدهم

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  درس سوم تا انتهاي درس پنجمپایه دوازدهم: بخش اول از 

 پایه دهم: از درس دوازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )56) ـ درس دوم (تا انتهاي صفحه 34پایه دوازدهم: درس اول (از صفحه 

 پایه دهم: درس چهارم و درس چهارم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  پایه دوازدهم: فصل دوم ـ فصل سوم: درس اول

  : فصل ششم2دهم: ریاضیپایه یاز

 : فصل سوم1پایه دهم: ریاضی

  شناسیشناسی  زیستزیست
  )2تا آخر ـ فصل سوم ـ فصل چهارم (تا انتهاي گفتار  2پایه دوازدهم: فصل دوم (از ابتداي گفتار 

 پایه یازدهم: فصل سوم و چهارم

 فصل سوم و چهار شناسیشناسیزمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 ومپایه دهم: فصل د

  شیمیشیمی
  (ابتداي برقکافت آب) 54پایه دوازدهم: فصل دوم از ابتدا تا صفحه 
  ) تا انتها 100شونده (صفحه  پایه دهم: فصل سوم از ابتداي محلول و حل

  حسابانحسابان

  )44الی  23پایه دوازدهم: فصل دوم (صفحه 

  )112الی  110: فصل چهارم: درس چهارم (صفحه 1پایه یازدهم: حسابان

 )68الی  47: فصل سوم (صفحه 1ریاضیپایه دهم: 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

: 3) و درس سوم ـ هندسه14پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم از ابتداي تقسیم (صفحه 

  فصل اول: درس سوم ابتداي دترمینان و کاربردها و فصل دوم: درس اول

  : فصل چهارم1پایه دهم: هندسه

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
  مپایه دوازدهم: فصل دو

 پایه دهم: فصل دوم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس سوم16پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 

 پایه دهم: فصل چهارم و پنجم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا انتهاي درس هشتم

 (فصل اول و دوم) بخش اول (فصل چهارم) و بخش دوم  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: درس اول، هفتم، دهم و یازدهم

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس سوم و چهارم

 پایه دهم: از درس یازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  تاریخ تاریخ 
  جمپایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پن

 پایه دهم: از درس سیزدهم تا انتهاي درس شانزدهم

  جغرافیاجغرافیا

) و درس سوم تا ابتداي 32پایه دوازدهم: درس دوم از ابتداي مدیریت روستاها از (صفحه 

  )52نقل آبی (صفحه  و حمل

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )40تا آخر صفحه  21از صفحه پایه دوازدهم: فلسفه: دروس چهارم و پنجم (

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: منطق: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 درس سوم و چهارم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  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  گلیسیزبان ان  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  واحد آزمونواحد آزمون  تولید:تولید:

  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//88//3030جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                           آزمون آزمایشی پیشرويـ  تجربیدفترچه نامه  پاسخ

  فارسیادبیات 

  ـ معناي صحیح واژگان دیگر بدین صورت است:» 1«گزینه  -1

  خود: کالهی فلزي است.

  .درباره یک کتابآمیز  تودن، نوشتن یادداشتی ستایشس: فریظت

  معنی واژه)ترکیبی ـ نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی سازند. خدنگ: چوبی سخت و محکم است که از آن تیر و نیزه می

  صورت است: ـ معناي صحیح واژگان بدین» 2«گزینه  - 2

  معنی واژه)ترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی ملک: سرزمین / اجنبی: بیگانه شرزه: خشمگین / دار

  شمشیر و خنجر دارد.» آهیختن«بیت دیگر معناي سه است در حالی که در » حرکت کردن«در بیت نخست » برکشیدن«ـ مفهوم » 1«گزینه  - 3

  معنی واژه)ـ  سیزدهمس درنژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی

  امال)ـ  دوازدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» مزاح«و » عنان«هاي  ـ واژه» 2«گزینه  -4

  امال)ـ  پنجمدرس نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایینادرست است. » ارغند« ةواژـ » 4«گزینه  -5

  ها: هاي نادرست در گزینه ـ واژه» 3«گزینه  -6

  امال) ترکیبی ـ نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی خصم»: 4«یب / گزینه سالح و مه»: 3«گزینه /  اشباه»: 2«گزینه /   سفاهت»: 1«گزینه 

  ـ تاریخ ادبیات) ترکیبینژاد) ( (طباطباییر است. بن منو وحید از محمدـ اسرارالتّ» 1«گزینه  -7

تشبیه / گـرم   تشخیص و استعاره / بازار تماشا  حسن تعلیل / گل ر تماشاي معشوق استـ علت وجود شبنم روي گل گرم بودن بازا» 3«گزینه  - 8

  هاي ادبی) آرایهترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی بودن بازار کنایه از رونق داشتن.

کنایه از خسـیس بـودن.   » ه کیسه بودنبست«کنایه از ظاهر خوش داشتن و » گشاده ابرو بودن«ـ در بیت نخست دو عبارت کنایی وجود دارد:   »1«گزینه  - 9

  ها: بررسی سایر گزینه

  برداشتن کنایه از آشکار کردن. پرده»: 2«گزینه 

  توجهی کردن   پنبه در گوش کردن کنایه از بی»: 3«گزینه 

  هاي ادبی) آرایهـ  دوازدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی یر گلیم زدن کنایه از تالش براي پنهان کردن چیزي آشکارطبل ز»: 4«گزینه 

 ها:  اسب وجود ندارد. بررسی سایر گزینهایهام تن» 3«در بیت ـ » 3«گزینه  -10

 چمن مجازاً باغ »: 1«گزینه 

  و زیبا ) راست قامت2) راستی و درستی  1راست دو معنا دارد: 

  آورد: تشخیص و استعاره عنبر زلف: اضافه تشبیهی / سنبل خط تو بر یاقوت برات می»: 2« ۀگزین

  مصراع اول خامی مثل من را ببین که سوخته: پارادوکس / مصراع دوم: پخته و خام: تضاد»: 4« گزینۀ

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایهـ  پایه دوازدهم(کتاب همراه علوي) (

هست / ایهـام تناسـب در    »د«شود / استعاره در قسمت  حذف می» 4«و » 2«هاي  وجود دارد، پس گزینه »ب«ارادوکس در مورد ـ پ» 3«گزینه  - 11

  کند اما نگاه به معنی نگریستن، با چشم تناسب ایجاد کرده است. در ترکیب نگاه داشتن آمده. نگاه ندارد یعنی حفظ نمی »الف«مورد 

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایهـ  دهم(کتاب همراه علوي) (پایه دواز

 اند.  ممال شده» عتیب«و » جهیز«، »کتیب«هاي  شود. واژه ـ در بیت سوم واژه ممال یافت نمی» 3«گزینه  -12

  دستور) ـ دوازدهمدرس  نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی

 به کار رفته است. » به«در معناي » 2«ي مفعولی است. در گزینه »را«ها  در همه گزینه» را« ةواژـ » 2«گزینه  -13

  دستور) ـ چهاردهمدرس  نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی

  دستور)ـ  دومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطباییبه کار رفته است. » شدن«در معناي » آمدن«ـ در بیت سوم » 3«گزینه  -14

  هاي وصفی ابیات بدین صورت است: ـ ترکیب» 2«گزینه  - 15

  عنبرفشان طرّةپرور ـ  حاین باد ـ باد رو»: 1« گزینۀ

  یک شکم ـ دو روح ـ دو مغز ـ یک پوست»: 2« گزینۀ

  بخت کدام خاك ـ آن خاك ـ خاك نیک»: 3« گزینۀ

  دستور)ـ  پنجمدرس ـ  دوازدهم نژاد) (پایه  (طباطبایی هرگه ـ طاق آبگون»: 4« گزینۀ

  هاي دیگر فعل به قرینه معنوي حذف شده است: هدر گزین حذف به قرینه لفظی است.» است«ـ در بیت چهارم فعل » 4«گزینه  -16

  ]است[ناعت به دوشاب خویش نکوتر ق»: 1« گزینۀ

  !]باد[حرامت »: 2« گزینۀ

  دستور)ـ  سومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی ]باشد[چه زر  ]باشد[چه سنگ »: 3« گزینۀ
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 ـ آزمون آزمایشی پیشروي جربیتدفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

» 4«عنوان یک پدیده مذموم اجتماعی فقط در گزینه  ب است، رشوه بهـ مفهوم عبارت صورت سؤال درخواست رشوه از طرف محتس» 4«گزینه  -17

  ها: مفاهیم سایر گزینه آمده است: رشوه گرفتن از مردم نشانه فساد است.

  عظمت مقام ممدوح»: 1« گزینۀ

  آید. که به سراغ همه می ناگزیري مرگ و این»: 2« گزینۀ

  )قرابت معناییـ  دومدرس ـ  پایه دوازدهم(کتاب همراه علوي) ( توقع خداوند بخشش بی» 3« گزینۀ

موضـوع  » 4«صفت و ناالیق و ظالم اشاره کرده است اما در گزینه هر سه به موضوع پادشاهی اهریمن» 3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 4«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  سومدرس ـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمبیت، حضور بیگانگان است. 

  برد، و زندگی سرتاسر تالطم و موج را پذیرفته است. ها حسرت نمی ـ معنی ابیات سؤال: او به خواب مرداب» 4«گزینه  -19

  ها: بررسی سایر گزینهشاعر باور دارد که موج تا هنگامی موج است که آرام نگیرد، زیرا به محض آرام گرفتن، نابود خواهد شد. »: 4«معنی بیت گزینه 

  )قرابت معناییـ  دهمدرس ـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم فهمد کسی که عاشق نیست حال عاشق را نمی»: 3« گزینۀت به اصل / بازگش»: 2«و » 1« گزینۀ

  ها: بررسی سایر گزینهدعوت به مبارزه با ظلم است. » 4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  - 20

 بیشتر شدن ظلم در پیري»: 3« گزینۀنزد خدا /  ظلم ناپسندي»: 2« گزینۀناپایداري ظلم / »: 1« گزینۀ

  قرابت معنایی)ـ  5درس نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  ها: ر گزینهبررسی سای کند. فقر را امري منفی و باعث ناراحتی تلقی می» 2«ـ مفهوم بیت سؤال آرامش ناشی از فقر است در حالی که گزینه » 2«گزینه  - 21

  قرابت معنایی)ـ  سومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ طباطبایی( فنا»: 4« گزینۀترك تعلق کردن / »: 3« گزینۀر / ارزشمندي فق»: 1« گزینۀ

  ها: بررسی سایر گزینه ، با ارزش شدن با عشق است.»4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  -22

 فنا»: 3«ها / گزینه  یکسان بودن انسان»: 2« پادشاهان / گزینه شعر و ارزشمند شدن آن با توجه زیابیی»: 1«گزینه 

  قرابت معنایی) ـ دومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ (طباطبایی 

  ـ مفهوم مشترك سه بیت، پایداري در عشق حتی پس از مرگ است. بیت سوم به فدا کردن جان در راه معشوق اشاره دارد.» 3«گزینه  - 23

  قرابت معنایی)ـ  یازدهمدرس نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطبایی

  شود. اشاره به فرّه ایزدي و درفش کاویانی در ابیات دیگر، نشانگر ویژگی ملی حماسه است. ـ در بیت سوم ویژگی قهرمانی یافت می» 3«گزینه  -24

  قرابت معنایی)ـ  دوازدهمدرس ـ  دهمنژاد) (پایه  (طباطبایی

 رسد ناشی از رفتـار خـود ماسـت.    هایی که به ما می است؛ یعنی آسیب» که بر ماستاز ماست «، »3«مفهوم مشترك مصراع سؤال و گزینه   ـ» 3«گزینه  - 25

  ها: بررسی سایر گزینه

  نپذیرفتن منت دیگران»: 4« گزینۀها /  تحمل سختی»: 2« گزینۀعرضه نکردن سخن نزد نادان / »: 1« گزینۀ

  قرابت معنایی) ـ  سیزدهمدرس  نژاد) (پایه دهم ـ (طباطبایی

  عربیزبان 

تـدلّ: داللـت   ») /  3«و » 1«هـاي   شـود (رد گزینـه   یوجد: یافت می») / 3«ها (رد گزینه  القرابین: قربانی») / 1«ـ إنّ: قطعاً (رد گزینه » 2«ینه گز -26

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)اضافه است. » 4«در ترجمه گزینه » بسیار«/ ») 4«کند (رد گزینه  می

ال یشـکرون:  ») / 2«أکثـر النّـاس: بیشـتر مـردم (رد گزینـه      ») / 3«و » 1«هـاي   لذو فضلٍ: خدا داراي بخشش است (رد گزینهـ اهللا » 4«گزینه  - 27

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)ها)  کنند (رد سایر گزینه سپاسگزاري نمی

یریـد:  ») / 3«بوا: خوشامد بگوینـد (رد گزینـه   یرح») / 3«د (رد گزینه یحبون: دوست دارن») / 2«و » 1«هاي  ـ لعلّ: شاید (رد گزینه» 4«گزینه  -28

و » 1«هـاي   یدیر شؤونهم: کارهایشان را اداره کند (رد گزینـه ») / 3«و » 1«هاي  بینهم: میانشان (رد گزینه») / 2«و » 1«هاي  خواهد (رد گزینه می

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه)») 3«

یحب أن یزورها: ») / 4«شود (رد گزینه  یشتاق: مشتاق می») / 1«مشهد: صحنه (رد گزینه ») / 1«لّ مسلم: هر مسلمانی (رد گزینه ـ ک» 2«گزینه  -29

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 3«دوست دارد که آن را زیارت کند (رد گزینه 

  ») 3«و » 2«هاي  شود (رد گزینه ها) / تؤدي: منجر می زیباست (رد سایر گزینهحیوان  اینـ عین هذا الحیوان جمیلۀ: چشم » 1«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 

الحجاج: حاجیـان  ») / 3«و » 1«هاي  فاز: اخبار تلویزیون (رد گزینهأخبار التّل») / 4«و » 1« هاي دیدید (رد گزینه ـ کنتم تشاهدون: می» 2«گزینه  -31

 (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)») 3«و » 1«هاي  الطائرة: هواپیما (رد گزینه») / 4«ینه (رد گز

الدار: خانـه (رد گزینـه   ») / 3«و » 1«هاي  الضیوف: مهمانان (رد گزینه») / 2«و » 1«هاي  هاي ایرانی (رد گزینه ـ السنن اإلیرانیۀ: سنت» 4«گزینه  - 32

 دس اول ـ ترجمه) (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ ») 3«

) 4زنـد.   ها را براي مردم مـی  ) خداوند مثال3دانند برابر هستند؟  دانند و کسانی که نمی ) آیا کسانی که می2ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -33

  (پورمهدي) (ترکیبی دهم و دوازدهم ـ ترجمه)کنم که مسافت هفتاد و پنج کیلومتر است.  گمان می
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     »3«صفحه                                                           آزمون آزمایشی پیشرويـ  جربیتدفترچه نامه  پاسخ

 (پورمهدي) (ترکیبی ـ ترجمه)م من آنچه را که پروردگارم برایم آمرزید، بدانند. وـ اي کاش ق» 4«گزینه  -34

هـاي   ال یحملَنا (رد گزینهبر ما تحمیل نکند: أن ») / 3«و » 1«هاي  هیچ توانی: ال طاقۀَ (رد گزینه») / 3«ـ پروردگارمان: ربنا (رد گزینه » 2«گزینه  -35

 (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ تعریب)  »)4«و » 3«

  : درك مطلبترجمه 

کردند و گوینده این چنـین توضـیح    اي از حیوانات و روش خاصشان در زندگی مشاهده می نشستند و برنامه اعضاي خانواده جلوي تلویزیون می

کند که بالش شکسته است، پس حیوان درنده ایـن   آن وانمود میبیند جلوي  اش می داد: زمانی که پرنده باهوش یک حیوان درنده نزدیک النه می

کند. اما قسـمتی کـه از    شود و زمانی که پرنده از فریب دشمن و دور شدنش مطمئن شد، ناگهان پرواز می کند و از النه دور می طعمه را دنبال می

شناسند و روش اسـتفاده از گیـاه    شان گیاهان دارویی را می غریزهزندگی پرندگان خانواده را بیشتر به شگفت آورد (این بود): برخی پرندگان با 

صـحرایی راهنمـایی   براین این حیوانات انسان را به خواص پزشـکی بسـیاري از گیاهـان     دانند. عالوه ها می مناسب را براي پیشگیري از بیماري

  کنند.   می

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -36

  اندوه خانواده شد.  منجر بهمشاهده برنامه حیوانات »: 1«گزینه 

  دانند چگونه از گیاهان استفاده کنند. بیشتر حیوانات درنده می»: 2«گزینه 

  اش از دشمن شد. حیوان باهوش به شکستن بالش وانمود کرد که سبب آزادي»: 3«گزینه 

  دیدند. خانواده حیوانات را در جنگل پهناورشان می»: 4«گزینه 

  ) طلبم(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -37

  کنند.   برخی از آنان یک حیوان درنده را براي دور کردنش از النه دنبال می»: 1«گزینه 

  هدف اصلی از استفاده گیاهان پیشگیري از بیماري هست. »: 2«گزینه 

  شکند براي فریبش قطعاً دشمن پرنده بالش را می»: 3«گزینه 

  درت غریزي براي تشخیص گیاهان دارویی دارند.  پرندگان یک ق»: 4«گزینه 

  ) مطلب(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -38

  خاطر شناخت پیدا کردن پرندگان به خاصیت گیاهان.   به»: 1«گزینه 

  کنند.  شان وانمود می هاي شکسته ها براي فرار از دشمن به بال زیرا آن»: 2«گزینه 

  شان با دشمنان اطر هوششان و روش مواجههخ به»: 3«گزینه 

  شوند مگر بعد از فریب درنده.  زیرا پرندگان از النه دور نمی»: 4«گزینه 

  )مطلب(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  - 39

  گیرند.  حیوانات یک زبان خاص دارند که از طریق آن با هم ارتباط می»: 1«گزینه 

  هه پرندگان با حیوانات درنده  مواج»: 2«گزینه 

  تر است.  اگر حیوانی براي بقا تالش نکند پس آن طعمه حیوانات بزرگ»: 3«گزینه 

  دانند.  شان و ادامه دادن آن را براي بقا می حیوانات روش زندگی»: 4«گزینه 

  ) مطلب(پورمهدي) (ترکیبی ـ درك 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -40

  من األفعال المجردة فعال المزیدةمن األ»: 1«گزینه 

  فعلیۀٌ اسمیۀٌ»: 3«گزینه 

  فاعله الحیوان نیست / فاعله هذه مصدره: إتباع»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب) 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -41

  علی وزن تفعل علی وزن تفعیل»: 1«گزینه 

  فعلیۀٌ / اسمیۀٌللغائب للمخاطب»: 2«گزینه 

  » طائرال«فاعله  »خداع«فاعله »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب)
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 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -42

  فاعل  نیست / مفعول اسم التفضیل»: 2«گزینه 

  فاعل جمع مکسر / مفعول جمع سالم للمذکر»: 3«گزینه 

  مذکر  مؤنث»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب) 

  گذاري) (پورمهدي) (ترکیبی ـ حرکت تَتَحرَّك حرَّكتُتَـ » 3«گزینه  -43

که آن را براي راندن حشرات تکان  وان) عضوي پشت بدن حی2دفاع از وطن: ارتش  اي از سربازان براي ) مجموعه1ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

گیـریم:   ) ماشینی که آن را براي کار در مزرعه به کـار مـی  4ها با سخن پنهانی شروع کردن به سخن گفتن: دوري کردن  ) قطعاً آن3دهد: دم  می

  ـ واژگان) ششمو  پنجمس و(پورمهدي) (پایه دهم ـ درتراکتور 

» السمک العشب و األسماك خیمۀ، األعشاب »خیام«ترتیب  ها به ـ در این گزینه جمع مکسر وجود ندارد. در سایر گزینه» 4«زینه گ -45

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ واژگان)جمع مکسر هستند. 

) إنّ 1هـا بـه ایـن شـکل اسـت:       بر سر فعل آمده و معناي آن را مضارع التزامی کرده: أنْ یترَك: رها شود. در سایر گزینه» أنْ«ین گزینه ـ در ا» 2«گزینه  - 46

  (پورمهدي) (ترکیبیـ  قواعد)) إنَّ التدینَ... 4) أَنَّ اهللاَ ... 3یأجوج... 

الکبیـران /   الـذکی / الشـاعران   ها فاعل موصوف وجـود دارد: صـدیقی   ینهاما در سایر گز نیستـ در این گزینه فاعل موصوف » 2«گزینه  -47

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد)الرحیم  ربنا

 کننده عبارت ما قبل است.  کند و از نظر معنایی کامل قبل از خود میآمده که رفع ابهام از جمله » لکنّ«ـ در این گزینه » 4«گزینه  - 48

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

 ها:  بررسی سایر گزینه نیستتر از این  النفی جنس وجود دارد: هیچ کتابی ساده«ـ در این گزینه » 3«گزینه  -49

  ال یقسم: نفی »: 1«گزینه 

  (اما نفی جنس نیست.) ال خوف: نفی »: 2«گزینه 

  التسبوا: نهی »: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ قواعد)مجهول است. » ضُرِب: زده شد«ـ در آیه صورت سؤال فقط فعل » 2«گزینه  -50

  دین و زندگی

ا این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منیی، خداي من! تـو  خداي من! مر«فرمایند:  حضرت علی (ع) می ـ » 3«گزینه  - 51

  )دومـ درس  وازدهم) (پایه دفرهنگیان( »گونه باشم که تو دوست داري اي که من دوست دارم، پس مرا توفیق ده تا آن گونه همان

بـه  » ي«کنـد، ضـمیر    شده است شرط اصلی دوستی با خود اعالم مـی ـ خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال » 4«گزینه  - 52

  عنوان ثمره دیگر محبت به خدا معرفی شده است. کند، در ادامه آیه نیز مغفرت الهی به پیامبر (ص) اشاره می

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس نهم)

، آخر هر ماه یا شب قدر هر سال، تکرار کنـیم، اسـتحکام بیشـتر    هاي معینی، مانند آخر هر هفته پیمان خود را در زمانـ اگر عهد و » 4«گزینه  -53

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)شود.  کند و به فراموشی (نسیان) سپرده نمی پیدا می

 .ه شودموفقیت و عدم موفقیت شناختدست آید و عوامل  ـ بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد به» 1«گزینه  -54

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)فرموده امام علی (ع) مربوط به محاسبه است. 

اي، امام و پیشـوایی اسـت کـه بایـد از او      کننده آگاه باش براي هر پیروي«فرماید:  ـ امیرالمؤمین درباره چگونگی پیروي از ایشان می» 1«گزینه  -55

  ها) ولی با پرهیزکاري و کوشش و عفت و درستکاري مرا یاري کنید. اول همه گزینه (درستی بخش .»تبعیت کند و از علم او کسب نور کند

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)

اي از ایـن نـوع    پذیر و قابل تصور نیست و نمونـه  رابطه میان عمل و پاداش و کیفر اخروي که تجسم خود عمل است، ظلم امکان ـ در» 4«گزینه  -56

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)بیان شده است. » یأکلون اموال الیتامی...ان الذین «کیفر در آیه 

کیفر و پاداش به صـورت   آورد و رابطه میان عمل با سستی نمیگاه خستگی و  ها دائمی است (بهشت اخروي) و هیچ ـ در بهشت نعمت» 1«گزینه  -57

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم)مشهود است. » سیصلون سعیراً«تجسم اعمال و صورت حقیقی اعمال است که در عبارت 

شوند، یک در مخصوص پیامبران و صدیقان، یـک در مخصـوص شـهیدان و     ـ بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می» 2«گزینه  -58

هاسـت و   تقبال و پـذیرایی از آن اند، بهشت آماده اس هاي دیگر است پس در ورود به بهشت پیامبران با صدیقان مشترك درهاي دیگر براي گروه

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم)بینند.  چون بهشتیان رسند، درها را به روي خود گشوده می
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هایش را براساس آن انجام داده است، بنابراین به این سخن رسـول خـدا    هایی است که انسان فعالیت ـ جزاي آخرت براساس محبت» 3«گزینه  - 59

  »شود. هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می«رسیم که فرمودند:  می

  (باغانی) (پایه دهم ـ ترکیبی)

ان را به دوستی نگیرید: وظیفه مسلمانان و بیانگر نفی شرك عملی اجتماعی و بـه عبـارت دیگـر    ـ عبارت دشمن من و دشمن خودت» 1«گزینه  -60

  ـ درس سوم)وازدهم د(باغانی) (پایه بیانگر شرك اجتماعی است. » کم من الحقجاء بما  جاء اقد کفرو«بیانگر توحید عملی اجتماعی است و عبارت 

  شرك در ربوبیت است.» و انا ربکم االعلی«ك روح زندگی ضد دینی است ردگی دینی و شـ در اندیشه اسالمی توحید، روح زن» 2«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)

 ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -62

  بیانگر چگونگی تحقق شرك عملی فردي است. »: 1«گزینه 

  است.بیانگر توصیف کسانی است که بندگی آنان از روي تردید »: 3«گزینه 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)کند.  بیان می» ال یملکون النفسهم...«دلیل نپذیرفتن والیت غیر خدا را »: 4«گزینه 

هاي الهی ترجیح دهـد یـا در پـی     ـ اگر کسی دل به هواي نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان» 4«گزینه  -63

  هاي بیرون) برآید (علت) چنین فردي گرفتار شرك عملی (در بعد فردي) شده است. ها (بت هاي مادي و طاغوت رتکسب رضایت قد

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)هاي بیرونی و معبود قرار دادن بت درون است.  نکته: انسان مشرك، به دنبال رضایت بت

  بخشد. احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می ـ توحید مانند روحی در پیکره معارف و» 2«گزینه  -64

  روحصل توحید/ ا پیکر معارف و احکام دین

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

) و دفـاع از حقـوق او بـر دیگـر     2شـود.  میت شناخته مـی تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رس) 1» ال اله اال اهللا«ـ با گفتن جمله » 3«گزینه  -65

فقط یک شعار نیست بلکه پایبندي  »ال اله اال اهللا«گیرد، بنابراین جمله  ) و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می3گردد.  مسلمانان واجب می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)دهد.  دیگر مخلوقات تغییر می به آن، همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و

جا که ایمان همه افراد یکسان نیست داراي شدت و ضعف است، میزان تأثیرگذاري این اعتقاد نیز بسـتگی بـه درجـه ایمـان      ـ از آن» 3«گزینه  -66

  تر تأثیر آن کمتر است. ن در زندگی بیشتر و هر چه ضعیفتر باشد، تأثیر عملی آ افراد به توحید و یکتاپرستی دارد. هرچه ایمان قوي

  باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)(

در » هـذا صـراط مسـتقیم   «توحید عملـی و عبـارت   » فاعبدوه«بینی توحیدي  و جهان» ان اهللا ربی«ـ آیه بیانگر توحید در ربوبیت » 3«گزینه  -67

فاعبـدوه هـذا صـراط    «نکته: بندگی خدا و گام نهادن در مسیر درست زندگی  لی است.آمده و بیانگر توحید عم» فاعبدوه«توضیح بندگی خدا 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)است. » ان اهللا ربی و ربکم«نتیجه و معلول ایمان و باور قلبی به ربوبیت الهی » مستقیم

است زیرا والیت ریشـه در مالکیـت دارد (معلـول مالکیـت اسـت) نـه        تدرسنا» 4«و » 1«ها: قسمت اول گزینه  ـ دلیل نادرستی سایر گزینه» 2«گزینه  - 68

  (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)نادرست است، زیرا والیت که حق مطلق خداوند است، معلول مالکیت اوست نه خالقیت. » 3«خالقیت، قسمت دوم گزینه 

  هاست. ـ بهتري راه در فهم مراتب توحید رد گزینه» 1«گزینه  -69

  ها: رسی سایر گزینهبر

  باشد نه مالکیت. مربوط به توحید در والیت می»: 2«گزینه 

  بیانگر اصل توحید است.»: 3«گزینه 

  باشد. بیانگر توحید در ربوبیت می»: 4«گزینه 

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

بینـی   توحیدي یک انسان موحد اسـت کـه ریشـه در جهـان    ـ این بیت به بعد فردي توحید عملی اشاره دارد و بیانگر سبک زندگی » 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)به توحید عملی اشاره دارد. ...» فاعبدوه هذا «توحیدي او دارد و آیه 

ا روزه بگیریم، ما نیـز او  ... دستور داد نماز را به پا داریم، زکات بپردازیم و ماه رمضان ر«ـ جعفر بن ابی طالب در حضور نجاشی گفت: » 2«گزینه  -71

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم) »را تصدیق کرده و به او ایمان آوردیم و از او پیروي کردیم.

قـل  «دهد تا در پاسخ به سؤالی که از آنان پرسیده بود بگوید:  ـ مخاطب این آیه پیامبر (ص) است و خداوند به پیامبر (ص) دستور می» 1«گزینه  - 72

بیانگر توحیـد در  » رب«، با توجه به کلمه »ض قل اهللارمن رب السماوات و اال«ها و زمین است. عبارت شریف  خداوند پروردگار آسمان یعنی» اهللا

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)ربوبیت است. 

کـه بـه توحیـد در والیـت     » یشرك فی حکمه احـدا و ال «جز آیه  همه مؤید توحید در ربوبیت است به» 3«و » 2«، »1«ـ عبارت شریفه گزینه » 4«گزینه  - 73

  گیرد. اشاره دارد. نکته طالیی: در توحید در ربوبیت علل طولی نمایان قدرت الهی است که به دیگران که در مسیر و مجراي او هستند تعلق می

  )ـ درس دوم م(باغانی) (پایه دوازده
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  ري توسط انبیاء و اولیاء الهی، بیانگر والیت معنوي و توحید در ربوبیت است.ـ برآوردن حاجات انسان، حل مشکالت و شفاي بیما» 1«گزینه  -74

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

  ترین ضربه را به اسالم وارد کرد و سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شد. ـ متأسفانه این جریان، بزرگ» 2«گزینه  -75

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

  انگلیسیزبان 

  اش نزدیک خودش باشند. انوادهـ مادرم دوست دارد همه خ» 1«گزینه  -76

  شود. (آوردن) به جاي ضمایر انعکاسی از ضمایر مفعولی استفاده می bring(بردن) و  take) و افعال nearتوضیح: بعد از حروف اضافه مکان (مانند 

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  به مونا شغل مدیریت پیشنهاد شده است.ـ الف: » 3«گزینه  -77

  ب: اما به زحمت تجربه کاري دارد.

. بعـد از جـاي خـالی مفعـول     باشد میها در جمله نیاید آن جمله مجهول  که اگر یکی از آن (offer sb sth)باشد  داراي دو مفعول می offerتوضیح: فعل 

این شغل بـه خـود   که نیم. به عبارت دیگر، مونا شغل مدیریت را به کسی پیشنهاد نکرده، بلشخصی نیامده است، بنابراین باید گزینه مجهول را انتخاب ک

یک فعل مجهول حال ساده است که به امور تکراري در زمان حـال اشـاره دارد،   » 1«اند. گزینه  نادرست» 4«و » 2«هاي  او پیشنهاد شده است. پس گزینه

  (پایه دوازدهمـ  درس اولـ  گرامر) (معتمدي)را انتخاب کنیم. » 3«پس باید گزینه 

  طور نیست؟ ـ یک نفر با چوب بیسبال بر سرم کوبید، این» 2«گزینه  -78

شوند. در ضمن ضمایر مبهم در  تبدیل می they) در سؤال ضمیمه به someoneشوند (مانند  ختم می bodyیا  oneتوضیح: ضمایر مبهمی که به 

توان نتیجه گرفت که زمانش گذشـته   سوم شخص مفرد است می sفاقد  hitروند و چون  د به کار مینقش فاعل همیشه مفرد هستند و با فعل مفر

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)شوند.  سؤالی و منفی می didته با شدانیم افعال گذ طور که می  است و همان

  ارش را تمام کنی قبل از این که به تو اجازه دهند به خانه بروي!ـ تو تب داري، اما باید به کارت ادامه دهی و تایپ گز» 3«گزینه  - 79

آور و خالف انتظار است. (ما انتظار داریم کسـی   اي که بعد از جاي خالی آمده تعجب نشانه تضاد بین دو جمله است. جمله butتوضیح: حرف ربط 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر) ب نشانه تضاد کلی است.در این جمله مرک butکه تب دارد اجازه رفتن به خانه را داشته باشد) پس 

  .ربط دارندـ  دانشمندان در حال انجام آزمایشاتی هستند تا نشان دهند که چگونه اندیشه و گفتار به هم » 1«گزینه  -80

  ) بیان کردن4  ) مشاهده کردن3  ) اهدا کردن  2  ) ربط دادن / داشتن1

  سوم ـ واژگان) (معتمدي) (پایه دهم ـ درس

  نیتروژنی دیگر است. ترکیبـ خاك را آزمایش کردند تا مطمئن شوند که فاقد آمونیاك یا هر » 4«گزینه  -81

  ) ترکیب، مرکب4  حل ) محلول، راه3  ) اشاره، مرجع2  ) تنوع1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  ی طوالنی بگذارید ترمزهایتان را بررسی کنند.که قبل از رانندگ کنم توصیه میـ من قویاً » 4«گزینه  -82

  ) توصیه کردن4  ) تشخیص دادن3  ) تصور کردن، پنداشتن2  ) بزرگنمایی کردن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  باشیم. سگزارسپااند  ـ ما باید از همه پزشکان و پرستارانی که به قیمت جان خودشان با ویروس کرونا مبارزه کرده» 2«گزینه  -83

  ) قابل احترام4  طلب، آرام ) صلح3  ) سپاسگزار2  ) ارزشمند1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  چه به همراه دارد وجود ندارد. زندگی و آن قید و شرط بیجز شاید پذیرش  ـ براي موفقیت فرمولی به» 2«گزینه  - 84

  ) غیرقابل بخشش4  تفاوت س، بیاحسا ) بی3  قید و شرط ) بی2  ) بدشانس، اسفبار1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  اید. شما براي سمتی که درخواست دادید انتخاب نشده دهم اطالع میـ متأسفم که » 1«گزینه  -85

  بخش بودن ) الهام4  ) فراهم کردن3  ) اختصاص دادن2  دادن، باخبر کردن  ) اطالع1

  اول ـ واژگان) (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس

دهندگان مشتاق وجـود   در مورد یاري کمبوديدر مقیاس ریشتر به غرب ایران خسارت وارد کرد، هیچ  3/6اي با قدرت  لرزه که زمین ـ هنگامی» 1«گزینه  - 86

  نداشت.

  ) راهنما4  ) حس، احساس3  ) افزایش، سود2  ) فقدان، کمبود1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  .»محروم کندهاي موفقیت امروز  هاي فردا شما را از فرصت هرگز اجازه ندهید نگرانی«ـ یک نفر زمانی گفت: » 4«نه گزی -87

  ) دزدیدن، محروم کردن4  ) تقویت کردن، افزایش دادن3  ) سزاوار بودن2  ) پایین آوردن / آمدن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)
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  ترجمه متن کلوز تست:

هاي بزرگ قادرند افراد زیادي را حمل کننـد.   هاي کوچک مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. اتومبیل اتومبیل هاي بزرگ و هم اتومبیل هم

ک هاي کوچ توانند از میان خیابان هاي بزرگ نمی باشند. با این حال، اتومبیل و داراي استحکام کافی می مناسبهاي پرجمعیت  ها براي خانواده آن

  نمایند. عبور کنند و براي روشن ماندن و حرکت کردن، بنزین فراوان مصرف می

گونـه   و لـذا عـده زیـادي ایـن     کنـد  مصرف مـی توان در هر جایی رانندگی کرد. اتومبیل کوچک بنزین کمتري  ، با یک اتومبیل کوچک مینقطه مقابلدر 

هاي کوچـک هنگـام وقـوع تصـادفات      اتومبیل متأسفانهجمعیت مناسب است. اما  هاي کم هنامند. اتومبیل کوچک براي خانواد ها را کم مصرف می اتومبیل

  (معتمدي)توانند با سرعت خیلی زیادي حرکت کنند.  ها نمی شدید مقاومت و استحکام کافی ندارند. به عالوه، آن

  ـ » 1«گزینه  -88

  ) پیشرفته4  ) موجود، در دسترس3  ) مسئول2  ) مناسب1

  تست)(کلوز

  رابط بین دو فعالیت یا دو احساس مشابه است.  andـ توضیح:  »2«گزینه  -89

  تست)(کلوز

  ـ» 3«گزینه  - 90

  ) نتیجه4  ) تضاد3  ) تألیف2  ) افزایش، جمع1

  in contrastنکته: در نقطه مقابل 

  تست)(کلوز

  شود. ارد با زمان حال ساده بیان میـ توضیح: جمله داده شده معلوم است چون با فاعل شروع شده است و چون به یک واقعیت اشاره د» 4«گزینه  - 91

  تست)(کلوز

  ـ » 1«گزینه  -92

  ) از نظر اخالقی4  ) بطرز عجیبی3  ) به کرات2  ) متأسفانه1

  تست)(کلوز

  :1ترجمه متن 

امیم قادرنـد  ن زبانه می زبانه است. تنها عده کمی از کسانی که ما دو شود که او دو اگر شخصی در زندگی روزمره از دو زبان استفاده کند، گفته می

» هـاي متـوازن   زبانـه  دو«هر دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کنند، بخوانند یا بنویسند. ما افرادي را که بتوانند این کـار را انجـام دهنـد    

طـور قابـل    کاربردش بهکنند و سپس زبان دومی را که سطح و  ها یک زبان ارجح دارند که اکثر اوقات از آن استفاده می زبانه نامیم. اما اکثر دو می

شوند به احتمـال   زبانه بزرگ می هایی که از سن خیلی پایین دو دهند. بچه توجهی از یک فرد به فردي دیگر متفاوت است مورد استفاده قرار می

  خیلی زیاد بر هر دو زبان تسلط یکسان دارند.

کننـد. آفریقـاي جنـوبی،     طور طبیعی از دو زبان (یا بیشتر) استفاده مـی  مع بههاي جهان وجود دارند. اعضاي این جوا زبانه در بسیاري از بخش جوامع دو

ها چنین جوامعی وجود دارند. (این بدان معنی نیست که همـه کسـانی کـه در ایـن      هایی از کشورهایی هستند که در آن بلژیک، ولز، ایرلند و کانادا نمونه

طـور کامـل جـذب     اند امـا بـه   هاي مهاجر ساکن شده ها گروه همچنین در سایر نقاط دنیا که در آنگی  زبانه زبانه هستند.) دو کنند دو کشورها زندگی می

 خواهند بسیاري از آداب و رسوم خود را حفظ کنند و به تکلم به زبان خودشـان در خانـه ادامـه دهنـد.     ها می اند وجود دارد. آن اجتماع اطراف خود نشده

هـا در بریتانیـاي کبیـر و     ها در استرالیا، کارگران مهاجر ترك در آلمان، آسـیایی  ها و ایتالیایی اند: چینی ته شدههاي زیر از یک فهرست طوالنی گرف مثال

ها خودشان جزو مهاجران نیستند، بلکه افرادي هستند که والدین یـا حتـی پـدر و مـادر      در بسیاري از موارد، دو زبانه ها در ایاالت متحده. زبان پانیولیاس

  (معتمدي) اند. ن به کشور موردنظر نقل مکان کردند و همچنان با فرزندانشان به زبان مادري خودشان صحبت کردههایشا بزرگ

  زمان تسلط یکسانی دارد. بر هر دو زبان هم زبانه متوازن شخصی است که ـ طبق متن، یک دو» 4«گزینه  - 93

  تواند از دو زبان در زندگی روزمره استفاده کند ) می1

  تواند در دو کشور فقط به زبان خودش بخواند و بنویسد بزرگ شده و میزبانه  ) دو2

  تواند در موقعیتی که به زبان دیگري تکلم می شود از زبان دومی استفاده کند ) می3

  (درك مطلب)

  .اندازه بلد هستند به احتمال خیلی زیاد هر دو زبان را به یک زبانه بودند هایی که از سن خیلی پایین دو ـ طبق متن، بچه» 2«گزینه  -94

  .که به یک زبان مسلط باشند بیشتر است ) احتمال این1

  .توانند هر دو زبان را به یک اندازه درست بنویسند ) می3

  .) به هر دو فرهنگ تسلط یکسانی دارند4

  (درك مطلب)
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  زبانه در سراسر جهان وجود دارند. جوامع دو ـ کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟» 3«گزینه  - 95

  زبانه هستند. هایی از کشورهاي دو ) آفریقاي جنوبی، بلژیک و کانادا نمونه1

  زبانه نیستند. کنند دو زبانه زندگی می ) همه افرادي که در کشورهاي دو2

  کنند. طور طبیعی از دو زبان استفاده می زبانه به ) اعضاي جوامع دو4

  (درك مطلب)

  کنند. به زبان بومی خود تکلم می، رسومشان حفظ آداب ومهاجران به منظورِ ـ » 1«گزینه  -96

  تر به یک کشور خارجی ) جذب راحت2

  تر با فرزندانشان ) ارتباط راحت3

  ) کمک به موفقیت فرزندانشان در مدرسه4

  (درك مطلب)

  :2ترجمه متن 

ي یـا گفتـاري اشـاره دارد. زبـان انسـان      اگرچه تمامی انواع ارتباط داراي یک زبان هستند، کلمه زبان معموالً بـه اسـتفاده از کلمـات نوشـتار    

خوانید مستلزم هوشمندي و مهارت زیادي است. یک فرد  چه در این لحظه می ترین شکل گفتار است که در اختیار داریم. صرفاً درك آن پیچیده

مـان اثـر    زند. زبان روي زنـدگی  میلیون کلمه در طول عمر متوسط خود حرف می 600کلمه در روز و در مجموع  000/30طور میانگین  بزرگسال به

  عمیقی دارد.

کنیم  میتوانند در قالب کلمات ظاهر شوند تولید کنیم و کشف  آموزیم که چطور اصواتی را که می گیریم؛ ما می ما از دوران کودکی زبان را یاد می

مـن او را  «که  نه این» او مرا دید.«گیریم که بگوییم  که اگر قرار است منظورمان درك شود باید از قوانین خاص دستوري استفاده کنیم. ما یاد می

اي را  کلمـه  20اند. اگر قرار بود همه جمـالت   دیگر در قالب جمالت قابل قبول به لحاظ دستوري فراوان هاي متصل کردن کلمات به یک راه» دیدم.

