
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  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 
  

  لبی: ................................لبی: ................................شماره داوطشماره داوط  نام و نام خانوادگی: .............................نام و نام خانوادگی: .............................

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  دقیقه 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

 نمایید. مشاهدهوي ـعل آموزشی

  
  

  

  
  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

  

  11اره اره دفترچه شمدفترچه شم
  

  9999//1111//1010جمعه جمعه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  
  

  

  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد ـ عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  کیارش پورمهدي ـ حسامی  زبان عربی

  هادي ناصري  دین و زندگی

  کامران معتمدي ـ صادقی  زبان انگلیسی

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

  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

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



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

  ))5یازدهم (از ابتداي ستایش تا انتهاي درس پایه ) ـ 11تا انتهاي درس  10دوازدهم (از درس پایه ( فارسی

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

ـ       رقعت (نامه) ـ شراع (خیابان) ـ مطرب (نوازنده) ـ سیماب« ایش) ـ  گون (جیوه) ـ کورسو (روشـنایی انـدك) ـ اعطـا (واگـذاري) ـ فـراخ (آس

  »گداختن (ذوب کردن) ـ ستدن (دریافت کردن)

  ) دو4  ) یک3  ) چهار2  ) سه1

  در کدام بیت متفاوت است؟» روضه« ةواژمعناي  - 2

  شیراز پیک راهت بس روضۀت بس / نسیم دال رفیق سفر بخت نیک خواه) 1

  ها دمید چمید / کز آن خار بر من چه گل ها می و در روضه ت) همی گف2

  ه که باغی نداشتضشب که چراغی نداشت / بلبل آن رو) من به چنین 3

  ماه محرم است روضۀدیده پر نم است / گلگشت باغ  ) ما را که از فراق بتان4

  اند؟ درست معنا شده اه واژه ۀهمدر کدام گزینه  -3

  ه) ـ صعب (دشوار)) چاشتگاه (نزدیک صبح) ـ همایون (فرخند2  سراي (اندرونی) ـ وبال (آویزان) ) شایق (آرزومند) ـ فرود1

  ) درایت (بینش) ـ علّت (بیماري) ـ حالوت (شیرینی)4  ف)) موعد (هنگام) ـ کراهیت (ناپسند) ـ تسخیر (تصر3ّ

  کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟ -4

  ) به زخم تیر قضا بیخ کافران برکند / چو دید روي علی را و حال پیغمبر1

  ایلذلی حال بود محدث و فعل اگر به فعل برگردد / آن از ) حال ز بی2

  ) قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا / فراغ برده ز من آن دو جادوي مکحول3

  یکی گشاده نقاب و یکی کشنده سفیر ) درخت و مرغ شدند از پی تو باغ به باغ /4

  کدام عبارت داراي غلط امالیی است؟ -5

  مؤونت مأخوذ گردد. ) در حفظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و به غرامت و1

  ) اگر به خالف آن کاري اتفاق افتد باري کرم و همیت و مردانگی و شهامت او مطعون نگردد.2

  ) ملک در اکرام آن کافر نعمت غدار، افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر او را نظیر خویش گردانید.3

  لّی است.ملک آراي متحک امروز به جمال عقل ) قلم عطارد منشور دولتش توقیع کند و مل4

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -6

  اهل بد محضرج) چون تو بسی به بحر و بر افکنده است / این صعب دیو 1

  د معبر آتش و آبنتو به جوش / ز هیچ روي نبین کینۀ) شها چو آید دریاي 2

  جوي / گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرستم) مرنج حافظ وز دلبران حفاظ 3

  کند دوران وار / ندیده شبح تو چندان که می  عالم سپهر دایره نقطۀبه گرد ) 4

  ؟ و نوع این آثار (نظم / نثر) کدام است؟از کدام هنرمندانند ترتیب به» خورشید خانۀدري به «و » تیرانا«آثار  -7

  ) مهرداد اوستا، نثر ـ سلمان هراتی، نظم2  ) مهرداد اوستا، نظم ـ سلمان هراتی، نثر 1

  ) سید مهدي شجاعی، نظم ـ محمدرضا رحمانی، نثر4  سید مهدي شجاعی، نثر ـ محمدرضا رحمانی، نظم )3

  شود؟ در کدام بیت یافت می» اغراق ـ ایهام تناسب ـ جناس«هاي  آرایه ۀهم - 8

  جان است تنم سایۀزیم و  م و جان سایه ندارد به زمین / من به جان میرجان دا ) نیم1

  که با شیرین درافتادم / که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم) من اول روز دانستم 2

  بینم بینم، نمی هر اشکی که از رشکت فروبارم به هر باري / کنارم کم ز دریایی نمی ) ز3

  اندازم گر کس شکر اندازد آن روزي کآید به شکار دل / من زر و سر شکرانۀ) 4
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  هاي ادبی است؟ بیت زیر داراي کدام آرایه - 9

  »خورم ن تو میاد دان شود ز دم سرد من فلک / از بس که دم ز غالیهکافور«

  ) تشبیه، استعاره، اغراق، مجاز2    ) مجاز، ایهام، حسن تعلیل، استعاره1

  ) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، اغراق4    ) تشخیص، تشبیه، کنایه، جناس3

  کدام است؟» سلوب معادله، تناقض، اتضاد، تشبیه«هاي  یث داشتن آرایهاز حرا ترتیب ابیات زیر  -10

  الف) جوان را صحبت پیران حصار عافیت باشد / به خاك و خون نشیند تیر چون دور از کمان گردد

  توان دیدن دارد / اگرچه خوبتر از خود نمی ب) نظر به روي تو خورشید برنمی

  نگردانی لیل و نهار اندیشه ک خورد / از ورق ج) از نسیمی دفتر ایام برهم می

  د) جمعیتی که از دل ویران به من رسید / سهل است گنج اگر طلبند از خراب من

  ج ـ ب ـ الف ـ ) د4  الف ـ د ـ ب ـ ) ج3  د ـ الف ـ ب ـ ) ج2  ب ـ د ـ ج ـ ) الف1

  وجود دارد؟» استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص«هاي  آرایه ۀهمدر کدام بیت  - 11

  که از آن لعل شکر بار برآید) در کام صدف تلخ کند آب گهر را / حرفی 1

  ) در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن / چون الله جگر سوخته از سنگ برآید2

  ) شد آینه از دیدن رخسار تو محروم / تا روي لطیف تو که را در نظر آید3

  زلف تو سرآید اندیشۀار بهشت است / عمري که به ) در روز جزا سنبل گلز4

  وجود دارد؟ »واو ربط«در چند مصراع فقط  -12

  ب) من بودم و او و صفت حال من و او    الف) جانم ز لب گذشت و به باالي سر رسید

  و کله بر آسمان افشان د) دال سر بر زمین دار    اي است اي و غالیه ج) به صبح و شام که گلگونه

  و من مه عیدي عید منی و) ماه من و    هـ) باز نیازم به شاهد و می و شمع است 

  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) یک1

  هاي کدام بیت متفاوت است؟ تعداد صفت -13

    ) خراج هر دو عالم برد خواهی / نخست از عشق فرمان تازه گردان1

  ن گه داند که مردوار / زین خاکدان به بام جهان بر علم زندآ) خاقانی این سر 2

  ) هر نقش که در وصف مثالش بشنیدم / با صورت وصلش همه آن وصف خطا بود3

  خبر، او ماه نو من شیفته / او از من و من زو جدا این حال بوقلمون نگر ن عاشق و او بی) م4

  شود. فعل ماضی نقلی دیده می .................... جز بهها  در همه گزینه -14

  لب روي و آن مه یاقوت شب / آن بت خورشید ) مست تمام آمده است بر در من نیم1

  کس زخم گشادت یده هیچکشت ناوك توست / ند جهانی نیم )2

  سر سنجیده است / این غزل مشهور خواهد کرد دیوان تو را ) گرچه افکار تو صائب سر به3

  ) در سخن من نایب خاقانیم / آسمان زین رشک جانم سوخته است4

  در کدام بیت یکسان است؟» شد«فعل هر دو معناي  - 15

  نیست کش غم ننگ است و ناممرد ره عشق  / گر نام و ننگ در سر او شد چه شد؟ا) سعدي 1

  مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد / قضاي آسمان است این دیگرگون نخواهد شد) 2

  انمشکچ ) هرکه بپرسد اي فالن حال دلت چگونه شد / خون شد و دم به دم همی از مژه می3

  ابی نیافتکه درآیی به خواب / عمر شد و دل ز هجر خون شد و خو ) داشتم امید آنک بو4
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  ها درست است. در برابر آن ....................جز  کلمات مشخص شده به ۀهمنقش مقابل  -16

  الیه) را (نهاد ـ مضاف توهست بر خاطر ز گفتارم  غباريسخن / گر  هر دهانم بیمشود  ) ناشنیدن می1

  ند ـ متمم)را (مس فوالد خامۀمن  نامۀگدازد  گرمم گذشت / می دلشد پیکان او تا از  آب) 2

  سازد مرا (نهاد ـ مسند) می باك بیاز افسردگی خون در رگ من مرده است / کاوش مژگان آن  صائب) 3

  دن دشمن دیرینه را (مفعول ـ مسند)/ گرچه نتوان دوست کر مهربانتو را خط کرد با من خون خوار  چشم) 4

  ؟نداردعبارت زیر با کدام بیت تناسب معنایی  -17

  .»محطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست مایۀك اندچه دارم از  آن«

  ها ) حیات جاودان خواهی به صحراي قناعت رو / که دارد یاد هر موري در آن وادي سلیمان1

  ز آهوي ختن داریم ما شود / این نصیحت را می خالص) خون ز اکسیر قناعت مشک 2

  کند خاموش آتش را وبان / که آب زندگی هم می) قناعت با نگاه دور کن ز آمیزش خ3

  خواره را رساند مرغ آتش چینان قناعت را تالش رزق نیست / سنگ، روزي می ) ریزه4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موي باشد بیش و نی کم به«بیت  -18

  بیند، از خر پوست) سوي آن کفر زشت و دین نکوست / که ز دین نقش 1

  ) نام نیکو و زشت ازمن و توست / کار ایزد نکو بود به درست2

  ) گر نبشت ابجدي ز دفتر خویش / نتواند کز او کشد سر خویش3

  ) هر دمش نقش کفر دین گردد / هر نفس آسمان زمین گردد4

  یت قرابت معنایی دارد؟با کدام ب» شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه«مفهوم بیت  -19

  شود ز شکستن سپاه من ) اندیشه از شکست ندارم که همچو موج / افزوده می1

  وهرنماي جوهر ذاتی خویش باش / خاکش به سر که زنده به نام پدر بودگ) 2

  کنیم تو را ) اگر تو برگ عالیق ز خود بیفشانی / بهار عالم ایجاد می3

  ن / تسخیر ملک دل به خصال شکستگی) صائب شکسته شو که کند زلف پرشک4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 20

  آب بقا بگشا سرچشمۀشت فقر و فنا دهشت / نظر چون خضر بر ح) مکن از ظلمت پر و1

  ) کاین طریقی است که در وي چون شوي توشه تو را / جز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نیست2

  هوس ن/ زان که گوي عشق نتوان زد به چوگا) عشق بازي کار بازي نیست اي دل سر بباز 3

  ما مردانۀایم / تا در این ره چه کند همت  ) در ره عشق وطن از سر جان خاسته4

  بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ -21

  »دار من و تو دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ / امروز خورشید در دشت آیینه«

1خورشید تابان نیستم جذبۀدر کمین  برم بر آسمان /  میت ) شبنم خود را به هم  

  تصویر دلم جمع ز تنگی است / امید گشایش ز نسیم سحري نیست غنچۀ) چون 2

  ) باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست / لطف خدا یار شد دولت یاران رسید3

  لف پریشان رازند بر یکدگر ز ) به آهی ریزد از هم تار و پود هستی ظالم / نسیمی می4

  مصراع نخست بیت زیر با کدام بیت متناسب است؟ -22

  »گرت ز دست براید چو نخل باش کریم / ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد«

  تلخ تا توان از شربت دینار شیرین ساختن / از جواب تلخ سایل را مگردان کام) 1

  هر غمی که هستزاید از تعلّق ما  ) دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست / می2

  سیاه عالم / نومید کی توان بود از لطف الیزالی؟ که گرچه گشتم نامه ) می ده3

  ) دل قانع ز احسان کریمان است مستغنی / به آب تلخ دریا احتیاجی نیست گوهر را4
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  :جز بهها با هم قرابت مفهومی دارند  همه گزینه - 23

  ام نیت من ) من و اقتدا با تو در هر نمازي / همین است تا زنده2  اله ره اندر میانام / با تو و صد س ) جان نه و چون سایه به تو زنده1

  ام ام بسته ام / بدین سوگ تا زنده خسته که من خود جگر ) بگو آن4  یمن عاشقی کامم برآید ) مگر در عاشقی نامم برآید / ز3

  خورد؟ با ابیات دیگر به چشم می متفاوت یدر کدام گزینه مفهوم -24

    ان پایدار / همان به که نیکی بود یادگارهبر کس نماند ج) چو 1

  ) تا به غیر از اسم نیک و رسم نیکی در جهان / هیچ اسم و هیچ رسمی نماند پایدار2

    باید ولیک / زان همه نیکی به است اخالق نیک ) قول و فعلت نیک می3

  ي دوست گل یادگار من و توماند ا ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می4

  :جز بهمفهوم همه ابیات با هم تناسب معنایی دارند  - 25

  عشق / عبید را رخ زرد است و اشک سرخ گواه ۀقضیاق در ) به پیش قاضی عش1ّ

2الم) مرا برکنده سیل عشق، بنیاد شکیبایی / گواه صدق اگر خواهی ببین در اشک سی  

  شک احمرش بین) گواه عشق در شرح محبت / رخ زرد و سر3

  ثبات آن / خال مهر دیگر است و خط گواه دیگر استا) دعوي دل نیست قابل ورنه در 4

 ))2و  1یازدهم (دروس پایه ) 37تا انتهاي صفحه  3دوازدهم (درس پایه (زبان عربی 

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

  زئونَ:  نّ اهللا ال یحب الّذین یستهأل ۀ اآلخَرینَ بما یکرهونَهیابتَعد عن تَسم -26

  کنید دوست ندارد! کنی چه خداوند کسانی را که مسخره می پسندند دوري می ) از نام نهادن دیگران به چیزي که آن را نمی1

  کنندگان نیست! سخرهاز نامیدن دیگرانی که آن چیز را ناپسند شمردند، چرا که خدا دوستدار م ) دوري گزین2

  کنند، دوست ندارد!   دارند دوري کن، زیرا خدا کسانی را که ریشخند می ) از نامیدن دیگران به آنچه که آن را ناپسند می3

  کنند، دوست ندارد!   پسندند، زیرا خداوند کسانی را که ریشخند می ) پرهیز کن از نام نهادن کسانی که آن را نمی4

  ت مفکّرةً جدیرةً:نَّها أصبحۀٍ ولکفی ظُروف قاسی أتنشَهذه المرأةُ  - 27

  ) این زن بود که در شرایط دشواري رشد کرد، ولی او یک اندیشمند شایسته خواهد شد!  1

  ) این زن در شرایطی سخت پرورش یافت اما او یک اندیشمند شایسته شد!2

  سزاوار گشت!) این زن در شرایط سختی پرورش یافته بود ولی او اندیشمندي 3

  ) این زنی که در یک شرایط دشوار پرورش یافت به یک اندیشمند سزاوار تبدیل شد!4

28- صثّانیۀِ الفی الحشاغالم بالطّال علِّم وۀِ قامبِتَعنُّت الم ب :هلوکضَرَّه بس  

  رساند! ضرر می کرد و با رفتارش به او گیري معلم می کننده در زنگ دوم شروع به مچ آموز شلوغ ) دانش1

  گیري معلّمش پرداخت و با رفتارش به او ضرر زد! کننده به مچ آموز شلوغ ) در زنگ دوم بود که دانش2

  زد! گیري معلم اقدام کرد و با کردارهایش به وي آسیب می گر در زنگ دوم به مچ آموز اخالل ) دانش3

  و با رفتارش به او آسیب رساند! معلم از گیري به مچ کرد اقدامگر  آموز اخالل ) در زنگ دوم دانش4

  مزْ أَصدقائَه و یسخَرْ منهم بِکالمٍ خفی فَهو جاهلٌ:منْ یل -29

  مسخره کند پس او نادان است! هانسخنی پنرا دوستانش عیب بگیرد و آنان  ) هرکس از1

  تر است! نادانست که ) کسی که از دوستان خویش عیب بگیرد با یک سخن پنهان آنان را ریشخند کند پس او2

  مسخره کند بنابراین وي جاهل است!گیرد و آنان را با سخن پنهانی   ) هرکس به دوستان عیب3

  کند قطعاً او نادان است! مسخر میگیرد و آنان را ت ) هرکسی که از دوستانتان ایراد می4
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  الّتی سیطرحها: تُحدد المجاالت العلمیۀَ  ظنُّ أَنّ لکلِّ کاتبٍ فکرةً أساسیۀًأ -30

  نماید! هاي علمی را که آن را طرح خواهد کرد، محدود می اي یک فکر اساسی دارد که زمینه هر نویسنده که کنم ) گمان می1

  کند! هاي علمی را که مطرح خواهند شد، مشخص می پندارم که همه نویسندگان یک فکر اصلی دارند که زمینه می) 2

  کند و آن را مطرح خواهد کرد! علمی را با آن مشخص می يها نویسنده یک اندیشه اصلی دارد که زمینهاست که هر  این) گمان من 3

  هاي علمی را که آن را مطرح خواهد کرد، مشخص کرده است! اي فکر اساسی دارد که زمینه کنم که هر نویسنده ) تصور می4

  رٍ غالیۀٍ:کاد أنْ یغیرَ البائع قیمۀَ المالبِسِ و یعطیها بأسعا -31

  هایی گران بدهد! ) نزدیک بود که فروشنده قیمت لباس را عوض کند و آن را با قیمت1

  ها را بدهد! تر، آن هایی گران ها را تغییر دهد و با قیمت ) نزدیک است که فروشنده قیمت لباس2

  !شوند، عوض کند هایی را که با ارزش باال داده می ) نزدیک بود که فروشنده قیمت لباس3

  هاي گرانی بدهد! ها را با قیمت ها را تغییر دهد و آن ) نزدیک بود فروشنده قیمت لباس4

  »:حمینَو ارحمنا و أَنت خَیرُ الرّاربنا آمنّا فاغفْر لَنا « - 32

  کنندگانی! تو بهترین رحم و) اي پروردگار ما، ایمان آوردیم پس ما را بیامرز و به ما رحم کن 1

  !آوریم پس براي ما بیامرز و به ما رحم کن که تو از بخشندگان خوب هستی ا، ایمان می) اي پروردگار م2

  کنندگان هستی! که تو بهترین رحم یآوریم پس ما را بیامرز و به ما رحم کن درحال ) اي پروردگار ما، ایمان می3

  !وست برترین بخشندگانکه ا به پروردگارمان ایمان آوردیم پس ما را آمرزید و به ما رحم کرد درحالی) 4

  :عین الصحیح فی الترجمۀِ -33

  شود! گاه کند، مقابل مردم خجل میالمرء من ذَنبِه یخجلْ أمام النّاسِ: اگر انسان را از گناهش آ هب) إنْ یتَن1َ

  عد از تخفیف هفتاد و شش هزار شد!و سبعین ألفاً بعد التخفیضِ: مبلغ ب لَغُ ستّۀ) صار المب2

3طال ( حتّی تَع األَحیاء زیستسبقَ اآلعلم :ّفا در کالس از دیگران پیشی بگیرد!خواند ت شناسی می خرینَ فی الص  

  تر نیست! کند، محبوب ت پرهیز نمیال یجتَنب الخیانۀ فی الحیاةِ: کسی که در زندگی از خیان ) ال أحب الّذي4

  فی الترجمۀ: الخطأ عین -34

  تر است! از راهش گمراه شد، آگاه : قطعاً پروردگارت به کسی کهبِمنْ ضَلَّ عن سبیله م) إنّ ربک هو أعل1َ

  گویند! می آرام یسخناب قرار دهند ها، آنان را خط که نادان هرگاهلوا سالماً: و ) و إِذا خاطبهم الجاهلونَ قا2

    ه است!ر از هزار ماخیرٌ منْ ألف شَهرٍ: شب قدر بهت رِ) لَیلَۀُ القَد3

  ید که قطعاً خدا به آن آگاه است!کن ) و ما تُنفقوا منْ خَیرٍ فإنَّ اهللاَ به علیم: و چه چیزي از خیر انفاق می4

  عین الصحیح فی التعریب:» !دهم هرکس دانشی را در زندگی به من بیاموزد او را الگویی براي خودم قرار می« -35

  .) منْ یتعلَّم علماً منّی فی الحیاة أَجعلُ لَه أُسوةً لنَفسی2  .جعله نموذجاً شخصیاً) الّذي یعلِّمنی علماً فی الحیاة أ1

  .ه نموذجاً لنفسیمنی علماً فی حیاتی أجعل) کلّ شخصٍ عل4ّ  .أُسوةً لنَفسی ماً فی الحیاةِ أَجعله) منْ یعلِّمنی عل3

  )36ـ  42( :اسب النص** اقرأ النص التّالی ثم أجب عن األسئلۀ بما ین

م تَجارب کثیرةٌهو لَه التّ ناك أشخاص هو لکنّ هذ ةِ و إضافَۀً  ال تُغنیهمجاربحدامِ الودیقُ أیص نِ الکتابِ. إنّ الکتابجـاالت     إلی ذلـک عنا فـی المدسـاعی

  فی نفسه تأثیراً عمیقاً.   ؤثّری جیدب الجتَمعِ فلذلک منْ یقَرأْ الکتاکنا فی المسلوحِ الشَّخصیۀِ و االجتماعیۀِ فی الحیاةِ و یعطینا نظرةً دقیقۀً لإصال

محمـود  الکتابِ و حصلوا علی أهداف عالیۀٍ و مکانات رفیعۀٍ فأصبحوا نَماذج للنّاس و منهم عبـاس  مطالعۀ یوجد کثیرٌ من المفکّرون الّذین تَقَدموا من خاللِ 

  أَنفع من قراءةِ الموضوعات المتعددة.   و األعمالِ أَُمتَعِأُرید أن أَقرأَ آراء عدة کُتّابٍ لأَنّه منْ »: «أنا«فی أثَره صري، هو کَتَب عقّاد الکاتب الشهیر المال

36- :حسب النّص حیحن الصعی 

  .ربۀ أکثر من الکتاب لأنّها أهمجبالتّ مت) نَه2  .دةِیؤلِّفون الکتاب فی أیام الوحبعض الکتّاب ) 1

3جتماعینا) الحیاةُ االمنّا النَّظَر فی سلوک قّۀ فیها ) نَستعین4  .ۀُ تَطلُبنا و الدإصالح أعمالبالکُتُبِ ل.  
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 نکسب هدفاً جدیراً فی الحیاةِ؟ (حسب النّص) کیف یمکن أن -37

   .ئۀِ نحصل علیه) بإصالح األعمالِ السی2  .  ) رب قراءة کتابٍ تُعطینا هذا الهدف1

3 و نَتبع) إنْ نُطالع قولُ کتاباً عن کاتبٍ واحدۀ و الت4ّ  .کُلَّ ما یجتماعیالنّاسِ) بِمشارکتنا اال عم مفاه.  

 : الخطأعین  -38

  .وم الوحدةِ) یرافقُنا الکتاب کَصاحبٍ فی ی2  .کتبلجد ارتباط بینَ تقدم اإلنسان و قراءة ا) یو1

  .اًۀ أیضثِّر فی حیاتنا االجتماعیؤ) إنّ الکتاب ی4  .جربۀِ و البحثبعض العلَماء عن التّ کتاب) أغنی ال3

 ...»أُرید أن أقرأ«فی نهایۀ النّص  »العقّاد«عین الصحیح عن رأي  - 39

1لَماءالع ة آراءةٌ أکثر من قراءتعددم 2  .) تُغنینا موضوعاتهتتابمن ک ۀَ الکتاب أَهمطالَعو تألیفه. ) إنّ م  

  .) قراءةُ آراء مختلفَۀٍ تُفیدنا أکثر منْ قراءة رأيٍ واحد4  .کَثیرةٍ بٍ) یجب أن نَقرأَ رأیاً واحداً حول کُت3ُ

رفیحیح فی اإلعراب و التحلیل الصن الص40 ـ 42: (** عی (  

 ال تُغنی: -40

  ) للغائبۀ ـ مزید ثالثی (باب إفعال) و أصله (غ ن ي) / الجملۀ فعلیۀ2ٌ  طبۀ ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀٌ) مزید ثالثی ـ للمخا1

      ) للغائبۀ ـ مضارع ـ مزید ثالثی ـ معلوم / الجملۀ اسمیۀ4ٌ  ) مضارع ـ مجرد ثالثی (مصدره: غنی) ـ معلوم / فعلٌ و الجملۀ فعلیۀ3ٌ

  رْ:یؤثِّ -41

  و شرطیۀٌ ) مضارع ـ من األفعال المزیدة (باب: تفعل) / الجملۀ فعلیۀ2ٌ  مضارع ـ مزید ثالثی (ماضیه: تَأَثَّرَ) / فعلٌ و مع فاعله   ) للغائب ـ1

  ب الشرطو جوا ) مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی (مصدره: تأثیر) / الجملۀ فعلیۀ4ٌ  اسمیۀٌ ) للغائب ـ مضارع ـ حروفه األصلیۀ (ي ث ر) / الجملۀ3

  أَمتَع:  -42

    اسم التفضیل ـ حروفه األصلیۀ (م ت ع) / مجرور بحرف الجرّـ ) مفرد مذَکرّ 1

2بالحرف الجار اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم المبالغۀ (مصدره: متاع) / مجرور (  

  ) مفرد مذکّر ـ اسم التفضیل حروف األصلیۀ (أ م ت) / مضاف إلیه3

  فضیل و أصله (م ت ع) / مضاف إلیه  ) اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم الت4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  .) أَکبرُ العیبِ أَنْ تَعیب ما فیک مثلُه2  .آالف السنین تجارب األَممِ علی مرِّ ب) الکُت1ُ

  .ب إنشائَه خَجِلَ منْ سلوکه) لَما سمع المشاغ4  .) اإلنسانُ یستَطیع أَنّ یجد غذاء فکریاً فی کلِّ موضوع3ٍ

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

  عین الصحیح:  -44

  .ولالمشقَّۀِ للمسؤ یجاد) التَبجیل: طرح سؤالٍ إل2  .بیحۀاآلخَرینَ باألسماء القَ ) االستهزاء: تَسمیۀ1

  .التَّحدید: کَالم خفی بینَ شَخصینِ) 4  .فی المدارِسِ) الثانَویۀ: مرحلۀٌ من مراحلِ الدراسۀِ 3

  عین الصحیح فی الترادف:  -45

  أَنْ یوافقَ المعلِّم علَی الطَّلَب: (لَیت) عسی) 2  : (مرَّةً)تارةًحت الکتاب فی المکتَبۀِ ) تَصف1َّ

  ) ؟: (تَخفیضیص أیها البائعالقم سعرُ) کم 4  نبِ برَحمته: (ذَنَب)ذالم إثم) اهللا یغفرُ 3

  : اسلوب الشرطفیه  لیسعین ما  -46

  احِ.القاسیۀِ و حصلَ علَی النَّج ) منْ نَشَأَ فی الظّروف2  ن السیاحِ ینفعک فی مهنَتک.) ما تتعلّم م1

  نَجحتُم.تم لکَسبِ المکارِمِ ) إذا اجتَهد4  أَمام المعلِّم.ل ) إنْ تَهمس إلی زمیلک تَخج3

  : معاًعین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان  -47

  .درس األَمسِ) زمالئی األکابِرُ علَّمونی 2  لبِالد.ؤدي المصانع دوراً فی تَقدم ا) ت1

3حرسق ) هذا الفلّاح یدائا4  .  ه الکبیرةح إیران.) تَقعرِ مدینۀٍ لۀَ فی أکبطبعلم  
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  عین الجملۀ الشرطیۀ: - 48

  .هم عنهن النّاس یحاوِلون فی طریق الظّلم فاهللا یمنع) م2  .من الخیر تَجِده فی اآلخرَةِ اعلم ما تُنفق) 1

3هئاتین سعفو اهللاُ عأن ی حبنْ یۀ4ِ  .  ) مطالَعرسِ و المالد لی تَركع کعشَجما ی (.  

  فیه اسم التفضیل:  لیسعین ما  -49

  کرم الّذین یعملون لرضا اهللا.) أسعی أن أ2  مه.بِعل سالنّاید یف ) أحب العلماء من1

  جدت شَخصاً أجلّ من أستاذنا.) ما و4  ی و هو أصغرُ أعضاء األسرَةِ.) هذا أخ3

  :نوعه عن الباقی یختلفعین جواب الشرط  -50

  .ۀٍرس تَفهم کُلَّه بدقَّتَهِد فی الد) إذا تَج2  .) ما تَعمل الیوم تَحصده غداً فی اآلخرَة1ِ

  .فَله أَجرُ من عملَ بِه علماً) من علّم 4  المشاکل یساعدنا اهللا لحلِّها.) إنْ نصبرْ أمام 3

  ))3تا انتهاي درس  1یازدهم (درس ـ پایه ) 7دوازدهم (درس پایه (دین و زندگی 

  هاي این مسیر براي انسان کدام است؟ چیست و عملکرد خدواند نسبت به سختی گام پس از اندیشه و تفکر براي حرکت در مسیر رشد و کمال  اولین - 51

  »انّه هو الغفور الرَّحیم«) بازگشت از گناه و جلب مغفرت الهی ـ 2  »انّه هو الغفور الرَّحیم«) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 1

  »منه و فَضلٍ فَسیدخلُهم فی رحمۀٍ« ) بازگشت از گناه و جلب مغفرت الهی ـ4  »فَضلٍ منه و فَسیدخلُهم فی رحمۀٍ«محرمات ـ  ) انجام واجبات و ترك3

  انسانی که به دنبال تضمین سعادت زندگی خود است شایسته است که کدام رویه را در پیش بگیرد؟ - 52

  .رنامه اي قابل اعتماد براي زندگی) درك نیاز دائمی انسان به ب2  .) مواجهه با نیازهاي اهم زندگی با تفکر در افق باالي زندگی1

  .) عدم انحصار نیازهاي انسان به نیازهاي طبیعی و غریزي4  هاي ویژه انسان است. ) پاسخ صحیح به نیازهایی که برآمده از سرمایه3

  اشاره امام کاظم (ع) به کدام مطلب موجب تحول درونی اشراف زاده عیاش شد و چه عاقبتی را براي او رقم زد؟ -53

  پس از توبه تا انتهاي عمر وفادار به عهد خویش ماند.دارد ـ  ده واقعی حرمت خداي تعالی را نگاه می) بن1

  دارد ـ او را در سلک مسلمانان درآورد. ) بنده واقعی حرمت خداي تعالی را نگاه می2

  .) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ پس از توبه تا انتهاي عمر وفادار به عهد خویش ماند3

  ) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ او را در سلک مسلمانان درآورد.4

  کدام آیه شریفه بیانگر این مفهوم است؟» گیرد خداوند متعال عالوه بر نیازهاي بنیادین، نیازهاي طبیعی انسان را در نظر می«اگر بگوییم  -54

  »...الصالحات و تواصوا بالحقالذین آمنوا و عملوا ) «2  »یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرّسول) «1

  »...یکون للناس رسالً مبشرین و منذرین لئال) «4  »و جعلنا من الماء کل شیء حی) «3

  الناس چیست؟ کند و اولین اقدام در جبران حق در چه صورتی خداوند حقوق الهی را که فرد نتوانسته جبران کند، عفو می -55

  ـ به دست آوردن رضایت صاحبان حق .جا آورد به دفعیشده را به صورت هاي ترك  ) عبادت1

  ـ جبران حقوق معنوي .جا آورد به دفعیهاي ترك شده را به صورت  ) عبادت2

  ـ به دست آوردن رضایت صاحبان حق .کار تمام تالش خود را کرده است ) شخص توبه3

  حقوق معنويـ جبران  .کار تمام تالش خود را کرده است ) شخص توبه4

باشد و اشـاره   استثنائی بر این امر می ،موردکدام » هاي پیامبر تداوم یابد تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت«اگر بگوییم  -56

  به چه موضوعی دارد؟

    علل تجدید نبوت ) رهبري و هدایت ـ2    ) دریافت وحی ـ علل تجدید نبوت1

    و هدایت ـ عوامل ختم نبوت رهبري) 4    وت) دریافت وحی ـ عوامل ختم نب3

  رساند؟ کند و عدم التزام به آن، جامعه اسالمی را تا چه مرزي می کدام مورد ضرورت انجام وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منکر را تبیین می - 57

  یتـ خاموشی کامل نور هدا .رسد کنند و اقدامات دلسوزان به جایی نمی ) مردم گاهی کوتاهی می1

  هاي مالی و جانی ـ از دست رفتن سرمایه .رسد کنند و اقدامات دلسوزان به جایی نمی ) مردم گاهی کوتاهی می2

  ـ خاموشی کامل نور هدایت .اولیه در برابر گناهان اجتماعی سبب صالح است حساسیت) 3

  هاي مالی و جانی ـ از دست رفتن سرمایه .اولیه در برابر گناهان اجتماعی سبب صالح است حساسیت) 4
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  و در این باره از چه تعبیري استفاده کرده است؟ شمارد میتصور اشتباه اروپاییان را مردود  ،سابقه م با ذکر کدام نکته علمی بیقرآن کری -58

  ) انبساط جهان ـ ذلول4  ) حرکت زمین ـ ذلول3  ) انبساط جهان ـ موسع2  ) حرکت زمین ـ موسع1

  شکند؟ گناه را براي انسان می قبحگونه او چ و شیطان براي گناه انداختن انسان چیستنخستین جمله  - 59

  ) آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب ـ به تأخیر انداختن توبه1

  ) آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب ـ انجام گناه در فرآیند تدریجی2

  ) گناه کن و بعد توبه کن ـ به تأخیر انداختن توبه3

  ه در فرآیند تدریجی) گناه کن و بعد توبه کن ـ انجام گنا4

  ترین راه براي غیر الهی نشان دادن قرآن کریم و نخستین تحدي قرآن کریم در کدام عبارات آمده است؟ آسان -60

  »ان یأتوا بمثل هذا القرآن«ـ » فأتوا بسورة مثله) «2  »فأتوا بسورة مثله«ـ » فأتوا بسورة مثله) «1

  »ان یأتوا بمثل هذا القرآن«ـ » ان یأتوا بمثل هذا القرآن«) 4  »ثلهفأتوا بسورة م«ـ » ان یأتوا بمثل هذا القرآن) «3

  شود و این مسئله بیانگر کدام جنبه اعجاز این کتاب آسمانی است؟ از منظر قرآن کریم نتیجه ایمان و عمل صالح هر زن و مرد چگونه متجلی می -61

  ـ جامعیت و همه جانبه بودن» کند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی«) 1

  ـ تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت» کند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی) «2

  ـ جامعیت و همه جانبه بودن» بخشد حیات پاك و پاکیزه میاو به ) «3

  ـ تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت» بخشد می حیات پاك و پاکیزهاو به ) «4

الهـی  ی چیست و در چه صـورت محبـت   الهویکرد خداوند نسبت به رویگردانان از ذات اقدس مطابق با سخنان خداوند به حضرت داوود (ع)، ر -62

  گسست؟ بندبند وجودشان را از هم می

  ها ـ بازگشت از مسیر غلط گذشته آن  ) انتظار براي توبه2  ها ـ بازگشت از مسیر غلط گذشته ي گناهان آن ) گذشت از همه1

  ها ـ علم به شوق خداوند به بازگشت آنان ) انتظار براي توبه آن4  به شوق خداوند به بازگشت آنان ها ـ علم ي گناهان آن ) گذشت از همه3

کدام جنبه اعجاز آن را  به ترتیب» اي دارد در افکار و قلوب نفوذ خارق العاده«و اینکه » قرآن از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده است«اینکه  -63

  دهد؟ نشان می

  اعجاز محتوایی ـ اعجاز محتوایی )4  ) اعجاز محتوایی ـ اعجاز لفظی3  ) اعجاز لفظی ـ اعجاز محتوایی2  ز لفظی) اعجاز لفظی ـ اعجا1

  توان به این جوان نهیب زد؟ کند، چیست و چگونه می تسویف شیطان شده است، احاطه میاولین زیانی که جوانی را که آلوده به  -64

  ري ناپایدار در قلب است.) دشواري ترك گناه ـ تمایل انسان به توبه ام1

  ) ناامیدي از رحمت الهی ـ تمایل انسان به توبه امري ناپایدار در قلب است.2

  دهد اما در توبه همیشه باز نیست. ) دشواري ترك گناه ـ خداوند به همه توفیق توبه می3

  نیست. دهد اما در توبه همیشه باز ) ناامیدي از رحمت الهی ـ خداوند به همه توفیق توبه می4

خطاي انسـان در ایـن    عاقبتکند و  امام سجاد (ع) در مناجات خود، اختصاص ایام زندگانی خود به چه چیزي را از خداوند متعال درخواست می -65

  مورد چیست؟

  ام برگزیدي ـ اتالف و اسراف عمر ن را براي زندگیآ) راهی که 1

  یص بایدها و نبایدهاام برگزیدي ـ ناتوانی در تشخ ) راهی که آن را براي زندگی2

  ـ اتالف و اسراف عمر) آنچه که مرا به خاطر آن آفریدي 3

  ) آنچه که مرا به خاطر آن آفریدي ـ ناتوانی در تشخیص بایدها و نبایدها4
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  طلبد؟ وجود کدام ویژگی در پاسخ به سواالت برتر را می» روي انسان هاي پیش گوناگونی راه«و » تنوع نیازهاي انسان«هریک از موارد  -66

  ) درست بودن ـ مرتبط با ابعاد انسان بودن2  ) همه جانبه بودن ـ مرتبط با ابعاد انسان بودن1

  ) درست بودن ـ قابل اعتماد بودن4  ) همه جانبه بودن ـ قابل اعتماد بودن3

  شود؟ دام گزینه برداشت میک» اَن نُکَلِّم النّاس علی قَدرِ عقولهِم انّا معاشرَ االَنبیاء اُمرنا«از حدیث نبوي  -67

  هاست ) رشد تدریجی سطح فکر مردم یکی از عوامل عدم تجدید نبوت1

  است. مخاطبتبلیغ دائمی و مستمر آن براساس عقل  ) الزمه ماندگاري یک پیام،2

  هاي عصر خود بیان کنند. انسان فهم خوررا در  دین ) تمام پیامبران مبعوث شدند تا اصول ثابت3

  امبران در سخن گفتن با مردم، سبب شد تا تعالیم الهی میان مردم باقی بماند.) تداوم پی4

  کند؟ دهد و منشأ آن را چه چیزي معرفی می را به انسان گنهکار نوید می» تُطَهرُ القُلوب و تَغسلُ الذُّنوب«اي باالتر از  کدام آیه شریفه، مرتبه - 68

  ـ تخلیه و پیرایش گناهان با توبه» اید... داشته بگو اي بندگانم که زیاده به خود ستم روا) «1

  ـ غفران الهی براي توبه کننده» اید... بگو اي بندگانم که زیاده به خود ستم روا داشته) «2

  ـ تخلیه و پیرایش گناهان با توبه» ...کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد) «3

  ـ غفران الهی براي توبه کننده» ...عمل صالح انجام دهدکسی که بازگردد و ایمان آورد و ) «4

  مرتبط با کدام یک از علل ختم نبوت است؟» متحرك بودن قواعد اسالمی«و » ایجاد نهضت علمی و فرهنگی«هر یک از موارد  -69

  نیازهاي متغیر ) آمادگی جامعه بشري براي دریافت برنامه کامل زندگی ـ توجه به1

  براي دریافت برنامه کامل زندگی ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم) آمادگی جامعه بشري 2

  ) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ توجه به نیازهاي متغیر3

  مد بودن دین اسالم ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالمآ) پویایی و روز4

  با مفهوم کدام عبارت شریفه قرابت معنایی دارد؟ این آیهچیست و ادامه » انَّ اهللاَ یحب التَّوابینَ«علت آنکه خداوند در قرآن کریم فرموده  -70

  »ال تَقنَطوا من رحمۀِ اهللاِ«ـ است قلب گناهکار در نزد خدا ) 2  »ال تَقنَطوا من رحمۀِ اهللاِ«هاي توبه را شکار کرد ـ  ) باید لحظه1

  »اَلتَّوبۀُ تُطَهرُ القُلوب«ـ  است قلب گناهکار در نزد خدا) 4  »رُ القُلوباَلتَّوبۀُ تُطَه«هاي توبه را شکار کرد ـ  ) باید لحظه3

  کند؟ تواند علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و در این حالت کدام خود علیه دیگري انقالب می انسان چگونه می -71

  دانی خود عالی علیه ) پیروي از عقل ـ خود2  دانی عالی علیه خود ها ـ خود ) تکمیل پیمان1

  عالی دانی علیه خود ) پیروي از عقل ـ خود4  عالی دانی علیه خود ها ـ خود ) تکمیل پیمان3

  کند؟ پیشگان چه بود و کدام آیه این مفهوم را تأیید می ه توسط باطلهراهکار خداوند متعال براي جلوگیري از ایجاد شب - 72

  »تَتلوا من قَبله من کتابٍ... و ما کُنت«) رسایی تعبیرات با وجود اختصار در قرآن ـ 1

  ...»دبرونَ القُرآنَ و لَو کانَاَفَال یتَ«) رسایی تعبیرات با وجود اختصار در قرآن ـ 2

  ...»نت تَتلوا من قَبله من کتابٍو ما کُ«) امی بودن محضر مبارك رسول خدا (ص) ـ 3

  ...»دبرونَ القُرآنَ و لَو کانَاَفَال یتَ«) امی بودن محضر مبارك رسول خدا (ص) ـ 4

  خطاب خاص قرآن کریم به مسلمانان، در مورد دین حضرت ابراهیم (ع) چیست و حضرت ابراهیم (ع) در این راستا چه نقشی را ایفا کرده است؟ -73

  گرا بود. ـ در برابر رشک اهل کتاب، حق» ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی«) 1

  گرا بود. در برابر رشک اهل کتاب، حق ـ» ان ابراهیم است] آیین پدرتاین دین) «[2

  ـ صفت مسلمان را براي یکتاپرستان حقیقی برگزید.» ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی) «3

  صفت مسلمان را براي یکتاپرستان حقیقی برگزید. ـ» ] آیین پدرتان ابراهیم استاین دین«[) 4
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  نی از آمدن پیامبر جدید پس از رسول خدا (ص) است؟نیازي جامعه انسا کدام بیت بیانگر بی -74

1ل هم او آخر در این کار) و ز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او او  

  اند اند / دلیل و رهنماي کاروان انبیا چون ساربان ،) در این ره2

  ها دامن وي ها جمله در پی / گرفته دست جان شده او پیش و دل) 3

  به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر یکی خط است ز اول تا) 4

  آید؟ از کدام آیه شریفه به دست می» بستگی اجتماعی مؤمنان جامعه اسالمی در جهت کشف مسیر درست زندگی هم« -75

  »الَّا الَّذینَ آمنوا و عملوا الصالحات و تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بالصبر) «1

  »ال یکونرسال مبشرین و منذرین لئ«) 2

  »و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه) «3

4 (»سولِ ...لرَّیا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و ل«  

  )کتاب کار) 1و درس  1درس (یازدهم پایه ـ  )کتاب کار 2و درس  2درس (دوازدهم پایه ( زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 

76- Some of the stories .................... in this collection are just summaries of some famous stories. 

1) include 2) which include 3) are included 4) which are included 

 

77- A: Have you won the lottery? 

B: No, I haven't. If I .................... the lottery, I .................... around the world. 

1) win / would travel 2) won / would travel 3) won / will travel 4) would win / traveled 

 

78- There .................... to do here, so you can go home if you like. 

1) are no works 2) aren't any works 3) is any work 4) is no work 

 

79- A: Who ....................? 

B: My uncle did. 

1) offered the job you  2) offered the job for you 

3) offered the job to you  4) offered you job 

 

80- There is no .................... that the president's removal would end the civil war. 

1) decision 2) definition 3) access 4) certainty 

 

81- You really embarrassed me when you .................... my mistakes in the presence of my classmates. 

1) mentioned 2) introduced 3) arranged 4) compared 

 

82- Southern Africa is suffering the worst ...................... of the century – in some places it has not rained for 3 years. 

1) drought 2) minority 3) conversion 4) pollution 

 

83- Although these stamps are valueless, I like them for their color and ...................... . 

1) sample 2) detail 3) design 4) device 
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84- Professor Asadi said, “You have to write your essays using a very formal university-style .................... .” 

1) section 2) format 3) origin 4) figure 

 

85- Before the thief entered the house, he decided to ...................... the phone lines so that the homeowner couldn’t 

contact the police. 

1) complicate 2) disconnect 3) transmit 4) surround 

 

86- The town turned from a small seaside resort into a major ...................... center when oil was discovered. 
1) passenger 2) reproduction 3) commercial 4) colonial 

 

87- Some insects' wings ...................... so fast that the movement is invisible to the human eye. 
1) browse 2) expand 3) convert 4) vibrate 

 

Part B: Cloze Test 
Teacher: So, as you will recall, the Stone Age is the time early in the …(88)… of human cultures, before the …(89)… 

of metals, when people started to make stone tools. Can you remember the exact dates for the Stone Age? 

Student: Well, you said that the exact dates would …(90)… for different parts of the world. 

Teacher: Yes, I did. But in …(91)…, the use of stone for tools was popular about 2 million years ago. That was 

the beginning of the Paleolithic Period, …(92)… as the old Stone Age. 
88- 1) development 2) compilation 3) measurement 4) transmission 

 

89- 1) recommendation 2) introduction 3) abbreviation 4) pollution 

 

90- 1) claim 2) exclaim 3) vary 4) offer 

 

91- 1) general 2) advance 3) exchange 4) review 

 

92- 1) is also known 2) that is also known 3) which also known 4) which is also known 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1: 

Lions rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their physical features 

that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies of some animals, even scientists have 

trouble telling them apart. Male lions weigh between 150 and 250 kg (330 and 550 lb) and stand about 123 cm 

(about 48 in) tall at the shoulder. They measure up to 250 cm (98 in) in length, not including the tail, which 

measures an additional 90 to 105 cm (35 to 41 in). Female lions are smaller, weighing between 120 and 182 kg 

(265 and 400 lb). They stand about 107 cm (about 42 in) tall and measure less than 175 cm (less than 69 in) in 

length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is darker. Only 

male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and fuller as the animal ages. 

Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from dangerous animals. The spots gradually 

lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 

 

93- A male lion is .................... long (including its tail). 

1) over 3 meters  2) less than 3 meters  

3) two and a half meters  4) one meter and twenty-three centimeters 
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94- According to the passage, it is normally impossible to find ...................... . 

1) a lion with a one-meter-long tail 

2) a male lion that is less than 123 cm tall at the shoulder 

3) a female lion that is less than 100 kg 

4) a female lion smaller in size than a male one 

95- What does paragraph 1 mainly discuss? 

1) Physical features of lions 2) Difference in length between lions 

3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about lions 

 

96- Which of the following words is defined in the passage? 

1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot 

Passage 2: 

The Pre-Raphaelites wanted to paint naturally and study every detail carefully, as the early Netherlands 

painters had done, but they mostly turned away from the life around them. If they painted landscape, for 

instance, they were apt to go to distant places where no railways or factories were to be seen. Holman Hunt, for 

example, went to the Holy Land in order to paint scenes from the Bible with perfect accuracy. In France the 

more revolutionary painters did the opposite. Instead of painting in great detail, they painted broadly, with 

great sweeps of the brush, and increasingly, they painted the life of France in their day. Gustavo Courbet, for 

instance, painted landscape, still-life, and every kind of scene from the life both of well-to-do farmers and of 

peasants. Jean Francois Millet painted mostly peasants, often working in the fields. A school of landscape 

painters settled at Barbizon, not far from Paris, and painted scenes in the forest around them. They were 

known as the Barbizon painters. 

 

97- According to the passage, the early Netherlands painters ...................... . 

1) painted naturally  2) paid attention to the life around them 

3) copied the style of the Pre-Raphaelites 4) painted much better than the Pre-Raphaelites 

 
98- The word “apt” in line 3 is closest in meaning to ...................... . 

1) safe 2) calm 3) aware 4) ready 
 

99- Which group of painters painted broadly? 
1) The early Netherlands  2) The Pre-Raphaelites 
3) The more revolutionary  4) The landscape painters 
 

100- Gustavo Courbet is mentioned as an example of painters who .................... . 
1) were rich and painted just for fun 2) showed interest in the life of France in their day 
3) lived in forests to find good scenes for painting 4) considered landscape as unsuitable for painting 
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  ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستان) 22/10/96آزمایشی پیشروي ( 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

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

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

 ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 1/12/99( آزمایشی پیشروي مبحث آزمونمبحث آزمون

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسیفارسی
  13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم: از درس 

 9تا انتهاي درس  6پایه یازدهم: از درس 

 4و  3ـ پایه یازدهم: دروس  3پایه دوازدهم: درس   ))ریاضی و تجربیریاضی و تجربیزبان عربی (زبان عربی (

  4تا انتهاي درس  1) ـ پایه یازدهم: از درس 52تا انتهاي (صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 6تا نتهاي درس  4ـ پایه یازدهم: درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

 8تا انتهاي درس  5ـ پایه یازدهم: از درس  9و  8دروس  2پایه دوازدهم: بخش   زندگی (انسانی)زندگی (انسانی)  دین ودین و

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2پایه دوازدهم: درس 

 کتاب کار 2و درس  2پایه یازدهم: درس 

 5ـ پایه یازدهم: فصل  4پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((  اتاتریاضیریاضی

 7و  6) ـ پایه دهم: فصول 2و  1(گفتار  6فصل  5پایه دوازدهم: کل فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 6و  5فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

 1تا ابتداي بازتاب موج ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((فیزیک فیزیک 

  شیمیشیمی

  3پایه دوازدهم: کل فصل 

تا  2تا انتهاي فصل و فصل  28انگیز صفحه  اي شگفت ابتداي نفت هدیه تا 1پایه یازدهم: فصل 

 )75ابتداي غذاي سالم (صفحه 

  حسابانحسابان

  )110تا  71(صفحه  4پایه دوازدهم: فصل 

  )36تا  29(صفحه  5) و درس 6تا  1(صفحه  1درس  1پایه یازدهم: فصل 

 )27تا  1(صفحه  1پایه دهم: فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

  )53تا ابتداي انتقال محورها (صفحه  3درس  2ل : فص3هندسه 

  2درس  2ریاضی گسسته: فصل 

  2: فصل 2هندسه 

 1آمار و احتمال: فصل 

 1ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))ریاضیریاضی((فیزیک فیزیک 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  )80تا ابتداي فعالیت (صفحه  1درس  3و فصل  2درس  2پایه دوازدهم: فصل 

 2تا انتهاي درس  2صل پایه یازدهم: ف

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  )52(تا انتهاي صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس 

  4تا انتهاي درس  1پایه یازدهم: از درس 

 4و  3بخش   اقتصاداقتصاد

 12ـ  9ـ  6ـ  3ـ پایه یازدهم: دروس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

  شناسیشناسی  جامعهجامعه
  7و  6روس پایه دوازدهم: د

 10تا آخر درس  6پایه یازدهم: از درس 

 9تا نتهاي درس  6ـ پایه یازدهم: از درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
  )93تا ابتداي زمین لغزش (صفحه  5و درس  4پایه دوازدهم: درس 

 6تا انتهاي درس  4پایه یازدهم: از درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )67تا آخر صفحه  52(از صفحه  8و  7 فلسفه دوازدهم: دروس

  9و  8فلسفه یازذهم: دروس 

 9و  8منطق: دروس 

  7و  6دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  راسريهاي س آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  دیفر

  دقیقه 30  116  101  16  حسابان  1

  دقیقه 18  131  117  15  هندسه   2

  دقیقه 19  145  132  14  ریاضیات گسسته  3

  دقیقه 43  180  146  35  فیزیک  4

  دقیقه 30  210  181  30  شیمی  5

  

   داوطلب گرامی:

 برگ، نادرست و یا ناقص درج شده است، مراتـب را  مت فوقانی پاسخچه مشخصات شما در قسچنان

  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 میـسسه علمی آموزشی علتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤ

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1111//1010جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهعلمی  طراحان، بازبینان و ناظران

  

  سیروس نصیري  حسابان

  طلوعی امیر هویدي ـ  هندسه 

  طلوعی امیر هویدي ـ  گسسته

  یاب علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  یوسفی سحر طاوسی ـ  شیمی

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري    مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  لو  فرشته فرج  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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 محل انجام محاسبات

 

  )))151الی  115(صفحه  5یازدهم (فصل پایه )) ـ 89الی  71تا ابتداي تابع مشتق (صفحه  4دوازدهم (فصل پایه ( حسابان

 تواند باشد؟ کدام می 3اي به طول  در نقطه fخط مماس بر  صورت مقابل باشد، معادله به f اگر -101

  

1(x y 5 4 20  

2(x y 4 5 20 

3(x y 4 3 20  

4(x y 3 4 12 

  

اگر -102
x

f(x) x [ ]  2
2

fباشد،  ( ) f ( )  2   چقدر است؟ 2

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

fاگر - 103 (x) ( x x)   g(x)و 14001 ( x x)   h(x)باشد حاصل مشتق تابع 14011 (fg) (x) xدر نقطه 2    کدام است؟ 1

1(
3

2
2

  2(
2

3
3

  3(
3

2
2

  4(
2

3
3

 

اگر -104
x

f (x) f ( )
lim

x




1

1 3

1 2
g(x)و  x  (fog)گاه ، آن1 (x) درx  کدام است؟  

1(
2

3
  2(

2

3
  3(

3

4
  4(

3

2
  

fصورت حرکت متحرکی به معادله - 105 (t) t t  3 2 ]زمانی برحسب متر در بازه 10 , ]5 )t      ،برحسب ثانیه) داده شـده اسـت. در کـدام لحظـه

 اي برابر سرعت متوسط است؟ ت لحظهسرع

1(
1 61

3
    2(

61 1

3
    3(

61

3
    4(

2 61

3
  

fمتوسط تابع آهنگ -106 (x) x x 3 در فاصله[ , ]1  اي در کدام نقطه از بازه است؟ دو برابر آهنگ لحظه 2

1 (1  2(
4

3
  3(

3

2
  4(

5

3
 

 است؟ چقدر باشد 2 برابر مربع ضلع که اي لحظه خورده هاشور سطح اي لحظه آهنگ یم.ا کرده محاط اي دایره درون را مربعی شکل طبق - 107

1(    

2(
1

2
    

3( 1  

4(

1

2
  

fاگر مشتق تابع -108 (tan x) برابر
tan x

tan x

 21
fباشد، مشتق  (sin x) کدام است؟  

1(tan x  2(tan x  3(cot x  4(cot x  
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 نجام محاسباتمحل ا

 
 

fاگر -109 (x) x cos(x )  23 باشد، حاصل 1
h

f ( h) f ( )
lim

h

  1 2 1


  کدام است؟ 

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

)اگر بازه -110 a ,a ) 2 3  کدام است؟ a باشد، آنگاه حدود 10همسایگی عدد حقیقی 17

1(a 
7

7
2

  2(a  7  3(a 
7

2
  4(a  

7
7

2
 

fتابع مورددر  -111 (x) کدام گزینه صحیح نیست؟  

  

1 (f در2 .حد ندارد  

2( f در1 .حد ندارد  

  است. 1ابر بر 2در  f حد راست )3

    است. 1در صفر برابر  f حد) 4

  

اگر -112

ax x x

f (x) b x

x x

   


   
  


2 6 3

1 3

2 3

xدر   3 ،حد داشته باشد a و b کدام است؟  

1(
a

b





 

3

4



  2(
a

b





 

4

3



  3(
a

b





  

4

3

7

  4(
a

b





  

3

4

7

 

لحاص -113
x ( )

lim [ x]
x 

  
  

  1

3

1
6

3
]کدام است؟(   نماد جزء صحیح است.)[

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

حاصل - 114
x

x
lim

x

 

 24

7 3

16
 کدام است؟ 

1(
1

19
  2(

1

192
  3(

1

92
  4(

1

192
  

a اگر -115

x

cos x sin x
lim

cos( x)





4

2
2

  کدام است؟ a باشد، آنگاه 

1(
1

2
  2(

1

4
  3(

1

4
  4(

5

4
  

اگر تابع - 116

x x

f (x) a x

x b x

  


 


  

2

2

1 2

2

2

xيدر نقطه  aپیوسته باشد، مقدار2 bکدام است؟ 

1 (11  2( 12  3 (13  4 (14 
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 محل انجام محاسبات

 

  ))1فصل م (یازده پایه ))) ـ50(صفحه  سهمیتا ابتداي  3(درس  2دوازدهم (فصل پایه ( هندسه

  چند درجه است؟ FBFدر یک بیضی طول قطر بزرگ، دو برابر طول قطر کوچک است. اندازه زاویه -117

1(60    

2(30    

3(120    

4(45    

سـه برابـر    OABرئوس غیر کانونی هستند. اگر مساحت مثلث  Bو Bرئوس کانونی و  Aو A، نقاط Fو Fهاي  و کانون Oز در بیضی به مرک -118

  خروج از مرکز بیضی کدام است؟ ،باشد FBFمساحت مثلث

1(
1

2
    2(

1

3
    3(

1

6
    4(

1

8
    

اسـت.   4برابر  A و Oاز هر دو نقطه  Fمنطبق هستند و فاصله   yو  xمرکزِ بیضی مقابل بر مبدأ مختصات و قطرهاي آن مانند شکل بر محورهاي  -119

 کدام است؟ Dقطع کرده است. مختصات  Dایم. این خط بیضی را در نقطه  عمود کرده AAبر Fاز  خطی گذرا

1(( , )4 6    

2(( , )4 5    

3(( , )4 4    

4(( , )
9

4
2

   

  کدام است؟ Mاست. نقطه  6از دو کانون بیضی برابر  Mنقطه مفروض  فواصل است. تفاضل  8و  10ابر در یک بیضی طول قطرها بر -120

  اي روي بیضی وجود ندارد. ) چنین نقطه4  ) هر نقطه دلخواه روي بیضی3  ) رأس ناکانونی2  ) رأس کانونی1

2در یک بیضی به اقطار -121 هاي بیضـی   کانون Fو Fکند. اگر  قطع می Mواحد، بیضی را در نقطه  4با بیضی و قطر  مرکز اي هم واحد، دایره 2و  5

  کدام است؟ MFFباشند، مساحت مثلث

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

(رأس کـانونی   Aاز نقطـه   Mقطع کنـد. فاصـله    Mرا در  AAایم تا دایره به قطر عمودي بر محور کانونی رسم کرده Fدر یک بیضی از کانون  -122

 ترتیب اندازه قطر بزرگ، اندازه قطر کوچک و فاصله کانونی است.) به c2و a2،b2) کدام است؟ (Fنزدیک به کانون 

1(a ab22 2    2(a bc23 2    3(a(a c)2    4(a(a c)2     

  است؟ ایم. طول این مماس کدام رسم کرده FFبر دایره به قطر مماسی A، از رأس کانونی 30و فاصله کانونی  34در بیضی به طول قطر بزرگ  -123

1 (8  2 (15  3 (17  4 (10  
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ـ    رسم کرده dرا بر خط  Mx، عمود Mبر دایره مماس است. از نقطه  Mدر نقطه  dدر شکل مقابل خط  -124 باشـد،   40برابـر  FMxه ایـم. اگـر زاوی

Fزاویه My کدام است؟  

1(40    

2(25    

3(50    

4(60    

C(Oدایره - 125 , R)  مفروض است. از نقطهM ایم که دایره را در دو نقطه  در خارج دایره خطی چنان رسم کردهA  وB  قطع کرده اسـت وMA R  اگـر .

  کدام است؟ BONباشد زاویه  20برابر Mه زاوی

1(45      

2(40    

3(60    

4(70    

  مماس است. طول ضلع این مربع کدام است؟ DCضلع  گذرد و بر می Bو  A، از دو رأس 5اي به شعاع  مفروض است. دایره ABCDمربع  -126

1 (6  2 (8  3 (10  4 (7  

  کدام است؟ Mاست. زاویه  25برابر Aبر هم عمود هستند و زاویه  CDو  ABدو وتر  مقابلدر شکل  -127

1(40    

2(50    

3(35    

4(45    

C(Oدو دایره -128 , Cو 9( (O , R )    باشد، طـول  24داراي سه مماس مشترك هستند. اگر طول مماس مشترك خارجی این دو دایره برابرOO 

  کدام است؟

1 (15  2 (22  3 (25  4 (16  

AMتر بر هم عمودند. اگر از دایره بزرگ CDو  AB، دو دایره بر هم مماس و دو قطر زیردر شکل  -129  NDو 16  تـر   ، شعاع دایـره کوچـک  10

  کدام است؟

1 (15  

2 (17  

3 (21  

4 (24  
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C(Oدایره - 130 , r)  ضلعی منتظم محیط بر این دایره کدام است؟ 6منتظم محاط بر این دایره به مساحت  ضلعی 6مفروض است. نسبت مساحت  

1(
2

3
    2(

1

2
    3(

3

4
    4(

3

5
    

اسـت و   4کنـد بـه طـول     را به هم وصل مـی  BCو  ADکه وسط دو ساق اي محیط شده است. خطی  بر دایره ABCDالساقین  ذوزنقه متساوي -131

  است. مساحت این ذوزنقه کدام است؟ 3ها برابر  میانگین هندسی قاعده

1 (6  2 (8  3 (12  4 (24  

  ))2فصل ( »آمار و احتمال«ـ یازدهم  تا ابتداي معرفی یک نماد) 2(درس  2(دوازدهم فصل  ریاضیات گسسته

  نیمم دارد؟ گر می وعه احاطهگراف مقابل چند مجم -132
  

1 (1  

2 (6  

3 (15  

4 (9  

گري یک عضوي است. اگر این گراف کمترین تعداد یال را داشته باشد داراي مجموعه احاطه 10گرافی از مرتبه  - 133   کدام است؟  

1 (9  2 (8  3 (7  4 (6  

  کند؟ کثر چند رأس را احاطه مییک رأس دلخواه حدا C7در گراف -134

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

  گر دوعضوي دارد؟ گراف مقابل چند مجموعه احاطه - 135

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

تعداد -136  هاي گراف مقابل کدام است؟ مجموعه  

1 (5  

2 (6  

3 (7  

4 (8  

  نیمم کدام است؟ گر می در گراف مقابل مجموعه احاطه - 137

1({a , e , g}    

2({e , g}    

3({b , f}    

4({g , b}    
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  کدام است؟ ،پذیر نباشد بخش 3پذیر باشد، ولی بر  بخش 2که عدد انتخابی بر  کنیم. احتمال این انتخاب می 100تا  1عددي به تصادف از بین اعداد طبیعی  - 138

1 (33/0  2 (34/0  3 (67/0  4 (36/0  

P(Aفرض کنید -139 B) /  0 4،P(B A) /  0 P(Aو 2 B) /0 9 ر . مقداP(A) برابر کدام است؟  

1 (3/0  2 (5/0  3 (7/0  4 (8/0  

Sفرض کنید -140 {a , b , c} اي و فضاي نمونه
K

P({b , c})



3

8
و 

K
P({a , b})




3 1

8
  آید؟ دست می مقدار طبیعی به چند K. براي 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

P(b)فرض کنید - 141 
3

4
P(Aو  B) 

1

3
مقدار .P(B | A B )  کدام است؟  

1(
1

3
    2(

3

8
    3(

5

9
    4(

5

8
    

مهره سفید قـرار دارد. از جعبـه اول یـک مهـره بـه تصـادف        1مهره قرمز و  3مهره سفید و در جعبه دوم  2مهره قرمز و  3دو جعبه داریم. در جعبه اول  - 142

هـاي اول و دوم   هاي خارج شده از جعبه که مهره کنیم. انتخاب این  عبه دوم یک مهره انتخاب میدهیم. سپس از ج کنیم و در جعبه دوم قرار می انتخاب می

  رنگ باشند، کدام است؟ غیر هم

1 (35/0  2 (36/0  3 (42/0  4 (64/0  

درصد تولیدات  30گر کنند. ا تولید می Bدرصد دیگر را خط تولید  55و  Aدرصد تولیدات را خط تولید  45اي داراي دو خط تولید است.  کارخانه -143

که یکی از محصوالت این کارخانـه را کـه انتخـاب     نیاز به کنترل مجدد داشته باشند، احتمال این Bدرصد تولیدات خط تولید  40و  Aخط تولید 

  ایم نیاز به کنترل مجدد داشته باشد، چقدر است؟ کرده

1 (423/0  2 (355/0  3 (375/0  4 (275/0  

نقطه و خط، ةرمخابیک سیستم مخابراتی در  -144
1

5
ا به خط ورنقاط  

2

3
 60درصد عالئم مخابره شده نقطه و  40کند. اگر  خطوط را به نقطه تبدیل می 

  که نقطه دریافت شده در اصل به صورت نقطه مخابره شده باشد چقدر است؟ ها خط باشند، احتمال این درصد آن

1(
2

15
    2(

3

5
    3(

4

9
    4(

7

9
    

نفـر   1که حداقل  درصد است. از بین دو دانشجوي این دانشکده احتمال این 60که دانشجویان یک دانشکده از کتابخانه استفاده کنند  احتمال این -145

  نه استفاده کند چقدر است؟از کتابخا

1 (75/0  2 (78/0  3 (84/0  4 (86/    

  ))1یازدهم (فصل پایه ) ـ 3دوازدهم (فصل پایه (فیزیک 

به فنري با ثابت  g500جسمی به جرم  -146
N

k
m

 دهـد.   میبسته شده است و روي سطح افقی بدون اصطکاکی حرکت هماهنگ ساده انجام  1800

دهد؟ ( ثانیه چند نوسان کامل انجام می 2این جسم در مدت  3(  

1 (10  2 (20  3 (5  4 (60  
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ثانیه،  5/0ه به مدت ط نوسانگر در یک بازه زمانی دلخوااي مطابق شکل زیر است. کمترین تندي متوس نمودار مکان ـ زمان حرکت هماهنگ ساده  -147

2/متر بر ثانیه است؟ ( چند سانتیتقریبا  1 4(  

1 (4  

2 (18  

3 (3  

4 (6  

xبه صورت  SIاي در  معادله حرکت هماهنگ ساده -148 / cos( t)


 0 2
6

tاست. در بازه زمـانی   s1 tو 2 s2 مجموعـا چنـد ثانیـه حرکـت      9

  متحرك تند شونده است؟

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

  چند است؟ t2تا t1نمودار مکان ـ زمان یک حرکت هماهنگ ساده مطابق شکل زیر است. اندازه سرعت متوسط متحرك در بازه زمانی -149

1 (5/2  

2 (5/1  

3 (2  

4 (3  

  چند ژول است؟ xاي مطابق شکل زیر است.  عت نوسانگر هماهنگ سادههاي جنبشی و پتانسیل کشسانی برحسب سر نمودار انرژي - 150

  

1 (8/1  

2 (4/2  

3 (2/1  

4 (8/0  

  

ثانیـه   8کاهش دهیم، در مـدت   cm20دهد. اگر طول آونگ را نسبت به حالت قبل  نوسان کامل انجام می 20ثانیه،  24اي در مدت  آونگ ساده -151

دهد؟ ( می چند نوسان کامل انجام
m

g
s

 2
2

(  

1 (20  2 (10  3 (25  4 (6  

  کند؟ عمق از چپ به راست در حال انتشار است. طول موج از چپ به راست چگونه تغییر می مطابق شکل موجی عرضی روي سطح آب کم -152

  

  .ماند ) ثابت می1

  .یابد ) کاهش می2

  یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می3

  یابد. کاهش یافته و سپس افزایش می) ابتدا 4
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tکشیده شده در لحظه  یک ریسمانشکل زیر نقش موجی عرضی در  - 153  دهد. اگر تندي انتشار موج در طناب  را نشان می
m

s
باشد، پس از  4

  شود؟ صفر میبراي سومین بار  Mپس از این لحظه تندي نقطه  ،چه مدت زمانی

1 (125/0  

2 (15/0  

3 (05/0  

4 (25/0  

با تندي  cm30و طول موج  mm6یک موج عرضی با دامنه -154
m

s
چند متر بـر   ،شود. بیشینه تندي نوسان هر ذره تار در یک تار منتشر می 50

  ثانیه است؟

1(4    2(    3(2    4(
2

3
    

  است؟ نادرستگزینه کدام  - 155

  بیشتر از امواج طولی است. ،) تندي انتشار امواج عرضی در یک محیط1

  رد.به محیط مادي نداهاي الکترومغناطیسی براي انتشار نیاز  ) موج2

  ) انرژي یک موج مکانیکی با مربع دامنه و مربع بسامد نسبت مستقیم دارد.3

  کند. ) تندي صوت در یک محیط، با افزایش دما، افزایش پیدا می4

اي بـه ترتیـب   امواج لرزه Sو  Pنگاري رخ داه است. اگر تندي امواج  از محل لرزه km3600اي در فاصله لرزه زمین -156
km

s
و 8

km
/

s
4 باشـد،   5

  ؟است  نگار رسیده به محل لرزه Sچند ثانیه زودتر از امواج  Pامواج 

1 (350  2 (360  3 (250  4 (300  

به چگالی  ریسمانیدر  - 157
g

cm3
است. اگر نیروي کشـش ایـن    cm30اور هممج ستیغهرتز ایجاد شده و فاصله دو  200موج عرضی با بسامد  20

  متر مربع است؟ چند میلی ریسمانسطح مقطع این باشد،  N72ریسمان

1 (5/0  2 (25/0  3 (2  4 (1  

سرعت انتشار موج عرضی در یک تار، - 158
m

s
صد افزایش دهیم تا سرعت انتشار موج در آن به. نیروي کشش این تار را چند دراست 100

m

s
  برسد؟ 110

1(10    2(21    3 (21  4 (10  

Aتندي انتشار موج باشـد،  vبسامد موج و  fشوند. اگر  در یک محیط منتشر می Bو  A یدر شکل زیر دو موج مکانیک -159

B

f

f
Aو 

B

v

v
بـه ترتیـب از    

  اند؟ راست به چپ کدام

1 (
1

2
 ، 1  

2 (2 ،
1

2
    

3(
1

2
 ،

1

2
  

4 (2 ، 1  
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سـو اسـت،    شود. در یک نقطه و در یک لحظه مشخص، جهت میدان الکتریکی برون ت راست منتشر میدر خال به سم یک موج الکترو مغناطیس -160

  در این لحظه جهت میدان مغناطیسی کدام است؟

  ) چپ4  سو ) درون3  ) باال2  ) پایین1

نـانومتر   500الکتریکی بیشـینه   شود. اگر در یک لحظه کمترین فاصله میان دو نقطه با اندازه میدان یک موج الکترومغناطیس در خال منتشر می - 161

قرار دارد. ( غناطیسم طیف امواج الکترو ......................تراهرتز و در ناحیه  ......................باشد، بسامد موج 
m

c
s

  83 10(  

  ، فروسرخ 300) 4  ، مرئی 300) 3  ، فروسرخ 600) 2  ، مرئی 600) 1

  ).کند؟ (اتالف انرژي صوت ناچیز است تغییر می شمه صوتی، بلندي و ارتفاع صوت به ترتیب از راست به چپ چگونهنزدیک شدن به یک چبا  -162

  یابد یابد، افزایش می ) کاهش می2    یابد یابد، افزایش می ) افزایش می1

  ماند یابد، ثابت می ) کاهش می4    ماند یابد؛ ثابت می ) افزایش می3

کند. اگر مساحت پرده گوش این شخص  بل را دریافت می دسی 80شدت صوت  ترازبا  پرده گوش شخصی، امواج صوتی -163 56 متر مربع باشد،  10

رسد؟ ( دقیقه چند ژول انرژي صوتی به گوش این شخص می 3در مدت 
W

I
m

 12
2

10(  

1(/  61 08 10    2(/  91 08 10    3( 96 10    4( 66 10    

ـ  تـر مـی   بل بلند دسی 12قرار دارد، صدا را  d1صوت قرار دارند. شخصی که در فاصله چشمهاز یک  d2و d1هاي دو شخص به فاصله -164 ،دنوش
d

d
2

1

 

logکدام است؟ ( /2 0   ).و از جذب انرژي صوت توسط محیط صرف نظر شود 3

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

  با طول موج چشمه برابر است؟ )ناظر(توسط شونده  احساسیطول موج  در کدام گزینه -165

1(    2(  3(   4(   

شـود.   کمتر از قبل می ،پس از تماس اه دهیم و انحراف تیغه تماس می ک الکتروسکوپفی است. جسمی را با کالهیک الکتروسکوپ داراي بار من -166

  بار این جسم قبل از تماس با کالهک کدام گزینه بوده است؟

  ) مثبت یا منفی یا خنثی4  ) منفی یا خنثی3  ) مثبت یا خنثی2  ) مثبت1

  است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از گزینه -167

  بار الکتریکی هر جسم همواره مضرب درستی از بار بنیادي است.) 1

  شود. شود بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می ) بار الکتریکی خلق یا نابود نمی2

  دارد.نها بستگی  کنند، به اندازه آن ) نوع باري که دو جسم بر اثر مالش پیدا می3

  شوند. هاي الکتروسکوپ ابتدا به هم نزدیک و سپس از یکدیگر دور می ت، تیغهبه الکتروسکوپ مثب مثبت ) با نزدیک شدن یک میله4

هاي یند نیروهاي الکتریکی وارد بر هر یک از بارهاي الکتریکی صفر است. نسبتآدر شکل زیر بر -168
x

r
و 

q

q
3

2

  از راست به چپ کدام است؟ 

1 (2 ، 9-  

2 (2 ، 9  

3(
3

2
 ، 9-  

4 (
3

2
، 9  
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qنام دو بار الکتریکی هم -169 , q C 2 1 فه کنیم، اضا q2را برداشته و به بار  q1درصد از بار 20کنند. اگر  بر هم وارد می F، نیروي rدر فاصله  15

  چند میکروکولن است؟ q2یابد. مقدار اولیه درصد افزایش می 60بدون تغییر فاصله نیروي متقابل بین این دو بار 

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

qاند. اگر اي قرار گرفته هاي مساوي از هم بر روي محیط دایره صلهااندازه در ف بار هم 8مطابق شکل زیر  - 170 C 2    باشد، برایند نیروهـاي وارد بـر

( کدام است؟ SIدر  cm2بار موجود در مرکز دایره به شعاع
Nm

k
c

 
2

9
2

9 10(  

1(i j 90 90
 

    

2(i j90 90
 

    

3(i j 180 180
 

    

4(i j180 180
 

    

برحسب فاصله از بار، به صورت شکل زیر است. به ترتیـب از راسـت بـه چـپ      qاي  الکتریکی نقطه نمودار بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بار -171

چند  E1چند نانوکولن است و qبزرگی بار 
KN

c
باشد؟ ( می 

Nm
k

c
 

2
9

2
9 10(  

  98و  6/9) 1

  96و  8/9) 2

  6/9و  6/9) 3

  98و  8/9) 4

 Aیند، شتاب ذره آاست. اگر این دو ذره در یک میدان الکتریکی یکنواخت به حرکت در Bبرابر ذره  2و  6به ترتیب  Aبار الکتریکی ذره و جرم  -172

  تمام نیروها صرف نظر کنید.) برابر است با: (به غیر از نیروي الکتریکی از Bبه شتاب ذره 

1 (3  2(
1

3
    3 (12  4(

1

12
    

  باشد؟ دهنده یک میدان یکنواخت می هاي زیر نشان کدام یک از شکل - 173

  

  »ب« ـ» هـ« ـ» الف) «4  »د« ـ» هـ« ـ» الف) «3  »هـ« ـ» الف) «2  »الف«) فقط 1

، انـرژي پتانسـیل   ......................کنـد   جا شود، اندازه نیرویی که میدان الکتریکـی بـر آن وارد مـی    جابه Bتا  Aفی از نقطه اگر یک ذره با بار من -174

  یابد. می ......................و پتانسیل الکتریکی  ......................الکتریکی 

  ) ثابت، افزایش، افزایش1

  ) کاهش، افزایش، کاهش2

  ، کاهش، کاهش) ثابت3

  ) ثابت، افزایش، کاهش4
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qبار - 175 C  4 اي با پتانسیل  از نقطهv اي با پتانسیل  به نقطهv10 50تقال، انـرژي پتانسـیل الکتریکـی بـار     نمنتقل شده است. اگر در این ا 

  چند ژول است؟ vمیکروژول کاهش یابد، 

1 (5/22  2 (5/22-  3 (5/12  4 (5/12-  

qو بار الکتریکی g200مطابق شکل یک کره کوچک به جرم -176 C  1 یکی یکنواخت وجـود دارد، از نقطـه   تردر محلی که میدان الکA   رهـا

شود و با تندي می
m

v
s

 و بزرگی آن چند نیوتون بر کولن است؟ (از مقاومت  هبه کدام طرف بودرسد. جهت میدان الکتریکی  می Bبه نقطه  10

هوا صرف نظر کنید،
N

g
kg

 10(  

) به طرف باال،1 66 10    

) به طرف باال،2 63 10    

) به طرف پایین،3 66 10    

ن،) به طرف پایی4 63 10    

کـره   رتر چند برابر انـدازه بـا   زرگببرابر دیگري باشد، اندازه بار کره  2ها  سطحی بار دو کره رسانا با هم برابر است. اگر شعاع یکی از آنچگالی  - 177

  تر است؟ کوچک

1 (2  2(
1

2
    3 (4  4 (

1

4
   

باشـد، ظرفیـت خـازن     C30شود. اگر بار اولیه خازن برابر می 9ولت اضافه شده و انرژي ذخیره شده در آن  4ف پتانسیل دو سر خازنی اختال -178

  چند میکروفاراد است؟

1 (15  2 (30  3 (10  4 (20  

صل است. اگر با ثابت ماندن فاصله بین صـفحات یـک تیغـه    بین دو صفحه خازن مسطحی هوا است و دو سر آن به یک اختالف پتانسیل ثابتی و -179

  کند؟ اي بین صفحات قرار دهیم، بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می شیشه

  یابد. ) افزایش می2    ماند. ) ثابت می1

  ) بسته به ضخامت شیشه ممکن است افزایش یا کاهش یابد.4    یابد. ) کاهش می3

/پر شده است. اگر  2 الکتریک آن با عایقی به ثابت دي و بین صفحات cm2400مساحت سطح مشترك صفحات خازنی  -180 C1 بار الکتریکـی   6

در آن ذخیره شده باشد، اندازه میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن چند ولت بر متر است؟ (
C

Nm

  
2

12
2

8 10(  

1(/  62 5 10    2( 64 10    3(/  52 5 10    4( 54 10    

  )ز)انگی اي شگفت تا ابتداي نفت هدیه 1فصل (یازدهم  پایه ) ـ77ها و جامد یونی (صفحه  تا ابتداي چینش یون 3فصل (دوازدهم پایه (شیمی 

  ؟است نادرستکدام گزینه زیر  -181

  ها است.   ها و صخره هاي اصلی بسیاري از سنگ ) سیلیس یکی از سازنده1

  شود. هاي سنگی می ) وجود اکسید سیلیسیم باعث استحکام سازه2

  اي آب و سیلیس مشابه است.   ) ساختار ذره3

  شود.  یافت می SiO2) در شن و ماسه4
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یـوم  آمونگرم ترتیب از راست به چپ، چند  درصد جرم آن را نیتروژن تشکیل دهد، به 14ویژه که باید براي تهیه یک کیلوگرم مخلوط شیمیایی  -182

K)ید را باید با یکدیگر مخلوط کرد؟سولفات و چند گرم پتاسیم کلر , Cl / , S , O , N : g mol )139 35 5 32 16 14          

1 (340 ،660  2 (440 ،560  3 (560 ،440  4 (660 ،340  

H)هستند؟ نادرستدهد، کدام گزینه زیر  نده خاك رس را نشان میبا توجه به جدول زیر که مواد ساز -183 , Na , O : g mol )11 23 16        

SiO2   Al  ماده O2 3   H O2   Na O2   Fe O2 3   MgO دیگر مواد  

  1/0  44/0  96/0  24/1  32/13  74/37  20/46  میدرصد جر

  گرم سدیم اکسید وجود دارد.  4/12) در یک کیلوگرم از این خاك رس، 1

  اکسید است.   (III)ام بودن این نوع خاك رس به علت وجود آهن ف) سرخ 2

  شود.  لوگرم خاك رس اولیه کاسته میگرم از جرم یک کی 2/133، حدود C100باالي ) با حرارت دادن تا دماي3

  ) همه مواد سازنده خاك رس به صورت اکسید هستند. 4

باشـد، درصـد    Bدو برابر جرم اتمی  Aوجود دارد. اگر جرم اتمی  B، سه اتم Aازاي هر اتم  به Bو  Aمولکول از یک ترکیب شامل عناصر در هر  -184

 در آن چقدر است؟ Aجرمی 

1(
200

3
    2(

300

2
    3(

200

5
    4(

300

5
    

 درستی صورت گرفته است؟  هاي زیر به چه تعداد از مقایسه -185

  سیلیسیم   >ب) نقطه ذوب: الماس       سیلیسیم >آ) سختی: الماس

Siت) میانگین آنتالپی پیوند:  سیلیسیم خالص   >پ) درصد فراوانی در طبیعت: سیلیس  Si Si O     

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک1

  ها صحیح است؟  با توجه به شکل داده شده، کدام عبارت -186

  شود.  ) در ساخت مته استفاده می2) در مغز مداد و از ماده (1الف) از ماده (

  ) بیشتر است. 1ب) چگالی ماده (

  ) بیشتر است. 1د در یک نمونه یک گرمی از ماده (هاي موجو پ) شمار اتم

  هاي متصل به یک اتم معین از دو ماده برابر است.  ت) شمار اتم

 ) ب  4  ت ـ پ ـ ) ب3  پ ـ ) ب2  ت ـ ) الف1

 کدام گزینه زیر درست است؟  -187

  ترین اکسید موجود در پوسته زمین است.   هاي ناخالص فراوان ) کوارتز از جمله نمونه1

  شود.  ها استفاده می اسه در ساخت منشورها و عدسی) از م2

  ) کوارتز داراي خواص نوري ویژه است.  3

  وارتز برخالف ماسه داراي مقاومت گرمایی قابل توجهی است.  ک) 4
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 ترتیب از راست به چپ جزو مواد مولکولی و مواد کوواالنسی هستند؟   چه تعداد از مواد زیر به - 188

  »لماس ـ گرافیت ـ گاز کلر ـ سیلیساکی ـ اهیدروژن فلوئورید ـ نمک خور«

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

 است؟ نادرستدر مورد گرافن  کدام مطلب -189

  اند. هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده تنها یک الیه از گرافیت است که در آن اتم) 1

  اند که در آن هر اتم کربن بین سه حلقه مشترك است. داده هاي شش گوشه تشکیل هاي کربن در آن حلقه اتم) 2

  برابر فوالد شود. 100ور عسل دارد که باعث شده مقاومت کششی آن حدود بنالگویی مانند کندوي ز) 3

  پذیر و شفاف است. یک جامد کوواالنسی دو بعدي ست که مانند گرافیت انعطاف) 4

 هاي زیر درست هستند؟ یک از عبارت کدام -190

  هاي خود دارد.   ساختاري سه بعدي از اتم الماسیخ همانند آ) 

  اند.  ها با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده ب) در یخ همانند سیلیس همه اتم

  پ) مواد با ساختار کوواالنسی مثل بوتان دیرگداز هستند.  

