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  تجربیتجربی  وو  گروه آزمایشی ریاضیگروه آزمایشی ریاضیعمومی عمومی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  7575گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  100100تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  یقهدق 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبد با وارد کردن مشخصات خود، در توانیاي 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
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  :گروه فنی و تولید
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  »1«صفحه                                                      آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (ریاضی و تجربی) دفترچه  
  

  ))9تا انتهاي درس  6از درس () ـ دهم 3از ابتداي ستایش تا انتهاي درس ( دوازدهم(فارسی 

  درست است؟ ها همه معانی کدام واژه -1

  ج) مسلک: طریق، روش  ب) داروغه: نگهبان، حاکم  الف) عصاره: فشرده، شیره

  و) تاك: انگور، رز  هـ) مزید: افزونی، زیادي  د) ملک: سرزمین، پایتخت

  ) و ـ ج4  ) ب ـ و3  ) الف ـ د2  ـ هـ ) ج1

  اند؟ ها درست معنا شده واژه ۀهمدر کدام گزینه  - 2

  اندیش نبودن) نظري (عاقبت ) معاش (زیست) ـ فلق (غروب آفتاب) ـ کوته1

  لوقات) ـ حضیض (فرود)مخ ۀهم) سودایی (شیفته) ـ ماسوا (2

  ) ضامن (کفیل) ـ نجابت (بزرگوار) ـ جفا (ستم)3

  به) ـ عزم (اراده) ـ محنت (اندوهگین)) حقّه (جع4

  در کدام بیت متفاوت است؟» همت« ةواژمعناي  -3

  / از حضر ساز مهیا برنتابد بیش از این ) من همه همت بر اسباب سفر دارم مرا1

  / کرد او خورشید را ز آن ذره، پست ) هر که را یک ذره همت داد دست2

  دولتی کن التجا صاحب / پس به التماس ن) همت از صاحبدلی ک3

  اي / هرجا روي به توسن گردون سواره ) همت بلند دار که با همت بلند4

  غلط امالیی است؟ کدام بیت داراي -4

  / کند طاعت کند دعوت اجابت ) چه باشد بنده مقرون انابت1

  این طبع سخندان تو مرو صفوت/ گر رود  تر از طبع لطیف ) اي که درد سخنت صاف2

  / چو به سر باید رفتن چه کنم پاي دوان را؟ ر فایق به تک بحر حقایق) جهت گوه3

  / خلقش مفرّهی که دهد روح را شفا ) نطقش معلّمی که کند عقل را ادب4

  عبارت زیر چند غلط امالیی دارد؟ -5

ت نبندد. به حقیقت باید شناخت که سیاست ملوك بر روي روزگار مخلّد نماند و مدت آن مقرون به انتهاي حیاط عالم سور تنفیذ شرایع دین بی«

  »ملوك تحفه پروردگارند.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  اند؟ کدام عبارات داراي غلط امالیی -6

  گاه مثال داد تا روزي مسعود و تالعی میمون براي حرکت تعیین کردند. الف) وان

  ب) اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد که عجل نزدیک است.

  ه و خطر کسب و طلب در میان آید.رز بلوغ، غم مال و فرزند و اندوه آز و شج) پس ا

  عمرو با معظم لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ بداشتند. بن حجاج و طارقد) 

  ) د ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

  است؟ نشده هکدام بیت در حوزه ادبیات غنایی سرود -7

  کار نیست/ آشیان آماده در کنج قفس کردن چرا؟ آباد جهان را منزلی در ) وحشت1

  رود و طاقت و آرام/ از زخم پدید است که بازوش تواناست ) صبر و دل و دین می2

  رود ) عقل را با عشق زور پنجه نیست/ کار مسکین از مدارا می3

  ) ز دشمن شنو سیرت خود که دوست/ هر آنچ از تو آید به چشمش نکوست4

  شود؟ می در کدام بیت دیده» ع، مراعات نظیریه، سجتشب«هاي  آرایه ۀهم - 8

  / ره ندهد به ریسمان چون که ببیندش دو تا سوزان هوس تنگ بود یقین بدان ۀچشم) 1

  / وانچه به گفت ناید آن کز تو به جان عطا رسد پروري ) سلطنت است به سروري خوبی و بنده2

  دهان چرا چرا؟ تو منم خشک / ز آتش هجر تري و کوثري ز آب حیات خوش ) چشمه خضر3

  ؟/ ندانستی که چون آتش دراندازي دخان آید لد ناشکیبایی) گناه توست اگر وقتی نبا4

  است؟» ایهام« فاقدکدام بیت  - 9

  / با تو گر یک روز روي از مهر و پیمان تافته است ) همچو زلفت کار خواجو روز و شب آشفته بود1

  / به بوي آن سر زلفت چو شست برخیزد ل) کسی که خاك شود در لحد پس از صد سا2

  رسد؟ / جان عزیز من مگر دیگر به کنعان می الحزن از مصر بوي پیرهن ) آید سوي بیت3

  / که خسروان جهان طالبان شیرینند ) کنون ز شکر شیرین چه برخورد فرهاد؟4

  هاي کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟ آرایه همۀ -10

  »گویی چنین شیرین که شوري در من افکندي ما را تلخ ننماید / چه میترش بنشین و تیزي کن که «

  ) ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل2    ) ایهام، تلمیح، تضاد1

  آمیزي، ایهام تناسب ) کنایه، حس4    آمیزي ) تضاد، تلمیح، حس3

  جز: ابیات کامالً درست است به ۀهمهاي مقابل  آرایه - 11

  دم بر آب / که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام ـ کنایه)) به می پرستی از آن نقش خود ز1

  ) گفتم اي جان جهان دفتر گل عیبی نیست / که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه ـ جناس)2

  آرایی) فزایش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره ـ واج جان ) یاقوت3

  زنده که بر یکدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) دل کشتۀگیر برآورد / بس  ن) مژگان تو تا تیغ جها4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (ریاضی و تجربی) دفترچه                                                          »2«صفحه  

  ....................جز  است بهیکسان ابیات  ۀهمشده در  نقش دستوري ضمایر مشخص -12

  کند مخمور بنشینی تهشیار که خاستن یکدل/ نه آن ساعت توانی اي خور کز سر دنیا ) می1

  رود می مز زمین بر آسمانن نازنین/ کآشوب و فریاد اَي دلستام نشین ام) باز آي و بر چش2

  گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست مدهی/ کاین زمان می دمنپ) با زمانی دیگر انداز اي که 3

  دارم ز دامن برنمی ت) بکن چندان که خواهی جور بر من/ که دست4

  در کدام بیت وجود دارد؟» الیه مضافالیه مضافهسته«ساختار  -13

  / تا غباري ننشیند به دل خرّم دوست اي باد مرو حال من خسته مگوي ) نی نی1

  / چو بلبلی که بماند میان گلزاري ) در اشتیاق جمالش چنان همی نالم2

  دل نگیرد اي مسلمانان نفیر/ در تو کافر گردون بگذرد ز ) آه دردآلود سعدي گر3

  مرغ که آخر پروبالی دارد ذاحب/  ) مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوي4

  مشهود است.معنوي  ۀقرینحذف فعل به  ....................جز  ابیات به ۀهمدر  -14

  کش سودایی جان گفت که اي فردم سوگند بدین دردم / سوگند بدان زلفی عاشق) 1

  ون آدمی طمع نکند در سماحتش/ چ ) رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب2

  / طالعش میمون و بختش مقبل است ) هر که چشمش بر چنان روي اوفتاد3

  یب دالرام به از ذلّ شفاعت/ تعذ ) گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید4

  در کدام بیت ردیف کاربرد معنایی متفاوتی دارد؟ - 15

  / دل بیچارگان سپر باشد ) تیرباران عشق خوبان را1

  / مذهب عاشقان دگر باشد ن از بال بپرهیزند) عاقال2

  / همه کس را نه این نظر باشد ) همه عالم جمال طلعت اوست3

  / هر که زنده است بر خطر باشد ) عاشقان کشتگان معشوقند4

 دارد.» آوا هم«رفته که  اي به کار واژه ....................جز  در همه ابیات به -16

  / وي دست نظر کوتاه از دامن ادراکت مطبوعت ) اي چشم خرد حیران در منظر1

  شود افسون ی/ همت تو سرفراز عرش، ب یداز سبا آصف به افسون آور یسعرش بلق) 2

  عقل را با عشق دعوي باطل است  /  ر قوت غالب است) شوق را بر صب3

  ) به جفا بر سر یاران وفادار میا / به وفا از پی خصمان جفاکار مرو4

 ت متفاوت است؟معناي کدام بی -17

  گرگ افکنده باشد میش راکه گه  / چون شبان آن ه از خواب اندر آید مردم نادان که مردگ ) آن1

  / بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن؟ ) ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما2

  صیاد را ۀخانکند ویران نسیمی  / می ) پایداري نیست در آب و گل بنیاد ظلم3

  ظالم به اندك فرصتی ویران شود ۀخان/  ر خط نهان گردید آن چشم سیاه) در غبا4

  با کدام بیت تناسب معنایی بیشتري دارد؟» کتفَرِعم قَّح اكنفْرَجمالش به تحیر منسوب که ما ع ۀیلحاصفان و«عبارت  -18

  چنان برد که انگشت تحیر بگزیدم آن/  رادلم  ) سر انگشت نگارین تو آسوده1

  چون خداست / حیرتم در قلم قدرت بی ام یر نه در آن شکل و شمایل شده) متح2

  تا دل بصیر باشدکن / روشنترك بیان  ) تا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد3

  / طوطی نطق مرا کرده است الل ) اي به جایی که تحیر وصف تو4

  عبارت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -19

  »اصحاب را چون برسیدم بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. هدیۀدامنی پر کنم  ،چون به درخت گل رسمخاطر داشتم که  گفت به«

  خرمن چو زلیخا برخاست هره چو یوسف بنمود / عاشقی سوختهقدي چ) هر کجا سرو1

  کند / تا به چوگانِ که در خواهد فتادن گوي دوست خویشتن جوالن عشقی می ) هر کسی بی2

  کردم / چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت صورت یوسف، نادیده صفت می) 3

  نظر در چاه کنعانی / به مصر آ، تا پدید آیند یوسف را خریداران ) تو با این مردم کوته4

  ابیات کدام گزینه با یکدیگر تناسب معنایی کمتري دارند؟ - 20

  دارد رار می) خداي راست مسلم بزرگواري و حلم / که جرم بیند و نان برق1

  ولیکن خداوند باال و پست / به عصیان در رزق بر کسب نبست

  ) به راه راستی آخر قدم نه / که چیزي نیست جز از راستی به2

  که دروغت دهد از بند رهایی گر راست سخن گویی و در بند بمانی / به ز آن

  رانهخوانی و قمري به ت ) هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید / بلبل به غزل3

  گویان تسبیح خطبۀنگه کن ذره ذره گشته پویان / به حمدش 

  اند / کان را که خبر شد، خبري باز نیامد خبران ) این مدعیان در طلبش بی4

  پذیر من است تویی که درد و غمت یار ناگزیر من است / جفا و هر چه رسد از تو دل
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  مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ -21

  »ات بیرون کنم / گفت: پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست غرامت، جامه گفت: از بهر«

  دمید کردم دعا و صبح صادق می د از دولتم کاري که دوش / من همی) گوییا خواهد گشو1

  اي بویی شنید ) با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ / از کریمی گوییا در گوشه2

  باید درید نامی نیز می اي در نیک رندي چه باك / جامه) دامنی گر چاك شد در عالم 3

  باید کشید ام / بار عشق و مفلسی صعب است می ) شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -22

  جگرجوش مراز ز عشقت ننشاند ووش مرا / سه ) تا بود بار غمت بر دل بی1

  ها گلستان هنظري باشد رفتن ب  هکوت) تا خار غم عشقت آویخته در دامن / 2

  نایی راعمدن و رفتن ربین آب) سرو بگذار که قدي و قیامی دارد / گو 3

  تر است ین شاهد گلروي خوشض) گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان / بر عار4

  یت قرابت معنایی دارد؟با کدام ب» نشان محض نشان از که جویمت؟ / گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ اي بی«بیت  - 23

  جا شدم دل آن جا که من سرگشته ی / تا کجاست آنه دارم آگهم اگر یک ذررقف ) خاك بر1

  ) چو نتوانی به ذات او رسیدن / قناعت کن جمال صنع دیدن2

  خبر است جان که جان چیست؟ فنا شد / زان بی تن) جان در تو ز خویش3

  ب چون تو دلستان نشکیبدلط ) هر که دلی دارد و نشان تو یابد / از4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» افتد سر کودك عقل می زچندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کاله ا«عبارت  -24

  جان مرجان افکند دل در  پوشت چو گردد درفشان / از تحیر خونوهرگ) درج یاقوت 1

  ل کی جمع شود خانه براندازان راچو دادم به تو عقلم ز کجا خواهد ماند / ما ل) د2

3 (ر بگزد عقل به دندان / چون تأمنما را ل کند این صورت انگشتسر انگشت تحی  

  کاي توستفرش خاك تکیه زدن شرط عقل نیست / چون تختگاه عالم جان متّ ) بر4

  ؟نیستمفهوم کدام دو بیت یکسان  - 25

  ش آزب) بر در بخت بد فرود آید / هر که گیرد عنان مرک1

  خواره را گهر / ریزش دندان فزاید حرص، روزي دریوزه گردد چون صدف شد بی کاسۀ

  وست اکنون به اسیر کن مدارا  به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر ت) 2

  کردن چرا؟ عسسي خائن مدارا با ا نه هر که پاك است از گناه، آسوده است از گیر و دار / گر

  گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ) آب اجل که هست3

  خزان سوار نرفت؟ دکدام شاخ گل آمد پیاده در بستان / که آخر از دم سر

  علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را خانۀ) برو اي گداي مسکین در 4

  تواند به عدل و سخاي  ند؟ / هرگز نبودها هنوشین روان و حاتم طایی که بود

  ))4و  3دوازدهم (درس اول) ـ دهم (دروس (زبان عربی 

  ): 26ـ  35و األدقّ فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ ( حص* عین األ*

   .....................ام إلّا الصنم الکبیر: ابراهیم (ع) نیحمل إبراهیم (ع) فأساً و یکسر جمیع األص -26

  شکند! جز بت بزرگ می ها را به بتدارد و همه  ) تبري را برمی2    تر شکست! جز بت بزرگ را بهها  ) یک تبر را برداشته بود و همه بت1

  خواهد شکست! را تر جز بت بزرگ ها به دارد و همه بت ) یک تبر برمی4    شکند! جز بت بزرگ می هر بتی را بهدارد و  ) تبرهایی را برمی3

  خیالیاً؟: لماًفیکون ذلک المطر حقیقۀً و لیس  هل تظنّ أن - 27

  پنداري که آن باران حقیقت باشد و یک فیلم خیالی نیست؟ ) آیا می1

  ) آیا تصور کردي که آن باران حقیقی باشد و فیلمی خیالی نبوده است؟2

  کنی که آن باران حقیقت است و یک فیلم خیالی نیست؟ ) چگونه تصور می3

  الی نیست؟هاي خی ) آیا پنداشتی آن باران حقیقتی باشد و از فیلم4

28- »كرَتْأیحسب اإلنسان أن ی ؟»سدي  

  شود؟ هدف رها می اندیشد که بی ) براي چه انسان می2  اي که بیهوده رها شده است؟ ) آیا به انسان پنداشته1

  شود؟پندارد که بیهوده رها  نسان می) آیا ا4  کند که کار بیهوده را ترك کند؟ ) آیا انسان تصور می3

  .....................پس » من یغفر الذنوب إلّا اهللا روا لذنوبهم وفَفاستغ« -29

  آمرزد! جز خدا گناهان را می سی بهک ) براي گناهتان استغفار کنید و چه1

  بخشیده است!نکس جز خدا گناهان را  ) استغفار کردند براي گناهانشان و هیچ2

  آمرزد؟ جز خدا گناهان را می کسی به ) براي گناهانشان طلب آمرزش کردند و چه3

  جز خدا گناه را نیامرزیده است! بهها و هرکس  ) طلب آمرزش کردند براي آن گناه4

  »:و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً« -30

  وسیله آن از میوه روزي خارج کرد! هایی را از آسمان نازل کرد پس به ) و آب1

  ها بیرون آورد! ) و از آسمان آبی فروفرستاد پس با آن روزي از میوه2

  ها روزي خارج کرده بود! از میوه ا آنبفرستاد پس  ) و از آسمان آبی فرو می3

  آورد! اي روزي بیرون می از میوه وسیله آن ) و آبی را از آسمان نازل کرده بود پس به4
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31- »و ال یزُحقولهم إنّ العزّة هللا جمیعاً نک:«  

    ي همگی براي خدا است!ارنسازد قطعاً بزرگو ) سخنشان تو را غمگین1

  مانا عزت همگی براي پروردگار است!ها تو را غمگین نکند ه ) سخنان آن2

  بزرگواري دقیقاً براي خدا است! ) سخن آنان باعث اندوه تو نخواهد شد قطعا3ً

  ها از آن خدا است! مانا بزرگواريکند ه ) کالمشان تو را ناراحت نمی4

  مونه مهرجان مطرالسمک:سو ی یحتفل النّاس بهذا الیوم سنویاً - 32

  نامند! را جشنواره یاران ماهی میگرفتند و آن  ) این روز را مردم ماهانه جشن می1

  آن را همایش باران ماهی نامیدند!کنند و  ) در این روز مردم ساالنه شادي می2

  ند!نام گیرند و آن را جشنواره باران ماهی می ) مردم ساالنه این روز را جشن می3

  مایش باران ماهی نام خواهند داد!گیرند و به آن ه مردم ماهانه این روز را جشن می )4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -33

  کند! کند، رحم نمی ه مردم رحم نمی) ال یرحم اهللا من الیرحم النّاس: خداوند به کسی که ب1

  ند!ک طور که خدا به او نیکی می ) أحسن کما أحسن اهللا إلیک: نیکی کرد همان2

  وي پس قطعاً خشم مایه اندوه است!ش ) ال تغضب فإنّ الغضب مفسدةٌ: خشمگین نمی3

  کند! کس را بیشتر از توانایی وظیفه نمی إلّا وسعها: خدا هیچ یکلّف اهللا نفساً) ال 4

  فی الترجمۀ: الخطاءعین  -34

  ندهید.   خورید به فقیران غذا ) ال تطعموا المساکین مما ال تأکلون: از آنچه که نمی1

2إنّ الحسنات ی (یئات: قطعاً نیکیذهبرند.   ها را از بین می ها بدي بن الس  

  دست آورد.  ت: به سود اوست آنچه کسب کرد و به زیان اوست آنچه بهبست و علیها ما اکتَبس) لها ما ک3َ

  کنی.  رم به من تحمیل نمیخدایا آنچه را که به آن طاقت ندا نا ما ال طاقۀ لنا به:لْمح) ربنا ال ت4ُ

  یب:رععین الصحیح فی الت» کند پس او مزدور دشمن است. هرکس از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می« -35

1منکم شخصاً یدعو إلی التجلّی فهو ع2  .) من کان شاهد بینکم شخصاً کان یدعو إلی التفرقۀ فإنّه عامل العدو یل األعداءم) ما کان رأي أحد.  

3( 4  .من یري أحداً منکم دعا إلی التفرقۀ فإنّه عامل العدو  .من رأي منکم أحداً یدعو إلی التفرقۀ فهو عمیل العدو (  

*أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص التالی ثم قرأ النص36ـ  39( :* ا(  

ـ یایسبوا معبودات المشـرکین و اإلسـالم   المسلمین ألّ المنطق و اجتناب اإلساءة. إنّ القرآن یأمر لقد کانت رسالۀ اإلسالم قائمۀ علی أساس  مرِحتَ

 شـوا عایتَیعلی حریۀ العقیدة. الیجوز اإلصرار علی نقاط الخالف و علی العدوان ألنّه ال ینتفع به أحد و علی کـلّ النـاس أن    األدیان اإللهیۀ و یؤکّد

و  بالوحدة و یتجلّی اتّحاد المسلمین فی اجتماع الحج. المسلمون خمـس سـکّان العـالم    کلّ منهم بعقائده. یأمرنا القرآن ظاحتفاتعایشاً سلمیاً مع 

  اسعۀ. حۀ ویعیشون فی مسا

36- :ن الصحیح حسب النصعی  

    .سالمة أمرٌ مهم فی أساس اإلء) اجتناب اإلسا2  .حرّیۀ العقیدة من اعتقادات المشرکین) 1

    .لناساأمرَنا بالتفرقۀ بین ) القرآن 4    .) علینا أن نسب معبودات الکفّار3

  »عین الصحیح.« .....................الیجوز لنا  -37

  .) المنطق فی اعتقاداتنا4  .) احتفاظ عقائد الناس3  .لمی) التعایش الس2  .صرار علی العدوان) اإل1

  حسب النص: لخطاءأعین  -38

  .لهیۀ) القرآن یحترم سائر األدیان اإل2    ) مساحۀ حیاة المسلمین واسعۀٌ.1

  .) اإلصرار علی نقاط الخالف واجب لنا4    .) الوحدة من وصایا القرآن الکریم3

  کیف یتجلّی اتّحاد المسلمین؟ - 39

  .) باجتناب اإلساءة4  .) بإحترام األدیان اإللهیۀ3  .) فی اجتماع الحج2  .) مع تعایشهم السلمی1

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

  م:یحتر -40

  الجملۀ اسمیۀٌ» / انفعال«) فعل أمرٍ ـ من األفعال المزیدة 2  ) مضارع ـ مجرد ثالثی ـ أصله: ح ر م / الجملۀ فعلیۀ1ٌ

3 ـ مزید ثالثی / فعلٌ مع فاعله  » ح ر م«) فعل مضارع ـ حروفه األصلیۀ 4  فعلٌ مع فاعله  » / استفعال«من األفعال المزیدة من باب ـ ) مضارع  

  یتعایشوا: -41

  ی من باب مفاعلۀ / الجملۀ فعلیۀٌ) فعل أمرٍ ـ مزید ثالث1

  الجملۀ فعلیۀٌ» / باب تفاعل«) مضارع ـ من األفعال المزیدة 2

  فعل مع فاعله  » / ع ي ش«) فعل مضارع ـ مجرد ثالثی و حروفه األصلیۀ 3

  ) مضارع ـ مزید ثالثی من باب تفعیل / الجملۀ اسمیۀ4ٌ

  احتفاظ: -42

  ع تکسیر و مفرده حفظ ـ مذکر / صفۀ) جم2  مضاف إلیه» / افتعال«ن المصادر المزیدة ) اسم ـ مصدر م1

  ) اسم ـ مفرد ـ أصله: ح ت ظ / خبر  4  ) جمع سالم للمذکر ـ من المصادر المزیدة / مضاف إلیه3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطاءعین  -43

  .فی السنَۀِ تَینِمرَّحدثُ هذه الظّاهرَةُ ) ت2َ  .بحبلِ اهللاِ جمیعاً و ال تُفرَّقوا ) و اعتَصموا1

  .) فهذا یوم البعث و لکنّکُم کُنتم ال تَعلَمون4َ    .) إنَّ اهللاَ ال یضیع أَجرَ المحسنین3
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  )44ـ  50( :* عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ*

  »الدخول .....................کم و هل عند .....................کم عدد «عین الصحیح للفراغین:  -44

  ) شرّفتم ـ بطاقات4  ) المرافقین ـ بطاقات3  ) المرافقین ـ جاهزون2  ) التفتیش ـ جاهزون1

  عین ما فیه التضاد: -45

    .) و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم2  .) ولکنّ عباداته و شعائره کانت خرافیۀ1ً

  .إنّ اهللا یخرج المؤمنین من الظلمات إلی النور )4  .عن البقاع و البهائمی ولون حتّؤ) إنّکم مس3

  »قومه من عبادة األصنام ذَنقأن ی لَإبراهیم الّذي حاو رُکُذْنَ«کم فعالً مزیداً فی العبارة التالیۀ:  -46

  ) ثالثۀ4  ) صفر3  ) واحد2  ) اثنان1

  فیه من الحروف المشبهۀ بالفعل: لیسعین ما  -47

    .) أعلم أنّ اهللا علی کلّ شیء قدیر2ٌ    .) کأَنَّهنَّ الیاقوت و المرجان1

  .) و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا4ً  .) لما رجع الناس شاهدوا أصنامهم مکسرة3ً

 عین الصحیح فی باب األفعال: - 48

  عن عشّه بسرعۀ. (افتعال) یبتعد) هذا الحیوان 2  الطائر من خداع العدو ویطیر. (تفعیل) دیتأکّ) 1

  إیجاد التفرقۀ. (تفاعل)   یحاول) ذلک الرجل 4  علی األرض. (مفاعلۀ) تتساقطه عت) عندما یفقد سر3

 نافیۀٌ للجنس:ال» ال«عین  -49

  .) ال أملک لنفسی نفعاً و ال ضرّا2ً  .) ال تسبوا الّذین یدعون من دون اهللا1

  .) ال فقر أشد من الجهل4  .) ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون3

 المشبهۀ بالفعل؟ کم عدد الحروف -50

  »إنّ اهللا لذوفضل علی الناس و لکنّ أکثر الناس ال یشکرون«

  ) صفر4  ) واحد3  ) اثنان2  ) ثالثۀ1

  ))6تا انتهاي درس  4درس ) ـ دهم (2تا انتهاي درس  1دین و زندگی (دوازدهم (بخش 

  دهد؟ ترتیب نیازمندي مخلوقات را در چه چیزي نشان می هب» یسأله من فی السماوات و االرض«و » الی اهللا انتم الفقراء«عبارات قرآنی  - 51

  ) پیدایش و بقا ـ پیدایش و بقا4  ) پیدایش ـ پیدایش و بقا3  ) بقا ـ پیدایش2  ) پیدایش و بقا ـ پیدایش1

خدا را دیـدن بـراي    شود و دسترسی به معرفت عمیق و واال و با هر چیزي وامدار بودن هستی موجودات به خدا از دقت در کدام آیه برداشت می - 52

  جوانان چگونه است؟

1 (»2  ـ سهل و ممتنع »الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء (»ـ صعب و ممکن »الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء  

  ـ سهل و ممتنع »و هو رب کل شیء«) 4  ـ صعب و ممکن »و هو رب کل شیء«) 3

  دانند و درك بهتر فقر و نیازمندي، معلول چیست؟ کنند، خود را نیازمند به چه چیزي می لهی را احساس میهاي آگاه که دائماً سایه لطف و رحمت ا انسان - 53

  ) عنایات پیوسته او ـ عبودیت و بندگی بیشتر2  ) عنایات پیوسته او ـ افزایش معرفت به خود و رابطه با خدا1

  اي که وجودش از خودش باشد ـ افزایش معرفت به خود و رابطه با خدا پدیده) 4  اي که وجودش از خودش باشد ـ عبودیت و بندگی بیشتر ) پدیده3

  محصول درك عمیق انسان آگاه از کدام عبارت قرآنی است؟» ابدا عین هاللّهم ال تکلنی الی نفسی طَرْف«با عبارت دعایی  »خداوند«خواندن  -54

  »انتم الفقراء الی اهللا«) 4  »من ولی ما لهم من دونه«) 3 »قل اهللا خالق کلّ شیء«) 2  »مستقیماَن اعبدونی هذا صراط «) 1

  کنیم؟ استثنایی ذکر کنیم، به کدام عبارت استناد می» ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته هافضل العباد«اگر بخواهیم براي حدیث نبوي  -55

  »یسأله من فی السماوات«) 4  »فی ذات اهللا او ال تفکرو«) 3  »اهللا رأیت شیئاً اال و رأیتما «) 2  »تفکروا فی کل شیء«) 1

  گردد؟ از کدام آیه مستفاد می» همتا یگانه بی«باشد و  کدام صفت الهی می دلیلبه » در مورد خداوند، والدت مصداق ندارد و منتفی است«که  این -56

  »و لم یکن له کفواً احد«ـ  »لم یلد و لم یولد«) 2  »قل هو اهللا احد«ـ  »لم یلد و لم یولد«) 1

  »و لم یکن له کفواً احد«ـ  »اهللا الصمد«) 4    »قل هو اهللا احد«ـ  » الصمداهللا«) 3

  اند؟ همگانی، از کدام آیات کریم قابل برداشت تفرینش عموم جهان و هدایآ -57

  »السماوات و االرضو هو رب «ـ  »قل اهللا خالق کل شیء«) 2  »من رب السماوات و االرض«ـ  »کخلقه فَتشابه اخلقو«) 1

  »و هو رب کلُّ شیء«ـ  »خلقوا کخلقه فتشابه«) 4  »و هو رب کُلُّ شیء«ـ  »هللا خالق کلّ شیءقل ا«) 3

  ترتیب به کدام مورد اشاره دارد؟ به» هدایت به سوي مقصود معین«و  »حق تصرف داشتن«، »کار آفرینش شریک و همتایی نداردخداوند در «مضامین  - 58

  ) اصل توحید ـ توحید در مالکیت ـ توحید در والیت2  توحید در ربوبیت ) توحید در خالقیت ـ توحید در والیت ـ1

  ) اصل توحید ـ توحید در مالکیت ـ توحید در ربوبیت4  ) توحید در خالقیت ـ توحید در والیت ـ توحید در والیت3

  ؟نداردیک از ترجمه آیات زیر به توحید در خالقیت اشاره  کدام - 59

  آفرینش خود را فراموش کرده بود. ه) و براي ما مثالی زد در حالی ک1

  و آن زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم.) ...2

  کنیم. گونه که بوده مجدداً خلق می ها را نیز همان ) ... بلکه سر انگششتان آن3

  کند که شکّی در آن نیست. ) و قطعاً شما را در روز قیامت جمع می4
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  کدام مرتبه از توحید است و کدام آیه شریفه به آن اشارت دارد؟ نتیجه...» السماوات و للّه ما فی «آیه شریفه  -60

  »ال یشرك فی حکمه احداً«) مالکیت ـ 2  »ما لهم من دونه من ولی«) خالقیت ـ 1

  »و انکم الینا ال ترجعون«) مالکیت ـ 4  »قل اهللا خالق کل شیء«) خالقیت ـ 3

  مربوط به کدام واقعه مرحله دوم قیامت است؟» نه قیامترسیدگی به اعمال با آماده شدن صح« -61

  ) دادن نامه اعمال4  برپا شدن دادگاه عدل الهی) 3  ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم2  ها انسان ) زنده شدن همه 1

  هاي قرآنی درباره معاد صحیح است؟ کدام یک با توجه به استدالل -62

  ها پیدایش نخستین انسان»کنیم بوده مجددا خلق میها را نیز همان گونه که  سر انگشتان آن«) 1

  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی»کالمفسدین فی االرضو عملوا الصالحات  ام نجعل الذین آمنوا) «2

  اي از زنده شدن مردگان نمونه»هاي پوسیده را دوباره زنده کند گفت کیست که این استخوان) «3

  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی»و انکم الینا الترجعون) «4

به کدام  اشاره» آن ابر را به سوي سرزمین مرده برانیم... را فرستاد تا ابر را برانگیزند، پسخداست که بادها «فرماید  آیه شریفه قرآن کریم که می -63

  استدالل درباره معاد دارد؟

  هایی از زنده شدن مردگان ) امکان معاد ـ اشاره به نمونه2  ) امکان معاد ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعت1

  هایی از زنده شدن مردگان ) ضرورت معاد ـ اشاره به نمونه4  ) ضرورت معاد ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعت3

  گیرد؟ کدام جهت معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار میامامان به  اعمال پیامبران و -64

  ) عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.2    اند. ) معصوم از خطا و گناه1

  ) برگزیدگان خدا براي هدایت بشرند.4    اند. ) الگوي تمام عیار انسانیت3

  رتیب مرتبط با کدام مراحل قیامت است و آیه دوم مربوط به چه موضوعی است؟به ت» مهِدیِینا اَملِّکَو تُ«و » بینکات راماًک«آیات شریفه  - 65

  ) اول ـ اول ـ حضور شاهدان و گواهان4  ) دوم ـ دوم ـ حضور شاهدان و گواهان3  ) دوم ـ اول ـ شهادت اعضاي بدن2  ) اول ـ دوم ـ گواهی فرشتگان1

  ......................الهی است تا  ......................برپایی رستاخیز در پرتو  ......................بر  هاي خود، دالّ یابی به استحقاق ها براي دست حق مسلم انسان - 66

  ) ضرورت ـ عدل ـ حقوق تضییع نشود.2  ) امکان ـ عدل ـ حقوق تضییع نشود.1

  ) ضرورت ـ حکمت ـ هدفداري محقق شود.4  داري محقق شود.) امکان ـ حکمت ـ هدف3

  در برپایی قیامت شک داشته باشد با کدام آیه شریفه جواب او را می دهیم؟اگر کسی  -67

  »ام نجعل الذین آمنوا و عملو الصالحات کالمفسدین فی االرض) «2    »ما خلقناکم عبثاًافحسبتم انّ) «1

  »یعلمون ن لو کانواو انَّ الدار االخرة لهی الحیوا«) 4  »اهللا ال اله اال هو لیجمعنکم الی یوم القیامۀ الریب فیه) «3

  هاي اعمالش در کدام عالم است و کدامین آیه شریفه به آن اشاره دارد؟ آگاه شدن انسان از کاستینخستین  - 68

  »رجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتقال رب ا«ـ  ) قیامت2  »فیما ترکت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً«) برزخ ـ 1

  »قدم و اخر اا االنسان یومئذ بمینبؤ«) قیامت ـ 4  »قدم و اخر اا االنسان یومئذ بمینبؤ«) برزخ ـ 3

  گفته پیامبران الزمه ایمان به خدا چیست و تاکید قرآن بعد از یکتاپرستی روي کدام موضوع است؟ بنا بر -69

  ) امکان معاد ـ اشاره به خلقت نخستین انسان2    ) ایمان به آخرت ـ معاد1

  ـ اشاره به قدرت خدا) امکان معاد 4    ) ضرورت معاد ـ عدل3

  ه تفاوتی دارد و این تفاوت به چه معناست؟هاي ثبت شده در دنیا چ ان با نامهنامه عمل انس -70

  شود. ) بنیادي ـ این دنیا حقیقت اعمال است ولی در قیامت اعمال مجسم می1

  یابد ولی در قیامت عین عمل است. ) اساسی ـ این دنیا به صورت زشت یا زیبا تجسم می2

  به صورت گزارشی از اعمال است ولی در آخرت خود عمل را در بر دارد. فاًنیادي ـ این دنیا صر) ب3

  و نوشته درآمده ولی در قیامت گزارش و تصور کامل از اعمال انسان است.) اساسی ـ این دنیا به صورت کلمات 4

  ن حادثه آن کدام است؟آغاز مرحله اول قیامت چه هنگامی خواهد بود و داراي چند حادثه است؟ و اولی -71

  ) نفخ صور اول ـ سه ـ شنیده شدن صداي مهیب2  ) پایان یافتن دنیا ـ سه ـ شنیده شدن صداي مهیب1

  ها و زمین پایان یافتن دنیا ـ چهار ـ مرگ اهل آسمان) 4  ها و زمین ) نفخ صور اول ـ چهار ـ مرگ اهل آسمان3

  ؟نیستندکدام یک از آثار ماتأخر  - 72

  دهد. در زمان حیات خود انجام می مؤمن اعمالی مانند نماز و روزه که انسان) 2  که بازماندگان براي درگذشتگان انجام دهند.) اعمال خیري 1

  ) هدیه دادن کتاب به کتابخانه یا آموزش به دیگران4  ) ایجاد و تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج3

  ر عالم برزخ چیست؟عامل شعور و آگاهی در انسان کدام است و تکلیفش د -73

  ) بعد جسمانی ـ باقی4  ) بعد روحانی ـ باقی3  ) بعد روحانی ـ فانی  2  ) بعد جسمانی ـ فانی1

  گوي پیامبر (ص) با کشتگان جنگ بدر اشاره به چه چیزي دارد؟ و ارتباط عالم برزخ با دنیا مربوط به آثار کدام اعمال انسان است و گفت -74

  ) آثار ماتأخر ـ حیات برزخی4  ) آثار ماتقدم ـ ممات برزخی3  ) آثار ماتقدم ـ حیات برزخی2  ) آثار ماتأخر ـ ممات برزخی1

  به ترتیب کدام است؟» ربما قدم و اخّ ا االنسان یومئذینبؤ«و » قال رب ارجعون«حقق آیات ظرف ت -75

  ) قیامت ـ برزخ4  ) برزخ ـ قیامت3  ) قیامت ـ قیامت2  ) برزخ ـ برزخ  1
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  کتاب کار)) 2و درس  2درس ( ) ـ دهم33تا انتهاي صفحه  1رس (ددوازدهم ( زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- That watch is too expensive. I want .................... . 

1) cheaper than something   2) much cheaper something 
3) something much cheaper 4) something cheaper than 
 

77- I believe more apartments must .................... to the workers. 
1) be built to give 2) be built and give 3) be built and be given 4) be built and given 
 

78- Anything would be better than staying at home, ....................? 
1) would it 2) wouldn't it 3) would they 4) wouldn't they 
 

79- I think that the company .................... a loss during the last six years. 
1) was made 2) made 3) has made 4) has been made 
 

80- I made it clear I wasn't interested in working with him, but he didn't take the .................... . 
1) hint 2) turn 3) phrase 4) detail 
 

81- Inside every cell of our bodies is the basic genetic .................... called DNA. 
1) area 2) nature 3) definition 4) material 
 

82- Today's lecture really .................... me to read more poetry. 
1) included 2) inspired 3) recognized 4) referred 
 

83- Our teacher introduced a useful technique for .................... new ideas, but he didn't explain how it worked. 
1) donating 2) founding 3) combining 4) generating 
 

84- Sorry, we're too busy to .................... anyone to help you repair the machines. 
1) elicit 2) replace 3) spare 4) regard 
 

85- Not ...................., with youth unemployment so high, some school-leavers with qualifications fail to find jobs. 
1) ethically 2) regretfully 3) surprisingly 4) repeatedly 
 

86- I wonder why you haven't watched that famous film. It has been shown .................... times on TV so far. 
1) countless 2) regardless 3) ordinary 4) recorded 
 

87- He is the kind of player who always manages to stay ...................., even under pressure. 
1) fixed 2) calm 3) generous 4) generative 

Part B: Cloze Test 
On 6th August 1945, an atomic bomb was dropped on Hiroshima. A(n) …(88)… wrote the following report. 
"I was driving a truck out of the city; …(89)… I saw a flash of light. A moment later, a great …(90)… of smoke 
rose to the sky. As I drove on towards the city center, I was surprised to find that it was completely …(91)… . 
People were shouting for help but there was nothing I could do. The heat was great and I was afraid my fuel 
tank would catch fire, so I turned around and drove away from the city …(92)… I could." 

88- 1) booster 2) observer 3) founder 4) discoverer 
 

89- 1) suddenly 2) actually 3) carefully 4) properly 
 

90- 1) element 2) pattern 3) column 4) prospect 
 

91- 1) described 2) destroyed 3) defended 4) identified 
 

92- 1) the fastest 2) faster than 3) so fast as 4) as fast as 
Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

The relation between the science of physics and the practical things that come from it is an interesting subject. 
Sometimes, the knowledge of the scientific basis for an invention comes after the invention has been made and 
improved. When James Watt built his steam engine in 1769, nothing was known about how heat was changed 
into mechanical energy. The great practical importance of Watt's engine, however, encouraged scientists to 
look into this matter, with the result that the new science of thermodynamics was formed. 
After the basic laws of thermodynamics were discovered, great improvement in the steam became possible, as 
such later developments as the steam turbine, the gasoline engine, the diesel engine, and the jet engine. Most of 
the great advances in the understanding of nature and properties of sound waves came after Edison had 
invented the phonograph and Bell had invented the telephone. As a result, the modern phonograph and 
telephone are not very much like the original models. So we see how science leads to new inventions and how 
these new inventions encourage scientists to explore the bases for them. 
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93- According to the passage, sometimes a new device is invented .................... . 
1) after it is improved  2) without any need for it 
3) by someone who has no knowledge 4) when there is not enough scientific basis for it 
 

94- James Watt's invention of the steam engine encouraged scientists .................... . 
1) to improve the steam engine 2) to build trains and airplanes 
3) to explore how heat was changed into energy 4) to learn more about the old science of thermodynamics 
 

95- According to the passage, all of the following were affected because of the science of thermodynamics EXCEPT 
.................... . 
1) the gasoline engine 2) the steam turbine 3) the diesel engine 4) the phonograph 
 

96- Watt's invention is a good example of .................... . 
1) the relation between sciences  
2) how the gasoline engine works 
3) how new inventions encourage scientific exploration 
4) a basic and widely used principle of thermodynamics 

 
Passage 2: 

A machine is a device for doing useful work. There are many kinds of machines and they vary greatly in their 
nature and function. A machine may change energy from one form into another (e.g. chemical or nuclear 
energy into mechanical energy) or it may just modify and transmit forces and motions. There are simple 
machines like levers and pulleys and more complex machines like washing machines, cars, and nuclear power 
stations. All machines have some input, some output, a device to change the input, and a device to transmit the 
output. 
Basic machines are very simple. A simple machine is a device that makes work easier either by reducing the 
effort needed or by making it easier to use effort. There are six kinds: the lever, the pulley, the wheel and axle, 
the inclined (sloping) plane, the wedge, and the screw. As the pulley and the wheel and axle are, in effect, 
circular levers, and the screw and the wedge are special kinds of inclined plane, there are really only two kinds 
of basic machine: levers and inclined planes. 
 

97- According to the passage, machines are very different in their .................... . 
1) shape and size 2) price and cost 3) weight and height 4) nature and function 
 

98- The passage points out that the work of a machine can be .................... . 
1) to do simple things  2) to change the forms of the energy 
3) to change forces into motions 4) to act like levers and pulleys 
 

99- Which one of the following is NOT a complex machine? 
1) cars 2) levers 3) washing machines 4) nuclear power stations 
 

100- It is mentioned in the passage that all machines have .................... . 
1) only some input  2) only some output 
3) some input and some output 4) some devices to transmit the input 
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101-  

  
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 30/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  مباحثمباحث  دروسدروس

  ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس پنجم

 هاي درس چهاردهمپایه دهم: از درس دهم تا انت

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  )19پایه دوازدهم: درس اول و درس دوم (صفحه 

  پایه دهم: درس پنجم و ششم

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درش ششم

  تجربی)تجربی)  دین و زندگی عمومی (ریاضی ودین و زندگی عمومی (ریاضی و
  هاي دوم و سوم پایه دوازدهم: درس

 پایه دهم: از درس هفتم تا انتهاي درس نهم

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

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس یازدهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

) و درس اول کتاب 48دوم تا انتهاي (صفحه  ـ درس 24پایه دوازدهم: درس اول از صفحه 

  کار

 پایه دهم: درس سوم و درس سوم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

)، درس سوم ـ فصل دوم: 15پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه 

  درس اول

  : فصل دوم1پایه دهم: ریاضی

 : فصل چهارم2پایه یازدهم: ریاضی

  شناسیشناسی    زیستزیست
  )1) + فصل دوم + فصل سوم (گفتار 3یه دوازدهم: فصل اول (گفتارپا

 پایه دهم: فصل سوم و چهارم

 فصل دوم و سوم شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي حرکت با شتاب ثابت ـ فصل دوم: تا ابتداي تکانه

 پایه دهم: فصل چهارم: از ابتداي گرما تا انتهاي فصل

  ییشیمشیم
  پایه دوازدهم: کل فصل اول

) ـ فصل سوم تا 65پایه دهم: فصل دوم از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه 
 )100ها (صفحه  شونده ابتداي محلول و مقدار حل

  حسابانحسابان

  )34الی  13پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم ـ فصل دوم: درس اول (صفحه 

  )46الی  28 : فصل دوم (صفحه1پایه دهم: ریاضی

  )109الی  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1: فصل چهارم: درس 1پایه یازدهم: حسابان

  هندسه/گسستههندسه/گسسته

پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم و درس سوم تا ابتداي معادله هم نهشتی ـ 

  : فصل اول: درس دوم3هندسه

 پایه دهم: فصل سوم

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
ـ فصل دوم تا ابتداي تکانهپایه دوازدهم: فصل اول: از    ابتداي سقوط آزاد 

 پایه دهم: فصل پنجم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس دوم9پایه دوازدهم: فصل اول: درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه 

 پایه دهم: فصل سوم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 س ششمپایه دهم: از درس سوم تا انتهاي در

 سوم و چهارم)  فصلبخش اول (  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 8و  5و  2پایه دهم: دروس 

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم پایه دهم:

  جغرافیاجغرافیا
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: درس ششم و هفتم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )27تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس چهارم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 اي درس ششمپایه دهم: منطق: از درس سوم تا انته

 درس دوم و سوم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمـــــایشی آزمـــــایشی   آزمــــــونآزمــــــون

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  سؤال تعداد  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:

 درست و یا ناقص درج شده است، مراتـب را  برگ، ناچه 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. ست و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میوي اـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//99جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  سیروس نصیري    حسابان

  امیر هویدي ـ طلوعی  هندسه 

  امیر هویدي ـ طلوعی  گسستهریاضیات 

  یاب علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  سحر طاوسی ـ یوسفی  شیمی

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  دفترچهمسئول 

  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 اول از درس دوم تا انتهاي (ـ پایه یازدهم  ))81تا  69فصل چهارم (صفحه (ـ پایه دهم  ))22تا  2فصل اول (صفحه (پایه دوازدهم ( حسابان

  )))28تا  7درس چهارم (صفحه 

  نمودار مقابل مربوط به کدام تابع است؟ -101

1(y x x x  3 26 12    

2(y (x )  32 2    

3(
(x )

y


 
32

2
4

    

4(
(x )

y


 
32

1
8

    

  کدام تابع صعودي اکید است؟  -102

1(log x3    2(x2    3(x 32 1    4(x x2 4    

تابع - 103
x x

f (x)
x x

 
 

   1 1


  تابعی است؟چگونه  

  ) نزولی اکید4  ) صعودي اکید3  ) نزولی2  ) صعودي1

fتابع -104 (x) | x | | x |   a]روي بازه 3 , b] ثابت است. بیشترین مقدارb a کدام است؟  

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

اگر برد تابع - 105
x

y f( )
2

]در بازه  , )1 yباشد برد تابع 2 f ( x)  2 1   کدام است؟ 1

1([ , )1 3    2([ , )1 2    3([ , )1 5    4([ , )1 5    

|نمودار تابع -106 log x   چگونه است؟ |

    ) نزولی اکید2    دي اکید) صعو1

  ) ابتدا نزولی اکید، سپس صعودي اکید4  ) ابتدا صعودي اکید، سپس نزولی اکید3

g(x)صورت مقابل باشد، نمودار تابع به f(x)اگر نمودار  - 107 f( x) 2 کند؟ از کدام نواحی عبور می 

  

  ) اول و سوم1

  ) اول و دوم2

  ) دوم و چهارم3

 ) اول و چهارم4

  

]برابر g(x)صورت مقابل و دامنه تابع  به f(x)اگر نمودار  -108 , ]2 باشد. دامنه تابع 4
f ( x) g(x )

g(x)
f (x )

 




2 1

1
  کدام است؟ 

1([ , ]1 5    

2([ , ]
1 3

2 2
    

3([ , ) ( , ]
1 3

1 1
2 2

      

4([ , ] { } 1 5 1    
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fصعودي اکید باشد، جواب نامعادله با دامنه f(x)در صورتی که تابع  -109 ( ) f ( x)
x
 

1 1 4

3 3
  کدام است؟ 

1(( , ]
3

4
    2(( , )     3(( , ] ( , ] 

3
1

4
     4(( , ] { } 

3

4
    

fاگر باقیمانده تقسیم -110 (x) x x k  3 xبر 3  kfباشد، باقیمانده تقسیم 3برابر  2 ( x) f ( x ) 2 3 xبر 1    کدام است؟ 1

1 (12  2 (11  3 (4  4 (36  

هاي معادله مجموع جواب -111
x x x
    

1 1 2
8 1   کدام است؟ 3

1(
1

8
    2 (9  3 (8  4(

9

8
    

جواب مشترك دو نامعادله -112
| x | | x |

x x

  


 
2

3 1 1

6
  کدام است؟ 

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

xدرجه دوم  هاي معادله ریشه و اگر -113 x 2 6 Aباشند، حاصل 1 ( )( )        2 26 1 6   کدام است؟ 1

1 (76  2 (77  3 (78  4 (80  

mxریشه مضاعف معادله - 114 x 2 3   است؟ mچند برابر  1

1(
8

27
    2(

27

8
    3(

1

6
    4(

1

6
    

yفاصله رأس سهمی -115 x x k   2 6 yاز خط 1    کند؟ ها را با چه عرضی قطع می است، سهمی محور عرض 10برابر  1

1 (20  2( 10  3 (30  4 (40  

  درصدي داشته باشیم؟ 15تا محلول  بخیر شودتچقدر آب  ،لیتر رنگ خالص به محلول اضافه کنیم 10اگر  .درصدي آب و رنگ داریم 10لیتر محلول  200 - 116

1 (15  2 (10  3 (18  4 (16  

  ))27ي دترمینان و کاربردها (صفحه درس دوم تا ابتدا (فصل اول 3هندسه 

ijA اگر -117 [a ]  3 ij کـه در آن  3

i j i j
a

ai j i j

  
 

 

2
ijB و  [b ]  3 ij کـه در آن  3

i j i j
b

i aj i j

 
 

 2
بـاالي قطـر    هـا  درایـه و تمـام   

Aاصلی B  برابر صفر باشند، مقدارa کدام است؟  

1(2    2(1    3ري براي ا) هیچ مقد4  ) صفرa آید. به دست نمی  

اگر -118
a

A
b

 
  
 

1

2
Aو  A O 2هاي ، مجموع درایهA1400 کدام است؟ 

  3) 4  ) صفر3  1) 2  2) 1
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A)، اگرBو  A مرتبه براي دو ماتریس مربعی و هم  -119 B) (A B)(A B)   2  درست است؟ هموارهکدام برابري  

1(B O    2(A B O     3(B BA O 2    4(B AB O 2    

Aاگر -120

 
    
  

1 1 1

1 1 1

1 1 1

  کدام است؟ A1399هاي ستون سوم ماتریس مجموع درایه ،

1(13983    2(13993    3(14003    4 (3  

Aاگر -121 A A I O   3   کدام است؟ A، وارون ماتریس 2

1(A3    2(A 3    3(A I3    4(A I3    

Aدر برابري Bو  Aپذیر  هاي وارون ماتریس -122 B ( m)(AB)  Aکنند. اگر صدق می 3 B ( m )I   1 1 2   کدام است؟ mمقدار  1

1(
1

3
    2(1    3(

1

5
    4(

1

5
    

2ماترس Aاگر  -123 A)هاي ماتریس پذیر باشد، مجموع درایه و وارون 2 A)  
  

1 135503 2

4 3
  کدام است؟ 

    2)4  2) 3  1) 2  ) صفر1

2یک ماتریس Aاگر  -124 Aطوري که باشد به 2
     

          

1 1 2 1 3 1

1 2 1 4 2
  کدام است؟  Aهاي سطر اول ماتریس  ، مجموع درایه

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

اگر در دستگاه -125
ax by m

cx dy

  


 

2 1

1
صورت ، وارون ماتریس ضرایب به

 
  

1 1

2 3
yو     کدام است؟ xمقدار  .باشند 3

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

دستگاه aبه ازاي چه مقدار از  -126
(a )x y

x (a )y

  


  

1 2 2

2 2 1
  فاقد جواب است؟ 

1(a  2    2(a  2    3 هیچ مقدار (a 4 همه مقادیر (a 

  )فصل دوم)( (پایه دهم 2و  1 هندسه

BMشکل مقابل، در -127 MC
1

3
  کدام است؟ ABCاست. مساحت مثلث  2برابر   ABMو مساحت مثلث  

1 (6  

2 (8  

3 (10  

4(
8

3
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MNزیردر شکل  -128 || BC،MD || AC،AM  ABو 2  باشـد،   1برابـر   BCاز  Mباشد و فاصله نقطه  4برابر  BMD. اگر مساحت مثلث 6

  کدام است؟ BCطول 

1 (4  

2 (10  

3 (15  

4 (12  

در شکل مقابل، -129 C D x. مقدار11 y کدام است؟  

1 (12  

2 (18  

3 (24  

4 (48  

OEکنـد. اگـر   قطع می Eرا در نقطه  ADکنیم. این خط ساق  ها رسم می محل برخورد قطرها، خطی موازي قاعده، O، از نقطه ABCDدر ذوزنقه  - 130  2 ،

  گاه مجموع معکوس دو قاعده کدام است؟ آن

1(
1

2
    2 (1  3(

1

4
    4(

2

3
    

  تر است؟ تر چند برابر مساحت مثلث کوچک االضالع دیگر است. مساحت مثلث بزرگ برابر محیط مثلث متساوي 9االضالع  محیط یک مثلث متساوي - 131

1 (3  2 (9  3 (81  4 (2  

  ))14درس اول و درس دوم تا ابتداي قضیه تقسیم (صفحه فصل اول ( گسستهریاضیات 

  کند؟ را نقض می» ر دو عدد اول، عددي اول استمجموع مربعات ه«کدام دو عدد کلیت حکم  -132

  97و  11) 4  91و  5) 3  3و  2) 2  3و  1) 1

a)ها، بـراي زوج مرتـب   به روش اثبات با در نظر گرفتن همه حالت» فرد هستند bو  aگاه  ن فرد باشد، آ abاگر «براي اثبات درستی گزاره  - 133 , b) 

  شود؟ فته میچند حالت مختلف در نظر گر

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

aآید دست می به bو  aبه ازاي هر دو عدد حقیقی «براي اثبات درستی گزاره  -134 ab b  2 2  «     یـک از   بـه روش اثبـات بازگشـتی بـه کـدام

  رسید؟ توان نمیهاي زیر  گزاره

1(
b b

(a )  
2

2 3

2 4
    2((a b) a b   2 2 2     3(

a a
( b)  

2
2 3

2 4
    4(

b a
(a )  

2
2 3

2 4
    

yاگر - 135 y | x 2 |و بدانیم 3 y y | | x |  2   آید؟ دست می به xمقدار براي  ندچ 3

  ) نامتناهی4  2) 3  1) 2  ) صفر1
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  کدام گزینه همواره برقرار است؟ -136

1(n na b | a b     2(a b | a a b | b      3(a | b a a | b a   33    4(a | b a | b2 2 2 3    

bاگر  bو  aبراي دو عدد صحیح  - 137 | a وa b | a b 8 ترین مقدار گاه بزرگ آن 2
a

b
  کدام است؟ 

1 (7  2 (9  3 (10  4 (25  

a،a روابط زاي چه مقدار صحیحبه ا -138 | a 2 2 aو 1 | a 6 3 3   برقرار است؟ 6

  ) نامتناهی4  2) 3  1) 2  ) صفر1

n، رابطهmچه مقدار طبیعی به ازاي  -139 | m m m  3 21 4  ؟برقرار است ،nهر عدد صحیح براي  21

  ) نامتناهی4  3) 3  1) 2  ) صفر1

)حیح باشد، حاصلعددي ص mاگر  -140 m , )4 2   تواند باشد؟ برابر کدام عدد می 56

1 (7  2 (6  3 (14  4 (24  

aفرد باشد و bاگر  - 141 | bترین مقسوم علیه مشترك ، بزرگab18 وa212 کدام است؟  

1(a26    2(ab6    3(a212    4(b236    

a)اگر -142 , b)    ؟نیستگاه کدام گزینه لزوماً درست  آن 1

1(n(a , b ) 1    2(n n, b(a ) 1    3(n(a , b a ) 1    4((a b , a b)  1    

)حاصل -143 m , m ) 5 3 5   کدام است؟ 4

  3یا  1) 4  3) 3  5) 2  1) 1

aاگر -144 k 3 a)]، حاصل1 , a ) , [a , a ]] 3   کدام است؟ 3

1(| a |    2(| a | 3    3(| a a |2 3    4(
a(a )

| |
 2

3
    

)]حاصل -145 , ) , ]17 187   کدام است؟ 51

1 (17  2 (51  3 (102  4 (119   

  )فصل چهارم)(ـ پایه دهم  )فصل اول((پایه دوازدهم  فیزیک

xصورت به SIزمان متحرکی در  ـ معادله مکان -146 t t  2 7   نشان داده است؟ یدرستبه رکت را است. کدام گزینه مسیر ح 12

1(   2(  3(  4(  

  هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -147

  جهت با تغییرات سرعت است. ) شتاب متوسط هم1

  دهد. ) با تغییر جهت متحرك الزاماً بردار مکان متحرك نیز تغییر جهت می2

  حرکت کرده است. xور ) اگر سرعت متوسط متحرك مثبت باشد، متحرك همواره در جهت مثبت مح3

  ) اگر سرعت متوسط صفر شود حتماً تندي متوسط هم صفر است.4
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جایی و مسـافت طـی شـده     مطابق شکل است. در چه بازه زمانی اندازه جابهکند،  که بر روي خط راست حرکت میـ زمان متحرکی  نمودار مکان -148

  ؟نیستتوسط متحرك یکسان 

1(t t1 3    

2(t t2 4    

3(t t2 3    

4(t t1 2    

متحرکی روي خط راست نیمه اول مسیر را با سرعت ثابت -149
m

s
هاي با سرعت ،مانده مسیر را در همان جهت در دو بازه زمانی برابر و باقی 30

m

s
5 

و
m

s
  کند. تندي متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ طی می 15

1 (5/12  2 (25  3 (15  4 (20  

Aدر مسیر مستقیم با سرعت ثابت Bو  Aدو متحرك  - 150
km

v
h

 Bو 90
km

v
h

 اصله کنند. اگر ف خالف جهت هم و به سمت هم حرکت می 54

  رسد؟ متر می 40متحرك به  2براي دومین بار فاصله از شروع حرکت، متر باشد، حداکثر چند ثانیه بعد  200 در ابتدا دو متحرك

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

  م است؟ثانیه چهارم کدا 2دهد. مسافت طی شده در  کند را نشان می شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می -151

  

1(  18  

2 (9  

3 (2  

4 (4  

  

tکند مطابق شکل زیر است. اگر متحرك در لحظه حرکت می xـ زمان متحرکی که روي محور نمودار سرعت   -152  در مکانx m باشد، پس  2

  کند؟ از چند ثانیه دوباره از این نقطه عبور می

1 (15  

2 (12  

3 (18  

4 (21  

 m5اول مسیر حرکت به مدت زمان طـی  m4کند. نسبت زمان طی متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت روي خط راست شروع به حرکت می - 153

  کدام است؟ ،بعدي حرکت

1(
2

5
      2(

5

2
    3 (2  4(

1

2
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کند مطابق شکل است. اگر سرعت اولیه متحرك ـ زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت مینمودار شتاب    -154
m

v
s

 50  باشد، چند ثانیه

  از حرکت متحرك کندشونده است؟

1 (7  

2 (8  

3 (4  

4 (9  

xصورت به SIدر حال حرکت است در ـ زمان متحرکی که روي خط راست معادله مکان   - 155 t t  24 5 است. سرعت متوسط در دو ثانیه سوم  1

tچند برابر سرعت در لحظه s   است؟ 10

1(
15

7
    2(

7

15
    3(

35

11
    4(

11

35
    

موتورسواري روي یک خط راست با سرعت - 156
m

s
متري خود، با شتاب ثابـت  165در حال حرکت است. موتورسوار با دیدن مانعی در فاصله  30

m

s2
ترمـز   3

باشد، t2کندشونده بوده و زمانی که حرکت موتور t1ایستد. اگر زمان واکنش راننده کند و درست جلوي مانع می می
t

t
2

1

  کدام است؟ 

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

tهاي کند و در زمان اتومبیلی با شتاب ثابت روي خط راست حرکت می - 157 s tو 2 s tو 5 s گذرد. سرعت  می Cو  Bو  Aترتیب از نقاط  به 8

  چند متر بر ثانیه است؟ Cاتومبیل هنگام عبور از نقطه 

1 (5/6  

2 (18  

3 (5/8  

4 (14  

  کدام نمودار مربوط به متحرکی است که در بازه زمانی داده شده، حرکت آن پیوسته تندشونده است؟ -158

1(

v

t t
t

  2(

v

t t
t

  3(

v

t

t t

  4( 

v

t t t

  

دهد. اندازه شتاب متحرك چند نمودار مکان ـ زمان متحرکی را در حرکت با شتاب ثابت بر روي خط راست نشان می یرزشکل  -159
m

s2
  است؟ 

  

  

1 (75/2  

2 (3  

3 (5/2  

4 (2  
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با شتاب ثابت درحرکت است و در مبدأ زمـان، بـا سـرعت    xمتحرکی روي محور  -160
m

v
s

 xاز مکـان  3 m گـذرد. اگـر متحـرك در     مـی  4

tلحظه s tدر بیشترین فاصله خود از مبدأ باشد، در لحظه xدر جهت مثبت محور  4    در چند متري مبدأ خواهد بود؟ 8

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

شوند. اگر نمودار سرعت ـ زمـان حرکـت ایـن دو گلولـه       ثانیه در شرایط خأل از باالي ساختمانی بلند رها می tمانی با اختالف ز Bو  Aدو گلوله  - 161

چند ثانیه است؟ tمطابق شکل مقابل باشد، 
m

(g )
s


2

10   

  

1 (4  

2 (3  

3 (1  

4 (2  

  

چهار ثانیه دوم حرکـت چنـد برابـر تنـدي متوسـط       دروسط حرکت گلوله شود. تندي مت اي از باالي ساختمانی بلند در شرایط خأل رها می گلوله -162

حرکت گلوله در سه ثانیه سوم حرکت است؟
m

(g )
s


2

10   

1(
4

3
    2(

3

4
    3(

4

5
    4(

5

4
    

متـر برسـد،    5/0کند. اگر در این برخورد حداقل ضخامت بالش بـه   متر سقوط آزاد می 1متري زمین روي بالشی به ضخامت  8ارتفاع از  شخصی -163

  است؟ (این شتاب را ثابت فرض کنید و مقاومت هوا ناچیز است.) gاندازه شتاب شخص بعد از رسیدن به بالش تا انتهاي مسیر رو به پائین چند 

1 (12  2 (14  3 (7  4 (16  

ثانیه  5/0ثانیه آخر چند برابر مسافت طی شده در  5/0شود. مسافت طی شده در  متري سطح زمین رها می 125اي در شرایط خأل از ارتفاع  گلوله -164

اول حرکت است؟
m

(g )
s


2

10   

1 (19  2 (21  3 (17  4 (18  

رسد. این گلوله چنـد ثانیـه پـس از رهـا شـدن بـه ارتفـاع        به سطح زمین می s8شود و پس از رها می hاي در شرایط خأل از ارتفاع  گلوله -165
h

2
 

رسد؟ می
m

(g )
s


2

10   

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

  است؟ نادرستوکوپل مد ترهاي زیر در مور یک از گزینه کدام -166

  هاي آن بستگی دارد. ) گستره دماسنجی یک ترموکوپل به جنس سیم1

  جنس هستند. غیر هم ،مرجع) دو سیم در نقطه اتصال 2

  کار برود. تواند در مدارهاي الکترونیکی به دهد و می را خیلی سریع نشان می ) مزیت ترموکوپل در این است که دماي جسم موردنظر3

  دماسنجی ترموکوپل ارتفاع مایع است. ) کمیت4
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نمودار دما بر حسب درجه سلسیوس، برحسب ارتفاع ستون جیوه به صورت مقابل است. اگر این دماسنج را در بخـار آب جـوش در فشـار یـک      -167

  متر خواهد بود؟ ند میلیچاتمسفر قرار دهیم، ارتفاع ستون جیوه در آن 

  

1 (85  

2 (70  

3 (80  

4 (90  

  

  است. این اختالف دما چند درجه فارنهایت است؟ K45تالف بیشترین و کمترین دماي هوا طی یک سال به اندازهدر اهواز، اخ -168

1 (113  2 (81  3 (354  4(192    

کنـد؟ (ضـریب انبسـاط     چگونه تغییـر مـی   Bو  Aدهیم. فاصله نقاط  ش میافزای C30مطابق شکل مقابل، دماي صفحه توپر فلزي را به اندازه -169

Kسطحی فلز  5 14   ).است 10

1(/ mm0   افزایش 06

2(/ mm0   کاهش 06

3(/ mm0   افزایش 12

4(/ mm0   کاهش 12

C1اي که گنجایش آن در دماي ظرفی شیشه - 170  به اندازه یک لیتر است، به اندازهcm3600      ر شده است. دمـاي ظـرف و مـایع را بـهاز مایعی پ

نظـر   نریزد؟ (از تبخیر سطحی مایع صرف نجه سلسیوس باشد تا مایع از ظرف بیروچند در بریم، حداکثر درجه سلسیوس باال می اندازه

kشود , k ,3 1 4 1
ــه ع     شیش ای م  

2
2 10 10

3
        (    

1 (200  2 (600  3 (550  4 (400  

  کند؟ ر دما چگونه تغییر میبرسد. چگالی آن در این تغیی K275کنیم تا به دماي را سرد می K288مقداري آب با دماي -171

  یابد. ی) افزایش م2    یابد. ) کاهش می1

  یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4  یابد. بتدا کاهش و سپس افزایش می) ا3

گرماي داده شـده صـرف ذوب یـخ     از درجه سلسیوس شود. چند درصد 80دهیم تا تبدیل به آب  به مقداري یخ صفر درجه سلسیوس، گرما می -172

Fست؟شده ا
J J

(L , C / )
g g C

 
336آب 4 2   

1 (50  2 (75  3 (80  4 (40  

Bایم. اگر ي یکسانی دادههاي مساوي، مقدار گرما به جرم Aو  Bبه دو جسم  - 173 Ac c     باشد، نمودار تغییرات دما برحسب گرمـاي مبادلـه شـده

  کدام است؟

1 (  2 (  3 (  4 (    
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174- m گرم از مایعی با دمايC80 را داخلm3 گرم آب با دمايC10 ریزیم. دماي تعادل میC20 شود. گرماي ویژه مایع چند برابـر گرمـاي    می

  ویژه آب است؟

1 (3  2(
1

3
    3 (2  4(

1

2
    

  کدام گزینه درست است؟ - 175

  دهد. ) کم شدن فشار در سطح مایع آهنگ تبخیر سطحی را کاهش می1

  برد. ) افزودن نمک به آب خالص، دماي نقطه جوش آب را باال می2

  ) فرایندهاي چگالش و ذوب، گرماگیر هستند.3

  یابد. ) با افزایش فشار، دماي نقطه ذوب یخ افزایش می4

برابر آهن باشد، دماي محل اتصال دو میله چند درجه  2اند. اگر رسانندگی گرمایی مس  در شکل زیر دو میله با سطح مقطع یکسان به هم متصل -176

  سلسیوس است؟

1 (50  

2 (55  

3 (65  

4 (70  

ن را در ظرف محتوي مخلـوط آب و یـخ و طـرف    آ، یک طرف cm8و قطر cm30گیري رسانندگی گرمایی یک میله فلزي به طول براي اندازه - 177

  است؟ SIیخ ذوب شود، رسانندگی گرمایی میله چند واحد  g400دقیقه 7دهیم. اگر در مدت  قرار می C100دیگر آن را در بخار آب

F
J

(L , )
kg

 336000 3   

1( 100  2 (800  3 (400  4 (200  

  شود؟ رسانیم، فشار گاز چند برابر می می C627به C27زمان دماي آن را از کنیم و هم حجم گاز کاملی را نصف می -178

1(
3

2
    2(

2

3
    3 (6  4(

1

6
  

وجود دارد. فشار مخلـوط ایـن دو گـاز چنـد      C127در دماي  گاز کامل نیتروژن g42گاز کامل هیدروژن و g8لیتر 28درون ظرفی به حجم  -179

Nاتمسفر است؟ H
J g g

( atm pa , R , M , M )
mol K mol mol

  


5
2 2

1 10 8 14 2   

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

  شود؟ اتمسفر برسانیم، چگالی گاز چند برابر می 3و فشار آن را به  C60اتمسفر است. اگر دماي گاز را به 1و فشار آن  C30دماي گازي -180

  شود. ابر میبر 3) 4  شود. برابر می 3) کمتر از 3  شود. برابر می 3) بیش از 2  کند. ) تغییري نمی1
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از ابتداي ساختار اتم  فصل اول(ـ پایه دهم  ))23مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن (صفحه  pHفصل اول تا ابتداي ((پایه دوازدهم  شیمی

  )))65فصل دوم تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه  و) 34و رفتار آن (صفحه 

  د؟هاي زیر درست هستن چه تعداد از گزاره -181

  پذیري چندانی ندارد. تایی باشد، آن اتم واکنش آ) تنها در صورتی که الیه ظرفیت اتمی هشت

  ها از الکترون پر شده است. ب) در گازهاي نجیب، الیه ظرفیت آن

  ها استفاده شده است. هاي ظرفیت اتم ن بینی رفتار اتم ها، از الکترو لوویس براي توضیح و پیش در روشپ) 

  اي مشابهی دارند. گروه از جدول تناوبی، ساختار الکترون ـ نقطهت) عناصر هر 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  درستی نوشته شده است؟ هاي الیه ظرفیت آن به در کدام گزینه زیر آرایش الکترونی فشرده عنصر برخالف شمار الکترون -182

1(Sc :[Kr] d / s1 2
21 3 Zn)2    3ـ  4 :[Kr] d / s10 2

30 3   12ـ  4

3(Cr :[Ar] d / s4 2
24 3 Ge)4    6ـ  4 :[Ar] d / s , p10 2 2

32 3 4   2ـ  4

  در کدام گزینه آمده است؟ »پ«پرسش  نادرستو پاسخ  »ب«و  »آ«پاسخ درست پرسش  -183

  آ) تبادل الکترون در عناصر نشانه چه رفتاري است؟

  سدیم به نسبت خود اتم سدیم چگونه است؟ یون ب) شعاع

  ایی هر اتم وابسته به چیست؟پ) رفتار شیمی

  هاي الیه ظرفیت ) فیزیکی ـ بیشتر ـ شمار الکترون2  هاي الیه ظرفیت شیمیایی ـ بیشتر ـ شمار الکترون )1

  هاي قابل تبادل براي تشکیل یون ) فیزیکی ـ کمتر ـ شمار الکترون4  قابل تبادل براي تشکیل یون  ) شیمیایی ـ کمتر ـ شمار الکترون3

اي  ـ نقطـه  الکترون منفرد در آرایش الکترون زیر پیرامون عنصري که در دوره سوم جدول تناوبی جاي دارد و داراي بیشترین شمار کدام گزینه -184

  است، درست است؟

  رسد. ره خود میدو ) با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب هم1

  ) در گروه چهاردهم جدول تناوبی جاي دارد.2

  خواهد بود. p43اتم آن ) آخرین زیرالیه3

  خواهد بود. 16) عدد اتمی آن 4

  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -185

  اتمی، کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک نوع اتم تشکیل شده است. آ) یون تک

  شوند. ، ترکیب یونی دوتایی نامیده میCaOهاي یونی همچون  ب) ترکیب

  واد مولکولی قرار دارد.مکلر در دسته  پ) گاز

  هاي هر عنصر نیز مشخص است. ت) در فرمول مولکولی، افزون بر نوع عنصرهاي سازنده، شمار اتم

  چهار) 4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
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  در کدام دو جفت ترکیب زیر، نسبت شمار کاتیون به آنیون با هم برابر است؟ -186

  ت) لیتیم یدید  منیزیم فلوئوریدپ)   ب) آلومینیم نیترید  آ) پتاسیم سولفید

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

 224کلـوین و در انتهـاي الیـه برابـر      293دهد، اگر دما در سطح زمین  رخ می ....................با توجه به این که تغییرات آب و هواي زمین در الیه  -187

  کلوین باشد، ارتفاع این الیه چند کیلومتر خواهد بود؟

  13) استراتوسفر ـ 4  13) تروپوسفر ـ 3  5/11) استراتوسفر ـ 2  5/11) تروپوسفر ـ 1

  هاي زیر درست هستند؟ یک از گزاره کدام - 188

  یابد. ترین الیه هواکره به زمین، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا افزایش می آ) در نزدیک

  یابد. کاهش میطور پیوسته  ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دما به

  پاك و خشک، سومین گاز نجیب است. يترین گاز نجیب موجود در گازهاي سازنده هوا پ) فراوان

  هاي اخیر، دچار تغییر شده است. ت) نسبت گازهاي سازنده هواکره با توجه به آلودگی هوا در سال

  ب ـ) آ 4  ) پ3  ت ـپ  ـ) ب 2  ت ـ) پ 1

Cهواي مایع با دماياز اي  اگر نمونه -189 200 ها را از راسـت   داشته باشیم، با تقطیر این نمونه ترتیب جدا شدن گازها به چه صورتی است؟ (گزینه

  به چپ بخوانید)

  اکسید دي ) هلیم ـ نیتروژن ـ آرگون ـ اکسیژن ـ کربن2  ید ـ رطوبت هوااکس دي ) نیتروژن ـ اکسیژن ـ آرگون ـ کربن1

  اکسید ـ رطوبت هوا دي ) نیتروژن ـ آرگون ـ اکسیژن ـ کربن4  اکسید ـ اکسیژن ـ آرگون ـ نیتروژن دي ن) رطوبت هوا ـ کرب3

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -190

  شود. اکسید تولید می دي ها، گاز کربن سنگ با اکسیژن کافی همانند سوختن چربی کنش زغالا) در و1

  اکسید را در حضور اکسیژن داراست. دي اکسید، قابلیت تبدیل به کربن دي مونوکسید به علت پایداري کمتر از کربن ) کربن2

  مونوکسید نسبت به هوا کمتر است به همین دلیل قابلیت انتشار آن در هوا کم است. ) چگالی گاز کربن3

  شود. هاي بدن می افتشتر است که مانع از رسیدن اکسیژن به بمونوکسید از اکسیژن بی گاز کربن ) میل ترکیبی هموگلوبین خون با4

  از راست به چپ بخوانید.) ترتیب ها را به ند؟ (گزینها ذاري شدهگ درستی نام چه تعداد از ترکیبات زیر یونی هستند و چه تعداد از ترکیبات زیر به -191

 Fe N3   : فسفر پنتا برمید PBr5  نیترید (III): آهن 2

 Cr O2   : روي اکسید ZnO  اکسید  (III): کروم 3

 CS2کربن سولفید :   

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

  کدام است؟ (II)به نسبت ضریب آب در واکنش  (I)نسبت ضریب بخار آب در واکنش  -192

I) CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)   4 3 2 2   

II) MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)   2 2 2 2   

1 (3  2(
1

3
  3 (2  4 (1  
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  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -193

  شود. هاي فسیلی با اکسیژن کافی، نوري به رنگ آبی مشاهده می آ) از سوختن گوگرد همانند سوختن سوخت

  هنی در برابر خوردگی بیشتر است.آب) مقاومت وسایل آلومینیمی به نسبت وسایل 

Feصورت بوکسیت ( ) فلز آهن بهپ O2   به همراه ناخالصی) در طبیعت وجود دارد. 3

  شود. ت) از واکنش آلومینیم با محلول اسیدها، گاز هیدروژن تولید می

  ) یک4  ) دو3  ) سه2  چهار  )1

  ؟بی استومتعلق به کدام گروه جدول تنا ،س مقابلبا توجه به ساختار لووی Xعنصر  -194

  17) گروه 1

  16) گروه 2

  15) گروه 3

  14) گروه 4

 نسبت مجموع شمار جفت الکترون ناپیوندي به شمار مجموع جفت الکترون پیوندي در کدام گزینه بیشتر است؟ -195

( C , N , O , S , Cl , I)6 7 8 16 17 53   

1(CO 2
3    2(SOCl2    3(N O2    4(ICl2    

دهد که در صنایع پالستیک، رنگ و ... کاربرد دارد. بـا   شکل زیر ساختار آبیتیک اسید را نشان می -196

  در کدام گزینه آمده است؟ »ب«و  »آ«هاي  توجه به آن، پاسخ درست پرسش

  

م حالل براي پاك کـردن آن  اگر لباس شما به آبیتیک اسید آغشته شده باشد، بهتر است از کدا )آ

  استفاده کنید؟ آب یا هگزان؟

اسـتیک  اتـیلن گلیکـول، اوره،   «هاي  املی موجود در این ترکیب در چه تعداد از ترکیبع ب) گروه

  وجود دارد؟» و وازلین اسید

  

  1) هگزان ـ 4  2) آب ـ 3  1) آب ـ 2   2) هگزان ـ 1

  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -197

  اتم هیدروژن است. 23کربن، داراي  12با  چربیآ) اسید 

ب) ساختار
 

  مربوط به یک اسید چرب است. 