  شید تا چنین کنید.ک میلیون سال طول می 10دهند با صداي بلند بگویید،  که در زبان انگلیسی معنی می

باید به یک جانور بزرگ خاکستري رنگ با پوستی ضـخیم   elephantبریم. کلمه  کار می کنیم، نمادهایی را به هنگامی که ما از کلمات استفاده می

نظر وجـود دارد.   ت اختالفاند که این کلمه باید نماد آن حیوان خاص باشد. گاهی در مورد معانی کلما زبانان توافق کرده اشاره کند، چون انگلیسی

ماننـد   عنوان مثال، همه در خصـوص معنـی دقیـق کلمـاتی     شوند؛ به ها یا مفاهیم اطالق می ها، به ایده جاي اشاره به پدیده معموالً این کلمات به

ظر داشـته باشـند، ارتبـاط    ن با هم توافق ندارند. چنانچه گوینده و شنونده در خصوص این معانی اختالف» صلح«یا » عدالت«، »عشق«، »آزادي«

  (معتمدي)شود.  شناسی نامیده می علم معنی ،گردد. مطالعه رابطه میان زبان و معنی قطع می

  را ارائه دهد. توصیفی از زبانمتن اساساً در نظر دارد که  ـ این» 2«گزینه  - 97

  ) تعریفی از ارتباط کالمی1

  هاي نوشتاري و گفتاري اي میان زبان ) مقایسه3

  ز اشکال مختلف ارتباط) شرحی ا4

  (درك مطلب)

تنها ساده نیسـت، بلکـه    کنند نه ها براي برقراري ارتباط استفاده می چه انسان آن ـ طبق پاراگراف دوم، کدام جمله زیر صحیح است؟» 4«گزینه  -98

  بسیار پیچیده است.

  کند. کلمه استفاده می 30000) هر فردي در روز حداقل از 1

  باشند. خش از زبان انسان می) هوشمندي و مهارت دو ب2

  میلیون واژه است. 600هاي بشر حدود  ) مجموع کل کلمات در اکثر زبان3

  (درك مطلب)

زبـان ظرفیـت   در نظر دارد اثبات نماید کـه  » کشد اگر قرار بود حرف بزنید ... انجام این کار ده میلیون سال طول می« 3ـ جمله آخر پاراگراف » 2«گزینه  - 99

  .ار زیادي را داردتولید جمالت بسی

  .اي توسعه یابد زمان زیادي طول کشید که زبان به فرم پیچیده) 1

  .تواند چیزهاي متفاوتی را از طریق کلمات مشابه بیان کند ) شخص می3

  .تواند ارتباط برقرار کند اي استفاده کند، نمی کلمه 20) اگر کسی دائماً از جمالت 4

  (درك مطلب)

  .فیلجز  کند به نظر وجود دارد اشاره می ها اختالف تمامی کلمات زیر که گاهی اوقات در مورد معانی آننویسنده به ـ » 4«گزینه  - 100

    ) آزادي3  ) عدالت2  ) صلح1

  (درك مطلب)
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  شناسی زمین

   کند. ـ آبدهی (دبی) عبارت است از حجم آبی که در واحد زمان (ثانیه) از مقطع عرضی رودخانه عبور می» 3«گزینه  -101

  فصل سوم ـ آبدهی)ـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضل

  کنند. نشین می ها ته ها و ظرف کنند و رسوباتی را در لوله خوبی با صابون کف نمی ) بهCaو  Mgهاي کلسیم و منیزیم ( ـ یون» 4«گزینه  -102

  فصل سوم ـ ترکیب آب زیرزمینی)ـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضل

اي و رسی و الي (سیلت) و استفاده کود مناسب یا گیاخاك ترکیب مناسبی است که موجب حاصلخیزي  ـ مخلوط مناسب خاك ماسه» 2«گزینه  - 103

  و فرسایش) فصل سوم ـ خاكـ  ازدهمپایه یزاده) ( (افضلشود.  خاك می

 کنند.   هاي پرآب و دائمی ایجاد می شوند معموالً چشمه دار تشکیل می هایی که در سنگ آهک حفره ـ آبخوان» 1«گزینه  - 104

  فصل سومـ  آبخوان)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضل

  وم ـ سطح ایستابی)فصل سـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضل اند. ـ تمام فضاهاي خالی منطقه اشباع توسط آب پر شده» 4«گزینه  - 105

 هاي زیرزمینی توسط انسان رخ دهد، تغذیه مصنوعی انجام شده است.   ـ زمانی که آب ورودي به آب» 4«گزینه  - 106

  فصل سومـ  فرونشست زمین)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضل

   فرسایش آبی)صل سوم ـ فـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضلـ عامل ایجاد تشکیل رواناب بارندگی شدید و کوتاه است. » 2«گزینه  - 107

صورت  ها به ها معموالً الیه تري قرار گرفته باشند امالح آب کمتر است. در دشت صورت منظم هاي زمین نسبت به زمین به ـ هر چه الیه» 1«گزینه  -108

  فصل سوم ـ تجدیدپذیري آب)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضلاند.  منظم و افقی قرار گرفته

  فصل سوم ـ منابع خاك)ـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضلباشد.  هوازدگی شیمیایی می ـ شکل بیانگر» 4«گزینه  -109

  فصل سومـ  نیمرخ خاك)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضلشود.  یا خاك میانی از رس و ماسه و شن و مقداري گیاخاك تشکیل می Bـ افق » 3«گزینه  - 110

  ـ فرمول بیالن آب:» 1«گزینه  -111

I(تغییرات در حجم ذخیره آب)   O S     

I  (آب ورودي) وO  (آب خروجی)  653 742 89   

  فصل سوم ـ بیالن آب)ـ یازدهم پایه زاده) ( (افضل اگر مقدار آب ورودي به آبخوان کمتر از مقدار آب خروجی باشد بیالن منفی است.

به علت عمق بیشتر فرسایش نیز بیشتر است. به  Bرودخانه کمتر است و در نقطه  گذاري بیشتر است چون عمق رسوب Aـ در نقطه » 3«گزینه  -112

  فصل سوم ـ آبدهی)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضلکمتر است.  Aعلت برخورد کمتر با دیواره سرعت 

  ـ» 2«گزینه  -113

x
   

ــالی 60 حجم فضاي خ 24000
100

100 حجم کل 
  تخلخل 

xمتر مکعب   ,


 
24000 100

40 000
60

   

   فصل سوم ـ تخلخل)ـ  یازدهمپایه (زاده)  (افضل

یابد که سرعت فرسایش خاك کمتـر از سـرعت    ـ هدف از حفاظت خاك، جلوگیري از تخریب تدریجی خاك است. زمانی این هدف تحقق می» 4«گزینه  - 114

    فصل سومـ  حفاظت آب و خاك)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضلتشکیل آن باشد. 

 ق معتدل زیاد و ضخامت خاك در مناطق استوایی زیاد است.ـ مقدار گیاخاك در مناط» 1«گزینه  -115

   فصل سوم ـ خاك و فرسایش)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضل

  فصل دومـ  سوخت فسیلی)ـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضلـ در فرایند تشکیل ذخایر نفتی، مقدار دما و فشار و افزایش آن بسیار مهم است. » 4«گزینه  - 116

   نگ)فصل دوم ـ کانه و کانسـ  ازدهمیپایه زاده) ( (افضلشوند مانند طال و نقره و مس.  صورت آزاد یافت می ها به کانه ـ برخی از» 2«گزینه  -117

  مانند نوع سنگ مادر (سنگ منشا) و شیب زمین و فعالیت جانداران و اقلیم منطقه بستگی دارد. ها متغیر است و به عواملی ـ ترکیب خاك» 1«گزینه  - 118

  رخ خاك) فصل سوم ـ نیمـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضل

شود و فعالیـت کشـاورزي و سـاخت و سـاز انجـام       آید و باتالق ایجاد می ـ اگر حاشیه مویینه به سطح زمین برسد، رطوبت به سطح زمین می» 4«گزینه  -119

   فصل سوم ـ سطح ایستابی)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضل گیرد. نمی

   فصل سومـ  آبخوان)ـ  یازدهمپایه زاده) ( (افضلشود.  تر از سطح ایستابی باشد آب با فشار تخلیه می چاه پایینکه دهانه  ـ درصورتی» 3«گزینه  - 120
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  ریاضیات

  صورت زیر است. ـ مراحل تبدیل تابع به» 1«گزینه  -121

f (x) f ( x) | f ( x) | | f ( x) |  
1 1 1

2
2 2 2

   

  
  صورت زیر است: دامنه و برد به

g gD [ , ) , R [ , )      4    

  ـ تبدیل توابع)  فصل اولپایه دوازدهم ـ (نصیري) (

  ـ » 3«گزینه  -122

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

x g( ) x ( ( ))

      
    

      

21 1 2 1 1 2 1 2 2
1 1

1 1 2 1 2 2
   

 دو ریشه حقیقی دارد
x x x

x x x x x x x
x

     
                



2
2 2 21 1 4 4 1 2 2

1 4 2 1 6 5 3 4 6
5

    

  ـ ترکیب دو تابع) فصل اول(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  ـ » 3«گزینه  -123

     x x x( x)    2 1    

x

x x   2

1

 
  

x x x    2 1    

x
x x x | x |

 
                

2 11
1 1 2 1 1 1 1 1

2
    

  ـ ترکیب)  فصل اول(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  ـ » 3«گزینه  -124

  
  شود.  اگر دو تابع را در یک دستگاه رسم کنیم تعداد نقاط برخورد معلوم می

  
  )|f(x)|ـ رسم  فصل اول(نصیري) (پایه دوازدهم ـ اند.  دو تابع در دو نقطه مشترك
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  ـ » 4«گزینه  -125

y x
f (x) y x y x x f (x)

x
(f og)(x) f ( x )



 

 
         

 
  

1

1 1

2 2
3 2 2 3

3 3

1 2
1

3

   

  ـ وارون و ترکیب) فصل اول(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

fو fـ نمودار » 1«گزینه  -126 1 نسبت بهy x ها برابرند زیرا روي خط متقارنند و ضمناً طول و عرض نقاط برخورد آنy x   .قرار دارند  

  

  

  

 

  a a a   2 1   

  f (x) x x    1 1 4   

  

  

  ـ وارون)   فصل اول(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

ـ چون دهانه سهمی رو به باالست پس سهمی در فاصله» 3«گزینه  -127
b

( , ]
a

 
2

  اکیداً نزولی است.  

f
b

D ( , ]
a

     



4
4 4

12
2

2

   

]با دامنه محدود شده آن برابر fحالت برد تابع  دراین , )
a


  

4
f]یا  ( ) , ) 4 .خواهد بود  

ff ( ) R [ , )           
16

4 4 4 8 16 8 8
2

   

x
y x y x x y (x ) y | x |

 
            

2
2 162 24 2 8 2 16 4 2 16 4

2
   

x
y x x y f (x) x

            
4 12 16 4 4 2 16 4 2 16   

ff
D R [ , )     1 8   

  ـ وارون) فصل اول(پایه دوازدهم ـ  (نصیري)

  ـ » 2«گزینه  -128

a
a a a

a a
| |

aa
a a a

a


        

  
          

 

1
2 2 2 1 3

1 1
2

1 11
2 1 2 2

1 3

   

max g(x) | a |
a

    
1 1 10

3
3 3

   

  ـ ماکزیمم و مینیمم) فصل دوم(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  ـ » 3«گزینه  -129

f (x) g(x)T T


   


2
2 2 12

3

   

x f (x)
f ( )

T T 
3

2

2 24   

  ـ تناوب)  دومفصل (نصیري) (پایه دوازدهم ـ 
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  ـ » 2«گزینه  - 130

f (x) ( )sin x max(f (x)) | |        2 1 2 2 2 1 2 2 1   

g(x) cos x min g(x) | |        2 2 2 2 2 2   

( ) ( )        
     

   

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

4 2 2 22 2 2 2 2 2
   

  ترین و کمترین مقدار)ـ بیش فصل دومي) (پایه دوازدهم ـ (نصیر

 ـ »4«گزینه  -131

f (x) a bsin( x) a bcos x


    
2

  

b
f ( ) a bcos a

 
      

7 7

3 3 2
     

  است: 3تابع برابر بیشترین مقدار 

a b  3   

bبا توجه به نمودار کسینوس،  :است پس  

b b
a a

b
a b b b


    


         


2 2

3 3 2
2



  

  ـ تناوب) فصل دوم(پایه دوازدهم ـ  )سراسري(

العالمتند، چون نسبت مختلف b و a با توجه به نمودارـ  »4«گزینه  -132
a

b
  گیریم. را منفی در نظر می a را مثبت و b را خواسته است. 

  
b

b b
b b

   
        

2 9 3 2 1 1
6

2 2 3 3


   

  است: -3و  1ترتیب  بیشترین و کمترین مقدار تابع به

ac a c a
a a

c ac a

1 1
2 4 2

33

     
       

     


  

a

b


  

2
6

1

3

   

  ـ تناوب) فصل دوم(پایه دوازدهم ـ  )سراسري(

)در بازه اگر ـ» 1«گزینه  - 133 , )
 

4 2
tanگاه قرار گیرد آن     خواهد بود پس:  1


p(m)

m

m m m


     

  

1 1
1 1

1 1 1
    

m

p(m) mp(m)



      

1

ت1
ن



    

  ـ تانژانت)  فصل دوم(نصیري) (پایه دوازدهم ـ 

  ـ » 1«گزینه  -134

(sin cos ) (sin cos )       2 2 2   

(sin cos ) (sin cos ) | sin cos |            2 21 31 31
2

16 16 4
   

  ـ روابط)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 
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  ـ » 3«گزینه  - 135

sin cos
sin cos sin cos sin cos tan cot

sin cos

  
                 

  

1
2 2 2 3 3

3
   

A tan cot      
2 11

2 3
3 3

   

  ـ روابط)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

  ـ » 2«گزینه  -136

S( BDC) BC DCsin DC DC            
1 1 2 4

45 5 5 5 2 2
2 2 2 2

   

S( ABC) AC BC sin ( ) ( ) ( )              
1 1 2 5 2 5

45 2 2 2 5 1 2 2 2
2 2 2 2 2

   

S( ABD) ( )    
5 5 2

2 2 5
2 2

   

  ـ مساحت)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

  ـ » 4«گزینه  - 137

A sin sin cos cos sin cos A (sin cos ) ( )                6 2 2 6 2 2 3 33 3 1 1   

  ـ روابط)  فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

tanـ شیب این خط برابر» 2«گزینه  -138 45  است.  1یعنی برابر  

m
m m m

m
     



2
1 2 1 1

1
   

  خط)  ـ شیب فصل دوم(نصیري) (پایه دهم ـ 

kـ چون» 2«گزینه  -139 kو 21 همواره مثبت و 22
k

sin
k


 



2

2

1

2
sinاست پس    .است  

tan sin     41    

sin  وtan  است پس  .ـ دایره مثلثاتیفصل دوم دهم ـ (نصیري) (پایه در ناحیه دوم قرار دارد(  

  بر حسب رادیان فرض شود:و زاویه قطاعrـ  اگر شعاع دایره» 4«گزینه  -140


| AB | r r


   

3
   

r r
r ( ) ( ) r


         

4
2 6 6 4

3 3 3
  محیط 

S r   2 16   

  ـ رادیان)  فصل چهارم(نصیري) (پایه یازدهم ـ 

/جایی که ـ از آن» 4«گزینه  - 141 3 14 :است پس  

/ rad    3 6 14   

  تنظیم شده است توجه کنید. به دایره مثلثاتی زیر که بر حسب رادیان تقریبی 

  

   )ـ دایره مثلثاتیفصل چهارم یازدهم ـ (نصیري) (پایه رادیان در ناحیه چهارم قرار دارد.  18/6کنید که  مالحظه می
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  ـ » 1«گزینه  -142

sin( x y) sin( (x y) y) sin( y) cos y       3 4 3 90   

cos( x y) cos( (x y) y) cos( y) cos y        6 7 6 180   

A cos y cos y     

  ـ تغییر زاویه) فصل چهارم ـ (نصیري) (پایه یازدهم 

  ـ » 3«گزینه  -143

sin cos          4 5 90 4   

cos cos           3 7 10 180 3 7   

tan tan           11 9 20 360 11 9   

sin cos tan
A

cos cos tan

  
       

  

3 11
1 1 1 1

4 7 9
   

   (نصیري) (پایه یازدهم ـ فصل چهارم ـ تغییر زاویه)

  باشند. واحدها درجه می ـ» 2«گزینه  -144

tan( ) tan( ) tan     300 360 60 60 3  

cos( ) cos( ) cos     
3

210 180 30 30
2

  

tan( ) tan( ) tan tan( ) tan        480 360 120 120 180 60 60 3  

sin( ) sin( ) sin sin( ) sin      
3

840 720 120 120 180 60 60
2

   

  حاصل عبارت داده شده برابر است با:

( )( ) ( )     
3 3

3 3
2 2

   

  ـ تغییر زاویه) فصل چهارم ) (پایه یازدهم ـ سراسري(

 ـ» 4«گزینه  -145

sin x cos x
A tan x( sin sin x) ( sin x)( ) sin x

cos x cos x cos xcos x

  
         

 

2 2
2 2 2 22 2

2

1 1 1 12
1 2 22

4 22
  

x چون


  
3

2
cosدر ناحیۀ سوم قرار دارد و در نتیجه  xاست یعنی   xcos x   :است، پس  

cos x
A cos x

cos x
  


2

   

  ـ روابط)  فصل دوم) (پایه دهم ـ سراسري(

  شناسی زیست

  ها: بررسی سایر گزینه .شود گریز هیچ الکترونی به اشتراك گذاشته نمی ـ در پیوندهاي آب» 3«گزینه  -146

  کربنات نقش دارد. صورت یون بی به CO2درصد 70ـ آنزیم انیدراز کربنیک در غشاي گلبول قرمز وجود دارد و در انتقال » 1«گزینه 

  نوع آمینواسید وجود دارد. 20در طبیعت بیش از »: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم) شود. روژنی و یونی مشاهده میدر ساختار سوم پیوندهاي هید»: 4«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -147

  (نادرست است) ها: درون سیتوپالسم، درون هسته، روي غشاء یاخته، خارج یاخته : محل فعالیت آنزیم»الف«

  (نادرست است) هموگلوبین داراي اتم آهن نیز هست.»: ب«

  (درست است) شود. ها پیوند هیدروژنی مشاهده می ر دوم پروتئیندر ساختا»: ج«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم) )نادرست است( باشد. می 2بهینه   pHآنزیم پپسین داراي  »:د«
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  ها: هبررسی سایر گزین ها نقش دارند. هاي پروتئینی هستند که در نقل و انتقال پیام ـ منظور هورمون» 3«گزینه  -148

  مرازي و هم فعالیت نوکلئازي دارد. آنزیم رنابسپاراز هم فعالیت پلی»: 1«گزینه 

  ها نیاز به کوآنزیم دارند. برخی آنزیم»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم) اند. ها هر دو پروتئینی ها و پادتن گیرنده سطح لنفوسیت»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ها داراي پیوندهاي اشتراکی بین مونومرهاي خود هستند. زیمـ تمام آن» 4«گزینه  -149

  شوند. هاي آب می برخی باعث مصرف مولکول»: 1«گزینه 

  دارد. 2بهینه  pHآنزیم پپسین »: 2«گزینه 

  سوم)(افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار  شوند. سازي واکنش می انرژي فعال کاهشباعث »: 3«گزینه 

   ـ» 4«گزینه  - 150

  

  ها: بررسی سایر گزینه

  کنند. هاي پروتئاز پانکراس در محیط قلیایی فعالیت می آنزیم»: 1«گزینه 

  کند. را تجزیه می ATPپمپ سدیم پتاسیم داراي خاصیت آنزیمی است و »: 2«گزینه 

  سوم) (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار پروتئینی نیست. RNAآنزیم »: 3«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -151

  (درست است) سیلین نقش دارد. پروتئین آلبومین در حفظ فشار اسمزي و نقل و انتقال پنی»: الف«

  (نادرست است) تواند در هسته فعالیت کند. می»: ب«

  کامالً درست است.»: ج«

  (درست است) د پروتئازهاي پانکراس تأثیر دارد.هاي معده و هورمون سکرتین بر عملکر هورمون گاسترین بر عملکرد آنزیم»: د«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)

مراز توانـایی رونویسـی از چنـد ژن متفـاوت را      پلی RNAهاي  کشنده هستند. همه آنزیم Tهاي  ساز، ساخته هاي پرفورین ـ یاخته» 2«گزینه  -152

  ها: علت نادرستی سایر گزینه هاي متفاوت را دارد.tRNAهاي  ژن توانایی رونویسی از 3پلیمراز  RNAدارند. مثالً 

  rRNAهستند مانند ها، غیرپروتئینی  برخی آنزیم»: 1«گزینه 

  شود. حاصل عمل رونویسی است و درون هسته یاخته یوکاریوتی تولید می rRNAآنزیم »: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم) را دارد. هاي مربوط به همان کروموزوم یک کروموزوم، همه ژن»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ل رونویسی است.مرابط بین دناي و عوا mRNAـ » 4«گزینه  - 153

  عوامل رونویسی در شروع رونویسی نقش دارند.»: 1«گزینه 

  شود. ها در سیتوپالسم انجام می تولید پروتئین»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم) شود. نده رونویسی نمیتوالی افزای»: 3«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 2«گزینه  -154

  (نادرست است) هاي دیگر تأثیر داشته باشد. روي بیان ژن تواند بیان ژن پروتئین عوامل رونویسی می»: الف«

  (درست است) هاي میتوکندري به عوامل رونویسی وابسته نیست. بیان ژن»: ب«

  (درست است) کننده الکتوز در اشرشیاکالي فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی است. هاي تجزیه در ژن 2ژن شماره »: ج«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) (نادرست است) شود. ها همواره در سیتوپالسم انجام می ها و یوکاریوت ترجمه در پروکاریوت»: د«

ژنی یا چند ژنی باشد و  تواند تک ها می در آن mRNAپتوکوکوس نومونیا، باکتري و پروکاریوت است و فاقد عوامل رونویسی و ـ استر» 4«گزینه  - 155

هـا فقـط    آن mRNAشود. پارامسی از گروه آغازیان و یوکاریوت است و داراي عوامل رونویسی است و  تنظیم بیان ژن در سیتوپالسم انجام می

  پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم)(افضل) (تواند در هسته یا سیتوپالسم انجام شود.  ان ژن میژنی است و تنظیم بی تک
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  ) توالی افزاینده2 انداز ) راه1: هایی که عوامل رونویسی به آن متصل می شوند عبارتند از ـ بخش» 4«گزینه  -156

  ابسپارازانداز توسط رن انداز: کمک به شناسایی راه عوامل رونویسی متصل به راه

  دهند. شوند و سرعت رونویسی را افزایش می عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده: سبب خمیدگی دنا می 

انداز و توالی افزاینده بخشی از رنا هستند و داراي نوکلئوتید هستند و نوکلئوتیدها داراي قنـد دئوکسـی    شوند. راه انداز و توالی افزاینده رونویسی نمی راه

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) هستند.ریبوز 

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  - 157

  (نادرست است) اند. چند ژنی داراي چندین کدون پایان ترجمه mRNA»: الف«

  کامالً درست است.»: ب«

  (نادرست است) انداز نیز داشته باشد. تواند یک راه چند ژن می»: ج«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) (نادرست است) شوند. نمی دنایدگی انداز باعث خم توالی راه»: د«

و مربوط بـه نـوعی آمینواسـید اسـت؛ در      UAC مزهربا پاد tRNAباشند.  می Eو  P و Aترتیب  ریبوزوم جایگاه اول تا سوم به ـ در »2«گزینه  -158

  ها: بررسی سایر گزینه شوند. بوزوم میری Aها در مرحله طویل شدن وارد جایگاه tRNAنتیجه، همه این 

  شود. منتقل نمی Eشود و به جایگاه  خارج می Pشود، در مرحله پایان از جایگاه  ریبوزوم می Pاي که وارد جایگاه tRNAآخرین »: 1«گزینه 

  شوند. می اي (پروکاریوتی) با رنابسپاراز پروکاریوتی رونویسی هسته هاي پیش ها در یاختهtRNAهاي  ژن»: 3«گزینه 

  شود. ابتدا وارد جایگاه رناتن می  AUGپپتیدي باشد، رمزه نه زنجیره پلیاگر آمینواسید متیونین در میا»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم)

 شود. ساخته می Dدارند یکسان است و در هر دو پروتئین  Ddو  DDفنوتیپ افرادي که ژنوتیپ ـ » 4«گزینه  -159

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول)

  بررسی موارد:ـ » 1«گزینه  -160

  درست است.»: الف«

Aافرادي با ژنوتیپ »: ب« A AI I , I iوB B BI I , I i (.نادرست است) .داراي یک نوع کربوهیدرات هستند  

  (نادرست است.)داشته باشد.  Ddیا  DDاند تو می Rhفرد داراي »:ج«

  )اول(افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار شود. (نادرست است.)  در تولید مثل غیرجنسی گامت تولید نمی»:د«

  )اولگفتار  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ از نوع بارز نهفتگی است. iو  AIرابطه بین آلل  ـ» 4«گزینه  - 161

  پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول)(افضل) ( ها با هم برابر است. ها و ژنوتیپ در رابطه بارزیت ناقص انواع فنوتیپـ » 4«گزینه  -162

  ل اولـ  گفتار سوم)(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمـ  فص ـ دئوکسی ریبوز یک مونوساکارید است و کربوهیدرات در ساختار خود نیتروژن ندارد.» 1«گزینه  - 163

هـا   انـداز در پروکـاریوت   کننده و راه ها وجود دارد. مهارکننده، اپراتور، فعال در یوکاریوت انداز و توالی افزاینده ـ عوامل رونویسی، راه» 1«گزینه  -164

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم)وجود دارد. 

هـا پـروتئین    شوند. سایر گزینـه  دارد و مونومرهاي دنا (نوکلئوتیدها) توسط آنزیم دنابسپاراز به هم متصل می ـ اپراتور روي دنا قرار» 4«گزینه  -165

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم)کند.  ریبوزومی به هم متصل می RNAها را  هستند و مونومرهاي (آمینواسیدهاي) پروتئین

  ـ» 4«گزینه  -166

O ADP P CO H O ATP     2 2   اي :تنفس یاختهگلوکز  2

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول)

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهمـ  فصل سومـ  گفتار اول) شود. ها ترشح می الیه) دیواره حبابک (سنگفرشی تک هاي ـ سورفاکتانت از برخی یاخته» 2«گزینه  - 167

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار دوم)ها متصل است.  و به جناغ و از عقب به ستون مهرهـ قفسه سینه از جل» 1«گزینه  -168

  ـ مسیر گردش خون ششی:» 1«گزینه  -169

  دهلیز چپ هاي ششی  سیاهرگ ها  شش سرخرگ ششی  بطن راست 

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)
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  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول) گیرند. کننده قلب (اکلیلی) از سرخرگ آئورت منشأ می هاي تغذیه ـ سرخرگ» 1«گزینه  - 170

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهمـ  فصل چهارمـ  گفتار اول) چپ قرار دارد و با انقباض بطن چپ بسته می شود.ـ دریچه میترال بین دهلیز و بطن » 4«گزینه  - 171

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -172

  (نادرست است) شوند. اي خارجی و دیافراگم منقبض می هاي گردن و بین دنده شود که در آن ماهیچه استفراغ با یک دم عمیق آغاز می»: الف«

  است تدرس»: ب«

درسـت  نا( فرشی چنـد الیـه هسـتند.    هاي پوششی مري و دهان از نوع سنگ اي تک الیه و سلول هاي پوششی معده از نوع استوانه سلوله»: ج«

  است)

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول) (نادرست است) شود. می فقط جهت حرکات کرمی وارونه»: د«

  ها: ها را از بین می برد. بررسی سایر گزینه تنفسی، آنزیم لیزوزیم وجود دارد که باکتريـ در بزاق و مخاط مجاري » 2«گزینه  - 173

  کرم خاکی فاقد معده است.»: 1«گزینه 

  ها فاقد غضروف هستند. نایژك»: 3«گزینه 

  ر اول)(افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتا ها فقط یک الیه بافت پوششی سنگفرشی بدون مژك دارند. حبابک»: 4«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 2«گزینه  -174

هـا را بـه    تواند ایـن آنـزیم   شود پس معده انسان نمی پپسینوژن توسط اسید معده فعال میکند و  عده انسان سالم پپسینوژن ترشح میم»: الف«

  ).درست استصورت فعال (پپسین) ترشح کند. (

  نادرست است)شوند. ( محیط قلیایی دوازدهه فعال میپروتئازهاي معده در محیط اسیدي و پروتئازهاي پانکراس در »: ب«

  درست است)جمله کتاب درسی (»: ج«

  نادرست است)کند. ( هاي شکمی به کاهش حجم قفسه سینه کمک می اي داخلی و ماهیچه هاي بین دنده هاي عمیق، انقباض ماهیچه در بازدم»: د«

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول)

کربنـات و هیـدروژن    هاي بـی  کند اما آن را به یون نیدراز کربنیک، تنها آب و کربن دي اکسید را ترکیب و اسید کربنیک تولید میـ ا» 1«گزینه  - 175

  ها: کند. بررسی سایر گزینه تجزیه نمی

  یابد. ا انتشار میصورت گاز به هو ها به شود و پس از رسیدن به شش کربنات حمل می چون در خون کربن دي اکسید به شکل بی»: 2«گزینه 

کربنات آن وارد خون شده و یون هیدروژن که عامل اسـیدي   شود. یون بی ها تجزیه می اسید کربنیک پس از تولید، به سرعت به یون»: 3«گزینه 

  پیوندد. است به هموگلوبین می

ن به بافت به علت این اختالف غلظت، اکسـیژن  اند؛ پس غلظت آن پایین است، با رسیدن هموگلوبی ها اکسیژن را مصرف کرده یاخته»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول) کند. خود را به بافت آزاد می

  ها: بررسی سایر گزینه ترین الیه است. ترین الیه دیواره ناي الیه مخاطی آن است که درونی ـ نازك» 3«گزینه  -176

  د دارد.در زیر الیه مخاطی الیه زیرمخاطی وجو»: 1«گزینه 

  شوند. ریز ناي وارد الیه زیرمخاطی می غدد درون»: 2«گزینه 

  اي است که در الیه مخاطی وجود ندارد. هاي کالژن فراوان از نوع بافت پیوندي رشته بافت پیوندي با رشته»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول)

هـا   هاي کششی هستند که به پر شدن بـیش از حـد شـش    ها داراي گیرنده ها و نایژه نایژك ها هستند. ـ مجاري فاقد غضروف نایژك» 4«گزینه  - 177

  ها: بررسی سایر گزینه حساس هستند.

  دار دارند. ها مخاط مژك نایژك»: 1«گزینه 

  ها! اي قرار دارند نه همه نایژك هاي مبادله هاي حبابکی در انتهاي نایژك کیسه»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول) ها مربوط است نه مجاري تنفسی. ماکروفاژ به حبابک محافظت با»: 3«گزینه 
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خوارها حضور دارند.  ها درشت که در مجاورت آن شود ها ترشح می هاي حبابک بعضی از یاختهتوسط اي به نام عامل سطح فعال  ـ ماده» 4«گزینه  -178

  ها: بررسی سایر گزینه دارند.خواري  خوارها توانایی حرکت و بیگانه درشت

  بافت پوششی مري برخالف حبابک از نوع سنگفرشی چندالیه است.»: 1«گزینه 

  هوا دارند. يها هاي حبابکی، سازوکار دیگري براي مقابله با ناخالصی رسد؛ بنابراین کیسه اي به پایان می دار در نایژك مبادله مخاط مژك»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول) باشند. هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی بوده و یاخته نمی جنس رشته غشاي پایه از»: 3«گزینه 

هاي سـینی بسـته بودنـد و     ماند چون دریچه ثانیه)، ثابت می 1/0هاي خروجی از قلب هنگام انقباض دهلیزها ( ـ فشار خونِ سرخرگ» 2«گزینه  -179

هاي دهلیزي ـ بطنی هـم    شود و دریچه اي باز و بسته نمی ت کنید که در مرحله سیستول دهلیزها هیچ دریچهشود. دق ها نمی خون وارد سرخرگ

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)گردد.  ها می گردد چون خون از دهلیزها وارد آن ها زیادتر می از قبل باز بودند ولی فشار خونِ بطن

دهند، همگی منشعب بـوده   اي میوکارد که بخش اعظم این الیه را تشکیل می هاي ماهیچه ست است. چون سلولدر» ب«ـ فقط مورد » 2«گزینه  -180

  بررسی سایر موارد: با همدیگر مرتبط هستند. و توسط صفحات بینابینی

  اند. اي اي و بعضی هم دو هسته هسته هاي ماهیچه قلبی یک بیشتر سلول»: الف«

  ي قلب به بافت پیوندي متراکم وصل هستند.ا هاي ماهیچه بیشتر سلول»: ج«

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول) درصد) در شبکه هادي شرکت دارند. 1قلبی (  هاي ماهیچه تنها اندکی از سلول»: د«

ل اسـتراحت هسـتند و   الکتروکاردیوگرام که مربوط به مرحله استراحت قلبی است، همـه حفـرات قلبـی در حـا     Tـ در پایان موج » 4«گزینه  -181

لختی باز هسـتند تـا خـون بتوانـد از      هاي دولختی و سه ها را بگیرند ولی دریچه هاي سینی نیز بسته هستند تا جلوي خروج خون از بطن دریچه

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول) ها شود. دهلیزها وارد بطن

معروفند و براي تحریک » شبکه هادي قلب«ي اول و دوم و کالف بطنی قلب همگی از جنس بافت ماهیچه قلبی هستند که به ها ـ گره» 1«گزینه  -182

  ها: بررسی سایر گزینه اند. الکتریکی، تخصصی شده

  هر دو گره اول (پیشاهنگ) و دوم (دهلیزي ـ بطنی) قلب، براي تحریک قلب ویژه و تخصصی شدند.»: 2«گزینه 

  تنها گره اول قلبی به دیواره دهلیز چپ مرتبط است ولی به گره دوم ربطی ندارد.»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول) توان مشاهده کرد. هر دو گره اول و دوم قلبی را در دیواره پشتی دهلیز راست می»: 4«گزینه 

  اند. به درستی بیان شده» 4«و » 3«، »1«هاي  اما گزینه ثانیه است. 5/0ها  بطن ثانیه و 7/0مدت زمان استراحت کلی دهلیزها ـ » 2«گزینه  -183

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)

هاي دهلیزي بطنی بسته هستند، پـس فشـار خـون دهلیزهـا در حـال       دهلیزها در حال دریافت خون هستند و دریچه Dـ در نقطه » 4«گزینه  -184

  ها: بررسی سایر گزینهها در حال کاهش است.  ون داخل بطنافزایش است. ولی فشار خ

  ها در حال انتشار است. پیام الکتریکی شروع انقباض بطن Cدر نقطه »: 1«گزینه 

  لختی باز هستند. هاي دولختی و سه فقط دریچه Eو  Bهاي  در نقطه»: 2«گزینه 

  باز هستند. Aشوند و در نقطه  سینی باز میهاي  هاي دهلیزي بطنی بعد از بسته شدن دریچه دریچه»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)

  ها: بررسی سایر گزینه یابد. ها افزایش می ها فشار خون بطن ـ در این دوره با ورود خون به بطن» 3«گزینه  -185

  رسد. میانه انقباض بطن به حداکثر خود میفشار خون آئورت در  70و  69با توجه به جدول مربوط به فعالیت صفحات »: 1«گزینه 

  پیام الکتریکی تحریکی در گره دهلیزي بطنی در حال انتشار است. Qو  Pدر حد فاصل دو موج »: 2«گزینه 

  ریم:باشد، بنابراین دراین فاصله موارد زیر را دا تر مربوط به صداي دوم می تر مربوط به صداي اول و صداي کوتاه صداي طوالنی»: 4«گزینه 

  انقباض بطن استراحت عمومیچرخه دوم کامل انقباض دهلیزها انقباض بطن

/ثانیه / / / / /    0 3 0 4 0 8 0 1 0 3 1 9   

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اول)
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  یکفیز

tمتحرك از لحظه ،باشد و مطابق شکل ـ زمان بیانگر سرعت میـ شیب نمودار مکان  » 4«گزینه  -186  تاt s حرکت  xدر خالف جهت محور  3

tکند و سرعتش منفی است، پس رأس سهمی در می s در رأس سـهمی، سـرعت    نمـودار ه به صفر بـودن شـیب   باشد. همچنین با توج می 3

  باشد. متحرك نیز صفر می

  

                
m

x at v t a a
s

         2 2
2

1 1
24 4 3

2 2ازt s tتا 3 s 7   

  

  پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)(جیرودي) (

vاي که نمودار باشد و همچنین لحظه بر شتاب متحرك میـ زمان برا ـ شیب نمودار سرعت» 2«گزینه  -187 t  از محورt   کنـد متحـرك    عبـور مـی

  دهد. تغییر جهت می

  

tبا استفاده از شیب خط در لحظه s tتا 7 s   داریم: 10

                                t s
t

  
  

 

4 8 8
9

10 7 7


   

                                 
v m

a
t s

  
   
  2

8 4
4

10 7




   

vمساحت زیر نمودار t  جایی جابهبیانگر( x) :متحرك است، پس داریم  

sx S S S S ( ) ( ) (( ) ) ( ) m
 

           1 2 3 410 ا   ت  

3 4 2 8 2
2 4 4 8 34

2 2 2
   

x x x x ( ) x m         8 34 26   

  ي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)(جیرود

  ـ» 1«گزینه  - 188

  

                A

B

x t
x at v t x

x t

 
    

  

2
2

2

1

2 2 1200
    

A Bx x t t t t s         2 2 22 1200 3 1200   رسند اي که دو متحرك به هم می لحظه 20

A

A B

B

m
v

ms
v at v | V | V V ( )

m s
v

s


  

          
     


2 20 40

40 80 120

2 20 80
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)
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aنمودار ـ مساحت زیر» 2«گزینه  -189 t سرعت برابر تغییرات( v) :است پس داریم  

                                                                                      
m

v S S
s1 2 6 10 4           

                          
m

v v v v v
s

        4 5 9   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  ـ» 3«گزینه  -190

v v a v a
v v a x

v v a x v a x

     
     

     

2 2 2
2 2

2 2 2

9 2 10 8 20
2

25 9 2 16 2
   

  رابطه باال خواهیم داشت: 2با تقسیم 

x m
x

    


8 20 160
20

16 2 8
   

 (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  ـ» 2«گزینه  -191

m
v t a

s
   

2
2 4 2   

netF ma m m kg     16 2 8   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون)

شـود. امـا اگـر     ینی وزنه پـاره مـی  یینی را به سرعت بکشیم، لختی وزنه مانع حرکت کردن وزنه شده و ریسمان پایـ اگر ریسمان پا» 3«گزینه  -192

  و ریسمان باالیی پاره خواهد شد. و وزن وزنه با هم جمع شده Fینی را به آرامی بکشیم، نیروي یریسمان پا

 (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون)

  کند و قایق به سمت چپ خواهد رفت. ـ شخص براي جلو رفتن، نیرویی به سمت عقب، به قایق وارد می» 1«گزینه  -193

F F m a m a     قــایق قــایق شخص    شخص    قــایق شخص 
   

m
a a /

s
    

2
75 3 150 1 5   

  ازدهم ـ فصل دوم ـ قوانین نیوتون)(جیرودي) (پایه دو

شود. بنابراین شتاب  ـ در لحظه باز شدن چتر نیروي مقاومت هوا بیشتر از  نیروي وزن چترباز بوده و شتاب رو به باال به جسم وارد می» 2«گزینه  -194

  باشد. خالف جهت حرکت (جهت سرعت) است و حرکت چترباز در این لحظه کندشونده می ،حرکت

D
m

f mg ma a a
s

       
2

1360 800 80 7   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروهاي مقاومت شاره)

  باشد. می Aبرابر وزن قسمت زیر نقطه  Aـ نیروي کشش طناب در نقطه » 4«گزینه  -195

A AT m g m g T / / N        طناب     جسم 
1

20 0 5 20 5
4

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي کشش طناب)

کند و حرکت آن کندشونده است، بنابراین جهت شتاب جسم به سمت باال است. با توجـه بـه    یین حرکت میـ چون جسم به سمت پا» 1«گزینه  -196

  قانون دوم نیوتون داریم:

                                             eF mg ma K L m(g a) L ( ) L m cm             
1

900 3 10 5 5
20

   

  

cmپس طول نهایی فنر 17 5   دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي فنر)(جیرودي) (پایه  باشد. می 22
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  ـ با توجه به متوازن بودن نیروها داریم:» 3«گزینه  -197

N

N N N

N

F F cos F F N F

 F F si
F

n

      

    



  

22

2 11 1 1

2
6

37 25 15

8
37 25 15 35

35 710

15

10

3
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي عمودي سطح)

  کنیم: ـ ابتدا نیروهاي وارد بر جسم را رسم می» 2«گزینه  -198

  

  

                                                      s s N N Nmax
mg f mg F / F F N         15 0 5 30  

  

  

N. کاهش یابد N30به N55باید از Fاست. پس نیروهاي  NFبرابر Fدانیم نیروي  و از طرفی می 55 30 25    

  ل دومـ  نیروي اصطکاك)(جیرودي) (پایه دوازدهمـ  فص

  ـ» 3«گزینه  -199

F mgN
s s N s smax F fsmax

f F /



         16 40 0 4   

F mgN
k k N k kf F /12 40 0 3


            

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نیروي اصطکاك) 

  شود. العمل نیروهاي عمود بر سطح هستند که از طرف هر دیواره به گوي وارد می ها، عکس ـ نیروهاي وارد بر دیواره» 1«گزینه  -200

 

        x N N N NF F cos F cos F F     
2 1 1 2

45 45   

                         y N NF F sin F sin mg    
2 1

45 45   

               
F F FN N N

N NF F N
 

   1 2 2 20 10 2  

  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ تعادل)

  ـ» 4«گزینه  -201

V VA B
A B A Bm

V

m m2 2



       

A
A B A A A B B B B B A B B B A B

B

Q Q m c m c m c m c


                


1
2 2 4

4
   

  ي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما)(جیرود

  ـ» 1«گزینه  -202

Q mc / c J J
p c /

t t kg K g K

  
      

 

0 5 30
4 240 0 24

15 60
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما)

