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  ))9تا انتهاي درس  6) ـ پایه یازدهم (از درس 13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم (از درس فارسی (

  در کدام بیت متفاوت است؟» نماز« ةواژمعناي  -1

  ) با جود تو هست از دگران خواستن چیز / بر ساحل دجله چو نمازي به تیمم1

  برد طرّار یسه مینهد صیاد / ورت نماز برد ک ) ورت سالم کند دام می2

  ) رخش چون لعل شد ز آن گوهر پاك / نمازش برد و رخ مالید بر خاك3

  ) کنیزان گلرخ فراز آمدند / همه پیش جم در نماز آمدند4

  ها درست است. در برابر آن .................... ۀگزینواژگان  همۀمعناي  - 2

  قدم) پی (خوش ) ناورد (نبرد) ـ کربت (اندوه) ـ نیک2  تاب) ـ شامه (بو) ـ حیثیت (اعتبار اجتماعی) ) کالفه (بی1

  عا)) دستور (مشاور) ـ متقاعد (مستجاب) ـ داعیه (اد4  سر (لجوج) ـ سبو (مایعات) ردیف) ـ خیره ) مرادف (هم3

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ -3

کـاري   چیزي پیچند) ـ خنیده (نامـدار) ـ مشعشـع (پرتـو) ـ گـزاف       بها) ـ شاب (جوان) ـ لفاف (پارچه و کاغذي که بر    نفیسه (چیزهاي گران«

  »کاري) ـ تمکّن (ثروت) ـ فرط (بسیار) (بیهوده

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  ؟ندارددر کدام عبارت غلط امالیی وجود  -4

  گاه توبه و انابت مفید نباشد. ) هر آینه بدو باید پیوست و حول و خطر و خوف او مشاهدت کرد، آن1

  جور و ستم در دل بگذراند تا از اقویا بر ضعفا دست تتاول دراز نبود. اندیشۀکس مبادا که بر کس بیداد کند یا  یچ) ه2

  هاي مشک ختن گشاده، زاغی بر سر درختی آشیان کرده بود. فروشان سمن و نسترنش نافه ) عطّار صبا در میان بوي3

  بایع جمله حجاب آن اسرارند و اندر محل توحید اثبات این هر یک شرك باشد.) جواهر و اعراض و عناصر و اجرام و اشباه و ط4

  شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می -5

  ) تنم مقیم مقام است و جان به مرحله عازم / سرم مالزم بالین و دل به قافله مایل1

  هل افکنديهمت که بر ناا سایۀ آن قدر حرص استخوان تا کی؟ / دریغ ) همایی چون تو عالی2

  رضوان روضۀ) مفاتیح جنان آمد نعیم جاودان آمد / نسیم جان جان آمد ز سوي 3

  شاعبه گفتاري نیست جز خاري نیست / به ز گفتار تو بی ) بی گلستان تو در دست به4

  اند؟ ت داراي غلط امالییاکدام عبار -6

  شود بهترین اقسام آن است. الف) طین مصري که از آب نیل حاصل می

  این فرصت خویش را بر شیر عرضه کنم که تردد و تهیر بدو راه یافته است. ب) در

  ج) او را به نصیحت من تفرّجی حاصل آید و بدین وسیلت غربتی و جاهی یابم.

  غنا و نفاذ مذکور باشد و به تجربت و ممارست مشهور.به زن حکیمی داشت که  د) راي

  ) الف ـ د4  ) ب ـ د3  ) ج ـ الف2  ) ب ـ ج1

  منثور هستند. ...................... گزینۀر دو اثر ه -7

    وحید ـ لیلی و مجنون) اسرارالت2ّ    الطیر ) تذکرة االولیا ـ منطق1

  ) مرصاد العباد ـ روزها4  الدین محمد   ـ زندگانی جالل نامه الهی) 3

  شود؟ یافت می» مراعات نظیر وجناس تام  ،تناقض«هاي  در کدام بیت آرایه - 8

  تر است بحر آتش گر خوانیم به لطف / رفتن به روي آتشم از آب خوش ) زان سوي1

  ایم با تو و چون حلقه بر دریم ایم این چه حالت است / در حلقه ) ما با توایم و با تو نه2