  گریز و ناقطبی است. پ) بخش زنجیر هیدروکربنی یک اسید چرب، آب

  دروالس است. ها، از نوع وان ت) نیروي بین مولکولی غالب در چربی

  چهار) 4  سه) 3  ) دو2  ) یک1

هـا فقـط مربـوط بـه      هـا اسـت و چـه تعـداد از آن     هاي زیر، ویژگی مشترك کلوییدها و محلـول  داد از ویژگیترتیب از راست به چپ، چه تع به -198

  ها است؟ سوسپانسیون

  »نشین شدن ـ پخش کردن نور ـ پایداري همگن بودن ـ ته«

  2ـ  3) 4  2ـ  1) 3  1ـ  1) 2  1ـ  2) 1
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  اتم کربن است، برابر چند گرم است؟ 14شامل  Rدر آن گروه  دست آمده از کربوکسیلیک اسیدي که جرم مولی براي صابون جامد به -199

(K , Na , O , C , H g mol )      129 23 16 12 1   

1 (220  2 (241  3 (280  4 (264  

ماده مجهولی تحویل آزمایشگاه تشخیص مواد داده شده است. مسئول آزمایشگاه مقداري از ماده مجهـول را بـه آب اضـافه کـرده و مشـاهده       -200

  . ....................توان نتیجه گرفت که  شود. با توجه به این مشاهده می ل میکند محلول یکنواختی حاص می

  تواند وازلین باشد. ماده مجهول می  )1

  ) ماده مجهول قابل انحالل در اتانول نیست.2

  به ماده مجهول ممکن است شاهد انعقاد محلول باشیم. ) با اضافه کردن متانول3

  م کلرید باشد.تواند پتاسی ) ماده مجهول می4

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -201

  توان مقداري کلسیم کلرید به آن اضافه کرد. ) براي افزایش میزان کف مخلوط آب و صابون، می1

  کنندگی آب چشمه بیشتر از آب دریاست. ) قدرت پاك2

  کنند. وشو بازي می هاي آب و چربی را به هنگام شست نقش پلی میان مولکول هاي صابون ) مولکول3

  .شود می  کنندگی آن ) آنزیم موجود در مواد شوینده همانند افزایش دما باعث افزایش قدرت پاك4

  است؟ نادرستاتم کربن در زنجیر آلکیل سیرشده آن  14ننده غیرصابونی با ک هاي زیر پیرامون پاك چه تعداد از گزاره -202

  دوست است. ی دو، آبفآ) بخش آنیونی آن با بار من

  صابون جامد، در آب سخت نیز قابلیت شستشو دارد.ب) برخالف 

  اتم هیدروژن وجود دارد. 32ن آپ) در فرمول مولکولی 

  د.ده ت) با آب و چربی کلوئید پایدار و ناهمگن تشکیل می

  ) سه4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

  .................... جز بههاي زیر درست هستند  همه گزینه -203

  کند. میرنگ  را آبی pHخالف محلول جوهرنمک، رنگ کاغذ ) صابون همانند محلول سود بر1

  کنند. ها عمل می کنش میان ذره هاي غیرصابونی براساس برهم نندهک ) پاك2

  شود. ) از واکنش مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید به همراه آب، گاز اکسیژن تولید می3

  افزایند. هاي فسفات می ها ماده شیمیایی کلردار و نمک ترتیب به آن شوینده بهکنندگی مواد  کشی و قدرت پاك ) براي افزایش خاصیت میکروب4

  پس از یونش باشد، درصد یونش آن تقریباً کدام است؟ HXهاي حاصل از محلول اسید ضعیف  گر غلظت نسبی گونهاگر نمودار زیر بیان - 204

  

1 (50  

2 (42  

3 (38  

4 (33  
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  از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ترتیب  هاي زیر به گزاره نادرستیدرستی یا  -205

  شود. آ) محلول آمونیاك افزوده شده به آب باعث افزایش یون هیدرونیوم در آب می

  خاصیت بازي دارد. ها میوهتمامی ب) آهک برخالف 

  پ) محلول اسید و بازها داراي رسانایی الکتریکی هستند.

  ) نادرست ـ نادرست ـ نادرست4  ) نادرست ـ نادرست ـ درست3  ) نادرست ـ درست ـ درست2  ) درست ـ درست ـ درست1

CHو HNO3کدام گزینه نمودار مناسبی براي یونش - 206 COOH3 با غلظت/ M0   است؟ 1

1 (  

2 (  

3(  

4(  

  کدام گزینه زیر درست است؟ -207

  شود. اکسید در آب، دو مول یون هیدرونیوم حاصل می ) از حل شدن یک مول گوگرد تري1

  شود. اکسید در آب، محلولی اسیدي حاصل می م) از حل شدن باری2

  است. 5) در واکنش حل شدن یک مول دي نیتروژن پنتا اکسید در آب، مجموع ضرایب مواد برابر 3

  شود. ) انحالل لیتیم اکسید در آب باعث کاهش یون هیدروکسید در آب می4
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  درستی انجام شده است؟ در کدام گزینه بههاي زیر  مقایسه رسانایی الکتریکی محلول -208

  01/0موالر هیدروفلوئوریک اسید با درجه یونش  02/0آ) محلول 

  اسید موالر هیدرویدیک 410ب) محلول

  02/0موالر استیک اسید با درجه یونش  015/0پ) محلول 

  پ ب ) آ4  آ پ ) ب3  پ آ ) ب2  ب پ  ) آ 1

هـا در دمـاي    یکسان است و آزمـایش  HYو  HXهاي زیر درست هستند؟ (مقدار غلظت اسیدهاي  یک از گزاره نش زیر، کدامبا توجه به دو واک -209

  اند.) یکسانی انجام شده

I) HX(aq) H (aq) X (aq)     

II) HY(aq) H (aq) Y (aq)    

  است. (I)بیشتر از واکنش  (II)آ) ثابت یونش واکنش 

  باشد. CNتواند یون می Xب) 

  است. IIبیشتر از اسید  Iپ) غلظت یون هیدرونیوم حاصل از یونش اسید 

  اسید باشد. فورمیکتواند  می HXت) 

  ) پ4  پ ـت  ـ) ب 3  ت ـپ  ـ) آ 2  ب ـ) آ 1

) را در نظر bهیدروفلوئوریک اسید (موالر  1محلول ) و aموالر هیدروکلریک اسید ( 1اگر واکنش مقدار یکسانی از نوار منیزیم با یک لیتر محلول  -210

  هاي زیر صحیح است؟ ، چند مورد از مقایسهمبگیری

a) زمان پایان واکنشآ b   

aب) حجم گاز آزاد شده قبل از پایان واکنش در زمان یکسان b   

aکنشپ) جرم جامد موجود در مخلوط قبل از پایان وا b   

aت) غلظت یون هیدرونیوم b    

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1
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211- 4 (3/0  

  

  

  

  
  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 30/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)ادبیات ادبیات 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  )19پایه دوازدهم: درس اول و درس دوم (صفحه 

  پایه دهم: درس پنجم و ششم

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  )22: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه پایه دوازدهم

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درش ششم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  هاي دوم و سوم پایه دوازدهم: درس

 پایه دهم: از درس هفتم تا انتهاي درس نهم

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

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس یازدهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

) و درس اول کتاب 48ـ درس دوم تا انتهاي (صفحه  24پایه دوازدهم: درس اول از صفحه 

  کار

 پایه دهم: درس سوم و درس سوم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

)، درس سوم ـ فصل دوم: 15پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه 

  درس اول

  : فصل دوم1پایه دهم: ریاضی

 : فصل چهارم2پایه یازدهم: ریاضی

  شناسیشناسی    زیستزیست
  )1) + فصل دوم + فصل سوم (گفتار 3پایه دوازدهم: فصل اول (گفتار

 پایه دهم: فصل سوم و چهارم

 فصل دوم و سوم شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  اي حرکت با شتاب ثابت ـ فصل دوم: تا ابتداي تکانهپایه دوازدهم: فصل اول: از ابتد

 پایه دهم: فصل چهارم: از ابتداي گرما تا انتهاي فصل

  شیمیشیمی
  پایه دوازدهم: کل فصل اول

) ـ فصل سوم تا 65پایه دهم: فصل دوم از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه 
 )100ها (صفحه  شونده ابتداي محلول و مقدار حل

  بانبانحساحسا

  )34الی  13پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم ـ فصل دوم: درس اول (صفحه 

  )46الی  28: فصل دوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  )109الی  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1: فصل چهارم: درس 1پایه یازدهم: حسابان

  هندسه/گسستههندسه/گسسته

ي معادله هم نهشتی ـ پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم و درس سوم تا ابتدا

  : فصل اول: درس دوم3هندسه

 پایه دهم: فصل سوم

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
ـ فصل دوم تا ابتداي تکانه   پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي سقوط آزاد 

 پایه دهم: فصل پنجم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس دوم9پایه دوازدهم: فصل اول: درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه 

 ل سومپایه دهم: فص

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 سوم و چهارم)  فصلبخش اول (  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 8و  5و  2پایه دهم: دروس 

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 پایه دهم: از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم

  جغرافیاجغرافیا
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: درس ششم و هفتم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )27تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس چهارم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 پایه دهم: منطق: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 درس دوم و سوم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 
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  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  116  101  حسابان  5

  131  117  هندسه  6

  145  132  ریاضیات گسسته  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

  ويويــآموزشی علآموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی نظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی 
  

  
  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 
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     »1«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ  یاضیردفترچه نامه  پاسخ

  فارسی  

  اند. بررسی سایر موارد: درست معنا شده» هـ«و » ج«هاي مورد  ـ واژه» 1«گزینه  -1

  درخت انگور، رزتاك»: و«سرزمین، کشور/ ملک»: د«گرد/  نگهبان، شبداروغه»: ب«افشره/ عصاره»: الف«

  ) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه)نژاد طباطبایی(

  ) (پایه دهمـ  ترکیبیـ  معنی واژه)نژاد طباطبایی(صبح)/ نجابت (بزرگواري)/ محنت (اندوه)  ةسپیداند: فلق ( رو نادرست معنا شده هاي روبه ـ واژه» 2«گزینه  - 2

  عناي دعاي خیر به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات به معناي عزم و اراده است. در م» تهم«ـ در بیت سوم » 3«گزینه  -3

  پایه دوازدهم ـ درس اول ـ معنی واژه)) (نژاد طباطبایی(

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ امال)نژاد طباطبایی(نادرست نوشته شده است. » مفرّح« ةواژ ـ» 4«گزینه  -4

  ) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال)نژاد طباطبایی(اند.  نادرست نوشته شده» صورت«و » حیات«هاي  ـ واژه» 2«گزینه  -5

  ) (پایه دهم ـ درس نهم ـ امال)نژاد طباطبایی(اند.  نادرست نوشته شده» اجل«و » طالع«اي ه ـ واژه» 1«گزینه  -6

   ت)تاریخ ادبیاـ  ترکیبییه دهم ـ ) (پانژاد طباطبایی(ی سروده شده است. مـ بیت چهارم در حوزه ادبیات تعلی» 4«گزینه  -7

خضر، کوثر و آب حیات و تشبیه هجر بـه آتـش وجـود     ۀچشمسجع دارند، تشبیه معشوق به » تري ـ خوشکوثري   «ـ در بیت سوم » 3«گزینه  - 8

  هاي ادبی) ) (پایه دهم ـ درس هفتم ـ آرایهنژاد طباطبایی(مراعات نظیر وجود دارد. » چشمه و آب«دارد. بین 

  ها: دارد. بررسی سایر گزینه» هام تناسبیا» «مهر«ـ در بیت نخست واژه » 1«گزینه  - 9

  ) آرزو2) رایحه  1بو»: 2« ۀگزین

  ) وزیر مصر2) محبوب  1عزیز»: 3« گزینۀ

  هاي ادبی) ) (پایه دهم ـ درس ششم ـ آرایهنژاد طباطبایی(شیرین  ) شخصیت2) طعم شیرین  1شیرین»: 4« گزینۀ

  »:4« گزینۀهاي  ـ آرایه» 4«گزینه  -10

و آمیزي: ترش نشسـتن   حس/  ) تیزي کردن: کنایه از خشم گرفتن و تندي کردن2  ) ترش نشستن: کنایه از اخم کردن و عصبانی شدن1 کنایه:

تـرش، شـور،   «) مزه تند و تیز داشتن (معناي غیراصلی)، در این معنـا بـا   2هیجان و اشتیاق (معناي اصلی) ) شور و 1 شور: ایهام تناسب:/  شیرین گفتن

  )هاي ادبی ـ ترکیبی آرایه(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  تناسب دارد.» شیرین

  ها:  بررسی سایر گزینهشود.  ایهام دیده نمی» 1«ـ در گزینه » 1«گزینه  - 11

  تشبیه تر گلفجناس / د جهانجان و »: 2« گزینۀ

  »ش«و » ز«و » آ«آرایی  یاقوت استعاره از دهان و شمشاد استعاره از قد معشوق / واج»: 3« گزینۀ

 قتشخیص و استعاره / اغراق در دلبري مژگان معشو مژگان»: 4« گزینۀ

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

  ها: الیه است. بررسی سایر گزینه ها، ضمیر مضاف ـ ضمیر بیت نخست نقش مفعولی دارد، در دیگر گزینه» 1«گزینه  -12

  رود. آشوب و فریادم از زمین بر آسمان می»: 2« گزینۀ

  این زمان گوشم بر چنگ است.»: 3« گزینۀ

  ) (پایه دهم ـ درس ششم ـ دستور)نژاد طباطبایی(دارم.  که دست از دامنت برنمی»: 4« گزینۀ

  ) (پایه دهم ـ درس هشتم ـ دستور)نژاد طباطبایی(الیه است.  مضافالیه مضافداراي هسته» اشتیاق جمالش» «2«ـ در بیت گزینه » 2«گزینه  -13

  ها:  لفظی است. بررسی سایر گزینه ۀقرینبه » است«حذف فعل  »3«ـ دربیت گزینه » 3«گزینه  -14

 ]خورم می[ سوگند»: 1« گزینۀ

  رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب (دارد)»: 2« گزینۀ

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور)نژاد طباطبایی(تعذیب دالرام به از ذلّ شفاعت (است) »: 4« گزینۀ
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 ـ آزمون آزمایشی پیشروي یاضیردفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

 دارد در حالی که در ابیات دیگر فعل اسنادي است. » وجود داشتن«مفهوم » 3«در گزینه » باشد«ـ فعل » 3«زینه گ - 15

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ دستور)نژاد طباطبایی(

  ها: آوا ندارد. بررسی سایر گزینه اي هم هیچ واژه» 4«ـ در بیت گزینه » 4«گزینه  -16

  متبوع (تبعیت شده)»: 1« گزینۀ

  باد) یصبا (نام نوع»: 2« زینۀگ

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور)نژاد طباطبایی(قالب (جسم و شکل) »: 3« گزینۀ

  هاي دیگر به ناپایداري ظلم اشاره شده. شود. در گزینه ـ مفهوم بیت نخست این است که نادان تا زمان مرگ دانا نمی» 1«گزینه  -17

  م ـ قرابت معنایی)) (پایه دهم ـ درس نهنژاد طباطبایی(

  ها: ناپذیري خداست. بررسی سایر گزینه ناپذیري و وصف شناخت سؤالو عبارت » 4«ـ مفهوم مشترك گزینه » 4«گزینه  -18

  )معنایی قرابت) (پایه دوازدهمـ  درس اولـ  نژاد طباطبایی(تحیر از سخن رمزي »: 3« گزینۀ: تحیر از زیبایی معشوق/ »2« گزینۀتحیر از عشق/ »: 1« گزینۀ

  ها:  از خود بیخود شدن هنگام دیدار معشوق است. بررسی سایر گزینه» 3«مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه ـ » 3«گزینه  -19

  کند.  زیبایی ایجاد عشق می»: 1« گزینۀ

  همه عاشقند. »: 2« گزینۀ

  )رس اول ـ قرابت معنایید(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ به جایی برو که قدرت را بدانند. »: 4« گزینۀ

  اهللا / رازداري عارفانه فناي فی»: 4« نۀگزیـ مفهوم بیت اول » 4«گزینه  - 20

  ها: مفاهیم مشترك سایر گزینه هر چه از دوست رسد نیکوست»: 4« نۀگزیمفهوم بیت دوم 

  رسانی خداوند روزي»: 1« گزینۀ

  ضرورت راستی و درستی»: 2« گزینۀ

  )قرابت معنایی ـ ترکیبی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  ول تسبیح خداوندند.موجودات مشغ همۀ»: 3« گزینۀ

  ها: بررسی سایر گزینه است.» فقر اقتصادي«ـ مفهوم مشترك بیت صورت سؤال با این گزینه » 4«گزینه  -21

  امید به گشایش کار»: 1« گزینۀ

  .کرامت خداست دهندة مژدهگل، »: 2« گزینۀ

  )درس دوم ـ قرابت معنایی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  باید درید. اي نیز در نیک نامی می عالم رندي، جامه شدة چاكامن در مقابل د»: 3« گزینۀ

  معشوق اشاره شده است.توجهی به غیر ر ابیات دیگر به بیکه د م بیت نخست غم فراوان عشق است درحالیـ مفهو» 1«گزینه  -22

  ـ قرابت معنایی) رس هفتمدـ  دهمپایه ) (نژاد طباطبایی(

  ها: بررسی سایر گزینه شناخت ناپذیري خدا و پدیدار شدن او در آفرینش است.» 2«و گزینه  سؤالـ مفهوم مشترك بیت » 2«گزینه  - 23

  من در راه عشق حیرانم.»: 1« گزینۀ

  رسیدن به فنا»: 3« گزینۀ

   ـ قرابت معنایی)شم درس ش ـپایه دهم ) (نژاد طباطبایی( انشقاقراري ع بی»: 4« گزینۀ

  ناتوانی و حیرت عقل در توصیف زیبایی ممدوح است.» 3«و گزینه  سؤالـ مفهوم مشترك عبارت » 3«گزینه  -24

  ـ قرابت معنایی)پایه دهمـ  درس هشتم ) (نژاد طباطبایی(دل کندن از دنیا »: 4« گزینۀتضاد عقل و عشق / »: 2« گزینۀزیبایی بسیار معشوق / »: 1« گزینۀ

  داند. که بیت دوم مقاومت نکردن در برابر ظلم را نشانه گناه می بر مدارا با دشمن است درحالی تأکید» 2«ـ مفهوم بیت نخست گزینه » 2«نه گزی - 25

  ت معنایی)ـ قرابدرس نهم ـ پایه دهم ) (نژاد طباطبایی( بر بخشش تأکید»: 4« گزینۀافتد /  مرگ براي همه اتفاق می»: 3« گزینۀنفی حرص / »: 1« گزینۀ

  زبان عربی  

جمیع األصنام: همـه   /») 4«و » 1«هاي  شکند (رد گزینه یکسر: می /») 3«فأساً: تبري (رد گزینه  /») 1«دارد (رد گزینه  ـ یحمل: برمی» 2«گزینه  -26

  ول ـ ترجمه)) (پایه دوازدهم ـ درس اگروه مؤلفان علوي(») 4«و » 1«هاي  الکبیر: بزرگ (رد گزینه /») 3«ها (رد گزینه  بت
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     »3«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ  یاضیردفترچه نامه  پاسخ

» 2«هاي  لیس فلماً خیالیاً: یک فیلم خیالی نیست (رد گزینه /») 4«و » 2«هاي  پنداري (رد گزینه تظنّ: می /») 3«ـ هل: آیا (رد گزینه » 1«گزینه  - 27

  ـ ترجمه) سومـ درس  هم) (پایه دگروه مؤلفان علوي(») 4«و 

  سدي: بیهوده (رد گزینه»). 3«و » 1«هاي  شود (رد گزینه یترَك: رها می /») 1«رد گزینه پندارد ( یحسب: می /») 2«ـ أ: آیا (رد گزینه » 4«گزینه  -28

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)گروه مؤلفان علوي(») 2«

و » 2«هـاي   گزینه کسی (رد من: چه /») 4«و » 1«هاي  ذنوبهم: گناهانشان (رد گزینه /») 1«ـ استغفروا: طلب آمرزش کردند (رد گزینه » 3«گزینه  -29

  ـ ترجمه) سومهم ـ درس د) (پایه گروه مؤلفان علوي(») 4«الذنوب: گناهان (رد گزینه  /») 4«و » 2«هاي  آمرزد (رد گزینه یغفر: می /») 4«

الثمـرات:   /») 4«و » 3« هـاي  أخرج: بیرون آورد (رد گزینه /») 1«ماء: آبی (رد گزینه  /») 4«و » 3«هاي  أنزل: فروفرستاد (رد گزینهـ » 2«گزینه  -30

  ـ ترجمه) چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي(») 4«و » 1«هاي  ها (رد گزینه میوه

 /») 4«العـزّة: بزرگـواري (رد گزینـه     /») 2«قولهم: سخنشان (رد گزینه  /») 4«و » 3«هاي  حزنک: تو را غمگین نسازد (رد گزینهـ الی» 1«گزینه  -31

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)گروه مؤلفان علوي(») 4«و » 3«هاي  ینهجمیعاً: همگی (رد گز

» 2«هاي  نامند (رد گزینه یسمون: می /») 4«و » 1«هاي  سنویاً: ساالنه (رد گزینه /») 2«و » 1«هاي  گیرند (رد گزینه ـ یحتفل: جشن می» 3«گزینه  - 32

  ـ ترجمه) سوم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي() »4«و » 2«هاي  مهرجان: جشنواره (رد گزینه /») 4«و 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -33

  طور که خدا به تو نیکی کرد. نیکی کن همان»: 2«ه نگزی

  خشمگین نشو پس همانا خشم مایه تباهی است.»: 3«گزینه 

  ترجمه)ـ  ترکیبی) (علوي گروه مؤلفان(کند.  اندازه توانش تکلیف نمی خداوند کسی را جز به»: 4«گزینه 

  ترجمه)ـ  ترکیبی) (گروه مؤلفان علوي(» پروردگارا آنچه را که به آن هیچ توانی نداریم بر ما تحمیل مکن.«ـ ترجمه درست: » 4«گزینه  -34

: یدعو إلـی التفرقـۀ (رد   کند به تفرقه دعوت می /») 2«و » 1«هاي  کسی را ببیند: رأي أحداً (رد گزینه /») 2«ـ هرکس: من (رد گزینه » 4«گزینه  -35

  )تعریبـ  چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي(ها)  گزینه سایر مزدور دشمن: عمیل العدو (رد /») 2»  گزینه

  ترجمه متن: 

ندهند و اسالم  دهد که معبودات مشرکان را دشنام فرمان می رسالت اسالم استوار است بر منطق و دوري از بدي کردن. قطعاً قرآن به مسلمانان«

کند. پافشاري کردن بر نقاط اختالف و دشمنی جایز نیسـت زیـرا کسـی از آن     شمارد و بر آزادي عقیده تأکید می سایر ادیان الهی را محترم می

بـه همبسـتگی   ها. قرآن ما را  داري عقیده هریک از آن آمیزي داشته باشند با نگه برد و بر همه مردم واجب است که همزیستی مسالمت سود نمی

زنـدگی  شود. مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند و در مسـاحتی پهنـاور    گر می جلوه حجدهد و اتحاد مسلمانان در گردهمایی  فرمان می

  »کنند. می

  ها: ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -36

  آزادي عقیده از اعتقادات مشرکان است. »: 1«گزینه 

  اساس اسالم است.  دوري از بدي کردن کار مهم در»: 2«گزینه 

  ما باید معبودات کافران را دشنام دهیم.  »: 3«گزینه 

  )مطلبدرك ـ  چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي(دهد.  قرآن تفرقه بین مردم را به ما دستور می»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بر ما جایز نیست ... ترجمه گزینه» 1«گزینه  -37

  پافشاري بر دشمنی»: 1«گزینه 

  آمیز همزیستی مسالمت»: 2«ه گزین

  هاي مردم   داري عقیده نگه»: 3«گزینه 

  )مطلبدرك ـ  چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي( مان منطق در زندگی»: 4«گزینه 
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  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«نه گزی -38

  مساحت زندگی مسلمانان پهناور است.»: 1«گزینه 

  دارد.  حترم میهاي الهی را م قرآن سایر دین»: 2«گزینه 

  هاي قرآن کریم است.  همبستگی از توصیه»: 3«گزینه 

  ) طلب) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ درك مگروه مؤلفان علوي(پافشاري بر نقاط اختالف بر ما واجب است. »: 4«گزینه 

  ها:  شود؟ ترجمه گزینه گر می ـ چگونه همبستگی مسلمانان جلوه» 2«گزینه  - 39

  آمیزشان مسالمت با همزیستی»: 1«گزینه 

  در گردهمایی حج»: 2«گزینه 

  با احترام گذاشتن به ادیان الهی »: 3«گزینه 

  ) طلب) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ درك مگروه مؤلفان علوي( با دوري کردن از بدي»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -40

  د ثالثیمزیمجرد ثالثی»: 1«گزینه  

  الجملۀ فعلیۀٌافتعال / الجملۀ اسمیۀٌمضارع / انفعالفعل أمر»: 2«گزینه 

  ه و ترکیب)) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیگروه مؤلفان علوي(افتعال استفعال»: 3«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -41

  تفاعلمضارع / مفاعلۀفعل أمر»: 1«گزینه 

  مزید ثالثیمجرد ثالثی»: 3«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیه و ترکیب)گروه مؤلفان علوي( فعلیۀٌتفاعل / اسمیۀٌتفعیل»: 4«ه نگزی

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -42

  الیه مضاف مصدر و مفرد / صفتجمع تکسیر»: 2«گزینه 

  مصدر و مفرد جمع سالم»: 3«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیه و ترکیب)گروه مؤلفان علوي( الیه مضافأصله ح ف ظ / خبرأصله: ح ت ظ»: 4«گزینه 

  )گذاري ـ حرکتترکیبی ) (گروه مؤلفان علوي( ال تَفَرَّقواواقرّاعتَصموا / ال تُفَـ اعتَصموا» 1«گزینه  -43

  ورود دارید؟ هاي بلیتچند نفر است و آیا  همراهانـ تعداد » 3«گزینه  -44

  درس سوم ـ واژگان)) (پایه دهم ـ گروه مؤلفان علوي(مناسب جاهاي خالی هستند. » بطاقات«و » المرافقین«با توجه به صورت سؤال دو واژه 

  )واژگانترکیبیـ  ) (گروه مؤلفان علوي(ها تضاد وجود ندارد.  متضاد هستند. در سایر گزینه» النور: نور«با » ها الظلمات: تاریکی«ـ واژه » 4«گزینه  - 45

  ـ دو فعل مزید وجود دارد:» 1«گزینه  -46

  ماضی باب مفاعلۀ) حاول1َ

  ) قواعدـ  اولدرس ـ پایه دوازدهم ) (گروه مؤلفان علوي( مضارع باب إفعال) ینقذ2

  ترتیب این حرف وجود دارد: ها به شود، اما در سایر گزینه ـ در این گزینه حرف مشبهۀ بالفعل دیده نمی» 3«گزینه  -47

  قواعد)ل ـ درس او) (پایه دوازدهم ـ گروه مؤلفان علوي(کأنَّ ـ أنّ ـ لیت 

  ها: درستی آمده. بررسی سایر گزینه ـ یبتَعد مضارع باب افتعال است که به» 2«گزینه  - 48

  : تفعلیتأکّد»: 1«گزینه 

  تَتَساقَطُ: تفاعل»: 3«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ دروس سوم و چهارم ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي( یحاوِلُ: مفاعلۀ»: 4«گزینه 
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  ها: اسم آمده اما در سایر گزینه این گزینه النفی جنس است که بر سرفقري ... در  : هیچـ الفقرَ» 4«گزینه  -49

  التسبوا: دشنام ندهید (نهی)»: 1«گزینه 

  شوم (نفی) ال أملک: مالک نمی»: 2«گزینه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي(شود. (نفی)  ال ییأس: ناامید نمی»: 3«گزینه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي() ولکنّ 2 ) إن1َّـ در این عبارت دو حرف مشبهۀ بالفعل وجود دارد: » 2«گزینه  -50

  دین و زندگی

و آیـه  اشاره به نیازمندي به خدا در پیدایش و بقا دارد زیرا موجودات از هر جهتی به خداوند نیازمنـد هسـتند    ،»انتم الفقراء« هآیـ » 4«گزینه  - 51

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)طور دائمی و در هر لحظه دارد.  اشاره به نیازمندي در پیدایش و بقا به یسأله من فی السماوات

ستیابی به این معرفت که انسان با دشود.  برداشت می» انتم الفقراء«ـ وامدار بودن به معناي نیازمند بودن موجودات به خداوند از آیه » 2«گزینه  - 52

رسد اما هدفی قابل دسترس و ممکن اسـت بـه خصـوص     هر چیزي خدا را ببیند (معرفت عمیق و واال) در نگاه نخست مشکل (صعب) به نظر می

  باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(براي جوانان و نوجوانان. 

اش با خدا بیشتر شود (علـت)   دانند، هر چه معرفت انسان به خود و رابطه خود را نیازمند عنایات پیوسته او می هاي آگاه ـ انسان» 1«گزینه  -53

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(معلول) د. کن شتر ابراز میینیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و عجز خود را ب

شود که خداونـد حتـی    موجب عبودیت و بندگی و دعا به درگاه الهی می» انتم الفقراء الی اهللا« اـ درك عمیق از نیازمندي به خد» 4«گزینه  -54

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)است. ...» اللهم ال تکلنی «براي یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از انسان نگیرد و مصداق آن حدیث 

فـی   او ال تفکرو«استناد حدیث شریف برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت اوست و مقبول است ولی در حدیث ـ به » 3«گزینه  -55

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)تفکر در ذات خدا استثنا شده است. » اهللا ذات

خدایی که یگانه باشد احد است  »اهللا الصمد لم یلد و لم یولد«فرماید  نیازي اوست لذا خداوند می ـ علت مولود نبودن خداوند، بی» 4«گزینه  -56

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)شود.  استفاده می» لم یکن له کفواً احد« آیههمتایی از  و براي بی

 قل اهللا خـالق کـل  «وم جهان از آیه اشاره دارد. بنابراین آفرینش عمبه عمومی بودن یا همگانی بودن  »کل شیء«ـ در هر دو مفهوم کلید واژه » 3«گزینه  - 57

کل«ربوبیت است از آیه و هدایت همگانی که مربوط به توحید در » شیء رب و هو (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)شود.  برداشت می» شیء  

  توحید در خالقیت ـ خداوند در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد» 1«گزینه  -58

  توحید در والیت حق تصرف داشتن

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم) توحید در ربوبیت هدایت به سوي هدف معین

دقت کنیـد  » 3«در گزینه  »کنیم مجدداً خلق می«و » 2«در گزینه  »زندگی بخشیدیم«و » 1«در گزینه  »آفرینش«هاي  ـ به کلید واژه» 4«گزینه  - 59

   (باغانی) (ترکیبی) را بیان داشته است. »ربوبیت الهی«و  »قطعیت وقوع معاد«و  »حتمی بودن قیامت«، »4«که همگی نشان از خالقیت است. گزینه 

الق کـل  خقل اهللا «اب و نتیجه توحید در خالقیت است و آیه شریفه ـ آیه شریفه مربوط به توحید در مالکیت است و این توحید بازت» 3«گزینه  -60

(باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)به توحید در خالقیت اشاره دارد. » شیء 

ه هاي انسان در ترازوي عدل پروردگار سـنجید  شود و اعمال و افکار و نیت ت، رسیدگی به اعمال آغاز میماـ با آماده شدن صحنه قی  »3«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)شود.  می

  هاي غلط: گزینهبررسی ـ » 4«گزینه  -62

اشاره بـه  »: 3«اشاره به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی دارد. / گزینه »: 2«اشاره به امکان معاد و قدرت نامحدود الهی دارد. / گزینه »: 1«گزینه 

  )چهارم(پایه دهم ـ درس (باغانی) امکان معاد و پیدایش نخستین انسان دارد. 

  پردازد. ره به عوامل طبیعی، به امکان معاد و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت میابا اش  »...خداست که بادها را فرستاد«آیه  ـ» 1«گزینه  -63

  )چهارم(باغانی) (پایه دهم ـ درس 

گیرد. زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده  یاعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار م ـ» 2«گزینه  -64

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)است. 

فرشتگان الهی و اعضـاي   گواهان است که به ترتیب مربوط به هر دو آیه شریفه مربوط به مرحله دوم قیامت یعنی حضور شاهدان و ـ» 3«گزینه  -65

  س ششم)(باغانی) (پایه دهم ـ دربدن است. 
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ثابت کننده  ،عدل الهی د،چه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکن بنابر عدل، خداوند وعده داده است که هر کس را به آن ـ» 2«گزینه  -66

  )چهارم) (پایه دهم ـ درس کتاب همراه(. ضرورت معاد است

  کند که شکی در وقوع آن نیست. ر روز قیامت جمع میخداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست. او قطعا شما را د ـ» 3«گزینه  -67

  )چهارم) (پایه دهم ـ درس کتاب همراه(

کند که به دنیا بازگردد و اعمال صـالح انجـام دهـد     شود و از خدا درخواست می هاي اعمالش آگاه می انسان در عالم برزخ از کاستی ـ» 1«گزینه  - 68

  )پنجمایه دهم ـ درس (باغانی) (پ» عمل صالحاًاقال رب ارجعون لعلی «

) اشاره به نظام مـرگ و  3) اشاره به خلقت اولیه 2) اشاره به قدرت خدا و زنده شدن مردگان 1اثبات امکان معاد از سه طریق است:  ـ» 4«گزینه  -69

  )چهارم) (پایه دهم ـ درس کتاب همراه علوي(زندگی در طبیعت 

ا صرفا ها صحیح است.) نامه عمل در دنی نهدنیا تفاوتی بنیادي و اساسی دارد (اول همه گزیهاي ثبت شده در  نامه عمل انسان با نامه ـ» 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم) شود. به صورت گزارش است ولی در آخرت عین عمل نشان داده می

ن حادثه آن، شنیده شـدن صـداي مهیـب اسـت.     شود و داراي سه حادثه است و اولی مرحله اول قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می ـ» 1«گزینه  -71

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم) نکته: شنیده شدن صداي مهیب همان نفخ صور است.

 آثار ماتقدم اعمال هستند نه ماتأخر.  ءدهد جز اعمالی مانند نماز و روزه که فرد مومن انجام می ـ» 2«گزینه  - 72

  ) (پایه دهم ـ درس پنجم)کتاب همراه علوي(

  دهد. (باقی) عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح (بعد روحانی) اوست. و روح در برزخ به حیات خود ادامه می ـ» 3«نه گزی -73

  ) (پایه دهم ـ درس پنجم)کتاب همراه علوي(

ن جنگ بدر مربوط بـه حیـات   ارتباط عالم برزخ با دنیا مربوط به آثار ماتأخر اعمال انسان است و گفت و گوي پیامبر با کشته شدگا ـ» 4«گزینه  -74

  ) (پایه دهم ـ درس پنجم)کتاب همراه علوي(برزخی است. 

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)قیامت »ا االنسانینبؤ«برزخ / آیه شریفه  »قال رب ارجعون«یه شریفه آ ـ» 3«گزینه  -75

  زبان انگلیسی

  خواهم. تر می ـ آن ساعت بیش از حد گران است. من یک چیز خیلی ارزان» 3«گزینه  -76

 thanباشد. » 4«و » 3«هاي  رود، بنابراین پاسخ موردنظر باید بین گزینه کار می ) بهsomethingتوضیح: صفت همیشه بعد از ضمایر مبهم (مانند 

 farیا  muchتوان از  نادرست است. در ضمن قبل از صفات تفضیلی می» 4«گزینه آید پس  رود و بعد از آن اسم یا ضمیر می کار نمی تنهایی به به

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ گرامر) استفاده کرد.» خیلی«به معنی 

  هاي بیشتري باید ساخته و به کارگران داده شوند. ـ من معتقدم آپارتمان» 4«گزینه  -77

قسمت سوم فعل آمده بعد از آن هم باید قسمت  andبط بین دو چیز مشابه است. چون قبل از را andها مجهول هستند و  توضیح: تمامی گزینه

آوریـم بنـابراین    را فقط براي اولین فعل مـی  to beآیند فعل  می andدو فعل مجهول با  صحیح است. وقتی» 4«سوم فعل بیاید، بنابراین گزینه 

  رس اول ـ گرامر)(معتمدي) (پایه دوازدهم ـ دنادرست است. » 3«گزینه 

  طور نیست؟ ـ هر کاري از ماندن در خانه بهتر خواهد بود، این» 2«گزینه  -78

فاعل جمله است در سؤال ضمیمه بـه   anythingچون ضمیر مبهم  توضیح: جمله داده شده مثبت است، بنابراین سؤال ضمیمه باید منفی باشد.

it گرامر)(معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ شود.  تبدیل می  

  سال گذشته ضرر کرده است. 6کنم که شرکت در طول  ـ تصور می» 3«گزینه  - 79

فاعل جملـه اسـت (شـرکت     ،هاي حال کامل است و چون شرکت یکی از نشانه  past / last  [over / during / forمدت زمان[توضیح: 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)کنیم.  را انتخاب می» 3«بل از فعل آمده جمله داده شده معلوم است. بنابراین گزینه ضرر کرده است) و ق

  گرفت. را نمی نکتهاي به کار کردن با او را ندارم، اما او این  ـ من این موضوع را روشن کردم که عالقه» 1«گزینه  -80

  ) جزئیات4  ) عبارت3  ) نوبت، چرخش2  ) نکته، توصیه1

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

  اي وجود دارد. ان اي به نام دي ژنتیکی اولیه مادهـ داخل هر سلول از بدنمان » 4«گزینه  -81

  ) ماده4  ) معنی، تعریف3  ) طبیعت2  ) ناحیه، مساحت1

  )پایه دهم ـ درس دوم ـ واژگاندي) (ممعت(
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  ار بیشتري بخوانم.عکه اش بخش بود الهاماً برایم ـ سخنرانی امروز واقع» 2«گزینه  -82

  ) اشاره کردن4  ) شناختن3  بخش بودن ) الهام2  ) شامل بودن، گنجاندن1

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

  کند. میهاي جدید معرفی کرد اما توضیح نداد که چطور کار  ایده تولید کردنـ معلم ما یک تکنیک مفید براي » 4«گزینه  -83

  ) تولید کردن4  ) ترکیب کردن3  ) تأسیس کردن2  ) اهدا کردن1

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

  .اختصاص دهیمها  بخشید، ما بیش از حد گرفتاریم که کسی را براي کمک به شما در تعمیر آن دستگاه ـ می» 3«گزینه  - 84

  ) محسوب کردن4  اختصاص دادن، دادن) 3  ) جایگزین کردن2  ) استخراج کردن (اطالعات)1

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

  توانند شغلی پیدا کنند. کنندگان واجد شرایط نمی تحصیل  ندارد، با باال بودن میزان بیکاري جوانان، برخی از ترك تعجبیـ » 3«گزینه  -85

  ات) به کر4ّ  آوري طور تعجب ) به3  ) متأسفانه2  ) از نظر اخالقی1

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

  دفعه از تلویزیون پخش شده است. شمار بیاید. تاکنون  کنم که چرا شما آن فیلم معروف را ندیده ـ تعجب می» 1«گزینه  - 86

  ) ثبت شده4  ) معمولی3  توجه ) بی2  شمار ) بی1

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

  بماند. آرامشود حتی تحت فشار  از آن نوع بازیکنانی است که همیشه موفق میـ او » 2«گزینه  -87

  ) مولد4  ) سخاوتمند3  ) آرام2  ) ثابت1

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

  ترجمه متن کلوز تست:

  رش زیر را نوشت.در این مورد گزا شاهدیک بمب اتمی بر روي هیروشیما انداخته شد. یک  1945در روز ششم اوت سال 

عظیمی از دود به آسمان بلند  ستوناي بعد،  لحظه درخشش نوري را مشاهده کردم. ناگهانکردم که  من در بیرون از شهر با کامیون رانندگی می«

کردنـد   ت کمک مـی ، متعجب گشتم. مردم فریادکنان درخواسویران شدهجا کامالً  دیدم آن ، از این که میمشد. وقتی با کامیون به مرکز شهر رفت

با سـرعت هـر چـه    ترسیدم که مخزن سوختم آتش بگیرد، بنابراین دور زدم و  می من کاري از من ساخته نبود. گرما بسیار شدید بود و  اما هیچ

  (معتمدي)» از شهر دور شدم. تر تمام

  ـ» 2«گزینه  -88

  ) کاشف4  ) مؤسس3  ) ناظر، شاهد2  حامی، تقویت کننده) 1

  (کلوز تست)

  ـ» 1«گزینه  -89

  درستی ) به4  ) با احتیاط3  ) در واقع2  ) ناگهان1

  (کلوز تست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  انداز ) دورنما، چشم4  ) ستون3  ) الگو، طرح2  ) عنصر1

  (کلوز تست)

  ـ » 2«گزینه  -91

  ) شناسایی کردن4  ) دفاع کردن3  ) نابود کردن2  ) توصیف کردن1

  (کلوز تست)

  باشد. تر می ه معنی با سرعت هر چه تمامب I could as fast asـ توضیح: » 4«گزینه  -92

  (کلوز تست)

  ترجمه متن اول:

آیند موضوع جالبی است. گاهی اوقات دانش مربوط به اساس علمی بـراي یـک    دست می رابطه میان علم فیزیک و چیزهاي کاربردي که از آن به

موتور بخارش را ساخت، هـیچ شـناختی در مـورد     1769سال  شود. زمانی که جیمز وات در اختراع بعد از ساخت و اصالح آن اختراع حاصل می
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ا چگونگی تبدیل گرما به انرژي مکانیکی وجود نداشت. با این حال، اهمیت کاربردي زیاد موتور وات دانشمندان را تشویق کرد که این موضـوع ر 

  گیري علم نوین ترمودینامیک بود. بررسی کنند که نتیجه آن شکل

طور کـه اختراعـات بعـدي ماننـد      پذیر گردید، همان هاي زیادي در زمینه نیروي بخار امکان سی ترمودینامیک، پیشرفتبعد از کشف قوانین اسا

هاي عظیم در زمینه درك ماهیت و خواص امواج صوتی بعد از  بخار، موتور بنزینی، موتور دیزلی و موتور جت ایجاد شدند. بیشتر پیشرفت  توربین

هـاي اولیـه شـباهت     سون و اختراع تلفن توسط بل حاصل گردید. در نتیجه، گرامافون و تلفن مدرن خیلی به مـدل اختراع گرامافون توسط ادی

گردد و چطور اختراعات جدید دانشمندان را به بررسی مبانی  شویم که چگونه علم به اختراعات جدیدي منتهی می ندارند. بنابراین ما متوجه می

  (معتمدي)سازند.  ها ترغیب می آن

  شود. اختراع می هنگامی که اساس علمی کافی براي آن وجود نداردـ طبق متن، گاهی یک وسیله جدید » 4«گزینه  - 93

  ) توسط کسی که هیچ علمی ندارد3 ) بدون هیچ نیازي به آن2 گردد که اصالح می ) بعد از این1

  (درك مطلب)

  .نحوه تبدیل گرما به انرژي را بررسی کنندق کرد که ـ اختراع موتور بخار توسط جیمز وات دانشمندان را تشوی» 3«گزینه  -94

 ) موتور بخار را اصالح کنند1

  ) قطار و هواپیما بسازند2

  ) چیزهاي بیشتري در مورد علم قدیمی ترمودینامیک بیاموزند4

  (درك مطلب)

  .گرامافونجز  ـ طبق متن، تمامی موارد زیر تحت تأثیر علم ترمودینامیک بودند به» 4«گزینه  - 95

  ) موتور دیزلی3  ) توربین بخار2  موتور بنزینی )1

  (درك مطلب)

  است. شوند که چطور اختراعات جدید به اکتشافات علمی منجر می اینـ اختراع وات مثال خوبی براي » 3«گزینه  -96

  ) رابطه بین علوم1

  ) نحوه کار موتور بنزینی2

  ) یک اصل اساسی و پرکاربرد ترمودینامیک4

  (درك مطلب)

  دوم: ترجمه متن

هـاي   ها از نظر ماهیـت و عملکردشـان تفـاوت    ها وجود دارند و آن اي براي انجام کارهاي مفید است. انواع زیادي از دستگاه یک دستگاه وسیله

ي اي را بـه انـرژ   زیادي با هم دارند. یک دستگاه ممکن است انرژي را از یک صورت به صورتی دیگر تبدیل کند (مثالً انرژي شیمیایی یـا هسـته  

هـایی سـاده ماننـد اهـرم و قرقـره و       که ممکن است فقط نیروها و حرکاتی را اصـالح و انتقـال دهـد. دسـتگاه     دهد) یا این مکانیکی تغییر می

ها داراي یک ورودي، یک خروجی،  اي وجود دارند. همه دستگاه هاي هسته ها و نیروگاه شویی، اتومبیل هایی پیچیده از قبیل ماشین لباس دستگاه

  اي براي تبدیل ورودي و ابزاري براي انتقال خروجی هستند.   لهوسی

کـارگیري تـالش    تر کردن بـه  اي است که با کاهش تالش مورد نیاز یا با ساده هاي ابتدایی خیلی ساده هستند. یک دستگاه ساده وسیله دستگاه

دار، گُـوِه و پـیچ. از    هرم، قرقره، چرخ و محـور، سـطح شـیب   شوند: ا ها به شش نوع تقسیم می ه گردد. این دستگا تر شدن کارها می باعث آسان

دارنـد، در واقـع تنهـا دو نـوع دسـتگاه       هایی مدور هستند و پیچ و گُوِه انواع خاصی از سطح شیب جایی که قرقره و چرخ و محور عمالً اهرم آن

  (معتمدي)دار.  ها و سطوح شیب ابتدایی وجود دارد: اهرم

  اند. خیلی متفاوت ماهیت و عملکردشانها از لحاظ  گاهـ طبق متن، دست» 4«گزینه  - 97

  ) وزن و ارتفاعشان3  شان و هزینه ) قیمت2  ) شکل و اندازه شان1

  (درك مطلب)

  باشد. هاي انرژي تغییر صورتتواند  سازد که کار یک دستگاه می ـ این متن خاطرنشان می» 2«گزینه  -98

  ها ها و قرقره ) عمل کردن مانند اهرم4  اه ) تبدیل نیروها به حرکت3  ) انجام کارهاي ساده1

  )(درك مطلب

  .ها اهرم یک از موارد زیر یک دستگاه پیچیده نیست؟ ـ کدام» 2«گزینه  -99

  اي هاي هسته ) نیروگاه4  شویی هاي لباس ) ماشین3  ها ) اتومبیل1

  (درك مطلب)

  هستند. یک ورودي و یک خروجیها داراي  ـ در متن ذکر شده که همه دستگاه» 3«گزینه  - 100

  ) تعدادي وسیله براي انتقال ورودي4  ) فقط یک خروجی2  فقط یک ورودي )1

  (درك مطلب)
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  حسابان

)دست آمده است. چون مرکز تقارن به x3ـ نمودار داده شده از تبدیل تابع» 3«گزینه  -101 , )2 yصـورت  است پس تابع را بـه  2 a(x )  32 2 

  گیریم. تابع از مبدأ عبور کرده است. در نظر می

f ( ) a a      
1

8 2
4

     

yصورت پس تابع موردنظر به (x )  31
2 2

4
  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تبدیل تابع)است.  

logـ چون تابع» 1«گزینه  -102 x صعودي اکید است پس تابعlog x3  ًنیز صعودي اکید خواهد بود. ضـمناx2 وx32 1     و نزولـی اکیـد

xتابع x2   (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)غیر یکنواست.  4

fـ نمودار تابع» 1«گزینه  - 103 (x) صورت زیر است: به  

  

fکنید که مالحظه می (x)  .(نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)صعودي است  

fـ نمودار» 2«گزینه  -104 (x) شکل است. گلدانی  

  

,این تابع در فاصله ][ 3 ثابت است، پس بیشترین مقدارb a  دهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)(نصیري) (پایه دوازاست.  3برابر  

  ـ» 3«گزینه  - 105

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

R R R [ , ) R [ ( ) , ( ) ) [ , )            1 2 1 1

2

1 2 2 1 1 2 2 1 1 5   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تبدیل توابع)

  ـ » 4«گزینه  -106

  
|تابع log x )در بازه | , ]1 نزولی اکید و در بازه[ , ) 1 (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)کید است. صعودي ا  

  صورت زیر است: به g(x)ـ مراحل رسم تابع » 3«گزینه  - 107

f (x) f ( x) f( x)   2   

  آید. دست می به g(x)ها قرینه و سپس برد آن را دو برابر کنیم، نمودار تابع yرا نسبت به محور  f(x)اگر نمودار 

  
  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)کند.  از نواحی دوم و چهارم عبور می g(x)تابع
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fـ دامنه» 3«گزینه  -108 (x) برابر[ , ]1 fاست. پس دامنه تابع 3 ( x)2 برابر[ , ]
1 3

2 2
]برابـر  g(x)است. دامنه تابع  , ]2 اسـت پـس دامنـه     4

g(xتابع ) ]برابر 1 , ]1   است. 5

f (x ) x x      1 1 2 1   

gD [ , ] [ , ] { } [ , ) ( , ]     
1 3 1 3

1 5 1 1 1
2 2 2 2

    

  دیل توابع)(نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تب

  شود که: صعودي اکید است پس از رابطه داده شده نتیجه می fـ چون تابع » 3«گزینه  -109

x x x
x

x x x

 
       

21 1 4 1 1 4 3 4

3 3 3 3 3
    

x

p



   ت
ن

3
1

4


 

           x x x ,      2 3
4 3 1

4
   

p x ( , ] ( , ]    
3

1
4

     

  ابع)(نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی تو

  ـ» 4«گزینه  -110

f ( ) k k      2 3 8 6 3 11   

f(x) x x  3 3 11   

g(x) kf ( x) f ( x )  2 3 1   

x x   1 1   

g( ) kf ( ) f ( ) f ( )     1 2 2 12 2 12 3 36   

  پذیري) (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تقسیم و بخش

tـ با فرض» 4«گزینه  -111
x


1
  داریم: 

t t t t t t t t t              
2 ن     وا ت  28 1 2 3 8 1 2 9 8 2 9 6 2   

t
t t t t t t t t ( t) t t

t

 
                 



2توان    22 2 2 2 8
2 9 8 6 2 9 8 3 2 9 8 9 2 9 8

1
   

  دست آمده قابل قبول است. هر دو جواب به

t x
x

    
1 1

8 8
8

   

t x
x

    
1

1 1 1   

ها مجموع جواب
9

8
  (نصیري) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ معادله گنگ)است.  

  ـ» 2«گزینه  -112

| x | | x | ( x x )( x x ) ( x )( x) x ( )                3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 4 1 1     

x x (x )(x ) x ( )          2 6 3 2 3 2 2    

)) برابر2) و (1اشتراك ( , )1  .(نصیري) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ نامعادله)است  
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  ریشه معادله است پس: ـ چون» 1«گزینه  -113

        2 26 1 6 1   

A ( )( )        2 26 1 6 1   

A ( )( ) ( ( ))           1 1 6 1 6 1 2 2 6   

b
A ( ) ( )

a


         2 2 6 2 2 6 6 2 38 76  

  ها) (نصیري) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ روابط بین ریشه

  ـ» 1«گزینه  - 114

mx x  2 3 1    

m m       
9

9 4
4

   

m
( )


      

 

3 3 3 3 2 2

9 92 9 3
2

4 2

  ریشه مضاعف 

  برابر است با: mیشه مضاعف به نسبت ر






2
83

9 27

4

   

  )دوم (نصیري) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ معادله درجه

,ـ مختصات رأس سهمی» 1«گزینه  -115
b

( )
a a




2 4
yاست، فاصله این نقطه از خط   |برابر 1 |

a


1

4
  است. 

(k ) k( )(k )
| | | | | (k ) | | (k ) |

(k ) ka

       
             

       

10 1 10 136 4 1 1
1 1 1 9 1 10 10 1 10

10 1 10 1 204 4 1


   

Cیا 20 k  1    

  (نصیري) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ سهمی)

)ـ محلول در ابتدا» 2«گزینه  - 116 )
10

200 20
100

   کنـیم.   لیتر رنگ اضـافه مـی   10لیتر است آب دارد. حال به محلول  180لیتر رنگ و الباقی آن که

  صورت زیر است: غلظت رنگ به بخیر شودتلیتر آب  xلیتر آب خواهد شد. حال اگر  180رنگ و  لیتر 30محتویات آن 

x x
x
     



30 15
210 200 10

210 100
   

  اول ـ معادله گویا) پایه یازدهم ـ فصل(نصیري) (درصدي خواهیم داشت.  15لیتر آب اضافه کنیم، غلظت  10یعنی اگر 

  3هندسه 

aiهاي ترتیب از ضابطه به Bو  Aالي قطر اصلی دو ماتریس هاي با ـ درایه» 2«گزینه  -117 j وi j هـاي بـاالي قطـر     آیند. پس درایـه  دست می به

Aاصلی B آید: دست می از رابطه زیر به  

(i j)       ij ijA B [a ] [b ] ai j i j (a )i         1   

aصفر باشند باید iها همواره و به ازاي هر مقدار  اگر بخواهیم این درایه  1 .باشد  

  ها ـ جمع ماتریس) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ عملیات روي ماتریس

Aـ از برابري» 1«گزینه -118 A O 2 گیریم نتیجه میA A2هاي ماتریس  . در نتیجه تمام توانA   برابـرA  شـوند، یعنـی   مـیA A1400 .

  دست آوریم. را به Aهاي  بنابراین باید مجموع درایه

Aاز برابري A2 گیریم: نتیجه می  

a a a a aa b a

b b b b bab b b

                
                         

21 1 1 1 12

2 2 2 2 22 4
  

Aیعنی
  

  
 

1 1

2 2
  نویسیم: . اکنون می

     1 1 2 2    A1400هاي مجموع درایه A هاي  مجموع درایه 2

  ها) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ضرب ماتریس
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جایی نداریم، بنابراین اتحادها برقرار نیستند. با این توضیح برابري داده شده را تـا   ها جابه ریسدانیم در ضرب مات ـ در حالت کلّی می» 3«گزینه -119

  کنیم: حد امکان ساده می

(A B) A AB BA B

,

(A B)(A B) A AB BA B

    




      

2 2 2

2 2

   

A AB BA B A AB BA B B BA O B BA O            2 2 2 2 2 22 2  

  ها) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ضرب ماتریس

  آوریم: دست می را به A2ـ ابتدا ماتریس» 1«گزینه  -120

A A

          
                         
                 

2

1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1

   

Aدو طرف برابري A2   کنیم: ضرب می Aرا در  3

A A ( A) A  3 2 23 3 3 3   

nگیریم با ادامه این روند نتیجه می nA A   . در نتیجه:13

A A1399 13983   
  بنابراین:

   1398 1398 1398 13983 3 3    A1399هاي ستون سوم مجموع درایه 3

  ها) (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ضرب ماتریس

  آید: ـ از برابري داده شده به دست می» 1«گزینه -121

A A A I A( A A I) I        3 2 2   

Aبنابراین A A I    1   آید: ها وجود ندارد. با کمی دقت در برابري داده شده به دست می ، اما این در گزینه2

A A A I   3 2   
  گیریم: اکنون به سادگی نتیجه می

A A 1 3   
Aروش دوم: چون I دقت کنید اگر)A I برابري داده شده برقرار نیست) پسA I O دو طرف برابري داده شده را در .A I   ضـرب

  نویسیم: کنیم و با توجه به اتحاد جبري می می

(A I)(A A A I) (A I) O A I O A I A A A A I                3 2 4 4 3 3   

Aبنابراین A 1   ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)(کتاب همراه علوي .3

Aـ برابري» 2«گزینه -122 B ( m )I   1 1 2   کنیم: ضرب می Bو از سمت راست در  Aبار از چپ در  را یک 1

 
I I

A(A B )B A[( m )I]B AA B A B B ( m )AIB B A ( m )AB             1 1 1 12 1 2 1 2 1   

Aاکنون با مقایسه این برابري و برابري B ( m)(AB)    م:گیری نتیجه می 3

m m m    3 2 1 1   

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)

  گاه: پذیر باشد، آن معکوس Aماتریس مربعی و  ود Bو  Aدانیم اگر  از کتاب همراه علوي، می 33ـ بنابر نکته صفحه » 3«گزینه  -123

n n(A BA) A B A 1 1   

  یعنی:

X (A A) A A     
        

13550
1 13550 13 2 3 2

4 3 4 3
   

  نویسیم: می

B B I
    

           

2
23 2 3 2

4 3 4 3
   

  در نتیجه:

B (B ) I 13550 2 6775   

  نویسیم: اکنون می

X A IA I 1   
  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس) است. 2برابر  Xهاي  یعنی مجموع درایه
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  آید: دست می ـ به سادگی به» 2«گزینه  -124

A

 
            

                        

1 1
1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 2




   

  بنابراین:

[ ] [ ] [ ]
      

         
     

3 1 1 1
2 1 2 2

4 2 1 2 1 2

 
   سطر اولA  

  در نتیجه:

   2 2 هاي سطر اول  مجموع درایهA  

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وارون ماتریس)

  :ـ بنابر فرض مسئله» 2«گزینه  -125

A
 

   

1 1 1

2 3
  

  نویسیم: اکنون می

x m m
X A B

y m
         

                  

1 1 1 2 1 2

2 3 1 4 1
  

yچون    بنابراین: 3

m m   4 1 3 1  

  آید: دست می در نهایت به

x m   2 2 1 2   

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دستگاه و معادالت)

صورت عدم وجود جواب در این دستگاه به ـ شرط» 3«گزینه  -126
a

a


 
 

1 2 2

2 2 1
  آید: دست می است، به 

a
a a a a a

a


          
 

2 21 2
2 2 4 3 6

2 2
   

در این معادله .پس این معادله ریشه حقیقی ندارد. در نتیجه این دستگاه هرگز فاقد جواب نیست ،  

  دهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ دستگاه معادالت)(کتاب همراه علوي) (پایه دواز

  2و  1 هندسه

BMکنیم. با فرض استفاده می زیرـ از نمادگذاري شکل » 2«گزینه  -127 x آید دست می بهMC x در ارتفاع  ABCو  ABM. چون دو مثلث 3

  هاي نظیر این ارتفاع است، یعنی: ا برابر نسبت قاعدهه مشترك است، پس نسبت مساحت آن Aوارد از رأس 

                          ABM

ABC ABC

S BM x

S BC S x
   

2 1

4 4
   

  آید: دست می به

                      ABCS  8   

  (هویدي) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس اول)

  کنیم. استفاده میمقابل ـ از نمادگذاري شکل » 4«گزینه -128

              MBDS BD BD      
1

4 1 4 8
2

   

MDچون BACاکنون در مثلث  || AC:بنابر قضیه تالس ،  

                     
BD BM

DC
DC MA DC
    

8 4
4

2
   

  در نتیجه:

BC   8 4 12   

  ) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ تالس)کتاب همراه علوي(

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »14«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

در هر دو مشترك است و Bبه حالت تساوي دو زاویه متشابه هستند ( BDEو  ABCمثلث  وـ د» 3«نه گزی-129 D C1 هـاي   ) با نوشتن نسبت1

  آید: دست می تشابه به

xBD DE BE y

yBC AC AB x


      

 

1218 24

1224 24 48
   

  در نتیجه:

x y  24   

  راه علوي) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ تشابه)(کتاب هم

  :بنابر تعمیم قضیه تالس DABدر مثلث کنیم.  استفاده می مقابل ـ از نمادگذاري شکل» 1«گزینه - 130

            )1(       
OE DE

AB DA
  

  :هم بنابر تعمیم قضیه تالس ADCطور مشابه در مثلث  به

           )2(       
OE AE

DC AD
  

  آید: دست می ) به2) و (1هاي ( با جمع کردن برابري

OE( )
AB DC AB DC OE
     

 مجموعِ معکوس دو قاعــده

1 1 1 1 1 1
1

2
   

  فصل دوم ـ درس دوم ـ تالس)پایه دهم ـ (هویدي) (

نسـبت   kه اسـت. یعنـی اگـر    تشـاب  تها برابر مربع نسب هاي آن االضالع همواره متشابه هستند، بنابراین نسبت مساحت ـ دو مثلث متساوي» 3«گزینه  -131

  آید: دست می تشابه باشد، به

S
k

S



2   

  هاي دو شکل متشابه برابر نسبت تشابه است یعنی: از طرف دیگر نسبت محیط

k  9   

  نویسیم: اکنون می

S

S
 


29 81   

  هارم ـ کاربرد تشابه)(هویدي) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس چ

  گسستهریاضیات 

  توانند مثال نقض مناسب براي این گزاره باشند که در دو شرط زیر صدق کنند: زمانی می yو  xـ توجه کنید » 4«گزینه  -132

1 (x  وyرد گزینه) 3«و » 1«هاي  ، هر دو عددي اول باشند(«  

x) مقدار2 y2   »):2«ینه عددي مرکب باشد. (رد گز 2

   2 22 3 4 9 13    

  شود پس قطعاً عددي مرکب است. ها چون عددي زوج می اول هستند و مجموع مربعات آن 97و هم  11، هم »4«توجه کنید که در گزینه 

  ـ فصل اول ـ درس اول ـ مثال نقض) ریاضیات گسسته(هویدي) (

  ـ چهار حالت باید در نظر بگیریم:» 4«گزینه - 133

)1 (a  وb :زوج باشند  

 b k ab kk ( kk ) q      2 4 2 2 2      ،a k 2   

)2 (a زوج و b :فرد باشند  

 

q

b k ab k( k ) q      2 1 2 2 1 2


  ، a k 2   

)3 (a  فرد وb :زوج باشند  

 

q

b k ab ( k )( k ) (k ( k )) q        2 2 1 2 2 2 1 2


    ،a k 2 1   

)4 (a  وb :فرد باشند  

  

q

b k ab ( k )( k ) kk k k ( kk k k ) q                    2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 1    ،a k 2 1   

  ها) همه حالت (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس اول ـ اثبات با در نظر گرفتن
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  روش اول: هاي زیر، با اثبات بازگشتی این نابرابري را اثبات کرد: توان به روش ـ می» 4«گزینه -134

a ab b a ab b a b ab a b (a b) a b                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2      

  روش دوم:

b b b b
a ab b a ab b (a )            

2 2 2
2 2 2 2 2 3

4 4 2 4
     

مشابه روش دوم، با اضافه و کم کردن 
a2

4
  :رسیم میبه نابرابري  

a a
( b)  

2
2 3

2 4
   

  (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس اول ـ اثبات بازگشتی)

aدانیم اگر ـ می» 2«گزینه - 135 | b و| b | | a | گاه آنb . آید: دست می اکنون به  

x x    3 3   

  پذیري) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس اول ـ بخش آید. دست می به xتنها یک مقدار براي  یعنی

  »:3«ـ اثبات درستی گزینه » 3«گزینه -136

aمرحله اول: از درستی | b a aگیریم نتیجه می 3 | b a 3.   

a | ba | b a
a | b a a a | b a

a | a a | a

  
      

 

3
3

3
3 3

3
   

aم: از درستیمرحله دو | b a aگیریم نتیجه می 3 | b a 3.   

a | b a a | b
a | b a a a | b a

a | aa | a

  
      



3
3 3

3
3

3
   

  سازي) پذیري ـ شبیه ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ بخش(کتاب همراه علوي) (

bـ از رابطه» 2«گزینه - 137 | a گیریم نتیجه میa bqاین برابري را در رابطه .a b | a b 8   کنیم: دهیم و به شکل زیر ساده می قرار می 2

bq b | bq b q | q
q | (q ) ( q )

q | q

     
     

  

8 2 8 2 1
8 2 8 2 1 17

ــم : می دانی 8 8
   

  یعنی:

q q    8 1 7   

q q     8 1 9   

q q   8 17 9   

q q     8 17 25   

بنابراین بیشترین مقدار
a

q
b
  پذیري) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس اول ـ بخشاست.  9برابر  

aـ با ساده کردن رابطه» 2«گزینه -138 | a 6 3 3   آید: دست می به 3عدد  6

a | a 2 1 2   

aبا مقایسه | a 2 1 aو 2 | a 2 2   گیریم: نتیجه می 1

a (a )   2 1 aیا      2 a  2 1 2   

aیعنی  3 وa 
1

3
aپس a. چون  3. پذیري) ت گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ بخش(هویدي) (ریاضیا  

mبرقرار است که nبه ازاي هر عدد صحیح  داده شدهـ زمانی رابطه » 2«گزینه  -139 m m  3 24 21  :یعنی  

m(m m ) m(m )(m )      2 4 21 3 7    

  در نتیجه:

m  7       یاm  mیا      3     

mدر بین این مقادیر فقط    پذیري) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ بخش عددي طبیعی است. 3
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و هـم  » 1«ات هم گزینـه  را بشمارد. اما با این اطالع 56اي جواب است که  شمارد، پس گزینه ـ چون ب.م.م دو عدد، هر دو عدد را می» 3«گزینه -140

mشوند. با کمی دقت در درست می» 3«گزینه  4 کنیم هر دو عدد زوج هستند، یعنی ب.م.م هم باید زوج باشد، در نتیجه  مشاهده می 56و  2

  (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ ب.م.م)مورد قبول است.  14فقط عدد 

  نویسیم: بتدا میـ ا» 1«گزینه - 141

d ( a , ab) | a | ( a , b) 212 18 6 2 3   

aاز طرف دیگر چون | b پسb aq:  

d | a | ( a , aq) a ( , q)  26 2 3 6 2 3   

bفرد است و bچون  aq  بنابراینq هم عددي فرد است در نتیجهq3 فرد بوده و هم( , q) 2 3   آید: . اکنون به دست می1

d a a  2 26 1 6   

  (کتاب همراه علوي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ ب.م.م)

aتوان با فرضِ ـ به سادگی می» 4«گزینه  -142  bو 5    دست آورد: به» 4«راي گزینه مثال نقضی ب 3

(a b , a b) ( , )    8 2 2 1   

  )ـ ب.م.م (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم

)دانیم دو عدد متوالی همواره نسبت به هم اول هستند. بنابراین همواره ـ می» 1«گزینه -143 m , m )  5 3 5 4 1.  

  وم ـ ب.م.م)(هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس د

a)ـ فرض کنید» 3«گزینه -144 , a ) d 3:پس ،  

یا  3
d | a

d | (a ) a d | d
d | a


     


3 3 1

3
   

dنیست، پس 3مضرب  aاما چون   1 .  

  نتیجه:ها برابر قدرمطلق ضرب آن دو عدد است، در  دانیم اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ك.م.م آن از طرف دیگر می

[a , a ] | a(a ) | | a a |    23 3 3   

  آوریم: دست می اکنون به سادگی عبارت خواسته شده را به

|a(a )|

[(a , a ) , [a , a ]] [ , | a(a ) |] | a(a ) | | a a |



       2

1 3

3 3 1 3 3 3
 

   

  فصل اول ـ درس دوم ـ ك.م.م)ب همراه علوي) (ریاضیات گسسته ـ (کتا

ـ چون» 2«گزینه -145 17 11 17|، پس187  ر نتیجه:، د187

( , ) 17 187 17   

از طرف دیگر 17 3 17|یعنی 51    ، بنابراین:51

[ , ] 17 51 51   

  آید: دست می اکنون به سادگی به

[( , ) , ] [ , ] 17 187 51 17 51 51   

  م.م)(هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل اول ـ درس دوم ـ ك.

  فیزیک

نمودار مکان » 2«و » 1«هاي  شود (گزینه نمایش داده می xکتاب درسی، مسیر حرکت بر روي محور  6صفحه  4ـ   1ـ با توجه به شکل » 4«گزینه -146

ـ  xباشد، متحرك ابتدا باید در خالف جهت محور  ـ زمان متحرك هستند). همچنین با توجه به سرعت اولیه متحرك که منفی می ه حرکت کند ک

  ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)(جیرودي) (پایه دوازدهم باشد.  درست می» 4«فقط گزینه 
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avـ طبق رابطه» 1«گزینه -147
v

a
t








)جهت با تغییرات سرعت شتاب متوسط هم  v) ها: است. بررسی سایر گزینه  

متحرك از مبدأ مکان عبور کند. همچنین اگر سرعت متوسـط متحـرك مثبـت باشـد یعنـی       دهد که بردار مکان متحرك زمانی تغییر جهت می

متـر در   2حرکت کرده است (مثالً ابتدا متحرك  xجایی متحرك مثبت است ولی بدین معنا نیست که متحرك همواره در جهت مثبت محور  جابه

جایی صـفر اسـت و بـدین     عت متوسط متحرك صفر شود یعنی جابهجا شود). اگر سر جابه xمتر در جهت محور  4و سپس  xخالف جهت محور 

  )جا شود. جابه xمتر در خالف جهت محور  2و سپس  xمتر در جهت محور  2معنا نیست که مسافت صفر است (مثالً ابتدا متحرك 

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)

دانیم متحرك در نمودار مکان ـ زمان در   جایی و مسافت طی شده یکسان خواهد بود. می جابهـ اگر متحرك تغییر جهت ندهد اندازه » 2«گزینه  -148

  جایی و مسافت طی شده یکسان نیست. اندازه جابه t4تا t2دهد پس فقط در بازه رئوس سهمی تغییر جهت می

  ل ـ مفاهیم حرکت)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل او

  ـ» 3«گزینه  -149

av av

| x | | x | | x | x
S , v

t t t t

     
 

     
1 2 3

1 2 3

   

d
d

t  1
2

30 60
          

d
x 1

2
   

t t
av

d d d d d m
x x t t t t S

d d d d s

 
                 

 

2 3
2 3 2 3 2 215 5 20 15

2 2 40

60 40 40 15

   

  م ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)(جیرودي) (پایه دوازده

  گیریم. میدر نظر  Aروع حرکت متحرك شمبدأ مختصات را نقطه  ـ» 3«گزینه - 150

  

  A Bx t , x t   25 15 200   

  A B| x x | | t t | t t s , s           40 25 15 200 40 40 200 40 4 6   

  

tچون در سؤال مطرح شده براي دومین بار پس جواب s   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت) است.  6

tثانیه چهارم یعنی از ودـ » 4«گزینه  -151 s tتا 6 s   باشد: نویسیم، سرعت متحرك برابر شیب نمودار می ر، معادله حرکت جسم را می، با توجه به نمودا8

x vt x x t x t
/

       
5

5 2 5
2 5

   

t s x m , t s x m     6 7 8 11   

x m     11 7 4 دهد چون متحرك در این بازه تغییر جهت نمی   

  دهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت) (جیرودي) (پایه دواز

xشویم که ـ با توجه به متن سؤال متوجه می» 1«گزینه  -152  است پس مساحت زیر نمودار  v t تا لحظهt1 :نیز باید صفر باشد، پس داریم  

  

  

  

      S S1 2   

                      
v v
 


1 1

9 5 4


tاندازه شیب خط از لحظه  s tتا 5 s 9   

  

v v (t ) v v (t ) (t )v
v S , S

t

   
        


1 1 1 1 1 1 1
1 2

1

9 9 9 9

9 4 4 2 4 2
tاندازه شیب خط از لحظه  s    t1تا 9

v v (t )
S S t t s

 
        

2
1 1 1

1 2 1 1
9 9

9 6 15
2 8

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)
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  »18«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

  ـ» 3«گزینه - 153

  
at t

x at v t
t t

a(t t )

      
 



2
1

12

2 1 2
1 2

1
1 4 22

12 4 5 3

2

   

  
t

t t t t t
t

1
1 2 1 1 2

2

2 2 3 2 2        

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

فهمـیم کـه از   تاب و منفی بودن سـرعت اولیـه مـی   ـ با توجه به همواره مثبت بودن ش» 1«گزینه -154
m

v
s

 50  تـاv     حرکـت متحـرك

a)کندشونده v )  .است  

  

  S S S , S (t )


      1 2 1 2
4 10

50 20 10 4
2

   

  t t s     20 10 40 50 7   

  اي) رحله(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ حرکت چندم

  ـ» 2«گزینه - 155

t s x

t s x

     
 

     

4 64 20 1 45

6 144 30 1 115
  ومسثانیه  دو

av
m

v
s


 



115 45
35

6 4
   

m m m
a , v v t v

s ss
           

2

35 7
8 5 8 5 80 5 75

75 15   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  آوریم: دست می جایی متحرك در مدت زمانی که حرکتش کندشونده است را به ـ ابتدا جابه» 3«گزینه -156

v v a x ( ) x x m           2 2 2 900 2 3 150    

t)جایی متحرك در مدت زمان واکنش پس جابه   برابر است با: 1(

m 165 150 15   

x vt t t / s      1 1 115 30 0 5   

t
v at v t t s

t /
          2

2 2 2
1

10
3 30 10 20

0 5    

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  ـ» 3«گزینه - 157

B A B A
A B

B C B C
B C

A C C A
A C

v v v v m
AB t v v

s

v v v vv v m
x t BC t v v

s

v v v v m
AC t v v

s

 
       


  

           

  

       


12 3 8
2 2

21 3 14
2 2 2

33 6 11
2 2

   

B C A C A B C C C
m

v v , v v v v v v v /
s

              14 11 8 14 11 8 8 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)
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 »19«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

aیابد یا به بیانی دیگر ـ منظور از حرکت تندشونده حرکتی است که تندي (اندازه سرعت) آن متحرك پیوسته افزایش » 1«گزینه -158 v   .شود

aشتاب و سرعت منفی هستند و» 1«در گزینه  v  .(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت) پس حرکت همواره تندشونده است  

tـ در» 1«گزینه  -159 s   سرعت متحرك صفر است پس با استفاده از رابطه مستقل از شتاب خواهیم داشت: 2

t(سرعت در لحظه s 6 (
v v v m

x t v
s

 
          1 2 2

217 5 4 11
2 2


   

v m
a /

t s

  
     
  2

11 11
2 75

6 2 4


   

  (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت) (جیرودي)

tمتحرك درراه اول: ـ » 2«گزینه -160 s xدهد پس نمودار تغییر جهت می 4 t یر است:متحرك مطابق شکل ز  

  

tبا توجه به تقارن سهمی مکان متحرك در لحظه  وt s    باشد. در یک نقطه می 8

  راه دوم:

m
v at v a a

s


      

2

3
4 3

4    

x at v t x x ( ) ( )( ) x m


          2 2
8 8 8

1 1 3
8 3 8 4 4

2 2 4
    

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  داریم: Bي متحرك ـ برا» 4«گزینه - 161

v gt t t s       40 10 4   

t t s   4 6 2   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)

tثانیه دوم حرکت یعنی 4منظور از راه اول: ـ » 3«گزینه  -162 s tتا 4 s   پس داریم: 8

av

m
v

( ) ms
v gt v

m s
v

s


        

      
    


1

2

10 4 40
40 80

60
2

10 8 80

   

tمنظور از سه ثانیه سوم حرکت یعنی s tتا 6 s   پس داریم: 9

av

m
v

( ) ms
v gt v

m s
v

s


         

        
    



1

2

10 6 60
60 90 60 4

75
2 75 5

10 9 90

  

  راه دوم:

av

av

av

v ( )

v gt v

v ( )


    

    
     


1
10 4 40 60

1 60 42

12 75 5
10 3 60 75

2

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)
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  ـ» 2«گزینه -163

  

  

          v v g h v g g         2 2 2
1 12 2 7 14   

                                    v v a h ( g) a / a g         2 2 2
2 1 2 14 2 0 5 14   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)

  ـ» 1«گزینه -164

y gt ( ) t t s          2 21 1
125 10 5

2 2
   

  

m
t / s v

s

m
v gt t / s v

s

m
t s v

s


   




      


   



0 5 5

4 5 45

5 50

   

  

/
S /

S /

/ S /
S ( ) /


  


  


    

1
2

1
2

0 5 5
5 0 25

95 0 252
19

0 5 5 0 25
45 50 95 0 25

2

   

  ـ فصل اول ـ سقوط آزاد) (جیرودي) (پایه دوازدهم

  راه اول: ـ» 1«گزینه -165

h
y gt y m m            21 1 320

10 64 320 160
2 2 2 2

   

y gt t t s          2 21 1
160 10 4 2

2 2
   

  راه دوم:

h t h
( ) ( ) v t s

hh t t t
      

   
2 2

2
8 8

4 2

2

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سقوط آزاد)

  ها)  ي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ انواع دماسنج(جیرودـ طبق متن کتاب درسی کمیت دماسنجی ترموکوپل ولتاژ است. » 4«گزینه -166

  ـ» 3«گزینه -167

  

  

  
x x x

x mm
   
      

 

100 25 20 75 20 20
15 80

75 25 60 20 50 40 4
   

  

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ دماسنج معلوم و مجهول)

  ـ» 2«گزینه  -168

F T F F        
9 9

45 81
5 5

   

  یه دهم ـ فصل چهارم ـ دما) (جیرودي) (پا
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  ـ» 1«گزینه  -169

k k         5 1 5 12 4 10 2 10   

( )
(AB) (AB) / mm
       530 20

2 10 30 0 06
100

   

/،Bو  Aبنابراین فاصله دو نقطه  mm0   فصل چهارم ـ انبساط طولی)  (جیرودي) (پایه دهم ـیابد.  افزایش می 06

  بیشتر از افزایش حجم ظرف باشد، پس داریم:  cm3400افزایش حجم مایع حداکثر باید ،که مایع سرریز نشود ـ براي آن» 4«گزینه - 170

V V ( ) ( ) ( ) C                       3 4 3
ع     ی ما 400 ظرف     400 600 2 10 1000 2 10 400 2 10 600 100 400

  
  فصل چهارم ـ انبساط حجمی) (جیرودي) (پایه دهم ـ 

  است. یافتهزایش و سپس کاهش ده است پس چگالی آب ابتدا افیرس C2به C15که آب از دماي و این ـ با توجه به نمودار زیر» 4«گزینه  -171

  
  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ انبساط غیر عادي آب)

  ـ» 1«گزینه  -172

FQ mL m J  336 یخ به آبC   

Q mc m / m J      4 2 80    C80به آب Cآب 336

درصد 
C Q m

Q m m

 
    

  

ــه آب 336 یخ ب
100 100 50

336 ل  336 ک  


  درصد مقدار گرمایی که صرف ذوب یخ شده 

  دهم ـ فصل چهارم ـ گرما) (جیرودي) (پایه

  ـ» 3«گزینه - 173

m m c cA B B A
A B A A A B B B A A B B B AQ Q m c m c c c

 
               

  

Qصورت حل دوم: نمودار به راه
mc

 
1

yاست که مشابه  ax نمودارپس شیب  .باشد می
mc

1
Bخواهد بود و چون  Ac c   پس شـیبA 

  دهم ـ فصل چهارم ـ گرما) (جیرودي) (پایهخواهد بود.  Bبیشتر از 

  ـ» 4«گزینه -174

Q Q , Q mc   ع    آب ی ا م     

mc ( ) mc ( )       ع ی ما 20 آب  80 3 20 10    

c
c c c c

c
      

ع     ای م  
یع     ا م ع     آب آب                        ای م  

 آب

1
60 30 2

2
   

  ه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما) پای(جیرودي) (

  دهم ـ فصل چهارم ـ گرما) (جیرودي) (پایه باشد. درست می» 2«ـ با توجه به متن کتاب درسی تنها گزینه » 2«گزینه - 175

  ـ» 2«گزینه -176

Al Cu
KA KA ( ) ( )

H H (Al) (Cu) C
L L

       
        

1 100 2 40
55

60 40
   

  هاي انتقال گرما) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ روش
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  ـ» 4«گزینه - 177

F
Q KA

, Q mL
t L


    

/ K ( ) J
K

s m K





    
  

  

4

1

0 4 336000 3 16 10 100
200

7 60 3 10
   

  هاي انتقال گرما) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ روش

  ـ» 3«گزینه -178

P V P V P P / P

T T P

 
    1 1 2 2 1 2 2

1 2 1

1 0 5
6

300 900
   

  فصل چهارم ـ قوانین گازها) (جیرودي) (پایه دهم ـ 

  ـ» 4«گزینه  -179

T K  127 273 400   

H
m

n mol
M
  

2

8
4

2
   

N
m

n mol
M
  

2

42
3

14
   

PV nRT P ( ) P atm3 528 10 3 4 8 400 8 10 8              

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ قوانین گازها) 

  ـ» 3«گزینه -180

m
V

m
n

M

PM
PV nRT

RT





      

 

PM
( )

RT
PM

( )
RT



 


2

1

3 1
2

333
1 1

1
303

   

2پس حاصل

1




  ـ فصل چهارم ـ قوانین گازها)  (جیرودي) (پایه دهمشود.  برابر می 3کمتر از  

  شیمی

  ـ بررسی گزاره هاي نادرست:» 2«گزینه -181

تایی باشد (هلیم در تنها الیه الکترونی خـود، دو الکتـرون دارد.)، آن    آ) اگر الیه ظرفیت اتمی، همانند آرایش الکترونی یک گاز نجیب و یا هشت

  پذیري چندانی ندارد. اتم واکنش

اتم هلیم برخالف سایر گازهاي نجیب  اي نقطه ـ ر الکترونت) در گروه هجدهم، ساختا
 

  است.  صورت به

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ساختار اتم و رفتار آن)

  ها: ـ بررسی گزینه» 4«گزینه -182

  »: 1«گزینه 

 Scشمار الکترون الیه ظرفیت 3 :[ Ar] d / s 1 2
21 18 3 4   

  »:2«گزینه 

 Znشمار الکترون الیه ظرفیت 12 :[ Ar] d / s 10 2
30 18 3 4   

  »:3«گزینه 

 Crشمار الکترون الیه ظرفیت 6 :[ Ar] d / s 5 1
24 18 3 4   

  »:4«گزینه 

 Geشمار الکترون الیه ظرفیت 4 :[ Ar] d / s , p 10 2 2
32 18 3 4 4   

  طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی فشرده)(
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  صورت زیر است: ـ پاسخ سؤاالت به» 3«گزینه -183

  فتار شیمیایی اتم است.اي از ر آ) از دست دادن، گرفتن یا به اشتراك گذاشتن الکترون نشانه

  ب) شعاع کاتیون سدیم از اتم سدیم کمتر است.