  ابسته است. ت) رفتار فیزیکی یک ماده مولکولی به نوع و قدرت نیروهاي بین مولکولی آن و

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

 در کدام گزینه زیر هر دو ماده ناقطبی هستند؟ -191

( H , C , N , O , F , Si , S , Cl)1 6 7 8 9 14 11 17   

1(CS CH Cl2 2 2    2(PCl NF3 3    3(SO SiF3 4     4(NH C H3 2 4    

 ؟  کند میدرستی کامل  ه، گزاره زیر را بهکدام گزین -192

( H , S , C , F , Cl)1 16 6 9 17   

  .» .....................گیري  در میدان الکتریکی جهت SO2.....................، .....................مولکول «

1(CH Cl3 2  کند ـ برخالف ـ نمی (HCl 3  کند  ـ مانند ـ می(Cl2 4  کند ـ مانند ـ نمی(CCl4 کند ـ برخالف ـ می  

 است؟ نادرستکدام گزینه  bو  aهاي  با توجه به دو نقشه پتانسیل مولکول -193

  اکسید باشد.   تواند براي مولکول گوگرد تري می a) مولکول 1

  هاي هیدروژن داراي بار جزئی منفی هستند.  شه پتانسیل آمونیاك باشد، اتمنق b) اگر مولکول 2

  مولکولی قطبی است.   b) مولکول 3

    شود. ، مسیر جریان منحرف نمیaاي باردار کنار باریکه جریانی از مولکول  میله شیشه) با قرارگیري 4

 اکسید است؟  دي مشابه ساختار مولکول کربن از حیث خطی بودن، ساختار کدام ماده زیر -194

  سولفید    ) هیدروژن4  ) کلروفرم3  ) آب2  د) کربونیل سولفی1
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   است؟ نادرستهاي زیر  با توجه به جدول زیر چه تعداد از گزاره -195

  همانند آب در دماي اتاق به حالت مایع است.  HFآ) 

  در گستره دمایی بیشتري حالت مایع دارد.  N2به نسبت HFب) 

از پرتوهـاي خورشـیدي    ي الکتریکـی شرفته براي تولید انـرژ پ) در فناوري پی

  عنوان شاره تولیدکننده بخارداغ استفاده کرد. به NaClتوان از  می

  است.  HFتر از  قوي NaClنیروهاي جاذبه میان ذرات سازنده  ت)

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک  1

و  ......................و عناصـر   پذیرنـد  در اثـر ضـربه شـکل    ......................و  ......................در بین عناصر دوره چهـاردهم جـدول تنـاوبی عناصـر      -196

 ها از راست به چپ خوانده شوند.)  رسانایی الکتریکی کمی دارند. (گزینه ......................

1(Si Pb Ge Sn      2(Si Ge Sn Pb      3(Ge C Si Pb      4(Sn C Ge Pb      

 است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -197

    و بیشتر از فسفر است. Alکمتر از  Siرسانایی الکتریکی ) 2    است. Naو کمتر از  Alبیشتر از  Mgخصلت فلزي ) 1

    و بیشتر از فسفر است. Mgاز کمتر  Alتمایل به از دست دادن الکترون ) 4    و کمتر از گوگرد است. Siدرخشندگی عنصر فسفر بیشتر از ) 3

  ها خوانده شود.)  هاي زیر کدام است؟ (از راست به چپ پاسخ پاسخ درست پرسش -198

  گیرند؟ آ) عناصر با چه ویژگی مشترکی در یک گروه از جدول تناوبی قرار می

  اي براساس کدام ویژگی عناصر شکل گرفته است؟  ب) جدول دوره

  ه گازهاي نجیب مشابه یکدیگر است؟پ) آیا شمار الکترون الیه ظرفیت هم

  شمار الکترون الیه ظرفیت ـ عدد اتمی ـ بله) 2  ) آرایش الکترونی الیه ظرفیت ـ عدد جرمی ـ خیر1

  آرایش الکترونی الیه ظرفیت ـ عدد اتمی ـ خیر) 4  ) شمار الکترون الیه ظرفیت ـ عدد جرمی ـ بله  3

  است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام B14و A19پیرامون دو عنصر -199

  جدول تناوبی جاي دارد.  sدر دسته  Aو عنصر  pدر دسته  B) عنصر 1

  بیشتر است.   Bاز عنصر  A) خاصیت فلزي عنصر 2

  یک نافلز است.   Bفلز و  A) عنصر 3

4 (A نصر که ع در گروه اول و دوره چهارم قرار دارد، درحالیB  قرار دارد.   سومو دوره  چهاردهمدر گروه  

  یابند؟  هاي زیر در گروه فلزات قلیایی با افزایش عدد اتمی افزایش می چه تعداد از ویژگی -200

  فعالیت شیمیایی  ب)    شعاع اتمی آ)

  خصلت فلزي  ت)  تمایل به از دست دادن الکترون  پ)

  ) یک  4  ) دو 3  ) سه  2  ) چهار  1

)نقطه ذوب  ماده C)   نقطه جوش( C)  

N2   210   196   

HF 83   19  

NaCl  801  1413  
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  است؟ نادرستکدام گزینه  -201

  هاي وابسته به اتم از جمله شعاع قابل توضیح است.   ) روندهاي تناوبی براساس کمیت1

  یابد.   ها افزایش می یابد و پروتون ها کاهش می یابد، چون تعداد الیه ) در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش می2

  یابد.   ها افزایش می یهها به علت افزایش ال ) در یک گروه از باال به پایین شعاع اتم3

  یابد.   کند، بیشتر شده و شعاع کاهش می ها وارد می اي که هسته به الکترون ها جاذبه ) در هر دوره با افزایش تعداد پروتون4

 STPیط لیتر گاز هیدروژن در شرا 36/3گرم گرد آهن داراي ناخالصی زنگ آهن با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید  10اگر در واکنش کامل  -202

  دهد؟ آزاد شود، چند درصد جرم این نمونه را زنگ آهن تشکیل می

Fe(s) H SO (aq) FeSO (aq) H (g)  2 4 4 2   

Fe O (s) H SO (aq) Fe (SO ) (aq) H O(l)  2 3 2 4 2 4 3 23 3   

(Fe , O : g mol )156 16      

1 (12  2 (14  3 (16  4 (18  

  درست است؟ Xهاي زیر پیرامون عنصر  دوره است. چه تعداد از گزارههم  Z12هم گروه و با Y35با Xعنصر  -203

  دهد.   ب) در دماي اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می    است.  pآ) جزو عناصر دسته 

lپ) شمار الکترون با    دهد.   ت) جریان برق و گرما را از خود عبور نمی  است.  10در آن برابر  2

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک  1

Liاگر در واکـنش  - 204 N(s) H O(l) LiOH(aq) NH (g)3 2 3   ،5/0         باشـد،   %80مـول لیتـیم نیتریـد مصـرف شـود و بـازده واکـنش

  دهد؟ واکنش می HClهاي واکنش در مجموع با چند مول  فرآورده

(Li , N , O , H : g mol )     17 14 16 1   

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

X51اگر اختالف شمار نوترون و الکترون در -205 3  باشد، شمار الکترون با 8برابرl    کدام است؟  X2در 2

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

درصد چند گرم آهن مذاب حاصل  80لز آلومینیم با خلوص گرم ف 54درصد باشد، از واکنش  90که بازده درصدي آن  ترمیت درصورتیدر واکنش  - 206

Fe)شود؟ می , Al , O : g .mol )   156 27 16    

1(/80 64    2(/89 6    3(/71 26    4(/79 17    

Aآرایش الکترونی کاتیون -207 2 وB 3 هاي به ترتیب به زیرالیهd13 وd73 هـا   توان به عنصـر آن  ختم شده است. کدام عددهاي اتمی زیر را می

  نسبت داد؟

 28و  23) 4  27و  23) 3  27و  21) 2  28و  21) 1
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه                                                                        »16«صفحه   
                

 نجام محاسباتمحل ا

 
 

 است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -208

  شود.  کلرید رسوب سبز رنگ حاصل می (II)ز واکنش محلول سدیم هیدروکسید با آهن ) ا1

FeO(s)) واکنش2 Na(s)


 2 شود.  طور طبیعی انجام می به  

  ) فلز آهن در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد. 3

  کنند.  می با کربن در فوالد مبارکه استفادهاکسید  (II)آهن ) براي استخراج آهن از واکنش 4

  کدام گزینه درست است؟ -209

  بیشتر از سدیم است.   آهن) تمایل تبدیل به کاتیون در 1

  ) سرعت واکنش در هواي مرطوب در روي بیشتر از نقره است.  2

FeO(s)) در واکنش3 C(s)


 است.  ها کمتر  ها از فرآورده دهنده پذیري واکنش ، واکنش  

Na) واکنش4 O(s) C(s)


 2 شود.  طور طبیعی انجام می به  

 است؟  نادرستکدام گزینه زیر  -210

  شود.  هاي زیستی بیشتري می اکسید و از بین رفتن گونه ) بازیافت فلزات باعث کاهش ردپاي کربن دي1

  ) فلزها منابعی تجدیدناپذیرند.  2

  ها به طبیعت است.   ازگشت آنمصرف فلزات بیشتر از آهنگ بآهنگ ) 3

    ) براي پاالیش طال استفاده از گیاهان مقرون به صرفه است.   4
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  »17«صفحه                                                                          آزمون آزمایشی پیشروي ـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

 
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 1/12/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسیفارسی
  13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم: از درس 

 9تا انتهاي درس  6زدهم: از درس پایه یا

 4و  3ـ پایه یازدهم: دروس  3پایه دوازدهم: درس   ))ریاضی و تجربیریاضی و تجربیزبان عربی (زبان عربی (

  4تا انتهاي درس  1) ـ پایه یازدهم: از درس 52تا انتهاي (صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 6تا نتهاي درس  4ـ پایه یازدهم: درس  8و  7م: دروس پایه دوازده  (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

 8تا انتهاي درس  5ـ پایه یازدهم: از درس  9و  8دروس  2پایه دوازدهم: بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2پایه دوازدهم: درس 

 کتاب کار 2و درس  2پایه یازدهم: درس 

 5ـ پایه یازدهم: فصل  4پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((  اتاتیاضییاضیرر

 7و  6) ـ پایه دهم: فصول 2و  1(گفتار  6فصل  5پایه دوازدهم: کل فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 6و  5فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

 1فصل تا ابتداي بازتاب موج ـ پایه یازدهم:  3پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((فیزیک فیزیک 

  شیمیشیمی

  3پایه دوازدهم: کل فصل 

تا  2تا انتهاي فصل و فصل  28انگیز صفحه  اي شگفت تا ابتداي نفت هدیه 1پایه یازدهم: فصل 

 )75ابتداي غذاي سالم (صفحه 

  حسابانحسابان

  )110تا  71(صفحه  4پایه دوازدهم: فصل 

  )36تا  29(صفحه  5) و درس 6تا  1(صفحه  1درس  1پایه یازدهم: فصل 

 )27تا  1(صفحه  1ایه دهم: فصل پ

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

  )53تا ابتداي انتقال محورها (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  2درس  2ریاضی گسسته: فصل 

  2: فصل 2هندسه 

 1آمار و احتمال: فصل 

 1ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))ریاضیریاضی((فیزیک فیزیک 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  )80تا ابتداي فعالیت (صفحه  1درس  3و فصل  2درس  2پایه دوازدهم: فصل 

 2تا انتهاي درس  2پایه یازدهم: فصل 

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  )52(تا انتهاي صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس 

  4تا انتهاي درس  1پایه یازدهم: از درس 

 4و  3بخش   اقتصاداقتصاد

 12ـ  9ـ  6ـ  3یازدهم: دروس ـ پایه  8و  7پایه دوازدهم: دروس   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

  شناسیشناسی  جامعهجامعه
  7و  6پایه دوازدهم: دروس 

 10تا آخر درس  6پایه یازدهم: از درس 

 9تا نتهاي درس  6ـ پایه یازدهم: از درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
  )93تا ابتداي زمین لغزش (صفحه  5و درس  4پایه دوازدهم: درس 

 6تا انتهاي درس  4درس  پایه یازدهم: از

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )67تا آخر صفحه  52(از صفحه  8و  7فلسفه دوازدهم: دروس 

  9و  8فلسفه یازذهم: دروس 

 9و  8منطق: دروس 

  7و  6دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13913999  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  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

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  9999//1111//1010جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                                   آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی

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

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی اي / فراخ: آسوده جیوهگون:  بان / سیماب هشراع: خیمه ـ سای

به کـار رفتـه   » باغ«در معناي  در بیت چهارم در معناي سوگواري براي امام حسین (ع) است در حالی که در سه بیت دیگر» روضه«ـ » 4« هگزین - 2

  )معنی واژهـ  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس یازدهم (طباطبایی است.

 ها: بررسی سایر گزینهـ » 4« هگزین -3

  سختی و عذاب، گناه وبال»: 1« گزینۀ

  نزدیک ظهر چاشتگاه »: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی ناپسندي تکراهی»: 3« گزینۀ

  ها: ـ بیت سوم غلط امالیی ندارد. بررسی سایر گزینه» 3« هگزین -4

  امال)ـ  ترکیبینژاد) (پایه یازدهم ـ  (طباطبایی صفیر»: 4« گزینۀزایل / »: 2« گزینۀغزا / »: 1« گزینۀ

  )امالـ  ترکیبینژاد) (پایه یازدهم ـ  (طباطبایینادرست نوشته شده است. » حمیت«واژه  ـ» 2« هگزین -5

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » شبه«ـ واژه » 4« هینگز -6

  اثري منظوم است. » مان هراتیسل« سرودة» خورشید خانۀدري به «اثري منثور و » مهرداد اوستا«از » تیرانا«ـ » 2« زینهگ -7

  ـ تاریخ ادبیات) درس دهمنژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  جناس ـ بارم و باري / اشک و رشک» 3« هگزین - 8

  ها: بررسی سایر گزینه ـ ساحل که با دریا تناسب دارد.) 2ـ اطرافم  1ایهام تناسب ( اغراق در اشک / کنار

  جناس (من ـ تن) و اغراق (در ضعیف بودن) دارد اما ایهام تناسب ندارد.»: 1« ینۀگز

  این بیت اغراق ندارد. .جناس تام دارند. شیرین مصراع دوم، ایهام تناسب دارد» شیرین و شیرین»: «2« ینۀگز

  شود. ا ایهام تناسب و اغراق دیده نمیجناس در (زر ـ سر) و (شکَر ـ شکار) وجود دارد ام»: 4« گزینۀ

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایی

  دان استعاره از زلف ـ اغراق در آه کشیدن تشبیه / غالیه ـ دم مجازاً آه / فلک مثل کافوردان شود» 2« هزینگ - 9

  هاي ادبی) یبی ـ آرایهنژاد) (پایه دوازدهم ـ ترک (طباطبایی

لیـل و  «، تضاد دارد به خاطر »ج«، تشبیه است زیرا معشوق از خورشید زیباتر دانسته شده است. »ب«، اسلوب معادله دارد. »الف«ـ » 2« هزینگ -10

  )هاي ادبی آرایه ـ ترکیبی ـ (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمرسد.  ، پارادوکس دارد به خاطر جمعیتی که از دل ویران می»د«و » نهار

استعاره: لعلِ شکربار، استعاره از دهـان اسـت. مجـاز:    تشخیص و استعاره است. » کام صدف«ارزش شدن و  رونق و بی مصراع اول کنایه از بیـ » 1« هزینگ - 11

    .دانست اً کالمتوان مجاز میرا هم » حرف« واژةکه  مجاز نیز هست. گو این» لعل«اي)، مجاز نیز هست، بنابراین  مصرحه استعارةاي ( هر استعاره

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

  واو عطف دارد.» ج«داراي هر دو نوع واو هستند. بیت » و«و » ب«فقط واو ربط وجود دارد. بیت » د«و » الف« مصراعـ در » 4« هزینگ -12

  ـ دستور) دهمنژاد) (پایه دوازدهم ـ درس  (طباطبایی

  عالم دو هرـ در بیت نخست دو صفت وجود دارد: » 1« هنگزی -13

  خاکدان اینگه ـ   آنسر ـ  این»: 2« گزینۀ

  وصف آن همۀنقش ـ  هر»: 3« نۀگزی

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ دستور)  (طباطبایی بوقلمونحال  اینـ  نوماه »: 4« نۀگزی

  ها: سی سایر گزینهبرر فعل اصلی است.» است«ـ در بیت سوم » 3« هگزین -14

  دستور)درس یازدهم ـ ـ  دوازدهمنژاد) (پایه  (طباطبایی سوخته است»: 4« ینۀگز/  ]است[ندیده »: 2« ینۀگز آمده است /»: 1« زینۀگ

  ها: بررسی سایر گزینه ، فعل اسنادي است.»3«در هر دو مصراع گزینه » شد«ـ » 3« هگزین - 15

  شد در معناي فعل اسنادي در معناي رفت / چه شد؟» شد« در سر او شد»: 1« ینۀگز

  فعل اسنادي نخواهد رفت / نخواهد شد در مصراع دوم نخواهد شد در مصراع اول»: 2« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطبایی خون شد: شد، فعل اسنادي است.» / رفت«عمر شد: شد در معناي »: 4« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ دستور) (طباطباییمناداست. » صائب«ـ » 3« هنگزی -16

  مفهوم قناعت تأکید دارند.هاي دیگر و عبارت سؤال، بر  ـ در بیت سوم، به دوري کردن از معشوق اشاره شده در حالی که بیت» 3« هنگزی -17

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی
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 ریاضی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                                 »2«صفحه 

  ها: بررسی سایر گزینه ، راه نیافتن خطا و زشتی به عالم آفرینش است.»2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2« هگزین -18

  ظاهربینی»: 1« گزینۀ

  سرنوشت تغییرناپذیر»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی) (طباطبایی حاالت عارفتوصیف »: 4« گزینۀ

  ، این است که انسان باید در پی پرورش درون خود باشد و به اصل و نسب خود تکیه نکند.»2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2« هنگزی -19

  ها: بررسی سایر گزینه

  گیرم. ها، ارزش می از شکست»: 1« نۀگزی

  ترك تعلقات »:3« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی توان به اهداف رسید. با شکست می»: 4« نۀگزی

به فدا کردن جان در راه » 4«ـ مفهوم مشترك سه بیت نخست، فدا کردن جان و به فنا رسیدن در راه عشق است در حالی که گزینه » 4« هنگزی - 20

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قرابت معنایی) طبایی(طبا کند. وطن اشاره می

  ها: بررسی سایر گزینه بهبود اوضاع است.» 3« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 3« هگزین -21

  عنایی)نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ قرابت م (طباطبایی ناپایداري ظلم»: 4« نۀگزیناامیدي / »: 2« گزینۀمنّت نپذیرفتن / »: 1«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ، بخشش کردن است.»1« گزینۀـ مفهوم مشترك مصراع اول بیت سؤال و » 1« هگزین -22

  ترك تعلّق»: 2« زینۀگ

  امیدواري به بخشش خدا»: 3« زینۀگ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی قانع به دنبال بخشش دیگران نیست.»: 4« زینۀگ

، به وصـال رسـیدن موضـوع بیـت     »3« نۀگزیبا معشوق زنده بودن و بدون معشوق مردن مطرح است. اما در » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 3« نهگزی - 23

  )ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم است.

  پایداري نیکی مطرح شده است.» 4«و » 2«، »1«ر گزینه هاي موضوع بیت توصیه به نیکی کردن است، در حالی که د» 3«ـ در گزینه » 3« هینگز -24

  )ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

 کند. کید میأـ سه بیت نخست به آشکار بودن عشق در ظاهر عاشق اشاره دارد و بیت چهارم بر زیبایی معشوق ت» 4« زینهگ - 25

  )قرابت معناییـ  یبیترکـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

 زبان عربی  

یحـب:   ال») / 4«و » 2«هاي  دارند (رد گزینه بِما یکرَهونَه: به آنچه که آن را ناپسند می») / 4«و » 1«هاي  دوري کن (رد گزینه :ـ ابتَعد» 3«گزینه  -26

  ورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)(پ») 2«و » 1«هاي  کنند (رد گزینه یستَهزئونَ: ریشخند می») / 2«دوست ندارد (رد گزینه 

و » 1«هـاي   أصبحت: شد، گشـت (رد گزینـه  ») / 3«نشَأت: پرورش یافت (رد گزینه ») / 4«و » 1«هاي  زن (رد گزینه ـ هذه المرأةُ: این» 2«گزینه  - 27

  ـ ترجمه)  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سومترجمه نشده » 4«در گزینه » ولکنّها«ضمناً ») / 4«

ضَرَّه بسلوکه: بـا رفتـارش بـه او آسـیب رسـاند (رد      ») / 2«معلم (رد گزینه المعلِّم: ») / 1«گیري کرد (رد گزینه  ـ قام ... بالتَعنُّت: مچ» 4«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 3«و » 1«هاي  گزینه

یسـخَرْ: مسـخره کنـد (رد    ») / 3«أصدقائَه: دوستانش (رد گزینه ») / 4«/ یلمزْ: عیب بگیرد (رد گزینه  »)2«ـ منْ: هرکس (رد گزینه » 1«گزینه  -29

  ـ ترجمه) اول(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ») 2«جاهل: نادان (رد گزینه ») / 4«و » 2«هاي  گزینه

نماید   تحدد: محدود می») / 2«اي دارد (رد گزینه  لکلِّ کاتبٍ: هر نویسنده ») /4«و » 3«هاي  پندارم (رد گزینه کنم، می ـ أظنّ: گمان می» 1«گزینه  -30

  ـ ترجمه) سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه ») 2«سیطرحها: آن را طرح خواهد کرد (رد گزینه ») / 4«(رد گزینه 

هـاي گرانـی بدهـد (رد     ها را به قیمت غالیۀٍ: آن یعطیها بأسعارٍ») / 1«ا (رد گزینه ه المالبِس: لباس») / 2«ـ کاد: نزدیک بود (رد گزینه » 4«گزینه  -31

  ـ ترجمه) اول(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ») 3«و » 2«هاي  گزینه

ارحمنْا: به ما ») / 4«اغفرْ: بیامرز (رد گزینه ») / 3«و » 2«هاي  آمنّا: ایمان آوردیم (رد گزینه») / 4«ـ ربنا: (اي) پروردگار ما (رد گزینه » 1«گزینه  - 32

  ـ ترجمه) اول(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ») 4«و » 2«هاي  کنندگانی (رد گزینه أنت خیرُ الرّاحمینَ: تو بهترین رحم») / 4«رحم کن (رد گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -33

  اگر انسان از گناهش آگاه شود ... »: 1«گزینه 

  بخوان ...  شناسی زیست»: 3«گزینه 

  دوم ـ ترجمه)اول و س و(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دردوست ندارم ... (فعل مضارع است نه اسم تفضیل) »: 4«گزینه 

  دوم ـ ترجمه)اول و س و(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درـ ترجمه درست: و آنچه از خیر انفاق کنید پس ... » 4«گزینه  -34

او را قـرار  ») / 1«براي خـودم: لنَفسـی (رد گزینـه    ») / 4«در زندگی: فی الحیاة (رد گزینه ») / 4«و » 1«ي ها ـ هرکس: منْ (رد گزینه» 3«گزینه  -35

  )تعریب(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ») 2«دهم: أَجعله (رد گزینه  می
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     »3«صفحه                                                                                   آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

  ترجمه متن: 

عالوه  کند. قطعاً کتاب دوست روزهاي تنهایی است به نیاز نمی ز کتاب بیها را ا ها آن هاي فراوانی دارند اما این تجربه افرادي وجود دارند که تجربه

براي همین، هـرکس   دهد کند و یک دیدگاه دقیق براي اصالح رفتارمان در جامعه می هاي فردي و اجتماعی در زندگی یاري می انسان را در زمینه

کتاب پیشرفت کردنـد  خواندن شوند که از طریق  از اندیشمندان یافت می گذارد. بسیاري بخواند در نفس و جان او به شدت تأثیر می خوب  کتاب

هاي رفیعی دست یافتند پس براي مردم الگوهایی شدند، از جمله آنان عباس محمود عقّاد نویسـنده مشـهور مصـري     و به اهدافی واال و جایگاه

تـرین کارهـا اسـت و از خوانـدن      بخـش  ه را بخوانم زیرا آن از لذتاي نویسند نظرات عدهخواهم  می :نوشت» من«نام)  است. او در اثر خویش (به

  موضوعات مختلف سودمندتر است. 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -36

  کنند.  برخی نویسندگان کتاب را در روزهاي تنهایی تألیف می »:1«گزینه 

  تر است.  دهیم زیرا آن مهم به تجربه بیشتر از کتاب اهمیت می»: 2«گزینه 

  خواهد.   زندگی اجتماعی نگاه به رفتارمان را از ما می»: 3«ه گزین

  ) درك متنـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه گیریم.  ها کمک می براي اصالح کارهایمان و دقت در آن از کتاب»: 4«گزینه 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -37

  د. چه بسا خواندن یک کتاب، این هدف را به ما بده»: 1«گزینه 

  یابیم.  با اصالح کارهاي بد به آن دست می»: 2«گزینه 

  گوید پیروي کنیم.  هر چه که می ازاگر کتابی را از یک نویسنده مطالعه کنیم و »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن)  مان و تفاهم با مردم با مشارکت اجتماعی»: 4«گزینه 

 ها:  نهـ ترجمه گزی» 3«گزینه  -38

  ها ارتباط وجود دارد.   میان پیشرفت انسان و خواندن کتاب»: 1«گزینه 

  کند.  کتاب مانند یک دوست در روز تنهایی ما را همراهی می»: 2«گزینه 

  نیاز کرد.  برخی دانشمندان را از تجربه و پژوهش بی کتاب»: 3«گزینه 

   ) درك متنـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه گذارد.  یمان نیز اثر م قطعاً کتاب در زندگی اجتماعی»: 4«گزینه 

  ها:  ترجمه گزینهـ » 4«گزینه  - 39

  کند.   نیاز می بیشتر از خواندن نظرات دانشمندان بیرا هاي گوناگون ما  موضوع»: 1«گزینه 

  آن است. و تألیف تر از نوشتن  قطعاً خواندن کتاب مهم»: 2«گزینه 

  هاي بسیاري بخوانیم.   درباره کتاب باید یک نظر را»: 3«گزینه 

   ) درك متنـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه کند.  خواندن یک نظر سودمند می بیشتر ازخواندن نظرات گوناگون ما را »: 4«گزینه 

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

  للغائبۀ للمخاطبۀ»: 1«گزینه 

  مزید ثالثی  د ثالثیمجرّ »:3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ تجزیه و ترکیب)   فعلیۀٌ اسمیۀٌ»: 4«گزینه 

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

  ماضیه أَثَّرَ ماضیه تأثَّر»: 1«گزینه 

  تفعیل لتفع»: 2«گزینه 

   ) تجزیه و ترکیبـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه فعلیۀٌ  اسمیۀٌ /(أ ث ر)  حروفه األصلیۀ (ي ث ر)»: 3«گزینه 

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

  اسم التفضیل اسم المبالغۀ»: 2«گزینه 

  مجرور بحرف الجرّ إلیه (م ت ع) / مضاف حروفه األصلیۀ (أ م ت)»: 3«گزینه 

   ) تجزیه و ترکیبـ  سومـ درس  دوازدهمي) (پایه (پورمهدمجرور بحرف الجرّ  إلیه مضاف»: 4«گزینه 
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 ریاضی ـ آزمون آزمایشی پیشرويدفترچه نامه  پاسخ                                                 »4«صفحه 

   ) گذاري ترکیبی ـ حرکت(پورمهدي) (أنْ  یستَطیع / أنّ ـ یستَطیع» 3«گزینه  -43

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  ت (تنابز باأللقاب)هاي زش ریشخند کردن: نامیدن دیگران با نام»: 1«گزینه 

  بزرگداشت: طرح سؤالی براي ایجاد سختی براي فرد مورد پرسش (التعنُّت) »: 2«گزینه 

  اي از مراحل تحصیل در مدارس دبیرستان: مرحله»: 3«گزینه 

   ) واژگانترکیبی ـ (پورمهدي) (محدود کردن: سخنی پنهانی میان دو نفر (تهامس) »: 4«گزینه 

  ها: است. بررسی سایر گزینه» یک بار«هر دو به معناي » مرّةً«و  »تارةً«ـ » 1«گزینه  -45

  عسی: امید است با لیت: کاش مترادف نیست. »: 2«گزینه 

  إثم: گناه با ذَنَب: دم مترادف نیست. »: 3«گزینه 

   ) ترکیبی ـ واژگان((پورمهدي) قیمت با تخفیض: تخفیف مترادف نیست.  سعر:»: 4«گزینه 

  ها:  اسم پرسشی است. بررسی سایر گزینه» منْ: چه کسی«ر این گزینه ـ د» 2«گزینه  -46

  ینفع: جواب شرط تتعلّم: فعل شرط ما: اسم شرط»: 1«گزینه 

  تَخجلْ: جواب شرطتَهمس: فعل شرطإن: حرف شرط»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)م: جواب شرط حتنَجاجتهدتم: فعل شرطإذا: اسم شرط»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ قواعد)شود.  مورد یافت نمیها هر دو  ـ المطبعۀ: اسم مکان و أکبر: اسم تفضیل است. در سایر گزینه» 4«گزینه  -47

 جمله شرطیه وجود ندارد.   ها تَجِد: جواب شرط. در سایر گزینه تُنفقْ: فعل شرط ـ ما: اسم شرط» 1«گزینه  - 48

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)

تـرین، أصـغر:    ب: محبوبحأ«ترتیب  ها به د. در سایر گزینهفعل هستن» أُکرم: گرامی بدارم«و » کنم ی: تالش میعأس«ـ در این گزینه » 2«گزینه  -49

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ قواعد) اسم تفضیل هستند. » ترقدرتر و أجلّ: گران کوچک

 ها جواب شرط فعلیه است.  میه است: فلَه أجر ... امادر سایر گزینهـ در این گزینه جواب شرط اس» 4«گزینه  -50

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) 

  دین و زندگی  

براي حرکت در مسیر رشد و کمال پس از اندیشه و تفکر، گام بعدي حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی است که با  ـ» 3«گزینه  - 51

همراه باشد اما یادمان نرود کـه   استهایی ممکن  ت و ترك محرمات در قلمروهاي مختلف ممکن است. هر چند این مسیر با دشواريانجام واجبا

  »..منه و فَضلٍ فَسیدخلُهم فی رحمۀٍفاما الذین آمنوا باهللاِ و اعتصموا به «خداند پشتیبان ما در این مسیر است: 

  م)) (پایه دوازدهم ـ درس هفتناصري(

اي است که خداوند به او عطا کرده است. پاسخ صحیح به این نیازهاي اساسی اسـت   هاي ویژه نیازهاي برتر انسان برآمده از سرمایه ـ» 3«گزینه  - 52

  ) (پایه یازدهم ـ درس اول)آقاصالح( کند. که سعادت انسان را تضمین می

بن حارث نشسـت و او را تکـان    رچون تیري به جان بش» داشت ود را نگه میکرد و حرمت صاحب خ اگر بنده بود، بندگی می«جمله  ـ» 1«گزینه  -53

دقت شود که  .پرهیزکار و خداپرست درآمد مردان هسلکاز آن در  پسداد. او در حضور امام توبه کرد و تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماند و 

  (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)) ناصري(اي عیاش بود.  زاده بن حارث مسلمان بود اما اشراف ربش

 و«مانند نیاز به آب که یکی از مصـادیق آن در آیـه    ؛چون سایر موجودات زنده یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي دارد انسان هم ـ» 3«گزینه  -54

حی کل شیء (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس اول)به آن اشاره شده است. » جعلنا من الماء  

بقیه موارد را خود جبران نمـوده و او   نتوانسته همه گناهان را جبران کندکار تالش خود را کرده و  اگر ببیند که شخص توبهخداوند  ـ» 3«گزینه  -55

مربـوط بـه حقـوق     سالنا الناس فرد در ابتدا باید رضایت صاحبان حق را به دست آورد. دقت شود که تمام حق را عفو نموده است. در جبران حق

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح(») 4«و » 2«ینه معنوي نیست. (رد گز

یکی از عوامل ختم نبوت وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص) است. تعیین امام معصـوم از طـرف خداونـد سـبب شـد کـه        ـ» 3«گزینه  -56

  ) (پایه یازدهم ـ درس دوم)ناصري(هاي پیامبر به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودي از جهت رهبري و هدایت نداشته باشد.  مسئولیت
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و بکوشند که جامعـه را بـه    )امر به معروف و نهی از منکر را ترك نکنند(حساسیت نشان دهند  در برابر گناهان اجتماعیاگر مردم  ـ» 4«گزینه  -57

شـود تـا    هاي زیربنـایی مـی   توانند مانع گسترش آن شوند اما اگر انحراف از حق ریشه بدواند نیاز به فعالیت وضع صالح بازگردانند به آسانی می

  هدایت شوند. نوررا از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل  امعههاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا ج سانجا که ممکن است ان آن

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

. امـا قـرآن   چرخند خورشید و سایر سیارات به دور آن می و چهار قرن پیش در سرزمین اروپا تصور بر آن بود که زمین ثابت است ـ» 3«گزینه  -58

  (ناصري) (پایه یازدهم ـ درس سوم)کند که از آن جمله تشبیه زمین به ذلول است.  کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می

و سـازد   کشاند و بعد او را از رحمت الهی مأیوس می به سوي گناه می» گناه کن و بعد توبه کن«شیطان ابتدا انسان را با این وعده که  ـ» 4«گزینه  - 59

 »سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب زب که اآ«گوید  می

  یند تدریجی متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود. کشاند تا در این فرآ سمت گناه می گام و آهسته آهسته به به شیطان انسان را گام

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح(

» فـأتوا بسـورة مثلـه   «هاي قرآن اسـت   اي مشابه یکی از سوره کریم، آوردن سوره نشان دادن قرآن الهیترین راه براي غیر  آسان ـ» 2«گزینه  -60

ان یأتوا بمثل هذا «ی بودن قرآن شک دارند این است که کتابی همانند آن بیاورند الهتحدي قرآن کریم به کسانی است که در نخستین پیشنهاد 

  )سوم(ناصري) (پایه یازدهم ـ درس » القرآن

» بخشد. ن باشد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه میاهر کسی از زن و مرد، عمل صالح انجام دهد و اهل ایم«فرماید:  ریم میقرآن ک ـ» 4«گزینه  -61

  ) (پایه یازدهم ـ درس سوم)آقاصالح( جا که به حقوق زنان اشاره دارد بیانگر تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. آن  این آیه از

شوق  و کشم ها را می که چگونه انتظار آن دانستند اند می گردانده ياگر آنان که از من رو«د (ع) فرمود: ومتعال به حضرت داوخداي  ـ» 4«گزینه  -62

  »گسست. دادند و بند بند وجودشان از محبت من از هم می میبازگشتشان را دارم بدون شک از شوق آمدن به سوي من جان 

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

دهد از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده اسـت. زیبـایی لفظـی سـبب نفـوذ       هایی دارد که نشان می قرآن از لحاظ محتوا ویژگی ـ» 3«زینه گ -63

  ) (پایه یازدهم ـ درس سوم)آقاصالح( در طول تاریخ شده است.العاده قرآن در افکار و قلوب  خارق

شود به طوري که ممکن است تـرك گنـاه بـرایش سـخت      سبب عادت جوان به گناه می براي جوانان یک دام است و سویفحیله ت ـ» 1«گزینه  -64

کند (در توبه همیشه باز است.) اما اگر انسانی غرق گناه شود دیگر معلـوم نیسـت کـه     گردد. درست است که هر وقت برگردیم خدا قبولمان می

  پایه دوازدهم ـ درس هفتم)) (ناصري(توبه امري پایدار نیست)  به توبه پیدا کند (تمایلبه میل 

داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دسـت داده اسـت. بـه همـین      انسان می ـ» 3«گزینه  -65

  » اي. آفریده بده که مرا براي آن به آن چیزي اختصاصزندگانی مرا  امخدایا ای«خواندند:  امام سجاد (ع) پیوسته این دعا را میخاطر 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس اول)

پاسخ به نیازهاي اساسی باید اوال همه جانبه باشد به طوري که به نیازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد و ثانیا کامال  ـ» 3«گزینه  -66

  )اولازدهم ـ درس ی) (پایه صرينا(اند.  هاي پیشنهادي بسیار زیاد و گوناگون درست و قابل اعتماد باشد چرا که راه

را در خـور فهـم و    الهیاصول ثابت دین  ،ها رشد تدریجی سطح فکر مردم است که براساس آن پیامبران یکی از علل تجدید نبوت ـ» 3«گزینه  -67

  »ن نکلم الناس علی قدر عقولهممرنا اانا معاشر االنبیاء اُ«فرماید:  باره می کنند. پیامبر (ص) در این هاي دوران خود بیان می اندیشه انسان

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس دوم)

بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید گناهان را به حسنات تبدیل  » تَغسلُ الذُّنوب «کند  توبه نه تنها گناهان را پاك می ـ» 4«گزینه  - 68

بنابراین منشأ آیـه،   »زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. ... رد و عمل صالح انجام دهدکسی که بازگردد و ایمان آو«فرماید:  کند. خداوند می می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)ناصري( رحمت (مهربانی) و غفران (آمرزش) الهی است.

جامعـه بشـري بـراي دریافـت     هاي دیگر نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد حاکی از آمادگی  اینکه با ورود اسالم به سرزمین ـ» 2«گزینه  -69

  هاي پویایی و روزآمد بودن دین اسالم است. قواعد اسالمی بیانگر وجود قوانین تنطیم کننده از ویژگی بودنمتحرك برنامه کامل زندگی است. 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس دوم)

بیند چنین فردي، با اینکه در  دوست دارد زیرا می )تواب(کند  می شود و بسیار توبه خداوند کسی را که فورا از گناه خود ناراحت می ـ» 4«گزینه  -70

آمده که با مفهوم حـدیث   »المتَطَهرین یحب«ادامه آیه عبارت در شود  پشیمان می دقلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خودام گناه افتاده اما 

  دوازدهم ـ درس هفتم) ) (پایهناصري(قرابت معنایی دارد. » التَّوبۀُ تَطَهر القلوب«
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کند و انقالب نماید. این به معناي غلبه خود عالی علیه خـود دانـی    قیامتواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود  انسان می ـ» 2«گزینه  -71

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)ناصري(است. 

رسول خدا (ص)  ،اینکه قبل از بعثت »الْمبطلُونَ لَارتَاب إِذًالَا تَخُطُّه بِیمینک  و	له منْ کتَابٍوما کُنْت تَتْلُو منْ قَب «مطابق با آیه شریفه  ـ» 3«گزینه  - 72

  )سومازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح(ی بودن قرآن به شک نیفتند. الهپیشگان در  ) باعث شده تا باطلدخواندند (امی بودن نوشتند و نمی چیزي نمی

آیین پدرتان ابراهیم (ع) است و او شما را از  ]این دین[فرماید:  ن حضرت ابراهیم (ع) میدیقرآن کریم خطاب به مسلمانان در مورد  ـ» 4«گزینه  -73

  )دومازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح( »پیش مسلمان نامید.

یانگر ختم نبوت و عدم نیاز جامعه انسـانی بـه آمـدن    ب» هم او اول هم او آخر در این کار«در مصرع » کاراین هم او آخر در «عبارت  ـ» 1«گزینه  -74

  )دومازدهم ـ درس ی) (پایه ناصري(پیامبر جدید پس از رسول خدا (ص) است. 

بـه   حـق جایی که مومنان را به سفارش صبر و  از آن »بالصبر اوصوا بالحق و تواصاال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و توا«یه شریفه آ ـ» 1«گزینه  -75

  )اولازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح(بستگی آنان در کشف راه درست زندگی است.  کند، بیانگر هم شویق مییکدیگر ت

  زبان انگلیسی

  باشند.  هایی از تعدادي داستان مشهور می  اند تنها خالصه هایی که در این مجموعه گنجانده شده ـ برخی از داستان» 4«گزینه  -76

شوند که جمله داراي دو فعل اصلی شـود.   نادرستند چون باعث می» 3«و » 1«باشد بنابراین گزینه  می areتوضیح: جمله تست داراي فعل اصلی 

اند بنابراین در بند وصفی باید یـک فعـل    ها شامل چیزي نیستند بلکه در یک مجموعه گنجانده شده شویم که داستان از ترجمه جمله متوجه می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)(معتمدي»). 4«مجهول داشته باشیم (گزینه 

  اي؟ شده  آزمایی برنده ـ الف: آیا در بخت» 2«گزینه  -77

  کردم. شدم، به دور دنیا سفر می ام. اگر برنده می ب: نه، برنده نشده

  توضیح: شرطی نوع دوم که به شرایط خیالی و غیر واقعی در زمان حال اشاره دارد داراي ساختار زیر است:

  If.......گذشته......  ,   would / could / mightفعل ساده 

 

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

  توانی به خانه بروي. جا هیچ کاري براي انجام دادن نیست، پس اگر مایلی، می ـ این» 4«گزینه  -78

(هیچ) در جمـالت   anyنادرستند. » 2«و » 1«اي ه شود پس گزینه (کار) یک اسم غیرقابل شمارش است بنابراین جمع بسته نمی workتوضیح: 

  باشد که با توجه به معنی بخش دوم جمله نادرست است.  می» هر«به معنی  anyرود. در جمالت مثبت  سؤالی و منفی به کار می

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .ـ الف: چه کسی آن شغل را به تو پیشنهاد کرد؟ ب: عمویم» 3«گزینه  - 79

در زبان انگلیسی ابتدا مفعول غیرمستقیم و سپس مفعـول مسـتقیم    [offer sb sth]باشد  (پیشنهاد کردن) داراي دو مفعول می offerتوضیح: 

 offer ،toجا حـرف اضـافه مناسـب بـراي      شود که در این ها حرف اضافه استفاده می رود. اگر جاي دو مفعول با هم عوض شود بین آن کار می به

  تنهایی به کار رود. بنابراین: تواند به عنوان یک اسم عام نیاز به معرف اسمی دارد و نمی به jobد. در ضمن باش می

Who offered the job to you? Who offered you the job?   

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  گ داخلی پایان خواهد داد.جمهور به جن وجود ندارد که برکناري رئیس اطمینانیـ » 4«گزینه  -80

  ) اطمینان4  ) دسترسی3  ) تعریف، معنی2  ) تصمیم1

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

  واقعاً مرا شرمنده کردي. گفتیهایم  کالسی ـ وقتی اشتباهاتم را در حضور هم» 1«گزینه  -81

  ) مقایسه کردن4  ) مرتب کردن3  ) معرفی کردن2  ) گفتن، ذکر کردن1

  تمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ واژگان)(مع

  برد ـ در برخی جاها سه سال است که بارانی نباریده است. قرن رنج می خشکسالیـ آفریقاي جنوبی از بدترین » 1«گزینه  -82

  ) آلودگی4  ) تبدیل3  ) اقلیت2  ) خشکسالی1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)
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  دوست دارم. طرحشانها را به خاطر رنگ و  ارزش هستند، من آن ا بیـ اگرچه این تمبره» 3«گزینه  -83

  ) وسیله، ابزار4  ) طرح، طراحی3  ) جزء، جزئیات2  ) نمونه1

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

  هی بنویسید.خیلی رسمی به سبک دانشگا قالبشما باید مقاالتتان را با استفاده از یک «ـ پروفسور اسدي گفت: » 2«گزینه  - 84

  ) رقم، چهره4  ) ریشه، منشأ3  ) قالب، شکل2  ) بخش، قسمت1

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

  تا صاحب خانه نتواند با پلیس تماس بگیرد. قطع کندکه وارد خانه شود، تصمیم گرفت خطوط تلفن را  ـ آن سارق قبل از این» 2«گزینه  -85

  ) دربرگرفتن، محاصره کردن4  ) انتقال دادن3  ) قطع کردن2  ) پیچیده کردن1

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

  جا نفت کشف شد. که در آن تبدیل گردید هنگامی تجاريگاه کوچک ساحلی به یک مرکز عمده  ـ آن شهر از یک تفریح» 3«گزینه  - 86

  ) مستعمراتی4  ) تجاري3  ) تولیدمثل، بازآفرینی2  ) مسافر1

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

  که حرکت آن ها براي چشم انسان نامرئی است. شوند مرتعش میهاي برخی حشرات آنقدر سریع  ـ بال» 4«گزینه  -87

  ) مرتعش شدن، لرزیدن4  ) تبدیل شدن / کردن3  ) گسترش یافتن / دادن2  ) جستجو کردن1

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

  مه متن کلوزتست:ترج

هـا شـروع بـه     که انسان فلزات، هنگامی معرفیهاي بشر، پیش از  فرهنگ توسعهطور که به یاد داري، عصر حجر دوره نخستین  معلم: خُب، همان

  توانی تاریخ دقیق عصر حجر را به یاد بیاوري؟ ساختن ابزارهاي سنگی نمودند. آیا می

  .کنند فرق میهاي مختلف جهان  دقیق براي قسمتهاي  آموز: خُب شما گفتید که تاریخ دانش

استفاده از سنگ براي ساختن وسایل در حدود دو میلیون سال پیش متداول بود. این شروع دوران پارینه سنگی بود کـه   کلیمعلم: بله، گفتم. اما به طور 

  (معتمدي). شناسند نیز می» عصر حجر قدیم«عنوان  به آن را

  ـ» 1«گزینه  -88

  ) انتقال4  گیري ) اندازه3  ) تألیف2  ) توسعه1

  (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  -89

  ) آلودگی4  ) مخفف3  ) معرفی، عرضه، مقدمه2  ) توصیه1

  (کلوزتست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  ) پیشنهاد کردن4  ) فرق کردن، متغیر بودن3  ) فریاد زدن2  ) ادعا کردن1

  (کلوزتست)

  ـ» 1«گزینه  -91

  ر، بازبینی) مرو4  ) مبادله3  ) پیشرفت2  ) کلی، عمومی1

     in generalطور کلی  نکته: در کل، به

  (کلوزتست)

اسـتفاده   thatکه مرجع یک اسم مشخص باشد براي توصـیف آن از   شود جمله دو فعله شود. هنگامی باعث می» 1«ـ توضیح: گزینه » 4«گزینه  -92

  (کلوزتست) .)known) isاست  isهم فاقد » 3«شود. گزینه  نمی

  »:1«ترجمه متن 

یـا   زشان آنقدر شبیه هم هستند که بدون خ سان رقیب ببرها هستند. در واقع، شیرها و ببرها در خصوصیات جسمانی ترین گربه براي عنوان بزرگ شیرها

کنـد.   ها از یکدیگر حتی براي دانشـمندان هـم دردسـر ایجـاد مـی      پوشاند و رنگ متمایز آن، تشخیص آن همان موي نرمی که بدن برخی جانوران را می

 250 هـا بـه   ایـنچ) اسـت. طـول آن    48متر (تقریباً  سانتی 123پوند) وزن دارند و قدشان تا کتف حدود  550و  330کیلوگرم ( 200و  150شیرهاي نر بین 

ترنـد و   ده کوچـک افزاید. شیرهاي ما ها می اینچ) دیگر هم به طول آن 41تا  35متر ( سانتی 105تا  90بدون احتساب دم که  رسد  اینچ) می 98متر ( سانتی

 69متـر (کمتـر از    سـانتی  175اینچ) و طولشان کمتـر از   42متر (تقریباً  سانتی 107ها حدود  پوند) دارند. قد آن 400و  265کیلوگرم ( 182و  120وزنی بین 

  تر است. اینچ) است و دمشان نسبتاً کوتاه

تر است. تنها شیرهاي نر یال یا همان موي بلنـد   به قرمز متغیر است. خز دمشان تیرهاي مایل  اي روشن تا قهوه شیرهاي بالغ خزي دارند که رنگش از قهوه

کند از دیـد   ها کمک می شوند که به آن دار متولد می شیرها با خز ضخیم خال شود. توله تر می تر و پرپشت دور کتف را دارند که با باال رفتن سن حیوان تیره

دهند. گاهی اوقات تا زمانی که شیر کامالً بزرگ شود بر روي پاهـا   ها رنگ خود را از دست می ها، خال با رشد توله تدریج حیوانات خطرناك پنهان شوند. به

  )90سراسري انسانی ـ ( مانند. یا شکم باقی می
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  است. بیش از سه مترـ طول شیر نر (به انضمام دمش) » 1«گزینه  - 93

  متر ت و سه سانتی) یک متر و بیس4  ) دو و نیم متر3  ) کمتر از سه متر2

  (درك مطلب)

  معموالً غیرممکن است. کیلوگرم وزن داشته باشد 100یک شیر ماده که کمتر از ـ طبق متن، یافتن » 3«گزینه  -94

  ) شیري با یک دم یک متري1

  متر باشد سانتی 123) یک شیر نر که قدش تا کتف کمتر از 2

  تر از شیر نر ) یک شیر ماده کوچک4

  (درك مطلب)

    خصوصیات جسمانی شیرها کند؟ ـ پاراگراف اول عمدتاً درباره چه چیزي بحث می» 1«گزینه  - 95

  ) تفاوت میان شیرها به لحاظ طول2

  ) چرا شیرهاي نر و ماده با هم تفاوت دارند3

  شود چه باعث سردرگمی دانشمندان در مورد شیرها می ) آن4

  (درك مطلب)

  یال شده است؟ یک از کلمات زیر در متن معنی ـ کدام» 3«گزینه  -96

  ) خال4  ) کتف2  ) توله شیر1

  (درك مطلب)

  »:2«متن ترجمه 

طور که نقاشان هلندي این کار را کرده بودنـد،   طور طبیعی نقاشی کنند و تمام جزئیات را به دقت بررسی کنند، همان نقاشان قبل از رافائل قصد داشتند به

کردند، تمایل داشتند بـه جاهـاي دوردسـتی     ها یک منظره را نقاشی می عنوان مثال، اگر آن داندند؛ بهگر ها عمدتاً از زندگی پیرامون خود روي برمی اما آن

هایی از انجیل با دقت کامل به سرزمین مقـدس رفـت.    عنوان نمونه، هولمان هانت براي نقاشی صحنه اي دیده نشوند. به بروند که هیچ خط آهن یا کارخانه

کشـیدند و   هاي کلی مـی  مو نقاشی ها به جاي نقاشی کردن با تمام جزئیات، با حرکت زیاد قلم ن اري خالف این انجام دادند. آتر ک در فرانسه نقاشان انقالبی

اي را از  جان و هر نـوع صـحنه   منظره، طبیعت بی» کوربرت وگوستاو«عنوان مثال،  کردند؛ به اي، زندگی فرانسه را در روزگار خود نقاشی می به طور فزاینده

کرد. مکتبـی از نقاشـان    عمدتاً دهقانان را در حال کار در مزارع نقاشی می» ژان فرانسوا میله«کرد.  گی کشاورزان مرفه و همچنین دهقانان نقاشی میزند

ـ  هـا را بـه   کردند. آن هایی از جنگ اطرافشان را نقاشی می که از پاریس فاصله زیادي نداشت تأسیس شد که صحنه» باربیزون«منظره در  وان نقاشـان  عن

  )89سراسري انسانیـ  (شناختند.  باربیزون می

  .کردند طور طبیعی نقاشی می بهـ طبق متن، نقاشان اولیه هلند » 1«گزینه  - 97

  کردند ) به زندگی پیرامون خود توجه می2

  کردند ) از سبک نقاشان پیش از رافائل تقلید می3

  کردند ) نسبت به نقاشان پیش از رافائل خیلی بهتر نقاشی می4

  (درك مطلب)

  دارد. (آماده) readyترین معنی را به واژه  در سطر سوم نزدیک aptـ کلمه » 4«گزینه  -98

1 (safe ایمن، بی) (2  خطر (calm (آرام، خونسرد)  3 (aware (آگاه)  

  (درك مطلب)

  تر نقاشان انقالبی کردند؟ ـ کدام گروه از نقاشان به صورت کلی نقاشی می» 3«گزینه  -99

  ) نقاشان منظره4  ) نقاشان پیش از رافائل2  اولیههاي  ) هلندي1

  (درك مطلب)

  ذکر شده است. دادند به زندگی فرانسه در روزگار خود عالقه نشان میاي از نقاشانی که  عنوان نمونه ـ گوستاوو کوربرت به» 2«گزینه  - 100

  کردند تنها براي تفریح نقاشی می و بودند) ثروتمند 1

  کردند هاي خوب براي نقاشی در جنگل زندگی می ) به منظور یافتن صحنه3

  کردند ) منظره را براي نقاشی نامناسب محسوب می4

 (درك مطلب)
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 حسابان  

)ـ خط مماس در نقطه» 2«گزینه  -101 ,f ( ))3 اي  باشد، پـس گزینـه   کند. همچنین شیب آن منفی می قطع می 4اي بیشتر از  ها را در نقطهxمحور  3

yازاي  صحیح است که به  بدهد.   4تر از  طول بزرگ 

y
x y x


   4 5 20 5


   

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ خط مماس) ها این شرایط را ندارد.  سایر گزینه

fـ تابع» 4«گزینه  -102 (x) درx 2 :پیوسته است زیرا 

 
x

f ( ) lim f(x)


 
2

2  

xحال مشتق تابع را در 2 کنیم: ساب میح  

x x x

x
(x )[ ]

f (x) f ( ) x
f ( ) lim lim lim [ ]

x x
    

 


      
 2 2 2

2
2 22 2

2 2 2
  

x x x

x
(x )[ ]

f (x) f ( ) x
f ( ) lim lim lim [ ]

x x
    

  


      
 2 2 2

2
2 22 1

2 2 2
  

f ( ) f ( )2 2 2 1 3         

 (نصیري) (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ مشتق پذیري)

 ـ» 3«گزینه  - 103

(fg)(x) ( x x)( x x) ( x x) x x1400 14001 1 1 1           

h(x) (fg) (x) ( x x) x x x x x x x2 2 2 21 1 2 2 1 2               

x
h (x) h ( )

x x


     

2

2 1 3
2 1 2

2
   

  گیري) مشتق ـ قوانین مشتق (نصیري) (پایه دوازدهم ـ

 ـ» 3«  گزینه -104

   x
(fog) (x) g (x)f g(x) (fog) ( ) g ( )f g( )

       


   

g(x)را به صورت  g  يضابطه x  صورت به gو ضابطه 1 g x
x

 


1

2 1
)g، داریم. پس  )  1  وg ( )  



1 1

22 1



  

fحد صورت سؤال هم ( ) است که 1
3

2
  شود. می 

(fog) ( ) f ( )    
1 1 3 3

1
2 2 2 4

  

  مشتق ـ مشتق ترکیب دو تابع)پایه دوازدهم ـ (نصیري) (

 ـ» 1«گزینه  - 105

f ( ) f ( ) ( )
f (t) t t t t t t t

      
              


2 2 25 125 25 10 10 1 1 60 1 61

3 2 3 2 20 3 2 20
5 5 3 3





  

  )اي و متوسط مشتق ـ آهنگ لحظهپایه دوازدهم ـ (نصیري) (

 ـ» 1«گزینه  -106

x [ , ]f ( ) f ( )
f (x) ( x ) x x

 
       

 

1 22 22 1 10 2
2 2 3 1 1 1

2 1 2 1
   

  اي و متوسط) مشتق ـ آهنگ لحظهپایه دوازدهم ـ (نصیري) (

xگاه قطر مربع که همان قطر دایره است برابر فرض کنیم آن xـ اگر ضلع مربع را » 4«  گزینه - 107  Sخواهد بود. مساحت قسمت هاشـورخورده را   2

 یریم:گ در نظر می

S (x ) x x x ( )x S ( )x S ( )x S ( )
     

               2 2 2 2 2 21 1
4 2 1 1 1 2 1

4 2 2 4 2 2 2 2
   

  اي) مشتق ـ آهنگ لحظهپایه دوازدهم ـ (نصیري) (
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 ـ» 3«  گزینه -108

tan x
y f (tan x) y ( tan x)f (tanx) ( tan x)f (tan x) f (tan x) f (sin x)

tan x tan x sin x

cos x
y f (sin x) y cos x f (sin x) cot x

sin x


              

      

2
2 2 1 1 1

1 1
  

 مشتق ـ مشتق ترکیب دو تابع)پایه دوازدهم ـ (نصیري) (

 ـ» 3«  گزینه -109

h

f ( h) f ( )
lim f ( )

h

  


1 2 1
2 1


 

f (x) x cos(x ) f (x) x sin(x ) f (x) cos(x ) f ( ) f ( )                   23 1 6 1 6 1 1 6 1 7 2 1 14  

  مشتق ـ مشتق مرتبه دوم)دوازدهم ـ پایه (نصیري) (

 ـ» 4«  گزینه -110

a a
a a a

a
a


   

          
    

7
2 3 10 7

2 3 10 7 72
10 17 2

7


  

 (نصیري) (پایه یازدهم ـ حد ـ همسایگی)

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«  گزینه -111

 »:1«گزینه 

موجود نیست.
x

limf (x)
2

 

  »:2«گزینه 

موجود نیست 
xx ( ) x ( )

limf (x) limf (x) limf (x)
     

 
11 1

  

  »:3«گزینه 

xxx

limf (x) lim f (x) lim f (x)
  

   
222

   

  »:4«گزینه 

x

limf (x)


 1


  

  (نصیري) (پایه یازدهم ـ حد ـ حد از نمودار)

xاین مسئله ارتباطی به مقدار تابع در ـ» 2«  گزینه -112  3 ندارد، پسb :است، اما حد چپ و راست باید برابر باشند 

x ( ) x ( )

lim (ax x) lim ( x) a a
    

        2

3 3

12 4
6 2 9 18 6

9 3
   

  اي) (نصیري) (پایه یازدهم ـ حد ـ حد توابع چند ضابطه

 ـ» 3«  گزینه -113

x ( )

lim ([ x] [ ]) [ ( ) ] [ ] [( ) ] [ ] [( ) ]
x ( )( )

  
  

               


1

3

1 1 1 1
6 6 2 3 1 3 1 4

13 3 13
3

  

 (نصیري) (پایه یازدهم ـ حد ـ حد براکت)

 ـ» 4«  گزینه - 114

x x x

x x x x x
lim lim lim

( x)( x) xx x  

      
   

     
24 4 4

46

7 3 7 3 2 2 4

4 4 6 216 7 3 
(x )  4 (x )

 
  

1

1924 6 4
  

(نصیري) (پایه یازدهم ـ حد ـ حد



(  
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 ـ» 4«  گزینه -115

x x

cos x sin x cos x sin x cos x sin x
lim lim

cos x sin xcos x sin x 
 

  
 

2 2

4 4
( cos x sin x

a

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

a

( )( )



 

        




5

4
4 4 4 5

4

1 1 1 1 5
2 2

42 2 2 22 2
2 2

2 2

  

(نصیري) (پایه یازدهم ـ حد ـ حد



(  

 ـ »4«  گزینه - 116

x x

x x

f ( ) a

lim f(x) lim ( x b) b

lim f(x) lim (x )

  

  



    

  

2

2 2

2

2 2

2

4

1 5

  

xتابع در   پیوسته است پس: 2

a
a b

b b


  

   

5
14

4 5 9
   

  پیوستگی ـ پیوستگی)(نصیري) (پایه یازدهم ـ حد و 

  هندسه

aکنیم. بنابر فرض مسأله رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 3«گزینه  -117 b 2.  

  هاي مثلثاتی: ، بنابر نسبتOBFالزاویه  در مثلث قائم

                         b
cos(OBF) OBF

a

1
60

2
       

  در نتیجه:

                              FBF (FBO)2 2 60 120         

  سوم ـ بیضی ـ روابط طولی)  فصل دوم ـ درسپایه دوازدهم ـ (کتاب همراه علوي) (

  کنیم. بنا بر فرض مسئله: استفاده می مقابلـ از نمادگذاري شکل » 3«گزینه  -118

      OAB

FBF

S

S 
 3   

  

  هاي نظیر این ارتفاع است: ها برابر نسبت قاعده مشترك هستند. پس نسبت مساحت آن OBارتفاع  در FBFو OABدو مثلث 

OAB

FBF

S a c

S c a

1
3

2 6
      

eیعنی
1

6
. ) (کتاب همراه علوي) فصل دوم ـ درس سوم ـ بیضی ـ خروج از مرکز) پایه دوازدهم ـ  

OFـ بنابر فرض » 1«گزینه  -119 AF 4  یعنیc a c 4  ، :پسc , a4 8     

bآید: دست می به a c2 2 2 48  .  

  نصف طول وتر کانونی بیضی است، پس: DFدانیم  می

b
DF

a

2 48
6

8
     

  آید: دست می اکنون به

D ( , )4 6   

  همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ بیضی ـ وتر کانونی ـ روابط طولی)  (کتاب
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aاست، پس 8و  10ـ چون طول قطرها برابر » 1«گزینه  -120 5 وb 4آید: دست می . بهc a b2 2 3  .  

MFبنابر فرض MF 6  دانیم همچنین میMF MF 10 توان نوشت: . می  

MF MF MF

MF MF MF

10 8

6 2

   
 

    
   

MFشود مشاهده می a c  وMF a c   بنابراین .M .یضی)(هویدي) (پایه دوازدهمـ  فصل دومـ  درس سومـ  بیضیـ  اجزاي ب یک رأس کانونی است  

  آید: دست می به کنیم. از طول قطرها رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 1«گزینه  -121

             a , b5 1    

  در نتیجه:

                                       c a b2 2 5 1 2       

FFاي به قطر پس دایره موردنظر، دایره c2   است. در نتیجه از نقطهMقطر ،FF شود و مثلث به زاویه قائمه رؤیت میMFF الزاویه است. قائم  

MF MF a MF MF MF MF
2 ــوان 2 به ت 2

 مــی رســانیم
2 2 5 2 20           دایرهM   

MF MF c
MF MF MF MF

2 2 24 16

ــاغورس  ــه فیث  رابط
16 2 20 2

             

  :آید دست می در نهایت به

MFFS MF MF
1 1

2 1
2 2

        

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ بیضی ـ روابط طولی)

MFکتاب درسی 57صفحه  2کنیم. بنابر مسأله  رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 4«گزینه  -122 bهمچنین .FA a c .  

  ، بنابر قضیه فیثاغورس:FMAالزاویه  ث قائماکنون در مثل

  

                             MA MF FA b (a c)2 2 2 2       

           b a c ac a c a c ac2 2 2 2 2 2 22 2          

                                                 a ac a(a c)22 2 2     

  دایره اصلی بیضی)ضی ـ (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ بی

  :الزاویه است و قائم OAMکنیم. مثلث  رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 1«گزینه  -123

                                         AM OA OM a c b2 2 2 2       

aبا توجه به اطالعات مسأله، 17 وc 15 :بنابراین  

                                                    b a c2 2 2 217 15 8       

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ بیضی ـ اجزا و روابط طولی) است. 8برابر  AMیعنی طول مماس 

90برابر dباخط  FMاست. پس زاویه  40برابر FMxعمود است و زاویه  dبر  Mxـ » 3«گزینه  -124 40 50      دانـیم   است. از طرف دیگر مـی

MF وMF  با خط مماسd سازند، پس: زوایاي مساوي میF My 50    وم ـ بیضی ـ خاصیت انعکاسی)(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس س  

OAکنیم. بنابر فرض  رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 3«گزینه  -125 AM R  یعنی مثلث ،OAM الساقین است و متساوي O M1 20  .  

  است: OAM، زاویه خارجی براي مثلث A1زاویه

                                          A O M1 1 20 20 40          

OAاز طرف دیگر OB R   و مثلثOAB الساقین است متساوي:  

                      A B1 1 40     

  است و OBMزاویه خارجی مثلث  BONدر نهایت زاویه

                                      BON M B1 20 40 60          

  ازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ زوایاي مرکزي و زاویه بین امتداد دو وتر)ی(هویدي) (پایه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 »13« صفحه                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ

ـ  OHایـم.   فرض کـرده  aمرکز دایره است و طول ضلع مربع را  Oکنیم که در آن  رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 2«گزینه  -126 ود بـر  عم

OHمماس است واضح است ABاست و امتداد آن بر ضلع  CDمماس  OB 5  .  

OE  برAB  عمود است، پسOE ضلع ،AB کند و را نصف می
a

BE
2

 .  

  ، بنابر قضیه فیثاغورس:OBEاکنون در مثلث 

                                
a

OB OE BE (a )
2

2 2 2 225 5
4

        

                                     
a a

a a a a( a )
2 2

2 5 5
25 10 25 10 10

4 4 4
             

aآید: دست می به 8 . ازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ وتر و مماس)ی(هویدي) (پایه  

90برابـر  Dاست. همچنین زاویه  50برابر BDاست، پس کمان  25برابر Aچون زاویه ـ » 1«گزینه  -127 25 65        و در نهایـت کمـانAC 

  آید: دست می است. اکنون به سادگی به 130برابر


 
AC BD

M
130 50

40
2 2

   
      

  ر)ازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ زاویه بین امتداد دو وتی(هویدي) (پایه 

RR2مشترك خارجی برابر  ـ دو دایره زمانی داراي سه مماس مشترك هستند که مماس خارج باشند و طول مماس» 3«گزینه  -128  :است، پس  

                                          R R2 9 24 16       

  آید: دست می  در نهایت به

        OO 9 16 25      

  

  

  ازدهم ـ فصل اول ـ درس دوم ـ وضع دو دایره ـ طول مماس مشترك)ی(هویدي) (پایه 

OMآید: دست می تر است. به اندازه شعاع دایره بزرگ Rکنیم که در آن  رو استفاده می ـ از نمادگذاري شکل روبه» 2«گزینه  -129 R , OB R  16    

  اکنون بنابر روابط طولی:

            ON ON OM OB     

                        (R ) (R ) R R R R R R2 2 210 16 20 100 16 4 100             

Rیعنی 25که  . با فرض اینr آید: دست می تر است، به شعاع دایره کوچک  

                                r R r2 2 16 50 16 34 17         

  

  م ـ فصل اول ـ درس دوم ـ روابط طولی)ازدهی(هویدي) (پایه 

 nها اسـت. از طـرف دیگـر طـول ضـلع       ها برابر مربع نسبت طول اضالع آن اند و نسبت مساحت آن ضلعی منتظم متشابه nدانیم هر دو  ـ می» 3«گزینه  - 130

C(Oضلعی محاطی بر دایره , r) برابرr sin
n

180
rضلعی محیط بر همین دایره برابر nو طول ضلع  2 tan

n

180
هـا   هاي آن است. پس نسبت مساحت 2

  برابر است با:

r sin
n( ) cos( )

n
r tan

n

2

180
2

180

180
2

   

nدر این مسأله 6ها برابر است با: ، پس نسبت مساحت  

cos ( ) cos2 2180 3
30

6 4
     

  هاي منتظم محاطی و محیطی) ضلعی nصل اول ـ درس سوم ـ ازدهم ـ فی(هویدي) (پایه 

ضرب میـانگین حسـابی دو قاعـده آن ضـرب در      دانیم در یک ذوزنقه که هم محیطی و هم محاطی است، مساحت برابر حاصل ـ می» 3«گزینه  -131

کنـد برابـر میـانگین     به هم وصل مـی  هاي ذوزنقه را الساقین، محاطی است. خطی که وسط ساق ي متساوي ها است. ذوزنقه میانگین هندسی آن

  آید: دست می ها به ها است. اکنون با کنار هم قرار دادن این گزاره حسابی قاعده

S 4 3 12     
  هاي محاطی و محیطی) ازدهم ـ فصل اول ـ درس سوم ـ چهارضلعیی(هویدي) (پایه 
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  ریاضیات گسسته

Pا درجهبگیریم. چون گراف رأس  رت زیر در نظر میـ گراف داده شده را به صو» 4«گزینه  -132 1 5   1توانـد   گـري نمـی   ندارد، پس عدد احاطـه 

,و یک رأس هم از رئوس a , c , e باشد. با انتخاب یک رأس از رئوس d , f }{b آید. پس تعـداد کـل    دست می نیمم به گر می یک مجموعه احاطه

نیمم برابر گر می هاي احاطه مجموعه 3 3   است. 9

  
  نیمم) گر می ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ احاطه ریاضیات گسستهپایه دوازدهم ـ (هویدي) (

اسـت و چـون    9. یعنی درجه آن رأس هاي دیگر متصل است است پس داراي رأس است که به تمام رأس 1گري  ـ چون گراف داراي عدد احاطه» 2«گزینه  - 133

9گیریم. بنابراین هاي گراف در نظر می عنوان یال هاي متصل به این رأس را به یال را دارد، پس فقط یالحداقل تعداد   و    . در نتیجه:1

9 1 8        
  گري) ـ عدد احاطه ـ فصل دوم ـ درس دوم ریاضیات گسسته(هویدي) (

کنـد. خـودش و دو    رأس را احاطه مـی  3است. پس هر رأس دلخواه  2ضلعی بدون قطر است و درجه هر رأس آن  7یک  C7ـ گراف» 2«گزینه  -134

  اند.   رأسی که به آن متصل شده

  
  گري) ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ احاطه ریاضیات گسسته(کتاب همراه علوي) (

گـر   حتماً یکی باید در مجموعه احاطـه  dو  cچنین در بین رئوس  . همگر باشد حتماً یکی باید در مجموعه احاطه bو  aـ بین دو رأس » 3«گزینه  - 135

  صورت زیر مشخص کرد: گر دوعضوي را به هاي احاطه توان مجموعه باشد. می

{a , c} {b , c} {b , d}   

  گر) ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ مجموعه احاطه ریاضیات گسستهي) ((هویدگر دوعضوي است.  مجموعه احاطه 3پس این گراف داراي 

a}ـ به غیر از» 3«گزینه  -136 , e}،{b , c} و{d , c} اد کـل گر هستند. پـس تعـد   هاي دوعضوي از مجموعه رئوس این گراف احاطه بقیه زیرمجموعه  

 ها برابر: مجموعه

5
3 10 3 7

2

 
    

 
   

(کتاب همراه علوي) (ریاضیات گسسته ـ فصل دوم درس دم  (مجموعه  

b}ـ مجموعه» 3«گزینه  - 137 , f e}وي، درعض 2هاي  نیمم است. در بین گزینه میگر  یک احاطه { , g}  رأسa شود و در احاطه نمی{g , b}  رأسd 

  گر) (کتاب همراه علوي) (ریاضیات گسسته ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ مجموعه احاطهشود.  احاطه نمی

پذیر باشـد، بنـابر    بخش 3د این باشد که عدد انتخابی بر پیشام Bپذیر باشد و  بخش 2پیشامد این باشد که عدد انتخابی بر  Aـ اگر » 2«گزینه  -138

P(Aفرض مسأله باید B) 1هاي انتخاب یک عدد از بین اعداد طبیعی  اي در این مسأله برابر مجموعه تمام داده دست آوریم. فضاي نمونه را به 

n(s)است، پس 100تا  100 برابر 2پذیر بر  ، تعداد عددهاي بخش100 تا 1. در اعداد[ ] 
100

50
2

 3و هـم بـر    2و تعداد عـددهایی کـه هـم بـر      

پذیر هستند برابر بخش
100

6
6

  آید: دست می سادگی به اکنون بهاست.  

P(A B) P(A) P(A B) /
50 16 34

0 34
100 100 100

         

  ل ـ قوانین احتمال)(هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس او

  ـ با توجه به شکل:» 3«گزینه  -139

          P(A B) P(A B) P(A B) P(B A)        

  یعنی:

                                       / / P(A B) /0 9 0 4 0 2     

P(Aپس: B) /0 3.  