  ) اگر تو جور کنی جور نیست تربیت است / وگر تو داغ نهی داغ نیست درمان است3

  خویشندکه دوستان وفادار بهتر از مرا به علت بیگانگی ز خویش مران / ) 4
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  اند؟ هاي بیت زیر کدام آرایه - 9

  »سیل را نعره از آن است که از بحر جداست / هر که با بحر درآمیخته خاموش شود«

  ) تشخیص، حسن تعلیل، تشبیه، مراعات نظیر2  ) استعاره، اسلوب معادله، تشبیه، تشخیص1

  ات نظیر، حسن تعلیل، تکرار، استعاره) مراع4  ) اغراق، کنایه، اسلوب معادله، جناس3

  کدام است؟» ایهام، حسن تعلیل، تلمیح و تشبیه«هاي  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه -10

  ست لب لعلت / سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودنه االف) خون دل مشتاقان خورد

  بیضاي کلیم بخش مسیح / وي بناگوش چو سیمت ید ب) اي نسیم سر زلفت دم جان

  ج) نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن / مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم

  د) گو مکن شور و مکَن کوه به تلخی فرهاد / که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو

  الف ـ ب ـ ج ـ ) د4  ب ـ الف ـ د ـ ) ج3  ب ـ د ـ الف ـ ) ج2  ج ـ د ـ الف ـ ) ب1

  شود؟ همگی در کدام بیت یافت می» حروف، تشبیه، تضمین نغمۀام، ایه«هاي  آرایه - 11

  شیرین /  که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن قصۀکن آور نه  ) تو شور کوه1

  ) به بوي زلف تو در پیشگاه باد سحر / به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن2

  درخشیدن خورشید در چشمۀ) به زیر زلف پرندین بامداد وصال / تویی چو 3

  شهرم به عشق ورزیدن شهرة) به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ / منم که 4

  بالغی سروده شده است؟ شیوةکدام بیت به  -12

  ) کار عشق از وصل و هجران درگذشت / درد ما از دست درمان درگذشت1

  ) کار، صعب آمد به همت برفزود / گوي، تیز آمد ز چوگان درگذشت2

  داند که سلطان درگذشت ردازد جهان / خاصه میپتو  عشق  فتنۀ) 3

  جوي خون دامان خاقانی گرفت / دامنش چه؟ کز گریبان درگذشت) 4

  ابیات زیر درست است؟ ةدربارکدام گزینه  -13

  ات شود از ششدر ایام، برون اگر ز خود نهی گام برون / مهره خاقانی«

  »م برونتا یک نفست آمدن از کام برون / مرغ تو پریده باشد از دا

  شود. دیده می» تکرار«) در این شعر نقش تبعی 2  دارد.» نهاد«شده نقش مشخص ةواژ) 1

  فعل اسنادي وجود دارد. بیت نخست ) در مصراع دوم4  ) بیت نخست داراي یک جمله مرکب است.3

  در کدام بیت متفاوت است؟» ماند«زمان فعل  -14

  به ماتم آي که خاتم پدید نیست ) اي دل به غم نشین که سالمت نهفته ماند / وي جم1

  کار ماند شست غم او که بر دلم / از بس که زخم هست دگر جاي تیر نیست ) بی2

  ) خاقانی از تو دور نه بر اختیار ماند / دانی که در بال به ضرورت توان فتاد3

  دان چگونه باشد ) پیغام داده بودي گفتی که چونی از غم / آن کز تو دور ماند می4

  ردیف در کدام بیت متفاوت است؟معنی  - 15

  ) ناگاه کودکی گفت دیدم ولی شکسته / در دام زلف یاري افتاد و مبتال شد1

  ) چندان که پیش جستم کم یافتم نشانش / گویی چه حالش افتاد یا رب دگر کجا شد؟2

  ) بردم بدو گمانی کز عشق گشت رسته / مانا که گشت عاشق ظنم مگر خطا شد3

  ببردم رفتم طلب بکردم / پایم به سنگ آمد پشتم ز غم دوتا شد) هر جا که ظن 4
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  کدام بیت متفاوت است؟(پیشین و پسین) در  هاي تعداد وابسته -16