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ساختار اتم و رفتار آن) هاي الیه ظرفیت آن بستگی دارد. الکترون پ) رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد

]است که با آرایش الکترونی Si14ـ با توجه به مشخصات داده شده، عنصر موردنظر» 2«گزینه  -184 Ne] s p2 2
10 3 ، داراي بیشترین شمار الکترون 3

اي د در آرایش الکترون ـ نقطه منفر
 

عناصر گروه چهاردهم جدول تناوبی با به اشتراك گذاشتن الکترون الیه ظرفیت خود بـا دیگـر    است.

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ساختار اتم و رفتار آن)دهند.  ها واکنش می اتم

  جز گزاره (آ) درست هستند. به ههاي مطرح شد ـ تمامی گزاره» 3«گزینه -185

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ترکیبی) اتمی، کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک اتم (نه یک نوع اتم) تشکیل شده است. آ) یون تک

  ـ بررسی ترکیبات:» 2«گزینه  -186

Kآ) پتاسیم سولفید S   2
ــاتیون ــمار ک 2 ش

2
 شمار آنیــون1

   

AlNب) آلومینیم نیترید   
ــاتیون ــمار ک 1 ش

1
 شمار آنیــون1

   

MgFوئوریدپ) منیزیم فل  2
ــاتیون ــمار ک 1 ش

 شمار آنیــون2
    

LiIت) لیتیم یدید   
ــاتیون ــمار ک 1 ش

1
 شمار آنیــون1

   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ترکیبات یونی)

افـت   C6دهد. در این الیه با افزایش ارتفاع به ازاي هر کیلومتر، دما در حدود ـ تغییرات آب و هواي زمین در الیه تروپوسفر رخ می» 1«گزینه -187

  کند؛ پس داریم: می

(K) ( C)T | |     293 224 69   

/ km 69 6 11 5   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ پیوند با ریاضی (مقدمه))

  ها: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه - 188

  یابد. (نادرست است.)  اهش میهواکره به زمین، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا ک ترین الیه آ) در نزدیک

  یابد. (نادرست است.) ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دما کاهش، افزایش و دوباره کاهش می

  پاك و خشک است. (درست است.) يترین گاز نجیب موجود در گازهاي سازنده هوا پ) گاز آرگون (سومین گاز نجیب)، فراوان

  یون سال پیش تا کنون، نسبت گازهاي سازنده هواکره تقریباً ثابت است. (نادرست است.)میل 200دهد از  ها نشان می ت) بررسی

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ مقدمه و هوا معجونی ارزشمند)

Cيـ با توجه به جدول زیر، با تقطیر هواي مایع با دما» 4«گزینه -189 200 ،و رطوبـت   اکسـید  يد اکسیژن، کربن، گازها با ترتیب نیتروژن، آرگون

 شوند. هوا از نمونه هواي مایع جدا می

)نقطه جوش  گاز C)  

  269  هلیم

  196  نیتروژن

  186  آرگون

  183  اکسیژن

Cیش دماي هوا در دمايبا افزا 78 شوند. طوبت هوا جدا میگراد ر و در دماي صفر درجه سانتی اکسید دي گاز کربن  

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ تقطیر هواي مایع)

  است.د نسبت به هوا کمتر و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد مونوکسی ـ چگالی گاز کربن» 3«گزینه  -190

  )در هواکره پذیر (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ اکسیژن، گازي واکنش

Feـ ترکیبات» 1«گزینه -191 N3 2،Cr O2 گـذاري   نـام  انـد.  ترکیبات یونی هستند زیرا از ترکیب یک فلـز و یـک نـافلز تشـکیل شـده      ZnOو  3

Feترکیبات N3   گذاري ترکیبات شیمیایی) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ناملفید است. سو دي نیترید و کربن (II)صورت آهن  ترتیب به به CS2و 2
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  »24«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

  ـ» 1«گزینه -192

I) CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)   4 3 2 22 2 3 2 6  

II) MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)   2 2 2 24 2  

I

II
 

6 ضــریب بخــار آب در واکنــش
3

 ضــریب آب در واکنــش2
  

 هاي شیمیایی) دهم ـ فصل دوم ـ موازنه واکنش (طاوسی) (پایه

  ز گزاره (پ) درست هستند.  ج ها به ـ تمامی گزاره» 2«گزینه  -193

Fe( پ) فلز آهن به صورت هماتیت O2   (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها)به همراه ناخالصی) در طبیعت وجود دارد.  3

هـاي ظرفیـت، بـار     کار رفته در ساختار لوویس از تعداد کل الکتـرون  هاي به و این که از تفاضل تعداد الکترون XO4ـ با توجه به ساختار یون» 1«زینه گ -194

  م گروه جدول تناوبی است، بنابراین:را محاسبه کرده و مشخص کنیم متعلق به کدا Xاي ظرفیتی اتم ه توانیم تعداد الکترون شود، می یون حاصل می

  
( O X) ( ) X X           4 32 1 4 6 32 1 7  

  جدول تناوبی است. 17متعلق به گروه  Xباشد، بنابراین عنصر  می X ،7تعداد الکترون هاي الیه ظرفیت اتم 

  )ساختار لوویسفصل دوم ـ پایه دهم ـ (کتاب همراه علوي) (

  ـ» 4«گزینه  -195

  
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 8 شــمار مجم

4
  شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي2

ICl :2   

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:1«گزینه 

  
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 8 شــمار مجم

2
 شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي4

 

 :CO 2
3   

  »:2«گزینه 

 
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 10 شــمار مجم

 شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي3

 

:SOCl2   

  »:3«گزینه 

  
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 4 شــمار مجم

1
  شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي4

:N O2   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ساختار لوویس)

  ـ » 4«گزینه  -196

  شود. هاي ناقطبی مانند هگزان بهتر حل می در آبیتیک اسید بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد پس این ترکیب در حالل آ)

  این گروه عاملی وجود دارد.   استیک اسیددارد. فقط در ) وجود COOHدر ساختار ترکیب داده شده گروه عاملی کربوکسیل ( ب)

 )ها پاکیزگی محیط با مولکول(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ 

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 2«گزینه  -197

  آ)

  

Cصورت فرمول مولکولی اسید چرب فوق به H O12 24   است. 2

ب) ساختار
 

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکول تر با جرم مولی زیاد است.مربوط به یک اس 
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 »25«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

نشـین شـدن مخـتص     هـاي گفتـه شـده فقـط تـه      ها است. از طرفی بـین ویژگـی   ـ پایداري از ویژگی مشترك کلوئیدها و محلول» 2«گزینه -198

  کنند. ها، نور را پخش می ها است. دقت کنید که هم کلوئیدها و هم سوسپانسیون سوسپانسیون

  )ها ها و سوسپانسیون کلوییدها، محلولپایه دوازدهم ـ فصل اول ـ (کتاب همراه علوي) (

  ـ » 4«گزینه -199

R:C H
RCOONa C H COONa C H O Na14 29

14 29 15 29 ا  2 ی     

( ) ( ) ( ) g mol     115 12 29 1 2 16 23   :جرم مولی 264

  )ها صابون ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ96سراسري ریاضی خارج از کشور با کمی تغییر ـ (

، اتانول و پتاسیم کلرید است. الزم به ذکـر  اي قطبی و محلول در آب مثل متانول هـ با توجه به توضیحات داده شده ماده مجهول، ماد» 4«گزینه   -200

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکولشود.  اي غیرقطبی است و در آب حل نمی است وازلین ماده

خوبی  گردد. همچنین صابون در آب سخت به کنندگی می ـ وجود یون کلسیم در آب باعث سخت شدن آب و به تبع کاهش قدرت پاك» 1«ینه گز -201

  ها) کنندگی صابون (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاكکند.  کف نمی

 هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه -202

  باشد. دوست نیز می است که آب SO3صورت کننده غیرصابونی به آ) بخش آنیونی پاك

Cبه صورت تواند با کاتیون سدیم کننده می پ) فرمول مولکولی این پاك H C H SO Na 
14 29 6 4   اتم هیدروژن است. 33باشد که داراي  3

  هاي غیرصابونی) کننده (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاك

 کور گاز هیدروژن است.ش زیر، فرآورده حاصل از واکنش مذطبق واکنـ » 3«گزینه  -203

  مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید آب گاز هیدروژن هاي دیگر فرآورده

  نده)هاي خور کننده (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاك

  ـ» 4«گزینه - 204

 

xبا توجه به نمودار mol L   4 15  داریـم، از طرفـی   Mیعنی  HXاست. براي محاسبه درصد یونش نیاز به غلظت اولیه و پیش از یونش  10

Mپس از یونش یعنی HXغلظت X  برابر310 .موالر است  

M x M M / mol L             3 4 3 3 110 5 10 10 1 5 10   

[H ]

[HX] /

 




    



4

3

5 10
100 100 33%

1 5 10
درصد یونش     

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درصد یونش)

  صورت زیر است: به هاي ـ درستی و نادرستی گزاره» 3«گزینه  -205

  شود. (نادرست است.) یون هیدرونیوم آب می غلظت فزودن به آب باعث کاهشآ) آمونیاك محلولی با خاصیت بازي است که در صورت ا

  ها) خاصیت اسیدي دارند. (نادرست است.) ب) آهک خاصیت بازي و اغلب (نه همه میوه

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسیدها و بازها) پ) (درست است.)

  ها: بررسی سایر گزینه شود. وي و داراي یونش کامل است و استیک اسید جزیی یونیده میاسید ق HNO3ـ زیرا» 3«گزینه - 206

  ماند. ه میدها یونیده نش هاي استیک اسید یونیده شده است در حالی که اکثر آن اکثر مولکول»: 1«گزینه 

  )قدرت اسیديهمراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ  (کتابرا اسید ضعیفی به شمار آورده است. HNO3:»4«و  »2«گزینه 
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  ـ» 1«گزینه  -207

SO (g) H O(l) H (aq) SO (aq)    2
3 2 42   

  (درست است.)

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:2«گزینه 

BaO(s) H O(l) Ba (aq) OH (aq)   2
2

ــازي  محلول ب

2


   

  (نادرست است.)

  »:3«گزینه 

N O (s) H O(l) H (aq) NO (aq)   2 5 2 32 2   

  (نادرست است.)

  »:4«گزینه 

Li O(s) H O(l) Li (aq) OH (aq)   2 2 2 2   

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسیدها و بازها) (نادرست است.)

هاي یونیده شده هر محلول از حاصل ضرب درجه یـونش   شمار مولکول گردد. هاي یونیده شده محاسبه می ـ درهر مورد شمار مولکول» 2«گزینه -208

  آید. در غلظت آن به دست می

/ /    40 02 0 01 2   (آ 10

شود.)       (اسید قوي است و کامل یونیده می  4 410 1   (ب 10

/ /    40 015 0 02 3   (پ 10

  ها) ی الکتریکی محلول(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ رسانای پ است. آ صورت ب ها به لذا مقایسه رسانایی الکتریکی آن

  هاي نادرست: بررسی گزاره اسیدي ضعیف است. HY، اسید قوي و اسید HXهاي داده شده اسید  ـ با توجه به واکنش» 4«گزینه -209

  بیشتر است. (II)طرفه صورت گرفته است به نسبت واکنش تعادلی  که یک (I)آ) ثابت یونش واکنش 

  اسیدي ضعیف است. HCNب) 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ثابت تعادل و قدرت اسیدي) است. ضعیفاسید، اسیدي  یا همان فورمیک HCOOHت)

  ها: اسید ضعیف است. بررسی گزاره HFاسید قوي و  HClـ » 2«گزینه  -210

  (نادرست است) یابد. تر پایان می سرعت واکنش هیدروکلریک اسید بیشتر است، پس سریع )آ

  (درست است) کند. عت واکنش هیدروکلریک اسید بیشتر بوده و در زمان یکسان گاز بیشتري تولید میسر )ب

  (نادرست است) خواهد بود. bکمتر از ظرف  aجرم منیزیم در ظرف  )پ

  )ابت تعادل و قدرت اسیديث(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ  (درست است) کند. تر بوده و هیدرونیوم بیشتري آزاد می قوي HCl )ت
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  تجربیتجربی  وو  گروه آزمایشی ریاضیگروه آزمایشی ریاضیعمومی عمومی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  7575گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  100100تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  یقهدق 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبد با وارد کردن مشخصات خود، در توانیاي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

 نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  
  

  

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

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//99جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد، عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  گروه مؤلفان علوي، پورمهدي  زبان عربی

  حسین باغانی، دائمی  دین و زندگی

  صادقی کامران معتمدي،  زبان انگلیسی

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی   آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

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

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
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  »1«صفحه                                                      آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (ریاضی و تجربی) دفترچه  
  

  ))9تا انتهاي درس  6از درس () ـ دهم 3از ابتداي ستایش تا انتهاي درس ( دوازدهم(فارسی 

  درست است؟ ها همه معانی کدام واژه -1

  ج) مسلک: طریق، روش  ب) داروغه: نگهبان، حاکم  الف) عصاره: فشرده، شیره

  و) تاك: انگور، رز  هـ) مزید: افزونی، زیادي  د) ملک: سرزمین، پایتخت

  ) و ـ ج4  ) ب ـ و3  ) الف ـ د2  ـ هـ ) ج1

  اند؟ ها درست معنا شده واژه ۀهمدر کدام گزینه  - 2

  اندیش نبودن) نظري (عاقبت ) معاش (زیست) ـ فلق (غروب آفتاب) ـ کوته1

  لوقات) ـ حضیض (فرود)مخ ۀهم) سودایی (شیفته) ـ ماسوا (2

  ) ضامن (کفیل) ـ نجابت (بزرگوار) ـ جفا (ستم)3

  به) ـ عزم (اراده) ـ محنت (اندوهگین)) حقّه (جع4

  در کدام بیت متفاوت است؟» همت« ةواژمعناي  -3

  / از حضر ساز مهیا برنتابد بیش از این ) من همه همت بر اسباب سفر دارم مرا1

  / کرد او خورشید را ز آن ذره، پست ) هر که را یک ذره همت داد دست2

  دولتی کن التجا صاحب / پس به التماس ن) همت از صاحبدلی ک3

  اي / هرجا روي به توسن گردون سواره ) همت بلند دار که با همت بلند4

  غلط امالیی است؟ کدام بیت داراي -4

  / کند طاعت کند دعوت اجابت ) چه باشد بنده مقرون انابت1

  این طبع سخندان تو مرو صفوت/ گر رود  تر از طبع لطیف ) اي که درد سخنت صاف2

  / چو به سر باید رفتن چه کنم پاي دوان را؟ ر فایق به تک بحر حقایق) جهت گوه3

  / خلقش مفرّهی که دهد روح را شفا ) نطقش معلّمی که کند عقل را ادب4

  عبارت زیر چند غلط امالیی دارد؟ -5

ت نبندد. به حقیقت باید شناخت که سیاست ملوك بر روي روزگار مخلّد نماند و مدت آن مقرون به انتهاي حیاط عالم سور تنفیذ شرایع دین بی«

  »ملوك تحفه پروردگارند.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  اند؟ کدام عبارات داراي غلط امالیی -6

  گاه مثال داد تا روزي مسعود و تالعی میمون براي حرکت تعیین کردند. الف) وان

  ب) اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد که عجل نزدیک است.

  ه و خطر کسب و طلب در میان آید.رز بلوغ، غم مال و فرزند و اندوه آز و شج) پس ا

  عمرو با معظم لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ بداشتند. بن حجاج و طارقد) 

  ) د ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

  است؟ نشده هکدام بیت در حوزه ادبیات غنایی سرود -7

  کار نیست/ آشیان آماده در کنج قفس کردن چرا؟ آباد جهان را منزلی در ) وحشت1

  رود و طاقت و آرام/ از زخم پدید است که بازوش تواناست ) صبر و دل و دین می2

  رود ) عقل را با عشق زور پنجه نیست/ کار مسکین از مدارا می3

  ) ز دشمن شنو سیرت خود که دوست/ هر آنچ از تو آید به چشمش نکوست4

  شود؟ می در کدام بیت دیده» ع، مراعات نظیریه، سجتشب«هاي  آرایه ۀهم - 8

  / ره ندهد به ریسمان چون که ببیندش دو تا سوزان هوس تنگ بود یقین بدان ۀچشم) 1

  / وانچه به گفت ناید آن کز تو به جان عطا رسد پروري ) سلطنت است به سروري خوبی و بنده2

  دهان چرا چرا؟ تو منم خشک / ز آتش هجر تري و کوثري ز آب حیات خوش ) چشمه خضر3

  ؟/ ندانستی که چون آتش دراندازي دخان آید لد ناشکیبایی) گناه توست اگر وقتی نبا4

  است؟» ایهام« فاقدکدام بیت  - 9

  / با تو گر یک روز روي از مهر و پیمان تافته است ) همچو زلفت کار خواجو روز و شب آشفته بود1

  / به بوي آن سر زلفت چو شست برخیزد ل) کسی که خاك شود در لحد پس از صد سا2

  رسد؟ / جان عزیز من مگر دیگر به کنعان می الحزن از مصر بوي پیرهن ) آید سوي بیت3

  / که خسروان جهان طالبان شیرینند ) کنون ز شکر شیرین چه برخورد فرهاد؟4

  هاي کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟ آرایه همۀ -10

  »گویی چنین شیرین که شوري در من افکندي ما را تلخ ننماید / چه میترش بنشین و تیزي کن که «

  ) ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل2    ) ایهام، تلمیح، تضاد1

  آمیزي، ایهام تناسب ) کنایه، حس4    آمیزي ) تضاد، تلمیح، حس3

  جز: ابیات کامالً درست است به ۀهمهاي مقابل  آرایه - 11

  دم بر آب / که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام ـ کنایه)) به می پرستی از آن نقش خود ز1

  ) گفتم اي جان جهان دفتر گل عیبی نیست / که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه ـ جناس)2

  آرایی) فزایش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره ـ واج جان ) یاقوت3

  زنده که بر یکدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) دل کشتۀگیر برآورد / بس  ن) مژگان تو تا تیغ جها4
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  ....................جز  است بهیکسان ابیات  ۀهمشده در  نقش دستوري ضمایر مشخص -12

  کند مخمور بنشینی تهشیار که خاستن یکدل/ نه آن ساعت توانی اي خور کز سر دنیا ) می1

  رود می مز زمین بر آسمانن نازنین/ کآشوب و فریاد اَي دلستام نشین ام) باز آي و بر چش2

  گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست مدهی/ کاین زمان می دمنپ) با زمانی دیگر انداز اي که 3

  دارم ز دامن برنمی ت) بکن چندان که خواهی جور بر من/ که دست4

  در کدام بیت وجود دارد؟» الیه مضافالیه مضافهسته«ساختار  -13

  / تا غباري ننشیند به دل خرّم دوست اي باد مرو حال من خسته مگوي ) نی نی1

  / چو بلبلی که بماند میان گلزاري ) در اشتیاق جمالش چنان همی نالم2

  دل نگیرد اي مسلمانان نفیر/ در تو کافر گردون بگذرد ز ) آه دردآلود سعدي گر3

  مرغ که آخر پروبالی دارد ذاحب/  ) مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوي4

  مشهود است.معنوي  ۀقرینحذف فعل به  ....................جز  ابیات به ۀهمدر  -14

  کش سودایی جان گفت که اي فردم سوگند بدین دردم / سوگند بدان زلفی عاشق) 1

  ون آدمی طمع نکند در سماحتش/ چ ) رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب2

  / طالعش میمون و بختش مقبل است ) هر که چشمش بر چنان روي اوفتاد3

  یب دالرام به از ذلّ شفاعت/ تعذ ) گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید4

  در کدام بیت ردیف کاربرد معنایی متفاوتی دارد؟ - 15

  / دل بیچارگان سپر باشد ) تیرباران عشق خوبان را1

  / مذهب عاشقان دگر باشد ن از بال بپرهیزند) عاقال2

  / همه کس را نه این نظر باشد ) همه عالم جمال طلعت اوست3

  / هر که زنده است بر خطر باشد ) عاشقان کشتگان معشوقند4

 دارد.» آوا هم«رفته که  اي به کار واژه ....................جز  در همه ابیات به -16

  / وي دست نظر کوتاه از دامن ادراکت مطبوعت ) اي چشم خرد حیران در منظر1

  شود افسون ی/ همت تو سرفراز عرش، ب یداز سبا آصف به افسون آور یسعرش بلق) 2

  عقل را با عشق دعوي باطل است  /  ر قوت غالب است) شوق را بر صب3

  ) به جفا بر سر یاران وفادار میا / به وفا از پی خصمان جفاکار مرو4

 ت متفاوت است؟معناي کدام بی -17

  گرگ افکنده باشد میش راکه گه  / چون شبان آن ه از خواب اندر آید مردم نادان که مردگ ) آن1

  / بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن؟ ) ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما2

  صیاد را ۀخانکند ویران نسیمی  / می ) پایداري نیست در آب و گل بنیاد ظلم3

  ظالم به اندك فرصتی ویران شود ۀخان/  ر خط نهان گردید آن چشم سیاه) در غبا4

  با کدام بیت تناسب معنایی بیشتري دارد؟» کتفَرِعم قَّح اكنفْرَجمالش به تحیر منسوب که ما ع ۀیلحاصفان و«عبارت  -18

  چنان برد که انگشت تحیر بگزیدم آن/  رادلم  ) سر انگشت نگارین تو آسوده1

  چون خداست / حیرتم در قلم قدرت بی ام یر نه در آن شکل و شمایل شده) متح2

  تا دل بصیر باشدکن / روشنترك بیان  ) تا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد3

  / طوطی نطق مرا کرده است الل ) اي به جایی که تحیر وصف تو4

  عبارت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -19

  »اصحاب را چون برسیدم بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. هدیۀدامنی پر کنم  ،چون به درخت گل رسمخاطر داشتم که  گفت به«

  خرمن چو زلیخا برخاست هره چو یوسف بنمود / عاشقی سوختهقدي چ) هر کجا سرو1

  کند / تا به چوگانِ که در خواهد فتادن گوي دوست خویشتن جوالن عشقی می ) هر کسی بی2

  کردم / چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت صورت یوسف، نادیده صفت می) 3

  نظر در چاه کنعانی / به مصر آ، تا پدید آیند یوسف را خریداران ) تو با این مردم کوته4

  ابیات کدام گزینه با یکدیگر تناسب معنایی کمتري دارند؟ - 20

  دارد رار می) خداي راست مسلم بزرگواري و حلم / که جرم بیند و نان برق1

  ولیکن خداوند باال و پست / به عصیان در رزق بر کسب نبست

  ) به راه راستی آخر قدم نه / که چیزي نیست جز از راستی به2

  که دروغت دهد از بند رهایی گر راست سخن گویی و در بند بمانی / به ز آن

  رانهخوانی و قمري به ت ) هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید / بلبل به غزل3

  گویان تسبیح خطبۀنگه کن ذره ذره گشته پویان / به حمدش 

  اند / کان را که خبر شد، خبري باز نیامد خبران ) این مدعیان در طلبش بی4

  پذیر من است تویی که درد و غمت یار ناگزیر من است / جفا و هر چه رسد از تو دل
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  مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ -21

  »ات بیرون کنم / گفت: پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست غرامت، جامه گفت: از بهر«

  دمید کردم دعا و صبح صادق می د از دولتم کاري که دوش / من همی) گوییا خواهد گشو1

  اي بویی شنید ) با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ / از کریمی گوییا در گوشه2

  باید درید نامی نیز می اي در نیک رندي چه باك / جامه) دامنی گر چاك شد در عالم 3

  باید کشید ام / بار عشق و مفلسی صعب است می ) شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -22

  جگرجوش مراز ز عشقت ننشاند ووش مرا / سه ) تا بود بار غمت بر دل بی1

  ها گلستان هنظري باشد رفتن ب  هکوت) تا خار غم عشقت آویخته در دامن / 2

  نایی راعمدن و رفتن ربین آب) سرو بگذار که قدي و قیامی دارد / گو 3

  تر است ین شاهد گلروي خوشض) گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان / بر عار4

  یت قرابت معنایی دارد؟با کدام ب» نشان محض نشان از که جویمت؟ / گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ اي بی«بیت  - 23

  جا شدم دل آن جا که من سرگشته ی / تا کجاست آنه دارم آگهم اگر یک ذررقف ) خاك بر1

  ) چو نتوانی به ذات او رسیدن / قناعت کن جمال صنع دیدن2

  خبر است جان که جان چیست؟ فنا شد / زان بی تن) جان در تو ز خویش3

  ب چون تو دلستان نشکیبدلط ) هر که دلی دارد و نشان تو یابد / از4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» افتد سر کودك عقل می زچندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کاله ا«عبارت  -24

  جان مرجان افکند دل در  پوشت چو گردد درفشان / از تحیر خونوهرگ) درج یاقوت 1

  ل کی جمع شود خانه براندازان راچو دادم به تو عقلم ز کجا خواهد ماند / ما ل) د2

3 (ر بگزد عقل به دندان / چون تأمنما را ل کند این صورت انگشتسر انگشت تحی  

  کاي توستفرش خاك تکیه زدن شرط عقل نیست / چون تختگاه عالم جان متّ ) بر4

  ؟نیستمفهوم کدام دو بیت یکسان  - 25

  ش آزب) بر در بخت بد فرود آید / هر که گیرد عنان مرک1

  خواره را گهر / ریزش دندان فزاید حرص، روزي دریوزه گردد چون صدف شد بی کاسۀ

  وست اکنون به اسیر کن مدارا  به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر ت) 2

  کردن چرا؟ عسسي خائن مدارا با ا نه هر که پاك است از گناه، آسوده است از گیر و دار / گر

  گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ) آب اجل که هست3

  خزان سوار نرفت؟ دکدام شاخ گل آمد پیاده در بستان / که آخر از دم سر

  علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را خانۀ) برو اي گداي مسکین در 4

  تواند به عدل و سخاي  ند؟ / هرگز نبودها هنوشین روان و حاتم طایی که بود

  ))4و  3دوازدهم (درس اول) ـ دهم (دروس (زبان عربی 

  ): 26ـ  35و األدقّ فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ ( حص* عین األ*

   .....................ام إلّا الصنم الکبیر: ابراهیم (ع) نیحمل إبراهیم (ع) فأساً و یکسر جمیع األص -26

  شکند! جز بت بزرگ می ها را به بتدارد و همه  ) تبري را برمی2    تر شکست! جز بت بزرگ را بهها  ) یک تبر را برداشته بود و همه بت1

  خواهد شکست! را تر جز بت بزرگ ها به دارد و همه بت ) یک تبر برمی4    شکند! جز بت بزرگ می هر بتی را بهدارد و  ) تبرهایی را برمی3

  خیالیاً؟: لماًفیکون ذلک المطر حقیقۀً و لیس  هل تظنّ أن - 27

  پنداري که آن باران حقیقت باشد و یک فیلم خیالی نیست؟ ) آیا می1

  ) آیا تصور کردي که آن باران حقیقی باشد و فیلمی خیالی نبوده است؟2

  کنی که آن باران حقیقت است و یک فیلم خیالی نیست؟ ) چگونه تصور می3

  الی نیست؟هاي خی ) آیا پنداشتی آن باران حقیقتی باشد و از فیلم4

28- »كرَتْأیحسب اإلنسان أن ی ؟»سدي  

  شود؟ هدف رها می اندیشد که بی ) براي چه انسان می2  اي که بیهوده رها شده است؟ ) آیا به انسان پنداشته1

  شود؟پندارد که بیهوده رها  نسان می) آیا ا4  کند که کار بیهوده را ترك کند؟ ) آیا انسان تصور می3

  .....................پس » من یغفر الذنوب إلّا اهللا روا لذنوبهم وفَفاستغ« -29

  آمرزد! جز خدا گناهان را می سی بهک ) براي گناهتان استغفار کنید و چه1

  بخشیده است!نکس جز خدا گناهان را  ) استغفار کردند براي گناهانشان و هیچ2

  آمرزد؟ جز خدا گناهان را می کسی به ) براي گناهانشان طلب آمرزش کردند و چه3

  جز خدا گناه را نیامرزیده است! بهها و هرکس  ) طلب آمرزش کردند براي آن گناه4

  »:و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً« -30

  وسیله آن از میوه روزي خارج کرد! هایی را از آسمان نازل کرد پس به ) و آب1

  ها بیرون آورد! ) و از آسمان آبی فروفرستاد پس با آن روزي از میوه2

  ها روزي خارج کرده بود! از میوه ا آنبفرستاد پس  ) و از آسمان آبی فرو می3

  آورد! اي روزي بیرون می از میوه وسیله آن ) و آبی را از آسمان نازل کرده بود پس به4
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31- »و ال یزُحقولهم إنّ العزّة هللا جمیعاً نک:«  

    ي همگی براي خدا است!ارنسازد قطعاً بزرگو ) سخنشان تو را غمگین1

  مانا عزت همگی براي پروردگار است!ها تو را غمگین نکند ه ) سخنان آن2

  بزرگواري دقیقاً براي خدا است! ) سخن آنان باعث اندوه تو نخواهد شد قطعا3ً

  ها از آن خدا است! مانا بزرگواريکند ه ) کالمشان تو را ناراحت نمی4

  مونه مهرجان مطرالسمک:سو ی یحتفل النّاس بهذا الیوم سنویاً - 32

  نامند! را جشنواره یاران ماهی میگرفتند و آن  ) این روز را مردم ماهانه جشن می1

  آن را همایش باران ماهی نامیدند!کنند و  ) در این روز مردم ساالنه شادي می2

  ند!نام گیرند و آن را جشنواره باران ماهی می ) مردم ساالنه این روز را جشن می3

  مایش باران ماهی نام خواهند داد!گیرند و به آن ه مردم ماهانه این روز را جشن می )4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -33

  کند! کند، رحم نمی ه مردم رحم نمی) ال یرحم اهللا من الیرحم النّاس: خداوند به کسی که ب1

  ند!ک طور که خدا به او نیکی می ) أحسن کما أحسن اهللا إلیک: نیکی کرد همان2

  وي پس قطعاً خشم مایه اندوه است!ش ) ال تغضب فإنّ الغضب مفسدةٌ: خشمگین نمی3

  کند! کس را بیشتر از توانایی وظیفه نمی إلّا وسعها: خدا هیچ یکلّف اهللا نفساً) ال 4

  فی الترجمۀ: الخطاءعین  -34

  ندهید.   خورید به فقیران غذا ) ال تطعموا المساکین مما ال تأکلون: از آنچه که نمی1

2إنّ الحسنات ی (یئات: قطعاً نیکیذهبرند.   ها را از بین می ها بدي بن الس  

  دست آورد.  ت: به سود اوست آنچه کسب کرد و به زیان اوست آنچه بهبست و علیها ما اکتَبس) لها ما ک3َ

  کنی.  رم به من تحمیل نمیخدایا آنچه را که به آن طاقت ندا نا ما ال طاقۀ لنا به:لْمح) ربنا ال ت4ُ

  یب:رععین الصحیح فی الت» کند پس او مزدور دشمن است. هرکس از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می« -35

1منکم شخصاً یدعو إلی التجلّی فهو ع2  .) من کان شاهد بینکم شخصاً کان یدعو إلی التفرقۀ فإنّه عامل العدو یل األعداءم) ما کان رأي أحد.  

3( 4  .من یري أحداً منکم دعا إلی التفرقۀ فإنّه عامل العدو  .من رأي منکم أحداً یدعو إلی التفرقۀ فهو عمیل العدو (  

*أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص التالی ثم قرأ النص36ـ  39( :* ا(  

ـ یایسبوا معبودات المشـرکین و اإلسـالم   المسلمین ألّ المنطق و اجتناب اإلساءة. إنّ القرآن یأمر لقد کانت رسالۀ اإلسالم قائمۀ علی أساس  مرِحتَ

 شـوا عایتَیعلی حریۀ العقیدة. الیجوز اإلصرار علی نقاط الخالف و علی العدوان ألنّه ال ینتفع به أحد و علی کـلّ النـاس أن    األدیان اإللهیۀ و یؤکّد

و  بالوحدة و یتجلّی اتّحاد المسلمین فی اجتماع الحج. المسلمون خمـس سـکّان العـالم    کلّ منهم بعقائده. یأمرنا القرآن ظاحتفاتعایشاً سلمیاً مع 

  اسعۀ. حۀ ویعیشون فی مسا

36- :ن الصحیح حسب النصعی  

    .سالمة أمرٌ مهم فی أساس اإلء) اجتناب اإلسا2  .حرّیۀ العقیدة من اعتقادات المشرکین) 1

    .لناساأمرَنا بالتفرقۀ بین ) القرآن 4    .) علینا أن نسب معبودات الکفّار3

  »عین الصحیح.« .....................الیجوز لنا  -37

  .) المنطق فی اعتقاداتنا4  .) احتفاظ عقائد الناس3  .لمی) التعایش الس2  .صرار علی العدوان) اإل1

  حسب النص: لخطاءأعین  -38

  .لهیۀ) القرآن یحترم سائر األدیان اإل2    ) مساحۀ حیاة المسلمین واسعۀٌ.1

  .) اإلصرار علی نقاط الخالف واجب لنا4    .) الوحدة من وصایا القرآن الکریم3

  کیف یتجلّی اتّحاد المسلمین؟ - 39

  .) باجتناب اإلساءة4  .) بإحترام األدیان اإللهیۀ3  .) فی اجتماع الحج2  .) مع تعایشهم السلمی1

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

  م:یحتر -40

  الجملۀ اسمیۀٌ» / انفعال«) فعل أمرٍ ـ من األفعال المزیدة 2  ) مضارع ـ مجرد ثالثی ـ أصله: ح ر م / الجملۀ فعلیۀ1ٌ

3 ـ مزید ثالثی / فعلٌ مع فاعله  » ح ر م«) فعل مضارع ـ حروفه األصلیۀ 4  فعلٌ مع فاعله  » / استفعال«من األفعال المزیدة من باب ـ ) مضارع  

  یتعایشوا: -41

  ی من باب مفاعلۀ / الجملۀ فعلیۀٌ) فعل أمرٍ ـ مزید ثالث1

  الجملۀ فعلیۀٌ» / باب تفاعل«) مضارع ـ من األفعال المزیدة 2

  فعل مع فاعله  » / ع ي ش«) فعل مضارع ـ مجرد ثالثی و حروفه األصلیۀ 3

  ) مضارع ـ مزید ثالثی من باب تفعیل / الجملۀ اسمیۀ4ٌ

  احتفاظ: -42

  ع تکسیر و مفرده حفظ ـ مذکر / صفۀ) جم2  مضاف إلیه» / افتعال«ن المصادر المزیدة ) اسم ـ مصدر م1

  ) اسم ـ مفرد ـ أصله: ح ت ظ / خبر  4  ) جمع سالم للمذکر ـ من المصادر المزیدة / مضاف إلیه3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطاءعین  -43

  .فی السنَۀِ تَینِمرَّحدثُ هذه الظّاهرَةُ ) ت2َ  .بحبلِ اهللاِ جمیعاً و ال تُفرَّقوا ) و اعتَصموا1

  .) فهذا یوم البعث و لکنّکُم کُنتم ال تَعلَمون4َ    .) إنَّ اهللاَ ال یضیع أَجرَ المحسنین3
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  )44ـ  50( :* عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ*

  »الدخول .....................کم و هل عند .....................کم عدد «عین الصحیح للفراغین:  -44

  ) شرّفتم ـ بطاقات4  ) المرافقین ـ بطاقات3  ) المرافقین ـ جاهزون2  ) التفتیش ـ جاهزون1

  عین ما فیه التضاد: -45

    .) و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم2  .) ولکنّ عباداته و شعائره کانت خرافیۀ1ً

  .إنّ اهللا یخرج المؤمنین من الظلمات إلی النور )4  .عن البقاع و البهائمی ولون حتّؤ) إنّکم مس3

  »قومه من عبادة األصنام ذَنقأن ی لَإبراهیم الّذي حاو رُکُذْنَ«کم فعالً مزیداً فی العبارة التالیۀ:  -46

  ) ثالثۀ4  ) صفر3  ) واحد2  ) اثنان1

  فیه من الحروف المشبهۀ بالفعل: لیسعین ما  -47

    .) أعلم أنّ اهللا علی کلّ شیء قدیر2ٌ    .) کأَنَّهنَّ الیاقوت و المرجان1

  .) و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا4ً  .) لما رجع الناس شاهدوا أصنامهم مکسرة3ً

 عین الصحیح فی باب األفعال: - 48

  عن عشّه بسرعۀ. (افتعال) یبتعد) هذا الحیوان 2  الطائر من خداع العدو ویطیر. (تفعیل) دیتأکّ) 1

  إیجاد التفرقۀ. (تفاعل)   یحاول) ذلک الرجل 4  علی األرض. (مفاعلۀ) تتساقطه عت) عندما یفقد سر3

 نافیۀٌ للجنس:ال» ال«عین  -49

  .) ال أملک لنفسی نفعاً و ال ضرّا2ً  .) ال تسبوا الّذین یدعون من دون اهللا1

  .) ال فقر أشد من الجهل4  .) ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون3

 المشبهۀ بالفعل؟ کم عدد الحروف -50

  »إنّ اهللا لذوفضل علی الناس و لکنّ أکثر الناس ال یشکرون«

  ) صفر4  ) واحد3  ) اثنان2  ) ثالثۀ1

  ))6تا انتهاي درس  4درس ) ـ دهم (2تا انتهاي درس  1دین و زندگی (دوازدهم (بخش 

  دهد؟ ترتیب نیازمندي مخلوقات را در چه چیزي نشان می هب» یسأله من فی السماوات و االرض«و » الی اهللا انتم الفقراء«عبارات قرآنی  - 51

  ) پیدایش و بقا ـ پیدایش و بقا4  ) پیدایش ـ پیدایش و بقا3  ) بقا ـ پیدایش2  ) پیدایش و بقا ـ پیدایش1

خدا را دیـدن بـراي    شود و دسترسی به معرفت عمیق و واال و با هر چیزي وامدار بودن هستی موجودات به خدا از دقت در کدام آیه برداشت می - 52

  جوانان چگونه است؟

1 (»2  ـ سهل و ممتنع »الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء (»ـ صعب و ممکن »الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء  

  ـ سهل و ممتنع »و هو رب کل شیء«) 4  ـ صعب و ممکن »و هو رب کل شیء«) 3

  دانند و درك بهتر فقر و نیازمندي، معلول چیست؟ کنند، خود را نیازمند به چه چیزي می لهی را احساس میهاي آگاه که دائماً سایه لطف و رحمت ا انسان - 53

  ) عنایات پیوسته او ـ عبودیت و بندگی بیشتر2  ) عنایات پیوسته او ـ افزایش معرفت به خود و رابطه با خدا1

  اي که وجودش از خودش باشد ـ افزایش معرفت به خود و رابطه با خدا پدیده) 4  اي که وجودش از خودش باشد ـ عبودیت و بندگی بیشتر ) پدیده3

  محصول درك عمیق انسان آگاه از کدام عبارت قرآنی است؟» ابدا عین هاللّهم ال تکلنی الی نفسی طَرْف«با عبارت دعایی  »خداوند«خواندن  -54

  »انتم الفقراء الی اهللا«) 4  »من ولی ما لهم من دونه«) 3 »قل اهللا خالق کلّ شیء«) 2  »مستقیماَن اعبدونی هذا صراط «) 1

  کنیم؟ استثنایی ذکر کنیم، به کدام عبارت استناد می» ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته هافضل العباد«اگر بخواهیم براي حدیث نبوي  -55

  »یسأله من فی السماوات«) 4  »فی ذات اهللا او ال تفکرو«) 3  »اهللا رأیت شیئاً اال و رأیتما «) 2  »تفکروا فی کل شیء«) 1

  گردد؟ از کدام آیه مستفاد می» همتا یگانه بی«باشد و  کدام صفت الهی می دلیلبه » در مورد خداوند، والدت مصداق ندارد و منتفی است«که  این -56

  »و لم یکن له کفواً احد«ـ  »لم یلد و لم یولد«) 2  »قل هو اهللا احد«ـ  »لم یلد و لم یولد«) 1

  »و لم یکن له کفواً احد«ـ  »اهللا الصمد«) 4    »قل هو اهللا احد«ـ  » الصمداهللا«) 3

  اند؟ همگانی، از کدام آیات کریم قابل برداشت تفرینش عموم جهان و هدایآ -57

  »السماوات و االرضو هو رب «ـ  »قل اهللا خالق کل شیء«) 2  »من رب السماوات و االرض«ـ  »کخلقه فَتشابه اخلقو«) 1

  »و هو رب کلُّ شیء«ـ  »خلقوا کخلقه فتشابه«) 4  »و هو رب کُلُّ شیء«ـ  »هللا خالق کلّ شیءقل ا«) 3

  ترتیب به کدام مورد اشاره دارد؟ به» هدایت به سوي مقصود معین«و  »حق تصرف داشتن«، »کار آفرینش شریک و همتایی نداردخداوند در «مضامین  - 58

  ) اصل توحید ـ توحید در مالکیت ـ توحید در والیت2  توحید در ربوبیت ) توحید در خالقیت ـ توحید در والیت ـ1

  ) اصل توحید ـ توحید در مالکیت ـ توحید در ربوبیت4  ) توحید در خالقیت ـ توحید در والیت ـ توحید در والیت3

  ؟نداردیک از ترجمه آیات زیر به توحید در خالقیت اشاره  کدام - 59

  آفرینش خود را فراموش کرده بود. ه) و براي ما مثالی زد در حالی ک1

  و آن زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم.) ...2

  کنیم. گونه که بوده مجدداً خلق می ها را نیز همان ) ... بلکه سر انگششتان آن3

  کند که شکّی در آن نیست. ) و قطعاً شما را در روز قیامت جمع می4
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  کدام مرتبه از توحید است و کدام آیه شریفه به آن اشارت دارد؟ نتیجه...» السماوات و للّه ما فی «آیه شریفه  -60

  »ال یشرك فی حکمه احداً«) مالکیت ـ 2  »ما لهم من دونه من ولی«) خالقیت ـ 1

  »و انکم الینا ال ترجعون«) مالکیت ـ 4  »قل اهللا خالق کل شیء«) خالقیت ـ 3

  مربوط به کدام واقعه مرحله دوم قیامت است؟» نه قیامترسیدگی به اعمال با آماده شدن صح« -61

  ) دادن نامه اعمال4  برپا شدن دادگاه عدل الهی) 3  ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم2  ها انسان ) زنده شدن همه 1

  هاي قرآنی درباره معاد صحیح است؟ کدام یک با توجه به استدالل -62

  ها پیدایش نخستین انسان»کنیم بوده مجددا خلق میها را نیز همان گونه که  سر انگشتان آن«) 1

  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی»کالمفسدین فی االرضو عملوا الصالحات  ام نجعل الذین آمنوا) «2

  اي از زنده شدن مردگان نمونه»هاي پوسیده را دوباره زنده کند گفت کیست که این استخوان) «3

  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی»و انکم الینا الترجعون) «4

به کدام  اشاره» آن ابر را به سوي سرزمین مرده برانیم... را فرستاد تا ابر را برانگیزند، پسخداست که بادها «فرماید  آیه شریفه قرآن کریم که می -63

  استدالل درباره معاد دارد؟

  هایی از زنده شدن مردگان ) امکان معاد ـ اشاره به نمونه2  ) امکان معاد ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعت1

  هایی از زنده شدن مردگان ) ضرورت معاد ـ اشاره به نمونه4  ) ضرورت معاد ـ نظام مرگ و زندگی در طبیعت3

  گیرد؟ کدام جهت معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار میامامان به  اعمال پیامبران و -64

  ) عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.2    اند. ) معصوم از خطا و گناه1

  ) برگزیدگان خدا براي هدایت بشرند.4    اند. ) الگوي تمام عیار انسانیت3

  رتیب مرتبط با کدام مراحل قیامت است و آیه دوم مربوط به چه موضوعی است؟به ت» مهِدیِینا اَملِّکَو تُ«و » بینکات راماًک«آیات شریفه  - 65

  ) اول ـ اول ـ حضور شاهدان و گواهان4  ) دوم ـ دوم ـ حضور شاهدان و گواهان3  ) دوم ـ اول ـ شهادت اعضاي بدن2  ) اول ـ دوم ـ گواهی فرشتگان1

  ......................الهی است تا  ......................برپایی رستاخیز در پرتو  ......................بر  هاي خود، دالّ یابی به استحقاق ها براي دست حق مسلم انسان - 66

  ) ضرورت ـ عدل ـ حقوق تضییع نشود.2  ) امکان ـ عدل ـ حقوق تضییع نشود.1

  ) ضرورت ـ حکمت ـ هدفداري محقق شود.4  داري محقق شود.) امکان ـ حکمت ـ هدف3

  در برپایی قیامت شک داشته باشد با کدام آیه شریفه جواب او را می دهیم؟اگر کسی  -67

  »ام نجعل الذین آمنوا و عملو الصالحات کالمفسدین فی االرض) «2    »ما خلقناکم عبثاًافحسبتم انّ) «1

  »یعلمون ن لو کانواو انَّ الدار االخرة لهی الحیوا«) 4  »اهللا ال اله اال هو لیجمعنکم الی یوم القیامۀ الریب فیه) «3

  هاي اعمالش در کدام عالم است و کدامین آیه شریفه به آن اشاره دارد؟ آگاه شدن انسان از کاستینخستین  - 68

  »رجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتقال رب ا«ـ  ) قیامت2  »فیما ترکت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً«) برزخ ـ 1

  »قدم و اخر اا االنسان یومئذ بمینبؤ«) قیامت ـ 4  »قدم و اخر اا االنسان یومئذ بمینبؤ«) برزخ ـ 3

  گفته پیامبران الزمه ایمان به خدا چیست و تاکید قرآن بعد از یکتاپرستی روي کدام موضوع است؟ بنا بر -69

  ) امکان معاد ـ اشاره به خلقت نخستین انسان2    ) ایمان به آخرت ـ معاد1

  ـ اشاره به قدرت خدا) امکان معاد 4    ) ضرورت معاد ـ عدل3

  ه تفاوتی دارد و این تفاوت به چه معناست؟هاي ثبت شده در دنیا چ ان با نامهنامه عمل انس -70

  شود. ) بنیادي ـ این دنیا حقیقت اعمال است ولی در قیامت اعمال مجسم می1

  یابد ولی در قیامت عین عمل است. ) اساسی ـ این دنیا به صورت زشت یا زیبا تجسم می2

  به صورت گزارشی از اعمال است ولی در آخرت خود عمل را در بر دارد. فاًنیادي ـ این دنیا صر) ب3

  و نوشته درآمده ولی در قیامت گزارش و تصور کامل از اعمال انسان است.) اساسی ـ این دنیا به صورت کلمات 4

  ن حادثه آن کدام است؟آغاز مرحله اول قیامت چه هنگامی خواهد بود و داراي چند حادثه است؟ و اولی -71

  ) نفخ صور اول ـ سه ـ شنیده شدن صداي مهیب2  ) پایان یافتن دنیا ـ سه ـ شنیده شدن صداي مهیب1

  ها و زمین پایان یافتن دنیا ـ چهار ـ مرگ اهل آسمان) 4  ها و زمین ) نفخ صور اول ـ چهار ـ مرگ اهل آسمان3

  ؟نیستندکدام یک از آثار ماتأخر  - 72

  دهد. در زمان حیات خود انجام می مؤمن اعمالی مانند نماز و روزه که انسان) 2  که بازماندگان براي درگذشتگان انجام دهند.) اعمال خیري 1

  ) هدیه دادن کتاب به کتابخانه یا آموزش به دیگران4  ) ایجاد و تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج3

  ر عالم برزخ چیست؟عامل شعور و آگاهی در انسان کدام است و تکلیفش د -73

  ) بعد جسمانی ـ باقی4  ) بعد روحانی ـ باقی3  ) بعد روحانی ـ فانی  2  ) بعد جسمانی ـ فانی1

  گوي پیامبر (ص) با کشتگان جنگ بدر اشاره به چه چیزي دارد؟ و ارتباط عالم برزخ با دنیا مربوط به آثار کدام اعمال انسان است و گفت -74

  ) آثار ماتأخر ـ حیات برزخی4  ) آثار ماتقدم ـ ممات برزخی3  ) آثار ماتقدم ـ حیات برزخی2  ) آثار ماتأخر ـ ممات برزخی1

  به ترتیب کدام است؟» ربما قدم و اخّ ا االنسان یومئذینبؤ«و » قال رب ارجعون«حقق آیات ظرف ت -75

  ) قیامت ـ برزخ4  ) برزخ ـ قیامت3  ) قیامت ـ قیامت2  ) برزخ ـ برزخ  1
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  کتاب کار)) 2و درس  2درس ( ) ـ دهم33تا انتهاي صفحه  1رس (ددوازدهم ( زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- That watch is too expensive. I want .................... . 

1) cheaper than something   2) much cheaper something 
3) something much cheaper 4) something cheaper than 
 

77- I believe more apartments must .................... to the workers. 
1) be built to give 2) be built and give 3) be built and be given 4) be built and given 
 

78- Anything would be better than staying at home, ....................? 
1) would it 2) wouldn't it 3) would they 4) wouldn't they 
 

79- I think that the company .................... a loss during the last six years. 
1) was made 2) made 3) has made 4) has been made 
 

80- I made it clear I wasn't interested in working with him, but he didn't take the .................... . 
1) hint 2) turn 3) phrase 4) detail 
 

81- Inside every cell of our bodies is the basic genetic .................... called DNA. 
1) area 2) nature 3) definition 4) material 
 

82- Today's lecture really .................... me to read more poetry. 
1) included 2) inspired 3) recognized 4) referred 
 

83- Our teacher introduced a useful technique for .................... new ideas, but he didn't explain how it worked. 
1) donating 2) founding 3) combining 4) generating 
 

84- Sorry, we're too busy to .................... anyone to help you repair the machines. 
1) elicit 2) replace 3) spare 4) regard 
 

85- Not ...................., with youth unemployment so high, some school-leavers with qualifications fail to find jobs. 
1) ethically 2) regretfully 3) surprisingly 4) repeatedly 
 

86- I wonder why you haven't watched that famous film. It has been shown .................... times on TV so far. 
1) countless 2) regardless 3) ordinary 4) recorded 
 

87- He is the kind of player who always manages to stay ...................., even under pressure. 
1) fixed 2) calm 3) generous 4) generative 

Part B: Cloze Test 
On 6th August 1945, an atomic bomb was dropped on Hiroshima. A(n) …(88)… wrote the following report. 
"I was driving a truck out of the city; …(89)… I saw a flash of light. A moment later, a great …(90)… of smoke 
rose to the sky. As I drove on towards the city center, I was surprised to find that it was completely …(91)… . 
People were shouting for help but there was nothing I could do. The heat was great and I was afraid my fuel 
tank would catch fire, so I turned around and drove away from the city …(92)… I could." 

88- 1) booster 2) observer 3) founder 4) discoverer 
 

89- 1) suddenly 2) actually 3) carefully 4) properly 
 

90- 1) element 2) pattern 3) column 4) prospect 
 

91- 1) described 2) destroyed 3) defended 4) identified 
 

92- 1) the fastest 2) faster than 3) so fast as 4) as fast as 
Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

The relation between the science of physics and the practical things that come from it is an interesting subject. 
Sometimes, the knowledge of the scientific basis for an invention comes after the invention has been made and 
improved. When James Watt built his steam engine in 1769, nothing was known about how heat was changed 
into mechanical energy. The great practical importance of Watt's engine, however, encouraged scientists to 
look into this matter, with the result that the new science of thermodynamics was formed. 
After the basic laws of thermodynamics were discovered, great improvement in the steam became possible, as 
such later developments as the steam turbine, the gasoline engine, the diesel engine, and the jet engine. Most of 
the great advances in the understanding of nature and properties of sound waves came after Edison had 
invented the phonograph and Bell had invented the telephone. As a result, the modern phonograph and 
telephone are not very much like the original models. So we see how science leads to new inventions and how 
these new inventions encourage scientists to explore the bases for them. 
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93- According to the passage, sometimes a new device is invented .................... . 
1) after it is improved  2) without any need for it 
3) by someone who has no knowledge 4) when there is not enough scientific basis for it 
 

94- James Watt's invention of the steam engine encouraged scientists .................... . 
1) to improve the steam engine 2) to build trains and airplanes 
3) to explore how heat was changed into energy 4) to learn more about the old science of thermodynamics 
 

95- According to the passage, all of the following were affected because of the science of thermodynamics EXCEPT 
.................... . 
1) the gasoline engine 2) the steam turbine 3) the diesel engine 4) the phonograph 
 

96- Watt's invention is a good example of .................... . 
1) the relation between sciences  
2) how the gasoline engine works 
3) how new inventions encourage scientific exploration 
4) a basic and widely used principle of thermodynamics 

 
Passage 2: 

A machine is a device for doing useful work. There are many kinds of machines and they vary greatly in their 
nature and function. A machine may change energy from one form into another (e.g. chemical or nuclear 
energy into mechanical energy) or it may just modify and transmit forces and motions. There are simple 
machines like levers and pulleys and more complex machines like washing machines, cars, and nuclear power 
stations. All machines have some input, some output, a device to change the input, and a device to transmit the 
output. 
Basic machines are very simple. A simple machine is a device that makes work easier either by reducing the 
effort needed or by making it easier to use effort. There are six kinds: the lever, the pulley, the wheel and axle, 
the inclined (sloping) plane, the wedge, and the screw. As the pulley and the wheel and axle are, in effect, 
circular levers, and the screw and the wedge are special kinds of inclined plane, there are really only two kinds 
of basic machine: levers and inclined planes. 
 

97- According to the passage, machines are very different in their .................... . 
1) shape and size 2) price and cost 3) weight and height 4) nature and function 
 

98- The passage points out that the work of a machine can be .................... . 
1) to do simple things  2) to change the forms of the energy 
3) to change forces into motions 4) to act like levers and pulleys 
 

99- Which one of the following is NOT a complex machine? 
1) cars 2) levers 3) washing machines 4) nuclear power stations 
 

100- It is mentioned in the passage that all machines have .................... . 
1) only some input  2) only some output 
3) some input and some output 4) some devices to transmit the input 

www.konkur.in

forum.konkur.in



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

 

 

101-  

  
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 30/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  مباحثمباحث  دروسدروس

  ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس پنجم

 هاي درس چهاردهمپایه دهم: از درس دهم تا انت

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  )19پایه دوازدهم: درس اول و درس دوم (صفحه 

  پایه دهم: درس پنجم و ششم

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درش ششم

  تجربی)تجربی)  دین و زندگی عمومی (ریاضی ودین و زندگی عمومی (ریاضی و
  هاي دوم و سوم پایه دوازدهم: درس

 پایه دهم: از درس هفتم تا انتهاي درس نهم

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

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس یازدهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

) و درس اول کتاب 48دوم تا انتهاي (صفحه  ـ درس 24پایه دوازدهم: درس اول از صفحه 

  کار

 پایه دهم: درس سوم و درس سوم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

)، درس سوم ـ فصل دوم: 15پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه 

  درس اول

  : فصل دوم1پایه دهم: ریاضی

 : فصل چهارم2پایه یازدهم: ریاضی

  شناسیشناسی    زیستزیست
  )1) + فصل دوم + فصل سوم (گفتار 3یه دوازدهم: فصل اول (گفتارپا

 پایه دهم: فصل سوم و چهارم

 فصل دوم و سوم شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي حرکت با شتاب ثابت ـ فصل دوم: تا ابتداي تکانه

 پایه دهم: فصل چهارم: از ابتداي گرما تا انتهاي فصل

  ییشیمشیم
  پایه دوازدهم: کل فصل اول

) ـ فصل سوم تا 65پایه دهم: فصل دوم از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه 
 )100ها (صفحه  شونده ابتداي محلول و مقدار حل

  حسابانحسابان

  )34الی  13پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم ـ فصل دوم: درس اول (صفحه 

  )46الی  28 : فصل دوم (صفحه1پایه دهم: ریاضی

  )109الی  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1: فصل چهارم: درس 1پایه یازدهم: حسابان

  هندسه/گسستههندسه/گسسته

پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم و درس سوم تا ابتداي معادله هم نهشتی ـ 

  : فصل اول: درس دوم3هندسه

 پایه دهم: فصل سوم

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
ـ فصل دوم تا ابتداي تکانهپایه دوازدهم: فصل اول: از    ابتداي سقوط آزاد 

 پایه دهم: فصل پنجم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس دوم9پایه دوازدهم: فصل اول: درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه 

 پایه دهم: فصل سوم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 س ششمپایه دهم: از درس سوم تا انتهاي در

 سوم و چهارم)  فصلبخش اول (  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 8و  5و  2پایه دهم: دروس 

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم پایه دهم:

  جغرافیاجغرافیا
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: درس ششم و هفتم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )27تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس چهارم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 اي درس ششمپایه دهم: منطق: از درس سوم تا انته

 درس دوم و سوم  شناسیشناسی  روانروان
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  آموزش و پرورشوزارت 

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  146146گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  140140تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 15  120  101  20  شناسی زمین  1

  دقیقه 40  145  121  25  ریاضیات  2

  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  چه مشخصات شما در قسمت فوقانی پاسخچنان

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  

  
  

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

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//88//99جمعه جمعه 
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  : (به ترتیب حروف الفبا)طراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

    زاده آذین افضل  شناسی زمین

  سیروس نصیري  ریاضیات

    علی افضل ـ میرطاهري  شناسی زیست

  یاب علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  یوسفی سحر طاوسی ـ  شیمی

 

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  فترچهمسئول د

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه
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  )2و  1(فصول  شناسی زمین

  ها را انتخاب نمایید. سنگ صحیح در مورد زغال ینهگز -101

  تر است. ها مرغوب سنگ سایر زغال ) بیتومینه از1

  اي پوك و متخلخل است. ) لیگنیت ماده2

  سنگ آنتراسیت است. ترین نوع زغال ) فشرده3

  دهد. تان و آمونیاك را از دست میم ،آب و مواد فرار مانند اکسیژن ،) تورب در اثر فشرده شدن4

  درستی مطرح شده است؟ شرایط و محل تشکیل و کاربرد الماس در کدام گزینه به -102

  ) دما و فشار زیاد ـ گوشته زمین ـ ساینده2  ) اکسیژن زیاد ـ مخروط آتشفشان ـ ساینده1

  ) اکسیژن کم ـ مخروط آتشفشان ـ گوهر4    ) فشار زیاد ـ گوشته زمین ـ گوهر3

  منشأ ماگمایی دارند. ....................منشأ گرمابی و  ....................یر ذخا - 103

  ) مولیبدن ـ کرومیت4  ) سرب ـ روي3  ) کروم ـ قلع2  ) مس ـ پالتین1

  گنجد؟ شناسی می بررسی مطالعات ترکیب تقریبی زمین در کدام شاخه از علم زمین -104

  ) پترولوژي4  ) ژئوفیزیک3  ) سنجش از راه دور2  ) ژئوشیمی1

  باشد؟ کدام مرحله از چرخه ویلسون نمایانگر تشکیل پوسته جدید می - 105

  ) بازشدگی4  ) برخورد3  ) گسترش2  ) بسته شدن  1

  یک جدیدتر است؟ شناسی بوده و کدام هاي پرمین و دونین هر یک مربوط به کدام دوران زمین دوره -106

  بوط به پالئوزوئیک و جدیدتر است.) دونین مر2  ) پرمین مربوط به پالئوزوئیک و جدیدتر است.1

  ) دونین مربوط به مزوزوئیک و جدیدتر است.4  ) پرمین مربوط به مزوزوئیک و جدیدتر است.3

  درستی مطرح شده است؟ منظور از غلظت کالرك در کدام گزینه به - 107

  ) غلظت میانگین عناصر پوسته زمین2  هنجاري مثبت و منفی پوسته زمین ) بی1

  ارزشمند اقتصادي) شناسایی فلز 4  زنده پوسته زمینهاي سا نی کانی) ترکیب درصد وز3

  است؟ نادرستها  کدام مقایسه براي فراوانی کانی -108

  میکاها ) کربنات2  فلدسپار پتاسیم ) فلدسپارپالژیوکالز1

  ها آمفیبول ها ) پیروکسن4    ارتزکو ) عناصر آزاد3

  دهنده کانسار لیتیم کدام است؟ کانسنگ تشکیل -109

  ) ماگمایی4  ) پگماتیتی3  ) گرمابی2  ) رسوبی1

  تر است؟ براي استخراج یک ماده معدنی کدام اصل مهم -110

  مقدار کنسانتره ذخیره ماده معدنی ) شناسایی و محاسبه2  گیري ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگ ) اندازه1

  ) بررسی عیار ماده4  ) شکل و چگونگی قرارگیري توده معدنی در پوسته زمین3

  رنگ در جواهرسازي کاربرد دارند؟ هاي سبز کدام دسته از کانی -111

  ارنتگ) الیوین ـ 4  ) اپال ـ یاقوت3  ل ـ زبرجدی) بر2  ) کرندوم ـ زمرد1
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  است؟ سنگ مخزن بیشتر منابع نفتی کدام -112

  ) دولومیت4  ) شیل نفتی3  سنگ ) ماسه2  ) سنگ آهک1

  ویژگی شاخص سنگ منشأ (سنگ مادر) کدام است؟ -113

  دانه به همراه مواد آلی ) سنگ درشت2    دانه و متخلخل سنگ درشت ) ماسه1

  آهک داراي تخلخل و نفوذپذیري باال  ) سنگ4    ) رسوبات ریزدانه به همراه مواد آلی3

  کدام بخش است و علت جدایش نفت کدام است؟ در شکل زیر نفت در - 114

1 (a  وe ـ وضعیت هندسی تجمع نفت  

2 (c ـ اختالف چگالی  

3 (b  وa سنگ ـ پوش  

4 (e ـ اکسایش  

  ها کدام است؟ ترکیب شیمیایی بنیان سیلیکات -115

1(SiO 4
4    2 (SiO 3(SiO

4    4(SiO2    

  کدام است؟ Pbنصر اقتصادي کانه ع - 116

  ) گالن4  ) مس3  ) فلدسپار2  ) میکا1

  در ساخت کاشی و سرامیک از کدام مورد زیر استفاده می شود؟ -117

  ) کوارتز4  ) آهک3  ) رس2  ) شن و ماسه1

  ابد.ی گراد دما افزایش می سانتی ....................متر افزایش عمق  100در پوسته زمین به ازاي هر  -118

  درجه 3) 4  درجه 30) 3  درجه 2) 2  درجه 10) 1

  است؟ نادرست گزینهدر ارتباط با گوهرها کدام  -119

  باشد. قیمتی است که داراي ترکیب سیلیسی می ) عقیق نوعی کوارتز نیمه2    ) اپال درخشش رنگین کمانی دارد.1

  راي ترکیب سولفاتی است.) زبرجد دا4  ایز است.وکه فسفاتی است و نام تجاري آن تور) ترکیب فیروز3

  باشد؟ هاي نفتی می یک از انواع تله بیانگر کدام مقابلشکل  -120

  ) ریفی1

  ) مرجانی2

  ) تاقدیسی3

  ) گنبد نمکی4

  )ـ دهم (فصل اول) )فصل سومات (دوازدهم (فصل اول) ـ یازدهم (ریاضی

  نمودار مقابل مربوط به کدام تابع است؟ -121

1(y x x x  3 26 12    

2(y (x )  32 2    

3(
(x )

y


 
32

2
4

    

4(
(x )

y


 
32

1
8

    

  کدام تابع صعودي اکید است؟  -122

1(log x3    2(x2    3(x 32 1    4(x x2 4    
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تابع -123
x x

f (x)
x x

 
 

   1 1


  چگونه تابعی است؟ 

  ) نزولی اکید4  ) صعودي اکید3  ) نزولی2  ) صعودي1

fتابع -124 (x) | x | | x |   a]روي بازه 3 , b] ثابت است. بیشترین مقدارb a کدام است؟  

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

fاگر -125 (x)
x




2

1
و 

x
g(x)

x


 1
  گیرد؟ ها قرار میxزیر محور  (x)(fog)عاي تاب باشد در چه بازه 

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

fدر صورتی که -126 {( , ) , ( , ) , ( , )} 1 1 2 3 5 g(x)و 2
x




1

1
  کدام است؟ fogباشد، دامنه 

1({ , , }
4 1

5 2
    2({ , , } 

4 1

5 2
    3({ , , }

4 1

5 2
    4({ , , }

4 1

5 2
    

اگر برد تابع -127
x

y f( )
2

]در بازه  , )1 yباشد برد تابع 2 f ( x)  2 1   کدام است؟ 1

1([ , )1 3    2([ , )1 2    3([ , )1 5    4([ , )1 5    

|نمودار تابع -128 log x   ونه است؟چگ |

    ) نزولی اکید2    ) صعودي اکید1

  ) ابتدا نزولی اکید، سپس صعودي اکید4  ) ابتدا صعودي اکید، سپس نزولی اکید3

fاگر نمودار -129 (x) صورت مقابل باشد، نمودار تابع بهg(x) f( x) 2 کند؟ از کدام نواحی عبور می  

  ) اول و سوم1

  و دوم) اول 2

  ) دوم و چهارم3

  ) اول و چهارم4

fاگر - 130 (x)
x


1

f)باشد، نمودار تابع  of )(x)1 کدام است؟  

1(

 

  2(

 
  

3 (

  

4 (

  

xوارون تابع -131  1،f (x) x   3 2   کدام است؟ 2

1(x  1،f (x) (x x )   1 21
6 7

2
    2(x  3،f (x) (x x )   1 21

6 7
2

    

3(x  1،f (x) (x x )   1 21
7 6

2
    4(x  3،f (x) (x x )   1 21

7 6
2
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fوارون تابع g(x)اگر  -132 (x) x x   )gباشد، 1 ) g( )3   کدام است؟ 7

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

fاگر نمودار - 133 (x) صورت مقابل و دامنه تابع بهg(x) برابر[ , ]2 باشد. دامنه تابع 4
f ( x) g(x )

g(x)
f (x )

 




2 1

1
  کدام است؟ 

1([ , ]1 5  

2([ , ]
1 3

2 2
  

3([ , ) ( , ]
1 3

1 1
2 2

  

4([ , ] { } 1 5 1  

اگر دامنه تابع -134
mx

f(x)
x x m




 2

2
fفقط شامل یک عدد حقیقی نباشد،  (   کدام است؟ 2(

1( 4/0  2( 5/0  3( 6/0  4( 3/0  

اگر دو تابع - 135
x mx n

x
f (x) x

a x

  
 

  
  

22
1

1

1 1

g(x)و  x 2 با هم برابر باشند مقدار 3
m n

[ ]
  9

7
 عالمت جزء صحیح است).[]چقدر است؟ (

  1  4 (2)3  1) 2  ) صفر1

دامنه تابع -136
x

f (x)  
3

2 3
  عی است؟شامل چند عدد طبی 

1 (19  2 (20  3 (22  4 (40  

fاگر نمودار مقابل مربوط به تابع - 137 (x) a b x   fباشد، 1 (   کدام است؟ 3(

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  

x]اگر -138 ] [x ]   
3 3

2
2 2

 باشد حاصل
x

[ ]
2 1

2
  چقدر است؟ 

1 (1  2 (2  3(1    4صفر (  

fاگر -139 (x) ax b  وf (x) ax  1 fباشد، 3 (x) f(x) 1 کدام است؟(a )0   

1 (x  2(x 1    3 (1  4صفر (  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »5«صفحه                                                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

fاگر -140 (x) x x 3 ، نمودارتابع همانی باشد g(x)و  2
f (x)

g(x)
  کدام است؟ 

1(

 

  2(

 

  3 (

  

4 (

  

  اند؟ نفر عضو هیچ دو تیمی نباشند، چند نفر عضو هر دو تیم 7نفر عضو تیم بسکتبال هستند. اگر  11نفر عضو تیم فوتبال و  20نفري  30در یک کالس  - 141

1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  

nمجموع صد جمله از دنباله -142
nt ( )  1   چقدر است؟ 1

1 (100  2 (200  3 (400  4 (150  

,در الگوي درجه دوم -143 ,2 6   باشد، جمله نهم چقدر است؟ 110اگر جمله دهم برابر  

1 (80  2 (70  3 (90  4 (100  

bدر دنباله حسابی -144 , b , b , 2 1 3  جمله دهم چقدر است؟  

1 (16  2(16    3 (14  4(14    

  در یک دنباله هندسی با قدرنسبت منفی مجموع جمالت دوم و چهارم، چهار برابر جمله سوم است، جمله پنجم چند برابر جمله سوم است؟ -145

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

  ))2و  1هاي  فصلـ یازدهم ( ))1(گفتار  دومو فصل  اولفصل ((دوازدهم  شناسی زیست

  است؟ نادرستی بیان نشدهپروتئینی که ساختار آن کشف شد به  اولین کدام گزینه درباره -146

  راي ساختار چهارم است.وانتقال گازهاي تنفسی نقش دارد، دا ) همانند پروتئینی که در نقل1

  تواند باشد که توانایی ذخیره گلیکوژن را دارند. هایی می ) در یاخته2

  پپتیدي و چهار اتم آهن است. ه پلیهمانند هموگلوبین داراي چهار رشت ها ر یاخته) د3

  کند. اکسید خون را حمل می دي درصد کربن 23درصد اکسیژن و  97) این پروتئین 4

  است؟کدام گزینه صحیح  -147

  شود حتما در تعیین شکل نهایی هموگلوبین نقش دارد. ها، ساختاري که در آن پیوند هیدروژنی مشاهده می ) در سطوح ساختاري پروتئین1

  گویند. ها کوآنزیم می ها نیاز دارند که به آن ها و یون ها براي فعالیت به موادي مانند ویتامین ) بسیاري از آنزیم2

  شود. واند جایگاه فعال یک آنزیم را اشغال کند، حتما مانع از فعالیت آنزیم می) هر ماده سمی که بت3

  استر بین نوکلئوتیدها تجزیه شود. یند رونویسی، همانند پیرایش ممکن نیست پیوند فسفوديا) به طور معمول در فر4

  اند؟ بیان شده نادرستیچند مورد از عبارات زیر به  -148

  ها به گروه آمینی بستگی دارد. فرد آن  هاي منحصر به توان گفت ویژگی می 2بسپاراز الف) در رابطه با مونومرهاي رنا

  شود. منشاء تشکیل ساختار دوم، پیوندهایی است که در مولکول دنا بین بازهاي آلی نوکلئوتیدها، تشکیل میب) 

  شود. استر ایجاد می مجاور پیوند فسفوديهاي  یند رونویسی در پارامسی در مرحله طویل شدن، قطعا بین ریبونوکلئوتیداج) طی فر

  شود. ها مشاهده می دحکنش زیر وا شود، حتما برهم د) در ساختار نهایی هر پروتئینی که اکسیژن به آن متصل می

  دو) 4  سه) 3  یک) 2  چهار) 1
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  کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -149

  ».....................هر پروتئین ..................... در ساختار «

  شود. هاي اشتراکی دیده می ) دوم ـ انواعی از پیوند2  شود. هاي هیدروژنی و پپتیدي دیده می ) اول ـ انواعی از پیوند1

  شود. پپتیدي مشاهده می ) چهارم ـ دو یا چند زنجیره پلی4  در پیوندهاي آبگریز، اشتراك الکترون وجود دارد.) سوم ـ 3

  ؟اند درباره آنزیم پپسین در معده انسان به درستی بیان شدهارات زیر، چند مورد از عب - 150

  صورت غیر قابل بازگشت، تغییر کند. بهممکن است الف) با افزایش دماي محیط جایگاه فعال آن 

  باشد. می 2بهینه آن  pH ب)

  ها را در معده به آمینواسیدها تبدیل کند. تواند پروتئین میج) 

  سه) 4  دو) 3  صفر) 2  یک) 1

  هستند؟ نادرستچند مورد از عبارات زیر  -151

  ها براي فعالیت بهتر نیاز به کوآنزیم دارند. برخی آنزیمالف) 

  کند. اي در سیتوپالسم فعالیت می ب) هر آنزیم درون یاخته

  باشد. می 8تا  6بیشتر مایعات بدن بین  pHج) 

  توانند مؤثر باشند. ها می یمد) هورمون گاسترین همانند هورمون سکرتین بر عملکرد برخی آنز

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  کدام عبارت در مورد آمینواسیدها به درستی بیان شده است؟ -152

  مشترك و یکسانی دارند. R) همه انواع آمینواسیدها، گروه کربوکسیلی، گروه آمینی و گروه 1

  باشد. می Rهاي آمینواسیدها مربوط به گروه  تمام ویژگی) 2

  ها، در ساختار اول به نوع، ترتیب و تعداد آمینواسیدها بستگی دارد. عملکرد پروتئین ) ساختار3

  شوند. ها، پیوندهاي هیدروژنی، یونی و اشتراکی باعث ایجاد ثبات نسبی می در ساختار دوم پروتئین) 4

  کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 153

  تواند انجام دهد. قط یک نوع واکنش را میها عملکرد اختصاصی دارند و هر آنزیم ف ) همه آنزیم1

  ها نیاز دارند. ها براي فعالیت بهتر به کوآنزیم ) اغلب آنزیم2

  اي در بدن جانداران نقش دارند. هاي بین یاخته هاي زیستی از نظر ساختاري در انتقال پیام ترین مولکول ) متنوع3

  ساز) در بدن از جنس پروتئین هستند. هاي پادتن ها (یاخته سموسیتبرخالف ماده مترشحه از پال Bهاي سطح لنفوسیت  ) گیرنده4

  چند مورد از عبارات زیر درست هستند؟ -154

  به عنوان الگو قرار گیرد.انداز ژن  یک، راهئبراي ساخت هر نوع اسیدنوکل الف) به طور معمول قطعاً

  است. 2السمی است محصول مستقیم فعالیت رنا بسپاراز هاي شبکه آندوپ ب) نوعی مولکول اسیدنوکلئیک که رابط بین دنا و ریبوزوم

  سازند. هایی دارند که هر یک پس از رونویسی، یک نوع رناي پیک می ژن Bهاي  ج) لنفوسیت

  هایی دارند که هر یک داراي یک رشته الگو براي رونویسی هستند. هاي قرمز نابالغ ژن د) گویچه

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1
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  کند؟ ارت زیر را به درستی تکمیل میکدام گزینه عب - 155

  »..................... هاي رناي خارج شده از هسته  تمام مولکول«

  اند. به وسیله یکی از انواع رنابسپارازهاي یوکاریوتی، ساخته شده) 2 ها هستند. داراي اطالعات ساخت پروتئین) 1

  برد. سازي را به سیتوپالسم می ) اطالعات حاصل از پروتئین4 شود. ها حذف می اي بوده و رونوشت میانه در آن ) تک رشته3

  ..................... ، ژنیک زمان چندین رنا بسپاراز از  هم، در رونویسی يیاخته جانوریک در  -156

  شود. تولید می rRNA  ) قطعا1

  شود که اطالعات مربوط به آمینواسیدها را دارد. تولید می RNA) قطعا نوعی 2

  شود، میانه نام دارد. حذف می mRNAاطقی که از ) قطعا من3

  شود، که مکمل رشته الگو است. اي تشکیل می ) نوعی اسیدنوکلئیک تک رشته4

  چند مورد از جمالت زیر درست هستند؟ - 157

  شود. دهد حتما پس از رونویسی انجام می الف) هر تغییري که در رناي پیک تولید شده در هسته رخ می

  کند. قبلی خود متصل مینوکلئوتید استر هر نوکلئوتید را به  نویسی همانند مرحله طویل شدن، رنا بسپاراز با ایجاد پیوند فسفوديب) در مرحله آغاز رو

  صورت یکسان وجود دارد. هاي انسان به هاي انسانی در تمام یاخته ج) ژن

  شوند. آنزیم تولید میاسترپتوکوکوس نومونیا توسط یک نوع د) مولکول رناي رناتنی همانند رناي پیک 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  چند مورد از عبارات زیر درست است؟ -158

  .پپتیدي را دارد در پاراسی، هر ژن اطالعات ساخت یک رشته پلیالف) 

  .پپتیدي است آنزیمی، متشکل از یک یا چند رشته پلیب) هر 

  .شود ین ریبونوکلئوتیدها مشاهده میب استر دي و یل پیوند فسفمرحله آغاز رونویسی همانند مرحله طویل شدن رونویسی، تشکج) در 

  .تواند متفاوت باشد هاي متفاوت در یک مولکول دنا، می رشته الگو، در ژند) 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  ؟بیان شده است نادرستیچند مورد از عبارات زیر به  -159

  هستند.داراي دناي کمکی (پالزمید) ها  باکتري تمامالف) 

  .برابر است G با T ،C با Aآلی  زدنا، مقدار با اف ثابت کرد که همیشه درچارگب) آزمایش 

  اي خود را دارند. هاي زنده بدن انسان توانایی همانندسازي دناي هسته ج) همه یاخته

  و نمو قرار دارد متفاوت است.اي از رشد  که در چه مرحله بسته به این یوکاریوتی هاي آغاز همانندسازي در یک یاخته د) تعداد جایگاه

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  ..................... به طور حتم، ..................... اي که  یفیوژ شده در آزمایش مزلسون و استال، در هر لولهدر ارتباط با سه لوله سانتر -160

  شود. دل حفاظتی میشود ـ مشاهدات سبب رد م ) یک نوع مولکول دنا از نظر چگالی مشاهده می1

  شود ـ امکان مشاهده نوار در انتهاي لوله وجود دارد. وزن مشاهده می ) مولکول دنایی با دو زنجیره هم2

  سنگین دارد. شود ـ هر مولکول دناي موجود در لوله حداقل یک زنجیره ) یک نوع مولکول دنا از نظر چگالی مشاهده می3

  هاي اولیه سانتریفیوژ شده است. شود ـ دناي باکتري مشاهده می وزن ) مولکول دنایی با دو زنجیره هم4
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  .شود نمیدها مشخص یآمینواس..................... ها توسط  ساختار و عمل پروتئین - 161

  ) نوع پیوند میان4  ) تعداد3  ) ترتیب خاص2  ) نوع1

  با سایرین متفاوت است...................... هاي موجود در  کربوهیدرات -162

  ) رشته رمزگذار4  انداز ) راه3  ) جایگاه پایان رونویسی2  نوشت اگزون) رو1

  در یک یاخته پوششی روده باریک انسان تعداد انواع کدام یک بیشتر از سایرین است؟ -163

  ) ژن4  ) آنزیم3  پپتیدي ) رشته پلی2  ) رناي پیک1

  واحد سازنده (مونومر) تشکیل دهنده کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -164

  انداز ) راه4  ) جایگاه پایان همانندسازي3  ) دنا بسپاراز2  گاه آغاز همانندسازي) جای1

  ، ژن دارد؟DNAکدام مولکول زیر روي  -165

  پنبه چوب) 4  ) لسیتین3  مراز پلی DNA) 2  ) کوتین1

  باشد؟ در مورد تشریح مغز گوسفند چه تعداد از موارد زیر دست می -166

  باشد. می 3اي در لبه پایین بطن  فیز همانند رابط پینه ب) اپی ه است.دمشاه خاع فقط از سطح پشتی مغز قابلالن الف) بصل

  اي قرار دارد. گوش، رابط پینه د) در زیر رابط سه گوش قرار دارند. سه ها در زیر رابط ج) تاالموس

  دو) 4  سه) 3  یک) 2  ) صفر1

  کند؟ کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می -167

  ».....................گفت  توان نمی«

  کند. قسمت تقسیم می 2هاي مخ را به  کره مخ، همه لوب ) شیار بین دو نیم1

  ) جهت هدایت پیام عصبی در ریشه پشتی برخالف ریشه شکمی است.2

  نورون دخالت دارد. 5) در انعکاس عقب کشیدن دست در یک مسیر، 3

  شوند. لی مغز محسوب میهاي اص ) همه مراکز تنظیم ضربان قلب و فشار خون جزء بخش4

  ان، چه تعداد از موارد زیر درست است؟ردر مورد دستگاه عصبی جانو -168

  الف) در دستگاه عصبی محیطی حشرات گره عصبی وجود دارد.