  آید: دست می اکنون به

P(A) P(A B) P(A B) / / /0 4 0 3 0 7        

  حتمال ـ فصل دوم ـ درس اول ـ قوانین احتمال)(هویدي) (آمار و ا
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  دانیم: ـ می» 3«گزینه  -140

)1( P(a) P(b) P(c) 1    

  بنابر فرض:

K K
P(b) P(c) , P(a) P(b)

3 3 1

8 8

 
      

  کنیم: این دو برابري را با هم جمع می

( )K K K K
P(b) [P(a) P(b) P(c)] P(b) P(b) K

   
              

11 1 1 1
1 1 1 3

2 2 2 2
   

Kاگر 1 گاه آنP(b) ،P(a)
1

8
 وP(c)

1

2
 (.مورد قبول است)  

Kاگر 2 گاه آنP(b)
1

2
،P(c)

1

8
وP(a)

3

8
 (.مورد قبول است)  

Kاگر 3 هآن گاP(b) 1،P(c)  (.قابل قبول نیست) شانس) (هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ احتمال غیر هم  

 نویسیم: ـ بنابر رابطه احتمال شرطی می» 4«گزینه  - 141

P(B (A B )) P(B A ) P(B) P(A B)
P(B | A B )

P(A B P(A B ) P(A B)

3 1 9 4
54 3 12

1 21 8
1

3 3


   

       
    



   


  
    

  سوم ـ احتمال شرطی ـ رابطه اولیه)(هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس 

پیشامد قرمز بودن مهره خارج شده از جعبه دوم باشد. در ایـن   Bپیشامد قرمز بودن مهره خارج شده از جعبه اول و  Aـ فرض کنید » 2«گزینه  -142

A)رنگ بودن دو مهره برابر صورت پیشامد غیر هم B ) (A B)    است. چونA B وA B :ناسازگارند. پس  

P((A B ) (A B) P(A B ) P(A B) P(A)P(B | A) P(A )P(B | A )                

/
3 1 2 3 9

0 36
5 5 5 5 25

        

  (هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ قانون ضرب احتمال)

پیشامد این است که محصول انتخـاب    Yلطبعباشد و با Aپیشامد این باشد که محصول انتخاب شده از خط تولید  Yـ فرض کنید » 2«گزینه  -143

  داشتن محصول انتخابی باشد در این صورت طبق قانون احتمال کل: پیشامد نیاز به کنترل Xباشد. همچنین فرض کنید  Bشده از خط تولید 

P(X) P(Y)P(X | Y) P(Y )P(X | Y ) / / / / / / /         0 45 0 3 0 55 0 4 0 135 0 22 0 355   

  ـ قانون احتمال کل) (هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس سوم

P(Bپیشامد مخابره خط است. بایـد   Bپیشامد مخابره نقطه باشد. در این صورت Bپیشامد دریافت نقطه و  Aـ فرض کنید » 3«گزینه  -144 | A) 

  کند، پس طبق قانون بیز: می اي را افراز فضاي نمونه Bو Bرا حساب کنیم. چون 

/ ( )
P(B)P(A | B)

P(B | A)
P(B)P(A | B) P(B )P(A | B )

/ ( ) /

1
0 4 1

45
1 2 9

0 4 1 0 6
5 3

 
  

 
   

   

  (هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ قانون بیز)

که حداقل یکی  ترتیب پیشامد آن باشد که اولین و دومین دانشجو از کتابخانه استفاده کند، در این صورت احتمال این به Bو  Aـ اگر » 3«گزینه  -145

P(Aتابخانه استفاده کند برابرها از ک از آن B) است. طبق فرضP(A) P(B) /0 6  دقت کنید که .A  وB :مستقل هستند  

P(A B) P(A) P(B) P(A B) / / / /0 6 0 6 0 36 0 84         

  (هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل دوم ـ درس چهارم ـ پیشامدهاي مستقل و وابسته)

  فیزیک  

  ـ » 2«گزینه  -146

k
f Hz

m /
  
 

1 1 1800
10

2 2 3 0 5
   

n n
f n

t
    10 20

2
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 
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 ـ » 4«گزینه  -147

t / sT T
/ T s t

 
     

0 55
2 5 2

4 4
   

ر دو که د ،متوسط در هر بازه زمانی دلخواه باید به دنبال حداقل مسافت طی شده در این بازه زمانی باشیم تنديدست آوردن کمترین براي به 

 دهد:  مدت زمان متقارن حول نقاط بازگشت نوسان رخ می

  

A cm
min avcmmin

/ cm
(A A) A( ) / A S

t / s




        



5

3

2 1 4 3
2 2 1 0 6 6

2 2 0 5


   

   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

  ـ » 3«گزینه  -148

T s
T

 
    

2
12

6
   

 در حرکت هماهنگ ساده با حرکت به سمت نقطه تعادل، حرکت تندشونده است. 

  

t s   1 3 4   
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

از t2تا t1ـ نوسانگر در بازه زمانی» 2«گزینه  -149
A


2

 کنیم:   است. مسیر حرکت نوسانگر را رسم می رسیده Aو سپس به Aابتدا به 

   
T sT T T

t t s


      
62

4
6 2 3

   

                             x ( ) m     4 2 6   

                            av
x m

V /
t s


  


6
1 5

4
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

ـ در نمودار انرژي برحسب سرعت نوسانگر، سهمی رو به باال مربوط به انرژي جنبشی و سهمی رو به پائین مربوط به انـرژي پتانسـیل   » 1«گزینه  - 150

است، پس در سرعت یکشسان
m

s
  است:  mJ600انرژي جنبشی نوسانگر 5

k mv / m m kg       2 31 1
0 6 25 48 10

2 2
   

max maxE K mv / J      2 31 1
48 10 100 2 4

2 2
   

U E K / / / J    2 4 0 6 1 8   
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

  ـ » 2«گزینه  -151

t
T / s

n
  1

24
1 2

20
   

LL
T / / L L cm

g
        



1
1 12

2 1 2 2 0 6 36   

L cm  2 36 20 16   

T L T
T / s

T L /
    2 2 2

2
1 1

16
0 8

1 2 36
   

نوسان
t

T n
n /

   2
8

10
0 8

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 
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vیابد و طبق رابطه و با افزایش عمق، افزایش می شود طحی آب با کاهش عمق آب کم میـ تندي انتشار امواج س» 4«گزینه  -152
f


  به دلیل ثابت

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج)کند.  تغییر می vمطابق  پس بسامد موج ثابت است و ،چشمهبودن 

  کنیم:  را رسم می Mـ ابتدا مسیر حرکت نقطه » 1«گزینه  - 153

  
  باید مسیر رسم شده طی شود.  ،بار صفر شدن تندي نوسانگربنابراین براي سومین 

T T
t T   

5

4 4
   

  با توجه به نقش موج داریم: 

/ cm    1 5 60 40   

/
v T / s

T T


    

0 4
4 0 1   

T /
t s / s


     

5 5 0 1 1
0 125

4 4 8
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  ـ » 3«گزینه  -154

/ /
v T / s

T T


     

0 3 0 3
50 0 006

50
   

  دوره تناوب نوسان هر ذره از محیط با دوره تناوب موج برابر است. 

max
m

v A
s





      



3
3

2
6 10 2

6 10
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  باشند.  ها طبق متن کتاب درسی درست می امواج طولی در یک محیط یکسان از امواج عرضی بیشتر است، سایر گزینه انتشارـ تندي » 1«گزینه  - 155

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  ـ » 1«گزینه  -156

S P
S P

x x ( ) ( / ) ( / )
t t t t s

v v /

     
           

3600 3600 8 3600 4 5 3600 3600 8 4 5
350

4 5 8 36 36
   

  ي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) (جیرود

  ـ » 4«گزینه  - 157

F
v f A m mm

A A A A

            
    

6 2 2
4 4 4

3 72 36 36
200 60 3600 10 1

10 2 10 10 10
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  ـ » 3«گزینه  -158

F

v F F
/

v F FF


    



2

2 2 2

1 1 11

110
1 21

100
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج)  درصد افزایش دهیم.  21ش طناب را باید شنیروي ک

 ،اسـت  Aدو برابر طول مـوج   Bشوند، تندي انتشارشان مساوي است. طول موج  ـ با توجه به اینکه دو موج در یک محیط منتشر می» 4«گزینه  -159

vپس طبق رابطه f   :و ثابت بودن تندي انتشار امواج داریم  

A B

B A

f

f


 


2

1
   

  ج) (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ مو

 ین خواهد بود.  رو به پای است جهت میدان مغناطیسـ با استفاده از قاعده دست ر» 1«گزینه  -160

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ امواج الکترومغناطیس) 
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  ـ » 4«گزینه  - 161

nm nm

    3500 10

2
   

c
f Hz THz




    
 

8
14

3 9

3 10
3 10 300

10 10
   

  در گستره امواج فروسرخ قرار دارد.  nm1000است پس طول موج nm750تا nm380هاي صوتی در خال گستره طول موج

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ امواج الکترومغناطیس) 

کند. با نزدیـک شـدن    ست که گوش انسان درك میشنود و ارتفاع، بسامدي ا که گوش انسان میاز صوت ـ بلندي صوت شدتی است » 3«گزینه  -162

یابد ولی بسامد صوت تابع چشمه است و چشمه هم ثابت اسـت پـس ارتفـاع     به چشمه صوت، شدت صوت و در نتیجه بلندي صوت افزایش می

   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ صوت)کند.  تغییري نمی

  ـ » 1«گزینه  -163

I I w
log log I

I m




      4
12 2

10 80 10 10
10

   

E E
I E / J

A.t
 


     

 

4 6
5

10 1 08 10
6 10 180

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ صوت) 

  ـ » 1«گزینه  -164

I d
log log( )

I d
   1 2 2

1 2
2 1

10 10   

d d d d d
log( ) log / log / log log log

d d d d d
            2 2 2 2 22

1 1 1 1 1

12 10 12 2 10 0 6 2 0 3 2 2 4 4   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ صوت) 

  اثر دوپلر اگر چشمه ساکن باشد داریم: ـ با توجه به » 1«گزینه  -165

      احساســی چشمه     

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ اثر دوپلر) 

دهد که از بار منفی الکتروسکوپ کم شده و به جسم منتقل شده است. پس ممکن است بار جسـم مثبـت    ها نشان می ـ کم شدن انحراف تیغه» 4«گزینه  -166

  پایه یازدهمـ  فصل اولـ  بار الکتریکی)  (جیرودي) (ندازه جسم کم بوده است. ا یا خنثی باشد و یا حتی منفی باشد اما مقدار این بار منفی با توجه به

  یابد.  هاي الکتروسکوپ افزایش می ـ با نزدیک کردن یک میله مثبت به یک الکتروسکوپ مثبت، همواره فاصله بین تیغه» 4«گزینه  -167

  ) ی(جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ بار الکتریک

qصفر است، نیرویی که از طرف بارهاي q1یند نیروهاي وارد بر بارـ چون برآ» 1«گزینه  -168 , q3 شود، باید در خالف جهت یکدیگر  به آن وارد می 2

qبنابراین ،اندازه باشد و با هم هم , q3  صفر است، پس داریم:  q3برآیند نیروهاي وارد بر بارهمچنین ») 4«و » 2«اند. (رد گزینه  نام ناهم 2

|q | |q |K | q || q | K | q || q | x
F F

r(r x) x (r x) x


      

 

9
1 21 3 2 3 4

13 23 2 2 2 2

9
14 2   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ نیروي الکتریکی) 

 ـ » 3«گزینه  -169

k(q )( )

K | q || q | (q )/ F rF / q c
kqF qr

r

 

 
       



2
2

1 2 2
22

2 2
2

3 15 3

3 121 6
1 6 3

15 15
   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ نیروي الکتریکی) 
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  کنیم.  مرکز دایره را رسم می qـ ابتدا نیروهاي وارد بر بار » 3«گزینه  - 170

       
K | q || q |

F F N
r

 



    
   



9 6 6
1 2
2 4

9 10 2 10 2 10
ــی1802  افق

4 10
   

    F N
 



    
  



9 6 6

4

9 10 2 10 2 10
2 180

4 10
  قائم 

netF i j  180 180
 

   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ نیروي الکتریکی) 

 ـ » 4«گزینه  -171

K | q | q
E q / nc

r




 
       



9
3 10

2 4

9 10
18 10 98 10 9 8

49 10
   

N N
E K

c c





  
   



9 10
3

1 4 2 2

9 10 98 10
98 10 98

9 10
   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ میدان الکتریکی)

 ـ » 2«گزینه  -172

net

E

F ma Eq
ma Eq a

F Eq m

 
   

 
   

A

A A

BB

B

Eq

a m

Eqa

m

  

2
16

1 3

1

   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ میدان الکتریکی) 

و » الـف «هـاي   شـکل فاصله هستند پس فقط در  یکی، موازي مستقیم و همـ در یک میدان الکتریکی یکنواخت، خطوط میدان الکتر» 2«گزینه  - 173

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ میدان الکتریکی)میدان یکنواخت است. » هـ«

Fـ اندازه نیروي وارد بر ذره باردار از رابطه» 4«گزینه  -174 E | q | پس مقدار د که چون میدان یکنواخت است، آی دست می بهE  وF  .ثابت هستند

مثبت است. با حرکت در جهـت خطـوط میـدان     Uخودي بوده و کند پس نوع حرکتش غیرخودبه بار منفی در جهت خطوط میدان حرکت می

 انسیل الکتریکی)(جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ انرژي پتانسیل و پتیابد.  الکتریکی، پتانسیل الکتریکی کاهش می

 ـ » 2«گزینه  - 175

U J
V / v

q C

  
    

 

50
12 5

4
   

V V V / V V / v          2 1 12 5 10 22 5   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ انرژي پتانسیل و پتانسیل الکتریکی) 

 ـ » 2«گزینه  -176

t mg EW K W W mv     21

2
 قضیه کار و انرژي جنبشی:  

E E/ W / ( ) W J        21
0 2 10 2 0 2 10 6

2
   

باشد پس جهت نیروي الکتریکی رو به پایین است و چون بار کره منفی است بنابراین  جایی می دان مثبت است، پس نیرو در جهت جابهکار می

Eجهت


  به طرف باال خواهد بود.  

E
N

W E | q | d E E
C

       6 66 10 2 3 10   

  یل الکتریکی) (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ انرژي پتانسیل و پتانس
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 دهیم.  نمایش می Bتر را با  و کره کوچک Aکره بزرگتر را با ـ » 3«گزینه  - 177

A B A B A
A B

BA B

Q Q Q Q Q

Qr r
        

 2 2 2
4

14 4 2
   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ چگالی سطحی) 

 ـ » 1«گزینه  -178

CVU (V ) V
U CV V V V V

U vvCV

 
           

2
22

2 1 12
1 1 1221 111

1
4 41 2 9 3 3 4 2

12

2

   

q CV C C F F          6 630 10 2 15 10 15   

  ل اول ـ خازن) (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فص

 .ماند جایی که خازن به مولد وصل است، اختالف پتانسیل دو سر آن ثابت می از آنـ » 2«گزینه  -179

A
C k

Cd

k


 

 
 

   

v
q CV C q    

 ثابــت
   

   (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ خازن) یابد.  پس بار الکتریکی صفات خازن افزایش می

  ـ » 1«گزینه  -180

q
V

C
A

C k
d

V q / v
E E E /

d k A m



 
 


       

    

6 7
6

12 4

1 6 10 10
2 5 10

42 8 10 400 10

   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ خازن)

  شیمی

  اي آب و منیزیم اکسید به صورت زیر است: ـ ساختار ذره» 3«گزینه  -181

  
  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ سیلیس)

  ـ» 4«گزینه  -182

N
N g

( g)
   

 جرم
100  جرم140

1000  جرم کل 
)درصد جرمی  )N%14   

NH)گرم 132هر  ) SO4 2   توان به راحتی جرم آمونیوم سولفات را حساب کرد. گرم نیتروژن است، پس می 28داراي  4

g g
x g

g x
  

28 ــتروژن140  نیـ
660

ــولفات 132 ــوم س  آمونی
   

  )ـ درصد جرمی اول (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ فصل گرم مخلوط شیمیایی تکمیل شود. 1000گرم پتاسیم کلرید نیاز داریم تا  340پس به 

  ها: شود. بررسی سایر گزینه نیز یافت می Auـ در خاك رس عناصري مانند » 4«گزینه  -183

  »:1«گزینه 

/ g Na O
/ g Na O

g
2

2

1 24
12 4

100  خاك رس
  خاك رس?g Na O g2 1000   

Feبه علت وجود»: 2«گزینه  O2   ام است.ف خاك رس سرخ 3

  شود پس داریم: ، آب موجود در خاك رس تبخیر میC100در دماي»: 3«گزینه 

/ g H O
/ g H O

g
 2

2

13 32
133 2

100  خاك رس
?خاك رس  g H O 2 1000   

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ خاك رس)
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  است. AB3ـ ترکیب مدنظر همان » 3«گزینه  -184

Bجرم اتمی 2 جرم اتمیA  مقدار گرمA  

3  جرم اتمیB  مقدار گرمB  

  گرم کل Aجرم اتمی Bجرم اتمیB 5( جرم اتمی( Bجرم اتمی 

BA

B


    



2 م   200 ر گ  جرم اتمی  
100 100

5 ــل5  جرم اتمی  گرم ک
  Aدرصد جرمی  

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درصد جرمی)

  هاي انجام شده با توجه به کتاب درسی سال دوازدهم درست هستند. ـ تمامی مقایسه» 4«گزینه  -185

  ماس و سیلیسیم)(طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ مقایسه ال

پردازیم. از الماس در ساخت مته و از گرافیت در تولید مغـز   ها می ) گرافیت نام دارد. حال به بررسی عبارت2) الماس و ماده (1ـ ماده (» 4«گزینه  -186

  »)الف«شود. (نادرستی عبارت  مداد استفاده می

  »)ب«چگالی الماس بیشتر از گرافیت است. (درستی عبارت 

اتم کربن به چهار کربن دیگر اتصال دارد در حالی که در گرافیت هر اتم کربن به سه کربن دیگر متصـل اسـت. (نادرسـتی عبـارت     در الماس هر 

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم) »)ت«

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -187

  هاي خالص سیلیس است. (نادرست است) کوارتز از جمله نمونه»: 1«گزینه 

  هاي ناخالص سیلیس است. (نادرست است) از جمله نمونه اي است. ماسه وري ویژهنسیلیس خالص به دلیل داشتن خواص »: 2«نه گزی

  اي است. (درست است) هاي خالص سیلیس داراي خواص نوري ویژه کوارتز از جمله نمونه»: 3«گزینه 

  )(طاوسی) (پایه دوازدهمـ  فصل سومـ  سیلیس قابل توجهی است. (نادرست است)سیلیس (چه خالص و چه ناخالص) داراي مقاومت گرمایی »: 4«گزینه 

  بندي مواد به صورت زیر است: ـ بسته» 4«گزینه  - 188

Cl)مواد مولکولی: گاز کلر     (HF(g))ـ هیدروژن فلوئورید 2(

  مواد کوواالنسی: گرافیت ـ الماس ـ سیلیس

  بندي مواد) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ دسته نی: نمک خوراکیجامد یو

  دوازدهم ـ فصل سوم ـ ترکیبی) (طاوسی) (پایه گرافیت برخالف گرافن تیره و نرم است.ـ » 4«گزینه  -189

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  -190

هاي دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است  و به دو اتم هیدروژن از مولکولدر ساختار یخ هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوند اشتراکی  )ب

  اند. ها با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده در حالی که در سیلیس همه اتم

  ظاهري سخت اما زودگذر) هاي یخی، زیبا با (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ سازه آید. اي آلی است و جزو مواد مولکولی به شمار می بوتان ماده )پ

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -191

 »:1«گزینه 

  

»:2«گزینه 

 

  

»:3«گزینه 

   

»:4«گزینه 

   

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ رفتار قطبیت مولکول
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  ـ» 2«گزینه  -192

                   قطبی  کند. گیري می در میدان الکتریکی جهت

 

 :SO2   

  ها: بررسی گزینه

قطبیکند گیري می در میدان الکتریکی جهت

 

 CH Cl 3  1«:گزینه«  

Hقطبیکند.  گیري می در میدان الکتریکی جهت Cl  HCl   2«:گزینه«  

Clناقطبیکند.  گیري نمی در میدان الکتریکی جهت Cl Cl 2  3«:گزینه«  

 ناقطبی  کند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهت

 

 CCl 4  4«:گزینه«  

  گیري در میدان الکتریکی) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ جهت

)ـ با توجه به شکل زیر در مولکول آمونیاك، اتم نیتروژن داراي بار جزئی منفی» 2«گزینه  -193 ) هاي هیدروژن داراي بار جزئی مثبت و اتم( ) .هستند  

  
  (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نقشه پتانسیل مولکول) (طاوسی)

CO)اکسید دي همانند کربن (SCO)ـ ساختار کربونیل سولفید » 1«گزینه  -194   خطی است. 2(

  

  

  ها: بررسی سایر گزینه

  
  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ساختار مولکول) 

  زینه (آ) درست هستند.جز گ ها به ـ تمامی گزاره» 1«گزینه  -195

  هاي مولکولی و یونی براي تولید برق) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ هنرنمایی شاره در دماي اتاق به حالت گاز است. C19با دماي جوش HFآ) 

  رسانایی الکتریکی کمی دارند. Geو  Siپذیرند و عناصر  کلدر اثر ضربه ش Snو  Pbـ در بین عناصر دوره چهاردهم جدول تناوبی عناصر » 2«گزینه  -196

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گروه چهارم جدول تناوبی)

 فلز است و سطح درخشانی دارد. شبه Siکه  در حالی ها کدر است فسفر و گوگرد نافلزند و سطح آنـ » 3«گزینه  -197

  دها در رفتار مواد و عنصرها)(طاوسی) (پایه یازدهمـ  فصل اولـ  الگوها و رون 

  ـ پاسخ سؤاالت به صورت زیر است:» 4«گزینه  -198

  آ) آرایش الکترونی الیه ظرفیت

  ب) عدد اتمی

  با دیگر گازهاي نجیب متفاوت است. 2پ) خیر، آرایش الکترونی الیه ظرفیت عنصر هلیم با شمار الکترون ظرفیت 

  ها در رفتار مواد و عنصرها)(طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ الگوها و روند
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 »23« صفحه                                              آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ

 فلز است. یک عنصر شبه (سیلیسیم)B14یک فلز است، ولی عنصر Kهمان عنصر  Aـ عنصر » 3«گزینه  -199

  )ترکیبیـ  (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ فصل اول 

ردد تمایل به از دست دادن الکترون بیشـتر شـود و بـه تبـع باعـث      گ یابد که باعث می ـ با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می» 1«گزینه  -200

  وسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گروه فلزات قلیایی)(طاشود.  گردد یعنی باعث افزایش خصلت فلزي نیز می افزایش فعالیت شیمیایی می

  )شعاع اتمیـ  ـ فصل اول(کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ها ثابت است.  ـ در هر دوره تعداد الیه» 2«گزینه  -201

  ـ» 3«گزینه  -202

    Fe(s) H SO (aq) FeSO (aq) H (g)  2 4 4 2   

Fe O (s) H SO (aq) Fe (SO ) H O(l)  2 3 2 4 2 4 3 23 3   

mol H mol Fe g Fe
? g Fe / L H / g Fe

/ L H mol H mol Fe
    2

2
2 2

1 1 56
3 36 8 4

22 4 1 1
   

g / g Fe / g Fe O   2 310 8 4 1 Feجرم 6 O2 3   

/
Fe O     2 3

1 جرم خالص  6
% 100 100 16%

 جرم ناخــالص10
   

  )ـ درصد خلوص هم ـ فصل اولازدی) (پایه 95سراسري خارج از کشور ریاضی ـ (

  پیرامون درست هستند.» پ«جز گزاره  ها به است که تمامی گزاره Cl17با توجه به اطالعات داده شده Xـ عنصر » 3«گزینه  -203

 زیرالیه  با شمار الکترون)d (Cl : s / s , p / s , p l 2 2 6 2 5
17 1 2 2 3 3 2   

  یازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی) (طاوسی) (پایه

  ـ» 1«گزینه  - 204

Li N(s) H O(l) LiOH(aq) NH (g)  3 2 3

 مول   4

3 3


   

Liمول 1بر طبق واکنش به ازاي  N3  مول 5/0شود و به ازاي  مول در مجموع فرآورده تولید می 4وLi N3 ،2 شود. مول فرآورده تولید می  

/
ــی 80 بازده عمل 80 ــی  بازده عمل

1 ــی6  مول    بازده عمل
100 100  بازده نظــري2
       

  ) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ بازده درصدي)94(سراسري خارج از کشور تجربی ـ 

  ـ» 3«گزینه  -205

p n n
n e

X : p e e
n e

n e p



   
   

      
     

51 3

51 28
48

3 20
8

8 23

   

X : s / s , p / s , p , d / s2 2 6 2 6 3 2
23 1 2 2 3 3 3 4   

l

X : s / s , p / s , p , d



2 2 2 6 2 6 3
23

2 ــه  زیر الی

1 2 2 3 3 3   

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی عناصر واسطه)

  ترمیت به صورت زیر است: ـ واکنش» 1«گزینه  - 206

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32 2   

g Al mol Al mol Fe g Fe
? g Fe g Al / g Fe

g Al g Al mol Al mol Fe
     

80 1 2  خالص    56
54 89 6

100 27 2 ــالص1  خالص     ناخ
   

x
/ x / g Fe

/
     

 مقدار عملــی
100 0 9 80 64

ــري 89 مقدار نظ 6
  بازده درصدي 

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی درصد خلوص و بازده درصدي)

  ـ » 1«گزینه  -207

e

e

A : d A : [Ar] d s

B : d B : [Ar] d s









22 1 1 2
18

133 7 8 2
18

3 3 4

3 3 4

  

 )آرایش الکترونی عناصر واسطهـ  دهم ـ فصل اول(کتاب همراه علوي) (پایه یاز
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Feـ در فوالد مبارکه براي استخراج آهن از واکنش» 4«گزینه  -208 O2   کنند. اکسید) با کربن استفاده می (III)(آهن  3

  شوند؟) (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می

  :ي نادرستها رعت واکنش در هواي مرطوب عنصر روي بیشتر از نقره است. بررسی سایر گزینهـ س» 2«گزینه  -209

  است. آهنپذیري و به تبع تمایل تبدیل به کاتیون در سدیم بیشتر از  واکنش»: 1«گزینه 

FeO(s)واکنش»: 3«گزینه  C(s)


  ها کمتر است. دهنده از واکنش ها پذیري فرآورده شود پس واکنش طور طبیعی انجام می به  

Naپذیري سدیم از کربن بیشتر است، پس واکنش واکنش »:4«گزینه  O(s) C(s)


 2 شود. طور طبیعی انجام نمی به  

  پذیري فلزات) (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ واکنش

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ جریان فلز بین محیط زیست و جامعه) شود. هاي زیستی بیشتري می ـ بازیافت فلزات باعث حفظ گونه» 1«گزینه  -210
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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 
  

  لبی: ................................لبی: ................................شماره داوطشماره داوط  نام و نام خانوادگی: .............................نام و نام خانوادگی: .............................

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  دقیقه 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

 نمایید. مشاهدهوي ـعل آموزشی

  
  

  

  
  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

  

  11اره اره دفترچه شمدفترچه شم
  

  9999//1111//1010جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد ـ عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  کیارش پورمهدي ـ حسامی  زبان عربی

  هادي ناصري  دین و زندگی

  کامران معتمدي ـ صادقی  زبان انگلیسی

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

  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  
  

  ))5یازدهم (از ابتداي ستایش تا انتهاي درس پایه ) ـ 11تا انتهاي درس  10دوازدهم (از درس پایه ( فارسی

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

ـ       رقعت (نامه) ـ شراع (خیابان) ـ مطرب (نوازنده) ـ سیماب« ایش) ـ  گون (جیوه) ـ کورسو (روشـنایی انـدك) ـ اعطـا (واگـذاري) ـ فـراخ (آس

  »گداختن (ذوب کردن) ـ ستدن (دریافت کردن)

  ) دو4  ) یک3  ) چهار2  ) سه1

  در کدام بیت متفاوت است؟» روضه« ةواژمعناي  - 2

  شیراز پیک راهت بس روضۀت بس / نسیم دال رفیق سفر بخت نیک خواه) 1

  ها دمید چمید / کز آن خار بر من چه گل ها می و در روضه ت) همی گف2

  ه که باغی نداشتضشب که چراغی نداشت / بلبل آن رو) من به چنین 3

  ماه محرم است روضۀدیده پر نم است / گلگشت باغ  ) ما را که از فراق بتان4

  اند؟ درست معنا شده اه واژه ۀهمدر کدام گزینه  -3

  ه) ـ صعب (دشوار)) چاشتگاه (نزدیک صبح) ـ همایون (فرخند2  سراي (اندرونی) ـ وبال (آویزان) ) شایق (آرزومند) ـ فرود1

  ) درایت (بینش) ـ علّت (بیماري) ـ حالوت (شیرینی)4  ف)) موعد (هنگام) ـ کراهیت (ناپسند) ـ تسخیر (تصر3ّ

  کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟ -4

  ) به زخم تیر قضا بیخ کافران برکند / چو دید روي علی را و حال پیغمبر1

  ایلذلی حال بود محدث و فعل اگر به فعل برگردد / آن از ) حال ز بی2

  ) قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا / فراغ برده ز من آن دو جادوي مکحول3

  یکی گشاده نقاب و یکی کشنده سفیر ) درخت و مرغ شدند از پی تو باغ به باغ /4

  کدام عبارت داراي غلط امالیی است؟ -5

  مؤونت مأخوذ گردد. ) در حفظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و به غرامت و1

  ) اگر به خالف آن کاري اتفاق افتد باري کرم و همیت و مردانگی و شهامت او مطعون نگردد.2

  ) ملک در اکرام آن کافر نعمت غدار، افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر او را نظیر خویش گردانید.3

  لّی است.ملک آراي متحک امروز به جمال عقل ) قلم عطارد منشور دولتش توقیع کند و مل4

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -6

  اهل بد محضرج) چون تو بسی به بحر و بر افکنده است / این صعب دیو 1

  د معبر آتش و آبنتو به جوش / ز هیچ روي نبین کینۀ) شها چو آید دریاي 2

  جوي / گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرستم) مرنج حافظ وز دلبران حفاظ 3

  کند دوران وار / ندیده شبح تو چندان که می  عالم سپهر دایره نقطۀبه گرد ) 4

  ؟ و نوع این آثار (نظم / نثر) کدام است؟از کدام هنرمندانند ترتیب به» خورشید خانۀدري به «و » تیرانا«آثار  -7

  ) مهرداد اوستا، نثر ـ سلمان هراتی، نظم2  ) مهرداد اوستا، نظم ـ سلمان هراتی، نثر 1

  ) سید مهدي شجاعی، نظم ـ محمدرضا رحمانی، نثر4  سید مهدي شجاعی، نثر ـ محمدرضا رحمانی، نظم )3

  شود؟ در کدام بیت یافت می» اغراق ـ ایهام تناسب ـ جناس«هاي  آرایه ۀهم - 8

  جان است تنم سایۀزیم و  م و جان سایه ندارد به زمین / من به جان میرجان دا ) نیم1

  که با شیرین درافتادم / که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم) من اول روز دانستم 2

  بینم بینم، نمی هر اشکی که از رشکت فروبارم به هر باري / کنارم کم ز دریایی نمی ) ز3

  اندازم گر کس شکر اندازد آن روزي کآید به شکار دل / من زر و سر شکرانۀ) 4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (ریاضی و تجربی) دفترچه                                              »2«صفحه  
                                                           

  هاي ادبی است؟ بیت زیر داراي کدام آرایه - 9

  »خورم ن تو میاد دان شود ز دم سرد من فلک / از بس که دم ز غالیهکافور«

  ) تشبیه، استعاره، اغراق، مجاز2    ) مجاز، ایهام، حسن تعلیل، استعاره1

  ) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، اغراق4    ) تشخیص، تشبیه، کنایه، جناس3

  کدام است؟» سلوب معادله، تناقض، اتضاد، تشبیه«هاي  یث داشتن آرایهاز حرا ترتیب ابیات زیر  -10

  الف) جوان را صحبت پیران حصار عافیت باشد / به خاك و خون نشیند تیر چون دور از کمان گردد

  توان دیدن دارد / اگرچه خوبتر از خود نمی ب) نظر به روي تو خورشید برنمی

  نگردانی لیل و نهار اندیشه ک خورد / از ورق ج) از نسیمی دفتر ایام برهم می

  د) جمعیتی که از دل ویران به من رسید / سهل است گنج اگر طلبند از خراب من

  ج ـ ب ـ الف ـ ) د4  الف ـ د ـ ب ـ ) ج3  د ـ الف ـ ب ـ ) ج2  ب ـ د ـ ج ـ ) الف1

  وجود دارد؟» استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص«هاي  آرایه ۀهمدر کدام بیت  - 11

  که از آن لعل شکر بار برآید) در کام صدف تلخ کند آب گهر را / حرفی 1

  ) در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن / چون الله جگر سوخته از سنگ برآید2

  ) شد آینه از دیدن رخسار تو محروم / تا روي لطیف تو که را در نظر آید3

  زلف تو سرآید اندیشۀار بهشت است / عمري که به ) در روز جزا سنبل گلز4

  وجود دارد؟ »واو ربط«در چند مصراع فقط  -12

  ب) من بودم و او و صفت حال من و او    الف) جانم ز لب گذشت و به باالي سر رسید

  و کله بر آسمان افشان د) دال سر بر زمین دار    اي است اي و غالیه ج) به صبح و شام که گلگونه

  و من مه عیدي عید منی و) ماه من و    هـ) باز نیازم به شاهد و می و شمع است 

  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) یک1

  هاي کدام بیت متفاوت است؟ تعداد صفت -13

    ) خراج هر دو عالم برد خواهی / نخست از عشق فرمان تازه گردان1

  ن گه داند که مردوار / زین خاکدان به بام جهان بر علم زندآ) خاقانی این سر 2

  ) هر نقش که در وصف مثالش بشنیدم / با صورت وصلش همه آن وصف خطا بود3

  خبر، او ماه نو من شیفته / او از من و من زو جدا این حال بوقلمون نگر ن عاشق و او بی) م4

  شود. فعل ماضی نقلی دیده می .................... جز بهها  در همه گزینه -14

  لب روي و آن مه یاقوت شب / آن بت خورشید ) مست تمام آمده است بر در من نیم1

  کس زخم گشادت یده هیچکشت ناوك توست / ند جهانی نیم )2

  سر سنجیده است / این غزل مشهور خواهد کرد دیوان تو را ) گرچه افکار تو صائب سر به3

  ) در سخن من نایب خاقانیم / آسمان زین رشک جانم سوخته است4

  در کدام بیت یکسان است؟» شد«فعل هر دو معناي  - 15

  نیست کش غم ننگ است و ناممرد ره عشق  / گر نام و ننگ در سر او شد چه شد؟ا) سعدي 1

  مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد / قضاي آسمان است این دیگرگون نخواهد شد) 2

  انمشکچ ) هرکه بپرسد اي فالن حال دلت چگونه شد / خون شد و دم به دم همی از مژه می3

  ابی نیافتکه درآیی به خواب / عمر شد و دل ز هجر خون شد و خو ) داشتم امید آنک بو4
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  ها درست است. در برابر آن ....................جز  کلمات مشخص شده به ۀهمنقش مقابل  -16

  الیه) را (نهاد ـ مضاف توهست بر خاطر ز گفتارم  غباريسخن / گر  هر دهانم بیمشود  ) ناشنیدن می1

  ند ـ متمم)را (مس فوالد خامۀمن  نامۀگدازد  گرمم گذشت / می دلشد پیکان او تا از  آب) 2

  سازد مرا (نهاد ـ مسند) می باك بیاز افسردگی خون در رگ من مرده است / کاوش مژگان آن  صائب) 3

  دن دشمن دیرینه را (مفعول ـ مسند)/ گرچه نتوان دوست کر مهربانتو را خط کرد با من خون خوار  چشم) 4

  ؟نداردعبارت زیر با کدام بیت تناسب معنایی  -17

  .»محطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست مایۀك اندچه دارم از  آن«

  ها ) حیات جاودان خواهی به صحراي قناعت رو / که دارد یاد هر موري در آن وادي سلیمان1

  ز آهوي ختن داریم ما شود / این نصیحت را می خالص) خون ز اکسیر قناعت مشک 2

  کند خاموش آتش را وبان / که آب زندگی هم می) قناعت با نگاه دور کن ز آمیزش خ3

  خواره را رساند مرغ آتش چینان قناعت را تالش رزق نیست / سنگ، روزي می ) ریزه4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موي باشد بیش و نی کم به«بیت  -18

  بیند، از خر پوست) سوي آن کفر زشت و دین نکوست / که ز دین نقش 1

  ) نام نیکو و زشت ازمن و توست / کار ایزد نکو بود به درست2

  ) گر نبشت ابجدي ز دفتر خویش / نتواند کز او کشد سر خویش3

  ) هر دمش نقش کفر دین گردد / هر نفس آسمان زمین گردد4

  یت قرابت معنایی دارد؟با کدام ب» شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه«مفهوم بیت  -19

  شود ز شکستن سپاه من ) اندیشه از شکست ندارم که همچو موج / افزوده می1

  وهرنماي جوهر ذاتی خویش باش / خاکش به سر که زنده به نام پدر بودگ) 2

  کنیم تو را ) اگر تو برگ عالیق ز خود بیفشانی / بهار عالم ایجاد می3

  ن / تسخیر ملک دل به خصال شکستگی) صائب شکسته شو که کند زلف پرشک4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 20

  آب بقا بگشا سرچشمۀشت فقر و فنا دهشت / نظر چون خضر بر ح) مکن از ظلمت پر و1

  ) کاین طریقی است که در وي چون شوي توشه تو را / جز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نیست2

  هوس ن/ زان که گوي عشق نتوان زد به چوگا) عشق بازي کار بازي نیست اي دل سر بباز 3

  ما مردانۀایم / تا در این ره چه کند همت  ) در ره عشق وطن از سر جان خاسته4

  بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ -21

  »دار من و تو دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ / امروز خورشید در دشت آیینه«

1خورشید تابان نیستم جذبۀدر کمین  برم بر آسمان /  میت ) شبنم خود را به هم  

  تصویر دلم جمع ز تنگی است / امید گشایش ز نسیم سحري نیست غنچۀ) چون 2

  ) باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست / لطف خدا یار شد دولت یاران رسید3

  لف پریشان رازند بر یکدگر ز ) به آهی ریزد از هم تار و پود هستی ظالم / نسیمی می4

  مصراع نخست بیت زیر با کدام بیت متناسب است؟ -22

  »گرت ز دست براید چو نخل باش کریم / ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد«

  تلخ تا توان از شربت دینار شیرین ساختن / از جواب تلخ سایل را مگردان کام) 1

  هر غمی که هستزاید از تعلّق ما  ) دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست / می2

  سیاه عالم / نومید کی توان بود از لطف الیزالی؟ که گرچه گشتم نامه ) می ده3

  ) دل قانع ز احسان کریمان است مستغنی / به آب تلخ دریا احتیاجی نیست گوهر را4
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  :جز بهها با هم قرابت مفهومی دارند  همه گزینه - 23

  ام نیت من ) من و اقتدا با تو در هر نمازي / همین است تا زنده2  اله ره اندر میانام / با تو و صد س ) جان نه و چون سایه به تو زنده1

  ام ام بسته ام / بدین سوگ تا زنده خسته که من خود جگر ) بگو آن4  یمن عاشقی کامم برآید ) مگر در عاشقی نامم برآید / ز3

  خورد؟ با ابیات دیگر به چشم می متفاوت یدر کدام گزینه مفهوم -24

    ان پایدار / همان به که نیکی بود یادگارهبر کس نماند ج) چو 1

  ) تا به غیر از اسم نیک و رسم نیکی در جهان / هیچ اسم و هیچ رسمی نماند پایدار2

    باید ولیک / زان همه نیکی به است اخالق نیک ) قول و فعلت نیک می3

  ي دوست گل یادگار من و توماند ا ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می4

  :جز بهمفهوم همه ابیات با هم تناسب معنایی دارند  - 25

  عشق / عبید را رخ زرد است و اشک سرخ گواه ۀقضیاق در ) به پیش قاضی عش1ّ

2الم) مرا برکنده سیل عشق، بنیاد شکیبایی / گواه صدق اگر خواهی ببین در اشک سی  

  شک احمرش بین) گواه عشق در شرح محبت / رخ زرد و سر3

  ثبات آن / خال مهر دیگر است و خط گواه دیگر استا) دعوي دل نیست قابل ورنه در 4

 ))2و  1یازدهم (دروس پایه ) 37تا انتهاي صفحه  3دوازدهم (درس پایه (زبان عربی 

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

  زئونَ:  نّ اهللا ال یحب الّذین یستهأل ۀ اآلخَرینَ بما یکرهونَهیابتَعد عن تَسم -26

  کنید دوست ندارد! کنی چه خداوند کسانی را که مسخره می پسندند دوري می ) از نام نهادن دیگران به چیزي که آن را نمی1

  کنندگان نیست! سخرهاز نامیدن دیگرانی که آن چیز را ناپسند شمردند، چرا که خدا دوستدار م ) دوري گزین2

  کنند، دوست ندارد!   دارند دوري کن، زیرا خدا کسانی را که ریشخند می ) از نامیدن دیگران به آنچه که آن را ناپسند می3

  کنند، دوست ندارد!   پسندند، زیرا خداوند کسانی را که ریشخند می ) پرهیز کن از نام نهادن کسانی که آن را نمی4

  ت مفکّرةً جدیرةً:نَّها أصبحۀٍ ولکفی ظُروف قاسی أتنشَهذه المرأةُ  - 27

  ) این زن بود که در شرایط دشواري رشد کرد، ولی او یک اندیشمند شایسته خواهد شد!  1

  ) این زن در شرایطی سخت پرورش یافت اما او یک اندیشمند شایسته شد!2

  سزاوار گشت!) این زن در شرایط سختی پرورش یافته بود ولی او اندیشمندي 3

  ) این زنی که در یک شرایط دشوار پرورش یافت به یک اندیشمند سزاوار تبدیل شد!4

28- صثّانیۀِ الفی الحشاغالم بالطّال علِّم وۀِ قامبِتَعنُّت الم ب :هلوکضَرَّه بس  

  رساند! ضرر می کرد و با رفتارش به او گیري معلم می کننده در زنگ دوم شروع به مچ آموز شلوغ ) دانش1

  گیري معلّمش پرداخت و با رفتارش به او ضرر زد! کننده به مچ آموز شلوغ ) در زنگ دوم بود که دانش2

  زد! گیري معلم اقدام کرد و با کردارهایش به وي آسیب می گر در زنگ دوم به مچ آموز اخالل ) دانش3

  و با رفتارش به او آسیب رساند! معلم از گیري به مچ کرد اقدامگر  آموز اخالل ) در زنگ دوم دانش4

  مزْ أَصدقائَه و یسخَرْ منهم بِکالمٍ خفی فَهو جاهلٌ:منْ یل -29

  مسخره کند پس او نادان است! هانسخنی پنرا دوستانش عیب بگیرد و آنان  ) هرکس از1

  تر است! نادانست که ) کسی که از دوستان خویش عیب بگیرد با یک سخن پنهان آنان را ریشخند کند پس او2

  مسخره کند بنابراین وي جاهل است!گیرد و آنان را با سخن پنهانی   ) هرکس به دوستان عیب3

  کند قطعاً او نادان است! مسخر میگیرد و آنان را ت ) هرکسی که از دوستانتان ایراد می4
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  الّتی سیطرحها: تُحدد المجاالت العلمیۀَ  ظنُّ أَنّ لکلِّ کاتبٍ فکرةً أساسیۀًأ -30

  نماید! هاي علمی را که آن را طرح خواهد کرد، محدود می اي یک فکر اساسی دارد که زمینه هر نویسنده که کنم ) گمان می1

  کند! هاي علمی را که مطرح خواهند شد، مشخص می پندارم که همه نویسندگان یک فکر اصلی دارند که زمینه می) 2

  کند و آن را مطرح خواهد کرد! علمی را با آن مشخص می يها نویسنده یک اندیشه اصلی دارد که زمینهاست که هر  این) گمان من 3

  هاي علمی را که آن را مطرح خواهد کرد، مشخص کرده است! اي فکر اساسی دارد که زمینه کنم که هر نویسنده ) تصور می4

  رٍ غالیۀٍ:کاد أنْ یغیرَ البائع قیمۀَ المالبِسِ و یعطیها بأسعا -31

  هایی گران بدهد! ) نزدیک بود که فروشنده قیمت لباس را عوض کند و آن را با قیمت1

  ها را بدهد! تر، آن هایی گران ها را تغییر دهد و با قیمت ) نزدیک است که فروشنده قیمت لباس2

  !شوند، عوض کند هایی را که با ارزش باال داده می ) نزدیک بود که فروشنده قیمت لباس3

  هاي گرانی بدهد! ها را با قیمت ها را تغییر دهد و آن ) نزدیک بود فروشنده قیمت لباس4

  »:حمینَو ارحمنا و أَنت خَیرُ الرّاربنا آمنّا فاغفْر لَنا « - 32

  کنندگانی! تو بهترین رحم و) اي پروردگار ما، ایمان آوردیم پس ما را بیامرز و به ما رحم کن 1

  !آوریم پس براي ما بیامرز و به ما رحم کن که تو از بخشندگان خوب هستی ا، ایمان می) اي پروردگار م2

  کنندگان هستی! که تو بهترین رحم یآوریم پس ما را بیامرز و به ما رحم کن درحال ) اي پروردگار ما، ایمان می3

  !وست برترین بخشندگانکه ا به پروردگارمان ایمان آوردیم پس ما را آمرزید و به ما رحم کرد درحالی) 4

  :عین الصحیح فی الترجمۀِ -33

  شود! گاه کند، مقابل مردم خجل میالمرء من ذَنبِه یخجلْ أمام النّاسِ: اگر انسان را از گناهش آ هب) إنْ یتَن1َ

  عد از تخفیف هفتاد و شش هزار شد!و سبعین ألفاً بعد التخفیضِ: مبلغ ب لَغُ ستّۀ) صار المب2

3طال ( حتّی تَع األَحیاء زیستسبقَ اآلعلم :ّفا در کالس از دیگران پیشی بگیرد!خواند ت شناسی می خرینَ فی الص  

  تر نیست! کند، محبوب ت پرهیز نمیال یجتَنب الخیانۀ فی الحیاةِ: کسی که در زندگی از خیان ) ال أحب الّذي4

  فی الترجمۀ: الخطأ عین -34

  تر است! از راهش گمراه شد، آگاه : قطعاً پروردگارت به کسی کهبِمنْ ضَلَّ عن سبیله م) إنّ ربک هو أعل1َ

  گویند! می آرام یسخناب قرار دهند ها، آنان را خط که نادان هرگاهلوا سالماً: و ) و إِذا خاطبهم الجاهلونَ قا2

    ه است!ر از هزار ماخیرٌ منْ ألف شَهرٍ: شب قدر بهت رِ) لَیلَۀُ القَد3

  ید که قطعاً خدا به آن آگاه است!کن ) و ما تُنفقوا منْ خَیرٍ فإنَّ اهللاَ به علیم: و چه چیزي از خیر انفاق می4

  عین الصحیح فی التعریب:» !دهم هرکس دانشی را در زندگی به من بیاموزد او را الگویی براي خودم قرار می« -35

  .) منْ یتعلَّم علماً منّی فی الحیاة أَجعلُ لَه أُسوةً لنَفسی2  .جعله نموذجاً شخصیاً) الّذي یعلِّمنی علماً فی الحیاة أ1

  .ه نموذجاً لنفسیمنی علماً فی حیاتی أجعل) کلّ شخصٍ عل4ّ  .أُسوةً لنَفسی ماً فی الحیاةِ أَجعله) منْ یعلِّمنی عل3

  )36ـ  42( :اسب النص** اقرأ النص التّالی ثم أجب عن األسئلۀ بما ین

م تَجارب کثیرةٌهو لَه التّ ناك أشخاص هو لکنّ هذ ةِ و إضافَۀً  ال تُغنیهمجاربحدامِ الودیقُ أیص نِ الکتابِ. إنّ الکتابجـاالت     إلی ذلـک عنا فـی المدسـاعی

  فی نفسه تأثیراً عمیقاً.   ؤثّری جیدب الجتَمعِ فلذلک منْ یقَرأْ الکتاکنا فی المسلوحِ الشَّخصیۀِ و االجتماعیۀِ فی الحیاةِ و یعطینا نظرةً دقیقۀً لإصال

محمـود  الکتابِ و حصلوا علی أهداف عالیۀٍ و مکانات رفیعۀٍ فأصبحوا نَماذج للنّاس و منهم عبـاس  مطالعۀ یوجد کثیرٌ من المفکّرون الّذین تَقَدموا من خاللِ 

  أَنفع من قراءةِ الموضوعات المتعددة.   و األعمالِ أَُمتَعِأُرید أن أَقرأَ آراء عدة کُتّابٍ لأَنّه منْ »: «أنا«فی أثَره صري، هو کَتَب عقّاد الکاتب الشهیر المال

36- :حسب النّص حیحن الصعی 

  .ربۀ أکثر من الکتاب لأنّها أهمجبالتّ مت) نَه2  .دةِیؤلِّفون الکتاب فی أیام الوحبعض الکتّاب ) 1

3جتماعینا) الحیاةُ االمنّا النَّظَر فی سلوک قّۀ فیها ) نَستعین4  .ۀُ تَطلُبنا و الدإصالح أعمالبالکُتُبِ ل.  
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 نکسب هدفاً جدیراً فی الحیاةِ؟ (حسب النّص) کیف یمکن أن -37

   .ئۀِ نحصل علیه) بإصالح األعمالِ السی2  .  ) رب قراءة کتابٍ تُعطینا هذا الهدف1

3 و نَتبع) إنْ نُطالع قولُ کتاباً عن کاتبٍ واحدۀ و الت4ّ  .کُلَّ ما یجتماعیالنّاسِ) بِمشارکتنا اال عم مفاه.  

 : الخطأعین  -38

  .وم الوحدةِ) یرافقُنا الکتاب کَصاحبٍ فی ی2  .کتبلجد ارتباط بینَ تقدم اإلنسان و قراءة ا) یو1

  .اًۀ أیضثِّر فی حیاتنا االجتماعیؤ) إنّ الکتاب ی4  .جربۀِ و البحثبعض العلَماء عن التّ کتاب) أغنی ال3

 ...»أُرید أن أقرأ«فی نهایۀ النّص  »العقّاد«عین الصحیح عن رأي  - 39

1لَماءالع ة آراءةٌ أکثر من قراءتعددم 2  .) تُغنینا موضوعاتهتتابمن ک ۀَ الکتاب أَهمطالَعو تألیفه. ) إنّ م  

  .) قراءةُ آراء مختلفَۀٍ تُفیدنا أکثر منْ قراءة رأيٍ واحد4  .کَثیرةٍ بٍ) یجب أن نَقرأَ رأیاً واحداً حول کُت3ُ

رفیحیح فی اإلعراب و التحلیل الصن الص40 ـ 42: (** عی (  

 ال تُغنی: -40

  ) للغائبۀ ـ مزید ثالثی (باب إفعال) و أصله (غ ن ي) / الجملۀ فعلیۀ2ٌ  طبۀ ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀٌ) مزید ثالثی ـ للمخا1

      ) للغائبۀ ـ مضارع ـ مزید ثالثی ـ معلوم / الجملۀ اسمیۀ4ٌ  ) مضارع ـ مجرد ثالثی (مصدره: غنی) ـ معلوم / فعلٌ و الجملۀ فعلیۀ3ٌ

  رْ:یؤثِّ -41

  و شرطیۀٌ ) مضارع ـ من األفعال المزیدة (باب: تفعل) / الجملۀ فعلیۀ2ٌ  مضارع ـ مزید ثالثی (ماضیه: تَأَثَّرَ) / فعلٌ و مع فاعله   ) للغائب ـ1

  ب الشرطو جوا ) مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی (مصدره: تأثیر) / الجملۀ فعلیۀ4ٌ  اسمیۀٌ ) للغائب ـ مضارع ـ حروفه األصلیۀ (ي ث ر) / الجملۀ3

  أَمتَع:  -42

    اسم التفضیل ـ حروفه األصلیۀ (م ت ع) / مجرور بحرف الجرّـ ) مفرد مذَکرّ 1

2بالحرف الجار اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم المبالغۀ (مصدره: متاع) / مجرور (  

  ) مفرد مذکّر ـ اسم التفضیل حروف األصلیۀ (أ م ت) / مضاف إلیه3

  فضیل و أصله (م ت ع) / مضاف إلیه  ) اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم الت4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  .) أَکبرُ العیبِ أَنْ تَعیب ما فیک مثلُه2  .آالف السنین تجارب األَممِ علی مرِّ ب) الکُت1ُ

  .ب إنشائَه خَجِلَ منْ سلوکه) لَما سمع المشاغ4  .) اإلنسانُ یستَطیع أَنّ یجد غذاء فکریاً فی کلِّ موضوع3ٍ

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

  عین الصحیح:  -44

  .ولالمشقَّۀِ للمسؤ یجاد) التَبجیل: طرح سؤالٍ إل2  .بیحۀاآلخَرینَ باألسماء القَ ) االستهزاء: تَسمیۀ1

  .التَّحدید: کَالم خفی بینَ شَخصینِ) 4  .فی المدارِسِ) الثانَویۀ: مرحلۀٌ من مراحلِ الدراسۀِ 3

  عین الصحیح فی الترادف:  -45

  أَنْ یوافقَ المعلِّم علَی الطَّلَب: (لَیت) عسی) 2  : (مرَّةً)تارةًحت الکتاب فی المکتَبۀِ ) تَصف1َّ

  ) ؟: (تَخفیضیص أیها البائعالقم سعرُ) کم 4  نبِ برَحمته: (ذَنَب)ذالم إثم) اهللا یغفرُ 3

  : اسلوب الشرطفیه  لیسعین ما  -46

  احِ.القاسیۀِ و حصلَ علَی النَّج ) منْ نَشَأَ فی الظّروف2  ن السیاحِ ینفعک فی مهنَتک.) ما تتعلّم م1

  نَجحتُم.تم لکَسبِ المکارِمِ ) إذا اجتَهد4  أَمام المعلِّم.ل ) إنْ تَهمس إلی زمیلک تَخج3

  : معاًعین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان  -47

  .درس األَمسِ) زمالئی األکابِرُ علَّمونی 2  لبِالد.ؤدي المصانع دوراً فی تَقدم ا) ت1

3حرسق ) هذا الفلّاح یدائا4  .  ه الکبیرةح إیران.) تَقعرِ مدینۀٍ لۀَ فی أکبطبعلم  
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  عین الجملۀ الشرطیۀ: - 48

  .هم عنهن النّاس یحاوِلون فی طریق الظّلم فاهللا یمنع) م2  .من الخیر تَجِده فی اآلخرَةِ اعلم ما تُنفق) 1

3هئاتین سعفو اهللاُ عأن ی حبنْ یۀ4ِ  .  ) مطالَعرسِ و المالد لی تَركع کعشَجما ی (.  

  فیه اسم التفضیل:  لیسعین ما  -49

  کرم الّذین یعملون لرضا اهللا.) أسعی أن أ2  مه.بِعل سالنّاید یف ) أحب العلماء من1

  جدت شَخصاً أجلّ من أستاذنا.) ما و4  ی و هو أصغرُ أعضاء األسرَةِ.) هذا أخ3

  :نوعه عن الباقی یختلفعین جواب الشرط  -50

  .ۀٍرس تَفهم کُلَّه بدقَّتَهِد فی الد) إذا تَج2  .) ما تَعمل الیوم تَحصده غداً فی اآلخرَة1ِ

  .فَله أَجرُ من عملَ بِه علماً) من علّم 4  المشاکل یساعدنا اهللا لحلِّها.) إنْ نصبرْ أمام 3

  ))3تا انتهاي درس  1یازدهم (درس ـ پایه ) 7دوازدهم (درس پایه (دین و زندگی 

  هاي این مسیر براي انسان کدام است؟ چیست و عملکرد خدواند نسبت به سختی گام پس از اندیشه و تفکر براي حرکت در مسیر رشد و کمال  اولین - 51

  »انّه هو الغفور الرَّحیم«) بازگشت از گناه و جلب مغفرت الهی ـ 2  »انّه هو الغفور الرَّحیم«) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 1

  »منه و فَضلٍ فَسیدخلُهم فی رحمۀٍ« ) بازگشت از گناه و جلب مغفرت الهی ـ4  »فَضلٍ منه و فَسیدخلُهم فی رحمۀٍ«محرمات ـ  ) انجام واجبات و ترك3

  انسانی که به دنبال تضمین سعادت زندگی خود است شایسته است که کدام رویه را در پیش بگیرد؟ - 52

  .رنامه اي قابل اعتماد براي زندگی) درك نیاز دائمی انسان به ب2  .) مواجهه با نیازهاي اهم زندگی با تفکر در افق باالي زندگی1

  .) عدم انحصار نیازهاي انسان به نیازهاي طبیعی و غریزي4  هاي ویژه انسان است. ) پاسخ صحیح به نیازهایی که برآمده از سرمایه3

  اشاره امام کاظم (ع) به کدام مطلب موجب تحول درونی اشراف زاده عیاش شد و چه عاقبتی را براي او رقم زد؟ -53

  پس از توبه تا انتهاي عمر وفادار به عهد خویش ماند.دارد ـ  ده واقعی حرمت خداي تعالی را نگاه می) بن1

  دارد ـ او را در سلک مسلمانان درآورد. ) بنده واقعی حرمت خداي تعالی را نگاه می2

  .) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ پس از توبه تا انتهاي عمر وفادار به عهد خویش ماند3

  ) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ او را در سلک مسلمانان درآورد.4

  کدام آیه شریفه بیانگر این مفهوم است؟» گیرد خداوند متعال عالوه بر نیازهاي بنیادین، نیازهاي طبیعی انسان را در نظر می«اگر بگوییم  -54

  »...الصالحات و تواصوا بالحقالذین آمنوا و عملوا ) «2  »یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرّسول) «1

  »...یکون للناس رسالً مبشرین و منذرین لئال) «4  »و جعلنا من الماء کل شیء حی) «3

  الناس چیست؟ کند و اولین اقدام در جبران حق در چه صورتی خداوند حقوق الهی را که فرد نتوانسته جبران کند، عفو می -55

  ـ به دست آوردن رضایت صاحبان حق .جا آورد به دفعیشده را به صورت هاي ترك  ) عبادت1

  ـ جبران حقوق معنوي .جا آورد به دفعیهاي ترك شده را به صورت  ) عبادت2

  ـ به دست آوردن رضایت صاحبان حق .کار تمام تالش خود را کرده است ) شخص توبه3

  حقوق معنويـ جبران  .کار تمام تالش خود را کرده است ) شخص توبه4

باشد و اشـاره   استثنائی بر این امر می ،موردکدام » هاي پیامبر تداوم یابد تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت«اگر بگوییم  -56

  به چه موضوعی دارد؟

    علل تجدید نبوت ) رهبري و هدایت ـ2    ) دریافت وحی ـ علل تجدید نبوت1

    و هدایت ـ عوامل ختم نبوت رهبري) 4    وت) دریافت وحی ـ عوامل ختم نب3

  رساند؟ کند و عدم التزام به آن، جامعه اسالمی را تا چه مرزي می کدام مورد ضرورت انجام وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منکر را تبیین می - 57

  یتـ خاموشی کامل نور هدا .رسد کنند و اقدامات دلسوزان به جایی نمی ) مردم گاهی کوتاهی می1

  هاي مالی و جانی ـ از دست رفتن سرمایه .رسد کنند و اقدامات دلسوزان به جایی نمی ) مردم گاهی کوتاهی می2

  ـ خاموشی کامل نور هدایت .اولیه در برابر گناهان اجتماعی سبب صالح است حساسیت) 3

  هاي مالی و جانی ـ از دست رفتن سرمایه .اولیه در برابر گناهان اجتماعی سبب صالح است حساسیت) 4
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  و در این باره از چه تعبیري استفاده کرده است؟ شمارد میتصور اشتباه اروپاییان را مردود  ،سابقه م با ذکر کدام نکته علمی بیقرآن کری -58

  ) انبساط جهان ـ ذلول4  ) حرکت زمین ـ ذلول3  ) انبساط جهان ـ موسع2  ) حرکت زمین ـ موسع1

  شکند؟ گناه را براي انسان می قبحگونه او چ و شیطان براي گناه انداختن انسان چیستنخستین جمله  - 59

  ) آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب ـ به تأخیر انداختن توبه1

  ) آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب ـ انجام گناه در فرآیند تدریجی2

  ) گناه کن و بعد توبه کن ـ به تأخیر انداختن توبه3

  ه در فرآیند تدریجی) گناه کن و بعد توبه کن ـ انجام گنا4

  ترین راه براي غیر الهی نشان دادن قرآن کریم و نخستین تحدي قرآن کریم در کدام عبارات آمده است؟ آسان -60

  »ان یأتوا بمثل هذا القرآن«ـ » فأتوا بسورة مثله) «2  »فأتوا بسورة مثله«ـ » فأتوا بسورة مثله) «1

  »ان یأتوا بمثل هذا القرآن«ـ » ان یأتوا بمثل هذا القرآن«) 4  »ثلهفأتوا بسورة م«ـ » ان یأتوا بمثل هذا القرآن) «3

  شود و این مسئله بیانگر کدام جنبه اعجاز این کتاب آسمانی است؟ از منظر قرآن کریم نتیجه ایمان و عمل صالح هر زن و مرد چگونه متجلی می -61

  ـ جامعیت و همه جانبه بودن» کند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی«) 1

  ـ تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت» کند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی) «2

  ـ جامعیت و همه جانبه بودن» بخشد حیات پاك و پاکیزه میاو به ) «3

  ـ تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت» بخشد می حیات پاك و پاکیزهاو به ) «4

الهـی  ی چیست و در چه صـورت محبـت   الهویکرد خداوند نسبت به رویگردانان از ذات اقدس مطابق با سخنان خداوند به حضرت داوود (ع)، ر -62

  گسست؟ بندبند وجودشان را از هم می

  ها ـ بازگشت از مسیر غلط گذشته آن  ) انتظار براي توبه2  ها ـ بازگشت از مسیر غلط گذشته ي گناهان آن ) گذشت از همه1

  ها ـ علم به شوق خداوند به بازگشت آنان ) انتظار براي توبه آن4  به شوق خداوند به بازگشت آنان ها ـ علم ي گناهان آن ) گذشت از همه3

کدام جنبه اعجاز آن را  به ترتیب» اي دارد در افکار و قلوب نفوذ خارق العاده«و اینکه » قرآن از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده است«اینکه  -63

  دهد؟ نشان می

  اعجاز محتوایی ـ اعجاز محتوایی )4  ) اعجاز محتوایی ـ اعجاز لفظی3  ) اعجاز لفظی ـ اعجاز محتوایی2  ز لفظی) اعجاز لفظی ـ اعجا1

  توان به این جوان نهیب زد؟ کند، چیست و چگونه می تسویف شیطان شده است، احاطه میاولین زیانی که جوانی را که آلوده به  -64

  ري ناپایدار در قلب است.) دشواري ترك گناه ـ تمایل انسان به توبه ام1

  ) ناامیدي از رحمت الهی ـ تمایل انسان به توبه امري ناپایدار در قلب است.2

  دهد اما در توبه همیشه باز نیست. ) دشواري ترك گناه ـ خداوند به همه توفیق توبه می3

  نیست. دهد اما در توبه همیشه باز ) ناامیدي از رحمت الهی ـ خداوند به همه توفیق توبه می4

خطاي انسـان در ایـن    عاقبتکند و  امام سجاد (ع) در مناجات خود، اختصاص ایام زندگانی خود به چه چیزي را از خداوند متعال درخواست می -65

  مورد چیست؟

  ام برگزیدي ـ اتالف و اسراف عمر ن را براي زندگیآ) راهی که 1

  یص بایدها و نبایدهاام برگزیدي ـ ناتوانی در تشخ ) راهی که آن را براي زندگی2

  ـ اتالف و اسراف عمر) آنچه که مرا به خاطر آن آفریدي 3

  ) آنچه که مرا به خاطر آن آفریدي ـ ناتوانی در تشخیص بایدها و نبایدها4
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  طلبد؟ وجود کدام ویژگی در پاسخ به سواالت برتر را می» روي انسان هاي پیش گوناگونی راه«و » تنوع نیازهاي انسان«هریک از موارد  -66

  ) درست بودن ـ مرتبط با ابعاد انسان بودن2  ) همه جانبه بودن ـ مرتبط با ابعاد انسان بودن1

  ) درست بودن ـ قابل اعتماد بودن4  ) همه جانبه بودن ـ قابل اعتماد بودن3

  شود؟ دام گزینه برداشت میک» اَن نُکَلِّم النّاس علی قَدرِ عقولهِم انّا معاشرَ االَنبیاء اُمرنا«از حدیث نبوي  -67

  هاست ) رشد تدریجی سطح فکر مردم یکی از عوامل عدم تجدید نبوت1

  است. مخاطبتبلیغ دائمی و مستمر آن براساس عقل  ) الزمه ماندگاري یک پیام،2

  هاي عصر خود بیان کنند. انسان فهم خوررا در  دین ) تمام پیامبران مبعوث شدند تا اصول ثابت3

  امبران در سخن گفتن با مردم، سبب شد تا تعالیم الهی میان مردم باقی بماند.) تداوم پی4

  کند؟ دهد و منشأ آن را چه چیزي معرفی می را به انسان گنهکار نوید می» تُطَهرُ القُلوب و تَغسلُ الذُّنوب«اي باالتر از  کدام آیه شریفه، مرتبه - 68

  ـ تخلیه و پیرایش گناهان با توبه» اید... داشته بگو اي بندگانم که زیاده به خود ستم روا) «1

  ـ غفران الهی براي توبه کننده» اید... بگو اي بندگانم که زیاده به خود ستم روا داشته) «2

  ـ تخلیه و پیرایش گناهان با توبه» ...کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد) «3

  ـ غفران الهی براي توبه کننده» ...عمل صالح انجام دهدکسی که بازگردد و ایمان آورد و ) «4

  مرتبط با کدام یک از علل ختم نبوت است؟» متحرك بودن قواعد اسالمی«و » ایجاد نهضت علمی و فرهنگی«هر یک از موارد  -69

  نیازهاي متغیر ) آمادگی جامعه بشري براي دریافت برنامه کامل زندگی ـ توجه به1

  براي دریافت برنامه کامل زندگی ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم) آمادگی جامعه بشري 2

  ) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ توجه به نیازهاي متغیر3

  مد بودن دین اسالم ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالمآ) پویایی و روز4

  با مفهوم کدام عبارت شریفه قرابت معنایی دارد؟ این آیهچیست و ادامه » انَّ اهللاَ یحب التَّوابینَ«علت آنکه خداوند در قرآن کریم فرموده  -70

  »ال تَقنَطوا من رحمۀِ اهللاِ«ـ است قلب گناهکار در نزد خدا ) 2  »ال تَقنَطوا من رحمۀِ اهللاِ«هاي توبه را شکار کرد ـ  ) باید لحظه1

  »اَلتَّوبۀُ تُطَهرُ القُلوب«ـ  است قلب گناهکار در نزد خدا) 4  »رُ القُلوباَلتَّوبۀُ تُطَه«هاي توبه را شکار کرد ـ  ) باید لحظه3

  کند؟ تواند علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و در این حالت کدام خود علیه دیگري انقالب می انسان چگونه می -71

  دانی خود عالی علیه ) پیروي از عقل ـ خود2  دانی عالی علیه خود ها ـ خود ) تکمیل پیمان1

  عالی دانی علیه خود ) پیروي از عقل ـ خود4  عالی دانی علیه خود ها ـ خود ) تکمیل پیمان3

  کند؟ پیشگان چه بود و کدام آیه این مفهوم را تأیید می ه توسط باطلهراهکار خداوند متعال براي جلوگیري از ایجاد شب - 72

  »تَتلوا من قَبله من کتابٍ... و ما کُنت«) رسایی تعبیرات با وجود اختصار در قرآن ـ 1

  ...»دبرونَ القُرآنَ و لَو کانَاَفَال یتَ«) رسایی تعبیرات با وجود اختصار در قرآن ـ 2

  ...»نت تَتلوا من قَبله من کتابٍو ما کُ«) امی بودن محضر مبارك رسول خدا (ص) ـ 3

  ...»دبرونَ القُرآنَ و لَو کانَاَفَال یتَ«) امی بودن محضر مبارك رسول خدا (ص) ـ 4

  خطاب خاص قرآن کریم به مسلمانان، در مورد دین حضرت ابراهیم (ع) چیست و حضرت ابراهیم (ع) در این راستا چه نقشی را ایفا کرده است؟ -73

  گرا بود. ـ در برابر رشک اهل کتاب، حق» ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی«) 1

  گرا بود. در برابر رشک اهل کتاب، حق ـ» ان ابراهیم است] آیین پدرتاین دین) «[2

  ـ صفت مسلمان را براي یکتاپرستان حقیقی برگزید.» ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی) «3

  صفت مسلمان را براي یکتاپرستان حقیقی برگزید. ـ» ] آیین پدرتان ابراهیم استاین دین«[) 4
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  نی از آمدن پیامبر جدید پس از رسول خدا (ص) است؟نیازي جامعه انسا کدام بیت بیانگر بی -74

1ل هم او آخر در این کار) و ز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او او  

  اند اند / دلیل و رهنماي کاروان انبیا چون ساربان ،) در این ره2

  ها دامن وي ها جمله در پی / گرفته دست جان شده او پیش و دل) 3

  به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر یکی خط است ز اول تا) 4

  آید؟ از کدام آیه شریفه به دست می» بستگی اجتماعی مؤمنان جامعه اسالمی در جهت کشف مسیر درست زندگی هم« -75

  »الَّا الَّذینَ آمنوا و عملوا الصالحات و تَواصوا بِالحقِّ و تَواصوا بالصبر) «1

  »ال یکونرسال مبشرین و منذرین لئ«) 2

  »و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه) «3

4 (»سولِ ...لرَّیا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و ل«  

  )کتاب کار) 1و درس  1درس (یازدهم پایه ـ  )کتاب کار 2و درس  2درس (دوازدهم پایه ( زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 

76- Some of the stories .................... in this collection are just summaries of some famous stories. 

1) include 2) which include 3) are included 4) which are included 

 

77- A: Have you won the lottery? 

B: No, I haven't. If I .................... the lottery, I .................... around the world. 

1) win / would travel 2) won / would travel 3) won / will travel 4) would win / traveled 

 

78- There .................... to do here, so you can go home if you like. 

1) are no works 2) aren't any works 3) is any work 4) is no work 

 

79- A: Who ....................? 

B: My uncle did. 

1) offered the job you  2) offered the job for you 

3) offered the job to you  4) offered you job 

 

80- There is no .................... that the president's removal would end the civil war. 

1) decision 2) definition 3) access 4) certainty 

 

81- You really embarrassed me when you .................... my mistakes in the presence of my classmates. 

1) mentioned 2) introduced 3) arranged 4) compared 

 

82- Southern Africa is suffering the worst ...................... of the century – in some places it has not rained for 3 years. 

1) drought 2) minority 3) conversion 4) pollution 

 

83- Although these stamps are valueless, I like them for their color and ...................... . 

1) sample 2) detail 3) design 4) device 
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84- Professor Asadi said, “You have to write your essays using a very formal university-style .................... .” 

1) section 2) format 3) origin 4) figure 

 

85- Before the thief entered the house, he decided to ...................... the phone lines so that the homeowner couldn’t 

contact the police. 

1) complicate 2) disconnect 3) transmit 4) surround 

 

86- The town turned from a small seaside resort into a major ...................... center when oil was discovered. 
1) passenger 2) reproduction 3) commercial 4) colonial 

 

87- Some insects' wings ...................... so fast that the movement is invisible to the human eye. 
1) browse 2) expand 3) convert 4) vibrate 

 

Part B: Cloze Test 
Teacher: So, as you will recall, the Stone Age is the time early in the …(88)… of human cultures, before the …(89)… 

of metals, when people started to make stone tools. Can you remember the exact dates for the Stone Age? 

Student: Well, you said that the exact dates would …(90)… for different parts of the world. 

Teacher: Yes, I did. But in …(91)…, the use of stone for tools was popular about 2 million years ago. That was 

the beginning of the Paleolithic Period, …(92)… as the old Stone Age. 
88- 1) development 2) compilation 3) measurement 4) transmission 

 

89- 1) recommendation 2) introduction 3) abbreviation 4) pollution 

 

90- 1) claim 2) exclaim 3) vary 4) offer 

 

91- 1) general 2) advance 3) exchange 4) review 

 

92- 1) is also known 2) that is also known 3) which also known 4) which is also known 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1: 

Lions rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their physical features 

that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies of some animals, even scientists have 

trouble telling them apart. Male lions weigh between 150 and 250 kg (330 and 550 lb) and stand about 123 cm 

(about 48 in) tall at the shoulder. They measure up to 250 cm (98 in) in length, not including the tail, which 

measures an additional 90 to 105 cm (35 to 41 in). Female lions are smaller, weighing between 120 and 182 kg 

(265 and 400 lb). They stand about 107 cm (about 42 in) tall and measure less than 175 cm (less than 69 in) in 

length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is darker. Only 

male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and fuller as the animal ages. 

Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from dangerous animals. The spots gradually 

lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 

 

93- A male lion is .................... long (including its tail). 

1) over 3 meters  2) less than 3 meters  

3) two and a half meters  4) one meter and twenty-three centimeters 
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94- According to the passage, it is normally impossible to find ...................... . 

1) a lion with a one-meter-long tail 

2) a male lion that is less than 123 cm tall at the shoulder 

3) a female lion that is less than 100 kg 

4) a female lion smaller in size than a male one 

95- What does paragraph 1 mainly discuss? 

1) Physical features of lions 2) Difference in length between lions 

3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about lions 

 

96- Which of the following words is defined in the passage? 

1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot 

Passage 2: 

The Pre-Raphaelites wanted to paint naturally and study every detail carefully, as the early Netherlands 

painters had done, but they mostly turned away from the life around them. If they painted landscape, for 

instance, they were apt to go to distant places where no railways or factories were to be seen. Holman Hunt, for 

example, went to the Holy Land in order to paint scenes from the Bible with perfect accuracy. In France the 

more revolutionary painters did the opposite. Instead of painting in great detail, they painted broadly, with 

great sweeps of the brush, and increasingly, they painted the life of France in their day. Gustavo Courbet, for 

instance, painted landscape, still-life, and every kind of scene from the life both of well-to-do farmers and of 

peasants. Jean Francois Millet painted mostly peasants, often working in the fields. A school of landscape 

painters settled at Barbizon, not far from Paris, and painted scenes in the forest around them. They were 

known as the Barbizon painters. 

 

97- According to the passage, the early Netherlands painters ...................... . 

1) painted naturally  2) paid attention to the life around them 

3) copied the style of the Pre-Raphaelites 4) painted much better than the Pre-Raphaelites 

 
98- The word “apt” in line 3 is closest in meaning to ...................... . 