  عشق است و سیم شحنه زین خیزد شحنۀبار خاقانی در این انده / که انده  ) تو باري اشک خون می1

  از کمان چون نشنوي؟غمزة ترکان، کمانکش داشتی / گاه تیرافشاندن آودر کمین ) 2

  ) این  عشق آتشینم دود از جهان برآرد / وین زلف عنبرینت آتش ز جان برآرد3

  اي خاکش معطر ساختیم اي / هم به بوي جرعه ) خاك مجلس بود خاقانی به بوي جرعه4

  قرابت معنایی دارد. ....................جز  ابیات به ۀهمبیت زیر با  -17

  »جا رویم جمله که آن شهر ماست ایم / باز همان ملک بودهایم یار  ما به فلک بوده«

  جا آسودگی خواهی /  که چون صحراي محشر نیست امید پناه این گوشۀ) برآ زین خاکدان گر 1

  ها / بازگشت بوي مشک آخر به آهوي ختاست شود راجع به اصل خویش صائب فرع ) می2

  جا نتواند قدم برداشت از بار گناه اینجانی / که  ) به دیوان قیامت چون شود حاضر گران3

  بینی قفس را آشیان پنداشتیم ا خواهد کف افسوس شد / کز غلطم ) شهپر پرواز4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -18

  نما را زد عقل به دندان / چون تأمل کند این صورت انگشتسرانگشت تحیر بگ) 1

  ها را حل بکند مسئله ) یک بارهم اي عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل2

  باکانه چون صهبا نهی پا را ) اگر خود را به جوش از پستی خامی برون آري / به فرق عقل بی3

  خبران است خبردارتر است ) هر که مست است در این میکده هشیارتر است / هر که از بی4

  بیت تناسب معنایی دارد؟ با کدام» از شبنم عشق خاك آدم گل شد / یک قطره از آن چکید نامش دل شد«بیت  -19

  جا پاي در گل ماند ماند گیر عشق / هر که را چون سرو این ) پا کشیدن مشکل است از خاك دامن1

  سازد جدا ) بود مسجد هر کف خاکم ولی عشق این زمان / در بن هر موي من بتخانه می2

  حاصلی نگر که حضور بهشت را / از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم ) بی3

  ) میل من با طاق ابروي بتان امروز نیست / در ازل معمار دیوار مرا مایل گذاشت4

  با کدام بیت تناسب دارد؟» ناًیقوالً ل له قوالًغی فَطَ هنَّرعون إلی فبا اذها«مفهوم آیه  - 20

  داشتم آوازي اگر می شد از گفتار من / در سخن صائب هم ) جیب و دامان فلک پر می1

  پردة آهستگی است / پنبه به نرمی کند طفل جرس را خموشگو  زهمهر لب هر) 2

  ایم ا سخنی چند چون قلم / مانده است یادگار به هر جا گذشتهم  ) از نقش پاي3

  واري نرمی گفتار در عالم نماند چشمی نماند از مردمی در روزگار / سرمه گوشۀ) 4

  با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟» اي کز تیغ او مجروح نیست دهضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد / کو دل آزا«بیت  -21

    پرست را دهد آتش نمی نکند/ آتش اما ) دنیا به اهل خویش ترحم نمی1

  شود ) روزي که برف سرخ ببارد ز آسمان / بخت سیاه اهل هنر سبز می2

  گران نتوان کشید) زندگی با هوشیاري زیر گردون مشکل است / تا نگردي مست این بار 3

  ) سفر اهل جهان در طلب کام بود / ز سر کام گذشتن هنر مردان است4

  بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ مقابلمفهوم  -22

  »آید از باغ، بوي بهار من و تو دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو / امروز می«