  ـ» 3«گزینه  -203

بخار 
mLv C 100  آب

mc
C


 100  آب

mLf C  یخ
mc

C


 یخC 60    

Q ( ) ( ) ( ) ( )            3 32 2100 60 2 336 10 2 4200 100 2 2268 10   

Q [( ) ( ) ( ) ( )] / MJ              51
4200 2 60 2 80 2 1 100 2 540 4200 1500 63 10 6 3

2
   

  نکته: براي سادگی در محاسبات گرما بهتر است این مقادیر را به خاطر بسپارید:

VL c540 آب (گرماي نهان تبخیر آب در دماي جوش)،FL c80آب ن ذوب آب)،(گرماي نهاc c  خ ی آب 
1

2
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما)
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  ـ» 3«گزینه  - 204

Q Q آب ــز     فل

m c ( ) m c ( ) c c        ــز آب ــز فل 60آب فل 75 2 60 15 15 90   

c

c
 

آب

ــز  فل

90
6

15
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما)

  ها: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -205

  از نافلزات بیشتر است. آزادهاي  سانش گرمایی فلزات به دلیل وجود الکترونر»: 1«گزینه 

  شود. ها باعث نسیمی از سمت ساحل به دریا می پدیده همرفت در شب»: 2«گزینه 

  ترین روش انتقال گرماست. گیرد و سریع تابش به وسیله موج الکترومغناطیس صورت می»: 3«گزینه 

  هاي روشن بیشتر است. تیره و ناصاف و مات از سطوح صاف، درخشان و با رنگتابش گرمایی سطوح »: 4«گزینه 

  هاي انتقال گرما) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ روش

  ـ» 3«گزینه  - 206

A AA A A B B B A B
A B

A B

k A k A ( ) ( )
H H C

L L

       
        

2 50 1 80
68

3 1
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ آهنگ رسانش گرما)

  ـ» 3«گزینه  -207

PV nRT n n / mol         5 32 10 6 10 8 300 0 5   

m m
n / m g

M
    0 5 16

32
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ قوانین گازها)

  ـ» 4«گزینه  -208

P
P P P

V V V V
P V P V P V P V P P P P P P

  

  
          

5
1 4 4

1 1 2 2 1 2 1 2 25 پیمانـــه اي2 3
2 1 1 1100 4

5 3 5 5 2

4 4 3 3 3


 

       

PP

P
P

 
2 پیمانـــه اي

 پیمانـــه اي1

2
83

1 3

4





   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ قوانین گازها)

  ـ چون پیستون بدون اصطکاك است پس فشار ثابت است.» 1«گزینه  -209

V V A A
T k T T T K

T T T
           1 2

2 2 1
1 2 2

8 10
250 250 200 50

200
   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ قوانین گازها)

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ قوانین گازها) با توجه به ثابت بودن جرم و حجم گاز، چگالی گاز نیز ثابت است.» 2«گزینه  -210

  شیمی

  افزایند.  وري به خاك می راي افزایش بهرهـ آهک همان کلسیم اکسید نوعی اکسید فلزي است که کشاورزان ب» 2«گزینه  -211

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي) 

توانند بـه راحتـی از الیـه     اند. در گلخانه، پرتوهاي الکترومغناطیس با طول موج بلند نمی ها درست باقی عبارت» ب«ـ به جز عبارت » 3«گزینه  -212

هم دقـت  » پ«شود. در مورد عبارت  شوند و سبب گرم شدن فضاي درون گلخانه می به داخل گلخانه بازتابیده می پالستیکی عبور کنند و دوباره

Hو CO2کنید که ترکیب سازنده هواي پاك  O2 گـرم شـدن   ها در هواکره سبب  باشند و وجود آن اي می هستند که جزء گازهاي اصلی گلخانه

   اي) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ اثر گلخانه(کتاب همراه علوي) شود.  کره زمین می

www.konkur.in

forum.konkur.in



 »23«صفحه                                                                   آزمون آزمایشی پیشروي ـ تجربی دفترچه نامه پاسخ

  جز گزاره (ت) درست هستند.   هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 3«گزینه  -213

نبـود گازهـاي    گردد. از طرف دیگر در صـورت  در هواکره سبب افزایش دما می» cهاي  مولکول«اکسید  هاي کربن دي ت) افزایش مقدار مولکول

Cاي در هوا، میانگین دماي کره زمین به گلخانه 18 اي) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ گازهاي گلخانهیابد.  کاهش می   

  هاي حاصل از سوختن و بیشترین قیمت را داراست.  هاي نام برده شده هیدروژن کمترین فرآورده ـ از بین سوخت» 3«گزینه  -214

  طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ شیمی سبز، راهی براي محافظت از هواکره)(

  جز گزاره (پ) درست هستند.   هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 2«گزینه  -215

  پ) 

N (g) O (g) NO(g) 2 2 2   

NO(g) O (g) NO (g) 2 22 2   

به خصوص با گاز اکسیژن، تنها هنگام رعد و برق این دو گاز در هوا ترکیـب  پذیري کم گاز نیتروژن  دلیل واکنش شود به طور که مشاهده می همان

  شود.  اکسید تبدیل می شده و ابتدا به نیتروژن مونوکسید و سپس به نیتروژن دي

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ اوزون، دگرشکلی از اکسیژن در هواکره) 

  یابد.  شود با افزایش دما، حجم گاز افزایش می گاز ثابت نگه داریم، مشاهده می ـ اگر فشار و مقدار ماده را در یک نمونه» 3«گزینه  -216

  ها:  بررسی سایر گزینه

  یابد.  در دماي ثابت، با افزایش فشار یک نمونه گاز حجم آن کاهش می»: 1«گزینه 

  یابد. ثابت، با افزایش حجم گاز، فشار آن کاهش می هدر دما و مقدار ماد»: 2«گزینه 

  توان مقدار گاز کمتري را در یک محفظه یکسان جاي داد.  در حجم و فشار ثابت، با افزایش دما می»: 4«گزینه 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ خواص و رفتار گازها) 

  صورت زیر است:  ـ واکنش هابر به» 2«گزینه  -217

H (g) N (g) NH (g) 2 2 33 2   

mol N mol NH g NH
? g NH L N / g NH

/ L N mol N mol NH
    2 3 3

3 2 3
2 2 3

1 2 17
42 63 75

22 4 1 1
   

  و واکنش هابر) STPه دهم ـ فصل دوم ـ شرایط (طاوسی) (پای

  جز گزاره (پ) درست هستند.   هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 3«گزینه  -218

  کنند.  ها نقش اساسی را ایفا می ها درشت مولکول هاي آن پ) زیست کره شامل جانداران روي کره زمین است. در واکنش

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ مقدمه) 

  صورت زیر است. ها به ـ پاسخ درست پرسش» 1«ه گزین -219

  یونی تک اتمی است.  Clشده در آب دریا، ترین آنیون حل آ) فراوان

  هاي یخ ب) کوه

   Naپ)

  »)خود را بیازمایید«(طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ مقدمه 

D،(Naهاي  سوم درست هستند. شکل، واکنش محلول وهاي اول  ـ عبارت» 2«گزینه  -220 SO )2 C ،(BaClبا  4 دهد که منجـر بـه    را نشان می 2(

B ،(BaSOتشکیل رسوب  گـردد.   محلـول آبـی اسـتفاده مـی     شود. از این واکنش براي شناسایی یون باریم در می A ،(NaCl)و محلول  4(

Na SO (aq) BaCl (aq) BaSO (s) NaCl(aq)  2 4 2 4  است.  5مجموع ضرایب مواد در معادله موازنه شده واکنش مورد نظر،  2

   ها) (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ شناسایی یون

  ـ » 1«گزینه  -221

AgNO (aq) NaCl(aq) AgCl(s) NaNO (aq)3 3     

Na PO (aq) CaCl (aq) Ca (PO ) (s) NaCl(aq)3 4 2 3 4 22 3 6     

AgCl

Ca (PO )
 

3 4 2

ــریب 1 ض
1

1 ضــریب
   

  ها)  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ شناسایی یون
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  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  - 222

  افزایند.  ها، مقدار کمی یون فلوئورید به آب آشامیدنی می ب) براي حفظ سالمتی دندان

  شود.  شده در آب از آن جدا می ریباً همه مواد حلت) آب باران در هواي پاك تقریباً خالص است، زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تق

  ها)  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ مقدمه و شناسایی یون

NH)ـ ترکیب حاصل آمونیوم سولفات با فرمول شیمیایی» 1«گزینه  -223 ) SO4 2   هاي نادرست: خواهد بود. بررسی گزینه 4

  است.  2در آن برابر نسبت شمار کاتیون به آنیون »: 2«گزینه 

  دهد.   آمونیوم سولفات، یکی از کودهاي شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می»: 3«گزینه 

NH)هاي ترکیب شمار اتم»: 4«گزینه  ) SO4 2    (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ همراهان ناپیداي آب)اتم است.  15برابر  4

Oصورت ترتیب به کرومات و آرسنات به هاي سوپراکسید، دي ـ یون» 4«گزینه  -224
2 ،Cr O 2

2 ASOو 7 3
 هاي نادرست: هستند. بررسی گزینه 4

MgOمنیزیم سوپراکسید»: 1«گزینه  2    

Alکرومات مینیم ديآلو»: 2«گزینه  (Cr O ) 2 2 7 3   

Liلیتیم آرسنات»: 3«گزینه  ASO3 4    

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فرمول شیمیایی)

  ها: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -225

  »: 1«گزینه 

Liهاي سازنده: شمار اتم CO NaOH2 3
36

 
   

Liنسبت شمار آنیون به کاتیون: CO NaOH2 3
11

2

 
   

  »:2«گزینه 

Alهاي سازنده: شمار اتم (SO ) KNO2 4 3 3

17 5
 

   

نسبت شمار آنیون به کاتیون: 

/

Al (SO ) KNO



2 4 3 3

3 1
1 5

2

 
   

  »:3«گزینه 

MgCOهاي سازنده: شمار اتم AlCl3 3

5 4
 

   

MgCOنسبت شمار آنیون به کاتیون:  AlCl3 3

1 3
 

   

  »: 4«گزینه 

Feهاي سازنده:  شمار اتم O NH NO2 3 4 3

5 9
 

   

نسبت شمار آنیون به کاتیون:

/

Fe O NH NO



2 3 4 3

3 1
1 5

2

 
   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فرمول شیمیایی) 
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  ـ » 1«گزینه  -226

H O
Na CO Na CO22

2 3 32
      

  مول یون تولید خواهد شد. 6مول سدیم کربنات در آب  2تبع از انحالل  مول و به 3از انحالل یک مول سدیم کربنات در آب، 

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ همراهان ناپیداي آب) 

  ها:  ـ بررسی گزاره» 3«گزینه  -227

  آیند. (نادرست است.) شمار می آ) سس مایونز نوعی کلویید و شربت معده نوعی سوسپانسیون است که هر دو مخلوطی ناهمگن به

ها را بارهـاي منفـی آنیـون     کنند و مطابق با شکل زیر اطراف آن هاي صابون از سمت زنجیر هیدروکربنی مولکول چربی را احاطه می ب) مولکول

  گیرد.   صابون می

  

  (نادرست است.)

کف حاصـل از اخـتالط صـابون و    هاي کلسیم و منیزیم در آب دریا، ارتفاع کف حاصل از اختالط صابون و آب دریا کمتر از  پ) به علت وجود یون

  آب چشمه است. (درست است.)

  ت) ژله و رنگ پوششی هر دو نوعی کلویید هستند که توانایی پخش نور را دارند. (نادرست است.) 

  ها)  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکول

RCOOصورت کننده صابونی به ـ فرمول شیمیایی پاك» 4«گزینه  - 228 Na  صـورت  کننده غیرصابونی به و پاكRC H SO Na 
6 4 اسـت، کـه    3

  ها: کننده صابونی است. بررسی سایر گزینه کننده غیرصابونی بیشتر از پاك هاي اکسیژن در پاك شود شمار اتم طور که مشاهده می همان

  ه آنیون برابر یک است.کننده نسبت شمار کاتیون ب در هر دو پاك»: 1«گزینه 

  چسبد.  کننده چربی به زنجیر آلکیل که غیرقطبی و آب گریز است، می در هر دو پاك»: 2«گزینه 

SOکننده غیرصابونی به دلیل وجود یون پاك»: 3«گزینه 
کننده صـابونی   پذیري بیشتري به نسبت پاك شود و انحالل در آب سخت هم حل می 3

  هاي صابونی و غیرصابونی) کننده (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مقایسه پاكد. دار

  کنیم: ـ ابتدا غلظت اولیه هیدروفلوئوریک اسید را محاسبه می» 2«گزینه  - 229

mL H O / g HF mol HF
?mol HF L H O / mol

L H O mL H O g HF
    2

2
2 2

1000 0 04 1
1 0 004

1 500 20
   

/برابر HFپس غلظت اولیه اسید  mol.L 10 004   .است  

  داریم:   حال با توجه درصد یونش

  

[H ] [H ]
[H ] 3

3
100 100 50 2 10

ــده ــل ش 4 غلظت کل مولکول هاي ح 10

 
 


       


  درصد یونش 

a
[H ][F ] x x

K
[HF] / x

3 3
3

3

2 10 2 10
2 10

0 004 2 10

   




   
    

 
  

  ) aK(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی درصد یونش و 
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Naـ » 3«گزینه  -230 O2  باز یک ترکیب یونی (سدیم اکسید) است و در حضور رطوبت تبدیل بهNaOH شود و بازها در تمـاس   (سود سوزآور) می

  و آمونیاك به رنگ آبی است.  NaOHهاي بازي مثل  در محلول pHکنند. رنگ کاغذ  با پوست احساس لیزي ایجاد می

Na O(s) H O(l) Na (aq) OH (aq)2 2 2 2      

جـز مـورد (ب) بـاقی     شود. پس به ابون استفاده میشود. از سود سوزآور در تهیه ص مول یون تولید می 4ازاي حل شدن هر مول از آن در آب،  به

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ بازها)درست بودند. موارد 

تـوان گفـت    جایی که قدرت اسیدي سولفوریک اسید از فورمیک اسید و فورمیک اسید از استیک اسید بیشتر است، پس می ـ از آن» 1«گزینه  -231

در دماي اتاق که به بیان دیگر میزان پیشرفت فرایند یونش تا رسیدن به تعادل است در دماي معین (دماي اتـاق) بـه   ها  مقایسه ثابت یونش آن

بیشتر یونیـده   تر باشد آن اسید است. حال هر چه ثابت یونش در دماي معین بزرگ» استیک اسیدفورمیک اسیدسولفوریک اسید«صورت 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفهوم قدرت اسیدي)هاي موجود در محلول آن بیشتر است.  شده و غلظت یون

H(موالر اسید)، افزایش غلظت HX قوي ـ با افزایش غلظت محلول» 1«گزینه  -232 O
و در نتیجه افزایش خاصیت اسیدي را شاهد  pHو کاهش  3

گیرد. با توجه به این موضوع کـه   صورت می aKواهیم بود. اما باید توجه داشت که مقایسه قدرت اسیدي به وسیله ثابت یونش اسیدها یعنی خ

و بـه تبـع قـدرت اسـیدي آن تغییـر       aKمحلول تنها به دما بستگی دارد، پس با تغییر غلظت  aKاند و  انجام شده ي اتاقدر دما ها آزمایش

   (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ثابت یونش اسیدها)کند.  نمی

  داریم:  C25ـ براي محلول خنثی در دماي» 3«گزینه  -233

[H ][OH ]
pH log[H ] log[ ]

C [H ] [OH ]

  
 

 

 
     

  

14
710

10 7
25  دماي محلول خنــثی

  

  »:1«ها: گزینه  بررسی سایر گزینه

  

OH]در محلول اسیدي هم یون هیدروکسید و هم یون هیدرونیوم وجود دارد فقط غلظت»: 2«گزینه  ] [H ]   .است  

  یابد.  کاهش می pHشیر ترش شده خاصیت اسیدي دارد و با افزودن آن به آب خالص »: 4«گزینه 

  میزان اسیدي بودن) ، مقیاسی براي تعیین pH(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ 

  ها:  بررسی گزینه» 4«گزینه  - 234

صـورت تعـادلی خواهـد بـود. (درسـت       ها در آب به نیترواسید و هیدروسیانیک اسید، اسیدهاي ضعیفی هستند که معادله یونش آن»: 1«گزینه 

  است.)

هـاي   شـود غلظـت یـون    طور که مشاهده می صورت زیر است، همان هاي موجود در محلول آن به شماتیک نمودار غلظت نسبی گونه»: 2«گزینه 

  مانده پس از یونش است. (درست است.) حاصل از یونش آن کمتر از غلظت اسید باقی
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H]غلظت یون هیدرونیوم حاصل از یونش نیترواسید مذکور برابر»: 3«گزینه  ] / / /   0 05 0 2 0  HBrموالر  15/0است که کمتر از غلظت  1

  ي دارد. (درست است.)است، پس رسانایی کمتر

  »: 4«گزینه 

H](نادرست است.)  ] / / / pH log[H ] log[ / ]         0 2 0 05 0 1 0 1 1   

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی)

 ـ » 4«گزینه  -235

   

/ /pH log[H ] / log[H ] [H ] x                   1 3 2 0 7 2 21 3 10 10 10 5 10 5 10   

  موالر است یعنی داریم:  1/0غلظت تعادلی اسید ضعیف برابر 

M x / M / / M / mol.L       10 1 0 05 0 1 0 15   

[H ] /
/

M /



  
0 05

0 33
0 15

  درجه یونش 

  )  pH(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی درجه یونش و 

  ـ » 2«گزینه  - 236

/ / /NaOH : pH / [H ] [OH ] mol.L12 6 1 4 2 0 6 2 112 6 10 10 10 4 10                 

/ /HCl : pH / [H ]         1 7 2 0 3 21 7 10 10 2 10   

NaOH(aq) HCl(aq) NaCl(aq) H O(l)   2   

L NaOH mol OH mol H L HCl mL HCl
? mL HCl mL NaOH mL HCl

mL NaOH L NaOH L HClmol OH mol H

  

  


      



2

2

1 4 10 1 1 1000
100 200

1000 1 11 2 10
   

mLدر نتیجه حجم نهایی برابر 200 100   (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسئله اسید و باز)شود.  می 300

aبرابر HAمحلول  pHفرض کنیم،  aرا برابر  HBمحلول  pHـ اگر » 4«گزینه  -237    شود و داریم:  می 2

pH a
HA[H ]     210 10   

pH a
HB[H ]   10 10   

a
HA

a
HB

[H ]

[H ]

  


 
 

2
210

10
10

   

  )pH(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسئله 

  ـ » 2«گزینه  -238

pH / / / log /
pH log[H ] [H ] ( ) mol.L       

         11 4 12 0 6 12 0 3 2 12 12 0 3
10 10 10 10 10 10 4 10   

[H ] [H ] [H ] ( )
[H ][OH ] mol.L

[OH ]

[H ]

2 12 2
14 10 1

14 14 14

4 10
10 16 10

10 10 10

   
    

   




         

  )pH(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مساله 
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Cکربن سیرشده، فرمول 14ـ اسید چرب داراي » 4«گزینه  -239 H COOH13   دارد و در واکنش با سدیم هیدروکسید داریم: 27

C H COOH(s) NaOH(aq) C H COO Na (aq) H O(l)   13 27 13 27 2   

/ mol mol g
mL / g

mL mol mol
   

0 3 1 مک   228 ن  اسید چرب  اسید چرب  
150 10 26  محلول      اسید چرب 

1000 1 مک    محلول     1 ن  اسید چرب  
   

  کنند؟)  هاي خورنده چگونه عمل می اي از شوینده (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مسئله

  است.  Mg(OH)2ـ ماده مؤثر شیر منیزي همان» 2«گزینه  - 240

HCl(aq) Mg(OH) (aq) MgCl (aq) H O(l)  2 2 22 2   

  )کنند؟ هاي خورنده چگونه عمل می (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شوینده
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  يهاي سراسر آزمون

  

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی گروه آزمایشی عمومی 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  تحانیمواد ام  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:

 اقص درج شده است، مراتـب را  برگ، نادرست و یا نچه 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. چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می وي است و هرگونهـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//3030جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد ـ عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  پورمهدي   زبان عربی

  پناه کیمیاییحسین باغانی ـ   دین و زندگی

  کامران معتمدي ـ صادقی  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
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(پایه دوازدهم (از درس دوم تا انتهاي درس پنجم) ـ پایه دهم (از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم))ات فارسی ادبی  

  معناي کدام واژگان درست است؟ -1

  گذاشتند. الف) خود: کالهی چوبی  که سربازان هنگام جنگ بر سر می

  آویزند. اي که از عقب زین اسب می ب) فتراك: تسمه

  یکی از بزرگان. ةانتقادي ـ نوشتن یادداشتی انتقادي دربار ج) تقریظ:

  اي براي برانگیختن دعواست. جویانه د) عربده: فریاد پرخاش

  هـ) خدنگ: درختی است که چوب آن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست.

  ) د ـ الف4  ) هـ ـ ب3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب1

  است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 2

  »رت مالی)، وجه (ذات)، شرزه (افسرده)، دار ملک (پادشاهی)، زاهد (پارسا)، اجنبی (بیگانگان)، نحس (بداختر)غرامت (جبران خسا«

  ) یک4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  در کدام بیت متفاوت است؟» برکشیدن«معناي فعل  -3

  ) بفرمود تا برکشد ره به روم / به شمشیر ویران کند مرز و بوم1

  رکشید / جگرگاه سیمین تو بردرید) از آن پیش کو دشنه را ب2

  ) احسان چرا کنی و تفضّل به جاي آنک / فردا به روز جنگ و جفا برکشی حسام3

  ) چو شه تیغ را برکشید از نیام / بداندیش را سر درآمد به دام4

  اند؟ غلط امالیی فاقدکدام عبارات  -4

  تفویض شده. عدل آرام داده و انان کامگاري به سیاست او سایۀالف) امت را در 

  بهر باشد. دوست که از رفعت منزلت بی سخن و مخدوم مزاه فراخ بندةب) 

  عزیمت بیرون رفت، درع سحاب بدرید و از جوشن هوا گذر کرد. ج) چون تیر جهان از گشاد

  ، از آن ممتنع شدن واجب شناسد.راندد) اگر در سخن مضرّتی ممکن الوقوع 

  ـ د ب )4  ) الف ـ ج3  ) د ـ ج2  ) ب ـ الف1

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -5

  ) چند چون ایوب باشد همدم رنج و عنا / چند چون یعقوب ماند ساکن بیت الحزن1

  سینا صفّۀ) سطور او همه تابان  چو دست موسی عمران / نقوش او همه رخشان چو صدر 2

  زحل استاي و قصه بخوان /  که سعد و نحس ز تأثیر زهره و  مه چهره طرّة) بگیر 3

  ) بکشتند با هم دو گرد سترگ / به خون چنگ شسته چو ارقند گرگ4

  تعداد غلط امالیی در کدام بیت بیشتر است؟ -6

  ترسی؟ او / چنین ز نیک و بد او چرا همی سفاحت) اگر حذر نکند سود با 1

  دار پیکرم ام / اشباح انس جمله نگه ) ارواح قدس جمله نمودار معنی2

  شد اندر بیشه بر اسبی نجیب ح و بس محیب / می) یک سواري با صال3

  ) یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد / که از او خسم به دام آمد و معشوقه به کام4

  :جز بهها درست است  همه آثار در برابر آن نویسندة -7

  الخیر) ) اخالق محسنی (حسین واعظ کاشفی) ـ اسرارالتّوحید (ابوسعید ابی1

  آبادي) (عیسی سلمانی لطف 2(معصومه آباد) ـ روایت سنگرسازان ام  ) من زنده2

  ) قصه شیرین فرهاد (احمد عربلو) ـ مثنوي معنوي (مولوي)3

  ) دماوندیه (محمدتقی بهار) ـ امثال و حکم (دهخدا)4

  است؟» حسن تعلیل، کنایه، استعاره و تشبیه«کدام بیت داراي  - 8

  الهی عنوان چه کار دارد؟ نامۀا ) از دفتر معانی نقش صور فرو شوي / ب1

  ) دانی که چرا نام تو در نامه نیارم؟ / زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند2

  گرم است بس که در کوي تو بازار تماشا) گل ز شبنم نتوانست عرق کردن خشک / 3

  ور) هوا چون خوي دلبندان گهی گریان گهی خندان / چو ایوان خداوندان زمین از زینت و زی4

  تعداد کنایه در کدام بیت متفاوت است؟ - 9

  ) گشاده ابرو است و بسته کیسه / مشو غرّه که او را سیم و رخت است1

  هاي غیبی پرده بردار / کسادي ده نقوش آزري را ) ز صورت2

  ) ما اگر نالیم اگر عذر آوریم / پنبه در گوش کند دلدارم3

  نیم اي ندیم! مستی خود را نهان) چند زنیم اي کریم! طبل تو زیر گلیم / چند ک4

  ذکر شده است؟ نادرستهاي مقابل آن  در کدام بیت، یکی از آرایه -10

  ماند راست (مجاز ـ ایهام) ) چون قد سرو خرام تو بگویم سخنی / در چمن سرو به باالي تو می1

  ستعاره)آرد برات (تشبیه ـ ا بندد نقاب / سنبل خط تو بر یاقوت می ) عنبر زلف تو بر کافور می2

  برد زنگ ز دل صبح به گیسوي سفید (اسلوب معادله ـ ایهام تناسب) دل افتد، ز جوان کمتر نیست / می ) پیر چون زنده3

  اي، خامی مکن و آن پخته در ده خام را (تضاد ـ پارادوکس) ) خامی چو من بین سوخته و آتش ز جان افروخته / گر پخته4
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  آزمایشی پیشرويآزمون ـ انسانی) (عمومی دفترچه                                       »2«صفحه  
                                                         

  ترتیب، در کدام ابیات، آمده است؟ به» ، استعاره و پارادوکسآرایی، ایهام تناسب واج«هاي  آرایه - 11

  دریده ادب نگاه ندارد الف) شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم

  عجب شنو از بخت واژگون / ما را بکشت یار به انفاس عیسوي قصۀب) این 

  دلی است / منه از دست که سیل غمت از جا ببرد ج) جام مینایی می سد ره تنگ

  د) نقاب گل کشید و زلف سنبل / گره بند قباي غنچه وا کرد

  ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ) ج ـ الف ـ د ـ ب3  ) ب ـ الف ـ د ـ ج2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب1

  شود. یافت می» ممال« واژة ....................جز  ها به گزینه همۀدر  -12

  ریبف  ) نقابی است هر سطر من زین کتیب /  فروهشته بر عارضی دل1

  ) ز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل یعنی / عروسی دارد این عالم که بستان پرجهیز آمد2

  فریبم / نوازش کن که از حد شد شکیبم ) فریب دل بس است اي دل3

  توان صبوري ستمت کشم ضروري / مگر آدمی نباشد که برنجد از عتیبت ) چو نمی4

  ست؟در پایان کدام بیت متفاوت ا» را« واژةکاربرد  -13

  ) چو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد / چه نقصان گر ز غیرت او زند بر هم بهاري را1

  ریزي / که عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاري را الدین تبریزي منم قاصد به خون ) ز شمس2

  بخش هر حوري / که آب زندگی سازد ز روي لطف ناري را ) خداوندا زهی نوري لطافت 3

  سازد جمالش نیم خاري را مانان مسلمانان چه باید گفت یاري را / که صد فردوس می) مسل4

  کاربرد ردیف در کدام بیت متفاوت است؟ -14

  ) سراندازان و جانبازان دگر باره بشوریدند / وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد1

  جان را زاد و بود آمد ) دگر باره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافیل / امین غیب پیدا شد که2

  آمیز این سرخ و کبود آمد  دیده / چو نور از جان رنگ تابۀ) ندارد رنگ آن عالم ولیک از 3

  ) همیشه بوي با عود است نه رفت از عود و نه آمد / یکی گوید که دیر آمد یکی گوید که زود آمد4

  تعداد ترکیب وصفی در کدام بیت بیشتر است؟ - 15

  عنبرفشان توست طرّةز انفاس صبحدم / گویی مگر ز پرور ا ) این باد روح1

  ) مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است / دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست2

  بخت که در رهگذار اوست برم؟ / آن خاك نیک دانی کدام خاك بر او رشک می ) می3

  آبگون زد) غلغل فکند روحم در گلشن مالیک / هر گه که سنگ آهی بر طاق 4

  نوع حذف فعل در کدام بیت متفاوت است؟ -16

  ) نیرزد عسل جان من! زخم نیش / قناعت نکوتر به دوشاب خویش1

  چه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا! / گر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را ) آن2

  ) زر از بهر خوردن بود اي پسر / ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر3

  مثال است و پند / به کار آیدت گر شوي کاربندهاي سعدي  ) سخن4

  کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ -17

  »گفت: دیناري بده پنهان و خود را وارهان / گفت: کار شرع کار درهم و دینار نیست«

  دهد عرش برین / تا مگر یابد در او یک لحظه چون قندیل، بار ) گوشوار خود به رشوت می1

  ستان را چشم بر اسباب نیست ن به رشوت از سر خود دور کرد / این نهنگ جان) مرگ را نتوا2

  ) به جان دادن چو مزد از کس نگیرد / در آمرزش کجا رشوت پذیرد؟3

  ها حجت است ) ناخن و منقار شاهین از کجا گیرا بود / رشوت از مردم گرفتن بر کجی4

  است؟ متفاوتمفهوم کلی کدام بیت با سایر ابیات  -18

  خواهیم بر گاه ضحاك را  / مر آن اژدهادوش ناپاك را) ن1

  ) آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم / ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است2

  کند دهد آخر به باد / حاکم ظالم دیار خویش ویران می ) نفس سرکش ملک تن را می3

  خواهند سرباز وطن ) پیکر مام وطن دانی چرا خم گشته است / زانکه مشتی اجنبی4

  مفهوم دو بیت زیر به کدام گزینه نزدیک است؟ -19

  حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کآرام درون دشت شب خفته است«

  »دریایم و نیست باکم از طوفان /  دریا همه عمر خوابش آشفته است

  تپد تا باز در دریا فتد ) ماهی از دریا چو در صحرا فتد / می1

  تی قالب ببست / باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست) آمد موج الست، کش2

  ها ) شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل / کجا دانند حال ما سبکباران ساحل3

  ) ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست4

  کدام بیت تناسب بیشتري دارد؟ با» برکن ز بن این بنا که باید / از ریشه بناي ظلم برکند«مفهوم بیت  - 20

  ) جزاي نیک و بد خلق با خداي انداز / که دست ظلم نماند چنین دراز که هست1

  ) نهاد بد نپسندد خداي نیکوکار / امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار2

  دل از کهنسالی فزود / مانع از خون نیست قد چون کمان، شمشیر را ) حرص ظلم آهنین3

  دوست / که از فربهی بایدش کند پوست عامل ظلم ) مکن صبر بر4
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  شود؟ مفهوم مقابل بیت زیر در کدام بیت یافت می -21

  »با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت«

  ) فقري که تو امروز به هیچش نستانی / با سلطنت بلخ خریدند عزیزان1

  جگري / چه غمی بود که این خاطر ناشاد نداشت؟ رگی و خون) فقر و بدبختی و بیچا2

  کم کن جدا ) تا دم رفتن سبک از جا توانی خاستن /  مال را در زندگی از خویش کم3

  تواند راهبر باشد مرا ) منزل آسایش من محو در خود گشتن است  / گردبادي می4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» تر شوي فلک خوبگر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باهللا کز آفتاب «بیت  -22

  ) چو زر عزیز وجود است نظم من آري / قبول دولتیان کیمیاي این مس شد1

  شاه و گدا یکی است سایۀ) در چشم پاك بین نبود رسم امتیاز / در آفتاب، 2

  فانی شدن چون شبنمیم آمادةزوال / ورنه ما  آید ز ابر آن آفتاب بی ) برنمی3

  وار بر طرف ما کنی / حقّه همان کیمیاست وین مس ما زر شود گر نگهی دوست )4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 23

  ) در قیامت چو سر از خاك لحد بردارم / گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد1

  ) مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من2

  حد بگذشت / سر من دار که در پاي تو ریزم جان را ) دست من گیر که بیچارگی از3

  ) نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ / ز خاك کالبدش صد هزار الله برآید4

  شود. زمینه ملّی حماسه یافت می ....................جز  ابیات به همۀدر  -24

  او سرخ و زرد و بنفش / همی خواندش کاویانی درفش ) فروهشت از2  ایزدي / به کژّي گرایید و نابخردي فرّه) بر او تیره شد 1

  همی فرّ گیهان خدیو؟ نبینی/ فرمان دیو؟ ) چرا سرکشی تو به 4  ) اگر تیغ تو هست سندان شکاف / سنانم به درد دل کوه قاف3

  شود؟ در کدام بیت دیده می» خورد گاو نادان ز پهلوي خویش«مفهوم مصراع  - 25

  دهیم رتی است / عرض سخن به مردم نادان نمیبصی ) صائب گهر به سنگ زدن بی1

  ) به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند / جز این قدر که به پهلو چو مار برگردد2

  ) کفن بر تن تند هر کرم پیله / برآرد آتش از خود هر چناري3

  ایم قدر شب تار خویش را رویم / دانسته ) در زیر بار منّت پرتو نمی4

  ))4تا انتهاي درس  3)) ـ دهم (از درس 22تا انتهاي (صفحه  2و  1(درس زبان عربی (دوازدهم 

  )26ـ  35( :* عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ* 

  امیت و سهلت أعماله فی حفر األنفاق:قد استفاد اإلنسان من الدین -26

  !ها آسان کرده بود تونل کرده و کارها را در کندن ) انسان از دینامیت استفاده می1

    !) از دینامیت انسان استفاده کرده و در کندن تونل، کارها آسان شده است2

    !ها آسان کرده است ) انسان از دینامیت استفاده کرده و کارهایش را در کندن تونل3

  !) از دینامیت انسان استفاده کرد و کار خویش در کندن تونل آسان گشته بود4

  لوء بغدد تُفرِز سائالً و فَیلَعقُ الجرح حتی یلتَئم:لسان القطّ مم - 27

    !د تا بهبود یابدلیس کنند پس زخم را می ایعی ترشح میهایی است که م ) زبان گربه پر از غده1

    !لیسد تا بهبود یابد ها را می کند بنابراین زخم اي پر شده است که مایعی ترشح می ) زبان مرغابی از غده2

    !کرد تا آن زخم را لیس بزند تا بهتر شود ی پر از غده دارد که مایعی جاري می) گربه زبان3

  !زد تا بهتر شود هایی که مایعی ترشح کرده بود پس زخم را لیس می ) زبان مرغابی پر است از غده4

  »:ر سحاباً فیبسطه فی السماءییثاهللا الّذي یرسل الریاح ف« -28

  !گسترد انگیزد پس آن را در آسمان می رستد پس ابرهایی بر میف ) پروردگار کسی است که بادي را می1

    !دهد شود و آن را در آسمان گسترش می فرستاد پس ابر برانگیخته می ) خداوند کسی است که بادها را می2

    !شود کند و آن در آسمان گسترده می فرستد پس ابري را برانگیخته می ) خداي ما همان کسی است که بادها را می3

    !گستراند انگیزد و آن را در آسمان می فرستد پس ابري را برمی ) خدا همان کسی است که بادها را می4

  أ تزعم أنّک جرم صغیرٌ / و فیک انطوي العالم األکبر: -29

  که درون تو یک دنیاي بزرگ ساخته شده است؟ پنداري که تو پیکر کوچکی هستی درحالی ) چگونه می1

  تر به هم پیچیده شده؟ که در تو جهان بزرگ تو پیکري کوچک هستی درحالی کنی که ) آیا گمان می2

  شود؟ تر به هم پیچیده می که در تو جهان بزرگ درحالیپنداري که تو استخوان کوچکی داري  ) آیا می3

  که یک جهان بزرگ در تو تنیده شده است؟ کنی که تو پیکر کوچکی هستی درحالی ) آیا گمان می4

  هذه الظاهرة النّاس سنوات طویلۀ فما وجدوا لها جواباً: کانت تُحیر -30

    !زده کرده بود اما پاسخی براي آن نیافتند هاي طوالنی مردم را حیرت اي بوده است که سال ) آن پدیده1

    !کرد و پاسخی براي آن نیافتند هایی طوالنی مردم را حیران می ) این پدیده سال2

    !شد شدند و جوابی براي آن پیدا نمی زده می ها شگفت ن پدیدههایی طوالنی مردم از ای ) سال3

    !کرد ولی به پاسخی براي آن رسیده نشد زده می هاي طوالنی این پدیده شگفت ) مردم را سال4
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  .....................اي مردم »: یا أیها النّاس إنّا خلقناکم من ذکرٍ و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائلَ« -31

  !ها قراردادیم ها و گروه اند و ما شما را از ملت ما را از مرد و زن آفریده) همانا ش1

    !بودیم  ها و مردم قرار داده راستی شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را مانند ملت ) به2

    !هایی قرار دادیم هایی و قبیله ) قطعاً ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت3

    !اي قرار دادیم آفرینیم و شما را ملتی و قبیله شما را از مرد و زن می) حقیقتاً ما 4

  »:إنّ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات إنّا النضیع أجر من أحسن عمالً« - 32

   !دهیم دهند قطعاً ما پاداش این کسان را به خوبی می آورند و کارهاي نیک انجام می ) همانا کسانی که ایمان می1

   !دهیم کنیم و نیک می هایتان را ضایع نمی انی هستید که ایمان آوردید و کارهاي شایسته انجام دادید قطعاً ما پاداش) قطعاً شما کس2

    !هاي کسانی که کارهاي نیک کردند تباه نکردیم راستی ما پاداش راستی کسانی که ایمان آوردند و کار خوب انجام دادند به ) به3

    !کنیم راستی ما پاداش کسی را که کاري را نیکو انجام داده تباه نمی د و کارهاي شایسته انجام دادند، به) قطعاً کسانی که ایمان آوردن4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -33

  !ها پرشده بود از ماهی شۀ باألسماك: پس از دو ساعت زمینبعد ساعتین تصبح األرض مفرو) 1

    !شود وشن کردن شهرها از باکتري درخشان کمک گرفته می) یستعین بالبکتیریا المضیئۀ إلنارة المدن: براي ر2

    !خواهم راراً و قطناً طبیاً: این داروها و یک دماسنج و یک پنبه طبی میحأرید هذه األدویۀ و م )3

  !ها در زندگی نشد ) تلک الحادثۀ لم تضعف عزمه فی الحیاة: آن حادثه باعث سستی اراده4

  ترجمۀ: لفی ا الخطأعین  -34

    !رساند شود که به بشریت سود می نَح الجائزة إلی من یفید البشریۀ: جایزه به کسی داده می) تُم1

    !عند القدرة: هیچ چیزي زیباتر از بخشش در زمان قدرت نیست) ال شیء أجمل من العفو 2

    !) للبطۀ غدةٌ بالقرب من ذنبها: مرغابی یک غده نزدیک دمش دارد3

    !تواند ایستاده روي پا بخوابد می اسباقفاً علی أقدامه: ) الفرس قادر علی النوم و4

  عین الصحیح فی التعریب: » کند. جغد این نقص را با تکان دادن سرش در هر جهت جبران می« -35

  هذا النقص بتحریک رأسها فی کلّ جهۀٍ.   وض) البومۀ تُع2    .) القطّۀ بتحریک رأسها تتعوض هذا النقص فی کلّ الجهات1

  .البومۀ بتحریک الرأس هذا النقص عند اتّجاهات مختلفۀٍ ) تُعوض4  .عوض القطّۀ هذا النقص عندما یتحرّك رأسها إلی کلّ جهۀٍ) ت3ُ

*أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص التالی ثم 36 ـ 42( :* اقرأ النص (  

من السیاحۀ علی ثـروةٍ عظیمـۀٍ بعـد الـنّفط. یـري بعـض        تحصلأن  ملحوظاً فی السیاحۀ فهی تستطیع نمواًشهدت إیران فی السنوات األخیرة 

الیونسکو بتسجیل مدنٍ و مناطق ثقافیۀ فی قائمۀ التراث العالمی ألنّها تجذب کثیراً مـن   منظَّمۀالسائحین إیران بلداً ممتازاً لقضاء العطالت. قامت 

من تألیف کتابٍ عظ ذب السیاحی فی إیران. مٍ إلحصاء مناطق الجیالسائحین إلیها. البد  

36- :حیح حسب النصن الصعی  

  .آثارها ) یسافر السائحون إلی إیران لزیارة2  .کثرة النّفطلاحۀ سبب رئیسی ) السی1

    .) نحصل علی الثروة من السیاحۀ قبل النّفط4  .) نمو السیاحۀ فی إیران لیس کثیراً و ملحوظا3ً

  لماذا یسافر السائحون إلی إیران؟ -37

  .) ألنّهم یسجلون اآلثار التاریخیۀ2      .عمالهم اإلداریۀ) أل1

    .) لقضاء العطالت4  .) ألنّهم یحبون إحصاء مناطق الجذب3

  حسب النص: الخطأعین  -38

  .) نکسب ثروةً عظیمۀً من السیاحۀ فی بلدنا2    .أي السائحین إیران بلد ممتاز) بر1

  .ت الیونسکو بعض المدن اإلیرانیۀ فی قائمتهالَج) س4  .) قبل عشر سنوات حضور السائحین کان أکثر3

   .....................یل المدن قامت منظّمۀ الیونسکو بتسج - 39

  .) ألنّها منظّمۀٌ سیاحیۀ4ٌ  .) لتألیف کتابٍ عظیم3ٍ    .یاح) ألنَّها تجذب کثیراً من الس2  .) لکثرة الناس فیها1

  )40 ـ 43( :* عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی*

  تَحصلَ:  -40

  / فعلٌ مع فاعله   فعلَ) مضارع مجهولٌ ـ مجرد ثالثی علی و زن ت2َ  ) مضارع ـ مزید ثالثی من باب إفعال / الجملۀ اسمیۀ1ٌ

  عله  ) فعل أمر ـ مجرد ثالثی و أصله (ت ص ل) / فعلٌ مع فا4  ) فعلٌ مضارع ـ من األفعال المجرّدة و أصله (ح ص ل) / الجملۀ فعلیۀ3ٌ

  نمواً:  -41

  ) جمع تکسیرٍ ـ مفرده مؤنث ـ معرب / مفعولٌ به و منصوب2  معرب / مفعولٌ به لفعل شهدت) اسم ـ مفرد ـ مذکّر ـ 1