1) safe 2) calm 3) aware 4) ready 
 

99- Which group of painters painted broadly? 
1) The early Netherlands  2) The Pre-Raphaelites 
3) The more revolutionary  4) The landscape painters 
 

100- Gustavo Courbet is mentioned as an example of painters who .................... . 
1) were rich and painted just for fun 2) showed interest in the life of France in their day 
3) lived in forests to find good scenes for painting 4) considered landscape as unsuitable for painting 
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  ـ چهارم دبیرستانـ چهارم دبیرستان) 22/10/96آزمایشی پیشروي ( 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

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

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  

  

 ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 1/12/99( آزمایشی پیشروي مبحث آزمونمبحث آزمون

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسیفارسی
  13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم: از درس 

 9تا انتهاي درس  6پایه یازدهم: از درس 

 4و  3ـ پایه یازدهم: دروس  3پایه دوازدهم: درس   ))ریاضی و تجربیریاضی و تجربیزبان عربی (زبان عربی (

  4تا انتهاي درس  1) ـ پایه یازدهم: از درس 52تا انتهاي (صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 6تا نتهاي درس  4ـ پایه یازدهم: درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

 8تا انتهاي درس  5ـ پایه یازدهم: از درس  9و  8دروس  2پایه دوازدهم: بخش   زندگی (انسانی)زندگی (انسانی)  دین ودین و

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2پایه دوازدهم: درس 

 کتاب کار 2و درس  2پایه یازدهم: درس 

 5ـ پایه یازدهم: فصل  4پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((  اتاتریاضیریاضی

 7و  6) ـ پایه دهم: فصول 2و  1(گفتار  6فصل  5پایه دوازدهم: کل فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 6و  5فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

 1تا ابتداي بازتاب موج ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((فیزیک فیزیک 

  شیمیشیمی

  3پایه دوازدهم: کل فصل 

تا  2تا انتهاي فصل و فصل  28انگیز صفحه  اي شگفت ابتداي نفت هدیه تا 1پایه یازدهم: فصل 

 )75ابتداي غذاي سالم (صفحه 

  حسابانحسابان

  )110تا  71(صفحه  4پایه دوازدهم: فصل 

  )36تا  29(صفحه  5) و درس 6تا  1(صفحه  1درس  1پایه یازدهم: فصل 

 )27تا  1(صفحه  1پایه دهم: فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

  )53تا ابتداي انتقال محورها (صفحه  3درس  2ل : فص3هندسه 

  2درس  2ریاضی گسسته: فصل 

  2: فصل 2هندسه 

 1آمار و احتمال: فصل 

 1ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))ریاضیریاضی((فیزیک فیزیک 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  )80تا ابتداي فعالیت (صفحه  1درس  3و فصل  2درس  2پایه دوازدهم: فصل 

 2تا انتهاي درس  2صل پایه یازدهم: ف

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  )52(تا انتهاي صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس 

  4تا انتهاي درس  1پایه یازدهم: از درس 

 4و  3بخش   اقتصاداقتصاد

 12ـ  9ـ  6ـ  3ـ پایه یازدهم: دروس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

  شناسیشناسی  جامعهجامعه
  7و  6روس پایه دوازدهم: د

 10تا آخر درس  6پایه یازدهم: از درس 

 9تا نتهاي درس  6ـ پایه یازدهم: از درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
  )93تا ابتداي زمین لغزش (صفحه  5و درس  4پایه دوازدهم: درس 

 6تا انتهاي درس  4پایه یازدهم: از درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )67تا آخر صفحه  52(از صفحه  8و  7 فلسفه دوازدهم: دروس

  9و  8فلسفه یازذهم: دروس 

 9و  8منطق: دروس 

  7و  6دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400تحصیلی تحصیلی   سالسال
  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  146146گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  135135تعداد سؤال: تعداد سؤال: 
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 محل انجام محاسبات

 

  )5فصل ( شناسی زمین

  باشد؟ شناسی می زاد مربوط به کدام شاخه از علم زمین هاي زمین بررسی عامل بیماري -101

  شناسی فیزیکی ) زمین4  ) ژئوشیمی3  شناسی پزشکی ) زمین2  محیطی شناسی زیست ) زمین1

  باشد؟ هاي زیر براي انسان بدون خطر می یک از کانی استفاده از کدام -102

1(As S2 3    2 (AsS  3(CaF2    4 (NaCl  

  عوارض ناشی از مسمومیت با سرب، کدام است؟ - 103

  خونی ) بیماري کلیوي، دیابت، کم2  ) اختالل در سیستم ایمنی بدن، تولد کودکان ناقص، کوتاهی قد1

  زایی، ناباروري نی، مردهافتادگی ذه ) عقب4  هاي پوستی، تغییر شکل مفاصل، بیماري ریوي ) لکه3

  یک از موارد زیر کمتر است؟ احتمال وجود آرسنیک همراه با کدام -104

  ) پیریت4  ) سنگ آتشفشانی3  ) سنگ آهک2  سنگ ) زغال1

  باشد؟ یک از موارد زیر می علت استفاده از جیوه به منظور ملقمه کردن طال، کدام - 105

  ) چگالی باالیی دارد.4  ل خوبی است.) حال3  ) غیر فرار است.2  ) قابلیت ترکیب آن کم است.1

  درصد است؟ 1غلظت کدام گروه از عناصر زیر در پوسته زمین بیشتر از  -106

  ) اکسیژن ـ فسفر ـ روي4  ) سرب ـ کادمیم ـ مس3  ) منگنز ـ کلسیم ـ سدیم2  ) پتاسیم ـ منیزیم ـ آهن1

  است؟ نشدهدرستی بیان  کدام عبارت در مورد عنصر سلنیم به - 107

    ساسی ضد سرطان است.) یک عنصر ا1

  شوند. یافت می خصوص در معادن طال و نقره و چشمه آب گرم هاي سولفیدي و به ) در کانی2

  ) منشأ اصلی سلنیم از آب و مسیر ورود آن به بدن انسان از طریق گیاهان است.3

  شوند. هاي آتشفشانی به مقدار زیاد یافت می ) در سنگ4

  هاي کلیوي، عوارض کمبود یا ازدیاد کدام عناصر در بدن هستند؟ غضروف، آسیب اختالل در سیستم ایمنی بدن، خشکی -108

1 (F  ـF  ـHg  2 (Zn  ـF  ـCd  3 (As  ـHg  ـF  4 (Cd  ـZn  ـAs 

  هنجاري منفی شد؟ ها پس از عصر یخبندان دچار بی وجود کدام عنصر در خاك -109

  ) ید4  ) روي3  ) فلوئور2  ) آهن1

  رد و غبار داراي ذرات سیلیس، تغییر شکل و نرمی استخوان چه نام دارند؟هاي حاصل از استنشاق گ بیماري -110

  ) فلورسیس ـ پلومبیسم4  ایتاي ایتاي) سیلیکوسیس ـ 3  ) سیلیکوسیس ـ فلورسیس2  ـ پلومبیسم ایتايایتاي ) 1

  شوند؟ هاي سولفیدي یافت می کدام دو گروه از عناصر زیر در کانی -111

  ) روي و سلنیم4  ) جیوه و آرسنیک3  ادمیم) فلوئور و ک2  ) کلسیم و منیزیم1

  هاي گرد و غبار و ریزگردها پاسخ دهید. در ارتباط با اثرات توفان -112

  »اي را به دنبال دارد؟ کاهش میزان انرژي دریافتی از خورشید چه نتیجه«

  ) تابش نور فرابنفش به زمین4  هاي بارانی ) پدید آمدن جنگل3  ) سرد شدن زمین2  ) افت کیفیت هوا1

  شود؟ ها از چه کانی استفاده می بیوتیک در تهیه آنتی -113

  ) میکا4  ) رس3  ) تالک2  ) کوارتز1

  ؟باشد نمییک از موارد زیر  هاي مختلف زمین ناشی از کدام آلودگی بخش - 114

  ) بازتابش گرما توسط غبارها4  ) فرسایش خاك3  برداري بیش از حد معادن ) بهره2  ) افزایش پسماندها1

  ؟نیستهاي آتشفشانی صحیح  رد فعالیتکدام عبارت در مو -115

  ) مقدار کل فلزهاي آزاد شده بسیار ناچیز است.1

  کنند. ها عناصر خطرناکی مانند آرسنیک، بریلیم، جیوه، سرب، رادون و اورانیوم را وارد محیط می فشان ) آتش2

  دهند. بار در تاریخ زمین رخ می هاي آتشفشانی هر چند سال یک ) فوران3

  آورد. فشانی، فلزها و عناصر دیگر را از اعماق زمین به سطح زمین می هاي آتش ) فعالیت4

  هاي آب گرم وجود دارند؟ یک از عناصر زیر در چشمه کدام - 116

  ) کادمیم ـ سلنیم4  ) جیوه ـ کادمیم3  ) سلنیم ـ جیوه2  ) آرسنیک ـ سلنیم 1
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 محل انجام محاسبات

 
 

  علت کمبود ید در مناطق کوهستانی دور از دریا کدام است؟ -117

  ) فرسایش و بارندگی شدید4  ) افزایش پوشش گیاهی3  هاي زیرزمینی ) کاهش میزان آب2  مرغوب) خاك نا1

  بیماري ناشی از استفاده بیش از حد کودهاي حاوي عنصر روي چه نام دارد؟ -118

  ) فلورسیس4  ) ایتاي ایتاي3  ) میناماتا2  ) گواتر1

  شوند؟ ه صورت معرفی میها وجود دارد، به چ هاي خاص در آن مناطقی که احتمال خطر بیماري -119

  اي هاي ماهواره ) شناسایی به وسیله عکس2  ) تهیه نقشه پراکندگی ژئوشیمی عناصر1

  ) تهیه نقشه ژئوفیزیک منطقه4    ي آنومالی منطقهها ) تهیه الگ3

  شوند؟ بندي می در کدام دسته از عناصر مورد اهمیت در بدن موجودات زنده طبقه Pbو  Cdعنصرهاي  -120

  ) سمی ـ سمی4  ) سمی ـ اساسی3  ) اساسی ـ سمی2  ساسی) اساسی ـ ا1

ـ  ))1(درس  7فصل ))) ـ یازدهم (87تا ابتداي قاعده زنجیري (صفحه  2و درس  1(درس  4(درس دوم)، فصل  3ریاضیات (دوازدهم (فصل 

  )))1(درس  7و فصل  6دهم (فصل 

تابع با ضابطه - 121
nx x

f (x)
ax x

2

3 2

4 6 1

7 2

 


 
را در نظر بگیرید. اگر

x
lim f (x)


 باشد، آنگاه2
x

lim f (x)


1

2

 ، کدام است؟

1(
4

17
  2(

6

17
  3(

5

12
  4(

6

11
  

حاصل حد  -122
x

x x x
lim

x x x

 

 

2

3 3

8

3 8 6
 کدام است؟ 

1(
1

3
  2(

2

3
  3(

2

5
  4(

1

5
 

fاگر نمودار تابع -123 (x)صورت مقابل باشد حاصل به 
x x
lim f (x) lim f(x)
 

کدام است؟ 

1 (2  

2 (1  

  ) صفر3

4(1  

اگر -124
h x

f ( h) f ( ) f (x) f ( )
lim lim

xh h 

  
 

 20 4

4 4 4
2

42
fباشد،  ( )   کدام است؟ 4

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

fدر تابع -125 (x) x x 23
15

2
fه، رابط ( ) f (a)   1  .برقرار است a کدام است؟  

1 (9   2 (5/8    3 (5/10    4 (11  

  تواند باشد؟ کدام می 3اي به طول  در نقطه fخط مماس بر  صورت مقابل باشد، معادله به f اگر -126

1(x y 5 4 20  
2(x y 4 5 20 

3(x y 4 3 20  

4(x y 3 4 12
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fنمودار تابع -127 (x) ه یر است. کدام گزینه صحیح است؟ (شیب خط مماس در نقطبه صورت زA را باAm ایم.) نمایش داده  

1(A Dm m  

2(C B| m | | m |  

3(A Cm m   

4(Dm 
  

اگر -128
x h

f (x) f ( ) h
lim lim

x f ( h) f ( ) 


 

  2

2
2

2 2 2
 چند درجه است؟ هد، زاویباش 

  

1 (135  

2 (120 

3 (150  

4 (165 

 

اگر -129
x

f(x) x [ ]  2
2

fباشد،  ( ) f ( )  2   چقدر است؟ 2

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

fاگر - 130 (x) x x( x )   3 3 1 نگاه ، آ3
h

f ( h) f ( )
Lim

h

 1 1

2
  کدام است؟  

1 (1  2(
1

2
  3(

1

4
  4(

1

8
  

fاگر -131 (x) (x )(x )  22 g(x)و 4 x 4 gباشد، حاصل 16 ( )f ( ) f ( )g( ) 2 2 2    کدام است؟ 2

1 (1024  2 (512  3 (2048  4 (256  

fتابععرض از مبدأ خط مماس بر نمودار  -132 (x) (x ) x  22 xهدر نقط 5  2  ،کدام است؟واقع بر آن  

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

fاگر - 133 (x) x x  2 xدر نقطه fمماس چپ و راست تابع  هاي نیم باشد مجموع شیب 4    چقدر است؟ 2

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

fاگر  -134 (x) ( x x)   g(x)و 14001 ( x x)   h(x)باشد حاصل مشتق تابع 14011 (fg) (x) xدر نقطه 2    کدام است؟ 1

1(
3

2
2

  2(
2

3
3

  3(
3

2
2

  4(
2

3
3

 

gاگر - 135 ( ) g( )  1 2 1 fو 2 ( ) f ( )  1 1 باشد، مشتق تابع 3
f (x)

h(x)
g(x)






1

2 1
xدر     کدام است؟ 1

1(12    2 (12   3(13    4 (13 

  صدا قرار دارد؟ فقط یک حرف بی، بین دو حرف صدادار PRIDEدر چند جایگشت از حروف کلمه  -136

1 (18  2 (24  3 (36  4 72  

  فرزند، پسر باشند کدام است؟ 2که حداکثر  فرزندي، احتمال آن 4در یک خانوادة  - 137

1(
1

8
  2(

3

8
  3(

11

16
  4(

13

16
 

   ؟باشندنموضوع کنار هم  هاي هم که کتاب طوري توان چید به ها را میکتاب با موضوع فیزیک، کتاب 6کتاب با موضوع ریاضی و 5از بین  به چند طریق - 138

1(( !)25    2(! ! 3 6 5  3(! ! ! 5 6 2    4(! !5 6   
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)Pاگر - 139 , ) P( , ) P( , ) n  6 4 4 2 5 P(n,nگاه، آن2 )   کدام است؟ 1

1 (328  2(!328    3(328 327  4(
!

!

328

2
 

  باشد، کدام است؟ 3دو عدد رو شده احتمال اینکه در پرتاب دو تاس، قدرمطلق تفاضل  -140

1(
1

12
  2(

1

18
  3(

1

6
  4(

1

9
 

کـه   آن قبول شود، چهار برابر احتمال آن است که دوستش هلیا قبول شود. اگـر احتمـال   1400که آرمیتا در رشتۀ پزشکی در کنکور  احتمال آن - 141

شکی قبول شوند، برابرپز حداقل یکی از آنها در رشته
23

50
 مالی در این رشته قبول خواهد شد؟باشد، هلیا با چه احت 

1(
1

10
  2(

1

20
  3(

1

30
  4(

1

60
 

P(Bمستقل از هم و Bو  Aاگر دو پیشامد  - 142 A)
1

4
  وP(B | A)

5

8
 که پیشامدهاي باشد، احتمال آنA B یاB A اتفاق بیفتد، کدام است؟  

1(
17

40
  2(

11

40
  3(

3

40
  4(

19

40
 

داریم. چقدر احتمال دارد که  سیب زرد سالم و یک سیب ناسالم وجود دارد، سه سیب به تصادف برمی 4سیب قرمز سالم،  5اي که در آن  از جعبه -143

  هم سیب قرمز سالم و هم زرد سالم و هم سیب ناسالم برداریم؟

1(
1

4
    2( 

1

2
    3(

1

12
    4(

1

6
   

  احتمالی دو فرزند اول دختر است؟ اي سه فرزند دارد، با چه خانواده -144

1(
1

2
  2(

1

4
  3(

2

3
  4( 

3

8
 

P(A)که دو پیشامد باشند به طوري Bو Aفرض کنید -145 
1

2
،P(B) 

1

3
P(Aو  B) 

1

4
 آنگاهP(B | A ) کدام است؟ 

1(
1

3
  2(

1

6
  3(

1

2
  4(

2

3
 

  ))5فصل ) ـ دهم (5)) ـ یازدهم (فصل 2و  1(گفتارهاي  5دوازدهم (فصل ( شناسی زیست

   ....................هاي غده پشت معده در آدمی قطعاً  همه یاخته -146

  کنند. ماده تولید نمی را در سطح پیش ATPدار  الف) ضمن تولید ترکیب کربن

  شود. دهد و به بنیان استیل تبدیل می از دست می CO2پیرووات درون راکیزه کاهش یافته و یکب) 

  دهند. یاخته را کاهش می NADکربنی میزان 3دنبال افزوده شدن فسفات به ترکیب  ج) به

  کنند. تولید می H،از قند سه فسفاته کربنی فاقد فسفات 3د) به منظور تولید یک اسید 

  دهند. اي یاخته را افزایش می تنفس سلولی با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژي ذخیره بعدي احلهـ) در مر

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

  »......................قطعا «توان گفت:  می -147

  نحوه استخراج انرژي از غذا توسط انسان با زرافه متفاوت است. )1

  شود. دار تولید می دار مصرف و مولکول فسفات اي مولکول فسفات در طی واکنش تنفس یاخته )2

  کربنه دارد. 5کربنه و یک حلقه  6حلقه  2در ساختار خود  AMPمولکول  )3

  مثل کنند. تولید ATPن مصرف توانند بدو اکثر جانداران نمی )4
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  یک از موارد زیر قطعاً کمتر از سایرین است؟  در کره چشم آدمی در هر یاخته گیرنده حسی به طور طبیعی فاصله زمانی رخدادها در کدام -148

  و تولید ترکیب بدون فسفات NADH ) مصرفFADH2    2و مصرف A) تولید استیل کوآنزیم 1

    FADH2و تولیدپیرووات هاي  ) مصرف مولکول4  هاي آب و مصرف اکسیژن مولکول ) تولید3

  ؟باشد صحیح میکدام عبارت براي کامل کردن جمله ناقص زیر  -149

 ......................بـه   ......................با تبـدیل  هاي چشایی آدمی  هاي حسی در جوانه گیرنده اي هوازي در نیاز از اکسیژن تنفس یاخته بی  در مرحله«

  »شود. می ......................زمان  هم

  تر انرژي مولکول پذیرنده الکترون پر ـ فسفاته 2کربنه  3کربنه فسفاته ـ ترکیب  3) ترکیب 1

  از میران فسفات میتوکندري کمـ  NAD) گیرنده الکترون ـ2

  در یاخته تولید و مصرف ADP ـ دار یب فسفات) گلوکز ـ ترک3

  نوعی گیرنده نوکلئوتیدي الکترون تولید ـ کربنی 3کربنی ـ مولکول  3) قند 4

  . شود نمی ....................اي موجود در مخاط لوله گوارش  استوانه یاختۀدر یک  - 150

  غشاي داخلی راکیزه، تولیددر  NAD)2  اکسید ،NADH مصرف  با) پیرووات 1

  اي سیتوپالسم، کم زمینه مادةدرون  NAD)4  ، صرف تولید مولکول پرانرژيNADH) انرژي ذخیره شده در 3

زمـان بـا    هاي پرانرژي هم الکترون ممکن نیستبراي تشکیل پیوندهاي اشتراکی اکسیژن ـ هیدروژن،   نوتروفیلدر نوعی اندامک دو غشایی در  -151

  تأمین شوند. ....................

  ) اکسید نوعی پروتئین غشاییNADPH  4) اکسید NAD    3) تولیدFADH2    2) اکسید1

  ......................در فرایند انقباض عضله اسکلتی  -152

  شود. می منتقل ADPمولکول فسفات از کراتینین فسفات به ) 1

  باشد. نیاز از آنزیم می بی ADPانتقال فسفات از پیش ماده به ) 2

  شود. منتقل می ADPها به  کراتین فسفات اکسایش یافته و فسفات و الکترون )3

  پذیرد. بدون نیاز به راکیزه صورت می ADPانتقال فسفات به  )4

  باشد؟ هاي قندکافت می چند مورد از موارد زیر از ویژگی - 153

    اي سیتوپالسم ب) انجام واکنش در ماده زمینه  تجزیه گلوکز به صورت یک بارهالف) 

  نیاز از اکسیژن د) بی    سازي  ج) بی نیاز از انرژي فعال

  ها هـ) انتقال یافتن الکترون بین مولکول

  ) یک4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  ......................باشد  در اندامکی که مقصد پیرووات می -154

  گیرد. تقسیم مستقل از یاخته صورت میهمیشه  )1

  سازد. اي را درون خود می هاي الزم براي تنفس یاخته همه پروتئین )2

  خوردگی غشاي درونی وجود دارد.   چین 10میکرومتر از غشا بیرونی حداقل  2/0در هر  )3

  حلقوي و رناتن وجود دارد. DNAچندین  )4

  اند؟ شدهدرستی بیان  هاي زیر به چند مورد از عبارت - 155

  وابسته است. ATPهاي جانداران به تأمین و در اختیار داشتن  طور قطع حفظ هر یک از ویژگی الف) به

  هاست. ، مولکول آلی، پرانرژي و شکل قابل استفاده انرژي در یاختهATPب) 

  کند. ، پیوند برقرار میریبوزضلعی باز پورین با  5، حلقه ATPج) در 

  .شود شکسته می، ATP از پیوندهاي فسفات در  براي تولید انرژي، یکید) 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1
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  ....................شود که  ایجاد می قندکافتشود در گامی از  تولید می ATP قندکافتدر طی  ADPمولکولی که از انتقال فسفات آن به  -156

  شود. مصرف می NAD) در آن2  آید. وجود می ) در آن دو مولکول پیرووات نیز به1

  شود. هاي ترکیب شش کربنه شکسته می ) پیوند بین کربن4  شود. ) در آن ترکیب شش کربنی دو فسفاته نیز ایجاد می3

  ......................توان گفت  می - 157

  باشد.   می ATPنیاز از  کافت بی مرحله اول واکنش قند )1

  باشد.   کافت فاقد فسفات می ماده اولیه و نهایی فرایند قند )2

  شود. به راکیزه منتقل می بدون صرف انرژيباشد که  کافت یک اسید می ماده نهایی واکنش قند )3

  شود. در طی فرایند اکسایش پیرووات نهایتا یک مولکول فسفاته دو کربنه حاصل می )4

  د؟شو بیشتري تولید می ATPدر تنفس هوازي، از سوختن گلوکز در کدام مرحله  -158

  قندکافت) 4  ) چرخه کربسA 3) تشکیل استیل کوآنزیم 2  ) زنجیره انتقال الکترون1

 ....................طـور مسـتقیم از انـرژي ناشـی از حرکـت       در میتوکندري به ADPدر حضور اکسیژن انرژي الزم براي افزودن یک گروه فسفات به مولکول  - 159

  شود. تأمین می

  ها در جهت شیب غلظت خود ) پروتون2  غشاء پمپ موجود دردر ها  ) الکترون1

  ) پروتون ها برخالف جهت شیب غلظتH    4به سوي پمپ NADHها از  ) الکترون3

  .................... نیستممکن  -160

  در چرخه کربس مولکول چهار کربنی اولیه مجددا ساخته شود.) 1

  شود. در ماده زمینه سیتوپالسم تولید  Aها، استیل کوآنزیم  اي ) در هوهسته2

  شود. اي سیتوپالسم منجر  اي چشم به تولید اسید در ماده زمینه در گیرنده استوانه قندکافتیند ا) فر3

  ) ورود پیرووات به راکیزه به پروتئین غشایی خارجی میتوکندري نیاز داشته باشد.4

  ......................در طی تنفس هوازي  - 161

  شود. در چرخه کربس اکسیژن مصرف می )2  گیرد. گلوکز فقط در چرخه کربس صورت می تجزیه )1

  شود. دار ساخته می نیتروژنتنها دونوع مولکول  )4  .شود تجزیه CO2هاي مولکول تشکیل حد تا باید گلوکز مولکول )3

  ......................در طی زنجیره انتقال الکترون  -162

  غشایی ساخته شده است.   غشایی و بیرون ساز از دو بخش درونATPآنزیم  )2  یابند. ها در فضاي داخلی راکیزه تجمع می پروتون )1

  باشد. می FADH2دومین گیرنده الکترون )4  یابد. تنها یک الکترون انتقال می NADHاز هر مولکول  )3

  خته اي زیر درون فضاي داخلی راکیزه رخ میدهد؟  چند مورد از واکنش هاي تنفس یا -163

  ج) تولید بنیان پیروویک اسید        ب) بازسازي ترکیب چهارکربنه    الف) تولید استیل

  CO2و) مصرف         NADHهـ) تولید    FADH2د) تولید

 ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  یستم ایمنی در اثر سوءتغذیه چیست؟  علت تضعیف س -164

  تامین انرژي فقط از گلوکز )2    افزایش قندهاي کبدي )1

  کاهش منابع معمول براي تولید انرژي )ADP  4ها براي تولید  تجزیه پروتئین )3

  ......................درون بدن  ADPبا افزایش میزان  -165

  ابد.ی تولید استیل افزایش می )2  شوند.   هاي چرخه کربس و اکسایش پیرووات مهار می آنزیم )1

  یابد. میزان گلوکز موجود در کبد و پیرووات بدن کاهش می )4  یابد.   هاي غشایی زنجیره انتقال الکترون کاهش می فعالیت پروتئین )3

  کدام یک از مانع هاي برگشت ادرار از جنس ماهیچه نیست؟ -166

  ) بنداره داخلی میزناي4  ) دریچه انتهاي میزناي3  ه) دریچه انتهاي میزرا2  ) بنداره خارجی میزراه1
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  شود. ......................سبب  ......................فراوان در  ......................در انسان سالم وجود  رسد نمیبه نظر  -167

  کلیه ـ نفوذپذیري بهتر   هاي مویرگ تمامهاي ـ اطراف  ) پودوسیت1

  افزایش بازجذب مواد به خونهاي مکعبی شکل نفرون ـ  هاي ـ یاخته ) میتوکندري2

  باال رفتن مصرف انرژي زیستینزدیک ـ  خوردة پیچ لولۀهاي ریزپرزدار ـ  ) یاخته3

  تراوش خونابهاي کالفک ـ  مویرگ دهندة تشکیلهاي  ) منافذ بزرگ ـ بین یاخته4

  درستی بیان شده است؟ چند مورد از جمالت زیر به -168

  گیرد. شوند و هیچ انتخاب دیگري صورت نمی اد براساس اندازه وارد گردیزه میدر تراوش موالف) 

  نزدیک بازجذب می شود. خوردة پیچب) مواد ورودي به نفرون ابتدا از طریق لوله 

  کند. به درون لوله ادرار ترشح می ATPرا با مصرف  Hطور حتم ج) یاخته دیواره نفرون به

  دار که سمیت دارند، در آدمی حاصل سوختن اسیدهاي آمینه هستند. اد دفعی نیتروژند) مو

  یک) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1

درستی بیان  ، به»است  که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه دارند تشکیل شده ها اي از کانال که از شبکهسامانه دفعی «کدام گزینه در مورد  -169

  شده است؟

  ترین بخش یاخته با مایعات بدن در ارتباط است. ) حجیم2  .کند ها مواد دفعی را به سمت منفذ دفعی هدایت می ضربان مژه) 1

  باشد. دار می كژهاي م این سامانه داراي قیف) 4  باشد. کار اصلی این سامانه دفع نیتروژن می) 3

  ......................گفت  توان نمی - 170

  شود. مخاطی پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می هاي آب شیرین با ماده بدن ماهی) 1

  هاي متصل به هم است. اي از کانال ) در پالناریا برخالف کرم خاکی، سامانه دفعی شبکه2

  در ارتباط است. با سیستم تنفسی) در کرم خاکی برخالف میگو، سامانه دفعی 3

  مزي نقش دارد.ماهی، بخشی از روده در تنظیم اس ) در ملخ همانند سفره4

  توان گفت ................ می -171

  باشد. چربی کلیه حفاظی در برابر ورود میکروب به درون کلیه می )2  باشد. مهره ستون فقرات می 4طول هرکلیه تقریبا به اندازه  )1

  کلیه راست توسط دو دنده احاطه شده است. )4  منفذ میزناي در حاشیه لگنچه قرار دارد.  )3

  شود.  مشاهده می  ......................ی کلیه به ترتیب از خارج به داخل در برش طول -172

  کپسول کلیه، انشعابی از سرخرگ و سیاهرگ، بخش قشري، یک هرم کلیه، لگنچه )1

  کپسول کلیه، بخش قشري، انشعابی از سرخرگ و سیاهرگ، یک هرم کلیه، لگنچه )2

  ابی از سرخرگ و سیاهرگ، لگنچهکپسول کلیه، بخش قشري، یک هرم کلیه، انشع )3

  کپسول کلیه، انشعابی از سرخرگ و سیاهرگ، یک هرم کلیه، بخش قشري، لگنچه )4

   ......................تولید ادرار  ......................در مرحله  - 173

  شود. می تأمین خوناسمزي  فشار از مواد، خروج براي الزم نیروياول ـ  )1

  شود. دون صرف انرژي انجام میدوم ـ انتقال آب ب )2

  شود. دوم ـ میزان اسیدیته خون تنظیم می )3

  دهد. سوم ـ جداسازي مواد براساس فشار اسمزي آن ها رخ می )4

  می باشد؟ نادرستچند مورد از عبارات زیر  -174

  باشد.  ترین الیه پوست می شود مربوط به بیرونی الف) چرمی که از پوست حیوانات درست می

  کند. می ترشح مخاطی ماده نام به را چسبناکی ماده و است شده تشکیل پوششی بافت از آستري پیوندي با بافت یک زا مخاط ب)

  چنین اشک وجود دارد. ج) لیزوزیم در ترشحات فوقانی ترین قسمت دستگاه گوارش و هم

  ها است.  دهنده دفاع بدن در برابر میکروب میکروبی نشان هاي بیماري به ابتال از پس یافتن بهبودي یا نشدن بیمار در انسان بدن د) توانایی

  اند.   ها به آن چسبیده هاي مرده تشکیل شده است که میکروب ترین سطح بدن از یاخته هاي بیرونی ترین یاخته هـ) درونی

  ) پنج4  ) چهار4  ) سه2  ) دو1
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  ......................توان گفت  می - 175

  کرد.  باشد تحقیق می اف که اساسا داراي ایمنی اختصاصی می) مچینکوف روي جانداري با سطح شف1

  گیرد.  هاي لنفاوي صورت می هاي درون گره هاي قرمز مرده طحال و کبد توسط درشتخوار ) از بین بردن گویچه2

  باشد. هاي سفید می ها و خروج از خون مخصوص همه گویچه ) توانایی عبور از دیواره مویرگ3

  شوند.   هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباطند یافت می اي فقط در بخش هاي دارینه ) یاخته4

  باشد؟ می نادرستهاي سفید  هاي زیر در مورد گویچه چند مورد از عبارت -176

  باشند. هایی چابک داراي مواد دفاعی اندك می الف) نوتروفیل: یاخته

  زا را برعهده دارد.   ب) بازوفیل: وظیفه پاسخ به مواد حساسیت

  کند.   خواري نیستند حمله می زا که قابل بیگانه ج) ائوزینوفیل: به عوامل بیماري

  توانند سبب نفوذپذیري بیشتر عروق شوند. د) ماستوسیت: می

  کنند. هـ) مونوسیت: بسته به موقعیت خود تغییر می

  ) صفر4  ) یک3  ) دو2  ) سه1

  ؟باشد نمیفعال کردن پادگن توسط پادتن  هاي غیر کدام یک از روش - 177

  سازي عامل بیگانه ) خنثی2  هاي خط دوم دفاع غیراختصاصی   ) فعال کردن پروتئین1

  ها ) محلول کردن پادگن4    ها به یکدیگر ) چسباندن میکروب3

  است؟ بیان نشدهکننده، صحیح  کدام گزینه در مورد هر لنفوسیت عمل -178

  ی توانایی از بین بردن عامل کزاز را دارد.) به نوع2  دهد. خوارها را افزایش می ) در شرایطی فعالیت درشت1

  در دفاعی نقش دارند که براي شناسایی پادگن و تکثیر به زمان نیاز دارند.) 4  شوند. متعلق به سومین خط دفاع بدن می )3

  ......................در سیستم ایمنی بدن انسان  -179

  شود. یت میشود که سبب ایجاد حساس ) تحمل ایمنی نوعی اختالل محسوب می1

  کند.  ارتباط برقرار می Tهاي  و سایر لنفوسیت Bهاي  کننده بین عملکرد لنفوسیت عمل Tهاي  ) لنفوسیت2

  کنند. خواري نمی کشنده مستقیما یاخته سرطانی را بیگانه Tهاي  هاي کشنده طبیعی همانند لنفوسیت ) یاخته3

  شوند.   هاي بدن تکثیر می تهمه لنفوسی ،) پس از اتصال گیرنده لنفوسیت به پادگن4

   ....................گفت  توان نمی -180

  هاي ترشح شده در پاسخ به ویروس به خط دفاعی مربوط به واکنش عمومی اما سریع ارتباط دارند. ) اینترفرون1

  هاي سفید بدون دانه خارج شده از خون نقش دارند. ) در پاسخ التهابی برخالف تب گروهی از گویچه2

  کنند. هاي خون عبور می ها به روش تراگذاري از دیواره مویرگ بدن انسان هر گویچه سفید خون که میان یاخته بدون دانه و هسته تکی دارد همانند نوتروفیل) در 3

  دهد. سیستم ایمنی در ریه را کاهش می عالیتویروس آنفوالنزاي پرندگان در انسان ف) 4

  ....................ژن  نتیدر دومین برخورد یک انسان با یک نوع آ -181

  ژن را دارند. خاطره توانایی اتصال به چندین آنتی Bهاي  خاطره برخالف سلول Tهاي  ) سلول1

  کنند. خاطره تقسیم شده و یک نوع سلول ایجاد می Tهاي  خاطره همانند سلول Bهاي  ) سلول2

  ژنی را دارند. هایی با همان نوع گیرنده آنتی ولسلتولید خاطره توانایی  Bهاي  خاطره همانند سلول Tهاي  ) سلول3

  هاي سرطانی نقش دارند. کنند که در مبارزه با سلول هایی ایجاد می خاطره سلول Tهاي  خاطره برخالف سلول Bهاي  ) سلول4

  کند.  حمله می  ......................و  ......................به ترتیب سیستم ایمنی به  2اس و دیابت نوع  ام  هاي خود ایمنی در بیماري -182

  اي   ـ هیچ یاخته پیشانی مغز) میلین یاخته عصبی لوب 2  ) میلین یاخته عصبی پوست ـ یاخته تولید کننده انسولین  1

  کننده انسولین ) میلین یاخته عصبی نخاع ـ یاخته تولید4  ) میلین یاخته عصبی دستگاه گوارش ـ یاخته گیرنده انسولین  3
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  یح را انتخاب کنید؟گزینه صح -183

  شوند. عنوان غیر خودي شناسایی می هاي خودي به ) در بیماري ایدز همانند مالتیپل اسکروزیس یاخته1

  باشد. تر می در مرحله سوم ایمنی اختصاصی، پاسخ در برخورد اول نسبت به پاسخ در برخورد دوم شدیدتر و سریع) 2

  هاي انواع دیگر کمتر است. ها اثرگذار است و تأثیر آن بر میکروب نوع خاصی از میکروب دستگاه ایمنی برهر پاسخ ) در دفاع اختصاصی 3

  تواند سبب مرگ فرد مبتال شود. به تنهایی نمی HIVخود ویروس ) 4

  را انتخاب کنید. نادرستگزینه  -184

  صی دخالت دارند.ها هم در دفاع اختصاصی و هم در دفاع غیراختصا سفید همانند پروتئین هاي ) گلبول1

  هاي تغییر کرده خودي شرکت داشته باشد. تواند در شناسایی یاخته می T) لنفوسیت 2

  شوند. رانی می هاي محتواي آنزیم برون فورین، ریزکیسهوهاي محتواي پر رانی ریزکیسه هاي سرطانی پس از برون ) در حمله یاخته کشنده طبیعی به یاخته3

  ها را دارد. ارج و سپس در زائده آپاندیس مستقر می شود توانایی شناسایی عوامل بیگانه و سرکوب آن) هر لنفوسیتی که از خون خ4

  . .....................کزاز  ضدواکسن کزاز همانند سرم  -185

  کند.  ) ایمنی در برابر ویروس کزاز ایجاد می2  باشد.   ) حاوي پادتن آماده علیه کزاز می1

  شود.  خواري عامل کزاز درون بدن می ) در نهایت سبب بیگانه4    کند.  ) ایجاد ایمنی غیرفعال می3

  ))1یازدهم (فصل پایه ) ـ تا ابتداي بازتاب موج 3دوازدهم (فصل پایه فیزیک (

به فنري با ثابت  g500جسمی به جرم  -186
N

k
m

 دهـد.   کاکی حرکت هماهنگ ساده انجام میبسته شده است و روي سطح افقی بدون اصط 1800

دهد؟ ( ثانیه چند نوسان کامل انجام می 2این جسم در مدت  3(  

1 (10  2 (20  3 (5  4 (60  

ثانیه،  5/0 اي مطابق شکل زیر است. کمترین تندي متوسط نوسانگر در یک بازه زمانی دلخواه به مدت ـ زمان حرکت هماهنگ سادهنمودار مکان   -187

2/متر بر ثانیه است؟ ( تقریبا چند سانتی 1 4(  

1 (4  

2 (18  

3 (3  

4 (6  

  است؟چند  t2تا t1نمودار مکان ـ زمان یک حرکت هماهنگ ساده مطابق شکل زیر است. اندازه سرعت متوسط متحرك در بازه زمانی - 188

1 (5/2  

2 (5/1  

3 (2  

4 (3  

  چند ژول است؟ xاي مطابق شکل زیر است.  هاي جنبشی و پتانسیل کشسانی برحسب سرعت نوسانگر هماهنگ ساده نمودار انرژي -189

1 (8/1  

2 (4/2  

3 (2/1  

4 (8/0  
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ثانیـه   8کاهش دهیم، در مـدت   cm20 دهد. اگر طول آونگ را نسبت به حالت قبل نوسان کامل انجام می 20ثانیه،  24اي در مدت  آونگ ساده -190

دهد؟ ( چند نوسان کامل انجام می
m

g
s

 2
2

(  

1 (20  2 (10  3 (25  4 (6  

  کند؟ عمق از چپ به راست در حال انتشار است. طول موج از چپ به راست چگونه تغییر می مطابق شکل موجی عرضی روي سطح آب کم -191

  

  ماند. ابت می) ث1

  یابد. ) کاهش می2

  یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می3

  یابد. ) ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می4

  

با تندي  cm30و طول موج  mm6یک موج عرضی با دامنه -192
m

s
یشینه تندي نوسان هر ذره تار، چند متر بـر  شود. ب در یک تار منتشر می 50

  ثانیه است؟

1(4    2(    3(2    4(
2

3
    

  است؟ نادرستکدام گزینه  -193

  است.) تندي انتشار امواج عرضی در یک محیط، بیشتر از امواج طولی 1

  هاي الکترومغناطیسی براي انتشار نیاز به محیط مادي ندارد. ) موج2

  ) انرژي یک موج مکانیکی با مربع دامنه و مربع بسامد نسبت مستقیم دارد.3

  کند. ) تندي صوت در یک محیط، با افزایش دما، افزایش پیدا می4

اي بـه ترتیـب   امواج لرزه Sو  Pنگاري رخ داه است. اگر تندي امواج  از محل لرزه km3600اي در فاصله لرزه زمین -194
km

s
و 8

km
/

s
4 باشـد،   5

  است؟  نگار رسیده به محل لرزه Sچند ثانیه زودتر از امواج  Pامواج 

1 (350  2 (360  3 (250  4 (300  

در ریسمانی به چگالی  -195
g

cm3
است. اگر نیروي کشـش ایـن    cm30هرتز ایجاد شده و فاصله دو ستیغ مجاور هم 200موج عرضی با بسامد  20

  متر مربع است؟ باشد، سطح مقطع این ریسمان چند میلی N72ریسمان

1 (5/0  2 (25/0  3 (2  4 (1  

تار،سرعت انتشار موج عرضی در یک  - 196
m

s
است. نیروي کشش این تار را چند درصد افزایش دهیم تا سرعت انتشار موج در آن به 100

m

s
  برسد؟ 110

1(10    2(21    3 (21  4 (10  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »11«صفحه                                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

Aتندي انتشار موج باشـد،  vبسامد موج و  fشوند. اگر  ط منتشر میدر یک محی Bو  Aدر شکل زیر دو موج مکانیکی  -197

B

f

f
Aو 

B

v

v
بـه ترتیـب از    

  اند؟ راست به چپ کدام

1 (
1

2
  ،1  

2 (2 ،
1

2
    

3(
1

2
 ،

1

2
  

4 (2  ،1  

  کند؟ (اتالف انرژي صوت ناچیز است.) با نزدیک شدن به یک چشمه صوتی، بلندي و ارتفاع صوت به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می -198

  یابد یابد، افزایش می ) کاهش می2    یابد یابد، افزایش می ) افزایش می1

  ماند یابد، ثابت می هش می) کا4    ماند یابد؛ ثابت می ) افزایش می3

کند. اگر مساحت پرده گوش این شخص  بل را دریافت می دسی 80پرده گوش شخصی، امواج صوتی با تراز شدت صوت  -199 56 متر مربع باشد،  10

رسد؟ ( دقیقه چند ژول انرژي صوتی به گوش این شخص می 3در مدت 
W

I
m

 12
2

10(  

1(/  61 08 10    2(/  91 08 10    3( 96 10    4( 66 10    

  در کدام گزینه طول موج احساسی توسط شونده (ناظر) با طول موج چشمه برابر است؟ -200

1 (   2(  3 (  4 (  

  است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از گزینه -201

  ر الکتریکی هر جسم همواره مضرب درستی از بار بنیادي است.) با1

  شود. شود بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می ) بار الکتریکی خلق یا نابود نمی2

  ها بستگی ندارد. کنند، به اندازه آن ) نوع باري که دو جسم بر اثر مالش پیدا می3

  شوند. هاي الکتروسکوپ ابتدا به هم نزدیک و سپس از یکدیگر دور می تیغه ) با نزدیک شدن یک میله مثبت به الکتروسکوپ مثبت،4

هاي در شکل زیر برآیند نیروهاي الکتریکی وارد بر هر یک از بارهاي الکتریکی صفر است. نسبت -202
x

r
و 

q

q
3

2

  از راست به چپ کدام است؟ 

1 (2  ،9-  

2 (2  ،9  

3(
3

2
  ،9-  

4 (
3

2
 ،9  

qنام دو بار الکتریکی هم -203 , q C 2 1 کنیم،  اضافه q2را برداشته و به بار  q1درصد از بار 20کنند. اگر  بر هم وارد می F، نیروي rدر فاصله  15

  چند میکروکولن است؟ q2یابد. مقدار اولیه درصد افزایش می 60بدون تغییر فاصله نیروي متقابل بین این دو بار 

1 (5  2 (2  3 (3  4 (6  
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qاند. اگر اي قرار گرفته هاي مساوي از هم بر روي محیط دایره اندازه در فاصله بار هم 8مطابق شکل زیر  - 204 C 2    باشد، برایند نیروهـاي وارد بـر

کدام است؟ ( SIدر  cm2بار موجود در مرکز دایره به شعاع
Nm

k
c

 
2

9
2

9 10(  

1(i j 90 90
 

    

2(i j90 90
 

    

3(i j 180 180
 

    

4(i j180 180
 

    

برحسب فاصله از بار، به صورت شکل زیر است. به ترتیـب از راسـت بـه چـپ      qاي  نمودار بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بار الکتریکی نقطه -205

چند  E1چند نانوکولن است و qبزرگی بار 
KN

c
باشد؟ ( می 

Nm
k

c
 

2
9

2
9 10(  

  98و  6/9) 1

  96و  8/9) 2

  6/9و  6/9) 3

  98و  8/9) 4

  باشد؟ دهنده یک میدان یکنواخت می هاي زیر نشان کدام یک از شکل - 206

  
  »ب«ـ » هـ«ـ » الف) «4  »د«ـ » هـ«ـ » الف) «3  »هـ«ـ » الف) «2  »الف«) فقط 1

، انـرژي پتانسـیل   ......................کنـد   اندازه نیرویی که میدان الکتریکـی بـر آن وارد مـی   جا شود،  جابه Bتا  Aاگر یک ذره با بار منفی از نقطه  -207

  یابد. می ......................و پتانسیل الکتریکی  ......................الکتریکی 

  ) ثابت، افزایش، افزایش1

  ) کاهش، افزایش، کاهش2

  ) ثابت، کاهش، کاهش3

  اهش) ثابت، افزایش، ک4

qو بار الکتریکی g200مطابق شکل یک کره کوچک به جرم -208 C  1    در محلی که میدان الکتریکی یکنواخت وجـود دارد، از نقطـهA   رهـا

شود و با تندي می
m

v
s

 وده و بزرگی آن چند نیوتون بر کولن است؟ (از مقاومت رسد. جهت میدان الکتریکی به کدام طرف ب می Bبه نقطه  10

هوا صرف نظر کنید،
N

g
kg

 10(  

) به طرف باال،1 66 10    

) به طرف باال،2 63 10    

) به طرف پایین،3 66 10    

) به طرف پایین،4 63 10    
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باشـد، ظرفیـت خـازن     C30شود. اگر بار اولیه خازن برابر می 9ولت اضافه شده و انرژي ذخیره شده در آن  4اختالف پتانسیل دو سر خازنی  -209

  چند میکروفاراد است؟

1 (15  2 (30  3 (10  4 (20  

/پر شده است. اگر  2الکتریک  و بین صفحات آن با عایقی به ثابت دي cm2400مساحت سطح مشترك صفحات خازنی  -210 C1 بار الکتریکـی   6

در آن ذخیره شده باشد، اندازه میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن چند ولت بر متر است؟ (
C

Nm

  
2

12
2

8 10(  

1(/  62 5 10    2( 64 10    3(/  52 5 10    4( 54 10    

  ز))انگی اي شگفت تا ابتداي نفت هدیه 1) ـ پایه یازدهم (فصل 77ها و جامد یونی (صفحه  تا ابتداي چینش یون 3شیمی (پایه دوازدهم (فصل 

  است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -211

  ها است.   ها و صخره هاي اصلی بسیاري از سنگ ز سازنده) سیلیس یکی ا1

  شود. هاي سنگی می ) وجود اکسید سیلیسیم باعث استحکام سازه2

  اي آب و سیلیس مشابه است.   ) ساختار ذره3

  شود.  یافت می SiO2) در شن و ماسه4

ترتیب از راست به چپ، چند گرم آمونیـوم   درصد جرم آن را نیتروژن تشکیل دهد، به 14براي تهیه یک کیلوگرم مخلوط شیمیایی ویژه که باید  -212

K)سولفات و چند گرم پتاسیم کلرید را باید با یکدیگر مخلوط کرد؟ , Cl / , S , O , N : g mol )139 35 5 32 16 14          

1 (340 ،660  2 (440 ،560  3 (560 ،440  4 (660 ،340  

H)هستند؟ نادرستدهد، کدام گزینه زیر  ان میبا توجه به جدول زیر که مواد سازنده خاك رس را نش -213 , Na , O : g mol )11 23 16        

SiO2   Al  ماده O2 3   H O2   Na O2   Fe O2 3   MgO دیگر مواد  

  1/0  44/0  96/0  24/1  32/13  74/37  20/46  درصد جرمی

  گرم سدیم اکسید وجود دارد.  4/12) در یک کیلوگرم از این خاك رس، 1

  اکسید است.   (III)) سرخ فام بودن این نوع خاك رس به علت وجود آهن 2

  شود.  یه کاسته میگرم از جرم یک کیلوگرم خاك رس اول 2/133، حدود C100) با حرارت دادن تا دماي باالي3

  ) همه مواد سازنده خاك رس به صورت اکسید هستند. 4

باشـد، درصـد    Bدو برابر جرم اتمی  Aوجود دارد. اگر جرم اتمی  B، سه اتم Aازاي هر اتم  به Bو  Aدر هر مولکول از یک ترکیب شامل عناصر  -214

 در آن چقدر است؟ Aجرمی 

1(
200

3
    2(

300

2
    3(

200

5
    4(

300

5
    

 درستی صورت گرفته است؟  هاي زیر به چه تعداد از مقایسه -215

  سیلیسیم   >ب) نقطه ذوب: الماس       سیلیسیم >آ) سختی: الماس

Siپی پیوند:ت) میانگین آنتال  سیلیسیم خالص   >پ) درصد فراوانی در طبیعت: سیلیس  Si Si O     

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک1

www.konkur.in

forum.konkur.in



آزمایشی پیشروي آزمون ـ تجربی دفترچه                                                                        »14«صفحه   
                  

 محل انجام محاسبات

 
 

  ها صحیح است؟  با توجه به شکل داده شده، کدام عبارت -216

  شود.  ) در ساخت مته استفاده می2) در مغز مداد و از ماده (1الف) از ماده (

  ) بیشتر است. 1ب) چگالی ماده (

  ) بیشتر است. 1گرمی از ماده ( هاي موجود در یک نمونه یک پ) شمار اتم

  هاي متصل به یک اتم معین از دو ماده برابر است.  ت) شمار اتم

 ) ب  4  ) ب ـ پ ـ ت3  ) ب ـ پ2  ) الف ـ ت1

 کدام گزینه زیر درست است؟  -217

  ترین اکسید موجود در پوسته زمین است.   هاي ناخالص فراوان ) کوارتز از جمله نمونه1

  شود.  ها استفاده می رها و عدسی) از ماسه در ساخت منشو2

  ) کوارتز داراي خواص نوري ویژه است.  3

  ) کوارتز برخالف ماسه داراي مقاومت گرمایی قابل توجهی است.  4

 ترتیب از راست به چپ جزو مواد مولکولی و مواد کوواالنسی هستند؟   چه تعداد از مواد زیر به -218

  »افیت ـ گاز کلر ـ سیلیسهیدروژن فلوئورید ـ نمک خوراکی ـ الماس ـ گر«

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

 است؟ نادرستکدام مطلب در مورد گرافن  -219

  اند. هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده ) تنها یک الیه از گرافیت است که در آن اتم1

  آن هر اتم کربن بین سه حلقه مشترك است.اند که در  هاي شش گوشه تشکیل داده هاي کربن در آن حلقه ) اتم2

  برابر فوالد شود. 100) الگویی مانند کندوي زنبور عسل دارد که باعث شده مقاومت کششی آن حدود 3

  پذیر و شفاف است. ) یک جامد کوواالنسی دو بعدي ست که مانند گرافیت انعطاف4

 هاي زیر درست هستند؟ یک از عبارت کدام -220

  هاي خود دارد.   ساختاري سه بعدي از اتمآ) یخ همانند الماس 

  اند.  ها با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده ب) در یخ همانند سیلیس همه اتم

  پ) مواد با ساختار کوواالنسی مثل بوتان دیرگداز هستند.  

  ت) رفتار فیزیکی یک ماده مولکولی به نوع و قدرت نیروهاي بین مولکولی آن وابسته است. 

  ) پ ـ ت  4  ) آ ـ پ3  ) ب ـ پ2  ـ ت   ) آ1

 در کدام گزینه زیر هر دو ماده ناقطبی هستند؟ -221

( H , C , N , O , F , Si , S , Cl)1 6 7 8 9 14 11 17   

1(CS CH Cl2 2 2    2(PCl NF3 3    3(SO SiF3 4     4(NH C H3 2 4    

 ؟  کند میدرستی کامل  بهکدام گزینه، گزاره زیر را  - 222

( H , S , C , F , Cl)1 16 6 9 17   

  .» .....................گیري  در میدان الکتریکی جهت SO2.....................، .....................مولکول «

1(CH Cl3 2  کند ـ برخالف ـ نمی (HCl 3   کند ـ مانند ـ می(Cl2 4  کند ـ مانند ـ نمی(CCl4 کند ـ برخالف ـ می  

 است؟ نادرستکدام گزینه  bو  aهاي  با توجه به دو نقشه پتانسیل مولکول -223

  اکسید باشد.   تواند براي مولکول گوگرد تري می a) مولکول 1

  هاي هیدروژن داراي بار جزئی منفی هستند.  اك باشد، اتمنقشه پتانسیل آمونی b) اگر مولکول 2

  مولکولی قطبی است.   b) مولکول 3

  شود.   ، مسیر جریان منحرف نمیaاي باردار کنار باریکه جریانی از مولکول  ) با قرارگیري میله شیشه4
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 اکسید است؟  ساختار کدام ماده زیر از حیث خطی بودن، مشابه ساختار مولکول کربن دي -224

  سولفید    ) هیدروژن4  ) کلروفرم3  ) آب2  ) کربونیل سولفید1

  است؟  نادرستهاي زیر  با توجه به جدول زیر چه تعداد از گزاره -225

  همانند آب در دماي اتاق به حالت مایع است.  HFآ) 

  در گستره دمایی بیشتري حالت مایع دارد.  N2به نسبت HFب) 

توهـاي خورشـیدي   پ) در فناوري پیشرفته براي تولید انـرژي الکتریکـی از پر  

  عنوان شاره تولیدکننده بخارداغ استفاده کرد. به NaClتوان از  می

  است.  HFتر از  قوي NaClت) نیروهاي جاذبه میان ذرات سازنده 

  ) چهار  4  ) سه  3  ) دو 2  ) یک  1

و  ......................و عناصـر   پذیرنـد  در اثـر ضـربه شـکل    ......................و  ......................در بین عناصر دوره چهـاردهم جـدول تنـاوبی عناصـر      -226

 ها از راست به چپ خوانده شوند.)  رسانایی الکتریکی کمی دارند. (گزینه ......................

1(Si Pb Ge Sn      2(Si Ge Sn Pb      3(Ge C Si Pb      4(Sn C Ge Pb      

 است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -227

    و بیشتر از فسفر است. Alکمتر از  Si) رسانایی الکتریکی 2    است. Naو کمتر از  Alبیشتر از  Mg) خصلت فلزي 1

    فسفر است. و بیشتر از Mgکمتر از  Al) تمایل به از دست دادن الکترون 4    و کمتر از گوگرد است. Si) درخشندگی عنصر فسفر بیشتر از 3

  ها خوانده شود.)  هاي زیر کدام است؟ (از راست به چپ پاسخ پاسخ درست پرسش - 228

  گیرند؟ آ) عناصر با چه ویژگی مشترکی در یک گروه از جدول تناوبی قرار می

  اي براساس کدام ویژگی عناصر شکل گرفته است؟  ب) جدول دوره

  ابه یکدیگر است؟پ) آیا شمار الکترون الیه ظرفیت همه گازهاي نجیب مش

  ) شمار الکترون الیه ظرفیت ـ عدد اتمی ـ بله2  ) آرایش الکترونی الیه ظرفیت ـ عدد جرمی ـ خیر1

  ) آرایش الکترونی الیه ظرفیت ـ عدد اتمی ـ خیر4  ) شمار الکترون الیه ظرفیت ـ عدد جرمی ـ بله  3

  است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام B14و A19پیرامون دو عنصر - 229

  جدول تناوبی جاي دارد.  sدر دسته  Aو عنصر  pدر دسته  B) عنصر 1

  بیشتر است.   Bاز عنصر  A) خاصیت فلزي عنصر 2

  یک نافلز است.   Bفلز و  A) عنصر 3

4 (A که عنصر  در گروه اول و دوره چهارم قرار دارد، درحالیB اردهم و دوره سوم قرار دارد.  در گروه چه  

  یابند؟  هاي زیر در گروه فلزات قلیایی با افزایش عدد اتمی افزایش می چه تعداد از ویژگی -230

  ب) فعالیت شیمیایی     آ) شعاع اتمی

  ت) خصلت فلزي   پ) تمایل به از دست دادن الکترون 

  ) یک  4  ) دو 3  ) سه  2  ) چهار  1

  است؟ نادرستکدام گزینه  -231

  هاي وابسته به اتم از جمله شعاع قابل توضیح است.   تناوبی براساس کمیت ) روندهاي1

  یابد.   ها افزایش می یابد و پروتون ها کاهش می یابد، چون تعداد الیه ) در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش می2

  یابد.   ها افزایش می ها به علت افزایش الیه ) در یک گروه از باال به پایین شعاع اتم3

  یابد.   کند، بیشتر شده و شعاع کاهش می ها وارد می اي که هسته به الکترون ها جاذبه ) در هر دوره با افزایش تعداد پروتون4

 STPلیتر گاز هیدروژن در شرایط  36/3گرم گرد آهن داراي ناخالصی زنگ آهن با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید  10اگر در واکنش کامل  -232

  دهد؟ چند درصد جرم این نمونه را زنگ آهن تشکیل می آزاد شود،

Fe(s) H SO (aq) FeSO (aq) H (g)  2 4 4 2   

Fe O (s) H SO (aq) Fe (SO ) (aq) H O(l)  2 3 2 4 2 4 3 23 3   

(Fe , O : g mol )156 16      

1 (12  2 (14  3 (16  4 (18  

)نقطه ذوب  ماده C)   نقطه جوش( C)  

N2   210   196   

HF 83   19  

NaCl  801  1413  
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  درست است؟ Xهاي زیر پیرامون عنصر  اد از گزارههم دوره است. چه تعد Z12هم گروه و با Y35با Xعنصر  -233

  دهد.   ب) در دماي اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می    است.  pآ) جزو عناصر دسته 

lپ) شمار الکترون با    دهد.   ت) جریان برق و گرما را از خود عبور نمی  است.  10در آن برابر  2

  ) چهار  4  سه  ) 3  ) دو 2  ) یک  1

Liاگر در واکـنش  - 234 N(s) H O(l) LiOH(aq) NH (g)3 2 3   ،5/0         باشـد،   %80مـول لیتـیم نیتریـد مصـرف شـود و بـازده واکـنش

  دهد؟ واکنش می HClهاي واکنش در مجموع با چند مول  فرآورده

(Li , N , O , H : g mol )     17 14 16 1   

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

X51نوترون و الکترون در اگر اختالف شمار -235 3  باشد، شمار الکترون با 8برابرl    کدام است؟  X2در 2

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

درصد چند گرم آهن مذاب حاصل  80لوص گرم فلز آلومینیم با خ 54درصد باشد، از واکنش  90که بازده درصدي آن  در واکنش ترمیت درصورتی - 236

Fe)شود؟ می , Al , O : g .mol )   156 27 16    

1(/80 64    2(/89 6    3(/71 26    4(/79 17    

Aآرایش الکترونی کاتیون -237 2 وB 3 هاي به ترتیب به زیرالیهd13 وd73 هـا   توان به عنصـر آن  ختم شده است. کدام عددهاي اتمی زیر را می

  نسبت داد؟

 28و  23) 4  27و  23) 3  27و  21) 2  28و  21) 1

 است؟ نادرستکدام گزینه زیر  -238

  شود.  کلرید رسوب سبز رنگ حاصل می (II)یم هیدروکسید با آهن ) از واکنش محلول سد1

FeO(s)) واکنش2 Na(s)


 2 شود.  طور طبیعی انجام می به  

  ) فلز آهن در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد. 3

  کنند.  می مبارکه استفاده اکسید با کربن در فوالد (II)) براي استخراج آهن از واکنش آهن 4

  کدام گزینه درست است؟ -239

  ) تمایل تبدیل به کاتیون در آهن بیشتر از سدیم است.  1

  ) سرعت واکنش در هواي مرطوب در روي بیشتر از نقره است.  2

FeO(s)) در واکنش3 C(s)


 ها کمتر است.   ها از فرآورده دهنده پذیري واکنش ، واکنش  

Na) واکنش4 O(s) C(s)


 2 شود.  طور طبیعی انجام می به  

 است؟  نادرستکدام گزینه زیر  - 240

  شود.  هاي زیستی بیشتري می اکسید و از بین رفتن گونه ) بازیافت فلزات باعث کاهش ردپاي کربن دي1

  ) فلزها منابعی تجدیدناپذیرند.  2

  بیعت است.  ها به ط ) آهنگ مصرف فلزات بیشتر از آهنگ بازگشت آن3

      ) براي پاالیش طال استفاده از گیاهان مقرون به صرفه است.  4
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     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

   شناسیشناسی  زمینزمین

   فیزیک تجربیفیزیک تجربی

   شیمیشیمی

   دیفرانسیلدیفرانسیل

   هندسه / گسستههندسه / گسسته

   فیزیک ریاضیفیزیک ریاضی

   ریاضی اختصاصی (انسانی)ریاضی اختصاصی (انسانی)

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

   اقتصاداقتصاد

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

   علوم اجتماعیعلوم اجتماعی

   و جغرافیاو جغرافیا  تاریختاریخ

   منطقمنطق

    شناسیشناسی  روانروان

    

  

 

  
  

  

  زدهمزدهمـ پایه دواـ پایه دوا) 1/12/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسیفارسی
  13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم: از درس 

 9تا انتهاي درس  6پایه یازدهم: از درس 

 4و  3ـ پایه یازدهم: دروس  3پایه دوازدهم: درس   ))ریاضی و تجربیریاضی و تجربیزبان عربی (زبان عربی (

  4تا انتهاي درس  1ازدهم: از درس ) ـ پایه ی52تا انتهاي (صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 6تا نتهاي درس  4ـ پایه یازدهم: درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

 8تا انتهاي درس  5ـ پایه یازدهم: از درس  9و  8دروس  2پایه دوازدهم: بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61ه از (صفح 2پایه دوازدهم: درس 

 کتاب کار 2و درس  2پایه یازدهم: درس 

 5ـ پایه یازدهم: فصل  4پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((  اتاتریاضیریاضی

 7و  6) ـ پایه دهم: فصول 2و  1(گفتار  6فصل  5پایه دوازدهم: کل فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 6و  5فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

 1تا ابتداي بازتاب موج ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((فیزیک فیزیک 

  شیمیشیمی

  3پایه دوازدهم: کل فصل 

تا  2تا انتهاي فصل و فصل  28انگیز صفحه  اي شگفت تا ابتداي نفت هدیه 1پایه یازدهم: فصل 

 )75ابتداي غذاي سالم (صفحه 

  حسابانحسابان

  )110تا  71(صفحه  4پایه دوازدهم: فصل 

  )36تا  29(صفحه  5) و درس 6تا  1(صفحه  1درس  1پایه یازدهم: فصل 

 )27تا  1(صفحه  1پایه دهم: فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

  )53تا ابتداي انتقال محورها (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  2درس  2ریاضی گسسته: فصل 

  2: فصل 2هندسه 

 1آمار و احتمال: فصل 

 1ـ پایه یازدهم: فصل  3زدهم: فصل پایه دوا  ))ریاضیریاضی((فیزیک فیزیک 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  )80تا ابتداي فعالیت (صفحه  1درس  3و فصل  2درس  2پایه دوازدهم: فصل 

 2تا انتهاي درس  2پایه یازدهم: فصل 

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  )52(تا انتهاي صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس 

  4س تا انتهاي در 1پایه یازدهم: از درس 

 4و  3بخش   اقتصاداقتصاد

 12ـ  9ـ  6ـ  3ـ پایه یازدهم: دروس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

  شناسیشناسی  جامعهجامعه
  7و  6پایه دوازدهم: دروس 

 10تا آخر درس  6پایه یازدهم: از درس 

 9تا نتهاي درس  6ـ پایه یازدهم: از درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
  )93تا ابتداي زمین لغزش (صفحه  5و درس  4ایه دوازدهم: درس پ

 6تا انتهاي درس  4پایه یازدهم: از درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )67تا آخر صفحه  52(از صفحه  8و  7فلسفه دوازدهم: دروس 

  9و  8فلسفه یازذهم: دروس 

 9و  8منطق: دروس 

  7و  6دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  ان عربیزب  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 ه مؤسس گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

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

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
  

  
  باشد و پیگرد قانونی دارد. وي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 
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     »1«صفحه                                                                                   آزمون آزمایشی پیشرويـ  جربیتدفترچه نامه  پاسخ

  فارسی

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

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی اي / فراخ: آسوده جیوهگون:  بان / سیماب هشراع: خیمه ـ سای

به کـار رفتـه   » باغ«در معناي  در بیت چهارم در معناي سوگواري براي امام حسین (ع) است در حالی که در سه بیت دیگر» روضه«ـ » 4« هگزین - 2

  )معنی واژهـ  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس یازدهم (طباطبایی است.

 ها: بررسی سایر گزینهـ » 4« هگزین -3

  سختی و عذاب، گناه وبال»: 1« گزینۀ

  نزدیک ظهر چاشتگاه »: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی ناپسندي تکراهی»: 3« گزینۀ

  ها: ـ بیت سوم غلط امالیی ندارد. بررسی سایر گزینه» 3« هگزین -4

  امال)ـ  ترکیبینژاد) (پایه یازدهم ـ  (طباطبایی صفیر»: 4« گزینۀزایل / »: 2« گزینۀغزا / »: 1« گزینۀ

  )امالـ  ترکیبینژاد) (پایه یازدهم ـ  (طباطبایینادرست نوشته شده است. » حمیت«واژه  ـ» 2« هگزین -5

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » شبه«ـ واژه » 4« هینگز -6

  اثري منظوم است. » مان هراتیسل« سرودة» خورشید خانۀدري به «اثري منثور و » مهرداد اوستا«از » تیرانا«ـ » 2« زینهگ -7

  ـ تاریخ ادبیات) درس دهمنژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  جناس ـ بارم و باري / اشک و رشک» 3« هگزین - 8

  ها: بررسی سایر گزینه ـ ساحل که با دریا تناسب دارد.) 2ـ اطرافم  1ایهام تناسب ( اغراق در اشک / کنار

  جناس (من ـ تن) و اغراق (در ضعیف بودن) دارد اما ایهام تناسب ندارد.»: 1« ینۀگز

  این بیت اغراق ندارد. .جناس تام دارند. شیرین مصراع دوم، ایهام تناسب دارد» شیرین و شیرین»: «2« ینۀگز

  شود. ا ایهام تناسب و اغراق دیده نمیجناس در (زر ـ سر) و (شکَر ـ شکار) وجود دارد ام»: 4« گزینۀ

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایی

  دان استعاره از زلف ـ اغراق در آه کشیدن تشبیه / غالیه ـ دم مجازاً آه / فلک مثل کافوردان شود» 2« هزینگ - 9

  هاي ادبی) یبی ـ آرایهنژاد) (پایه دوازدهم ـ ترک (طباطبایی

لیـل و  «، تضاد دارد به خاطر »ج«، تشبیه است زیرا معشوق از خورشید زیباتر دانسته شده است. »ب«، اسلوب معادله دارد. »الف«ـ » 2« هزینگ -10

  )هاي ادبی آرایه ـ ترکیبی ـ (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمرسد.  ، پارادوکس دارد به خاطر جمعیتی که از دل ویران می»د«و » نهار

استعاره: لعلِ شکربار، استعاره از دهـان اسـت. مجـاز:    تشخیص و استعاره است. » کام صدف«ارزش شدن و  رونق و بی مصراع اول کنایه از بیـ » 1« هزینگ - 11

    .دانست اً کالمتوان مجاز میرا هم » حرف« واژةکه  مجاز نیز هست. گو این» لعل«اي)، مجاز نیز هست، بنابراین  مصرحه استعارةاي ( هر استعاره

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

  واو عطف دارد.» ج«داراي هر دو نوع واو هستند. بیت » و«و » ب«فقط واو ربط وجود دارد. بیت » د«و » الف« مصراعـ در » 4« هزینگ -12

  ـ دستور) دهمنژاد) (پایه دوازدهم ـ درس  (طباطبایی

  عالم دو هرـ در بیت نخست دو صفت وجود دارد: » 1« هنگزی -13

  خاکدان اینگه ـ   آنسر ـ  این»: 2« گزینۀ

  وصف آن همۀنقش ـ  هر»: 3« نۀگزی

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ دستور)  (طباطبایی بوقلمونحال  اینـ  نوماه »: 4« نۀگزی

  ها: سی سایر گزینهبرر فعل اصلی است.» است«ـ در بیت سوم » 3« هگزین -14

  دستور)درس یازدهم ـ ـ  دوازدهمنژاد) (پایه  (طباطبایی سوخته است»: 4« ینۀگز/  ]است[ندیده »: 2« ینۀگز آمده است /»: 1« زینۀگ

  ها: بررسی سایر گزینه ، فعل اسنادي است.»3«در هر دو مصراع گزینه » شد«ـ » 3« هگزین - 15

  شد در معناي فعل اسنادي در معناي رفت / چه شد؟» شد« در سر او شد»: 1« ینۀگز

  فعل اسنادي نخواهد رفت / نخواهد شد در مصراع دوم نخواهد شد در مصراع اول»: 2« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطبایی خون شد: شد، فعل اسنادي است.» / رفت«عمر شد: شد در معناي »: 4« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ دستور) (طباطباییمناداست. » صائب«ـ » 3« هنگزی -16

  مفهوم قناعت تأکید دارند.هاي دیگر و عبارت سؤال، بر  ـ در بیت سوم، به دوري کردن از معشوق اشاره شده در حالی که بیت» 3« هنگزی -17

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی
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 ـ آزمون آزمایشی پیشروي جربیتدفترچه نامه  پاسخ                                                 »2«صفحه 

  ها: بررسی سایر گزینه ، راه نیافتن خطا و زشتی به عالم آفرینش است.»2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2« هگزین -18

  ظاهربینی»: 1« گزینۀ

  سرنوشت تغییرناپذیر»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی) (طباطبایی حاالت عارفتوصیف »: 4« گزینۀ

  ، این است که انسان باید در پی پرورش درون خود باشد و به اصل و نسب خود تکیه نکند.»2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2« هنگزی -19

  ها: بررسی سایر گزینه

  گیرم. ها، ارزش می از شکست»: 1« نۀگزی

  ترك تعلقات »:3« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی توان به اهداف رسید. با شکست می»: 4« نۀگزی

به فدا کردن جان در راه » 4«ـ مفهوم مشترك سه بیت نخست، فدا کردن جان و به فنا رسیدن در راه عشق است در حالی که گزینه » 4« هنگزی - 20

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قرابت معنایی) طبایی(طبا کند. وطن اشاره می

  ها: بررسی سایر گزینه بهبود اوضاع است.» 3« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 3« هگزین -21

  عنایی)نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ قرابت م (طباطبایی ناپایداري ظلم»: 4« نۀگزیناامیدي / »: 2« گزینۀمنّت نپذیرفتن / »: 1«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ، بخشش کردن است.»1« گزینۀـ مفهوم مشترك مصراع اول بیت سؤال و » 1« هگزین -22

  ترك تعلّق»: 2« زینۀگ

  امیدواري به بخشش خدا»: 3« زینۀگ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی قانع به دنبال بخشش دیگران نیست.»: 4« زینۀگ

، به وصـال رسـیدن موضـوع بیـت     »3« نۀگزیبا معشوق زنده بودن و بدون معشوق مردن مطرح است. اما در » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 3« نهگزی - 23

  )ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم است.

  پایداري نیکی مطرح شده است.» 4«و » 2«، »1«ر گزینه هاي موضوع بیت توصیه به نیکی کردن است، در حالی که د» 3«ـ در گزینه » 3« هینگز -24

  )ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

 کند. کید میأـ سه بیت نخست به آشکار بودن عشق در ظاهر عاشق اشاره دارد و بیت چهارم بر زیبایی معشوق ت» 4« زینهگ - 25

  )قرابت معناییـ  یبیترکـ  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

 زبان عربی  

یحـب:   ال») / 4«و » 2«هاي  دارند (رد گزینه بِما یکرَهونَه: به آنچه که آن را ناپسند می») / 4«و » 1«هاي  دوري کن (رد گزینه :ـ ابتَعد» 3«گزینه  -26

  ورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)(پ») 2«و » 1«هاي  کنند (رد گزینه یستَهزئونَ: ریشخند می») / 2«دوست ندارد (رد گزینه 

و » 1«هـاي   أصبحت: شد، گشـت (رد گزینـه  ») / 3«نشَأت: پرورش یافت (رد گزینه ») / 4«و » 1«هاي  زن (رد گزینه ـ هذه المرأةُ: این» 2«گزینه  - 27

  ـ ترجمه)  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سومترجمه نشده » 4«در گزینه » ولکنّها«ضمناً ») / 4«

ضَرَّه بسلوکه: بـا رفتـارش بـه او آسـیب رسـاند (رد      ») / 2«معلم (رد گزینه المعلِّم: ») / 1«گیري کرد (رد گزینه  ـ قام ... بالتَعنُّت: مچ» 4«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 3«و » 1«هاي  گزینه

یسـخَرْ: مسـخره کنـد (رد    ») / 3«أصدقائَه: دوستانش (رد گزینه ») / 4«/ یلمزْ: عیب بگیرد (رد گزینه  »)2«ـ منْ: هرکس (رد گزینه » 1«گزینه  -29

  ـ ترجمه) اول(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ») 2«جاهل: نادان (رد گزینه ») / 4«و » 2«هاي  گزینه

نماید   تحدد: محدود می») / 2«اي دارد (رد گزینه  لکلِّ کاتبٍ: هر نویسنده ») /4«و » 3«هاي  پندارم (رد گزینه کنم، می ـ أظنّ: گمان می» 1«گزینه  -30

  ـ ترجمه) سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه ») 2«سیطرحها: آن را طرح خواهد کرد (رد گزینه ») / 4«(رد گزینه 

هـاي گرانـی بدهـد (رد     ها را به قیمت غالیۀٍ: آن یعطیها بأسعارٍ») / 1«ا (رد گزینه ه المالبِس: لباس») / 2«ـ کاد: نزدیک بود (رد گزینه » 4«گزینه  -31

  ـ ترجمه) اول(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ») 3«و » 2«هاي  گزینه

ارحمنْا: به ما ») / 4«اغفرْ: بیامرز (رد گزینه ») / 3«و » 2«هاي  آمنّا: ایمان آوردیم (رد گزینه») / 4«ـ ربنا: (اي) پروردگار ما (رد گزینه » 1«گزینه  - 32

  ـ ترجمه) اول(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ») 4«و » 2«هاي  کنندگانی (رد گزینه أنت خیرُ الرّاحمینَ: تو بهترین رحم») / 4«رحم کن (رد گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -33

  اگر انسان از گناهش آگاه شود ... »: 1«گزینه 

  بخوان ...  شناسی زیست»: 3«گزینه 

  دوم ـ ترجمه)اول و س و(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دردوست ندارم ... (فعل مضارع است نه اسم تفضیل) »: 4«گزینه 

  دوم ـ ترجمه)اول و س و(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درـ ترجمه درست: و آنچه از خیر انفاق کنید پس ... » 4«گزینه  -34

او را قـرار  ») / 1«براي خـودم: لنَفسـی (رد گزینـه    ») / 4«در زندگی: فی الحیاة (رد گزینه ») / 4«و » 1«ي ها ـ هرکس: منْ (رد گزینه» 3«گزینه  -35

  )تعریب(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ») 2«دهم: أَجعله (رد گزینه  می
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     »3«صفحه                                                                                   آزمون آزمایشی پیشرويـ  جربیتدفترچه نامه  پاسخ

  ترجمه متن: 

عالوه  کند. قطعاً کتاب دوست روزهاي تنهایی است به نیاز نمی ز کتاب بیها را ا ها آن هاي فراوانی دارند اما این تجربه افرادي وجود دارند که تجربه

براي همین، هـرکس   دهد کند و یک دیدگاه دقیق براي اصالح رفتارمان در جامعه می هاي فردي و اجتماعی در زندگی یاري می انسان را در زمینه

کتاب پیشرفت کردنـد  خواندن شوند که از طریق  از اندیشمندان یافت می گذارد. بسیاري بخواند در نفس و جان او به شدت تأثیر می خوب  کتاب

هاي رفیعی دست یافتند پس براي مردم الگوهایی شدند، از جمله آنان عباس محمود عقّاد نویسـنده مشـهور مصـري     و به اهدافی واال و جایگاه

تـرین کارهـا اسـت و از خوانـدن      بخـش  ه را بخوانم زیرا آن از لذتاي نویسند نظرات عدهخواهم  می :نوشت» من«نام)  است. او در اثر خویش (به

  موضوعات مختلف سودمندتر است. 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -36

  کنند.  برخی نویسندگان کتاب را در روزهاي تنهایی تألیف می »:1«گزینه 

  تر است.  دهیم زیرا آن مهم به تجربه بیشتر از کتاب اهمیت می»: 2«گزینه 

  خواهد.   زندگی اجتماعی نگاه به رفتارمان را از ما می»: 3«ه گزین

  ) درك متنـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه گیریم.  ها کمک می براي اصالح کارهایمان و دقت در آن از کتاب»: 4«گزینه 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -37

  د. چه بسا خواندن یک کتاب، این هدف را به ما بده»: 1«گزینه 

  یابیم.  با اصالح کارهاي بد به آن دست می»: 2«گزینه 

  گوید پیروي کنیم.  هر چه که می ازاگر کتابی را از یک نویسنده مطالعه کنیم و »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن)  مان و تفاهم با مردم با مشارکت اجتماعی»: 4«گزینه 

 ها:  نهـ ترجمه گزی» 3«گزینه  -38

  ها ارتباط وجود دارد.   میان پیشرفت انسان و خواندن کتاب»: 1«گزینه 

  کند.  کتاب مانند یک دوست در روز تنهایی ما را همراهی می»: 2«گزینه 

  نیاز کرد.  برخی دانشمندان را از تجربه و پژوهش بی کتاب»: 3«گزینه 

   ) درك متنـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه گذارد.  یمان نیز اثر م قطعاً کتاب در زندگی اجتماعی»: 4«گزینه 

  ها:  ترجمه گزینهـ » 4«گزینه  - 39

  کند.   نیاز می بیشتر از خواندن نظرات دانشمندان بیرا هاي گوناگون ما  موضوع»: 1«گزینه 

  آن است. و تألیف تر از نوشتن  قطعاً خواندن کتاب مهم»: 2«گزینه 

  هاي بسیاري بخوانیم.   درباره کتاب باید یک نظر را»: 3«گزینه 

   ) درك متنـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه کند.  خواندن یک نظر سودمند می بیشتر ازخواندن نظرات گوناگون ما را »: 4«گزینه 

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

  للغائبۀ للمخاطبۀ»: 1«گزینه 

  مزید ثالثی  د ثالثیمجرّ »:3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ تجزیه و ترکیب)   فعلیۀٌ اسمیۀٌ»: 4«گزینه 

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

  ماضیه أَثَّرَ ماضیه تأثَّر»: 1«گزینه 

  تفعیل لتفع»: 2«گزینه 

   ) تجزیه و ترکیبـ  سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه فعلیۀٌ  اسمیۀٌ /(أ ث ر)  حروفه األصلیۀ (ي ث ر)»: 3«گزینه 

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

  اسم التفضیل اسم المبالغۀ»: 2«گزینه 

  مجرور بحرف الجرّ إلیه (م ت ع) / مضاف حروفه األصلیۀ (أ م ت)»: 3«گزینه 

   ) تجزیه و ترکیبـ  سومـ درس  دوازدهمي) (پایه (پورمهدمجرور بحرف الجرّ  إلیه مضاف»: 4«گزینه 
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   ) گذاري ترکیبی ـ حرکت(پورمهدي) (أنْ  یستَطیع / أنّ ـ یستَطیع» 3«گزینه  -43

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  ت (تنابز باأللقاب)هاي زش ریشخند کردن: نامیدن دیگران با نام»: 1«گزینه 

  بزرگداشت: طرح سؤالی براي ایجاد سختی براي فرد مورد پرسش (التعنُّت) »: 2«گزینه 

  اي از مراحل تحصیل در مدارس دبیرستان: مرحله»: 3«گزینه 

   ) واژگانترکیبی ـ (پورمهدي) (محدود کردن: سخنی پنهانی میان دو نفر (تهامس) »: 4«گزینه 

  ها: است. بررسی سایر گزینه» یک بار«هر دو به معناي » مرّةً«و  »تارةً«ـ » 1«گزینه  -45

  عسی: امید است با لیت: کاش مترادف نیست. »: 2«گزینه 

  إثم: گناه با ذَنَب: دم مترادف نیست. »: 3«گزینه 

   ) ترکیبی ـ واژگان((پورمهدي) قیمت با تخفیض: تخفیف مترادف نیست.  سعر:»: 4«گزینه 

  ها:  اسم پرسشی است. بررسی سایر گزینه» منْ: چه کسی«ر این گزینه ـ د» 2«گزینه  -46

  ینفع: جواب شرط تتعلّم: فعل شرط ما: اسم شرط»: 1«گزینه 

  تَخجلْ: جواب شرطتَهمس: فعل شرطإن: حرف شرط»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)م: جواب شرط حتنَجاجتهدتم: فعل شرطإذا: اسم شرط»: 4«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ قواعد)شود.  مورد یافت نمیها هر دو  ـ المطبعۀ: اسم مکان و أکبر: اسم تفضیل است. در سایر گزینه» 4«گزینه  -47

 جمله شرطیه وجود ندارد.   ها تَجِد: جواب شرط. در سایر گزینه تُنفقْ: فعل شرط ـ ما: اسم شرط» 1«گزینه  - 48

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)

تـرین، أصـغر:    ب: محبوبحأ«ترتیب  ها به د. در سایر گزینهفعل هستن» أُکرم: گرامی بدارم«و » کنم ی: تالش میعأس«ـ در این گزینه » 2«گزینه  -49

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ قواعد) اسم تفضیل هستند. » ترقدرتر و أجلّ: گران کوچک

 ها جواب شرط فعلیه است.  میه است: فلَه أجر ... امادر سایر گزینهـ در این گزینه جواب شرط اس» 4«گزینه  -50

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) 

  دین و زندگی  

براي حرکت در مسیر رشد و کمال پس از اندیشه و تفکر، گام بعدي حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی است که با  ـ» 3«گزینه  - 51

همراه باشد اما یادمان نرود کـه   استهایی ممکن  ت و ترك محرمات در قلمروهاي مختلف ممکن است. هر چند این مسیر با دشواريانجام واجبا

  »..منه و فَضلٍ فَسیدخلُهم فی رحمۀٍفاما الذین آمنوا باهللاِ و اعتصموا به «خداند پشتیبان ما در این مسیر است: 

  م)) (پایه دوازدهم ـ درس هفتناصري(

اي است که خداوند به او عطا کرده است. پاسخ صحیح به این نیازهاي اساسی اسـت   هاي ویژه نیازهاي برتر انسان برآمده از سرمایه ـ» 3«گزینه  - 52

  ) (پایه یازدهم ـ درس اول)آقاصالح( کند. که سعادت انسان را تضمین می

بن حارث نشسـت و او را تکـان    رچون تیري به جان بش» داشت ود را نگه میکرد و حرمت صاحب خ اگر بنده بود، بندگی می«جمله  ـ» 1«گزینه  -53

دقت شود که  .پرهیزکار و خداپرست درآمد مردان هسلکاز آن در  پسداد. او در حضور امام توبه کرد و تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماند و 

  (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)) ناصري(اي عیاش بود.  زاده بن حارث مسلمان بود اما اشراف ربش

 و«مانند نیاز به آب که یکی از مصـادیق آن در آیـه    ؛چون سایر موجودات زنده یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي دارد انسان هم ـ» 3«گزینه  -54

حی کل شیء (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس اول)به آن اشاره شده است. » جعلنا من الماء  

بقیه موارد را خود جبران نمـوده و او   نتوانسته همه گناهان را جبران کندکار تالش خود را کرده و  اگر ببیند که شخص توبهخداوند  ـ» 3«گزینه  -55

مربـوط بـه حقـوق     سالنا الناس فرد در ابتدا باید رضایت صاحبان حق را به دست آورد. دقت شود که تمام حق را عفو نموده است. در جبران حق

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح(») 4«و » 2«ینه معنوي نیست. (رد گز

یکی از عوامل ختم نبوت وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص) است. تعیین امام معصـوم از طـرف خداونـد سـبب شـد کـه        ـ» 3«گزینه  -56

  ) (پایه یازدهم ـ درس دوم)ناصري(هاي پیامبر به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودي از جهت رهبري و هدایت نداشته باشد.  مسئولیت

www.konkur.in

forum.konkur.in



     »5«صفحه                                                                                   آزمون آزمایشی پیشرويـ  جربیتدفترچه نامه  پاسخ

و بکوشند که جامعـه را بـه    )امر به معروف و نهی از منکر را ترك نکنند(حساسیت نشان دهند  در برابر گناهان اجتماعیاگر مردم  ـ» 4«گزینه  -57

شـود تـا    هاي زیربنـایی مـی   توانند مانع گسترش آن شوند اما اگر انحراف از حق ریشه بدواند نیاز به فعالیت وضع صالح بازگردانند به آسانی می

  هدایت شوند. نوررا از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل  امعههاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا ج سانجا که ممکن است ان آن

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

. امـا قـرآن   چرخند خورشید و سایر سیارات به دور آن می و چهار قرن پیش در سرزمین اروپا تصور بر آن بود که زمین ثابت است ـ» 3«گزینه  -58

  (ناصري) (پایه یازدهم ـ درس سوم)کند که از آن جمله تشبیه زمین به ذلول است.  کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می

و سـازد   کشاند و بعد او را از رحمت الهی مأیوس می به سوي گناه می» گناه کن و بعد توبه کن«شیطان ابتدا انسان را با این وعده که  ـ» 4«گزینه  - 59

 »سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب زب که اآ«گوید  می

  یند تدریجی متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود. کشاند تا در این فرآ سمت گناه می گام و آهسته آهسته به به شیطان انسان را گام

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح(

» فـأتوا بسـورة مثلـه   «هاي قرآن اسـت   اي مشابه یکی از سوره کریم، آوردن سوره نشان دادن قرآن الهیترین راه براي غیر  آسان ـ» 2«گزینه  -60

ان یأتوا بمثل هذا «ی بودن قرآن شک دارند این است که کتابی همانند آن بیاورند الهتحدي قرآن کریم به کسانی است که در نخستین پیشنهاد 

  )سوم(ناصري) (پایه یازدهم ـ درس » القرآن

» بخشد. ن باشد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه میاهر کسی از زن و مرد، عمل صالح انجام دهد و اهل ایم«فرماید:  ریم میقرآن ک ـ» 4«گزینه  -61

  ) (پایه یازدهم ـ درس سوم)آقاصالح( جا که به حقوق زنان اشاره دارد بیانگر تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. آن  این آیه از

شوق  و کشم ها را می که چگونه انتظار آن دانستند اند می گردانده ياگر آنان که از من رو«د (ع) فرمود: ومتعال به حضرت داوخداي  ـ» 4«گزینه  -62

  »گسست. دادند و بند بند وجودشان از محبت من از هم می میبازگشتشان را دارم بدون شک از شوق آمدن به سوي من جان 

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

دهد از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده اسـت. زیبـایی لفظـی سـبب نفـوذ       هایی دارد که نشان می قرآن از لحاظ محتوا ویژگی ـ» 3«زینه گ -63

  ) (پایه یازدهم ـ درس سوم)آقاصالح( در طول تاریخ شده است.العاده قرآن در افکار و قلوب  خارق

شود به طوري که ممکن است تـرك گنـاه بـرایش سـخت      سبب عادت جوان به گناه می براي جوانان یک دام است و سویفحیله ت ـ» 1«گزینه  -64

کند (در توبه همیشه باز است.) اما اگر انسانی غرق گناه شود دیگر معلـوم نیسـت کـه     گردد. درست است که هر وقت برگردیم خدا قبولمان می

  پایه دوازدهم ـ درس هفتم)) (ناصري(توبه امري پایدار نیست)  به توبه پیدا کند (تمایلبه میل 

داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دسـت داده اسـت. بـه همـین      انسان می ـ» 3«گزینه  -65

  » اي. آفریده بده که مرا براي آن به آن چیزي اختصاصزندگانی مرا  امخدایا ای«خواندند:  امام سجاد (ع) پیوسته این دعا را میخاطر 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس اول)

پاسخ به نیازهاي اساسی باید اوال همه جانبه باشد به طوري که به نیازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد و ثانیا کامال  ـ» 3«گزینه  -66

  )اولازدهم ـ درس ی) (پایه صرينا(اند.  هاي پیشنهادي بسیار زیاد و گوناگون درست و قابل اعتماد باشد چرا که راه

را در خـور فهـم و    الهیاصول ثابت دین  ،ها رشد تدریجی سطح فکر مردم است که براساس آن پیامبران یکی از علل تجدید نبوت ـ» 3«گزینه  -67

  »ن نکلم الناس علی قدر عقولهممرنا اانا معاشر االنبیاء اُ«فرماید:  باره می کنند. پیامبر (ص) در این هاي دوران خود بیان می اندیشه انسان

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس دوم)

بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید گناهان را به حسنات تبدیل  » تَغسلُ الذُّنوب «کند  توبه نه تنها گناهان را پاك می ـ» 4«گزینه  - 68

بنابراین منشأ آیـه،   »زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. ... رد و عمل صالح انجام دهدکسی که بازگردد و ایمان آو«فرماید:  کند. خداوند می می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)ناصري( رحمت (مهربانی) و غفران (آمرزش) الهی است.