  شود و دود آخر ابر رحمت میسوزان مباش / کاین بخار  نالۀ) ناامید از آه سرد و 1

  ) در غم فردا سرآمد شادي امروز ما / یاد شنبه تلخ بر طفالن کند آدینه را2

  این سبو امروز اگر نشکست فردا بشکندرزیدن ندارد حاصلی / بر سفال جسم ل) 3

  فردا خوش است آیینۀامروز در  چهرةکنند /  چه رفت از عمر یاد آن به نیکی می ) آن4
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  است؟ نادرستبیت در برابر آن  مفهوم کدام - 23

  چو کسی درآمد از پاي و تو دستگاه داري / گرت آدمیتی هست دلش نگاه داري (کمک به دیگران)) 1

  هاي متفاوت معشوق) (جلوه اي چون برگ گل روي دگر داري عاشق / که در هر پرده دیدة) تو را با یک نظر چون سیر بیند 2

  (توصیف زیبایی معشوق) ام چشمم از دمی / تا آن رخ گلگون و آن زلف پریشان دیدهآید گل و سنبل به  ) از خار می3

  (نگاه عمیق عرفا) نظران بر ورق صورت خوبان / خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را ) چشم کوته4

  برابر است؟» اي میهن تنیده یاد تو در تار و پودم میهن اي میهن / بود لبریز از عشقت وجودم میهن« بیتمفهوم کدام بیت با  -24

  ) زمانه کرد چو در بر شعار دین و وطن / شدند مردم مسکین شکار دین و وطن1

  مرد وطن را چنان عزیز شمارد / با دل و جان که شیرخواره لبن را) 2

  سنج فداي وطن شدند بس که همدم زاغ و زغن شدند / مرغان نغمه زها  ) گل3

  / نام پیروزي بنگاشته بر هر سر سنگ شخداایران منزلگه شیران که   خطّۀ) 4

  خورد؟ با ابیات دیگر به چشم می مغایردر کدام گزینه مفهومی  - 25

    ) چو بر کس نماند جهان پایدار / همان به که نیکی بود یادگار1

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

    ق نیکالولیک / زان همه نیکی به است اخباید  ) قول و فعلت نیک می3

 ماند اي دوست گل یادگار من و تو ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می4

  ))4و  3) پایه یازدهم (دروس 3(پایه دوازدهم (درس زبان عربی 

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

  :العمیقۀِ ةِءالقرافهم أنّه محتاج إلی الکتب الّتی أوصیتُه لکی ی حا لیته یتصفّی -26

  کنم تا اینکه بداند که چقدر به خواندن عمیق نیازمند است! ی را که به او توصیه میهای ) اي کاش او ورق بزند کتاب1

  تر احتیاج دارد! او به مطالعه عمیق هایی را ورق بزند که به وي توصیه کردم تا مگر بفهمد که کتاب و) چه بسا ا2

  هایی را که به او توصیه کردم ورق بزند تا بفهمد که او به خواندن عمیق نیازمند است! ) اي کاش او کتاب3

  زد که به او توصیه کردم تا اینکه بداند که او به خواندن عمیق احتیاج دارد! ورق میهایی را  ) کاش او کتاب4

  شهد المرعب ألنّ العدو خَنقَ جمیع األطفال:ملال أقدر أن أصف ذلک ا - 27

  توانم که آن صحنه ترسناك را وصف کنم زیرا دشمن همه کودکان را خفه کرد! ) نمی1

  کرد! ) قادر بر این نیستم که آن صحنه ترسناك را توصیف کنم، چه دشمن همه کودکان را خفه می2

  ا دشمن تمامی کودکان را خفه کرد!) نتوانستم که آن صحنه ترسناك را به وصف بکشم، زیر3

  م، چرا که دشمنان تمامی کودکان را خفه کردند!یهاي ترسناك را توصیف کن که آن صحنه توانیم نمی) 4

  تتدخّل فی موضوعٍ  یعرِّض نفسک للتّهم:  نصحتُک مرّات حتّی ال -28

  ها قرار ندهی! ت) بارها به تو پند دادم تا در یک موضوع دخالت نکنی و خود را در معرض تهم1

  دهد، دخالت نکنی! ها قرار می را در معرض تهمت خودت) بارها تو را نصیحت کردم تا در موضوعی 2