  شود. ب) در هیدر تحریک هر گره از شبکه عصبی، در همه سطوح بدن جانور پخش می

  اب عصبی شکمی تشکیل شده است.ج) مغز حشرات از چندین گره به هم جوش خورده و یک طن

  هاي حشرات رشته و گره عصبی وجود دارد. د) در داخل پاها و شاخک

  صفر) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  باشد؟ چه تعداد از موارد زیر درست می -169

  .الف) هیپوتاالموس با تنظیم تندي و کندي ضربان قلب در فعالیت این اندام نقش دارد

  کنند. هاي نشتی عبور می انتشار تسهیل شده از کانالهاي سدیم و پتاسیم، با  ب) یون

  ج) پتانسیل آرامش و عمل، فقط مختص نورون نیست.

  کند و همیشه فعال است. صورت ناآگاهانه تنظیم می هاي صاف را به د) بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
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  د؟کن تکمیل می درستیرا به  ه شدهجمله داد، زیر مواردیک از  کدام - 170

  ».....................گفت  توان نمی«

  اي، نورون حسی در قسمت خاکستري نخاع است. حجم یاخته) 1

  گیرد. اي نورون حرکتی درون ماده خاکستري و خارج از عصب قرار می ) در عصب نخاعی، جسم یاخته2

  ) بین هر دو گره رانویه یک سلول پشتیبان داریم.3

  ) مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.4

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -171

  ».....................دخالت  ..................... است و در  ..................... یري گمحل قرار«

  تقویت اطالعات حسی ـ دارد. ها ـ پردازش اولیه و ) هیپوتاالموس در زیر تاالموس1

  ریز بدن ـ ندارد. ) پل مغزي در ساقه مغز ـ تنظیم عملکرد غدد برون2

  دارد.وضعیت بدن و تعادل آن ـ ) مخچه در پشت ساقه مغز ـ تنظیم 3

  اي ـ ندارد. هاي بین دنده النخاع در باالي پل مغزي ـ پایان یافتن انقباض ماهیچه ) بصل4

 ..................... دست، هر سیناپس در انعکاس عقب کشیدن  -172

  شود. هاي عصبی ساخته شده در بخش خاکستري نخاع ایجاد می ) مهار کننده، توسط ناقل1

  شود. ) تحریک کننده، تنها در بخش خاکستري نخاع مشاهده می2

  شود. یجاد میها در بخش خاکستري نخاع قرار گرفته، ا ) مهار کننده، بین دو نورون که تنها قسمتی از آن3

  سیناپسی آن از نوع نورون است. ) تحریک کننده، یاخته پس4

  به درستی بیان شده است؟ MSکدام گزینه درباره بیماري  - 173

  شود. هاي مغز و نخاع مختل می ) با تخریب تدریجی غالف میلین، انتقال جهشی پیام عصبی در نورون1

  رود. فسفولیپیدي، عالئم بیماري از بین می هاي عصبی پشتیبان و ترمیم الیه ) با فعالیت یاخته2

  گیرد. ) قشر نخاع برخالف قشر مخ مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار می3

  کند. هاي بافت عصبی مغز و نخاع حمله می ) دستگاه ایمنی به یاخته4

 چند مورد از عبارات زیر درست هستند؟ -174

  شد.تواند مولد پیام عصبی با الف) بخشی از یک یاخته عصبی می

  دایره گوش از نوع مکانیکی هستند. هاي موجود در مجاري نیم ب) گیرنده

  هاي بدن است که این اندام در تعادل نقش دارد. هاي بدن انسان مربوط به یکی از اندام ترین استخوان ج) کوچک

  اي که در پوست باالي غشاء پایه قرار دارد داراي پوشش پیوندي چند الیه است. د) گیرنده

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ک) ی1

  هاي زیر با بقیه تفاوت دارد؟ یک از گیرنده کدام - 175

  هاي حساس به افزایش یون هیدروژن ) گیرنده2  دایره گوش هاي حساس به ارتعاش در مجاري نیم ) گیرنده1

    O2هاي حساس به کاهش ) گیرندهCO2   4هاي حساس به افزایش ) گیرنده3

  کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ -176

  یابد. ختی انحناي عدسی یا قرنیه، بینایی به تدریج کاهش میا) در آستیگماتیسم همانند پیرچشمی، به دلیل عدم یکنو1

  دارد تا پرده صماخ به درستی مرتعش شود. ) شیپور استاش هواي بین گوش درونی و حلق را متعادل نگه می2

  گیرد. تمام اطالعات حسی در تاالموس تقویت و مورد پردازش اولیه قرار می) 3

  ها داراي خون تیره است. و سرخرگ شکمی آن باشد می هاي مکانیکی ) خط جانبی ماهیان داراي گیرنده4
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  ..................... در یک انسان سالم  - 177

  شوند. هاي گوش توسط استخوان پهن محافظت می سمتکند همانند سایر ق ) قسمتی از گوش که پیام تعادلی ایجاد می1

  هاي مخروطی داراي ماده حساس به نور بیشتري هستند. اي درچشم انسان نسبت به گیرنده هاي استوانه گیرنده) 2

  هاي صاف است. باشد فاقد ماهیچه هاي خونی می ) قسمتی از چشم که داراي مویرگ3

  هاي پشتیبان برابرند. ا تعداد یاختهبها  داد گیرنده) در هر جوانه چشایی در زبان انسان، تع4

  چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟ -178

  برد. کره مخالف مخ می سري در نیم الف) هر یک از اعصاب مرتبط با چشم انسان، اطالعات حسی را به لوب پس

  د.نبر ب) هر یک از اعصاب مرتبط با گوش انسان، اطالعات حسی را به لوب گیجگاهی می

  هاي مالپیگی داشته باشند. توانند سامانه دفعی لوله ج) جانورانی که داراي چشم مرکب هستند می

  توانند گردش خون بسته و اسکلت استخوانی داشته باشند. هاي فروسرخ هستند می د) جانورانی که داراي گیرنده

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

   کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ -179

  شوند. رد دوربین پرتوهاي نور اجسام نزدیک در جلوي شبکیه متمرکز میدر ف) 1

  شوند. ، پرتوهاي نور اجسام دور در پشت شبکیه متمرکز میبین در فرد نزدیک) 2

  باشد. ه کروي و صاف نمیینقردر آستیگماتیسم نقطه ) 3

  هاي نوري نقش دارد. تحریک گیرنده بخش رنگین چشم انسان در میزان) 4

  ..................... دایره گوش انسان  هاي موجود در مجاري نیم همانند گیرنده ..................... هاي موجود در  گیرنده -180

  ) پاهاي جلویی جیرجیرك ـ از نوع مکانیکی هستند.2    .) خط جانبی ماهی ـ مژك ندارد1

  اند. نوع شیمیاییهاي چشایی ـ از  ) گیرنده4  اند. ) چشم مرکب حشرات ـ از نوع شیمیایی3

  است؟ نادرستکدام عبارت  -181

  اند که قادرند محرك را شناسایی و تفسیر کنند. اي هاي تمایز یافته هاي حسی، سلول ) برخی از گیرنده1

  .داشته باشددر نخاع قرار تواند  می) منشاء اعمال انعکاسی 2

  ند.اي هست ها داراي گردش خون بسته ـ ساده و داراي قلب دو حفره ) ماهی3

  ) برخی ماهیان فاقد اسکلت استخوانی هستند.4

  است؟ نشدهکدام گزینه در رابطه با سیستم عصبی جانداران مختلف به درستی بیان  -182

  کند. ) در هیدر محل تحریک بدن تفاوتی در پاسخ ایجاد نمی1

  باشد. هایی می کشی داراي گره در حشرات، عصب) 2

  توانند از خون وارد مغز شوند. معموال نمی) در گوسفندان عوامل میکروبی و عفونی 3

  هاي عصبی تشکیل شده است. اي، یاخته ) در پالناریا بخش مرکزي سیستم عصبی فقط از جسم یاخته4

  سري و لوب گیجگاهی به ترتیب با چند لوب دیگر مرز مشترك دارند؟ کره مخ انسان لوب پس در هر نیم -183

  سهـ  دو) 4  سهـ  سه) 3  دوـ  سه) 2  دوـ  دو) 1

  کدام طناب عصبی فاقد جسم سلولی است؟ -184

  ) هیدر4  ) پالناریا3  ) انسان2  ) زنبور1

  ؟نداردهاي زیر در چشم زنبور عسل وجود  یک از گزینه کدام -185

  هاي نوري ) گیرنده4  ) عدسی3  ) مردمک2  ) قرنیه1
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  )فصل چهارم تا ابتداي گرما) وآخر فصل ها تا  فصل سوم از ابتداي فشار در شاره(ـ پایه دهم  )فصل اول((پایه دوازدهم فیزیک 

xصورت به SIمعادله مکان زمان متحرکی در  -186 t t  2 7   است. کدام گزینه مسیر حرکت را به درستی نشان داده است؟ 12

1 (  2 (  3 (  4 (  

  هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام -187

  جهت با تغییرات سرعت است. ) شتاب متوسط هم1

  دهد. با تغییر جهت متحرك الزاماً بردار مکان متحرك نیز تغییر جهت می) 2

  حرکت کرده است. x) اگر سرعت متوسط متحرك مثبت باشد، متحرك همواره در جهت مثبت محور 3

  ) اگر سرعت متوسط صفر شود حتماً تندي متوسط هم صفر است.4

جایی و مسـافت طـی شـده     کند، مطابق شکل است. در چه بازه زمانی اندازه جابه نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می  - 188

  ؟نیستتوسط متحرك یکسان 

1(t t1 3  

2(t t2 4  

3(t t2 3  

4(t t1 2  

ثابتمتحرکی روي خط راست نیمه اول مسیر را با سرعت  -189
m

s
هاي مانده مسیر را در همان جهت در دو بازه زمانی برابر، با سرعت و باقی 30

m

s
5 

و
m

s
  کند. تندي متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ طی می 15

1 (5/12  2 (25  3 (15  4 (20  

Aمسیر مستقیم با سرعت ثابتدر  Bو  Aدو متحرك  -190
km

v
h

 Bو 90
km

v
h

 کنند. اگر فاصله  خالف جهت هم و به سمت هم حرکت می 54

  رسد؟ متر می 40متحرك به  2متر باشد، حداکثر چند ثانیه بعد از شروع حرکت، براي دومین بار فاصله  200دو متحرك در ابتدا 

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

  ثانیه چهارم کدام است؟ 2دهد. مسافت طی شده در  کند را نشان می شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می -191

  

1(  18  

2 (9  

3 (2  

4 (4  

  

tکند مطابق شکل زیر است. اگر متحرك در لحظه حرکت می xـ زمان متحرکی که روي محور نمودار سرعت   -192  در مکانx m باشد، پس  2

  کند؟ از چند ثانیه دوباره از این نقطه عبور می

1 (15  

2 (12  

3 (18  

4 (21  
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 m5زمان طـی اول مسیر حرکت به مدت  m4کند. نسبت زمان طی متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت روي خط راست شروع به حرکت می -193

  بعدي حرکت، کدام است؟

1(
2

5
    2(

5

2
  3 (2  4(

1

2
  

کند مطابق شکل است. اگر سرعت اولیه متحرك نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می   -194
m

v
s

 50  باشد، چند ثانیه

  از حرکت متحرك کندشونده است؟

1 (7  

2 (8  

3 (4  

4 (9  

xصورت به SIـ زمان متحرکی که روي خط راست در حال حرکت است در معادله مکان   -195 t t  24 5 است. سرعت متوسط در دو ثانیه سوم  1

tچند برابر سرعت در لحظه s   است؟ 10

1(
15

7
  2(

7

15
  3(

35

11
  4(

11

35
  

موتورسواري روي یک خط راست با سرعت - 196
m

s
شتاب ثابـت  متري خود، با 165در حال حرکت است. موتورسوار با دیدن مانعی در فاصله  30

m

s2
ترمـز   3

باشد، t2و زمانی که حرکت موتور کندشونده بوده t1ایستد. اگر زمان واکنش راننده کند و درست جلوي مانع می می
t

t
2

1

  کدام است؟ 

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

tهاي کند و در زمان تومبیلی با شتاب ثابت روي خط راست حرکت میا -197 s tو 2 s tو 5 s گذرد. سرعت  می Cو  Bو  Aترتیب از نقاط  به 8

  چند متر بر ثانیه است؟ Cاتومبیل هنگام عبور از نقطه 

1 (5/6  

2 (18  

3 (5/8  

4 (14  

  کدام نمودار مربوط به متحرکی است که در بازه زمانی داده شده، حرکت آن پیوسته تندشونده است؟ -198

1(

v

t t
t

  2(

v

t t
t

  3(

v

t

t t

  4 (

v

t t t
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دهد. اندازه شتاب متحرك چند شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان متحرکی را در حرکت با شتاب ثابت بر روي خط راست نشان می -199
m

s2
  است؟ 

  

1 (75/2  

2 (3  

3 (5/2  

4 (2  

  

با شتاب ثابت درحرکت است و در مبدأ زمـان، بـا سـرعت    xمتحرکی روي محور  -200
m

v
s

 xاز مکـان  3 m گـذرد. اگـر متحـرك در     مـی  4

tلحظه s tباشد، در لحظهدر بیشترین فاصله خود از مبدأ  xدر جهت مثبت محور  4    در چند متري مبدأ خواهد بود؟ 8

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

شکل زیر که به یک مخزن محتوي گاز وصل شده است، مقداري جیوه و آب در حال تعادل وجود دارد. فشار گاز درون مخزن چنـد   Uدرون لوله  -201

  متر جیوه است؟ سانتی

g g
(P cmHg , , / )

cm cm
    3 جیوه     آب 3

76 1 13 6   

  

1 (87  

2 (85  

3 (86  

4 (88 

  

  

زاد جیـوه  آتوان لوله را نسبت به سـطح   متر می است. حداکثر چند سانتی N6تواند از طرف جیوه تحمل کند، حداکثر نیرویی که انتهاي لوله شکل زیر می - 202

،است cm2درون ظرف، وارد ظرف کرد تا لوله آسیب نبیند؟ (قطر مقطع لوله 3، هرpa510 را معادلcmHg75 (در نظر بگیرید  

  

1 (35  

2 (15  

3 (60  

4 (25  

  

سه درستی میان نیـروي شـناوري   وري قرار دارند. کدام گزینه مقای ترتیب در حالت شناوري و غوطه درون یک مایع به Bو  Aدو جسم هم جرم  -203

B(Fوارد شده به دو جسم )و چگالی اجسام ( ) ؟ باشد می 

1(A B B BA B
, F F       2(A B B BA B

, F F        3(A B B BA B
, F F       4(A B B BA B

, F F       
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تـر لولـه   اي در یک لوله با سطح مقطع مختلف داراي جریان پایا است. اگر آهنگ جریان شـاره در قسـمت باریـک    کل، شارهمطابق ش - 204
cm

s

3

باشـد و   6

  ه خواهد بود؟بر ثانی لیترتر لوله چند  تر باشد. آهنگ جریان شاره در قسمت پهن برابر قسمت پهن 2تر لوله  همچنین سرعت شاره در قسمت باریک

  

1( 33 10  

2( 36 10  

3 (6  

4 (3   

 

  هاي زیر در مورد ترموکوپل نادرست است؟ یک از گزینه کدام -205

  هاي آن بستگی دارد. ) گستره دماسنجی یک ترموکوپل به جنس سیم1

  جنس هستند. ، غیر هممرجع) دو سیم در نقطه اتصال 2

  کار برود. تواند در مدارهاي الکترونیکی به دهد و می ترموکوپل در این است که دماي جسم موردنظر را خیلی سریع نشان می) مزیت 3

  ) کمیت دماسنجی ترموکوپل ارتفاع مایع است.4

جـوش در فشـار یـک    نمودار دما بر حسب درجه سلسیوس، برحسب ارتفاع ستون جیوه به صورت مقابل است. اگر این دماسنج را در بخـار آب   - 206

  متر خواهد بود؟ اتمسفر قرار دهیم، ارتفاع ستون جیوه در آن چند میلی

  

1 (85  

2 (70  

3 (80  

4 (90  

  

  است. این اختالف دما چند درجه فارنهایت است؟ K45در اهواز، اختالف بیشترین و کمترین دماي هوا طی یک سال به اندازه -207

1 (113  2 (81  3 (354  4(192    

کنـد؟ (ضـریب انبسـاط     چگونه تغییـر مـی   Bو  Aدهیم. فاصله نقاط  افزایش می C30مطابق شکل مقابل، دماي صفحه توپر فلزي را به اندازه -208

Kسطحی فلز  5 14   است.) 10

1(/ mm0   شافزای 06

2(/ mm0   کاهش 06

3(/ mm0   افزایش 12

4(/ mm0   کاهش 12

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »15«صفحه                                                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

C1اي که گنجایش آن در دماي ظرفی شیشه -209  به اندازه یک لیتر است، به اندازهcm3600  ر شده است. دمـايظـرف و مـایع را بـه     از مایعی پ

نظـر   چند درجه سلسیوس باشد تا مایع از ظرف بیرون نریزد؟ (از تبخیر سطحی مایع صرف بریم، حداکثر درجه سلسیوس باال می اندازه

kشود , k ,3 1 4 1
ــه ع     شیش ای م  

2
2 10 10

3
        (    

1 (200  2 (600  3 (550  4 (400  

  کند؟ برسد. چگالی آن در این تغییر دما چگونه تغییر می K275کنیم تا به دماي را سرد می K288آب با دماي مقداري -210

  یابد. ) افزایش می2    یابد. ) کاهش می1

  یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4  یابد. بتدا کاهش و سپس افزایش می) ا3

)) ـ پایه دهم (فصل اول از ابتداي ساختار اتم 23مقیاسی براي تعیین میزان اسیدي بودن (صفحه  pHی (پایه دوازدهم (فصل اول تا ابتداي شیم

  )))65) و فصل دوم تا ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه 34و رفتار آن (صفحه 

  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -211

  پذیري چندانی ندارد. تایی باشد، آن اتم واکنش ورتی که الیه ظرفیت اتمی هشتآ) تنها در ص

  ها از الکترون پر شده است. ب) در گازهاي نجیب، الیه ظرفیت آن

  ها استفاده شده است. هاي ظرفیت اتم ن ها، از الکترو بینی رفتار اتم پ) در روش لوویس براي توضیح و پیش

  اي مشابهی دارند. اوبی، ساختار الکترون ـ نقطهت) عناصر هر گروه از جدول تن

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  درستی نوشته شده است؟ هاي الیه ظرفیت آن به در کدام گزینه زیر آرایش الکترونی فشرده عنصر برخالف شمار الکترون -212

1(Sc :[Kr] d / s1 2
21 3 Zn)2    3ـ  4 :[Kr] d / s10 2

30 3   12ـ  4

3(Cr :[Ar] d / s4 2
24 3 Ge)4    6ـ  4 :[Ar] d / s , p10 2 2

32 3 4   2ـ  4

  در کدام گزینه آمده است؟» پ«پرسش  نادرستو پاسخ » ب«و » آ«پاسخ درست پرسش  -213

  آ) تبادل الکترون در عناصر نشانه چه رفتاري است؟

  ب) شعاع یون سدیم به نسبت خود اتم سدیم چگونه است؟

  ته به چیست؟پ) رفتار شیمیایی هر اتم وابس

  هاي الیه ظرفیت ) فیزیکی ـ بیشتر ـ شمار الکترون2  هاي الیه ظرفیت ) شیمیایی ـ بیشتر ـ شمار الکترون1

  هاي قابل تبادل براي تشکیل یون ) فیزیکی ـ کمتر ـ شمار الکترون4  قابل تبادل براي تشکیل یون  ) شیمیایی ـ کمتر ـ شمار الکترون3

اي  صري که در دوره سوم جدول تناوبی جاي دارد و داراي بیشترین شمار الکترون منفرد در آرایش الکترون ـ نقطـه  کدام گزینه زیر پیرامون عن -214

  است، درست است؟

  رسد. ره خود میدو ) با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب هم1

  ) در گروه چهاردهم جدول تناوبی جاي دارد.2

  خواهد بود. p43) آخرین زیرالیه اتم آن3

  خواهد بود. 16) عدد اتمی آن 4
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  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -215

  اتمی، کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک نوع اتم تشکیل شده است. آ) یون تک

  شوند. ، ترکیب یونی دوتایی نامیده میCaOهاي یونی همچون  ب) ترکیب

  اد مولکولی قرار دارد.پ) گاز کلر در دسته مو

  هاي هر عنصر نیز مشخص است. ت) در فرمول مولکولی، افزون بر نوع عنصرهاي سازنده، شمار اتم

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  در کدام دو جفت ترکیب زیر، نسبت شمار کاتیون به آنیون با هم برابر است؟ -216

  ت) لیتیم یدید  پ) منیزیم فلوئورید  ب) آلومینیم نیترید  آ) پتاسیم سولفید

  ) آ ـ ت4  ) ب ـ پ3  ) ب ـ ت2  ) آ ـ پ1

 224کلـوین و در انتهـاي الیـه برابـر      293دهد، اگر دما در سطح زمین  رخ می ....................با توجه به این که تغییرات آب و هواي زمین در الیه  -217

  کلوین باشد، ارتفاع این الیه چند کیلومتر خواهد بود؟

  13) استراتوسفر ـ 4  13) تروپوسفر ـ 3  5/11) استراتوسفر ـ 2  5/11) تروپوسفر ـ 1

  هاي زیر درست هستند؟ یک از گزاره کدام -218

  یابد. ترین الیه هواکره به زمین، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا افزایش می آ) در نزدیک

  یابد. طور پیوسته کاهش می ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دما به

  ترین گاز نجیب موجود در گازهاي سازنده هواي پاك و خشک، سومین گاز نجیب است. ) فراوانپ

  هاي اخیر، دچار تغییر شده است. ت) نسبت گازهاي سازنده هواکره با توجه به آلودگی هوا در سال

  ) آ ـ ب4  ) پ3  ) ب ـ پ ـ ت2  ) پ ـ ت1

Cهواي مایع با دماياز اي  اگر نمونه -219 200 ها را از راسـت   داشته باشیم، با تقطیر این نمونه ترتیب جدا شدن گازها به چه صورتی است؟ (گزینه

  به چپ بخوانید)

  اکسید دي ) هلیم ـ نیتروژن ـ آرگون ـ اکسیژن ـ کربن2  ید ـ رطوبت هوااکس دي ) نیتروژن ـ اکسیژن ـ آرگون ـ کربن1

  اکسید ـ رطوبت هوا دي ) نیتروژن ـ آرگون ـ اکسیژن ـ کربن4  سیژن ـ آرگون ـ نیتروژناکسید ـ اک دي ) رطوبت هوا ـ کربن3

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -220

  شود. اکسید تولید می دي ها، گاز کربن سنگ با اکسیژن کافی همانند سوختن چربی ) در واکنش زغال1

  اکسید را در حضور اکسیژن داراست. دي ت تبدیل به کربناکسید، قابلی دي مونوکسید به علت پایداري کمتر از کربن ) کربن2

  مونوکسید نسبت به هوا کمتر است به همین دلیل قابلیت انتشار آن در هوا کم است. ) چگالی گاز کربن3

  شود. هاي بدن می مونوکسید از اکسیژن بیشتر است که مانع از رسیدن اکسیژن به بافت ) میل ترکیبی هموگلوبین خون با گاز کربن4

  از راست به چپ بخوانید.) ترتیب ها را به ند؟ (گزینها ذاري شدهگ درستی نام چه تعداد از ترکیبات زیر یونی هستند و چه تعداد از ترکیبات زیر به -221

 Fe N3   : فسفر پنتا برمید PBr5  نیترید (III): آهن 2

 Cr O2   : روي اکسید ZnO  اکسید  (III): کروم 3

 CS2کربن سولفید :   

  4ـ  3) 4  5ـ  4) 3  3ـ  4) 2  3ـ  3  )1
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  کدام است؟ (II)به نسبت ضریب آب در واکنش  (I)نسبت ضریب بخار آب در واکنش  - 222

I) CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)   4 3 2 2   

II) MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)   2 2 2 2   

1 (3  2(
1

3
  3 (2  4 (1  

  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -223

  شود. هاي فسیلی با اکسیژن کافی، نوري به رنگ آبی مشاهده می آ) از سوختن گوگرد همانند سوختن سوخت

  ب) مقاومت وسایل آلومینیمی به نسبت وسایل آهنی در برابر خوردگی بیشتر است.

Feرت بوکسیت (صو پ) فلز آهن به O2   به همراه ناخالصی) در طبیعت وجود دارد. 3

  شود. ت) از واکنش آلومینیم با محلول اسیدها، گاز هیدروژن تولید می

  ) یک4  ) دو3  ) سه2  چهار  )1

  به کدام گروه جدول تناوبی است؟ ،با توجه به ساختار لوویس مقابل متعلق Xعنصر  -224

  17) گروه 1

  16گروه  )2

  15) گروه 3

  14) گروه 4

 نسبت مجموع شمار جفت الکترون ناپیوندي به شمار مجموع جفت الکترون پیوندي در کدام گزینه بیشتر است؟ -225

( C , N , O , S , Cl , I)6 7 8 16 17 53   

1(CO 2
3    2(SOCl2    3(N O2    4(ICl2    

و » آ«هـاي   دهد که در صنایع پالستیک، رنگ و ... کاربرد دارد. با توجه به آن، پاسخ درست پرسـش  شکل زیر ساختار آبیتیک اسید را نشان می -226

  در کدام گزینه آمده است؟» ب«

  

  کردن آن استفاده کنید؟ آب یا هگزان؟ آ) اگر لباس شما به آبیتیک اسید آغشته شده باشد، بهتر است از کدام حالل براي پاك

  وجود دارد؟» اتیلن گلیکول، اوره، استیک اسید و وازلین«هاي  املی موجود در این ترکیب در چه تعداد از ترکیبع ب) گروه

  1) هگزان ـ 4  2) آب ـ 3  1) آب ـ 2   2) هگزان ـ 1
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  هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره -227

  اتم هیدروژن است. 23داراي  کربن، 12آ) اسید چربی با 

ب) ساختار
 

  مربوط به یک اسید چرب است. 

  گریز و ناقطبی است. پ) بخش زنجیر هیدروکربنی یک اسید چرب، آب

  دروالس است. ها، از نوع وان ت) نیروي بین مولکولی غالب در چربی

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

هـا فقـط مربـوط بـه      هـا اسـت و چـه تعـداد از آن     زیر، ویژگی مشترك کلوییدها و محلـول  هاي ترتیب از راست به چپ، چه تعداد از ویژگی به - 228

  ها است؟ سوسپانسیون

  »نشین شدن ـ پخش کردن نور ـ پایداري همگن بودن ـ ته«

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

  اتم کربن است، برابر چند گرم است؟ 14مل شا Rدست آمده از کربوکسیلیک اسیدي که در آن گروه  جرم مولی براي صابون جامد به - 229

(K , Na , O , C , H g mol )      129 23 16 12 1   

1 (220  2 (241  3 (280  4 (264  

ماده مجهولی تحویل آزمایشگاه تشخیص مواد داده شده است. مسئول آزمایشگاه مقداري از ماده مجهـول را بـه آب اضـافه کـرده و مشـاهده       -230

  . ....................توان نتیجه گرفت که  ه به این مشاهده میشود. با توج کند محلول یکنواختی حاصل می می

  تواند وازلین باشد. ماده مجهول می  )1

  ) ماده مجهول قابل انحالل در اتانول نیست.2

  ) با اضافه کردن متانول به ماده مجهول ممکن است شاهد انعقاد محلول باشیم.3

  تواند پتاسیم کلرید باشد. ) ماده مجهول می4

  است؟ نادرستام گزینه زیر کد -231

  توان مقداري کلسیم کلرید به آن اضافه کرد. ) براي افزایش میزان کف مخلوط آب و صابون، می1

  کنندگی آب چشمه بیشتر از آب دریاست. ) قدرت پاك2

  کنند. وشو بازي می هاي آب و چربی را به هنگام شست نقش پلی میان مولکول هاي صابون ) مولکول3

  شود. می  کنندگی آن وجود در مواد شوینده همانند افزایش دما باعث افزایش قدرت پاك) آنزیم م4

  است؟ نادرستاتم کربن در زنجیر آلکیل سیرشده آن  14ننده غیرصابونی با ک هاي زیر پیرامون پاك چه تعداد از گزاره -232

  دوست است. آ) بخش آنیونی آن با بار منفی دو، آب

  ب سخت نیز قابلیت شستشو دارد.ب) برخالف صابون جامد، در آ

  اتم هیدروژن وجود دارد. 32پ) در فرمول مولکولی آن 

  د.ده ت) با آب و چربی کلوئید پایدار و ناهمگن تشکیل می

  ) سه4  ) دو3  ) یک2  ) صفر1

  .................... جز بههاي زیر درست هستند  همه گزینه -233

  کند. میرنگ  را آبی pHمک، رنگ کاغذ ) صابون همانند محلول سود برخالف محلول جوهرن1

  کنند. ها عمل می کنش میان ذره هاي غیرصابونی براساس برهم نندهک ) پاك2

  شود. ) از واکنش مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید به همراه آب، گاز اکسیژن تولید می3

  افزایند. هاي فسفات می ها ماده شیمیایی کلردار و نمک به آنترتیب  کنندگی مواد شوینده به کشی و قدرت پاك ) براي افزایش خاصیت میکروب4
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  پس از یونش باشد، درصد یونش آن تقریباً کدام است؟ HXهاي حاصل از محلول اسید ضعیف  اگر نمودار زیر بیانگر غلظت نسبی گونه - 234

  

1 (50  

2 (42  

3 (38  

4 (33  

  

  کدام گزینه آمده است؟ ترتیب از راست به چپ در هاي زیر به گزاره نادرستیدرستی یا  -235

  شود. آ) محلول آمونیاك افزوده شده به آب باعث افزایش یون هیدرونیوم در آب می

  خاصیت بازي دارد. ها ب) آهک برخالف تمامی میوه

  پ) محلول اسید و بازها داراي رسانایی الکتریکی هستند.

  ) نادرست ـ نادرست ـ نادرست4  ت ـ درست) نادرست ـ نادرس3  ) نادرست ـ درست ـ درست2  ) درست ـ درست ـ درست1

CHو HNO3کدام گزینه نمودار مناسبی براي یونش - 236 COOH3 با غلظت/ M0   است؟ 1

1 (  

2 (  

3(  

4(  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه                                                                               »20«صفحه 
                

 محل انجام محاسبات

 
 

  کدام گزینه زیر درست است؟ -237

  شود. مول یون هیدرونیوم حاصل می ) از حل شدن یک مول گوگرد تري اکسید در آب، دو1

  شود. ) از حل شدن باریم اکسید در آب، محلولی اسیدي حاصل می2

  است. 5) در واکنش حل شدن یک مول دي نیتروژن پنتا اکسید در آب، مجموع ضرایب مواد برابر 3

  شود. ) انحالل لیتیم اکسید در آب باعث کاهش یون هیدروکسید در آب می4

  درستی انجام شده است؟ در کدام گزینه بههاي زیر  الکتریکی محلولمقایسه رسانایی  -238

  01/0موالر هیدروفلوئوریک اسید با درجه یونش  02/0آ) محلول 

  موالر هیدرویدیک اسید 410ب) محلول

  02/0موالر استیک اسید با درجه یونش  015/0پ) محلول 

  پ ب ) آ4  آ پ ) ب3  پ آ ) ب2  ب پ  ) آ 1

هـا در دمـاي    یکسان است و آزمـایش  HYو  HXهاي زیر درست هستند؟ (مقدار غلظت اسیدهاي  از گزارهیک  با توجه به دو واکنش زیر، کدام -239

  اند.) یکسانی انجام شده

I) HX(aq) H (aq) X (aq)     

II) HY(aq) H (aq) Y (aq)    

  است. (I)بیشتر از واکنش  (II)آ) ثابت یونش واکنش 

  باشد. CNتواند یون می Xب) 

  است. IIبیشتر از اسید  Iپ) غلظت یون هیدرونیوم حاصل از یونش اسید 

  تواند فورمیک اسید باشد. می HXت) 

  ) پ4  ) ب ـ ت ـ پ3  ) آ ـ پ ـ ت2  ) آ ـ ب1

) را در نظر bوریک اسید (موالر هیدروفلوئ 1) و محلول aموالر هیدروکلریک اسید ( 1اگر واکنش مقدار یکسانی از نوار منیزیم با یک لیتر محلول  - 240

  هاي زیر صحیح است؟ بگیریم، چند مورد از مقایسه

aآ) زمان پایان واکنش b   

aب) حجم گاز آزاد شده قبل از پایان واکنش در زمان یکسان b   

aپ) جرم جامد موجود در مخلوط قبل از پایان واکنش b   

aت) غلظت یون هیدرونیوم b    

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1
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241-   

 
  

  

  

  

     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستاندوم اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  ادبیات عمومی ادبیات عمومی 
   9تا  1ادبیات فارسی سال دوم: دروس 

  4تا  1ادبیات فارسی سال چهارم: دروس ـ  6تا  1ی سال سوم: دروس زبان فارس
 

  زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)
   6تا  1ادبیات فارسی سال دوم: دروس 

 4تا  1ادبیات فارسی سال چهارم: دروس ـ  6تا  1زبان فارسی سال سوم: دروس 
 

 م (اضافه و وصف)سال دوم: درس چهارم: (اعراب محلی، اعراب تقدیري)، درس پنج  دین و زندگیدین و زندگی

  معارف اقلیتمعارف اقلیت
  )83تا  48اي به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه بزرگ (صفحه  : پنجره 8تا  5سال دوم دروس 

 )29تا  4همتا، حقیقت بندگی(صفحه  بخش، یگانه بی : هستی 3تا  1سال چهارم دروس 

 سال چهارم 12تا  7دروس   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 2و  1سال چهارم : دروس : درس  ـ سال سوم  ریاضی تجربیریاضی تجربی

  شناسیشناسی  زیستزیست

  ) 64تا  26: فصل دوم: تابع، فصل سوم تا ابتداي توابع گویا (صفحه 2ریاضی 
  )19تا  1: فصل اول: احتمال (صفحه 3ریاضی 

  )35تا  1: فصل اول: هندسه و استدالل (صفحه 1هندسه 

 )25تا  1(توابع درجه دوم) (صفحه  سال چهارم :فصل اول: احتمال، فصل دوم: توابع و معادالت

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  )83تا  53سال دوم: (فصل چهارم: گوارش) (فصل پنجم: تبادل گازها) (صفحه 

 )45تا  1سازي) (فصل دوم: تکنولوژي زیستی) (صفحه  سال چهارم: (فصل اول: پروتئین

  شیمیشیمی
  )31تا  1: آب در دریا (صفحه فصل سوم، زمین شناسی فصل دوم:آب در هوا  سال سوم: فصل اول: علم

 )28تا  1فصل دوم: ساختمان درونی زمین(صفحه ، سال چهارم: فصل اول: جایگاه زمین در فضا

  دیفرانسیلدیفرانسیل
  : فصل پنجم: شکست نور1فیزیک ـ  در خط راست  : فصل دوم: حرکت2فیزیک 

 )37تا  1نه) (صفحه شناسی در دو بعد ـ فصل دوم: دینامیک (تا سر تکا سال چهارم: فصل اول: حرکت

  هندسه / گسستههندسه / گسسته
   عنصرها یخواص تناوب: فصل دوم:2شیمی 

  )64تا  43(صفحات  یونی يها بیو ترک یونی وندیپفصل سوم:  
 )19تا  1(صفحات  یی ایمیش کینتیسفصل اول: سال چهارم:

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

  )16تا  1فصل اول: الگو و دنباله (صفحه  2ریاضی 

پذیري ـ  ها و بخش اي هاي حسابی و هندسی ـ تقسیم چندجمله جمالت دنباله حسابان فصل اول: مجموع

  )15تا  1اي و ب.م.م و ك.م.م (از صفحه  بسط دوجمله

ها (مقدمات همگرایی ـ یکنوایی و  دیفرانسیل فصل صفر: یادآوري مفاهیم پایه ـ فصل اول: دنباله

 )45تا  1داري) (از صفحه  کران

  ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

  )43تا  1: فصل اول (استدالل در هندسه: صفحه 2هندسه 

  )33تا 1هندسه تحلیلی: فصل اول: بردارها (صفحه 

ها، چند ویژگی و چند رده خاص  ریاضیات گسسته: فصول اول و دوم و سوم: آشنایی با گراف

 )24تا  1ها،درخت و ماتریس(کل گراف)  (صفحه  گراف

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  : فصل پنجم:  شکست نور1ـ فیزیک  : فصل دوم: حرکت در خط راست2 فیزیک

ـ  فصل دوم: دینامیک (تا سر تکانه)/( صفحه   )53تا  1سال چهارم: فصل اول :حرکت شناسی در دو بعد 

 )17تا  1ـ سال چهارم: فصل اول (صفحه  )174تا  2سال اول: فصول اول تا هفتم (صفحه   اقتصاداقتصاد

  صی (انسانی)صی (انسانی)ادبیات فارسی اختصاادبیات فارسی اختصا

  )، 2)، درس هفتم (اعراب مضارع1سال دوم: درس ششم (اعراب مضارع 

  درس هشتم (معلوم و مجهول)، درس نهم (عدد)

 دروس اول و دوم: اقسام کلمه و جامد مشتقسال چهارم: 

 )52تا  2مقدمات، تولید و بازار  (صفحه  بخش اول و دوم:  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

  و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

  )60تا  4(صفحه  9ادبی: از ابتدا تا درس هاي  آرایه

  )72تا  7: از ابتدا تا عصر عنصري (صفحه 1تاریخ ادبیات

  )55تا  5: از ابتدا تا عصر صائب (صفحه 2تاریخ ادبیات

 )30تا  3قافیه و عروض (صفحه  4تا  1دروس سال چهارم: 

 )15تا  4(صفحه  2و  1: دروس عیعلوم اجتماـ  )48تا  24(صفحه  8تا  5: دروس 1شناسی  جامعه  منطقمنطق

  شناسیشناسی  روانروان
  )88تا  53(صفحه  10تا  6: دروس 1) ـ جغرافیا 151تا  91(صفحه  16تا  10: دروس 1تاریخ 

 )18تا  1(صفحه  2و  1) ـ  جغرافیا سال چهارم: دروس 26تا  1(صفحه  2و  1شناسی: دروس  تاریخ
    

  

 

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 30/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  (ریاضی و تجربی و انسانی)(ریاضی و تجربی و انسانی)ادبیات عمومی ادبیات عمومی 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  )19پایه دوازدهم: درس اول و درس دوم (صفحه 

  پایه دهم: درس پنجم و ششم

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  )22اول و دوم (تا انتهاي صفحه پایه دوازدهم: درس 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درش ششم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  هاي دوم و سوم پایه دوازدهم: درس

 پایه دهم: از درس هفتم تا انتهاي درس نهم

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

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس یازدهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

) و درس اول کتاب 48ـ درس دوم تا انتهاي (صفحه  24پایه دوازدهم: درس اول از صفحه 

  کار

 پایه دهم: درس سوم و درس سوم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

سوم ـ فصل دوم:  )، درس15پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه 

  درس اول

  : فصل دوم1پایه دهم: ریاضی

 : فصل چهارم2پایه یازدهم: ریاضی

  شناسیشناسی    زیستزیست
  )1) + فصل دوم + فصل سوم (گفتار 3پایه دوازدهم: فصل اول (گفتار

 پایه دهم: فصل سوم و چهارم

 فصل دوم و سوم شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  ت با شتاب ثابت ـ فصل دوم: تا ابتداي تکانهپایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي حرک

 پایه دهم: فصل چهارم: از ابتداي گرما تا انتهاي فصل

  شیمیشیمی
  پایه دوازدهم: کل فصل اول

) ـ فصل سوم تا 65پایه دهم: فصل دوم از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه 
 )100ها (صفحه  شونده ابتداي محلول و مقدار حل

  حسابانحسابان

  )34الی  13یه دوازدهم: فصل اول: درس دوم ـ فصل دوم: درس اول (صفحه پا

  )46الی  28: فصل دوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  )109الی  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1: فصل چهارم: درس 1پایه یازدهم: حسابان

  هندسه/گسستههندسه/گسسته

له هم نهشتی ـ پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم و درس سوم تا ابتداي معاد

  : فصل اول: درس دوم3هندسه

 پایه دهم: فصل سوم

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
ـ فصل دوم تا ابتداي تکانه   پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي سقوط آزاد 

 پایه دهم: فصل پنجم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس دوم9پایه دوازدهم: فصل اول: درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه 

 پایه دهم: فصل سوم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 سوم و چهارم)  فصلبخش اول (  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 8و  5و  2پایه دهم: دروس 

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 هم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهمپایه د

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 پایه دهم: از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم

  جغرافیاجغرافیا
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: درس ششم و هفتم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )27داي صفحه تا ابت 2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس چهارم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 پایه دهم: منطق: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 درس دوم و سوم  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 ه ه نامنام  پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  شناسی زمین  5

  145  121  ریاضیات  6

  185  146  شناسی زیست  7

  210  186  فیزیک  8

  240  211  شیمی  9

  
  

   داوطلب گرامی:

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

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

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

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمون تمامی حقوق این

  9999//88//99جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی  

  اند. بررسی سایر موارد: درست معنا شده» هـ«و » ج«هاي مورد  ـ واژه» 1«گزینه  -1

  درخت انگور، رزتاك»: و«سرزمین، کشور/ ملک»: د«گرد/  نگهبان، شبداروغه»: ب«افشره/ عصاره»: الف«

  ) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه)نژاد طباطبایی(

  ) (پایه دهمـ  ترکیبیـ  معنی واژه)نژاد طباطبایی(صبح)/ نجابت (بزرگواري)/ محنت (اندوه)  ةسپیداند: فلق ( رو نادرست معنا شده هاي روبه ـ واژه» 2«گزینه  - 2

  عناي دعاي خیر به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات به معناي عزم و اراده است. در م» تهم«ـ در بیت سوم » 3«گزینه  -3

  پایه دوازدهم ـ درس اول ـ معنی واژه)) (نژاد طباطبایی(

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ امال)نژاد طباطبایی(نادرست نوشته شده است. » مفرّح« ةواژ ـ» 4«گزینه  -4

  ) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال)نژاد طباطبایی(اند.  نادرست نوشته شده» صورت«و » حیات«هاي  ـ واژه» 2«گزینه  -5

  ) (پایه دهم ـ درس نهم ـ امال)نژاد طباطبایی(اند.  نادرست نوشته شده» اجل«و » طالع«اي ه ـ واژه» 1«گزینه  -6

   ت)تاریخ ادبیاـ  ترکیبییه دهم ـ ) (پانژاد طباطبایی(ی سروده شده است. مـ بیت چهارم در حوزه ادبیات تعلی» 4«گزینه  -7

خضر، کوثر و آب حیات و تشبیه هجر بـه آتـش وجـود     ۀچشمسجع دارند، تشبیه معشوق به » تري ـ خوشکوثري   «ـ در بیت سوم » 3«گزینه  - 8

  هاي ادبی) ) (پایه دهم ـ درس هفتم ـ آرایهنژاد طباطبایی(مراعات نظیر وجود دارد. » چشمه و آب«دارد. بین 

  ها: دارد. بررسی سایر گزینه» هام تناسبیا» «مهر«ـ در بیت نخست واژه » 1«گزینه  - 9

  ) آرزو2) رایحه  1بو»: 2« ۀگزین

  ) وزیر مصر2) محبوب  1عزیز»: 3« گزینۀ

  هاي ادبی) ) (پایه دهم ـ درس ششم ـ آرایهنژاد طباطبایی(شیرین  ) شخصیت2) طعم شیرین  1شیرین»: 4« گزینۀ

  »:4« گزینۀهاي  ـ آرایه» 4«گزینه  -10

و آمیزي: ترش نشسـتن   حس/  ) تیزي کردن: کنایه از خشم گرفتن و تندي کردن2  ) ترش نشستن: کنایه از اخم کردن و عصبانی شدن1 کنایه:

تـرش، شـور،   «) مزه تند و تیز داشتن (معناي غیراصلی)، در این معنـا بـا   2هیجان و اشتیاق (معناي اصلی) ) شور و 1 شور: ایهام تناسب:/  شیرین گفتن

  )هاي ادبی ـ ترکیبی آرایه(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  تناسب دارد.» شیرین

  ها:  بررسی سایر گزینهشود.  ایهام دیده نمی» 1«ـ در گزینه » 1«گزینه  - 11

  تشبیه تر گلفجناس / د جهانجان و »: 2« گزینۀ

  »ش«و » ز«و » آ«آرایی  یاقوت استعاره از دهان و شمشاد استعاره از قد معشوق / واج»: 3« گزینۀ

 قتشخیص و استعاره / اغراق در دلبري مژگان معشو مژگان»: 4« گزینۀ

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

  ها: الیه است. بررسی سایر گزینه ها، ضمیر مضاف ـ ضمیر بیت نخست نقش مفعولی دارد، در دیگر گزینه» 1«گزینه  -12

  رود. آشوب و فریادم از زمین بر آسمان می»: 2« گزینۀ

  این زمان گوشم بر چنگ است.»: 3« گزینۀ

  ) (پایه دهم ـ درس ششم ـ دستور)نژاد طباطبایی(دارم.  که دست از دامنت برنمی»: 4« گزینۀ

  ) (پایه دهم ـ درس هشتم ـ دستور)نژاد طباطبایی(الیه است.  مضافالیه مضافداراي هسته» اشتیاق جمالش» «2«ـ در بیت گزینه » 2«گزینه  -13

  ها:  لفظی است. بررسی سایر گزینه ۀقرینبه » است«حذف فعل  »3«ـ دربیت گزینه » 3«گزینه  -14

 ]خورم می[ سوگند»: 1« گزینۀ

  رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب (دارد)»: 2« گزینۀ

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور)نژاد طباطبایی(تعذیب دالرام به از ذلّ شفاعت (است) »: 4« گزینۀ
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 تجربی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

 دارد در حالی که در ابیات دیگر فعل اسنادي است. » وجود داشتن«مفهوم » 3«در گزینه » باشد«ـ فعل » 3«زینه گ - 15

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ دستور)نژاد طباطبایی(

  ها: آوا ندارد. بررسی سایر گزینه اي هم هیچ واژه» 4«ـ در بیت گزینه » 4«گزینه  -16

  متبوع (تبعیت شده)»: 1« گزینۀ

  باد) یصبا (نام نوع»: 2« زینۀگ

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور)نژاد طباطبایی(قالب (جسم و شکل) »: 3« گزینۀ

  هاي دیگر به ناپایداري ظلم اشاره شده. شود. در گزینه ـ مفهوم بیت نخست این است که نادان تا زمان مرگ دانا نمی» 1«گزینه  -17

  م ـ قرابت معنایی)) (پایه دهم ـ درس نهنژاد طباطبایی(

  ها: ناپذیري خداست. بررسی سایر گزینه ناپذیري و وصف شناخت سؤالو عبارت » 4«ـ مفهوم مشترك گزینه » 4«گزینه  -18

  )معنایی قرابت) (پایه دوازدهمـ  درس اولـ  نژاد طباطبایی(تحیر از سخن رمزي »: 3« گزینۀ: تحیر از زیبایی معشوق/ »2« گزینۀتحیر از عشق/ »: 1« گزینۀ

  ها:  از خود بیخود شدن هنگام دیدار معشوق است. بررسی سایر گزینه» 3«مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه ـ » 3«گزینه  -19

  کند.  زیبایی ایجاد عشق می»: 1« گزینۀ

  همه عاشقند. »: 2« گزینۀ

  )رس اول ـ قرابت معنایید(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ به جایی برو که قدرت را بدانند. »: 4« گزینۀ

  اهللا / رازداري عارفانه فناي فی»: 4« نۀگزیـ مفهوم بیت اول » 4«گزینه  - 20

  ها: مفاهیم مشترك سایر گزینه هر چه از دوست رسد نیکوست»: 4« نۀگزیمفهوم بیت دوم 

  رسانی خداوند روزي»: 1« گزینۀ

  ضرورت راستی و درستی»: 2« گزینۀ

  )قرابت معنایی ـ ترکیبی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  ول تسبیح خداوندند.موجودات مشغ همۀ»: 3« گزینۀ

  ها: بررسی سایر گزینه است.» فقر اقتصادي«ـ مفهوم مشترك بیت صورت سؤال با این گزینه » 4«گزینه  -21

  امید به گشایش کار»: 1« گزینۀ

  .کرامت خداست دهندة مژدهگل، »: 2« گزینۀ

  )درس دوم ـ قرابت معنایی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  باید درید. اي نیز در نیک نامی می عالم رندي، جامه شدة چاكامن در مقابل د»: 3« گزینۀ

  معشوق اشاره شده است.توجهی به غیر ر ابیات دیگر به بیکه د م بیت نخست غم فراوان عشق است درحالیـ مفهو» 1«گزینه  -22

  ـ قرابت معنایی) رس هفتمدـ  دهمپایه ) (نژاد طباطبایی(

  ها: بررسی سایر گزینه شناخت ناپذیري خدا و پدیدار شدن او در آفرینش است.» 2«و گزینه  سؤالـ مفهوم مشترك بیت » 2«گزینه  - 23

  من در راه عشق حیرانم.»: 1« گزینۀ

  رسیدن به فنا»: 3« گزینۀ

   ـ قرابت معنایی)شم درس ش ـپایه دهم ) (نژاد طباطبایی( انشقاقراري ع بی»: 4« گزینۀ

  ناتوانی و حیرت عقل در توصیف زیبایی ممدوح است.» 3«و گزینه  سؤالـ مفهوم مشترك عبارت » 3«گزینه  -24

  ـ قرابت معنایی)پایه دهمـ  درس هشتم ) (نژاد طباطبایی(دل کندن از دنیا »: 4« گزینۀتضاد عقل و عشق / »: 2« گزینۀزیبایی بسیار معشوق / »: 1« گزینۀ

  داند. که بیت دوم مقاومت نکردن در برابر ظلم را نشانه گناه می بر مدارا با دشمن است درحالی تأکید» 2«ـ مفهوم بیت نخست گزینه » 2«نه گزی - 25

  ت معنایی)ـ قرابدرس نهم ـ پایه دهم ) (نژاد طباطبایی( بر بخشش تأکید»: 4« گزینۀافتد /  مرگ براي همه اتفاق می»: 3« گزینۀنفی حرص / »: 1« گزینۀ

  زبان عربی  

جمیع األصنام: همـه   /») 4«و » 1«هاي  شکند (رد گزینه یکسر: می /») 3«فأساً: تبري (رد گزینه  /») 1«دارد (رد گزینه  ـ یحمل: برمی» 2«گزینه  -26

  ول ـ ترجمه)) (پایه دوازدهم ـ درس اگروه مؤلفان علوي(») 4«و » 1«هاي  الکبیر: بزرگ (رد گزینه /») 3«ها (رد گزینه  بت
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     »3«صفحه                                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

» 2«هاي  لیس فلماً خیالیاً: یک فیلم خیالی نیست (رد گزینه /») 4«و » 2«هاي  پنداري (رد گزینه تظنّ: می /») 3«ـ هل: آیا (رد گزینه » 1«گزینه  - 27

  ـ ترجمه) سومـ درس  هم) (پایه دگروه مؤلفان علوي(») 4«و 

  سدي: بیهوده (رد گزینه»). 3«و » 1«هاي  شود (رد گزینه یترَك: رها می /») 1«رد گزینه پندارد ( یحسب: می /») 2«ـ أ: آیا (رد گزینه » 4«گزینه  -28

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)گروه مؤلفان علوي(») 2«

و » 2«هـاي   گزینه کسی (رد من: چه /») 4«و » 1«هاي  ذنوبهم: گناهانشان (رد گزینه /») 1«ـ استغفروا: طلب آمرزش کردند (رد گزینه » 3«گزینه  -29

  ـ ترجمه) سومهم ـ درس د) (پایه گروه مؤلفان علوي(») 4«الذنوب: گناهان (رد گزینه  /») 4«و » 2«هاي  آمرزد (رد گزینه یغفر: می /») 4«

الثمـرات:   /») 4«و » 3« هـاي  أخرج: بیرون آورد (رد گزینه /») 1«ماء: آبی (رد گزینه  /») 4«و » 3«هاي  أنزل: فروفرستاد (رد گزینهـ » 2«گزینه  -30

  ـ ترجمه) چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي(») 4«و » 1«هاي  ها (رد گزینه میوه

 /») 4«العـزّة: بزرگـواري (رد گزینـه     /») 2«قولهم: سخنشان (رد گزینه  /») 4«و » 3«هاي  حزنک: تو را غمگین نسازد (رد گزینهـ الی» 1«گزینه  -31

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)گروه مؤلفان علوي(») 4«و » 3«هاي  ینهجمیعاً: همگی (رد گز

» 2«هاي  نامند (رد گزینه یسمون: می /») 4«و » 1«هاي  سنویاً: ساالنه (رد گزینه /») 2«و » 1«هاي  گیرند (رد گزینه ـ یحتفل: جشن می» 3«گزینه  - 32

  ـ ترجمه) سوم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي() »4«و » 2«هاي  مهرجان: جشنواره (رد گزینه /») 4«و 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -33

  طور که خدا به تو نیکی کرد. نیکی کن همان»: 2«ه نگزی

  خشمگین نشو پس همانا خشم مایه تباهی است.»: 3«گزینه 

  ترجمه)ـ  ترکیبی) (علوي گروه مؤلفان(کند.  اندازه توانش تکلیف نمی خداوند کسی را جز به»: 4«گزینه 

  ترجمه)ـ  ترکیبی) (گروه مؤلفان علوي(» پروردگارا آنچه را که به آن هیچ توانی نداریم بر ما تحمیل مکن.«ـ ترجمه درست: » 4«گزینه  -34

: یدعو إلـی التفرقـۀ (رد   کند به تفرقه دعوت می /») 2«و » 1«هاي  کسی را ببیند: رأي أحداً (رد گزینه /») 2«ـ هرکس: من (رد گزینه » 4«گزینه  -35

  )تعریبـ  چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي(ها)  گزینه سایر مزدور دشمن: عمیل العدو (رد /») 2»  گزینه

  ترجمه متن: 

ندهند و اسالم  دهد که معبودات مشرکان را دشنام فرمان می رسالت اسالم استوار است بر منطق و دوري از بدي کردن. قطعاً قرآن به مسلمانان«

کند. پافشاري کردن بر نقاط اختالف و دشمنی جایز نیسـت زیـرا کسـی از آن     شمارد و بر آزادي عقیده تأکید می سایر ادیان الهی را محترم می

بـه همبسـتگی   ها. قرآن ما را  داري عقیده هریک از آن آمیزي داشته باشند با نگه برد و بر همه مردم واجب است که همزیستی مسالمت سود نمی

زنـدگی  شود. مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند و در مسـاحتی پهنـاور    گر می جلوه حجدهد و اتحاد مسلمانان در گردهمایی  فرمان می

  »کنند. می

  ها: ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -36

  آزادي عقیده از اعتقادات مشرکان است. »: 1«گزینه 

  اساس اسالم است.  دوري از بدي کردن کار مهم در»: 2«گزینه 

  ما باید معبودات کافران را دشنام دهیم.  »: 3«گزینه 

  )مطلبدرك ـ  چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي(دهد.  قرآن تفرقه بین مردم را به ما دستور می»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بر ما جایز نیست ... ترجمه گزینه» 1«گزینه  -37

  پافشاري بر دشمنی»: 1«گزینه 

  آمیز همزیستی مسالمت»: 2«ه گزین

  هاي مردم   داري عقیده نگه»: 3«گزینه 

  )مطلبدرك ـ  چهارم) (پایه دهم ـ درس گروه مؤلفان علوي( مان منطق در زندگی»: 4«گزینه 
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 تجربی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                      »4«صفحه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«نه گزی -38

  مساحت زندگی مسلمانان پهناور است.»: 1«گزینه 

  دارد.  حترم میهاي الهی را م قرآن سایر دین»: 2«گزینه 

  هاي قرآن کریم است.  همبستگی از توصیه»: 3«گزینه 

  ) طلب) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ درك مگروه مؤلفان علوي(پافشاري بر نقاط اختالف بر ما واجب است. »: 4«گزینه 

  ها:  شود؟ ترجمه گزینه گر می ـ چگونه همبستگی مسلمانان جلوه» 2«گزینه  - 39

  آمیزشان مسالمت با همزیستی»: 1«گزینه 

  در گردهمایی حج»: 2«گزینه 

  با احترام گذاشتن به ادیان الهی »: 3«گزینه 

  ) طلب) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ درك مگروه مؤلفان علوي( با دوري کردن از بدي»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -40

  د ثالثیمزیمجرد ثالثی»: 1«گزینه  

  الجملۀ فعلیۀٌافتعال / الجملۀ اسمیۀٌمضارع / انفعالفعل أمر»: 2«گزینه 

  ه و ترکیب)) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیگروه مؤلفان علوي(افتعال استفعال»: 3«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -41

  تفاعلمضارع / مفاعلۀفعل أمر»: 1«گزینه 

  مزید ثالثیمجرد ثالثی»: 3«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیه و ترکیب)گروه مؤلفان علوي( فعلیۀٌتفاعل / اسمیۀٌتفعیل»: 4«ه نگزی

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -42

  الیه مضاف مصدر و مفرد / صفتجمع تکسیر»: 2«گزینه 

  مصدر و مفرد جمع سالم»: 3«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیه و ترکیب)گروه مؤلفان علوي( الیه مضافأصله ح ف ظ / خبرأصله: ح ت ظ»: 4«گزینه 

  )گذاري ـ حرکتترکیبی ) (گروه مؤلفان علوي( ال تَفَرَّقواواقرّاعتَصموا / ال تُفَـ اعتَصموا» 1«گزینه  -43

  ورود دارید؟ هاي بلیتچند نفر است و آیا  همراهانـ تعداد » 3«گزینه  -44

  درس سوم ـ واژگان)) (پایه دهم ـ گروه مؤلفان علوي(مناسب جاهاي خالی هستند. » بطاقات«و » المرافقین«با توجه به صورت سؤال دو واژه 

  )واژگانترکیبیـ  ) (گروه مؤلفان علوي(ها تضاد وجود ندارد.  متضاد هستند. در سایر گزینه» النور: نور«با » ها الظلمات: تاریکی«ـ واژه » 4«گزینه  - 45

  ـ دو فعل مزید وجود دارد:» 1«گزینه  -46

  ماضی باب مفاعلۀ) حاول1َ

  ) قواعدـ  اولدرس ـ پایه دوازدهم ) (گروه مؤلفان علوي( مضارع باب إفعال) ینقذ2

  ترتیب این حرف وجود دارد: ها به شود، اما در سایر گزینه ـ در این گزینه حرف مشبهۀ بالفعل دیده نمی» 3«گزینه  -47

  قواعد)ل ـ درس او) (پایه دوازدهم ـ گروه مؤلفان علوي(کأنَّ ـ أنّ ـ لیت 

  ها: درستی آمده. بررسی سایر گزینه ـ یبتَعد مضارع باب افتعال است که به» 2«گزینه  - 48

  : تفعلیتأکّد»: 1«گزینه 

  تَتَساقَطُ: تفاعل»: 3«گزینه 

  ) (پایه دهم ـ دروس سوم و چهارم ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي( یحاوِلُ: مفاعلۀ»: 4«گزینه 
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  ها: اسم آمده اما در سایر گزینه این گزینه النفی جنس است که بر سرفقري ... در  : هیچـ الفقرَ» 4«گزینه  -49

  التسبوا: دشنام ندهید (نهی)»: 1«گزینه 

  شوم (نفی) ال أملک: مالک نمی»: 2«گزینه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي(شود. (نفی)  ال ییأس: ناامید نمی»: 3«گزینه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)گروه مؤلفان علوي() ولکنّ 2 ) إن1َّـ در این عبارت دو حرف مشبهۀ بالفعل وجود دارد: » 2«گزینه  -50

  دین و زندگی

و آیـه  اشاره به نیازمندي به خدا در پیدایش و بقا دارد زیرا موجودات از هر جهتی به خداوند نیازمنـد هسـتند    ،»انتم الفقراء« هآیـ » 4«گزینه  - 51

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)طور دائمی و در هر لحظه دارد.  اشاره به نیازمندي در پیدایش و بقا به یسأله من فی السماوات

ستیابی به این معرفت که انسان با دشود.  برداشت می» انتم الفقراء«ـ وامدار بودن به معناي نیازمند بودن موجودات به خداوند از آیه » 2«گزینه  - 52

رسد اما هدفی قابل دسترس و ممکن اسـت بـه خصـوص     هر چیزي خدا را ببیند (معرفت عمیق و واال) در نگاه نخست مشکل (صعب) به نظر می

  باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(براي جوانان و نوجوانان. 

اش با خدا بیشتر شود (علـت)   دانند، هر چه معرفت انسان به خود و رابطه خود را نیازمند عنایات پیوسته او می هاي آگاه ـ انسان» 1«گزینه  -53

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(معلول) د. کن شتر ابراز میینیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و عجز خود را ب

شود که خداونـد حتـی    موجب عبودیت و بندگی و دعا به درگاه الهی می» انتم الفقراء الی اهللا« اـ درك عمیق از نیازمندي به خد» 4«گزینه  -54

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)است. ...» اللهم ال تکلنی «براي یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از انسان نگیرد و مصداق آن حدیث 

فـی   او ال تفکرو«استناد حدیث شریف برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت اوست و مقبول است ولی در حدیث ـ به » 3«گزینه  -55

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)تفکر در ذات خدا استثنا شده است. » اهللا ذات

خدایی که یگانه باشد احد است  »اهللا الصمد لم یلد و لم یولد«فرماید  نیازي اوست لذا خداوند می ـ علت مولود نبودن خداوند، بی» 4«گزینه  -56

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)شود.  استفاده می» لم یکن له کفواً احد« آیههمتایی از  و براي بی

 قل اهللا خـالق کـل  «وم جهان از آیه اشاره دارد. بنابراین آفرینش عمبه عمومی بودن یا همگانی بودن  »کل شیء«ـ در هر دو مفهوم کلید واژه » 3«گزینه  - 57

کل«ربوبیت است از آیه و هدایت همگانی که مربوط به توحید در » شیء رب و هو (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)شود.  برداشت می» شیء  

  توحید در خالقیت ـ خداوند در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد» 1«گزینه  -58

  توحید در والیت حق تصرف داشتن

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم) توحید در ربوبیت هدایت به سوي هدف معین

دقت کنیـد  » 3«در گزینه  »کنیم مجدداً خلق می«و » 2«در گزینه  »زندگی بخشیدیم«و » 1«در گزینه  »آفرینش«هاي  ـ به کلید واژه» 4«گزینه  - 59

   (باغانی) (ترکیبی) را بیان داشته است. »ربوبیت الهی«و  »قطعیت وقوع معاد«و  »حتمی بودن قیامت«، »4«که همگی نشان از خالقیت است. گزینه 

الق کـل  خقل اهللا «اب و نتیجه توحید در خالقیت است و آیه شریفه ـ آیه شریفه مربوط به توحید در مالکیت است و این توحید بازت» 3«گزینه  -60

(باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)به توحید در خالقیت اشاره دارد. » شیء 

ه هاي انسان در ترازوي عدل پروردگار سـنجید  شود و اعمال و افکار و نیت ت، رسیدگی به اعمال آغاز میماـ با آماده شدن صحنه قی  »3«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)شود.  می

  هاي غلط: گزینهبررسی ـ » 4«گزینه  -62

اشاره بـه  »: 3«اشاره به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی دارد. / گزینه »: 2«اشاره به امکان معاد و قدرت نامحدود الهی دارد. / گزینه »: 1«گزینه 

  )چهارم(پایه دهم ـ درس (باغانی) امکان معاد و پیدایش نخستین انسان دارد. 

  پردازد. ره به عوامل طبیعی، به امکان معاد و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت میابا اش  »...خداست که بادها را فرستاد«آیه  ـ» 1«گزینه  -63

  )چهارم(باغانی) (پایه دهم ـ درس 

گیرد. زیرا اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده  یاعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار م ـ» 2«گزینه  -64

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)است. 

فرشتگان الهی و اعضـاي   گواهان است که به ترتیب مربوط به هر دو آیه شریفه مربوط به مرحله دوم قیامت یعنی حضور شاهدان و ـ» 3«گزینه  -65

  س ششم)(باغانی) (پایه دهم ـ دربدن است. 
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 ـ آزمون آزمایشی پیشروي جربیتدفترچه نامه  پاسخ                                      »6«صفحه 

ثابت کننده  ،عدل الهی د،چه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکن بنابر عدل، خداوند وعده داده است که هر کس را به آن ـ» 2«گزینه  -66

  )چهارم) (پایه دهم ـ درس کتاب همراه(. ضرورت معاد است

  کند که شکی در وقوع آن نیست. ر روز قیامت جمع میخداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست. او قطعا شما را د ـ» 3«گزینه  -67

  )چهارم) (پایه دهم ـ درس کتاب همراه(

کند که به دنیا بازگردد و اعمال صـالح انجـام دهـد     شود و از خدا درخواست می هاي اعمالش آگاه می انسان در عالم برزخ از کاستی ـ» 1«گزینه  - 68

  )پنجمایه دهم ـ درس (باغانی) (پ» عمل صالحاًاقال رب ارجعون لعلی «

) اشاره به نظام مـرگ و  3) اشاره به خلقت اولیه 2) اشاره به قدرت خدا و زنده شدن مردگان 1اثبات امکان معاد از سه طریق است:  ـ» 4«گزینه  -69

  )چهارم) (پایه دهم ـ درس کتاب همراه علوي(زندگی در طبیعت 

ا صرفا ها صحیح است.) نامه عمل در دنی نهدنیا تفاوتی بنیادي و اساسی دارد (اول همه گزیهاي ثبت شده در  نامه عمل انسان با نامه ـ» 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم) شود. به صورت گزارش است ولی در آخرت عین عمل نشان داده می

ن حادثه آن، شنیده شـدن صـداي مهیـب اسـت.     شود و داراي سه حادثه است و اولی مرحله اول قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می ـ» 1«گزینه  -71

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم) نکته: شنیده شدن صداي مهیب همان نفخ صور است.

 آثار ماتقدم اعمال هستند نه ماتأخر.  ءدهد جز اعمالی مانند نماز و روزه که فرد مومن انجام می ـ» 2«گزینه  - 72

  ) (پایه دهم ـ درس پنجم)کتاب همراه علوي(

  دهد. (باقی) عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح (بعد روحانی) اوست. و روح در برزخ به حیات خود ادامه می ـ» 3«نه گزی -73

  ) (پایه دهم ـ درس پنجم)کتاب همراه علوي(

ن جنگ بدر مربوط بـه حیـات   ارتباط عالم برزخ با دنیا مربوط به آثار ماتأخر اعمال انسان است و گفت و گوي پیامبر با کشته شدگا ـ» 4«گزینه  -74

  ) (پایه دهم ـ درس پنجم)کتاب همراه علوي(برزخی است. 