جامعـه بشـري بـراي دریافـت     هاي دیگر نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد حاکی از آمادگی  اینکه با ورود اسالم به سرزمین ـ» 2«گزینه  -69

  هاي پویایی و روزآمد بودن دین اسالم است. قواعد اسالمی بیانگر وجود قوانین تنطیم کننده از ویژگی بودنمتحرك برنامه کامل زندگی است. 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس دوم)

بیند چنین فردي، با اینکه در  دوست دارد زیرا می )تواب(کند  می شود و بسیار توبه خداوند کسی را که فورا از گناه خود ناراحت می ـ» 4«گزینه  -70

آمده که با مفهوم حـدیث   »المتَطَهرین یحب«ادامه آیه عبارت در شود  پشیمان می دقلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خودام گناه افتاده اما 

  دوازدهم ـ درس هفتم) ) (پایهناصري(قرابت معنایی دارد. » التَّوبۀُ تَطَهر القلوب«
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کند و انقالب نماید. این به معناي غلبه خود عالی علیه خـود دانـی    قیامتواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود  انسان می ـ» 2«گزینه  -71

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)ناصري(است. 

رسول خدا (ص)  ،اینکه قبل از بعثت »الْمبطلُونَ لَارتَاب إِذًالَا تَخُطُّه بِیمینک  و	له منْ کتَابٍوما کُنْت تَتْلُو منْ قَب «مطابق با آیه شریفه  ـ» 3«گزینه  - 72

  )سومازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح(ی بودن قرآن به شک نیفتند. الهپیشگان در  ) باعث شده تا باطلدخواندند (امی بودن نوشتند و نمی چیزي نمی

آیین پدرتان ابراهیم (ع) است و او شما را از  ]این دین[فرماید:  ن حضرت ابراهیم (ع) میدیقرآن کریم خطاب به مسلمانان در مورد  ـ» 4«گزینه  -73

  )دومازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح( »پیش مسلمان نامید.

یانگر ختم نبوت و عدم نیاز جامعه انسـانی بـه آمـدن    ب» هم او اول هم او آخر در این کار«در مصرع » کاراین هم او آخر در «عبارت  ـ» 1«گزینه  -74

  )دومازدهم ـ درس ی) (پایه ناصري(پیامبر جدید پس از رسول خدا (ص) است. 

بـه   حـق جایی که مومنان را به سفارش صبر و  از آن »بالصبر اوصوا بالحق و تواصاال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و توا«یه شریفه آ ـ» 1«گزینه  -75

  )اولازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح(بستگی آنان در کشف راه درست زندگی است.  کند، بیانگر هم شویق مییکدیگر ت

  زبان انگلیسی

  باشند.  هایی از تعدادي داستان مشهور می  اند تنها خالصه هایی که در این مجموعه گنجانده شده ـ برخی از داستان» 4«گزینه  -76

شوند که جمله داراي دو فعل اصلی شـود.   نادرستند چون باعث می» 3«و » 1«باشد بنابراین گزینه  می areتوضیح: جمله تست داراي فعل اصلی 

اند بنابراین در بند وصفی باید یـک فعـل    ها شامل چیزي نیستند بلکه در یک مجموعه گنجانده شده شویم که داستان از ترجمه جمله متوجه می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)(معتمدي»). 4«مجهول داشته باشیم (گزینه 

  اي؟ شده  آزمایی برنده ـ الف: آیا در بخت» 2«گزینه  -77

  کردم. شدم، به دور دنیا سفر می ام. اگر برنده می ب: نه، برنده نشده

  توضیح: شرطی نوع دوم که به شرایط خیالی و غیر واقعی در زمان حال اشاره دارد داراي ساختار زیر است:

  If.......گذشته......  ,   would / could / mightفعل ساده 

 

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

  توانی به خانه بروي. جا هیچ کاري براي انجام دادن نیست، پس اگر مایلی، می ـ این» 4«گزینه  -78

(هیچ) در جمـالت   anyنادرستند. » 2«و » 1«اي ه شود پس گزینه (کار) یک اسم غیرقابل شمارش است بنابراین جمع بسته نمی workتوضیح: 

  باشد که با توجه به معنی بخش دوم جمله نادرست است.  می» هر«به معنی  anyرود. در جمالت مثبت  سؤالی و منفی به کار می

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .ـ الف: چه کسی آن شغل را به تو پیشنهاد کرد؟ ب: عمویم» 3«گزینه  - 79

در زبان انگلیسی ابتدا مفعول غیرمستقیم و سپس مفعـول مسـتقیم    [offer sb sth]باشد  (پیشنهاد کردن) داراي دو مفعول می offerتوضیح: 

 offer ،toجا حـرف اضـافه مناسـب بـراي      شود که در این ها حرف اضافه استفاده می رود. اگر جاي دو مفعول با هم عوض شود بین آن کار می به

  تنهایی به کار رود. بنابراین: تواند به عنوان یک اسم عام نیاز به معرف اسمی دارد و نمی به jobد. در ضمن باش می

Who offered the job to you? Who offered you the job?   

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  گ داخلی پایان خواهد داد.جمهور به جن وجود ندارد که برکناري رئیس اطمینانیـ » 4«گزینه  -80

  ) اطمینان4  ) دسترسی3  ) تعریف، معنی2  ) تصمیم1

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

  واقعاً مرا شرمنده کردي. گفتیهایم  کالسی ـ وقتی اشتباهاتم را در حضور هم» 1«گزینه  -81

  ) مقایسه کردن4  ) مرتب کردن3  ) معرفی کردن2  ) گفتن، ذکر کردن1

  تمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ واژگان)(مع

  برد ـ در برخی جاها سه سال است که بارانی نباریده است. قرن رنج می خشکسالیـ آفریقاي جنوبی از بدترین » 1«گزینه  -82

  ) آلودگی4  ) تبدیل3  ) اقلیت2  ) خشکسالی1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)
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  دوست دارم. طرحشانها را به خاطر رنگ و  ارزش هستند، من آن ا بیـ اگرچه این تمبره» 3«گزینه  -83

  ) وسیله، ابزار4  ) طرح، طراحی3  ) جزء، جزئیات2  ) نمونه1

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

  هی بنویسید.خیلی رسمی به سبک دانشگا قالبشما باید مقاالتتان را با استفاده از یک «ـ پروفسور اسدي گفت: » 2«گزینه  - 84

  ) رقم، چهره4  ) ریشه، منشأ3  ) قالب، شکل2  ) بخش، قسمت1

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

  تا صاحب خانه نتواند با پلیس تماس بگیرد. قطع کندکه وارد خانه شود، تصمیم گرفت خطوط تلفن را  ـ آن سارق قبل از این» 2«گزینه  -85

  ) دربرگرفتن، محاصره کردن4  ) انتقال دادن3  ) قطع کردن2  ) پیچیده کردن1

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

  جا نفت کشف شد. که در آن تبدیل گردید هنگامی تجاريگاه کوچک ساحلی به یک مرکز عمده  ـ آن شهر از یک تفریح» 3«گزینه  - 86

  ) مستعمراتی4  ) تجاري3  ) تولیدمثل، بازآفرینی2  ) مسافر1

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

  که حرکت آن ها براي چشم انسان نامرئی است. شوند مرتعش میهاي برخی حشرات آنقدر سریع  ـ بال» 4«گزینه  -87

  ) مرتعش شدن، لرزیدن4  ) تبدیل شدن / کردن3  ) گسترش یافتن / دادن2  ) جستجو کردن1

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

  مه متن کلوزتست:ترج

هـا شـروع بـه     که انسان فلزات، هنگامی معرفیهاي بشر، پیش از  فرهنگ توسعهطور که به یاد داري، عصر حجر دوره نخستین  معلم: خُب، همان

  توانی تاریخ دقیق عصر حجر را به یاد بیاوري؟ ساختن ابزارهاي سنگی نمودند. آیا می

  .کنند فرق میهاي مختلف جهان  دقیق براي قسمتهاي  آموز: خُب شما گفتید که تاریخ دانش

استفاده از سنگ براي ساختن وسایل در حدود دو میلیون سال پیش متداول بود. این شروع دوران پارینه سنگی بود کـه   کلیمعلم: بله، گفتم. اما به طور 

  (معتمدي). شناسند نیز می» عصر حجر قدیم«عنوان  به آن را

  ـ» 1«گزینه  -88

  ) انتقال4  گیري ) اندازه3  ) تألیف2  ) توسعه1

  (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  -89

  ) آلودگی4  ) مخفف3  ) معرفی، عرضه، مقدمه2  ) توصیه1

  (کلوزتست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  ) پیشنهاد کردن4  ) فرق کردن، متغیر بودن3  ) فریاد زدن2  ) ادعا کردن1

  (کلوزتست)

  ـ» 1«گزینه  -91

  ر، بازبینی) مرو4  ) مبادله3  ) پیشرفت2  ) کلی، عمومی1

     in generalطور کلی  نکته: در کل، به

  (کلوزتست)

اسـتفاده   thatکه مرجع یک اسم مشخص باشد براي توصـیف آن از   شود جمله دو فعله شود. هنگامی باعث می» 1«ـ توضیح: گزینه » 4«گزینه  -92

  (کلوزتست) .)known) isاست  isهم فاقد » 3«شود. گزینه  نمی

  »:1«ترجمه متن 

یـا   زشان آنقدر شبیه هم هستند که بدون خ سان رقیب ببرها هستند. در واقع، شیرها و ببرها در خصوصیات جسمانی ترین گربه براي عنوان بزرگ شیرها

کنـد.   ها از یکدیگر حتی براي دانشـمندان هـم دردسـر ایجـاد مـی      پوشاند و رنگ متمایز آن، تشخیص آن همان موي نرمی که بدن برخی جانوران را می

 250 هـا بـه   ایـنچ) اسـت. طـول آن    48متر (تقریباً  سانتی 123پوند) وزن دارند و قدشان تا کتف حدود  550و  330کیلوگرم ( 200و  150شیرهاي نر بین 

ترنـد و   ده کوچـک افزاید. شیرهاي ما ها می اینچ) دیگر هم به طول آن 41تا  35متر ( سانتی 105تا  90بدون احتساب دم که  رسد  اینچ) می 98متر ( سانتی

 69متـر (کمتـر از    سـانتی  175اینچ) و طولشان کمتـر از   42متر (تقریباً  سانتی 107ها حدود  پوند) دارند. قد آن 400و  265کیلوگرم ( 182و  120وزنی بین 

  تر است. اینچ) است و دمشان نسبتاً کوتاه

تر است. تنها شیرهاي نر یال یا همان موي بلنـد   به قرمز متغیر است. خز دمشان تیرهاي مایل  اي روشن تا قهوه شیرهاي بالغ خزي دارند که رنگش از قهوه

کند از دیـد   ها کمک می شوند که به آن دار متولد می شیرها با خز ضخیم خال شود. توله تر می تر و پرپشت دور کتف را دارند که با باال رفتن سن حیوان تیره

دهند. گاهی اوقات تا زمانی که شیر کامالً بزرگ شود بر روي پاهـا   ها رنگ خود را از دست می ها، خال با رشد توله تدریج حیوانات خطرناك پنهان شوند. به

  )90سراسري انسانی ـ ( مانند. یا شکم باقی می
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  است. بیش از سه مترـ طول شیر نر (به انضمام دمش) » 1«گزینه  - 93

  متر ت و سه سانتی) یک متر و بیس4  ) دو و نیم متر3  ) کمتر از سه متر2

  (درك مطلب)

  معموالً غیرممکن است. کیلوگرم وزن داشته باشد 100یک شیر ماده که کمتر از ـ طبق متن، یافتن » 3«گزینه  -94

  ) شیري با یک دم یک متري1

  متر باشد سانتی 123) یک شیر نر که قدش تا کتف کمتر از 2

  تر از شیر نر ) یک شیر ماده کوچک4

  (درك مطلب)

    خصوصیات جسمانی شیرها کند؟ ـ پاراگراف اول عمدتاً درباره چه چیزي بحث می» 1«گزینه  - 95

  ) تفاوت میان شیرها به لحاظ طول2

  ) چرا شیرهاي نر و ماده با هم تفاوت دارند3

  شود چه باعث سردرگمی دانشمندان در مورد شیرها می ) آن4

  (درك مطلب)

  یال شده است؟ یک از کلمات زیر در متن معنی ـ کدام» 3«گزینه  -96

  ) خال4  ) کتف2  ) توله شیر1

  (درك مطلب)

  »:2«متن ترجمه 

طور که نقاشان هلندي این کار را کرده بودنـد،   طور طبیعی نقاشی کنند و تمام جزئیات را به دقت بررسی کنند، همان نقاشان قبل از رافائل قصد داشتند به

کردند، تمایل داشتند بـه جاهـاي دوردسـتی     ها یک منظره را نقاشی می عنوان مثال، اگر آن داندند؛ بهگر ها عمدتاً از زندگی پیرامون خود روي برمی اما آن

هایی از انجیل با دقت کامل به سرزمین مقـدس رفـت.    عنوان نمونه، هولمان هانت براي نقاشی صحنه اي دیده نشوند. به بروند که هیچ خط آهن یا کارخانه

کشـیدند و   هاي کلی مـی  مو نقاشی ها به جاي نقاشی کردن با تمام جزئیات، با حرکت زیاد قلم ن اري خالف این انجام دادند. آتر ک در فرانسه نقاشان انقالبی

اي را از  جان و هر نـوع صـحنه   منظره، طبیعت بی» کوربرت وگوستاو«عنوان مثال،  کردند؛ به اي، زندگی فرانسه را در روزگار خود نقاشی می به طور فزاینده

کرد. مکتبـی از نقاشـان    عمدتاً دهقانان را در حال کار در مزارع نقاشی می» ژان فرانسوا میله«کرد.  گی کشاورزان مرفه و همچنین دهقانان نقاشی میزند

ـ  هـا را بـه   کردند. آن هایی از جنگ اطرافشان را نقاشی می که از پاریس فاصله زیادي نداشت تأسیس شد که صحنه» باربیزون«منظره در  وان نقاشـان  عن

  )89سراسري انسانیـ  (شناختند.  باربیزون می

  .کردند طور طبیعی نقاشی می بهـ طبق متن، نقاشان اولیه هلند » 1«گزینه  - 97

  کردند ) به زندگی پیرامون خود توجه می2

  کردند ) از سبک نقاشان پیش از رافائل تقلید می3

  کردند ) نسبت به نقاشان پیش از رافائل خیلی بهتر نقاشی می4

  (درك مطلب)

  دارد. (آماده) readyترین معنی را به واژه  در سطر سوم نزدیک aptـ کلمه » 4«گزینه  -98

1 (safe ایمن، بی) (2  خطر (calm (آرام، خونسرد)  3 (aware (آگاه)  

  (درك مطلب)

  تر نقاشان انقالبی کردند؟ ـ کدام گروه از نقاشان به صورت کلی نقاشی می» 3«گزینه  -99

  ) نقاشان منظره4  ) نقاشان پیش از رافائل2  اولیههاي  ) هلندي1

  (درك مطلب)

  ذکر شده است. دادند به زندگی فرانسه در روزگار خود عالقه نشان میاي از نقاشانی که  عنوان نمونه ـ گوستاوو کوربرت به» 2«گزینه  - 100

  کردند تنها براي تفریح نقاشی می و بودند) ثروتمند 1

  کردند هاي خوب براي نقاشی در جنگل زندگی می ) به منظور یافتن صحنه3

  کردند ) منظره را براي نقاشی نامناسب محسوب می4

 (درك مطلب)
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  شناسی   زمین

 زاد است.  شناسی پزشکی یک علم درمانی نیست بلکه به دنبال بررسی عامل بیماري زمین ـ زمین» 2«گزینه  -101

  شناسی پزشکی) ـ زمین فصل پنجمـ  یازدهمپایه زاده) ( افضل(

  ه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ مقدمه)زاده) (پای (افضلخطر است.  بیانسان کانی هالیت (نمک طعام) است که براي سالمتی  NaClـ » 4«گزینه  -102

  افتادگی ذهنی است.  زایی، عقب ـ از جمله شیوع مسمومیت سرب شیوع شدید ناباروري، مرده» 4«گزینه  - 103

  ـ فصل پنجم ـ پراکندگی و تمرکز عناصر) یازدهمزاده) (پایه  (افضل

هنجـاري مثبـت آرسـنیک     آتشفشـانی داراي بـی   هاي ها مانند سنگ ـ آرسنیک یک عنصر غیر ضروري و سمی است. برخی سنگ» 2«گزینه  -104

  زاد) هاي زمین پنجم ـ منشأ بیماري ـ فصلیازدهم (پایه زاده)  (افضلباشند.  سنگ نیز داراي آرسنیک می هستند و پیریت و زغال

به دلیل فرار بودن تبخیر مـی   شود و جیوه طال حل میشود. در این حالت  ـ در فرآیند فرآوري طال از کانسنگ، به طال جیوه اضافه می» 3«گزینه  - 105

  پنجم ـ ملقمه کردن طال) ـ فصلیازدهم زاده) (پایه  افضل(ماند.  شود و طال در ته ظرف باقی می

 1عناصر اصلی همچون اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم در پوسته زمین غلظتـی بیشـتر از    1ـ   5ـ با توجه به جدول » 1«گزینه  -106

  بندي عناصر از نظر غلظت) ـ تقسیم ـ فصل پنجمیازدهم پایه زاده) ( ل. (افضدرصد دارند

  داراي سلنیم) ـ فصل پنجم ـ سنگیازدهم پایه زاده) ( (افضلـ منشأ اصلی سلنیم از خاك و مسیر ورود آن به بدن انسان از طریق گیاهان است. » 3«گزینه  - 107

و  (F)خشکی استخوان و غضروف عوارض مصرف بـیش از حـد فلوئـور     (Zn)وي ـ اختالل در سیستم ایمنی بدن از عوارض کمبود ر» 2«گزینه  -108

  ـ فصل پنجم ـ ترکیبی) یازدهمزاده) (پایه  (افضلباشد.  می (Cd)هاي کلیوي بر اثر ازدیاد عنصر کادمیم  آسیب

  ها شسته شدند.  ر از خاكپذیر مانند ترکیبات یددا هاي انحالل ـ پس از عصر یخبندان با نفوذ آب زیاد به خاك، نمک» 4«گزینه  -109

  ـ عنصر ید) ـ فصل پنجمیازدهم پایه زاده) ( (افضل

  ـ بیماري حاصل از استنشاق گرد و غبار (سیلیکوسیس) و تغییرشکل و نرمی استخوان (ایتاي ایتاي) است.» 3«گزینه  -110

  زاد) ـ فصل پنجم ـ عنصر کادمیم و غبارهاي زمین یازدهمزاده) (پایه  (افضل

  هاي داراي سلنیم و روي) ـ سنگ ـ فصل پنجمیازدهم زاده) (پایه  افضل(شوند.  هاي سولفیدي یافت می هاي داراي عنصر سلنیم و روي در کانی سنگـ » 4«گزینه  - 111

  کنند. ـ در پی کاهش میزان انرژي دریافتی از خورشید، غبارها گرما را بازتاب و زمین را سرد می» 2«گزینه  -112

  فصل پنجم ـ اثرات توفان گرد و غبار)ـ  یازدهمزاده) (پایه  (افضل

  شود. ها استفاده می هاي مختلف به ویژه انواع رس هاي مسکن از کانی ها و قرص بیوتیک ـ در آنتی» 3«گزینه  -113

  ها در داروسازي) ـ فصل پنجم ـ کاربرد کانی یازدهمزاده) (پایه  (افضل

ها و مواد شیمیایی موجب آلودگی  فرسایش خاك، افزایش روزافزون پسماندها، فاضالببرداري بیش از اندازه از منابع و معادن،  ـ بهره» 4«گزینه  - 114

  محیطی) شناسی زیست پنجم ـ زمین ـ فصلیازدهم پایه زاده) ( (افضلهاي مختلف زمین از جمله آب و هوا و خاك شده است.  بخش

  ها) پنجم ـ آتشفشان ـ فصلیازدهم پایه زاده) ( ضل(افها قابل توجه است.  ـ مقدار کل فلزهاي آزاد شده از آتشفشان» 1«گزینه  -115

هاي داراي آرسنیک منشأ آتشفشـانی دارنـد. نتیجتـاً فقـط جیـوه و سـلنیم در        هاي داراي کادمیم منشأ سولفیدي و سنگ ـ سنگ» 2«گزینه  - 116

  پنجم ـ ترکیبی) ـ فصلیازدهم (پایه زاده)  (افضلباشند.  هاي آب گرم موجود می چشمه

طق کوهستانی دور از دریا که فرسایش و بارندگی شدید است خاك را از ید فقیـر  خصوص منا مبود ید در مناطق مختلف جهان، بهـ ک» 4«گزینه  -117

  پنجم ـ عنصر ید) ـ فصلیازدهم زاده) (پایه  (افضلکند.  می

تواند باعـث افـزایش    شود می تولید میـ کادمیم همیشه با عنصر روي همراه است و استفاده از کودهاي روي که از سنگ معدن روي » 3«گزینه  -118

  هاي داراي عنصر کادمیم) پنجم ـ سنگ ـ فصلیازدهم پایه زاده) ( (افضلشود.  غلظت کادمیم گردد و باعث بیماري ایتاي ایتاي می

وجـود دارد معرفـی   هـاي خاصـی در آن    شناسان با تهیه نقشه پراکندگی ژئوشیمی عناصر مناطقی را که احتمال خطر بیماري ـ زمین» 1«گزینه  -119

  پنجم ـ پراکندگی و تمرکز عناصر) ـ فصلیازدهم پایه زاده) ( (افضلکنند.  می

  بندي عناصر) ـ فصل پنجمـ  تقسیم یازدهمزاده) (پایه  (افضلگیرند.  (سرب) هر دو در دسته عناصر سمی جاي می Pb(کادمیم) و عنصر  Cdـ عنصر » 4«گزینه  - 120

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشروي  ـ تجربی دفترچه نامه پاسخ             »                                                                                                                            10«صفحه 

  ریاضیات

 ـ »2«  گزینه -121

n

x x

nx
lim f (x) lim

aax 


   

3

34
2

2
   

x x x x

(x )( x x )
x x x x

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

    
   

    
       

   
   

   

     

2
3 2 2

3 2 21 1 1 12
2 2 2 2

4 6 1
1 4 4 2

4 6 1 4 4 28 4 2
2 7 12 7 2 2 8 42 2 8 4
8 4 2

1 1
4 4 2

1 2 2 3 64 2
1 1 1 17 17

2 8 4 4 4
4 2 2 2





   

نهایت و حد حد در بیپایه دوازدهم ـ حد ـ ) (سراسري(



(  

 ـ »3«  گزینه -122

x x x x

x x x x x x | x | x
lim lim lim lim

x x xx x x x x

2 2

3 33 3

8 2 2

3 2 5 53 8 6 3 8   

   
   

  
   

  نهایت) حد در بی(نصیري) (پایه دوازدهم ـ حد ـ 

  شود. نزدیک می1از مقادیر کمتر بهشود و در نزدیک می1از مقادیر بیشتر بهتابع درـ  »2«  گزینه -123

 
x x
lim f(x) | | lim f(x) 

 

    
 

1 1 1    

  نهایت) حد در بیـ  حد) (پایه دوازدهم ـ (نصیري خواهد بود.1حاصل حد برابر

 ـ »4«گزینه  -124

h

f ( h) f ( )
lim f ( ) f ( ) f ( ) f ( )

h( h)

 
          

0

4 4 1
2 4 4 2 4 4 4

2 2
 

   ـ تعریف مشتق) مشتقپایه دوازدهم ـ (نصیري) (

fـ »4«گزینه  -125 (a) f ( )1    هاي است، پس دو نقطه با طولa و1 یکدیگرند. هنسبت به خط تقارن سهمی، قرین  

 

  

                                                                                                 
a ( )

a
 

  
1

5 11
2

  

 

  

   )شیب خط مماسپایه دوازدهم ـ مشتق ـ (نصیري) (

)ـ خط مماس در نقطه  »2«گزینه  -126 , f ( ))3 اي  باشد، پـس گزینـه   کند. همچنین شیب آن منفی می قطع می 4اي بیشتر از  ها را در نقطهxمحور  3

yازاي  صحیح است که به  بدهد.   4تر از  طول بزرگ  

y
x y x


   4 5 20 5


   

  خط مماس) ـ  شتق(نصیري) (پایه دوازدهم ـ م ها این شرایط را ندارد. سایر گزینه

منفـی اسـت،    Cو Bدیگر بیشتر است. شیب خط مماس در نقاط شخص شدهنقاط م ، مثبت و از همهAـ شیب خط مماس در نقطه   »3«گزینه  -127

  تر است.شیب خط مماس بیش Cاما در نقطه 

C B C Bm m | m | | m |      

Aتر است، پسبیش Aشیب مثبت است، اما اندازه شیب در نقطه  Aه شیب منفی و در نقط Cدر نقطه  Cm m    است. در نقطـهD  شـیب ،

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ شیب خط مماس) مثبت است.

  با توجه به تعریف مشتق داریم:ـ  »1«گزینه  -128

f ( ) f ( )
f ( )

    


1
2 2 2 1

2
   

tan(        180 1 135   

  شیب خط مماس) تعریف مشتق وپایه دوازدهم ـ مشتق ـ (نصیري) (
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fتابعـ  »4«گزینه  -129 (x) درx 2 :پیوسته است زیرا 

 
x

f ( ) lim f (x)


 
2

2   

xحال مشتق تابع را در 2 کنیم: حساب می  

x x x

x
(x )[ ]

f (x) f ( ) x
f ( ) lim lim lim [ ]

x x
    

 


      
 2 2 2

2
2 22 2

2 2 2
  

x x x

x
(x )[ ]

f (x) f ( ) x
f ( ) lim lim lim [ ]

x x
    

  


      
 2 2 2

2
2 22 1

2 2 2
  

f ( ) f ( )2 2 2 1 3        

  ق ـ مشتق پذیري)مشتپایه دوازدهم ـ (نصیري) (

 ـ  »3«گزینه  - 130

h

f ( h) f ( )
lim f ( )

h

 


1 1 1
1

2 2
  

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

x

           
133 1 1 1 1

1 1 1 1
2 2 42

  

  پایه دوازدهم ـ مشتق ـ تعریف و محاسبه مشتق)(نصیري) (

 ـ »1«گزینه  -131

h(x) g(x)

f g (x )(x )(x )4 216 2 4    


   

h( ) , h (x) x  32 4   

(fg) ( ) h ( )g( ) 102 2 2 4 8 4 8 2 1024          

  پایه دوازدهم ـ شتق ـ قوانین مشتق گیري)(نصیري) (

 ـ »1«گزینه  -132

f (x) (x ) x , f ( ) , f ( )         22 5 2 2 1 4 5 3   

x
y (x ) y


    3 2 6


 خط مماس:  

  گیري و مماس) مشتقوانین پایه دوازدهم ـ مشتق ـ ق(نصیري) (

xـ در همسایگی راست »4«گزینه  - 133 2 :داریم  

f (x) x (x ) x x f (x) x f ( )              2 24 4 1 2 2 1 4 3   

xدر همسایگی چپ 2 :داریم  

f (x) x (x ) x x f (x) x f ( )           2 24 4 1 2 2 5   

)مماس چپ و راست برابر هاي نیم یبمجموع ش )3 5 2   هاي یک طرفه)  مشتقق ـ (نصیري) (پایه دوازدهم ـ مشت اشد.ب می  

 ـ »3«گزینه  -134

(fg)(x) ( x x)( x x) ( x x) x x1400 14001 1 1 1            

h(x) (fg) (x) ( x x) x x x x x x x2 2 2 21 1 2 2 1 2               

x
h (x) h ( )

x x


     

2

2 1 3
2 1 2

2
   

  گیري) قوانین مشتقق ـ مشتپایه دوازدهم ـ (نصیري) (
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 ـ »3«گزینه  - 135

f (x)( g(x) ) g (x)(f (x) ) f ( )( g( ) ) g ( )(f ( ) )
h (x) h ( )

( g(x) ) ( g( ) )

        
   

 2 2

2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
1

2 1 2 1 1
   

( ) ( )
h ( )

( )2

3 2 1 1 2 2 3 1
1 3 16 13

2 1 1

    
     

 
   

  گیري) قوانین مشتقق ـ مشتپایه دوازدهم ـ (نصیري) (

حالـت دارد. پـس تـا اینجـا      2!با هـم   Iو  Eحالت) ترتیب خود 3را بگذاریم ( Dو  Rو  Pهاي  فقط یکی از حرف Iو  Eباید بین ـ    »3«گزینه  -136

E دسته I حالت دارند. پس طبق اصل ضرب 3!و حرف دیگر را داریم که با همر ددر کنا! !3 2 3 36   .حالت داریم  

  ـ اصل ضرب و فاکتوریل) مارشـ ش دهمپایه (نصیري) (

 ـ »3«گزینه  - 137

n(S)

P(A)
n(A)

      


       
            
     

42 2 2 2 2 16
11

4 4 4
166 4 1 11

2 1 

  

  ل ـ احتمال مقدماتی)احتمام ـ دهپایه (نصیري) (

!هاي ریاضی و فیزیک یکی در میان باشند پس کل حاالت یکی در میان باید کتابـ  »4«زینه گ -138 !5 6 .خواهد بود  

  ش ـ جایگشت)شمارم ـ دهپایه (نصیري) (

 ـ »2«گزینه  -139

! ! !
P( , ) P( , ) P( , ) n n n

! ! !
           

6 4 5
6 4 4 2 5 2 360 12 20 328

2 2 3
   

n!
P(n,n ) n! !

!
1 328

1
      

  یب)ـ ترت ششمارم ـ دهپایه (نصیري) (

  :باشد3باید اختالف دو عدد رو شدهـ  »3«گزینه  -140

A {( , )( , )( , )( , )( , )( , )}1 4 4 1 2 5 5 2 3 6 6 3   

P(A)
6 1

36 6
    

  ل ـ احتمال مقدماتی)احتمام ـ دهپایه (نصیري) (

  آنگاه: ،در نظر بگیریم P(H)ی هلیا راو احتمال قبول P(A)اگر احتمال قبولی آرمیتا راـ  »1«گزینه  - 141

P(A) P(H) , P(A H)
23

4
50

    

  اند: قبولی دو فرد مستقل

P(A) P(H) P(A) P(H) P(A H)

P(H) P(H) P(H) P(H) (P(H)) P(H) P(H) ,

   

         223 23 1 23
4 4 4 5

50 50 10 20




   

P(H)
1

10
 .احتمال شرطی)ل ـ احتماـ  میازدهپایه (نصیري) ( قابل قبول است   

 ـ  »4«گزینه  -142

P(A B) P(A)P(B) , P(B A) , P(B | A)   
1 5

4 8
   

P(B | A) P(B)
5

8
    

P(B A) P(B) P(B A) P(B A) P(B A)       
1 5 3

4 8 8
     

P(A B) P(A)P(B) P(A) P(A)

P(A B) P(A) P(A B)

     


      

3 5 3

8 8 5

3 3 24 15 9

5 8 40 40





   

P(A B) P(B A)
9 1 19

40 4 40
       

  ل ـ احتمال شرطی)احتمام ـ یازدهپایه (نصیري) (
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 ـ »4«گزینه  -143

P(A)
!

! ! !

    
    

        
  

 
 

5 4 1

1 1 1 5 4 5 4 1

10 10 9 810 6

7 3 33

  

  شرطی) ل ـ احتمالاحتماـ  میازدهپایه (نصیري) (

 ـ »2«گزینه  -144

P ( ) ( )    
1 1 1

ــتر  دومی دختر  اولی دخ
2 2 4

   

   احتمال شرطی)ل ـ احتمام ـ یازدهپایه (نصیري) (

 ـ  »2«  گزینه -145

P(B A ) P(B A) P(B) P(A B)
P(B | A )

P(A ) P(A ) P(A )

1 1 1
13 4 12

1 1 6

2 2

  
      

  

 
   

  ل ـ احتمال شرطی)احتماـ  میازدهپایه (نصیري) (

  شناسی زیست

  بررسی موارد: درست است.» هـ«و » د«و » ج«ـ موارد » 3«گزینه  -146

  (نادرست است)شود.  ماده ساخته می در سطح پیش ATP: در قند کافت »الف«

  شود. (نادرست است) دهد و به بنیان استیل تبدیل می اکسید از دست می شود ویک کربن دي اکسیده می یزهدر راک یروواتپ»: ب«

  است) درست(شود.  مصرف می NADکربنه، 3زمان با فسفاته شدن ترکیب  هم»: ج«

  شود. (درست است) تولید می Hهمزمان با قند کافت یون»: د«

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار اول) شود. درست. تولید می ATPمولکول  سدر مرحله دوم تنفس در چرخه کرب»: هـ«مورد 

 ها: بررسی سایر گزینه شود. تولید می ATPو مصرف  ADPاي  در طی واکنش تنفس یاخته ـ» 2«گزینه  -147

 AMP. مولکـول  شـود  می تأمین خوریم می که غذایی از یکسانیشیوه  به ما نیاز مورد انرژي دارد؛ وجود زرافه و ما بین که هایی تفاوت همه با

  یچ فعالیتی کند. تواند ه باشد. هیچ جانداري بدون مصرف انرژي نمی کربنی می 6کربنی و یک حلقه  5داراي دو حلقه 

  )اول گفتارـ  پنجمفصل ـ  دوازدهمپایه ( (کردي)

  ـ به اتفاقات زیر توجه کنید:» 3«گزینه  -148

  پیرووات ایشاکس آ و مصرف پیرووات تولید استیل کوآنزیم

  انتقال الکترون میتوکندري زنجیرههاي آب و مصرف اکسیژن ، تولید مولکولFADH2و NADH مصرف

  کربسچرخه FADH2و تولید NADمصرف

  قند کافتADP و مصرف مولکول هاي  تولید ترکیب بدون فسفات

  زنجیرهآبهاي  تولید مولکول

  زنجیرهمصرف اکسیژن

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم) 

  ها: بررسی گزینهـ » 1«گزینه  -149

PCبه PC3در قند کافت که»: 1«گزینه  P3 شود  تبدیل میNADH است) درست(گردد.  تولید می  

  باشد. (نادرست است) گیرنده الکترون می NADمولکول»: 2«گزینه 

  (نادرست است)می شود.  فقط تولید ADPدر ابتداي قند کافت »: 3«گزینه 

  ازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)(افضل) (پایه دو شود نه تولید. نادرست مصرف می یدر قند کافت گیرنده الکترون»: 4«گزینه 
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  ها: بررسی سایر گزینه شود. اکسید می NADبا مصرفـ پیرووات » 1«گزینه  - 150

  آید. وجود می به NADHاز  NADدر زنجیره انتقال الکترون»: 2«گزینه 

  ود.ش تولید می ATPدر غشاء داخلی میتوکندري »: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم) مصرف می شود. NADدر قند کافت»: 4«گزینه 

Oتشکیل پیوندهاي »: 3«گزینه  -151 Hي هـا  شود. در زنجیره انتقال الکترون پـروتئین  یعنی تشکیل آب که در زنجیره انتقال الکترون انجام می

  نیست. اي یاخته به تنفس مربوط NADPHشوند.  تولید می FADو  NADشوند. توسط این زنجیره اکسید می FADH2و NADHغشا و 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)

شود که بـی نیـاز از راکیـزه و اکسـایش و انتقـال       سطح پیش ماده ساخته میدر  ATPدر فرایند انقباض عضله اسکلتی مولکول  ـ »4«گزینه  -152

  شود. تولید می ATPمنتقل کرده و  ADPباشد. در این واکنش یک آنزیم مولکول فسفات را از کراتین فسفات (نه کراتینین) به  الکترون می

  )اولـ گفتار  پنجمـ فصل  دوازدهم(کردي) (پایه 

 نـه  قنـدکافت،  در گلـوکز  تجزیـه . شـود  می انجام سیتوپالسم زمینه هماد در قندکافتباشند.  صحیح می» هـ«و » د«، »ب«موارد  ـ» 2«گزینه  - 153

 انرژي این. هست نیاز سازي فعال انرژي گلوکز تجزیه به مربوط هاي واکنش انجام براي. شود می انجام اي مرحله صورت به بلکه باره، یک صورت به

کافـت اکسـیژن    در قند .شوند می تبدیل دیگریک به پروتون، و الکترون دادن دست از و گرفتن با NADH و NADشود. می تأمین ATP از

  )اولـ گفتار  پنجمـ فصل  دوازدهم(کردي) (پایه  شود. مصرف نمی

میکرومتر از غشـاي بیرونـی راکیـزه     2/0هر باشد. در  حلقوي و رناتن می DNAکتاب درسی راکیزه داراي چندین  5مطابق شکل  ـ» 4«گزینه  -154

 در خـود  نقـش  انجـام  براي راکیزه. شود می تقسیم آن از مستقل نیز و یاخته با همراه راکیزهخوردگی غشاي درونی وجود دارد.  چین 4تقریبا 

  .شوند می ساخته سیتوپالسمی هاي رِناتَنوسیله  به و دارند قرار هسته در آنها هاي ژن که است وابسته هایی پروتئین به اي یاخته تنفس

  )اولـ گفتار  پنجمـ فصل  دوازدهمپایه (کردي) (

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار اول)باشند.  ـ همه موارد درست می» 4«گزینه  - 155

د، این ترکیب سه کربنـی دو  شو تولید می ATP قندکافت 4طی گام  ADPـ از انتقال فسفات از یک ترکیب سه کربنه دو فسفاته به » 2«گزینه  -156

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار اول)شوند.  و فسفات مصرف می NADاست که در این گام قندکافت 3فسفاته محصول گام 

باشد،  کافت پیرووات می اده نهایی قندشود. م مصرف می  ATP 2کافت  باشند. در مرحله اول قند گلوکز و پیرووات فاقد فسفات می ـ »2«گزینه  - 157

شـود کـه فاقـد     . در اکسایش پیرووات نهایتا استیل کوآنزیم آ تولیـد مـی  شود توسط انتقال فعال و با صرف انرژي به درون راکیزه منتقل میکه 

  )اول گفتارـ  پنجمفصل ـ  دوازدهمپایه ( (کردي)فسفات است. 

  شود. تولید می ATPبیشترین  FADH2و NADHز اکسید شدن ـ در زنجیره انتقال الکترون ا» 1«گزینه  -158

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)

از حرکـت   ADPشود و انرژي افزودن یک گروه فسـفات بـه مولکـول     یند در زنجیره انتقال الکترون میتوکندري انجام میاـ این فر» 2«گزینه  -159

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)شود.  ها در جهت شیب غلظت خود فراهم می پروتون

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)گیرد.  درون میتوکندري صورت می Aـ تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم » 2«گزینه  -160

 از حاصل انرژي. شود می تجزیه CO2هاي مولکول تشکیل تا گلوکز مولکول بس،کر چرخه و پیرووات اکسایش قندکافت، انجام با ـ» 3«گزینه  - 161

) چرخـه  دار یتـروژن ن. (سه نـوع مولکـول   شود می FADH2و NADH  الکترون حامل هاي مولکول و ATP شدن ساخته صرف گلوکز تجزیه

  )دوم گفتار ـ پنجمفصل ـ  دوازدهمپایه ( (کردي) باشد. کربس بی نیاز از اکسیژن می

غشایی ساخته شده است. در طـی زنجیـره انتقـال     غشایی و بیرون ساز از دو بخش درونATPکتاب درسی آنزیم  8مطابق شکل  ـ» 2«گزینه  -162

ها در فضاي بین دو غشـا تجمـع    نباشد. پروتو دهنده الکترون می FADHیابد و مولکول  الکترون انتقال می NADH 2الکترون از هر مولکول 

  )دوم گفتار ـ پنجمفصل ـ  پایه دوازدهم( (کردي)یابند.  می

باشـد. تولیـد    مربوط به کربس می FADHکربنه و تولید  باشد. بازسازي ترکیب چهار تولید استیل مربوط به اکسایش پیرووات می ـ» 2«گزینه  -163

شود، نه مصرف. اکسـایش پیـرووات و    تولید می CO2اي باشد. در واکنش تنفس یاخته یبنیان پیروویک اسید (پیرووات) مربوط به قند کافت م

  )دوم گفتار ـ پنجمفصل ـ  پایه دوازدهم( (کردي) شود. هم در راکیزه هم بیرون آن تولید می NADHدهد.  کربس درون راکیزه رخ می
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 کـافی  منابع این که درصورتی .کنند می استفاده انرژي تأمین براي کبد قندي هذخیر و گلوکز زا معمول طور به ما بدن هاي یاخته ـ» 4«گزینه  -164

 و اسـکلتی  هـاي  ماهیچـه  شدن ضعیف و تحلیل علت همین به .روند می ها پروتئین و ها چربی تجزیه سراغ به ATP تولید براي آنها نباشند،

  )دوم گفتار ـ پنجمفصل ـ  پایه دوازدهم( (کردي) باشد. می شدید غذایی فقر و سوءتغذیه عوارض از ایمنی سیستم

و در نهایـت   Aاي و تولید پیرووات، اسـتیل کـوآنزیم    شروع به واکنش تنفس یاخته ATPبدن براي تولید  ADPبا افزایش میزان  ـ »2«گزینه  -165

ATP  دوم گفتار ـ پنجمفصل ـ  پایه دوازدهم( (کردي)یابد.  هاي غشایی زنجیره انتقال الکترون افزایش می کند. فعالیت پروتئین می(  

  .پشود می میزناي به ادرار بازگشت مانع است میزناي دهانه روي بر مثانه مخاط خوردگی چین حاصل که اي دریچه ـ» 3«گزینه  -166

  )دوم  گفتار ـ پنجمفصل پایه دهم ـ ( (کردي)

  ها: بررسی سایر گزینه قرار دارند.ها فقط در اطراف شبکه اولین مویرگی  ـ دقت کنید پودوسیت» 1«گزینه  -167

  کنند. کربنات کمک می و بی NaClها با تولید انرژي به بازجذب فعال گلوکز، آمینواسید،  میتوکندري»: 2«گزینه 

  شود. مصرف می ATPدر بازجذب فعال »: 3«گزینه 

  فصل پنجم ـ گفتار دوم)(افضل) (پایه دهم ـ  کند. هاي کلیه تراوش را زیاد می منافذ بزرگ مویرگ»: 4«گزینه 

  بررسی موارد: صحیح هستند.» د«و » ب«و » الف«ـ موارد » 2«گزینه  -168

  گیرد. (درست است.) تراوش فقط براساس اندازه مواد انجام می»: الف«

  است) درست(خورده نزدیک بازجذب می شود.  پیچ لولهمواد در مجراي ادراري ابتدا توسط »: ب«

  است) نادرست(شود.  انرژي انجام میترشح معموالً با مصرف »: ج«

  است) درست(آیند.  دست می ت زیادي دارند (آمونیاك) از سوختن آمینواسیدها بهیدار که سم مواد دفعی نیتروژن»: د«

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)

باشد و مواد  ها با مایعات بدن در ارتباط می ترین بخش یاخته باشد که حجیم این تعریف مربوط به سامانه پروتونفریدي در پالناریا میـ » 2«گزینه  -169

باشد. قیف مژکی مربوط به سـامانه   شود. وظیفه اصلی این سامانه دفع آب اضافی می کننده هدایت می هاي جمع ها به سمت لوله هژدفعی توسط م

  افضل) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم)( باشد. متانفریدي می

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم) شود. ها انجام می در میگو دفع نیتروژن توسط آبششـ » 3«گزینه  - 170

باشد و کلیه راست توسط یک دنده احاطه شـده   مهره ستون فقرات می 4کلیه تقریبا به اندازه  کتاب درسی طول هر 1مطابق شکل  ـ» 1«گزینه  -171

  باشد. منفذ میزناي در مرکز لگنچه قرار دارد. ه درون کلیه میاست. کپسول کلیه حفاظی در برابر ورود میکروب ب

  )اول  گفتار ـ پنجمفصل ـ  دهمپایه ( (کردي)

  کتاب درسی 4مطابق شکل  ـ» 2«گزینه  -172

  

 )اول فصل پنجم ـ گفتار پایه دهم ـ (کردي) (

 بازجـذب  گرچـه  گیـرد؛  می  انجام زیستی انرژي صرف با و است فعال بازجذب موارد، بیشتر درباشد که  مرحله دوم بازجذب می ـ» 2« گزینه - 173

 خـون  فشـار  از مـواد،  خـروج  براي الزم نیرويدر تراوش (مرحله اول)  .شود می انجام اسمز با که آب بازجذب مثل باشد الغیرفع است ممکن

 زیسـتی  انـرژي  صرف با و فعال روش به موارد بیشتر در ترشحباشد.  تنظیم اسیدیته مربوط به مرحله سوم که ترشح است می .شود می تأمین

  )دوم  گفتار ـ پنجمفصل ـ  دهمپایه ( (کردي). گیرد می انجام
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شود. مخاط یک بافت پوششی با  باشند. چرم از الیه درونی پوست حیوانات ساخته می نادرست می»  هـ«و » ب«، »الف«هاي  عبارت ـ» 2«گزینه  -174

هاي مرده تشکیل شده است. لیزوزیم در بزاق  باشد از یاخته ترین سطح بدن می پوست که بیرونیهاي  ترین یاخته باشد. بیرونی آستر پیوندي می

  )اول گفتار ـ پنجمفصل ـ  ازدهمیپایه ( (کردي)ترین قسمت دستگاه گوارش است.  باشد که فوقانی و اشک وجود دارد که بزاق ترشحات دهان می

 سـفید  هـاي  گویچه همه هاي ویژگی از تراگذري .نامند می) دیاپدز( تراگذري ها، مویرگ هدیوار از را سفید هاي گویچه عبور فرایندـ » 3«گزینه  - 175

  ها: بررسی سایر گزینه .است

  باشد.  مهرگان از نوع غیراختصاصی می مهره است و ایمنی بی کرد که نوعی بی مچینکوف روي الرو ستاره دریایی تحقیق می »:1«گزینه 

  گیرد. ها صورت می هاي قرمز مرده طحال و کبد توسط درشتخوارهاي درون همین اندام چهاز بین بردن گوی »:2« گزینه

  باشند.  روند که با محیط بیرون در ارتباط نمی هاي لنفی می اي پس از شناسایی عامل بیگانه به سمت گره هاي دارینه یاخته »:4« گزینه

  )دوم گفتارـ  پنجمفصل  ـ یازدهمپایه ( (کردي)

ها با ترشح هیستامین سبب گشاد شدن  کنند. ماستوسیت ها ماده دفاعی زیادي حمل نمی باشد. نوتروفیل ها صحیح می تمام عبارت ـ »4«گزینه  -176

  )دوم گفتارـ  پنجمفصل ـ یازدهم پایه ( (کردي)کنند.  ها با خروج از خون تغییر می شود. مونوسیت ها  می عروق و افزایش نفوذپذیري آن

 چسـباندن  هم به ـ2مکمل هاي پروتئین کردن فعالـ 1: شود می ها روش این با پادگن شدن غیرفعال باعث پادگن به پادتن اتصالـ »4«گزینه  - 177

  )سوم گفتارـ  پنجمفصل ـ یازدهم پایه (کردي)( محلول هاي پادگن دادن رسوبـ 4 سازي خنثیـ 3 ها میکروب

ها (ماننـد   کشنده در مبارزه علیه باکتري Tدانیم  طور که می ساز هستند و همان تنکشنده و پاد Tکننده شامل  هاي عمل ـ لنفوسیت» 2«گزینه  -178

  ها: بررسی سایر گزینه کزاز) نقش ندارند.

  شوند. خوارها می خواري درشت زا و در نتیجه افزایش فعالیت بیگانه هر دو باعث از بین رفتن عوامل بیماري»: 1«گزینه 

  خط دفاع بدن هستند.هر دو مربوط به سومین »: 3«گزینه 

  (پایه یازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم) ها به زمان نیاز دارد. فرایندي است که براي شناسایی پادگن و تکثیر لنفوسیت ،دفاع اختصاصی »:4«گزینه 

شـوند و در نهایـت    کشنده با ترشح پرفورین و آنزیم سبب مرگ یاخته سرطانی مـی  Tهاي  هاي کشنده طبیعی و لنفوسیت یاخته ـ »3«گزینه  -179

باشد و در صورت عدم ایجاد تحمـل ایمنـی    کنند. تحمل ایمنی اختالل سیستم ایمنی نمی خواري می خوارها یاخته سرطانی مرده را بیگانه بیگانه

پس از اتصال  کند. ارتباط برقرار می Tهاي  و سایر لنفوسیت Bهاي  کننده بین عملکرد لنفوسیت کمک T هاي شود. لنفوسیت حساسیت ایجاد می

  ترکیبی)ـ  پنجمفصل  ـ یازدهمپایه ( (کردي)شود.  گیرنده لنفوسیت به پادگن تنها همان نوع لنفوسیت تکثیر می

ها حمله  ویروس به شش ها، از جمله انسان را نیز آلوده کند. این تواند سایر گونه آورد که می آنفلوانزاي پرندگان را ویروسی پدید میـ » 4«گزینه  -180

  انجامد. می Tهاي  لنفوسیت هبه تولید انبوه و بیش از انداز شود دستگاه ایمنی بیش از حد معمول فعالیت کند. بدین ترتیب، و سبب می کند می

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم)

ژنی  هاي آنتی ها همان نوع گیرنده ه این سلولهایی را دارند ک خاطره توانایی تولید سلول Bهاي  خاطره و هم سلول Tهاي  ـ هم سلول» 3«گزینه  -181

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم)را دارند که در سطح سلول مادر (سلول خاطره اولیه) وجود داشت. 

 هاي یاخته به ایمنی هدستگا بیماري، این در. است ایمنی خود بیماري از مثالی ،یکنوع  یابتباشد. د ینم یمنینوع دو خود ا یابتد ـ» 2«گزینه  -182

 در عصبی هاي یاخته اطراف میلین آن در که است دیگري ایمنی خود بیمارياس  ام برد. می بین از را ها آن و کند می حمله انسولین هتولیدکنند

  ) سوم گفتارـ  پنجمفصل ـ م یازدهپایه ( (کردي). رود بین از هایی قسمت در و گیرد می قرار ایمنی دستگاهحمله  مورد نخاع و (لوب فرونتال) مغز

  ها: ـ بررسی گزینه» 4«گزینه  -183

شـوند.   کننده) آلوده به ویـروس ایـدز مـی    هاي بدن (کمک بیماري ایدز نوعی نقص ایمنی اکتسابی است، که نوع خاصی از لنفوسیت»: 1«گزینه 

  شوند. عنوان بیگانه شناخته می هاي خودي به که در آن یاخته است روزیس نوعی بیماري خود ایمنیلبیماري مالتیپل اسک

  تر است. تر و شدید پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول سریع»: 2«گزینه 

  در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از نوع دیگر اثر ندارند.»: 3«گزینه 

هاي واگیر ممکـن   ترین بیماري خطر شود. به همین دلیل حتی ابتال به کم در دستگاه ایمنی فرد، دچار نقص می در این بیماري عملکرد»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم)است به مرگ فرد منجر شود. 

رانـی   شنده طبیعی با وزیکول یکسان با بـرون زمان از غشاي یاخته ک ها محتوي آنزیم و پرفورین از هم مجزا نیستند و هم ـ ریزکیسه» 3«گزینه  -184

  (افضل) (پایه یازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم) شوند. پس براي هر کدام ریزکیسه مجزا نداریم. آزاد می
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دتن شـوند. واکسـن کـزاز حـاوي پـا      خواري آن می سرم و واکسن در نهایت با ایجاد ایمنی سبب از بین رفتن باکتري کزاز و بیگانهـ » 4«گزینه  -185

  (کردي) (پایه یازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم)باشد.  نمی

  فیزیک  

  ـ » 2«گزینه  -186

k
f Hz

m /
  

 

1 1 1800
10

2 2 3 0 5
   

n n
f n

t
    10 20

2
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

 ـ » 4«گزینه  -187

t / sT T
/ T s t

 
     

0 55
2 5 2

4 4
   

در هر بازه زمانی دلخواه باید به دنبال حداقل مسافت طی شده در این بازه زمانی باشیم، که در دو  براي به دست آوردن کمترین تندي متوسط

 دهد:  مدت زمان متقارن حول نقاط بازگشت نوسان رخ می

  

A cm
min avcmmin

/ cm
(A A) A( ) / A S

t / s




        



5

3

2 1 4 3
2 2 1 0 6 6

2 2 0 5


   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان)  

از t2تا t1ـ نوسانگر در بازه زمانی» 2«گزینه  - 188
A


2

 کنیم:   رسیده است. مسیر حرکت نوسانگر را رسم می Aو سپس به Aابتدا به 

   
T sT T T

t t s


      
62

4
6 2 3

   

                             x ( ) m     4 2 6   

                            av
x m

V /
t s


  


6
1 5

4
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

سـیل  ـ در نمودار انرژي برحسب سرعت نوسانگر، سهمی رو به باال مربوط به انرژي جنبشی و سهمی رو به پائین مربوط به انـرژي پتان » 1«گزینه  -189

کشسانی است، پس در سرعت
m

s
  است:  mJ600انرژي جنبشی نوسانگر 5

k mv / m m kg       2 31 1
0 6 25 48 10

2 2
   

max maxE K mv / J      2 31 1
48 10 100 2 4

2 2
   

U E K / / / J    2 4 0 6 1 8   
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 

  ـ » 2«گزینه  -190

t
T / s

n
  1

24
1 2

20
   

LL
T / / L L cm

g
        



1
1 12

2 1 2 2 0 6 36   

L cm  2 36 20 16   

T L T
T / s

T L /
    2 2 2

2
1 1

16
0 8

1 2 36
   

نوسان
t

T n
n /

   2
8

10
0 8

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) 
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vیابد و طبق رابطه فزایش عمق، افزایش میشود و با ا ـ تندي انتشار امواج سطحی آب با کاهش عمق آب کم می» 4«گزینه  -191
f


  به دلیل ثابت

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج)کند.  تغییر می vمطابق  بودن چشمه، پس بسامد موج ثابت است و

  ـ » 3«گزینه  -192

/ /
v T / s

T T


     

0 3 0 3
50 0 006

50
   

  وسان هر ذره از محیط با دوره تناوب موج برابر است. دوره تناوب ن

max
m

v A
s





      



3
3

2
6 10 2

6 10
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  باشند.  ها طبق متن کتاب درسی درست می ـ تندي انتشار امواج طولی در یک محیط یکسان از امواج عرضی بیشتر است، سایر گزینه» 1«گزینه  -193

  ایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) (جیرودي) (پ

  ـ » 1«گزینه  -194

S P
S P

x x ( ) ( / ) ( / )
t t t t s

v v /

     
           

3600 3600 8 3600 4 5 3600 3600 8 4 5
350

4 5 8 36 36
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  ـ » 4«گزینه  -195

F
v f A m mm

A A A A

            
    

6 2 2
4 4 4

3 72 36 36
200 60 3600 10 1

10 2 10 10 10
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

  ـ » 3«گزینه  -196

F

v F F
/

v F FF


    



2

2 2 2

1 1 11

110
1 21

100
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) درصد افزایش دهیم.   21باید نیروي کشش طناب را 

اسـت،   Aدو برابر طول مـوج   Bشوند، تندي انتشارشان مساوي است. طول موج  ـ با توجه به اینکه دو موج در یک محیط منتشر می» 4«گزینه  -197

vپس طبق رابطه f  واج داریم: و ثابت بودن تندي انتشار ام  

A B

B A

f

f


 


2

1
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج) 

کند. با نزدیـک شـدن    شنود و ارتفاع، بسامدي است که گوش انسان درك می ـ بلندي صوت شدتی است از صوت که گوش انسان می» 3«گزینه  -198

ولی بسامد صوت تابع چشمه است و چشمه هم ثابت اسـت پـس ارتفـاع     یابد به چشمه صوت، شدت صوت و در نتیجه بلندي صوت افزایش می

   (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ صوت)کند.  تغییري نمی

  ـ » 1«گزینه  -199

I I w
log log I

I m




      4
12 2

10 80 10 10
10

   

E E
I E / J

A.t
 


     

 

4 6
5

10 1 08 10
6 10 180

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ صوت) 

  پلر اگر چشمه ساکن باشد داریم: ـ با توجه به اثر دو» 1«گزینه  -200

      احساســی چشمه     

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ اثر دوپلر) 
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  یابد.  هاي الکتروسکوپ افزایش می ـ با نزدیک کردن یک میله مثبت به یک الکتروسکوپ مثبت، همواره فاصله بین تیغه» 4«گزینه  -201

  بار الکتریکی)  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ

qصفر است، نیرویی که از طرف بارهاي q1ـ چون برآیند نیروهاي وارد بر بار» 1«گزینه  -202 , q3 شود، باید در خالف جهت یکدیگر  به آن وارد می 2

qاندازه باشد، بنابراین و با هم هم , q3  صفر است، پس داریم:  q3همچنین برآیند نیروهاي وارد بر بار») 4«و » 2«اند. (رد گزینه  منا ناهم 2

|q | |q |K | q || q | K | q || q | x
F F

r(r x) x (r x) x


      

 

9
1 21 3 2 3 4

13 23 2 2 2 2

9
14 2   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ نیروي الکتریکی) 

 ـ » 3«گزینه  -203

k(q )( )

K | q || q | (q )/ F rF / q c
kqF qr

r

 

 
       



2
2

1 2 2
22

2 2
2

3 15 3

3 121 6
1 6 3

15 15
   

  صل اول ـ نیروي الکتریکی) (جیرودي) (پایه یازدهم ـ ف

  کنیم.  مرکز دایره را رسم می qـ ابتدا نیروهاي وارد بر بار » 3«گزینه  - 204

       
K | q || q |

F F N
r

 



    
   



9 6 6
1 2
2 4

9 10 2 10 2 10
ــی1802  افق

4 10
   

    F N
 



    
  



9 6 6

4

9 10 2 10 2 10
2 180

4 10
  قائم 

netF i j  180 180
 

   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ نیروي الکتریکی) 

 ـ » 4«گزینه  -205

K | q | q
E q / nc

r




 
       



9
3 10

2 4

9 10
18 10 98 10 9 8

49 10
   

N N
E K

c c





  
   



9 10
3

1 4 2 2

9 10 98 10
98 10 98

9 10
   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ میدان الکتریکی)

و » الـف «هـاي   فاصله هستند پس فقط در شـکل  ـ در یک میدان الکتریکی یکنواخت، خطوط میدان الکتریکی، موازي مستقیم و هم» 2«گزینه  - 206

  یرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ میدان الکتریکی)(جمیدان یکنواخت است. » هـ«

Fـ اندازه نیروي وارد بر ذره باردار از رابطه» 4«گزینه  -207 E | q | آید که چون میدان یکنواخت است، پس مقدار  دست می بهE  وF  .ثابت هستند

مثبت است. با حرکت در جهـت خطـوط میـدان     Uخودي بوده و کند پس نوع حرکتش غیرخودبه بار منفی در جهت خطوط میدان حرکت می

 (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ انرژي پتانسیل و پتانسیل الکتریکی)یابد.  الکتریکی، پتانسیل الکتریکی کاهش می

 ـ » 2«گزینه  -208

t mg EW K W W mv     21

2
 قضیه کار و انرژي جنبشی:  

E E/ W / ( ) W J        21
0 2 10 2 0 2 10 6

2
   

باشد پس جهت نیروي الکتریکی رو به پایین است و چون بار کره منفی است بنابراین  جایی می کار میدان مثبت است، پس نیرو در جهت جابه

Eجهت


  به طرف باال خواهد بود.  