  کشاند، ورود نکنی! ) دوبار به تو پند دادم تا در موضوعی که تو را به معرض تهمت می3

  ها قرار خواهد داد! رض تهمتبه دفعات تو را نصیحت کردم که نباید دخالت کنی در موضوعی که تو را در مع )4

  »:ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون« -29

  شوند! ) فقط قوم کافر از رحمت خداوند ناامید می2  !ان) از رحمت خدا نباید ناامید شوند مگر قوم کافر1

  ) از رحمت خدا ناامید نشدند مگر قوم کافر!4  شوند! فقط از رحمت خداوند ناامید می ان) قوم کافر3

  :ري بلغَ من العمر أکثر من مئۀ سنۀکان عجوز معمرٌ یعیش فی إحدي القُ -30

  کند که عمرش را به بیشتر از صد سال رساند! ) پیرمردي کهنسال در یکی از روستاها زندگی می1

  زیست که بیش از صد سال عمر داشت! تر در یکی از روستاها می ) یک پیرمرد کهنسال2

  کرد که بیش از دویست سال عمر کرده است! روستا زیست می ) پیرمردي کهنسال در یک3

  کرد که بیشتر از صد سال عمر داشت! ) یک پیرمرد کهنسال در یکی از روستاها زندگی می4
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  »:الرّسولَ أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعونُ« -31

  کرد! سرپیچی پیامبرآن فرعون از ) به سوي فرعون پیامبري را فرستادیم، پس 1

  کرد!  نافرمانیفرعون پیامبر از ه سمت فرعون یک پیامبر ارسال کردیم، پس ) ب2

  پیامبر فرستادیم، پس فرعون از آن پیامبر سرپیچی کرد! به سمت) فرعون را 3

  ) به سوي فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون از یک پیامبري طغیان کرد!4

  ن بأهدافه الجمیلۀ: نی هذا اللّاعب ألنّه یحیر المتفرّجیجبیع - 32

  آورد! هاي زیباي خویش به حیرت می آور است، چه او تماشاگران را با گل ) این بازیکن شگفت1

  کند! زده می هاي زیبا شگفت آورد، چرا که او تماشاگران را با گل ) این بازیکن مرا به شگفت می2

  آورد! شاچیان را به شگفت میهاي زیبایش، تما با گل آید، چرا که او ) از این بازیکن خوشم می3

  هاي زیبایش تماشاگران را به حیرت واداشت! او با گل آید، زیرا ) از این بازیکن خوشم می4

  عین الصحیح: -33

  کنی! ما لیس لک به علم: از چیزي که دانشی از آن نداري پیروي نمی فقْ) و ال ت1َ

  نیست! سرگرمیچیزي جز بازیچه و ) و ما الحیاة الدنیا إلّا لعب و لهو: و زندگی دنیا 2

  آمرزد به جز شرك به خدا را! اهللا الذّنوب إلّا الشّرك باهللا: خداوند هر گناهی را می ) یغفر3

  ها در امان هستی! ل: اندیشه کن سپس صحبت کن که از لغزشل) فکِّر ثم تکلّم تسلم من الز4ّ

  : الخطأعین  -34

  کاریم! : گندم را در زمینی که معادل نصف مزرعه است، میفی أرض تعادل نصف المزرعۀ ) نزرع القمح1

2م البالد عملٌ یحتاج إلی السعی: پیشرفت کشور کاري است که به تالش نیاز دارد!) تقد  

  بیند! یري الجمال إلّا الحریۀ: دانشمند، زیبایی را فقط آزادي می العالم ال) 3

  کرد! اش آن غذاي مناسب را جذب می هایمان براي زندگی قطعاً بدن حیاتها:أجسامنا تجذب غذاء مناسباً ل ) إن4َّ

  عین الصحیح:» کند. کند، فراموش می هاي بلوطی را که پنهانش می گاهی سنجاب جاي دانه« -35

  مکان جوزات للبلّوط الّتی دفنها.نجاب قد نسی ) الس2  سی مکان جوز البلّوط الّذي یدفنه.) کان السنجاب ین1

  مکان جوزات البلّوط الّتی یدفنها.) السنجاب قد ینسی 4  وط للجوزات الّتی قد یدفنها.نجاب مکان البلّالس نسیی) قد 3

  ) 36 ـ 42النص التالی ثم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص: ( أ** اقر

راء مناطقُ فیها نباتـات و أشـجار، تَغـذیتُها بمیـاه     أحیانَا فی وسط الصح تُشاهدفی مخلوقات ربنا الرّحمن مظاهر من الجمال و المنفعۀ و الحکمۀ. 