  ) اسم ـ مفرد ـ مذکر ـ مبنی / فاعلٌ و مرفوع  4  ت  ی مذکر ـ مبنی / فاعلٌ لفعل شهد) اسم ـ مثن3ّ

  منَظَّمۀ: -42

  ) اسم ـ مثنّی ـ اسم الفاعل و أصله (م ن ظ) / مفعولٌ به و منصوب2  نث ـ معرب / مفعولٌ لفعل قامت) مصدر من المصادر المزیدة ـ مؤ1

3رٌ مفرده نظم ـ مذکر ـ معرب / فاعلٌ و مرفوعمکس اسم ـ مفرد مؤنث ـ اسم المفعول و أصله (ن ظ م) / فاعلٌ لفعل قامت4  ) جمع (  

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  .ور العجیبۀَ حتّی تُصدقَ) اُنظُرْ إلی هذه الص2  .ۀِلّاحونَ الماء منْ بِئرِ القَریخرج الفیستَ) 1

  .عنْ مشاهدتَه قَد أَنشَد هذا الشاعرَ قصیدةً )4  .) القرآنُ یأمرُنا ألّا نَسبوا معبودات المشرِکین3َ
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  ) 44 ـ 50( :* عین الصحیح فی الجواب لألسئلۀ التالیۀ*

  فی التوضیحات التالیۀ: الخطأعین  -44

1فی الجسم یجري فیه الحس ال2  : العصب.) خیطٌ أبیضالمرهم  .طّالع علی درجۀ حرارة الجسم) آلۀٌ ل :  

  : الثّلج  .) نوع من أنواع نزول الماء من السماء4  : العشب الطبی.) نباتات مفیدة لمعالجۀ األمراض3

  ۀجملۀ فعلی لیستعین ما  -45

   .) اعلموا أنّ حوائج النّاس إلیکم من نعم اهللا2  .) أظنّ المسافۀ من هنا ثالثۀ و تسعین کیلومترا1ً

   .هفی حیات ) شَعرَ نوبل بالذنب وخیبۀ األمل4    .) الغواصون الّذین یذهبون إلی أعماق المحیط3

  عین ما فیه المفعول به: -46

    .جهانکلّ اختراعٍ علمی فی التقنیۀ ول )2  .ها مئتین و سبعین درجۀًرأس ) البومۀ تدیر1

  .أحیاناً ) یحدث مطر السمک فی السنۀ4    .) النّاس نیام فإذا ماتوا انتبهوا3

  هۀ بالفعل:بعین ما فیه من الحروف المش -47

  .یا إلهی ) ال علم لنا إلّا ما علَّمتنا2    .فعکإنْ جالست العطّار نفعک و إنْ ماشیته ن) 1

  .) کان والده أقام مصنعاً له الختراعاته4  .أُمۀً واحدةً و أنا ربکم ) إنّ هذه أمتکم3

  فیها اسم مبنی ماجاءعین عبارةً  - 48

   .) کان النّاس أمۀً واحدةً فَبعثَ اهللا النبیین مبشِّرین2   .) لما رأي المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا1

  .اهللا أتقاکم عند) یا أیها النّاس إنّ أکرمکم 4  .فلماً خیالیاً ) کیف یظنّون ذلک المطر حقیقۀً و لیس3

  »له جواباً و یحاوِلون لفهمه. وجدوا مونه المهرجان ولکن مایحتفلُ النّاس سنویاً و یس«؟ کم فعالً مزیداً فی هذه العبارة -49

  ) اثنان4  ) أربعۀ3  ) صفر2  ) ثالثۀ1

  نافیۀ للجنس» ال«عین  -50

    .ال إکراه فی الدینقال اهللا: یا ایها المؤمنون ) 2   .ذین یدعون من دون اهللا) التسبوا ال1ّ

  .ة للَّه جمیعاً) ال یحزنک قولهم إنّ العز4َ    .) ال یصدقُ العاقل قول الّذي یکذب3

   ))11تا انتهاي درس  8) ـ دهم (از درس 4تا انهتاي درس  2از درس  2دین و زندگی (دوازدهم (بخش 

انجامد و ایشان در ادامه سخن خود بر کدام  اي می به چه نتیجه» قلب انسان حرم خداست«فرمایند  این سخن امام صادق (ع) که می درك مفهوم - 51

  مطلب تأکید دارند؟

  ها حضور دارد ـ تبرّي ) یاد خدا در قلب همه انسان2  ها حضور دارد ـ تولّی ) یاد خدا در قلب همه انسان1

  یابد ـ تبرّي ) قلب انسان جز با خدا آرام و قرار نمی4  یابد ـ تولّی آرام و قرار نمی) قلب انسان جز با خدا 3

  اي است؟ شود و این مسئله گویاي چه نکتهکدام عمل سبب افزایش طول عمر می در اندیشه اسالمی، - 52

    ) دعا و صدقه ـ رابطه علیت منحصر به امور مادي نیست.1

  امور مادي نیست.) صله رحم ـ رابطه علیت منحصر به 2

  پذیر است. ) دعا و صدقه ـ استقالل امور معنوي از خداوند در اثربخشی اجتناب3

  پذیر است. ) صله رحم ـ استقالل امور معنوي از خداوند در اثربخشی اجتناب4

  ستی از خداوند دارند؟داند و در این باره چه درخوا یک از مراتب توحید را افتخار خود می ها، علی (ع) اعتقاد به کدام امیر دل -53

  ) توحید در ربوبیت ـ قرار دادن محبت خداوند در قلب انسان2  ) توحید در خالقیت ـ قرار دادن محبت خداوند در قلب انسان1

  اوندعنوان محبوب خد ) توحید در ربوبیت ـ قرار دادن نفس انسان به4  عنوان محبوب خداوند ) توحید در خالقیت ـ قرار دادن نفس انسان به3

  آمیز مسلمانان با کفار در کدام عبارت آمده است؟ وظیفه جامعه توحیدي چیست و مطابق با آیات قرآن، دلیل مذمت رابطه محبت -54

    »کفروا بما جاءکم من الحققد «) حمایت از محرومان و مستضعفان ـ 1

  »الحق کفروا بما جاءکم منقد «آویز ـ  ) ایجاد وحدت و هماهنگی با هر گونه تمسک و دست2

  »تلقون الیهم بالمودة«) حمایت از محرومان و مستضعفان ـ 3

  »تلقون الیهم بالمودة«آویزي ـ  ) ایجاد وحدت و هماهنگی با هر گونه تمسک و دست4

  پایه و اساس بناي اسالم چیست و سفارش امام خمینی (ره) بر مبناي آن به مسلمانان کدام جمله است؟ -55

  ـ عشق به ذات حق و مسلمانان» ال اله اال اهللا«) جمله 2  به ذات حق و مسلمانان) محبت و عشق به خدا ـ عشق 1

  ـ بغض عملی نسبت به دشمنان خدا» ال اله اال اهللا«) جمله 4  ) محبت و عشق به خدا ـ بغض عملی نسبت به دشمنان خدا3

 آنان دارد؟ يبرا يگرید جهیکار چه نت نیداند و ا یقرآن محبوب خدا شدنِ محبان او را وابسته به چه م -56

1( »لّهاً لبح 2  با دوستان خدا دوستی ـ »اَشَد( »لّهاً لبح شدن گناهان دهبخشی ـ »اَشَد 

 با دوستان خدا دوستی ـ »یفَاتَّبِعون« )4  شدن گناهان دهبخشی ـ »یفَاتَّبِعون« )3

  توان جستجو کرد؟ در کدام آیه می» دیگر شایسته این اعتماد نیست توان توکل کرد و هیچ کس چرا بر غیر خدا نمی«پاسخ به این سؤال که  -57

  »و ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت و الیه انیبت)  «2  »و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم)  «1

  »ارادنی برحمۀ هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اهللا) «4  »و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه ان اهللا بالغ امره) «3

  یک از مراتب توحید اشاره دارد؟ ترتیب به کدام به» صالتی و نُسکی و محیاي و مماتی هللا رب العالمینقل ان «یه شریفه آ -58

  ) توحید عملی ـ توحید در والیت ـ توحید در ربوبیت2  ) توحید عملی ـ توحید در مالکیت ـ توحید در ربوبیت1

  ) توحید در والیت ـ توحید در ربوبیت ـ توحید در مالکیت4  ملی) توحید در والیت ـ توحید در مالکیت ـ توحید ع3

  ؟ار دهیم با کدام گزینه هم مفهوم استرا مالك کار قر» الیس اهللا بکاف عبده«اگر آیه - 59

    »کاشفات ضُره اَو ارادنی برَحمۀ) «2    »انّ اهللا بالغ امره) «1

  »و هو شرّ لکم اَن تحبوا شیئاً) «4  » فهو حسبهو من یتوکل علی اهللا) «3
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  کار رفته است؟ م اهل بیت علیهم السالم براي چه مواردي بهدر کال» خیر من عمله«و » خیر منه«هر یک از موارد  -60

  ) نیت انسان ـ اخالص مؤمن2  دهنده کار نیک ـ اخالص مؤمن ) انجام1

  ) نیت انسان ـ نیت مؤمن4    دهنده کار نیک ـ نیت مؤمن ) انجام3

» صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    «راي انطباق عمل خود با دستورات الهی او را آراسته به کدام حسن می کند و از نگاه پیامبر اعظم تالش مومن ب -61

 اعمال انسان وابسته به چیست ؟

  ) حسن فعلی ـ نیت او2  ) حسن فعلی ـ درستی و صحت عمل1

 ) حسن فاعلی ـ درستی و صحت عمل4    ) حسن فاعلی ـ نیت او3

  دانند و ثمره توجه به واجبات چیست؟ المؤمنین علی (ع) تمام اخالص را در چه میامیر -62

    ) افزایش معرفت به خدا ـ آبیاري درخت اخالص و رشد آن1

  ) دوري از گناه ـ آبیاري درخت اخالص و رشد آن2

  مندي از امداد الهی ) افزایش معرفت به خدا ـ تقویت محبت به خدا در قلب و بهره3

  مندي از امداد الهی در قلب و بهرهاز گناه ـ تقویت محبت به خدا ري ) دو4

  تاثیر است؟ ها بی گري پیامبر براي بعضی از انسان یک از آیات زیر هدایت با توجه به مفهوم کدام -63

  »رّاال یملکون النفسهم نفعاً و ال ض) «4  »من یعبد اهللا علی حرف) «3  »من التّخذ الهه هوا) «2  »جعلوا هللا شرکاء) «1

  کند؟ را براي ذهن انسان نفی می» شرك در خالقیت«تعمق در مفهوم کدام عبارت قرآنی، مرتبه  -64

  »لم یلد و لم یولد) «4  »و هو الواحد القهار) «3  »و لم یکن له کفواً احد) «2  »قل هو اهللا احد) «1

  است و علیت آن در کدام عبارت قرآنی آمده است؟ بر کدام مفهوم تأکید شده...» ما لهم من دونه منْ ولی «در ادامه آیه شریفه  -65

  »فاتخذتم من دونه اولیاء قل ا«سازد ـ  ) انسان موحد کسی است که در والیت خداوند، شریک او نمی1

  »ال یملکون النفسهم نفعاً و ال ضرّاً«سازد ـ  ) انسان موحد کسی است که در والیت خداوند، شریک او نمی2

  »فاتخذتم من دونه اولیاء قل أ«سازد ـ  خویش کسی را شریک نمی  وایی) خداوند در فرمانر3

  »ال یملکون النفسهم نفعاً و ال ضرّاً«سازد ـ  خویش کسی را شریک نمی  ) خداوند در فرمانروایی4

  گرو چه اموري است؟ ترتیب در به» به رسمیت شناخته شدن حقوق فرد مسلمان«و » جانبه زندگی فرد مسلمان تغییر همه«هر یک از موارد  -66

  »ال اله اال اهللا«ـ گفتن » ال اله اال اهللا«) گفتن 2  »ال اله اال اهللا«ـ پایبندي به » ال اله اال اهللا«) گفتن 1

  »ال اله اال اهللا«ـ گفتن » ال اله اال اهللا«) پایبندي به 4  »ال اله اال اهللا«ـ پایبندي به » ال اله اال اهللا«) پایبندي به 3

  گیر جامعه خواهد شد؟ري جامعه به تفرقه و تضاد فراگیر و نابودي امکان رشد و تعالی، کدام است و چه حکومتی گریبانسبب گرفتا -67

  هاي ستمگر افزون انسانها و تمایالت دنیوي خود از سوي افراد جامعه ـ قدرت روز ) دنبال کردن خواسته1

  کشاند.کند و انسان را به بردگی جدید میفراد جامعه ـ قدرتی که هر روز رنگ عوض میها و تمایالت دنیوي خود از سوي ا ) دنبال کردن خواسته2

  هاي ستمگر افزون انسانپذیري از طاغوت ـ قدرت روز) تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان3

  کشاند.کند و انسان را به بردگی جدید میمیپذیري از طاغوت ـ قدرتی که هر روز رنگ عوض ) تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان4

  به ترتیت به کدام یک از ابعاد توحید و شرك داده شده داللت دارد؟» انقلب علی وجهه«و  »و ان اصابته فتنه«آیات شریفه  - 68

  ربوبیـ شرك  یبوبتوحید ر) 2     ربوبی ـ شرك عملیتوحید ) 1

  وبیتوحید عملی ـ شرك رب) 4    توحید عملی ـ شرك عملی) 3

  در کدام آیه شریفه تأکید و تأیید شده است؟» ها در مقابل رخ دوست نظیر دوست ندیدم، اگر چه از مه و مهر / نهادم آینه«مفهوم بیت  -69

  »ما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احداً) «2  »ان اهللا ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم) «1

  »رایت من اتخذ الهه هواه افأنت علیه وکیال أ) «4  »له کفواً احد لم یلد و لم یولد و لم یکن) «3

  اي خواهد داشت؟ قرار دهیم، توحید عملی چه ثمره مدنظراگر آیات الهی قرآن را  -70

  ) بازداشتن از بدي و زشتکاري2    ) رسیدن به درجات مختلف ایمان1

  متعال ) عبودیت بنده نسبت به خداوند4    ) آشنایی با مراتب مختلف توحید3

از مراتب  ابعاد یک از کدام ترتیب منظور به» ا و حاکم بر همه چیزاوست خدایی یکت«و » خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد«اگر بگوییم  -71

  است؟توحید 

  لقیت) توحید خالقیت ـ توحید خا4  ) اصل توحید ـ اصل توحید3  ) توحید خالقیت ـ اصل توحید2  ) اصل توحید ـ توحید خالقیت1

  شود و وظیفه انسان در این راستا چیست؟ هاي انسان می گسیختگی تصمیم از نگاه امام علی (ع) کدام عامل سبب از هم  - 72

  ) ترك محاسبه ـ از سر راه برداشتن عوامل سستی در اجراي تصمیم2  ) گذشت روزگار ـ از سر راه برداشتن عوامل سستی در اجراي تصمیم1

  ) ترك محاسبه ـ شناخت عوامل موفقیت یا عدم موفقیت4  وامل موفقیت یا عدم موفقیت) گذشت روزگار ـ شناخت ع3

  پرستی در جهان امروز کدام است؟ شرك و بت» مصداق«و » منشاء«به ترتیب  -73

  عدم ورود دین و دستورات آن در متن زندگی در عین قبول خداوند ـ هر گونه استنفاده از ابزارهاي جدید فناوري) 1

  دین و دستورات آن در متن زندگی در عین قبول خداوند ـ فزونی یافتن لذات و شهوات در دل آدمی عدم ورود) 2

  هر گونه استنفاده از ابزارهاي جدید فناوري عدم رجوع به قرآن کریم براي شناخت معیارهاي ثابت توحید و شرك ـ) 3

  فزونی یافتن لذات و شهوات در دل آدمی عدم رجوع به قرآن کریم براي شناخت معیارهاي ثابت توحید و شرك ـ) 4

 انجامد؟ یبه چه م مانیو تکرار عهد و پ ستیبه هدف وابسته به چ دنیتر شدن رس آسان -74

 آن شتریاستحکام بـ بر هدف  ياستوار) 2  یو تحمل سخت ییبایشک ـبر هدف  ياستوار )1

 آن شتربی ستحکاماـ تر شدن عزم  يقو) 4  ها   یو تحمل سخت ییبایشک ـتر شدن عزم  يقو )3

  دهد و در صورت شکست نوبت چیست؟ شناخت عوامل موفقیت یا عدم موفقیت در کدام مرحله از مراحل در مسیر قرب الهی رخ می -75

  طلب آمرزش) محاسبه ـ 4  تجدید عهد) مراقبت ـ 3  عتاب) محاسبه ـ 2  تکرار عهد) مراقبت ـ 1
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ـ پایه دهم (درس سوم و درس  ) و درس اول کتاب کار)48ي (صفحه ، درس دوم تا انتها)24زبان انگلیسی (پایه دوازدهم (درس اول (از صفحه 

  سوم کتاب کار)

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- My mother likes to have all her family near .................... . 

1) her 2) hers 3) herself 4) themselves 
 

77- A: Mona .................... the manager's job. 
B: But she has hardly any work experience. 
1) is offered 2) has offered 3) has been offered 4) offers 
 

78- Someone hit me over the head with a baseball bat , ....................? 
1) don't they 2) didn't they 3) didn't he 4) weren't they 
 

79- You have a temperature, .................... you must keep working and finish typing the report before you are 
allowed to go home! 
1) and 2) so 3) but 4) or 
 

80- Scientists are conducting experiments to show how thought and speech are .................... . 
1) related 2) donated 3) observed 4) stated 
 

81- The soil was tested to make sure that it was free from ammonia or any other nitrogen .................... . 
1) diversity 2) reference 3) solution 4) compound 
 

82- I strongly .................... that you get your brakes checked before you go on a long drive. 
1) magnify 2) suppose 3) distinguish 4) recommend 
 

83- We should be .................... to all the doctors and nurses who have been fighting against the coronavirus disease 
at the cost of their own lives. 
1) valuable 2) grateful 3) peaceful 4) respectable 
 

84- There is no formula for success, except perhaps .................... acceptance of life and what it brings. 
1) unfortunate 2) unconditional 3) unemotional 4) unforgivable 
 

85- I regret to .................... you that you have not been chosen for the position you applied for. 
1) inform 2) spare 3) provide 4) inspire 
 

86- When an earthquake measuring 6.3 on the Richter scale hit western Iran, there was no .................... of willing 
helpers. 
1) lack 2) gain 3) sense 4) guide 
 

87- Someone once stated, “Never let tomorrow's worries .................... you of today's chances of success”. 
1) lower 2) deserve 3) boost 4) rob 
 

Part B: Cloze Test 
Both large and small cars have their advantages and disadvantages. Large cars can carry many people. They 
are strong and …(88)… for big families. However, large cars cannot get through small streets, …(89)… they 
use a lot of gas to start and run. 
In …(90)…, you can drive a small car any place. It …(91)… less gas and many people call such cars 
economical. It is good for small families. …(92)…, small cars are not strong enough if someone has a terrible 
accident. Moreover, they cannot go very fast. 
 

88- 1) appropriate 2) responsible 3) available 4) advanced 
89- 1) or 2) and 3) but 4) so 
90- 1) addition 2) compilation 3) contrast 4) result 
91- 1) has been used 2) has used 3) is used 4) uses 
92- 1) Unfortunately 2) Repeatedly 3) Curiously 4) Ethically 

 
Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

If a person uses two languages in everyday life, he or she is said to be bilingual. Only a few people whom we 
would call bilingual can speak, read, or write both languages equally well. We call those who can do this 
"balanced bilinguals". But most bilinguals have a preferred language, which they use most of the time, and 
then a second language, the level and use of which will vary considerably from one person to another. Children 
raised bilingually from a very early age are most likely to have an equal command of both. 
There are bilingual communities in many parts of the world. Members of these communities use two (or more) 
languages as a matter of course. South Africa, Belgium, Wales, Ireland, and Canada are some examples of 
countries where such communities exist. (This does not mean that everyone living in these countries is 
bilingual.) Bilingualism also occurs in other areas of the world where immigrant groups have settled but have 
remained not fully absorbed into the society around them. They want to keep up many of their own customs 
and continue to speak their own language at home. The following examples are taken from a long list: Chinese 
and Italians in Australia; Turkish migrant workers in Germany; Asians in Great Britain; and Spanish 
speakers in the United States. In many cases, the bilinguals are not themselves immigrants, but people whose 
parents, or even grandparents, moved to the country in question and have continued to speak to their children 
in their own mother tongue. 
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93- According to the passage, a balanced bilingual is a person who .................... . 
1) can use two languages in everyday life 
2) has been raised bilingually and can read and write only his own language in two countries 
3) can use a second language in a context where another language is spoken 
4) has an equal command of two languages at the same time 
 

94- According to the reading, children who were bilingual from a very early age .................... . 
1) are more likely to be dominant in one language 
2) most probably know both languages equally 
3) can write both languages equally correct 
4) have an equal command of both cultures 
 

95- Which statement about the passage is NOT true? 
1) South Africa, Belgium and Canada are some examples of bilingual countries. 
2) Not everyone living in bilingual countries is bilingual. 
3) There of bilingual communities all over the world. 
4) Members are bilingual communities use two languages as a matter of course. 
 

96- Migrants speak their native language in order to .................... . 
1) preserve their customs  2) be absorbed in a foreign country more easily 
3) communicate more easily with their children 4) help their children do better at school 
 

Passage 2: 
Although all forms of communication have a language, the word usually refers to the use of written or spoken 
words. 
Human language is the most complicated form of expression available to us. Simply to understand what you are 
reading at this very moment involves much intelligence and skill. An adult speaks on average 30,000 words a 
day, and a total of 600 million words in an average lifetime. Language has a profound effect on all our lives. 
We learn language from childhood; we learn how to make sounds which can be formed into words, and 
discover that we have to apply certain rules of grammar if we are to be understood. We learn to say "He saw 
me", but "I saw him". The ways of joining words together into grammatically acceptable sentences are 
enormous. If you were to speak aloud all the 20-word sentences that would make sense in the English language, 
it would take you ten million years to do so. 
When we use words, we are using symbols; the word "elephant" should refer to a large grey animal with thick 
skin because speakers of the English language have agreed that this word should be the symbol for that 
particular animal. 
Sometimes there is disagreement about the meanings of words. Usually these words refer to ideas or concepts, 
rather than to things. For instance, not everyone agrees upon the exact meaning of words such as "freedom", 
"love", "justice", or "peace". If the sender and the receiver disagree upon these meanings, communication 
breaks down. The study of the relationship between language and meaning is called semantics. 
 

97- The passage is basically intended to offer .................... . 
1) a definition of spoken communication 
2) a description of language 
3) a comparison between written and spoken languages 
4) an explanation of different forms of communication 
 

98- Which of the following is true, according to paragraph 2? 
1) Every individual uses at least 30,000 words per day. 
2) Intelligence and skill are two parts of human language. 
3) The total number of words in most human languages is about 600 million. 
4) Far from being simple, what humans use to communicate is so complex. 
 

99- The last sentence in paragraph 3 "If you were to speak .................... ten million years to do so," is intended to 
prove that .................... . 
1) language took a long time to develop into a complicated form 
2) language has the potential to produce so many sentences 
3) one can say different things through the same words 
4) if one uses 20-word-long sentences all the time, one would fail to communicate 
 

100- The writer refers to all of the following words about whose meaning there may sometimes be disagreement 
EXCEPT .................... . 
1) peace 2) justice 3) freedom 4) elephant 
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 21/9/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونبحث بحث مم

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس چهارم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: از درس پانزدهم تا انتهاي درس هجدهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

  تم و هشتم پایه دهم: درس هف

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا درس هشتم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس چهارم و پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس دوازدهم

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  رس سوم تا انتهاي درس پنجمپایه دوازدهم: بخش اول از د

 پایه دهم: از درس دوازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )56) ـ درس دوم (تا انتهاي صفحه 34پایه دوازدهم: درس اول (از صفحه 

 پایه دهم: درس چهارم و درس چهارم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  پایه دوازدهم: فصل دوم ـ فصل سوم: درس اول

  : فصل ششم2هم: ریاضیپایه یازد

 : فصل سوم1پایه دهم: ریاضی

  شناسیشناسی  زیستزیست
  )2تا آخر ـ فصل سوم ـ فصل چهارم (تا انتهاي گفتار  2پایه دوازدهم: فصل دوم (از ابتداي گفتار 

 پایه یازدهم: فصل سوم و چهارم

 فصل سوم و چهار شناسیشناسیزمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 مپایه دهم: فصل دو

  شیمیشیمی
  (ابتداي برقکافت آب) 54پایه دوازدهم: فصل دوم از ابتدا تا صفحه 
  ) تا انتها 100شونده (صفحه  پایه دهم: فصل سوم از ابتداي محلول و حل

  حسابانحسابان

  )44الی  23پایه دوازدهم: فصل دوم (صفحه 

  )112الی  110: فصل چهارم: درس چهارم (صفحه 1پایه یازدهم: حسابان

 )68الی  47: فصل سوم (صفحه 1یاضیپایه دهم: ر

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

: 3) و درس سوم ـ هندسه14پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم از ابتداي تقسیم (صفحه 

  فصل اول: درس سوم ابتداي دترمینان و کاربردها و فصل دوم: درس اول

  : فصل چهارم1پایه دهم: هندسه

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس سوم16پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 

 پایه دهم: فصل چهارم و پنجم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا انتهاي درس هشتم

 (فصل اول و دوم)بخش اول (فصل چهارم) و بخش دوم   اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: درس اول، هفتم، دهم و یازدهم

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس سوم و چهارم

 پایه دهم: از درس یازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  تاریخ تاریخ 
  مپایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنج

 پایه دهم: از درس سیزدهم تا انتهاي درس شانزدهم

  جغرافیاجغرافیا

) و درس سوم تا ابتداي 32پایه دوازدهم: درس دوم از ابتداي مدیریت روستاها از (صفحه 

  )52نقل آبی (صفحه  و حمل

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )40تا آخر صفحه  21ز صفحه پایه دوازدهم: فلسفه: دروس چهارم و پنجم (ا

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: منطق: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 درس سوم و چهارم  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 و نام خانوادگی: .............................نام و نام خانوادگی: .............................

  دقیقهدقیقه  140140گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  150150تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 25  120  101  20  مارو آ ریاضی  1

  دقیقه 10  135  121  15  اقتصاد  2

  دقیقه 25  160  136  25  علوم و فنون ادبی  3

  دقیقه 20  180  161  20  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

  یقهدق 20  235  216  20  و منطق فلسفه  8

  دقیقه 12  250  236  15  شناسی روان  9

  

   داوطلب گرامی:

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  هگا 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//88//3030جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  زاده گروه مؤلفان علوي ـ افضل  و آمار ریاضی

  علی نوري  اقتصاد

   ـ خلیلی عنبران مژدهداوود   علوم و فنون ادبی

  پورمهدي   عربی اختصاصی

  گروه مؤلفان علوي  تاریخ  

  گروه مؤلفان علوي  غرافیاج

  علیرضا کاهیدوند   شناسی جامعه

  محمدصادق 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

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
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 فصل سوم)(ـ پایه دهم  )و درس دوم ))9درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه (فصل اول ((پایه دوازدهم  3و آمارریاضی 

  نفره و یک نفره جاي داد؟  2نفره،  3هایی  کارمند جدید را در اتاق 6توان  به چند طریق می -101

1 (45  2 (54  3 (60  4 (72   

  ي دارد؟عضو 4عضوي چند زیرمجموعه  8یک مجموعه  -102

1 (84  2 (70  3 (56  4 (42    

  مهره انتخاب کرد؟ 3توان  تمایز به چند حالت میممهره  8از بین  - 103

1 (40  2 (52  3 (50  4 (56  

حاصل -104
n 
 
 2

   با کدام گزینه برابر است؟ 

1(
n(n )1

2
    2 (n  3(n 1    4(n(n )1    

  دهد؟ شکل زیر کدام پیشامد را نشان می - 105

  

1 ((A B) C   

2((A C) B     

3((A B) C    

4((A C) B    

  

  توان انتخاب کرد؟ کتاب علوم می 3ادبی و  کتاب 2تایی متشکل از  5کتاب علوم متفاوت چند دسته  8از ده کتاب ادبی متفاوت و  -106

1 (2410  2 (2420  3 (2520  4 (2540  

  گیر باشد؟  نفر را انتخاب کرد که حداقل یک نفر کشتی 3توان  بردار به چند طریق می زنهو 5 و گیر کشتی 7از میان  - 107

1 (210  2 (220  3 (180  4 (200  

احتمال رخ ندادن پیشامدي -108
5

8
  اعضاي مشاهده شده از وقوع پیشامد چقدر است؟باشد. تعداد  عضو می 64و فضاي نمونه آن داراي  

1 (24  2 (42  3 (14  4 (41  

P(Aکه طوري دو پیشامد سازگار و متمم یکدیگر باشند به Bو  Aاگر  -109 B) 
1

4
 صورت  باشد، دراینP(A B) کدام است؟  

1(
3

5
    2(

3

4
    3(

1

2
    4(

5

6
    

  ؟ تعداد اعضاي فضاي نمونه چند است .کنیم سکه و یک تاس را با هم پرتاب می دو -110

1 (24  2 (36  3 (38  4 (72  
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کنـیم.   نفر را براي یک برنامـه خـاص انتخـاب مـی     2هنرجو با ساز چنگ،  2هنرجو با ساز گیتار و  3هنرجوي موسیقی با ساز ویولون،  4از بین  -111

 احتمال اینکه هر سه نفر همساز باشند کدام است؟

1(
2

3
    2(

1

2
    3(

1

4
    4(

3

4
    

  باشد کدام است؟ 7کنیم احتمال اینکه مجموع دو عدد رو شده برابر  تاس قرمز و یک تاس سبز را با هم پرتاب می یک -112

1(
1

6
    2(

2

9
    3(

1

4
    4(

5

18
    

  ؟باشد، کدام است 11 ها آناعداد رو شده برابر یا مجموع در پرتاب دو تاس  کهایناحتمال  -113

1(
3

10
    2(

2

9
    3(

4

11
    4(

5

12
    

  شود؟  زوج ظاهر میصورت متفاوت و عدد تاس  تاس با کدام احتمال دو سکه به سکه و یک پرتاب همزمان دودر  - 114

1(
1

6
    2(

1

4
    3(

1

3
    4(

1

2
   

  جدول زیر تابع است؟ mازاي کدام مقدار  به -115

x

y m m 

1 2 3 1

1 4 1 2 1
  

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

fدر تابع - 116 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} 2 3 3 1 4 2 1 fمقدار 4 ( ) f ( )2 2   کدام است؟ 4

1 (2  2 (3   3 (4   4 (7   

fاگر -117 (x) x 2 fباشد 7 ( ) f ( )4 2   کدام است؟ 2

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

yخط به معادله mکدام مقادیر ازاي  به -118 mx m     ؟گذرد نمیاز ناحیه دوم محورهاي مختصات  3

1(m  3    2(m  3    3(m     4 هیچ مقدار (m    

yخط تقارن سهمی به معادله -119 x x   24 12   است؟ کدام 8

  

1(x  3    2(x 
3

2
    3(x  

3

2
    4(x  3    

  شکل زیر نمودار کدام تابع است؟ -120

1(y x x   2 4 3    

2(y x x  2 4 3    

3(y x x  2 4 4    

4(y x x  2 4 3    
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  (بخش اول (فصل سوم و چهارم)) اقتصاد

  ؟هاي زیر است دام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسشک -121

 .................... ها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادي بـا عنـوان   کنندگان و نیز واکنش آن گیري و اقدام تولیدکنندگان و مصرف نحوه تصمیم الف)

  .شود میه ختشنا

  است .................... کنندگان از خرید کاالها انگیزه مصرف ب)

  ....................دهد که با کاهش قیمت یک کاال  ج) تجربه نشان می

  یابد. میزان خرید آن افزایش ولی میزان مصرف آن کاهش میج) ـ  ارضاي روانیب) ـ  تجربه اقتصاديالف) ) 1

  یابد. میزان خرید آن کاهش ولی میزان مصرف آن افزایش میج) ـ  کسب سودب) ـ  صاديدیشه اقتناالف) ) 2

  یابد. میزان مصرف یا خرید آن کاهش ولی میزان مصرف آن افزایش میج) ـ  احساس رضایتب) ـ  هدف اقتصاديالف) ) 3

 یابد. گان افزایش میکنند میزان مصرف و خرید آن از سوي مصرفج)  ـ رفع نیازب) ـ  رفتاراقتصاديالف)  )4

  تواند روي تصمیم ایشان اثر بگذارد؟ چه مسائلی می ،ی را انتخاب کندیشاهکارهاي موجود در بازار کاال بینگیرد از  مدنی تصمیم می آقاي -122

    سلیقهـ  تبلیغاتـ  میزان سود حاصلهـ  درآمدـ  قیمت سایر کاالها) 1

  درآمدـ  میزان سود حاصلهـ  هاي تولید کاال هزینهـ  سلیقهـ  ) قیمت کاال2

    قیمت سایر کاالهاـ  تبلیغات ـ سلیقهـ  درآمدـ  ) قیمت کاال3

  هاي تولید کاال هزینهـ  سلیقهـ  کیفیت کاالـ  ) قیمت سایر کاالها4

  دهد؟ شیب منحنی تقاضا چه چیزي را نشان می -123

  نده نسبت به قیمت کاالکن) میزان حساسیت تولید2  ) میزان حساسیت تقاضاي فرد نسبت به قیمت کاال  1

  کننده نسبت به مقدار خرید یک کاال ) میزان حساسیت مصرف4  کننده نسبت به تولید یک کاال) میزان کشش تولید3

  این امر به چه معناست؟ ،مواجه هستیم ضهرعدر بازار تولید لوازم الکترونیکی با مازاد  -124

  .تولید هرچه بیشتر روي آوردند ) به علت قیمت پایین لوازم الکترونیکی تولیدکنندگان به1

  .مواجه شدند به دلیل سوء مدیریت) به علت قیمت باالي لوازم الکترونیکی تولیدکنندگان با کمبود عرضه 2

  .اما میزان تقاضا پایین است و کمبود تقاضا داریم ،) به علت قیمت باالي لوازم الکترونیکی انگیزه تولید باال رفته3

  .ایم وازم الکترونیکی با مازاد عرضه و مازاد تقاضا توأمان مواجه شده) به علت کاهش قیمت ل4

  دهد؟ در این وضعیت چه اتفاقی رخ می شویمدر جامعه با کمبود عرضه مواجه اگر  -125

کننـدگان کـاهش    رفرود و مصـرف مصـ   یابد و در نتیجه میزان تولیـد هـم بـاال مـی     قیمت افزایش می ،پول بیشتري بابت کاال بدهند ندکنندگان حاضر ) مصرف1

  .یابد تا جایی که عرضه مساوي تقاضا شود می

ـ دار کننـدگان قیمـت را ثابـت نگـه مـی      امـا مصـرف   ،کم شود هبرند که عرض کنندگان به علت قیمت مناسب میزان تقاضاي خود را تا حدي باال می ) مصرف2 د و ن

  .دنکن کنندگان به ناچار تولید را زیاد می عرضه

کـه بـا    رود مـی کنندگان کاال کم است و این وضـعیت تـا آنجـا پـیش      کنندگان براي مصرف زیاد است و از طرف دیگر تولید عرضه مصرف تقاضاي) از یک طرف 3

  .شودید صفر لتقاضا و تو میزان ،کاهش قیمت

هـا   رود و هرچه تولید بیشتر باشـد قیمـت   می دهند و در نتیجه رغبت تولیدکنندگان براي تولید باال کنندگان براي دریافت کاالي خود پول بیشتري می ) مصرف4

  .درو باال می عرضه شود میزان بیشتر می
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  ن پاسخ درست و کامل سواالت زیر است؟یکدام گزینه مب -126

  است؟ نادرستالف) در رابطه با واقعیت کدام عبارت 

ـ   میـزان عرضـه   ان بـیش از کننـدگ  د و اگر مصرفنکنندگان کاال تولید کن ب) اگر تولیدکنندگان بیش از مقدار خرید مصرف  االتولیدکننـدگان ک

 کنـد  این دو گروه باید هماهنگ باشد و عاملی که ایـن همـاهنگی و تعـادل را ایجـاد مـی      .................... پس ،د شدنبخواهند دچار مشکل خواه

  .است ....................

  ؟چیستج) انگیزه تولیدکنندگان از تولید کاال 

  است؟ ستنادرد ) کدام عبارت 

  ) هرگاه در بازار قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد:ـه

هـر قـدر تعـداد     ج) کسب سـود. د) کاال  نندگان با هم رابطه مستقیم دارند. ب) رفتار اقتصادي، قیمتک  و مقدار خرید آن به وسیله مصرف) الف) قیمت یک کاال1

  .کشاند ) عواملی آن را به سمت قیمت تعادلی میهـ شود. ب تولیدکنندگان میتر باشد، منافع بیشتري نصی تولیدکننده زیادتر و رقابت فشرده

هـا افـزایش نیافتـه اسـت بـرآورده سـازند. ب)        قیمت آن که کنند نیازشان را با مصرف کاالهاي مشابه ندگان سعی میکن مصرف) الف) با افزایش قیمت یک کاال 2

تـوان گفـت کـه رقابـت بـین تولیدکننـدگان بـه نفـع          دو وضـعیت رقابـت و انحصـار مـی     ر مقایسه بینتصمیم اقتصادي، کمیت کاال. ج) کسب رضایت خدا. د) د

  .کننده و تولیدکننده ناهماهنگی و عدم تعادل بین مصرف ) دلیلی است برـکنندگان است. ه مصرف

د. نرسـان  مصرف میبه ها را خریداري کرده و  کنندگان آن صرفشود و سپس م ) الف) هر یک از کاالها و خدمات مورد نیاز معلوالن توسط تعدادي بنگاه تولید می3

گونـه کـه در طـرف فروشـنده وجـود دارد در طـرف        ضعیت رقابت و انحصار همانوکنندگان د)  ب) اندیشه اقتصادي، کیفیت کاال ج) انجام وظیفه در قبال مصرف

  اش کمبود یعنی فزونی تقاضا بر عرضه است ) دلیل عمدهـار آنها است هتواند وجود داشته باشد مثل کاالهایی که دولت تنها خرید خریدار نیز می

تواند خرید کاال را کـاهش   جویی در مصرف آن کاالها خواهند داشت این عامل نیز می کنندگان انگیزه بیشتري براي صرفه  با افزایش قیمت هر کاال مصرف الف) )4

شـود کـه فروشـندگان مجبـور شـوند       کنندگان د) وضعیت خریدار انحصاري باعث می ج ) رفع نیاز مصرف هاي اقتصادي، تعادلی بودن قیمت کاال دهد ب) اندیشه

  .) دلیل اصلی مازاد یعنی فزونی عرضه بر تقاضا استـد هنکاالهاي خود را به قیمت دلخواه خریدار انحصارگر به او بفروش

  نماید؟  در کدام شرایط اتفاق زیر رخ می -127

یابد که در آن فاصله میان عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار حفظ شود این سطح قیمت همان قیمت  ادامه میافزایش قیمت تا سطحی «

  »تعادلی است.