E
N

W E | q | d E E
C

       6 66 10 2 3 10   

  ل اول ـ انرژي پتانسیل و پتانسیل الکتریکی) (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فص
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 ـ » 1«گزینه  -209

CVU (V ) V
U CV V V V V

U vvCV

 
           

2
22

2 1 12
1 1 1221 111

1
4 41 2 9 3 3 4 2

12

2

   

q CV C C F F          6 630 10 2 15 10 15   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ خازن) 

  ـ » 1«گزینه  -210

q
V

C
A

C k
d

V q / v
E E E /

d k A m



 
 


       

    

6 7
6

12 4

1 6 10 10
2 5 10

42 8 10 400 10

   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ خازن)

  شیمی

  اي آب و منیزیم اکسید به صورت زیر است: ختار ذرهـ سا» 3«گزینه  -211

  
  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ سیلیس)

  ـ» 4«گزینه  -212

N
N g

( g)
   

 جرم
100  جرم140

1000  جرم کل 
)درصد جرمی  )N%14   

NH)گرم 132هر  ) SO4 2   آمونیوم سولفات را حساب کرد.توان به راحتی جرم  گرم نیتروژن است، پس می 28داراي  4

g g
x g

g x
  

28 ــتروژن140  نیـ
660

ــولفات 132 ــوم س  آمونی
   

  (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ درصد جرمی)گرم مخلوط شیمیایی تکمیل شود.  1000گرم پتاسیم کلرید نیاز داریم تا  340پس به 

  ها: هشود. بررسی سایر گزین نیز یافت می Auـ در خاك رس عناصري مانند » 4«گزینه  -213

  »:1«گزینه 

/ g Na O
/ g Na O

g
2

2

1 24
12 4

100  خاك رس
  خاك رس?g Na O g2 1000   

Feبه علت وجود»: 2«گزینه  O2   فام است. خاك رس سرخ 3

  شود پس داریم: ، آب موجود در خاك رس تبخیر میC100در دماي»: 3«گزینه 

/ g H O
/ g H O

g
 2

2

13 32
133 2

100  خاك رس
?خاك رس  g H O 2 1000   

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ خاك رس)

  است. AB3ـ ترکیب مدنظر همان » 3«گزینه  -214

Bجرم اتمی 2 جرم اتمیA  مقدار گرمA  

3  جرم اتمیB  مقدار گرمB  

  گرم کل Aجرم اتمی Bجرم اتمیB 5((جرم اتمی  Bجرم اتمی 

BA

B


    



2 م   200 ر گ  جرم اتمی  
100 100

5 ــل5  جرم اتمی  گرم ک
  Aدرصد جرمی  

  سی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درصد جرمی)(طاو

  هاي انجام شده با توجه به کتاب درسی سال دوازدهم درست هستند. ـ تمامی مقایسه» 4«گزینه  -215

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ مقایسه الماس و سیلیسیم)
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پردازیم. از الماس در ساخت مته و از گرافیت در تولید مغـز   ها می ) گرافیت نام دارد. حال به بررسی عبارت2) الماس و ماده (1ـ ماده (» 4«گزینه  -216

  »)الف«شود. (نادرستی عبارت  مداد استفاده می

  »)ب«چگالی الماس بیشتر از گرافیت است. (درستی عبارت 

تصـل اسـت. (نادرسـتی عبـارت     در الماس هر اتم کربن به چهار کربن دیگر اتصال دارد در حالی که در گرافیت هر اتم کربن به سه کربن دیگر م

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم) »)ت«

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -217

  هاي خالص سیلیس است. (نادرست است) کوارتز از جمله نمونه»: 1«گزینه 

  لیس است. (نادرست است)هاي ناخالص سی اي است. ماسه از جمله نمونه سیلیس خالص به دلیل داشتن خواص نوري ویژه»: 2«گزینه 

  اي است. (درست است) هاي خالص سیلیس داراي خواص نوري ویژه کوارتز از جمله نمونه»: 3«گزینه 

  )(طاوسی) (پایه دوازدهمـ  فصل سومـ  سیلیسسیلیس (چه خالص و چه ناخالص) داراي مقاومت گرمایی قابل توجهی است. (نادرست است) »: 4«گزینه 

  ندي مواد به صورت زیر است:ب ـ بسته» 4«گزینه  -218

Cl)مواد مولکولی: گاز کلر     (HF(g))ـ هیدروژن فلوئورید 2(

  مواد کوواالنسی: گرافیت ـ الماس ـ سیلیس

  بندي مواد) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ دستهجامد یونی: نمک خوراکی 

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ترکیبی)ف گرافن تیره و نرم است. گرافیت برخالـ » 4«گزینه  -219

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  -220

هاي دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است  ب) در ساختار یخ هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوند اشتراکی و به دو اتم هیدروژن از مولکول

  اند. ها با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده ه اتمدر حالی که در سیلیس هم

  هاي یخی، زیبا با ظاهري سخت اما زودگذر) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ سازهآید.  اي آلی است و جزو مواد مولکولی به شمار می پ) بوتان ماده

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -221

»: 1«گزینه 

  

»:2«گزینه 

 

  

»:3«گزینه 

   

»:4«گزینه 

   

  ها) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ رفتار قطبیت مولکول

  ـ» 2«گزینه  - 222

قطبی                     کند. گیري می در میدان الکتریکی جهت

 

 :SO2   

  ها: بررسی گزینه

قطبیکند گیري می در میدان الکتریکی جهت

 

 CH Cl 3  1«:گزینه«  

Hقطبیکند.  گیري می در میدان الکتریکی جهت Cl  HCl   2«:گزینه«  

Clناقطبیکند.  گیري نمی در میدان الکتریکی جهت Cl Cl 2  3«:گزینه«  

ناقطبی   کند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهت

 

 CCl 4  4«:گزینه«  

  گیري در میدان الکتریکی) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ جهت
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)شکل زیر در مولکول آمونیاك، اتم نیتروژن داراي بار جزئی منفی ـ با توجه به» 2«گزینه  - 223 ) هاي هیدروژن داراي بار جزئی مثبت و اتم( ) .هستند  

  

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نقشه پتانسیل مولکول)

CO)اکسید دي همانند کربن (SCO)ـ ساختار کربونیل سولفید » 1«گزینه  -224   خطی است. 2(

  

  

  ها: بررسی سایر گزینه

  

  (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ساختار مولکول) 

  جز گزینه (آ) درست هستند. ها به ـ تمامی گزاره» 1«گزینه  -225

  هاي مولکولی و یونی براي تولید برق) (طاوسی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ هنرنمایی شارهاز است. در دماي اتاق به حالت گ C19با دماي جوش HFآ) 

  رسانایی الکتریکی کمی دارند. Geو  Siپذیرند و عناصر  در اثر ضربه شکل Snو  Pbـ در بین عناصر دوره چهاردهم جدول تناوبی عناصر » 2«گزینه  - 226

  روه چهارم جدول تناوبی)(طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گ

 فلز است و سطح درخشانی دارد. شبه Siکه  در حالی ها کدر است فسفر و گوگرد نافلزند و سطح آنـ » 3«گزینه  - 227

  (طاوسی) (پایه یازدهمـ  فصل اولـ  الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها) 

  ـ پاسخ سؤاالت به صورت زیر است:» 4«گزینه  - 228

  یه ظرفیتآ) آرایش الکترونی ال

  ب) عدد اتمی

  با دیگر گازهاي نجیب متفاوت است. 2پ) خیر، آرایش الکترونی الیه ظرفیت عنصر هلیم با شمار الکترون ظرفیت 

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها)

 فلز است. یک عنصر شبه (سیلیسیم)B14یک فلز است، ولی عنصر Kهمان عنصر  Aـ عنصر » 3«گزینه  - 229

  )ـ ترکیبی (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ فصل اول 

گردد تمایل به از دست دادن الکترون بیشـتر شـود و بـه تبـع باعـث       یابد که باعث می ـ با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می» 1«گزینه  -230

  وسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ گروه فلزات قلیایی)(طاشود.  عنی باعث افزایش خصلت فلزي نیز میگردد ی افزایش فعالیت شیمیایی می

  )ـ شعاع اتمی (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ فصل اولها ثابت است.  ـ در هر دوره تعداد الیه» 2«گزینه  -231
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  ـ» 3«گزینه  -232

    Fe(s) H SO (aq) FeSO (aq) H (g)  2 4 4 2   

Fe O (s) H SO (aq) Fe (SO ) H O(l)  2 3 2 4 2 4 3 23 3   

mol H mol Fe g Fe
? g Fe / L H / g Fe

/ L H mol H mol Fe
    2

2
2 2

1 1 56
3 36 8 4

22 4 1 1
   

g / g Fe / g Fe O   2 310 8 4 1 Feجرم 6 O2 3   

/
Fe O     2 3

1 جرم خالص  6
% 100 100 16%

 جرم ناخــالص10
   

  ) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ درصد خلوص)95(سراسري خارج از کشور ریاضی ـ 

  پیرامون درست هستند.» پ«جز گزاره  ها به است که تمامی گزاره Cl17با توجه به اطالعات داده شده Xـ عنصر » 3«گزینه  -233

  شمار الکترون با (زیرالیهd (Cl : s / s , p / s , p l 2 2 6 2 5
17 1 2 2 3 3 2   

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی)

  ـ» 1«گزینه  - 234

Li N(s) H O(l) LiOH(aq) NH (g)  3 2 3

 مول   4

3 3


   

Liمول 1ي بر طبق واکنش به ازا N3  مول 5/0شود و به ازاي  مول در مجموع فرآورده تولید می 4وLi N3 ،2 شود. مول فرآورده تولید می  

/
ــی 80 بازده عمل 80 ــی  بازده عمل

1 ــی6  مول    بازده عمل
100 100  بازده نظــري2

       

  ) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ بازده درصدي)94(سراسري خارج از کشور تجربی ـ 

  ـ »3«گزینه  -235

p n n
n e

X : p e e
n e

n e p



   
   

      
     

51 3

51 28
48

3 20
8

8 23

   

X : s / s , p / s , p , d / s2 2 6 2 6 3 2
23 1 2 2 3 3 3 4   

l

X : s / s , p / s , p , d



2 2 2 6 2 6 3
23

2 ــه  زیر الی

1 2 2 3 3 3   

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی عناصر واسطه)

  ـ واکنش ترمیت به صورت زیر است:» 1«گزینه  - 236

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32 2   

g Al mol Al mol Fe g Fe
? g Fe g Al / g Fe

g Al g Al mol Al mol Fe
     

80 1 2  خالص    56
54 89 6

100 27 2 ــالص1  خالص     ناخ
   

x
/ x / g Fe

/
     

 مقدار عملــی
100 0 9 80 64

ــري 89 مقدار نظ 6
  بازده درصدي 

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ ترکیبی درصد خلوص و بازده درصدي)

  ـ » 1«گزینه  -237

e

e

A : d A : [Ar] d s

B : d B : [Ar] d s









22 1 1 2
18

133 7 8 2
18

3 3 4

3 3 4

  

 (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ آرایش الکترونی عناصر واسطه)

Feاز واکنش ـ در فوالد مبارکه براي استخراج آهن» 4«گزینه  -238 O2   کنند. اکسید) با کربن استفاده می (III)(آهن  3

  شوند؟) (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می
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  هاي نادرست: ـ سرعت واکنش در هواي مرطوب عنصر روي بیشتر از نقره است. بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -239

  پذیري و به تبع تمایل تبدیل به کاتیون در سدیم بیشتر از آهن است. واکنش»: 1«گزینه 

FeO(s)واکنش»: 3«گزینه  C(s)


  ها کمتر است. دهنده ها از واکنش پذیري فرآورده شود پس واکنش طور طبیعی انجام می به  

Naپذیري سدیم از کربن بیشتر است، پس واکنش واکنش»: 4«گزینه  O(s) C(s)


 2 شود. طور طبیعی انجام نمی به  

  پذیري فلزات) (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ واکنش

  (طاوسی) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ جریان فلز بین محیط زیست و جامعه)شود.  هاي زیستی بیشتري می ـ بازیافت فلزات باعث حفظ گونه» 1«گزینه  - 240
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی گروه آزمایشی عمومی عمومی آزمون آزمون 
  

  شماره داوطلبی: ................................شماره داوطلبی: ................................  م خانوادگی: .............................م خانوادگی: .............................نام و نانام و نا

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  دقیقه 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبا وارد کردن مشخصات خود، در توانید باي 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//1111//1010جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 

  

  

  عنبران مژده نژاد ـ عارفه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی

  کیارش پورمهدي ـ حسامی  زبان عربی

  هادي ناصري  دین و زندگی

  صادقی کامران معتمدي ـ  انگلیسی زبان

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري    مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  رقیه حبیبی، فرشته فرجلو    نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

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

  ويويــآموزشی علآموزشی عل  نظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمینظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی
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  »1«صفحه                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ ی (انسانی) عمومدفترچه  
  

  ))5) ـ پایه یازدهم (از ابتداي ستایش تا انتهاي درس 11تا انتهاي درس  10فارسی (پایه دوازدهم (از درس 

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

ـ       رقعت (نامه) ـ شراع (خیابان) ـ مطرب (نوازنده) ـ سیماب« ایش) ـ  گون (جیوه) ـ کورسو (روشـنایی انـدك) ـ اعطـا (واگـذاري) ـ فـراخ (آس

  »گداختن (ذوب کردن) ـ ستدن (دریافت کردن)

  ) دو4  ) یک3  ) چهار2  ) سه1

  در کدام بیت متفاوت است؟» روضه« واژةمعناي  - 2

  شیراز پیک راهت بس روضۀت بس / نسیم ) دال رفیق سفر بخت نیک خواه1

  ها دمید چمید / کز آن خار بر من چه گل ها می و در روضه ت) همی گف2

  شب که چراغی نداشت / بلبل آن روضه که باغی نداشت) من به چنین 3

  ماه محرم است روضۀ) ما را که از فراق بتان دیده پر نم است / گلگشت باغ 4

  اند؟ ها درست معنا شده واژه همۀدر کدام گزینه  -3

  ه) ـ صعب (دشوار)) چاشتگاه (نزدیک صبح) ـ همایون (فرخند2  ) شایق (آرزومند) ـ فرود سراي (اندرونی) ـ وبال (آویزان)1

  ) درایت (بینش) ـ علّت (بیماري) ـ حالوت (شیرینی)4  ) موعد (هنگام) ـ کراهیت (ناپسند) ـ تسخیر (تصرّف)3

  کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟ -4

  ) به زخم تیر قضا بیخ کافران برکند / چو دید روي علی را و حال پیغمبر1

  لی حال بود محدث و ذایلفعل اگر به فعل برگردد / آن از ) حال ز بی2

  ) قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا / فراغ برده ز من آن دو جادوي مکحول3

  ) درخت و مرغ شدند از پی تو باغ به باغ / یکی گشاده نقاب و یکی کشنده سفیر4

  کدام عبارت داراي غلط امالیی است؟ -5

  مؤونت مأخوذ گردد. ) در حفظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و به غرامت و1

  ) اگر به خالف آن کاري اتفاق افتد باري کرم و همیت و مردانگی و شهامت او مطعون نگردد.2

  ) ملک در اکرام آن کافر نعمت غدار، افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر او را نظیر خویش گردانید.3

  ملک آراي متحلّی است.) قلم عطارد منشور دولتش توقیع کند و ملک امروز به جمال عقل 4

  کدام بیت داراي غلط امالیی است؟ -6

  ) چون تو بسی به بحر و بر افکنده است / این صعب دیو جاهل بد محضر1

  تو به جوش / ز هیچ روي نبینند معبر آتش و آب کینۀ) شها چو آید دریاي 2

  ) مرنج حافظ وز دلبران حفاظ مجوي / گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست3

  کند دوران وار / ندیده شبح تو چندان که می  عالم سپهر دایره نقطۀبه گرد ) 4

  ترتیب از کدام هنرمندانند؟ و نوع این آثار (نظم / نثر) کدام است؟ به» خورشید خانۀدري به «و » تیرانا«آثار  -7

  ) مهرداد اوستا، نثر ـ سلمان هراتی، نظم2  ) مهرداد اوستا، نظم ـ سلمان هراتی، نثر 1

  ) سید مهدي شجاعی، نظم ـ محمدرضا رحمانی، نثر4  سید مهدي شجاعی، نثر ـ محمدرضا رحمانی، نظم )3

  شود؟ در کدام بیت یافت می» اغراق ـ ایهام تناسب ـ جناس«هاي  آرایه همۀ - 8

  جان است تنم سایۀزیم و  جان دارم و جان سایه ندارد به زمین / من به جان می ) نیم1

  که با شیرین درافتادم / که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم) من اول روز دانستم 2

  بینم بینم، نمی ) ز هر اشکی که از رشکت فروبارم به هر باري / کنارم کم ز دریایی نمی3

  آن روزي کآید به شکار دل / من زر و سر اندازم گر کس شکر اندازد شکرانۀ) 4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ ) عمومی (انسانیدفترچه                                          »2«صفحه  
                                                           

  هاي ادبی است؟ بیت زیر داراي کدام آرایه - 9

  »خورم دان تو می کافوردان شود ز دم سرد من فلک / از بس که دم ز غالیه«

  ) تشبیه، استعاره، اغراق، مجاز2    ) مجاز، ایهام، حسن تعلیل، استعاره1

  ) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، اغراق4    ) تشخیص، تشبیه، کنایه، جناس3

  کدام است؟» سلوب معادله، تناقضتضاد، تشبیه، ا«هاي  ترتیب ابیات زیر را از حیث داشتن آرایه -10

  الف) جوان را صحبت پیران حصار عافیت باشد / به خاك و خون نشیند تیر چون دور از کمان گردد

  توان دیدن دارد / اگرچه خوبتر از خود نمی ب) نظر به روي تو خورشید برنمی

  نگردانی لیل و نهار اندیشه ک خورد / از ورق ج) از نسیمی دفتر ایام برهم می

  د) جمعیتی که از دل ویران به من رسید / سهل است گنج اگر طلبند از خراب من

  ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ) ج ـ ب ـ د ـ الف3  ) ج ـ ب ـ الف ـ د2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب1

  وجود دارد؟» استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص«هاي  آرایه همۀدر کدام بیت  - 11

  که از آن لعل شکر بار برآید) در کام صدف تلخ کند آب گهر را / حرفی 1

  ) در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن / چون الله جگر سوخته از سنگ برآید2

  ) شد آینه از دیدن رخسار تو محروم / تا روي لطیف تو که را در نظر آید3

  زلف تو سرآید اندیشۀ) در روز جزا سنبل گلزار بهشت است / عمري که به 4

  وجود دارد؟» واو ربط«در چند مصراع فقط  -12

  ب) من بودم و او و صفت حال من و او    الف) جانم ز لب گذشت و به باالي سر رسید

  د) دال سر بر زمین دار و کله بر آسمان افشان    اي است اي و غالیه ج) به صبح و شام که گلگونه

  و) ماه من و عید منی و من مه عیدي    هـ) باز نیازم به شاهد و می و شمع است 

  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) یک1

  هاي کدام بیت متفاوت است؟ تعداد صفت -13

    ) خراج هر دو عالم برد خواهی / نخست از عشق فرمان تازه گردان1

  ) خاقانی این سر آن گه داند که مردوار / زین خاکدان به بام جهان بر علم زند2

  ) هر نقش که در وصف مثالش بشنیدم / با صورت وصلش همه آن وصف خطا بود3

  خبر، او ماه نو من شیفته / او از من و من زو جدا این حال بوقلمون نگر ن عاشق و او بی) م4

  شود. فعل ماضی نقلی دیده می .................... جز بهها  در همه گزینه -14

  لب روي و آن مه یاقوت شب / آن بت خورشید ) مست تمام آمده است بر در من نیم1

  کس زخم گشادت یده هیچکشت ناوك توست / ند ) جهانی نیم2

  سر سنجیده است / این غزل مشهور خواهد کرد دیوان تو را ) گرچه افکار تو صائب سر به3

  ) در سخن من نایب خاقانیم / آسمان زین رشک جانم سوخته است4

  در کدام بیت یکسان است؟» شد«معناي هر دو فعل  - 15

  نیست کش غم ننگ است و نام) سعدي اگر نام و ننگ در سر او شد چه شد؟ / مرد ره عشق 1

  ) مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد / قضاي آسمان است این دیگرگون نخواهد شد2

  چکانمش ) هرکه بپرسد اي فالن حال دلت چگونه شد / خون شد و دم به دم همی از مژه می3

  ابی نیافت) داشتم امید آنک بو که درآیی به خواب / عمر شد و دل ز هجر خون شد و خو4
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  ها درست است. در برابر آن ....................جز  کلمات مشخص شده به همۀنقش مقابل  -16

  الیه) را (نهاد ـ مضاف توهست بر خاطر ز گفتارم  غباريسخن / گر  شود مهر دهانم بی ) ناشنیدن می1

  ند ـ متمم)را (مس فوالد خامۀمن  نامۀگدازد  گرمم گذشت / می دلشد پیکان او تا از  آب) 2

  سازد مرا (نهاد ـ مسند) می باك بیاز افسردگی خون در رگ من مرده است / کاوش مژگان آن  صائب) 3

  / گرچه نتوان دوست کردن دشمن دیرینه را (مفعول ـ مسند) مهربانتو را خط کرد با من خون خوار  چشم) 4

  ؟نداردعبارت زیر با کدام بیت تناسب معنایی  -17

  »حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. مایۀك چه دارم از اند آن«

  ها ) حیات جاودان خواهی به صحراي قناعت رو / که دارد یاد هر موري در آن وادي سلیمان1

  شود / این نصیحت را ز آهوي ختن داریم ما ) خون ز اکسیر قناعت مشک خالص می2

  کند خاموش آتش را وبان / که آب زندگی هم می) قناعت با نگاه دور کن ز آمیزش خ3

  خواره را رساند مرغ آتش چینان قناعت را تالش رزق نیست / سنگ، روزي می ) ریزه4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟» ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موي باشد بیش و نی کم به«بیت  -18

  بیند، از خر پوست) سوي آن کفر زشت و دین نکوست / که ز دین نقش 1

  ) نام نیکو و زشت ازمن و توست / کار ایزد نکو بود به درست2

  ) گر نبشت ابجدي ز دفتر خویش / نتواند کز او کشد سر خویش3

  ) هر دمش نقش کفر دین گردد / هر نفس آسمان زمین گردد4

  یت قرابت معنایی دارد؟با کدام ب» شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه«مفهوم بیت  -19

  شود ز شکستن سپاه من ) اندیشه از شکست ندارم که همچو موج / افزوده می1

  ) گوهرنماي جوهر ذاتی خویش باش / خاکش به سر که زنده به نام پدر بود2

  کنیم تو را ) اگر تو برگ عالیق ز خود بیفشانی / بهار عالم ایجاد می3

  ن / تسخیر ملک دل به خصال شکستگی) صائب شکسته شو که کند زلف پرشک4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 20

  آب بقا بگشا سرچشمۀ) مکن از ظلمت پر وحشت فقر و فنا دهشت / نظر چون خضر بر 1

  ) کاین طریقی است که در وي چون شوي توشه تو را / جز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نیست2

  / زان که گوي عشق نتوان زد به چوگان هوس) عشق بازي کار بازي نیست اي دل سر بباز 3

  ما مردانۀایم / تا در این ره چه کند همت  ) در ره عشق وطن از سر جان خاسته4

  بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ -21

  »دار من و تو دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ / امروز خورشید در دشت آیینه«

  خورشید تابان نیستم جذبۀبرم بر آسمان /  در کمین  می) شبنم خود را به همت 1

  تصویر دلم جمع ز تنگی است / امید گشایش ز نسیم سحري نیست غنچۀ) چون 2

  ) باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست / لطف خدا یار شد دولت یاران رسید3

  لف پریشان رازند بر یکدگر ز ) به آهی ریزد از هم تار و پود هستی ظالم / نسیمی می4

  مصراع نخست بیت زیر با کدام بیت متناسب است؟ -22

  »گرت ز دست براید چو نخل باش کریم / ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد«

  تلخ ) تا توان از شربت دینار شیرین ساختن / از جواب تلخ سایل را مگردان کام1

  هر غمی که هستزاید از تعلّق ما  ) دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست / می2

  سیاه عالم / نومید کی توان بود از لطف الیزالی؟ ) می ده که گرچه گشتم نامه3

  ) دل قانع ز احسان کریمان است مستغنی / به آب تلخ دریا احتیاجی نیست گوهر را4
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  :جز بهها با هم قرابت مفهومی دارند  همه گزینه - 23

  ام نیت من ) من و اقتدا با تو در هر نمازي / همین است تا زنده2  اله ره اندر میانام / با تو و صد س ) جان نه و چون سایه به تو زنده1

  ام ام بسته ام / بدین سوگ تا زنده خسته که من خود جگر ) بگو آن4  ) مگر در عاشقی نامم برآید / ز یمن عاشقی کامم برآید3

  خورد؟ با ابیات دیگر به چشم می متفاوتدر کدام گزینه مفهومی  -24

    بر کس نماند جهان پایدار / همان به که نیکی بود یادگار) چو 1

  ) تا به غیر از اسم نیک و رسم نیکی در جهان / هیچ اسم و هیچ رسمی نماند پایدار2

    باید ولیک / زان همه نیکی به است اخالق نیک ) قول و فعلت نیک می3

  ي دوست گل یادگار من و توماند ا ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می4

  :جز بهمفهوم همه ابیات با هم تناسب معنایی دارند  - 25

  عشق / عبید را رخ زرد است و اشک سرخ گواه قضیۀ) به پیش قاضی عشّاق در 1

  ) مرا برکنده سیل عشق، بنیاد شکیبایی / گواه صدق اگر خواهی ببین در اشک سیالم2

  شک احمرش بین) گواه عشق در شرح محبت / رخ زرد و سر3

  ) دعوي دل نیست قابل ورنه در اثبات آن / خال مهر دیگر است و خط گواه دیگر است4

  ))2و  1دروس یازدهم (ـ پایه ) 38تا انتهاي صفحه  3درس دوازدهم (پایه زبان عربی (

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

26- تدرأَةُ شاهع المزوجها ب رفاتتُما د من هجرِه و ر حیاتُها: زن رَّلحرَبِ فتَنوح.....................  

  شد! اش تلخ می کرد و زندگی ) استخوان پوسیده همسر خویش را بعد جنگ دیده بود، پس از دوري وي شیون می1

  شود! اش تلخ می کند و زندگی او شیون میهاي پوسیده همسرش را در جنگ دید بنابراین از هجران  ) بعد از جنگ استخوان2

  کند! کند و زندگی را برایش تلخ می اش ناله می ) پس از جنگ استخوان پوسیده همسر خویش را مشاهده کرد، پس از دوري3

  شود! اش تلخ می کند و زندگی اش شیون می ) استخوان پوسیده همسرش را پس از جنگ دید پس از دوري4

  ترکونَه: فَضّون من حوله و ییکونَ فظّاً لأنّ طلّابه ین علَی األستاذ ألّا - 27

  کنند! کند و او را نیز رها می خو نباشد، چه دانشجویانش را از اطرافش پراکنده می ) بر استاد واجب است که درشت1

  شود! می شوند و او ترك ) بر هر استادي واجب است که تندخو نباشد، زیرا دانشجوهاي او از اطرافش پراکنده می2

  کنند! شوند و او را ترك می ) استاد نباید تندخو باشد، زیرا دانشجویانش از اطرافش پراکنده می3

  کنند! شوند و او را رها می خو باشد، چه از اطراف او دانشجویان متفرق می ) استاد نباید درشت4

  : وانِ و معیناً علَی البرِّالعدالصدیقُ من کانَ ناهیاً عن  -28

  رسان در نیکی باشد! ست کسی است که بازدارنده از دشمنی و یاري) دو1

  رسان باشد! ها کمک ها بازدارنده و در نیکی کسی دوست است که از دشمنی )2

  رساند، دوست بدان! دارد و به خیر یاري می ) کسی را که از دشمنی باز می3

  بود!رسان  باز داشته شد و در خوبی کمک ی) دوست آن است که از دشمن4

29- الح بٍ بِصوتبه بدون سرفعنْ یم اهللاُ صوت همارِ: شَب  

  رود به صداي خر تشبیه کرده است! ) خداوند صدایی را که بدون یک دلیل باال می1

  برد به صداي االغ تشبیه کرد! ) خدا صداي کسی را که آن را بدون دلیل باال می2

  دلیل آن را باال برد، تشبیه کرد! ) پروردگار صداي خر را به صداي کسی که بی3

  کند! برد، تشبیه می که بدون دلیل آن را باال می ) خدا صداي االغ را به صداي آن4
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30- :یح کلُّ شیء نهالّذي خُلقَ م الماء هالكفی است اقتصادبِال نَهتم  

  ورزیم! یاي آفریده شد، اهتمام م آبی که از آن هر چیز زنده مصرف جویی در ) به صرفه1

  جویی کردن در مصرف آبی که از آن هر چیزي زنده خلق شد، توجه کنیم!  ) باید به صرفه2

  کنیم! شود، توجه می اي از آن آفریده می روي در مصرف آبی که هر چیز زنده ) در میانه3

  جویی در مصرف کردن آبی که از آن همه چیز زنده آفریده شد، اهتمام ورزیدیم! ) به صرفه4

  »:تال فخورٍرَحاً إنّ اهللاَ ال یحب کلّ مخللنّاس و ال تَمشِ فی األَرضِ متُصعر خَدك ال « -31

  ندار، همانا خدا همه فخرفروشان متکبر را دوست ندارد!ا ناز و خودپسندي در زمین گام بر) با کبر رویت را براي مردم برنگردان و ب1

  زنی زیرا خداوند هر خودخواه فخرفروشی را دوست نداشت! نی و خرامان در زمین قدم نمیگردا نمی) براي مردم رویت را با تکبر بر2

  دارد! ات را با ستم برنگردان و در زمین خودپسندانه گام بر ندار حقیقتاً خدا هیچ فخرفروش خودپسندي را دوست نمی ) از مردم چهره3

  مین راه نرو قطعاً خدا هر خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد!  و با خودپسندي در ز ) با تکبر رویت را از مردم برنگردان4

32 - ۀُ تَنصحامةٌ نی فأختی الفهاریوبی دائماً و هی أماألَعمالأَنفَع بِی ع:  

  کند و او بسیار امرکننده به سودمندترین کارها است! هایم مرا نصیحت می ) خواهر بسیار فهمیده من همیشه در عیب1

  دهد! دستور میکند و او به سودمندترین کارها بسیار  می نصیحتهایم به من  تر است و همیشه در عیب ) خواهر من فهمیده2

  او بسیار دستوردهنده به کارهاي مفید است!و دهد  ) خواهر بسیار فهمیده من، پیوسته مرا در عیبم پند می3

  و او امرکننده در کارهاي بسیار سودمند است! دهد هاي من، به من پند می ) خواهرم بسیار فهمیده است و همیشه در عیب4

  عین الصحیح: -33

  ؟شوي ) فَبِما رحمۀٍ منَ اهللا لنت لَهم: پس با کدام رحمت خداوند با آنان مهربان می1

  کنندگان را دوست دارد! ینَ: قطعاً خدا توکلل) إنّ اهللا یحب المتوک2ِّ

  که خوب است با آنان ستیز کن! به روشیو : م بالّتی هی أحسنُ) و جادلْه3

  لنا و ارحمنا: پروردگارا ایمان آوردیم پس براي ما آمرزیدي و به ما رحم کردي! ) ربنا آمنّا فاغفر4ْ

  : الخَطأعین  -34

1بلَغُ ) کمالم صار عبالتخفیض: بعد از تخفیف مبلغ چقدر شد؟   د  

  شوند! ها از النه دور هستند پس تشنه و سرگردان می هبعیدةٌ من الوکنَۀِ فَتَهیم: پرند یور) الط2ّ

  کن و یکی زیاد است!نیک دشمن انتخاب  د کثیرٌ:ذْ عدواً واحداً و الواحخ) ال تَت3َّ

  هاي این درخت شتابان نیست! ) ما أَسرَع أثمار تلک األشجارِ: میوه4

  عین الصحیح فی التعریب: » ه شود.دارد که سال بعد وارد دانشگا امیددوستم پیر است اما او « -35

  .و لکنّه یأملَ أن یدخُلَ فی الجامعات بعد عامٍ ) حبیبی العجوز2  .سنتَین دا تَأملُ بالدخول فی الجامعۀ بع) صدیقتی عجوز و لکنّه1

  بالجامعۀ بعد عامٍ. لَل أَن یدخُأنَّه یقوم بِاألَمحبی عجوز ک) صا4  سنَۀٍ. دبع مل أَنْ یدخُلَ الجامعۀ) حبیبی عجوز و لکنّه یأ3

  )36ـ  42: (، عن األسئلۀ بما یناسب النّص** اقرأ النص التالی ثم أجب

 ألطفال و احترامهم و ما أقـبح ا بینَ تکریمِ فَرِّقونیسر مع األسف بعض االُ .بما اکتَسبإنسانٍ إلّا  علَی أساسِ التَّعالیم اإلسالمیۀِ، ال إنسانَ أَفضل منْ

د لَحظات جاء ابنُه و سلَّم علی النّبی ثم عند رسول اهللا (ص) یوماً و بع ألطفالِ: جلَس رجلٌرام اصۀٌ من رسول اهللا (ص) حولَ احتحکی قهذا العمل. تُ

أما الوالد  والدها (ص) من عمله و بعد قلیلٍ جاءت بِنتُه و سلَّمت علی النبی ثم راحت نَحو عنده. فَرِح رسولُ اهللا أَجلَسهراح نَحو والده فَقَبلَه األب و 

  تُفَرِّقْ بینَ أطفالک! ج رسولُ اهللاِ (ص) و قالَ: السها عنده فانزَعا و لم یجللهبیقَ مفلَ

36- :حیح حسب النّصن الصعی  

  .األَعمال ) تَقبیلُ األطفال، أمام اآلخرینَ من أقبح2  .نبی بِسلوکه مع ابنتۀفَرّح ال لُ) الرَّج1

3ۀ تُفرِّق بین األو) األُسأکثَررُ اإلیرانی فی التَّ) ال فرقَ بینَ احترام ا4  .الد لَدو الو ۀعلبِنتالیم اإلسالمی.  
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  لماذا انزَعج النبی؟  -37

1النبی لْ و) أل2    .) لتحقیر الولد أماملم تُقب ها.نّ البنتدال  

  .) لعدم اهتمام االبن بأُخته4    .) ألنّ الرّجلَ ما قَبلَ ابنَتَه3

  : الخَطأعین  -38

1هال عند نَفس األب بِنتَه عند النبی من تکری2  .) أجلَس النبی فَرح (.هبن أمامم اال  

  .علی النبی تإلی أبیها بعد أن سلَّم االبنۀُ ذَهبت )4  .) برأيِ النبی التفریق بین األطفال سیء جدا3ً

  للنص:  األصلیعین المفهوم  - 39

  .) تَقبیلُ ید الوالد أَمام اآلخرین2    .هتمام بالتعالیم النبویۀال) ا1

3بِشکلٍ سواء األَوالد 4    .) تَکریماال مدع (بأَقوالِ النّاسِ ءناعت.  

  ) 40ـ  42: (رفییل الصحلعراب و التّ** عین الصحیح فی اإل

40- فَرِّقونَ:ی  

    ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله   ـ مزید ثالثی للمخاطبین) مضارع ـ 1

  ـ مضارع ـ مزید ثالثی (مصدره: تَفریق) / الجملۀ فعلیۀٌ للغائبین) 2

  ) مضارع ـ مزید ثالثی (باب تفعل) ـ مجهول / فعلٌ مع فاعله و الجملۀ فعلیۀ3ٌ

  ) ـ معلوم / الجملۀ اسمیۀٌ  فرَّقواـ مزید ثالثی (ماضیه: تَ للغائبین )4

41-  :أجلَس  

  »ه«) فعل ماضٍ ـ مزید ثالثی و مضارعه (یجلس) ـ معلوم / فعلٌ و مفعوله 1

  ) للغائب ـ مضارع ـ مزید ثالثی (مصدره: إجالس) / الجملۀ فعلیۀٌ  2

  وم / فعل مع فاعله  ) فعل ماضٍ ـ مجرد ثالثی (أصله: ج ل س) ـ معل3

  ) للغائب ـ مضارع ـ مزید ثالثی ـ مجهول / الجملۀ فعلیۀٌ  4

  والد:  -42

1إلیه و مجرور اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم الفاعل ـ حروفه األصلیۀ (و ل د) / مضاف (  

2مفرد مذکّر ـ اسم الفاعل من الفعل المزید ـ معرب / مضاف إلیه و مجرور (  

  سم الفاعل من الفعل المجرّد ـ مبنی / مفعولٌ و مضوب) اسم ـ مفرد مذکّر ـ ا3

4إلیه و مجرور مفرد مذکّر ـ اسم الفاعل و أصله (أ ل د) ـ معرب / مضاف (  

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخَطأعین  -43

  .الصالحۀِ مالِشتاقینَ إلَی األع) علَینا أَنْ نکونَ م2  .حولک ) لَو کُنت فَظّاً غَلیظَ القَلبِ لَانفَصوا من1ْ

3کَناتإلی الطّیرِ نُحنَ فی الو إنْ شَکَوت ق4  .) ودصی وا ق) لَمالنبی ندذوها عولَها فاُخ.  

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

  عین الصحیح: -44

1لَی الدسافرونَ عسافرین یماعۀٌ من المکنۀ: جو) الوأوِ الشّاأس: إن) الک2َ  .اب الماء شرَب بِهی اءي.  

  .) الجوز: قطعۀٌ من قُماشٍ یلبس فوق المالبِس4ِ  .یري لأحد علَیه حقّاً د الّذي ال) العادي: المستب3

  عین الصحیح فی الترادف:  -45

1 جوزالع (تراح   (تعجر) :2  إلی قَریۀ أختها نکرَ) علینا أن نَجتَنبیاةِ: (الناهی)فی ا الملح  

  العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهل: (العداة)   عداوةُ) 4  جب بِنفسه)  جِداً و ال أحبه: (مع مختالٌ) زمیلی 3

  عین ما فیه اسم المفعول:  -46

   .) هذا الجوالُ متقدم و یفیدك أکثر2    حکمۀُ تعمرُ فی قَلبِ المتواضع.) ال1

  المجرّب حلّت به النَّدامۀُ. رَّب) منْ ج4  .ذّاب أبداًی ال یعتمد علی الک) صاحب3

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »7«صفحه                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ ی (انسانی) عمومدفترچه  
  

  : معاًعین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان  -47

  األفاضل یحلّون مشاکلَ النّاس.) هؤالء 2  .أحب أن أُدرس الدرس فی المختَبر) 1

  .لأنّه یضرُّك ) إیاك و مصادقۀ األحمق4  .) خَیرُ البضَائع تُصنَع فی هذه المصانع3ِ

  فیه اسم المبالغۀ:  لیسعین ما  - 48

  .) أستاذُنا علّامۀٌ حقّاً و نتعلّم منه کثیرا2ً    .) إنّ مطالَعۀَ الکُتُبِ أَهم من السفَر1

  .ترعونَ خلّاقونَ فی أشیاء جدیدةٍ) المخ4    .ه أبداً) اجتنب الکذّاب و ال تعاشر3

  المزید: عین ما فیه اسم الفاعل من الفعل  -49

  س.سنُ المتعلّمین فی الدرمیذُ أَح) التل2    .ون بالعودة قبل أسبوعٍ) قام الموظّف1

  .) أجعلُ المحملَ فی السیارةِ لتَحملَه4   .) المحاولۀُ لکسب الحالل أفضلُ األعمال3ِ

  فیه اسم التفضیل:  لیسعین ما  -50

  .) لیس شیء أثقل فی المیزانِ منْ الخُلُقِ الحسن2ِ  .فهو شرٌّ من البهائم مظلوماً ) منْ یقتل1ْ

  منزلِ األُستاذ. إلیبرُ النّاسِ ) جاء أکا4    .بِالفرحِ لنّاس أخت النبی) أکرم ا3

  ))4تا انتهاي درس  1و درس  1) ـ پایه یازدهم (صفحه 8تا انتهاي درس  2و بخش  6درس  1پایه دوازدهم (بخش دین و زندگی ( 

  ها از این کار چیست؟ گذارند و هدف آن شري نام منع میبز یته افراد به استفاده متعادل از غراکدام دس - 51

  ـ محدود کردن تمایالت مادي و معنوي مردم» یحبون ان تشیع الفاحشۀالَّذینَ ) «2  ـ ناکارآمد جلوه دادن قوانین اسالم» یحبون ان تشیع الفاحشۀالَّذینَ ) «1

  ـ محدود کردن تمایالت مادي و معنوي مردم» الشَّهوات یتَّبعون الَّذینَ) «4  ـ ناکارآمد جلوه دادن قوانین اسالم» الشَّهواتیتَّبعون  الَّذینَ) «3

  این زیان را رقم زده است؟ ،ح به کدام نیاز برتریحقیقی چیست و غفلت از پاسخ صح کاران زیان  ویژگی ،از منظر قرآن کریم - 52

  اخت هدف زندگینـ ش» خسروا انفسهم) «2  ندگیـ شناخت هدف ز» لفی خسر) «1

  ـ کشف راه درست زندگی» خسروا انفسهم) «4  ـ کشف راه درست زندگی» لفی خسر) «3

  داند؟ دهد و راه قرارگیري در زمره این افراد را چه می خداوند متعال پشتیبانی مستمر خود را براي کدم گروه قرار می -53

  ) مؤمنان ـ تقوا و پرهیزکاري4  ) نیکوکاران ـ تقوا و پرهیزکاري3  کوشش نان ـ تالش و) مؤم2  ) نیکوکاران ـ تالش و کوشش1

  کدام آیه شریفه بیانگر این مفهوم است؟» گیرد خداوند متعال عالوه بر نیازهاي بنیادین، نیازهاي طبیعی انسان را در نظر می«اگر بگوییم  -54

  »الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق...) «2  »یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هللا و للرّسول) «1

  »رسالً مبشرین و منذرین لئال یکون للناس...) «4    »و جعلنا من الماء کل شیء حی) «3

  (ع) از این مورد چیست؟ عیسیاز منظر امام علی (ع) عاقبت کسی که زیاد درباره معاصی فکر کند چیست و تمثیل حضرت  -55

  ـ سوختن ظاهر خانه و باقی ماندن بناي آن .کشاند ) او گناهان را به سوي خود می1

  ـ سالم ماندن ظاهر خانه و سیاه شدن داخل آن .کشاند ) او گناهان را به سوي خود می2

  ـ سوختن ظاهر خانه و باقی ماندن بناي آن .کشانند ) گناهان او را به سوي خود می3

  ـ سالم ماندن ظاهر خانه و سیاه شدن داخل آنکشانند.  ود میاهان او را به سوي خ) گن4

باشد و اشـاره   کدام مورد، استثنائی بر این امر می» هاي پیامبر تداوم یابد تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت«اگر بگوییم  -56

  به چه موضوعی دارد؟

    علل تجدید نبوت ) رهبري و هدایت ـ2    ) دریافت وحی ـ علل تجدید نبوت1

    ) رهبري و هدایت ـ عوامل ختم نبوت4    ) دریافت وحی ـ عوامل ختم نبوت3

  رساند؟ کند و عدم التزام به آن، جامعه اسالمی را تا چه مرزي می کدام مورد ضرورت انجام وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منکر را تبیین می - 57

  رسد. ـ خاموشی کامل نور هدایت لسوزان به جایی نمیکنند و اقدامات د ) مردم گاهی کوتاهی می1

  هاي مالی و جانی رسد. ـ از دست رفتن سرمایه کنند و اقدامات دلسوزان به جایی نمی ) مردم گاهی کوتاهی می2

  ) حساسیت اولیه در برابر گناهان اجتماعی سبب صالح است. ـ خاموشی کامل نور هدایت3

  هاي مالی و جانی ن اجتماعی سبب صالح است. ـ از دست رفتن سرمایه) حساسیت اولیه در برابر گناها4
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اي داشت و عدم آگاهی انسان محقـق از آن   در میان مسلمانان زمان رسول خدا (ص) چه ثمره» ولکن رسول اهللاِ و خاتم النبیین«شیوع اعتقاد به  -58

  زند؟ چه عاقبتی را براي او رقم می

  فریبی مدعیان دروغین ـ عدم مواخذه در محضر الهی ) پیشگیري از عوام2  مواخذه در محضر الهی) عدم ظهور پیامبران دروغین ـ عدم 1

  فریبی مدعیان دروغین ـ دریافت پاداش اسالم آوردن ) پیشگیري از عوام4  ) عدم ظهور پیامبران دروغین ـ دریافت پاداش اسالم آوردن3

  دهد و سنت الهی حاکم به این وعده در کدام آیه شریفه مطرح شده است؟ را به چه کسانی می» یظلمون و هم ال«قرآن کریم وعده  - 59

  »پروردگار شما رحمت را به خود واجب کرده است«ـ  .طلبانی که عطاي خداوند از آنان منع نشده است) دنیا1

  »اي خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است.«ـ  .طلبانی که عطاي خداوند از آنان منع نشده است) دنیا2

  »پروردگار شما رحمت را به خود واجب کرده است«ـ  .شوند هاي خود مجازات می ) بدکارانی که به اندازه بدي3

  »اي خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است.«ـ  .شوند هاي خود مجازات می ) بدکارانی که به اندازه بدي4

  تحدي قرآن کریم در کدام عبارات آمده است؟ ترین راه براي غیر الهی نشان دادن قرآن کریم و نخستین آسان -60

  »ان یأتوا بمثل هذا القرآن«ـ » فأتوا بسورة مثله) «2  »فأتوا بسورة مثله«ـ » فأتوا بسورة مثله) «1

  »ان یأتوا بمثل هذا القرآن«ـ » ان یأتوا بمثل هذا القرآن) «4  »فأتوا بسورة مثله«ـ » ان یأتوا بمثل هذا القرآن) «3

  شود و این مسئله بیانگر کدام جنبه اعجاز این کتاب آسمانی است؟ ن کریم نتیجه ایمان و عمل صالح هر زن و مرد چگونه متجلی میاز منظر قرآ -61

  ـ جامعیت و همه جانبه بودن» کند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی) «1

  تـ تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلی» کند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی) «2

  ـ جامعیت و همه جانبه بودن» بخشد به او حیات پاك و پاکیزه می) «3

  ـ تاثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت» بخشد به او حیات پاك و پاکیزه می) «4

 ود (ع)، رویکرد خداوند نسبت به رویگردانان از ذات اقدس الهی چیست و در چـه صـورت محبـت الهـی    طابق با سخنان خداوند به حضرت دام -62

  گسست؟ بندبند وجودشان را از هم می

  ها ـ بازگشت از مسیر غلط گذشته آن  ) انتظار براي توبه2  ها ـ بازگشت از مسیر غلط گذشته گناهان آن  ) گذشت از همه1

  بازگشت آنان ها ـ علم به شوق خداوند به ) انتظار براي توبه آن4  ها ـ علم به شوق خداوند به بازگشت آنان گناهان آن  ) گذشت از همه3

به ترتیب کدام جنبه اعجاز آن را » اي دارد در افکار و قلوب نفوذ خارق العاده«و اینکه » قرآن از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده است«اینکه  -63

  دهد؟ نشان می

  توایی ـ اعجاز محتوایی) اعجاز مح4  ) اعجاز محتوایی ـ اعجاز لفظی3  ) اعجاز لفظی ـ اعجاز محتوایی2  ) اعجاز لفظی ـ اعجاز لفظی1

  هاي پروردگار را به دنبال دارد و راه گریز از ابتالء به آن چیست؟ و عادت به کدام مورد نادیده گرفتن تدریجی نشانه گرفتاري -64

  ـ نگاه به شخصیت آلوده خود پس از گناه» اَن کذّبوا) «2  ـ نگاه به شخصیت آلوده خود پس از گناه» ياساءوا السوأ) «1

  کار ـ ورود اعتقاد به خدا در قلب گناه» اَن کذّبوا) «4  کار ـ ورود اعتقاد به خدا در قلب گناه» ياءوا السوأاس) «3

  شود؟ این منشا کدام نکته را متذکر می بیانو پیش از  داند منشا اصلی اختالف در ادیان الهی را چه می ،قرآن کریم -65

  »قطعا دین نزد خداوند اسالم است«وز ـ ) رهبران ثروت طلب و قدرت اند2  »تند اسالم اسقطعا دین نزد خداو«) مردم حافظ منافع دنیوي ـ 1

  »دارید و در آن تفرقه نکنید دین را به پا«وز ـ ) رهبران ثروت طلب و قدرت اند4  »ددین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنی«) مردم حافظ منافع دنیوي ـ 3

  طلبد؟ وجود کدام ویژگی در پاسخ به سواالت برتر را می» روي انسان  هاي پیش گوناگونی راه«و » تنوع نیازهاي انسان«هریک از موارد  -66

  ) درست بودن ـ مرتبط با ابعاد انسان بودن2  ) همه جانبه بودن ـ مرتبط با ابعاد انسان بودن1

  ) درست بودن ـ قابل اعتماد بودن4  ) همه جانبه بودن ـ قابل اعتماد بودن3

  شود؟ کدام گزینه برداشت می» انّا معاشرَ االَنبیاء اُمرنا اَن نُکَلِّم النّاس علی قَدرِ عقولهِم«ي از حدیث نبو -67

  .هاست ) رشد تدریجی سطح فکر مردم یکی از عوامل عدم تجدید نبوت1

  ) الزمه ماندگاري یک پیام، تبلیغ دائمی و مستمر آن براساس عقل مخاطب است.2

  هاي عصر خود بیان کنند. مبعوث شدند تا اصول ثابت دین را در خور فهم انسان ) تمام پیامبران3

  ) تداوم پیامبران در سخن گفتن با مردم، سبب شد تا تعالیم الهی میان مردم باقی بماند.4
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  کند؟ دهد و منشأ آن را چه چیزي معرفی می کار نوید می هارا به انسان گن» تُطَهرُ القُلوب و تَغسلُ الذُّنوب«اي باالتر  کدام آیه شریفه، مرتبه - 68

  ـ تخلیه و پیرایش گناهان با توبه» اید... بگو اي بندگانم که زیاده به خود ستم روا داشته) «1

  ـ غفران الهی براي توبه کننده» اید... بگو اي بندگانم که زیاده به خود ستم روا داشته) «2

  ـ تخلیه و پیرایش گناهان با توبه» ح انجام دهد...کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صال) «3

  ـ غفران الهی براي توبه کننده» کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد...) «4

  مرتبط با کدام یک از علل ختم نبوت است؟» متحرك بودن قواعد اسالمی«و » ایجاد نهضت علمی و فرهنگی«هر یک از موارد  -69

  ه بشري براي دریافت برنامه کامل زندگی ـ توجه به نیازهاي متغیر) آمادگی جامع1

  ) آمادگی جامعه بشري براي دریافت برنامه کامل زندگی ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم2

  ) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ توجه به نیازهاي متغیر3

  ودن دین اسالم) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم ـ پویایی و روزآمد ب4

  معلول چیست و نفی کدام اندیشه ناصحیح بیانگر این مفهوم است؟ ،هاي برتر قدم بگذارد و براي کسب تمایالت برتر آماده شود اینکه انسان در آزمون - 70

    »الَینا تُرجعونَ«ـ » زید فی ایمانه) «2  »الَینا تُرجعونَ «ـ » زید فی بالئه) «1

    »و هم الیفتَنونَ «ـ » زید فی ایمانه) «4  »و هم الیفتَنونَ«ـ » زید فی بالئه) «3

  کند؟ تواند علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و در این حالت کدام خود علیه دیگري انقالب می انسان چگونه می -71

  ) پیروي از عقل ـ خود عالی علیه خود دانی2  ها ـ خود عالی علیه خود دانی ) تکمیل پیمان1

  ) پیروي از عقل ـ خود دانی علیه خود عالی4  ها ـ خود دانی علیه خود عالی ) تکمیل پیمان3

  کند و تعبیر رسول خدا (ص) از افتخار به گناه چیست؟ کدام جمله از زبان حال کسی است که به گناه خود افتخار می - 72

  ـ بدترین ثمره گناه .شوه را گرفتم و هیچ کس نفهمید) فالن ر2  ـ رفتار بدتر از گناه .) فالن رشوه را گرفتم و هیچ کس نفهمید1

  ـ بدترین ثمره گناه .گیرم باز هم رشوه می ،) خوب کردم که رشوه گرفتم4  ـ رفتار بدتر از گناه .گیرم باز هم رشوه می ،) خوب کردم که رشوه گرفتم3

  ت ابراهیم (ع) در این راستا چه نقشی را ایفا کرده است؟خطاب خاص قرآن کریم به مسلمانان، در مورد دین حضرت ابراهیم (ع) چیست و حضر -73

  گرا بود. ـ در برابر رشک اهل کتاب، حق» ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی) «1

  گرا بود. در برابر رشک اهل کتاب، حق ـ» ] آیین پدرتان ابراهیم استاین دین) «[2

  براي یکتاپرستان حقیقی برگزید.ـ صفت مسلمان را » ابراهیم نه یهودي بود و نه مسیحی) «3

  صفت مسلمان را براي یکتاپرستان حقیقی برگزید. ـ» ] آیین پدرتان ابراهیم استاین دین) «[4

  نیازي جامعه انسانی از آمدن پیامبر جدید پس از رسول خدا (ص) است؟ کدام بیت بیانگر بی -74

  ن کار) و ز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او اول هم او آخر در ای1

  اند اند / دلیل و رهنماي کاروان ) در این ره، انبیا چون ساربان2

  ها دامن وي ها جمله در پی / گرفته دست جان ) شده او پیش و دل3

  ) یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر4

  داند؟ را چه می کند و عاقبت آنان عملکرد کدام گروه از افراد را باطل اعالم می ،قرآن کریم -75

    »است در دنیا و آخرت ها عذابی خوارکننده براي آن«) خواهان تجمالت دنیوي ـ 1

  »است در دنیا و آخرت ها عذابی خوارکننده براي آن«کنندگان آیات الهی ـ  ) تکذیب2

    »دوزخ ندارند. اینان در آخرت جز آتش«ت دنیوي ـ ) خواهان تجمال3

  »دوزخ ندارند. اینان در آخرت جز آتش«ـ ات الهی کنندگان آی ) تکذیب4

  کتاب کار)) 1و درس  1کتاب کار) ـ پایه یازدهم (درس  2و درس  2(پایه دوازدهم (درس  زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 

76- Some of the stories .................... in this collection are just summaries of some famous stories. 

1) include 2) which include 3) are included 4) which are included 
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77- A: Have you won the lottery? 

B: No, I haven't. If I .................... the lottery, I .................... around the world. 

1) win / would travel 2) won / would travel 3) won / will travel 4) would win / traveled 

 

78- There .................... to do here, so you can go home if you like. 

1) are no works 2) aren't any works 3) is any work 4) is no work 

 

79- A: Who ....................? 

B: My uncle did. 

1) offered the job you  2) offered the job for you 

3) offered the job to you  4) offered you job 

 

80- There is no .................... that the president's removal would end the civil war. 

1) decision 2) definition 3) access 4) certainty 

 

81- You really embarrassed me when you .................... my mistakes in the presence of my classmates. 

1) mentioned 2) introduced 3) arranged 4) compared 

 

82- Southern Africa is suffering the worst ...................... of the century – in some places it has not rained for 3 years. 

1) drought 2) minority 3) conversion 4) pollution 

 

83- Although these stamps are valueless, I like them for their color and ...................... . 

1) sample 2) detail 3) design 4) device 

 

84- Professor Asadi said, “You have to write your essays using a very formal university-style .................... .” 

1) section 2) format 3) origin 4) figure 

 

85- Before the thief entered the house, he decided to ...................... the phone lines so that the homeowner couldn’t 

contact the police. 

1) complicate 2) disconnect 3) transmit 4) surround 

 

86- The town turned from a small seaside resort into a major ...................... center when oil was discovered. 

1) passenger 2) reproduction 3) commercial 4) colonial 

 

87- Some insects' wings ...................... so fast that the movement is invisible to the human eye. 

1) browse 2) expand 3) convert 4) vibrate 

 

Part B: Cloze Test 

Teacher: So, as you will recall, the Stone Age is the time early in the …(88)… of human cultures, before the …(89)… 

of metals, when people started to make stone tools. Can you remember the exact dates for the Stone Age? 

Student: Well, you said that the exact dates would …(90)… for different parts of the world. 

Teacher: Yes, I did. But in …(91)…, the use of stone for tools was popular about 2 million years ago. That was 

the beginning of the Paleolithic Period, …(92)… as the old Stone Age. 

 

88- 1) development 2) compilation 3) measurement 4) transmission 
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89- 1) recommendation 2) introduction 3) abbreviation 4) pollution 

 

90- 1) claim 2) exclaim 3) vary 4) offer 

 

91- 1) general 2) advance 3) exchange 4) review 

 

92- 1) is also known 2) that is also known 3) which also known 4) which is also known 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1: 

Lions rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their physical features 

that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies of some animals, even scientists have 

trouble telling them apart. Male lions weigh between 150 and 250 kg (330 and 550 lb) and stand about 123 cm 

(about 48 in) tall at the shoulder. They measure up to 250 cm (98 in) in length, not including the tail, which 

measures an additional 90 to 105 cm (35 to 41 in). Female lions are smaller, weighing between 120 and 182 kg 

(265 and 400 lb). They stand about 107 cm (about 42 in) tall and measure less than 175 cm (less than 69 in) in 

length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is darker. Only 

male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and fuller as the animal ages. 

Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from dangerous animals. The spots gradually 

lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 

 

93- A male lion is .................... long (including its tail). 

1) over 3 meters  2) less than 3 meters  

3) two and a half meters  4) one meter and twenty-three centimeters 

 

94- According to the passage, it is normally impossible to find ...................... . 

1) a lion with a one-meter-long tail 

2) a male lion that is less than 123 cm tall at the shoulder 

3) a female lion that is less than 100 kg 

4) a female lion smaller in size than a male one 

 

95- What does paragraph 1 mainly discuss? 

1) Physical features of lions 2) Difference in length between lions 

3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about lions 

 

96- Which of the following words is defined in the passage? 

1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot 

 

Passage 2: 

The Pre-Raphaelites wanted to paint naturally and study every detail carefully, as the early Netherlands 

painters had done, but they mostly turned away from the life around them. If they painted landscape, for 

instance, they were apt to go to distant places where no railways or factories were to be seen. Holman Hunt, for 

example, went to the Holy Land in order to paint scenes from the Bible with perfect accuracy. In France the 
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more revolutionary painters did the opposite. Instead of painting in great detail, they painted broadly, with 

great sweeps of the brush, and increasingly, they painted the life of France in their day. Gustavo Courbet, for 

instance, painted landscape, still-life, and every kind of scene from the life both of well-to-do farmers and of 

peasants. Jean Francois Millet painted mostly peasants, often working in the fields. A school of landscape 

painters settled at Barbizon, not far from Paris, and painted scenes in the forest around them. They were 

known as the Barbizon painters. 

 

97- According to the passage, the early Netherlands painters ...................... . 

1) painted naturally  2) paid attention to the life around them 

3) copied the style of the Pre-Raphaelites 4) painted much better than the Pre-Raphaelites 

 
98- The word “apt” in line 3 is closest in meaning to ...................... . 

1) safe 2) calm 3) aware 4) ready 
 

99- Which group of painters painted broadly? 
1) The early Netherlands  2) The Pre-Raphaelites 
3) The more revolutionary  4) The landscape painters 
 

100- Gustavo Courbet is mentioned as an example of painters who .................... . 
1) were rich and painted just for fun 2) showed interest in the life of France in their day 
3) lived in forests to find good scenes for painting 4) considered landscape as unsuitable for painting 
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم) 1/12/99( آزمایشی پیشروي آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسیفارسی
  13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم: از درس 

 9تا انتهاي درس  6پایه یازدهم: از درس 

 4و  3ـ پایه یازدهم: دروس  3پایه دوازدهم: درس   ))ریاضی و تجربیریاضی و تجربیزبان عربی (زبان عربی (

  4تا انتهاي درس  1) ـ پایه یازدهم: از درس 52تا انتهاي (صفحه  4و  3پایه دوازدهم: دروس   (عمومی انسانی) (عمومی انسانی) زبان عربی زبان عربی 

 6تا نتهاي درس  4ـ پایه یازدهم: درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

 8تا انتهاي درس  5م: از درس ـ پایه یازده 9و  8دروس  2پایه دوازدهم: بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

  زبان انگلیسیزبان انگلیسی
  )79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2پایه دوازدهم: درس 

 کتاب کار 2و درس  2پایه یازدهم: درس 

 5ـ پایه یازدهم: فصل  4پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((  اتاتریاضیریاضی

 7و  6) ـ پایه دهم: فصول 2و  1(گفتار  6فصل  5پایه دوازدهم: کل فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 6و  5فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

 1تا ابتداي بازتاب موج ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((فیزیک فیزیک 

  شیمیشیمی

  3پایه دوازدهم: کل فصل 

تا  2تا انتهاي فصل و فصل  28انگیز صفحه  اي شگفت تا ابتداي نفت هدیه 1پایه یازدهم: فصل 

 )75ابتداي غذاي سالم (صفحه 

  حسابانحسابان

  )110تا  71(صفحه  4پایه دوازدهم: فصل 

  )36تا  29(صفحه  5) و درس 6تا  1(صفحه  1درس  1پایه یازدهم: فصل 

 )27تا  1(صفحه  1پایه دهم: فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

  )53تا ابتداي انتقال محورها (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  2درس  2ل ریاضی گسسته: فص

  2: فصل 2هندسه 

 1آمار و احتمال: فصل 

 1ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))ریاضیریاضی((فیزیک فیزیک 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  )80تا ابتداي فعالیت (صفحه  1درس  3و فصل  2درس  2پایه دوازدهم: فصل 

 2تا انتهاي درس  2پایه یازدهم: فصل 

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  )52(تا انتهاي صفحه  4و  3هم: دروس پایه دوازد

  4تا انتهاي درس  1پایه یازدهم: از درس 

 4و  3بخش   اقتصاداقتصاد

 12ـ  9ـ  6ـ  3ـ پایه یازدهم: دروس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

  شناسیشناسی  جامعهجامعه
  7و  6پایه دوازدهم: دروس 

 10تا آخر درس  6پایه یازدهم: از درس 

 9تا نتهاي درس  6ـ پایه یازدهم: از درس  8و  7دوازدهم: دروس پایه     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
  )93تا ابتداي زمین لغزش (صفحه  5و درس  4پایه دوازدهم: درس 

 6تا انتهاي درس  4پایه یازدهم: از درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )67تا آخر صفحه  52(از صفحه  8و  7فلسفه دوازدهم: دروس 

  9و  8فلسفه یازذهم: دروس 

 9و  8منطق: دروس 

  7و  6دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400تحصیلی تحصیلی   سالسال
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  140140گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  150150تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 25  120  101  20  و آمار ریاضی  1

  دقیقه 10  135  121  15  اقتصاد  2

  دقیقه 25  160  136  25  علوم و فنون ادبی  3

  دقیقه 20  180  161  20  زبان عربی اختصاصی  4

  دقیقه 7  190  181  10  تاریخ  5

  دقیقه 8  200  191  10  جغرافیا  6

  دقیقه 13  215  201  15  شناسی جامعه  7

  دقیقه 20  235  216  20  و منطق فلسفه  8

  دقیقه 12  250  236  15  شناسی روان  9

  

   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 وبارد کردن مشخصات خود، در توانید با واي 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//1111//1010جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  زاده ـ افضل اکبريرقیه   مارو آ ریاضی

  پریناز گلپایگانی  اقتصاد

  ـ خلیلی عنبران مژدهداود   علوم و فنون

  کیارش پورمهدي ـ حسامی  عربی اختصاصی

  گروه مؤلفان علوي  تاریخ  

  گروه مؤلفان علوي  جغرافیا

  علیرضا کاهیدوند  شناسی جامعه

  محمدصادق لطفی   فلسفه و منطق

  آذر تارا علوي  شناسی روان

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري    مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  فرشته فرجلو، رقیه حبیبی  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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  ))1یازدهم (فصل پایه ))) ـ 69جمله اول یک دنباله (صفحه  nتا ابتداي مجموع  2و  1(دروس  2دوازدهم (فصل پایه ریاضی و آمار (

  یک، زیر مجموعه اعداد طبیعی است؟ هاي زیر باشد، دامنه کدام تابع مدل ریاضی هرکدام از گزینه fاگر  -101

  آموزان یک مدرسه میزان ساعت تماشاي تلویزیون دانش) 2  اي یک دونده دوي ماراتن ) سرعت لحظه1

  ) دماي خانه در هر لحظه  R    4) حجم کُره به شعاع 3

nدر دنباله -102
na   2 1

2
2

  جمله سوم دنباله کدام است؟ 

1 (2  2(
1

4
    3(

1

2
    4 (1   

fثانیه قرمز است. اگر 30ثانیه زرد و  5بز، ثانیه س 15ی از لحظه شروع به کار گیک چراغ راهنمایی و رانند - 103 (t)  تابعی باشد که به کمک آن مسئله

fسازي کنیم. برد تابع ثانیه اول شروع به کار و چراغ راهنمایی و رانندگی مدل 50را در  (t)چند عضو دارد؟  

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

  جمله عمومی دنباله مقابل را بنویسید؟ -104

, , , ,3 12 48 192   

1(n13    2(n4 3    3 (n( )  13 4   4(n14    

naبا توجه به دنباله - 105 n 3 nbو 4
n




1

2 1
aحاصل   b2   کدام است؟ 1

   3 )4   2 )3   1 )2    صفر )1

 باشد جمله عمومی کدام است؟ مثلث خیام به صورت زیر هايدنباله مجموع سطراگر  -106

, , , , ,1 2 4 8 16    

1(n2    2(n3    3(n13    4(n12    

 در دبناله مثلثی جمله بیستم کدام است؟ - 107

1( 180   2 (190  3( 210   4 (230  

aدر دنباله ( -108 1 n) و1 na a  1 2   جمله دهم کدام است؟ 1

1 (979   2 (987  3 (1015  4 (1023  

aاي الهدر دنب -109 a 1 2 nو 1 n na a a  2  هاي ششم، هفتم و هشتم این دنباله کدام است؟ است. مجموع جمله 1

1( 29   2( 34   3( 42   4( 46   

nجمله اول دنباله با جمله عمومی 10حاصل ضرب  -110
n

n
a ( )

n
  


11

1
 کدام است؟ 

1(
1

10
    2(

1

10
    3(

1

11
    4(

1

11
    

naدر دنباله حسابی -111 n  7  ، اختالف مشترك کدام است؟5

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

 باشد. جمله اول کدام است؟  می 10و مجموع جمله سوم و پنجم برابر 3در یک دنباله حسابی، اختالف مشترك برابر -112

1(5    2 (7  3 (4   4(6    

 اختالف مشترك چقدر است؟  واحد از جمله نهم بیشتر است. 18، ومدر یک دنباله حسابی، جمله س -113

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

naرابطه بازگشتی دنباله حسابی - 114 n 2  کدام است؟  3

1(n na a ; a  1 12 5    2(n na a ; a  1 12 5       3(n na a ; a  1 13 1    4(n na a ; a  1 13 1    

  : نادرست)F : درست،Tگاه ارزش گزاره زیر کدام است؟ ( اي دلخواه باشد آن گزاره rاي درست و  گزاره q اي نادرست، گزاره pاگر  -115

( q p) r ?      

1 (T   2 (F    3(r    4 (r   
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 : درست)T: نادرست، Fاست؟ ( نادرستهاي زیر  ارزي یک از هم کدام - 116

1((p q) ( q p)       2((p p) F       

3((p q) p q          4((q q) T     

 ارزي مقابل کدام است؟  حاصل هم -117

( p q) ?     

1(( p q)    2((p q)     3(( p q)    4((p q)     

)گزاره -118 p q) ( q p)    ارز است؟ با کدام گزاره زیر هم 

1(p q    2(p q    3(p q     4(q p    

)نقیض گزاره -119 p q) کدام است؟ 

1(p q     2(p q     3(p q    4(p q    

 نمادهاي ریاضی تبدیل شده است؟ طور نادرست به  کدام گزاره فارسی به -120

x) مجموع مکعبات دو عدد، بزرگتر یا مساوي مکعب مجموع آن دو عدد است: 1 , y R x y (x y)    3 3 3  

xها است:  ضرب آن ) مجموع مربعات دو عدد حقیقی بزرگتر یا مساوي دو برابر حاصل2 , y R x y xy   2 2 2  

ضرب آن دو عدد است:  بیعی بزرگتر از نصف حاصلهاي دو عدد ط ) حاصل جمع معکوس3
xy

x , y N
x y

  


1

2
  

x ، بزرگتر از خود آن عدد است:1) مجذور هر عدد حقیقی، بزرگتر از 4 R , x x x   21  

  )3) و بخش 3(فصل  2بخش (اقتصاد 

  کدام گزینه در تعریف بورس آمده است؟ -121

  گیرد. الهاي معینی مورد معامله قرار میي که در آن کاال یا کابازار) 1

  شود. تشکیل می یی که در محل معینئم) بازار رسمی و دا2

  گیرد. گذاري و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آن انجام می ) مکانی که کار قیمت3

  یرد.گ هاي مختلف و اوراق بهادار مورد معامله قرار می ) مکانی که در آن سهام شرکت4

  صحیح به سؤاالت زیر است؟بین پاسخ مکدام گزینه  -122

  کردند؟ طور مستقیم از مردم دریافت می الف) کدام مراکز و چگونه وام را به

  شود؟ آوري می هاي اندك مردم از چه طریقی جمع ب) سرمایه

  یعنی بورس اوراق بهادارمراکز مالی و بازرگانی ـ صدور اوراق مشارکت. ب) از طریق بازار بورس و نهاد آن ) الف) 1

  ) الف) مراکز تجاري و بازرگانی ـ صدور اوراق بهادار. ب) از طریق بازار سرمایه و نهاد آن یعنی بورس2

  ) الف) مراکز مالی و تجاري ـ صدور اوراق بهادار. ب) از طریق بازار سرمایه و نهاد آن بورس اوراق بهادار3

  اوراق مشارکت. ب) از طریق بازار بورس و نهاد آن یعنی بازار سرمایه ) الف) مراکز تجاري و بازرگانی ـ صدور4

  شود؟ میها و به چه منظوري منتشر  ارگان اوراق مشارکت توسط کدام -123

  گذاران هاي خصوصی و دولتی و سهامی خاص و عام ـ تأمین منابع مالی موردنیاز سرمایه ) شرکت1

  هاي بازرگانی و عمرانی و تجاري کشور مین اعتبار طرحهاي سهامی عام و خاص ـ تأ ها، شرکت ) شهرداري2

  اي و عمرانی در کشور هاي توسعه هاي خصوصی و دولتی ـ تأمین اعتبار طرح ها، دولت و شرکت ) شهرداري3

  هاي سهامی عام و خاص ـ تأمین منابع مالی ها، شرکت ) دولت4

  است؟ ثبت بورس بر اقتصاد جامعهمچند مورد از موارد زیر از اثرات  -124

  ها سازي اطالعات مالی شرکت ها با بررسی و شفاف الف) جلوگیري از نوسان شدید قیمت

  گذاري در نتیجه رهایی یافتن از شرایط رکود تورمی زایی با استفاده از سرمایه اشتغالب) 

  ها حساب در صورت درخواست آن گیرندگان خوش پ) پرداخت بدهی وام

  هاي بزرگ دولتی و خصوصی اجراي پروژههاي الزم  ت) فراهم آوردن سرمایه

  ها ث) دریافت مطالبات اسنادي و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن

  هاي مفید اقتصادي کارگیري آن در فعالیت انداز و به ها (تورم) با تشویق مردم به پس ح) کاهش شتاب افزایش قیمت

  ) یک4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1
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  حلی باید جایگزین شود؟اها چه مر چین جاي نقطه بازار سهام، خریدي داشته باشد. بهخواهد در  آقاي مزینانی می -125

....................  درخواست خرید   تقاضاي برگه  گذاري به حساب کارگزار  واریز مبلغ سرمایه ....................  دریافت اوراق سهام  

  ها ـ دریافت فیش و برگه درخواست خرید از کارگزاري نام در کارگزاري ) ثبت2  ) گرفتن کد معامالتی ـ دریافت رسید ازکارگزاري1

  گذاري واقعی براي هر ورقه سهام هاي مطمئن ـ ارزش رينام در کارگزا ) ثبت4  ) گرفتن شناسه معامالتی ـ تعیین قیمت واقعی براي اوراق سهام3

  است؟» رشد«کدام گزینه مصداق  -126

  ) رابطه رشد و توسعه عموم و خصوص من وجه است.1

  در بلند مدت کامالً مشهود است.» ب«  ) نتایج حاصل از رشد کارخانه2

  ش دهد.هاي تولیدي توانسته تولید خود را افزای با افزایش ظرفیت» ك«  ) کارخانه3

  بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر توانسته به رشد واقعی دست پیدا کند.) کشوري فرضی با 4

  با توجه به سؤاالت زیر کدام گزینه صحیح است؟ -127

  الف) چگونه باید وضعیت کشورهاي مختلف را با هم مقایسه کنیم؟

  بندي بر چه اساسی است؟ طبقه بندي کشورهاي مختلف، ب) امروزه، یکی از معیارهاي بسیار رایج براي طبقه

  پ) دهه چهارم انقالب در کشور ما به چه نامی موسوم شد؟

  یافتگی. پ) دهه عدالت و پیشرفت حسب دالر. ب) توسعها محاسبه درآمد سرانه آن کشور برالف) ب) 1

  پیشرفت و توسعه توسعه انسانی آن کشور با واحد پول یکسان ب) پیشرفت آن کشور پ) دهه  ) الف) با محاسبه شاخص2

  پول یکسان ب) رشد یافتگی پ) دهه عدالت و توسعه واحد ) الف) با محاسبه درآمد سرانه آن کشور با3

  یافتگی پ) دهه عدالت و پیشرفت و توسعه ) الف) با محاسبه شاخص توسعه انسانی آن کشور و بر حسب دالر ب) رشد و توسعه4

هاي توسعه انسـانی همچـون    دالر است؛ و از نظر شاخص 127562سرانه ساالنه معادل  GDPفر، هزار ن 910در کشوري فرضی با جمعیتی حدود  -128

  قرار دارد. کدام گزینه با توجه به این عبارت صحیح است؟ 32نرخ مرگ و میر نوزادان و نرخ باسوادي بزرگساالن و ... در رتبه 

  هاي توسعه انسانی دست پیدا کرده است. شاخص) این کشور هم درآمد سرانه نسبتاً مناسبی دارد و هم به تمام 1

  کند. ) این کشور به علت صادرات زیاد منابع طبیعی با ارزش به درآمد سرانه باالیی دست پیدا می2

  رود. عنوان معیاري براي سنجش توسعه نیز به کار می ) در این کشور یقیناً درآمد سرانه به3

  د بهبود نسبی ایجاد کند اما جمعیت زیاد مانع نمود این مسئله است.هاي توسعه خو ) این کشور توانسته در شاخص4

  ترتیب بیانگر چه چیزي است؟ هر یک از موارد زیر به -129

  هاي سیاسی ـ اجتماعی را باال ببرند. الف) در کشوري فرضی با تمهیداتی که چیده شده توانسته میزان مشارکت مؤثر در فعالیت

  اش رتبه خوبی در بحث رشد، توسعه و پیشرفت کسب کرد. تاریخی، سیاسی و جغرافیاییباتوجه به موقعیت » الف«ب) کشور 

  در دوران کرونا ثابت کرد که از لحاظ دسترسی به بهداشت و سالمت بسیار موفق عمل کرده است.» ب«پ) کشور 

  ر وابستگی از لحاظ تأمین آن کاالي خاص ندارد.اش به کشورهاي دیگ هاي تولیدي در شرایط تحریم نشان داد به علت افزایش ظرفیت» ج«ت) کشور 

  ) الف) پیشرفت ب) رشد پ) توسعه ت) پیشرفت2  ) الف) توسعه ب) توسعه پ) پیشرفت ت) رشد1

  ) الف) توسعه ب) پیشرفت پ) توسعه ت) رشد4  ) الف) پیشرفت ب) پیشرفت پ) رشد ت) توسعه3

  در کدام گزینه آمده است؟» ب«و » الف«پاسخ صحیح مورد  - 130

  الف) تفاوت بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه از نظر وضعیت معیشتی چگونه قابل رؤیت است؟

  کند؟ پر می صحیح ب) با توجه به این جدول کدام گزینه جاي خالی را

  متوسط امید به زندگی  نرخ متوسط مرگ و میر نوزادان  نرخ متوسط باسوادي بزرگساالن  گروه کشورها

....................  1/57  4/89  5/60  

  دهد. کشور با توسعه انسانی ضعیف را نشان می 49) الف) درآمد سرانه ب) 2  دهد. را نشان می باالکشور با توسعه انسانی  43ب)  HDI) الف) 1

  دهد. نی ضعیف را نشان میکشور با توسعه انسا 43) الف) درآمد سرانه ب) 4  دهد. را نشان می باالکشور با توسعه انسانی  49ب)  HDI) الف) 3
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  دالر است. کدام گزینه در موردوضعیت این دو کشور صحیح است؟ 38درآمد سرانه معادل » ب«دالر و در کشور  53درآمد سرانه » الف«در کشور  - 131

  شوند. نمییک از دو کشور فقیر محسوب  ) با این درآمد سرانه هیچ2  است.» الف«بیشتر از کشور » ب«) میزان فقر عمومی در کشور 1

  فقر مطلق وجود دارد و مردم از حداقل سطح معیشت محرومند.» ب«) در کشور 4  است.» ب«دچار فقر نسبی در مقایسه با کشور » الف«) کشور 3

  در کدام کشور نرخ فقر بیشتر است؟ -132

1(

 

 

  2(

 

  

3(

 

  

4(

   
  چه، است چنان» ها شاخص دهک«م. براساس  1987سال  در ارتباط با Cدر کشور » وضعیت توزیع درآمد«جدول مندرج در سؤال، نشانگر  - 133

سهم دهک سومو  19تفاوت سهم دهک دهم و ششم معادل: 
1

3
  سهم دهک هشتم باشد: 

  الف) سهم دهک ششم و سوم چقدر است؟

  ب) مجموع دهک نهم و دهم معادل چه عددي است؟

  
  

1 (x x x    9 3 6%44 %4 %9     

2( x x x    9 3 6%16 %9 %8   

3(x x x    9 3 6%44 %9 %9    

4(x x x    9 3 6%16 %4 %8    

  

و در پـی آن افـزایش    ....................ها باعـث   گذاري در این زمینه نیاز دارد و هرگونه سرمایه ....................ترین عامل تولید به  انسان به مثابه مهم -134

  ود.ش درآمد ملی می

  ) بهبود وضع زندگی و روحیه امید و اطمینان به آینده ـ افزایش مشارکت و همکاري و توسعه سالم اقتصادي1

  هاي توسعه ) تأمین اقتصادي ـ فرهنگی و امکانات آموزشی ـ انسجام و همکاري بیشتر در اجراي برنامه2

  وري نیروي کار ) آموزش و تأمین اقتصادي ـ اجتماعی ـ افزایش بهره3

  ) توزیع عادالنه درآمد و دور ماندن از وضعیت فقر ـ افزایش روحیه امید و اطمینان نسبت به آینده4

  کنند؟ دست آوردن شکاف درآمدي چه می جا که درآمدها گاهی قابل ثبت نیست، اقتصاددانان براي به الف) از آن - 135

  ترین ابزارهاي رویارویی با نابرابري توزیع درآمد چیست؟ ب) از مهم

  یابد؟ ها چه چیزي تحقق می ) با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابريپ

  هاي پایین درآمدي ب) رفاه ملی ها با دادن یارانه به دهک کنند. ب) کاهش فاصله  دهک هاي توسعه انسانی را محاسبه می ) الف) شاخص1

  پایین درآمدي پ) رفاه ملی يها رانه به دهکها با دادن یا کنند. ب) کاهش فاصله دهک اي را محاسبه می ) الف) شکاف هزینه2

  کنند. ب) سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی پ) رفاه اجتماعی هاي توسعه انسانی را محاسبه می ) الف) شاخص3

  کنند. ب) سامانه و نظام مناسب و کارآمد مالیاتی پ) رفاه اجتماعی اي را محاسبه می الف) شکاف هزینه )4
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  ))11و  8، 5، 2یازدهم (دروس پایه ) ـ 7و  6دوازدهم (دروس پایه ( دبیا علوم و فنون

  ؟نیست، از پیشگامان شعر نو یک از شاعران کدام -136

  ) اخوان ثالث  4  اي   ) جعفر خامنه3  ) شمس کسمایی  2  ) ابوالقاسم الهوتی 1

  ها است؟  یک از شخصیت متن زیر، توضیحی در مورد کدام - 137

هاي سخن شاعران قدیم انجامید. او زبان، تخیـل، احسـاس،    ماهیتی نو از آن، به تغییر در قالب و ویژگی ارائۀو تصرف وي در ماهیت شعر قدیم «

  » معنی، فرم و ساختار شعر را متحول کرد.