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)قیامت »ا االنسانینبؤ«برزخ / آیه شریفه  »قال رب ارجعون«یه شریفه آ ـ» 3«گزینه  -75

  زبان انگلیسی

  خواهم. تر می ـ آن ساعت بیش از حد گران است. من یک چیز خیلی ارزان» 3«گزینه  -76

 thanباشد. » 4«و » 3«هاي  رود، بنابراین پاسخ موردنظر باید بین گزینه کار می ) بهsomethingتوضیح: صفت همیشه بعد از ضمایر مبهم (مانند 

 farیا  muchتوان از  نادرست است. در ضمن قبل از صفات تفضیلی می» 4«گزینه آید پس  رود و بعد از آن اسم یا ضمیر می کار نمی تنهایی به به

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ گرامر) استفاده کرد.» خیلی«به معنی 

  هاي بیشتري باید ساخته و به کارگران داده شوند. ـ من معتقدم آپارتمان» 4«گزینه  -77

قسمت سوم فعل آمده بعد از آن هم باید قسمت  andبط بین دو چیز مشابه است. چون قبل از را andها مجهول هستند و  توضیح: تمامی گزینه

آوریـم بنـابراین    را فقط براي اولین فعل مـی  to beآیند فعل  می andدو فعل مجهول با  صحیح است. وقتی» 4«سوم فعل بیاید، بنابراین گزینه 

  رس اول ـ گرامر)(معتمدي) (پایه دوازدهم ـ دنادرست است. » 3«گزینه 

  طور نیست؟ ـ هر کاري از ماندن در خانه بهتر خواهد بود، این» 2«گزینه  -78

فاعل جمله است در سؤال ضمیمه بـه   anythingچون ضمیر مبهم  توضیح: جمله داده شده مثبت است، بنابراین سؤال ضمیمه باید منفی باشد.

it گرامر)(معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ شود.  تبدیل می  

  سال گذشته ضرر کرده است. 6کنم که شرکت در طول  ـ تصور می» 3«گزینه  - 79

فاعل جملـه اسـت (شـرکت     ،هاي حال کامل است و چون شرکت یکی از نشانه  past / last  [over / during / forمدت زمان[توضیح: 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)کنیم.  را انتخاب می» 3«بل از فعل آمده جمله داده شده معلوم است. بنابراین گزینه ضرر کرده است) و ق

  گرفت. را نمی نکتهاي به کار کردن با او را ندارم، اما او این  ـ من این موضوع را روشن کردم که عالقه» 1«گزینه  -80

  ) جزئیات4  ) عبارت3  ) نوبت، چرخش2  ) نکته، توصیه1

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

  اي وجود دارد. ان اي به نام دي ژنتیکی اولیه مادهـ داخل هر سلول از بدنمان » 4«گزینه  -81

  ) ماده4  ) معنی، تعریف3  ) طبیعت2  ) ناحیه، مساحت1

  )پایه دهم ـ درس دوم ـ واژگاندي) (ممعت(
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  ار بیشتري بخوانم.عکه اش بخش بود الهاماً برایم ـ سخنرانی امروز واقع» 2«گزینه  -82

  ) اشاره کردن4  ) شناختن3  بخش بودن ) الهام2  ) شامل بودن، گنجاندن1

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

  کند. میهاي جدید معرفی کرد اما توضیح نداد که چطور کار  ایده تولید کردنـ معلم ما یک تکنیک مفید براي » 4«گزینه  -83

  ) تولید کردن4  ) ترکیب کردن3  ) تأسیس کردن2  ) اهدا کردن1

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

  .اختصاص دهیمها  بخشید، ما بیش از حد گرفتاریم که کسی را براي کمک به شما در تعمیر آن دستگاه ـ می» 3«گزینه  - 84

  ) محسوب کردن4  اختصاص دادن، دادن) 3  ) جایگزین کردن2  ) استخراج کردن (اطالعات)1

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

  توانند شغلی پیدا کنند. کنندگان واجد شرایط نمی تحصیل  ندارد، با باال بودن میزان بیکاري جوانان، برخی از ترك تعجبیـ » 3«گزینه  -85

  ات) به کر4ّ  آوري طور تعجب ) به3  ) متأسفانه2  ) از نظر اخالقی1

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

  دفعه از تلویزیون پخش شده است. شمار بیاید. تاکنون  کنم که چرا شما آن فیلم معروف را ندیده ـ تعجب می» 1«گزینه  - 86

  ) ثبت شده4  ) معمولی3  توجه ) بی2  شمار ) بی1

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

  بماند. آرامشود حتی تحت فشار  از آن نوع بازیکنانی است که همیشه موفق میـ او » 2«گزینه  -87

  ) مولد4  ) سخاوتمند3  ) آرام2  ) ثابت1

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

  ترجمه متن کلوز تست:

  رش زیر را نوشت.در این مورد گزا شاهدیک بمب اتمی بر روي هیروشیما انداخته شد. یک  1945در روز ششم اوت سال 

عظیمی از دود به آسمان بلند  ستوناي بعد،  لحظه درخشش نوري را مشاهده کردم. ناگهانکردم که  من در بیرون از شهر با کامیون رانندگی می«

کردنـد   ت کمک مـی ، متعجب گشتم. مردم فریادکنان درخواسویران شدهجا کامالً  دیدم آن ، از این که میمشد. وقتی با کامیون به مرکز شهر رفت

با سـرعت هـر چـه    ترسیدم که مخزن سوختم آتش بگیرد، بنابراین دور زدم و  می من کاري از من ساخته نبود. گرما بسیار شدید بود و  اما هیچ

  (معتمدي)» از شهر دور شدم. تر تمام

  ـ» 2«گزینه  -88

  ) کاشف4  ) مؤسس3  ) ناظر، شاهد2  حامی، تقویت کننده) 1

  (کلوز تست)

  ـ» 1«گزینه  -89

  درستی ) به4  ) با احتیاط3  ) در واقع2  ) ناگهان1

  (کلوز تست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  انداز ) دورنما، چشم4  ) ستون3  ) الگو، طرح2  ) عنصر1

  (کلوز تست)

  ـ » 2«گزینه  -91

  ) شناسایی کردن4  ) دفاع کردن3  ) نابود کردن2  ) توصیف کردن1

  (کلوز تست)

  باشد. تر می ه معنی با سرعت هر چه تمامب I could as fast asـ توضیح: » 4«گزینه  -92

  (کلوز تست)

  ترجمه متن اول:

آیند موضوع جالبی است. گاهی اوقات دانش مربوط به اساس علمی بـراي یـک    دست می رابطه میان علم فیزیک و چیزهاي کاربردي که از آن به

موتور بخارش را ساخت، هـیچ شـناختی در مـورد     1769سال  شود. زمانی که جیمز وات در اختراع بعد از ساخت و اصالح آن اختراع حاصل می
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ا چگونگی تبدیل گرما به انرژي مکانیکی وجود نداشت. با این حال، اهمیت کاربردي زیاد موتور وات دانشمندان را تشویق کرد که این موضـوع ر 

  گیري علم نوین ترمودینامیک بود. بررسی کنند که نتیجه آن شکل

طور کـه اختراعـات بعـدي ماننـد      پذیر گردید، همان هاي زیادي در زمینه نیروي بخار امکان سی ترمودینامیک، پیشرفتبعد از کشف قوانین اسا

هاي عظیم در زمینه درك ماهیت و خواص امواج صوتی بعد از  بخار، موتور بنزینی، موتور دیزلی و موتور جت ایجاد شدند. بیشتر پیشرفت  توربین

هـاي اولیـه شـباهت     سون و اختراع تلفن توسط بل حاصل گردید. در نتیجه، گرامافون و تلفن مدرن خیلی به مـدل اختراع گرامافون توسط ادی

گردد و چطور اختراعات جدید دانشمندان را به بررسی مبانی  شویم که چگونه علم به اختراعات جدیدي منتهی می ندارند. بنابراین ما متوجه می

  (معتمدي)سازند.  ها ترغیب می آن

  شود. اختراع می هنگامی که اساس علمی کافی براي آن وجود نداردـ طبق متن، گاهی یک وسیله جدید » 4«گزینه  - 93

  ) توسط کسی که هیچ علمی ندارد3 ) بدون هیچ نیازي به آن2 گردد که اصالح می ) بعد از این1

  (درك مطلب)

  .نحوه تبدیل گرما به انرژي را بررسی کنندق کرد که ـ اختراع موتور بخار توسط جیمز وات دانشمندان را تشوی» 3«گزینه  -94

 ) موتور بخار را اصالح کنند1

  ) قطار و هواپیما بسازند2

  ) چیزهاي بیشتري در مورد علم قدیمی ترمودینامیک بیاموزند4

  (درك مطلب)

  .گرامافونجز  ـ طبق متن، تمامی موارد زیر تحت تأثیر علم ترمودینامیک بودند به» 4«گزینه  - 95

  ) موتور دیزلی3  ) توربین بخار2  موتور بنزینی )1

  (درك مطلب)

  است. شوند که چطور اختراعات جدید به اکتشافات علمی منجر می اینـ اختراع وات مثال خوبی براي » 3«گزینه  -96

  ) رابطه بین علوم1

  ) نحوه کار موتور بنزینی2

  ) یک اصل اساسی و پرکاربرد ترمودینامیک4

  (درك مطلب)

  دوم: ترجمه متن

هـاي   ها از نظر ماهیـت و عملکردشـان تفـاوت    ها وجود دارند و آن اي براي انجام کارهاي مفید است. انواع زیادي از دستگاه یک دستگاه وسیله

ي اي را بـه انـرژ   زیادي با هم دارند. یک دستگاه ممکن است انرژي را از یک صورت به صورتی دیگر تبدیل کند (مثالً انرژي شیمیایی یـا هسـته  

هـایی سـاده ماننـد اهـرم و قرقـره و       که ممکن است فقط نیروها و حرکاتی را اصـالح و انتقـال دهـد. دسـتگاه     دهد) یا این مکانیکی تغییر می

ها داراي یک ورودي، یک خروجی،  اي وجود دارند. همه دستگاه هاي هسته ها و نیروگاه شویی، اتومبیل هایی پیچیده از قبیل ماشین لباس دستگاه

  اي براي تبدیل ورودي و ابزاري براي انتقال خروجی هستند.   لهوسی

کـارگیري تـالش    تر کردن بـه  اي است که با کاهش تالش مورد نیاز یا با ساده هاي ابتدایی خیلی ساده هستند. یک دستگاه ساده وسیله دستگاه

دار، گُـوِه و پـیچ. از    هرم، قرقره، چرخ و محـور، سـطح شـیب   شوند: ا ها به شش نوع تقسیم می ه گردد. این دستگا تر شدن کارها می باعث آسان

دارنـد، در واقـع تنهـا دو نـوع دسـتگاه       هایی مدور هستند و پیچ و گُوِه انواع خاصی از سطح شیب جایی که قرقره و چرخ و محور عمالً اهرم آن

  (معتمدي)دار.  ها و سطوح شیب ابتدایی وجود دارد: اهرم

  اند. خیلی متفاوت ماهیت و عملکردشانها از لحاظ  گاهـ طبق متن، دست» 4«گزینه  - 97

  ) وزن و ارتفاعشان3  شان و هزینه ) قیمت2  ) شکل و اندازه شان1

  (درك مطلب)

  باشد. هاي انرژي تغییر صورتتواند  سازد که کار یک دستگاه می ـ این متن خاطرنشان می» 2«گزینه  -98

  ها ها و قرقره ) عمل کردن مانند اهرم4  اه ) تبدیل نیروها به حرکت3  ) انجام کارهاي ساده1

  )(درك مطلب

  .ها اهرم یک از موارد زیر یک دستگاه پیچیده نیست؟ ـ کدام» 2«گزینه  -99

  اي هاي هسته ) نیروگاه4  شویی هاي لباس ) ماشین3  ها ) اتومبیل1

  (درك مطلب)

  هستند. یک ورودي و یک خروجیها داراي  ـ در متن ذکر شده که همه دستگاه» 3«گزینه  - 100

  ) تعدادي وسیله براي انتقال ورودي4  ) فقط یک خروجی2  فقط یک ورودي )1

  (درك مطلب)
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  شناسی   زمین

  :ها گزینهسایر ـ بررسی » 3«گزینه  -101

  شود. یتومینه و سپس آنتراسیت تبدیل میتري به نام ب با افزایش تراکم، لیگنیت به زغال سنگ مرغوب»: 1«گزینه 

  اي پوك و متخلخل است. تورب ماده»: 2«گزینه 

  )سنگ فصل دومـ  زغالپایه یازدهمـ  زاده) ( (افضل .دهد از دست میرا ید و متان اکس دي تورب آب و مواد فرار مانند کربن در اثر فشرده شدن»: 4«گزینه 

   ها نیز کاربرد دارد. وهري، در سایندهشود. این کانی افزون بر استفاده گ ـ الماس در دما و فشار بسیار زیاد در گوشته زمین تشکیل می» 2«گزینه  -102

  فصل دوم ـ گوهرها)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

  ـ ذخایر ماگمایی شامل کرومیت و نیکل و پالتین هستند و ذخایر گرمابی شامل مس و سرب، روي، مولیبدن و قلع است. » 4«زینه گ- 103

  فصل دوم ـ کانسنگ)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

هـا دارد   بـرداري بهتـر از آن   ناصر و بهرهـ مطالعات روي ترکیب سیارات که در واقع همان ترکیب تقریبی زمین است تأثیر زیادي در شناخت ع» 1«گزینه -104

  فصل دوم ـ علم و کارآفرینی)پایه یازدهم ـ (زاده)  (افضل گیرند. که در شاخه علم ژئوشیمی جاي می

شود و پوسته جدیـد ایجـاد    رسند و پشته اقیانوسی تشکیل می ـ در مرحله گسترش پس از شکاف، مواد مذاب به بستر اقیانوس می» 2«گزینه - 105

  فصل اول ـ چرخه ویلسون)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلکند.  طرفین حرکت می شده به

  شناسی) هاي زمین فصل اولـ  زمانپایه یازدهمـ  زاده) ( (افضل باشد. لئوزوئیک بوده و پرمین جدیدتر میو دونین هر دو مربوط به دوران پاـ پرمین » 1«گزینه - 106

 شود.  عناصر شناخته میکالرك پوسته زمین با عنوان غلظت ـ امروزه فراوانی میانگین عناصر » 2«گزینه - 107

  فصل دوم ـ غلظت عناصر در زمین)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

 کربنـات و عناصـر آزاد   پیروکسن کوارتز فلدسپار پتاسیم فلدسپارپالژیوکالز ها از زیاد تا کم ـ ترتیب فراوانی کانی» 4«گزینه -108

  هاي  پوسته زمین) کانیفصل دوم ـ درصد وزنی پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل کانی رسی. میکا آمفیبول

  آید. ـ اگر پس از تبلور بخش اعظم ماگما در کانسنگ ماگمایی شرایط براي تشکیل پگماتیت محیا باشد کانسار لیتیم پدید می» 4«گزینه  -109

  ها) فصل دوم ـ کانسنگپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

شود. روش اسـتخراج براسـاس شـکل و     یر، عملیات استخراج آغاز میـ پس از پایان عملیات اکتشاف، با تعیین اقتصادي بودن ذخا» 3«گزینه  -110

  فصل دوم ـ استخراج معدن و فرآوري ماده معدنی)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلشود.  چگونگی قرارگیري توده معدنی در پوسته تعیین می

  فصل دوم ـ گوهرها)ایه یازدهم ـ پزاده) ( (افضلباشند.  ـ کانی گارنت و الیوین (زبرجد) و زمرد سبزرنگ می» 4«گزینه  -111

  دار (ریف) سنگ و سنگ آهک حفره ـ ویژگی مهم سنگ مخزن وجود تخلخل و نفوذپذیري زیاد آن است. مانند ماسه» 2«گزینه -112

  فصل دوم ـ مهاجرت نفت)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

ریـز  الي رسـوبات   هاي بـاالیی در البـه   شود و ماده آلی الیه ن میوبات ریزدانه بستر دریا مدفوـ بقایاي موجودات پس از مرگ در رس» 3«گزینه  -113

  فصل دوم ـ سوخت فسیلی)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلدهند.  ی سنگ منشأ (سنگ مادر) نفت را تشکیل مییعن

  شوند. آب شور و نفت و گاز از هم جدا میـ در داخل سنگ مخزن به دلیل اختالف چگالی » 2«گزینه - 114

e  وa      شیلb  گاز  c  نفت          d   شناسی نفت) فصل دوم ـ زمینپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلآب شور  

دهنـد و در ترکیـب شـیمیایی خـود بنیـان       وسته زمـین را تشـکیل مـی   درصد از پ 90هایی هستند که بیش از  ها کانی ـ سیلیکات» 1«گزینه  -115

SiO4سیلیکاتی
4
 .ها) فصل دوم ـ ترکیب شیمیایی کانیپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل دارند  

  در پوسته زمین) فصل دوم ـ غلظت عناصرپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل است. (Pb)ـ عنصر اقتصادي کانی گالن، سرب » 4«گزینه - 116

  گویند. هاي غیرفلزي، سنگ و کانی صنعتی می ها و کانی د. به این نوع از سنگرو یا کاشی و سرامیک، به کار می ـ خاك رس در ساخت آجر» 2«گزینه - 117

  فصل دوم ـ کانسنگ)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

  فصل دومـ  کانسنگ گرمابی)پایه یازدهمـ  زاده) ( (افضلیابد.  گراد دما افزایش می سانتیدرجه  3متر افزایش عمق  100ـ در پوسته زمین به ازاي هر » 4«گزینه  - 118

   فصل دوم ـ گوهرها)پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلنادرست: ترکیب زبرجد (الیوین)، سیلیکاتی است.  گزینهبررسی  ـ» 4«گزینه -119

  فصل دوم ـ مهاجرت نفت)پایه یازدهم ـ زاده) ( ل(افضنفتی) تاقدیسی است.  گیر (تله ـ شکل بیانگر نفت» 3«گزینه  -120

  اتریاضی

)دست آمده است. چون مرکز تقارن به x3ـ نمودار داده شده از تبدیل تابع» 3«گزینه -121 , )2 yصـورت  است پس تابع را بـه  2 a(x )  32 2 

  مبدأ عبور کرده است.گیریم. تابع از  در نظر می

f ( ) a a      
1

8 2
4

     

yصورت پس تابع موردنظر به (x )  31
2 2

4
  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تبدیل تابع) است. 

logـ چون تابع» 1«گزینه  -122 x عودي اکید است پس تابعصlog x3 دي اکید خواهد بود. ضـمناً نیز صعوx2 وx32 1     و نزولـی اکیـد

xتابع x2   (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)غیر یکنواست.  4
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fـ نمودار تابع» 1«گزینه  -123 (x) صورت زیر است: به  

  
fکنید که مالحظه می (x)  .پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع(نصیري) (صعودي است(  

  شکل است. گلدانی f(x)ـ نمودار » 2«گزینه  -124

  
,این تابع در فاصله ][ 3 ثابت است، پس بیشترین مقدارb a  دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع)(نصیري) (است.  3برابر  

  ـ» 3«گزینه  -125

(fog)(x) x x
x

x x

          



 

2 2
1 1

1
1

1 1

      

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیب توابع)

fها از ـ خروجی» 2«گزینه  -126 (x) ها از و وروديg(x) .خواهد بود  

x x
x

1
1 1 1

1
     


   

x x
x

      


1 1 1
2 1

1 2 2
   

x x
x

      


1 1 4
5 1

1 5 5
   

fogD { , , }  
4 1

5 2
   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ترکیب توابع)

  ـ» 3«گزینه  -127

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

R R R [ , ) R [ ( ) , ( ) ) [ , )            1 2 1 1

2

1 2 2 1 1 2 2 1 1 5   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تبدیل توابع)

  ـ » 4«گزینه  -128

  
|تابع log x )در بازه | , ]1 نزولی اکید و در بازه[ , ) 1  .دوازدهم ـ فصل اول ـ یکنوایی توابع(نصیري) (صعودي اکید است(  

  صورت زیر است: به g(x)ـ مراحل رسم تابع» 3«گزینه  -129

f (x) f ( x) f( x)   2   

fاگر نمودار (x)  را نسبت به محورyها قرینه و سپس برد آن را دو برابر کنیم، نمودار تابعg(x) آید. دست می به  

  
  )ـ یکنوایی توابع دوازدهم ـ فصل اول(نصیري) (کند.  از نواحی دوم و چهارم عبور می g(x)تابع
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  ـ» 1«گزینه  - 130

  

            fx D، (f of )(x) x 1   

      fD {x | x } ( , )        

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ وارون تابع)

  کنیم. حساب می yرا برحسب  xـ ابتدا » 1«گزینه  -131

y x y x (y ) x y y x                2 23 2 2 3 2 2 3 2 2 6 9 2 2   

x y y x (y y ) f (x) (x x )           2 2 1 21 1
2 6 7 6 7 6 7

2 2
   

  اما دامنه تابع وارون برابر برد تابع است.

f f
x x x x x R D [ , )                   11 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 1   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تابع وارون)

  ـ» 4«گزینه  -132

x x x g( )      1 3 1 3 1   

x x x x x g( )         1 7 6 4 7 4   

g( ) g( )   3 7 4 1 5   

  زدهم ـ فصل اول ـ تابع وارون)(نصیري) (پایه دوا

]برابر f(x)ـ دامنه » 3«گزینه  - 133 , ]1 fاست. پس دامنه تابع 3 ( x)2 برابر[ , ]
1 3

2 2
]برابـر  g(x)است. دامنه تـابع    , ]2 اسـت پـس دامنـه     4

g(xتابع ) ]برابر 1 , ]1   است. 5

f (x ) x x      1 1 2 1   

gD [ , ] [ , ] { } [ , ) ( , ]     
1 3 1 3

1 5 1 1 1
2 2 2 2

    

  (نصیري) (دوازدهم ـ فصل اول ـ تبدیل توابع)

  ـ بایستی دلتاي مخرج صفر شود.» 1«گزینه  -134

m m     
1

1 4
4

   

m
f( ) /

m


 

     
 



1 5
2

2 2 5 2 22 22 0 4
1 254 2 25 5

6
4 4

   

  م ـ فصل سوم ـ تابع گویا)(نصیري) (یازده

fـ چون دو تابع» 1«گزینه  - 135 (x) وg(x)  با هم برابرند پس به ازاي هرx ها با هم برابرند. از دامنه  

f ( ) g( ) a a      1 1 1 2 3 4   

xبراي  fهم بایستی 1 (x) g(x) .باشد  

x mx n
x x mx n x x x

x

 
        



2
2 22

2 3 2 2 3 2 3
1

   

mx n x m , n       3 1 3   

m n a
[ ] [ ] [ ]

   
  

1 3 4 2

7 7 7
   

  (نصیري) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ تساوي دو تابع)

  ـ» 2«گزینه  -136

x x
x x       

3 3 9 81

2 3 2 3 2 4
   

xاز طرفی  :است، پس  

fD [ , ] [ , / ] 
81

20 25
4

    

}اعداد طبیعی موجود در دامنه تابع , , , }1 2 20  .دامنه تابع)سوم ـ  فصلپایه یازدهم ـ (نصیري) (است  
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  ـ» 1«گزینه  - 137

f ( ) a     1 1 1   

f ( ) a b b      1     

f (x) x f ( )        1 1 3 1 2 1   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ تبدیل تابع)

  ـ» 4«گزینه  -138

[x ] [x ]    
3 3

2 3
2 2

   

[x ] [x ] [x ] [x ] x              
3 3 3 3 3

2 3 3 3 1 1 2
2 2 2 2 2

   

x x
x x x [ ]

 
                

1 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1

2 2 2 2
     

  صحیح) تابع جزءسوم ـ  فصلـ  یازدهمپایه نصیري) ((

  ـ» 4«گزینه  -139

y b b
f (x) y ax b ax y b x f (x) x

a a a


          1 1
   

a
a a a

a


     21

1 1


   

f (x) x   3 ،
ab

b f (x) x
a

        
1 13 3 3   

f (x) f (x)  1    

  (نصیري) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ تابع وارون)

  ـ» 2«گزینه  -140

x ، 
f (x) x x x(x )

x
g(x) x x

 
   

3 2
22 2

2   

  فصل سوم ـ اعمال توابع) (نصیري) (پایه یازدهم ـ

n(Aـ اگر» 2«گزینه  - 141 B) x گاه: شود، آن فرض  

  
x x x x       20 11 7 30 8   

  ها) (نصیري) (پایه دهم ـ فصل اول ـ مجموعه

  ـ» 1«گزینه  -142

nt , , , , 2 2     

  است پس: 2و  جمالت یکی در میان

nt t t            1 100 2 2 50 50 2 100       

  ها) (نصیري) (پایه دهم ـ فصل اول ـ دنباله

ntصورت ـ اگر الگو را به» 3«ینه گز -143 an bn c  2 گاه: در نظر بگیریم آن  

t a b c
a b a b

t a b c a a , b , c
a ba bt a b c






    
    

           
       

1

2

10

2
3 4 3 4

4 2 6 9 9 1 1
12 1396 8 104100 10 110

   

nt n n t     2
9 81 9 90   

  (نصیري) (پایه دهم ـ فصل اول ـ الگوي درجه دوم)

  ـ» 2«گزینه  -144

( b) b b b b b b           2 1 2 3 2 2 3 3 5 5 1  

, , , , 2 2 4  له:دنبا  

t t d ( )       10 1 9 2 9 2 16  

  (نصیري) (پایه دهم ـ فصل اول ـ دنباله حسابی)
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  ـ» 1«گزینه  -145

t r r
t t t t r t r t r r r r r r r

 
                 3 2 2 21

2 4 3 1 1 14 4 1 4 4 1 2 3 2 3


   

t
r ( )

t
    5 2 2

3

2 3 7 4 3   

 (نصیري) (پایه دهم ـ فصل اول ـ دنباله حسابی)

  شناسی زیست

  ها: بین است. بررسی گزینهمیوگلو ـ اولین پروتئینی که ساختار آن شناخته شد» 2«گزینه -146

هارم، ساختار نهـایی،  ساختار چـ  وانتقال گازهاي تنفسی نقش دارد، هموگلوبین است. ساختار نهایی هموگلوبین پروتئینی که در نقل»: 1«گزینه 

  »)1«ساختار سوم (رد گزینه میوگلوبین ـ 

  »)2«هاي اسکلتی توانایی ذخیره گلیکوژن را دارند. (تأیید گزینه  د. ماهیچهکن هاي اسکلتی، اکسیژن را ذخیره می میوگلوبین در ماهیچه»: 2«گزینه 

  گروه آهن 4گروه هم 4پپتیدي زنجیره پلی  4هموگلوبین»: 3«گزینه 

  »)3«یک آهن (رد گزینه یک گروه همپپتیدي ه پلییک زنجیرمیوگلوبین

  جایی گازهاي تنفسی توسط هموگلوبین: جابه»: 4«گزینه

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم) اکسید دي درصد کربن 23و  درصد اکسیژن 97

  :ها سی گزینهرـ بر» 1«گزینه -147

پپتیدي است و براي ایجاد شکل  رشته پلی 4هاي هیدروژنی قابل مشاهده است هموگلوبین داراي  در ساختارهاي دوم تا چهارم پیوند»: 1«گزینه 

  »)1«نهایی آن به طور حتم ساختارهاي دوم تا چهارم نقش دارند. (تأیید گزینه 

  »)2«گزینه ها به کوآنزیم نیاز دارند. (رد  از آنزیم برخی»: 2«گزینه 

  »)3«تواند با قرار گرفتن در جایگاه فعال آنزیم مانع فعالیت آن شود. (رد گزینه  وجود برخی از مواد سمی در محیط مانند سیانید و آرسنیک می»: 3«گزینه 

  »)4«شود. (رد گزینه  تر تجزیه میاس فسفودي پیوند پیرایش فرایند در استر تجزیه شود اما رونویسی ممکن نیست پیوند فسفودي فراینددر »: 4«گزینه 

  (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)

  ـ بررسی موارد:» 4«گزینه  -148

کننده ویژگی منحصر به فـرد در   عیینآمینواسیدها هستند و تها، مونومرهاي پروتئین .باشد رنابسپاراز، آنزیم است و از جنس پروتئین می»: الف«

  )است ستباشد. (نادر Rها، گروه  آمینواسید

  )است . (درستمنظور پیوندهاي هیدروژنی است»: ب«

  )است درستشود. ( استر ایجاد می در مراحل آغاز و طویل شدن رونویسی، بین ریبونوکلئوتیدهاي مجاور پیوند فسفودي»: ج«

ارم و میوگلوبین داراي ساختار نهایی شوند. هموگلوبین داراي ساختار نهایی چه هاي هموگلوبین و میوگلوبین به اکسیژن متصل می پروتئین»: د«

  )است شود. (نادرست کنیم که فقط در هموگلوبین دیده می ها را در ساختار چهارم مشاهده می کنش زیر واحد سوم است. برهم

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)

  ها: ـ بررسی گزینه» 4«گزینه  -149

  »)1«شود. (رد گزینه  دي مشاهده میدر ساختار اول فقط پیوند پپتی»: 1«گزینه 

  »)2« هشود. (رد گزین در ساختار دوم فقط پیوند هیدروژنی تشکیل می»: 2«گزینه 

  »)3«شود. (رد گزینه  کنش زیر واحدها در ساختار چهارم مشاهده می شود اما برهم تشکیل میهاي آبگریز در ساختار سوم پیوند»: 3«گزینه 

  »)4«دهند. (تأیید گزینه  پپتیدي در کنار هم، پروتئین را تشکیل می ، دو یا چند زنجیره پلیدر ساختار چهارم»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)

 منظور سوال آنزیم پپسینوژن است. بررسی موارد: ـ» 3«گزینه - 150

  .است درست»: الف«

  .است درست»: ب«

  )است درستنا( شوند نه به آمینواسیدها. چک تبدیل میکو به پپتیدهاي ها در معده پروتئین»: ج«

  )و اول ـ گفتار سوم و دوم (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول

 ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -151

  .است درست»: الف«

  )است تواند داخل هسته فعالیت کند مانند آنزیم هلیکاز و رنابسپاراز. (نادرست آنزیم می»: ب«

  کامال درست است. طبق متن کتاب درسی»: ج«

شـود   کربنـات از پـانکراس مـی    ورمون سکرتین باعث افزایش تولید بیهشود و  هاي معده می ث افزایش تولید آنزیمعبا نهورمون گاستری»: د«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم) )است شود. (درست کربنات باعث فعال شدن پروتئازهاي پانکراس در دوازدهه می بی
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 ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -152

  »)1«در آمینواسیدها با هم تفاوت دارد. (رد گزینه  Rگروه »: 1«گزینه 

  »)2«(رد گزینه  هاي آمینواسدها هستند. کننده تمام ویژگی تعیین Rگروه کربوکسیلی، گروه آمینی و عامل »: 2«گزینه 

  »)3«دارد. (تأیید گزینه نوع، ترتیب و تعداد آمینواسیدهاي آن بستگی ها در ساختار اول به  پروتئینساختار و عملکرد »: 3«گزینه 

  »)4«(رد گزینه  شوند. ها پیوندهاي هیدروژنی، یونی و اشتراکی باعث ثبات نسبی می در ساختار سوم پروتئین»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه - 153

  »)1«و فعالیت نوکلئازي. (رد گزینه  يمراز دهد فعالیت پلی دنا بسپاراز دو نوع فعالیت انجام می »:1«گزینه 

  »)2«ها براي فعالیت بهتر به کوآنزیم نیاز دارند. (رد گزینه  برخی آنزیم»: 2«گزینه 

  »)3«. (تأیید گزینه اي نقش دارند هاي بین یاخته هاي پروتئینی است که در انتقال پیام منظور هورمون»: 3«گزینه 

  »)4«ها) از جنس پروتئین هستند. (رد گزینه  ها (ماده مترشحه از پالسموسیت همانند پادتن Bهاي سطح لنفوسیت  گیرنده»: 4«گزینه 

  کند. ها) قرار دارد و بین آمینواسیدها پیوند پپتیدي ایجاد می ها (رناتن ) در ساختار ریبوزومrRNAنکته: آنزیم رناي رناتنی (

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه -154

گیرد و  انداز الگو قرار می همانندسازي، راه فرایندشود و در  همانندسازي تولید می فراینداند از دنا و رنا، دنا در  اسیدهاي نوکلئیک عبارت»: الف«

  )است شود. (نادرست و رونویسی نمی دگیر انداز الگو قرار نمی ، راهندفرایشود، در این  رونویسی تولید میفرایند رنا در 

  است. 2فعالیت رنا بسپاراز  مستقیم نابالغ محصول mRNAهاي شبکه آندوپالسمی است و  بالغ رابط بین دنا و ریبوزوم mRNA»: ب«

  )است (نادرست

  )است شود. (نادرست تولید می tRNAو  rRNAهاي  ها مولکول نویسی این ژنباشد که از رو tRNAیا  rRNAها مربوط به تولید  دارد ژنامکان »: ج«

  (افضل) (پایه دوازدهمـ  فصل دومـ  گفتار اول) )است گیرد. (درست هاي دنا به عنوان الگو قرار می رونویسی، یکی از رشته فرایندهمیشه در »: د«

  ها: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه - 155

  »)1«(رد گزینه  ها را ندارند. ت ساخت پروتئیناطالعا tRNAو  rRNA»: 1«گزینه 

  »)2«(تأیید گزینه  شوند. ساخته می 3یا  2یا  1هر یک از رناهاي یوکاریوتی، توسط یکی از رنابسپارازهاي نوع »: 2«گزینه 

  »)3«(رد گزینه  شود نه همه رناها. ها حذف میmRNAرونوشت اینترون (میانه) در »: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) »)4«سازي را دارند نه همه رناها. (رد گزینه  وتئینپرها اطالعات mRNAفقط »: 4« هگزین

  ها: ـ بررسی گزینه» 4«گزینه -156

  »)1«تولید شود. (رد گزینه  tRNAیا  mRNAممکن است »: 1«گزینه 

  »)2«(رد گزینه  .تولید شود فرایندنیز در این   tRNAو  rRNAمکان دارد سازي را دارند و ا ها اطالعات حاصل از پروتئینmRNA»: 2«گزینه 

 rRNA و tRNA فراینـد شود، رونوشت اینترون نام دارد و این که بـاز امکـان دارد در ایـن     اولیه حذف می mRNAمناطقی که از »: 3«گزینه 

  »)3«تولیدشود. (رد گزینه 

  »)4«شوند و مکمل رشته الگو هستند. (تأیید گزینه  نا (رشته الگو) رونویسی میهمه انواع رناها از روي یک رشته د»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه - 157

  )است نادرستتواند حین رونویسی نیز انجام شود. ( تغییر در رناي پیک می»: الف«

  )است شود نه به نوکلئوتید قبلی. (نادرست بعدي متصل میوکلئوتید به ندر مرحله آغاز، اولین نوکلئوتید »: ب«

  )است هاي قرمز بالغ هسته ندارند. (نادرست گلبول»: ج«

   )است . (درستشوند ها تمام انواع رناها توسط رنابسپاراز پروکاریوتی تولید می در باکتري»: د«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)

  بررسی موارد: ـ» 2«گزینه -158

  )است درستنا. (پپتیدي ندارند اطالعات ساخت رشته پلی tRNAو  rRNAهاي  ژن»: الف«

  )است . (نادرستپروتئینی نیست rRNAآنزیم »: ب«

  .است درست »:ج«

  )سوم و اولـ گفتار  اول و دوم(افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل  .است درست»: د«
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  ـ بررسی موارد:» 2«گزینه  -159

  )است . (نادرستپالزمید دارندها  باکتري برخی»: الف«

  )است . (درستبود Gبا  Cو  Tبا  Aف برابر بودن باز آلی اآزمایش چارگاز نتایج »: ب«

  )است هاي قرمز بالغ، هسته ندارند بنابراین همانندسازي دنا ندارند. (نادرست گلبول»: ج«

  زدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)(افضل) (پایه دوا طبق متن کتاب درسی کامال درست است.»: د«

اي که یـک   شوند. مرحله در نظر گرفته می 3و  1اي  ها قابل مشاهده است لوله وزن در آن دنایی با دو زنجیر هم  هایی که مولکول ـ لوله» 3«گزینه -160

دنا یـک زنجیـره سـنگین     2نگین و در لوله مولکول دنا دو زنجیره س 1باشند. در لوله  می 2و 1هاي  نوع مولکول دنا از نظر چگالی وجود دارد لوله

  ها: دارد. بررسی سایر گزینه

  شوند. ها رد نمی هیچ یک از مدل 1در مرحله »: 1«گزینه 

  شود. یک نوار در باال و یک نوار در میان لوله قرار دارد. در انتهاي لوله نواري مشاهده نمی 3در مرحله »: 2«گزینه 

  اشاره دارد. 3و 1هاي  شود در حالی که صورت سوال به لوله هاي حاصل از دور دوم همانند سازي سانتریفیوژ می ريدناي باکت 3در مرحله »: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)

  کند. ها را مشخص می ختار عمل آنآمینواسیدها سا nنوع، ترتیب و تعداها  ـ در پروتئین» 4«گزینه - 161

  (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ گفتار سوم)) (کتاب همراه علوي

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)کتاب همراه علوي( قرار دارد و سه گزینه دیگر روي دنا قرار دارند. RNAـ رونوشت اگزون روي » 1«گزینه  -162

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)ب همراه علويکتا( ها بیشتر است. پپتیدي و آنزیم پلی ا از تعداد رناي پیک، رشتهه ـ تعداد ژن» 4«گزینه -163

 آنزیم پروتئینی است.» 2«روي دنا قرار دارند و مونومر دنا نوکلئوتید است. و گزینه » 4«و » 3«، »1«هاي  گزینهـ » 2«گزینه  -164

 پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول)) (کتاب همراه علوي(

 پنبه نوعی لیپید هستند. و چوب لسیتینگوتین،  .قرار دارند DNAا روي ه اطالعات ساخت پروتئینـ » 2«گزینه - 165

 (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار اول) )کتاب همراه علوي(

 ـ بررسی موارد:» 2«گزینه -166

  )است النخاع از سطح پشتی قابل مقایسه نیست. (نادرست بصل»: الف«

  )است باشد. (نادرست می 3اي در لبه پایین بطن  فیز برخالف رابط پینه اپی»: ب«

  است. درست»: ج«

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) )است گوش قرار دارد. (نادرست اي، رابط سه در زیر رابط پینه»: د«

  ها: ساختارهاي دیگر مغز است. بررسی گزینهـ  هیپوتاالموس جزء » 4«گزینه -167

  کند. هاي مخ را به دو قسمت تقسیم می م لوبکره مخ تما شیار مرکزي بین دو نیم»: 1«گزینه 

  جهت هدایت پیام عصبی در ریشه پشتی، برخالف ریشه شکمی است.»: 2«گزینه 

  نورون و در کل هزاران نورون دخالت دارند. 5در یک مسیر »: 3«گزینه 

  .نیستهاي اصلی مغز  ا هیپوتاالموس جزء بخشالنخاع هر دو در تنظیم ضربان قلب و فشار خون نقش دارند ام هیپوتاالموس و بصل»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)

  ـ بررسی موارد:» 4«گزینه  -168

  در دستگاه عصبی گره وجود دارد.»: الف«

  هیدر گره ندارد.»: ب«

  طناب عصبی جزو مغز نیست.»: ج«

  ـ فصل اول ـ گفتار دوم) (افضل) (پایه یازدهم ها گره وجود ندارد. درون پاها و شاخک»: د«

  ـ بررسی موارد:» 3«گزینه  -169

، تشـنگی، گرسـنگی و خـواب را تنظـیم     ندي ضربان ربطی ندارد)، فشار خونهیپوتاالموس دماي بدن، تعداد ضربان قلب (به تندي و ک»: الف«

  )است کند. (نادرست می

  درست است.»: ب«

  )است اي نیز پتانسیل عمل و آرامش دارند. (درست هاي ماهیچه افت گرهی قلب و یاختههاي ب ها، یاخته هاي غیرعصبی مانند گیرنده یاخته»: ج«

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) درست است.»: د«

  ها: . بررسی سایر گزینهجسم سلولی نورون حسی در رشته پشتی نخاع قرار داردـ » 1«گزینه - 170

  گیرد. ماده خاکستري و خارج از عصب قرار می اي این نورون، درون جسم یاخته»: 2«گزینه 

  بین هر دو گره رانویه، یک سلول پشتیبان داریم.»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم) مصرف تنباکو ارتباطی مستقیم با سرطان دهان، حنجره و شش دارد.»: 4«گزینه 
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  پشت ساقه مغز قرار گرفته است، این اندام مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.هاي مخ و در  تر از لوب ـ مخچه پایین» 3«گزینه  -171

  ها: سی سایر گزینهربر

  گیرد نه هیپوتاالموس! وس انجام میزیر تاالموس قرار دارد، ولی پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی در تاالم رهیپوتاالموس د»: 1«گزینه 

ریز توسـط یکـی از سـه بخـش      ریز هستند. ترشحات این دو نوع غده برون هاي برون ک و بزاق از نوع غدههاي ترشح کننده اش غده»: 2«گزینه 

  شود.  تشکیل دهنده ساقه مغز به نام پل مغزي تنظیم می

  زي قرار گرفته است.تر از پل مغ النخاع پایین کند. بصل ن آن دخالت میدم و پل مغزي در تنظیم مدت زما فرایند النخاع در انجام  بصل»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)

سر بازو)  ـ در انعکاس عقب کشیدن دست تنها سیناپس مهارکننده بین نورون رابط و نورون حرکتی متصل به ماهیچه پشت بازو (سه» 1«گزینه  -172

  ها: بررسی سایر گزینه شوند. ي نخاع ساخته میهاي عصبی نورون رابط در بخش خاکستر شود. در این نوع سیناپس ناقل تشکیل می

  شود. سیناپس تحریکی نورون حرکتی با ماهیچه جلو بازو (دوسر بازو) در بیرون از نخاع تشکیل می»: 2«گزینه 

ابط در بخـش  شود. کل نورون ر اي که بین نورون رابط و نورون حرکتی متصل به ماهیچه عقب بازو تشکیل می در سیناپس مهارکننده»: 3«گزینه 

  خاکستري نخاع قرار گرفته است.

  اي باشد مثل سیناپس تحریکی بین نورون حرکتی و ماهیچه جلو بازو. سیناپسی از نوع ماهیچه ممکن است یاخته پس»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)

  ها. م سلولی نورونشر مخ خاکستري است به علت تجمع جسو میلین و ق ـ قشر نخاع  سفید رنگ است به علت تجمع دندریت و آکسون» 3«گزینه - 173

  ها: بررسی سایر گزینه

  شود. هاي مغز و نخاع مختل می با تخریب تدریجی غالف میلین، هدایت جهشی پیام عصبی در نورون»: 1«گزینه 

  رود.  م بیماري از بین میهاي غیرعصبی پشتیبان و ترمیم الیه فسفولیپیدي، عالئبا فعالیت یاخته»: 2«گزینه 

  کند. هاي پشتیبان (غالف میلین) بافت عصبی و مغز و نخاع حمله میدستگاه ایمنی فقط به برخی یاخته»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)

  ـ بررسی موارد:» 3«گزینه -174

  باشد و کامالً صحیح است. تعریف گیرنده می»: الف«

  )است دایره و حلزون گوش همگی، مکانیکی هستند. (درست اي مجاري نیمه گیرنده»: ب«

  )است هاي بدن مربوط به گوش است و گوش در تعادل بدن نقش دارد. (درست ترین استخوان کوچک»: ج«

  )است باشد. (نادرست اي که در پوست باالي غشا پایه قرار دارد، گیرنده درد است که فاقد پوشش می گیرنده»: د«

  ضل) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم)(اف

  ها: بررسی سایر گزینه. هاي مکانیکی ـ گیرنده» 1«گزینه - 175

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) هاي شیمیایی گیرنده»: 4«و » 3«و » 2«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ها تیره است. می آندار است و خون سرخرگ شک هاي خط جانبی ماهی از نوع مکانیکی مژه گیرنده ـ» 4«گزینه -176

  شود. یابد در نتیجه تطابق دچار اختالل می پذیري عدسی کاهش می در پیر چشمی انعطاف»: 1«گزینه 

  درستی مرتعش شود. دارد تا پرده صماخ به رف پرده صماخ) را متعادل نگه میشیپور استاش هواي بین گوش بیرونی و گوش میانی (دو ط»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) شوند. اغلب اطالعات حسی در تاالموس تقویت و پردازش اولیه می»: 3«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه .اي بیشتر است هاي استوانه با توجه به شکل کتاب درسی ماده حساس به نور در گیرندهـ » 2«گزینه - 177

جز الله گوش و ابتداي مجـراي شـنوایی)    هاي گوش (بهکند گوش درونی است. تمام قسمت قسمتی از گوش که پیام تعادلی ایجاد می»: 1«گزینه 

  شوند. توسط استخوان پهن گیجگاهی محافظت می

  هاي صاف است. بیه داراي ماهیچههاي خونی است و عن مشیمیه و عنبیه داراي مویرگ»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهمـ  فصل دومـ  گفتار دوم) هاي چشایی است. هاي پشتیبان بیشتر از گیرنده هاي چشایی در انسان تعداد یاخته در جوانه»: 4«گزینه 

  ـ بررسی موارد:» 2«گزینه -178

) اعصاب حسی کـه  2 کنند. ب خودمختار که پیام عصبی را وارد چشم می) اعصا1 اعصابی که با چشم انسان در ارتباط هستند عبارتند از»: الف«

  )است دهند (نادرست پیام بینایی را به مغز انتقال می

) قسمت شـنوایی کـه پیـام    2 دهد. دایره به مخچه انتقال می ) قسمت تعادلی که پیام را از مجاري نیم1 عصب گوش انسان دو قسمت دارد»: ب«

  )است دهد. (نادرست هی انتقال میشنوایی را به لوب گیجگا

  )است هاي مالپیگی هستند. (درست ج) حشرات داراي چشم مرکب هستند و داراي سامانه دفعی لوله

  (افضل) (پایه یازدهمـ  فصل دومـ  گفتار دوم و سوم) )است هاي فروسرخ است و اسکلت استخوانی و گردش خون بسته دارد. (درست د) مار زنگی داراي گیرنده

  ها: هاي نوري نقش دارد. بررسی سایر گزینه عنبیه با تنگ و گشاد کردن مردمک در میزان نور ورودي به چشم و میزان تحریک گیرندهـ » 4«زینه گ- 179

  شوند. ر پشت شبکیه متمرکز میت کدر فرد دوربین، پرتوهاي نور اجسام نزدی»: 1«گزینه 

  شوند. ور در جلوي شبکیه متمرکز میبین، پرتوهاي نور اجسام د در فرد نزدیک»: 2«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار دوم) باشد. تیسم عدسی یا قرنیه کامال صاف و کروي نمیمادر آستیگ»: 3«گزینه 
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  جلویی جیرجیركهاي پاهاي  دار هستند و گیرنده دایره گوش انسان و خط جانبی ماهی از نوع مکانیکی مژه هاي مجاري نیم ـ گیرنده» 2«گزینه -180

  هاي چشم مرکب حشرات، از نوع نوري هستند. هاي چشایی از نوع شیمیایی هستند و گیرنده مکانیکی بدون مژه هستند و گیرنده

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم)

  ها: بررسی سایر گزینه ارند.ها توانایی تفسیر اطالعات را ند باشد و گیرنده ـ تفسیر مختص مراکز عصبی (مغز) می» 1«گزینه -181

  هاي بدن، نخاع است مانند برخورد دست با جسم داغ. منشأ برخی انعکاس»: 2«گزینه 

  اي هستند. ماهیان داراي گردش خون بسته ـ ساده و قلب دو حفره»: 3«گزینه 

  پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم)(افضل) ( اند. ماهی) فاقد اسکلت استخوانی ماهی، کوسه غضروفی (سفرهی ماهیان مانند ماهیان برخ»: 4«گزینه 

   ها: بررسی گزینه ـ» 4«گزینه -182

  شود. تحریک هر نقطه از بدن هیدر در همه سطح آن منتشر می»: 1«گزینه 

  باشد. هایی می طناب عصبی حشرات داراي گره»: 2«گزینه 

 دارد. باشد و امکان ورود میکروب از خون به مغز وجود صحیح می»: 3«گزینه 

هـا   بخش مرکزي دستگاه عصبی پالناریا حاوي دو گره مغزي و دو طناب موازي است که مغز داراي گره و جسم یاخته است و طنـاب »: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم)اي هستند.  اند که فاقد جسم یاخته اي عصبی اي یاخته داراي بخش رشته

  مرز مشترك  2اي و گیجگاهی مرز مشترك دارد هاي آهیانه ري با لوبس ـ لوب پس» 4«گزینه -183

  مرز مشترك  3اي و پیشانی مرز مشترك دارد سري، آهیانه هاي پس لوب گیجگاهی با لوب

  ) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)کتاب همراه علوي ـ با تغییر(

  طناب عصبی فاقد جسم سلولی هستند. 2طناب عصبی است این  2گره عصبی و  2ـ پالناریا داراي یک مغز با » 3«گزینه  -184

  ) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گفتار دوم)کتاب همراه علوي ـ با تغییر(

  ي زیر است:ـ چشم مرکب در حشرات از واحدهاي بینایی تشکیل شده که هر واحد بینایی داراي اجزا» 2«گزینه -185

  ) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار سوم)کتاب همراه علوي ـ با تغییر( هاي نوري ) گیرنده3) عدسی2 ) قرنیه1

 فیزیک  

نمودار مکان » 2«و » 1«هاي  شود (گزینه نمایش داده می xکتاب درسی، مسیر حرکت بر روي محور  6صفحه  4ـ   1ـ با توجه به شکل » 4«گزینه  -186

حرکت کند کـه   xباشد، متحرك ابتدا باید در خالف جهت محور  هستند). همچنین با توجه به سرعت اولیه متحرك که منفی می ـ زمان متحرك

  ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)(جیرودي) (پایه دوازدهم باشد.  درست می» 4«فقط گزینه 

avـ طبق رابطه» 1«گزینه -187
v

a
t








)غییرات سرعتجهت با ت شتاب متوسط هم  v) ها: است. بررسی سایر گزینه  

دهد که متحرك از مبدأ مکان عبور کند. همچنین اگر سرعت متوسـط متحـرك مثبـت باشـد یعنـی       بردار مکان متحرك زمانی تغییر جهت می

متـر در   2حرکت کرده است (مثالً ابتدا متحرك  x جایی متحرك مثبت است ولی بدین معنا نیست که متحرك همواره در جهت مثبت محور جابه

جایی صـفر اسـت و بـدین     جا شود). اگر سرعت متوسط متحرك صفر شود یعنی جابه جابه xمتر در جهت محور  4و سپس  xخالف جهت محور 

  جا شود.) جابه xمتر در خالف جهت محور  2و سپس  xمتر در جهت محور  2معنا نیست که مسافت صفر است (مثالً ابتدا متحرك 

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)

دانیم متحرك در نمودار مکان ـ زمان در   جایی و مسافت طی شده یکسان خواهد بود. می ـ اگر متحرك تغییر جهت ندهد اندازه جابه» 2«گزینه - 188

  اندازه جابه جایی و مسافت طی شده یکسان نیست. t4تا t2دهد پس فقط در بازه رئوس سهمی تغییر جهت می

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)

  ـ» 3«گزینه -189

av av

| x | | x | | x | x
S , v

t t t t

     
 

     
1 2 3

1 2 3

   

d
d

t  1
2

30 60
          

d
x 1

2
   

t t
av

d d d d d m
x x t t t t S

d d d d s

 
                 

 

2 3
2 3 2 3 2 215 5 20 15

2 2 40

60 40 40 15

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت)
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  گیریم. در نظر می Aمبدأ مختصات را نقطه روع حرکت متحرك  ـ» 3«گزینه  -190

  

  A Bx t , x t   25 15 200   

  A B| x x | | t t | t t s , s           40 25 15 200 40 40 200 40 4 6   

  

tچون در سؤال مطرح شده براي دومین بار پس جواب s   جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت) (است.  6

tـ دو ثانیه چهارم یعنی از» 4«گزینه - 191 s tتا 6 s   باشد: نویسیم، سرعت متحرك برابر شیب نمودار می ، با توجه به نمودار، معادله حرکت جسم را می8

x vt x x t x t
/

       
5

5 2 5
2 5

   

t s x m , t s x m     6 7 8 11   

x m     11 7 4 دهد چون متحرك در این بازه تغییر جهت نمی   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ سرعت ثابت) 

xشویم که ـ با توجه به متن سؤال متوجه می» 1«گزینه -192  احت زیر نموداراست پس مس  v t تا لحظهt1 :نیز باید صفر باشد، پس داریم  

  

  

  

      S S1 2   

  

  

v v
 


1 1

9 5 4


tاندازه شیب خط از لحظه  s tتا 5 s 9   

v v (t ) v v (t ) (t )v
v S , S

t

   
        


1 1 1 1 1 1 1

1 2
1

9 9 9 9

9 4 4 2 4 2
tاندازه شیب خط از لحظه  s    t1تا 9

v v (t )
S S t t s

 
        

2
1 1 1

1 2 1 1
9 9

9 6 15
2 8

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ مفاهیم حرکت)

  ـ» 3«گزینه  -193

  
at t

x at v t
t t

a(t t )

      
 



2
1

12

2 1 2
1 2

1
1 4 22

12 4 5 3

2

   

  
t

t t t t t
t

1
1 2 1 1 2

2

2 2 3 2 2        

  یرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)(ج

فهمـیم کـه از   ـ با توجه به همواره مثبت بودن شتاب و منفی بودن سـرعت اولیـه مـی   » 1«گزینه  -194
m

v
s

 50  تـاv     حرکـت متحـرك

a)کندشونده v )  .است  

  

  S S S , S (t )


      1 2 1 2
4 10

50 20 10 4
2

   

  t t s     20 10 40 50 7   

  اي) (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ حرکت چندمرحله

  ـ» 2«گزینه  -195

t s x

t s x

     
 

     

4 64 20 1 45

6 144 30 1 115
  دو ثانیه سوم

av
m

v
s


 



115 45
35

6 4
   

m m m
a , v v t v

s ss
           

2

35 7
8 5 8 5 80 5 75

75 15   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)
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  آوریم: دست می جایی متحرك در مدت زمانی که حرکتش کندشونده است را به ـ ابتدا جابه» 3« گزینه -196

v v a x ( ) x x m           2 2 2 900 2 3 150    

t)جایی متحرك در مدت زمان واکنش پس جابه   برابر است با: 1(

m 165 150 15   

x vt t t / s      1 1 115 30 0 5   

t
v at v t t s

t /
          2

2 2 2
1

10
3 30 10 20

0 5    

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

  ـ» 3«گزینه  -197

B A B A
A B

B C B C
B C

A C C A
A C

v v v v m
AB t v v

s

v v v vv v m
x t BC t v v

s

v v v v m
AC t v v

s

 
       


  

           

  

       


12 3 8
2 2

21 3 14
2 2 2

33 6 11
2 2

   

B C A C A B C C C
m

v v , v v v v v v v /
s

              14 11 8 14 11 8 8 5   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

aیابد یا به بیانی دیگر حرك پیوسته افزایش ـ منظور از حرکت تندشونده حرکتی است که تندي (اندازه سرعت) آن مت» 1«گزینه -198 v   .شود

aشتاب و سرعت منفی هستند و» 1«در گزینه  v  .(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت) پس حرکت همواره تندشونده است  

tـ در» 1«گزینه -199 s   رعت متحرك صفر است پس با استفاده از رابطه مستقل از شتاب خواهیم داشت:س 2

v v v m
x t v

s

 
          1 2 2

217 5 4 11
2 2


   

v m
a /

t s

  
     
  2

11 11
2 75

6 2 4


   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)

tمتحرك درراه اول: ـ » 2«گزینه  -200 s xدهد پس نمودار تغییر جهت می 4 t :متحرك مطابق شکل زیر است  

  
tبا توجه به تقارن سهمی مکان متحرك در لحظه  وt s   باشد. در یک نقطه می 8

  راه دوم:

m
v at v a a

s


      

2

3
4 3

4    

x at v x x ( ) ( )( ) x m


          2 2
8 8 8

1 1 3
8 3 8 4 4

2 2 4
    

  ازدهم ـ فصل اول ـ شتاب ثابت)(جیرودي) (پایه دو 

  یکسان است. پس داریم: Bو  Aـ مطابق شکل فشار در دو نقطه هم تراز » 3«گزینه  -201

  

  

                                                       A BP P P P P P     آب جیوه     گاز مخزن    

  

  متر جیوه برابر است با:  متر آب برحسب سانتی سانتی 2/27فشار 

gh gh / / h h cm        آب 1 آب جیوه     جیوه     27 2 13 6 2   

P cmHg    8 گاز مخزن 2 76 86   

  ها) (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فشار شاره
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  ـ » 1«گزینه -202

  AP ــه ــاي لول  Fوارد بر انتهاي لوله   انته

   
cmHg

P P Pa cmHg
pa

       4 4
ــه ــاي لول ــه انته ــاي لول 5 انته

75
6 3 10 2 10 15

10
  

P PA
A B P P PB

P P h h cm


 
      

ــه جیوه     ــاي لول  انته
75 15 60کل داریممطابق ش  

)توان حداکثر بنابراین لوله را می ) cm  75 20 60   ها)  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ فشار شارهدرون ظرف وارد کرد.  35

  اند پس داریم: ور است، نیروي شناوري با وزن جسم برابر است و از طرفی دو جسم هم جرم ـ هنگامی که جسم شناور یا غوطه» 4«گزینه  -203

A B B BA B
W W F F     

  پس داریم:  استمایع چگالی برابر با  ور چگالی جسم غوطه مایع دارد و نسبت به دانیم جسم شناور چگالی کمتري همچنین می

A B A B,             ع ای م ع      ی ا م     

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ نیروي شناوري) 

  یان پایا، آهنگ جریان شاره در هر مقطع دلخواه مقدار ثابتی است.ـ طبق اصل برنولی، در یک لوله با جر» 2«گزینه - 204

cm Lit

s s
 

3
36 6 10   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل سوم ـ اصل برنولی)

  ها)  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ انواع دماسنجـ طبق متن کتاب درسی کمیت دماسنجی ترموکوپل ولتاژ است. » 4«گزینه  -205

  ـ» 3«گزینه - 206

  

  

  
x x x

x mm
   

      
 

100 25 20 75 20 20
15 80

75 25 60 20 50 40 4
   

  

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ دماسنج معلوم و مجهول)

  ـ» 2«گزینه  -207

F T F F        
9 9

45 81
5 5

   

  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ دما) 

  ـ» 1«گزینه -208

k k         5 1 5 12 4 10 2 10   

( )
(AB) (AB) / mm

       530 20
2 10 30 0 06

100
   

/،Bو  Aدو نقطه  بنابراین فاصله mm0   فصل چهارم ـ انبساط طولی)  (جیرودي) (پایه دهم ـیابد.  افزایش می 06

  بیشتر از افزایش حجم ظرف باشد، پس داریم: cm3400که مایع سرریز نشود، افزایش حجم مایع حداکثر باید ـ براي آن» 4«گزینه -209

V V ( ) ( ) ( ) C                       3 4 3
ع     ی ما 400 ظرف     400 600 2 10 1000 2 10 400 2 10 600 100 400

  
  (جیرودي) (پایه دهم ـ فصل چهارم ـ انبساط حجمی) 

  رسیده است پس چگالی آب ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است.  C2به C15که آب از دماي ـ با توجه به نمودار مقابل و این» 4«گزینه  -210

  
 ل چهارم ـ انبساط غیر عادي آب)(جیرودي) (پایه دهم ـ فص
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  شیمی

  ـ بررسی گزاره هاي نادرست:» 2«گزینه -211

تایی باشد (هلیم در تنها الیه الکترونی خـود، دو الکتـرون دارد.)، آن    آ) اگر الیه ظرفیت اتمی، همانند آرایش الکترونی یک گاز نجیب و یا هشت

  پذیري چندانی ندارد. اتم واکنش

اتم هلیم برخالف سایر گازهاي نجیب  اي ر الکترون ـ نقطهت) در گروه هجدهم، ساختا
 

  است.  صورت به

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ساختار اتم و رفتار آن)

  ها: ـ بررسی گزینه» 4«گزینه -212

  »: 1«گزینه 

 Scشمار الکترون الیه ظرفیت 3 :[ Ar] d / s 1 2
21 18 3 4   

  »:2«گزینه 

 Znشمار الکترون الیه ظرفیت 12 :[ Ar] d / s 10 2
30 18 3 4   

  »:3«گزینه 

 Crشمار الکترون الیه ظرفیت 6 :[ Ar] d / s 5 1
24 18 3 4   

  »:4«گزینه 

 Geشمار الکترون الیه ظرفیت 4 :[ Ar] d / s , p 10 2 2
32 18 3 4 4   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی فشرده)

  صورت زیر است: ـ پاسخ سؤاالت به» 3«گزینه  -213

  فتار شیمیایی اتم است.اي از ر آ) از دست دادن، گرفتن یا به اشتراك گذاشتن الکترون نشانه

  ب) شعاع کاتیون سدیم از اتم سدیم کمتر است.

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ساختار اتم و رفتار آن)هاي الیه ظرفیت آن بستگی دارد.  الکترون پ) رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد

]است که با آرایش الکترونی Si14ـ با توجه به مشخصات داده شده، عنصر موردنظر» 2«گزینه  -214 Ne] s p2 2
10 3 ، داراي بیشترین شمار الکترون 3

اي د در آرایش الکترون ـ نقطه منفر
 

عناصر گروه چهاردهم جدول تناوبی با به اشتراك گذاشتن الکترون الیه ظرفیت خود بـا دیگـر    است.

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ساختار اتم و رفتار آن)دهند.  ها واکنش می اتم

  جز گزاره (آ) درست هستند. هاي مطرح شده به ـ تمامی گزاره» 3«گزینه  -215

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ترکیبی) اتمی، کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک اتم (نه یک نوع اتم) تشکیل شده است. آ) یون تک

  ـ بررسی ترکیبات:» 2«گزینه  -216

Kآ) پتاسیم سولفید S   2
ــاتیون ــمار ک 2 ش

2
 شمار آنیــون1

   

AlNب) آلومینیم نیترید   
ــاتیون ــمار ک 1 ش

1
 شمار آنیــون1

   

MgFوئوریدپ) منیزیم فل  2
ــاتیون ــمار ک 1 ش

 شمار آنیــون2
    

LiIت) لیتیم یدید   
ــاتیون ــمار ک 1 ش

1
 شمار آنیــون1

   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل اول ـ ترکیبات یونی)

افـت   C6دهد. در این الیه با افزایش ارتفاع به ازاي هر کیلومتر، دما در حدود ـ تغییرات آب و هواي زمین در الیه تروپوسفر رخ می» 1«گزینه  -217

  کند؛ پس داریم: می

(K) ( C)T | |     293 224 69   

/ km 69 6 11 5   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ پیوند با ریاضی (مقدمه))

  ها: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه -218

  یابد. (نادرست است.)  اهش میهواکره به زمین، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا ک ترین الیه آ) در نزدیک

  یابد. (نادرست است.) ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دما کاهش، افزایش و دوباره کاهش می

  پاك و خشک است. (درست است.) يترین گاز نجیب موجود در گازهاي سازنده هوا پ) گاز آرگون (سومین گاز نجیب)، فراوان

  یون سال پیش تا کنون، نسبت گازهاي سازنده هواکره تقریباً ثابت است. (نادرست است.)میل 200دهد از  ها نشان می ت) بررسی

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ مقدمه و هوا معجونی ارزشمند)
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Cـ با توجه به جدول زیر، با تقطیر هواي مایع با دماي» 4«گزینه -219 200 ،و رطوبـت   اکسـید  يد اکسیژن، کربن، گازها با ترتیب نیتروژن، آرگون

 شوند. هوا از نمونه هواي مایع جدا می

)نقطه جوش  گاز C)  

  269  هلیم

  196  نیتروژن

  186  آرگون

  183  اکسیژن

Cیش دماي هوا در دمايبا افزا 78 شوند. طوبت هوا جدا میگراد ر و در دماي صفر درجه سانتی اکسید دي گاز کربن  

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ تقطیر هواي مایع)

  است.د نسبت به هوا کمتر و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد مونوکسی ـ چگالی گاز کربن» 3«گزینه -220

  پذیر در هواکره) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ اکسیژن، گازي واکنش

Feـ ترکیبات» 1«گزینه -221 N3 2،Cr O2 گـذاري   نـام  انـد.  ترکیبات یونی هستند زیرا از ترکیب یک فلـز و یـک نـافلز تشـکیل شـده      ZnOو  3

Feترکیبات N3   گذاري ترکیبات شیمیایی) (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ناملفید است. سو دي نیترید و کربن (II)صورت آهن  ترتیب به به CS2و 2

  ـ» 1«گزینه - 222

I) CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)   4 3 2 22 2 3 2 6  

II) MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)   2 2 2 24 2  

I

II
 

6 ضــریب بخــار آب در واکنــش
3

 ضــریب آب در واکنــش2
  

 هاي شیمیایی) دهم ـ فصل دوم ـ موازنه واکنش (طاوسی) (پایه

  ز گزاره (پ) درست هستند.  ج ها به ـ تمامی گزاره» 2«گزینه -223

Feپ) فلز آهن به صورت هماتیت ( O2   (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها)به همراه ناخالصی) در طبیعت وجود دارد.  3

XOـ با توجه به ساختار یون» 1«زینه گ- 224
هـاي ظرفیـت، بـار     اختار لوویس از تعداد کل الکتـرون کار رفته در س هاي به و این که از تفاضل تعداد الکترون 4

  م گروه جدول تناوبی است، بنابراین:را محاسبه کرده و مشخص کنیم متعلق به کدا Xاي ظرفیتی اتم ه توانیم تعداد الکترون شود، می یون حاصل می

  
( O X) ( ) X X           4 32 1 4 6 32 1 7  

  جدول تناوبی است. 17متعلق به گروه  Xباشد، بنابراین عنصر  می X ،7تعداد الکترون هاي الیه ظرفیت اتم 

  (کتاب همراه علوي) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ساختار لوویس)

  ـ» 4«گزینه -225

  
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 8 شــمار مجم

4
  شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي2

ICl :
2   

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:1«گزینه 

  
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 8 شــمار مجم

2
 شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي4

 

 :CO 2
3   

  »:2«گزینه 

 
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 10 شــمار مجم

 شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي3

 

:SOCl2   

  »:3«گزینه 

  
ــدي  ــترون ناپیون ــوع جفــت الک 4 شــمار مجم

1
  شــمار مجمــوع جفــت الکــترون پیونــدي4

:N O2   

  (طاوسی) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ ساختار لوویس)
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  ـ » 4«گزینه  -226

  شود. هاي ناقطبی مانند هگزان بهتر حل می آ) در آبیتیک اسید بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد پس این ترکیب در حالل

  دارد. فقط در استیک اسید این گروه عاملی وجود دارد.  ) وجود COOHب) در ساختار ترکیب داده شده گروه عاملی کربوکسیل (

 ها) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکول

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 2«گزینه -227

  آ)

  
Cصورت فرمول مولکولی اسید چرب فوق به H O12 24   است. 2

ب) ساختار
 

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکولتر با جرم مولی زیاد است. مربوط به یک اس 

نشـین شـدن مخـتص     هـاي گفتـه شـده فقـط تـه      ها است. از طرفی بـین ویژگـی   ـ پایداري از ویژگی مشترك کلوئیدها و محلول» 2«گزینه - 228

  کنند. ها، نور را پخش می ها است. دقت کنید که هم کلوئیدها و هم سوسپانسیون سوسپانسیون

  ها) ها و سوسپانسیون (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ کلوییدها، محلول

  ـ » 4«گزینه - 229

R:C H
RCOONa C H COONa C H O Na14 29

14 29 15 29 ا  2 ی     

( ) ( ) ( ) g mol     115 12 29 1 2 16 23   :جرم مولی 264

  ها) صابون ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ96(سراسري ریاضی خارج از کشور با کمی تغییر ـ 

اي قطبی و محلول در آب مثل متانول، اتانول و پتاسیم کلرید است. الزم به ذکـر   ـ با توجه به توضیحات داده شده ماده مجهول، ماده» 4«گزینه   -230

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاکیزگی محیط با مولکولشود.  اي غیرقطبی است و در آب حل نمی است وازلین ماده

خوبی  گردد. همچنین صابون در آب سخت به کنندگی می ـ وجود یون کلسیم در آب باعث سخت شدن آب و به تبع کاهش قدرت پاك» 1«ینه گز -231

  ها) کنندگی صابون (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاكکند.  کف نمی

 هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 3«گزینه -232

SOصورت کننده غیرصابونی به آ) بخش آنیونی پاك
  باشد. دوست نیز می است که آب 3

Cتواند با کاتیون سدیم به صورت کننده می پ) فرمول مولکولی این پاك H C H SO Na 
14 29 6 4   اتم هیدروژن است. 33باشد که داراي  3

  هاي غیرصابونی) کننده (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاك

 کور گاز هیدروژن است.ش زیر، فرآورده حاصل از واکنش مذطبق واکنـ » 3«گزینه  -233

  مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید آب گاز هیدروژن هاي دیگر فرآورده

  نده)هاي خور کننده (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ پاك

  ـ» 4«گزینه - 234

 

xبا توجه به نمودار mol L   4 15 داریـم، از طرفـی    Mیعنی  HXاست. براي محاسبه درصد یونش نیاز به غلظت اولیه و پیش از یونش  10

Mپس از یونش یعنی HXغلظت X  برابر310 .موالر است  

M x M M / mol L             3 4 3 3 110 5 10 10 1 5 10   

[H ]

[HX] /

 




    



4

3

5 10
100 100 33%

1 5 10
درصد یونش     

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درصد یونش)

  صورت زیر است: به هاي ـ درستی و نادرستی گزاره» 3«گزینه  -235

  شود. (نادرست است.) یون هیدرونیوم آب می غلظت فزودن به آب باعث کاهشآ) آمونیاك محلولی با خاصیت بازي است که در صورت ا

  ها) خاصیت اسیدي دارند. (نادرست است.) ب) آهک خاصیت بازي و اغلب (نه همه میوه

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسیدها و بازها)پ) (درست است.) 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 یشی پیشرويآزمون آزماـ تجربی دفترچه نامه پاسخ              »                                                                                                                            24«صفحه 

  ها: شود. بررسی سایر گزینه وي و داراي یونش کامل است و استیک اسید جزیی یونیده میاسید ق HNO3ـ زیرا» 3«گزینه - 236

  ماند. ها یونیده نشده می هاي استیک اسید یونیده شده است در حالی که اکثر آن اکثر مولکول»: 1«گزینه 

  همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ قدرت اسیدي) (کتابرا اسید ضعیفی به شمار آورده است. HNO3»:4«و » 2«گزینه 

  ـ» 1«گزینه  -237

SO (g) H O(l) H (aq) SO (aq)    2
3 2 42   

  (درست است.)

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:2«گزینه 

BaO(s) H O(l) Ba (aq) OH (aq)   2
2

ــازي  محلول ب

2


   

  (نادرست است.)

  »:3«گزینه 

N O (s) H O(l) H (aq) NO (aq)   2 5 2 32 2   

  (نادرست است.)

  »:4«گزینه 

Li O(s) H O(l) Li (aq) OH (aq)   2 2 2 2   

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ اسیدها و بازها)(نادرست است.) 

هاي یونیده شده هر محلول از حاصل ضرب درجه یـونش   گردد. شمار مولکول هاي یونیده شده محاسبه می ـ درهر مورد شمار مولکول» 2«گزینه -238

  آید. در غلظت آن به دست می

/ /    40 02 0 01 2   (آ 10

شود.)       (اسید قوي است و کامل یونیده می  4 410 1   (ب 10

/ /    40 015 0 02 3   (پ 10

  ها) ی الکتریکی محلول(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ رسانایپ است.  آ صورت ب ها به لذا مقایسه رسانایی الکتریکی آن

  هاي نادرست: بررسی گزاره اسیدي ضعیف است. HY، اسید قوي و اسید HXهاي داده شده اسید  ـ با توجه به واکنش» 4«گزینه -239

  بیشتر است. (II)طرفه صورت گرفته است به نسبت واکنش تعادلی  که یک (I)آ) ثابت یونش واکنش 

  اسیدي ضعیف است. HCNب) 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ ثابت تعادل و قدرت اسیدي)یا همان فورمیک اسید، اسیدي ضعیف است.  HCOOHت)

  ها: اسید ضعیف است. بررسی گزاره HFاسید قوي و  HClـ » 2«گزینه - 240

  یابد. (نادرست است) تر پایان می آ) سرعت واکنش هیدروکلریک اسید بیشتر است، پس سریع

  (درست است) کند. عت واکنش هیدروکلریک اسید بیشتر بوده و در زمان یکسان گاز بیشتري تولید میب) سر

  (نادرست است)خواهد بود.  bکمتر از ظرف  aپ) جرم منیزیم در ظرف 
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  »1«فحه ص                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (انسانی) دفترچه  
  

  ))9تا انتهاي درس  6) ـ دهم (از درس 3دوازدهم (از ابتداي ستایش تا انتهاي درس (فارسی 

  درست است؟ ها همه معانی کدام واژه -1

  ج) مسلک: طریق، روش  ب) داروغه: نگهبان، حاکم  الف) عصاره: فشرده، شیره

  و) تاك: انگور، رز  هـ) مزید: افزونی، زیادي  د) ملک: سرزمین، پایتخت

  ) و ـ ج4  ) ب ـ و3  ) الف ـ د2  ـ هـ ) ج1

  اند؟ ها درست معنا شده واژه همۀدر کدام گزینه  - 2

  اندیش نبودن) نظري (عاقبت ) معاش (زیست) ـ فلق (غروب آفتاب) ـ کوته1

  مخلوقات) ـ حضیض (فرود) همۀ) سودایی (شیفته) ـ ماسوا (2

  ) ضامن (کفیل) ـ نجابت (بزرگوار) ـ جفا (ستم)3

  به) ـ عزم (اراده) ـ محنت (اندوهگین)) حقّه (جع4

  در کدام بیت متفاوت است؟» همت« واژةمعناي  -3

  ) من همه همت بر اسباب سفر دارم مرا / از حضر ساز مهیا برنتابد بیش از این1

  ) هر که را یک ذره همت داد دست / کرد او خورشید را ز آن ذره، پست2

  دولتی کن التجا صاحب ) همت از صاحبدلی کن التماس / پس به3

  اي ) همت بلند دار که با همت بلند / هرجا روي به توسن گردون سواره4

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -4

  ) چه باشد بنده مقرون انابت / کند طاعت کند دعوت اجابت1

  تر از طبع لطیف / گر رود صفوت این طبع سخندان تو مرو ) اي که درد سخنت صاف2

  ر فایق به تک بحر حقایق / چو به سر باید رفتن چه کنم پاي دوان را؟) جهت گوه3

  ) نطقش معلّمی که کند عقل را ادب / خلقش مفرّهی که دهد روح را شفا4

  عبارت زیر چند غلط امالیی دارد؟ -5

ت نبندد. به حقیقت باید شناخت که سیاست ملوك بر روي روزگار مخلّد نماند و مدت آن مقرون به انتهاي حیاط عالم سور تنفیذ شرایع دین بی«

  »ملوك تحفه پروردگارند.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  اند؟ کدام عبارات داراي غلط امالیی -6

  گاه مثال داد تا روزي مسعود و تالعی میمون براي حرکت تعیین کردند. الف) وان

  ب) اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد که عجل نزدیک است.