    .وجود آید تعادلی باال برود مازاد عرضه به ) وقتی در بازار قیمت از سطح  قیمت 1

    .تر باشد تعادلی پایین یمتت قباثقیمت از افتد و  گامی که در بازار کمبود اتفاق مین) ه2

    .دنتر به فروش برسان ن را با قیمتی پاییند آنشو ضرشان را بفروشند و حایالاموقعی که گروهی از تولیدکنندگان موفق نشوند ک) 3

  .کاهندکنندگان یک مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوي دیگر تولیدکنندگان از تولید خود ب  سو مصرف زمانی که از یک)  4

  ؟کند را ارائه می »ملیحسابداري «و بهترین تعریف  ترین کدام گزینه کامل -128

  پردازد. گیري پارامترهاي مهم اقتصادي در سطح جهانی و داخلی می اي از علم اقتصاد که به اندازه ) شاخه1

  پردازد. هاي اقتصادي ملی می یزان فعالیتگیري م هاي گوناگون به بررسی و اندازه اي از مطالعات اقتصادي که با ارائه شاخص ) شاخه2

   .کند گیري می هاي گوناگون تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی را اندازه با ارائه شاخص که اي از مطالعات اقتصادي ) شاخه3

  .کند ها را محاسبه می انداز خانواده ها و میزان مصرف و پس سطح عمومی قیمت و  صادرات و واردات و حجم نقدینگیکه اي از علم اقتصاد  شاخه) 4
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از  یـک  کداماین روش محاسبه شود؟ و  محاسبه می یدکنندگان پوشاك کشور در تولید کلبا توجه به مثال زیر در نهایت چه مبلغی از فعالیت تول -129

  کشور است؟ کل هاي محاسبه تولید روش

را بـه نـخ   هاي ریسـندگی ایـن مقـدار     کارگاه .فروشند هاي ریسندگی می ارگاهریال به ک 1000تولیدي خود را به ارزش  پنبهکشاورزان هر واحد «

کند و آن را بـه   تبدیل می نخ را به پارچههاي پارچه بافی  کارگاه .فروشند بافی می هاي پارچه ریال به کارگاه 1500و آن را به ارزش  کنند تبدیل می

ریـال بـه    5000مبلغ به شود و سرانجام  می به پوشاك تبدیلها پارچه  در این کارگاه .فروشند هاي تولید پوشاك می هزار ریال به کارگاه 3 قیمت

  ».رسد کنندگان می  دست مصرف

  روش تولید ـریال  5000) 4  روش ارزش افزودهـ  ریال2500) 3  روش درآمديـ ریال 3000) 2  اي روش هزینهـ  ریال 10000)1

  ؟الص داخلی کدام استاطالعات زیر تولید ناخ با توجه به  - 130

1(, , ,1 626 000   ریال 000

2(, ,24   ریال 220000

3(, , ,1 666   ریال 000000

4(, , ,1 646 000   ریال 000

میلیـون ریـال تولیـد     3 هر عددرار قاز دستگاه ماشین  310هزار ریال و  200 از قرار هر تنتن مواد غذایی  500ساالنه معادل  در کشوري فرضی -131

و  ریـال  میلیـون  5 معـادل چنین خدمات ارائه شـده   هم .هزار ریال تولید گردد 20 عدد پوشاك از قرار هر عدد 5000اگر در این کشور  ،گردد می

ی که تولیـدات ایرانیـان مقـیم    خالص داخلی و تولید خالص داخلی کدام است؟ درحالمقدارتولید نا ،استهالك سالیانه نیز یک میلیون ریال باشد

,کانادا معادل  ,20 000   دالر باشد. 000

1(, , ,1135 000 ,ـ 000 ,1134 000 000  2( , , ,1155 000 ,ـ  000 ,1155 000000   

3(, , ,1135 000 ,ـ   000 , ,1136 000000   4( , , ,1156 ,ـ 000000 , ,1155 000 000    

   جدول زیر برقرار باشد: که درصورتی -132

,درآمد حقوق بگیران , ,25 000 000 ,قیمت خدمات سرمایه  تومان000 , ,30 000 000   تومان000

,عایدي صاحبان امالك و مستغالت  , ,35 000 000 ,درآمد صاحبان مشاغل آزاد   تومان000 , ,25 000 000   تومان000

    تومان 15،000،000،000سود دریافتی شرکت ها و موسسات 

  فر به ترتیب کدام است؟نمیلیون  100درآمد ملی و درآمد سرانه این کشور با جمعیت 

1(, , ,130 129,ـ 000000000 900     2(, , ,105 000000 104,ـ 000 900  

3(, , ,130 1,ـ000000000 300      4(, , ,105 000000    1050,ـ 000

  ردد؟گ حسابداري ملی محاسبه و در تولید کل کشور منظور میدر هاي زیر  یک از فعالیت کدام - 133

  .کند تعمیر می راو لوازم برقی منزل  استبسیار فنی  ) آقاي کربالیی1

  .دهد زبان درس میبه فرزندان خود و فوق لیسانس زبان انگلیسی دارد  ریمیک) خانم 2

  .کند مان تولید میهایی به ارزش هزار تو گیر سازي مشغول است و شماره گیر تلفن در بخشی از کارخانه تلفن به تولید شماره يآقاي احمد )3

  .دنکن نوعان خود فعالیت می در روستایی در شمال کشور زنان در شالیزارهاي برنج براي تولید برنج ایرانی و اصیل براي هم )4

200,  تن از قرار هر تن: 30مواد غذایی    ریال 000

20,  عدد از قرار هر عدد: 2000پوشاك    ریال 000

,  دستگاه از قرار هر دستگاه: 400ماشین آالت  ,4 000   ریال  000

,  خدمات ارائه شده سالیانه: ,20 000   ریال 000
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  ؟نیستعبارت کدام گزینه مصداق این اهمیت  ،کند اهمیت زیادي دارد کاال و خدمات تولید می مقدارسال چه  در طول یکاي  جامعهکه  این -134

  دهد. قدرت و توان اقتصادي جامعه را نشان می )1

  .استدهنده سطح رفاه و درآمد اعضاي جامعه  نشان )2

  دهد. عه را نشان میمگذاري و امکان پیشرفت آتی جا انداز و سرمایه میزان پس )3

  کند. ناخالص ملی را مشخص می و در نهایت، میزان واقعی تولید ناخالص داخلی و تولیدهاي تولیدي  قانونی و مجاز بودن فعالیت )4

  درستی آمده است؟ هپاسخ سواالت زیر در کدام گزینه ب - 135

  ؟شود نمیاي در تولید کل جامعه محاسبه  خدمات واسطه الف) چرا ارزش کاالها و

 شوند؟ به چه اقدامی متوسل می جامعهارزش تولید کل کارشناسان براي جلوگیري از اشتباه در محاسبه ب) 

 .کنند گیرد و هر کدام که بیشتر بود آن را منظور می محاسبه را به کار می هر سه روشب)  قانونی و مجاز نیستند عمدتاالف)  )1

 .کنند ها را مقایسه می گیرند و جواب آن حداقل دو روش براي محاسبه به کار میب)  شوند نهایتاً در بطن کاالهاي نهایی محاسبه میالف)  )2

 .دارند ها را منظور می گیرند و میانگین آن دو روش را به کار میب) ان زیاد نیست که ارزش محاسبه را داشته باشند چن ها آن مبلغ آنالف) ) 3

را به کـار بگیرنـد و در آخـر     محاسبه هاي باید همه روشب)  نیستندشوند و قابل محاسبه  ي در محدوده مکانی معینی تولید نمی واسطه وخدمات  کاالهاالف) ) 4

  .دنرا با یکدیگر مقایسه کن ها جواب

  )درس دوم، پنجم و هشتم)(ـ دهم  )درس دوم و سوم((دوازدهم  علوم و فنون ادبی

  کند؟ کدام بیت حالت شادي و نشاط را منتقل می -136

  اي مرحبا ) اي نفس خرّم باد صبا / از بر یار آمده1

  ) نکوهش مکن چرخ نیلوفري را / برون کن ز سر باد و خیره سري را2

  من باز بماند دیدةستن چشم ندانم که چه باشد آن گاه / که برفت از نظر و ) ب3

  دم از نرگس تر بگشایید صبح ژالۀگاهی سر خوناب جگر بگشایید /  ) صبح4

  لحن، احساس و عواطف موجود در کدام بیت متفاوت است؟ - 137

  رغم دشمن است ) امشب به راستی شب ما روز روشن است / عید وصال دوست علی1

  ها خارند / تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند تا گل روي تو دیدم همه گل) 2

  که گشت از گشت او / موي من مانند روز و روي تو مانند شب ) گشت بر من روز و شب چندان3

  ) از سر زلف عروسان چمن دست بدارد / به سرِ زلف تو گر دست بود باد صبا را4

  کدام است؟» فعولن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ«وزن دوم  -138

  مستَفعلن مفاعلُ مستَفعلن فَعل )2    ) مستفعلُ فاعالت مستفعل1ْ

  ) مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف4  ) مستَفعلن مفاعلن مستَفعلن مفاعلن3

  بندي هجایی کرد؟ توان به دو صورت دسته کدام دو بیت را می -139

  پراکنی کنی و نمک می خوار و لعل لب / مجروح می خون غمزةالف) شهري به تیغ 

  ب) نگویم از من بیدل به سهو کردي یاد / که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت

  متبیمار باز پرس که در انتظار وفا طبیب / بی يج) خواهم که پیش میرمت ا

  جز ساغر نباشد تر نباشد / که در دستت به د) خوش آمد گل وزان خوش

  ـ د) ب 4  ) الف ـ ج3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ د1
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  است؟» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«کدام مصراع بر وزن  -140

  ) حسن تو دایم بدین قرار نماند  2  اي اي قصد جفا کرده تا دل من برده) 1

  ) فغان از این غراب بین و واي او 4    اي یا خالف از در صلح آمده) 3

  وزن بیت زیر کدام است؟  - 141

  » دهد خنده دلگشاي تو اي تو / راحت روح میزنفچکد از لب جا آب حیات می«

  ) مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن  2    ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  1

  ) مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن4    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  3

  است؟» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«کدام بیت بر وزن  -142

  نی و قادر بکن هر آنچه توانیمانی / تو قهروانی ورم به قهر برابخ) گرَم به لطف 1

  ) نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بیدلی خبرم  2

    رانی اي مگس که می ایدهف بینم/ بی خوان تو این شکر که می بر) 3

  آید امروز کنان می افزاید امروز / رخت غارت ) جمالت عشق می4

  هاي آوایی کدام بیت ناهمسان است؟ پایه -143

  چه بد کرده بودم که ناگه ازینسان / به دست تو شوخ ستمگر فتادم؟) 1

  ) تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم / طبع من مستغنی از در ثمین شد2

  سرو بلند باال را  قیمت تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو / ببرد ) 3

  ) لبت از تنگ شکر شور برآورد / حلقه لعل تو درج گهر آمد 4

  است؟ شده تشکیل» مستفعلن« بار بیت از تکرار چهاروزن کدام  -144

  ابرو افکند باطل کند مهراب را ) هر پارسا را زان صنم در پیش مسجد بگذرد / چشمش بر1

  ) نه من انگشت نمایم به هواداري رویت / که تو انگشت نمایی و خالیق نگرانت  2

3د) بناز اي خداوند اقبال سرمد / به بخت همایون و تخت ممه  

  ) وجودم به تنگ آمد از جور تنگی / شدم در سفر روزگاري درنگی  4

  است؟ نادرستهاي هجایی مقابل کدام مصراع  نشانه -145

)گویم: ) همچنان شکر عشق می1 )          2 :بر سر خشم است هنوز آن حریف (( )          

)) گویند بدار دستش از دامن: 3 )          4 :یک روز به بندگی قبولم کن (( )            

)وزن کدام بیت با عالمت هجایی -146 )         تناسب دارد؟   

  ت طلبیم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس  ) یار با ماست چه حاجت که زیاد1

  ست که دیوانه شوم/ بیم آن ا گویند ) گر به عقلم سخنی می2

  ام که مپرس  رود آب دیده ) آنچنان در هواي خاك درش / می3

  ) نشاید که خوبان به صحرا روند / همه کس شناسند و هر جا روند  4

  کار رفته است؟ به» نظیر مراعات«در کدام بیت آرایه  -147

  ) خاك من زنده به تأثیر هواي رخ توست / سازگاري نکند آب و هواي دگرم1

  ی روز کنم / غلغل اندر ملکوت افتد از آه سحرم  بشکوي تو که گر بر سر ) وه 2

  خرد/ با نفس خود کند به مراد و هواي خویش دشمن به دشمن آن نپسندد که بی) 3

  نگرم   روم از سر حسرت به قفا می سیر نگشتم من بیچاره هنوز / می ) از قفا4
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  جز:  به ؛دارند» تلمیح«همه ابیات  -148

  ه نامت زدیم و باز نگشتی / ندانم آیت رحمت به طالع که برآید  ) هزار قرعه ب1

  در چمن الله و ریحان بودم  گوییا اي تو در آتش محنت چو خلیل / ) به تول2ّ

  شنوم / گر بگویم همه گویند ضاللی است قدیم ) بوي پیراهن گم کرده خود می3

   ن ز شکر باز آمد) میلش از شام به شیراز به خسرو مانست / که به اندیشه شیری4

  است؟ نرفتهکار  به» تشبیه«در کدام بیت  -149

    ) مرا به مرگ، ز کوي تو پاي رفتن نیست / غبار من به سر راه انتظار بجو1

  بلبلی را که تو از دام خود آزاد کنی) زیر دامان گل از داغ غریبی سوزد / 2

  ولت تو/ سري که دور شود از رکاب د فتدچو گوي در خم چوگان حادثات ا) 3

  سحرگاه مرو دیوان) گل پژمرده به نزهتگه فردوس مبر / روي ناشسته به 4

  کار رفته است؟ آرایه مجاز در کدام بیت به - 150

  ) آن سرو که گویند به باالي تو ماند / هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند  1

  ) دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست / با غمزه بگو تا دل مردم نستاند  2

  ت آن نکند با من سرگشته که یک روز / همخانه من باشی و همسایه نداند  ) بخ3

  ) هر ساعتی این فتنه نوخاسته از جاي / برخیزد و خلقی متحیر بنشاند  4

  ؟نیستدر کدام بیت استعاره » کمند«واژه  -151

  ) گرفتار کمند ماه رویان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذم1

  کنم  لبریست / خود را بدان کمند گرفتار میهر جا که سرو قامتی و موي د )2

  سعدي نگفتمت که مرو در کمند عشق / تیر نظر بیفکند افراسیاب را )3

  توان جست   ) سعدي ز کمند خوبرویان / تا جان داري نمی4

  جز: هاي مقابل تمام ابیات صحیح است؛ به آرایه -152

  ینی دگر آن سمر نخوانی (جناس ـ استعاره)  ) بت من چه جاي لیلی که بریخت خون مجنون / اگر این قمر بب1

  نشستیم و دود شوق برآمد / تو ساعتی ننشینی که آتشی بنشانی (تشبیه ـ تلمیح)) بر آتش تو 2

  نظیر)   / باري نگه کن که خداوند خرمنی (تکرار ـ مراعات ) ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتیم3

  آرایی ـ تشبیه) واججهانتاب بر سر علمی (نگویمت که گلی بر فراز سرو روان / که آفتاب ) 4

  در ابیات کدام گزینه کنایه وجود دارد؟ - 153

  عجبی نیست گر از راه به ارشاد رويالف) صائب این بخت نگونی که نصیب تو شده است / 

  ستو است/ مطلوب طالبان به حقیقت رضاي تو امقصود عاشقان دو عالم لقاي ت ب)

  ستو اایم هر چه بود راي راي ت ه قهر/ ما راضیکشی ب کشی به لطف گر می گر میج) 

  اي داري چو آه آتشین در آستین / سنگ راهت گر شود کوه گران تمکین مکن د) تیشه

   ) د ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ج ـ د2  ) ب ـ ج1

  جز وجود دارد؛ به» داز آن موي کمر دار برداري / هزاران کوه غم بر دل اگر از سینه مور ضعیفی پرده«هاي زیر در بیت  آرایههمه  -154

  ) تلمیح  4  ) کنایه3  ) جناس2  ) تشبیه 1
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  ترتیب در ابیات کدام گزینه آمده است؟ به» تلمیح، مجاز و جناس«هاي  آرایه - 155

  الف) نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس / بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

  کشم  از دهن یار می رسد به لب، من شیرین کالم را / تا حرف تلخی ب) جان می

  بر اژدها آن کس زند / که عصا را دستش اژدرها کند  ست را ج) د

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

  وجود دارد؟» تشبیه، استعاره و کنایه«در کدام بیت هر سه آرایه  -156

  مستم به خاك بسپارند   سپارم جان / که هم به کوي تو ) از آن به خاك درت مست می1

  ردي چو واگرديگبینی رهی، ترسم که گم  ) به صحراي هوس تا کی دال سر در هوا گردي / نمی2

  راند فرس    سازد به جوالن پایمال / قاتل ما بر اسیران تند می  ) ریخت خون خلق و می3

  شاهوار کرد رراي د شکر نهاد / وز قطره دانه ) از چوب خشک میوه و در نی4

  است؟ نادرستمعناي کدام واژه  - 157

  ) دراي: تبر 4  ) کُندآور: حکیم3  ) کرّنا: شیپور2  ) صنم: بت1

  کدام بیت با بیت زیر مفهوم مشترکی دارد؟ -158

  »ها رفت از نظر آن چشم جهان بین / کس واقف آن نیست که از دیده چه مرا تا رفت«

  برون خواهی شدن رنگین مکن اي کز وي  ) اشک خونین در قفا دارد وداع رنگ و بو / خانه1

  ) صیقل آن نیست که بر آینه بیداد کند / زیر شمشیر اجل از سر اکراه مرو 2

  خراشد سیل اشکم روي صحرا را از آن روزي که جست آهوي او از دام من صائب / به ناخن می) 3

    کند دیگی که ننشیند ز جوش ) پوچ شد از دعوي بیهوده مغز خود فروش / آب را کف می4

  ابیات کدام گزینه هم مفهوم هستند؟ -159

  شکند/ تکیه آن به که بر این بحر معلّق نکنی الف) آسمان کشتی ارباب هنر می

  ب) بمیر از خویش و سوي یار بشتاب/ خوشا آن دل که پیش از مرگ میرد

  ها مرا بیزار کرد گیري کشتی نوح است طوفان دیده را/ ذوق تنهایی ز صحبت ج) گوشه

  در دامن آري چو کوه/ سرت ز آسمان بگذرد در شکوهد) اگر پاي 

  ) د ـ الف4  ) ج ـ الف3  ) د ـ ج2  ) ج ـ ب1

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  -160

  اند   ) راستی کن که راستان رستند / راستان در جهان قوي دست1

  ر هیچ اندیشه نیست  بتَ) به گیتی به از راستی پیشه نیست / ز کژّي 2

  ت / ده انگشت مردم به هم راست نیست  سو یک خواست نی همه کس به یک خوي) 3

 ) راستی موجب رضاي خداست / کس ندیدم که گم شد از ره راست  4
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  ))6تا انتهاي درس  3) ـ دهم (از درس 22تا انتهاي صفحه  2و  1(دوازدهم (دروس عربی زبان 

 )161 ـ 169( :ن أو إلی العربیۀ* عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب م*

  ۀ الیونسکو بتسجیل مدنٍ فی قائمۀ التراث العالمی: قامت منظّم - 161

    !) سازمان یونسکو به ثبت شهرهایی در فهرست میراث جهانی اقدام کرد1

    !کرد به ثبت شهرهایی در فهرست آثار تاریخی ) اداره یونسکو اقدام می2

  ر لیست میراث جهانی برخاسته است!شهرها د ) سازمان یونسکو به بازدید از برخی3

  !) سازمان یونسکو اقدام کرده به بازدید از شهرهایی در لیست آثار تاریخی4

  .  .....................انع فی عشرین دولۀ: آلفرد صکان یقوم ألفرد بإنشاء عشرات الم -162

    کرد! رخانه در بیست دولت اقدام میها کا ) به ایجاد ده2    !ده دولت برخاسته بود در به احداث صدها کارخانه) 1

  !خاست ) به ایجاد صدها کارخانه در بیست دولت برمی4    !دولت اقدام کرده بود ده ها کارخانه در ) به احداث ده3

  »:تعالوا إلی کلمۀٍ سواء بیننا و بینکم ألّا نعبد إلّا اهللا« -163

  یرخدا پرستیده نشود!بین شما که غاي یکسان بین ما و  ) برخیزید به سوي کلمه1

  !نپرستیما را ) بیایید به سوي واژه یکسان میان ما و میان دیگران که جز خد2

  ان خودتان که جز خدا را نپرستید!) شتاب کردید به سمت یک واژه برابر میان دیگران و می3

  از خدا را نپرستیم! ان شما که غیراي برابر میان ما و می ) بیایید به سمت کلمه4

  »:هم بالّتی هی أحسن إنّ ربک هو أعلم بمن ضلَّ عن سبیلهلْدجا« -164

  که از راهش گمراه گشته آگاه است!) به روشی که خوب است با آنان سخن بگو، قطعاً پروردگار تو به کسی 1

  ت!تر اس راهش گمراه شده بود آگاهتر است بحث کرد، همانا پروردگارمان به کسی که از  ) با ایشان به روشی که خوب2

  ی که از راهش گم شده داناتر است!اي که نکوتر است بحث کن، قطعاً پروردگارت به حال کس ) با آنان با شیوه3

  از مسیرش گمراه شده دانا است!راستی خدا به حال کسی که  زنی، به اي که نیک است با آنان حرف می ) به شیوه4

  مکانٍ بعید:  اإلعصار یسحب األسماك إلی السماء بقوةٍ و یأخذها إلی -165

    !برد ها را به جایی دور می کشد و آن ها را با قدرت به آسمان می ) گردباد، ماهی1

    !برد ها را به جایی دور می کشید و آن سوي آسمان می ) سیل، ماهی را با قدرت به2

    !ها را به مکانی دورتر خواهد برد کشد و آن ها را با قدرت به سمت آسمان می ) گردباد، ماهی3

  برد! ورتر میها را به مکانی د کشد و آن ) گردباد، ماهی را با نیرو به آسمان می4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -166

1ماي انسان از جانب خدا تقسیم نشد!: چیزي بهتر از عقل بر.اهللا للعباد شیئاً أفضل من العقل ) ما قَس  

  کند! مان که سخت است را آسان مییت کارهای: دینام.) سهلَ الدینامیت أعمالنا الصعبۀ2

  تر هستی؟  که تو پیکري کوچک پنداري میتزعم أنّک جرم صغیرٌ؟: آیا  ) أ3

   کنند! اي شناخت راز پدیده تالش می: دانشمندان بر.سرّ الظاهرة معرفۀِل) یحاوِل العلماء 4
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  فی الترجمۀِ: الخطأعین  -167

  د که آفرینشمان را فراموش کردیم!راي ما زده شب: مثالی .) و ضَرَب لنا مثالً و نسی خلقَه1

  یخی در میراث جهانی ثبت شده است!هاي تار : ساختمان.ت العمارات األثریۀ فی التراث العالمی) قد سجل2َ

  شود! ز باکتري نورانی فرستاده می: نورها از نوعی ا.کتیریا المضیئۀ) األضواء تنبعث من نوعٍ من الب3

  رید سرانجام پیشینیان چگونه بوده است؟: بنگ.عاقبۀ الّذین من قبل ن) اُنظروا کیف کا4

  عین الصحیح فی التعریب: » !اند اي از مشاهداتشان سروده صیدهاین دو شاعر، ق« -168

  .تهنَّهذان الشاعران قصائد عن مشاهدا ) قد أنشد2  .) هذان الشاعران کانا ینشدان قصیدةً عن المشاهدات1

  .ام) قد أنشد هذان الشاعران قصیدةً عن مشاهداته4  .امنشدا قصائد عن مشاهداتهأ) هذان شاعرانِ هما 3

  » ؟و تنسون أنفسکم أَ تأمرون النّاس بالبرّ«عین الصحیح فی المفهوم:  -169

  ) چو بسیار نوشی تو آب زالل / سرانجام اُفتی به رنج و مالل1

  خواهی پذیرفتن   ی شد که خودن) نصیحت کردن آسان است و پند دیگران گفتن / ولی مشکل زما2

  داند   کنی، بدو نیک مپوش / گو خلق بدان چو خالقت می می) هر فعل که 3

  ) نصیحتی کُنَمت بشنو و بهانه مگیر / هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  - 170

1بسنُ األَدستَرُ ق ) حیبِ بح2    .النَّس ی النّاسسمه) یکمطَرَ السرَةَ مالظاه هذ.  

  .ۀُ کُلِّ امرِئٍ ما یحسنُهقیم )4    .قبلَ علی شرائه رؤَساء شرکات البِناءأَ) 3

  )171 ـ 173( :* عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی*

  »: اهللاهذا ما وعدنا  قالوا األحزاب المؤمنونو لما رأي « -171

  الفاعل ـ معرب / فاعلٌ و مرفوع للمذکر ـ اسم م) المؤمنون: جمع سال1

2 مفعولٌ حزب ـ اسم تفضیلأتکسیرٍ و مفرده ) األحزاب: جمع / به و منصوب  

  ـ من المجرد الثالثی ـ الزم / الجملۀ فعلیۀٌ ماضٍ) قالوا: فعل 3

  فاعلٌ و مرفوعـ مبنی /  فاعل) اهللا: اسم ـ مفرد ـ مذکر ـ اسم ال4

  : النّاس نَفَعمن  النّاسِ خَیرُ -172

  ـ مفرد ـ مذکر ـ مبنی / خبر و مرفوع اسم) خیر: 1

  / مضاف إلیه و مجرور   فعول) النّاس: جمع سالم للمذکّر ـ معرب ـ اسم الم2

  / فعلٌ مع فاعله   متعدمن باب إفعال ـ  یثالثالفَع: فعل ماضٍ ـ المزید ) ن3َ

  به و منصوب ) النّاس: اسم ـ مذکر ـ معرب / مفعول4ٌ

  : ینِساعتَقویۀً لمدة  ریاحاً الشعوب یالحظ - 173

  فعلیۀٌـ من األفعال المزیدة و أصله (ي حـ ظ) / الجملۀ  مضارع) یالحظ: فعل 1

  معرب / فاعلٌ و مرفوعـ ) الشعوب: جمع تکسیرٍ ـ مفرده شعب 2

  / مفعولٌ به و منصوب مبنیـ  جمع تکسیرٍ و مفرده ریح) ریاحاً: 3

  / مجرور بحرف الجرّ معربعتَینِ: اسم ـ مفرد ـ مؤنث ـ ا) س4
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  ) 174 ـ 180* عین الصحیح فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ: (*

  فی التوضیحات التالیۀ:  الخطأعین  -174

  ۀالقطّ :) طائرٌ یسکن فی األماکن المتروکۀ ینام فی النهار و یخرج فی الّلیل2  ) الّذي یعمل لمصلحۀ العدو: العمیل  1

  من الجسم علیه لحم: العظم   ) قسم قوي4  ۀٌ بجوار البحار و المحیطات: الشاطئ) منطقۀٌ برّی3

  فیه الجمع المکسر:  لیسعین ما  - 175

  .أعماله جیداًأجر من أحسن  ع) إنّا النضی2  .) الطلّاب النشیطون محترمون عند الوالدین1

  .) البالد اإلسالمیۀ مجموعۀٌ من الشعوب الکثیرة4  .یۀ) تُمنَح هذه الجائزةُ إلی من یفید البشر3

  عین ما فیه حرف لرفع اإلبهام: -176

    .نا ما ال طاقۀ لنا بهل) ربنا و ال تُحم2  .) فهذا یوم البعث و لکنّکم کنتم التعلمون1

  .) ال یحزنک قولهم إنّ العزّة هللا جمیعا4ً  .ي للمتّقین) ذلک الکتاب ال ریب فیه هد3

  یح عن أبواب األفعال:عین الصح - 177

1 (مدنهإف ا) .2  عال)  تالمختبر علی رأس أخیه األصغر حفإحدي الص (عنوان خطأً. (انفعال) نَشَرَت  

  بهذا الیوم. (استفعال) یحتَفلُ) هذا الشعب 4  علی حریۀ العقیدة. (تفعیل) یؤکِّد) القرآن 3

 ؟ کم اسماً مبنیاً فی العبارة التالیۀ -178

  »هذه األسماك المضیئۀِ؟ رَّشَف فَریقکُم سکیف اکتَ«

  ) ثالثۀ4  ) واحد3  ) أربعۀ2  ) اثنان1

  فیه الفاعل:  لیسعین ما  -179

  اإلخالص فی العمل و سید القوم خادمهم النّاس.) 2  .) تحدث الظاهرةُ مرّتین فی السنۀ أحیانا1ً

3 برسولکن ی ذکی فسی نفعاً و ال ضرّاً إلّا ما شاء اهللاُ) ال أملک لن4  .فی االمتحان لکیمز) أنت.  

  نافیۀ للجنس:» ال«عین ما فیه  -180

  لیس لنا علم بما ال یحب اهللا لعباده.) 2  .) یا أخی، ال شیء أجمل من العفو عند القدرة1

  .عند ربنا الکریم ) ال تستوي الحسنۀ و ال السیئۀ4ُ   اسمع أنّ قول ال أعلم نصف العلمِ. )3

  )از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم)(ـ دهم  )از درس دوم تا انتهاي درس چهارم(ازدهم (دو تاریخ

  هایی است؟ ترتیب در چه دوره گیري و اوج رونق مکتب نقاشی شیراز به دوره شکل -181

  ) افشاریه ـ زندیه4  ) صفویه ـ زندیه3  ) زندیه ـ مغول2  ) مغول ـ زندیه1

  باشد؟ ترتیب دیدگاه کدام روشنفکران انقالب فرانسه می به» قواي سیاسی ـ اطاعت انسان از عقلتفکیک «و  »دفاع از حقوق بشر«نظریات  -182

  ) مونتسکیو ـ روسو4  ) روسو ـ ولتر3  ) مونتسکیو ـ ولتر2  ) ولتر ـ مونتسکیو1

  خانه در زمان قاجار کدام اداره بود؟ ترین وزارت ترین و گسترده پرسابقه -183

  اخله) د4  ) مالیه3  ) جنگ2  ) عدلیه1

  کدام علت زیر موجب شروع جنگ دوم ایران و روسیه شد؟ -184

  شکنی فرانسه ) کارشکنی دولت انگلیس و پیمان2  مشخص نبودن خطوط مرزي در عهدنامه گلستان) 1

  ) ضعف سیاسی و نظامی دولت قاجار4  کفایتی و سستی برخی از فرماندهان ) بی3
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  د؟هدف رشدیه از برپایی مراکز آموزشی جدید چه بو -185

  ) آشنایی با کشورهاي اروپایی و تمدن جدید1

  ) انتشار و ترویج افکار نو2

  ) تالش و کوشش در تعلیم علوم مختلف3

  ي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعهزوم) فراهم آوردن شرایط براي سودآ4

  هدف یونانیان از کوچاندن یونانیان به شهرهاي تازه تأسیس خود چه بود؟ -186

  ) رواج فرهنگ یونانی در ایران و دیگر متصرفات اسکندر2    نی و رونق تجارت) رواج شهرنشی1

  ) رواج صنعت شهرسازي و معماري در متصرفات خود4    ) گسترش دامنه قلمرو خود3

  تأسیس نیروي دریایی هخامنشیان از اقدامات کدام پادشاه هخامنشی بود؟ -187

  میک) داریوش 4  ) کوروش3  ) کمبوجیه2  ) خشایارشاه1

  یک از پادشاهان اشکانی انجام شد؟ ترتیب توسط کدام به »تصرف شهر سلوکیه«و  »ون راندن سلوکیان از ایرانبیر« - 188

  ) فرهاد دوم ـ مهرداد دوم4  ) مهرداد یکم ـ فرهاد دوم3  ) مهرداد دوم ـ مهرداد یکم2  ) فرهاد دوم ـ مهرداد یکم1

 هاي کنونی کشور واقع شده است؟ ستانهاي زیر متعلق به کدام پادشاهان و در کدام ا نقش برجسته -189

  
  ) نقش برجسته الف متعلق به خسروپرویز در استان کرمانشاه و نقش برجسته ب متعلق به شاپور یکم در استان فارس1

  ) نقش برجسته الف متعلق به شاپور یکم در استان فارس و نقش برجسته ب متعلق به خسروپرویز در استان کرمانشاه2

  الف متعلق به اردشیر در استان فارس و نقش برجسته ب متعلق به خشایار در استان فارس) نقش برجسته 3

  ) نقش برجسته الف متعلق به خشایار در استان فارس و نقش برجسته ب متعلق به شاپور دوم در استان همدان4

  یک از پادشاهان است؟  ترتیب متعلق به کدام هر یک از اقدامات زیر به -190

  »پیروزي بر ماد ـ فتح بابل ـ فتح مصر بناي اکباتان ـ«

  ) هووخشتر ـ داریوش ـ کورش بزرگ ـ کمبوجیه2  ) دیااُکو ـ کورش ـ کمبوجیه ـ داریوش1

  ) دهیوك ـ کورش ـ کورش بزرگ ـ کمبوجیه4  ) هووخشتر ـ داریوش ـ کورش ـ داریوش3

  ))مدرس ششم و هفت(ـ دهم  )درس دوم((دوازدهم  جغرافیا

  یش سرزمین کدام است؟سه رکن اصلی آما -191

  ) انسان ـ محیط طبیعی ـ محیط فرهنگی2  ) محیط طبیعی ـ محیط انسانی ـ فعالیت1

  ) انسان ـ فعالیت ـ فضاي جغرافیایی4    ) فضا ـ فعالیت ـ محیط3

از عوامـل اصـلی   هـا   هاي تأمین اجتمـاعی توسـط حکومـت    اختالفات شدید طبقاتی، نبودن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها، فقدان حمایت -192

  شده است. ....................پیدایش مشکل 

  ) فقیران شهري4  ) افزایش مهاجرت به شهرها3  رویه جمعیت ) افزایش بی2  ) افزایش ترافیک و آلودگی هوا1
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  باشد؟ هاي کدام نهاد می تهیه طرح هادي روستایی از برنامه -193

  هاي کشور ) دهیاري4  د مسکن انقالب اسالمی) بنیا3  هاي کشور ) شهرداري2  ) وزارت راه و شهرسازي1

  باشد؟ می GISکدام گزینه، جزو مرحله ورودي اطالعات در  -194

  شود. و تحلیل می  ) اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر تجزیه2    ) نمایش اطالعات به شکل نقشه1

  گیري بهینه ) تصمیم4    ) کدبندي اطالعات3

  ریزند؟ ز و ولگا، از کدام سمت به دریاي خزر میرودهاي کورا، اترك، هرا ترتیب به -195

  ) جنوب ـ شرق ـ جنوب غرب ـ شمال2  جنوب غربی ـ جنوب شرق ـ جنوب ـ شمال) 1

  ) شرق ـ جنوب غرب ـ جنوب ـ شمال4  ) جنوب غرب ـ جنوب ـ شرق ـ شمال3

  ریز، مسیله و پریشان از نظر زمانی چگونه هستند؟ هاي فامور، نی ترتیب دریاچه به -196

  ) فصلی ـ دائمی ـ فصلی ـ دائمی4  ) دائمی ـ دائمی ـ فصلی ـ فصلی3  ) دائمی ـ فصلی ـ فصلی ـ دائمی2  ) دائمی ـ فصلی ـ دائمی ـ فصلی1

  ترین قنات ایران در کدام استان و کدام شهرستان واقع شده است؟ قدیمی -197

  رضوي ـ گناباد) خراسان 4  ) اصفهان ـ نایین3  ) یزد ـ مهریز2  ) خراسان شمالی ـ بیرجند1

  سیاست کنترل جمعیت، چگونه باید باشد؟ -198

  ) هرم سنی کشور باید به سمت سالمندي و کهنسالی حرکت کند.2  ) هرم سنی باید قاعده باریک و رأس پهنی داشته باشد.1

  ی داشته باشد.) هرم سنی باید ترکیب متعادل از سه گروه سن4  ) هرم سنی کشور نباید به سمت سالمندي و کهنسالی حرکت کند.3

  شد؟» ایران«ها از شمال دریاي خزر به سمت جنوب دریاي خزر  کدام عامل باعث مهاجرت آریایی -199

  ها ) به علت سرما و از دست دادن چراگاه2    ) خشک شدن منابع آب1

  جوار ها با اقوام هم هاي سیاسی آریایی ) جنگ و ناآرامی4    ) حفظ مرزهاي شمالی ایران3

  چه زمانی خواهد بود؟ 1395درصد در سال  34/1کدام مورد است و زمان دو برابر شدن جمعیت ایران با نرخ  گر ، بیان70قانون  -200

  1398) افزایش فعاالن اقتصادي در کشور ـ 2  1447) زمان دو برابر شدن جمعیت ـ 1

  1430) افزایش جمعیت در یک مقطع زمانی ـ 4  1420) کاهش جمعیت جوان در کشور ـ 3

  ))10تا انتهاي درس  8از درس (دهم  سوم) ـ ودوم هاي  درس((دوازدهم شناسی  جامعه

  ؟نیستها، ممکن  هاي انسان، بدون در نظر گرفتن و فهم کدام ویژگی شناخت کنش -201

  هویت و فرهنگ جهانی) 4  پیامدهاي ارادي و غیرارادي) 3  هدف و معناي آن) 2  طبیعی و اجتماعی بودن آن) 1

  ؟شود نمیزو علوم انسانی محسوب به کدام دلیل، علم پزشکی ج -202

  شناسی است. زیرا تنها مربوط به علوم اجتماعی و جامعه) 2  کند. هاي غیرارادي انسان بحث می فعالیت زیرا از) 1

  .شود ها علوم انسانی محسوب می زیرا فقط موضوع آن) 4  کند. رادي انسان بحث میهاي ا زیرا از فعالیت) 3

  ي از علوم انسانی و علوم اجتماعی هستند؟ا ترتیب، کدام علوم نمونه به -203

  شناسی شناسی ـ جامعه روان) 4  ـ نجوم ه) فلسف3  شناسی شناسی ـ روان جامعه) 2  فلسفه) نجوم ـ 1

  ا و فواید علوم اجتماعی است؟ه د مورد از موارد زیر، جزو ویژگیچن - 204

  ها را دارند. نهاي اجتماعی و نقد و اصالح آ ها و هنجار الف) ظرفیت داوري درباره ارزش

  آورند. می فراهم  را گیري اجتماعی مناسب و صحیح براي دانشمندان ب) فرصت موضع

  کنند نظم و قواعد جهان اجتماعی را کشف کنند. ج) دانشمندان علوم اجتماعی تالش می

  گذارند. دیگر تأثیر می د) علوم اجتماعی جزو علوم طبیعی است و در برخی موارد بر یک

  سازد. ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می هم متقابل انسانهـ) زمینه ف

  سه )4  یک )3  چهار) 2  دو )1
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 شناسی خرد و کالن کدام است؟ ترتیب موضوع مورد بررسی جامعه  به -205

  هاي اجتماعی هاي اجتماعی ـ کنش اجتماعی و سایر پدیده ساختار اجتماعی و سایر پدیده )1

  شناسی تبیینی عهشناسی تفسیري ـ جام جامعه )2

  هاي اجتماعی ساختار اجتماعی و سایر پدیده هاي اجتماعی ـ کنش اجتماعی و سایر پدیده )3

  شناسی تفسیري شناسی تبیینی ـ جامعه جامعه )4

 زدایی است؟ کدام گزینه، معناي صحیح آشنایی - 206

  نظمی، نظم را شنایی کنیم. نار بیاز دید یک فرد غریبه به موضوعات آشنا و روزمره اطراف خود نگاه کنیم و در ک )1

  نظمی تالش کنیم. تمام موارد نظم را شناسایی کنیم و براي از بین بردن موارد بی )2

  ها را شناسایی کنیم. نظمی ها بی هاي پنهان زندگی را آشکار سازیم و در کنار آن تمام نظم )3

  دهد. معنا می ،نظمی در زندگی روزمره وارد بیزدایی و سازش با سایر م کشف کردن امور مأنوس با هنر آشنایی )4

 شود؟ نظم اجتماعی در اثر کدام مورد برقرار می -207

  ها در یک جهان اجتماعی رفتار و کنش اجتماعی انسان )2  ها امپریالیسم جهانی و زیر سلطه رفتن سایر فرهنگ )1

  وجود آمده در جهان اجتماعی توقعات و انتظارات به )4  ها براي زندگی کردن مورد پذیرش انسان قواعد )3

 ؟شوند نمیکدام مورد، جزو نتایج قواعد اجتماعی محسوب  -208

  دهند. سازد و سامان می پذیر می ارتباط ما با یکدیگر را امکان )2  سازد. هاي اجتماعی مختلف با یکدیگر را مهیا می ارتباط جهان )1

  آورند. ما در زندگی اجتماعی را فراهم می تشارکم )4  کنند. بینی می هاي ما را براي یکدیگر قابل پیش کنش )3

 شود؟ هاي اجتماعی نامیده می کدام یک از مفاهیم زیر، ارتباط میان پدیده -209

  ساختار اجتماعی )4  نظام اجتماعی )3  هنجار اجتماعی )2  نهاد اجتماعی )1

 منظور از پویا بودن نظام اجتماعی، در کدام گزینه آمده است؟ -210

  هاي مختلف نظام اجتماعی از یکدیگر اثرگذاري و اثرپذیري بخش )2  نظم یک جهان اجتماعی بر سایر جوامعیعنی تأثیرگذاري  )1

  به وجود آوردن هویت فرهنگی جدید و قوي نسبت به هویت سابق )4  فعال بودن نظام اجتماعی و تبدیل شدن به یک فرهنگ جهانی )3

 شناسی تبیینی کدام است؟ موضوع جامعه -211

  اند. شناسی جزو علوم اجتماعی شناسی و روان جامعه )2  علوم طبیعی و پزشکی مثل هم هستند.هاي  پدیده )1

  علوم انسانی با سایر علوم مثل علوم طبیعی متفاوت است. )4  هاي طبیعی هستند. هاي اجتماعی همانند پدیده پدیده )3

 نسان است؟مربوط به کدام یک از ابعاد هویت ا» اخالقی هاي روانی و س و ویژگیفْنَ« -212

  بعد ذهنی )4  بعد اجتماعی )3  بعد نفسانی )2  بعد جسمانی )1

 کند؟ ها را با جهانی که در آن متولد شده است، پیدا می ترین آشنایی فرد در کدام یک از موارد زیر، اولین و مهم -213

  جمع دوستان )4  محل کار )3  مدرسه )2  خانواده )1

 آمده است؟صورت صحیح  بهمنظور از کژروي اجتماعی، در کدام گزینه  -214

  پردازند. پذیري می اساس نژاد خاصی به جامعههایی که بر فرهنگ )2  جویانه شکل گرفته باشند. اساس فرهنگ سلطههایی که بر هنجار )1

  ند.ها و هنجارهاي جامعه هست خالف عقاید، ارزشهایی که بر کنش )4  کنند. نهادهاي یک جهان اجتماعی که از فرهنگ خاصی پیروي می )3
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 افراد صحیح است؟ انتسابیِ کدام گزینه درباره هویت اجتماعیِ -215

  پیدایش آن تکوینی و طبیعی است )2  آید. می دست  در اثر تعامل با سایر افراد به )1

  آید. آگاهی افراد پدید میاساس اراده و بر )4  دست آوردنش نقشی ندارند. افراد در به )3

ـ دهم  ))6تا انتهاي درس  3از درس (یازدهم ( )) ـ31تا ابتداي صفحه  2آخر درس چهارم (از صفحه درس اول تا (دوازدهم ( فلسفه و منطق

  )))6تا انتهاي درس  3از درس (

  ؟نیستکدام گزینه مترادف با مفهوم مثلث  -216

  ) این مثلث4  ) درك و فهم عقلی مثلث3  ) معناي مثلث2  ر مثلث) تصو1

  است. ..................... هاي چهارگانه مانند نسبت  از نسبت» نماز و واجب«و نسبت مصادیق  .............. ....... توان گفت نمیدر مورد مفهوم کلی  -217

  ) قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد ـ انسان و مسلمان2  ) قابلیت انطباق بر بیش از از یک مورد را دارد ـ انسان و مسلمان1

  ) افراد و مصادیق متعدد براي آن قابل فرض است ـ میوه و شیرین4  دارد ـ میوه و شیرین ) حتما افراد و مصادیق متعدد3

 در کدام گزینه تمامی مفاهیم ذکر شده مفهوم جزیی هستند؟ -218

  »جیوه«) این ـ من ـ 2  ـ این کتاب درسی منطق ـ آن هزار نفر 97) کتاب درسی منطق چاپ 1

  او ـ آن ـ کتاب درسی) 4  ـ رخش» کتاب درسی«) این کتاب درسی ـ 3

 کند. به معرفی بهتر کمک می ..................... در بیشتر موارد ارائه  ..................... هدف از تعریف کردن  -219

  اي از تصورات و تصدیقات ل است ـ مجموعهمجهو ) شناساندن تصورات و تصدیقات1

  عریفند نوع تاي از چ هول است ـ مجموعه) شناساندن تصورات و مفاهیم مج2

  اي از چند نوع مختلف از تعریف مفهومی ـ مجموعه است ن مفاهیم و تصورات مجهول) شناساند3