  ) شمس کسمایی  4  ) شهریار  3  ) پروین اعتصامی 2  ) نیما یوشیج1

  است؟  نادرستکدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات  -138

  اي مورد توجه قرار گرفت.   گرا و گاهی گرایش به شعرهاي ترجمه هاي باستان ها، اندیشه معاصر، نوآوري ورةد) در ادبیات 1

  دانند.  درخشش نیما و جدال بر سر شعر کهنه و نو می دورة) را 1320تا شهریور  1304سلطنت رضاخان (از سال  دورة) 2

  کامالً از رواج افتاد.   1332مرداد  28هاي ادبی زمان خود بود، پس از کودتاي  ترین جریان از گسترده 1320 دهۀ) شعر نو تغزلی که در 3

  را در آنجا خواند.  » ها آي آدم«بود که نیما شعر  1325نویسندگان و شاعران ایران در تیرماه سال  کنگرة) اولین 4

  بک آنان چه بود؟ارد ادبیات داستانی شدند و سومعاصر، پس از نویسندگان نسل اول چه کسانی  دورةدر  -139

  احمد، سیمین دانشور، محمود اعتمادزاده ـ تلفیقی  آل  ) جالل2  ) صادق هدایت، بزرگ علوي، صادق چوبک ـ نوین  1

  ) تقی مدرسی، جمال میرصادقی، صادق چوبک ـ نوین  4  ) غالمحسین ساعدي، صادق هدایت، بزرگ علوي ـ نوین  3

  معاصر در کدام گزینه آمده است؟ » رمان اجتماعی و ینمایشنامه، رمان تاریخ«ترتیب، اولین  به -140

    الدین و قمر ـ داستان باستان   ) سرگذشت حاجی باباي اصفهانی ـ شمس1

  وف  خ) سرگذشت حاجی باباي اصفهانی ـ شمس و طغرا ـ تهران م2

  ) جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا ـ تهران مخوف  3

  ن و قمر ـ داستان باستانالدی ) جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس4

  ترتیب متعلق به کدام نویسندگان است؟ آثار زیر به - 141

  »  پرمالل دهکدةراعی،  گمشدة برةها، شوهر آهوخانم،  همسایه«

    ) علی محمد افغانی ـ هوشنگ گلشیري ـ امین فقیري ـ احمد محمود  2  ) احمد محمود ـ علی محمد افغانی ـ هوشنگ گلشیري ـ امین فقیري  1

  ) احمد محمود ـ علی محمد افغانی ـ امین فقیري ـ هوشنگ گلشیري  4  فقیري ـ علی محمد افغانی امینحمد محمود ـ هوشنگ گلشیري ـ ) ا3

  کدام آثار توجه داشته است؟هاي خود، به سبک  محمد علی جمالزاده در نگارش داستان -142

    کوچک   ابراهیم بیگ ـ مهاجر نامۀ سیاحت) 2     ) مهاجر کوچک ـ چرند و پرند1

  ابراهیم بیگ ـ چرند و پرند   نامۀ سیاحت) 4  ابراهیم بیگ نامۀ سیاحت) مدیر مدرسه ـ 3

  : جز بهاحمد است؛  آل ها از آثار جالل گزینه همۀ -143

  ) آتش خاموش ـ شهري چون بهشت  4  ) مدیر مدرسه ـ ارزیابی شتابزده  3  ) زیارت ـ خسی در میقات2  ) دید و بازدید ـ سه تار1

  ترتیب خالق کدام آثار دیگر هستند؟ گان آثار زیر، بهپدیدآورند -144

  »عرش ـ خواب ارغوانی گوشوارةـ  بال پریدن ـ از آسمان سبز راه آب نامه ـ بی«

  خورشید ـ برآشفتن گیسوي تاك خانۀ) تلخ و شیرین ـ دستور زبان عشق ـ صداي سبز ـ دري به 1

  ـ صداي سبز ـ برآشفتن گیسوي تاك  خورشید خانۀ) تلخ و شیرین ـ ظهر روز دهم ـ دري به 2

  هاي ناگهان ـ از این ستاره تا آن ستاره   ینهـ تنفس صبح ـ اگه بابا بمیره ـ آ) مهاجر کوچک 3

  ) تلخ و شیرین ـ اگه بابا بمیره ـ از این ستاره تا آن ستاره ـ صداي سبز ـ مهاجر کوچک  4

  : جز به ؛انقالب درست است دورةنثر  دربارةها  گزینه همۀ -145

  هفتاد تداوم یافت.   دهۀنویسی در ایران بود که تقریباً در سراسر  هاي پس از جنگ، دوران شکوفایی رمان ) سال1

  .  بودتر  سوتان پررنگک صت، جایگاه نسل جوان نسبت به پیشش دهۀنویسی  ) در داستان2

  وجود آمد.   ه نویسی رشد چشمگیري یافت و آثار قابل توجهی بهنام نگاري و زندگی نویسی، خاطره هفتاد و پس از آن گرایش به خاطره دهۀ) در 3

  ظهور پرداختند. و عوالم معنوي آن و یا مفاهیم نوهاي دوران جنگ  نویسان مذهبی همچنان به ثبت خاطرات حماسه ) در این دوران، داستان4
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  ؟نیستیک، از محورهاي نویسندگی سید مهدي شجاعی  کدام -146

  هوري اسالمی، رشد جوان و صحیفهجم روزنامۀ) همکاري در 1

  تحصیلی خود (ادبیات نمایشی)   رشتۀ) چاپ چند نمایشنامه متناسب با 2

  ادبی   قطعۀنویسی، ادبیات کودك و نوجوان، نگارش  هاي داستان ) فعالیت در حوزه3

  آموز، سوره و پویش   هاي رشد دانش هاي مطبوعاتی در مجله ) فعالیت4

  ذکر شده است؟  درستناها  بل آننویسندگان چند اثر در مقا -147

یک پرواز: سید مهدي شجاعی / سفر ششم: محمدرضـا  هاي دردار: اسماعیل فصیح / دو کبوتر، دو پنجره،  / آینهمدار صفر درجه: احمد محمود «

  »سرشار / بدوك: سید مهدي شجاعی

  ) یک  4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  است؟» مفتعلن مفتعلن فاعلن«کدام بیت بر وزن  -148

  آ نذر کند یار که امشب تو را / خواب نباشد ز طمع برتر )1

  این چار را   خیمۀ) آب چو خاکی بده باد در آتش شده / عشق به هم برزده 2

  ) دور بادا عاقالن از عاشقان / دور بادا بوي گلخن از صبا  3

  تدا  ) خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی / مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مب4

  درستی آمده است؟  ارکان هجایی بیت زیر در کدام گزینه به -149

  » و کیاها پنهان / پیش دویدم که ببین کار هاز طرفی روح امین آمد«

1(/ / /              2(/ / /               

3(/ / /            4(/ /              

  ر در کدام گزینه آمده است؟ وزن بیت زی - 150

  » صد نکته دراندازد صد دام و دغل سازد / صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را«

  ) مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن  4  تعلن فاعلن) مفتعلن فاعلن مف3  عولُ فاعالت) مفعولُ فاعالت مف2  ) مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فعولن  1

  لختی است؟ وزن کدام دو بیت، همسان دو  -151

  الف) از یکی آتش برآوردم تو را / در دگر آتش بگستردم تو را

  آ ب) با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا / خاصه که درگشاید و گوید خواجه اندر

  ولی نعمت هر وامق و عذرا و ج) اي شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم / اي جان

  / غیرت مرا بگفته می خور دهان میاال ها شکفته وز چشم بد نهفته شکوفهاُد) 

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

  است؟  نادرستوزن مقابل کدام بیت  -152

  نگر اي شه خمار بیا (تکرار چهار مفتعلن)   ورممخ تشنۀنگر عالم پرشور نگر /  ) عاشق مهجور1

  چهار فعالتن)   تکرار(ناب چون گالب بیار  بادة) گل اگر رفت گو به شادي رو / 2

  صورت کمر عشق خدا را / چه کند عورت مسکین سپر و گرز و سنان را (تکرار چهار فعالتن)   بندة) چه کند 3

  تعلن)  فآن نغز منی / کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا (تکرار چهار م پردة) اي خمشی مغز منی 4

  شود؟ مشاهده می» تناقض«رایه آدر کدام بیت  - 153

  از دار فنا خمیازه بود / من کشیدم گوش تا گوش این کمان سخت را   ) قسمت منصور1

  کند سر بسته این مکتوب را   شود پوشیده در دل راز عشق / پاره کردن می ) از شکستن می2

  به خرابات شدم خرده مگیر / مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شدمسجد  گر ز) 3

  ت نیاورد که جهان پر بال کندساقی به جام عدل بده باده تا گدا / غیر) 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



   »7«صفحه                                                                                                                                                                         پیشروي  آزمون آزمایشیـ انسانی دفترچه 

 محل انجام محاسبات

 

  :جز بهدر همه ابیات برابر است،  »تضاد«  تعداد آرایه -154

  کند بیگانگان را آسمان از هم جدا ز هم / می کردن نیست ممکن آشنایان را جدا) 1

  اي زان لب شیرین شکر بار بیار دوست / عشوه که کردم بی کام جان تلخ شد از صبر) 2

  دوست / که تریاك اکبر بود زهر دوست ز دشمن جفا بردي از بهر) 3

  رویم می مکشد آرایی است / که از آن دست که او می من اگر خارم و گر گل، چمن) 4

 ؟نرفته استکار  به» تناقض« آرایۀدر کدام بیت  - 155

  داشتست / نه چرخ یک عالمت صاد انتخاب  شده مدعا تهی از هیچ پر ) خلقی ز1

  اش دارد به پا   شود / سرو را خجلت مگر در سایه) قامت او هر کجا سرکوب رعنایان 2

    ها   امرخاك است از آ طعمۀاز بالي عافیت هم آنقدر ایمن مباش / آب گوهر ) 3

  محابا کیست بیدل از سر ما بگذرد / چون شکست آبله یک قطره دریاییم ما   ) بی4

    وجود دارد؟» پارادوکس«در کدام بیت  -156

  ور / که درد و داغ بود عاشقان شیدا رافریب عشق به دعوي اشک و آه مخ) 1

  هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست / شبیه سازتر از اشک من ثریا را) 2

  خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد کاینماه شعبان منه از دست ) 3

  تر ساختند  من نی خشکم و گر چه طعمه آتش نی است / طعمه این خشک نی ز آن آتش) 4

  وجود دارد؟  » لف و نشر«ام بیت آرایه در کد - 157

  کند دهد / کودن و افسرده را هم گرم و زیرك می کور و کر را عشق چشم و گوش باقی می) 1

  ) بالي عشق تو بنیاد زهر و بیخ ورع / چنان بکند که صوفی قلندري آموخت  2

  ات و سنگ به جام اندازد ده با محتسب شهر ننوشید زنهار / بخورد بادهاب) 3

  چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت / ز حال بنده یادآور که خدمتکار دیرینم) 4

  است؟  نادرستبا توجه به معنا، امالي چند واژه  -158

  » مرحم: داروي زخم / معمور: آباد شده / خار: پستفارغ: آسوده / مهمل: کجاوه / سنا: ستایش / تحفه: ارمغان / «

  دو  )4  ) پنج3  ) سه  2  ) چهار1

  مفهوم است؟ کدام بیت با بیت زیر، هم -159

  »چهره عین درمان است عین درد خاموشم / که درد یار پريعجب مدار که در «

  ) دردم از یار است و درمان نیز هم / دل فداي او شد و جان نیز هم 1

    مانند در مانندارد / ز فکر آنان که در تدبیر در) دواي درد عاشق را کسی کو سهل پند2

  تنهایی   گوشۀاي درد توام درمان در بستر ناکامی / اي یاد توام مونس در ) 3

  نیش نیست  تی خوشترست / گرچه بیش از صبر درما) درد عشق از تندرس4

  : جز بهابیات مفهومی مشترك دارند؛  همۀ -160

  ) نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل / تشنه را آب محال است که از یاد رود  1

  اگر بر سر فرهاد رود / لشگر خسرو  برد هواي شیرین) نتوان از سر او 2

  میخانه گر سري بینی / مزن به پاي که معلوم نیست نیت او  آستانۀ) بر 3

  ) ز خاطرت نرفت آن نقش و از دل نشد خالی / کجا رفتی از خاطر؟ که نقش حجر بود او  4
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  ))2و  1هم (دروس یازدپایه ) ـ 38تا انتهاي صفحه  3دوازدهم (درس پایه (عربی زبان 

  )161 ـ 169( :** عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربیۀ

161 -  :هذا العجوز یغرس فسیلۀ جوزٍ و إنّها تُثمر بعد عشر سنوات  

  دهد! سال میوه می دهکاشت و گویی که آن پس از  ) این پیرمردي است که یک نهال گردو را می1

  دهد! کارد و همانا آن بعد ده سال نتیجه می هاي گردویی را می د نهال) این پیرمر2

  دهد! کارد و قطعاً آن پس از ده سال میوه می نهال گردو را مییک ) این پیرمرد 3

  بخش است! ها سال نتیجه کارد که حتماً آن بعد ده گردویی را می ) این پیرمرد نهال4

  ار أحسن مهنۀٍ:تمرُّ األیام و لکنّی ال أستطیع أن أخت -162

  ) روزها در گذر است اما من نتوانستم که بهترین شغل را انتخاب کنم!1

  گذرد ولی من قادر نیستم که شغلی را انتخاب کنم که برایم بهتر است! ) روزها می2

  توانم که بهترین شغل را برگزینم! گذرد اما من نمی ) روزها می3

  که شغل خوب را برگزینم! توانم گذرانم ولیکن من نمی ) روزها را می4

  تشاء عداتی:حبتی هجرونی کما أ -163

  خواهند! طور که دشمنان من می ) دوستانم مرا ترك کردند همان1

  اي که دشمنانم آن را خواستند! گونه ) دوستان من از من دوري کردند به2

  کنند!   هاي من بر من هجرت می خواهند، دوست هاي من می گونه که دشمن همان) 3

  کنند، یاران مرا ترك گفتند! هایم درخواست می اي که دشمن گونه به )4

   ت:حلم و ال أسخط الشیطان بمثل الصمما أرضی المؤمن ربه بمثل ال -164

  سکوت خشمگین نشد!چیزي مانند بر، پروردگارش را راضی نکرد و شیطان با ص ) مؤمن با1

  و با چیزي مانند سکوت شیطان را خشمگین نکرد! ) مؤمن پروردگارش را با چیزي مانند شکیبایی راضی نکرد2

  چیزي مانند خاموشی شیطان را عصبانی نکرد!کند و با  ا خشنود نمیر ) با چیزي مثل بردباري مؤمن پروردگار3

  به مانند صبر خشنود نکرد و شیطان را با سکوت خویش خشمگین نکرد!را ) مؤمن پروردگار خویش 4

  تربوي لیهتدي به:  جٍذکلّ إنسانٍ یحتاج إلی نمو -165

  ) هر انسانی به یک نمونه پرورشی نیاز دارد تا با آن راهنمایی شود!1

  ) هر انسانی براي اینکه هدایت شود، به یک الگوي پرورشی نیازمند است!2

  ها به الگویی پرورشی نیاز دارند که با آن هدایت شوند! ) همه انسان3

  هاي پرورشی احتیاج داشته است! ه نمونه) هر انسانی براي اینکه راهنمایی شود ب4

  عین الصحیح فی الترجمۀ:  -166

  !کند مید و با او بازي کش میبرادر بزرگش را در آغوش  ،األکبر و تُالعبه: خواهر ا) األخت تحضن أخیه1

  ها براساس جنس متفاوت است! هاي لباس ) تختلف أسعار المالبس حسب النوعیۀ: قیمت2

  شود! وجو می لمات: و چشمه زندگی در تاریکی جستلحیاة فی الظّ) و قد تُفتّش عین ا3

  بینی! خواهد که به تو سود برساند ولی تو از او ضرر می ن میداعک فیضرّك: نا) األحمق یرید أن ینف4

  فی الترجمۀ:  الخطأعین  -167

  کنی! ر نیک امر میداري و به کا أقم الصالة و أمر بالمعروف: اي فرزندم نماز را به پا می یبن) یا 1

  ) أعلم الناس من جمع علم النّاس إلی علمه: داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانشش جمع کرد!2

  اندازه توانش! کند مگر به کلّف اهللا نفساً إلّا وسعها: خدا کسی را تکلیف نمیی) ال 3

4عشی سواء شود! یکی می و شبم می و غداتی: اگر ترك کنی روزت) إن هجرت  
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  عین الصحیح فی التعریب:» !شود تا هشتاد و پنج هزار تومان ها از پنجاه و سه هزار شروع می قیمت« -168

  إلی خمسۀ و ثمانین ألف تومانٍ. ) تبدأ األسعار من ثالثۀ و خمسین ألفا1ً

  .ین ألف تومانٍنام) األسعار تبدأ من خمسۀ و ثالثین ألفاً إلی خمسۀ وث2

  .یۀ و خمسین ألف تومانٍمن ثالثۀ و خمسین ألفاً إلی ثمان ار) بدأت األسع3

  .) تبدأ األسعار من خمسۀ و ثالثۀ إلی خمسۀ و ثمانین آالف تومان4ٍ

  »: درویش که اخالق الهی دارد / در ملک وجود پادشاهی دارد«عین الصحیح فی مفهوم البیت:  -169

  لقی فحسن خلقی.هم کما حسنت خ) الل2ّ    ) من ساء خلقه عذّب نفسه.1

  ) حسن الخلق نصف الدین.4    لخلق.  ) لکلّ ذنبٍ توبۀٌ إلّا سوء ا3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  - 170

  .ع شاتَمک مهاناً تُرضِ الرّحمند) 2    .) اآلباء یرشدونَ أوالدهم دائما1ً

3فی الفَلَوات کباً تَهیمر عصانلِ المت الش4َّ  .) سقَعمینَ) وسلالم دأسیرَةً بِی یماء.  

رفیحیح فی اإلعراب و التّحلیل الصن الص171ـ  173( :** عی(   

  تعد عن األراذل:  نبنا حتّی حالشّیخ ینص -171

  : اسم ـ مفرد مذکّر ـ مبنی / مبتدأ و مرفوع  الشّیخ) 1

  »نا«: للغائب ـ مجرّد ثالثی و أصله (ن ص ح) ـ معلوم / فعلٌ و مفعوله ح) ینص2

  تعد: مضارع ـ مزید ثالثی و ماضیه: أبعدنا ـ معلوم / الجملۀ فعلیۀٌنب) 3

  ) األراذل: جمع تکسیر و مفرده: رذیلۀ ـ مؤنث ـ معرب / مجرور بحرف الجرّ  4

  :: اُکتبوا التمارین المحددةیقول یدرس المعلّم و -172

  و فاعله المعلّم  ) یدرس: مضارع ـ مزید ثالثی من باب تفعیل ـ معلوم / فعلٌ 1

2  المعلّم: اسم الفاعل من الفعل المجرّد ـ مفرد مذکر ـ معرب / فاعلٌ و مرفوع (  

  ) اکتبوا: فعل ماضٍ ـ مجرد ثالثی و مصدره: کتابۀ / فعلٌ مع فاعله  3

  ددة: اسم المفعول من الفعل المزید ـ مفرد ـ معرب / مضاف إلیه و مجرور  ) المح4

173 -  یلعب األکابر فیه:  وملعب المدینۀ واسع  

  / خبرٌ و مرفوع مفرد مذکّر ـ مبنیـ ) واسع: اسم الفاعل 2  : اسم المفعول ـ مفرد مذکر ـ معرب / مبتدأ و مرفوع  ملعب) 1

  ـ معرب / فاعلٌ و مرفوع) األکابر: جمع تکسیرٍ و مفرده أکبر ـ اسم التفضیل 4  ) یلعب: للغائب ـ مضارع ـ مجرد ثالثی ـ معلوم / فعلٌ و مفعوله األکابر  3

  ):174ـ  180( :** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ

 : الخطأعین  -174

  لغصون األشجار.) الخضرة: صفۀٌ 2  : حیوان یستخدم للحمل و الرّکوب.) الحمار1

  ضّۀ.السوار: زینۀٌ من الذّهب أو الف )4    منه. ز) الملیح: یصنع الخب3

  کسیر: فیه جمع الت لیسعین ما  - 175

  للتقدم. الصناعۀ) علی الشعب أن یتعلّم فنون 2  .هلحاکم کذّاب و النّاس یکرهون) إنّ ا1

  د اهللا کثیرةٌ و ال نقدر إحصائها.) محام4  ون.حجج فنحن ناذنماال) إن نتبع أفضل 3

  عین ما فیه اسم المبالغۀ: -176

1األعمال.) الص کل2ّ  داقۀ بین النّاس من أهم ار. ) إنّ اهللا ال یحبجب  

  نَعنا أن نسب معبودات الکفّار.) اهللا م4  الء الحکّام.حب صدیقی أن یزور هؤ) أ3

  عین ما فیه اسم المفعول من الفعل المزید:  - 177

  الطلّاب.) کلّ متعلّم یعلم کیف یفید 2  ذلک الشاب محترم عند المؤمنین.) 1

  دم و یمکن التقاط صورةٍ به.ل متق) الجوا4  نصر اآلخرین فهو محبوب عند اهللا.) من ی3
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  عین ما فیه اسم المکان:  -178

  ۀ اللغات.ۀ أکثر من بقیۀٌ بالعربیۀ ممزوج) إن اللغۀ الفارسی2  ر.بۀ عن الصه مواعظ قیملابن) الوالد یقدم 1

  .الماضیۀ نۀسالبی فیها ) مررت بمطبعۀٍ طُبِعت کُت4  سی.ر العباهذا البلد مبدأ فتوحات فی العص )3

  :عین ما فیه اسم التفضیل -179

  ) أکرم من أهدي إلیک عیوبک.2    ی أمواله بین الناس.خ) ما أنفق أ1

  لۀ فی صنع البیت.منّ) أعجب مهندسین اجتهاد ال4  ات تقع فی طهران.نّ أکثر اإلمکانی) إ3

  :معاًعین ما فیه اسم المبالغۀ و اسم المفعول  -180

  لنّاس من یساعد المظلومین برأفۀٍ.) أفضل ا2  و ال یلتفت إلی إهانۀ المتکبرین.صبار ) الشیخ 1

 مکرّم عندنا ألنه علّام جداً. ) النبی4  بعده بسرعۀٍ. ندمییجرّب المجرّب ف ) العاقل ال3

  ))5تا انتهاي  1) ـ یازدهم (از درس 7و  6(دوازدهم (دروس  تاریخ

  ؟باشد نمیهاي مغلوب در جنگ جهانی اول انعقاد یافته،  امدهاي صلح ورساي که با سایر دولتهاي زیر از پی یک از گزینه کدام -181

  گیري کشورهاي جدید ) شکل2  ) تغییر نقشه سیاسی اروپاي شرقی و خاورمیانه1

  اتریش، مجارستان و عثمانی هاي ) فروپاشی امپراتوري4  ) نابودي حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروي3

  وجود آورد؟ را به» مثلث«گانه  با کدام هدف اتحاد سه 19قرن آلمان در  -182

  گرایانه در اروپا و توسعه سرزمین آلمان هاي ملی ) مقابله با جنبش1

  ) توسعه صنعتی و افزایش قدرت نظامی آلمان در اروپا2

  طلبانه در اروپا و فراسوي دریاها هاي توسعه ) مقابله با تهدید فرانسه و پیشبرد سیاست3

  مقابله با نیروي دریایی انگلستان و توسعه قلمرو آلمان در اروپا )4

 ....................شود کـه بـه    آغاز سلطنت پهلوي فصل جدیدي از تاریخ ایران است که همزمان با آن دوره نوینی از غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می - 183

  شهرت دارد.

  ) استبداد امپریالیسم4  ر فرانو) استعما3  ) استعمار قدیم2  ) استعمار نو1

  در اعتراض به کدام اقدام رضاشاه صورت گرفت؟» مسجد گوهرشاد«قیام مردم مشهد در  -184

  ها و کشف حجاب ) یک شکل کردن لباس2    ) اسکان اجباري عشایر1

  ) بازگشت به حکومت استبدادي4    ) احداث خط آهن سراسري3

  باشند؟ ن مینوشته کدام مورخا ترتیب بهمنابع تاریخی زیر  -185

  »اب االشراف ـ عیون االبناء فی طبقات االطباء ـ تاریخ بغدادسنا«

  واقدي تباصیبعه ـ خطیب بغدادي ـ ابن سعد کا) ابن ابی 2  واقدي ـ بالذري ـ خطیب بغدادي تب) ابن سعد کا1

  ي) بالذري ـ ابن ابی اصیبعه ـ خطیب بغداد4  واقدي تب) خطیب بغدادي ـ بالذري ـ ابن سعد کا3

  شود؟ نگاري روایی محسوب می هاي تاریخ ترین ویژگی یک از موارد زیر از مهم کدام -186

  بندي ترکیبی از اخبار و روایت درباره یک رویداد ) ارائه و جمع2  ها ) عدم دخل و تصرف مورخان در روایت1

  آن حادثه ) بررسی و تبیین علل و عوامل ظهور4  ) عدم استناد خبر ذکر شده به راویان و شاهدان آن3

  شده بود. ....................وجود آمدن  وابستگی شدید اعراب به قبیله خود موجب به -187

  اي ) عصبیت قبیله4  ) تحکیم روابط با قبایل دیگر3  ) تمرکز سیاسی2  اي خونی قبیله ) هم1

  پیامبر پس از جنگ بدر، شرط آزادي هر یک از اسیران باسواد را در چه چیزي قرار داد؟ - 188

  ) مبادله با ده مسلمان اسیر2    ک به پنج نفر نیازمند مهاجر) کم1

  ) دادن فدیه4  ) آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان3

  ترین رویداد خلیفه دوم چه بود؟ مهم -189

  هاي مجاور عربستان ) فتوحات مسلمانان در سرزمین2  نشین عربستان هاي بادیه ) مبارزه با قبیله1

  کردند. خلیفه خودداري می) سرکوب قبایلی که از پرداخت زکات به نمایندگان 4  ان دروغین و دیگر معترضان) مقابله با پیامبر3
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  عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع کرد؟ مندي که فتح شده بود را بههاي ثروت دست آمده از سرزمین به کدام خلیفه درآمدهاي -190

  ) علی (ع)4  ) عثمان3  ) ابوبکر2  ) عمر1

  ))3تا نتهاي درس  1یازدهم (از درس پایه ) ـ 4درس  و ) تا انتها52از ابتداي حمل و نقل آبی (صفحه  3دوازدهم (درس ایه پ(جغرافیا 

 کند؟ هاي حمل و نقل صدق می شیوه به کدام نوع از ترتیب بههاي زیر  هریک از گزاره -191

نسبت بـه   بیشتر بک و کم حجم یا مواد فاسد شدنی ـ مصرف سوخت جایی کاال ـ حمل کاالهاي س  ترین روش جابه ترین و ارزان مقرون به صرفه«

  »گذاري فراوان نیاز دارد ه سرمایههاي این شیوه حمل و نقل ب سایر وسایل حمل و نقل ـ احداث و تعمیر زیرساخت

  اي   هوایی ـ آبی ـ هوایی ـ جاده) 2  اي   ) حمل و نقل آبی ـ هوایی ـ هوایی ـ لوله1

  اي   ـ ریلی ـ لوله یی) دریایی ـ هوا4    اي ـ دریایی   لهاي ریلی ـ لو ) جاده3

جـایی   کشورهاي سازنده به سایر کشورها ـ سرعت جابه  جایی کاالهایی مانند نفت و گاز و غالت ـ حمل خودروهاي صادراتی از  جابه«هاي  ویژگی -192

  کند؟   ها صدق می ترتیب راجع به کدام کشتی به» دهند و تخلیه کاال را افزایش می

  بر   فله ،(Ro-Ro)رو ـ رو  ،) کروز2  (Ro - Ro)رو ـ رو  ،بر فله ،کانتینري )1

  بر   فله ،کروز ،(Ro-Ro)) رو ـ رو 4  ـ کانتینري (Ro-Ro)رو ـ رو  ،بر ) فله3

هـا   ها و پـارك  ه نمایشگاهکه بیشتر در مناطق گردشگري و محوطکند ـ قطار هوایی   ها حرکت می ها روي ریل قطار خیابانی که در سطح خیابان« -193

  اشاره به کدام از وسایل حمل و نقل درون شهري ریلی دارد؟  » کاربرد دارد

  ـ مترو  (BRT)) 4  ) مونوریل ـ تراموا3  ) تراموا ـ مونوریل2  (BRT)) تراموا ـ 1

  از دیرباز در کدام شهرها فرهنگ استفاده از دوچرخه بسیار رایج بوده است؟  ما در کشور -194

  ) اصفهان ـ کاشان  4  ) همدان ـ تبریز3  ) شیراز ـ یزد  2  ) تهران ـ اصفهان  1

  اصلی هر ناحیه کدام است؟  ویژگی -195

  ) متفاوت بودن  4  سویی ) هم3  یابی ) وحدت2  ونی) ناهمگ1

  ؟باشد نمیی ایران صحیح بندي نواحی بارش استفاده در تقسیمکدام معیار مورد  -196

  ) میانگین بارندگی ماهانه4  ) میانگین بارندگی ساالنه3  ) باالترین میزان بارش روزانه  2  ) توزیع فصلی بارش1

  هاي خورشیدي در سمنان با کدام گزینه زیر ارتباط دارد؟   استفاده از صفحه -197

  ها هستند.  هاي سیاسی حکومت گیري ) نواحی تحت تاثیر تصمیم2  ) نواحی با همدیگر رابطه و کنش متقابل دارند.  1

  آورند.  وجود می هها نواحی را ب ) انسان4  دهند.  شکل میها  هاي انسان ) نواحی به فعالیت3

   .....................زهاي نواحی طبیعی و انسانی مر شوند و معموالً بر تعیین می .....................مرزهاي سیاسی و اداري بر مبناي  -198

  اند   ها ـ منطبق ) انتخاب انسان2    ها ـ منطبق نیستند ) انتخاب انسان1

  اند   هاي محیطی ـ منطبق ) توانمندي4  هاي محیطی ـ منطبق نیستند انمندي) تو3

  کدام انواع بارش اشاره دارد؟ ترتیب به هاي زیر به هر کدام از گزاره -199

بهـاري  هـاي   تر است ـ بـارش   آید ـ در این نوع بارندگی، توده هوا از هواي مجاور خود گرم  وجود می هها ب این نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه«

  »بیشتر از این نوع بارندگی هستند.

  اي ـ همرفتی ) کوهستانی ـ جبهه4  اي ـ همرفتی ) همرفتی ـ جبهه3  اي ) همرفتی ـ کوهستانی ـ جبهه2  اي ـ همرفتی ـ همرفتی  ) جبهه1

  اند؟   ها کدام دو ویژگی مهم بیابان -200

 ) کمبود بارش ـ تبخیر زیاد4  نمک ـ زمین هموار   ) وجود3  ) باد شدید ـ تبخیر زیاد  2  ) ماسه فراوان ـ کمبود بارش  1

  ))5تا  1یازدهم (از درس پایه ) ـ 6و  5دوازدهم (دروس پایه ( شناسی جامعه

  کدام استدالل درباره عبارت زیر، صحیح است؟ -201

  »دفاع از خود و میهن در برابر دشمن و دفاع از دین در برابر حمالت کفار«

  شود.دار و ارادي هستند و براساس شعور و آگاهی انسان انجام میر، هدفهاي انسان، اموري معنادا) کنش1

 سازد.ها پدیده مختلف و متفاوت میکند و از آنها را تعیین میها، هویت آنها و کنش) تفاوت در معانی پدیده2

 دهند.ن را انجام نمیکنند ولی در عمل آداري میهایی است که مردم یک جامعه از آن جانب) قلمرو آرمانی، ارزش3

 کنند.هایی هستند که همواره مردم در جهان اجتماعی به آن عمل می) قلمرو واقعی، ارزش4
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  ها، مطرح است؟هاي اجتماعی از جمله کنشکدام مسئله درباره کل زندگی انسان و تمام پدیده -202

  ) معنا4    ) دانش3  ) اراده2  ) هدف1

  شود؟هاي غلط منجر میگیريتماعی، در کدام صورت به نتیجههاي انسانی و اجبررسی و مطالعه پدیده -203

  ها) بدون در نظر گرفتن نتایج پدیده2    ها) بدون توجه به عمق آن1

  نگري و ترکیبی) استفاده از دید کل4   ) عدم توجه به نقش محوري انسان2

  آید؟به کدام دلیل انسان، کنشگري قدرتمند به حساب می - 204

 کنند.ها با توجه به دیگران و مسائل اجتماعی، عمل می) انسان2  دهند.خود را با توجه به معناي آن انجام میهاي ها کنش) انسان1

 ) انسان موجودي اجتماعی است و با جهان اجتماعی تعامل دارد.4  دهند.ها کارهاي خود را با آگاهی و اراده انجام می) انسان3

  شود؟هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعی میو گروه هافرهنگکدام مورد موجب پدید آمدن خرده -205

  ها) تفاوت در معناي پدیده2    ) فعالیت و خالقیت کنشگران1

  ) تعامل کنشگران با یکدیگر4    ) توجه به معناي ذهنی و فرهنگی3

  رویکرد تفسیري در تقابل با رویکرد تبیینی، کدام یک از موارد زیر را باور دارد؟ - 206

  زنند.اي که دارند، دست به عمل میاراده ) کنشگران براساس1

 کنند.دهند، عمل میها همیشه با توجه به هدف کاري که انجام می) انسان2

 زنند.) کنشگران براساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می3

 شوند.هاي انسان همیشه با توجه به دیگران و نتایج اجتماعی آن، انجام می) کنش4

  جتماعی، تنها راه تأثیرگذاردن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن فعالیت ارادي ایشان از کدام طریق ممکن است؟در قدرت ا -207

  ) تهدید و به خطر انداختن4  ) نزاع و دشمنی3  ) جلب تبعیت2  ) حمایت از دیگران1

  صورت رسمی پذیرفته شده باشد، چه نام دارد؟قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به -208

  ) استبداد4  ) استعمار3  ) سلطه2  ) اقتدار1  

  کدام گزینه درباره مفهوم مشروعیت قدرت، صحیح است؟ -209

 ها اعمال شود.) نظامی که براساس قلمرو آرمانی پدیده2  ) قدرتی که طبق خواسته مردم عمل کند.1

 م عقیدتی و ارزشی اعمال شود.) قدرتی که مطابق یک نظا4  ) قدرتی که براساس خواست یک نفر بر سایر مردم اعمال شود.3

  ؟نیستهاي اعمال قدرت نرم هاي زیر، از جمله شیوهکدام یک از گزینه -210

  ) نهادهاي آموزشی4  ) رسانه و اطالعات3  ) نهادهاي نظامی2  ) نفوذ فرهنگی1

  ها به کدام بخش از جهان انسانی تعلق دارد؟ابعاد ذهنی، اخالقی و روانی انسان -211

  هاي اجتماعی) آرمان4  ) بخش فردي3  ادها) نه2  ) بخش اجتماعی  1

  ها است؟عبارت زیر، مربوط به کدام یک از فرهنگ -212

 هایی که به حقیقتی قائل نباشند.) فرهنگ2  هاي، قرار داشته باشد.) فرهنگی که تنها در قلمرو واقعی پدیده1

 کند.دانش تجربی محدود می) فرهنگی که علم را به 4  گیرند.هایی که در قلمرو آرمانی، قرار می) فرهنگ3

  کدام گزینه درباره فتوحات ایرانیان باستان که فراتر از مرزهاي جغرافیایی بود، صحیح است؟ -213

 ) ایرانیان با این فتوحات توانستند فرهنگ خود را منتتشر کنند.2  ) این فتوحات به جهانی شدن فرهنگ ایرانی منجر نشد.1

 گشایی ایرانیان سبب از میان رفتن فرهنگ ایرانی شد.) جهان4  رانیان باستان انجامید.) این فتوحات به جهانی شدن فرهنگ ای3

  قومی با استبداد استعماري در جهان اسالم، کدام است؟ -تفاوت راهبردي استبداد تاریخی -214

 ) حذف مظاهر فرهنگ اسالمی در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي1

 ا برخی مبانی عقیدتی جهان غرب) از بین بردن مبانی اصلی اسالم و تعامل ب2

 هاي مختلف موجود در جهان اسالم) برقراري تعامل و سازش میان فرهنگ3

 ) دوري گزیدن از رویارویی مستقیم با فرهنگ اسالم و رعایت ظواهر اسالمی4

  د، کدام است؟گیرنکنند ولی باورهاي دینی را در خدمت نظام دنیوي میهایی که ابعاد معنوي هستی را نفی نمیفلسفه -215

  ) اومانیسم4  ) سکوالریسم پنهان3  ) استعمارگرایی2  ) سکوالریسم آشکار1
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  ))8و  7) ـ دهم (دروس 8و  7یازدهم (دروس )) ـ 58تا آخر صفحه  41(از صفحه  7و  6(دوازدهم (دروس  فلسفه و منطق

یـک از مباحـث    میت و کیفیت با یکدیگر مقایسه کنیم کـدام هر گاه قضایاي محصوره را با ثبات موضوع و محمول از نظر صدق و کذب و تغییر ک -216

  یابد؟ منطقی موضوعیت می

  ) عکس4  ) تناقض3  ) تقابل2  ) احکام قضایا1

  اند؟ کدام ترتیب به» هیچ انسانی خزنده نیست«نقیض و تضاد قضیه  -217

  ها خزنده نیستند. ن ـ بعضی انسا ها خزنده هستند ) بعضی انسان2  ها خزنده نیستند. ) هر انسانی خزنده است ـ بعضی انسان1

  ها خزنده هستند ـ هر انسانی خزنده است. ) بعضی انسان4  ی خزنده است.نها خزنده نیستند ـ هر انسا ) بعضی انسان3

  یک از قضایاي زیر مجهول خواهد بود؟ درست باشد، صدق و کذب کدام» ها ب هستند بعضی الف«اگر قضیه  -218

  ) هیچ ب الف نیست.4  ) هیچ الف ب نیست.3  است. ) هر ب الف2  ) هر الف ب است.1

کـه در مـورد    ....................ایم مانند  نموده ....................جا کنیم قضیه را  در صورتی که موضوع و محمول قضیه اصلی را با بقاي صدق و کیف جابه -219

  ....................توان گفت  آن می

    ی ب الف است ـ الزم الصدق است.) عکس ـ بعضی الف ب است و بعض1

  ) عکس ـ بعضی الف ب نیست و بعضی ب الف نیست ـ الزم الصدق نیست.2

  ) عکس مستوي ـ هیچ الف ب نیست و هیچ ب الف نیست ـ الزم الصدق است.3

  ) عکس مستوي ـ هر الف ب است و هر ب الف است ـ الزم الصدق نیست.4

  ام انعکاس است؟هاي زیر مغالطه ایه یک از مغالطه کدام -220

  گذار است. کند تخم گذار هستند پس هر چیزي که پرواز می کنند و تخم ) گنجشک و کبوتر پرواز می1

  کنند پس هر دو ثروتمند هستند. ) علی و احمد هر دو تجارت می2

  ) هر پیري جوان بوده است پس هر جوانی پیر بوده است.3

  دها انسان هستند.ها باسواد هستند پس بعضی باسوا ) بعضی انسان4

  هاي زیر مغالطه عدم تکرار حد وسط است؟ یک از مغالطه کدام -221

  شنبه نیست پس چهارشنبه است. شنبه است یا چهارشنبه، امروز سه ) امروز یا سه1

  ) سیمرغ کلمه است و کلمه نقطه ندارد پس سیمرغ نقطه ندارد.2

  دانشجو است. ) اگر احمد دانشجو است دیپلم دارد و احمد دیپلم دارد پس3

  ) خرگوش گیاه نیست و گیاه حیوان نیست پس خرگوش حیوان نیست.4

  اوالً شکل چندم قیاس است؟ ثانیاً با کدام نتیجه نامعتبر است؟» یرانی آسیایی است و هیچ ایرانی آفریقایی نیستاهر «قیاسِ  - 222

  فریقایی نیست.) شکل دوم ـ هیچ آسیایی آ2  ها آفریقایی نیستند. ) شکل دوم ـ بعضی آسیایی1

  ) شکل سوم ـ هیچ آسیایی آفریقایی نیست.4  ها آفریقایی نیستند. ) شکل سوم ـ بعضی آسیایی3

اوالً شکل چندم است؟ ثانیاً مقدمه دوم آن کلی اسـت  » کند کند پس رستم در بیشه زندگی می رستم شیر است  شیر در بیشه زندگی می«قیاس  -223

  کدام است؟ یا جزئی؟ ثالثاً علت نامعتبر بودن آن

  ) شکل چهارم ـ کلی ـ منفی بودن عالمت حد وسط در هر دو مقدمه2  ) شکل اول ـ جزئی ـ منفی بودن عالمت حد وسط در هر دو مقدمه1

  ) شکل چهارم ـ جزئی ـ عدم تکرار حد وسط4  ) شکل اول ـ کلی ـ عدم تکرار حد وسط3

  ؟نیستدرست   ،کدام عبارت در مورد ابزار عقل در شناخت -224

  تواند به بسیاري از اسرار و رموز طبیعت پی برده و قوانین طبیعی را بشناسد. عقل می )1

  ) انسان با ابزار عقل توانایی درك حقایق طبیعی و غیرطبیعی را دارد.2

  دهند. ) قواعد عقلی مبانی شناخت تجربی را تشکیل می3

  ) قواعد عقلی علوم طبیعی توسط فالسفه تبیین شده است.4
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  ؟نیستاز اصول زیر جزو مبانی علوم طبیعی یک  کدام -225

  اي علتی ویژه دارد. ) هر پدیده2    اي نیازمند علت است. ) هر پدیده1

  آید. ) از هر چیزي، هر چیزي پدید نمی4  کند. ) جهان همواره یکسان عمل می3

  شناسی کدام عبارت درست است؟ با توجه به بحث ابزارهاي شناخت در معرفت -226

  گذاري کرد. دانشمندي است که مبانی علوم تجربی را پایه) افالطون اولین 1

  گویند. گانه را شناخت تجربی می ) شناخت ناشی از حواس پنج2

  پذیر نیست. هاي سودمند درباره کل هستی از طریق درك تجربی امکان ) درك یافته3

  ) معارف وحیانی یکی از شهودهاي عقلی است که شناخت با واسطه پیامبران است.4

  شناسی در فلسفه اسالمی و دوره شکوفایی آن کدام عبارت درست است؟ توجه به مباحث معرفت با -227

  کردند. ل فلسفی از شناخت شهودي نیز استفاده میسینا در تبیین فلسفی مسائ ی و ابن) فاراب1

  ) سهروردي نظام فلسفی خود را براساس اعتبار حس و عقل در شناخت بنا نموده است.2

  صدرا عقل و دین در بسیاري از احکام خود با هم تطبیق دارند.) از نظر مال3

  دانند. ها را در جاي خود مفید می ) عموم فیلسوفان جهان اسالم همه شناخت4

دهد و  شود و کدام فلسفه کانون مباحث فلسفی این دوره را تشکیل می دوره جدید فلسفه در اروپا از چه قرنی و با پیشگامی چه کسانی آغاز می - 228

  ین مباحث پیرامون کدام مسأله است؟ا

  شناسی ـ حس و تجربه ارزش و اعتبار بیشتري دارد. میالدي ـ فرانسیس بیکن و دکارت ـ معرفت 16) 1

  شناسی ـ حس و تجربه ارزش و اعتبار بیشتري دارد یا استدالل عقلی؟ میالدي ـ فرانسیس بیکن و دکارت ـ معرفت 16) 2

  پذیر است. هاي هستی امکان شناسی ـ درك واقعیت کانت ـ هستیمیالدي ـ راجر بیکن و  14) 3

  پذیر است یا خیر؟ هاي هستی امکان شناسی ـ آیا درك واقعیت میالدي ـ راجر بیکن و کانت ـ هستی 14) 4

گرایی مطلق و توجه به عقل و  جربهشناسی داشته و ت اشاره به کدام جریان فکري معرفت» ....................کنم که  من در این وضعیت فکر می»  گزاره - 229

  از سوي چه کسانی در دوره جدید اروپا ترویج شده است؟ ترتیب بهمصلحت عملی 

  ) سوفسطائیان ـ اوگوست کنت ـ دکارت ـ ویلیام جیمز و هانري برگسون1

  گرایان ـ دکارت ـ پراگماتیسم گرایان ـ اثبات ) نسبی2

  الت عملگرایان ـ اوگوست کنت ـ کانت ـ اص ) نسبی3

  گرایان ـ کانت ـ عمل گرایان ) سوفسطائیان ـ اثبات4

  پذیر است؟ از نظر فالسفه مسلمان اثبات وجود خدا از چه طریقی امکان -230

  ) معارف وحیانی4  ) استدالل عقلی3  ) معرفت شهودي2  ) شناخت تجربی1

گیري آن به  است که نتیجه ....................در مورد  .................... از» اگر هر چیزي باید علتی داشته باشد پس خدا نیز نیازمند علت است«استداللِ  -231

  است. ....................ي  خاطر مقدمه

  ) برتراندراسل ـ سست بودن برهان علیت ـ هر چیزي باید علتی داشته باشد.1

  ی مقدم بر خود دارد.) برتراندراسل ـ سست بودن برهان علیت ـ هر چیزي که وجودش از خودش نباشد علت2

  ) فارابی ـ اثبات وجود خدا ـ هر چیزي باید علتی داشته باشد.3

  ) فارابی ـ اثبات وجود خدا ـ هر چیزي که وجودش از خودش نباشد علتی مقدم بر خود دارد.4

تدالل به چه نامی شـهرت دارد؟ چـه   ود؟ مقدمه اول آن کدام است؟ این اسش سینا در اثبات وجود خدا به اثبات چه چیزي منجر می استدالل ابن -232

  کسی این برهان را در اروپا گسترش داد؟

  الوجود بالغیرند ـ وجوب و امکان ـ توماس آکویناس   الوجودهاي بالغیر ـ موجودات این جهان ذاتاً واجب الوجود بالذات در سلسله ممکن ) واجب1

  الوجودند ـ وجوب و امکان ـ توماس آکویناس جودات این جهان ذاتاً ممکنالوجودهاي بالغیر ـ مو الوجود بالذات در سلسله واجب ) واجب2

  یها ـ موجودات این جهان معلول چیزهاي دیگرند ـ برهان علیت ـ ابن رشد اندلس علولها و م در سلسله علت العلل  ) علت3

  یبرهان علیت ـ ابن رشد اندلسموجودات این جهان علت چیزهاي دیگرند ـ  ها ـ ها و معلول ) علت العلل در سلسله علت4
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گـره   ....................کند مفهوم فلسفه نیز با  را تداعی می ....................و مفهوم عرفان  اندازد می ....................گونه که مفهوم دین ما را به یاد  همان -233

  کنند. یاد می ....................ترین مدافعان  ن مهمعنوا به ....................خورده است و 

  ) ایمان ـ عشق ـ عقالنیت ـ معموالً از فیلسوفان ـ عقل2  ) وحی ـ شهود ـ عقل ـ همواره از فیلسوفان ـ عقالنیت1

  ) ایمان ـ عشق ـ دین ـ همواره از فیلسوفان ـ ایمان4  ) وحی ـ شهود ـ دین ـ همواره از فیلسوفان ـ ایمان3

کـار   دهد و در نزد حکماي ایران قدیم کدام معانی عقل بـه  عقل در کاربرد فلسفه و کاربرد رایج بین مردم را نشان میمعانی  ترتیب بهکدام گزینه  - 234

  فته است؟ر

  ) موجودات مجرّد از ماده و جسم ـ دستگاه تفکر و استدالل ـ دستگاه تفکر و استدالل1

  دات مجرد از ماده و جسم) دستگاه تفکر و استدالل ـ موجودات مجرّد از ماده و جسم ـ موجو2

  ) دستگاه تفکر و استدالل ـ موجودات فاقد زمان و مکان ـ هر دو کاربرد عقل3

  ) موجودات فاقد زمان و مکان ـ دستگاه تفکر و استدالل ـ هر دو کاربرد عقل4

  ؟نیستدر ارتباط با عقل و معانی آن کدام عبارت درست  -235

  عقل توجه داشته است.توان گفت هراکلیتوس به هر دو کاربرد  ) می1

  ) ارسطو معتقد بود در انسان دو قوه عقل وجود دارند یکی عقل نظري و دیگري عقل عملی2

  عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان عقیده نداشت. ) دکارت به عقل به3

  ) اوگوست کنت عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را کامالً ذهنی خواند.4

  )6و  5دروس ( سیشنا روان

  کدام است؟ نادرستگزینه  - 236

  هاي اکتشافی نیاز به پردازش عمیق اطالعات ندارند. ) روش2  ) یکی از عوامل مؤثر در حل مسئله، نوع نگاه به مسئله است.1

  طقی است.) در روش تحلیلی، پیشنهادها منطبق بر قواعد من4  هاي گذشته بر حل مسئله را اثر نهفتگی گویند. ) تأثیر یادگیري3

  هاي زیر مسئله خوب تعریف شده است؟ یک از مثال کدام -237

  ترین عدد دو رقمی کدام است؟ ) کوچک2  ) علت گرم شدن کره زمین چیست؟1

  ) چرا دوست شما امروز به مدرسه نرفته است؟4  داخل کوچه بسته است؟ مغازة) چرا 3

  چهارمین مرحله از مراحل حل مسئله کدام است؟ -238

  حل مناسب کارگیري راه ) به4  حل ) ارزیابی راه3  هاي جایگزین حل ) انتخاب راه2  حل ح راه) بازبینی و اصال1

  شود؟ گاه تصمیم وي عملی نمی گیري، فرد قصد دارد تصمیم بگیرد ولی هیچ هاي تصمیم یک از سبک در کدام -239

  ) اجتنابی4  ) تکانشی3  ) وابسته2  ) احساسی1

  است؟ هاي زیر سوگیري تأیید یک از گزینه کدام - 240

  کند. ) فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می1

  گیري موفق باشد. تواند در فرایند تصمیم نفس کمی داشته باشد، نمی اي که اعتمادبه گیرنده ) تصمیم2

  شوند. رو می گیري روبه طور مداوم با شکست در تصمیم ) افرادي که قادر به کنترل هیجان خویش نباشند، به3

  گیري خود اعتماد بیش از حد دارند. هاي تصمیم ها و روش گیرندگان، به قضاوت ) برخی از تصمیم4

  کدام نوع تعارض است؟ اوگیري  موقعیت تصمیماش جدا باشد.  خواهد از خانواده اش قبول شده ولی نمی مورد عالقهزهرا در رشته  -241

  ) مشخص نیست4  ب) گرایش ـ اجتنا3  ) گرایش ـ گرایش2  ) اجتناب ـ اجتناب1

  ؟نیستهاي زیر مثالی ذکر شده است. کدام مثال با اقدام مورد نیاز آن هماهنگ  گیري در گزینه هر یک از مراحل تصمیمدر رابطه با  -242

  ) انتخاب رشته تحصیلی مثالی براي شناسایی و تعریف تصمیم موردنظر  1

  ر انتخاب یا اولویت) امنیت شغلی و عالیق تحصیلی مثالی براي ارزیابی پیامدهاي ه2

  مند و کارامد دروس رشته موردنظر مثالی براي تعهد و پایبندي به اجراي اولویت موردنظرمطالعه دقیق هدف )3

  هاي آن تصمیم ها یا اولویت شناسایی تعداد انتخاب ) بررسی درونی هر رشته مثالی براي4
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  ؟نیستگیري  هاي تصمیم یک از مالك کدام - 243

  ها ) مزیت4  ها ) هزینه3  ها یت) تعداد اولو2  ) خطر1

  است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با حل مسئله  -244

  حل منتهی به حل مسئله ) انتخاب راه4  ها حل ) توجه به یافتن راه3  ها حل ) سر و کار داشتن با راه2  ها ) سر و کار داشتن با اولویت1

کنـد از   تـر را فـراهم مـی    د را افزایش داده و امکان تولید قطعـات پیچیـده  تر، دانش فنی خو با تولید قطعات ساده يزمانی که یک شرکت تولید - 245

  هاي اکتشافی حل مسئله استفاده کرده است؟ یک از روش کدام

  ) بارش مغزي2  ) کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب1

  ) شروع از آخر4    ) خرد کردن3

جاسـت زنـدگی    خواهد در شهري که آن دانشگاه در آن تخاب کند همچنین میدوست فاطمه قصد دارد دانشگاه جدیدي را براي تحصیل خود ان -246

  گیري او از کدام نوع است؟ رسد، تصمیم هاي متعدد، در انتخاب مشهد یا رشت به تردید می کند، بعد از بررسی

  ) معمولی و ساده4  ) معمولی و پیچیده3  ) مهم و ساده2  ) مهم و پیچیده1

  ؟نیست گیري یک از موانع تصمیم کدام - 247

  ) سوگیري تأیید4  ) کوچک شمردن خود3  ) کنترل کردن هیجانات2  ) اعتماد افراطی1

  است؟ نادرستکدام گزینه  -248

  هاي مختلف و انتخاب بهترین راه حل حل مسئله یعنی ارزیابی راه ) بهترین راه1

  شود. گیري به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می ها در انواع تصمیم ) تعداد اولویت2

  گیري است. تصمیم شیوةگیري منطقی، بهترین  سبک تصمیم )3

  کنیم که تعارض نام دارد. گیري نباشیم، حالت عاطفی ناخوشایندي را تجربه می ) زمانی که حتماً باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم4

  را انتخاب کنید. نادرستگزینه  -249

  شود. هاي محدود، مسئله نامیده می خص با توجه به امکانات و توانمندي) عدم دستیابی فوري به یک هدف مشخص به دلیل موانع مش1

  حل هاي بهتري ارائه شود. ) در مسئله موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد تا موانع احتمالی به خوبی شناخته شود و راه2

حل ارائه شـود   ختلف ارائه شود سپس معیارهایی براي داوري درباره راههاي م حل شود راه که مسئله تعریف شد، سعی می ) در روش خرد کردن مسئله بعد از این3

  شود. انتخابحل  و در نهایت بهترین راه

  ) در تشخیص مسئله، بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند. 4

  را انتخاب کنید. نادرستگزینه  -250

  گویند. گیري می ي افراد، سبک تصمیمگیر هاي ثابت و یکنواخت تصمیم ) به روش1

  کند به سوگیري تأیید دچار است. هاي منفی دیگر کارمندان، بهترین کارمند خود را اخراج می ) رئیسی که به دلیل صحبت2

  هاست. هاي تصمیم گیري ناکارآمد و فقط یکی بهتر از سایر سبک ) بسیاري از سبک3

  گیري بهتر است. کننده خوبی براي تصمیم ها کمک جنبهتک  بر با حذف تک از روش میان ) استفاده4
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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

   ختصاصی (انسانی)ختصاصی (انسانی)ریاضی اریاضی ا

   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) 1/12/99( آزمایشی پیشروي مونمونآزآزمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

  فارسیفارسی
  13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم: از درس 

 9تا انتهاي درس  6پایه یازدهم: از درس 

 4و  3ـ پایه یازدهم: دروس  3پایه دوازدهم: درس   ))ریاضی و تجربیریاضی و تجربیزبان عربی (زبان عربی (

  4تا انتهاي درس  1) ـ پایه یازدهم: از درس 52تا انتهاي (صفحه  4و  3دروس پایه دوازدهم:   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 6تا نتهاي درس  4ـ پایه یازدهم: درس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   (ریاضی و تجربی)(ریاضی و تجربی)  دین و زندگیدین و زندگی

 8تا انتهاي درس  5ـ پایه یازدهم: از درس  9و  8دروس  2پایه دوازدهم: بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

  بان انگلیسیبان انگلیسیزز
  )79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2پایه دوازدهم: درس 

 کتاب کار 2و درس  2پایه یازدهم: درس 

 5ـ پایه یازدهم: فصل  4پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((  اتاتریاضیریاضی

 7و  6دهم: فصول  ) ـ پایه2و  1(گفتار  6فصل  5پایه دوازدهم: کل فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 6و  5فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

 1تا ابتداي بازتاب موج ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))تجربیتجربی((فیزیک فیزیک 

  شیمیشیمی

  3پایه دوازدهم: کل فصل 

تا  2تا انتهاي فصل و فصل  28انگیز صفحه  اي شگفت تا ابتداي نفت هدیه 1پایه یازدهم: فصل 

 )75ابتداي غذاي سالم (صفحه 

  حسابانحسابان

  )110تا  71(صفحه  4پایه دوازدهم: فصل 

  )36تا  29(صفحه  5) و درس 6تا  1(صفحه  1درس  1پایه یازدهم: فصل 

 )27تا  1(صفحه  1پایه دهم: فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

  )53تا ابتداي انتقال محورها (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  2درس  2ریاضی گسسته: فصل 

  2: فصل 2هندسه 

 1و احتمال: فصل آمار 

 1ـ پایه یازدهم: فصل  3پایه دوازدهم: فصل   ))ریاضیریاضی((فیزیک فیزیک 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
  )80تا ابتداي فعالیت (صفحه  1درس  3و فصل  2درس  2پایه دوازدهم: فصل 

 2تا انتهاي درس  2پایه یازدهم: فصل 

  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)
  )52 (تا انتهاي صفحه 4و  3پایه دوازدهم: دروس 

  4تا انتهاي درس  1پایه یازدهم: از درس 

 4و  3بخش   اقتصاداقتصاد

 12ـ  9ـ  6ـ  3ـ پایه یازدهم: دروس  8و  7پایه دوازدهم: دروس   علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

  شناسیشناسی  جامعهجامعه
  7و  6پایه دوازدهم: دروس 

 10تا آخر درس  6پایه یازدهم: از درس 

 9تا نتهاي درس  6دهم: از درس ـ پایه یاز 8و  7پایه دوازدهم: دروس     تاریختاریخ

  جغرافیاجغرافیا
  )93تا ابتداي زمین لغزش (صفحه  5و درس  4پایه دوازدهم: درس 

 6تا انتهاي درس  4پایه یازدهم: از درس 

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  )67تا آخر صفحه  52(از صفحه  8و  7فلسفه دوازدهم: دروس 

  9و  8فلسفه یازذهم: دروس 

 9و  8منطق: دروس 

  7و  6دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  ورشوزارت آموزش و پر

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات عمومی  1

  50  26  عربی عمومی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  ان انگلیسیزب  4

  120  101  و آمار ریاضی  5

  135  121  اقتصاد  6

  160  136  علوم و فنون ادبی  7

  180  161  اختصاصی عربیزبان   8

  190  181   تاریخ  9

  200  191  جغرافیا  10

  215  201  شناسی جامعه  11

  235  216  و منطق فلسفه  12

  250  236  شناسی روان  13

  

   داوطلب گرامی:

علمـی مؤسسه  گاه وبتوانید با وارد کردن مشخصات خود، در اي خود را میهاي دورهونکارنامه آزم  

   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
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  فارسی

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

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییاي / فراخ: آسوده  جیوهگون:  بان / سیماب شراع: خیمه ـ سایه

به کـار رفتـه   » باغ«در معناي  در بیت چهارم در معناي سوگواري براي امام حسین (ع) است در حالی که در سه بیت دیگر» روضه«ـ » 4« هگزین - 2

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس یازدهم ـ معنی واژه) (طباطباییاست. 

 ها: بررسی سایر گزینهـ » 4« هگزین -3

  سختی و عذاب، گناه وبال»: 1« گزینۀ

  نزدیک ظهر چاشتگاه »: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییناپسندي  تکراهی»: 3« گزینۀ

  ها: ـ بیت سوم غلط امالیی ندارد. بررسی سایر گزینه» 3« هگزین -4

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییصفیر »: 4« گزینۀزایل / »: 2« گزینۀغزا / »: 1« گزینۀ

  )نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ امال (طباطبایینادرست نوشته شده است. » حمیت«واژه  ـ» 2« هگزین -5

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » شبه«ـ واژه » 4« ینهگز -6

  اثري منظوم است. » مان هراتیسل« سرودة» خورشید خانۀدري به «اثري منثور و » مهرداد اوستا«از » تیرانا«ـ » 2«زینه گ -7

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ تاریخ ادبیات) (طباطبایی

  جناس ـ بارم و باري / اشک و رشک» 3« گزینه - 8

  ها: بررسی سایر گزینهـ ساحل که با دریا تناسب دارد.)  2ـ اطرافم  1ایهام تناسب ( اغراق در اشک / کنار

  جناس (من ـ تن) و اغراق (در ضعیف بودن) دارد اما ایهام تناسب ندارد.»: 1« ینۀگز

  جناس تام دارند. شیرین مصراع دوم، ایهام تناسب دارد. این بیت اغراق ندارد.» شیرین و شیرین»: «2« ینۀگز

  شود. ا ایهام تناسب و اغراق دیده نمیجناس در (زر ـ سر) و (شکَر ـ شکار) وجود دارد ام»: 4« گزینۀ

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایی

  دان استعاره از زلف ـ اغراق در آه کشیدن تشبیه / غالیه ـ دم مجازاً آه / فلک مثل کافوردان شود» 2« زینهگ - 9

  هاي ادبی) یبی ـ آرایهنژاد) (پایه دوازدهم ـ ترک (طباطبایی

لیـل و  «، تضاد دارد به خاطر »ج«، تشبیه است زیرا معشوق از خورشید زیباتر دانسته شده است. »ب«، اسلوب معادله دارد. »الف«ـ » 2« زینهگ -10

  )هاي ادبی آرایه ـ ترکیبی ـ (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهمرسد.  ، پارادوکس دارد به خاطر جمعیتی که از دل ویران می»د«و » نهار

استعاره: لعلِ شکربار، استعاره از دهـان اسـت. مجـاز:    تشخیص و استعاره است. » کام صدف«ارزش شدن و  رونق و بی مصراع اول کنایه از بیـ » 1« زینهگ - 11

    .دانست اً کالمتوان مجاز میرا هم » حرف« واژةکه  مجاز نیز هست. گو این» لعل«اي)، مجاز نیز هست، بنابراین  مصرحه استعارةاي ( هر استعاره

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

  واو عطف دارد.» ج«داراي هر دو نوع واو هستند. بیت » و«و » ب«فقط واو ربط وجود دارد. بیت » د«و » الف«ـ در مصراع » 4« زینهگ -12

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

  عالم دو هرـ در بیت نخست دو صفت وجود دارد: » 1« نهگزی -13

  خاکدان اینگه ـ   آنسر ـ  این»: 2« گزینۀ

  وصف آن همۀنقش ـ  هر»: 3« نۀگزی

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ دستور)  (طباطبایی بوقلمونحال  اینـ  نوماه »: 4« نۀگزی

  ها: سی سایر گزینهفعل اصلی است. برر» است«ـ در بیت سوم » 3« هگزین -14

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس یازدهم ـ دستور) (طباطباییسوخته است »: 4« ینۀگز/  ]است[ندیده »: 2« ینۀگز آمده است /»: 1« زینۀگ

  ها: بررسی سایر گزینه ، فعل اسنادي است.»3«در هر دو مصراع گزینه » شد«ـ » 3« هگزین - 15

  شد در معناي فعل اسنادي در معناي رفت / چه شد؟» شد« در سر او شد»: 1« ینۀگز

  فعل اسنادي نخواهد رفت / نخواهد شد در مصراع دوم نخواهد شد در مصراع اول»: 2« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ دستور) (طباطباییخون شد: شد، فعل اسنادي است. » / رفت«عمر شد: شد در معناي »: 4« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ دستور) (طباطباییمناداست. » صائب«ـ » 3« نهگزی -16

  مفهوم قناعت تأکید دارند.هاي دیگر و عبارت سؤال، بر  ـ در بیت سوم، به دوري کردن از معشوق اشاره شده در حالی که بیت» 3« نهگزی -17

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 پیشروي  آزمون آزمایشیـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                     »2«صفحه 

  ها: ، راه نیافتن خطا و زشتی به عالم آفرینش است. بررسی سایر گزینه»2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2« هگزین -18

  ظاهربینی»: 1« گزینۀ

  سرنوشت تغییرناپذیر»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ستایش ـ قرابت معنایی) (طباطباییحاالت عارف توصیف »: 4« گزینۀ

  ، این است که انسان باید در پی پرورش درون خود باشد و به اصل و نسب خود تکیه نکند.»2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2« نهگزی -19

  ها: بررسی سایر گزینه

  گیرم. ها، ارزش می از شکست»: 1« نۀگزی

  ترك تعلقات »:3« ینۀگز

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت معنایی) (طباطباییتوان به اهداف رسید.  با شکست می»: 4« نۀگزی

به فدا کردن جان در راه » 4«ـ مفهوم مشترك سه بیت نخست، فدا کردن جان و به فنا رسیدن در راه عشق است در حالی که گزینه » 4« نهگزی - 20

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قرابت معنایی) طبایی(طبا کند. وطن اشاره می

  ها: بررسی سایر گزینه بهبود اوضاع است.» 3« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 3« هگزین -21

  عنایی)نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ قرابت م (طباطباییناپایداري ظلم »: 4« نۀگزیناامیدي / »: 2« گزینۀمنّت نپذیرفتن / »: 1«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ، بخشش کردن است.»1« گزینۀـ مفهوم مشترك مصراع اول بیت سؤال و » 1« هگزین -22

  ترك تعلّق»: 2« زینۀگ

  امیدواري به بخشش خدا»: 3« زینۀگ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قرابت معنایی) (طباطباییقانع به دنبال بخشش دیگران نیست. »: 4« زینۀگ

، به وصـال رسـیدن موضـوع بیـت     »3« نۀگزیبا معشوق زنده بودن و بدون معشوق مردن مطرح است. اما در » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 3« نهگزی - 23

  )ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم است.

  پایداري نیکی مطرح شده است.» 4«و » 2«، »1«ر گزینه هاي موضوع بیت توصیه به نیکی کردن است، در حالی که د» 3«ـ در گزینه » 3« ینهگز -24

  )ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

 کند. ـ سه بیت نخست به آشکار بودن عشق در ظاهر عاشق اشاره دارد و بیت چهارم بر زیبایی معشوق تأکید می» 4« زینهگ - 25

 )یبی ـ قرابت معناییـ ترک (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم

  زبان عربی  

ثُمـرَّر حیاتُهـا:   ») / 1«کنـد (رد گزینـه    تَنوح: شیون می») / 2«ـ رفات: استخوان پوسیده (رد گزینه ») 1«ـ شاهدت: دید (رد گزینه » 4«گزینه  -26

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  شود (رد گزینه اش تلخ می زندگی

اکنـده  ینفضّـون: پر ») / 4«طلّابه: دانشـجویانش (رد گزینـه   ») / 2«ـ علَی األستاذ ألّا یکون فظّاً. استاد نباید تندخو باشد (رد گزینه » 3«گزینه  - 27

  ـ ترجمه) سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پایه ») 2«کنند (رد گزینه  ترکونه: او را ترك میی») / 1«شوند (رد گزینه  می

») / 2«العدوان: دشمنی (رد گزینه ») / 4«و » 3«هاي  ناهیاً: بازدارنده (رد گزینه») / 3«که (رد گزینه  است نْ: دوست کسیـ الصدیقُ م» 1«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 2«البرّ: نیکی (رد گزینه 

و » 1«هـاي   بـرد (رد گزینـه   ها) / یرفَعه: آن را باال می نْ: صداي کسی که (رد سایر گزینهصوت م») / 4«ـ شَبه: تشبیه کرد (رد گزینه » 2«گزینه  -29

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) ») 3«

حـی:  کُلّ شیء ») / 3« الماء الّذي خُلقَ منه. آبی که از آن آفریده شده (رد گزینه») / 4«و » 2«هاي  ورزیم (رد گزینه ـ نَهتم: اهتمام می» 1«گزینه  -30

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  اي (رد گزینه هر چیز زنده

حاً: بـا خودپسـندي در   تمش فی األرض مر ال») / 3«و » 2«هاي  دك للنّاس: با تکبر رویت را از مردم برنگردان (رد گزینهـ ال تُصعرْ خ» 4«گزینه  -31

  ») 3«و » 1«هاي  تالٍ فخورٍ: هر خودپسند فخرفروش (رد گزینهکلّ مخ») / 2«ست ندارد (رد گزینه یحب: دو ال») / 2«(رد گزینه  وزمین راه نر

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) 

أمارةٌ: بسیار دستوردهنده، ») / 3«رد گزینه هایم ( وبی: عیبعی») / 4«و » 2«هاي  ـ أختی الفهامۀ: خواهر بسیار فهمیده من (رد گزینه» 1«گزینه  - 32

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 4«و » 3«هاي  : سودمندترین کارها (رد گزینهاألعمالأنفع ») / 4«و » 2«هاي  امرکننده (رد گزینه

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -33

  شدي   خو رحمتی از سوي خدا با آنان نرم پس به»: 1«گزینه 

  و به روشی که بهتر است ... »: 3«گزینه 

   )ـ ترجمهترکیبی (پورمهدي) (براي ما بیامرز و به ما رحم کن »: 4«گزینه 

   )ـ ترجمه(ترکیبی (پورمهدي) هاي این درختان چه شتابان است.  ـ ترجمه درست: میوه» 4«گزینه  -34
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») 4«امید دارد: یأملُ (رد گزینه ») / 4«ولکنّه: اما او (رد گزینه ») / 2«(رد گزینه  ی، حبیبی عجوزـ دوستم پیر است: صدیقتی، صاحب» 3«گزینه  -35

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ تعریب) ») 1«سال بعد: بعد سنۀٍ، عامٍ (رد گزینه ») / 2«الجامعۀ (رد گزینه  :/ دانشگاه

  ترجمه متن: 

داشـت   گرامیها میان  متأسفانه برخی خانواده .انی دیگر برتر نیست مگر به آنچه که به دست آوردههاي اسالمی، هیچ انسان از انس براساس آموزه

  شود:  داستانی از رسول خدا (ص) درباره احترام کودکان حکایت می .گذارند و چه زشت است این کار کودکان و احترامشان فرق می

سپس سمت پدرش رفت پس پدر او را بوسـید و او را  کرد د و به پیامبر سالم یک روز مردي نزد رسول خدا (ص) نشست و چندي بعد پسرش آم

نزد خود نشاند پس رسول خدا (ص) از کارش خوشحال شد و اندکی بعد دخترش آمد و به پیامبر سالم کرد. سپس سمت پدرش رفت اما پـدر او  

  هایت فرق نگذار! بچه را نبوسید و او را نزد خود ننشاند پس رسول خدا (ص) آزرده شد و گفت: میان

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -36

  مرد با رفتارش نسبت به دخترش پیامبر را خوشحال کرد.  »: 1«گزینه 

  ترین کارهاست.  بوسیدن کودکان مقابل دیگران از زشت»: 2«گزینه 

  گذارند.   هاي ایرانی میان فرزندان بیشتر فرق می خانواده»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن) هاي اسالمی نیست.  تی میان احترام دختر و پسر در آموزهتفاوهیچ »: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -37

  خاطر تحقیر پسر مقابل پیامبر  به»: 1«گزینه 

  زیرا دختر پدرش را نبوسید. »: 2«گزینه 

  زیرا مرد دخترش را نبوسید.  »: 3«گزینه 

   )ایه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن(پورمهدي) (پخاطر عدم توجه پسر به خواهرش  به »:4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -38

  نزد پیامبر نشاند نه نزد خویش  را پدر دخترش»: 1«گزینه 

  داشت پسر مقابل خویش خوشحال شد.  پیامبر از گرامی»: 2«گزینه 

  میان کودکان بسیار بد است. به نظر پیامبر فرق گذاشتن »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن) که به پیامبر سالم کرد.  دختر به سوي پدرش رفت بعد از آن»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«زینه گ - 39

   نبويهاي  توجه به آموزه»: 1«گزینه 

  بوسیدن دست پدر مقابل دیگران»: 2«گزینه 

  صورت یکسان داشت فرزندان به یگرام»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن)هاي مردم  عدم توجه به حرف»: 4«گزینه 

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

  للغائبین  للمخاطبین»: 1«گزینه 

  معلوم  فعیل / مجهولباب ت باب تفعل»: 3«گزینه 

  ) تجزیه و ترکیبـ ترکیبی (پورمهدي) (فعلیۀٌ  / اسمیۀٌ واماضیه: فَرَّق وافرَّقماضیه: تَ»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -41

  ماضی مضارع»: 2«گزینه 

  مزید ثالثی  مجرد ثالثی»: 3«گزینه 

   تجزیه و ترکیب)ـ (ترکیبی (پورمهدي) معلوم  ماضی / مجهول مضارع»: 4«گزینه 

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

  من الفعل المجرّد  من الفعل المزید »:2«گزینه 

  الیه  ٌ مضاف معرب / مفعولٌ مبنی »:3«گزینه 

   )تجزیه و ترکیبـ (ترکیبی (پورمهدي) أصله (و ل د)  أصله (أ ل د)»: 4«گزینه 

   گذاري) حرکتـ ترکیبی (پورمهدي) (فأخَذوها  یصدقوا / فاُخذوها واقـ یصد» 4«گزینه  -43
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  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -44

  کنند. (الرّکب)   النه: گروهی از مسافران که با چارپایان سفر می»: 1«گزینه 

  شود.  جام: ظرفی که با آن آب یا چاي نوشیده می»: 2«گزینه 

  (الجبار) .بیند دي که براي کسی حقی نمیبتسدشمن: م»: 3«گزینه 

   )ـ واژگانترکیبی (پورمهدي) (شود. (الرّداء)  ها پوشیده می اي از پارچه که باالي لباس گردو: قطعه»: 4«گزینه 

  ها: هر دو به معناي خودپسند هستند. بررسی سایر گزینه» هبنفس معجب«و » مختال«ـ در این گزینه » 3«گزینه  -45

  : رفت / رجعت: برگشتراحت»: 1«گزینه 

  المنکرَ: کار زشت / الناهی: بازدارنده»: 2«گزینه 

  )ـ واژگان(ترکیبی (پورمهدي) دشمنی / العداة: دشمنان  ة:عداو»: 4«گزینه 

، صاحب اسم فاعل و کذّاب: »3«اسم فاعل است. در گزینه » المتواضع و المتقدم» «2«و » 1«هاي  هاست. در گزین ـ مجرَّب اسم مفعول» 4«گزینه  -46

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد) اسم مبالغه است. 

  ها:  ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -47

  المختَبر (اسم مکان)»: 1«گزینه 

  األفاضل (فقط اسم تفضیل)»: 2«گزینه 

  کان)خیر: بهترین (اسم تفضیل) / مصانع (اسم م»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)األحمق (فقط اسم تفضیل) »: 4«گزینه 

ـ «ترتیب  ها به در سایر گزینه .مبالغهنه اسم اسم تفضیل است. » تر أهم: مهم«ـ در این گزینه » 1«گزینه  - 48 اسـم مبالغـه   » اقونعلّامۀ، الکذّاب و خلّ

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)  هستند.

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)ها اسم فاعل وجود ندارد!  تعلُّم است. اما در سایر گزینه مصدراسم فاعل از » المتعلِّمین«ـ » 2«گزینه  -49

  اسم تفضیل هستند. » ترها تر و أکابر: بزرگ لُ: سنگینشرّ: بدتر، أثق«ترتیب  ها به گزینهر فعل است. در سای» أکرم«ـ در این گزینه » 3«گزینه  -50

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

  دین و زندگی  

گونـه القـا    تا ایـن  گذارند تمایالت نام منع می ازران که منافعشان در افراط در تمایالت مادي است به استفاده متعادل  ـ افراد شهوت» 3«گزینه  - 51

یرید الّذین یتَّبعونَ الشَّـهوات اَن تَمیلـوا   «فرماید:  است. قرآن کریم میه ها را از توجه به امیال و غرایز مادي منع کرد کنند که دین اسالم، انسان

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)ناصري(»  میالً عظیماً

إِنَّ «فرمایـد:   را از دست داده است. قرآن کـریم مـی   خوددچار خطا شود، در حقیقت عمر  ـ انسانی که در شناخت هدف زندگی خود» 2«گزینه  - 52

   صالح) (پایه یازدهم ـ درس اول)(آقا »اند. اند که خودشان را دچار زیان کرده : در حقیقت، زیانکاران کسانیأَنْفُسهم	الَّذینَ خَسرُوا	الْخَاسرِینَ

: و کسانی کـه در راه مـا جهـاد (و    المحسنینَ لَمع اللَّه إِنَّ و فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا	الَّذینَ جاهدوا و«فرماید  م میـ خداوند در قرآن کری» 1«گزینه  -53

   ) (پایه دوازدهم ـ درس ششم)ناصري(» و در حقیقت خداوند با نیکوکاران است. کنیم هاي خود هدایت می را به راهتالش) کنند حتماً آنان 

و «چون سایر موجودات زنده یک دسته نیازهاي طبیعی و غریزي دارد؛ مانند نیاز به آب که یکی از مصـادیق آن در آیـه    ـ انسان هم» 3«ینه گز -54

حی کل شیء (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس اول)به آن اشاره شده است. » جعلنا من الماء  

حضرت عیسی (ع) فرمـود:  » کشانند اره معاصی زیاد فکر کند، گناهان او را به سوي خود میکسی که درب«فرماید:  ـ امام علی (ع) می» 4«گزینه  -55

کند، گرچـه ظـاهر    آتش، خانه را سیاه می«صورت  را بکند مانند کسی است که در ساختمانی آتش روشن کند که دراین )ازن(هر کس که فکر آن 

   صالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)(آقا» خانه سالم است.

ـ یکی از عوامل ختم نبوت وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم (ص) است. تعیین امام معصـوم از طـرف خداونـد سـبب شـد کـه       » 3«گزینه  -56

  ) (پایه یازدهم ـ درس دوم)ناصري(هاي پیامبر به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودي از جهت رهبري و هدایت نداشته باشد.  مسئولیت

ـ اگر مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت نشان دهند (امر به معروف و نهی از منکر را ترك نکنند) و بکوشند که جامعـه را بـه   » 4«گزینه  -57

شـود تـا    هاي زیربنـایی مـی   توانند مانع گسترش آن شوند اما اگر انحراف از حق ریشه بدواند نیاز به فعالیت وضع صالح بازگردانند به آسانی می

  هاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. جا که ممکن است انسان آن

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

امبري نکند یا اگر ادعا کند، مـردم  بودن پیامبر (ص) در میان مردم، سبب شد تا پس از ایشان، کسی ادعاي پی» النبین خاتم«ـ شیوع » 2«گزینه  -58

وجو بزنند، اما نتوانند به حقانیت دین جدید پی ببرند،  فریب او را نخورند و بدانند که او پیامبر واقعی نیست. اگر کسانی دست به تحقیق و جست

  ) (پایه یازدهم ـ درس سوم)ناصري(گیرند.  ه قرار نمیذعذرشان نزد خدا پذیرفته است و مورد مؤاخ
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بیـاورد جـز بـه انـدازه آن کیفـر       کار بديمن جاء بالسیئَۀ فال یجزي إِلَّا مثلَها و هم ال یظلَمون: و کسی که «فرماید:  ـ قرآن کریم می» 3«گزینه  - 59

ا بـر خـود   پروردگار شما، رحمت ر«سبقت رحمت بر غضب است و ترجمه آیه شریفه  این آیه بیانگر سنت که »شود. شود و بر آنان ستم نمی نمی

   صالح) (پایه دوازدهم ـ درس ششم)(آقامؤید آن است. » واجب کرده است

» فـأتوا بسـورة مثلـه   «هاي قرآن اسـت   اي مشابه یکی از سوره ترین راه براي غیر الهی نشان دادن قرآن کریم، آوردن سوره ـ آسان» 2«گزینه  -60

ان یأتوا بمثل هذا «قرآن شک دارند این است که کتابی همانند آن بیاورند  نخستین پیشنهاد تحدي قرآن کریم به کسانی است که در الهی بودن

  م)ناصري) (پایه یازدهم ـ درس چهار( »القرآن

» بخشد. هر کسی از زن و مرد، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد خداوند به او حیات پاك و پاکیزه می«فرماید:  ـ قرآن کریم می» 4«گزینه  -61

  م)ناصري) (پایه یازدهم ـ درس چهار( جا که به حقوق زنان اشاره دارد بیانگر تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است. آن  این آیه از

کشم و شـوق   ها را می دانستند که چگونه انتظار آن اند می اگر آنان که از من روي گردانده«د (ع) فرمود: ـ خداي متعال به حضرت داو» 4«نه گزی -62

 »گسست. بند وجودشان از محبت من از هم میدادند و بند دن به سوي من جان میدارم بدون شک از شوق آمبازگشتشان را 

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

دهد از قلم هیچ اندیشمندي تراوش نکرده اسـت. زیبـایی لفظـی سـبب نفـوذ       هایی دارد که نشان می ـ قرآن از لحاظ محتوا ویژگی» 3«گزینه  -63

  م)ناصري) (پایه یازدهم ـ درس چهار(  ده قرآن در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است.العا خارق

کند و  ، به تدریج به گناه عادت می»اساءوا السوأي«ـ انسانی که ایمان ضعیفی دارد، اگر ایمان خود را تقویت نکند و به گناه آلوده شود » 1«گزینه  -64

شـود، شخصـیت    اگر انسان هنگامی که اولین گناه را مرتکب می» اَن کَذَّبوا بآیات اهللاِ«کند  انکار میرسد که همه حقایق حتی خدا را  به جایی می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)(ناصريکند.  جوید و دوري می آلوده و وحشتناك فرداي خود را ببیند، به شدت از آن بیزاري می

و قـرآن  ...» کـه  مخالفت پیمودند مگر پـس از آن  خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راهقطعاً دین نزد «فرماید:  ـ قرآن کریم می» 2«گزینه  -65

 دنیوي (ثـروت و قـدرت)   منافعخاطر حفظ  داند که به می» نه مردم«ناحیه آن دسته از رهبران دینی  را ازکریم منشأ اصلی اختالفات چند دینی 

   صالح) (پایه یازدهم ـ درس دوم)(آقاشدند.   ادیان الهی می در کردند و منشأ اصلی اختالف ر میپیامبر جدید را انکا

ـ پاسخ به نیازهاي اساسی باید اوال همه جانبه باشد به طوري که به نیازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد و ثانیا کامال » 3«گزینه  -66

  )اولازدهم ـ درس ی) (پایه ناصري(اند.  گونهاي پیشنهادي بسیار زیاد و گونا درست و قابل اعتماد باشد چرا که راه

ها رشد تدریجی سطح فکر مردم است که براساس آن پیامبران، اصول ثابت دین الهی را در خـور فهـم و    ـ یکی از علل تجدید نبوت» 3«گزینه  -67

  »اء اُمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهمانا معاشر االنبی«فرماید:  باره می کنند. پیامبر (ص) در این هاي دوران خود بیان می اندیشه انسان

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس دوم)

بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید گناهان را به حسنات تبدیل »  تَغسلُ الذُّنوب «کند  ـ توبه نه تنها گناهان را پاك می» 4«گزینه  - 68

بنابراین منشأ آیـه،  » د و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ... زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.کسی که بازگرد«فرماید:  کند. خداوند می می

  تم)(آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هش رحمت (مهربانی) و غفران (آمرزش) الهی است. 

حاکی از آمادگی جامعـه بشـري بـراي دریافـت     هاي دیگر نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد  ـ اینکه با ورود اسالم به سرزمین» 2«گزینه  -69

  هاي پویایی و روزآمد بودن دین اسالم است. برنامه کامل زندگی است. متحرك بودن قواعد اسالمی بیانگر وجود قوانین تنطیم کننده از ویژگی

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس سوم)

هاي بعـد   قدم در آزمون» فی ایمانه	کلَّما زید«بیرون بیاد و ایمان خود را نشان دهد هاي اولیه سربلند  ـ به میزانی که انسان در آزمون» 4«گزینه  -70

شـود،   قرآن کریم این اندیشه را که با ادعاي ایمان، آزمایش الهی برقرار نمـی » زید فی بالئه«شود.  گذارد و براي کسب کماالت برتر آماده می می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس ششم) ناصري(»  هم لَا یفْتَنُونَ نْ یتْرَکُوا أَنْ یقُولُوا آمنَّا وأَ	أَحسب النَّاس «کند:  این گونه نفی می

تواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و انقالب نماید. این به معناي غلبه خود عالی علیه خـود دانـی    ـ انسان می» 2«گزینه  -71

  م)هشتهم ـ درس ) (پایه دوازدناصري( است. 

ها افتخار کردن به گناه است. مثالً بگوییم:  ـ به تعبیر پیامبر اکرم (ص) چهار رفتار نسبت به گناه از خود گناه بدتر است که یکی از آن» 1«گزینه  - 72

  (آقا صالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) کس نفهمید.  فالن رشوه را گرفتم و هیچ

آیین پدرتان ابراهیم (ع) است و او شما را از  ]این دین[فرماید:  مسلمانان در مورد دین حضرت ابراهیم (ع) میـ قرآن کریم خطاب به » 4«گزینه  -73

  )دومازدهم ـ درس ی) (پایه آقاصالح(» پیش مسلمان نامید.

دم نیاز جامعه انسـانی بـه آمـدن    بیانگر ختم نبوت و ع» هم او اول هم او آخر در این کار«در مصرع » هم او آخر در این کار«ـ عبارت » 1«گزینه  -74

  م)ناصري) (پایه یازدهم ـ درس سو(پیامبر جدید پس از رسول خدا (ص) است. 
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دهیم و کم و  حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می ،کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند«فرماید:  ـ قرآن کریم می» 3«گزینه  -75

  »دهند، باطل است. اند به باد رفته و آنچه را انجام می ن در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هرچه در دنیا کردهکاستی نخواهند دید. اما اینا

   ) (پایه دوازدهم ـ درس ششم)ناصري(

  زبان انگلیسی

  باشند.  هایی از تعدادي داستان مشهور می  اند تنها خالصه هایی که در این مجموعه گنجانده شده ـ برخی از داستان» 4«گزینه  -76

شوند که جمله داراي دو فعل اصلی شـود.   نادرستند چون باعث می» 3«و » 1«باشد بنابراین گزینه  می areتوضیح: جمله تست داراي فعل اصلی 

ـ   ها شامل چیزي نیستند بلکه در یک مجموعه گنجانده شده شویم که داستان از ترجمه جمله متوجه می ل اند بنابراین در بند وصفی باید یـک فع

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)»). 4«مجهول داشته باشیم (گزینه 

  اي؟ شده  آزمایی برنده ـ الف: آیا در بخت» 2«گزینه  -77

  کردم. شدم، به دور دنیا سفر می ام. اگر برنده می ب: نه، برنده نشده

  ه دارد داراي ساختار زیر است:توضیح: شرطی نوع دوم که به شرایط خیالی و غیر واقعی در زمان حال اشار

  If.......گذشته......  ,   would / could / mightفعل ساده 

 

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

  توانی به خانه بروي. جا هیچ کاري براي انجام دادن نیست، پس اگر مایلی، می ـ این» 4«گزینه  -78

(هیچ) در جمـالت   anyنادرستند. » 2«و » 1«هاي  شود پس گزینه است بنابراین جمع بسته نمی(کار) یک اسم غیرقابل شمارش  workتوضیح: 

  باشد که با توجه به معنی بخش دوم جمله نادرست است.  می» هر«به معنی  anyرود. در جمالت مثبت  سؤالی و منفی به کار می

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .سی آن شغل را به تو پیشنهاد کرد؟ ب: عمویمـ الف: چه ک» 3«گزینه  - 79

در زبان انگلیسی ابتدا مفعول غیرمستقیم و سپس مفعـول مسـتقیم    [offer sb sth]باشد  (پیشنهاد کردن) داراي دو مفعول می offerتوضیح: 

 offer ،toجا حـرف اضـافه مناسـب بـراي      شود که در این ها حرف اضافه استفاده می رود. اگر جاي دو مفعول با هم عوض شود بین آن کار می به

  تنهایی به کار رود. بنابراین: تواند به عنوان یک اسم عام نیاز به معرف اسمی دارد و نمی به jobباشد. در ضمن  می

Who offered the job to you? Who offered you the job?   