  ز بلوغ، غم مال و فرزند و اندوه آز و شره و خطر کسب و طلب در میان آید.ج) پس ا

  عمرو با معظم لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ بداشتند. بن د) حجاج و طارق

  ) د ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

  است؟ نشدهکدام بیت در حوزه ادبیات غنایی سروده  -7

  کار نیست/ آشیان آماده در کنج قفس کردن چرا؟ آباد جهان را منزلی در ) وحشت1

  رود و طاقت و آرام/ از زخم پدید است که بازوش تواناست ) صبر و دل و دین می2

  رود ) عقل را با عشق زور پنجه نیست/ کار مسکین از مدارا می3

  ) ز دشمن شنو سیرت خود که دوست/ هر آنچ از تو آید به چشمش نکوست4

  شود؟ در کدام بیت دیده می» یه، سجع، مراعات نظیرتشب«هاي  آرایه همۀ - 8

  سوزان هوس تنگ بود یقین بدان / ره ندهد به ریسمان چون که ببیندش دو تا چشمۀ) 1

  پروري / وانچه به گفت ناید آن کز تو به جان عطا رسد ) سلطنت است به سروري خوبی و بنده2

  دهان چرا چرا؟ تو منم خشک تري / ز آتش هجر ) چشمه خضر و کوثري ز آب حیات خوش3

  ) گناه توست اگر وقتی نبالد ناشکیبایی / ندانستی که چون آتش دراندازي دخان آید؟4

  است؟» ایهام« فاقدکدام بیت  - 9

  ) همچو زلفت کار خواجو روز و شب آشفته بود / با تو گر یک روز روي از مهر و پیمان تافته است1

  ل / به بوي آن سر زلفت چو شست برخیزد) کسی که خاك شود در لحد پس از صد سا2

  رسد؟ الحزن از مصر بوي پیرهن / جان عزیز من مگر دیگر به کنعان می ) آید سوي بیت3

  ) کنون ز شکر شیرین چه برخورد فرهاد؟ / که خسروان جهان طالبان شیرینند4

  هاي کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟ آرایه همۀ -10

  »گویی چنین شیرین که شوري در من افکندي ما را تلخ ننماید / چه میترش بنشین و تیزي کن که «

  ) ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل2    ) ایهام، تلمیح، تضاد1

  آمیزي، ایهام تناسب ) کنایه، حس4    آمیزي ) تضاد، تلمیح، حس3

  جز: ابیات کامالً درست است به همۀهاي مقابل  آرایه - 11

  دم بر آب / که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام ـ کنایه)) به می پرستی از آن نقش خود ز1

  ) گفتم اي جان جهان دفتر گل عیبی نیست / که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه ـ جناس)2

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

  زنده که بر یکدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) دل کشتۀگیر برآورد / بس  ن) مژگان تو تا تیغ جها4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی) (عمومی دفترچه                                   »2«صفحه  
                                                           

  ....................جز  ابیات یکسان است به همۀشده در  نقش دستوري ضمایر مشخص -12

  کند مخمور بنشینی تاي خور کز سر دنیا توانی خاستن یکدل/ نه آن ساعت که هشیار ) می1

  رود می من نازنین/ کآشوب و فریاد اَز زمین بر آسمان) باز آي و بر چشمم نشین اي دلستا2

  گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست مدهی/ کاین زمان می پندم) با زمانی دیگر انداز اي که 3

  دارم ز دامن برنمی ت) بکن چندان که خواهی جور بر من/ که دست4

  در کدام بیت وجود دارد؟» الیه مضافالیه مضافهسته«ساختار  -13

  ) نی نی اي باد مرو حال من خسته مگوي / تا غباري ننشیند به دل خرّم دوست1

  ) در اشتیاق جمالش چنان همی نالم / چو بلبلی که بماند میان گلزاري2

  ) آه دردآلود سعدي گر ز گردون بگذرد / در تو کافردل نگیرد اي مسلمانان نفیر3

  مرغ که آخر پروبالی دارد ذاحب/  ) مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوي4

  معنوي مشهود است. قرینۀحذف فعل به  ....................جز  ابیات به همۀدر  -14

  کش سودایی ) جان گفت که اي فردم سوگند بدین دردم / سوگند بدان زلفی عاشق1

  ون آدمی طمع نکند در سماحتش) رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب / چ2

  ) هر که چشمش بر چنان روي اوفتاد / طالعش میمون و بختش مقبل است3

  ) گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید / تعذیب دالرام به از ذلّ شفاعت4

  در کدام بیت ردیف کاربرد معنایی متفاوتی دارد؟ - 15

  ) تیرباران عشق خوبان را / دل بیچارگان سپر باشد1

  ن از بال بپرهیزند / مذهب عاشقان دگر باشد) عاقال2

  ) همه عالم جمال طلعت اوست / همه کس را نه این نظر باشد3

  ) عاشقان کشتگان معشوقند / هر که زنده است بر خطر باشد4

 دارد.» آوا هم«اي به کار رفته که  واژه ....................جز  در همه ابیات به -16

  مطبوعت / وي دست نظر کوتاه از دامن ادراکت ) اي چشم خرد حیران در منظر1

  شود افسون ی/ همت تو سرفراز عرش، ب یداز سبا آصف به افسون آور یسعرش بلق) 2

  ) شوق را بر صبر قوت غالب است / عقل را با عشق دعوي باطل است  3

  ) به جفا بر سر یاران وفادار میا / به وفا از پی خصمان جفاکار مرو4

 ت متفاوت است؟معناي کدام بی -17

  گه که گرگ افکنده باشد میش را گه از خواب اندر آید مردم نادان که مرد / چون شبان آن ) آن1

  ) ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن؟2

  صیاد را خانۀکند ویران نسیمی  ) پایداري نیست در آب و گل بنیاد ظلم / می3

  ظالم به اندك فرصتی ویران شود خانۀر خط نهان گردید آن چشم سیاه / ) در غبا4

  با کدام بیت تناسب معنایی بیشتري دارد؟» جمالش به تحیر منسوب که ما عرَفْناك حقَّ معرِفَتک ۀیلحواصفان «عبارت  -18

  چنان برد که انگشت تحیر بگزیدم دلم را / آن ) سر انگشت نگارین تو آسوده1

  چون خداست ام / حیرتم در قلم قدرت بی یر نه در آن شکل و شمایل شده) متح2

  ) تا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد / روشنترك بیان کن تا دل بصیر باشد3

  ) اي به جایی که تحیر وصف تو / طوطی نطق مرا کرده است الل4

  عبارت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -19

  »اصحاب را چون برسیدم بوي گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. هدیۀچون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم خاطر داشتم که  گفت به«

  خرمن چو زلیخا برخاست ) هر کجا سروقدي چهره چو یوسف بنمود / عاشقی سوخته1

  کند / تا به چوگانِ که در خواهد فتادن گوي دوست خویشتن جوالن عشقی می ) هر کسی بی2

  کردم / چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت صورت یوسف، نادیده صفت می) 3

  نظر در چاه کنعانی / به مصر آ، تا پدید آیند یوسف را خریداران ) تو با این مردم کوته4

  ابیات کدام گزینه با یکدیگر تناسب معنایی کمتري دارند؟ - 20

  دارد رار می) خداي راست مسلم بزرگواري و حلم / که جرم بیند و نان برق1

  ولیکن خداوند باال و پست / به عصیان در رزق بر کسب نبست

  ) به راه راستی آخر قدم نه / که چیزي نیست جز از راستی به2

  که دروغت دهد از بند رهایی گر راست سخن گویی و در بند بمانی / به ز آن

  رانهخوانی و قمري به ت ) هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید / بلبل به غزل3

  گویان تسبیح خطبۀنگه کن ذره ذره گشته پویان / به حمدش 

  اند / کان را که خبر شد، خبري باز نیامد خبران ) این مدعیان در طلبش بی4

  پذیر من است تویی که درد و غمت یار ناگزیر من است / جفا و هر چه رسد از تو دل
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  »3«فحه ص                                             آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (انسانی) دفترچه  
  

  مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ -21

  »ات بیرون کنم / گفت: پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست غرامت، جامه گفت: از بهر«

  دمید کردم دعا و صبح صادق می ) گوییا خواهد گشود از دولتم کاري که دوش / من همی1

  اي بویی شنید ) با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ / از کریمی گوییا در گوشه2

  باید درید نامی نیز می اي در نیک رندي چه باك / جامه) دامنی گر چاك شد در عالم 3

  باید کشید ام / بار عشق و مفلسی صعب است می ) شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -22

  هوش مرا / سوز عشقت ننشاند ز جگرجوش مرا ) تا بود بار غمت بر دل بی1

  ها نظري باشد رفتن به گلستان  کوته) تا خار غم عشقت آویخته در دامن / 2

  ) سرو بگذار که قدي و قیامی دارد / گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را3

  تر است ) گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان / بر عارضین شاهد گلروي خوش4

  یت قرابت معنایی دارد؟با کدام ب» نشان محض نشان از که جویمت؟ / گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ اي بی«بیت  - 23

  جا شدم دل آن جا که من سرگشته ) خاك بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی / تا کجاست آن1

  ) چو نتوانی به ذات او رسیدن / قناعت کن جمال صنع دیدن2

  خبر است جان که جان چیست؟ ) جان در تو ز خویشتن فنا شد / زان بی3

  طلب چون تو دلستان نشکیبد ) هر که دلی دارد و نشان تو یابد / از4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» افتد چندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودك عقل می«عبارت  -24

  دل در جان مرجان افکند ) درج یاقوت گوهرپوشت چو گردد درفشان / از تحیر خون 1

  ل کی جمع شود خانه براندازان را) دل چو دادم به تو عقلم ز کجا خواهد ماند / ما2

  نما را ) سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان / چون تأمل کند این صورت انگشت3

  ) بر فرش خاك تکیه زدن شرط عقل نیست / چون تختگاه عالم جان متّکاي توست4

  ؟نیستمفهوم کدام دو بیت یکسان  - 25

  ) بر در بخت بد فرود آید / هر که گیرد عنان مرکبش آز1

  خواره را گهر / ریزش دندان فزاید حرص، روزي دریوزه گردد چون صدف شد بی کاسۀ

  ) به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا  2

  اي خائن مدارا با عسس کردن چرا؟ هر که پاك است از گناه، آسوده است از گیر و دار / گر نه

  گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ) آب اجل که هست3

  کدام شاخ گل آمد پیاده در بستان / که آخر از دم سرد خزان سوار نرفت؟

  علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را خانۀ) برو اي گداي مسکین در 4

  تواند به عدل و سخاي  اند؟ / هرگز نبوده نوشین روان و حاتم طایی که بوده

  ))چهارمتا انتهاي درس  اولاز درس (ـ دهم  اول)درس ((دوازدهم زبان عربی 

  )26ـ35( :* عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ*

  »یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و اهللا أعلم بما یکتمون:« -26

  کردند! داند آنچه را که پنهان می دا میهایشان نیست و خ گویند که در قلب ) چیزي را با زبانشان می1

  کنند داناتر است! آنچه پنهان می هایشان نیست و خدا به گویند که در دل هایشان چیزي را می ) با دهان2

  ر است به آنچه پنهان خواهند کرد!هایشان نیست و خداوند دانات هایشان گفتند که در قلب ) چیزي را با زبان3

  کنند! آگاه است به آنچه پنهان میهایشان نیست و خدا  گفتند که در دل می) با دهانشان چیزي را 4

  أذهب لإغالق حنفیۀ الماء الّتی کانت مفتوحۀ قلیالً: - 27

  بندم که گویا باز شده است! را می) شیر آبی 2  روم! شیر آبی که کمی باز بود می ) براي بستن1

  رفتم! رهاي آب که کمی باز بود میشی) براي بستن 4    دکی باز شده است رفتم!) براي بستن دریچه آب که ان3

  »:اهللا فیسبواو ال تسبوا الّذین یدعون من دون اهللا « -28

  اند! هید زیرا به خدا دشنام دادهخوانده نباید دشنام د ) و هرکس که غیرخدا را فرا می1

  گویند! ا که به خدا ناسزا مید چرخوانند نباید مورد ناسزا قرار بگیرن جز خدا را فرا می ) و کسانی که به2

  ید تا به خدا ناسزایی گفته نشود!نگوی ناروادهند شما به آنان  هایی که غیرخدا را ناسزا می ) و آن3

  دهند! دهید زیرا به خدا دشنام میخوانند دشنام ن ) و کسانی را که غیر از خدا را فرا می4

  هذا االقتراح حسنٌ و سنتعاون علی العمل به:  -29

  ل کردن به آن همیاري خواهیم کرد!) این پیشنهاد خوب است و در عم2    مل کردن به آن و همیاري کردن است!پیشنهاد خوب براي ع) این 1

  کردیم! جام دادن به آن همیاري می) این پیشنهاد نیک است و در ان4  ایم! و در عمل به آن همیاري کرده) این پیشنهادهاي خوبی است 3
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  العفو عنه شکراً للقدرة علیه:إذا قدرت عدوك فاجعل  -30

  براي رسیدن به قدرت فراموش نکن! ) اگر بر دشمن خویش توانمند شدي، در گذشتن از او را1

  دهی! ه قدرت یافتن به او قرار می) هرگاه بر دشمنان قادر گشتی، بخشیدن را شکران2

  درت خویش قرارده!د و ق) هنگامی که بر دشمن توانا شدي در گذشتن از او را براي شکر خداون3

  رانه قدرت یافتن بر او قرار بده!) هرگاه بر دشمنت قادر شدي بخشیدن او را شک4

   .....................پس »: فهذا یوم البعث ولکنّکم کنتم ال تعلمون« -31

  ستید!دان نمی) این روز آخرت رسیده است اما بیشتر شما 2  شدن است اما شما نخواهید دانست! ) آن روز برانگیخته1

  دانید! ز رستاخیز است اما شما نمیرو امروز،) 4    دانستید! رستاخیز است اما شما نمی) این روز 3

  »:من جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها« - 32

  است! )پاداش() هرکس نیکی بیاورد پس ده تا مانند آن براي او 1

  است! )مزد() اگر کار نیکی آورده شود بنابراین صدتا مانند آن براي او 2

  است! )مزد() هرکس خوبی بیاورد پس صد تا مانند آن براي او 3

  آوریم! شبیه آن می )پاداش(ها  ) اگر نیکی بیاورد بنابراین براي او ده4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -33

  ن و براي آن جانشینی خواسته نشده!بعلمٍ و ال تطلب به بدالً: پس دانش را پیروزگردا ففُز) 1

2 کنی که تو پیکري کوچک هستی؟ صغیرٌ؟: آیا گمان می) أتزعم أنّک جرم  

  اند! بینی که گلی را آفریده ا می) بل تراهم خلقوا من طینۀٍ: بلکه آنان ر3

  کنند؟ اي را خلق می اي که نقره ) هل تراهم خلقوا من فضّۀٍ؟: آیا آنان را دیده4

  ء فی الترجمۀ:الخطاعین  -34

  کند! اداش نیکوکاران را تباه نمیخدا پ ) إنّ اهللا الیضیع أجر المحسنین: قطعا1ً

  ما را با گروه ستمکار قرار نده! ال تجعلنا مع القوم الظالمین: پروردگارا ربنا) 2

  شوند! پس هرگاه بمیرند، بیدار میاند  ) النّاس نیام فإذا ماتوا انتبهوا: مردم خفتگان3

  ورزند غمگین نکن! شتاب می در کفر) ال یحزنک الّذین یسارعون فی الکفر: کسانی را که 4

  عین الصحیح فی التعریب:» اند. هایشان متفاوت ها هستند که در زبان اي از ملت کشورهاي اسالمی مجموعه« -35

  تلف فی لغاتها.خیۀ مجموعه من الشعوب تم) البالد اإلسال2  ) البلد اإلسالمیِ مجموعۀٌ من أقوام تختلف فی لغتها.  1

3من البالد اإلسالمیۀ هی مجموعۀٌ من الشعوب کانت تختلف فی لسانها.4  واههم.فمن شعوب اختلفت فی أ ) البلدان اإلسالمیۀ قسم (  

*أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص 36ـ39( :* اقرأ النص التالی ثم(  

تصبح قویۀً لمدة ساعتین ثم  ریاحاًالناس غیمۀ سوداء عظیمۀ و رعداً و برقاً و  ندوراس مرّتین فی السنۀ. یالحظتحدث ظاهرة مطر السمک فی اله

سرّ تلک الظاهرة فأرسلوا فریقاً لزیـارة المکـان و التعـرّف علـی      العلماء معرفۀَ لواحخذها الناس لطبخها و تناولها. األرض مفروشۀً باألسماك فیأ

اه المحـیط األطلسـی الـذي یبعـد مسـافۀ مئتـی       علی األرض فوجدوا أنّ األسماك لیست متعلّقۀ بالمیاه المجاورة بل بمی تتساقطاألسماك الّتی 

  کیلومترٍ عن محلّ سقوط األسماك. 

36- :ن الصحیح حسب النصعی  

  .) الهندوراس بلد قریب بالمیاه المجاورة2  .) مطر السمک اسم ظاهرةٍ فی المحیط األطلسی1

  .طر السمک) العلماء ال یحاول معرفۀ ظاهرة م4  .) النّاس یأکل األسماك المتساقطۀ علی األرض3

  کم مرّةً یحدث مطر السمک فی الهندوراس؟ -37

  ) مرّتین4  ت) أکثر من أربع مرّا3  ) مرةً واحدة2ً  ) ثالث مرّات1

  حسب النص: الخطاءعین  -38

  .) العلماء حاول معرفۀ سرّ سقوط األسماك2  .) األسماك المتساقطۀ متعلقۀٌ بالمیاه المجاورة1

  .) المحیط األطلسی بعید عن محلّ السقوط4  .) الفریق وجد سبب األسماك المفروشۀ3

  الناس قبل سقوط األسماك؟ ال یالحظماذا  - 39

  ) میاه مجاورة4ً  ) رعداً و برقا3ً  ) غیمۀً سوداء2  ) ریاحاً قویۀ1ً

  )40ـ50( :* عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی*

  حاول: -40

1 ح ا و«) فعل مضارع ـ حروفه األصلیۀ 2  ملۀ فعلیۀٌالج/ ) فعل ماضٍ ـ مزید ثالثی من باب مفاعلۀ ـ متعد «الجملۀ اسمیۀٌ/  ـ متعد  

  الجملۀ اسمیۀٌ/ ـ الزم » ح و ل«) فعل ماضٍ ـ مجرد ثالثی و أصله 4  فعل مع فاعله  / ـ الزم » تفاعل«) فعل أمرٍ ـ من المزید الثالثی باب 3
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  تتساقط: -41

  / الجملۀ اسمیۀٌ مفاعلۀ ـ متعد) مضارع ـ مزید ثالثی من باب 1

  ـ الزم / فعلٌ مع فاعله» س قـ ط«) فعل أمر ـ من األفعال المجرّدة و أصله 2

    ـ الزم / الجملۀ فعلیۀٌ» تفاعل«ی و مصدره ث) فعل مضارع من المزید الثال3

  ـ متعد / الجملۀ اسمیۀٌ لَع) فعل ماضٍ ـ مزید ثالثی علی وزن تَف4َ

  ریاحاً: -42

  ) جمع تکسیر و مفرده: ریح / مفعولٌ و منصوب2  فاعلٌ و مرفوع  » / حر ي «ر و أصله ) جمع سالم للمذک1ّ

3ـ وزنه فاعل / مفعول و منصوب رٌ ـ مفرده رائح 4  ) اسم ـ مفردمکس مضاف» / اسم الفاعل«) جمع إلیه و مجرور  

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطاءعین  -43

1بوا العفاکتَس وا النّاسم) ال تَسبینَهةَ بخولِ؟2  .داوالد کُم بِطاقاتندلْ عه أهالً بالضُّیوف (  

  .) ال تَجتَمع خصلَتانِ فی مؤمنٍ، البخلُ و الکذب4  .) ال یجوز اإلصرار علی نقاط الخالف و العدوان3ِ

  )44ـ50( :* عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ*

  ات التالیۀ:فی التوضیح الخطاءعین  -44

1 ل للحرارة: النحاس2    ینمختلطٌ بالماء: الطّ) ترابکالحدید موص عنصرٌ فلزي (  

  ) الّذي یعمل لمصلحۀ العدو: العمیل4  ولین بأداء الواجبات: القادمؤ) رئیس البالد الذي یأمر المس3

  فیه جمع تکسیرٍ: لیسعین ما  -45

    .علی األفعال أسماء ) و للرّجال2    .) النّاس من جهۀ اآلباء أکفاء1

  .) لیت فصل الرّبیع طویلٌ فی بلدنا4  .) ال تطعموا المساکین مما ال تأکلون3

 عین الصحیح فی باب األفعال: -46

  و الکذب فی المؤمنین. (استفعال) بخلخصلتا ال تجتمع) ال 2  فی سبیله. (تفاعل) یقاتلون) إنّ اهللا یحب الّذین 1

  ما ال طاقۀ لنا به. (تفعیل)   تحملنا) ربنا ال 4  لذنبک. (انفعال) استغفر) فاصبر إنّ وعد اهللا حقٌّ و 3

 فی العملیات الحسابیۀ: الخطاءعین  -47

  .) أربعۀ فی أحد عشر یساوي خمسۀ عشر2  .) اثنان و ستّون تقسیم علی اثنین یساوي واحداً و ثالثین1

  .ۀ یساوي ثمانیۀ) خمسۀ زائد ثالث4  .) سبعون ناقص سبعۀ یساوي ثالثۀ و ستّون3

 »نفسی إنّ النفس ألمارة بالسوء إلّا ما رحم ربی و ما أبرّئ«حروف المشبهۀ بالفعل؟ کم عدد ال - 48

  ) اثنان4  ) صفر3  ) ثالثۀ2  ) واحد1

 سنال النافیۀ للج لیسعین ما  -49

  .ه) کلّ طعام الیذکر اسم اهللا علیه ال برکۀ فی2  .) قالوا ال علم لنا إنّک أنت علّام الغیوب1

    .) ال فقر کالجهل و ال میراث کاألدب4  کین مما ال تأکلون.) ال تطعموا المسا3

 فیه من الحروف المشبهۀ بالفعل: لیسعین ما  -50

  .) إنّ ربک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله2    .) کأنّ إرضاء الناس غایۀٌ ال تدرك1

    .هدي للمتّقین کتاب ال ریب فیهل) ذلک ا4  .) نحن نرحمهم ولکنّ أکثرهم ال یعلمون3

  ))7تا انتهاي درس  5) ـ دهم (از درس 2تا انتهاي درس  1(دوازدهم (بخش  دین و زندگی

  کند؟ ها بیان می قرآن کریم پس از اشاره به قدرت خداوند در خلقت مجدد سر انگشتان انسان، کدام مطلب را در مورد آن - 51

  کنندگان متجاوز امت از جانب تکذیب) انکار قی2  ) تمایل انسان به گناه، علّت انکار قیامت1

  هاي دنیا ) مغرور شدن انسان به نعمت4  افکنی در مورد برانگیخته شدن در قیامت ) شبهه3

  درستی آمده است؟ ترتیب وقایع قیامت در مرحله دوم، در کدام گزینه به - 52

  ) برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ دادن نامه اعمال1

  ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ دادن نامه اعمال2

  ) برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ حضور شاهدان و گواهان3

  ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ حضور شاهدان و گواهان ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی4

  شود و نتیجه آن چیست؟ به هنگام تحقق کدام مورد، زده می بدکارانهان مهر خاموشی در د -53

  ) توسل به سوگند دروغ ـ شهادت شاهدان و گواهان2  ) توسل به سوگند دروغ ـ گواهی اعضا و جوارح1

  ) عدالت فراگیر الهی ـ شهادت شاهدان و گواهان4  ) عدالت فراگیر الهی ـ گواهی اعضا و جوارح3

  اند؟ با خانواده خود، پس از مرگ و مقدار آن، برحسب چیست و کدام امام در روایت خود بر آن تأکید کردهدیدار شخص مؤمن  -54

  ) مراتب ایمان بازماندگان ـ امام صادق (ع)2  هاي خود مردگان ـ امام کاظم (ع) ) فضیلت1

  ) مراتب ایمان بازماندگان ـ امام کاظم (ع)4  هاي خود مردگان ـ امام صادق (ع) ) فضیلت3

  به چه معنا است؟» ماتأخّر«ناظر بر کدام عالم است و آثار » االنسان یومئذ بما قدم و اَخَّر اینبئو«آیه شریفه  -55

  ت.که فرد از دنیا رفته، پرونده اعمالش همچنان گشوده اس ) برزخ ـ با این1

  لش همچنان گشوده است.اعماکه فرد از دنیا رفته، پرونده  ) قیامت ـ با این2

  ) برزخ ـ این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.3

  ) قیامت ـ این اعمال و آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پرونده اعمال فرد ثبت شده است.4
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  حادثه است. ....................شود و شامل  آغاز می ....................ا مرحله اول قیامت ب -56

    سه) شنیده شدن صدایی مهیب ـ 2    چهار) پایان یافتن دنیا ـ 1

    سه) پایان یافتن دنیا ـ 4  چهارها و زمین ـ  ) مرگ اهل آسمان3

  باشد؟ عد انسان میدر قرآن کریم چیست و کاربرد آن، حاکی از وجود کدام ب »توفّی«معناي  -57

  ) موت و مرگ ـ غیر قابل تغییر و مصون از هر نوع تحول2  ) دریافت تمام و کمال ـ غیر قابل تغییر و مصون از هر نوع تحول1

  ناپذیر ) دریافت تمام و کمال ـ خالی از استهالك و تجزیه4  ناپذیر ) موت و مرگ ـ خالی از استهالك و تجزیه3

ترتیب ضرورت معاد را با توجه به کـدام صـفات    طلبی انسان، به نهایت ها در دنیا و بی ها و بدي عدم قابلیت جبران خوبی میل به بقا و جاودانگی و -58

  دارد؟ الهی بیان می

  ) عدل ـ حکمت ـ عدل4  ) حکمت ـ حکمت ـ عدل3  ) عدل ـ حکمت ـ حکمت2  ) حکمت ـ عدل ـ حکمت1

  باشند؟ داراي کدام دسته از آثار می» انحرافات فکري و اخالقی در دیگرانایجاد «و » آموزش نماز و روزه«هر یک از اعمال  - 59

  ) آثار ماتقدم ـ آثار ماتأخّر4  ) آثار ماتقدم ـ آثار ماتقدم3  ) آثار ماتأخّر ـ آثار ماتقدم2  ) آثار ماتأخّر ـ آثار ماتأخّر1

  ؟»دیثاًو من اَصدقُ من اهللا ح«فرماید  خداوند متعال در مورد کدام موضوع می -60

  »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا ال ترجعون«) 2  »و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین«) 1

  »ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض«) 4  »اهللا ال اله اال هو لیجمعنکم الی یوم القیامه ال ریب فیه«) 3

  به کدام دسته از دالیل معاد اشاره دارد؟ »بینی پاسخ مناسب براي تمایالت پیش«هی، الزمه ایمان به خدا چیست و از دیدگاه انبیاي ال -61

  ) ایمان به آخرت ـ امکان معاد در پرتو عدل الهی2   ) ایمان به نبوت ـ امکان معاد در پرتو عدل الهی1

  به آخرت ـ ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی) ایمان 4  ) ایمان به نبوت ـ ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی3

  سازد؟ عدم امکان دستیابی درستکاران و بدکاران به لوازم و نتایج اعمالشان بیانگر کدام مورد است و چه چیزي را محقّق می -62

  هاي خداوند ) ضرورت معاد در پرتو عدل الهی ـ وعده2  هاي خداوند ) امکان معاد در پرتو عدل الهی ـ وعده1

  مندي داري و غایت ) ضرورت معاد در پرتو عدل الهی ـ هدف4  مندي داري و غایت ان معاد در پرتو عدل الهی ـ هدف) امک3

قائلُها و من ورائهم هو ل صالحاً فیما ترکت کَلّا انّها کلمۀٌ لموت قال رب ارجعونِ لعلّی اعمحتی اذا جاء احدهم ا«عبارت آیه شریفه  از دقت در کدام -63

؟مشرکان و کافران اشاره نموده استگردد که این آیه به  مشخص می» ومٍ یبعثونبرزخٌ الی ی  

  »و من ورائهم برزخٌ الی یوم یبعثون«) 4  »ل صالحاً فیما ترکتلعلی اعم«) 3  »اذا جاء احدهم الموتحتی «) 2  »قال رب ارجعون«) 1

  دهند؟ ت و آنان به چه چیزي شهادت میها در روز قیامت چیس به تعبیر قرآن، واکنش دستان گناهکاران در برابر اعمال آن -64

  ) تکلّمنا ـ بما کانوا یکسبون4  ) تکلّمنا ـ ما تفعلون3  ) تشهد ـ بما کانوا یکسبون2  ) تشهد ـ ما تفعلون1

  یک از مراحل قیامت است؟ ترتیب مرتبط با کدام به» تحقق معیار سنجش اعمال انبیاء و امامان«و » تجسم حقیقت اعمال« -65

  ) اول ـ دوم4  ) اول ـ اول3  ) دوم ـ دوم2  ) دوم ـ اول1

 دهد؟ ترتیب نیازمندي مخلوقات را در چه چیزي نشان می به» یسأله من فی السماوات و االرض«و » الی اهللا انتم الفقراء«عبارات قرآنی  -66

  و بقا ) پیدایش و بقا ـ پیدایش4  ) پیدایش ـ پیدایش و بقا3  ) بقا ـ پیدایش2  ) پیدایش و بقا ـ پیدایش1

شود و دسترسی به معرفت عمیق و واال و با هر چیزي خدا را دیـدن بـراي    وامدار بودن هستی موجودات به خدا از دقت در کدام آیه برداشت می -67

  جوانان چگونه است؟

1 (»2  ـ سهل و ممتنع »الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء (»ممکنـ صعب و  »الی اهللا یا ایها الناس انتم الفقراء  

  ـ سهل و ممتنع »و هو رب کل شیء«) 4  ـ صعب و ممکن »و هو رب کل شیء«) 3

  دانند و درك بهتر فقر و نیازمندي، معلول چیست؟ کنند، خود را نیازمند به چه چیزي می هاي آگاه که دائماً سایه لطف و رحمت الهی را احساس می انسان - 68

  ) عنایات پیوسته او ـ عبودیت و بندگی بیشتر2  بطه با خدا) عنایات پیوسته او ـ افزایش معرفت به خود و را1

  اي که وجودش از خودش باشد ـ افزایش معرفت به خود و رابطه با خدا ) پدیده4  اي که وجودش از خودش باشد ـ عبودیت و بندگی بیشتر ) پدیده3

  محصول درك عمیق انسان آگاه از کدام عبارت قرآنی است؟» ابدا ی نفسی طَرْفه عیناللّهم ال تکلنی ال«با عبارت دعایی  »خداوند«خواندن  -69

  »قل اهللا خالق کلّ شیء«) 2    »مستقیماَن اعبدونی هذا صراط «) 1

  »انتم الفقراء الی اهللا«) 4    »من ولی ما لهم من دونه«) 3

  کنیم؟ م، به کدام عبارت استناد میاستثنایی ذکر کنی» افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته«اگر بخواهیم براي حدیث نبوي  -70

  »یسأله من فی السماوات«) 4  »فی ذات اهللا او ال تفکرو«) 3  »اهللا  رأیت شیئاً اال و رأیت ما« )2  »تفکروا فی کل شیء«) 1

  گردد؟ آیه مستفاد میاز کدام » همتا یگانه بی«باشد و  به علت کدام صفت الهی می» در مورد خداوند، والدت مصداق ندارد و منتفی است«که  این -71

  »و لم یکن له کفواً احد«ـ  »لم یلد و لم یولد«) 2  »قل هو اهللا احد«ـ  »لم یلد و لم یولد«) 1

  »و لم یکن له کفواً احد«ـ  »اهللا الصمد«) 4    »قل هو اهللا احد«ـ  »اهللا الصمد«) 3

  اند؟ آفرینش عموم جهان و هدایت همگانی، از کدام آیات کریم قابل برداشت - 72

  »و هو رب السماوات و االرض«ـ  »قل اهللا خالق کل شیء«) 2  »من رب السماوات و االرض«ـ  »خلقواکخلقه فَتشابه«) 1

3 (»ـ  »قل اهللا خالق کلّ شیء»کُلُّ شیء ـ  »خلقوا کخلقه فتشابه«) 4  »و هو رب»کلُّ شیء و هو رب«  

  ترتیب به کدام مورد اشاره دارد؟ به» هدایت به سوي مقصود معین« و »حق تصرف داشتن«، »خداوند در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد«مضامین  - 73

  ) اصل توحید ـ توحید در مالکیت ـ توحید در والیت2  ) توحید در خالقیت ـ توحید در والیت ـ توحید در ربوبیت1

  مالکیت ـ توحید در ربوبیت) اصل توحید ـ توحید در 4  ) توحید در خالقیت ـ توحید در والیت ـ توحید در والیت3
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  ؟نداردیک از ترجمه آیات زیر به توحید در خالقیت اشاره  کدام -74

    ) و براي ما مثالی زد در حالی که آفرینش خود را فراموش کرده بود.1

  و آن زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم.) ...2

  کنیم. ه بوده مجدداً خلق میگونه ک ها را نیز همان بلکه سر انگششتان آن) ...3

  کند که شکّی در آن نیست. ) و قطعاً شما را در روز قیامت جمع می4

  کدام مرتبه از توحید است و کدام آیه شریفه به آن اشارت دارد؟ نتیجه...» و للّه ما فی السماوات «آیه شریفه  -75

  »مه احداًال یشرك فی حک«) مالکیت ـ 2  »ما لهم من دونه من ولی«) خالقیت ـ 1

  »و انکم الینا ال ترجعون«) مالکیت ـ 4  »قل اهللا خالق کل شیء«) خالقیت ـ 3

  کتاب کار)) 2و درس  2) ـ دهم (درس 33تا انتهاي صفحه  1(دوازدهم (درس  زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- That watch is too expensive. I want .................... . 

1) cheaper than something   2) much cheaper something 
3) something much cheaper 4) something cheaper than 
 

77- I believe more apartments must .................... to the workers. 
1) be built to give 2) be built and give 3) be built and be given 4) be built and given 
 

78- Anything would be better than staying at home, ....................? 
1) would it 2) wouldn't it 3) would they 4) wouldn't they 
 

79- I think that the company .................... a loss during the last six years. 
1) was made 2) made 3) has made 4) has been made 
 

80- I made it clear I wasn't interested in working with him, but he didn't take the .................... . 
1) hint 2) turn 3) phrase 4) detail 
 

81- Inside every cell of our bodies is the basic genetic .................... called DNA. 
1) area 2) nature 3) definition 4) material 
 

82- Today's lecture really .................... me to read more poetry. 
1) included 2) inspired 3) recognized 4) referred 
 

83- Our teacher introduced a useful technique for .................... new ideas, but he didn't explain how it worked. 
1) donating 2) founding 3) combining 4) generating 
 

84- Sorry, we're too busy to .................... anyone to help you repair the machines. 
1) elicit 2) replace 3) spare 4) regard 
 

85- Not ...................., with youth unemployment so high, some school-leavers with qualifications fail to find jobs. 
1) ethically 2) regretfully 3) surprisingly 4) repeatedly 
 

86- I wonder why you haven't watched that famous film. It has been shown .................... times on TV so far. 
1) countless 2) regardless 3) ordinary 4) recorded 
 

87- He is the kind of player who always manages to stay ...................., even under pressure. 
1) fixed 2) calm 3) generous 4) generative 

Part B: Cloze Test 
On 6th August 1945, an atomic bomb was dropped on Hiroshima. A(n) …(88)… wrote the following report. 
"I was driving a truck out of the city; …(89)… I saw a flash of light. A moment later, a great …(90)… of smoke 
rose to the sky. As I drove on towards the city center, I was surprised to find that it was completely …(91)… . 
People were shouting for help but there was nothing I could do. The heat was great and I was afraid my fuel 
tank would catch fire, so I turned around and drove away from the city …(92)… I could." 

88- 1) booster 2) observer 3) founder 4) discoverer 
 

89- 1) suddenly 2) actually 3) carefully 4) properly 
 

90- 1) element 2) pattern 3) column 4) prospect 
 

91- 1) described 2) destroyed 3) defended 4) identified 
 

92- 1) the fastest 2) faster than 3) so fast as 4) as fast as 
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Part C: Reading Comprehension 
Passage 1: 

The relation between the science of physics and the practical things that come from it is an interesting subject. 
Sometimes, the knowledge of the scientific basis for an invention comes after the invention has been made and 
improved. When James Watt built his steam engine in 1769, nothing was known about how heat was changed 
into mechanical energy. The great practical importance of Watt's engine, however, encouraged scientists to 
look into this matter, with the result that the new science of thermodynamics was formed. 
After the basic laws of thermodynamics were discovered, great improvement in the steam became possible, as 
such later developments as the steam turbine, the gasoline engine, the diesel engine, and the jet engine. Most of 
the great advances in the understanding of nature and properties of sound waves came after Edison had 
invented the phonograph and Bell had invented the telephone. As a result, the modern phonograph and 
telephone are not very much like the original models. So we see how science leads to new inventions and how 
these new inventions encourage scientists to explore the bases for them. 
 

93- According to the passage, sometimes a new device is invented .................... . 
1) after it is improved  2) without any need for it 
3) by someone who has no knowledge 4) when there is not enough scientific basis for it 
 

94- James Watt's invention of the steam engine encouraged scientists .................... . 
1) to improve the steam engine 2) to build trains and airplanes 
3) to explore how heat was changed into energy 4) to learn more about the old science of thermodynamics 
 

95- According to the passage, all of the following were affected because of the science of thermodynamics EXCEPT 
.................... . 
1) the gasoline engine 2) the steam turbine 3) the diesel engine 4) the phonograph 
 

96- Watt's invention is a good example of .................... . 
1) the relation between sciences  
2) how the gasoline engine works 
3) how new inventions encourage scientific exploration 
4) a basic and widely used principle of thermodynamics 

 
Passage 2: 

A machine is a device for doing useful work. There are many kinds of machines and they vary greatly in their 
nature and function. A machine may change energy from one form into another (e.g. chemical or nuclear 
energy into mechanical energy) or it may just modify and transmit forces and motions. There are simple 
machines like levers and pulleys and more complex machines like washing machines, cars, and nuclear power 
stations. All machines have some input, some output, a device to change the input, and a device to transmit the 
output. 
Basic machines are very simple. A simple machine is a device that makes work easier either by reducing the 
effort needed or by making it easier to use effort. There are six kinds: the lever, the pulley, the wheel and axle, 
the inclined (sloping) plane, the wedge, and the screw. As the pulley and the wheel and axle are, in effect, 
circular levers, and the screw and the wedge are special kinds of inclined plane, there are really only two kinds 
of basic machine: levers and inclined planes. 
 

97- According to the passage, machines are very different in their .................... . 
1) shape and size 2) price and cost 3) weight and height 4) nature and function 
 

98- The passage points out that the work of a machine can be .................... . 
1) to do simple things  2) to change the forms of the energy 
3) to change forces into motions 4) to act like levers and pulleys 
 

99- Which one of the following is NOT a complex machine? 
1) cars 2) levers 3) washing machines 4) nuclear power stations 
 

100- It is mentioned in the passage that all machines have .................... . 
1) only some input  2) only some output 
3) some input and some output 4) some devices to transmit the input 
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     ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستان) 12/8/96سوم (اي  دوره آزمونآزمونمبحث مبحث 

  
  
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

   ادبیات عمومی ادبیات عمومی 

   زبان عربی (عمومی)زبان عربی (عمومی)

   و زندگیو زندگیدین دین 

   معارف اقلیتمعارف اقلیت

   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

   ریاضی تجربیریاضی تجربی

   شناسیشناسی  زیستزیست

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

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

   اقتصاداقتصاد

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

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 30/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  ت عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)ت عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)ادبیاادبیا
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  )19پایه دوازدهم: درس اول و درس دوم (صفحه 

  پایه دهم: درس پنجم و ششم

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  )22هم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه پایه دوازد

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درش ششم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  هاي دوم و سوم پایه دوازدهم: درس

 پایه دهم: از درس هفتم تا انتهاي درس نهم

  دین و زندگی عمومی (انسانی)دین و زندگی عمومی (انسانی)
  رس چهارمپایه دوازدهم: بخش اول از درس دوم تا انتهاي د

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس یازدهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

) و درس اول کتاب 48ـ درس دوم تا انتهاي (صفحه  24پایه دوازدهم: درس اول از صفحه 

  کار

 پایه دهم: درس سوم و درس سوم کتاب کار

  ریاضی تجربیریاضی تجربی

)، درس سوم ـ فصل دوم: 15پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه 

  درس اول

  : فصل دوم1پایه دهم: ریاضی

 : فصل چهارم2پایه یازدهم: ریاضی

  شناسیشناسی    زیستزیست
  )1) + فصل دوم + فصل سوم (گفتار 3پایه دوازدهم: فصل اول (گفتار

 پایه دهم: فصل سوم و چهارم

 فصل دوم و سوم شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  تداي حرکت با شتاب ثابت ـ فصل دوم: تا ابتداي تکانهپایه دوازدهم: فصل اول: از اب

 پایه دهم: فصل چهارم: از ابتداي گرما تا انتهاي فصل

  شیمیشیمی
  پایه دوازدهم: کل فصل اول

) ـ فصل سوم تا 65پایه دهم: فصل دوم از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه 
 )100ها (صفحه  شونده ابتداي محلول و مقدار حل

  سابانسابانحح

  )34الی  13پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم ـ فصل دوم: درس اول (صفحه 

  )46الی  28: فصل دوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  )109الی  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1: فصل چهارم: درس 1پایه یازدهم: حسابان

  هندسه/گسستههندسه/گسسته

داي معادله هم نهشتی ـ پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم و درس سوم تا ابت

  : فصل اول: درس دوم3هندسه

 پایه دهم: فصل سوم

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
ـ فصل دوم تا ابتداي تکانه   پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي سقوط آزاد 

 پایه دهم: فصل پنجم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس دوم9پایه دوازدهم: فصل اول: درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه 

 فصل سومپایه دهم: 

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 سوم و چهارم)  فصلبخش اول (  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 8و  5و  2پایه دهم: دروس 

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  مپایه دوازدهم: درس دوم و سو

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 پایه دهم: از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم

  جغرافیاجغرافیا
  پایه دوازدهم: درس دوم

 پایه دهم: درس ششم و هفتم

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )27تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس چهارم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 پایه دهم: منطق: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 درس دوم و سوم  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 
  

  

  

  

  
  

  

  سانیسانیانانگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  135135گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  150150تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 25  120  101  20  ریاضی و آمار  1

  دقیقه 10  135  121  15  اقتصاد  2

  دقیقه 25  160  136  25  علوم و فنون ادبی  3

  دقیقه 15  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

  دقیقه 20  235  216  20  فلسفه و منطق  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 پاسخ چنان

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در  اي خود را می هاي دوره کارنامه آزمون 

  ید.نمای 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//99جمعه جمعه 
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   »0«صفحه                                                                  (ویژه مهر، فرهیخته و شعب شهرستان)اي اول  آزمون دورهـ انسانی دفترچه 
  

  : روف الفبا)ترتیب ح (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  علويگروه مؤلفان   و آمار ریاضی

  علی نوري  اقتصاد

  عنبران، خلیلی مژدهداود   علوم و فنون ادبی

  گروه مؤلفان علوي، پورمهدي  عربی اختصاصی

 گروه مؤلفان علوي  تاریخ  

 گروه مؤلفان علوي  جغرافیا

  علیرضا کاهیدوند   شناسی جامعه

  محمدصادق لطفی    فلسفه و منطق

  آذر  تارا علوي  شناسی وانر

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

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

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

 محل انجام محاسبات

 

  )فصل دوم)(ـ پایه دهم  ))16فصل اول درس اول و دوم تا ابتداي اعمال بر روي پیشامدها (صفحه ((پایه دوازدهم ریاضی و آمار 

 شخص متمایز انتخاب کرد؟ 3نوع غذا براي  3توان  نوع غذا به چند روش می 7از بین  -101

1 (180  2 (320  3 (140  4 (210  

p(nاگر -102 , ) c(n , ) 3 3   کدام است؟ nاشد، ب 50

1 (4   2 (5   3 (6   4 (7   

در رابطه - 103
x     

      
     

6 6

5 4 5
  کدام است؟  xمقدار  

1 (10  2 (9   3 (8   4 (7   

  گل رز انتخاب شوند؟ 4طوري که حداقل  گل را انتخاب کرد به 7گل رز،  5گل نرگس و  6توان از بین  به چند طریق می -104

1 (100  2 (115  3 (120  4 (160  

 طوري که ارقام زوج همواره کنار هم باشند؟  چند جایگشت دارد به 2154638 عدد - 105

1(! !4 3    2(
!

!

7

3
    3(! !4 4    4(

!

!

7

4
    

 باشد، داراي چند عضو است؟ها  تر از پشتشکه تعداد روها بی در پرتاب سه سکه با هم پیشامد این -106

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

در عبارت nمقدار  - 107
(n!) (n )!

(n )!






2 7 1

1 8
  کدام است؟ 

1 (6   2 (7   3 (8   4 (9   

،با ارقام -108 ، ، ،1 1 1 2 3   یکی در میان ظاهر شوند؟ ،  1توان نوشت که اعداد  رقمی می 6چند عدد  و4

1 (4   2 (6   3 (12  4 (15  

  سکه با هم، تعداد اعضاي فضاي نمونه چند است؟  3تاس و  2مایش تصادفی پرتاب در آز -109

1 (288  2 (144  3 (324  4 (188  

 در کدام آزمایش تصادفی زیر، تعداد اعضاي فضاي نمونه کمتر است؟ -110

  اي گزینه 4سؤال،  3) 1

,با ارقام 300تر از  ) ساختن اعداد سه رقمی کوچک2 , , ,2 3 5 7)  (بدون تکرار ارقام  

  ) یک خانواده چهار فرزندي  3

  پرتاب یک تاس و چهار سکه) 4

  دار شروع شوند؟  توان نوشت که با حرف نقطه حرفی و با حروف متمایز می 3چند کلمه  »بوستان«با استفاده از حروف کلمه  -111

1 (60  2 (20  3 (30  4 (40  

هاي حقیقی معادله تعداد جواب -112
x x

x x

 
 

 

1 1
1

2 3
  کدام است؟  

  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

xاگر -113 , x2 xهاي معادله ریشه 1 x   2 7 3  باشند، حاصل| x x |1  کدام است؟  2

1(40  2(39  3(37  4 (6   

xهاي معادله هاي کدام معادله قرینه و معکوس ریشه ریشه - 114 x  2 2 5  معادله ریشه حقیقی ندارد( است؟( 

1(x x  2 2 1

5 5
  2(x x  2 2 1

5 5
  3(x x  2 2 1

5 5
  4(x x  2 2 1

5 5
  

  شود؟ یک از معادالت زیر، یک معادله درجه دوم محسوب می کدام -115

1(x(x ) x x   2 3 21 2 4    2((x ) (x ) x   2 23 2 4    3(x( x ) x x   2 3 22 2 4 8 16    4((x ) ( x )   2 24 3 2 2 7    
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هاي معادله اگر ریشه - 116
b

(ax )(x )1
3

   برابر با
1

2
باشد. حاصل 2و 

a

b
  اعداد مثبت هستند.) bو  aکدام است؟ ( 

1(3  2(
1

3
  3(

1

2
  4 (2  

xاگر معادله -117 x23 4 5   رسیم؟  را به روش مربع کامل حل کنیم به کدام معادله زیر می 

1((x ) 22 8

3 13
  2((x ) 24 12

3 5
  3((x )  22 11

3 9
  4((x ) 24 11

3 9
  

xاگر در معادله درجه دوم  -118 bx  22 8  ،ها کدام است؟ مجموع ریشه تفاضل دو ریشه برابر صفر باشد)b (  

1 (4  2 (8  3 (4-  4 (8-  

هاي حقیقی معادله تعداد جواب -119
x x

x x

 
 

 

1 1
1

2 3
  کدام است؟  

  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

xهاي معادله ریشه x2و x1اگر -120 x23 4 5   باشد حاصلx x3 3
1 2 کدام است؟ 

1(
190

5
    2(

244

27
    3(

188

9
    4(

232

5
    

  )3تا انتهاي فصل  1از ابتداي فصل  1بخش ( اقتصاد

  هاي زیر صحیح است؟ کدام یک از گزینه -121

  الف) موضوع اصلی علم اقتصاد چیست؟

  اي برقرار است؟ چه رابطه »عرضه و قیمت«و  »ا و قیمتتقاض«از چپ به راست چگونه است و همچنین بین  ب) منحنی عرضه و تقاضا

  برخی از عوامل تولید صاحب اصلی محصول تولیدي هستند. باشد، ....................ج) در صورتی که سازمان تولید 

  رمشارکتیغیج)  صعودي ـ نزولی ـ معکوس ـ مستقیم ـب) انتخاب ـ الف) ) 1

  مشارکتیج)  صعودي ـ نزولی ـ غیرمستقیم ـ مستقیم ـب) فرصت ـ الف) ) 2

  غیرمشارکتیج)  نزولی ـ صعودي ـ معکوس ـ مستقیم ـب) انتخاب ـ الف) ) 3

  مشارکتیج)  ي ـ مستقیم ـ معکوس ـصعود نزولی ـب) فرصت ـ الف) ) 4

  کدام گزینه صحیح است؟ -122

  گویند. می ....................را کنند  ي تولید مصرف میتولیدکنندگان براالف) مبالغی که 

  شود؟ ب) در اقتصاد از متخصصان با چه عنوانی یاد می

  سرمایه انسانیب)  هاي مستقیم ـ هزینهالف) ) 2  نیروي انسانیب)  هاي غیرمستقیم ـ هزینهالف) ) 1

  نیروي انسانیب)  اي مستقیم ـه هزینهالف) ) 4  سرمایه انسانیب)  هاي غیرمستقیم ـ ینههزالف) ) 3

  صحیح را انتخاب نمایید. گزینه -123

  نیز نیازمند است. ....................به  ....................برداري از منابع عالوه بر  الف) انسان براي بهره

  ها نیازمند است؟ اهداف خود به آنفرایندي است که عقالنیت اقتصادي براي رسیدن به  کننده ه مفاهیمی چراغ راه و تکمیلب) تأکید بر چ

  ج) بازار را تعریف کنید.

  شود. ی که در آن خرید و فروش انجام میمکانج)  اخالق و فرهنگ اقتصادي ـب) کار ـ  /سرمایه الف) ) 1

  شود. ی که در آن خرید و فروش انجام میمکانج)  اخالق و تربیت اقتصادي ـب) سرمایه ـ  /کار الف) ) 2

  ارتباط خریدار با فروشندهج) ـ  اخالق و احکام اقتصاديب)  سرمایه ـ /کار الف) ) 3

  ارتباط خریدار با فروشندهج)  اخالق و احکام اقتصادي ـب) کار ـ  /سرمایه الف) ) 4
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  دارد؟ برهاي صحیح را در کدام گزینه پاسخ -124

  رود؟ گر در فروش کاالي خود به شمار میالف) به چه دالیلی شرکت توانیر انحصار

مثـل   ....................کـه عـواملی    کشانند مشروط بر این ملی آن را به سمت قیمت تعادلی میقیمت در سطح تعادلی نباشد عوا ،ب) هرگاه در بازار

  مانع این تعدیل نشود. .................... گذاري  قیمت

  دولت درونی ـب) عی ـ به دالیل طبیالف) ) 2  تولیدکننده درونی ـب) به دالیل قانونی ـ الف) ) 1

  دولت یرونی ـبب)  به دالیل طبیعی ـالف) ) 4  دولت بیرونی ـب) به دالیل قانونی ـ الف) ) 3

 صحیح را انتخاب نمایید. گزینه -125

  گذار نیستند؟ گیري قیمت تاثیرگذار و یا به عبارت دیگر قیمت یچ یک از طرفین به تنهایی در شکلالف) در کدام بازار ه

  بودن ربا در اسالم چیست؟حرام  ب) علت

  شود؟ خدمات گرفته می گیرد بلکه در طول زمان از آن، دام نوع کاال مورد مصرف قرار نمیج) ک

  کاالي با دوامج)  ـ .تواند مانند سرمایه فیزیکی اجاره بگیرد صاحب سرمایه مالی نمیب)  ـرقابتی الف) ) 1

  اي کاالي سرمایهج) ـ د مانند سرمایه مالی اجاره بگیرد. توان صاحب سرمایه فیزیکی نمیب) ـ انحصاري الف) ) 2

  کاالي بادوامج) ـ  انند سرمایه فیزیکی اجاره بگیرد.تواند م صاحب سرمایه مالی نمیب) ـ انحصاري الف) ) 3

  اي کاالي سرمایهج) ـ تواند مانند سرمایه فیزیکی اجاره بگیرد.  صاحب سرمایه مالی نمیب) ـ رقابتی الف) ) 4

  ام گزینه صحیح است؟کد -126

  ست؟یزه فردي تولیدکنندگان االف) کدام یک جزء انگ

  ب) تولید و فراهم آوردن محصوالت مورد نیاز با استفاده از منابع طبیعی نیازمند چه چیزي است؟

  ج) دلیل فرستادن پیامبر چیست؟

  نشان دادن راهج)  نیازمند کار و تالش انسان ـب) کسب درآمد ـ الف) ) 1

  ناتوانی عقل در نشان دادن راه موفقیتج)  سرمایه مالی و فیزیکی کافی ـب) تأمین منافع شخصی ـ ) الف) 2

  ناتوانی عقل در نشان دادن راه موفقیتج)  نیازمند کار و تالش انسان ـب) نوع ـ  خدمت به همالف) ) 3

  ایی انسان  راهنمج)  سرمایه مالی و فیزیکی کافی ـب) آبادانی و موفقیت کشور ـ الف) ) 4

  هاي زیر صحیح است؟ گزینه از کدام یک -127

  . ....................وجود دارد؛ زیرا ....................قیمت از سطح تعادلی باالتر باشد در بازار آن کاال  الف) اگر

  زند؟ رفاه جامعه ضرر می ب) انحصارگر غیرقانونی چگونه به

  ؟گویند چه میتفاوت درآمد و هزینه به ج) 

  حقوقج)  کیفیت ـ با عرضه کاالي بیب) کنند. ـ  راي محصوالت خود خریدار پیدا نمیگروهی از تولیدکنندگان ب کمبود عرضه ـالف) ) 1

  حقوقج)  ـبا افزایش قیمت ب)  کنند. ـ راي محصوالت خود خریدار پیدا نمیگروهی از تولیدکنندگان ب مازاد عرضه ـالف) ) 2

  سودج)  کیفیت ـ با عرضه کاالي بیب) کنند. ـ  راي محصوالت خود خریدار پیدا نمیی از تولیدکنندگان بگروه کمبود عرضه ـالف) ) 3

  سودج)  ـبا افزایش قیمت ب)  کنند. ـ راي محصوالت خود خریدار پیدا نمیگروهی از تولیدکنندگان ب مازاد عرضه ـالف)  )4

  صحیح را انتخاب نمایید. گزینه -128

  تقدیر است؟ شایسته ،کند که در راه خدا جهاد میی همانند کس ،الف) چه کسی

  کند؟ ، به چه موضوعی اشاره می»دست آورده بود به  هاي خودرو بذر گندم خود را از گندم ،دم کاشتاولین انسانی که گن«ب) مثال 

  کننده سودمند باشد. تواند براي مصرف می ....................ج) انحصار طبیعی و قانونی مشروط به 

  جلوگیري از دخالت دولت به عنوان عامل بیرونیـ ج)  احیاب)  ـکوشد.  اش می اي ارتقاي سطح زندگیکسی که برالف) ) 1

  جلوگیري از دخالت دولت به عنوان عامل بیرونیج)  ـحیازت ب)  ـکند.  نوع خود نیز کمک می کند و به هم ش براي آبادانی و موفقیت کشور میکسی که تالالف) ) 2

  گذاري صحیح دولت مواظبت و مقرراتج)  ـحیازت ب)  ـکوشد.  اش می که براي ارتقاي سطح زندگی کسیالف) ) 3

  جلوگیري از دخالت دولت به عنوان عامل بیرونیج)  ـاحیا ب)  ـکند.  نوع خود نیز کمک می کند و به هم ش براي آبادانی و موفقیت کشور میکسی که تالالف) ) 4
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  ت؟کدام گزینه صحیح اس -129

هیـزات  اش را افزایش دهد اما به دلیل فرسودگی تج ظرفیت تولید کارخانه ،دافزایش قیمت کاالي خو اي قصد دارد به هنگام الف) صاحب کارخانه

  شود. کدام گزینه در رابطه با تولیدکننده صحیح است؟ موفق به انجام این کار نمی

  بایست از کدام بازار استفاده کنند؟ بسازند می هاي دولتی اهند ساختمانی براي یکی از ادارهب) اگر بخو

  کنندگان چیست؟ کننده بین رفتار اقتصادي تولیدکنندگان و مصرفج) عامل هماهنگ 

  قیمت کاالج)  مزایده ـب) ـ  .اش کم است شیب منحنی عرضهالف) ) 1

  کمبود یا مازاد عرضهج)  مناقصه ـب) اش باال است. ـ  کشش قیمتی عرضهالف) ) 2

  کمبود یا مازاد عرضهج)  مناقصه ـب) اش پایین است. ـ  کشش قیمتیلف) ا) 3

  قیمت کاالج)  مناقصه ـب) اش با شیب بیشتر است. ـ  منحنی عرضهالف) ) 4

  صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. - 130

  ایش علم اقتصاد بوده است.تالش فکري براي پیدا کردن بهترین روش براي استفاده از منابع و امکانات، پید الف) نتیجه

  ها بیشتر از سود باشد. شود که هزینه زمانی ایجاد می ،ب) ضرر

  هاي دیگر است. تخابی مستلزم از دست دادن انتخابج) قانون حیات انسانی این است که هر ان

    نادرستـ  ستدر ـ نادرست) 4  درست ـ نادرست ـ درست) 3  درست ـ نادرست ـ نادرست) 2  نادرستـ  نادرستـ  درست) 1

  قیمتی کاال را خریداري نمایند؟  مجبورند با هرمقدار ثابت است و خریداران به هر تعدادي که باشند  قیمت)، ـ (تقاضادر کدام یک از نمودارهاي  -131

1(  2(3(  4(  

  .را حساب کنیدسالیانه سود ویژه  مقابلبا توجه به جدول   -132

  

  

  ضرر 000,000,680) 1

  سود 680 ,000,000) 2

  سود 000,000,608) 3

  ضرر 000,000,608) 4

 
  

توانـد یـک پـنجم     او در مجموع میکند.  تولید می تومانمیلیون  200 ارزش هر کدام به ماشین 530 تعداد 93 سال در سازي ماشین کارخانه یک - 133

کارخانـه  . مشغول به کارند تومان هزار پانصد و میلیون یک حقوق ماهیانه هر کدام نفر با 56 کارخانه در این محصوالت خود را به فروش برساند.

  .بوده است تومان میلیون 920 عادلت و هزینه استهالك کارخانه ماس داده تخصیص تومان میلیون 640 اولیه مواد طول این یک سال، براي تهیه در

 را حساب کنید.سالیانه الف) سود حسابداري 

 ابزارهـاي  بـراي اسـتفاده از   توانـد  مـی  همچنین و اجاره بگیرد، تومان میلیون 70تواند  می دهد اجاره را کارخانه بخواهد کارخانه صاحب اگر) ب

 ؟چقدر است غیرمستقیم هزینهدر این صورت . یردبگ اجاره تومان میلیون 45 ماهیانه در محل کارخانه کارخانه

,الف) )1 , ,18 860 000 ,ـ ب) 000 ,70 ,الف) )2  000000 , ,17 750 ,ب) ـ 000000 ,45 000000 

,الف) )3 , ,18 860 000 ,ـ ب) 000 ,115 000 , الف) )4  000 , ,18 632 ,ب) ـ 000000 ,70 000000  

  دستگاه 560  سالیانه تعداد محصول

,  قیمت هر محصول ,4 000   ریال 000

  ارگرک 8  تعداد کارگر

  هزینه استهالك
1

5
  حقوق سالیانه کارگران 

,  حقوق ماهیانه کارگر ,15 000   ریال 000

,  سالیانه خرید مواد اولیه ,110 000   ریال 000

,  ماهیانه اجاره کارگاه ,80 000   ریال 000

,  هزینه فرصت ,50 000   تومان 000
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  :  مقابلبا توجه به نمودار   -134

  قدر است؟قرار دارد و درآمد تولیدکننده چ بازار در چه وضعیتی ،تومان 2500الف) در قیمت 

  مازاد و کمبود عرضه وجود ندارد؟   ،ب) در کدام قیمت

  قیمت تعادلی ب)  ــتومان 750000,ـود عرضه کمبالف) ) 1

  تومان   2000ب)  ـتومان  500000,ـکمبود عرضه الف) ) 2

  قیمت تعادلیب)  ـتومان  000,500 ـمازاد عرضه الف) ) 3

  تومان   2000ب)  ـ تومان750000, ـمازاد عرضه الف) ) 4

  ها پاسخ دهید.  با توجه به جدول زیر به پرسش  - 135

80,ر قیمت الف) د   قدر است؟کننده چ تومان درآمد تولید 000

10,ب) در قیمت   قدر است؟ان میزان پرداخت مصرف کنندگان چتوم 000

160,ج) میزان مازاد یا کمبود عرضه در سطح قیمت   قدر است؟ ومان چت000

,الف) )1 ,2 400 200,ب) ـ 000   واحد 60ج) ـ  000

600,ب)ـ  4000000,الف) )2   واحد   20ج)  ـ 000

,الف) )3 ,2 400 200,ب) ـ000   واحد  40ج)  ـ 000

200,ب) ـ4000000,الف) )4   واحد   40ج) ـ  000

  ))12و  9، 6، 3درس (ـ دهم  )درس اول و دوم((دوازدهم  علوم و فنون ادبی

  ؟نیستکدام گزینه از عوامل ایجاد نهضت بازگشت ادبی  -136

  و ارتباط اهل ذوق با ادب کهن ها کتاب) تاراج کتابخانه اصفهان و دسترسی مردم به 1

  رياز روسیه تزا یف جامعه بر اثر شکست ایران) تضع2

  ) توجه به ادبیات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان3

  هاي غربی و نشر کتاب هنویسی و ترجم ) رواج صنعت چاپ و روزنامه4

  :جز بهها از نظر تاریخ ادبیات صحیح است  همه گزینه - 137

  فهم است. هاي او ساده و روان و عوام نامهنویس فارسی در ایران است که زبان نمایش امهن) میرزا آقا تبریزي اولین نمایش1

  ) انجمن ادبی خاقان با هدف رهایی بخشیدن شعر فارسی از انحطاط و تباهی اواخر دوره صفوي توسط فتحعلی خان صبا تشکیل شد.2

  سیاسی و مطبوعاتی در تهران بود.خواندند. این امر به دلیل تمرکز فعالیت  شد اما مردم تهران بیشتر می ) روزنامه نسیم شمال در رشت منتشر می3

  خواهی شکل گرفت. نویسی همراه با نهضت آزادي ) در عصر بیداري به دلیل ایجاد ارتباط بین ادبیات و توده مردم نهضت ساده4

  صحیح است؟ »عارف قزوینی«م گزینه درباره امتن کد -138

  قش مؤثري داشت.خواهی ن هاي میهنی او در برانگیختن مردم و آزادي ها و ترانه ) تصنیف1

  خواهانه کشته شد. هاي آزادي ) آشنایی با سعدي طبع او را شکوفا ساخت. وي به دلیل ابراز اندیشه2

  خواه قرار نگیرد. دست بود. تفکرات شخصی او موجب شد در ردیف شاعران آزادي ) در طنز و هجو و هزل چیره3

  شود. که در نوع خود ابتکاري محسوب میهایی منظوم پدید آورده است  ) وي از شعرهاي غربی ترجمه4

  کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات صحیح است؟ -139

  الشعراي بهار است. تاریخ احزاب سیاسی ایران از ملک ،) تنها اثر حوزه ادبی و تاریخی در محدوده تاریخی مشروطه1

  هاي سیاسی بود. ) در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان2

  شاه قاجار آغاز شد. خانه در زمان ناصرالدین آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ) ترجمه 3

  سادة دورة بیداري بودند.دهخدا و چند تن دیگر، از پیشگامان نثر  امهشاه قاجار، علّ ناصرالدین) 4

  :جز بهاند؛  ها درست ذکر شده در مقابل آن  نویسندگان آثار تمام گزینه -140

  ) داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع2    یرزاده عشقی) سه تابلوي مریم: م1

  ) سرگذشت حاجی باباي اصفهانی: میرزا حبیب اصفهانی4  تقی بهار) تاریخ تطور نظم فارسی: محمد3

  عرضه  تقاضا  قیمت  ردیف

1  ,10 000  60  20  

2  ,20 000  50  30  

3  ,40 000  40  40  

4  ,80 000  30  50  

5  ,160 000  20  60  
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  ؟نیستنویسی نثر دوره بیداري  کدام مورد از عوامل مؤثر در ساده - 141

  ) تقلید از ادبیات اروپایی2    نگاري ) رواج و گسترش روزنامه1

  ها ) تغییر مخاطب نوشته4  ) روي آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی3

  هاي هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ نشانه -142

  »در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین / در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست«

1(/ / /              2(/ / /              

3(/ / /            4(/ / /              

  درستی ذکر شده است؟ وزن بیت زیر در کدام گزینه به -143

  »صما صخرةحاجت موري به علم غیب بداند / در بن چاهی به زیر «

  تعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) مف4  ) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع3  ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن2  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1

  دو صورت جدا کرد؟  توان به می ارکان کدام بیت را -144

1شود ما را سر نمی) اگر تو فارغی از حال دوستان یارا / فراغت از مسیر تو می  

  است خوردن مستسقی آب را حاصل وصل رهایی بود ز عشق / بیبه  ر) گفتم مگ2

  بر او شکرانه بودي گر بدادي ملک پرویزت در سخن گفتن /) لب شیرینت ار شیرین بدیدي 3

  حسیبت ند و موزون حرکات دلفریبت / متوجه است با ما سخنان بیا ) متناسب4

/«عالمت هجایی کدام بیت معادل  -145 / /            «است؟  

  ) دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم / هنوز وقت نیامد که بگذري ز گناهم؟1

  می شیشۀوخ و شنگ و با بربط و نی / کنجی و فراغتی و یک ) با شاهد ش2

  م جز به همان ره که توام راهنماییو) ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نر3

  دلی خبرم ) نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بی4

  :جز بهاند؛  هاي آوایی ناهمسان تشکیل شده همه ابیات از پایه -146

  خطا اي به کشیدهه تاج رضا / تو سر به جیب هوس در) سریر فقر ترا سرکشد ب1

  آرند و شاید / گر کند خواجو به معنی آن جماعت را امامی پرستان صورتش را سجده می ) بت2

  بلند / ور نه بگشادمیش بند از بند دست من به چرخ ) نرسد3

  زنی گر تیغ می رستی وف خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می ) آسوده4

  است؟» مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن«وزن کدام بیت  -147

  گفت گذر ؟گفت نظر / گفتم که ز کویت چه کنم ؟) گفتم که به رویت چه کنم1

  کند شود یاد سمن نمی کند / همدم گل نمی ) سرو چمان من چرا میل چمن نمی2

  کنم تا بیارمت) گر بایدم شدن سوي هاروت بابلی / صد گونه جادوي ب3

  ) مژده بده مژده بده یار پسندید مرا / سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا4

  :جز بهیک صورت دیگر نیز خواند؛   توان به ها را می وزن تمام گزینه -148

  ستفعلُ مستفعلُ مستَف) مستفعلُ م4  ) مفاعلُن فعالتُن مفاعلُن فَع3  ) مفعولُ مفاعلُن مفاعیلُن2  ) مستفعلُن مفاعلُ مستفعلُن فَعل1

  است؟ نرفتهکار  در کدام گزینه سجع مطرّف به -149

  دیدار تو درد و داغ است. است، بی چراغ) الهی اگر بهشت چون چشم و 2  پردازد.بت عیان با حق و) دل در روضه انس بنازد و جان در خل1

  طاعت خشک کند. ۀچشمیک کند و ریا دل تار ۀآیین) کبر 4  ) سرّش به آتش عشق بسوختند و جانش به مهر بیفروختند.3

  نوع سجع ذکر شده در مقابل کدام متن درست است؟ - 150

  )نبه نعت خشوع استوار استی: (متواز) اگر این مرد را دل ترسکار استی، دست وي 1

  : (مطرّف)اگر چه من در رتبت پایه ندارم و در این دکان سرمایه ندارم) 2

  و با خود به جفاست: (مطرّف)یست که از سبب دیدن رهاست س) به ناز ک3

  تواند: (متوازي) از شعاع وجود عبارت نمی ،داند ) عارف تو را به نور می4
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  کار رفته در کدام گزینه کمتر است؟ تعداد سجع به -151

  جامۀ بال بریدم.از هر دو جهان محبت تو گزیدم و ) 1

  جمجمۀ این بالغت بشنیدند.جا این صنعت بدیدند و  مردمان آن) 2

  ومی دیدم به صورت متساوي و به صفت متوازي.ق) 3

  د.رستۀ او به آرزو نرود و در بازار او خیانت ترازو نبو که معده در باد ر شهريبآفرین ) 4

  است؟ نرفتهکار  در کدام گزینه جناس تام به -152

  تو بت چرا به معلّم روي که بتگر چین / به چین زلف تو آید به بتگري آموخت      )1

  ها بر آتش چو نی سوختی وانی نی آموختی / که دلشکرلب ج) 2

  نپسندم که به جاي تو بود کس می ) تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هیچ3

  ) پیش رویت دگران صورت بر دیوارند / نه چنین صورت و معنی که تو داري دارند4

  کار رفته است؟ در کدام بیت هر دو جناس حرکتی و اختالفی به - 153

  یا با تو نگفتم که مرو در پی دل / نروم باز گر این بار که رفتم جستم) سعد1

  ست و خلق بر سخنش ه جز سعدي / که بر جمال تو فتنه) نماند فتنه در ایام شا2

  اندام سنگین دل / گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل  ) گرم بازآمدي محبوب سیم3

  ن / عهد تو منسوخ کرد ذکر اوایلمجنو ۀغص) قصه لیلی مخوان و 4

  در ابیات کدام گزینه موازنه به کار رفته است؟ -154

  چه نه پیمان دوست بود شکستیم نچه نه پیوند یار بود بریدیم / واالف) هر 

  چاره کسی که از تو ببرید / آسوده تنی که با تو پیوست ب) بی

  ه من نخواهم خواستمرادي ماست / مراد خویش دگربار ج) اگر مراد تو اي دوست بی

  د) دیر آمدي اي نگار سرمست / زودت ندهیم دامن از دست

  ) د ـ ج4  ) د ـ ب3  ) الف ـ ب2  ) الف ـ ج1

  :جز بهکار رفته است؛  ها موازنه به در همه گزینه - 155

  ) برند از براي دلی بارها / خورند از براي گلی خارها1

  درودي؟ گوید خواند سرودي؟ / چرا ساقی نمی ) چرا مطرب نمی2

  در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم / وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حیرانم) 3

  ) چرخ ار چه رفیع خاك پایت / عقل ار چه بزرگ طفل راهت4

  به کار رفته است؟» تکرار«در کدام بیت، بیشترین  -156

  ست خمارانگر آن ساقی که مستان راست هشیاران بدیدندي / ز توبه، توبه کردندي چو من بر د) 1

  مردي که ز شمشیر جفا روي بتابد / در کوي وفا مرد مخوانش که زن است آن) 2

  اي؟ ما نیز هم بد نیستیم اي / پس چون ز ما رنجیده اي وز حال ما پرسیده گفتم تو ما را دیده) 3

  چه گویمکه هر کجا صاحب حسنیست ثنا گفتم و وصفش / تو چنان صاحب حسنی که ندانم ) 4

  ؟نداردآرایی مصوت کوتاه  ت واجکدام بی - 157

  رود بر روي زرد بینم که اشکش می ) هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت / شمع می1

  گشت ) قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید / که پیش ناوك هجر تو جان سپر می2

  گه باشی / که به دنیا و به عقبی نبود پروایت ) عاشق صادق دیدار من آن3

  خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت / حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت) 4
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  :جز بهشود؛  آرایی مصوت کوتاه و صامت مشاهده می در همه ابیات هر دو واج -158

  رود روم کز کف عنانم می نشنوم / وین ره نه قاصد می ندرز کس میا نغنوم و ) شب تا سحر می1

  تصور من / چه جاي سرو که مانند روح در بدنی) چو سرو راست در چمنی در 2

  ) نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو / که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی3

  ) تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد / هیچ مجموع ندیدم که پریشان تو نیست4

  نوع جناس ناقص در کدام بیت متفاوت است؟ -159

  جا که سرود است و سرور است د است / پرواز به آنجا که نشاط است و امی ) پرواز به آن1

  ها ها / وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها وي مهر تو بر لب ) اي مهر تو در دل2

  زدم محراب می ۀگوش) ابروي یار در نظر و خرقه سوخته / جامی به یاد 3

  جا ببرد ) نیست در شهر نگاري که دل ما ببرد / بختم ار یار شود رختم از این4

  وجود دارد؟» آرایی ، تکرار و واجاشتقاق«در کدام بیت هر سه آرایه  -160

  ) همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندي / تا دگر عیب نگویند من حیران را1

  ) مالک ملک وجود حاکم رد و قبول / هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست2

  افروز را صباحت نیست این صبح جهان رود / کان ) شب همه شب انتظار صبح رویی می3

  ) هر صفتی را دلیل معرفتی هست / حسن تو بر قدرت خداي دالیل4

  ))چهارمتا انتهاي درس  اولاز درس (ـ دهم  اول)درس ((دوازدهم عربی زبان 

  ) 161ـ169( :* عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربیۀ*

  ما تبصر / و داؤك منک و ال تشعر:دواؤك فیک و  - 161

  از خویشتن است و آن را حس نکردي! ) داروهاي تو در خود توست و آگاه نبودي و مرض تو1

  کنی! و از خودت است ولی احساس نمیکنی و بیماري ت ) داروي تو در وجود توست ولی نگاه نمی2

  درك نخواهی کرد!خودت است و  هاي تو از کنی و بیماري ) دواي تو در وجود توست اما نگاه نمی3

  کنی! چه که درك نمی مرض تو است آنو  بینی چه که درون توست اما نمی ) داروي تو است آن4

  یکون ذلک المطر حقیقۀً و لیس فلماً خیالیاً؟: هل تظنّ أن -162

  پنداري که آن باران حقیقت باشد و یک فیلم خیالی نیست؟ ) آیا می1

  حقیقی باشد و فیلمی خیالی نبوده است؟ ) آیا تصور کردي که آن باران2

  کنی که آن باران حقیقت است و یک فیلم خیالی نیست؟ ) چگونه تصور می3

  هاي خیالی نیست؟ ) آیا پنداشتی آن باران حقیقتی باشد و از فیلم4

  یحتفل النّاس بهذا الیوم سنویاً و یسمونه مهرجان مطرالسمک: -163

  نامند! اران ماهی میبگرفتند و آن را جشنواره  ) این روز را مردم ماهانه جشن می1

  آن را همایش باران ماهی نامیدند!کنند و  ) در این روز مردم ساالنه شادي می2

  نامند! را جشنواره باران ماهی میگیرند و آن  ) مردم ساالنه این روز را جشن می3

  ند داد!نام خواه گیرند و به آن همایش باران ماهی ) مردم ماهانه این روز را جشن می4

  »:قد أفلح المؤمنون الّذین هم فی صالتهم خاشعون« -164

  سانی که در نمازشان متواضع هستند!شوند همان ک ) قطعاً مؤمنان رستگار می1

  اند! انی که در نمازها فروتن بودهکس  اند آن راستی که مؤمنان رستگار گشته ) به2

  اند! ازشان فروتنکه در نم، همانان اند هراستی که مؤمنان رستگار شد ) به3

  اند! کسانی که در نمازشان متواضع ) همانا مؤمنان به رستگاري رسیده بودند4
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  .....................پس » فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب إلّا اهللا« -165

  آمرزد. جز خدا گناهان را می کسی به ) براي گناهتان استغفار کنید و چه1

  کس جز خدا گناهان را نبخشیده است.   ان و هیچ) استغفار کردند براي گناهانش2

  آمرزد؟ جز خدا گناهان را می کسی به ) براي گناهانشان طلب آمرزش کردند و چه3

  جز خدا گناه را نیامرزیده است. ها و هرکس به ) طلب آمرزش کردند براي آن گناه4

  عین الصحیح فی الترجمۀ: -166

  اش را شبانه حرکت داد. که بنده ]خدایی[) سبحان الّذي أسري بعبده لیالً: پاك است 1

  إنّ إیران بالد جمیلۀ و شعبها مضیاف: قطعاً ایران کشوري زیبا است و مردمی مهربان دارد. )2

  ) طول قامۀ الزرافۀ ستّۀ أمتارٍ: اندازه قد زرافه شانزده متر است.3

  هل سوي لحم و عظم و عصب؟: آیا چیزي جز چربی و گوشت و پوست هستند؟ )4

  فی الترجمۀ: الخطاءعین  -167

  دهد. کلّ امرئٍ ما کان یحسنه: ارزش هر انسانی به آن چیزي است که آن را به خوبی انجام می قیمۀ) 1

  رساند. به تو سود می همنشینی کنیار نفعک: اگر با عطار إن جالست العطّ )2

  پذیرد. ) إنّ اهللا ال یعذر علی الجهل: قطعاً خداوند بر نادانی عذر نمی3

  ) خذوا الحقّ من أهل الباطل: حق را از اهل باطل گرفته بودند.4

  عین الصحیح فی التعریب:» کند پس او مزدور دشمن است. هرکس از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می« -168

1منکم شخصاً یدع2  ) من کان شاهد بینکم شخصاً کان یدعو إلی التفرقۀ فإنّه عامل العدو و إلی التجلّی فهو عمیل األعداء) ما کان رأي أحد  

3من رأي منکم أحداً ید4  ) من یري أحداً منکم دعا إلی التفرقۀ فإنّه عامل العدو (.عو إلی التفرقۀ فهو عمیل العدو  

  عین الصحیح فی المفهوم:» إذا ملک األراذل هلک األفاضل« -169

  فضل النّاس من جمع علم الناس إلی علمه) أ2  ) آب در کشتی هالك کشتی است / آب اندر زیر کشتی پشتی است  1

  ) ما ظلمهم اهللا ولکن کانوا أنفسهم یظلمون  4  جا دلیر غاالن آنشیر / درآیند ش ) چو بیشه تهی ماند از نره3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطاءعین  - 170

  ینِ فی السنَۀِ) تَحدثُ هذه الظّاهرَةُ مرَّت2َ  ) و اعتَصموا بحبلِ اهللاِ جمیعاً و ال تُفرَّقوا1