  هاي مختلف اي از تعاریف و استدالل صدیقات مجهول است ـ مجموعهن تصورات و ت) شناساند4

  ؟نیستزیر تعریف مناسبی  هاي کدام یک از تعریف -220

  جیوه، یعنی فلز مایع در دماي طبیعی) 2  محل سجده ) مسجد یعنی عبادتگاه،1

  دهد ) معلم یعنی کسی که در مدرسه درس می4    ) سیمرغ مانند سیمرغ کوه قاف3

 ؟چه نوع تعریفی است؟ از نظر شرایط تعریف کدام عبارت در مورد آن درست است» روید جسم جانداري که می« تعریف درخت به -221

  ـ جامع هست ولی مانع نیست. ) لغوي2  ) مفهومی ـ جامع هست ولی مانع نیست.1

  ) لغوي ـ جامع و مانع است.4    ست.) مفهومی ـ جامع و مانع ا3

کلـی اسـت؟ مثـال     نتیجـه قطعـاًٌ   لشود؟ در کدام نوع استدال ا مربوط میه به کدام استدالل ترتیب بهحمایت نسبی و ضروري مقدمات از نتیجه  - 222

 درست براي آن کدام است؟

  ـ هر فلزي رسانا است پس جیوه رسانا است.) استقراء و قیاس ـ قیاس 1

  ) استقراء و قیاس ـ استقراي تعمیمی ـ جیوه و آهن رسانا هستند پس هر فلزي رسانا است.2

  ) قیاس و استقراء ـ قیاس ـ هر فلزي رسانا است پس جیوه رسانا است.3

  رسانا است.) قیاس و استقراء ـ استقراي تعمیمی ـ جیوه و آهن رسانا هستند پس هر فلزي 4
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 ..................... است زیرا  ..................... است و نتایج آن  .....................استقراي تمثیلی استداللی  -223

  توان احکام یکی را به دیگري تسرّي داد. ) ضعیف ـ احتمالی ـ به صرف مشابهت ظاهري میان دو امر جزئی نمی1

  توان احکام یکی را به دیگري تسرّي داد. بهت ظاهري میان دو امر کلی نمی) ضعیف ـ احتمالی ـ به صرف مشا2

  شود. قوي ـ قطعی ـ مشابهت حقیقی میان دو امر جزئی باعث تسرّي حکم از یکی به دیگري می) 3

  شود. باعث تسرّي حکم از یکی به دیگري می مشابهت حقیقی میان دو امر کلیـ عی ) قوي ـ قط4

 تر است؟ از نظر منطقی کدام گزینه مناسب» سرد و برفی است.هوا «در مورد عبارت  -224

  ) در قالب کلی قضایاي حملی این عبارت دو قضیه حملی است با موضوع یکسان که موضوع آن یک مفهوم کلی است.1

  مرکب که محمول آن دو مفهوم کلی است. یک قضیه حملی است با محمول این عبارت ی) در قالب کلی قضایاي منطق2

  در قالب کلی قضایاي حملی این عبارت دو قضیه حملی است با محمول یکسان که محمول دو مفهوم کلی است.) 3

  مول آن دو مفهوم کلی هستند.عبارت یک قضیه حملی است که موضوع و مح) در قالب کلی قضایاي منطقی این 4

  است؟تر  کدام عبارت مناسب» ها باسواد هستند. برخی انسان«در ارتباط با قضیه  -225

  ی است زیرا به برخی از مفاهیم موضوع اشاره دارد.) قضیه موجبه جزئ1

  ملی از نوع محصوره است زیرا به برخی از مصادیق موضوع اشاره دارد.) قضیه ح2

  ا به برخی از مصادیق موضوع اشاره دارد.ی است زیراي جزئ موضوع کلی است و قضیه ومرا مفهاي محصوره است زی ) قضیه3

  اي حملی از نوع محصوره موجبه جزئی است زیرا نسبت محمول به موضوع در حکم و قضاوتی که شده است نسبت ایجابی است. ) قضیه4

  است؟ نادرستکدام عبارت در مورد اندیشیدن فیلسوفانه و باورهاي فلسفی  -226

  ) باورهاي ما در مورد جهان و انسان گاهی با باورهاي دیگران یکسان است و گاه متفاوت.1

  شاید دالیل برخی باورهاي فلسفی مان را بدانیم و براي برخی هم دلیلی نداشته باشیم. )2

  هاي فکري آنان را کشف کرد و دانست. شهیتوان ر ها و رفتارهاي دیگران نمی ) از حرف3

  شود. است که در زندگی دنبال می اي ار و عقاید بیانگر اهداف و معانی) تحلیل درست افک4

  ..................... هاي در بند نمادي از  که انسان  توان گفت نمی »غار افالطون«ل با توجه به تمثی -227

  اند. ه مشغولهستند که به زندگی روزمرّ هاي عادي  ) انسان1

  تر از راحتی ماندن در نادانی است. ) کسانی هستند که رنج رسیدن به حقیقت برایشان شیرین2

  دهند. نبوده و راحتی ماندن در نادانی را ترجیح می) کسانی هستند که اهل تفکر و تعقل 3

  کنند. ه رفتار میهایی هستند که بر مبناي تقلید از دیگران و عادات روزمرّ ) انسان4

 ............... ......اسـت کـه در    ..................... عبـارتی  » باید به خود نگاه و به خود گوش کرد و به خود اندیشید و در توجه به خود غرق شد«عبارت  - 228

   است. .....................مربوط شده و بیانگر ..................... موضوع به نقل شده و 

  ن یونانی ـ رواج حکمت و فلسفه پیش از تمدشناس ا ـ اهمیت انساناوپانیشاده) علمی ـ 1

  خیز بودن سرزمین ایران باستان ) علمی ـ اوستا ـ اهمیت خودشناسی ـ فلسفه2

  ) فلسفی ـ اوستا ـ اهمیت خودشناسی ـ وجود حکیمان و فیلسوفان خداپرست در ایران باستان3

  اي قبل از تمدن یونانه ائل بنیادین هستی در تمدنسشناسی ـ تفکر در م ا ـ اهمیت انسان) فلسفی ـ اوپانیشاده4
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ـ  کدام مسائل را با کسانی که به او گـوش مـی   چهره برجسته تاریخ فلسفه به گفته شاگردش، عمر خودش را مصروف چه چیزي کرد؟ و - 229 د در دادن

 کرد؟ وگذار در شهر چه مقصودي را دنبال می گذاشت؟ از گشت میان می

  روتگري فلسفه از طریق گفتار و رفتار در زندگی ـ مسائل اساسی خداشناسی و اخالق ـ متقاعد ساختن جوانان و بزرگساالن به ترجیح فضیلت بر ث ) حکایت1

نفـس  گري فلسفه از طریق گفتار و رفتار در زندگی ـ مسائل اساسی خداشناسی و اخالق و سیاست و اجتماع ـ متقاعد ساختن جوانان به ترجیح کمال    ت) حکای2

  بر مال و ثروت

سـاختن جوانـان و بزرگسـاالن بـه     ها ـ مسائل اساسی خداشناسی و اخالق و سیاست و اجتماع ـ متقاعد    آمیز سوفیست ) اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطه3

  ترجیح فضیلت بر ثروت

  ها ـ مسائل اساسی خداشناسی و اخالق ـ متقاعد ساختن جوانان به ترجیح کمال نفس بر مال و ثروت آمیز سوفیست ) اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطه4

 آن دارد. ..................... و بیان معادلی آن اشاره به  ......... ............است و  ..................... معرفت و شناخت  معنا و مفهومِ -230

  ) روشن ـ نیازي به تعریف ندارد ـ تعریف لغوي2  پذیر نیست ـ توضیح لغوي ) بدیهی ـ تعریف1

  پذیر نیست ـ بیان مفهومی ) روشن ـ تعریف4  ) بدیهی ـ نیازي به تعریف ندارد ـ بیان مفهومی3

ها در خارج در یک وجود واقعـی ماننـد کـدام مثـال      اي کرد و نسبت آن و ماهیت توجه ویژهمسلمان به نسبت میان وجود بزرگ  کدام فیلسوف -231

  است؟

  فارابی ـ پدر و پسر بودن یک فرد )2    ) فارابی ـ میز و پایه میز1

  سینا ـ مرکب بودن آب از اکسیژن و هیدروژن ) ابن4    سینا ـ کبوتر و سرخ بودن آن ) ابن3

  ....................گفت  توان نمیارتباط با ممکن الوجود  در -232

  تواند باشد. تواند باشد و هم نمی ) رابطه آن با وجود امکانی است یعنی هم می1

  شود. اي است که هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم از آن سلب می ) ماهیت آن به گونه2

  اي نیست که حتما نباشد. اي نیست که حتما باشد و به گونه ) ذات آن به گونه3

 شود. جود آن ضروري شده و واجب الوجود می) با وجود علت و4

اي است؟ کدام مفهوم بازتابی از این رابطه در ذهن است؟ کدام نظریه بیـانگر   ترین مسأله از مسائل فلسفی کدام مسأله است؟ چه نوع رابطه کهن -233

 هن است؟سینا در مورد کیفیت پیدایش این رابطه در ذ نظر ابن

  ها از طریق عقل شود و علیت میان آن ) جبر و اختیار ـ رابطه انسان و جهان ـ چگونگی ـ به دنبال هم آمدن دو حادثه از طریق حس و تجربه درك می1

  ) جبر و اختیار ـ رابطه انسان و جهان ـ چرایی ـ درك علت حوادث طبیعی از طریق حس و تجربه است.2

  ها از طریق عقل. شود و علیت میان آن درك می ن دو حادثه از طریق حس و تجربهوجودي ـ چرایی ـ به دنبال هم آمد) علت و معلول ـ رابطه 3

  ) علت و معلول ـ رابطه وجودي ـ چگونگی ـ درك علت حوادث طبیعی از طریق عقل است.4

 ؟نیستریتوس کدام عبارت درست در ارتباط با عقیده دموک - 234

  ها هستند. جهان، ذرات ریزي به نام اتم دهنده ) ماده اولیه تشکیل1

  اند. کرده ها در فضاي نامتناهی به شکلی سرگردان حرکت می ) اتم2

  پذیراند که ماده اولیه اجسام این جهان هستند. ها ذرات ریز تجزیه ) اتم3

  ء فعلی در جهان شده است.ها سبب پیدایش عناصر و اشیا ) برخورد اتفاقی اتم4

 کنند و این معنا نفی کدام یک از قواعد مربوط به علیت است؟ را برخی فالسفه مسلمان انکار نمیام معناي اتفاق دک -235

  ) معناي دوم ـ اصل سنخیت علت و معلول2  ارتباط با علیت نیست. ) معناي چهارم ـ بی1

  ) معناي اول ـ اصل وجوب علّی و معلولی4  هدفی جهان ) معناي سوم ـ هدفمندي یا بی3
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  )سومو  دومروس د( شناسی روان

روید و روي تمام دیوارهاي این مغازه دور تا دور تبلیغ یک نوع ساعت خاص وجود دارد. شما به قصـد دیـدن ایـن     می شما به یک مغازه مبلمان - 236

  ام مورد است؟اي از کد کند. این مثال نمونه اید ولی این تصاویر، زمینه ذهنی شما را براي خریدهاي بعدي آماده می تبلیغات به مغازه نرفته

  ) تمرکز4  )ردیابی درست عالمت3  سازي ) آماده2  توجه  )1

  هاي توجه شده چه نام دارد؟ تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرك -237

  ) استدالل4  ) احساس3  ) حافظه2  ) ادراك1

  درستی تعریف شده است؟ رسش جنسی در کدام گزینه به -238

  دارند.هاي داخلی بدن رشد قابل توجهی  م) در دوره نوجوانی اندا2  در دوره نوجوانی، ناگهانی بودن آن است.هاي رشد  ) یکی از ویژگی1

  گذارند. ) تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می4  ) منظور از رسش جنسی وقوع تغییرات مربوط به جنس است.3

  یابد؟ لبخند اجتماعی در چه سنی از دوره کودکی بروز می -239

  ماهگی 3تا  2) 4  ) دوره دبستان3  سالگی 5یا  4) 2  ماهگی 8) 1

کنند که گرایش نوجوان به گروه همساالن خیلی بیشتر از سابق شده است و در کنار  در این دوره هم خود نوجوان و هم اطرافیان وي احساس می - 240

  کند؟ ه نوجوانی را بیان میبخش است. این عبارت کدام نوع رشد در دور همساالن بودن براي نوجوان بسیار لذت

  ) هیجانی4  ) شناختی3  ) اجتماعی2  ) اخالقی1

را از مـوارد زیـر   یک  کنید. مثال ذکر شده کدام وقتی شما با یکی از دوستانتان قرار مالقات دارید هر فردي را از فاصله دور، آن دوست تلقی می -241

  کند؟ بیان می

  ها د و انتظارات آن) سبک پردازش افرا2    ) اطالعات موجود در حافظه1

  ) دقت ما4    ) حواس ما3

  یک عامل ایجاد تمرکز است؟ کدام -242

  ) آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه2    ) گوش به زنگی1

  ) یکنواختی و ثبات نسبی4    ها ) تغییرات درونی محرك3

ن را گزارش دهیـد.  روي شما رد شد شما آ رد رنگ از روبهشود هر گاه یک موتور ز اید، از شما خواسته می تصور کنید شما در یک خیابان ایستاده - 243

  که موتور زرد رنگی رد نشود ولی شما آن را گزارش دهید، کدام گزینه درست است؟ صورتیدر

  ) اصابت یا تصمیم درست4  ) از دست دادن محرك هدف3  ) هشدار کاذب2  ) رد درست1

  یک از اصول گشتالت است؟ . این عبارت مثالی از کدامصورت کامل ببینید رو را به شما تمایل دارید شکل روبه -244

  ) تقارب1

  ) اصل شکل و زمینه2

  ) استمرار3

  ) مشابهت4

  است؟ نادرستکدام گزینه  - 245

  گویند. ) به توانایی فرد براي یافتن محرك هدف در یک دوره زمانی طوالنی گوش به زنگی می1

  شناختی است. و روان) میزان انگیختگی ذهنی تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی 2

  وجو به دنبال یافتن یک محرك مکانی در زمینه یا بافت مکانی هستیم. ) در جست3

  اگر تمرکز مداوم و پایدار باشد در آن صورت با توجه مواجه هستیم. )4
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  است؟ نادرستدر رابطه با مفهوم گشتالت کدام گزینه  -246

  ها اعتقاد داشتند کل بیشتر از مجموع اجزا است. ) آن1

  شناسان گشتالتی ادراك اهمیت زیادي دارد. ) در نزد روان2

  کند. هاي جزءنگر درك جامعی ایجاد نمی شناسان بر این باور بودند که روش ) این روان3

  آید. دست می شود که از جمع اجزا به عالوه بر مجموع اجزاء، شامل روابط روابط بین اجزا هم میکل ) 4

  کدام است؟ نادرستگزینه  - 247

  شود. اي می ییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهاي سازگارانه) تغ1

  کنند. ) کودکان براساس پردازش ادراکی عمل می2

  یابد. ) سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می3

  ) نوجوانان بهتر از کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات هستند.4

  خود آرمانی چیست؟ -248

  هایی که فرد دوست دارد داشته باشد. ) ویژگی2    ه فرد دارد.هایی ک ) ویژگی1

  هایی که فرد دارد و دوست دارد داشته باشد. ) ویژگی4    هایی که دیگران دارند. ) ویژگی3

  شود. شناختی معنادار تبدیل می به اطالعات روان ....................به واسطه ادراك  -249

  ها ) پردازش4  ) احساسات3  هاي درونی ) محرك2  هاي بیرونی ) محرك1

  اند؟ گذاري کرده هاي بدون احساس را چه نام شناسان ادراك پدیده روان -250

  ) محرومیت حسی4  ) توهم3  ) تفکر2  ) حواس1
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  ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستان) 3/9/96(مایشی پیشروي آز 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)

   بی اختصاصی (انسانی)بی اختصاصی (انسانی)زبان عرزبان عر

   اقتصاداقتصاد

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

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 21/9/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس چهارم تا انتهاي درس هفتم

 ي درس هجدهمپایه دهم: از درس پانزدهم تا انتها

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

  پایه دهم: درس هفتم و هشتم 

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: از درس پنجم تا درس هشتم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  پایه دوازدهم: درس چهارم و پنجم

 رس دهم تا انتهاي درس دوازدهمپایه دهم: از د

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  پایه دوازدهم: بخش اول از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دوازدهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )56) ـ درس دوم (تا انتهاي صفحه 34پایه دوازدهم: درس اول (از صفحه 

 درس چهارم کتاب کار پایه دهم: درس چهارم و

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  پایه دوازدهم: فصل دوم ـ فصل سوم: درس اول

  : فصل ششم2پایه یازدهم: ریاضی

 : فصل سوم1پایه دهم: ریاضی

  شناسیشناسی  زیستزیست
  )2تا آخر ـ فصل سوم ـ فصل چهارم (تا انتهاي گفتار  2پایه دوازدهم: فصل دوم (از ابتداي گفتار 

 هارمپایه یازدهم: فصل سوم و چ

 فصل سوم و چهار شناسیشناسیزمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  شیمیشیمی
  (ابتداي برقکافت آب) 54پایه دوازدهم: فصل دوم از ابتدا تا صفحه 
  ) تا انتها 100شونده (صفحه  پایه دهم: فصل سوم از ابتداي محلول و حل

  حسابانحسابان

  )44الی  23پایه دوازدهم: فصل دوم (صفحه 

  )112الی  110: فصل چهارم: درس چهارم (صفحه 1پایه یازدهم: حسابان

 )68الی  47: فصل سوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

: 3) و درس سوم ـ هندسه14پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم از ابتداي تقسیم (صفحه 

  ا و فصل دوم: درس اولفصل اول: درس سوم ابتداي دترمینان و کاربرده

  : فصل چهارم1پایه دهم: هندسه

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
  پایه دوازدهم: فصل دوم

 پایه دهم: فصل دوم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس سوم16پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم از ابتداي اعمال روي پیشامدها (صفحه 

 پایه دهم: فصل چهارم و پنجم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  دومپایه دوازدهم: درس 

 پایه دهم: از درس پنجم تا انتهاي درس هشتم

 بخش اول (فصل چهارم) و بخش دوم (فصل اول و دوم)  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: درس اول، هفتم، دهم و یازدهم

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس سوم و چهارم

 درس یازدهم تا انتهاي درس چهاردهمپایه دهم: از 

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس سوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس سیزدهم تا انتهاي درس شانزدهم

  جغرافیاجغرافیا

) و درس سوم تا ابتداي 32پایه دوازدهم: درس دوم از ابتداي مدیریت روستاها از (صفحه 

  )52نقل آبی (صفحه  و حمل

 درس هشتم تا انتهاي درس دهم پایه دهم: از

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )40تا آخر صفحه  21پایه دوازدهم: فلسفه: دروس چهارم و پنجم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 پایه دهم: منطق: از درس پنجم تا انتهاي درس هفتم

 درس سوم و چهارم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14014000سال 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  و آمار ریاضی  5

  135  121  اقتصاد  6

  160  136  علوم و فنون ادبی  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. مشاهدهي وـعلآموزشی 
 

  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

  
  

  
  

  ی دارد.باشد و پیگرد قانون وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  

  9999//88//3030جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                  آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

فارسیات ادبی  

  ـ معناي صحیح واژگان دیگر بدین صورت است:» 1«گزینه  -1

  خود: کالهی فلزي است.

  آمیز درباره یک کتاب. تفریظ: ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییسازند.  خدنگ: چوبی سخت و محکم است که از آن تیر و نیزه می

  صورت است: ـ معناي صحیح واژگان بدین» 2«گزینه  - 2

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییشرزه: خشمگین / دار ملک: سرزمین / اجنبی: بیگانه 

  شمشیر و خنجر دارد.» آهیختن«بیت دیگر معناي سه است در حالی که در » حرکت کردن«در بیت نخست » برکشیدن«ـ مفهوم » 1«گزینه  - 3

  س سیزدهم ـ معنی واژه)نژاد) (پایه دهم ـ در (طباطبایی

  امال)درس دوازدهم ـ نژاد) (پایه دهم ـ  (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» مزاح«و » عنان«هاي  ـ واژه» 2«گزینه  -4

  امال)درس پنجم ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایینادرست است. » ارغند« واژةـ » 4«گزینه  -5

  ها: هاي نادرست در گزینه ـ واژه» 3«گزینه  -6

  نژاد) (پایه دهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییخصم »: 4«سالح و مهیب / گزینه »: 3«اشباه / گزینه »: 2«سفاهت /  گزینه »: 1«گزینه 

  ـ تاریخ ادبیات) ترکیبینژاد) ( (طباطباییبن منور است.  ـ اسرارالتّوحید از محمد» 1«گزینه  -7

تشبیه / گـرم   تشخیص و استعاره / بازار تماشا  حسن تعلیل / گل ر تماشاي معشوق استـ علت وجود شبنم روي گل گرم بودن بازا» 3«گزینه  - 8

  هاي ادبی) آرایهترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی بودن بازار کنایه از رونق داشتن.

کنایه از خسـیس بـودن.   » ه کیسه بودنبست«کنایه از ظاهر خوش داشتن و » گشاده ابرو بودن«ـ در بیت نخست دو عبارت کنایی وجود دارد:   »1«گزینه  - 9

  ها: بررسی سایر گزینه

  برداشتن کنایه از آشکار کردن. پرده»: 2«گزینه 

  توجهی کردن   پنبه در گوش کردن کنایه از بی»: 3«گزینه 

  هاي ادبی) ـ آرایه دوازدهمنژاد) (پایه دهم ـ درس  (طباطبایییر گلیم زدن کنایه از تالش براي پنهان کردن چیزي آشکار طبل ز»: 4«گزینه 

 ها:  ایهام تناسب وجود ندارد. بررسی سایر گزینه» 3«ـ در بیت » 3«گزینه  -10

 چمن مجازاً باغ »: 1«گزینه 

  و زیبا ) راست قامت2) راستی و درستی  1راست دو معنا دارد: 

  آورد: تشخیص و استعاره عنبر زلف: اضافه تشبیهی / سنبل خط تو بر یاقوت برات می»: 2« گزینۀ

  مصراع اول خامی مثل من را ببین که سوخته: پارادوکس / مصراع دوم: پخته و خام: تضاد»: 4« گزینۀ

  هاي ادبی) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه

هست / ایهـام تناسـب در   » د«شود / استعاره در قسمت  حذف می» 4«و » 2«هاي  وجود دارد، پس گزینه» ب«ارادوکس در مورد ـ پ» 3«گزینه  - 11

  کند اما نگاه به معنی نگریستن، با چشم تناسب ایجاد کرده است. در ترکیب نگاه داشتن آمده. نگاه ندارد یعنی حفظ نمی» الف«مورد 

  )هاي ادبی ـ ترکیبی ـ آرایه دهم(کتاب همراه علوي) (پایه دواز

 اند.  ممال شده» عتیب«و » جهیز«، »کتیب«هاي  شود. واژه ـ در بیت سوم واژه ممال یافت نمی» 3«گزینه  -12

  ـ دستور) دوازدهمنژاد) (پایه دهم ـ درس  (طباطبایی

 به کار رفته است. » به«در معناي » 2«ي مفعولی است. در گزینه »را«ها  در همه گزینه» را« واژةـ » 2«گزینه  -13

  نژاد) (پایه دهم ـ درس چهاردهم ـ دستور) (طباطبایی

  دستور)درس دوم ـ  نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطباییبه کار رفته است. » شدن«در معناي » آمدن«ـ در بیت سوم » 3«گزینه  -14

  هاي وصفی ابیات بدین صورت است: ـ ترکیب» 2«گزینه  - 15

  عنبرفشان طرّةپرور ـ  حاین باد ـ باد رو»: 1« گزینۀ

  یک شکم ـ دو روح ـ دو مغز ـ یک پوست»: 2« گزینۀ

  بخت کدام خاك ـ آن خاك ـ خاك نیک»: 3« گزینۀ

  ـ دستور) پنجمنژاد) (پایه دوازدهم ـ  درس  (طباطباییهرگه ـ طاق آبگون »: 4« گزینۀ

  هاي دیگر فعل به قرینه معنوي حذف شده است: هحذف به قرینه لفظی است. در گزین» است«ـ در بیت چهارم فعل » 4«گزینه  -16

  ]است[قناعت به دوشاب خویش نکوتر »: 1« گزینۀ

  !]باد[حرامت »: 2« گزینۀ

  ـ دستور) سومنژاد) (پایه دوازدهم ـ  درس  (طباطبایی ]باشد[چه زر  ]باشد[چه سنگ »: 3« گزینۀ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

» 4«عنوان یک پدیده مذموم اجتماعی فقط در گزینه  ب است، رشوه بهـ مفهوم عبارت صورت سؤال درخواست رشوه از طرف محتس» 4«گزینه  -17

  ها: مفاهیم سایر گزینه آمده است: رشوه گرفتن از مردم نشانه فساد است.

  عظمت مقام ممدوح»: 1« گزینۀ

  آید. که به سراغ همه می ناگزیري مرگ و این»: 2« گزینۀ

  ـ قرابت معنایی) دومپایه دوازدهم ـ درس (کتاب همراه علوي) (توقع خداوند  بخشش بی» 3« گزینۀ

موضـوع  » 4«صفت و ناالیق و ظالم اشاره کرده است اما در گزینه هر سه به موضوع پادشاهی اهریمن» 3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 4«گزینه  -18

  ـ قرابت معنایی) سوم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ درس بیت، حضور بیگانگان است. 

  برد، و زندگی سرتاسر تالطم و موج را پذیرفته است. ها حسرت نمی ـ معنی ابیات سؤال: او به خواب مرداب» 4«گزینه  -19

  ها: شاعر باور دارد که موج تا هنگامی موج است که آرام نگیرد، زیرا به محض آرام گرفتن، نابود خواهد شد. بررسی سایر گزینه»: 4«معنی بیت گزینه 

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهمـ  درس دهمـ  قرابت معنایی)فهمد  کسی که عاشق نیست حال عاشق را نمی»: 3« گزینۀت به اصل / بازگش»: 2«و » 1« گزینۀ

  ها: دعوت به مبارزه با ظلم است. بررسی سایر گزینه» 4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  - 20

 بیشتر شدن ظلم در پیري»: 3« گزینۀنزد خدا /  ناپسندي ظلم»: 2« گزینۀناپایداري ظلم / »: 1« گزینۀ

  ـ قرابت معنایی) 5نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس  (طباطبایی

  ها: کند. بررسی سایر گزینه فقر را امري منفی و باعث ناراحتی تلقی می» 2«ـ مفهوم بیت سؤال آرامش ناشی از فقر است در حالی که گزینه » 2«گزینه  - 21

  ـ قرابت معنایی) سومدرس  نژاد) (پایه دوازدهم ـ طباطبایی(فنا »: 4« گزینۀترك تعلق کردن / »: 3« گزینۀر / ارزشمندي فق»: 1« گزینۀ

  ها: ، با ارزش شدن با عشق است. بررسی سایر گزینه»4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  -22

 فنا»: 3«ها / گزینه  یکسان بودن انسان»: 2« زیابیی شعر و ارزشمند شدن آن با توجه پادشاهان / گزینه»: 1«گزینه 

  ـ قرابت معنایی) دومنژاد) (پایه دوازدهم ـ درس  (طباطبایی

  ـ مفهوم مشترك سه بیت، پایداري در عشق حتی پس از مرگ است. بیت سوم به فدا کردن جان در راه معشوق اشاره دارد.» 3«گزینه  - 23

  رابت معنایی)نژاد) (پایه دهم ـ درس یازدهم ـ ق (طباطبایی

  شود. اشاره به فرّه ایزدي و درفش کاویانی در ابیات دیگر، نشانگر ویژگی ملی حماسه است. ـ در بیت سوم ویژگی قهرمانی یافت می» 3«گزینه  -24

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

 رسد ناشی از رفتـار خـود ماسـت.    هایی که به ما می است؛ یعنی آسیب» ه بر ماستاز ماست ک«، »3«مفهوم مشترك مصراع سؤال و گزینه   ـ» 3«گزینه  - 25

  ها: بررسی سایر گزینه

  نپذیرفتن منت دیگران»: 4« گزینۀها /  تحمل سختی»: 2« گزینۀعرضه نکردن سخن نزد نادان / »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس سیزدهم ـ  قرابت معنایی) (طباطبایی

  زبان عربی  

هـا   ها) / األنفاق: تونـل  ت أعماله: کارهایش را آسان کرده (رد سایر گزینهسهل») / 4«و » 1«هاي  (رد گزینه ـ قد استفاد: استفاده کرده» 3«ینه گز -26

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  (رد گزینه

و » 3«هـاي   کند (رد گزینـه  تُفرز: ترشح می») / 3«و » 2«هاي  هایی (رد گزینه / غدد: غدهها)  ـ لسان القطّ: زبان گربه (رد سایر گزینه» 1«گزینه  - 27

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)») 2«الجرح: زخم (رد گزینه ») / 4«و » 3«هاي  لیسد (رد گزینه یلعق: می») / 4«

تثیـر سـحاباً: آبـی را    ») / 2«و » 1«هـاي   فرسـتد (رد گزینـه   ریاح: بادهـا را مـی  یرسل ال») / 3«و » 1«هاي  ـ اهللا: خداوند (رد گزینه» 4«گزینه  -28

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«گستراند (رد گزینه  یبسطه: آن را می») / 2«و » 1«هاي  انگیزد (رد گزینه برمی

انطوي: بـه هـم پیچیـده اسـت (رد سـایر      ») / 3«کري کوچک (رد گزینه جرم صغیرٌ: پی») / 1«کنی (رد گزینه  ـ أ تزعم: آیا گمان می» 2«گزینه  -29

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) ») 4«و » 1«هاي  (رد گزینهتر  ها) / األکبر: بزرگ گزینه

ما وجدوا: نیافتنـد (رد  ») / 3«و » 1«اي ه هذه الظاهرة: این پدیده (رد گزینه») / 3«و » 1«هاي  کرد (رد گزینه ـ کانت تُحیر: حیران می» 2«گزینه  -30

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«و » 3«هاي  گزینه

هـا و   شـعوباً و قبائـلَ: ملـت   ») / 3«جعلناکم: شما را قرار دادیم (رد گزینـه  ») / 4«و » 1«هاي  ـ خلقناکم: شما را آفریدیم (رد گزینه» 3«گزینه  -31

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)ها)  ههایی (رد سایر گزین قبیله

» 1«هاي  کنیم (رد گزینه النضیع: تباه نمی») / 3«الصالحات: کارهاي نیک (رد گزینه ») / 2«و » 1«هاي  ـ آمنوا: ایمان آوردند (رد گزینه» 4«گزینه  - 32

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)ها)  ر گزینهأجر من أحسن عمالً: پاداش کسی که کاري را نیکو انجام داده (رد سای») / 3«و 
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  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -33

  شود.  ها می بعد از دو ساعت زمین پوشیده از ماهی»: 1«گزینه 

  گیرد.   از باکتري نورانی براي روشن کردن شهرها کمک می»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ ترجمه) نکرد.  اش را در زندگی ضعیف آن حادثه اراده»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ ترجمه) . تواند ایستاده بر روي پاهایش بخوابد ـ اسب می» 4«گزینه  -34

هر جهت: کـلّ جهـۀٍ (رد   ») / 4«و » 3«هاي  دادن سرش: بتحریک رأسها (رد گزینه با تکان») / 3«و » 1«هاي  ـ جغد: البومۀ (رد گزینه» 2«گزینه  -35

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ تعریب)») 1«کند: تُعوض (رد گزینه  جبران می») / 4«و » 1«ي ها گزینه

  ترجمه متن: 

از طریـق گردشـگري    ) است پس آن توانسته بعد از نفـت ثـروت بزرگـی   هاي اخیر شاهد یک رشد چشمگیر در گردشگري (بوده ایران در سال

بیننـد. سـازمان یونسـکو بـه ثبـت کـردن شـهرها و         را کشوري عالی براي سپري کردن تعطیالت میدست آورد. برخی از گردشگران ایران  به

کند. نـاگزیر بایـد یـک کتـاب      سوي خود جذب می هاي فرهنگی در فهرست میراث جهانی اقدام کرد. زیرا آن بسیاري از گردشگران را به منطقه

    هاي گردشگري در ایران تألیف کرد. بزرگ براي شمردن منطقه

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -36

  گردشگري دلیل اصلی براي فراوانی نفت است. »: 1«گزینه 

  کنند.   گردشگران براي دیدن آثارش به ایران سفر می»: 2«گزینه 

  رشد گردشگري در ایران بسیار و چشمگیر نیست. »: 3«گزینه 

  )مطلبهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ درك (پورمیابیم.  پیش از نفت از گردشگري به ثروت دست می»: 4«گزینه 

 ها:  کنند؟ ترجمه گزینه ـ براي چه گردشگران به ایران سفر می» 4«گزینه  -37

  شان   بخاطر کارهاي اداري»: 1«گزینه 

  کنند.  ها آثار تاریخی را ثبت می که آن براي این»: 2«گزینه 

  ها شمردن مناطق جذب را دوست دارند.   زیرا آن»: 3«گزینه 

   )طلب(پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ درك مبراي سپري کردن تعطیالت »: 4«ه گزین

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -38

  به نظر گردشگران، ایران کشوري عالی است. »: 1«گزینه 

  آوریم.  دست می ثروتی بزرگ از گردشگري در کشورمان به»: 2«گزینه 

  تر بود.  ده سال گذشته حضور گردشگران بیش»: 3«گزینه 

  ) طلب(پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ درك م یونسکو برخی شهرهاي ایرانی را در فهرستش ثبت کرده است.»: 4«گزینه 

 ها:  ـ سازمان یونسکو به ثبت شهرها اقدام کرده ... ترجمه گزینه» 2«گزینه  - 39

  خاطر فراوانی مردم در آن  به»: 1«گزینه 

  کند.   ردشگران را جذب میزیرا آن بسیاري از گ»: 2«گزینه 

  براي تألیف کتابی بزرگ»: 3«گزینه 

  )طلب(پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ درك مزیرا آن یک سازمان گردشگري است. »: 4«گزینه 

 ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -40

  فعلیۀٌ  مجرد ثالثی / الجملۀ اسمیۀٌ مزید ثالثی»: 1«گزینه 

  معلوم مجهول»: 2«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ تجزیه و ترکیب)ح ص ل  / أصله ت ص ل مضارع أمر»: 4«گزینه 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -41

  مذکر  مفرد / مؤنث جمع تکسیرٍ»: 2«زینه گ

  مفعول معرب / فاعل مفرد / مبنی مثنی»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ تجزیه و ترکیب) مفعول معرب / فاعل مبنی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -42

  فاعل به اسم المفعول / مفعول مصدر»: 1«گزینه 

  فاعل به اسم المفعول / مفعولٌ مفرد / اسم الفاعل مثنّی»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ تجزیه و ترکیب) مفرد  جمع مکسر»: 3«گزینه 
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  گذاري)  (پورمهدي) (ترکیبی ـ حرکت مشاهدتهالشاعرُ / مشاهدتَه ـ الشاعرَ» 4«گزینه  -43

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -44

  نخی سفید در جسم که حس در آن جاري است: پی »: 1«گزینه 

  اي براي آگاهی از درجه حرارت بدن: پماد  وسیله»: 2«گزینه 

  ها: گیاه دارویی : گیاهانی مفید براي معالجه بیماري»3«گزینه 

  (پورمهدي) (ترکیبی ـ واژگان) نوعی از انواع باریدن آب از آسمان: برف »: 4«گزینه 

 اند بنابراین، فعلیه هستند.  ها با فعل شروع شده ون مبتدا و یذهبون خبر آن است، اما سایر گزینهالغواصـ در این گزینه » 3«گزینه  -45

  مهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد) (پور

 ها مفعول وجود ندارد.   است. در سایر گزینه» چرخاند تدیر: می«فعول براي فعل م» رأس«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -46

 (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد)

 اول ـ قواعد) (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس ـ إِنَّ از حروف مشبهۀ بالفعل است. » 3«گزینه  -47

 ها:  ـ در این گزینه هیچ اسم مبنی نیامده است. بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  - 48

  ضمیر است (مبنی) » ك»: «1«گزینه 

  »اسم اشاره هستند (مبنی)«اسم پرسشی » ذلک«و » کیف»: «3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ قواعد) ضمیر است (مبنی) » کم»: «4«گزینه 

 ـ در عبارت صورت سؤال سه فعل مزید وجود دارد:» 1«گزینه  -49

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ دروس سوم و چهارم ـ قواعد) مفاعلۀ تفعیل / یحاوِلونَ افتعال / یسمون یحتَفلُ

 نفی جنس است:» ال«ـ در این گزینه » 2«گزینه  -50

  ها:  بررسی سایر گزینه.» نیستهیچ اجباري در دین «

  ال یحزن: نباید غمگین کند (ناهیه)»: 4«کند (نافیه) / گزینه  ال یصدقُ: باور نمی»: 3«ال تسبوا: دشنام ندهید (ناهیه) / گزینه »: 1«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد) 

  گیدین و زند

بدین معناست که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام » قلب انسان حرم خداست«فرماید  ـ این جمله امام صادق (ع) که می» 4«گزینه  - 51

  است.فرمایند: در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید. که مفهوم آن تبرّي (بیزاري از باطل و پیروان او)  یابد و ایشان در ادامه سخن می و قرار نمی

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس یازدهم)

ـ نظام خلقت نظام علّی و معلولی است این رابطه علیت هم در امور مادي است و هم در امور معنوي، به عنوان مثال دعا سبب آمـرزش، صـدقه   » 2«گزینه  - 52

ادي و معنوي در اثربخشی، مستقل از خداوند نیستند، پـس  کدام از امور م توجه: هیچ دفع بال و صله رحم افزایش طول عمر است پس انحصار وجود ندارد.

  (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)کامالً غلط است. » 4«و » 3«هاي  در بخش دوم گزینه »پذیر بودن استقاللپذیر اجتناب«کار بردن لفظ  به

» پروردگـار «افتخار بس که تو پروردگار منـی ـ کلیـد وازه    فرماید خداي من! مرا این عزّت بس که بنده تو باشم و این  ـ علی (ع) می» 4«گزینه  -53

، یعنی ایشان قرار دادن »گونه قرار ده که تو دوست داري همان» نفس انسان«پس مرا «فرمایند:  مؤید توحید در ربوبیت است. در ادامه ایشان می

  دهم ـ درس دوم)(باغانی) (پایه دواز خواهند. عنوان محبوب خداوند را از خداوند می نفس خود به

کند و به ایـن فرمـان خداونـد     کند، بنا به فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان حمایت می ـ جامعه توحیدي، با ظالمان مبارزه می» 1«گزینه  -54

آمیز مسلمانان بـا کفـار را    که خداوند رابطه محبت با توجه به این آیه علّت این...» یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي «دهد که فرموده  گوش می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم) »بما جاءکم من الحق اکفروقد « .اند ها به دین حق کفر ورزیده دهد این است که آن مورد مذمت قرار می

مانان را به عشق و محبت نسبت به پایه و اساس بناي اسالم است و امام خمینی (ره) بر مبناي همین جمله مسل» ال اله اال اهللا«ـ جمله » 4«گزینه  -55

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس یازدهم)کند.  لی نسبت به دشمنان خدا توصیه میمذات حق (نه مسلمانان) و نفرت و بغض ع

کُم اللّه و یغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم ـ بگو اگر  قُلْ إِن کُنتُم تُحبّونَ اللّه فَاتَّبِعونی یحبِب«آید:  دست می ـ پاسخ سوال از دقت در آیه شریفه زیر به» 3«گزینه  -56

 ».و گناهانتان را ببخشد» محبوب خدا شدن«از من پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد » محب خدا بودن«خدا را دوست دارید 

  (احدزاده) (پایه دهم ـ درس یازدهم)

براي من بخواهد، آیا آنان بازدارنده رحمت او هستند؟ مبنـاي توکـل خداونـد     سوره زمر اگر خدا رحمتی 38ـ با توجه به آیه شریفه » 4«گزینه  -57

  (فرهنگیان) (پایه دهم ـ درس دهم)است و بر غیر او نمی توان توکل کرد. 