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  جمهور به جنگ داخلی پایان خواهد داد. وجود ندارد که برکناري رئیس یاطمینانـ » 4«گزینه  -80

  ) اطمینان4  ) دسترسی3  ) تعریف، معنی2  ) تصمیم1

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

  واقعاً مرا شرمنده کردي. گفتیهایم  کالسی ـ وقتی اشتباهاتم را در حضور هم» 1«گزینه  -81

  ) مقایسه کردن4  ) مرتب کردن3  رفی کردن) مع2  ) گفتن، ذکر کردن1

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

  برد ـ در برخی جاها سه سال است که بارانی نباریده است. قرن رنج می خشکسالیـ آفریقاي جنوبی از بدترین » 1«گزینه  -82

  ) آلودگی4  ) تبدیل3  ) اقلیت2  ) خشکسالی1

  وم ـ واژگان)(معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس د

  دوست دارم. طرحشانها را به خاطر رنگ و  ارزش هستند، من آن ـ اگرچه این تمبرها بی» 3«گزینه  -83

  ) وسیله، ابزار4  ) طرح، طراحی3  ) جزء، جزئیات2  ) نمونه1

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

  خیلی رسمی به سبک دانشگاهی بنویسید. قالبتفاده از یک شما باید مقاالتتان را با اس«ـ پروفسور اسدي گفت: » 2«گزینه  - 84

  ) رقم، چهره4  ) ریشه، منشأ3  ) قالب، شکل2  ) بخش، قسمت1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)
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  تماس بگیرد. تا صاحب خانه نتواند با پلیس قطع کندکه وارد خانه شود، تصمیم گرفت خطوط تلفن را  ـ آن سارق قبل از این» 2«گزینه  -85

  ) دربرگرفتن، محاصره کردن4  ) انتقال دادن3  ) قطع کردن2  ) پیچیده کردن1

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

  جا نفت کشف شد. که در آن تبدیل گردید هنگامی تجاريگاه کوچک ساحلی به یک مرکز عمده  ـ آن شهر از یک تفریح» 3«گزینه  - 86

  ) مستعمراتی4  ) تجاري3  بازآفرینی ) تولیدمثل،2  ) مسافر1

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

  که حرکت آن ها براي چشم انسان نامرئی است. شوند مرتعش میهاي برخی حشرات آنقدر سریع  ـ بال» 4«گزینه  -87

  ) مرتعش شدن، لرزیدن4  ) تبدیل شدن / کردن3  ) گسترش یافتن / دادن2  ) جستجو کردن1

  ي) (پایه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)(معتمد

  ترجمه متن کلوزتست:

هـا شـروع بـه     که انسان فلزات، هنگامی معرفیهاي بشر، پیش از  فرهنگ توسعهطور که به یاد داري، عصر حجر دوره نخستین  معلم: خُب، همان

  ؟توانی تاریخ دقیق عصر حجر را به یاد بیاوري ساختن ابزارهاي سنگی نمودند. آیا می

  .کنند فرق میهاي مختلف جهان  هاي دقیق براي قسمت آموز: خُب شما گفتید که تاریخ دانش

استفاده از سنگ براي ساختن وسایل در حدود دو میلیون سال پیش متداول بود. این شروع دوران پارینه سنگی بود کـه   کلیمعلم: بله، گفتم. اما به طور 

  (معتمدي). شناسند نیز می» عصر حجر قدیم«عنوان  به آن را

  ـ» 1«گزینه  -88

  ) انتقال4  گیري ) اندازه3  ) تألیف2  ) توسعه1

  (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  -89

  ) آلودگی4  ) مخفف3  ) معرفی، عرضه، مقدمه2  ) توصیه1

  (کلوزتست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  ) پیشنهاد کردن4  ) فرق کردن، متغیر بودن3  ) فریاد زدن2  ) ادعا کردن1

  (کلوزتست)

  ـ» 1«گزینه  -91

  ) مرور، بازبینی4  ) مبادله3  ) پیشرفت2  ) کلی، عمومی1

     in generalطور کلی  نکته: در کل، به

  (کلوزتست)

اسـتفاده   thatکه مرجع یک اسم مشخص باشد براي توصـیف آن از   شود جمله دو فعله شود. هنگامی باعث می» 1«ـ توضیح: گزینه » 4«گزینه  -92

  (کلوزتست). )known) siاست  isهم فاقد » 3«شود. گزینه  نمی

  »:1«ترجمه متن 

یـا   زشان آنقدر شبیه هم هستند که بدون خ سان رقیب ببرها هستند. در واقع، شیرها و ببرها در خصوصیات جسمانی ترین گربه شیرها براي عنوان بزرگ

کنـد.   ی براي دانشـمندان هـم دردسـر ایجـاد مـی     ها از یکدیگر حت پوشاند و رنگ متمایز آن، تشخیص آن همان موي نرمی که بدن برخی جانوران را می

 250 هـا بـه   ایـنچ) اسـت. طـول آن    48متر (تقریباً  سانتی 123پوند) وزن دارند و قدشان تا کتف حدود  550و  330کیلوگرم ( 200و  150شیرهاي نر بین 

ترنـد و   افزاید. شیرهاي ماده کوچـک  ها می یگر هم به طول آناینچ) د 41تا  35متر ( سانتی 105تا  90بدون احتساب دم که  رسد  اینچ) می 98متر ( سانتی

 69متـر (کمتـر از    سـانتی  175اینچ) و طولشان کمتـر از   42متر (تقریباً  سانتی 107ها حدود  پوند) دارند. قد آن 400و  265کیلوگرم ( 182و  120وزنی بین 

  تر است. اینچ) است و دمشان نسبتاً کوتاه

تر است. تنها شیرهاي نر یال یا همان موي بلنـد   اي مایل به قرمز متغیر است. خز دمشان تیره اي روشن تا قهوه که رنگش از قهوهشیرهاي بالغ خزي دارند 

دیـد   کند از ها کمک می شوند که به آن دار متولد می شیرها با خز ضخیم خال شود. توله تر می تر و پرپشت دور کتف را دارند که با باال رفتن سن حیوان تیره

دهند. گاهی اوقات تا زمانی که شیر کامالً بزرگ شود بر روي پاهـا   ها رنگ خود را از دست می ها، خال تدریج با رشد توله حیوانات خطرناك پنهان شوند. به

  )90سراسري انسانی ـ ( مانند. یا شکم باقی می

  است. بیش از سه مترـ طول شیر نر (به انضمام دمش) » 1«گزینه  - 93

  متر ) یک متر و بیست و سه سانتی4  ) دو و نیم متر3  ز سه متر) کمتر ا2

  (درك مطلب)
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  معموالً غیرممکن است. کیلوگرم وزن داشته باشد 100یک شیر ماده که کمتر از ـ طبق متن، یافتن » 3«گزینه  -94

  ) شیري با یک دم یک متري1

  متر باشد سانتی 123) یک شیر نر که قدش تا کتف کمتر از 2

  تر از شیر نر اده کوچک) یک شیر م4

  (درك مطلب)

    خصوصیات جسمانی شیرهاکند؟  ـ پاراگراف اول عمدتاً درباره چه چیزي بحث می» 1«گزینه  - 95

  ) تفاوت میان شیرها به لحاظ طول2

  ) چرا شیرهاي نر و ماده با هم تفاوت دارند3

  شود چه باعث سردرگمی دانشمندان در مورد شیرها می ) آن4

  (درك مطلب)

  یالیک از کلمات زیر در متن معنی شده است؟  ـ کدام» 3«ه گزین -96

  ) خال4  ) کتف2  ) توله شیر1

  (درك مطلب)

  »:2«ترجمه متن 

طور که نقاشان هلندي این کار را کرده بودنـد،   طور طبیعی نقاشی کنند و تمام جزئیات را به دقت بررسی کنند، همان نقاشان قبل از رافائل قصد داشتند به

کردند، تمایل داشتند بـه جاهـاي دوردسـتی     ها یک منظره را نقاشی می عنوان مثال، اگر آن گرداندند؛ به عمدتاً از زندگی پیرامون خود روي برمی ها اما آن

مقـدس رفـت.    هایی از انجیل با دقت کامل به سرزمین عنوان نمونه، هولمان هانت براي نقاشی صحنه اي دیده نشوند. به بروند که هیچ خط آهن یا کارخانه

کشـیدند و   هاي کلی مـی  مو نقاشی ها به جاي نقاشی کردن با تمام جزئیات، با حرکت زیاد قلم ن تر کاري خالف این انجام دادند. آ در فرانسه نقاشان انقالبی

اي را از  جان و هر نـوع صـحنه   طبیعت بی منظره،» کوربرت وگوستاو«عنوان مثال،  کردند؛ به اي، زندگی فرانسه را در روزگار خود نقاشی می به طور فزاینده

کرد. مکتبـی از نقاشـان    عمدتاً دهقانان را در حال کار در مزارع نقاشی می» ژان فرانسوا میله«کرد.  زندگی کشاورزان مرفه و همچنین دهقانان نقاشی می

عنـوان نقاشـان    هـا را بـه   کردند. آن رافشان را نقاشی میهایی از جنگ اط که از پاریس فاصله زیادي نداشت تأسیس شد که صحنه» باربیزون«منظره در 

  )89سراسري انسانیـ  (شناختند.  باربیزون می

  .کردند طور طبیعی نقاشی می بهـ طبق متن، نقاشان اولیه هلند » 1«گزینه  - 97

  کردند ) به زندگی پیرامون خود توجه می2

  کردند ) از سبک نقاشان پیش از رافائل تقلید می3

  کردند نقاشان پیش از رافائل خیلی بهتر نقاشی می) نسبت به 4

  (درك مطلب)

  دارد. (آماده) readyترین معنی را به واژه  در سطر سوم نزدیک aptـ کلمه » 4«گزینه  -98

1 (safe ایمن، بی) (2  خطر (calm (آرام، خونسرد)  3 (aware (آگاه)  

  (درك مطلب)

  تر نقاشان انقالبی کردند؟ شی میـ کدام گروه از نقاشان به صورت کلی نقا» 3«گزینه  -99

  ) نقاشان منظره4  ) نقاشان پیش از رافائل2  هاي اولیه ) هلندي1

  (درك مطلب)

  ذکر شده است. دادند به زندگی فرانسه در روزگار خود عالقه نشان میاي از نقاشانی که  عنوان نمونه ـ گوستاوو کوربرت به» 2«گزینه  - 100

  کردند ح نقاشی می) ثروتمند بودند و تنها براي تفری1

  کردند هاي خوب براي نقاشی در جنگل زندگی می ) به منظور یافتن صحنه3

  کردند ) منظره را براي نقاشی نامناسب محسوب می4

  (درك مطلب)
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 و آمار  ریاضی

باشـد. در   مـی  Rهم باشد بنابراین دامنه زیرمجموعهتواند اعشاري  از زمان است که میاي  ها هر لحظه ، دامنه آن»4«و » 1«ـ گزینه » 2«گزینه  -101

باشـد   آموزان، می ، ورودي دانش»2«باشد. در گزینه  می Rتواند اعشاري باشد پس دامنه زیرمجموعه نیز ورودي یعنی شعاع کره می »3«گزینه 

,آموزان با اعداد  باشد، یعنی هرکدام از دانش می Nکه دامنه زیرمجموعه , ,1 2 3  شود پس دامنه مدل زیرمجموعه اعداد طبیعی  مشخص می

   سازي و دنباله) هم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل(اکبري) (پایه دوازداست. 

  قرار دهیم:را  3عدد  nجاي  ـ چون جمله سوم را خواسته بنابراین باید در دنباله به» 4«گزینه  -102

n
na a a2 3 2 1

3 3
1 1 1 1 1

2 2 2 1 1
2 2 2 2 2

                  

  سازي و دنباله)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل

  ـ» 2«گزینه  - 103

fR { , , }
  



ــبز  زرد قرمز     س

1 2 3   

   سازي و دنباله) ) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدلگروه مؤلفان علوي( 

  ـ » 3«گزینه  -104

n
na ( )   ــله جمله اول 1     فاص

n
na ( )   13 4   

   سازي و دنباله) ) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدلگروه مؤلفان علوي(

  ـ » 1«گزینه  - 105

a ( )

b
( )

    

  
  



2

1

3 2 4 6 4 10

1 11 1
1

2 1 1 1

                           

   سازي و دنباله) ) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدلگروه مؤلفان علوي(

 ـ » 4«گزینه  -106

n n
na ( )    1 11 2 2   

   سازي و دنباله) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل

 ـ » 3«گزینه  - 107

n
n(n )

a
 

  
1 20 21

210
2 2

   

  سازي و دنباله) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل

  ـ » 4«گزینه  -108

n

n

a a

a a

a a





   

   

  

1
2 1

2
3 2

4 3

2 1 3

2 1 7

2 1 15



   

     102 1 2 1 1024 1   :طبق الگوي حدس زده شده 1023

  دنباله)سازي و  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل

  دنباله فیبوناتچی است.ـ » 3«گزینه  -109

, , , , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89    

  8 13 21 42   

  سازي و دنباله) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل
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 ـ » 4«گزینه  -110
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  سازي و دنباله) وم ـ درس اول ـ مدل(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل د

  است.  dـ هر دنباله حسابی یک تابع خطی است که شیب خط همان اختالف مشترك، » 2«گزینه  -111

na n y x d            7 5 7 5 7 ــیب7 ــترك ش ــالف مش     اخت

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  ـ » 3«گزینه  -112

d , a a    3 53 10   

d
n

a a d
a a (n )d a d a d a d

a a d

33 1
1 1 1 1

5 1

2
1 2 4 10 2 6 10

4

 
              

 
   

a ( ) a a a           1 1 1 12 6 3 10 2 10 18 2 8 4  

  هاي حسابی) (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  ـ» 4«گزینه  -113

a a 3 9   واحد از جمله نهم بیشتر است. 18:جمله سوم،  18

na a (n )d a a d a a d       1 3 1 9 11 2   :جمله عمومی دنباله حسابی 8

a a a d (a d)      3 9 1 118 2 8 18   

a 1 d a  12 d d d       8 18 6 18 3   

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  ـ » 2«گزینه  - 114

n
na n a ( )


     

1
12 3 2 1 3 5   

dدر جمله عمومی همان اختالف مشترك است. بنابراین nضریب   nصورت دنباله حسابی به باشد. رابطه بازگشتی می 2 na a d 1  .است

  در نتیجه داریم: 

n n n na a a a ; a      1 1 12 2 5   

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

 ـ » 1«گزینه  -115

T

( q p) r ( T F) r (F T) r T r T             


   

  ها) ها و ترکیب گزاره (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ گزارهدرست است. اي داراي ارزش  ترکیب فصلی یک گزاره درست با هر گزاره

 ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  - 116

)گزاره(درست) »: 1«گزینه  q p)  را عکس نقیض گزاره(p q) نامیم.  می  

  ارزي درست است.  کتاب درسی هم 5با توجه به جدول صفحه (درست) »: 2«گزینه 

   از: قوانین دمورگان عبارتند(نادرست) »: 3«گزینه 

(p q) p q       

(p q) p q       

  باشد.  ارزي درست می کتاب درسی هم 5با توجه به جدول صفحه (درست) »: 4«گزینه 

p)هایی نظیر گزارهنکته:  p)  هایی همیشه درست و گزاره(p p)  باشند.  همیشه نادرست می  

  ها)  ها و ترکیب گزاره (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ درس اول ـ گزاره
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  باشد:  صحیح می» 2«ـ با توجه به جدول زیر گزینه » 2«گزینه  -117

( p q) p q       

  
  ها) ها و ترکیب گزاره ـ فصل اول ـ درس اول ـ گزاره (اکبري) (پایه یازدهم

  ـ» 2«گزینه  -118

(p q) ( p q)
( p q) ( q p) (p q) (q p) p q

(q p) ( q p)

  
         

  


 


   

  ها) ها و ترکیب گزاره ـ درس اول ـ گزاره ولاازدهم ـ فصل (اکبري) (پایه ی

  ـ » 1«گزینه  -119

( p q) ( p) q p q


    

 قـانون دمورگـان  

        

p)نکته: قانون دمورگان:  q) p q     ها) ها و ترکیب گزاره ـ درس اول ـ گزاره ولاازدهم ـ فصل یري) (پایه (اکب  

  ضرب آن دو عدد است: هاي دو عدد طبیعی بزرگتر از نصف حاصل ـ حاصل جمع معکوس» 3«گزینه  -120

xy

x y
 

1 1

2
   

   هاي ریاضی)  ـ درس دوم ـ استدالل ولاازدهم ـ فصل ی(اکبري) (پایه 

  اقتصاد 

  گویند. می» بورس«گیرد،  جا انجام می گذاري و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آن طور کلی به مکانی که قیمت ـ  به» 3«گزینه  -121

  بازار سرمایه ـ بازار بورس)پایه دهم ـ ) (گلپایگانی( بورس اوراق بهادار» 2«بورس کاال / گزینه »: 1«گزینه

تري ابداع شد و آن تأمین مالی از طریق صدور اوراق بهادار بود. در ایـن روش،   تکامل تأمین مالی، شیوه مناسبـ رفته رفته در روند » 2«گزینه  -122

هـاي انـدك از    آوري سـرمایه  کردند. جمـع  طور مستقیم از مردم دریافت می که از بانک وام بگیرند، وام را به مراکز تجاري و بازرگانی به جاي این

  کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه) بازار سرمایه ـ محل ارتباط عرضهپایه دهم ـ ) (گلپایگانی(گیرد.  آن یعنی بورس انجام می طریق بازار سرمایه و نهاد

اي و عمرانـی در کشـور اوراق مشـارکت     هاي توسعه هاي دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح ها، شرکت ـ دولت، شهرداري» 3«گزینه  -123

  بازار سرمایه ـ اوراق بهادار)پایه دهم ـ ) (گانیگلپای( منتشر کردند.

  ) (بازار سرمایهـ  تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه)گلپایگانی(گوید.  همگی از تأثیرات مثبت بورس بر اقتصاد جامعه سخن می» ح«و » ت«، »الف«ـ مورد » 2«گزینه  -124

  گذاري کرد؟ توان در بورس سرمایه ـ چگونه می» 1«گزینه  -125

  ها سه و (کد) معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاري) گرفتن شنا1

  هاي بورس و تقاضاي برگه درخواست خرید ) مراجعه به یکی از کارگزاري2

  گذاري کند به کارگزار سرمایهخواهد  ) تکمیل برگه و واریز مبلغی که می3

  ) فیش واریز وي و برگه تکمیل شده را تحویل کارگزار دهد و رسید دریافت کند.4

  کند. ) بعد از آماده شدن اوراق سهام، مشتري با تحویل رسید قبلی به کارگزار، اوراق سهام خود را دریافت می5

  گذاري کرد؟) توان در بورس سرمایه بازار سرمایه ـ چگونه می پایه دهم ـ) (گلپایگانی(

  ـ» 3«گزینه  -126

  

منطقی عموم و خصوص مطلق  رابطه

 

   1«رد گزینه«  

  )رشد، توسعه و پیشرفت ـ رشدپایه دهم ـ ) (گلپایگانی( »4«رد گزینه  مصداق توسعه است. »: 4«گزینه 
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ـ الف) براي مقایسه وضعیت کشورهاي مختلف با یکدیگر، باید درآمد سرانه آن کشورها را بر حسب واحـد پـول یکسـانی محاسـبه     » 1«گزینه  -127

  شود. ی کشورها بر حسب دالر آمریکا اعالم میمیم. درآمد سرانه تماکن

  بندي براساس سطح توسعه یافتگی است. بندي کشورهاي مختلف دنیا، طبقه ب) امروزه، یکی از معیارهاي بسیار رایج براي طبقه

  موسوم شد.» عدالت و پیشرفت«نام   پ) در کشور ما به ویژه در دهه چهارم به

  یافتگی ـ پیشرفت) پیشرفت ـ رشد ـ فاصله توسعه و رشد، توسعه پایه دهم ـ() گلپایگانی(

  عنوان معیاري براي سنجش توسعه نیز استفاده کرد مگر در موارد استثنا: توان از درآمد سرانه به ـ با قدري مسامحه می» 2«گزینه  -128

را دارنـد؛ در   باالییبهاي معدنی (نظیر نفت) و صادرات زیادي از آن امکان دستیابی به درآمد سرانه  راندر حال توسعه است و با داشتن ماده گ ) قطر1

  .است 32در رتبه  HDIحالی که در شاخص 

سعه خود بهبود نسبی ایجـاد کنـد   هاي تو هاي بلندمدت توانسته است در وضعیت شاخص بینی و اجراي برنامه در حال توسعه است و با پیش ) چین2

  رشد، توسعه و پیشرفت ـ توسعه)پایه دهم ـ ) (گلپایگانی( اما به علت جمعیت باال از درآمد سرانه چندان زیادي برخوردار نیست.

ضـعیت مـردم در   هاي دیگر و بهبود و دستیابی به توسعه، عالوه بر رشد اقتصادي، مستلزم دستیابی به برخی شاخص» الف«و » پ«ـ » 4«گزینه  -129

هـاي سیاسـی ـ اجتمـاعی، سـطح       مواردي چون بهداشت و سالمت، امید به زندگی، برخورداري از امکانات آموزشی، مشارکت مؤثر در فعالیـت 

  تحصیالت، دسترسی به آب سالم، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان، بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر است.

هاي پیشـرفت را   یخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی و در نهایت زمانی و مکانی، شاخصهاي گوناگون مثل وضعیت تار ب) موقعیت

  کند. تعیین می

  رشد، توسعه و پیشرفت) پایه دهم ـ) (گلپایگانی( شود. می تلقی ت) هرگونه افزایش تولید رشد

وضعیت معیشتی با نگاهی به درآمدهاي سرانه این گونـه کشـورها   ـ الف) تفاوت بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه از نظر » 4«گزینه  - 130

  شود. آشکار می

  ب) 

  گروه کشورها
متوسط نرخ باسوادي بزرگساالن 

  (به درصد)

متوسط نرخ مرگ و میر نوزادان 

  تولد) 1000(در هر 

  متوسط امید به زندگی 

  در آغاز تولد (سال)

  5/60  4/89  1/57  کشور با توسعه انسانی ضعیف 43

  5/80  6  100نزدیک به   کشور با توسعه انسانی زیاد 49

  نیافتگی) رشد، توسعه و پیشرفت ـ فاصله توسعه پایه دهم ـ) (گلپایگانی(

  تر باشد، میزان فقر عمومی نسبت به کشوري با درآمد سرانه باالتر، بیشتر است. ـ هر چه سطح درآمد سرانه در کشوري پایین» 1«گزینه  -131

  و توزیع درآمد ـ فقر مطلق و نسبی)) (فقر گلپایگانی(

  تر باشد، نرخ فقر در آن کشور بیشتر است.  ـ هرچه توزیع درآمد در کشوري نسبت به کشور دیگر ناعادالنه» 4«گزینه  -132

  تر است. اشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسبهرچه این نسبت بیشتر ب تقسیم دهک دهم به دهک اولوضعیت توزیع درآمد

 
18

6
3

  »1«کشور   

 
20

5
4

  »2«کشور  

 
21

7
3

  »3«کشور  

 
24

12
2

  4«کشور«  

  تر است پس نرخ فقر بیشتر است. سبها بیشتر است پس وضعیت توزیع درآمد نامنا این نسبت از سایر گزینه

  توزیع درآمد و معیار سنجش آن)فقر و توزیع درآمد ـ فقر مطلق و نسبی پایه دهم ـ) (گلپایگانی(

 ـ الف) » 1«گزینه  - 133

  تفاوت دهک دهم و ششم

  دهک دهم دهک ششم

x x6 628 19 28 19 9        

دهک سوم
1

3
  دهک دهم: 

دهک هشتم
1

3
  دهک سوم 

x xدهک سوم3 ( )3
1

12 4
3

     

  دهک دهم دهک نهم ب)

16% +%28 = %44    ( x )          9100 3 4 4 6 8 9 10 12 28 16%   

  فقر و توزي درآمد ـ توزیع درآمد و معیار سنجش آن) پایه دهم ـ) (گلپایگانی(
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ها بـه   گذاري در این زمینه ترین عامل تولید به آموزش و تأمین اقتصادي ـ اجتماعی نیاز دارد و هر گونه سرمایه  ـ انسان به مثابه مهم» 3«گزینه  -134

  فقر و توزیع درآمد ـ سیاست کاهش فقر و نابرابري) پایه دهم ـ) (گلپایگانی(شود.  ملی منجر می وري نیروي کار و در پی آن، افزایش درآمد افزایش بهره

  کنند. اي را محاسبه می دست آوردن شکاف درآمدي، شکاف هزینه ـ الف) درآمدها گاهی قابل ثبت نیست، به همین دلیل اقتصاددانان براي به» 4«گزینه  - 135

  ترین ابزارهاي رویارویی با نابرابري توزیع درآمد است. م مناسب و کارآمد مالیاتی از مهمب) مسلماً برقراري یک سامانه و نظا

  یابد. ها تحقق می پ) رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابري

  مه)فقر و توزیع درآمد ـ توزیع درآمد و معیار سنجش آن ـ سیاست اهش فقر و نابرابري ـ مقد پایه دهم ـ) (گلپایگانی(

  ادبیعلوم و فنون 

اي و در نهایـت نیمـا یوشـیج     معاصر ابتدا تقی رفعت و افرادي مانند بانو شمس کسمایی، ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنـه  هـ در دور» 4«گزینه  -136

 ات)یدرس هفتم ـ تاریخ ادبـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدههایی در تغییر شعر فارسی از نظر قالب و محتوا داشتند.  تالش

  درس هفتم ـ تاریخ ادبیات)ـ  دوازدهمپایه ران) (عنب (مژدهنیما یوشیج است.  دربارةـ متن صورت سؤال توضیحی » 1«گزینه  - 137

تدریج  نیز به 1332مرداد  28هاي زمان خود بود پس از کودتاي  ترین جریان از گسترده 1330و اوایل  1320 دهۀـ شعر نو تغزلی که در » 3«گزینه  -138

  رس هفتم ـ تاریخ ادبیات) دـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهادامه داد.  راه خود را

سـی،  احمـد، سـیمین دانشـور، تقـی مدر     آل ـ پس از نویسندگان نسل اول در ادبیات داستانی، نسل جدیدي وارد شد از جمله جالل» 2«گزینه  -139

بک آنان تلفیقی است از آنچه خود در ادبیـات ایـران داشـتیم و    اند که س ی از آن گروهقساعدي و جمال میرصادمحمود اعتمادزاده، غالمحسین 

  رس هفتم ـ تاریخ ادبیات) دـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهغربی گرفتیم. هاي  آنچه از شیوه

را مرتضـی   نوشت. اولین رمان اجتمـاعی » شمس و طغرا«معاصر را محمد باقر میرزا خسروي با نام  دورةـ نخستین رمان تاریخی در » 3«گزینه  -140

م حسن مقدم در قلبه » جعفرخان از فرنگ برگشته«نوشت و اولین نمایشنامه نیز با عنوان  1301در سال » تهران مخوف«مشفق کاظمی با عنوان 

  رس هفتم ـ تاریخ ادبیات) دـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدههمین تاریخ نوشته شد. 

  درس هفتم ـ تاریخ ادبیات) ـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهاست. » 1« گزینۀنویسندگان  ترتیب متعلق به ـ آثار صورت سؤال به» 1«گزینه  - 141

ـ جمالزاده در داستان بیشتر از آنکه به محتوا توجه کند، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجـه دارد و  » 4«گزینه  -142

  آغاز کرده بودند.  »چرند و پرند«اکبر دهخدا در  و علی »بیگ ابراهیم نامۀ سیاحت«اي در  ین مراغهالعابد رود که کسانی مثل زین به همان راهی می

  رس هفتم ـ تاریخ ادبیات) د ـ دوازدهمپایه عنبران) ( (مژده

  هفتم ـ تاریخ ادبیات)  درسـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهاز آثار سیمین دانشور است.  »شهري چون بهشت«و  »آتش خاموش«ـ دو اثر » 4«گزینه  -143

 شود):  ترتیب از نویسندگان زیر است (سایر آثار نویسندگان نیز ذکر می ـ آثار صورت سؤال به» 2«گزینه  -144

  ) محمدعلی جمالزاده: راه آب نامه و تلخ و شیرین 1

و سنت و  تور زبان عشق، طوفان در پرانتزدسهاي ناگهان، ظهر روز دهم،  نهآفتاب، آی کوچۀبال پریدن، تنفس صبح، در  پور: بی امین ) قیصر2

  نوآوري در شعر

  خورشید، از این ستاره تا آن ستاره  خانۀ) سلمان هراتی: از آسمان سبز، دري به 3

  عرش گوشوارة) سیدعلی موسوي گرمارودي: صداي سبز، خواب ارغوانی، برآشفتن گیسوي تاك و 4

  ادبیات)  درس هفتم ـ تاریخ ـ پایه دوازدهمعنبران) ( (مژده

 تجربۀکه  بودندسوتان ک نویسندگان موفق در این دوره پیش. اغلب بودتر  شصت، جایگاه نسل جوان کمرنگ دهۀنویسی  ـ در داستان» 2«گزینه  -145

  درس هفتم ـ تاریخ ادبیات) ـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژده. داشتندهاي قبل از انقالب را  نویسندگی سال

  درس هفتم ـ تاریخ ادبیات)  ـ دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدههاي محمدرضا سرشار است.  ز محورهاي نویسندگی و فعالیتا» 4« گزینۀـ » 4«گزینه  -146

 و سفر ششم اثر علی مؤذنی  هاي دردار اثر هوشنگ گلشیري ـ موارد نادرست عبارتنداز: آینه» 1«گزینه  -147

  درس هفتم ـ تاریخ ادبیات) پایه دوازدهم ـ ران) (عنب (مژده

  شود.): اول بدین صورت است (فقط مصراع اول بررسی می ـ وزن بیت» 1«گزینه  -148

  را  ت  شَب  ام  ك  ر  یا  نَد  ك  ر  نَذ

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ       ـ

  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن

  ها:  بررسی سایر گزینه
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  »: 2«گزینه 

  ده  ش  تش  را  د  د  با  ده  بِ  کی  خا  چ  بِ  آ

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  »: 3«گزینه 

  قان  شِ  عا  نز  ال  قِ  عا  دا  با  ر  دو

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن

  »: 4«گزینه 

  یی  ت  جب  وا  را  د  می  او  یی  ت  جب  حا  را  د  شی  خُر

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ

  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن

  همسان)هاي آوایی  م ـ پایهدرس هشت ـ یازدهمپایه عنبران) ( (مژده

  ـ ارکان هجایی بیت صورت سؤال بدین شکل است: » 3«گزینه  -149

  هان  پِن  د  م  نا  می  اَ  حِ  رو  فی  ر  طَ  از

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  فع  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  هاي آوایی همسان)  ایهدرس هشتم ـ پ ـ یازدهمپایه عنبران) ( (مژده

  ـ وزن بیت سؤال بدین صورت است:» 4«گزینه  - 150

  زد  سا  غَل  د  م  دا  صد  زد  دا  رن  د  ت  نُک  صد

  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ

  مفاعیلن  مفعولُ  مفاعیلن  مفعولُ

  اي آوایی همسان دو لختی) ه پایهـ  هشتمدرس  ـ یازدهمپایه عنبران) ( (مژده

  همسان دو لختی است: » د«و » ب«ـ وزن بیت » 2«گزینه  -151

  ب) 

  را  ج  ما  د  نی  ش  ت  گُف  ود  ب  خُش  چِ  او  بِ  لَ  با

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  د)

  ت  هف  نَ  بد  مِ  چش  وز  ت  کُف  شِ  ها  ف  کُو  اُش

    ـ    ـ    ـ  ـ    ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعالتن  مفعولُ  فاعالتُن  مفعولُ

  شود.)  (نکته: در اوزان همسان دو لختی، هرگاه در پایان هر لختی هجاي کوتاه قرار بگیرد، همواره هجاي بلند محسوب می

  بررسی سایر موارد: 

  الف) 

  را  ت  دم  ور  را  ب  تش  آ  کی  يِ  از

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن

  ج) 

  بزم  کن  ت  س  را  آ  نُ  ك  هی  شا  ت  ه  شا  اي

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ

  فعولن  مفاعیلُ  مفاعیلُ  مفعولُ

  اي آوایی همسان دو لختی) ه پایهپایه یازدهم ـ درس یازدهم ـ عنبران) ( (مژده
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  بدین صورت است: » 2« گزینۀـ وزن بیت » 2«گزینه  -152

ف  گر  لَ  گرو  دي  شا  بِ  گو  ت  ر  

    ـ  ـ    ـ    ـ  ـ  ـ  

  فع لن  مفاعلن  فعالتن

  ها:  بررسی سایر گزینه

  »: 4«و » 1«گزینه 

  گر  نِ  ر  شو  پر  مِ  لَ  عا  گر  نِ  ر  جو  مه  ق  ش  عا

  نی  م  زِ  نَغ  آن  يِ  د  پر  نی  م  زِ  مغ  شی  م  خَ  اي

  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  »: 3«گزینه 

  را  دا  خُ  قِ  عش  رِ  م  ك  رت  صو  يِ  د  بن  نَد  ك  چِ

    ـ  ـ      ـ  ـ         ـ      ـ  ـ  

  فعالتن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

  هاي آوایی همسان)  ـ پایه درس هشتمـ  یازدهمپایه عنبران) ( (مژده آید) هجاي کوتاه یازدهم (رِ) به دلیل اضافه شدن (کسره) بلند به حساب می(نکته: 

  کند. (تناقض) شود. پاره شدن مکتوب (نامه)، آن را سربسته می و آشکار شدن، پوشیده میـ  راز عشق از شکستن » 2«گزینه  - 153

  هاي ادبی)  رایهآـ  ششمزدهم ـ درس دواپایه (عنبران)  (مژده

ها فقط یک  ها: (در سایر گزینه زهر ـ تریاك (پادزهر) بررسی سایر گزینه ن ـ دوست /  مدر این گزینه دو مورد تضاد وجود دارد: دشـ » 3«گزینه  -154

  مورد تضاد وجود دارد.)

   آرایه ادبی)ـ  ششمدرس ـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژده خار ـ گل»: 4«تلخ ـ شیرین / گزینه »: 2«آشنایان ـ بیگانگان/ گزینه »: 1«گزینه 

 د. بررسی سایر ابیات: ـ در این بیت تناقض وجود ندار» 2«گزینه  - 155

  از هیچ پر شدن تناقض دارد. »: 1«گزینه 

  بالي عافیت ترکیبی پارادوکسی است. »: 3«گزینه 

  ادبی ـ تناقض)   ـ آرایه درس ششمـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهیک قطره دریا بودن تناقض است. »: 4«گزینه 

   هاي ادبی) آرایه ـ ششمدرس ـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهپارادوکس است » آتش تر«ـ » 4«گزینه  -156

  ) ادبیهاي  رایهآـ  درس ششمپایه دوازدهم ـ عنبران) ( (مژده) 2) ـ گوش (نشر 1) / چشم (نشر 2) ـ کر (لف 1کور (لف ـ » 1«گزینه  - 157

  صورت نادرست آمده است:  ـ چهار واژه به» 1«گزینه  -158

   )ترکیبی ـ امالپایه یازدهم ـ عنبران) ( (مژده: روشنایی) / مرهم: داروي زخم / خوار: پست (خار: تیغ) محمل: کجاوه (مهمل: بیهوده) / ثنا: ستایش (سنا

 رسد عین درمان است.  این است: دردي که از سوي معشوق به عاشق می» 3« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و » 3«گزینه  -159

  ها:  بررسی سایر گزینه

  گوید درد همان درمان است.) ، هر دو از سوي معشوق است (توجه کنید که شاعر در این بیت نمیدرد و درمان من»: 1«گزینه 

  ماند.  دواي درد عاشق آسان نیست. هرکس آسان بگیرد در درمانش فرو می»: 2«گزینه 

  درس ششم ـ معنی و مفهوم) ـ  دوازدهمپایه عنبران) ( (مژدهدرد عشق حتی از تندرستی خوشتر است و تنها درمانش صبر است. »: 4«گزینه 

 مفهـوم مشـترك ابیـات   حقارت منگر (از میکده هم به سوي حق راهی هسـت.)   دیدةکس با  ـ مفهوم بیت سوم این است که به هیچ» 3«گزینه  -160

  معنی و مفهوم)  درس هشتم ــ  یازدهمپایه عنبران) ( (مژدهاین است که: یاد معشوق همیشه در خاطر عاشق هست.  »4«و  »2«و  »1« هاي گزینه
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  عربی زبان 

إنّها: قطعـاً  ») / 2«ۀ جوزٍ: یک نهال گردو (رد گزینه فسیل») / 1«کارد (رد گزینه  یغرس: می») / 1«ـ هذا العجوز: این پیرمرد (رد گزینه » 3«گزینه  - 161

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)  »)4«عشر: ده (رد گزینه ») / 4«دهد (رد گزینه  دهد، نتیجه می تثمر: میوه می») / 1«آن (رد گزینه 

و » 2«هاي  بهترین شغل (رد گزینه :ۀٍأحسن مهن») / 1«وانم (رد گزینه ت ال أستطیع: نمی») / 4«گذرد (رد گزینه  األیام: روزها می ـ تمرّ» 3«گزینه  -162

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 4«

  ») 2«خواهند (رد گزینه  تشاء: می») / 3«هجرونی: مرا ترك کردند (رد گزینه ») / 4«انم، یاران من (رد گزینه ـ أحبتی: دوست» 1«گزینه  -163

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) 

ین نکرد (رد گزینـه  خط الشیطان: شیطان را خشمگسال أ») / 3«ربه: پروردگارش (رد گزینه ») / 3«ـ ما أرضی: راضی نکرد (رد گزینه » 2«گزینه  -164

 (پورمهدي) (یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 4«الصمت: سکوت (رد گزینه ») / 1«

  لیهتـدي ») / 4«: نمونه پرورشی (رد گزینه نموذج تربوي») / 4«یحتاج: نیاز دارد (رد گزینه ») / 3«ـ کلّ إنسانٍ: هر انسانی (رد گزینه » 1«گزینه  -165

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  ایی شود (رد گزینهبه: تا با آن هدایت شود، راهنم

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -166

  ترش را ...  برادر بزرگ ،خواهر»: 1«گزینه 

  شود.  وجو می ها جست و گاهی چشمه زندگی در تاریکی»: 3«گزینه 

  )ـ ترجمهیبی (ترک(پورمهدي) زند  ولی به تو ضرر می»: 4«گزینه 

 )ـ ترجمهترکیبی (پورمهدي) (ـ اي فرزندم نماز را به پا دار و به کار نیک امر کن! » 1«گزینه  -167

هشتاد و پنج هزار تومان: ») / 4«و » 2«هاي  ثالثۀ و خمسین ألفاً (رد گزینه :پنجاه و سه هزار») / 3«شود: تبدأ (رد گزینه  ـ شروع می» 1«گزینه  -168

 (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) ») 4«و » 3«هاي  مانٍ (رد گزینهخمسۀ و ثمانین ألف تو

 آمده است. » 4«ـ بیت صورت سؤال به اخالق نیک اشاره دارد که باعث رستگاري انسان است و همین مفهوم در حدیث گزینه » 4«گزینه  -169

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ مفهوم) 

    )گذاري حرکتـ  ترکیبی(پورمهدي) (شاتمک (اسم فاعل است!)  ـ شاتَمک» 2«گزینه  - 170

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -171

  معرب مبنی»: 1«گزینه 

  ماضیه: ابتعدنا ماضیه: أبعدنا»: 3«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب(ترکیبی (پورمهدي) مذکّر  مفرد / مؤنث جمع تکسیر»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -172

  من الفعل المزید من الفعل المجرّد»: 2«گزینه 

  عل أمر ففعل ماضٍ»: 3«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب(ترکیبی (پورمهدي) صفۀ  إلیه مضاف»: 4«گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینهـ » 4«گزینه  - 173

  اسم المکان  ) اسم المفعول1

  معرب ) مبنی2

   )ـ تجزیه و ترکیبترکیبی (پورمهدي) (فاعله األکابر  ) مفعوله األکابر3
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 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -174

  شود.  االغ: حیوانی که براي حمل و سوار شدن استفاده می»: 1«گزینه 

  هاي درختان  سرسبز: صفتی براي شاخه»: 2«گزینه 

  میر) خ شود. (العجین، نمکین: نان از آن ساخته می»: 3«گزینه 

   ) ـ واژگانترکیبی (پورمهدي) (دستبند: زینتی از طال یا نقره »: 4«گزینه 

جمـع مکسـر   » فنون (فن)، نماذج (نمـوذج) و محامـد (محمـدة)   «ترتیب  ها به ـ در این گزینه جمع مکسر وجود ندارد در سایر گزینه» 1«گزینه  - 175

   )واژگان(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس اول و دوم ـ هستند. 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)ها اسم مبالغه نیامده است.  اسم مبالغه است. در سایر گزینه» جبار«ـ در این گزینه » 2«ه گزین -176

 ها اسم مفعول از فعل مزید نیامده.  است. در سایر گزینه» حترم (باب افتعال)ی«اسم مفعول از فعل » محتَرَم«ه ـ در این گزین» 1«گزینه  - 177

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)

  ها:  اسم مکان است. بررسی سایر گزینه» ۀعمطب« ـ در این گزینه» 4«گزینه  -178

  مواعظ جمع مکسر موعظۀ (پند) است. »: 1«گزینه 

  ممزوجۀ اسم مفعول است. »: 2«گزینه 

  اول ـ قواعد) (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس مبدأ اسم زمان است نه مکان »: 3«گزینه 

 ها:  ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -179

  : انفاق نکرد ما أنفقَ»: 1«گزینه 

  : گرامی بدار، أهدي: هدیه کردأکرم»: 2«گزینه 

  أکثر: بیشتر (اسم تفضیل) »: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ قواعد)أعجب: به شگفت آورد »: 4«گزینه 

  : ها ـ بررسی گزینه» 4«گزینه  -180

  صبار: اسم مبالغه ـ المتکبرین: اسم فاعل»: 1«گزینه 

  أفضل: اسم تفضیل ـ المظلومین: اسم مفعول»: 2«گزینه 

  العاقل: اسم فاعل ـ المجرَّب: اسم مفعول»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)مکرَّم: اسم مفعول ـ علّام: اسم مبالغۀ »: 4«گزینه 

    تاریخ

 ».3«شود، جز گزینه  ها از پیامدهاي صلح ورساي محسوب می ـ همه گزینه» 3«زینه گ -181

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ جنگ جهانی اول و ایران ـ پیمان صلح ورساي)

هـاي   رد سیاسـت و از سـوي دیگـر بـراي پیشـب     ویژه خطر حمله فرانسـه  ـ آلمان از یک سو با هدف مقابله با تهدیدهاي خارجی به» 3«گزینه  -182

  تحاد سیاسی و نظامی منعقد کرد.ي دریاها با برخی کشورها پیمان اطلبانه خود در اروپا و فراسو توسعه

  گانه) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ جنگ جهانی اول و ایران ـ تشکیل اتحاد و اتفاق سه

زمان با آن، دوره نوینی از غارت کشور ما بـه دسـت بیگانگـان آغـاز      است که هم ـ آغاز سلطنت پهلوي در واقع فصل جدیدي در تاریخ ایران» 1«گزینه  -183

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهمـ  ایران در دوره حکومت رضاشاهـ  ماهیت برخی از اصالحات و اقدامات رضاشاه)شهرت دارد. » استعمار نو«شود که به  می

ها و برداشتن حجاب بـانوان اقـدام کـرد امـا مـردم       پرستی به یک شکل کردن لباس ارزه با کهنهـ رضاشاه به نام تمدن و تجدد و مب» 2«گزینه  -184

  مسلمان ایران در برابر این مقام دست به قیام زدند که از آن جمله باید به قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد اشاره کرد.

  ان علوي) (پایه دوازدهم ـ ایران در دوره حکومت رضاشاه ـ برخی از اصالحات رضاشاه)(گروه مؤلف
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  اثر بالذري اب االشرافسن) ا1ـ » 4«گزینه  -185

  ابن ابی اصیبعه) عیون االبناء فی طبقات االطباء2

  دوران اسالمی)(گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ منابع پژوهش در تاریخ اسالم و ایران  خطیب بغدادي) تاریخ بغداد3

  کردند. کردند و عیناً آن را ذکر می ها نمی گونه دخل و تصرفی در روایت نگاران هیچ نگاري روایی، این بود که تاریخ ترین ویژگی تاریخ ـ از مهم» 1«گزینه  -186

  نگاري) هاي تاریخ د و مدارك ـ انواع روشهبررسی و سنجش اعتبار شوا بازدهم ـ روش و پژوهش در تاریخ علوي) (پایه یا(گروه مؤلفان 

  اي شده بود. وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیله ـ وابستگی شدید اعراب به قبیله خود، موجب به» 4«گزینه  -187

  اجتماعی و سیاسی) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ اسالم در مکه ـ نظام

  ـ پیامبر پس از جنگ بدر، شرط آزادي هر یک از اسیران باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعیین کرد.» 3«گزینه  - 188

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ امت و حکومت نبوي در مدینه ـ تعلیم و تربیت)

  هاي مجاور شبه جزیره عربستان بود. ق) فتوحات مسلمانان در سرزمین 23ـ  13ن خلیفه دوم (ج ترین رویدادهاي دورا ـ از مهم» 2«گزینه  -189

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ تثبیت گسترش اسالم در دوران خلفاي نخستین ـ خالفت عمر و عثمان)

دي که فتح شد بود به خزانـه مسـلمانان مدینـه سـرازیر     هاي ثروتمن ـ در دوران خالفت عمر و عثمان درآمدهاي فراوانی از سرزمین» 1«گزینه  -190

 کرد.  عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع می شد و خلیفه دوم این درآمدها را به می

  )نخستینـ تحوالت اقتصادي دوران خلفاي  نخستین(گروه مؤلفان علوي) (تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفاي 

  جغرافیا 

) حمل و نقل کاالهاي سبک و کم حجم و ارزشمند یـا مـواد   2/ آبی  ترین شیوه حمل و نقل کاال ترین و ارزان صرفه ) مقرون به1ـ » 1«گزینه  -191

 اسـت  تر گران پیمابا هوا سفر چنین هم ) مصرف سوخت هواپیما نسبت به سایر وسایل حمل و نقل بسیار بیشتر و3/ هوایی  فاسد شدنی

  اي  لوله گذاري فراوان نیاز دارد اي به سرمایه هاي واسطه ها و ایستگاه ) احداث و تعمیر لوله4/ هوایی 

  هاي حمل و نقل) گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ ویژگی و انواع شیوه(

  ـ » 3«گزینه  -192

ها حمل خودروهاي صادراتی از  ) از کاربردهاي مهم این کشتی2/  بر فله جایی کاالهایی مانند نفت و گاز، مواد پتروشیمی و غالت به) جا1

  کانتینري دهند ها را افزایش میجایی و تخلیه کاال ) سرعت جابه3/  (Ro-Ro)رو ـ رو  است کشورهاي سازنده به سایر کشورها

  هاي حمل و نقل ـ حمل و نقل آبی)  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ ویژگی و انواع شیوه

  ـ » 2«گزینه  -193

  کند.  هایی حرکت می ها روي ریل قطار خیابانی است و در سطح خیابان تراموا

  ها کاربرد دارد و هزینه احداث آن زیاد است.  ها و پارك قطار هوایی است که بیشتر در مناطق گردشگري و محوطه نمایشگاه وریلمون

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ مدیریت حمل و نقل ـ گسترش حمل و نقل درون شهري ریلی)

استفاده از دوچرخه بسیار رایـج  آب فرهنگ دو یرباز در برخی کشورها مانند: اصفهان ـ یزد ـ کاشان ـ بناب و میان   ـ در کشور ما از د» 4«گزینه  -194

  سواري) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ مدیریت حمل و نقل ـ گسترش دوچرخهبوده است. 

  یابی)   سانی در آن است (وحدتنسبی عناصر طبیعی و ان وحدت و همگونی ـ ویژگی اصلی هر ناحیه، » 2«گزینه  -195

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ معنا و مفهوم ناحیه ـ ناحیه)

  هاي عمده بارش از قبیل:  دان براساس ترکیب ویژگی کتاب درسی ـ جغرافی 5ـ براساس نقشه صفحه » 4«گزینه  -196

  ایران را به شش ناحیه بارشی تقسیم کرده است.  .روزانه) باالترین میزان بارش 3 ) توزیع فصلی بارش2) میانگین بارندگی ساالنه 1

  بندي ـ معیارهاي مربوط به عوامل طبیعی) معنا و مفهوم ناحیه ـ ناحیهپایه یازدهم ـ (گروه مؤلفان علوي) (
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  دهند. ا شکل میه هاي انسان ـ استفاده از صفحه خورشیدي اداره برق سمنان اشاره به این مطلب دارد که نواحی به فعالیت» 3«گزینه  -197

  
  دهند)  ها شکل می هاي انسان (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ انسان و ناحیه ـ نواحی به فعالیت

 زهـاي مر شوند و مرزهاي سیاسـی و اداري معمـوالً بـر    ها تعیین می گیري انسان ـ مرزهاي سیاسی و اداري بر مبناي انتخاب و تصمیم» 1«گزینه  -198

   (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ انسان و ناحیه ـ کانون ناحیه، مرزهاي ناحیه)ی و انسانی منطبق نیستند. نواحی طبیع جغرافیایی

  ـ » 1«گزینه  -199

آید و ابر تشکیل  شود؛ همراه با باال رفتن، دماي آن پایین می تر می ) بارندگی همرفتی: در این نوع بارندگی، توده هوا از هواي مجاور خود گرم1

  هاي بهاري بیشتر از این نوع هستند.  گیرد و بارش و بارندگی صورت می شود می

  کنند.  هاي هوا با یکدیگر برخورد می آید؛ جایی که توده وجود می هها ب اي (سیکلونی): این نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه ) بارندگی جبهه2

  بارش) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ نواحی آب و هوایی ـ انواع 

ها بر دو ویژگی بیابان تاکید  هایی از مناطق خشک هستند براي بیابان تعاریف متعددي ارائه شده است که در همه آن ها بخش ـ بیابان» 4«گزینه  -200

 ها) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ نواحی آب و هوایی ـ بیابانشود: الف) کمبود بارش ب) تبخیر زیاد  می

  شناسی جامعه

هـا  ها، تفاوت و تنوع معنایی وجود دارد؛ دفاع از دین و میهن، هر دو کنش دفاعی هستند ولی تفاوت آنـ دروه هر کدام از این پدیده» 2«ه گزین -201

 سازد. ها پدیده مختلف میکند و از آنها را تعیین میدر معناي متفاوتشان است و دقیقاً همین معناي متفاوت، هویت آن

  )45ها ـ صفحه هاي انسانی و اجتماعی ـ معناي پدیدهوازدهم ـ درس پنجم ـپیچیدگی پدیده(کاهیدوند) (پایه د

 ها مطرح است. هاي اجتماعی از جمله کنشـ مسئله معنا درباره کل زندگی انسان و درمورد تمام پدیده» 4«گزینه  -202

  )44ـ صفحه (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس پنجم ـ پرسش از معناي زندگی ـ مسئله معنا 

 شود. هاي غلط و اشتباه منجر میگیريها، به نتیجههاي انسانی و اجتماعی، بدون توجه به عمق آنـ بررسی و مطالعه پدیده» 1«گزینه  -203

  )45هاي انسانی ـ صفحه هاي انسانی و اجتماعی ـ پدیدههاي پدیده(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس پنجم ـ پیچیدگی

 دهد، کنشگري قدرتمند است اما قدرت فردي انسان محدود است. که کارهاي خود را با آگاهی و اراده انجام می دلیل اینسان بهـ ان» 3«گزینه  - 204

 )56(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت اجتماعی ـ انواع قدرت ـ صفحه 

اند. همـین فعالیـت و خالقیـت    اند. همین فعالیت و خالقنگی، فعال و خالقـ کنشگران فردي و جمعی، هم در معانی ذهنی و هم در معانی فره» 1«گزینه  -205

   شود.هاي مختلف، درون هر جهان اجتماعی میها و گروهفرهنگکنشگران، موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه آن، پدید آمدن خرده

  )50کنش ـ صفحه  (کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس پنجم ـ هدف کنش ـ معانی ذهنی و فرهنگی

هاي معنادارند. رویکرد تفسیري در تقابـل بـا   هاي اجتماعی، نتیجه و برآیند همین کنشهاي انسان معنادارند و تمامی پدیدهـ کنش» 3«گزینه  - 206

ندگی اجتماعی باید زنند. بنابراین براي فهم زرویکرد تبیینی، بر این باور است که کنشگران براساس معنایی که در ذهن دارند، دست به عمل می

 ها راه یافت. هاي اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنشاز ظاهر پدیده

  )50(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس پنجم ـ معناي کنش ـ تقابل رویکرد تفسیري و تبیینی ـ صفحه 

هاست. جلب تبعیت دیگران بـه دو  ادي ایشان، جلب تبعیت آنـ  تنها راه تأثیرگذاردن بر اراده دیگران و به خدمت گرفتن فعالیت ار» 2«گزینه  -207

  )57(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس ششم ـ  انواع قدرت ـ قدرت مقبول و قدرت مشروع ـ صفحه  صورت ممکن است؛ تبیعت با کراهت و رضایت. 

آید، داراي مقبولیت است و قدرتی که با مقبولیـت همـراه   ـ قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت از طرف مقابل به دست می» 1«گزینه  -208

  )58(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس ششم ـ انواع قدرت ـ اقتدار ـ صفحه شود. صورت رسمی پذیرفته شده باشد، اقتدار نامیده میباشد و به

 عمال شود. ـ مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی ا» 4«گزینه  -209

  )58(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس ششم ـ انواع قدرت ـ قدرت مشروع ـ صفحه 
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طـور  توان به قدرت سخت و نرم هم تقسیم کرد. قدرت سخت، قدرتی است که از طریق ابزارهاي خشـن، بـا زور و بـه   ـ قدرت را می» 2«گزینه  -210

ها و نهادهـاي  ه شکل پنهان و از طریق نفوذ فرهنگی، با کمک ابزارهایی مانند رسانهشود اما قدرت نرم بآشکار توسط نهادهاي نظامی اعمال می

  )59(کاهیدوند) (پایه دوازدهم ـ درس ششم ـ قدرت سخت و قدرت نرم ـ چیستی قدرت نرم و سخت ـ صفحه شود. آموزشی اعمال می

گردد. ابعـاد  ها باز میفردي آن به زندگی شخصی و فردي انسانشود؛ بخش ـ جهان انسانی به دو بخش فردي و اجتماعی تقسیم می» 3«گزینه  -211

  )4(کاهیدوند) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ جهان  فرهنگی ـ جهان انسانی ـ صفحه ها به این بخش تعلق دارد. ذهنی، اخالقی و روانی انسان

هـاي مختلـف داشـته باشـند و در     براي سنجش عقاید و ارزش توانند معیار و میزانیهایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمیـ فرهنگ» 2«گزینه  -212

  )15(کاهیدوند) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ فرهنگ جهانی ـ فرهنگ جهانی مطلوب ـ صفحه هاي خود دفاع کنند. توانند از حقانیت ارزشنتیجه نمی

 گشایی آنان به جهانی شدن فرهنگشان منجر نشد. اما جهانـ ایرانیان باستان، فتوحاتی فراتر از مرزهاي جغرافیایی خود داشتند، » 1«گزینه  -213

  )21(کاهیدوند) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ فرهنگ جهانی ـ جهانی شدن ـ صفحه 

دلیل رغم هویت غیراسالمی خود بهـ تفاوت راهبردي استبداد تاریخی ـ قومی با استبداد استعماري در این است که استبداد قومی به » 4«گزینه  -214

کرد گزید و تالش میاي خارج از جغرافیاي جهان اسالم نداشت، از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسالمی دوري میکه پشتوانه و عقبه این

 کرد، دردلیل اینکه در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل میبا رعایت ظواهر اسالمی، ظاهر دینی خود را حفظ نماید، اما استبداد استعماري به

 اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسالمی نداشت. جهت گسترش نیازهاي اقتصادي و فرهنگی جهان غرب، چاره

  )31(کاهیدوند) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ استعمار و بیداري اسالمی ـ تفاوت استبداد قومی با استبداد استعماري ـ صفحه 

هایی از باورهاي معنـوي و  کنند؛ بلکه بخشاست که ابعاد معنوي هستی را نفی نمیهایی ـ سکوالریسم پنهان، شامل باورها و فلسفه» 3«گزینه  -215

 زنند. هاي دیگر سرباز میدهند و از توجه یا عمل به بخشجهانی قرار میدینی را در خدمت نظام دنیوي و این

  )38صفحه  (کاهیدوند) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ سکوالریسم و رویکرد دنیوي ـ سکوالریسم پنهان ـ

  فلسفه  و منطق

ـ قضایاي محصوره از نظر صدق و کذب و تغییر کمیت و کیفیت، داراي روابطی با یکدیگر هستند که اگر جاي موضوع و محمول ثابـت  » 2«گزینه  -216

  شود. ن مربوط میآباشد به تقابل و اقسام 

  ها: بررسی سایر گزینه

  تر از تقابل است. س عامشود پ احکام قضایا شامل تقابل و عکس می»: 1«گزینه 

  تر از تقابل است. تناقض یکی از اقسام تقابل است پس خاص»: 3«گزینه 

  )62منطق دهمـ  درس هفتمـ  احکام قضایاـ  مربع تقابلـ  صفحه (لطفی) ( کند بنابراین نقطه مقابل تقابل است. در عکس جاي موضوع و محمول تغییر می»: 4«گزینه 

  صورت موجبه کلی خواهد بود با ثابت بودن جاي موضوع و محمول. سالبه کلی است، نقیض آن موجبه جزئی و تضاد آن بهاصلی   ـ قضیه» 4«گزینه  -217

  ها: بررسی سایر گزینه

  هر دو قسمت گزینه نادرست است.»: 1«گزینه 

  شود نه سالبه جزئی. لی میقسمت دوم گزینه نادرست است زیرا قضایاي جزئی تضاد ندارند و متضاد سالبه کلی موجبه ک»: 2«گزینه 

  قسمت اول گزینه نادرست است زیرا سالبه کلی با سالبه جزئی نسبت تداخل دارند نه تناقض.»: 3«گزینه 

  )64و  63، 62(لطفی) (منطق دهم ـ درس هفتم ـ احکام قضایا ـ تناقض و تضاد ـ صفحه 

ست مجهول است و عکس مستوي آن که به صـورت موجبـه جزئـی بـا     ـ هرگاه قضیه جزئی درست باشد تداخل آن که موجبه کلی ا» 1«گزینه  -218

  ها: بررسی سایر گزینه آمده است.» 1«ها عکس مستوي آن نیامده است ولی تداخل آن در گزینه  تغییر جاي موضوع و محمول است. که در گزینه

، موجبه جزئی می شود نه موجبه کلی پس اگر جاي موضوع و محمول تغییر نموده است یعنی عکس شده است و عکس موجبه جزئی»: 2«گزینه 

  ها را بخواهیم در نظر بگیریم مغالطه ایهام انعکاس است. نسبت آن

  با قضیه اصلی تناقض دارد و در تناقض صدق و کذب مجهول نداریم.»: 3«گزینه 

  )69تا  63و  62ام قضایا ـ صدق و کذب احکام قضایا ـ صفحه درس هفتم ـ احکمنطق دهم ـ (لطفی) ( مغالطه ایهام انعکاس است.» 2«مانند گزینه »: 4«گزینه 
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اي اصلی صادق باشد عکس آن حتماً بایـد صـادق    اي را با باقی گذاشتن صدق و کیف آن یعنی اگر قضیه ـ هرگاه جاي موضوع و محمول قضیه» 3«گزینه  -219

  ایم که یک از اقسام عکس است. مستوي نموده قضیه را عکسباشد (الزم الصدق) و موجبه و سالبه آن (کیف قضیه) تغییر نکند در این صورت 

  ها: بررسی سایر گزینه

  تر از عکس مستوي است. عکس عام»: 2«و » 1«گزینه 

  )67تا  69و  62(لطفی) (منطق دهم ـ درس هفتم ـ احکام قضایا ـ عکس مستوي ـ صفحه  هاي دوم و سوم گزینه نادرست است. قسمت»: 4«گزینه 

غالطه ایهام انعکاس است چون صورت آن به صورت موجبه کلی است و عکس مستوي موجبه کلی موجبه جزئـی اسـت و عکـس    ـ م» 3«گزینه  -220

  ها: بررسی سایر گزینه شود. صورت کلی باعث مغالطه ایهام انعکاس می نمودن آن به

  زده است. هاي شتاب میمعمغالطه ت»: 1«گزینه 

  هاي نادرست است. مغالطه تمثیل»: 2«گزینه 

  )69و  62(لطفی) (منطق دهم ـ درس هفتم ـ احکام قضایا ـ مغالطه ایهام انعکاس ـ صفحه  عکس مستوي درست است.»: 4«گزینه 

وسط استدالل، کلمه است که در مقدمه اول به معناي اسم به کار رفته و در مقدمه دوم به معناي لفظ کلمه، بنابراین حدوسط از  ـ حد» 2«گزینه  -221

  ها: بررسی سایر گزینه ار نشده است.نظر معنایی تکر

  مغالطه قیاس استثنایی منفصل مانعۀ الجمع است.»: 1«گزینه 

  مغالطه قیاس استثنایی متصل از نوع وضع تالی است.»: 3«گزینه 

  است.» گیري از قیاس نامعتبر (مغالطه اهمال در شرایط قیاس نتیجه»: 4«گزینه 

  )74و  72ترانی ـ تمرین کتاب درسی ـ صفحه (لطفی) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قیاس اق

ـ شکل سوم با نتیجه کلی نامعتبر است و بـا نتیجـه جزئـی     وسط (ایرانی) در هر دو مقدمه موضوع است پس شکل سوم است ـ حد» 4«گزینه  - 222

  ها: بررسی سایر گزینه معتبر است. ،مشروط به رعایت شرط اول و دوم اعتبار قیاس

  دوم حدوسط در هر دو مقدمه محمول است. در شکل»: 2«و » 1«گزینه 

  معتبر خواهد بود. ،شکل سوم با نتیجه جزئی مشروط به رعایت شرط اول و دوم»: 3«گزینه 

  )80و  72(لطفی) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قیاس اقترانی ـ تمرین ـ صفحه 

دمه دوم آن موجبه کلی اسـت  شده است (شکل اول) ـ مق  ـ حد وسط یعنی شیر در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع واقع» 3«گزینه  -223

  ها: بررسی سایر گزینه نامعتبر است. ،به واسطه عدم تکرار معنایی حد وسط و قیاس

مقدمه دوم موجبه کلی است نه جزئی و عالمت حد وسط نیز در مقدمه اول منفی و در مقدمه دوم مثبت است پس شرط دوم اعتبار را »: 1«گزینه 

  داراست.

  شکل چهارم موقعیت حد وسط بر عکس شکل اول است یعنی در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول است.»: 4«و » 2«گزینه 

  )82و  72قیاس اقترانی ـ فعالیت تکمیلی کتاب درسی ـ صفحه  درس هشتم ـ (لطفی) (منطق دهم ـ

تواند به بسیاري از اسرار و رموز طبیعت پی برده و قـوانین   به تنهایی) میهاي حسی (نه  ـ عقل به کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته» 1«گزینه  -224

  ها: طبیعی را بشناسد. بررسی سایر گزینه

  تعبیرهاي درسی از نقش ابزار عقل در شناخت تجربی انسان است.» 4«و » 3«، »2«هاي  گزینه

  )54تا  52و  50ابزارهاي شناخت ـ عقل ـ صفحه درس هفتم ـ (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ 

تـر از طبیعـت    کند اصل عقلی و فلسفی است که جزو مبانی علوم طبیعی تجربی است. جهان عـام  ـ طبیعت همواره یکسان عمل می» 3«گزینه  -225

  ها: بررسی سایر گزینه شود. است و هم شامل طبیعت و هم شامل ماوراءالطبیعه می

  اصل علیت جزو مبانی عقلی عقوم طبیعی است.»: 1«گزینه 

  اشاره به اصل سنخیت دارندکه جزو مبانی علوم طبیعی است.»: 4«و » 2«نه گزی

  )52و  52(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ عقل ـ صفحه 
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درباره کـل  هاي سودمند  دهد تا یافته هاي تجربی) به انسان امکان می ـ قدرت و توانایی عقل و استدالل عقلی محض (جداي از یافته» 3«گزینه  -226

  ها: بررسی سایر گزینه دست بیاورد. گاه وجود ندارد به هستی که امکان درك تجربی آن هیچ

  گذاري کرد. ارسطو شاگرد افالطون، اولین دانشمندي است که مبانی علوم تجربی را پایه»: 1«گزینه 

  گویند. شناخت ناشی از همکاري عقل و حس را شناخت تجربی می»: 2«گزینه 

رساند یعنی معارف وحیانی بر قلب یا دل پیـامبر   واسطه به حقایق می معرفت وحیانی برترین معرفت شهودي است که پیامبران را بی»: 4«گزینه 

  )55تا  51و  50(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  شوند. نازل می

معرفت حسی و هم براي معرفت عقلی اعتبار قائل بوده و معرفت شهودي و وحیانی  توان گفت عموم فیلسوفان مسلمان هم براي ـ می» 4«گزینه  -227

  ها: بررسی سایر گزینه دانند. را نیز قبول دارند و هر کدام را در جاي خود مفید می

  کردند. نگاهی به شناخت شهودي داشتند اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی سینا نیم فارابی و ابن»: 1«گزینه 

  کرد و در نهایت نظام فلسفی خود را بر پایه آن شهودها بنا نمود. سهروردي بر معرفت شهودي تأکید بسیاري می»: 2«گزینه 

  گوید: عقل و دین در همه احکام خود با هم تطبیق دارند. مالصدرا در کتاب مبدأ و معاد می»: 3«گزینه 

  )63تا  61و  58معرفت ـ دوره شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران ـ صفحه (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهی به تاریخچه 

  شناسی آغاز شد. ـ دوره جدید فلسفه در اروپا از قرن شانزدهم با پیشگامی فرانسیس بیکن و دکارت و توجه ویژه به معرفت» 2«گزینه  - 228

  ها: بررسی سایر گزینه

  یک قضیه است نه مسأله (پرسشی) قسمت آخر گزینه به صورت خبري است و»: 1«گزینه 

  شود نه چهاردهم میالدي دوره جدید فلسفه در اروپا از قرن شانزدهم میالدي آغاز می»: 4«و » 3«گزینه 

  )64و  59(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهی به تاریخچه معرفت ـ دو جریان فکري در دوره جدید اروپا ـ صفحه 

رسد که با شناخت افراد دیگر متفـاوت   هاي خود درباره امور به شناختی می بر این باورند که هر فرد متناسب با ویژگیگرایان  ـ نسبی» 2«گزینه  - 229

  ها: بررسی سایر گزینه است بنابراین شناخت هر کسی براي خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد.

توان به حقیقت  رده و مدعی بودند که نه از راه حس و نه از راه عقل نمیسوفسطائیان اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سؤال ب»: 4«و » 1«گزینه 

کنیم به این معنا نیست که حس ما از یک واقعیت بیرونی خبر دهد. البته در میان سوفسطائیان، پروتـاگوراس بـه    رسید و اگر چیزي را حس می

  شود به دوره جدید فلسفه اشاره دارد نه دوره باستان. میشناسی استفاده  گرا محسوب می شود ولی وقتی از واژه معرفت نوعی نسبی

توان به حسـاب آورد   گرا (تأکید بر وجدان اخالقی در شناخت) می اخالقرا اوگوست کنت یکی از مؤسسان پوزیتیویسم است و کانت »: 3«گزینه 

  )67تا  63و  58ید اروپا ـ صفحه (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهی به تاریخچه معرفت ـ دوره جد گرا. نه عقل

شـناخت خـدا ارائـه    بـراي  که برخی از فالسفه اروپایی عقل و استدالل عقلی را براي اثبات وجود خدا کافی ندانسته و دالیل دیگـري   ـ با این» 3«گزینه  -230

  پذیر است. وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکانکردند اما فیلسوفان مسلمان از فارابی تا مالصدرا و فالسفه معاصر، نظرشان بر این است که اثبات 

  ها: بررسی سایر گزینه

  شناخت تجربی روش علوم طبیعی در شناخت قوانین طبیعی است.»: 1«گزینه 

لی اند ولی معرفت شهودي را با استدالل عق اگرچه برخی فالسفه مسلمان مانند سهروردي فلسفه خود را بر معرفت شهودي بنا نموده»: 2«گزینه 

  اند. همراه نموده

  اند. لمانی مانند مالصدرا در روش فلسفی خود از معارف وحیانی بهره برده اند ولی آن را همراه با استدالل عقلی نمودهسفالسفه م»: 4«گزینه 

  )41هاي اثبات وجود خدا نزد فیلسوفان مسلمان ـ صفحه  ) ـ راه2ـ خدا در فلسفه ( (لطفی) (فلسفه دوازدهم

ـ برتراندراسل فیلسوف انگلیسی قرن بیستم مدعی بود که برهان علیت بر اثبات وجود خدا برهانی سست است. زیرا اگر هر چیـزي    »1«گزینه  -231

  ها: بررسی سایر گزینه باید علتی داشته باشد پس خدا نیز نیازمند علت است.

  ات وجود خدا است.اي درست است که مقدمه برهان فارابی بر اثب قسمت سوم گزینه، قضیه»: 2«گزینه 

طریـق محـال بـودن تسلسـل علـل      از فارابی فیلسوف مسلمان قرن چهارم هجري است که استدالل بر اثبات وجود خـدا را  »: 4«و » 3«گزینه 

  )43و  41) ـ بررسی ـ صفحه 2(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ( ه نموده است.ینامتناهی ارا
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سینا این برهان را برهـان وجـوب و امکـان     سینا با استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان ارایه شده و فالسفه بعد از ابن بنـ استدالل ا» 2«گزینه  -232

  ها: اند. بررسی سایر گزینه نامیده

  الوجود. واجبالوجودند نه  الوجود بالغیر متناقض است و موجودات این جهان ذاتاً ممکن الوجود فقط بالذات است و ممکن ممکن»: 1«گزینه 

  ها در برهان فارابی براي اثبات وجود خدا صورت گرفته است. ها و معلول یا علت نخستین در سلسله علت العلل اثبات علت»: 4«و » 3«گزینه 

  )45و  44، 41) ـ استدالل ابن سینا ـ صفحه 2(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه (

  ها: بررسی سایر گزینه عقل و عقالنیت و خردورزي شهود و عشق / فلسفه ایمان / عرفان ـ دین» 2«گزینه  -233

  عبارت همواره از فیلسوفان گزینه را نادرست نموده است.»: 1«گزینه 

  کنند. مدافعان عقل یاد می ترین همعنوان م معموالً از فالسفه به»: 4«و » 3«گزینه 

  )52) ـ مقدمه ـ صفحه 1(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

عنوان دستگاه تفکر و استدالل همان کاربرد رایج بین مردم و کاربرد عقل در فلسفه براي موجـوداتی اسـت کـه از مـاده و      ـ عقل به» 4«گزینه  - 234

انـد و هـم بـه عقـل      عنوان یک وجود متعالی و برتر آگاه بـوده  و مکان نیستند. حکماي ایران قدیم هم از  عقل بهجسم مجرّدند و در قید زمان 

  ها: بررسی سایر گزینه دادند. عنوان تعقل و خردورزي و برهان اهمیت می به

  اند. حکماي ایران قیم به هر دو معنا و کاربرد عقل آگاه بوده»: 2«و » 1«گزینه 

  رتیب صورت سؤال رعایت نشده است.ت»: 3«گزینه 

  )55تا  53و  52) ـ کاربردهاي عقل، عقل نزد حکماي ایران قدیم ـ صفحه 1(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

کـه انسـان    نـه ایـن  دهد به عقل نظري و عقل عملی تقسیم می شود  ـ از نظر ارسطو و پیروان او قوه عقل براساس کاري که انجام می» 2«گزینه  -235

  ها: بررسی سایر گزینه داراي دو قوه عقل باشد.

عنوان حقیقت متعالی و هم به معناي نطق و سخن و کلمه به کار برده است پس او به هـر   هراکلیتوس، لوگوس را هم به معناي عقل به»: 1«گزینه 

  دو کاربرد عقل توجه داشته است.

عنوان دستگاه تفکر و استدالل منطقی توجه داشت ولی عقل را صرفاً یک دسـتگاه اسـتدالل بـه     ل بههاي عق دکارت به همه توانایی»: 3«گزینه 

  آورد. حساب می

و حاصـل تـأمالت ذهنـی     فالسـفه نیست بلکه ساخته ذهـن   ن به جهان و هستی ناظر بر واقعیتاز نظر اوگوست کنت نگاه فیلسوفا»: 4«گزینه 

  )58تا  55و  52) ـ عقل در یونان باستان ـ عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا ـ صفحه 1درس هفتم ـ عقل در فلسفه ((لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ  است.فالسفه 

  شناسی روان

  هاي گذشته بر حل مسئله را انتقال گویند.   ـ تأثیر یادگیري» 3«گزینه  - 236

  هاي حل مسئله: تحلیلی، اکتشافی) گذارند؟ ـ روش ر می) حل مسئله ـ چه عواملی بر حل مسئله تأثی1ازدهم ـ تفکر (ی(پایه آذر)  (علوي

اقـدامات احتمـالی مشـخص اسـت و قـوانین کـامالً        ، مثالی از مسئله خوب تعریف شده است. در این مثال موقعیت اولیه و»2«ـ مثال گزینه » 2«گزینه  -237

  مسئله)) حل مسئلهـ  انواع 1ازدهمـ  تفکر (یآذر) (پایه  (علوياستاندارد هم وجود دارد. 

، انتخـاب  حـل  حـل، بـازبینی و اصـالح راه    ارزیابی راه، حل مناسب کارگیري راه اند از: تشخیص مسئله، به ـ مراحل حل مسئله عبارت» 1«گزینه  -238

  ) حل مسئله ـ مراحل حل مسئله)1ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علويهاي جایگزین.  حل راه

  شود. گاه تصمیم وي عملی نمی د قصد دارد تصمیم بگیرد، ولی هیچگیري اجتنابی، فر ـ در سبک تصمیم» 4«گزینه  -239

  گیري) هاي تصمیم گیري ـ سبک ) تصمیم2تفکر ( ازدهم ـیآذر) (پایه  (علوي

  کند. ـ در سوگیري تأیید فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می» 1«گزینه  - 240

  گیري) ي ـ موانع تصمیمگیر ) تصمیم2تفکر ( ازدهم ـیپایه آذر) ( (علوي

گیري زهرا، با تعارض بین دو امر خواستنی (رشته مورد عالقه) و ناخواستنی (دوري از خانواده) مواجه است. به ایـن   ـ موقعیت تصمیم» 3«گزینه  -241

  گیري) ناتوانی در تصمیمگیري ـ پیامدهاي  ) تصمیم2ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علوينوع تعارض اصطالحاً تعارض گرایش ـ اجتناب گویند. 
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                            »24«صفحه  

 هاي هر انتخاب یا اولویت است. ـ بررسی دروس هر رشته مثالی براي بیان ویژگی» 4«گزینه  -242

  گیري) گیري ـ مراحل تصمیم ) تصمیم2ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علوي 

  )یريگ یمتصم يها مالكه ـ حل مسئل )1(تفکر ـ  ازدهمیایه آذر) (پ (علويها، خطر.  ها، مزیت اند از: هزینه  گیري عبارت هاي تصمیم ـ مالك» 2«گزینه  - 243

  شود: ـ در حل مسئله به نکات زیر توجه می» 1«گزینه  -244

  حل منتهی به حل مسئله ) انتخاب راه3ها،  حل ) سر و کار داشتن با راه2ها،  حل ) توجه به یافتن راه1

  )گیري مگیري ـ تعریف تصمی ) تصمیم2ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علوي

  هاي اکتشافی حل مسئله) ) حل مسئله ـ روش1ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علويدهد.  ـ مثال ذکر شده روش شروع از آخر را نشان می» 4«گزینه  - 245

  گیري) یريـ  انواع تصمیمگ ) تصمیم2ازدهمـ  تفکر (یآذر) (پایه  (علويگیرد از نوع تصمیم گیري مهم و پیچیده است.  ـ تصمیمی که دوست فاطمه می» 1«گزینه  -246

  گیري) گیري ـ موانع تصمیم ) تصمیم2ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علويـ کنترل نکردن هیجانات از موانع تصمیم گیري است. » 2«گزینه  - 247

  گیري) تصمیم) 2ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علويهاي مختلف و انتخاب بهترین راه.  حل گیري یعنی ارزیابی راه ـ تصمیم» 1«گزینه  -248

  ) حل مسئله)1ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علويمربوط به روش بارش مغزي است. » 3«ـ توضیح ذکر شده در گزینه » 3«گزینه  -249

  گیري) ) تصمیم2ازدهم ـ تفکر (یآذر) (پایه  (علويـ مثال ذکر شده مربوط به کنترل نکردن هیجانات است. » 2«گزینه  -250
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