  ) فهذا یوم البعث و لکنّکُم کُنتم ال تَعلَمون4َ    ) إنَّ اهللاَ ال یضیع أَجرَ المحسنین3

  )171ـ173إلعراب و التحلیل الصرفی: (* عین الصحیح فی ا*

  »:عن سبیله ضلّهو أعلم بمن  ربکإنّ  أحسنبالّتی هی  لهمدجاو « -171

  فعل مع فاعله  » / ح س ن«) أحسن: فعل ماضٍ ـ مجرد ثالثی و أصله 2  المزیدة / الجملۀ فعلیۀٌ ) جادل: فعل أمرٍ ـ من األفعال1

  ) ضلّ: فعل ماضٍ من األفعال المزیدة باب تفعیل / الجملۀ اسمیۀ4ٌ  ) رب: اسم ـ جمع تکسیرٍ ـ مذکر / اسم إن3َّ

  کثیرةٍ: صورٍفی  سالمیۀاإل األمۀاتّحاد  یتجلّی -172

  ) األمۀ: اسم ـ مفرد مؤنث / مضاف إلیه و مجرور2  ضارع ـ من األفعال المجردة / الجملۀ فعلیۀٌ) یتجلّی: فعل م1

  إلیه و مجرور ) صور: اسم ـ مفرد مذکر / مضاف4  ) اإلسالمیۀ: اسم ـ جمع سالم للمؤنث / مفعولٌ به و منصوب3

  ؟السماءمن  تتساقط أسماکاًتري  أن تصدقهل  - 173

  به و منصوب ) أسماکاً: اسم ـ جمع سالم للمذکر و مفرده أسمک / مفعول2ٌ  فعلٌ مع فاعله» / تفعل«من باب  ـ مزید ثالثی ) تصدق: فعلٌ مستقبل1ٌ

  مجرور بحرف الجرّ» / فعال«) السماء: اسم ـ مثنّی علی وزن 4  ) تتساقط: مضارِع من األفعال المزیدة باب تفاعل / الجملۀ فعلیۀ3ٌ

  )174ـ180( :واب عن األسئلۀ التالیۀ* عین المناسب للج*

  فی التوضیحات: الخطاءعین  -174

  آخر: اإلعصار مکان) ریح شدیدةٌ تنتقل من مکان إلی 2  ) عرف البعض البعض اآلخر: التعارف1

  ) یعیش هذا الحیوان فی البحر أو النهر: السمک4  ) نوع من أنواع نزول الماء من السماء: المشمش3

  عین ما فیه التضاد: - 175

  .) هذا المطر حقیقی و لیس فلماً خیالیا2ً    .) أحسنوا إنّ اهللا یحب المحسنین1

  .) إنّ أکرمکم عند اهللا أتقاکم4    .) جعلنا السماء سقفاً محفوظا3ً
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  فی العملیات الحسابیۀ: الخطاءعین  -176

  ن) مئۀ تقسیم علی أربعۀ یساوي خمسۀ و عشری2  ) ستّون ناقص ثالثۀ یساوي سبعۀ و خمسین1

  ) سبعۀ زائد أحد عشر یساوي ستّۀ4  ) أربعۀ و عشرون فی اثنین یساوي ثمانیۀ و أربعین3

  »نذکر إبراهیم الّذي حاول أن ینقذ قومه من عبادة األصنام«کم فعالً مزیداً فی العبارة التالیۀ:  - 177

  ) ثالثۀ4  ) صفر3  ) واحد2  ) اثنان1

 عین الصحیح فی باب األفعال: -178

  عن عشّه بسرعۀ. (افتعال) یبتعد) هذا الحیوان 2  الطائر من خداع العدو ویطیر. (تفعیل) یتأکّد) 1

  إیجاد التفرقۀ. (تفاعل)   یحاول) ذلک الرجل 4  علی األرض. (مفاعلۀ) تتساقط) عندما یفقد سرعته 3

 النافیۀٌ للجنس:» ال«عین  -179

  اً و ال ضرّاً) ال أملک لنفسی نفع2  ) ال تسبوا الّذین یدعون من دون اهللا1

  ) ال فقر أشد من الجهل4  ) ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون3

 کم عدد الحروف المشبهۀ بالفعل؟ -180

  »إنّ اهللا لذوفضل علی الناس و لکنّ أکثر الناس ال یشکرون«

  ) صفر4  ) واحد3  ) اثنان2  ) ثالثۀ1

  )هاي درس هشتم)از درس پنجم تا انت(ـ دهم  )درس اول و دوم((دوازدهم  تاریخ

  واقعیت قتل امیرکبیر و ستایش امیرکبیر به ترتیب درکدام منابع تاریخی ذکر شده است؟ -181

  ) تاریخ بیداري ایرانیان ـ افضل التواریخ2    گشا ) تاریخ ذوالقرنین ـ تاریخ گیتی1

  ) صدرالتواریخ ـ حقایق االخبار ناصري4  ) حقایق االخبار ناصري ـ صدرالتواریخ3

 ر دوره زندیه به مرکز مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شد؟کدام شهر د -182

  ) بندر لنگه4  ) بندر چابهار3  ) بندر انزلی2  ) بندر بوشهر1

 کردند؟ اي در امور داخلی عثمانی دخالت می کشورهاي اروپایی به چه بهانه -183

  ) دریافت امتیازات تجاري و گمرکی2    طلبی سیاسی و نظامی ) توسعه1

  ها ) دفاع از حقوق اقلیت4  مذهبی در درون جهان اسالم) حل اختالفات 3

 ترین دستاورد انقالب باشکوه انگلستان چه بود؟ بزرگ -184

  ) رقباي بزرگی چون اسپانیا و فرانسه را شکست داد2    شد احیاء) نظام سلطنت دوباره 1

  ) گسترش مستعمرات انگلستان4  کننده اختیارات پادشاه قدرت و تعیین شأن) مجلس م3

  هاي چینی صورت گرفته است؟ کدام از اقدامات زیر در کدام سلسلههر  -185

  »سیوس ـ راه یافتن آیین بودا به چینوهاي کنف تکمیل دیوار بزرگ چین ـ گشایش جاده مشهور ابریشم ـ مخالفت با اندیشه«

  ) هان ـ چه این ـ هان ـ چه این4  ـ هان) چه این ـ چه این ـ هان 3  ) هان ـ چه این ـ چه این ـ هان2  ) چه این ـ هان ـ چه این ـ هان1

  اي یافت و کدام قسمت جامعه رومی به شدت تحت تأثیر تعالیم حضرت مسیح (ع) قرار گرفتند؟ سابقه دین مسیحیت در زمان کدام امپراتور روم رونق بی - 186

  ) اسپارتاکوس ـ فرهنگ و مردم4  ري) اوکتاویان ـ هنر و معما3  ) ژولیوس سزار ـ اقتصاد و اخالق2  ) کنستانتین ـ فرهنگ و اخالق1

  در زمان کدام پادشاه و توسط چه کسی خط میخی خوانده شد؟ -187

  ارنست هرتسفلد ـ) محمد شاه 4  راولینسون) محمد شاه ـ سرهنري 3  ) ناصرالدین شاه ـ ارنست هرتسفلد2  ) فتحعلی شاه ـ آرتور پوپ1

  کدام گزینه زیر به شهرهاي ایالمیان اشاره دارد؟ - 188

  ) جیرفت ـ شهر سوخته ـ چغامیش4  ) انزان ـ جیرفت ـ شهداد3  ) انشان ـ سیمش ـ شوش2  ـ سیلک ـ انشان) شوش 1

  دست آمده است؟ که از آن اطالعات تاریخی ارزشمندي به نیستشناسی  ها و تحقیقات جدید باستان کدام گزینه حاصل کاوش -189

نشـینی و   ین هزار سال پیش قبل از مهـاجرت اقـوام آریـایی سـاکنان فـالت ایـران بـه یکجـا        هاي جدید نشان داد که چند شناسی و پژوهش هاي باستان ) کاوش1

  اي را بنیان نهادند. کشاورزي روي آوردند و تمدن نسبتاً پیشرفته

  .بندي جدیدي بود که مورخان از تاریخ ایران در دوره باستان ارائه دادند شناسی در دو قرن گذشته تقسیم ) نتایج تحقیقات باستان2

  هاي پادشاهی مادي تا ساسانیان ) شناخت سلسله3

  هاي پادشاهی ایالمی تا مادي ) شناخت سلسله4

هاي حکومتی ایران باستان از کدام سلسله اطالع و شناخت نسبتاً درخور توجهی داشـتند؟   مورخان تا دویست سال پیش در میان سلسلهعموم  -190

  سلسله چندان شناختی نداشتند؟از کدام سلسله تا حدودي اطالع داشتند و از کدام 

  ) ساسانیان ـ اشکانیان ـ هخامنشیان4  ) اشکانیان ـ ساسانیان ـ ماد3  ) ساسانیان ـ ایالم ـ اشکانیان2  ) ماد ـ ساسانیان ـ اشکانیان1
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  ))5تا انتهاي درس  3از درس (ـ دهم  ))32تا ابتداي مدیریت روستاها (صفحه  2و  1درس ((دوازدهم  جغرافیا

  هولوکو در مجارستان، در کجا شکل گرفته است؟ يولیه روستاهسته ا -191

  خیز و کشاورزي هاي حاصل ) پیرامون زمین4  هاي قلعه ) پیرامون دیواره3  ) پیرامون آب2  گاه) پیرامون معبد1

  ....................هاي جهان  از اولین مگاال پلیس -192

  )ـ یوکوهاما توکیو( ا واشنگتن) و متروپل ژاپنحده آمریکا از (بستن تپلیس شمال شرق ایاالت مت) مگاال1

  )توکیو ـ یوکوهاما( حده آمریکا از (بستن تا واشنگتن) و مگاالپلیس ژاپنپلیس شمال شرقی ایاالت مت) مگاال2

  )توکیو ـ یوکوهاما( ده آمریکا از (بستن تا واشنگتن) و مگاالپلیس ژاپنپلیس شمال غرب ایاالت متح) مگاال3

  )توکیو ـ یوکوهاما( حده آمریکا از (بستن تا نیویورك) و مگاالپلیس ژاپنمال شرق ایاالت مت) متروپل ش4

  هاي مختلف خود جاي داده است؟ هاي پراکنده را در بخش مانیل از شهرهاي این کشور آسیایی زاغه -193

  ) پاکستان4  ) هندوستان3  ) فیلیپین2  ) اندونزي1

  شود؟ اي در شهرهاي بزرگ می موجب پیدایش چه پدیده هاي شغلی و نداشتن تخصص محدود بودن فرصت -194

  ) بیکاري فصلی2  ) مشاغلی مانند کارگر موقتی و روزمزد1

 ) مشاغل رسمی و غیررسمی4    ) مهاجرت از شهرها3

  اند و شیب عمومی آن در کدام قسمت بیشتر است؟ هاي تالش در چه جهتی کشیده شده کوه -195

  ) شمالی ـ جنوبی، سمت آذربایجان4  سمت آذربایجان ) شرقی ـ غربی،3  جنوبی، سمت خزر ) شمالی ـ2  ) شرقی ـ غربی، سمت خزر1

  هاي تغییرات اقلیمی است؟ دشت ارژن در فارس حاصل کدام فعالیت است و کدام گزینه یکی از نشانه -196

  ها وفانت) فرسایش بادي ـ بروز 2  هاي جوي ) انباشت مواد حاصل از فرسایش ـ پراکندگی ریزش1

  ها وفانت) انحالل مواد آهکی ـ بروز 4    سالی ایش بادي ـ خشک) فرس3

  دهد؟ ها را نشان می ترتیب کدام جلگه به 4و  3و  2و  1شده ایران شماره  هدر نقشه داد -197

  

  ) جلگه مغان ـ خوزستان ـ میناب ـ مازندران1

  فارس ـ جلگه باهوکالت  ) جلگه میاندوآب ـ جلگه کناره خلیج2

  ـ جلگه باهوکالت ـ خوزستان ـ گرگانرود  ) جلگه تلخه3

  ) جلگه مغان ـ جلگه خوزستان ـ مازندران ـ باهوکالت4

  

  باشد؟ هاي کوهستانی ایران می یک از سرزمین هاي زیر مربوط به کدام هر کدام از گزاره -198

  »هاي موازي هاي دیواره مانند با دره خوردگی هاي خضر زنده، چین هاي مریخی، کوه ناهمواري«

  هاي شرق و جنوب شرقی قه کوهستانی مرکزي ـ منطقه کوهستانی غربی ـ کوه) منط1

  هاي شرق و جنوب شرقی ـ منطقه کوهستانی مرکزي ـ منطقه کوهستانی غربی   ) کوه2

  ) منطقه کوهستانی شمال ـ منطقه کوهستانی غرب ـ منطقه کوهستانی مرکزي3

  ه هاي شرق و جنوب شرقی) منطقه کوهستانی مرکزي ـ منطقه کوهستانی شمال ـ کو4

دهنـده   اند و کدام شکل نشـان  رو شده هاي اخیر است که کشورها با آن روبه مشکالت محیط زیستی مربوط به آب و هوا در سال ءکدام مورد جز -199

  وارونگی دما است؟

 ) افزایش دما، سقوط بهمن ـ یخبندان1

  

 زایی ـ خشکسالی ) آلودگی هوا ـ بیابان2

  

 بندانوقوع سیل ـ یخ زایی ـ ) بیابان3

  

زایی ) آلودگی هوا ـ افزایش دما ـ بیابان4
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  شود؟ کدام توده هوا در فصل سرد سال موجب ریزش باران در شمال غربی ایران می -200

  ) سیبري4  ) موسمی  3  ) سودانی2  ) مرطوب1

  ))7تا انتهاي درس  5از درس (ـ پایه دهم  )2و  1درس ((پایه دوازدهم  شناسی جامعه

  ریزد؟ شود و جهان اجتماعی فرو می ی کدام عامل، زندگی اجتماعی ما مختل میدر پ -201

  ) نبودن آگاهی و دانش عمومی2  هاي عمیق جهان اجتماعی ) فروریختن الیه1

  ) تعارض فرهنگی و از بین رفتن هویت4  هاي سطحی ) از بین رفتن عقاید و ارزش3

  هایش تولید کند؟ هایی، دانش الزم براي کنششود تا انسان مجبور نباشد به تن کدام عامل سبب می -202

  عمومی ) استفاده از دانش2    ) آفرینش انسان براساس جبرگرایی1

  پذیري و آموزش مداوم ) جامعه4    دیگر ها در کنار یک ) زیستن انسان3

  ؟کند نمیسوب داند و کدام علوم را علم مح ترتیب کدام علم را دانش علمی می جهان متجدد براساس هویت دینی خود، به -203

  ) علوم انسانی ـ علوم طبیعی و فراانسانی2  ) علم تجربی ـ علوم عقالنی و وحیانی1

  ) علوم طبیعی و فراانسانی ـ علوم انسانی4  ) علوم عقالنی و وحیانی ـ علم تجربی3

  شود؟ اعی خود شریک میمهاي سایر ساکنین جهان اجت ها و دانش اي از آگاهی انسان از کدام طریق در مجموعه - 204

  پذیري از طریق خانواده و آموزش در مدارس ) جامعه2  ها از طریق فرهنگ سلطه و استکبار ) انتقال دانش1

  ها ها و دانش ) بررسی تمام جوانب آگاهی4    ) تولد و ورود به جهان اجتماعی3

  تر از علوم طبیعی است؟ بینی در علوم اجتماعی، پیچیده به کدام دلیل پیش -205

  هاي طبیعی است. بزار انسان جهت غلبه بر محدودیت) علوم طبیعی، ا1

  دهد. گیري از حوادث طبیعی را می ) علوم اجتماعی به انسان قدرت پیش2

  کنند. ها با استفاده از دانش عمومی و علمی خود، طبیعت را نابود می ) انسان3

  هاي اجتماعی، آگاهانه و ارادي است. ) کنش انسان و سایر پدیده4

  ؟شود نمیهاي زیر، مورد بحث علوم انسانی هست و درباره کدام موارد در علوم انسانی بحث  یک از موضوع مترتیب کدا به - 206

  ها هاي غیرارادي انسان هاي انسان و پیامدهاي آن ـ فعالیت ) کنش2  پذیري ها ـ تشویق و تنبیه براي جامعه هاي عمومی و علمی انسان دانش) 1

  ها از جهان اجتماعی خود ـ جهان تکوینی و ذهنی ) آگاهی انسان4  شناسی ـ علوم طبیعی و جامعه ) علوم اجتماعی و مباحث انتقادي3

  هاي زیر صحیح است؟ یک از گزاره کدام -207

  کند. هاي اجتماعی افراد را بررسی می ) علوم انسانی، کنش2  تر از علوم اجتماعی است. ) موضوع علوم انسانی عام1

  شود. ) علوم انسانی بخشی از علوم اجتماعی محسوب می4  کند. هاي انسانی را مطالعه می ) علوم اجتماعی، پیامدهاي کنش3

  زنند؟ دانشمندان علوم اجتماعی، با کشف قواعد و نظم جهان اجتماعی، دست به انجام کدام اقدام می -208

  کنند. میهاي بیشتري براي انسان جهت تسلط بر طبیعت ایجاد  ) فرصت1

  بخشند. نظم تکوینی می ) به زندگی روزانه انسان2

  گردند. هاي احتمالی در زندگی می ) سبب در امان ماندن انسان از آسیب3

  توانند تأثیر اجتماعات بر زندگی ما را توضیح دهند. ) می4

  شود؟ یک از موارد زیر محسوب می شناسی علم شناخت کدام شناسان، جامعه بنا بر دیدگاه برخی جامعه -209

  ) جهان ذهنی و جهان فرهنگی2    نیال) علوم طبیعی و علوم عق1

  ها و عقاید بنیادین و سطحی ) ارزش4  ) کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی3

  اند؟ شناسی مانند تبیینی، تفسیري و انتقادي، بر کدام اساس شکل گرفته هر یک از رویکردهاي موجود در جامعه -210

  م طبیعی) دوري و نزدیکی به علو2    ) دوري و نزدیکی به علوم اجتماعی1

  ) دوري و نزدیکی به علوم عقالنی4    ) دوري و نزدیکی به علوم انسانی3
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  شناسی کالن است؟ کدام گزینه، موضوع مورد مطالعه جامعه -211

  هاي بنیادین و کالن جهان اجتماعی ) عقاید و ارزش2  هاي اجتماعی کالن ) ساختار اجتماعی و سایر پدیده1

  شناسی ) عقاید کالن و انواع رویکردهاي اصلی جامعه4  ماعی بنیادینهاي اجت ) کنش اجتماعی و سایر پدیده3

  شناسانی که نگاه خطی به تاریخ بشر دارند، صحیح است؟ کدام گزینه، درباره دیدگاه جامعه -212

  هاي اجتماعی و جوامع بشري تکوینی است. ) نظم میان جهان2  رسند. هاي اجتماعی به سعادت می ) همه جوامع بشري و جهان1

  هاي اجتماعی در یک مسیر واحد هستند. ) تمام جوامع و جهان4  دیگر نیست. هاي اجتماعی شبیه یک یک از جوامع و جهان هیچ) 3

  آید؟ جهان اجتماعی براساس کدام امر، پدید می -213

  ) آگاهی و اراده افراد انسانی2    ) کنش اجتماعی و پیامدهاي آن1

  و آموزش پذیري ) جامعه4    هاي بنیادین ) عقاید و ارزش3

  توان ارزیابی کرد؟ هاي اجتماعی مختلف را بر کدام اساس می جهان -214

  هاي دانش علمی ها و ظرفیت ) افق4  ) علوم عقالنی و وحیانی3  هاي عمیق و بنیادین ) الیه2  شانهای ها و ارزش ) آرمان1

  یک از مفاهیم است؟ عبارت زیر، مربوط به کدام -215

  »گویند. ها هستند، می که اعضاي یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آنهاي مشترکی  به مجموعه اهداف و ارزش«

  ) هنجار اجتماعی4  ) آرمان اجتماعی3  ) عدالت اجتماعی2  ) نهاد اجتماعی1

 1از درس (ـ دهم  )4تا انتهاي درس  1از درس (یازدهم )) ـ 20تا ابتداي صفحه  2(از صفحه  3تا آخر درس  1 درس((دوازدهم  فلسفه و منطق

  )))4تا انتهاي درس 

  اند؟ مغالطات را به چه چیزي تشبیه نموده -216

  ها مبارزه کرد. هایی که باید با آن ) بیماري1

  گیرد. ها را دربرمی ) علم پزشکی که انواع بیماري2

  کند. ها را بیان می هاي پیشگیري و درمان آن ها و روش ) علم پزشکی که انواع بیماري3

  ها بر حذر بود. دچار شدن به آن هایی که باید از ) بیماري4

  ....................اند غیر از  ها مترادف تصدیق همه گزینه -217

  ) جمله خبري صادق4  ) ادراك همراه با حکم3  ) قضیه صادق با فعل ربطی2  ) جمله1

  در مورد بحث مغالطه در منطق کدام عبارت درست است؟ -218

  ) ایجاد تمایز دقیق میان مغالطات در بحث مغالطه داراي اهمیت است.2  شود.بندي مشخصی از مغالطات ارائه می  ) امروزه دسته1

  مغالطه قرار داد. دتوان در ذیل دو یا چن ) برخی عبارات را می4  ) مغالطه همان جمله غلط یا عبارت غلط است.3

  در مورد کدام نوع مغالطه است و از چه جهتی؟» اشتراك لفظ دائم رهزن است«تعبیر مولوي به  -219

  ترین انواع خطاهاي ذهنی است. ) اشتباه گرفتن کلماتی که معناي مشترکی دارند ـ یکی از شایع1

  ترین انواع خطاهاي ذهنی است. ) اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترك دارند ـ یکی از شایع2

  ترین انواع خطاهاي ذهنی است. ) اشتباه گرفتن کلماتی که معناي مشترك دارند ـ یکی از مهم3

  ترین انواع خطاهاي ذهنی است. ) اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترك دارند ـ یکی از مهم4

  ....................است زیرا  ....................مفهومِ خداوند یک مفهوم  -220

  ) جزئی ـ قابلیت انطباق بر افراد متعدد را ندارد.2  ) کلی ـ قابلیت انطباق بر افراد متعدد را ندارد.1

  ) جزئی ـ بیش از یک مصداق واقعی خارجی ندارد.4  ) کلی ـ قابلیت انطباق بر افراد متعدد را دارد.3

  ها از نظر هندسی چه حالتی دارند؟ هاي آن هاي چهارگانه است و دایره یک از نسبت کدام ترتیب به» انسان و ایستاده«و » انسان و مسلمان«نسبت  - 221

  ) مطلق ـ من وجه ـ متداخل ـ متقاطع2  طع) من وجه ـ من وجه ـ متقاطع ـ متقا1

  ) مطلق ـ تساوي ـ متداخل ـ منطبق4  ) من وجه ـ مطلق ـ متقاطع ـ متداخل3

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه                                                                     »14«صفحه 

 محل انجام محاسبات

 

رسیم یعنـی نسـبت مفهـوم     می ....................کنیم و به مفهومی  آغاز می ....................بندي درست از مفهوم  بندي مفاهیم در یک دسته در دسته - 222

  است. ....................قسام با یکدیگر نسبت و نسبت ا ....................به هر یک از اقسام خودش نسبت  تقسیم شده

  ) عام ـ خاص ـ تساوي ـ عموم و خصوص مطلق2  ) کلی ـ جزئی ـ عموم و خصوص مطلق ـ تباین1

  ) کلی ـ جزئی ـ تساوي ـ عموم و خصوص مطلق4    ) عام ـ خاص ـ تساوي ـ تباین3

  است؟ نشدهدرستی بیان  هاي زیر به نام کدام تعریف از تعریف -223

  ) معلم مثل ارسطو و فارابی (تعریف از طریق ذکر مصادیق)2  ) حیوان یعنی جاندار (تعریف لفظی)1

  ) جیوه یعنی فلز مایع (تعریف مفهومی)4  ) غول مثل غول چراغ جادو (تعریف از طریق ذکر مصادیق)3

  ....................توان گفت  می» حیوان راست قامت«در مورد تعریف انسان به  -224

  ) تعریف مانع هست ولی جامع نیست.2    ) تعریف لغوي از انسان است.1

  ) تعریف جامع و مانع نیست.4  ) تعریف جامع هست ولی مانع نیست.3

  اي آن به کدام صورت خواهد بود؟ه اي است و دایره هاي چهارگانه چه رابطه رابطه تفکر با تفکر فلسفی از نظر منطقی و نسبت -225

  ) عموم و خصوص من وجه ـ متقاطع ـ از جهتی اعم و از جهتی اخص از یکدیگرند.1

  ) عموم و خصوص مطلق ـ متداخل ـ اعم بودن تفکر و اخص بودن تفکر فلسفی2

  ) عموم و خصوص مطلق ـ متداخل ـ اعم بودن تفکر فلسفی و اخص بودن تفکر3

  من وجه ـ متقاطع ـ تفکر اعم از تفکر فلسفی و تفکر فلسفی اخص از تفکر است. ) عموم و خصوص4

  مبانی و زیربناهاي علوم در کدام دانش قرار دارند و مثال درس براي آن کدام است؟ -226

  شناسی ـ آیا روش حسی تجربی قابل اعتماد است؟ ) معرفت2  ) وجودشناسی ـ هستی علت است یا معلول؟1

  ) فلسفه علوم طبیعی ـ حدود و توانایی شناخت انسان تا کجاست؟4  ـ آیا اصالت با فرد است یا جامعه؟هاي مضاف  ) فلسفه3

  ....................و یافتن  ....................است یعنی آموختن  ....................اندیشیدن فیلسوفانه غور در  -227

  نادرستی باورهاباورهاي مربوط به زندگی ـ چرایی ـ دالیل درستی یا ) 1

  ) باورهاي مربوط به زندگی ـ چیستی ـ تعریف درست زندگی2

  هاي فلسفی دالیل درستی یا نادرستی دیدگاه) باورهاي مربوط به هستی ـ چرایی ـ 3

  هاي فلسفی ) باورهاي مربوط به هستی ـ چیستی ـ تعریف درست از دیدگاه4

  ؟نیستیک از موارد زیر جزو فواید فلسفه در زندگی  داند؟ و کدام ترین فیلسوف تاریخ، هدف فلسفه را چه چیزي می بزرگ - 228

  ها ) هدایت انسان به سمت آزادي حقیقی ـ دوري از مغالطه1

  ها شناسی در انسان ـ دوري از مغالطه ) ایجاد خودآگاهی و خویشتن2

  شناسی در انسان ـ آموزش راه صحیح تفکر ) ایجاد خودآگاهی و خویشتن3

  ـ آموزش راه صحیح تفکر حقیقی به سمت آزادي) هدایت انسان 4

  .................... توان گفت نمیدر مورد آغاز تاریخی فلسفه  - 229

  توان زمان و مکانی آغازین تعیین کرد. ) براي هیچ دانشی نمی1

  اند. اند که درباره مسایل فلسفی اندیشیده ) احتماالً هر جا تمدنی شکل گرفته است کسانی بوده2

  تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد. وجه نمی  ات امروز ما به هیچ) اطالع3

  گاه حکیمان خداپرست بوده است. خیز و زیست هاي فلسفه ) ایران باستان یکی از سرزمین4

دست آمده اسـت؟ ایـن    زیسته است؟ افکار او از چه طریقی به دانند؟ در چه قرنی می مورخان فلسفه، نخستین اندیشمند یونانی را چه کسی می -230

  دانست؟ فیلسوف اولین عنصر را چه چیزي می

  هاي او ـ اعداد و اصول اعداد ) فیثاغورث ـ قرن ششم پیش از میالد ـ آثار و نوشته1

  هاي فیلسوفان بعدي ـ اعداد و اصول اعداد ) فیثاغورث ـ قرن پنجم پیش از میالد ـ نوشته2

  هاي او ـ آب ر و نوشته) تالس ـ قرن پنجم پیش از میالد ـ آثا3

  هاي فیلسوفان بعدي ـ آب ) تالس ـ قرن ششم پیش از میالد ـ نوشته4
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برهان وجوب و امکان در اثبات چه چیزي است؟ از چه کسی است؟ کدام مسأله فلسفی پایه این برهان اسـت؟ فلسـفه تومیسـم تحـت تـأثیر       -231

  هاي چه کسانی بود؟ دیدگاه

  ن ماهیت و وجود ـ ابن سینا و ابن رشد) وجود خدا ـ ابن سینا ـ فرق بی1

  ابن سینا و ابن رشد ) بطالن تسلسل علل ـ فارابی ـ مغایرت وجود با ماهیت ـ2

  ) بطالن تسلسل علل ـ فارابی ـ مغایرت وجود با ماهیت ـ بیشتر ابن سینا و تا حدودي ابن رشد3

  ا و تا حدودي ابن رشد) وجود خدا ـ ابن سینا ـ فرق بین ماهیت و وجود ـ بیشتر ابن سین4

  چه نوع وجودي هستند؟ ترتیب به» الباري، خداوند شریک ،گالبی پرنده، غول، روح، آخرت«مفاهیم  -232

  الوجود الوجود بالذات ـ واجب الوجود بالذات ـ ممتنع الوجود بالذات ـ ممکن الوجود بالذات ـ ممکن الوجود بالذات ـ ممکن ) ممتنع1

  الوجود بالذات   الوجود بالذات ـ واجب الوجود بالذات ـ ممتنع الوجود بالذات ـ ممکن الوجود بالذات ـ ممکن متنعالوجود بالذات ـ م ) ممتنع2

  الوجود بالذات الوجود بالذات ـ واجب واجب الوجود بالغیر ـ ممتنعالوجود بالغیر ـ  بالغیر ـ واجبالوجود  الوجود بالذات ـ ممتنع ) ممکن3

  الوجود الوجود ـ واجب الوجود بالذات ـ ممتنع الوجود بالذات ـ ممکن الوجود بالذات ـ ممکن ـ ممتنعالوجود بالذات  ) ممکن4

  ....................گویند مانند  می ....................موضوعی که نسبت به محمولِ وجود، رابطه محال دارد را  -233

  الوجود ـ اژدهاي هفت سر ) ممتنع4  سر  الوجود ـ اژدهاي هفت ) ممکن3  اريالب الوجود ـ شریک ) ممتنع2  الباري الوجود ـ شریک ) ممکن1

  کدام عبارت در مورد نظر دکارت در بحث منشاء پذیرش درك رابطه علیت درست است؟ - 234

  نهد. ) انسان از طریق حس رابطه علیت را بنا می2  هاي علت و معلول نیازمند تجربه و آموزش است. ) یافتن مصداق1

  آید. دست نمی ) اصل علیت یک قاعده عقلی است و از تجربه به4  .ها است حاصل توالی پدیده ) اصل علیت3

  ؟نیستکدام عبارت در ارتباط با اصل سنخیت علت و معلول درست  -235

  ) طبق این اصل معلول ویژه علت ویژه دارد.1

  کنند. ها طبق این اصل رفتار می ) از نظر فیلسوفان همه انسان2

  ویند این اصل نیز مانند خود اصل علیت یک اصل عقلی است.گ ) فیلسوفان می3

  یابد. ) با قبول این اصل از نظر برخی فالسفه نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی می4

  )2و  1(دروس  شناسی روان

  یادگیري در ارتباط با کدام گزینه است؟ - 236

  ) عوامل محیطی4  ) رسش یا پختگی3  ) عوامل وراثتی2  ) آمادگی خاص نهفته1

  شود، کدام گزینه در رابطه با هفت سال سوم زندگی است؟ سالگی به سه مرحله تقسیم می 21در اسالم مراحل رشد انسان تا  -237

  صورت آمرانه رفتار شود. ) نباید با او به2  ها رهنمون ساخت. ها و دوري از زشتی او را به ارزشباید ) 1

  ید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد.) با4  ها را به او فهماند. ها و زیبایی ) باید زشتی3

  هاي جنسی اولیه کدام است؟ ویژگی -238

  دهد. ) تغییر اساسی دوره نوجوانی است که با بلوغ جنسی رخ می2  گذارند. ) تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می1

  یرمستقیم در تولیدمثل نقش دارند.طور غ هایی که به ) ویژگی4  اند. ) تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت3

مند به مسـائل ارزشـی اسـت. اگـر ایـن نوجـوان        ساله را در نظر بگیرید که داراي هوش متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی و عالقه 16دختري  -239

  دهد. او را شکل می ....................ها  آل هایی مثل نقاش شدن براي خود داشته باشد این ایده آل ایده

  هاي روحی و اخالقی ) ویژگی4  ) خود واقعی3  هاي فردي ) ویژگی2  د آرمانی) خو1

هایی دارید؟ این سؤاالت در رابطه بـا کـدام موضـوع     کنید؟ چه ویژگی آید؟ چه رشته دانشگاهی را انتخاب می شما از چه چیزهایی خوشتان می - 240

  شود؟  مطرح می

  ) رشد اخالقی در دوره کودکی4  رشدشناسی  ) روان3  ) رشد اجتماعی در دوره کودکی2  ) هویت1
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  شود؟ یند چه نامیده میاکنید، این فر  هاي انتخابی می شما شروع به تفسیر محرك -241

  ) حل مسئله4  ) توجه3  ) ادراك2  ) تفکر1

  مثالی براي کدام گزینه است؟» کنند کودکان حرکات مادران را با چشم ردیابی می«عبارت  -242

  هده) مشا4  ) رفتار3  ) احساس2  ) شناخت1

هـاي دودزا و   عالوه بر قرارگیري روي مدار استوا و تابش مستقیم آفتاب، عوامل دیگري مانند قطع شدن درختان و افزایش جمعیـت و کارخانـه   - 243

  دهد؟ هاي علمی را نشان می یک از سلسله مراتب بیان اند. این عبارات کدام تر شدن مناطق روي خط استوا شده گرمازا، باعث گرم

  ) مسئله4  ) اصول یا قوانین3  فرضیه) 2  ) نظریه1

  شناسی استفاده کرده است؟ آوري اطالعات در روان اگر محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدي را سازمان دهد از کدام روش جمع -244

  ) مشاهده4  ) آزمون3  ) مصاحبه2  نامه ) پرسش1

شود. این مثال کـدام نـوع رشـد در دوره     این کار را انجام دهد خشمگین می سواري کند. اگر نگذاریم که خواهد دوچرخه ساله است و می 5علی  - 245

  دهد؟ کودکی را نشان می

  )جسمانی ـ حرکتی4  ) هیجانی3  ) اخالقی2  ) شناختی1

  است؟ نادرستکدام گزینه  -246

  سازي حافظه خود هستند. ) نوجوانان برخالف کودکان قادر به ظرفیت1

  ها، پختگی الزم را ندارند. کارگیري این توانایی هاي شناختی دارندکه کودکان در نحوه به اي در توانایی د فزاینده) نوجوانان در مقایسه با کودکان، رش2

  ) پردازش غالب نوجوانان مفهومی است.3

  لحظه هستند.  به  ) نوجوانان برخالف کودکان، قادر به نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه4

  جنبه رشد در کودکی کدام است؟ ترین ترین و شاخص ابتدایی - 247

  ) رشد جسمانی ـ حرکتی4  ) رشد اجتماعی3  ) رشد شناختی2  ) رشد هیجانی1

  است؟ نادرستکدام گزینه  -248

  سازي است. زدایی و روشن ) دانشمند در موقعیت نامعین به دنبال ابهام1

  یند به جریان یک عمل اشاره دارد.ا) فر2

  شناختی هستند. هاي روان دن ویژگیها ابزاري براي کمی کر نامه ) پرسش3

  هاست. هاي شهودي، شخصی و غیر قابل تعمیم بودن آن هاي مبتنی بر سیر و سلوك و روش ترین ویژگی در شیوه ) مهم4

  ؟اند نکردههاي علمی در دو سطح ظاهري و تجربی به یک اندازه رشد  چرا همه نظریه -249

  ها اشتباه است. ) زیرا ساختار ظاهري برخی نظریه1

  ها در زمان ارائه قابل بررسی تجربی نیست. ) زیرا ساختار ظاهري برخی نظریه2

  ندارند.قوي  ها پشتوانه ظاهري ) زیرا برخی نظریه3

  ها سودمند و کاربردي نیست. ) زیرا ساختار ظاهري برخی نظریه4

  گویند. می ....................به مهارت چگونگی به حافظه سپردن اطالعات  -250

  ) یادگیري4  ) حافظه3  ) فراحافظه2  اطرسپاري) به خ1
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251-  
  

  

  

  

     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

   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

   ریاضی تجربیریاضی تجربی

   شناسیشناسی  زیستزیست

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

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

   اقتصاداقتصاد

   ت فارسی اختصاصی (انسانی)ت فارسی اختصاصی (انسانی)ادبیاادبیا

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 30/8/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی و انسانی)
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس پنجم

 پایه دهم: از درس دهم تا انتهاي درس چهاردهم

  زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)زبان عربی عمومی (ریاضی و تجربی)
  )19پایه دوازدهم: درس اول و درس دوم (صفحه 

  پایه دهم: درس پنجم و ششم

  زبان عربی عمومی (انسانی)زبان عربی عمومی (انسانی)
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درش ششم

  دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی عمومی (ریاضی و تجربی)
  هاي دوم و سوم پایه دوازدهم: درس

 پایه دهم: از درس هفتم تا انتهاي درس نهم

  ندگی عمومی (انسانی)ندگی عمومی (انسانی)دین و زدین و ز
  پایه دوازدهم: بخش اول از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس یازدهم

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

) و درس اول کتاب 48ـ درس دوم تا انتهاي (صفحه  24پایه دوازدهم: درس اول از صفحه 

  کار

 پایه دهم: درس سوم و درس سوم کتاب کار

  تجربیتجربیریاضی ریاضی 

)، درس سوم ـ فصل دوم: 15پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي تبدیل نمودار توابع (صفحه 

  درس اول

  : فصل دوم1پایه دهم: ریاضی

 : فصل چهارم2پایه یازدهم: ریاضی

  شناسیشناسی    زیستزیست
  )1) + فصل دوم + فصل سوم (گفتار 3پایه دوازدهم: فصل اول (گفتار

 پایه دهم: فصل سوم و چهارم

 فصل دوم و سوم شناسیشناسی  ینینزمزم

  فیزیک تجربیفیزیک تجربی
  پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي حرکت با شتاب ثابت ـ فصل دوم: تا ابتداي تکانه

 پایه دهم: فصل چهارم: از ابتداي گرما تا انتهاي فصل

  شیمیشیمی
  پایه دوازدهم: کل فصل اول

) ـ فصل سوم تا 65 پایه دهم: فصل دوم از ابتداي خواص اکسیدهاي فلزي و نافلزي (صفحه
 )100ها (صفحه  شونده ابتداي محلول و مقدار حل

  حسابانحسابان

  )34الی  13پایه دوازدهم: فصل اول: درس دوم ـ فصل دوم: درس اول (صفحه 

  )46الی  28: فصل دوم (صفحه 1پایه دهم: ریاضی

  )109الی  91(صفحه  3تا انتهاي درس  1: فصل چهارم: درس 1پایه یازدهم: حسابان

  دسه/گسستهدسه/گسستههنهن

پایه دوازدهم: گسسته: فصل اول: درس دوم و درس سوم تا ابتداي معادله هم نهشتی ـ 

  : فصل اول: درس دوم3هندسه

 پایه دهم: فصل سوم

  فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی
ـ فصل دوم تا ابتداي تکانه   پایه دوازدهم: فصل اول: از ابتداي سقوط آزاد 

 پایه دهم: فصل پنجم

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  ) و درس دوم9: فصل اول: درس اول از ابتداي ترکیب (صفحه پایه دوازدهم

 پایه دهم: فصل سوم

  عربی اختصاصی عربی اختصاصی 
  )22پایه دوازدهم: درس اول و دوم (تا انتهاي صفحه 

 پایه دهم: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 سوم و چهارم)  فصلبخش اول (  اقتصاداقتصاد

  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 8و  5و  2ایه دهم: دروس پ

  علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
  پایه دوازدهم: درس دوم و سوم

 پایه دهم: از درس هشتم تا انتهاي درس دهم

  تاریخ تاریخ 
  پایه دوازدهم: از درس دوم تا انتهاي درس چهارم

 پایه دهم: از درس نهم تا انتهاي درس دوازدهم

  جغرافیاجغرافیا
  پایه دوازدهم: درس دوم

 مپایه دهم: درس ششم و هفت

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )27تا ابتداي صفحه  2پایه دوازدهم: درس اول تا آخر درس چهارم (از صفحه 

  پایه یازدهم: فلسفه: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 پایه دهم: منطق: از درس سوم تا انتهاي درس ششم

 درس دوم و سوم  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  0000سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات عمومی  1

  50  26  عربی عمومی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  ریاضی و آمار  5

  135  121  اقتصاد  6

  160  136  علوم و فنون ادبی  7

  180  161  عربی اختصاصی  8

  190  181  تاریخ   9

  200  191  جغرافیا  10

  215  201  شناسی جامعه  11

  235  216  فلسفه و منطق  12

  250  236  اسیشن روان  13

  

  

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

  نمایید. مشاهدهي وـعلآموزشی 

 

  
  

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

  9999//88//99جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی  

  اند. بررسی سایر موارد: درست معنا شده» هـ«و » ج«هاي مورد  ـ واژه» 1«گزینه  -1

  درخت انگور، رزتاك»: و«سرزمین، کشور/ ملک»: د«گرد/  نگهبان، شبداروغه»: ب«افشره/ عصاره»: الف«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی

  نژاد) (پایه دهمـ  ترکیبیـ  معنی واژه) (طباطباییصبح)/ نجابت (بزرگواري)/ محنت (اندوه)  سپیدةاند: فلق ( رو نادرست معنا شده هاي روبه ـ واژه» 2«گزینه  - 2

  عناي دعاي خیر به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات به معناي عزم و اراده است. در م» همت«ـ در بیت سوم » 3«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ معنی واژه) (طباطبایی

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » مفرّح« واژة ـ» 4«گزینه  -4

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» صورت«و » حیات«هاي  ـ واژه» 2«گزینه  -5

  نژاد) (پایه دهم ـ درس نهم ـ امال) (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» اجل«و » طالع«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  یه دهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) نژاد) (پا (طباطباییـ بیت چهارم در حوزه ادبیات تعلیمی سروده شده است. » 4«گزینه  -7

خضر، کوثر و آب حیات و تشبیه هجر بـه آتـش وجـود     چشمۀسجع دارند، تشبیه معشوق به » تري کوثري ـ خوش  «ـ در بیت سوم » 3«گزینه  - 8

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دهم ـ درس هفتم ـ آرایه (طباطباییمراعات نظیر وجود دارد. » چشمه و آب«دارد. بین 

  ها: دارد. بررسی سایر گزینه» ایهام تناسب» «مهر«ـ در بیت نخست واژه » 1«گزینه  - 9

  ) آرزو2) رایحه  1بو»: 2« گزینۀ

  ) وزیر مصر2) محبوب  1عزیز»: 3« گزینۀ

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دهم ـ درس ششم ـ آرایه (طباطباییشیرین  ) شخصیت2) طعم شیرین  1شیرین»: 4« گزینۀ

  »:4« گزینۀهاي  ـ آرایه» 4«گزینه  -10

و آمیزي: ترش نشسـتن   حس/  ) تیزي کردن: کنایه از خشم گرفتن و تندي کردن2) ترش نشستن: کنایه از اخم کردن و عصبانی شدن  1کنایه: 

تـرش، شـور،   «) مزه تند و تیز داشتن (معناي غیراصلی)، در این معنـا بـا   2هیجان و اشتیاق (معناي اصلی) ) شور و 1ایهام تناسب: شور: /  شیرین گفتن

  هاي ادبی ـ ترکیبی) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ آرایهتناسب دارد. » شیرین

  ها:  شود. بررسی سایر گزینه ایهام دیده نمی» 1«ـ در گزینه » 1«گزینه  - 11

  تشبیه جناس / دفتر گل جهانجان و »: 2« گزینۀ

  »ش«و » ز«و » آ«آرایی  یاقوت استعاره از دهان و شمشاد استعاره از قد معشوق / واج»: 3« گزینۀ

 قتشخیص و استعاره / اغراق در دلبري مژگان معشو مژگان»: 4« گزینۀ

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

  ها: الیه است. بررسی سایر گزینه ها، ضمیر مضاف ـ ضمیر بیت نخست نقش مفعولی دارد، در دیگر گزینه» 1«گزینه  -12

  رود. آشوب و فریادم از زمین بر آسمان می»: 2« گزینۀ

  این زمان گوشم بر چنگ است.»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس ششم ـ دستور) (طباطباییدارم.  که دست از دامنت برنمی»: 4« گزینۀ

  نژاد) (پایه دهم ـ درس هشتم ـ دستور) (طباطباییالیه است.  مضافالیه مضافداراي هسته» اشتیاق جمالش» «2«ـ در بیت گزینه » 2«گزینه  -13

  ها:  لفظی است. بررسی سایر گزینه قرینۀبه » است«حذف فعل » 3«ـ دربیت گزینه » 3«گزینه  -14

 ]خورم می[سوگند »: 1« گزینۀ

  رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب (دارد)»: 2« گزینۀ

  )نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور (طباطباییتعذیب دالرام به از ذلّ شفاعت (است) »: 4« گزینۀ
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 آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

 دارد در حالی که در ابیات دیگر فعل اسنادي است. » وجود داشتن«مفهوم » 3«در گزینه » باشد«ـ فعل » 3«زینه گ - 15

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ دستور)نژاد طباطبایی(

  ها: آوا ندارد. بررسی سایر گزینه اي هم هیچ واژه» 4«ـ در بیت گزینه » 4«گزینه  -16

  متبوع (تبعیت شده)»: 1« گزینۀ

  باد) یصبا (نام نوع»: 2« زینۀگ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطباییقالب (جسم و شکل) »: 3« گزینۀ

  هاي دیگر به ناپایداري ظلم اشاره شده. شود. در گزینه ـ مفهوم بیت نخست این است که نادان تا زمان مرگ دانا نمی» 1«گزینه  -17

  م ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه دهم ـ درس نه (طباطبایی

  ها: ناپذیري خداست. بررسی سایر گزینه ناپذیري و وصف و عبارت سؤال شناخت» 4«ـ مفهوم مشترك گزینه » 4«گزینه  -18

  معنایی) نژاد) (پایه دوازدهمـ  درس اولـ  قرابت (طباطباییتحیر از سخن رمزي »: 3« گزینۀتحیر از زیبایی معشوق/ »: 2« گزینۀتحیر از عشق/ »: 1« گزینۀ

  ها:  از خود بیخود شدن هنگام دیدار معشوق است. بررسی سایر گزینه» 3«ـ مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه » 3«گزینه  -19

  کند.  زیبایی ایجاد عشق می»: 1« گزینۀ

  همه عاشقند. »: 2« گزینۀ

  رس اول ـ قرابت معنایی)(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ دبه جایی برو که قدرت را بدانند. »: 4« گزینۀ

  اهللا / رازداري عارفانه فناي فی»: 4« نۀگزیـ مفهوم بیت اول » 4«گزینه  - 20

  ها: هر چه از دوست رسد نیکوست مفاهیم مشترك سایر گزینه»: 4« نۀگزیمفهوم بیت دوم 

  رسانی خداوند روزي»: 1« گزینۀ

  ضرورت راستی و درستی»: 2« گزینۀ

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ قرابت معنایی ـ ترکیبی)ول تسبیح خداوندند. موجودات مشغ همۀ»: 3« گزینۀ

  ها: است. بررسی سایر گزینه» فقر اقتصادي«ـ مفهوم مشترك بیت صورت سؤال با این گزینه » 4«گزینه  -21

  امید به گشایش کار»: 1« گزینۀ

  کرامت خداست. دهندة مژدهگل، »: 2« گزینۀ

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ قرابت معنایی)باید درید.  اي نیز در نیک نامی می عالم رندي، جامه شدة چاكامن در مقابل د»: 3« گزینۀ

  توجهی به غیرمعشوق اشاره شده است. که در ابیات دیگر به بی ـ مفهوم بیت نخست غم فراوان عشق است درحالی» 1«گزینه  -22

  ـ قرابت معنایی)رس هفتم دـ پایه دهم نژاد) ( (طباطبایی

  ها: شناخت ناپذیري خدا و پدیدار شدن او در آفرینش است. بررسی سایر گزینه» 2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2«گزینه  - 23

  من در راه عشق حیرانم.»: 1« گزینۀ

  رسیدن به فنا»: 3« گزینۀ

   شم ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه دهم ـ درس ش (طباطباییقراري عاشقان  بی»: 4« گزینۀ

  ناتوانی و حیرت عقل در توصیف زیبایی ممدوح است.» 3«ـ مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه » 3«گزینه  -24

  نژاد) (پایه دهمـ  درس هشتمـ  قرابت معنایی) (طباطباییدل کندن از دنیا »: 4« گزینۀتضاد عقل و عشق / »: 2« گزینۀزیبایی بسیار معشوق / »: 1« گزینۀ

  داند. که بیت دوم مقاومت نکردن در برابر ظلم را نشانه گناه می تأکید بر مدارا با دشمن است درحالی» 2«ـ مفهوم بیت نخست گزینه » 2«نه گزی - 25

  ت معنایی)نژاد) (پایه دهم ـ درس نهم ـ قراب (طباطباییتأکید بر بخشش »: 4« گزینۀافتد /  مرگ براي همه اتفاق می»: 3« گزینۀنفی حرص / »: 1« گزینۀ

  زبان عربی

ـ أعلـم: دانـاتر (رد   ») 4«و » 1«هاي  هایشان (رد گزینه هایشان، زبان ـ أفواههم: دهان») 4«و » 3«هاي  گویند (رد گزینه ـ یقولون: می» 2«گزینه  -26

  ل ـ ترجمه)(پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس او») 3«و » 1«هاي  کنند (رد گزینه ـ یکتمون: پنهان می») 4«و » 1«هاي  گزینه
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     »3«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

هـاي   ها) ـ کانت مفتوحۀً: باز بـود (رد گزینـه    ها) ـ إغالق حنفیۀ الماء: بستن شیر آب (رد سایر گزینه  روم (رد سایر گزینه ـ أذهب: می» 1«گزینه  - 27

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 3«و » 2«

خواننـد (رد   ــ یـدعون: فـرا مـی    ») 3«و » 1«هـاي   ـ الّذین: کسانی (رد گزینه   »)3«و » 2«هاي  ـ ال تسبوا: دشنام ندهید (رد گزینه» 4«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  دهند (رد گزینه ـ یسبوا: دشنام می») 3«و » 1«هاي  گزینه

 ها)  تعاون: همیاري خواهیم کرد (رد سایر گزینهها) ـ سن ـ هذا االقتراح حسنٌ: این پیشنهاد خوب است (رد سایر گزینه» 2«گزینه  -29

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

ــ  ») 2«و » 1«هاي  ـ اجعل: قرار بده (رد گزینه») 3«و » 2«هاي  : دشمنت (رد گزینهعدوكـ ») 1«ـ إذا: هرگاه، هنگامی که (رد گزینه » 4«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  او (رد گزینه شکراً للقدرة علیه: شکرانه قدرت یافتن به

دانسـتید (رد   ـ کنتم ال تعلمون: نمـی ») 2«ها) ـ ولکنّکم: اما شما (رد گزینه   ـ هذا یوم البعث: این روز رستاخیز است (رد سایر گزینه» 3«گزینه  -31

  ـ ترجمه) (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول») 4«و » 1«هاي  گزینه

ـ عشر أمثالهـا: ده تـا ماننـد آن (رد    ») 2«ـ جاء بالحسنۀ: نیکی، کار نیک بیاورد (رد گزینه ») 4«و » 2«هاي  ـ من: هرکس (رد گزینه» 1«گزینه  - 32

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 3«و » 2«هاي  گزینه

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -33

  پیروز شو و براي آن جانشینی نخواه پس با دانش»: 1«گزینه 

  اند.  بینی که از گلی آفریده شده ها را می بلکه آن»: 3«گزینه 

  اند.  اي آفریده شده بینی که از نقره ها را می آیا آن»: 4«گزینه 

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

  ترجمه) دهم و دوازدهم ـ (پورمهدي) (ترکیبیو را غمگین نکنند. ورزند ت کفر شتاب میـ ترجمه درست: کسانی که در » 4«گزینه  -34

هـا: الشـعوب (رد    ــ ملـت  ») 3«اي: مجموعۀٌ (رد گزینـه   ـ مجموعه») 4«و » 1«هاي  یۀ (رد گزینهمـ کشورهاي اسالمی: البالد اإلسال» 2«گزینه  -35

 ») 4«و » 3«هاي  اند: تختلف (رد گزینه تها) ـ متفاو هایشان: لغاتها (رد سایر گزینه ـ زبان») 3«و » 1«هاي  گزینه

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تعریب)

  ترجمه متن: 

کنند  و رعدوبرقی و بادهایی قوي به مدت دو ساعت مالحظه می یدهد. مردم ابر سیاه بزرگ پدیده باران ماهی دو بار در سال در هندوراس رخ می

دارند. دانشمندان براي شـناخت راز آن پدیـده تـالش     ها را براي پختن و خوردنشان برمی مردم آن شود پس ها می سپس زمین پوشیده از ماهی

هـاي مجـاور تعلـق     ها به آب افتند فرستادند پس دریافتند که ماهی هایی که بر زمین می کردند پس گروهی را براي دیدن مکان و شناختن ماهی

  ها فاصله دارد، تعلق دارند.   کیلومتر از محل سقوط ماهیهاي اقیانوس اطلس که دویست  ندارند بلکه به آب

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -36

  اي در اقیانوس اطلس است.  باران ماهی اسم پدیده»: 1«گزینه 

  هاي مجاور است.  هندوراس کشوري نزدیک آب»: 2«گزینه 

  خورند.   هاي افتاده روي زمین را می مردم ماهی»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ درك متن) کنند. انشمندان براي شناخت پدیده باران ماهی تالش نمید»: 4«گزینه 

  ها: دهد؟ ترجمه گزینه ـ باران ماهی چند بار در هندوراس رخ می» 4«گزینه  -37

  سه بار»: 1«گزینه 

  یک بار»: 2«گزینه 

  بیشتر از چهار بار»: 3«گزینه 

  پایه دهم ـ درس سوم ـ درك متن) (پورمهدي) (دو بار »: 4«گزینه 
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  ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -38

  هاي مجاور هستند.  هاي افتاده متعلق به آب ماهی»: 1«گزینه 

  ها تالش کردند.  دانشمندان براي شناختن راز سقوط ماهی»: 2«گزینه 

  را فهمید.  ههاي پوشیده شد دلیل ماهی گروه،»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ درك متن)از محل سقوط (ماهی) دور است. اقیانوس اطلس »: 4«گزینه 

  ها: کنند؟ ترجمه گزینه مینها چه چیزي مالحظه  ردم پیش از سقوط ماهیمـ » 4«گزینه  - 39

  بادهاي قوي »: 1«گزینه 

  ابر سیاه»: 2«گزینه 

  رعدوبرق»: 3«گزینه 

  درس سوم ـ درك متن)(پورمهدي) (پایه دهم ـ  هاي مجاور آب»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -40

  فعلیۀ الجملۀ اسمیۀ» / ح و ل« »ح ا و«ماضی / حروفه األصلیۀ  مضارع»: 2«گزینه 

  متعدمفاعلۀ / الزمضی / من باب تفاعلمافعل أمرٍ»: 3«گزینه 

   م ـ درس سوم ـ تجزیه و ترکیب)(پورمهدي) (پایه ده فعلیۀمتعد / الجملۀ اسمیۀمزید ثالثی / الزم مجرد ثالثی»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -41

  فعلیۀالزم / اسمیۀتفاعل / متعدمفاعلۀ»: 1«گزینه 

  المزیدةجردةمضارع / من األفعال المأمر»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ تجزیه و ترکیب) فعلیۀالزم / اسمیۀتفاعل / متعدمضارع / تفعلماضٍ»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«ینه گز -42

  مفعولجمع مکسر / فاعلجمع سالم»: 1«گزینه 

  فاعل نیستجمع مکسر / وزنه فاعلمفرد»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ تجزیه و ترکیب) مفعولإلیه اسم فاعل نیست / مضاف/ اسم فاعل حیرحئمفرده را»: 4«گزینه 

  گذاري) حرکتـ  دهم و دوازدهم (پورمهدي) (ترکیبیاکتَسبوا النّاس / اکتَسبواـ النّاس» 1«گزینه  -43

  ها: ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  خاکی آمیخته با آب: گل»: 1«گزینه 

  یک عنصر فلزي مانند آهن که رساناي گرما است: مس»: 2«گزینه 

  دهد: آینده رئیس کشور که مسئوالن را به انجام وظایف دستور می»: 3«گزینه 

  واژگان)دهم و دوازدهم ـ (پورمهدي) (ترکیبی کند: مزدور  که براي مصلحت دشمن کار می کسی »:4«گزینه 

جمـع  » جال ـ األفعال ـ أسـماء و المسـاکین    رّالاآلباء ـ أکفاء ـ   «ها:  خورد اما در سایر گزینه ـ در این گزینه جمع مکسر به چشم نمی» 4«گزینه  -45

  واژگان)دهم ـ دهم و دواز(پورمهدي) (ترکیبی مکسر هستند. 

 افتعـال و اسـتغفر  مفاعلۀ / تجتمـع اتلونیق«ها  درستی آمده. در سایر گزینه ـ فعل تُحمل مضارع باب تفعیل است که به» 4«گزینه  -46

  سوم و چهارم ـ قواعد) (پورمهدي) (پایه دهم ـ دروسهستند.  »استفعال

  ها: ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -47

»:1«گزینه  62 2 31   

»:2«گزینه  4 11   (نادرست است.) 15

»:3«گزینه  70 7 63   

»:4«گزینه  5 3   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قواعد) 8

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)حرف مشبهۀ بالفعل است. » إنّ«ـ در عبارت صورت سؤال فقط » 1«گزینه  - 48
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  ال نفی جنس هستند. » ال علم، ال برکۀَ و ال فقرَ و ال میراثَ«ها  ـ التطعموا: خوراك ندهید. (النهی) است اما در سایر گزینه» 3«گزینه  -49

  دهم ـ درس اول ـ قواعد)(پورمهدي) (پایه دواز

حـروف مشـبهۀ بالفعـل    » نّ ـ إنّ و ولکـنّ  کأ«ترتیب  ها به ـ در این گزینه هیچ یک از حروف مشبهۀ بالفعل نیامده اما در سایر گزینه» 4«گزینه  -50

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

  دین و زندگی

خواهد بدون تـرس از   که علت انکارش این است که او میلماید: انسان شک در وجود معاد ندارد بفر می 5ن در سوره قیامت آیه آـ قر» 1«گزینه  - 51

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. 

) 4رپا شدن دادگاه عدل الهـی  ) ب3) کنار رفتن پرده از حقایق عالم 2ها  ) زنده شدن همه انسان1ترتیب:  ـ وقایع مرحله دوم قیامت به» 2«گزینه  - 52

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هشتم)) حضور شاهدان و گواهان 5دادن نامه عمل انسان 

هـا مهـر    خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند، در این حـال خداونـد بـر دهـان آن     ـ بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می» 1«گزینه  -53

  دهند. کند و علیه صاحب خود شهادت می ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می آنزند و اعضاء و جوارح  خاموشی می

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم)

قـدر؟ امـام   ؟ و چآیـد  آیا مؤمن به دیدار خانواده خویش مـی «ـ شخصی از امام کاظم (ع) درباره وضعیت مؤمنان پس از مرگ پرسید: » 1«گزینه  -54

  ها هر جمعه هایش، برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آن فرمود آري برحسب مقدار فضیلت

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)

اند که  اتأخّر آن دسته از اعمالبه روز قیامت اشاره دارد و ناظر بر عالم رستاخیز و قیامت است. اعمال م» یومئذ: در آن روز«ـ عبارت » 2«گزینه  -55

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)گردد.  ها به سود یا زیان انسان ثبت می پس از مرگ اثر آن

  افتد: شود، سه حادثه اتفاق می در این مرحله که با پایان یافتن دنیا آغاز می ـ توجه به متن کتاب» 4«گزینه  -56

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم) ها ) تغییر در ساختار زمین و آسمان3ها و زمین ) مرگ اهل آسمان2صداي مهیب (نفخ صور) ) شنیده شدن1

کننـد و   توفّی به معناي دریافت تمام و کمال است، فرشتگان هنگام مرگ حقیقت وجود انسان را که همان روح است، دریافـت مـی  ـ » 4«گزینه  -57

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم) ناپذیر است. سان حاکی از وجود هویت ثابت و خالی از استهالك و تجزیهروح یا بعد روحانی ان

طلبی انسان  نهایت گویی دو نیاز میل به جاودانگی و بی دهد دنیا و عمر محدود آدمی پاسخ ـ از آن جا که خداوند کار بیهوده انجام نمی» 1«گزینه  -58

هـا بـه جـزا و پـاداش      ژگی را داشته باشد الزم است. بر مبناي عدل الهی باید سراي دیگري باشد کـه انسـان  نیست پس جایی دیگر که این وی

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)طور کامل برسند.  اعمالشان به

 ثار ماتأخّر منفی است.اخالقی در دیگران، داراي آ آموزش نماز و روزه داراي آثار ماتأخّر مثبت و ایجاد انحرافات فکري وـ » 1«گزینه  - 59

  جا آوردن اعمالی مانند نماز و روزه براي فرد داراي آثار ماتقدم است اما آموزش این اعمال به دیگران آثار ماتأخّر دارد. نکته: به

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)

...» اهللا ال الـه اال هـو   «کند  الم خبر قطعی قیامت بیان میرا مورد اع» راستگو بودن خداوند / و من اصدق من اهللا حدیثاً«ـ قرآن کریم » 3«گزینه  -60

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)کند، شکی در آن نیست و چه کسی راستگوتر از خدا است؟  قطعاً در روز قیامت جمع می

   اند. ه ایمان به خدا دانستهاند و آن را الزم ـ همه پیامبران الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده» 4«گزینه  -61

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)

جا که  کند، اما از آن رساند و حق کسی را ضایع نمی چه استحقاقشان را دارند می ـ خداوند عادل است و بدکاران و نیکوکاران را به آن» 2«گزینه   -62

ا نیست، پس براساس عدل الهی ضرورت دارد که جهان دیگري باشـد تـا   امکان دستیابی به پاداش و مجازات برخی کارهاي نیک و بد در این دنی

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس پنجم)کس، عملی شود.  وعده خداوند در مورد ضایع نشدن حق هیچ

خاطـب،  شـود کـه م   ام) برداشـت مـی   چه در گذشته ترك کرده ـ لعلی اعمال صالحا فیما ترکت (باشد که عمل صالح انجام دهم، آن» 3«گزینه  -63

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس ششم)توانند از مشرکان یا کافران باشند.  باشند و می گناهکاران می

  دهند. اند (بما کانوا یکسبون) شهادت می چه انجام داده ـ واکنش دستان گنهکاران (ایدیهم) سخن گفتن (تکلّمنا) است و آنان درباره آن» 4«گزینه  - 64

  م)(باغانی) (پایه دهم ـ درس هفت

  (باغانی) (پایه دهم ـ درس هفتم)ـ هر دو مربوط به مرحله دوم قیامت است. » 2«گزینه  -65

، اشاره به نیازمندي به خدا در پیدایش و بقا دارد زیرا موجودات از هر جهتی به خداوند نیازمنـد هسـتند و آیـه    »انتم الفقراء« ـ آیه» 4«گزینه  -66

 (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)طور دائمی و در هر لحظه دارد.  اشاره به نیازمندي در پیدایش و بقا به یسأله من فی السماوات
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شود. دستیابی به این معرفت که انسان با  برداشت می »انتم الفقراء«ـ وامدار بودن به معناي نیازمند بودن موجودات به خداوند از آیه » 2«گزینه  -67

رسد اما هدفی قابل دسترس و ممکن اسـت بـه خصـوص     یند (معرفت عمیق و واال) در نگاه نخست مشکل (صعب) به نظر میهر چیزي خدا را بب

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)براي جوانان و نوجوانان. 

اش با خدا بیشتر شود (علـت)   چه معرفت انسان به خود و رابطه دانند، هر خود را نیازمند عنایات پیوسته او می هاي آگاه ـ انسان» 1«گزینه  - 68

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)(معلول) کند.  نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و عجز خود را بیشتر ابراز می

شود که خداونـد حتـی    موجب عبودیت و بندگی و دعا به درگاه الهی می» انتم الفقراء الی اهللا« ـ درك عمیق از نیازمندي به خدا» 4«گزینه  -69

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)است. ...» اللهم ال تکلنی «براي یک لحظه هم لطف و رحمت خاصش را از انسان نگیرد و مصداق آن حدیث 

فـی   او ال تفکرو«خدا و قدرت اوست و مقبول است ولی در حدیث  ـ به استناد حدیث شریف برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره» 3«گزینه  -70

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس اول)تفکر در ذات خدا استثنا شده است. » اهللا ذات

خدایی که یگانه باشد احد است  »اهللا الصمد لم یلد و لم یولد«فرماید  نیازي اوست لذا خداوند می ـ علت مولود نبودن خداوند، بی» 4«گزینه  -71

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم)شود.  استفاده می» لم یکن له کفواً احد« آیههمتایی از  و براي بی

 خـالق کـل   قل اهللا«به عمومی بودن یا همگانی بودن اشاره دارد. بنابراین آفرینش عموم جهان از آیه » کل شیء«ـ در هر دو مفهوم کلید واژه » 3«گزینه  - 72

و هدایت همگانی که مربوط به توحید در ربوبیت است از آیه » شیء»کل شیء رب (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)شود.  برداشت می» و هو  

  توحید در خالقیت ـ خداوند در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد» 1«گزینه  -73

  توحید در والیت حق تصرف داشتن

  (باغانی) (پایه دوازدهم ـ درس دوم) توحید در ربوبیت هدایت به سوي هدف معین

یـد  دقت کن» 3«در گزینه  »کنیم مجدداً خلق می«و » 2«در گزینه  »زندگی بخشیدیم«و » 1«در گزینه  »آفرینش«هاي  ـ به کلید واژه» 4«گزینه  -74

   )ترکیبی(باغانی) ( را بیان داشته است. »ربوبیت الهی«و  »قطعیت وقوع معاد« ،»حتمی بودن قیامت«، »4«که همگی نشان از خالقیت است. گزینه 

بـه  » کل شیء قل اهللا خالق«ـ آیه شریفه مربوط به توحید در مالکیت است و این توحید بازتاب و نتیجه توحید در خالقیت است و آیه شریفه » 3«گزینه  - 75

  (باغانی) (پایه دوازدهمـ  درس دوم)توحید در خالقیت اشاره دارد. 

  زبان انگلیسی

  خواهم. تر می ـ آن ساعت بیش از حد گران است. من یک چیز خیلی ارزان» 3«گزینه  -76

 thanباشد. » 4«و » 3«هاي  بین گزینه رود، بنابراین پاسخ موردنظر باید کار می ) بهsomethingتوضیح: صفت همیشه بعد از ضمایر مبهم (مانند 

 farیا  muchتوان از  نادرست است. در ضمن قبل از صفات تفضیلی می» 4«آید پس گزینه  رود و بعد از آن اسم یا ضمیر می کار نمی تنهایی به به

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ گرامر)استفاده کرد. » خیلی«به معنی 

  هاي بیشتري باید ساخته و به کارگران داده شوند. ارتمانـ من معتقدم آپ» 4«گزینه  -77

قسمت سوم فعل آمده بعد از آن هم باید قسمت  andرابط بین دو چیز مشابه است. چون قبل از  andها مجهول هستند و  توضیح: تمامی گزینه

آوریـم بنـابراین    را فقط براي اولین فعل مـی  to be آیند فعل می andصحیح است. وقتی دو فعل مجهول با » 4«سوم فعل بیاید، بنابراین گزینه 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)نادرست است. » 3«گزینه 

  طور نیست؟ ـ هر کاري از ماندن در خانه بهتر خواهد بود، این» 2«گزینه  -78

فاعل جمله است در سؤال ضمیمه بـه   anythingهم توضیح: جمله داده شده مثبت است، بنابراین سؤال ضمیمه باید منفی باشد. چون ضمیر مب

it (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)شود.  تبدیل می  

  سال گذشته ضرر کرده است. 6کنم که شرکت در طول  ـ تصور می» 3«گزینه  - 79

هاي حال کامل است و چون شرکت، فاعل جملـه اسـت (شـرکت     یکی از نشانه  past / last  [over / during / forمدت زمان[توضیح: 

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ گرامر)کنیم.  را انتخاب می» 3«ضرر کرده است) و قبل از فعل آمده جمله داده شده معلوم است. بنابراین گزینه 

  گرفت. را نمی نکتهاي به کار کردن با او را ندارم، اما او این  عالقهـ من این موضوع را روشن کردم که » 1«گزینه  -80

  ) جزئیات4  ) عبارت3  ) نوبت، چرخش2  ) نکته، توصیه1

  (معتمدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ واژگان) 
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  اي وجود دارد. ان اي به نام دي ژنتیکی اولیه مادهـ داخل هر سلول از بدنمان » 4«گزینه  -81

  ) ماده4  ) معنی، تعریف3  طبیعت) 2  ) ناحیه، مساحت1

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

  که اشعار بیشتري بخوانم. بخش بود الهامـ سخنرانی امروز واقعاً برایم » 2«گزینه  -82

  ) اشاره کردن4  ) شناختن3  بخش بودن ) الهام2  ) شامل بودن، گنجاندن1

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

  کند. هاي جدید معرفی کرد اما توضیح نداد که چطور کار می ایده تولید کردنـ معلم ما یک تکنیک مفید براي » 4«نه گزی -83

  ) تولید کردن4  ) ترکیب کردن3  ) تأسیس کردن2  ) اهدا کردن1

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

  .اختصاص دهیمها  را براي کمک به شما در تعمیر آن دستگاهبخشید، ما بیش از حد گرفتاریم که کسی  ـ می» 3«گزینه  - 84

  ) محسوب کردن4  ) اختصاص دادن، دادن3  ) جایگزین کردن2  ) استخراج کردن (اطالعات)1

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

  توانند شغلی پیدا کنند. گان واجد شرایط نمیکنند تحصیل  ندارد، با باال بودن میزان بیکاري جوانان، برخی از ترك تعجبیـ » 3«گزینه  -85

  ) به کرّات4  آوري طور تعجب ) به3  ) متأسفانه2  ) از نظر اخالقی1

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

  دفعه از تلویزیون پخش شده است. شمار بیاید. تاکنون  کنم که چرا شما آن فیلم معروف را ندیده ـ تعجب می» 1«گزینه  - 86

  ) ثبت شده4  ) معمولی3  توجه ) بی2  شمار بی )1

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

  بماند. آرامشود حتی تحت فشار  ـ او از آن نوع بازیکنانی است که همیشه موفق می» 2«گزینه  -87

  ) مولد4  ) سخاوتمند3  ) آرام2  ) ثابت1

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

  ن کلوز تست:ترجمه مت

  در این مورد گزارش زیر را نوشت. شاهدیک بمب اتمی بر روي هیروشیما انداخته شد. یک  1945در روز ششم اوت سال 

عظیمی از دود به آسمان بلند  ستوناي بعد،  درخشش نوري را مشاهده کردم. لحظه ناگهانکردم که  من در بیرون از شهر با کامیون رانندگی می«

کردنـد   ، متعجب گشتم. مردم فریادکنان درخواست کمک مـی ویران شدهجا کامالً  دیدم آن امیون به مرکز شهر رفتم، از این که میشد. وقتی با ک

با سـرعت هـر چـه    ترسیدم که مخزن سوختم آتش بگیرد، بنابراین دور زدم و  کاري از من ساخته نبود. گرما بسیار شدید بود و من می  اما هیچ

  (معتمدي)» ور شدم.از شهر د تر تمام

  ـ» 2«گزینه  -88

  ) کاشف4  ) مؤسس3  ) ناظر، شاهد2  ) حامی، تقویت کننده1

  (کلوز تست)

  ـ» 1«گزینه  -89

  درستی ) به4  ) با احتیاط3  ) در واقع2  ) ناگهان1

  (کلوز تست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  انداز ) دورنما، چشم4  ) ستون3  ) الگو، طرح2  ) عنصر1

  (کلوز تست)

  ـ » 2«گزینه  -91

  ) شناسایی کردن4  ) دفاع کردن3  ) نابود کردن2  کردن ) توصیف1

  (کلوز تست)

  باشد. تر می به معنی با سرعت هر چه تمام I could as fast asـ توضیح: » 4«گزینه  -92

  (کلوز تست)
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  ترجمه متن اول:

ش مربوط به اساس علمی بـراي یـک   آیند موضوع جالبی است. گاهی اوقات دان دست می رابطه میان علم فیزیک و چیزهاي کاربردي که از آن به

موتور بخارش را ساخت، هـیچ شـناختی در مـورد     1769شود. زمانی که جیمز وات در سال  اختراع بعد از ساخت و اصالح آن اختراع حاصل می

کرد که این موضـوع را  چگونگی تبدیل گرما به انرژي مکانیکی وجود نداشت. با این حال، اهمیت کاربردي زیاد موتور وات دانشمندان را تشویق 

  گیري علم نوین ترمودینامیک بود. بررسی کنند که نتیجه آن شکل

طور کـه اختراعـات بعـدي ماننـد      پذیر گردید، همان هاي زیادي در زمینه نیروي بخار امکان بعد از کشف قوانین اساسی ترمودینامیک، پیشرفت

هاي عظیم در زمینه درك ماهیت و خواص امواج صوتی بعد از  اد شدند. بیشتر پیشرفتبخار، موتور بنزینی، موتور دیزلی و موتور جت ایج  توربین

هـاي اولیـه شـباهت     اختراع گرامافون توسط ادیسون و اختراع تلفن توسط بل حاصل گردید. در نتیجه، گرامافون و تلفن مدرن خیلی به مـدل 

گردد و چطور اختراعات جدید دانشمندان را به بررسی مبانی  دیدي منتهی میشویم که چگونه علم به اختراعات ج ندارند. بنابراین ما متوجه می

  (معتمدي)سازند.  ها ترغیب می آن

  شود. اختراع می هنگامی که اساس علمی کافی براي آن وجود نداردـ طبق متن، گاهی یک وسیله جدید » 4«گزینه  - 93

  توسط کسی که هیچ علمی ندارد) 3 ) بدون هیچ نیازي به آن2 گردد که اصالح می ) بعد از این1

  (درك مطلب)

  .نحوه تبدیل گرما به انرژي را بررسی کنندـ اختراع موتور بخار توسط جیمز وات دانشمندان را تشویق کرد که » 3«گزینه  -94

 ) موتور بخار را اصالح کنند1

  ) قطار و هواپیما بسازند2

  ) چیزهاي بیشتري در مورد علم قدیمی ترمودینامیک بیاموزند4

  (درك مطلب)

  .گرامافونجز  ـ طبق متن، تمامی موارد زیر تحت تأثیر علم ترمودینامیک بودند به» 4«گزینه  - 95

  ) موتور دیزلی3  ) توربین بخار2  ) موتور بنزینی1

  (درك مطلب)

  است. شوند که چطور اختراعات جدید به اکتشافات علمی منجر می اینـ اختراع وات مثال خوبی براي » 3«گزینه  -96

  رابطه بین علوم) 1

  ) نحوه کار موتور بنزینی2

  ) یک اصل اساسی و پرکاربرد ترمودینامیک4

  (درك مطلب)

  ترجمه متن دوم:

هـاي   ها از نظر ماهیـت و عملکردشـان تفـاوت    ها وجود دارند و آن اي براي انجام کارهاي مفید است. انواع زیادي از دستگاه یک دستگاه وسیله

اي را بـه انـرژي    گاه ممکن است انرژي را از یک صورت به صورتی دیگر تبدیل کند (مثالً انرژي شیمیایی یـا هسـته  زیادي با هم دارند. یک دست

هـایی سـاده ماننـد اهـرم و قرقـره و       که ممکن است فقط نیروها و حرکاتی را اصـالح و انتقـال دهـد. دسـتگاه     دهد) یا این مکانیکی تغییر می

ها داراي یک ورودي، یک خروجی،  اي وجود دارند. همه دستگاه هاي هسته ها و نیروگاه شویی، اتومبیل لباسهایی پیچیده از قبیل ماشین  دستگاه

  اي براي تبدیل ورودي و ابزاري براي انتقال خروجی هستند.   وسیله

کـارگیري تـالش    تر کردن بـه  هاي است که با کاهش تالش مورد نیاز یا با ساد هاي ابتدایی خیلی ساده هستند. یک دستگاه ساده وسیله دستگاه

دار، گُـوِه و پـیچ. از    شوند: اهرم، قرقره، چرخ و محـور، سـطح شـیب    ها به شش نوع تقسیم می ه گردد. این دستگا تر شدن کارها می باعث آسان

اقـع تنهـا دو نـوع دسـتگاه     دارنـد، در و  هایی مدور هستند و پیچ و گُوِه انواع خاصی از سطح شیب جایی که قرقره و چرخ و محور عمالً اهرم آن

  (معتمدي)دار.  ها و سطوح شیب ابتدایی وجود دارد: اهرم

  اند. خیلی متفاوت ماهیت و عملکردشانها از لحاظ  ـ طبق متن، دستگاه» 4«گزینه  - 97

  ) وزن و ارتفاعشان3  شان ) قیمت و هزینه2  ) شکل و اندازه شان1

  (درك مطلب)

  باشد. هاي انرژي تغییر صورتتواند  که کار یک دستگاه میسازد  ـ این متن خاطرنشان می» 2«گزینه  -98

  ها ها و قرقره ) عمل کردن مانند اهرم4  ها ) تبدیل نیروها به حرکت3  ) انجام کارهاي ساده1

  (درك مطلب)

  .ها اهرمیک از موارد زیر یک دستگاه پیچیده نیست؟  ـ کدام» 2«گزینه  -99

  اي هاي هسته روگاه) نی4  شویی هاي لباس ) ماشین3  ها ) اتومبیل1

  (درك مطلب)

  هستند. یک ورودي و یک خروجیها داراي  ـ در متن ذکر شده که همه دستگاه» 3«گزینه  - 100

  ) تعدادي وسیله براي انتقال ورودي4  ) فقط یک خروجی2  ) فقط یک ورودي1

   (درك مطلب)
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  و آمار ریاضی

  ها مهم است.  شود، پس ترتیب انتخاب ـ چون سه نوع غذا براي سه شخص متمایز انتخاب می» 4«گزینه  -101
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  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ترکیب)

  ـ » 2«گزینه  -102
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  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ تبدیل و ترکیب) گروه مؤلفان علوي(

  ـ نکته: » 4«گزینه  - 103

b b b

a a a

     
      

      

1

1 1
   

طبق نکته باال داریم: 
     

      
     

6 6 7

4 5 5
   ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ترکیب)گروه مؤلفان علوي( 

  به معنی استفاده از اصل جمع است)  » یا«گل رز انتخاب شوند. (حرف  5یا  4گل رز یعنی باید  4رز وجود دارد پس حداقل  گل 5ـ چون کالً » 2«گزینه  -104
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  ها تعداد کل حالت

   5 20 15 115   
  )پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ ترکیب) (گروه مؤلفان علوي(

,ارقام زوج عبارتند از:  ـ» 3«گزینه  - 105 , ,2 4 6   شود.  حساب می ءشی 1خواهیم همیشه کنار هم باشند بنابراین  چون می 8

, , , , , , 2 4 6 8 1 5 3   

  یک شیء

  ها تعداد جایگشت

  )پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ جایگشت) (گروه مؤلفان علوي(

  صورت زیر است:  ها باشد به روها بیشتر از پشتتعداد که  ـ پیشامد این» 4«گزینه  -106

  (پ ر ر )

n    (ر پ ر ) 4

  (ر ر پ)

  (ر ر ر) 

  )پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ پیشامد تصادفی) (گروه مؤلفان علوي(

  ـ » 2«گزینه  - 107

(n!) n! n! n! n! n
(n )! n n

(n )! (n )! (n )! (n )! (n )! n n


              

       

2 7 7 7 1 7 7
1 7

1 8 1 1 8 1 1 8 1 8 1 8
   

  م ـ فصل اول ـ درس اول ـ فاکتوریل) ) (پایه دوازدهگروه مؤلفان علوي(

  ـ » 3«گزینه  -108

31 1 12 1
 حالت    6

1 1 1
 حالت    12

3 21 1 11
 حالت    6

1 1 1


      


     


   

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ اصل ضرب و اصل جمع) گروه مؤلفان علوي(

  ـ » 1«گزینه  -109

n(s)     2 36 2 36 8 288   

  ونه) ) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ فضاي نمگروه مؤلفان علوي(
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  ها:  ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -110

n(s) ( ) ( )  34 تعــداد ســواالت ــا64 ــه ه   »1«:گزینه   تعداد گزین

  

n(s)      1 4 3   »2«:گزینه   تعداد حالت هــا12

n(s) ( )  4ــدان ــداد فرزن 2 تع 2   »3«:گزینه  16

n(s)   1 36 2   »4«:گزینه 48

  فصل اول ـ درس دوم ـ فضاي نمونه)) (پایه دوازدهم ـ گروه مؤلفان علوي(صحیح است. » 2«بنابراین گزینه 

تواند پرشود براي بقیـه   حالت می 3لذا اولین خانه سمت راست به » ن«و » ت«و » ب«دار عبارتنداز:  حروف نقطه» بوستان«ـ در کلمه » 1«گزینه  -111

  ها شرط خاصی نداریم.   خانه

  

4 5 3 60     
  اول ـ جایگشت) (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل اول ـ درس 

  ـ » 2«گزینه  -112

x x (x )(x ) (x )(x )
x x x x x x x

x x (x )(x )

      
               

   
2 2 21 1 1 3 2 1

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

   

  هاي گویا) (اکبري) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ معادله شامل عبارت

  ـ » 3«گزینه  -113

x x

x x | x x | (x x ) x x x x (x x ) x x

x x

( ) ( )


    

              
  

 

   

212 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2

2

7
7

1
7 3 2 4

3
3

1

7 4 3 49 12 37


   

  ها)  ) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ روابط بین ریشهگروه مؤلفان علوي(

bهاي معادله شهـ اگر ری» 1«گزینه  - 114 , a داریم ،باشند:   

a b
x x

ab

 
   



2 2
2 5

5
   

,ها برابر قرینه و معکوس ریشه
b a

 1 1
   :پس داریم .است 

(a b)

a b ab
x x

( )( )
a b ab

     
   

   
   



2 معادلــه

1 1 2

2 15

1 1 1 1 5 5

5

   

  ها)  ) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ روابط بین ریشهگروه مؤلفان علوي(

  ـ » 3«گزینه  -115

  »: 1«گزینه 

x(x ) x x x(x x ) x x          2 3 2 2 3 21 2 4 2 1 2 4   

xمعادله درجه یک  x x x x x x x x x x              3 2 3 2 3 2 3 22 2 4 2 2 4 4    

  »: 2«گزینه 

x)معادله درجه یک  ) (x ) x x x x x x x               2 2 2 23 2 4 6 9 4 4 4 6 13     

  »: 3«گزینه 

)xمعادله درجه دو  x ) x x x x x x x x x             2 3 2 3 2 3 2 22 2 4 8 16 4 8 4 4 8 16 16 4 16    

  »: 4«گزینه 

x)معادله درجه یک  ) ( x ) x x x x x              2 2 2 24 3 2 2 7 4 24 38 4 28 49 4 11    

  ) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ تشخیص معادله درجه دوم) گروه مؤلفان علوي(
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  ـ  »2«گزینه  - 116

b
(ax )(x )

ax x
a

b b
x x


  




    



    


1
3

1
1

3 3







  از خاصیت عامل صفر 

هاي این معادله یعنی ریشه
a

1
و

b


3
باید برابر  

1

2
  اند:  اعدادي مثبت bو  aباشد. چون  2و 

a
aa

b b
b

  

  

    

1 1
2

2 12

6 3
2 6

3

   

  )به روش تجزیه دومپایه دهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ حل معادله درجه ) (گروه مؤلفان علوي(

  ـ » 3«گزینه  -117

x
x x x x x x (x )


                 

32 نصــف مــربع ضــریب 2 2 2
ــی کنیــم ــافه م  را به دو طرف اض

4 5 4 4 5 4 2 11
3 4 5

3 3 3 9 3 9 3 9
   

  )به روش مربع کامل دومرس دوم ـ حل معادله درجه پایه دهم ـ فصل دوم ـ د) (گروه مؤلفان علوي(

xـ اگر تفاضل دو ریشه برابر صفر باشد یعنی دو ریشه با هم برابرند پس معادله » 1«گزینه  -118 bx  22 8   داراي ریشه مضاعف است و دلتاي

  آن باید صفر باشد. 

b ac b ( )( ) b         2 24 4 2 8 8     

xصورت  پس معادله به x  22 8 8  :است  

b ( )
S

a

 
   

8
4

2
   

  )2پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ روش کلی حل معادله درجه ) (گروه مؤلفان علوي(

  ـ » 2«گزینه  -119

x x (x )(x ) (x )(x )
x x x x x x x

x x (x )(x )

      
               

   
2 2 21 1 1 3 2 1

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

   

  هاي گویا) ) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ معادله شامل عبارتگروه مؤلفان علوي(

  ـ » 2«زینه گ -120

x x a , b , c        23 4 5 3 4 5   

b c
S P

a a
     

4 5
ــا  حاصل ضرب ریشه ه

3 3
  ها مجموع ریشه 

x x s sp ( )( )      3 3 3
1 2

64 4 5 244
3 3

27 3 3 27
   

  ها) ) (پایه دهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ مجموع و حاصل ضرب ریشهگروه مؤلفان علوي(

  اقتصاد

به راست صعودي و منحنی تقاضا از چپ بـه راسـت نزولـی    منحنی عرضه از چپ وع اصلی علم اقتصاد انتخاب است. ب) موض الف) ـ» 1«گزینه  -121

در سازمان تولید غیرمشارکتی برخـی  ج)  (غیرمستقیم) و بین عرضه و تقاضا رابطه مستقیم وجود دارد. بین تقاضا و قیمت رابطه معکوس است.