» هللا«عبـارت  داند بیانگر اخالص و توحید عملی است. با توجـه بـه    جا که انجام همه اعمال را براي رضاي خدا و به نیت او می ـ از آن» 1«گزینه  -58

توحیـد در ربوبیـت را نیـز    » رب العـالمین «براي خدا، به مالکیت خداوند اشاره کرده و بیانگر توحید در مالکیت است و بـا توجـه بـه عبـارت     

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم) گیرد. دربرمی
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  گردد. مفهوم می» فهو حسبه«و » هللا بکاف عبدهالیس ا« اي بندگان خود از دقت در دو آیهـ کفایت خداوند متعال بر» 3«گزینه  - 59

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس دهم)

  »فاعل الخیر خیرٌ منه و فاعل الشرّ شَرّ منه«و بنابر کالم حضرت امیر (ع) » نیه المؤمن خیر من عمله«فرماید:  ـ رسول خدا (ص) می» 3«گزینه  -60

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم)

صلی اهللا علیـه  «ـ حسن فعلی نیز بدین معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است انجام شود. رسول خدا » 2«گزینه  -61

 هاي اوست. می فرماید: همانا اعمال انسان وابسته به نیت» و آله و سلم

  (احدزاده) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم) 

کند و رشد  فرماید تمام اخالص در دوري از گناهان جمع شده است و توجه به واجبات، درخت اخالص را آبیاري می ـ امام علی (ع) می» 2«گزینه  -62

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم)دهد.  می

نفس خود را معبود خـود  ، آیا دیدي آن کسی را که هواي »تّخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیالرأیت من  اَ«ـ با توجه به آیه شریفه » 2«گزینه  -63

  تأثیر خواهد بود. گري پیامبر (ص) در مورد کسی که تسلیم هواي نفس شده، بی باشی ـ هدایت گرفت، آیا تو ضامن او می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)

اشته تا آن غیر خـود را نشـان دهـد، ایـن     که خداوند جاي خالی براي غیر باقی نگذبا اشاره به این» و هو الواحد القهار« ـ آیه شریفه» 3«گزینه  -64

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)کند.  شرك را نفی می از مرتبه

...» ال یملکـون النفسـهم   «تـوان از عبـارت شـریفه     علیت آن را می» ما لهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا«فرماید  ـ قرآن می» 4«گزینه  - 65

  (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)کند نه علّت نفی آن.  به شرك در والیت اشاره می» فاتخذتم من دونه اولیاء قل أ«رت برداشت کرد. توجه: در عبا

شود و دفاع از حقوق او بر دیگـر مسـلمانان    تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می» ال اله اال اهللا«ـ با گفتن عبارت » 4«گزینه  -66

  دهد. و پایبندي به آن، همه زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می گردد واجب می

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)

محور فعالیت اجتمـاعی   ها و تمایالت دنیوي خود را دنبال کنند و تنها منافع خود را ـ اگر قرار باشد در یک جامعه، همه فقط خواسته» 1«گزینه  -67

رود. در گیرد و امکان رشـد و تعـالی از بـین مـی    قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن به دیگران نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا می

 گیرند.میکار  کنند و دیگران را در خدمت امیال خود بههاي ستمگر بیشتر قدرت پیدا می روز انسان اي، روزبه چنین جامعه

کشاند، مربوط به بعد فردي شرك عملـی اسـت.   دلیل نادرستی سایر موارد تسلیم بودن در برابر امیال و قدرتی که انسان را به بردگی جدید می 

   (احدزاده) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)که صورت سؤال از بعد اجتماعی سخن به میان آورده است.  درحالی

نزول بال و مصیبت از جانب خداوند و در استاي تدبیر الهی است و به عنـوان مصـداق کـار و فعـل او قـرار      » بته فتنهو ان اصا«آیه  ـ» 1«گزینه  - 68

 به رویگردانی از خدا اشاره دارد که مصداق شرك عملی است.» انقلب علی وجهه«. و آیه گیرد. بنابراین به توحید ربوبی اشاره دارد می

  )و سوم دومس و) (پایه دوازدهم ـ دراحدزاده(

یعنی نظیر محبوب خود خداوند هرگـز ندیـدم،   » ها در مقابل رخ دوست نظیر دوست ندیدم، اگر چه از مه و مهر / نهادم آینه«ـ بیت » 3«گزینه  -69

  باشد. همتایی خداست در ارتباط می که بیانگر یگانگی و بی» لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد«پس این بیت با مفهوم 

  س دوم و سوم)وانی) (پایه دوازدهم ـ در(باغ

ـ «جه به آیه شریفه ـ با تو» 2«گزینه  -70 ثمره عبـادت و بنـدگی خـدا (توحیـد     » دارد نماز از کار زشت و ناپسند بازمی ان الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر 

هـایی   نکته: در چنـین سـؤال   باشد. می» عن الفحشاء و المنکرتنهی «کاري  عملی) که یکی از مصادیق آن برپا داشتن نماز است، بازداشتن از بدي و زشت

 توان به پاسخ رسید. هاي نادرست می ر سؤال نیامده، از راه حذف گزینهکه کمی دشوار و به ظاهر نامفهوم است، چون آیه موردنظر د

  باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس سوم)( 

همتایی و شریک نداشتن خداوند اشاره دارند هر دو بیانگر  یی یکتا ... که به یگانگی و بیـ عبارت خداوند یگانه است ... و اوست خدا» 3«گزینه  -71

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)است. » و هو الواحد القهار«اصل توحید هستند. نکته: اوست خدایی یکتا و حاکم بر همه چیز در اصل ترجمه 

وظیفه انسان بـراي   »شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیم یام، آفاتی در پی دارد و موجب از همگذشت ا« :فرماید ـ امام علی (ع) می» 1«گزینه  - 72

  شود، از سر راه بردارد. این است که عواملی را که سبب سستی در اجراي تصمیم می  شکنی ها و جلوگیري از پیمان مراقبت از تصمیم

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس نهم)

دین و دسـتورات دینـی را در مـتن زنـدگی خـود وارد      ها در عین قبول داشتن  ستی و شرك جدید آن است که برخی از انسانپر ریشه بتـ » 2«گزینه  - 73

ها جایگاهی ندارد. زرق و بـرق و زینـت    آن اند که خدا را فراموش کرده و خداوند، در قلب ها چنان به امور دنیوي سرگرم شده . و بسیاري از انسانکنند نمی

 و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که جایی براي خلوت انس با خدا و درك معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است. دنیا و لذات

  )سوم) (پایه دوازدهم ـ درس احدزاده(
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هر هفته، آخر هر مـاه   هاي معینی، مانند آخر تر است. عهد و پیمان خود را در زمان تر باشد، رسیدن به هدف آسان ـ هرقدر عزم قوي» 4«گزینه  -74

  (احدزاده) (پایه دهم ـ درس نهم)تر پیدا کند و به فراموشی سپرده نشود.  هاي قدر هر سال، تکرار کنیم تا استحکام بیش یا شب

ت به گوییم و در صورت شکست نوب شود و در صورت پیروزي خدا را سپاس می ـ در مسیر قرب الهی محاسبه پس از مراقبه انجام می» 2«گزینه  -75

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس نهم)سرزنش و عتاب (معاقبه) کشیدن از نفس است. 

  زبان انگلیسی

  اش نزدیک خودش باشند. ـ مادرم دوست دارد همه خانواده» 1«گزینه  -76

  شود. ر مفعولی استفاده می(آوردن) به جاي ضمایر انعکاسی از ضمای bring(بردن) و  take) و افعال nearتوضیح: بعد از حروف اضافه مکان (مانند 

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ گرامر)

  ـ الف: به مونا شغل مدیریت پیشنهاد شده است.» 3«گزینه  -77

  ب: اما به زحمت تجربه کاري دارد.

. بعـد از جـاي خـالی مفعـول     شدبا میها در جمله نیاید آن جمله مجهول  که اگر یکی از آن (offer sb sth)باشد  داراي دو مفعول می offerتوضیح: فعل 

این شغل بـه خـود   که شخصی نیامده است، بنابراین باید گزینه مجهول را انتخاب کنیم. به عبارت دیگر، مونا شغل مدیریت را به کسی پیشنهاد نکرده، بل

ه امور تکراري در زمان حـال اشـاره دارد،   یک فعل مجهول حال ساده است که ب» 1«اند. گزینه  نادرست» 4«و » 2«هاي  او پیشنهاد شده است. پس گزینه

  (معتمدي) (پایه دوازدهمـ  درس اولـ  گرامر)را انتخاب کنیم. » 3«پس باید گزینه 

  طور نیست؟ ـ یک نفر با چوب بیسبال بر سرم کوبید، این» 2«گزینه  -78

شوند. در ضمن ضمایر مبهم در  تبدیل می they ) در سؤال ضمیمه بهsomeoneشوند (مانند  ختم می bodyیا  oneتوضیح: ضمایر مبهمی که به 

توان نتیجه گرفت که زمانش گذشـته   سوم شخص مفرد است می sفاقد  hitروند و چون  نقش فاعل همیشه مفرد هستند و با فعل مفرد به کار می

  ـ درس اول ـ گرامر) (معتمدي) (پایه دوازدهمشوند.  سؤالی و منفی می didدانیم افعال گذشته با  طور که می  است و همان

  ـ تو تب داري، اما باید به کارت ادامه دهی و تایپ گزارش را تمام کنی قبل از این که به تو اجازه دهند به خانه بروي!» 3«گزینه  - 79

ار داریم کسـی  آور و خالف انتظار است. (ما انتظ اي که بعد از جاي خالی آمده تعجب نشانه تضاد بین دو جمله است. جمله butتوضیح: حرف ربط 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر) در این جمله مرکب نشانه تضاد کلی است. butکه تب دارد اجازه رفتن به خانه را داشته باشد) پس 

  .ربط دارندـ  دانشمندان در حال انجام آزمایشاتی هستند تا نشان دهند که چگونه اندیشه و گفتار به هم » 1«گزینه  -80

  ) بیان کردن4  ) مشاهده کردن3  ) اهدا کردن  2  دادن / داشتن ) ربط1

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ واژگان)

  نیتروژنی دیگر است. ترکیبـ خاك را آزمایش کردند تا مطمئن شوند که فاقد آمونیاك یا هر » 4«گزینه  -81

  ) ترکیب، مرکب4  حل ) محلول، راه3  ) اشاره، مرجع2  ) تنوع1

  ه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)(معتمدي) (پای

  که قبل از رانندگی طوالنی بگذارید ترمزهایتان را بررسی کنند. کنم توصیه میـ من قویاً » 4«گزینه  -82

  ) توصیه کردن4  ) تشخیص دادن3  ) تصور کردن، پنداشتن2  ) بزرگنمایی کردن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  باشیم. سپاسگزاراند  همه پزشکان و پرستارانی که به قیمت جان خودشان با ویروس کرونا مبارزه کرده ـ ما باید از» 2«گزینه  -83

  ) قابل احترام4  طلب، آرام ) صلح3  ) سپاسگزار2  ) ارزشمند1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  چه به همراه دارد وجود ندارد. ی و آنزندگ قید و شرط بیجز شاید پذیرش  ـ براي موفقیت فرمولی به» 2«گزینه  - 84

  ) غیرقابل بخشش4  تفاوت احساس، بی ) بی3  قید و شرط ) بی2  ) بدشانس، اسفبار1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  اید. شما براي سمتی که درخواست دادید انتخاب نشده دهم اطالع میـ متأسفم که » 1«گزینه  -85

  بخش بودن ) الهام4  ) فراهم کردن3  ) اختصاص دادن2  کردندادن، باخبر   ) اطالع1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

دهندگان مشتاق وجـود   در مورد یاري کمبوديدر مقیاس ریشتر به غرب ایران خسارت وارد کرد، هیچ  3/6اي با قدرت  لرزه که زمین ـ هنگامی» 1«گزینه  - 86

  نداشت.

  ) راهنما4  ) حس، احساس3  فزایش، سود) ا2  ) فقدان، کمبود1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)
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  .»محروم کندهاي موفقیت امروز  هاي فردا شما را از فرصت هرگز اجازه ندهید نگرانی«ـ یک نفر زمانی گفت: » 4«گزینه  -87

  دن، محروم کردن) دزدی4  ) تقویت کردن، افزایش دادن3  ) سزاوار بودن2  ) پایین آوردن / آمدن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  تست:ترجمه متن کلوز

هاي بزرگ قادرند افراد زیادي را حمل کننـد.   هاي کوچک مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. اتومبیل هم اتومبیل هاي بزرگ و هم اتومبیل

هاي کوچک  توانند از میان خیابان هاي بزرگ نمی باشند. با این حال، اتومبیل م کافی میو داراي استحکا مناسبهاي پرجمعیت  ها براي خانواده آن

  نمایند. عبور کنند و براي روشن ماندن و حرکت کردن، بنزین فراوان مصرف می

گونـه   لـذا عـده زیـادي ایـن    و  کنـد  مصرف مـی توان در هر جایی رانندگی کرد. اتومبیل کوچک بنزین کمتري  ، با یک اتومبیل کوچک مینقطه مقابلدر 

هاي کوچـک هنگـام وقـوع تصـادفات      اتومبیل متأسفانهجمعیت مناسب است. اما  هاي کم نامند. اتومبیل کوچک براي خانواده ها را کم مصرف می اتومبیل

  (معتمدي)توانند با سرعت خیلی زیادي حرکت کنند.  ها نمی شدید مقاومت و استحکام کافی ندارند. به عالوه، آن

  ـ » 1«زینه گ -88

  ) پیشرفته4  ) موجود، در دسترس3  ) مسئول2  ) مناسب1

  (کلوزتست)

  رابط بین دو فعالیت یا دو احساس مشابه است.  andـ توضیح: » 2«گزینه  -89

  (کلوزتست)

  ـ» 3«گزینه  - 90

  ) نتیجه4  ) تضاد3  ) تألیف2  ) افزایش، جمع1

  in contrastنکته: در نقطه مقابل 

  (کلوزتست)

  شود. یح: جمله داده شده معلوم است چون با فاعل شروع شده است و چون به یک واقعیت اشاره دارد با زمان حال ساده بیان میـ توض» 4«گزینه  - 91

  (کلوزتست)

  ـ » 1«گزینه  -92

  ) از نظر اخالقی4  ) بطرز عجیبی3  ) به کرات2  ) متأسفانه1

  (کلوزتست)

  :1ترجمه متن 

نامیم قادرنـد   شود که او دو زبانه است. تنها عده کمی از کسانی که ما دو زبانه می کند، گفته می اگر شخصی در زندگی روزمره از دو زبان استفاده

» هـاي متـوازن   دو زبانـه «هر دو زبان را به یک اندازه خوب صحبت کنند، بخوانند یا بنویسند. ما افرادي را که بتوانند این کـار را انجـام دهنـد    

طـور قابـل    کنند و سپس زبان دومی را که سطح و کاربردش به بان ارجح دارند که اکثر اوقات از آن استفاده میها یک ز نامیم. اما اکثر دو زبانه می

شوند به احتمـال   هایی که از سن خیلی پایین دو زبانه بزرگ می دهند. بچه توجهی از یک فرد به فردي دیگر متفاوت است مورد استفاده قرار می

  یکسان دارند.خیلی زیاد بر هر دو زبان تسلط 

کننـد. آفریقـاي جنـوبی،     طور طبیعی از دو زبان (یا بیشتر) استفاده مـی  هاي جهان وجود دارند. اعضاي این جوامع به زبانه در بسیاري از بخش جوامع دو

نیست که همـه کسـانی کـه در ایـن      ها چنین جوامعی وجود دارند. (این بدان معنی هایی از کشورهایی هستند که در آن بلژیک، ولز، ایرلند و کانادا نمونه

طـور کامـل جـذب     اند امـا بـه   هاي مهاجر ساکن شده ها گروه گی همچنین در سایر نقاط دنیا که در آن زبانه زبانه هستند.) دو کنند دو کشورها زندگی می

به تکلم به زبان خودشـان در خانـه ادامـه دهنـد.      خواهند بسیاري از آداب و رسوم خود را حفظ کنند و ها می اند وجود دارد. آن اجتماع اطراف خود نشده

هـا در بریتانیـاي کبیـر و     ها در استرالیا، کارگران مهاجر ترك در آلمان، آسـیایی  ها و ایتالیایی اند: چینی هاي زیر از یک فهرست طوالنی گرفته شده مثال

ان جزو مهاجران نیستند، بلکه افرادي هستند که والدین یـا حتـی پـدر و مـادر     ها خودش در بسیاري از موارد، دو زبانه ها در ایاالت متحده. زبان پانیولیاس

  (معتمدي)اند.  هایشان به کشور موردنظر نقل مکان کردند و همچنان با فرزندانشان به زبان مادري خودشان صحبت کرده بزرگ

  لط یکسانی دارد.زمان تس بر هر دو زبان همـ طبق متن، یک دو زبانه متوازن شخصی است که » 4«گزینه  - 93

  تواند از دو زبان در زندگی روزمره استفاده کند ) می1

  تواند در دو کشور فقط به زبان خودش بخواند و بنویسد ) دو زبانه بزرگ شده و می2

  تواند در موقعیتی که به زبان دیگري تکلم می شود از زبان دومی استفاده کند ) می3

  (درك مطلب)

  .به احتمال خیلی زیاد هر دو زبان را به یک اندازه بلد هستند هایی که از سن خیلی پایین دو زبانه بودند ـ طبق متن، بچه» 2«گزینه  -94

  که به یک زبان مسلط باشند بیشتر است. ) احتمال این1

  توانند هر دو زبان را به یک اندازه درست بنویسند. ) می3

  ) به هر دو فرهنگ تسلط یکسانی دارند.4

  (درك مطلب)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                      »8«صفحه 

  زبانه در سراسر جهان وجود دارند. جوامع دوـ کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟ » 3«گزینه  - 95

  هایی از کشورهاي دو زبانه هستند. ) آفریقاي جنوبی، بلژیک و کانادا نمونه1

  کنند دو زبانه نیستند. ) همه افرادي که در کشورهاي دو زبانه زندگی می2

  کنند. از دو زبان استفاده میطور طبیعی  ) اعضاي جوامع دو زبانه به4

  (درك مطلب)

  کنند. ، به زبان بومی خود تکلم میحفظ آداب و رسومشانـ مهاجران به منظورِ » 1«گزینه  -96

  تر به یک کشور خارجی ) جذب راحت2

  تر با فرزندانشان ) ارتباط راحت3

  ) کمک به موفقیت فرزندانشان در مدرسه4

  (درك مطلب)

  :2ترجمه متن 

انواع ارتباط داراي یک زبان هستند، کلمه زبان معموالً بـه اسـتفاده از کلمـات نوشـتاري یـا گفتـاري اشـاره دارد. زبـان انسـان           اگرچه تمامی

خوانید مستلزم هوشمندي و مهارت زیادي است. یک فرد  چه در این لحظه می ترین شکل گفتار است که در اختیار داریم. صرفاً درك آن پیچیده

مـان اثـر    زند. زبان روي زنـدگی  میلیون کلمه در طول عمر متوسط خود حرف می 600کلمه در روز و در مجموع  000/30انگین طور می بزرگسال به

  عمیقی دارد.

کنیم  توانند در قالب کلمات ظاهر شوند تولید کنیم و کشف می آموزیم که چطور اصواتی را که می گیریم؛ ما می ما از دوران کودکی زبان را یاد می

مـن او را  «که  نه این» او مرا دید.«گیریم که بگوییم  اگر قرار است منظورمان درك شود باید از قوانین خاص دستوري استفاده کنیم. ما یاد میکه 

را  اي کلمـه  20اند. اگر قرار بود همه جمـالت   دیگر در قالب جمالت قابل قبول به لحاظ دستوري فراوان هاي متصل کردن کلمات به یک راه» دیدم.

  کشید تا چنین کنید. میلیون سال طول می 10دهند با صداي بلند بگویید،  که در زبان انگلیسی معنی می

باید به یک جانور بزرگ خاکستري رنگ با پوستی ضـخیم   elephantبریم. کلمه  کار می کنیم، نمادهایی را به هنگامی که ما از کلمات استفاده می

نظر وجـود دارد.   اند که این کلمه باید نماد آن حیوان خاص باشد. گاهی در مورد معانی کلمات اختالف توافق کردهزبانان  اشاره کند، چون انگلیسی

عنوان مثال، همه در خصـوص معنـی دقیـق کلمـاتی ماننـد       شوند؛ به ها یا مفاهیم اطالق می ها، به ایده جاي اشاره به پدیده معموالً این کلمات به

نظر داشـته باشـند، ارتبـاط     با هم توافق ندارند. چنانچه گوینده و شنونده در خصوص این معانی اختالف» صلح«یا  »عدالت«، »عشق«، »آزادي«

  (معتمدي)شود.  شناسی نامیده می گردد. مطالعه رابطه میان زبان و معنی، علم معنی قطع می

  را ارائه دهد. توصیفی از زبانـ این متن اساساً در نظر دارد که » 2«گزینه  - 97

  ) تعریفی از ارتباط کالمی1

  هاي نوشتاري و گفتاري اي میان زبان ) مقایسه3

  ) شرحی از اشکال مختلف ارتباط4

  (درك مطلب)

تنها ساده نیسـت، بلکـه    کنند نه ها براي برقراري ارتباط استفاده می چه انسان آنـ طبق پاراگراف دوم، کدام جمله زیر صحیح است؟ » 4«گزینه  -98

  .بسیار پیچیده است

  کند. کلمه استفاده می 30000) هر فردي در روز حداقل از 1

  باشند. ) هوشمندي و مهارت دو بخش از زبان انسان می2

  میلیون واژه است. 600هاي بشر حدود  ) مجموع کل کلمات در اکثر زبان3

  (درك مطلب)

زبـان ظرفیـت   در نظر دارد اثبات نماید کـه  » کشد ده میلیون سال طول میاگر قرار بود حرف بزنید ... انجام این کار « 3ـ جمله آخر پاراگراف » 2«گزینه  - 99

  .تولید جمالت بسیار زیادي را دارد

  اي توسعه یابد. ) زمان زیادي طول کشید که زبان به فرم پیچیده1

  تواند چیزهاي متفاوتی را از طریق کلمات مشابه بیان کند. ) شخص می3

  تواند ارتباط برقرار کند. اي استفاده کند، نمی کلمه 20) اگر کسی دائماً از جمالت 4

  (درك مطلب)

  .فیلجز  کند به نظر وجود دارد اشاره می ها اختالف ـ نویسنده به تمامی کلمات زیر که گاهی اوقات در مورد معانی آن» 4«گزینه  - 100

  ) آزادي  3  ) عدالت2  ) صلح1

   (درك مطلب)
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  ـ » 3«گزینه  -106
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 متمم یکدیگرند: Bو  Aـ چون » 2«گزینه  -109

P(A) P(B) 1  

  داریم.سازگار باشند  Bو  Aوقتی  ،قانون جمع احتماالتطبق از طرفی  

P(A B) P(A) P(B) P(A B)      

  در نتیجه داریم:
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1 3

1
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  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ احتمال)گروه مؤلفان علوي(
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  ـ » 1«گزینه  -110
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  ) دوازدهم ـ درس دوم ـ فضاي نمونهپایه ) (97(سراسري خارج از کشور ـ 
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  صورت زیر خواهد بود: اگر شیب منفی باشد، درهرصورت از ناحیه دوم خواهد گذشت. شکل آن بهـ » 1«گزینه  -118

  

  صورت زیر خواهد بود:  د، باید عرض از مبدأ غیرمثبت باشد تا از ناحیه دوم نگذرد که شکل آن بهاگر شیب نامنفی باش
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  )ـ تابع دهم ـ فصل سومپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ » 2«گزینه  -119

b
x
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  )دهم ـ فصل سوم ـ رسم نمودار تابع درجه دومپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -120

aحذف» 1«گزینه  min     

bحذف» 2«گزینه  , a محور تقارن سمت راست  غیرهم عالمــت  

sحذف» 3«ینه گز y x x ( ) ( )                  


2 22
4 4 1 2 4 2 4 1 4 8 4 1

1
 نقطه رأس  

  )دهم ـ فصل سوم ـ رسم نمودار تابع درجه دومپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  اقتصاد

  ـ» 4«گزینه  -121

  .اقتصادي است این بخش از سوال بیانگر رفتار مطالب درج شده در الف:

  است.کننده از خرید کاال و خدمت رفع نیاز  ب: انگیزه مصرف

کند ولی اگر قیمت کاهش پیدا کند تقاضـا بـه    به صورت رابطه مستقیم عرضه یا تولید نیز کاهش پیدا می اگر قیمت یک کاال کاهش پیدا کندج: 

 .کند صورت معکوس افزایش پیدا می

  )31صفحه  ـ منحنی تقاضا و عرضه وکنندگان  انگیزه مصرف ـ فصل سوم ـ (بخش اول(نوري) 

کننـدگان در   تـاثیر مصـرف   .خواهد بررسی کند میرا  کاالکنندگان در مورد مصرف یک  در واقع علت تصمیم مصرف صورت سوال  ـ» 3«گزینه  -122

  پذیرد. تبلیغات و قیمت سایر کاالها تأثیر می ،سلیقه خودشان ،درآمد ،مورد مصرف کاال از عواملی مانند قیمت کاال

   )31 فحهص ـ کنندگان بررسی رفتار اقتصادي مصرفـ  فصل سوم ـ (بخش اول(نوري)

  )33صفحه  ـ منحنی تقاضا ـ فصل سوم ـ(بخش اول (نوري) دهنده میزان حساسیت تقاضاي فرد نسبت به قیمت است. شیب منحنی تقاضا نشانـ  »1« گزینه -123

 رفته و در نتیجه میـزان تولیـد   انگیزه تولیدکنندگان در تولید و عرضه کاال باال ،در این بازار به علت قیمت باالي لوازم الکترونیکیـ » 3« گزینه -124

  ایم. و با مازاد عرضه و کمبود تقاضا مواجه شده استخرید پایین  برايکننده  توان مصرف ،قیمت باالافزایش یافته است اما از طرفی به علت 

  )36و  35صفحات ـ  مازاد عرضه ـفصل سوم  ـ (بخش اول (نوري) 

این گروه براي خرید کـاال   .کنندگان موفق به خرید کاالهاي مورد نیاز خود نخواهند شد ی از مصرفگروه ،در وضعیت کمبود در بازارـ » 1« گزینه -125

افزایش قیمت باعث شده که از یک سـو تولیدکننـدگان بـه تولیـد      .شود سبب افزایش قیمت کاال می امرد و این نمبلغ بیشتري بپرداز ندحاضر

ادامـه   تا جاییاین افزایش قیمت  .رود قیمت باال میدر نتیجه گان از مصرف خود بکاهند کنند بیشتري نشان دهند و از سوي دیگر مصرف رغبت

  .قیمت تعادلی استهمان قیمت  سطحاین  .یابد که در آن فاصله عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود می

  )37صفحه  ـ کمبود عرضه ـفصل سوم  ـ(بخش اول (نوري) 
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 رسی موارد:برـ  »1«گزینه  -126

  یابد. : با افزایش قیمت مقدار خرید کاهش می»الف«

  د.کننده و تولیدکننده را هماهنگ کن مصرفاقتصادي تواند رفتار  قیمت کاال می :»ب«

  .درآمد است و کاال کسب سودترین انگیزه تولیدکنندگان از تولید یک  مهم :»ج«

  .شود منفعت کمتري نصیب تولیدکنندگان میپس  است تر ابتی: هرچه تعداد تولیدکنندگان زیادتر باشد بازار رق»د«

  .کشاند می  قیمت تعادلیتعادل و  سمتبه  را نامرئی بازار : دست»ـه«مورد 

  )37تا  34صفحات  ـ قیمت تعادلی وانگیزه تولیدکنندگان ـ فصل سوم  ـ(بخش اول  (نوري)

یابـد و ایـن    ها افـزایش مـی   قیمت .قیمت تعادلی است تر از پایین یعنی قیمت ،مواجه هستید قاضامازاد تکه در بازار با کمبود عرضه یا  زمانیـ » 2«نه یگز -127

   ایجاد شود.کند که فاصله بین عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار  افزایش قیمت تا جایی ادامه پیدا می

   )37و  36فحات ص ـ قیمت تعادلی ـفصل سوم  ـ(بخش اول (نوري) 

هـاي   گیـري میـزان فعالیـت    هاي گوناگون به بررسی و اندازه اقتصادي است که با ارائه شاخصاز مطالعات  اي حسابداري ملی شاخهـ  »2«گزینه  -128

محاسبه و سایر متغیرهاي کالن را در جامعه  انداز کل کشور پس ،مصرف ،صادرات ،میزان تولید کاال و خدمات وپردازد  ملی می سطحاقتصادي در 

  )40فحه ص ـ حسابداري ملی ـ فصل چهارمـ  (بخش اول وري)(ن. کند می

  روش تولید است. ،باید مبلغ کاال یا خدمات نهایی را حساب کنیم یعنی پنج هزار ریال. همچنین نام دیگر روش ارزش افزودهـ » 4« گزینه -129

   )45و  41صفحات ـ  انواع روش محاسبه ومحاسبه تولید کل جامعه  ـفصل چهارم  ـ(بخش اول (نوري) 

  ـ » 3«گزینه  - 130

, , , 30 200 000 6 000   :ارزش مواد غذایی 000

, , ,2000 20 000 40 000 000  ارزش پوشاك:  

, , , , , 400 4 000 000 1 600 000   آالت :ارزش ماشین000

, ,20 000   :خدمات ارائه شده 000

, , , , , , , , , , , ,   20 000 000 1 600 000 000 40 000 000 6 000 000 1 666 000   تولید ناخالص داخلی: 000

  )42فحه ص ـ تولید ناخالص داخلی ـفصل چهارم ـ  ول(بخش ا(نوري) 

    ـ» 1«گزینه  -131

, , , 500 200 000 100 000   ارزش کل موادغذایی: 000

, , , , 310 3 000 000 930 000   ارزش کل ماشین: 000

, , , 5000 20 000 100 000   ارزش کل پوشاك: 000

ه تولید خالص داخلی باید هزینه استهالك را از تولید ناخالص داخلـی کـم   بسو براي محا دشو میمحاسبه  یهمه این اعداد تولید ناحالص داخل با

  .کنیم

میلیون ریال    100 930 200 5   :تولید ناخالص داخلی 1135

میلیون ریال 1135 1   :تولید خالص داخلی 1134

   )44 تا 42صفحات ـ  تولید خالص داخلی وتولید ناخالص داخلی  ـ فصل چهارم ـ(بخش اول (نوري) 

ـ  مد صاحبان مشاغل آزادآدر صاحبان امالك و مستغالت صاحبان سرمایه مد حقوق بگیرانآدرآمد ملی: درـ » 3« گزینه -132  هسـودي ک

   شود. ات مینصیب شرکت ها و موسس

میلیارد تومان    25 30 35 25 15   :درآمد ملی 130


130000

1300
100

 :درآمد سرانه 

   )44 صفحه ـ درآمد ملی ـ فصل چهارم ـ (بخش اول (نوري)

 ها: گزینهبررسی سایر ـ » 4«گزینه  - 133

  .دنکن ولی در ازاي کار خود دریافت نمیزیرا این افراد پ ،عبور از بازار شرط: عدم داشتن »2«و  »1«هاي  گزینه

  .گردد ارزش کاالهاي نهایی محاسبه می طنشان در ب شود و ارزش کاالي تولیدي آقا به تولید کاالي نهایی منجر نمی این فعالیت :»3«گزینه 

   )41صفحه  ـ اندازه گیري آن وتولید ملی  ـ فصل چهارمـ (بخش اول (نوري) 
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سـطح رفـاه و درآمـد     ،دهنده قدرت و توان اقتصادي آن جامعـه اسـت   همیت دارد زیرا نشاناساالنه کاالها و خدمات تعداد تولید  ـ» 4« گزینه -134

  .دهنده امکان پیشرفت آن جامعه در آینده است دهد که نشان گذاري را نشان می انداز و سرمایه میزان پس ،دهد نشان می ااعضاي جامعه ر

  )41 صفحه ـ یت و تعداد تولید ساالنه کاالها و خدماتاهمـ فصل چهارم  ـ(بخش اول  (نوري)

محاسبه طول کـل جامعـه بایـد از محاسـبه ارزش     اي در درون کاالهاي نهایی نهفته است در  الف) از آنجا که ارزش کاالهاي واسطهـ » 2« گزینه - 135

شـود   محاسبه می دوباراي در واقع  کاالهاي واسطه شارزصورت   این کنیم در غیر رنظر و فقط ارزش کاالهاي نهایی را منظو فرصکاالهاي واسطه 

  یک بار به صورت بخشی از ارزش کاالي نهایی و یک بار هم به صورت مستقل.

 .کنند ها را با هم مقایسه می گیرند و جواب کار می هحداقل دو روش براي محاسبه ب ب)

  )45و  41 صفحات ـ انواع روش محاسبه وتولید کل جامعه  ـ فصل چهارم ـ (بخش اول (نوري)

  علوم و فنون ادبی

  ـ بیت اول وزنی تند دارد و حالت شادي و نشاط را به خواننده منتقل می کند.» 1«گزینه  -136

  ها: بررسی سایر گزینه

  بیت دوم لحنی اندرزگونه دارد.»: 2«گزینه 

  دهد. نیز غم و اندوه شاعر را نشان میبیت سوم وزنی سنگین دارد که متناسب حالت غم و اندوه است و در این بیت »: 3«گزینه 

  است. ینبیت چهارم وزنی آرام دارد که متناسب مرثیه و مضامین غمگ»: 4«گزینه 

  ها و عوامل تأثیرگذار)  ازهعنبران) (پایه دهم ـ درس دوم ـ س (مژده

آمیز است؛ در حالی که لحن، عواطـف و   و عبرت آور است و حالت اندرزگونه دارد ـ لحن و احساس و عواطف موجود در این بیت اندوه» 3«گزینه  - 137

  ها و عوامل تأثیرگذار)  زهعنبران) (پایه دهم ـ درس دوم ـ سا (مژدهها عاشقانه است.  احساس موجود در سایر گزینه

  برابر است:» 4«وزن صورت سؤال با وزن گزینه  ـ» 4«گزینه  -138

  فعولن    مفاعیلُ  مفاعیلُ  مفعول

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ

  مستف  مستفعلُ  مستفعلُ  مستفعلُ

  وازدهم ـ درس دوم ـ عروض)عنبران) (پایه د  (مژده

  بدین شکل است:» ج«و » الف« بیتیع طقتـ » 3«گزینه  -139

  لب  لِ  لَع  ر   خا  خُن  يِ  زِ  غَم  غِ  تی  بِ  ري  شَه  الف)

  بیب  ط  فا  و  بی  تی  م  ر  می  ش  پی  ك  هم  خا  )ج

  ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ  

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ  

  فَعل  مستفعلن  مفاعلُ  مستفعلن  

  بررسی سایر ابیات:

  یاد  دي  کر  وِ  سه  بِ  دل  بی  نِ  م  مز  ي  گو  نَ  ب)

    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ  ـ  ـ  

  لُن  فع  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن  

            

        شد  با  نَ  تَر  خُش  زان  و  گل  مد  شا  خُ  د)

    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ        

        فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن  

  وازدهم ـ درس دوم ـ عروض) عنبران) (پایه د  (مژده

  ـ » 2«گزینه  -140

  نَد  ما  ن  ر  را  قَ  دین  بِ  یم  دا  ت  نِ  حس

  ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ      ـ

  فع  مفتعلن  فاعالت  مفتعلن
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  ها: بررسی سایر گزینه

  »:1«گزینه 

  اي  د  کر  فا  ج  د  قَص  اي  د  بر  من  لِ  د  تا

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  »:3«گزینه 

  الف  خ  یا  اي  د  م  حا  صل  رِ  د  از

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفتعلن   مفتعلن

  »:4«گزینه 

ی  بِ  را  غُ  زین  نَ  غا  فاو  ي  وا  نُ  ب  

  ـ    ـ    ـ    ـ    ـ    ـ  

  مفاعلن  مفاعلن  مفاعلن

   ) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ عروض عنبران) (مژده

  ـ وزن بیت سؤال بدین صورت است: » 1«گزینه  - 141

  ت  ي  زا  ف  جان  بِ  لَ  از  کد  چِ  می  ت  یا  ح  بِ  آ

  ت  ي  شا  گ  دل  يِ  د  خَن  هد  د  می  ح  رو  ت  ح  را

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  وازدهم ـ درس دوم ـ عروضی)عنبران) (پایه د (مژده

  ـ  وزن بیت دوم بدین شکل است:» 2«گزینه  -142

  رم  ظَ  نَ  تَز  لَ  یا  خ  تی  رف  بِ  ت  تا  ت  رف  نَ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  ها: بررسی سایر گزینه

  »: 1«گزینه 

  نی  را  ب  ر  قَه  ب  رم  و  نی  خا  ب  ف  طلُ  بِ  رم  گ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ  

  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  »:3«گزینه 

  نم  بی  می  ك  کَر  شِ  این  ت  نِ  خا  بر

  ـ  ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ

  مفاعیلن  مفاعلن  مفعولُ

  :»4«گزینه 

م  ي  زا  اف  می  ق  عش  لت  ما  جروز  د  

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  

  فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن

  ازدهم ـ درس دوم ـ عروضی)عنبران) (پایه دو (مژده
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  هاي آوایی بیت سوم بدین صورت است: ـ پایه» 3«گزینه  -143

آن  ت  رخ  د  ت  کع  لی  گ  قا  لِ  دا  ت  م  ت  ت  

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  لنعف  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:1«گزینه 

  سان  زین  اَز  گَه  نا  ك  دم  بو  د  کَر  بد  چِ

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ  

  (تکرار چهار بار فعولن) 

  »:2«گزینه 

  دم  نی  شِ  حق  لتَ  بِی  ج  پن  هین  شا  زِ  تا

  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  (تکرار سه بار فاعالتن)

  »: 4«گزینه 

  ورد  را  ب  ر  شو  کَر  شِ  گ  نتُ  تز  ب  لَ

    ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ  

  (تکرار سه بار فعالتن)

  ازدهم ـ درس دوم ـ عروضی) عنبران) (پایه دو (مژده

  ـ بیت اول از تکرار چهار بار مستفعلن تشکیل شده است:» 1«گزینه  -144

  رد  ذَ  بِگ  جِد  مس  ش  پی  در  نَم  ص  زان  را  سا  ر  پا  هر

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ

  ی سایر ابیات:بررس

  »: 2«گزینه 

  یت  رو  يِ  ر  دا  وا  هـ  بِ  یم  ما  نِ  ت  گش  نَن  م  نَ

    ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ  

  (چهار بار فعالتن)

  »: 3«و » 4«گزینه 

  مد  سر  لِ  با  اق  د  ون  دا  خُ  زِي  نا  بِ

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ  

م  جو  وگا  تَن  بِ  د  ز  مگی  تَن  رِ  جو  د  

  (تکرار چهار بار فعولن) 

  ضی) عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ عرو (مژده

  هاي هجایی این مصراع نیز مانند مصراع سوم است.  نشانهـ » 4«گزینه  -145

  کُن  لَم  بو  قَ  گی  د  بن  بِ  ز  رو  یک

  ـ  ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ

  زدهم ـ درس دوم ـ عروضی)عنبران) (پایه دوا (مژده
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  شود.)  ـ عالمت هجایی صورت سؤال با بیت سوم مطابقت دارد: (مصراع اول بررسی می» 3«گزینه  -146

  رش  د  ك  خا  يِ  وا  هـ  در  نان  چِ  آن

  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ    ـ

  ها:  بررسی سایر گزینه

  »:1«گزینه 

  بیم  لَ  ط  دت  یا  ز  ك  جت  حا  چِ  ست  ما  با  ر  یا

  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ    ـ

  »:2«گزینه 

  یند  گو  می  نی  خَ  س  لَم  عق  بِ  گَر

  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ    ـ

  »: 4«گزینه 

  وند  ر  را  صح  بِ  بان  خو  ك  ید  شا  نَ

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  

  ازدهم ـ درس دوم ـ عروض) عنبران) (پایه دو (مژده

  م ـ درس سوم ـ آرایه ادبی)عنبران) (پایه دوازده (مژدهاست. نظیر  مراعات» خاك، هوا و آب«هاي  ـ بین واژه» 1«گزینه  -147

  ها:  یعنی نشانه رحمت. بررسی سایر گزینه» آیت رحمت«وجود ندارد.  حـ در این بیت تلمی» 1«گزینه  -148

  تلمیح به داستان در آتش انداختن حضرت ابراهیم خلیل (ع).  »:2«گزینه 

  تلمیح به داستان حضرت یوسف و حضرت یعقوب (ع). »: 3«گزینه 

  تلمیح به داستان خسرو پرویز و معشوقان او شیرین و شکر.»: 4«گزینه 

  ـ آرایه ادبی) دهم ـ درس سومعنبران) (پایه دواز (مژده

  : ها بیه وجود ندارد. بررسی سایر گزینهن بیت تشـ در ای» 2«گزینه  -149

  راه انتظار: انتظار به راه تشبیه شده است. »: 1«گزینه 

  چوگان حادثات: حادثات مانند چوگان / سر مانند گوي در خم چوگان حادثات افتد»: 3«گزینه 

  تشبیه کرده است.  هدیوان سحرگاه: سحرگاه را به دیوان و محکم»: 4«گزینه 

  ه دوازدهم ـ آرایه ادبی)عنبران) (پای (مژده

   ن) (پایه دوازدهم ـ آرایه ادبی)عنبرا (مژدهشود.  مجاز از معشوق است که سببِ فتنه دانسته می» فتنه«ـ در این بیت » 4«گزینه  - 150

اسـتعاره از زلـف معشـوق     »کمنـد «اضافه شده و اضافه تشبیهی ساخته است. در سایر ابیات » عشق«به » کمند«ـ در این بیت واژه » 3«گزینه  -151

  استعاره)عنبران) (پایه دوازدهم ـ آرایه ادبی ـ  (مژدهاست. 