  شوند. ید محسوب میاز عوامل تولید صاحب تولید هستند اما در سازمان تولید مشارکتی همه عوامل تولید صاحب تول

  )34و  32، 27، 11نندگان، سازمان تولیدـ  صفحه کنندگان و بررسی رفتار اقتصادي تولیدک مسئله اقتصادي، بررسی اقتصادي مصرف(نوري) ( بخش اولـ  فصل اول، دوم و سومـ  

از متخصصان به عنـوان سـرمایه   ب) گویند.  قیم میهاي مست را هزینه کنند تولیدکنندگان براي تولید مصرف میمبالغی را که الف)  ـ» 2«گزینه  -122

  )28و  26(نوري) (بخش اول ـ فصل دوم ـ هزینه تولید، عوامل تولید، عوامل انسانی ـ صفحه  شود. انسانی یاد می

ـ اسالم در قالـب تأک چه  آن یتمامب)  .است ازمندین زین هیعالوه بر کار به سرما یعیاز منابع طب يبردار بهره يانسان براالف) ـ » 3«گزینه  -123 بـر   دی

 ازمنـد یهـا ن  به اهداف خود بـدان  دنیرس يبرا ياقتصاد تیاست که عقالن يندیفرا کننده لیارائه کرده، چراغ راه و تکم ياخالق و احکام اقتصاد

  گویند.) (به مکان خاصی بازار نمی دهد یرا شکل م» بازار«کننده،  مواجهه تقاضاکننده و عرضهج)  .است

  )34و  26، 17هاي اسالمی، تعادل و قیمت تعادلی ـ صفحه  اول ـ فصل اول، دوم و سوم ـ عوامل تولید، سرمایه، اقتصاد و آموزه (نوري) (بخش
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 مـت یدر سـطح ق  مـت یهرگـاه در بـازار، ق  ب)  .رود یخود به شمار م يانحصارگر در فروش کاال ،یعیطب لیبه دل ریشرکت توانالف) ـ » 4«گزینه  -124

  .نشود لیتعد نیدولت مانع ا يگذار متیمثل ق یرونیعوامل ب که نیکشانند؛ مشروط بر ا یمی تعادل متیآن را به سمت ق یملنباشد، عوا یتعادل

  )38و  37(نوري) (بخش اول ـ فصل سوم ـ انواع بازار، تعادل و قیمت تعادلی ـ صفحه 

 ب) علـت  گذار نیستند. ي قیمت تاثیرگذار و یا به عبارت دیگر قیمتگیر در بازار رقابتی هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکلالف) ـ » 1«گزینه  -125

ـ  ج) فیزیکی اجاره بگیرد. تواند مانند سرمایه صاحب سرمایه از سرمایه مالی نمی این است کهحرام بودن ربا در اسالم  هـا، خودشـان   کاال یبرخ

» بـادوام  يکـاال « ها، در اقتصادکاال نیبه ا خچال؛یو  لیمثل اتومب رد؛یگ یها مورد مصرف قرار م زمان، خدمات آن شوند بلکه در طول یمصرف نم

  )38و  28، 20(نوري) (بخش اول ـ فصل اول، دوم و سوم ـ انواع بازار، سازمان تولید، چند مفهوم اولیه ـ صفحه  .ندیگو می

ـ و فـراهم آوردن محصـوالت مـورد ن    دیتولب)  آمد است.نندگان تأمین منافع شخصی و کسب درفردي تولیدک انگیزهالف)  ـ» 1«گزینه  -126 بـا   ازی

  تواند راه موفقیت را به انسان نشان دهد. به تنهایی نمی قل انسانعج)  .کار و تالش انسان است ازمندین ،یعیاستفاده از منابع طب

  )26و  25، 17صفحه ي اسالمی ـ ها (نوري) (بخش اول ـ فصل اول و دوم ـ انگیزه تولیدکنندگان، عوامل تولید، عوامل انسانی، اقتصاد و آموزه

مازاد عرضه وجود دارد زیرا گروهی از تولیدکنندگان بـراي محصـوالت    ،قیمت از سطح تعادلی باالتر باشد در بازار آن کاال اگرالف) ـ » 4«گزینه  -127

تفاوت درآمـد و هزینـه را سـود    ج)  زند. خود، به مشتریان ضرر میکاالي ایش قیمت انحصارگر غیرقانونی با افزب)  کنند. یدار پیدا نمیخود خر

  )38و  37، 29(نوري) (بخش اول ـ فصل دوم و سوم ـ تعادل و قیمت تعادلی، انواع بازار، درآمد و سود ـ صفحه  گویند. می

تقدیر  شایسته کند، یکه در راه خدا جهاد م یکوشد، همانند کس ینوعانش م هم ایخانواده  یسطح زندگ يارتقا يبرا که يفردالف) ـ » 3«گزینه  -128

مشـروط بـه مواظبـت و    ی و قانون یعیانحصار طبج)  تمام تولیدات انسان حیازت است. این مثال مربوط به حیازت است چرا که مقدمهب)  است.

  .کننده سودمند باشد مصرف يتواند برا یدولت م حیصح يگذار مقررات

  )24و  17، تولیدکنندگان، انواع بازار ـ صفحه المهاي اس آموزه(نوري) (بخش اول ـ فصل اول، دوم و سوم ـ اقتصاد و 

 .کنـد  بنابراین با افزایش قیمت، عرضه تغییر چندانی نمی .این کارخانه داراي شیب بیشتر و کشش قیمتی پایین استمحصول الف) ـ » 4«گزینه  -129

تـار اقتصـادي تولیدکننـدگان و    کننـده بـین رف   هماهنگعامل ج)  شود. ولتی از بازار مناقصه استفاده میبراي خریدهاي دولتی و کارهاي دب) 

  )38و  35، 33(نوري) (بخش اول ـ فصل سوم ـ پاورقی، انواع بازار، تعادل و قیمت تعادلی ـ صفحه  کنندگان قیمت کاال است. مصرف

ب)  اقتصادي بـوده اسـت.   اندیشهتالش فکري براي پیدا کردن بهترین روش براي استفاده از منابع و امکانات، پیدایش  نتیجهالف) ـ » 2«گزینه  - 130

  ج) صحیح است. ها بیشتر از درآمد باشد. شود که هزینه ضرر زمانی ایجاد می

  )29و  14، 12کند؟، درآمد و سود، هزینه فرصت ـ صفحه  (نوري) (بخش اول ـ فصل اول و دوم ـ علم اقتصاد درباره چه موضوعاتی بحث می

 ای شیکه افزا یزانیبه هر م متیق» 3«ه نیدر گز خواهد. یعرضه است و در صورت سؤال نمودار تقاضا را منمودار  ،»1« هنینمودار گز ـ » 3«گزینه  -131

  .ستیاست و ثابت ن ریمتغ متیتقاضا و ق» 4«هنیکند. در گز ینم رییاست و تغ یتقاضا مقدار ثابت ابدیکاهش 

  )34و  32کنندگان ـ صفحه  ر عرضه(نوري) (بخش اول ـ فصل سوم ـ بررسی رفتار تقاضاکنندگان، بررسی رفتا 

  ـ» 4«گزینه  -132

, , , , ,  560 4 000 000 2 240 000  درآمد000

, , , , ,15 000 000 8 12 1 440 000 000   حقوق کارگران 

, , , , ,
1

1 440 000 000 288 000 000
5

  قیمت استهالك  

, , , ,  80 000 000 12 960 000   اجاره000

, , , , , , , , , , , , , ,1 440 000 000 288 000 000 960 000 000 110 000 000 50 000 000 2 848 000 000     هاي مستقیم و غیرمستقیم هزینه  

, , , , , , , ,2 848 000 000 2 240 000 000 608 000 000  سود ویژه  

  ، پس تولیدکننده متحمل زیان شده است. ها بیش از درآمد تولیدکننده است جا که مقدار هزینه از آن

  )29(نوري) (بخش اول ـ فصل دوم ـ درآمد و سود ـ صفحه 

  تولیدات. ها توجه کرد نه به کل براي محاسبه درآمد باید به تعداد فروخته شدهـ » 4«گزینه  - 133

  الف)

530 5 106  تعداد فروخته شده  

, , , , ,200 000 000 106 21 200 000 000  درآمد  

, , , , ,   12 56 1 500 000 1 008 000   حقوق ساالنه کارگران000

 , , , , , , , , , ,   920 000 000 640 000 000 1 008 000 000 2 568 000   هزینه مستقیم000

, , , , , , , , ,21 200 000 000 2 568 000 000 18 632 000 000  سود حسابداري  

که درآمد بیشـتري داشـته باشـد هزینـه فرصـت      احب ثروت و دارایی اگر چند انتخاب داشته باشد آن انتخابی فرصت ص در مبحث هزینهب) 

  )29(نوري) (بخش اولـ  فصل دومـ  ذرآمد و سودـ  صفحه  شود. هزینه فرصت محسوب مینه که درآمد بیشتري دارد کارخا جا اجاره شود و در این محسوب می
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  را در نظر بگیریم: ید مقدار تقاضاجا با این درالف)  ـ» 3« گزینه -134

, ,  2 500 200 500   درآمد 000

  )36(نوري) (بخش اول ـ فصل سوم ـ تعادل و قیمت تعادلی ـ صفحه  در قیمت تعادلی مازاد و کمبود عرضه وجود ندارد.ب) 

  ا در نظر بگیریم یعنی:هزار تومان باید مقدار تقاضا ر 80در قیمت الف)  ـ» 3«گزینه  - 135

, , ,  80 000 30 2 400   درآمد 000

  باید به مقدار عرضه توجه کنیم یعنی: »ب«در قسمت 

, , 10 000 20 200   مقدار پرداختی 000

  یعنی: محاسبه کنیم.مقدار تقاضا و مقدار عرضه را اختالف باید  »ج« در قسمت

60واحد 20 40   زادمیزان ما  

  )35(نوري) (بخش اول ـ فصل سوم ـ تعادل و قیمت تعادلی ـ صفحه 

  علوم و فنون ادبی

  و ایجاد نهضت بیداري است. بیداري جامعههاي غربی از عوامل مؤثر در  ترجمه و نشر کتاب ،نویسی روزنامه ـ رواج صنعت چاپ،» 4«گزینه  -136

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات)

   (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات)ـ انجمن ادبی خاقان را فتحعلی شاه در تهران تشکیل داد.  »2«گزینه  - 137

اي بـود کـه در    هاي میهنی ها و ترانه دانان بزرگ عهد مشروطه بود. عرصه هنري وي تصنیف ـ عارف قزوینی شاعر وطنی و از موسیقی» 1«گزینه  -138

  ها: بررسی سایر گزینه ش مؤثري داشت.خواهی نق برانگیختن مردم و آزادي

  ی یزدي است.این متن در مورد فرّخ»: 2«گزینه 

   (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات) میرزا است. هر دو متن درباره ایرج»: 4«و » 3«گزینه 

اي، علّامـه   العابـدین مراغـه   یرزا آقا خان کرمانی، زینکسانی چون قائم مقام فراهانی، ناصرالدین شاه قاجار، عبدالرّحیم طالبوف، مـ » 4«گزینه  -139

  ها: بررسی سایر گزینه .دهخدا و چند تن دیگر از پیشگامان نثر ساده دوره بیداري بودند

تـاریخ  اثر ناظم االسالم کرمانی است کـه موضـوع آن   » خ بیداري ایرانیانتاری«تنها اثر قابل توجه در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی »: 1«گزینه 

  مشروطه است.

هاي تاریخی و اجتماعی سـطحی در قیـاس بـا     هاي تاریخی بود. نگارش رمان درعصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان»: 2«گزینه 

  هاي سیاسی، دردسر کمتري داشت. رمان

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات) غاز شد.خانه در زمان فتحعلی شاه قاجار آ ترجمه آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ»: 3«گزینه 

  اصفهانی اثر جمیز موریه است که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده است. يـ سرگذشت حاجی بابا» 4«گزینه  -140

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات)

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات) نویسی نثر این دوره نیست. ادهـ تقلید از ادبیات اروپایی از جمله عوامل مؤثر در س» 2«گزینه  - 141

  صورت است: هاي هجایی بیت سؤال بدین ـ نشانه» 1«گزینه  -142

  رین  شی  چِ  د  بن  دل  چِ  ك  جد  گُن  نَ  م  وهـ  در

  باست  زي  چِ  ع  بو  مط  چِ  ك  ید  یا  ن  ف  وصـ  در

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ

  هاي آوایی ناهمسان) (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ پایه

  ـ تقطیع بیت صورت سؤال به شکل زیر است:» 3«گزینه  -143

  نَد  دا  بِ  ب  غی  مِ  عل  بِ  ري  مو  ت  ج  حا

  ما  صم  يِ  رِ  صخ  رِ  زي  بِ  هی  چا  نِ  ب  در

  ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ      ـ

  فع  مفتعلن  فاعالت  مفتعلن

  هاي آوایی ناهمسان) (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ پایه

  شوند.) هاي اول تقطیع می توان به دو صورت تقطیع کرد: (فقط مصراع ـ ارکان بیت دوم را می» 2«گزینه  -144

  عشق  زِ  ود  ب  یی  ها  ر  ل  وصـ  بِ  گَر  م  تَم  گُف

  ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ

  فَعل  مستفعلن  مفاعلُ  مستفعلن
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 »:1«گزینه  ها: بررسی سایر گزینه

  را  یا  تان  س  دو  لِ  حا  یز  غِ  رِ  فا  ت  گَر  اَ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ  ـ  ـ  

  لن  فع  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  »:3«گزینه 

  تَن  گُفـ  خَن  س  در  دي  دي  بِ  رین  شی  تَر  نَ  ير  شی  بِ  لَ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ  

  (تکرار چهار بار مفاعیلن)

  »:4«گزینه 

م  ن  سِ  نا  تب  زون  مو  د  ح  کا  ر  ل  تد  ت  ري  فب  

    ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ  

فاعالتن  فعالت  فاعالتن  فعالت  

  هاي آوایی ناهمسان) (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ پایه

  د)نشو میهاي اول بررسی  (فقط مصراع هاي ذکر شده در صورت سؤال است: ـ عالمت هجایی بیت چهارم معادل عالمت» 4«گزینه  -145

  مر  ظَ  نَ  تَز  لَ  یا  خِ  تی  رف  بِ  ت  تا  ت  رفـ  نَ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  »:1«گزینه  ها: نهبررسی سایر گزی

فـ  ده  ف  تم  گا  نِ  م  نی  بِ  تی  خ  وا  نَن  ك  ت  ره  

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ  

  :» 2«گزینه 

  نی  طُ  ب  بر  با  گ  شَن  خُ  شو  د  هـ  شا  با

  ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ

  »:3«گزینه 

رِ  ذك  کا  لِ  م  م  گو  تی  ك  کی  پا  ت  یی  دا  خُ  ي  

    ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ  

  هاي آوایی ناهمسان) (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ پایه

  )اول هاي مصراع این صورت است: (بررسی  هاي آوایی بیت دوم به ـ پایه» 2«گزینه  -146

  ید  شا  د  رن  آ  می  د  سج  را  تش  ر  صو  تان  رس  پ  بت

  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن

  »:1«گزینه  ها: بررسی سایر گزینه

ر  فَق  رِ  ر ي  س  ر  را  تس  ضا  رِ  جِ  تا  بِ  شَد  ك  

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  فعلن  لنمفاع  فعالتن  مفاعلن

  »:3«گزینه 

  لَند  ب  خِ  چر  بِ  من  ت  دس  سد  رِ  نَ

    ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  نفعل  مفاعلن  فعالتن

  »:4«گزینه 

  نی  م  رِ  ط  خا  در  ت  ك  رم  ط  خا  د  سو  آ

          ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ

  هاي آوایی ناهمسان) ) (پایه دوازدهم ـ پایه(مژده عنبران
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  ـ وزن بیت سوم بدین صورت است: (بررسی مصراع هاي اول)» 3«گزینه  -147

  لی  بِ  با  ت  رو  ها  يِ  سو  دن  ش  دم  ي  با  گَر

  ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ

  »:1«گزینه  ها: بررسی سایر گزینه

  ظَر  نَ  ت  گفـ  نَم  ك  چِ  یت  رو  بِ  ك  تَم  گُفـ

  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ

  فَعل  مفاعیلُ  مفاعیلُ  مفعولُ

  »:2«گزینه 

  نَد  ك  می  نِ  من  چ  لِ  می  را  چ  من  نِ  ما  چ  وِ  سر

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:4« هگزین

  را  م  د  دي  سن  پ  ر  یا  هد  بِ  د  مژ  ده  بِ  د  مژ

  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  هاي آوایی ناهمسان) (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ پایه (چهار بار مفتعلن)

  توان به شکلی دیگر نیز نوشت: ها را می شود اما وزن سایر گزینه ـ وزن گزینه سوم فقط به همان صورت نوشته می» 3«گزینه  -148

  »:1«گزینه  ها: بررسی سایر گزینه

    ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ

  (وزن اول)  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ

  )(وزن دوم  فعل  مستفعلن  مفاعلُ  مستفعلن

  »:2«گزینه 

  ـ  ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ

  مفاعیلن  مفاعلن  مفعولُ

  مستفعلْ  فاعالت  مستفعلُ

  »:4«گزینه 

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ

  فعولن    مفاعیلُ    مفاعیلُ    مفعولُ

  لن  فع  مستفعلُ  مستفعلُ  مستفعلُ

  هاي آوایی ناهمسان) (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ پایه

  ها: بررسی سایر گزینه مطرف وجود ندارد.ـ در این گزینه سجع » 4«گزینه -149

  بنازد ـ بپردازد»: 1«گزینه 

  داغ ـ چراغ»: 2«گزینه 

   (مژده عنبران) (پایه دهم ـ سجع) بسوختند ـ بیفروختند (همه این موارد سجع مطرّف هستند.)»: 3«گزینه 

  موارد:بررسی سایر  .هستند» سرمایه«و » پایه«هاي سجع در اصل  زیرا واژهـ » 2«گزینه  - 150

  وار: سجع متوازيترسکار ـ استْ»: 1«گزینه 

  رها ـ جفا: سجع متوازي»: 3«گزینه 

  )  (مژده عنبران) (پایه دهم ـ سجع تواند: سجع مطرّف داند ـ نمی می»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه )متوازي(سجع  بریدمـ  گزیدمیک سجع به کار رفته: » 1«ـ در متن گزینه » 1«گزینه  -151

  دو سجع  بشنیدند:ـ  بدیدند/  بالغتـ  صنعت»: 2« گزینه

  : دو سجعمتوازيـ  متساوي/  صفتـ  صورت»: 3«گزینه 

  (مژده عنبران) (پایه دهم ـ سجع) : دو سجعنبودـ  نرود/  ترازوـ  آرزو»: 4«گزینه 
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  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »16«صفحه  

  ها: بررسی سایر گزینه در هر دو مصراع یک معنی دارد.» جاي«ـ در این بیت جناس تام وجود ندارد. واژه » 3«گزینه  -152

  چین (اول): کشور چین،چین (دوم): چین و شکن مو»: 1«گزینه 

  چوب نی(دوم):  نی، ساز(اول):  نی»: 2«گزینه 

   (مژده عنبران) (پایه دهم ـ جناس) صورت (اول): نقش و تصویر، صورت (دوم): ظاهر»: 4«گزینه 

  ل (پایان مصراع دوم).ـ جناس حرکتی: گُل (ابتداي مصراع دوم) ـ گ» 3«گزینه  - 153

  ها: بررسی سایر گزینه. جناس اختالفی: دل ـ گل

  بار ـ باز: جناس اختالفی / جناس حرکتی ندارد.»: 1«گزینه 

  (جناس تام) فتنه (اول): آشوب، فتنه (دوم): عاشق و شیفته»: 2«گزینه 

   ن) (پایه دهم ـ جناس)(مژده عنبرا قصه ـ غصه: جناس حرکتی / جناس اختالفی ندارد.»: 4«گزینه 

  به کار رفته است.» ب«و » الف«ـ موازنه در ابیات » 2«گزینه  -154

  بریدیم  بود  یار  پیوند  نه  هرچه  الف)

  
  پیمان  نه  چه ناو

دو

  ست
  شکستیم  بود

  ببرید  تو  از  که  کسی  چاره بی  ب)

  پیوست  تو  با  که  تنی  آسوده  

  ایه دهم ـ موازنه و ترصیع)(مژده عنبران) (پ

کـار   هاي متوازن و متوازي به سجع» 4«و » 3« ،»2«هاي  اما در گزینه هاي آن متوازي هستند ه و همه سجعکار رفت به عـ در این بیت آرایه ترصی» 1«گزینه  - 155

  یه دهم ـ ترصیع و موازنه)(مژده عنبران) (پارفته است. 

  :ها گزینهیر بررسی سا »صاحب ـ حسن ـ که« ـ در این بیت سه واژه تکرار شده است:» 4«گزینه  -156

  آرایی) مژده عنبران) (پایه دهم ـ تکرار و واج( ما (یک واژه)»: 4«/ گزینه  (دو واژه) مرد ـ که»: 2«گزینه /  واژه)یک ( توبه »:1«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه کار نرفته است. آرایی مصوت کوتاه به ـ در این بیت واج» 1«گزینه  - 157

  ناوك هجرِ پیشِ»: ـِ«مصوت کوتاه »: 2«گزینه 

  عاشقِ صادقِ دیدارِ»: ـِ«مصوت کوتاه »: 3«گزینه 

  آرایی) ) (پایه دهم ـ واج(مژده عنبران خور خواب خشم شهوت»: ـُ«مصوت کوتاه »: 4«گزینه 

  بررسی سایر ابیات: آرایی مصوت کوتاه ندارد. واج» / ن«و » ب«آرایی صامت  واج»: 3«گزینه  -158

  وجود  دارد.» ن«نَشنَوم ـ می روم کَز کَف / و صامت  نَغنَوم وندرزِ کَس می در واژه هاي: سحر می» ـَ«آرایی مصوت  در این بیت واج»: 1«گزینه 

  در چمنی در تَصور.»: ـَ«آرایی مصوت  واج» / ص ـ س«و » ر«آرایی صامت  واج»: 2«گزینه 

در کلمات هیچ، ندیـدم، پریشـان و   » یی«آرایی صداي  (همچنین واج» م«آرایی صامت  یشانِ / واجدر: سرِ زلف پر» ـِ«آرایی مصوت کوتاه  واج»: 4«گزینه 

   آرایی) (مژده عنبران) (پایه دهم ـ واژه شود.) نیست مشاهده می

ـ  اما در سایر گزینه» مهِر ـ مهر «است: » حرکتی«در این بیت جناس از نوع ـ » 2«گزینه  -159 ) سـرود ـ   1ه اسـت:  ها جناس ناقص اختالفی به کار رفت

   (پایه دهم ـ سجع و جناس) (مژده عنبران)) بخت ـ رخت 3) یار ـ یاد 2سرور 

  ترتیب عبارتند از: ها به ـ آرایه» 3«گزینه  -160

  در مصراع دوم.» ن«و » س ـ ص«در مصراع اول و حرف » ر«آرایی حرف  : صبح و صباحت که جناس اشتقاق دارند. / تکرار: شب ـ صبح / واجاشتقاق

  ها: گزینه بررسی سایر

  »ن«و » د«آرایی حروف  جناس ندارد. تکرار: حیران / واج»: 1«گزینه 

  »ك«آرایی  جناس: مالک و ملک جناس اشتقاق دارند. / تکرار ندارد. / واج»: 2«گزینه 

   (پایه دهم ـ آرایه ادبی) بران)(مژده عن »د«و » ت«آرایی  / واج .جناس: دلیل و دالیل جناس اشتقاق دارند. / تکرار ندارد»: 4«گزینه 

  زبان عربی

داؤك منک: بیماري تـو از   /») 1«بینی (رد گزینه  ما تبصر: نمی /») 4«و » 1«هاي  ـ دواؤك فیک: داروي تو در وجود توست (رد گزینه» 2«گزینه  - 161

  هدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)(پورم») 3«و » 1«هاي  کنی (رد گزینه ال تشعر: احساس نمی /») 4«و » 1«هاي  توست (رد گزینه
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» 2«هـاي   لیس فلماً خیالیاً: یک فیلم خیالی نیست (رد گزینه /») 4«و » 2«هاي  پنداري (رد گزینه تظنّ: می /»)3«ـ هل: آیا (رد گزینه » 1«گزینه  -162

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه) »)4«و 

» 2«هاي  نامند (رد گزینه یسمون: می /») 4«و » 1«هاي  سنویاً: ساالنه (رد گزینه /») 2«و » 1«هاي  گیرند (رد گزینه ـ یحتفل: جشن می» 3«ینه گز -163

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  مهرجان: جشنواره (رد گزینه /») 4«و 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 2«ـ صالتهم: نمازشان (رد گزینه ») 4«و » 1«هاي  (رد گزینه ـ قد أفلح: رستگار شدند» 3«گزینه  -164

و » 2«هـاي   کسی (رد گزینه من: چه /») 4«و » 1«هاي  ذنوبهم: گناهانشان (رد گزینه /») 1«ـ استغفروا: طلب آمرزش کردند (رد گزینه » 3«گزینه  -165

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«الذنوب: گناهان (رد گزینه  /») 4«و » 2«هاي  رد گزینهآمرزد ( یغفر: می /») 4«

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -166

  است؟ یجز گوشت و استخوان و پ آیا به»: 4«گزینه / است.  مترشش »: .... 3«گزینه / نواز است.  و ملتش مهمان»: .... 2«گزینه 

  (ترکیبی درس دهم و دوازدهم ـ ترجمه)(پورمهدي) 

  (پورمهدي) (ترکیبی دهم و دوازدهم ـ ترجمه)ـ ترجمه درست: حق را از اهل باطل بگیرید. » 4«گزینه  -167

د کند: یدعو إلـی التفرقـۀ (ر   به تفرقه دعوت می /») 2«و » 1«هاي  کسی را ببیند: رأي أحداً (رد گزینه /») 2«ـ هرکس: من (رد گزینه » 4«گزینه  -168

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تعریب)ها)  مزدور دشمن: عمیل العدو (رد سایر گزینه /») 2«  گزینه

دقیقاً به مفهـوم عبـارت   » 3«شوند. بیت گزینه  ـ ترجمه صورت سؤال: هنگامی که فرومایگان فرمانروایی کنند شایستگان هالك می» 3«گزینه  -169

  »:4«و » 2«هاي  شود. ترجمه گزینه ها دیده نمی سایر گزینهعربی اشاره دارد که این مفهوم در 

  برترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خویش جمع کرد. »: 2«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس اول ـ مفهوم)کردند.  ها ستم نکرد اما خودشان ستم می خدا به آن»: 4«گزینه 

  )گذاري ـ حرکتترکیبی (پورمهدي) ( ال تَفَرَّقوا اعتَصموا / ال تُفَرّقوا ـ اعتَصموا» 1«گزینه  - 170

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -171

  فعل برایش آمده کامالً نادرست است.  عنوان هایی که به أحسن: اسم است، بنابراین همه ویژگی»: 2«گزینه 

  مفرد مع تکسیرج»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ تجزیه و ترکیب) الجملۀ فعلیۀٌ دة / الجملۀ اسمیۀٌمن األفعال المجرّمن األفعال المزیدة»: 4«گزینه 

  :ها ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -172

  »تفعل«من األفعال المزیدة من باب دةمن األفعال المجرّ»: 1«گزینه 

  »األمۀ«صفۀ للموصوف به مفرد مؤنث / مفعولٌجمع سالم للمؤنث»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ تجزیه و ترکیب)مجرور بحرف الجرّ إلیه مضاف/ » صورة«جمع تکسیر و مفرده مفرد مذکر»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  - 173

  تفعیللّمضارع / تفع فعلٌ مستقبلٌ»: 1«گزینه 

  جمع تکسیر و مفرده سمکجمع سالم للمذکر»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم ـ قواعد)مفرد مثنّی»: 4«گزینه 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -174

  برخی، برخی دیگر را شناختند: شناختن یکدیگر»: 1«گزینه 

  شود: گردباد بادي شدید که از جایی به جایی دیگر منتقل می»: 2«گزینه 

  نوعی از انواع باریدن آب از آسمان: زردآلو»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس سوم و چهارم ـ واژگان) کند: ماهی این حیوان در دریا یا رودخانه زندگی می»: 4«گزینه 

  ـ واژگان)(پورمهدي) (ترکیبی ها تضاد وجود ندارد.  متضاد است، در سایر گزینه» خیالی«با » قیحقی«ـ در این گزینه » 2«گزینه  - 175

  ها: ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -176

  شصت منهاي سه برابر است با پنجاه و هفت»: 1«گزینه 

  صد تقسیم بر چهار برابر است با بیست و پنج»: 2«گزینه 

  بیست و چهار ضربدر دو برابر است با چهل و هشت»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دهم ـ درس دوم ـ قواعد) عالوه یازده برابر است با شش (نادرست) هفت به»: 4«گزینه 

  ـ دو فعل مزید وجود دارد:» 1«گزینه  - 177

  ماضی باب مفاعلۀ ) حاول1َ

   (پورمهدي) (قواعد ـ پایه دوازدهم ـ درس اول)مضارع باب إفعال  ) ینقذ2
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  ها: درستی آمده. بررسی سایر گزینه ـ یبتَعد مضارع باب افتعال است که به» 2«گزینه  -178

  یتأکّد: تفعل»: 1«گزینه 

  تَتَساقَطُ: تفاعل»: 3«گزینه 

  یه دهم ـ دروس سوم و چهارم ـ قواعد)(پورمهدي) (پایحاوِلُ: مفاعلۀ »: 4«گزینه 

  ها: ـ الفقرَ: هیچ فقري ... در این گزینه النفی جنس است که بر سر اسم آمده اما در سایر گزینه» 4«گزینه  -179

  التسبوا: دشنام ندهید (نهی)»: 1«گزینه 

  شوم (نفی) ال أملک: مالک نمی»: 2«گزینه 

  پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)(شود. (نفی)  ال ییأس: ناامید نمی»: 3«گزینه 

  ـ در این عبارت دو حرف مشبهۀ بالفعل وجود دارد:  » 2«گزینه  -180

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس اول ـ قواعد)) ولکنّ 2) إنَّ 1

  تاریخ

گویی بوده نخسـتین   از منتقدان تملّقـ میرزا محمدجعفر خورموجی از مورخان عصر ناصري و مؤلف کتاب  حقایق االخبار ناصري که » 3«گزینه  -181

التواریخ خـود امیرکبیـر را سـتایش کـرده     را بازتاب داده و محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب صدر کسی بوده که واقعیت قتل امیرکبیر

  )5اري سنتی ـ صفحه نگ هاي منابع دوره معاصر ـ انتقاد به تاریخ نگاري و گونه ) (پایه دوازدهم ـ تاریخگروه مؤلفان علوي(است. 

 زند به مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند.  خان ـ شهرهاي شیراز و بندر بوشهر در دوره کریم» 1«گزینه  -182

  )22) (پایه دوازدهم ـ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر ـ اقتصاد، تجارت و کشاورزي ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

ها در امور  ی به ویژه روسیه ـ انگلیس ـ فرانسه و اتریش هر کدام براي کسب منافع و به بهانه دفاع از حقوق اقلیت  ـ کشورهاي اروپای» 4«گزینه  -183

 بیشتر این امپراتوري منجر شد. ضعفکردند و این امر به  داخلی عثمانی دخالت می

  ی، مرد بیمار اروپا)) (پایه دوازدهم ـ ایران و جهان در آستانه دوره معاصر ـ عثمانگروه مؤلفان علوي(

ترین دستاورد انقالب باشکوه انگلستان این بود که این انقالب بدون خشونت به اهداف خود رسید که منشأ الهی سلطنت نفی  ـ بزرگ» 3«گزینه  -184

 شد.  هکننده اختیارات پادشاه شناخت و مجلس منشأ قدرت و تعیین

  )26ر آستانه دوره معاصر ـ انگلستان انقالبی آرام براي نظام مشروطه ـ صفحه (پایه دوازدهم ـ ایران و جهان د)  گروه مؤلفان علوي(

هوانگ تی تکمیل دیوار بزرگ چین بود و جاده مشهور ابریشم که چین  ـ یکی از اقدامات مهم سلسله چه این در زمان امپراتوري شی» 1«گزینه   -185

ش یافت و از دیگر اقدامات سلسله چه ایـن در دوره امپراتـوري شـی هوانـگ تـی      هان گشای  کرد و در دوره را از طریق ایران به اروپا متصل می

راه یافت و به تدریج در  چینـ و در دوران سلسله هان آیین بودا به دستور داد تا آثارش را بسوزانند   سیوس بود ووهاي کنف مخالفت او با اندیشه

  قرار گرفت. چینم ها مورد پذیرش بخشی از مرد کنار آیین کنفسیوس و دیگر آیین

  ) 49و  48، 47) (پایه دهم ـ درس هندوچین ـ نخستین امپراتوران ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

اي یافت و جامعه رومی به شدت تحت تـأثیر فرهنـگ و اخـالق تعـالیم      سابقه ـ آیین مسیحیت در زمان امپراتور کنستانتین رونق بی» 1«گزینه  -186

   )60) (پایه دهم ـ درس ششم ـ یونان و روم ـ ظهور و گسترش مسیحیت ـ صفحه ه مؤلفان علويگرو( حضرت مسیح (ع) قرار گرفتند.

ـ در زمان محمدشاه قاجار یک افسر انگلیسی به نام سر هنري راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد و سنگ نوشته داریـوش  » 3«گزینه  -187

 هخامنشی را در بیستون ترجمه کرد. 

  ) 64هاي جدید ـ صفحه  و کاوش  هاي دور ـ آگاهی تاریخی متکی به پژوهش پایه دهم ـ درس هفتم ـ مطالعه و کاوش در گذشته) (گروه مؤلفان علوي(

هاي شوش در جلگه خوزستان و انشان یا انزان در اسـتان فـارس داشـتند و از دیگـر      ـ ایالمیان در زمان خود دو پایتخت مهم به نام» 2«گزینه  - 188

   آباد کنونی قرار دارد. مش بوده که احتماالً بر جاي خرمها سی شهرهاي مهم آن

  )77) (پایه دهم ـ درس هشتم ـ سپیده دم تمدن ایرانی ـ شهر و شهرنشینی ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

آثار تاریخی کشـف شـده   شناسی بخشی از  هاي باستان ها و تحقیقات جدید عبارتند از: هر چند در جریان کاوش ـ نتایج و دستاورهاي کاوش» 4«گزینه  -189

  اند از: ها اطالعات تاریخی بسیار ارزشمندي به دست آمد که عبارت هاي اروپا و آمریکا انتقال یافت اما در نتیجه این کاوش به موزه

ي روي آورده و نشینی و کشاورز ) ساکنان فالت ایران قبل از مهاجرت اقوام آریایی به یکجا2هاي پادشاهی مادي تا ساسانیان  ) شناخت سلسله1

  بندي جدیدي که مورخان از تاریخ ایران در دوره باستان ارائه دادند. ) تقسیم3اي را بنیان نهادند.  تمدن پیشرفته

  )65ها و تحقیقات جدید ـ صفحه  هاي دور ـ نتایج و دستاوردهاي کاوش ) (پایه دهم ـ درس هفتم ـ مطالعه و کاوش در گذشتهگروه مؤلفان علوي(
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ـ عموم مورخان تا دویست سال پیش از سلسله ساسانیان اطالعات درخور توجهی داشتند، از اشکانیان تا حـدودي شـناخت داشـتند امـا از     » 4«گزینه  -190

  )63صفحه هاي دورـ  تاریخ و افسانهـ   ) (پایه دهمـ  مطالعه و کاوش در گذشتهگروه مؤلفان علوي( هاي ایالم و ماد و هخامنشی اطالع چندانی نداشتند. سلسله

  جغرافیا

مـیالدي   13هاي قلعه شکل گرفته است. این قلعه اواسط قـرن   ـ این قلعه در مجارستان است که هسته اولیه روستا، پیرامون دیواره» 3«گزینه  -191

بـا توجـه بـه    شد و در دو قرن بعد به منطقه مسکونی تبدیل شد. (احتمالی ساخته  هاي پس از گسترش امپراتوري مغول به منظور دفاع از حمله

  )3و موقعیت ـ صفحه  ها و روستاها ـ مقرردوازدهم ـ شه ) (پایهگروه مؤلفان علوي(کتاب درسی)  3تصویر صفحه 

انـد. و   اي و کهکشانی پیـدا کـرده   هاي ارتباطی شکل خطی و کریدوري و برخی نیز شکل خوشه ها معموال در امتداد راه ـ مگاالپلیس» 2«گزینه  -192

هـاي   هایی از اولین مگاالپلیس ایاالت متحده آمریکا (از بستن تا واشنگتن) و مگاالپلیس ژاپن (توکیو ـ یوکوهاما) نمونه  مگاالپلیس شمال شرقی

  )14) (پایه دوازدهم ـ شهرها و روستاها ـ مگاالپلیس ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(جهان است. 

 اند. ي مختلف شهر پراکنده شدهها ها در بخش پین، زاغهیشهر مانیل در کشور فیل رـ د» 2«گزینه  -193

 )24صفحه  مسکن ـ) (پایه دوازدهم ـ مدیریت شهر و روستا ـ گروه مؤلفان علوي(

هاي شغلی که در شهرها  اند و فرصت کنند عمدتا کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص ـ روستاییانی که از روستا به شهرها مهاجرت می» 1«گزینه  -194

 آن مشغول شوند.   رها و نظای کاري در رستوران ان به کارهایی مانند کارگري موقتی و روزمزد یا خدمتشود مهاجر محدود است باعث می

   )23) (پایه دوازدهم ـ مدیریت شهر و روستا ـ اشتغال شهري ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

جدا کرده اسـت و شـیب عمـومی ایـن      زرریاي خهاي د هاي تالش با جهت شمالی ـ جنوبی منطقه آذربایجان را از کناره  ـ کوهستان» 2«گزینه  -195

  )24صفحه  ـهاي ایران ـ منطقه کوهستانی تالش  ) (پایه دهم ـ ناهمواريگروه مؤلفان علوي(از منطقه آذربایجان است.  ها به سمت خزر بیش کوه

تـوان   هـاي آن را مـی   اقلیمی که نشـانه ن در فارس حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین است و امروزه تغییرات ژـ دشت ار» 4«گزینه  -196

  سالی دانست. ها و خشک وفانتهاي جوي، بروز  ی ریزشگتغییر در الگوي پراکند

  )30ها) ـ صفحه  هاي هموار (دشت هاي ایران ـ سرزمین ناهمواري) (پایه دهم ـ درس چهارم ـ گروه مؤلفان علوي(

  گرگان: 4: جلگه خوزستان / شماره 3شماره  / باهوکالت: 2: تلخه رود ـ شماره 1شماره  ـ »3«گزینه  -197

  ها) هاي ایران ـ جلگه ـ ناهمواريپایه دهم ) (گروه مؤلفان علوي(

هاي خضر زنده در سیستان و بلوچسـتان مربـوط بـه     آید و کوه وجود می هاي شرق و جنوب شرقی به هاي مریخی در کوه ـ ناهمواري» 2«گزینه  -198

  باشند. هاي منطقه کوهستانی غربی (زاگرس) می مانند با دره هاي موازي از ویژگی هاي دیواره یخوردگ منطقه کوهستانی مرکزي و چین 

  )29تا  23هاي کوهستانی ـ صفحه  هاي ایران ـ سرزمین ) (پایه دهم ـ ناهمواريگروه مؤلفان علوي(

هاي اخیر کشور مـا   وط به آب و هوا است که در سالزایی و خشکسالی و افزایش دما مشکالت محیط زیستی مرب بیابان ،ـ آلودگی هوا» 2«گزینه  -199

  دهد. حالت عادي هوا را نشان می» 1«وارونگی دما و شکل گزینه » 2«و دیگر کشورهاي جهان را دچار مشکل کرده است. شکل گزینه 

  )44) (پایه دهم ـ آب و هواي ایران ـ وارونگی دما ـ صفحه گروه مؤلفان علوي(

  شود. رطوب در فصل سرد سال سبب ریزش باران در غرب و شمال غربی ایران میـ توده هواي م» 1«گزینه  -200

  )39هاي هوا به کشور ـ صفحه  ) (پایه دهم ـ آب و هواي ایران ـ ورود تودهگروه مؤلفان علوي(

  شناسی جامعه

  ریزد. فرو می شود و جهان اجتماعی ها نباشند، زندگی اجتماعی ما مختل می ها و دانش ـ اگر این آگاهی» 2«گزینه  -201

  )3ـ صفحه  ـ دانش عمومیـ  فواید دانش عمومی (کاهیدوند) (پایه دوازدهمـ  درس اول

هایمان را  تک کنش کنیم، مجبور نیستیم خودمان به تنهایی و جداگانه، دانش الزم براي تک ها با هم زندگی می جا که ما انسان ـ از آن» 3«گزینه  -202

  )4ـ صفحه  ـ دانش عمومی ـ فواید دانش عمومی ازدهم ـ درس اول(کاهیدوند) (پایه دوتولید کنیم. 

  کند. داند و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی ـ جهان متجدد، براساس هویت دنیوي خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می» 1«گزینه  -203

  )9ـ صفحه  میمی ـ ارتباط دانش علمی و عموـ دانش عل (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس اول

هـا و   اي از آگاهی کنند، در مجموعه ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می ـ ما انسان» 3«گزینه  - 204

  )3ـ صفحه  ـ دانش عمومی ـ زندگی اجتماعی (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس اولشویم.  ها سهیم و شریک می دانش
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بینـی   هاي اجتماعی را پیش دهد که آثار و پیامدهاي پدیده ها امکان می هاي اجتماعی، به انسان ـ علوم اجتماعی نیز با شناخت پدیده» 4«گزینه  -205

تـر از علـوم    بینی در علوم اجتمـاعی پیچیـده   ها، پیش هاي اجتماعی و تنوع آن ها و سایر پدیده کنند. البته به سبب آگاهانه و ارادي بودن کنش

  )3ـ صفحه  ـ علوم اجتماعی ـ فواید علوم اجتماعی (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس دومعی است. طبی

  کند. ها بحث نمی هاي غیرارادي انسان کند و نیز از فعالیت هاي انسان و آثار و پیامدهاي آن بحث می ـ علوم انسانی درباره کنش» 2«گزینه  - 206

  )11ـ صفحه کاربرد علوم انسانیوم انسانی ـ ـ عل (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس دوم

هاي اجتماعی و پیامدهاي آن را مطالعه  کنند ولی علوم اجتماعی، کنش هاي انسانی و پیامدهاي آن را مطالعه می ـ علوم انسانی، کنش» 1«گزینه  -207

  شوند. ز علوم انسانی محسوب میتر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی ا کنند. موضوع علوم انسانی عام می

  )11ـ صفحه  ـ علوم انسانی و اجتماعی ـ فواید علوم انسانی (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس دوم

تواننـد تـأثیر    ها با کشف این قواعـد مـی   کنند نظم و قواعد جهان اجتماعی را کشف کنند. آن ـ دانشمندان علوم اجتماعی تالش می» 4«گزینه  -208

  )13ـ صفحه  ـ علوم اجتماعی ـ فواید علوم اجتماعی (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس دومزندگی ما را توضیح دهند. اجتماعات بر 

و بعضـی آن را  » کنش اجتماعی«شناسی را علم شناخت  شناسان، جامعه هاي علوم اجتماعی است. برخی جامعه شناسی یکی از شاخه ـ جامعه» 3«گزینه  -209

  )16صفحه ـ  علوم اجتماعی هاي شاخهـ علوم اجتماعیـ   (کاهیدوند) (پایه دوازدهمـ  درس دوماند.  دانسته» ماعیساختار اجت«علم شناخت 

شناسـی   شناسی تبیینـی، جامعـه   شناسی براساس دوري و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکردهاي مختلفی شکل گرفته است. جامعه ـ در جامعه» 2«گزینه  -210

   اند. شناسی دي سه رویکرد اصلی جامعهشناسی انتقا تفسیري و جامعه

  )16ـ صفحه  هاي علوم اجتماعی ـ علوم اجتماعی ـ شاخه (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس دوم

 کند.   هاي اجتماعی کالن را بررسی و مطالعه می  شناسی کالن، ساختار اجتماعی و سایر پدیده ـ جامعه» 1«گزینه  -211

  )16صفحه ـ  شناسی خرد و کالن جامعهـ علوم اجتماعیـ   وم(کاهیدوند) (پایه دوازدهمـ  درس د

ترند و بعضی در مقایسه با جوامع  ها در این مسیر واحد، پیشرفته گیرند؛ بعضی از آن ـ در این دیدگاه، همه جوامع در یک خط قرار می» 4«گزینه  -212

  جوامع پیشرفته را الگوي حرکت خود قرار دهند.   اند، باید مانده  اند و جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده پیشرفته، عقب

  )38صفحهـ  هاي اجتماعی ـ نگاه خطی ـ سوگند ثبت جهان (کاهیدوند) (پایه دهم ـ درس پنجم

 ید. آ ـ جهان اجتماعی با آگاهی و اراده افراد انسانی پدید می» 2«گزینه  -213

  )42ـ صفحه  گیري جهان اجتماعی ـ پیامدهاي جهان اجتماعی ـ شکل (کاهیدوند) (پایه دهم ـ درس ششم

آورنـد، ارزیـابی    هایی که به دنبال مـی  ها و محدودیت ها و نیز فرصت هاي آن ها و ارزش توان براساس آرمان هاي اجتماعی مختلف را می ـ جهان» 1«گزینه  -214

  )44 هاي اجتماعی ـ صفحه هاي اجتماعی ـ ارزیابی جهان ـ جهان (کاهیدوند) (پایه دهم ـ درس ششم کرد.

 گویند.   ها هستند، آرمان اجتماعی می هاي مشترکی که اعضاي یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ـ به مجموعه اهداف و ارزش» 3«گزینه  -215

  )52صفحه هاي اجتماعی ـ آرمان اجتماعی ـ  ـ ارزیابی جهان (کاهیدوند) (پایه دهم ـ درس هفتم

  فلسفه و منطق

دان الزم است تا  ها براي منطق ها بر حذر بود از این رو دانستن آن هایی هستند که باید از دچار شدن به آن یماريـ مغالطات همچون ب» 4«گزینه  -216

  ها: ها مبارزه کند. بررسی سایر گزینه بتواند با آن

  پیشگیري بهتر از درمان است.»: 1«گزینه 

  اند.  به علم پزشکی تشبیه نموده هاي جلوگیري از مغالطات، علم منطق را از نظر روش»: 3«و » 2«گزینه 

  )3حه صفـ منطق ترازوي اندیشه ـ  (لطفی) (منطق دهم

تصورند و در منطق فقط به جمالت خبري صادق که با فعل ربطی (است ـ بـود   از نظر منطقی معنا و جمالت ناقص و جمالت انشایی  جمالت بی ـ» 1«گزینه  -217

  گویند. مانند: امروز دوشنبه است / نیست و ... شوند تصدیق می نیست بیان می ـ شد ـ گشت ـ گردید) و در ساختار الف ب است /

  هاي نادرست: تحلیل گزینه

  تصدیق مانند زمین کروي  است / زمین مسطح نیست»: 4«و » 2«گزینه 

  )7و  3(لطفی) (منطق دهم ـ منطق ترازوي اندیشه ـ تصویر و تصدیق ـ صفحات  یقتصد فرد نیست 4زوج است / عدد  4عدد »: 3«گزینه 
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بنـابراین در بحـث مغالطـه تشـخیص رخ دادن      .توان در ذیل دو یا چند مغالطه قرار داد هاي غلط (مغالطه) را می گیري ـ برخی نتیجه» 4«گزینه  -218

  ها: هبررسی سایر گزین مغالطه مهم است نه تمایز دقیق نوع مغالطه.

  شود. ها ارائه نمی بندي مشخصی از آن هاي جدید منطق دسته شمار هستند به همین خاطر در کتاب مغالطات امروز بی»: 1«گزینه 

  تشخیص رخ دادن مغالطه مهم است نه تمایز دقیق نوع مغالطه»: 2«گزینه 

لـط گـرفتن   ود که مطابق واقعیت خارجی نباشد ولی مغالطه به معناي نتیجه غش اي گفته می مغالطه با غلط تفاوت دارد، غلط به عبارت یا جمله»: 3«گزینه 

  )13(لطفی) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ مفهومی از مباحث مغالطات ـ صفحه است. 

) انـواع  تـرین  تـرین (رایـج   شود که یکی از شـایع  ـ اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترك دارند باعث بروز مغالطه اشتراك لفظ می» 2«گزینه  -219

  ها: بررسی سایر گزینه خطاهاي ذهنی است.

  قسمت اول گزینه نادرست است.»: 1«گزینه 

  هر دو قسمت گزینه نادرست است.»: 3«گزینه 

  )13(لطفی) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ اشتراك لفظ ـ صفحه  قسمت دوم گزینه نادرست است.»: 4«گزینه 

یت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد خواه از موارد واقعی خارجی باشد یا از موارد فرضی ماننـد  ـ مفهوم کلی مفهومی است که قابل» 3«گزینه  -220

ق اهستند و مانند خداوند که یک مصد یانسان و حیوان و کتاب درسی و ... که مصادیق واقعی خارجی دارند و مانند دیو که تمامی افراد آن فرض

  ها: بررسی سایر گزینه دي براي آن قابل فرض است.واقعی خارجی بیشتر ندارد ولی افراد متعد

  ی.ق بر افراد متعدد را دارد خواه واقعی خواه فرضامفهوم کلی قابلیت انطب»: 1«گزینه 

  ن مانند یهوه، مزدا و اهللا جزئی هستند.آمفهوم خداوند کلی است ولی اسامی خاص »: 4«و » 2«گزینه 

  ) 21 همفهوم جزئی و مفهوم کلی ـ صفحـ  20صفحه (لطفی) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق ـ 

تر از مسلمان است و مسلمان داخل در انسان اسـت و نسـبت انسـان و     ـ انسان و مسلمان عموم و خصوص مطلق است زیرا انسان مطلقاً عام» 2«گزینه  -221

هـاي   هاي غیر ایستاده و ایسـتاده  ادیق متفاوت (انسانهاي ایستاده) و یک سري مص ایستاده من وجه است زیرا یک سري مصادیق مشترك دارند (انسان

  هاي نادرست: تحلیل گزینه .ن وجه متقاطع استـ دایره هندسی مطلق متداخل و م غیر انسان)

  نسبت مصادیق انسان و مسلمان مطلق است نه من وجه.»: 3«و » 1«گزینه 

  )20) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق ـ رابطه میان مصادیق دو مفهوم کلی ـ صفحه (لطفی نسبت انسان و ایستاده من وجه است نه تساوي.»: 4«گزینه 

رسیم که البته منظور جزئی اضافی اسـت   کنیم و به مفهومی خاص (جزئی) می بندي مفاهیم از مفهومی عام (کلی) آغاز می ـ در دسته» 1«گزینه  - 222

اهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه عموم و خصـوص مطلـق و اقسـام    بندي درست الزم است هر طبقه از مف نه جزئی حقیقی. در یک دسته

  ها: مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطه تباین داشته باشند. بررسی سایر گزینه

  قسمت سوم و چهارم گزینه نادرست است.»: 4«و » 3«و » 2«گزینه 

  )24 هبندي مفاهیم ـ صفح هاي چهارگانه در طبقه نسبتاستفاده از ـ  20صفحه (لطفی) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق ـ 

ـ تعریف به ذکر مصادیق در مواردي مناسب است که بتوان به نحوي مصادیق آن مفهوم را به افراد معرفی کرد یعنـی مفـاهیمی کـه    » 3«گزینه  -223

  ها: بررسی سایر گزینه ها ذهنی و فرضی است تعریف به ذکر مصادیق ندارند. مصادیق واقعی خارجی ندارند و مصادیق آن

  گویند. یف لغوي است که به آن تعریف لفظی نیز میرایم پس تع معناي لغوي و مترادف حیوان را ذکر کرده»: 1«گزینه 

  ایم. ایم و به برخی از مصادیق آن اشاره نموده براي مفهوم معلم مثال زده»: 2«گزینه 

  گویند. تعریف مفهومی می ،گونه تعاریف ایم به این یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص پرداختهبه تحلیل منطقی مفهوم جیوه از طریق ذکر »: 4«گزینه 

  )30 هاقسام تعریف ـ صفحـ  29صفحه (لطفی) (منطق دهم ـ اقسام و شرایط تعریف ـ 

شـود (جـامع    افراد انسـان مـی  القامه، تعریفی مفهومی از انسان است که شامل همه  قامت یا مستوي ـ تعریف انسان به حیوان راست» 3«گزینه  -224

  ها: بررسی سایر گزینه شود. (مانع نیست) هست) ولی مانع ورود حیواناتی همچون گوریل به تعریف انسان نمی

  در تعریف فوق از انسان یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص براي انسان ذکر شده است بنابراین تعریف مفهومی است نه لغوي.»: 1«گزینه 

  شود پس مانع نیست. ف فوق مانع ورود حیواناتی همچون گوریل به تعریف انسان نمیتعری»: 2«گزینه 

  القامه هستند. قامت یا مستوي ها حیوان راست تعریف جامع هست زیرا همه انسان»: 4«گزینه 

  )36 هشرایط تعریف صحیح و تمرین کتاب درسی ـ صفحـ  39صفحه (لطفی) (منطق دهم ـ اقسام و شرایط تعریف ـ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »22«صفحه  

  ـ رابطه تفکر با تفکر فلسفی رابطه عموم و خصوص مطلق به اعم بودن تفکر و اخص بودن تفکر فلسفی است.» 2«ینه گز -225

  

  ها: بررسی سایر گزینه

  اند. در عموم و خصوص من وجه دو مفهوم فقط در برخی مصادیق مشترك»: 4«و » 1«گزینه 

  )11 هبه کار ببندیمـ  صفحـ  2صفحه (لطفی) (فلسفه یازدهمـ  چیستی فلسفهـ   فکر است نه برعکس.تر ـ خاص تر) ت تفکر فلسفی زیرمجموعه (جزئی»: 3«گزینه 

هاي مضاف پذیرفتـه شـود اسـاس و     چه در فلسفه هاي علوم قرار دارند و آن هاي مضاف یا فلسفه زیربناهاي علوم در فلسفهـ مبانی » 3«گزینه  -226

هاي مضاف فلسفه علوم اجتماعی است که یکی از مسایل آن این است که  هاي مهم فلسفه ز شاخهگیرد ـ یکی ا  شالوده نظریات در علوم قرار می

  ها: بررسی سایر گزینه با فرد است یا جامعه؟ تاصال

شناسی ریشه و بخش اصلی فلسفه است که در وجودشناسی به بحث از مسایل کلی مربوط به هسـتی و   وجودشناسی و معرفت»: 2«و » 1«گزینه 

  شناسی به بحث از مسایل کلی شناخت و حقیقت و ماهیت معرفت پرداخته می شود. فتدر معر

پـردازد   هاي مضاف است که به بحث از مبانی و اصول کلی علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی مـی  فلسفه علوم طبیعی یکی از فلسفه»: 4«گزینه 

  شود. شناسی مربوط می به معرفتشود و  ولی مثال ذکر شده براي آن به فلسفه علوم طبیعی مربوط نمی

  )15 ههاي مضاف و علوم ـ صفح فلسفهـ  12صفحه هاي فلسفه ـ  (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ ریشه و شاخه

  ورهاي مربوط به زندگی است، آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورهااانه غور در بفـ اندیشیدن فیلسو» 1«گزینه  -227

  ها: بررسی سایر گزینه

  هاي دوم و سوم گزینه نادرست است. قسمت»: 2«گزینه 

  )21و  19(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ فلسفه و زندگی ـ صفحات . باورهاي مربوط به زندگی پاسخ سؤال است نه باورهاي مربوط به هستی»: 4«و » 3«گزینه 

خواهد نشـان دهـد     تمثیل غار مشهور است او در این تمثیل میترین فیلسوفان تاریخ است تمثیلی دارد که به  ـ افالطون که از بزرگ» 4«گزینه  - 228

  ها: کند. بررسی سایر گزینه چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادي حقیقی هدایت می

  ها از آثار و فواید و کارکردهاي عملی فلسفه در زندگی است. دوري از مغالطه»: 1«گزینه 

ترین فالسفه لقب افالطون است و سـؤال بـه    اش است و بزرگ هدف سقراط در فلسفه انسانشناسی در  ایجاد خودآگاهی و خویشتن»: 2«گزینه 

  فلسفه افالطون اشاره دارد.

  آموزش راه صحیح تفکر و درست اندیشیدن هدف و وظیفه منطق است نه فلسفه»: 3«گزینه 

  )25تا  22الی براي استقالل در اندیشه و رهایی از عادات ـ صفحات ـ برخی فواید تفکر فلسفی ـ مث 19صفحه  (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ فلسفه در زندگی ـ

هاي هستی و زندگی بشر (مسـایل   ترین مسأله اند که درباره اساسی تردید (نه احتماالً) هر جا تمدنی شکل گرفته کسانی هم بوده ـ بی» 2«گزینه  - 229

  ها نداشته باشیم. ها و سخن ه ما نرسیده باشد و ما اطالعی از آن اندیشهاند گرچه آثار مکتوبی از آنان ب گفته اندیشیده و سخن می فلسفی) می

  ها: بررسی سایر گزینه

  کند. ها صدق می تعیین کرد البته این سخن درباره همه دانش يتوان از نظر زمان و مکان آغاز براي دانش فلسفه نمی»: 1«گزینه 

  )29و  28(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ آغاز تاریخی فلسفه ـ صفحات  سفه است.تعبیرهاي کتاب درسی در مورد آغاز فل»: 4«و » 3«گزینه 

هاي فیلسوفان بعـدي برخـی از    اي باقی نمانده است و از روي نوشته زیست و از او هیچ نوشته ـ تالس در قرن ششم قبل از میالد می» 4«گزینه  -230

  ها: بررسی سایر گزینه و پایه و اساس سایر چیزها است. اند. تالس عقیده داشت که آب اولین عنصر دست آورده افکار او را به

  دانند زیرا اندیشه فلسفی مشخصی داشته است. مورخان فلسفه تالس را نخستین دانشمند یونانی می»: 2«و » 1«گزینه 

  اي باقی نمانده است. زیسته و از او هیچ نوشته تالس در قرن ششم پیش از میالد می»: 3«گزینه 

  )33تا  30ـ فلسفه در یونان ـ صفحه  28یازدهم ـ آغاز تاریخی فلسفه ـ صفحه  (لطفی) (فلسفه
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    »23«صفحه                                                                شرويآزمون آزمایشی پیـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

هـاي   کـه پایـه یکـی از برهـان     اسـت  ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی تردید یکی از اساسی ـ فرق بین ماهیت و وجود بی» 4«گزینه  -231

  ها: بررسی سایر گزینه ته است.سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امکان قرار گرف ابن

ـ تومیسم در اروپا، توماس آکویناس است که با فلسفه ابن سینا آشنا بود و به همراه آلبـرت کبیـر و راجـر     گذار فلسفه توماسی پایه»: 1«گزینه 

  ابن سینا و تا حدودي ابن رشد بود.هاي  کردند که بیشتر متکی به دیدگاه میالدي ترویج می 15 تا 13هاي  اي را در اروپا بین قرن بیکن فلسفه

  )6ـ گذري تاریخی ـ صفحه  2(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ هستی و چیستی ـ صفحه  سینا است. سؤال در مورد برهان وجوب و امکان ابن»: 3«و » 2«گزینه 

  الوجود بالذات واجبـ خداوند» 3«گزینه  -232

  الوجود بالذات چون مستلزم تناقض است. ممتنعشریک الباري یعنی شریک خدا

  ود بالغیرجالو الوجود بالذات و ممتنع ممکنگالبی پرنده و غول

  الوجود بالغیر الوجود بالذات و واجب ممکنروح و آخرت

 ها حتماً باید بالذات یا بالغیر بودن آن مشخص شود چون هم بالذات دارند و هم بالغیر. الوجود در این گونه تست عالوجود و ممتن در مورد واجب

  )12و  11، 8تحلیل و تبیین ـ صفحه (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ جهان ممکنات ـ 

اي و  گویند مانند شریک الباري، مثلـث دایـره   لوجود میـ موضوعی که نسبت به محمولِ وجود رابطه محال و امتناعی دارد را ممتنع ا »2«گزینه  -233

 ها: بررسی سایر گزینههر چیزي که مستلزم تناقض باشد. 

  شود. صورت سوال به ممتنع الوجود مربوط می»: 3«و » 1«گزینه 

  )12: جهان ممکناتـ  تفکر: تکمیل کنیدـ  صفحه (لطفی) (فلسفه دوازدهمـ  درس دوم اژدهاي هفت سر یک ماهیت است و هر ماهیتی ممکن الوجود است.»: 4«گزینه 

هاي علت و معلول نیازمند تجربـه و   ش ندارد ولی یافتن مصداقموزفطري است و نیاز به تجربه و آاز نظر دکارت، درك انسان از علیت، درکی ـ » 1«گزینه  - 234

  ها: آموزش است. بررسی سایر گزینه

  است. گرایان بیانگر دیدگاه تجربه»: 3«و » 2«گزینه 

  )18تا  15ـ صفحه  (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ جهان علّی و معلولیدیدگاه فالسفه مسلمان است. »: 4«گزینه 

  گویند که این اصل نیز مانند خود اصل علیت یک اصل عقلی است. گرا ـ می جز فیلسوفان تجربه ـ فیلسوفان ـ به» 3«گزینه  -235

  ها: بررسی سایر گزینه

  آید. شود و پدید می آید بلکه هر معلولی از علت خاصی صادر می خیت هر معلولی از هر علتی پدید نمیطبق اصل سن»: 1«گزینه 

  کنند و ... خوانند و براي سالمتی ورزش می کنند مثالً براي باسواد شدن درس می ها طبق اصل سنخیت رفتار می گویند همه انسان فیلسوفان می»: 2«گزینه 

  توان براي نظم دقیق جهان پشتوانه عقلی قائل شد. گویند با قبول اصل سنخیت است که می گرا ـ می فالسفه تجربه فالسفه ـ به جز»: 4«گزینه 

 )19و  18، 13(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ جهان علّی و معلولی ـ سنخیت علت و معلول ـ صفحه 

  شناسی روان

    سزایی دارد. هوي تغییرات رشدي تأثیر بترین عوامل محیطی است که بر ر ـ یادگیري یکی از مهم» 4«گزینه  - 236

  شناسی رشد ـ عوامل محیطی) زدهم ـ روانیاآذر) (پایه  (علوي

صورت آمرانه با او رفتار شود بایـد وي را چـون عضـو بـزرگ      او به منزله مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به اـ در هفت سال سوم باید ب» 2«گزینه  -237

  شناسی رشد ـ مراحل مهم رشد در فراخناي زندگی) ـ روانیازدهم آذر) (پایه  (علويها دخالت داد.  گیري را در تصمیمخانواده دانست و مانند دیگران او 

طور مستقیم در تولیدمثل  هایی که به نامند یعنی ویژگی گذارند را ویژگی جنسی اولیه می ـ تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می  »1«گزینه  -238

  شناسی رشد ـ رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی) ـ روانیازدهم آذر) (پایه  (علوينقش دارند. 

  دهد. ها خود آرمانی او را شکل می آل هایی مثل نقاش شدن براي خود داشته باشد این ایده آل ـ در مثال باال اگر نوجوان ایده» 1«گزینه  -239

  ی و خود واقعی)شناسی رشد ـ خود آرمان ـ روانیازدهم آذر) (پایه  (علوي

گذارد. هویت طرز فکر، عقاید و  ـ پاسخ به این سؤاالت بیانگر هویت شماست. هویت همان تمایزي است که فرد بین خود و دیگران می» 1«گزینه  - 240

  وجوانی)گیري هویت در دوره ن شناسی رشد ـ رشد و شکل ـ روانیازدهم آذر) (پایه  (علويشود.  نحوه ارتباط فرد با دیگران را شامل می
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  آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                             »24«صفحه  

  ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ شناخت چیست؟)یازدهم آذر) (پایه  (علويشود.  ادراك گفته می یهاي انتخاب یند تفسیر محركاـ به فر» 2«گزینه  -241

قیم بسـیاري از  یندهاي ذهنی که همان شناخت است به دلیل عدم مشاهده مستاگویند. فر ـ به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار رفتار می» 3«گزینه  -242

  شناسی) مورد مطالعهـ  تعریف روان ـ تعریف و روشیازدهم پایه آذر) ( (علويشناسی لحاظ شده است.  هاي انسانی، در تعریف روان رفتارها و تأکید بر کنش

  مورد مطالعه ـ علم چیست؟) ازدهم ـ تعریف و روشیآذر) (پایه  (علويآیند.  دست می ها با ترکیب اصول و قوانین مختلف به ـ نظریه» 1«گزینه  - 243

  دهد.  قبلی، پرسش بعدي را سازمان می سؤال ـ در مصاحبه محقق بعد از شنیدن پاسخ» 2«گزینه  -244

  شناسی) آوري اطالعات در روان هاي جمع ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ روشیازدهم آذر) (پایه  (علوي

دهد. رشد هیجانی در دوره کودکی، معطوف به سه هیجـان سـاده تـرس، خشـم و      نشان میـ مثال ذکر شده رشد هیجانی در دوره کودکی را » 3«گزینه  - 245

  رشدـ  رشد هیجانی در دوره کودکی) شناسی ـ روانیازدهم پایه آذر) ( (علويمحبت است. 

هـا پختگـی الزم را    کارگیري این توانایی ههاي شناختی دارند اما در نحوه ب اي در توانایی ـ هر چند نوجوانان در مقایسه با کودکان رشد فزاینده» 2«گزینه  -246

  شناسی رشدـ  رشد شناختی در دوره نوجوانی) ازدهمـ  روانیآذر) (پایه  (علويشود.  اي می ندارند و تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهاي ناسازگارانه

  کتی است.ترین جنبه رشد در دوره کودکی، رشد جسمانی ـ حر ترین و شاخص ـ ابتدایی» 4«گزینه  - 247

  حرکتی در دوره کودکی)شناسی رشد ـ رشد جسمانی ـ  ـ روانازدهم یآذر) (پایه  (علوي

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه)یآذر) (پایه  (علويشناختی هستند.  هاي روان ها ابزاري براي کمی کردن ویژگی ـ آزمون» 3«گزینه  -248

ها در زمان ارائـه،   و تجربی به یک اندازه رشد نکرده اند؛ زیرا ساختار ظاهري برخی نظریههاي علمی در دو سطح ظاهري  ـ همه نظریه» 2«گزینه  -249

  ازدهم ـ تعریف و روش مورد مطالعه ـ علم چیست؟)یآذر) (پایه  (علويقابل بررسی تجربی نیست. 

  شناسی رشدـ  رشد شناختی در دوره نوجوانی) ـ روان یازدهمآذر) (پایه  (علويگویند.  ـ مهارت چگونگی به حافظه سپردن اطالعات را فراحافظه می» 2«گزینه  -250

www.konkur.in

forum.konkur.in


	Omomi Riazi & Tajrobi Q.pdf (p.1-11)
	riazi Q.pdf (p.12-30)
	riazi A.pdf (p.31-57)
	Omomi Riazi & Tajrobi Q.pdf (p.58-68)
	tajrobi Q.pdf (p.69-91)
	tajrobi A.pdf (p.92-116)
	Omomi Ensani Q.pdf (p.117-127)
	ensani Q.pdf (p.128-146)
	ensani A.pdf (p.147-171)