  ـ در بیت دوم تلمیح وجود ندارد. / تشبیه: دود شوق (شوق مانند دود)  » 2«گزینه  -152

  بررسی سایر ابیات: 

  جناس: قمر ـ سمر / استعاره: بت استعاره از معشوق »: 1«گزینه 

  نظیر: خوشه چین ـ خرمن ـ خداوند خرمن / مراعاتتکرار: خرمن »: 3«گزینه 

  تشبیه: تشبیه معشوق به گل و سپس برتر دانستن او نسبت به گل، و تشبیه دوباره چهره معشوق به آفتاب» / ر«آرایی: صامت   واج»: 4«گزینه 

  ادبی)  ـ ترکیبی ـ آرایهعنبران) (پایه دوازدهم  (مژده

  ایه دارند: کن» د«و » الف«ـ موارد » 3«گزینه  - 153

  از راه رفتن کنایه از منحرف و گمراه شدن »: الف«

  در آستین داشتن کنایه از حاضر و آماده داشتن »: د«

  ه دوازدهم ـ آرایه ادبی)عنبران) (پای (مژده

  کار نرفته. بررسی سایر موارد:  ـ در این بیت تلمیح به» 4«گزینه  -154

  ) کنایه: پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن 3ور / ) جناس: موي ـ م2ر/ م) کوه غم ـ موي ک1تشبیه: 

  ادبی)   م ـ ترکیبی ـ آرایهعنبران) (پایه ده (مژده
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  ـ بررسی ابیات: » 4«گزینه  - 155

  بس ـ بسا (جناس)»: الف«بیت 

  حرف (مجاز از سخن) ـ دهن (مجاز از زبان) »: ب«

  تلمیح به داستان حضرت موسی (ع) و عصاي او»: ج«

   پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه ادبی)عنبران) ( (مژده

  ـ صحراي هوس: تشبیه / دال: تشخیص و استعاره / سر در هوا گشتن: کنایه از حواس جمع نبودن و توجه کافی نداشتن» 2«گزینه  -156

  عنبران) (ترکیبی ـ آرایه ادبی)  (مژده

 ـ درس دوم ـ لغت و امال) نبران) (پایه دهم ع (مژدهاست.  ، زنگ بزرگ، جرس، پتک آهنگران»دراي«ـ معنی واژه  »4«گزینه  - 157

 اشک ریختن و گریستن از فراق معشوق است. » 3«ـ مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه » 3«گزینه  -158

  بررسی سایر ابیات: 

  تر است.  هر قدر دلبستگی به دنیا و تعلقات آن زیاد باشد، دل کندن از آن سخت »:1«گزینه 

  صیقل روح است؛ پس باید آن را با رضایت پذیرفت. موجب  و نیستیمرگ  »:2«گزینه 

  شود.  ادعاي پوچ، موجب سبک مغزي می »:4«گزینه 

  عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ معنی و مفهوم)  (مژده

 گیري از مردم است. بررسی سایر ابیات: توصیه به گوشه و کناره» د«و » ج«مفهوم ابیات ـ » 2«گزینه  -159

  ل فضلهر با ادشمنی روزگا»: الف«

   عنبران) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ معنی و مفهوم) (مژدهمرگ اختیاري »: ب«

 که مفهوم سایر ابیات توصیه به راستی است.  ها با یکدیگر است. درحالی ـ مفهوم بیت سوم تفاوت ذاتی انسان» 3«گزینه  -160

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ معنی و مفهوم) 

  عربیزبان 

/ ») 4«و » 3«هـاي   تسجیل: ثبت کـردن (رد گزینـه   /») 2«منظّمۀ سازمان (رد گزینه  /») 2«ـ قامت: اقدام کرد، برخاست (رد گزینه » 1«گزینه  - 161

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  التراث العالمی: میراث جهانی (رد گزینه /») 3«مدن: شهرهایی (رد گزینه 

و » 1«هاي  عشرین: بیست (رد گزینه /») 4«و » 1«هاي  ها (رد گزینه عشرات: ده /») 3«و » 1«هاي  کرد (رد گزینه ـ کان یقوم: اقدام می» 2«گزینه  -162

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 3«

(رد  ألّا نعبد: که نپرسـتیم  /») 3«و » 2«هاي  یان شما (رد گزینهبیننا و بینکم: میان ما و م /») 3«و » 1«هاي  ـ تعالوا: بیایید (رد گزینه» 4«گزینه  -163

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)) »3«و » 1«ي ها گزینه

 /») 4«و » 2«هـاي   ربک: پروردگـارت (رد گزینـه   /») 4«و » 1«هاي  أحسن: نیکوتر (رد گزینه /ها)  ـ جادلْ: بحث کن (رد سایر گزینه» 3«گزینه  -164

  ) ـ ترجمه (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول») 2«ضلَّ: گمراه شد (رد گزینه  /») 4«و » 1«هاي  لم: داناتر (رد گزینهأع

بـرد   یأخذ: مـی  /») 4«و » 2«هاي  ها (رد گزینه األسماك: ماهی /») 2«کشد (رد گزینه  یسحب: می /») 2«ـ اإلعصار: گردباد (رد گزینه » 1«گزینه  -165

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«و » 3«هاي  بعید: دور (رد گزینه /») 3«(رد گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -166

  خدا براي بندگان چیزي برتر از عقل تقسیم نکرد. »: 1«گزینه 

  دینامیت کارهاي سختمان را آسان کرد. »: 2«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) کوچک هستی؟ کنی که تو پیکري آیا گمان می»: 3«گزینه 

  )ترجمهـ  (پورمهدي) (ترکیبیـ و براي ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد. » 1«گزینه  -167

ـ  مشاهداتشـان:  /») 3«و » 2«هـاي   اي: قصیدةً (رد گزینـه  قصیده /») 3«ـ این دو شاعر: هذان الشاعران (رد گزینه » 4«گزینه  -168 (رد  اهداتهمامش

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ تعریب)») 3«و » 1«هاي  اند: قد أنشَد (رد گزینه سروده /») 2«و » 1«هاي  گزینه

ایـن آیـه بـه اولویـت نصـیحت و       »کنیـد؟  دهید و خودتان را فرامـوش مـی   آیا مردم را به نیکی فرمان می«ـ ترجمه صورت سؤال: » 2«گزینه  -169

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ مفهوم) شود.  دیده می» 2«ن نسبت به دیگران اشاره دارد که دقیقاً همین مفهوم در گزینه شنوي خودما حرف

  )گذاري حرکتـ  (پورمهدي) (ترکیبی یستُرُ یستَرُاألدبِ /   األدبـ » 1«گزینه  - 170
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  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -171

  نیست مفرده حزب / اسم تفضیل مفرده أحزب»: 2«گزینه 

  متعد الزم»: 3«گزینه 

   )ـ تجزیه و ترکیب (پورمهدي) (ترکیبیمعرب  مبنی /نیست  الفاعلاسم »: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -172

  مبتدا خبر /معرب  مبنی»: 1«گزینه 

  نیست فعولاسم الم /نیست  جمع سالم»: 2«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب ترکیبی(پورمهدي) (المجرد الثالثی  المزید الثالثی»: 3«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  - 173

  (ل ح ظ)  أصله (ي ح ظ) »: 1«گزینه 

  عربممبنی»: 3«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب (پورمهدي) (ترکیبیمضاف إلیه  مجرور بحرف الجرّ / مثنّی مفرد»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -174

  کند: مزدور کسی که براي مصلحت دشمن کار می»: 1«گزینه 

   )نادرستگربه (: شود خوابد و شب خارج می کند، روز می ي متروکه زندگی میاي که در جاها پرنده»: 2«گزینه 

  ساحل  :ها اي بیابانی در کنار دریاها و اقیانوس منطقه»: 3«گزینه 

  )ـ واژگان (پورمهدي) (ترکیبی قسمتی نیرومند از جسم که روي آن گوشت است: استخوان»: 4«گزینه 

  جمع مکسر هستند.» الطّالب، أعمال، البالد و الشعوب«ها به ترتیب  اما در سایر گزینه .ود نداردوجدر این گزینه جمع مکسر ـ » 3«گزینه  - 175

  ـ واژگان) ترکیبی(پورمهدي) (

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)رود که در این گزینه آمده است.  کار می براي رفع ابهام از جمله قبل خود به» لکنّ«ـ » 1«گزینه  -176

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«ه گزین - 177

  افتعال یحتفل»: 4«گزینه / مجرد است.  ثالثی نشرت»: 2«گزینه /  انفعال انهدم»: 1«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ دروس سوم و چهارم ـ قواعد)

  شود:  ـ سه اسم مبنی در صورت سؤال دیده می »4«گزینه  -178

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس ششم ـ قواعد)  هذه (اسم اشاره)/ کُم (ضمیر) /  کیف (اسم پرسشی)

  ها براي مردم است. گزار آن قوم خدمتاخالص در کار کردن است و آقاي  ;دشته باشذکر نشده که فاعل دا فعلیـ در این گزینه » 2«گزینه  -179

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ قواعد)فاعل هستند. » اهللا«و  »الزّمیلُ«، »الظاهرةُ«ترتیب  ها به ایر گزینهس در

  ها: ... بررسی سایر گزینه نیستچیزي زیباتر از بخشش  هیچجنس است:  نفی» ال«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -180

  ال تستوي: برابر نیست (نافیه) »: 4«گزینه / یه) ف(نا دانم نمی: أعلمال  »:3«گزینه / (نافیه)  دوست ندارد: یحبال »: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)

  تاریخ

اي ماننـد محمـد    ـ مکتب نقاشی شیراز که در دوره مغوالن شکل گرفته در زمان زندیه به اوج زیبایی و رونق رسید و نقاشان برجسته» 1«گزینه  -181

  )24صفحه  ) (پایه دوازدهم ـ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر ـ هنر و معماري ـگروه مؤلفان علوي(صادق اشرف و میرزا بابا آثار زیبایی آفریدند. 

  اند از: ـ نظریات روشنفکران انقالب فرانسه که به دایرة المعارف نویسان شهرت داشتند عبارت» 2«گزینه  -182

  گفت. اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می =) ولتر1

  دانست. کرد و تشکیل حکومت را حاصل قراردادي اجتماعی می بر اهمیت انتخابات تأکید می =) روسو2

  کرد. از تفکیک قواي سیاسی و حقوق بشر دفاع می =مونتسکیو )3

  داد. گونه نظریات دیدگاه مردم فرانسه را تغییر می این

  ) (پایه دوازدهم ـ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر ـ فرانسه، انقالبی براي آزادي و برابري)گروه مؤلفان علوي(

الممالک بود و مستوفیانی کـه نسـل انـدر     خانه در زمان قاجار، وزارت مالیه به ریاست مستوفی ارتترین وز ترین و گسترده ـ پرسابقه» 3«گزینه  -183

  ) (پایه دوازدهم ـ سیاست و حکومت در عصر قاجار ـ تشکیالت اداري)گروه مؤلفان علوي(کردند.  گري اشتغال داشتند آن را اداره می نسل به شغل مستوفی
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  اند از: گ دوم ایران و روس عبارتاز جمله علل شروع جنـ » 1«گزینه  -184

  ) مشخص نبودن خطوط مرزي در عهدنامه گلستان1

  .ندها قرار گرفته بود خواهی مسلمانان شهرها و روستاهایی که به واسطه معاهده گلستان تحت سلطه و ستم روس ) فریاد کمک2

  )42ـ صفحه ) (پایه دوازدهم ـ سیاست و حکومت در عصر قاجار ـ روسیه گروه مؤلفان علوي(

  ـ هدف رشدیه از برپایی مراکز آموزشی جدید، فراهم آوردن شرایط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه بود.» 4«گزینه  -185

  کتاب درسی) 54) (پایه دوازدهم ـ اوضاع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی عصر قاجار ـ مراکز آموزشی جدید ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

شهرهاي جدید و کوچاندن یونانیان به این شهرها فرهنـگ یونـانی را در ایـران و دیگـر متصـرفات       ـ یونانیان قصد داشتند با ایجاد» 2«نه گزی -186

  )91) (پایه دهم ـ اشکانیان و ساسانیان ـ اوضاع ایران پس از سقوط هخامنشیان ـ صفحه گروه مؤلفان علوي( اسکندر در آسیا رواج دهند.

ها و  بود که فرماندهی ناوهاي جنگی را پارسی یکمیان یکی دیگر از اقدامات بزرگ داریوش شدوره هخامن درتأسیس نیروي دریایی  ـ» 4«گزینه  -187

  )106افزارها ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ آیین کشورداري ـ سپاه و جنگگروه مؤلفان علوي(ها بر عهده داشتند.  مادي

و سلوکیه توسط مهرداد یکم صورت گرفت. فرهاد دوم بر سپاه آنتیوخوس هفتم پیروز شد و سلوکیان را  ـ فتح ماد، بابل، ایالم، پارس» 1«گزینه  - 188

  )91) (پایه دهم ـ اشکانیان و ساسانیان ـ نمودار کتاب درسی ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(از ایران بیرون راند. 

ف متعلق به خسروپرویز در طاق بستان استان کرمانشاه و نقش برجسته از کتاب درسی نقش برجسته ال 97و  96هاي صفحه  ـ طبق شکل» 1«گزینه  -189

 ب متعلق به شاپور یکم در نقش رستم استان فارس است.

  )97و  96) (پایه دهم ـ درس دهم ـ اشکانیان و ساسانیان ـ ساسانیان و روم ـ صفحه گروه مؤلفان علوي( 

  اتان (همدان امروزي) را بنا کرد و مرکز حکومت خود قرار داد.ـ بناي اکباتان: دهیوك شهر هگمتانه یا اکب» 4«گزینه  -190

  ماد را از بین برد. آستیاگپیروزي بر ماد: کورش با از میان برداشتن 

  ترین فتوحات تاریخ جهان فتح بابل توسط کورش بزرگ است. فتح بابل: یکی از انسانی

  فتح مصر: کمبوجیه مصر را به تصرف هخامنشیان درآورد.

  )87ـ  82ها تا پایان هخامنشیان ـ پراکنده در کل درس ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ درس نهم ـ  ورود آریاییؤلفان علويگروه م(

  جغرافیا

کتاب  21ـ آمایش سرزمین تنظیم رابطه انسان، فضاي جغرافیایی و فعالیت است رسم این سه رکن طبق مثلث ترسیم شده در صفحه » 4«گزینه  -191

  )21) (پایه دوازدهم ـ مدیریت شهر و روستا ـ آمایش و سرزمین ـ صفحه ؤلفان علويگروه م( باشد. درسی می

هـا بـه    تـوجهی حکومـت   ـ فقیران شهري به علت اختالف طبقاتی شدید، رعایت نشدن عدالت اجتمـاعی در توزیـع درآمـد و بـی    » 4«گزینه  -192

  )24) (پایه دوازدهم ـ مدیریت شهر و روستا ـ مسکن ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(هاي تأمین اجتماعی، پول کافی براي اجاره یا خرید مسکن ندارند.  حمایت

ویژه روسـتائیان، تشـکیل    با هدف تأمین مسکن محرومان، به 1358ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی، از جمله نهادهایی بود که در سال » 3«گزینه  -193

 مسکن انقالب اسالمی است. از وظایف مهم بنیاد » هاي هادي روستایی طرح«شد. تهیه و اجراي 

  )35) (پایه دوازدهم ـ مدیریت شهر و روستا ـ توسعه روستایی در ایران ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

  ـ در مرحله ورودي:» 3«گزینه  -194

  شود. آوري می از محیط جمعها و اطالعات  ) داده1

  شود. دي و ذخیره میجا کدبن وارد و در آن GISافزار  ) اطالعات به صورت رقومی به محیط نرم2

  مرحله خروجی نمایش اطالعات به شکل نقشه

  پردازش شود. اطالعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر تجزیه و تحلیل می

  مرحله خروجی گیري بهینه تصمیم

  )39ـ صفحه  GISیه دوازدهم ـ فنون و مهارت هاي جغرافیاي یک ـ سامانه اطالعات جغرافیایی ) (پاگروه مؤلفان علوي(

اند از: رود ولگا و اورال از شمال، سفیدرود و هراز از جنوب غربی و جنـوب،   ریزند عبارت ترین رودهایی که به دریاي خزر می ـ طوالنی» 1«گزینه  -195

باشـد کـه    کتاب درسـی مـی   51ـ صفحه   7و ارس از سمت جنوب غرب. این سؤال مرتبط با نقشه  رود اترك و گرگان از جنوب شرق و رود کورا

  ) 51) (پایه دهم ـ منابع آب ایران ـ دریاي مشترك با همسایگان ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(توضیح آن در متن کتاب درسی هم آمده است. 

 باشند.   ریز فصلی می و نی هسیلهاي فامور و پریشان دائمی هستند و م ـ دریاچه» 2«گزینه  -196

  )56هاي ایران ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ منابع آب ایران ـ دریاچهگروه مؤلفان علوي(
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  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »20«صفحه  

  خراسان رضوي واقع شده است. در استان» ي گناباد قصبه«ترین قنات ایران  کتاب درسی، قدیمی 48ـ با توجه به شکل چهار صفحه » 4«گزینه  -197

  )48هم ـ منابع آب ایران ـ آب قابل دسترس ـ صفحه (پایه د) گروه مؤلفان علوي(

  اي باشد که هرم سنی کشور به سمت سالمندي و کهنسالی حرکت نکند. ـ سیاست کنترل جمعیت باید به گونه» 3«گزینه  -198

  )67هاي جمعیتی ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ ویژگی هاي جمعیتی ایران ـ سیاستگروه مؤلفان علوي(

  ها، به سمت جنوب دریاي خزر مهاجرت کردند. از شمال دریاي خزر به علت سرما و از دست دادن چراگاهها  ـ آریایی» 2«گزینه  -199

  )68هاي جمعیتی ایران ـ مهاجرت ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ ویژگیگروه مؤلفان علوي(

  دهد. گر زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می بیان 70ـ قانون » 1«گزینه  -200

 1395 52 1447     
/
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52
1 34

   

  آورند. دست می گونه به مدت زمان دو برابر شدن جمعیت را این

70

 نرخ رشــد جمعیــت
   

  )64هاي جمعیتی ایران ـ رشد جمعیت ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ ویژگیگروه مؤلفان علوي(

  شناسی جامعه

شود و هدف و معناي خاصی دارد و به همین دلیل شناخت آن بدون فهم هـدف و معنـاي آن    ان انجام میـ کنش با آگاهی و اراده انس »2«گزینه  -201

   )10کنش آدمی ـ صفحه  علوم انسانی و علوم اجتماعی ـپایه دوازدهم ـ درس دوم ـ (کاهیدوند) ( ممکن نیست.

هـا   این پدیـده  که به یهاي غیرارادي کنش نیستند. علوم یرا فعالیتد؛ زکن ها بحث نمی اي غیرارادي انسانه ـ علوم انسانی از فعالیت »1«گزینه  -202

م انسانی نیستند؛ مانند علوم پزشـکی کـه بـه بـدن انسـان و سـالمتی و بیمـاري آن        کنند، جزو عل رباره انسان بحث میکه د پردازند، با آن می

  )11علوم انسانی و علوم اجتماعی ـ علوم طبیعی ـ صفحه  درس دوم ـ دوازدهم ـپایه (کاهیدوند) (شوند.  پردازند ولی جزو علوم طبیعی محسوب می می

  اند. اي از علوم اجتماعی شناسی نمونه اي از علوم انسانی و جامعه شناسی نمونه ـ روان »4«گزینه  -203

  )11و علوم اجتماعی ـ موضوع علوم انسانی و اجتماعی ـ صفحه دوازدهم ـ درس دوم ـ علوم انسانی پایه (کاهیدوند) (

  ها و فواید علوم اجتماعی نیست. جزو ویژگی» د«ـ تنها مورد  »2«گزینه  - 204

  )13هاي علوم اجتماعی ـ صفحه  دوازدهم ـ درس دوم ـ فواید علوم اجتماعی ـ فواید و ویژگیپایه (کاهیدوند) (

شناسـی کـالن سـاختار     کنـد؛ جامعـه   میهاي اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه  شناسی خرد، کنش اجتماعی و سایر پدیده ـ جامعه »3«گزینه  -205

  کند. هاي اجتماعی کالن را بررسی و مطالعه می اجتماعی و سایر پدیده

  )16شناسی ـ صفحه  هاي علوم اجتماعی ـ انواع جامعه ـ شاخهدوازدهم ـ درس دوم پایه ((کاهیدوند) 

کنند؛ یعنی از دید یک فرد غریبه به موضوعات آشـنا و   می» زداي آشنایی«شناسان براي شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس  ـ جامعه »1«گزینه  - 206

  شناسند. نظمی، نظم را می کنند و در کنار بی روزمره اطراف خود نگاه می

  )21زدایی ـ صفحه  آشنایی پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد اجتماعی ـ(کاهیدوند) (

  ایم. هاي براي با هم زندگی کردن پذیرفته که ما انسان شود ـ نظم اجتماعی در نتیجه قواعدي برقرار می »3«گزینه  -207

  )21قواعد اجتماعی ـ نظم اجتماعی ـ صفحه وند) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ (کاهید

  قواعد اجتماعی هستند.ـ سایر موارد، جزو نتایج برقراري  »1«گزینه  -208

  )23جتماعی ـ صفحه دوازدهم ـ درس سوم ـ نظام اجتماعی ـ نتایج قواعد ا پایه(کاهیدوند) (

  شوند. هاي اجتماعی، ساختار اجتماعی نامیده می ـ ارتباط میان پدیده »4«گزینه  -209

  )23دوازدهم ـ درس سوم ـ نظام اجتماعی ـ ساختار اجتماعی ـ صفحه  پایه(کاهیدوند) (

  پذیرند. گذارند و از یکدیگر اثر می میهاي مختلف آن بر یکدیگر اثر  منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش ـ »2« گزینه -210

  )24دوازدهم ـ درس سوم ـ نظام اجتماعی ـ پویا بود نظام اجتماعی ـ صفحه پایه (کاهیدوند) (

  هاي طبیعی هستند. هاي اجتماعی همانند پدیده شناسی تبیینی چنین است: پدیده ـ موضوع جامعه »3« گزینه -211

  )27شناسی تبیینی ـ صفحه  شناسی تبیینی ـ موضوع جامعه معهدوازدهم ـ درس سوم ـ جاپایه (کاهیدوند) (

  هاي روانی و اخالقی مربوط به بعد نفسانی هویت انسان است. ژگیس و ویفْـ نَ »2«گزینه  -212

  )67ـ ابعاد هویت انسانی ـ صفحه  هشتم ـ هویت فردي و اجتماعیدهم ـ درس پایه (کاهیدوند) (

، ها را با جهانی که در آن متولد شـده اسـت   ترین آشنایی بیند، اولین و مهم ماندگاري که در خانواده می هاي اساسی و ـ فرد با آموزش »1«گزینه -213

  )76پذیري ـ صفحه  ـ درس نهم ـ بازتولید هویت اجتماعی ـ جامعه دهمپایه (کاهیدوند) ( کند. پیدا می
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  گویند. ستند، کژروي اجتماعی میها و هنجارهاي جامعه ه هایی که برخالف عقاید، ارزش ـ به کنش »4«گزینه  -214

  )78اجتماعی ـ کژروي اجتماعی ـ صفحه  لدهم ـ درس نهم ـ کنترپایه (کاهیدوند) (

در محیط خـانواده و   شان در به دست آوردن نقشی ندارند)خود(صورت انفعالی  ـ افراد در بدو تولد هویت اجتماعی انتسابی خود را به »3«گزینه  -215

 )83دهم ـ درس دهم ـ تغییرات هویت اجتماعی ـ هویت اجتماعی انتسابی ـ صفحه پایه د) ((کاهیدون پذیرند. ... می

  فلسفه و منطق

مفهوم به معناي فهمیده شد است، درك انسان از معانی اشیاء است، بـه اجـزاء   این مثلث اشاره به مصداق و فرد مفهوم مثلث دارد. ـ » 4«گزینه  -216

 گویند، پس: عقلی یک تصور مفهوم می

ـ  همگی الفاظی مترادف ،معناي عقلیدرك و فهم معانی اشیاء اجزاء عقلی یک تصور  یو عقل یمعناي ذهنتصورهوممف  دان

  ها: کدیگر به کار روند. بررسی سایر گزینهکه ممکن است به جاي ی

  )20(لطفی) (پایه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ صفحه   همگی مترادف با مفهوم هستند.» 3«و » 2«، »1«زینه گ

ز ذهن انسان باشند ـ مفهوم کلی مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق و فرد را دارد خواه این موارد واقعی و خارج ا» 3«گزینه  -217

 خواه از موارد فرضی ذهنی باشند مانند: میز ـ صندلی ـ دیو ـ غول و ...

  ها: وجه است. بررسی سایر گزینه نسبت نماز و واجب مانند نسبت میوه و شیرین من

گزینـه نسـبت انسـان و    هر دو قسمت گزینه نادرست است زیرا عبارت قسمت اول در مورد مفهوم کلی درست است و قسـمت دوم  »: 1«گزینه 

  مسلمان عموم و خصوص مطلق است.

  قسمت دوم گزینه نادرست است.»: 2«گزینه 

  قسمت اول گزینه یک عبارت درست در مورد مفهوم کلی است در حالی که سوال عبارت غلط را خواسته است.»: 4«گزینه 

  )21و  20خه (لطفی) (پایه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ مفهوم جزئی و کلی ـ  صف

و آنچه که براي کنکور مالك است کتاب درسی است کـه در ایـن    مفهوم کلی در منطق مناقشه بسیار است ـ در مورد مفهوم جزئی و» 3«گزینه  -218

ی ) اسـام 2) اسامی خاص در هـر زبـان   1اند و فقط باید همین موارد را جزئی بگیرید:  کتاب درسی سه دسته از مفاهیم جزئی حقیقی گرفته شده

  ها: شود به این لفظ اشاره داشته باشد. بررسی سایر گزینه ) اسامی داخل گیومه که گیومه باعث می3همراه با این و آن 

  و ... مثل کتاب من ـ کتاب شما گیرد مفهوم کلی است زیرا افراد و مصداق متعددي را در برمی 97چاپ  منطق کتاب درسی»: 1«گزینه 

  کنند. کلی هستند وقتی به اسمی اضافه شوند آن اسم را جزئی میاین و آن خودشان »: 2«گزینه 

  کلی هستند. ،شخصی مثل او ـ من ـ تو ضمایرطبق این کتاب »: 4«گزینه 

  )21و  20پایه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ مفهوم جزئی وکلی ـ صفحه (لطفی) (

اي از  مجهول براي شنونده است به همین خاطر در بیشتر موارد ارائه مجموعهـ هدف از تعریف کردن، شناساندن مفاهیم و تصورهاي » 2«گزینه  -219

  ها: کند. بررسی سایر گزینه از تعریف به معرفی بهتر آن مفهوم کمک می چند نوع مختلف

  شوند نه تعریف. تصدیقات مجهول به استدالل مربوط می»: 1«گزینه 

  چند نوع تعریف مفهومی مختلف) هعریف (ناي از چند نوع مختلف از ت ارائه مجموعه »:3«گزینه 

  )32و  29صفحه (لطفی) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ اقسام و شرایط تعریف ـ ترکیب انواع تعریف با یکدیگر ـ هر دو قسمت گزینه نادرست است. »: 4«گزینه 

ن مفهوم را به افراد معرفی کرد یعنی مفـاهیمی  ـ تعریف از طریق ذکر مصادیق در مواردي مناسب است که بتوان به نحوي مصادیق آ» 3«گزینه  -220

 ها: که مصداق واقعی خارجی ندارند داراي تعریف به ذکر مصادیق نیستند مانند مفاهیم دیو، غول، سیمرغ، کوه قاف و ... بررسی سایر گزینه

  تعریف لغوي مسجد است.»: 1«گزینه 

  تعریف مفهومی جیوه است.»: 2«گزینه 

  )30و  29(لطفی) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ اقسام و شرایط تعریف ـ تعریف از طریق ذکر مصادیق ـ صفحه می معلم است. مفهو تعریف »:4«گزینه 

نظـر  ـ در این تعریف، به تحلیل مفهوم درخت از طریق مفاهیم جسم جاندار و روییدن پرداختیم پس تعریف مفهـومی اسـت ولـی از    » 1«گزینه  -221

ها: ها به تعریف درخت نیست. بررسی سایر گزینه شود ولی مانع ورود بوته درختان می از درخت جامع همه درست، این تعریف شرایط تعریف 

  تعریف ذکر شده تعریف مفهومی است نه لغوي.»: 4«و » 2«گزینه 

  شوند. ها نیز وارد تعریف درخت می مانع نیست چون بوته»: 3«گزینه 

  )34و  31، 29یط تعریف ـ تعریف مفهومی و شرایط تعریف ـ صفحه (لطفی) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ اقسام و شرا
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استداللی است که در آن  ،قیاسی کنند و استدالل می ـ استدالل استقرایی استداللی است که در آن، مقدمات از نتیجه حمایت نسبی» 2«گزینه  - 222

پـس نتیجـه اسـتقراي     .آید مورد جزئی، حکمی کلی به دست می تاً نتیجه را به دنبال دارند. در استقراي تعمیمی با مشاهده چندرمقدمات، ضرو

  ها: تعمیمی همواره کلی است. بررسی سایر گزینه

  جزئی است. ،قیاس نسبت به مقدمات مخصوصا مقدمه دومنتیجه »: 1«گزینه 

  استقراء و قیاس ترتیب درست پاسخ است نه برعکس. »: 4« و» 3«گزینه 

  )45و  41قسام استدالل استقرایی ـ اقسام استدالل استقرایی تعمیمی ـ صفحه (لطفی) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ ا

گاه قطعی  تیجه آن هیچتر است اما ن استقراي تمثیلی قوي ـ در استقراي تمثیلی هر چه وجوه مشابهت میان دو امر جزئی بیشتر باشد» 1«گزینه  -223

 ها: نیست. بررسی سایر گزینه

  آید. دست می اي میان آن دو به ایسه میان دو امر جزئی (نه کلی) در صفت مشابهاستقراي تمثیلی از مق»: 2«گزینه 

  ن احتمالی است نه قطعی.ضعیف است و نتایج آ یاستقراي تمثیلی استدالل»: 4«و » 3«گزینه 

  )43و  41(لطفی) (پایه دهم ـ درس پنجم ـ اقسام استدالل استقرایی ـ استقراي تمثیلی ـ صفحه 

بنابراین عبارت فوق دو قضیه حملی با موضوع یکسـان و محمـول متفـاوت     .باشد است می »ب«و  »الف«لب کلی قضایاي حملی ـ قا» 1«گزینه  -224

 ها: است: هوا سرد است ـ هوا برفی است. موضوع و محمول در هر دو قضیه مفاهیم کلی هستند. بررسی سایر گزینه

است نه یک مفهوم مرکب. مفهوم مرکب مثل کتـاب درسـی ـ خانـه بـزرگ و ... ایـن        گانه سرد و برفیامحمول دو مفهوم جد»: 4«و » 2«گزینه 

  شود دو قضیه داشته باشیم نه یک قضیه. اند. بنابراین محمول واقع شدن دو مفهوم باعث می مفاهیم مرکب

  )57و  56، 55صفحه (لطفی) (پایه دهم ـ درس ششم ـ قضیه حملی ـ محمول دو مفهوم متفاوت است و یکسان نیست. »: 3«گزینه 

 صورت قطعی شده نه مشروط و قضاوت به ) حملی است زیرا در آن حکم1اي  قضیه»: ها باسواد هستند. برخی انسان«ـ قضیه » 3«گزینه  -225

) 4) موجبه است زیرا نسبت محمول به موضوع ایجابی (مثبت) اسـت.  3) محصوره است زیرا مفهوم موضوع آن (انسان) یک مفهوم کلی است. 2

  ها: بررسی سایر گزینه زئی است زیرا سور برخی به بعضی از افراد و مصادیق موضوع توجه دارد.ج

  شود نه مفهوم موضوع. موجبه جزئی به مصادیق و افراد موضوع مربوط می»: 1«گزینه 

دارد که کلـی  م موضوع توجه شود که حکم قطعی است یا مشروط و محصوره به مفهو حملی بودن به حکم و قضاوت قضیه مربوط می»: 2«گزینه 

  است نه مصادیق موضوع.

کند و کلی یا جزئی بودن قضیه را  را مشخص می قضیه شود فقط موجبه یا سالبه بودن نسبت قضیه که با فعل ربطی جمله مشخص می»: 4«گزینه 

  )59و  58، 55ه مصادیق موضوع ـ صفحه (لطفی) (پایه دهم ـ درس ششم ـ قضیه حملی ـ اقسام قضایاي حملی، دامنکند.  سور قضیه مشخص می

هـاي فکـري    زنند یا رفتارهایی که دارند برخی از ریشـه  هایی که می الي حرف توانیم از البه ـ اگر اطرافیان خود را زیر نظر بگیریم می» 3«گزینه  -226

  :ها آنان را کشف کنیم و بدانیم که آنها چه عقیده و طرز فکري دارند ... . بررسی سایر گزینه

  اند. ها ذکر شده زینهصورت مختصر در گ ند که عیناً و بهتعبیرهاي کتاب درسی هست»: 4«و » 2«، »1«زینه گ

  )21و  19(لطفی) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ فلسفه و زندگی ـ صفحه 

ه زندگی ید از دیگران و عادات روزمرّنبوده و بر مبناي تقل هاي عادي هستند که اهل تفکر و تعقل هاي در بند نمادي از انسان ـ انسان» 2«گزینه  -227

 ها: دهند. بررسی سایر گزینه کنند چنین افرادي راحتی ماندن در نادانی را بر رنج رسیدن به حقیقت ترجیح می رفتار می

   تعبیرهاي کتاب درسی در ضمن تمثیل غار افالطون و فعالیت بررسی کتاب است.»: 4«و » 3«، »1«گزینه 

  )26و  19ـ درس سوم ـ فلسفه و زندگی ـ بررسی ـ صفحه (لطفی) (پایه یازدهم 

انـد کـم و بـیش     النهرین و مصر نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفتـه  ، هند، بینچینهاي  ایی مانند تمدن هاي باستان ـ در تمدن» 4«گزینه  - 228

ا که شـامل  هده جاي مانده است مانند اوپانیشاند بحکمت و فلسفه رواج داشته و آثاري که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باش

  ها: باشد. بررسی سایر گزینه هاي زرتشت می متون هندو است و گاتاما که سروده

  قسمت اول گزینه نادرست است زیرا عبارت ذکر شده فلسفی است نه علمی.»: 1«گزینه 

  هاي اول و دوم گزینه نادرست است. قسمت»: 2«گزینه 

شـود نـه    ا است که به تمدن هند باستان مربوط میزیرا عبارت نقل شده از اوپانیشادههاي دوم و چهارم گزینه نادرست است  قسمت»: 3«گزینه 

  )30و  29، 28(لطفی) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ آغاز تاریخی فلسفه ـ مقدمه و تفکر در عبارات ـ صفحه ایران باستان. 
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ها کرد و با هر کسـی   آمیز سوفیست سقراط عمر خود را مصروف اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطهدهد که  ـ افالطون نشان می» 3«گزینه  - 229

  ها: گذاشت. بررسی سایر گزینه داد، مسائل اساسی خداشناسی، اخالق، سیاست و اجتماع را در میان می که به او گوش می

  ها کرد. آمیز سوفیست را مصروف اصالح جامعه و شناساندن افکار مغالطه سقراط عمر خود : به گفته افالطون شاگرد سقراط،»2«و » 1«گزینه 

قسمت دوم گزینه ناقص است و مسائل اساسی سیاست و اجتماع را نیاورده است. قسمت سوم هم: جوانان و بزرگساالن بـا یکـدیگر   »: 4«گزینه 

  )37و  36دمه ـ صفحه (لطفی) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ زندگی بر اساس اندیشه ـ مقدرست است. 

ـ معنا و مفهوم معرفت و شناخت، روشن است و نیازي به تعریف ندارد و اگر ابهامی هم از جهت کلمه و لغت باشد حـداکثر بـا بیـان    » 2«گزینه  -230

  ها: هگوییم معرفت همان دانستن و آگاهی نسبت به چیزي است. بررسی سایر گزین شود مثال می معادلی (تعریف لغوي) ابهام رفع می

مفهوم معرفت و شناخت روشن است نه بدیهی ـ مفاهیم بدیهی مانند مفاهیم عقلی فلسفی مثل وحـدت و کثـرت ـ وجـود و      »: 3«و » 1«گزینه 

  پذیر نیستند. بوده و تعریف بسیطماهیت که این مفاهیم 

ب درسی آمده است تعریف لغوي مفهـوم معرفـت و   هم که در کتا یپذیر به تعریف لغوي است و مثال مفهوم معرفت و شناخت تعریف»: 4«گزینه 

  )46و  44(لطفی) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ امکان شناخت ـ چیستی معرفت ـ صفحه  شناخت است.

اي کرد و در تمایز میان این دو مفهـوم نکـاتی را مطـرح     ـ فارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه» 2«گزینه  -231

 ها: سینا دیگر فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد. بررسی سایر گزینه ابن نمود،

ها دو جزء از یک چیزند کـه بـا هـم     گوییم هستی و چیستی (وجود و ماهیت) دو جنبه یک چیزند به این معنا نیست که آن وقتی می»: 1«گزینه 

هـا، پـدر    دهد در این مثال نحوه دو جنبه یک چیز بودن هستی و چیستی را نشان میاند... بنابراین تنها مثالی که به درستی  ترکیب یا جمع شده

  یک فرد نسبت به یکی پدر است و نسبت به یکی دیگر پسر. یعنی ر بودن یک فرد استو پسبودن 

  )4و  2چیستی ـ قدم سوم ـ صفحه  دهم ـ درس اول ـ هستی وپایه دواز(لطفی) (بحث ادامه داد. این سینا راه فارابی را در  ابن»: 4«و» 3«گزینه 

توانـد نباشـد (سـلب دو ضـرورت از آن      تواند باشد و هـم مـی   است یعنی هم می یرابطه ماهیت ممکن الوجود با وجود رابطه امکان ـ» 1«گزینه  -232

 ها: شود: ضرورت وجود و بودن و ضرورت عدم و نبودن). بررسی سایر گزینه می

   )11و  8(لطفی) ( فلسفه دوازدهم ـ درس دوم: جهان ممکنات ـ تحلیل و تبیین ـ صفحه تاب درسی هستند. تعبیرهاي ک»: 4«و » 3«و » 2«گزینه 

شود و کلمه چـرا در ذهـن    ترین مسائل فلسفی مسأله علت و معلول است که به رابطه وجودي علت و معلول مربوط می ـ یکی از کهن» 3«گزینه  -233

  هاي دیگر: بازتابی از همین رابطه است. بررسی گزینه

  ترین مسأله علم کالم است. جبر و اختیار کهن»: 2«و » 1«گزینه 

شود ولی ایـن   سینا به دنبال هم آمدن دو حادثه از طریق حس و تجربه درك می چگونگی مفهومی علمی است نه فلسفی ـ از نظر ابن »: 4«گزینه 

  به معناي علیت نیست و درك علیت کار عقل است.

  )18و  17، 14، 13ـ رابطه علیت، دیدگاه فالسفه مسلمان ـ صفحه  یهم ـ درس سوم ـ جهان علّی و معلول(لطفی) (پایه دوازد 

 ها: ناپذیر و غیرقابل تقسیم هستند. بررسی سایر گزینه هاي دموکریتوس ذرات ریز تجزیه ـ اتم» 3«گزینه  - 234

 باشد. پیدایش جهان و نحوه پیدایش جهان می مورد ماده اولیه تعبیرهاي کتاب درسی در مورد عقیده دموکریتوس در»: 4«و » 2«، »1«گزینه 

  )21 (لطفی) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ کدام تصویر از جهان ـ مقدمه بحث ـ صفحه

پـایی امکـان   سینا و مالصدرا و عالمه طباطبایی و برخی فیلسوفان ارو ـ اتفاق به معناي دوم نیز از نظر بسیاري از فالسفه از جمله ابن» 2«گزینه  -235

فالسفه مسلمان از لفظ بسیاري و در مورد فالسفه اروپـایی از لفـظ برخـی اسـتفاده      صورت مطلق و کلی نیاورده است: در مورد پذیر نیست. (به

 ها: نموده است) بررسی سایر گزینه

  با آن ندارد.پذیرند چون در ارتباط با اصل علیت است و تعارضی  معناي چهارم اتفاق را فالسفه می»: 1«گزینه 

  پذیرند. فالسفه مسلمان چون همگی به علت العلل (خداوند) باور دارند معناي سوم اتفاق را نمی»: 3«گزینه 

  کنند. تفاقی را انکار میموافق باشد. همه فیلسوفان چنین ا شود که به طور صریح و روشن با معناي اول اتفاق فیلسوفی یافت نمی»: 4«گزینه 

   )26و  24،25، 21اتفاق ـ صفحه  عانیدهم ـ درس چهارم ـ کدام تصویر از جهان؟ ـ بررسی م(لطفی) (پایه دواز

  شناسی روان

  چه توجه داریم آگاهی کامل داریم) ـ احساس، توجه، ادراك ـ آیا به همه آن یازدهمآذر) (پایه  (علويسازي است.  اي از آماده ـ مثال ذکر شده نمونه» 2«گزینه  - 236

  هاي توجه شده ادراك نام دارد. و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرك ـ تعبیر» 1«گزینه  -237

  ـ احساس، توجه، ادراك ـ مقدمه) یازدهمآذر) (پایه  (علوي

www.konkur.in

forum.konkur.in



  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »24«صفحه  

 شود.  ها بخشی از این تعریف را شامل می ـ تعریف رسش جنسی است. سایر گزینه» 3«گزینه  -238

  ـ رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی)شناسی رشد  ـ روان یازدهمآذر) (پایه  (علوي

  شناسی رشدـ  رشد اجتماعی در دوره کودکی) ـ روان یازدهمآذر) (پایه  (علويماهگی لبخند اجتماعی است.  2ـ  3ـ اولین عالمت رشد اجتماعی در » 4«گزینه  -239

  شناسی رشدـ  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی) ـ روان یازدهمآذر) (پایه  (علويـ عبارت ذکر شده مربوط به رشد اجتماعی در دوره نوجوانی است. » 2«گزینه  - 240

هاي خاصی انتخاب شود. وقتی شما با یکی از دوستانتان قرار مالقات دارید هـر   شود تا محرك ها باعث می ـ سبک پردازش افراد و انتظارات آن» 2«گزینه  -241

  ـ احساس، توجه، ادراكـ  منابع توجه) یازدهم) (پایه آذر (علوي کنید. فردي را از فاصله دور، آن دوست تلقی می

  اند از: ـ عوامل ایجاد تمرکز عبارت» 3«گزینه  -242

  ) درگیري و انگیختگی ذهنی2ها و  ) تغییرات درونی محرك1

  ـ احساس، توجه، ادراك ـ عوامل ایجاد تمرکز) یازدهمآذر) (پایه  (علوي

  گویند. اید که غایب بوده است این حالت را هشدار کاذب می را ردیابی کردهـ با توجه به مثال باال چون محرکی » 2«گزینه  - 243

  ـ احساس، توجه، ادراك ـ کارکردهاي توجه) یازدهمآذر) (پایه  (علوي

حـالی  کنیم در  صورت کامل ببینیم. در این شکل ما فقط خطوط بریده بریده را احساس می ـ تقارب: ما تمایل داریم اشیاي ناقص را به» 1«گزینه  -244

  شناسی گشتالت) ـ احساس، توجه، ادراك ـ برخی از اصول روان یازدهمآذر) (پایه  (علوي بینیم. که در ادراك آن را ذوزنقه می

  ـ توجه با تمرکز متفاوت است، اگر توجه مداوم و پایدار باشد در آن صورت با تمرکز مواجه هستیم.» 4«گزینه  - 245

  ، ادراك)ـ احساس، توجه یازدهمآذر) (پایه  (علوي

  آید. میندست  شود که از جمع اجزا به ها کل، عالوه بر مجموع اجزا، شامل روابط بین  اجزا هم می ـ از نظر آن» 4«گزینه  -246

  ـ احساس، توجه، ادراك ـ گشتالت) یازدهمآذر) (پایه  (علوي

ها، پختگـی الزم را   کارگیري این توانایی ناختی دارند، اما در نحوه بههاي ش اي در توانایی ـ هرچند نوجوانان، در مقایسه با کودکان، رشد فزاینده» 1«گزینه  - 247

  شناسی رشدـ  رشد شناختی در دوره نوجوانی) ـ روان یازدهمآذر) (پایه  (علويشود.  اي می ندارند و تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهاي ناسازگارانه

  هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد. رمانی ویژگیهاي فردي و خود آ ـ خود واقعی همان ویژگی» 2«گزینه  -248

  شناسی رشد ـ خود آرمانی و خود واقعی) ـ روان یازدهمآذر) (پایه  (علوي

  شود. شناختی معنادار تبدیل می هاي بیرونی به اطالعات روان ـ به واسطه ادراك، محرك» 1«گزینه  -249

  شناسی گشتالت) ی از اصول روانـ احساس، توجه، ادراك ـ برخ یازدهمآذر) (پایه  (علوي

 هاي بدون احساس، توهم گویند.   شناسان به ادراك پدیده ـ روان» 3«گزینه  -250

  هاي محیطی را چگونه تفسیر کنیم؟) ـ احساس، توجه، ادراك ـ ادراك: محرك یازدهمآذر) (پایه  (علوي
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