  کالنّخل. مثمرةر)، منها أشجار لعیون المتعددة و اآلبار (جمع بئا

 یضـاً أسابیع. و توجد أ 8أو  6نّها ال تدوم حیاتُها إلّا یۀ بعد األمطار الشّدیدة، إلّا أأنواع کثیرة من األزهار الجمیلۀ فی بعض المناطق الصحراو تَظهرو 

  بعض النباتات ذات األوراق القلیلۀ لکی ال تفقد من الماء بالتبخّر إلّا القلیلَ منه!

، و بذلک تستطیع کلُّها العیش مدة طویلۀ من الزمن! و یمکن زراعـۀ  متراً 50ن األرض، فی عمق أکثر من و بعض النباتات الصحراویۀ أصلها فی باط

ۀ فی قسم من الصها).  أطرافها، بواسطۀ القنوات أو األنابیب (لوله حراء خصوصاًالمحصوالت الزّراعی  

  : الخطأعین  -36

  تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلۀ. ) کلّ األشجار2    ء جافّۀ و ال عینَ فیها.) إنّ الصحرا1

  ألرض.ر فی الصحراء أصلها فی عمق ا) هناك بعض األشجا4  أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أکثر. ) األشجار الّتی لها3

  عین الصحیح: -37

  لها أوراق کثیرة.) ال توجد فی الصحراء أشجار 2    فائدة لبعض األشجار الصحراویۀ. ) ال1

3حراویح4  ۀ کلّها خارجۀ عن إرادة اإلنسان.) حیاة األشجار الصمن الماء الّذي فی باطن األرض لحیاة األشجار الص دۀ.) ال براوی  

  .....................ی الصحراء تعیش مدة طویلۀ ألنّ : إنّ األشجار فالخطأعین  -38

  نزل علیها المطر فی أکثر الفصول.) اهللا تعالی ی2  .اً) بعضها تشرب الماء من باطن األرض حتّی فی أقلّ من سبعین متر1

  اة بعضها بواسطۀ العیون و اآلبار.) حی4  ها قلیلۀ فال تحتاج إلی ماء کثیر.) أوراق بعض3
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  .....................: یمکن أن نحصل فی الصحراء علی طأالخعین  - 39

  األشجار المثمرة بمساعدة العیون. )2    مال.) النّباتات النّافعۀ الّتی لها ج1

  ۀ أو ثمانیۀ أسابیع.تی دوامها ستّ) األزهار بسبب األمطار ال4ّ  عیۀ بواسطۀ القنوات أو األنابیب.) المحصوالت الزّرا3

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

  »:تُشاهد« -40

  ـ مجهول / فعلٌ و الجملۀ فعلیۀٌ») تفاعل«) مضارع ـ مزید ثالثی (من وزن 1

  »مناطق«) مضارع ـ مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ش هـ د) ـ معلوم / فعلٌ و فاعله 2

  فعلٌ مجهول  » / مفاعلۀ«دره ، و مص»فاعل«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثی (من وزن 3

  ) فعل مضارع ـ للغائبۀ ـ مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ش هـ د) / فعل و فاعله محذوف، و الجملۀ فعلیۀٌ  4

  »: تَظهر« -41

  ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ1

  »زهاراأل«) مضارع ـ للغائبۀ ـ مجرّد ثالثی (مصدره: ظُهور) / فاعله 2

  و الجملۀ فعلیۀ» أنواع«) مضارع ـ للغائبۀ ـ مجرّد ثالثی / فعل و فاعله 3

  »أنواع«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مجرّد ثالثی (مصدره: إظهار) / فعل و فاعله 4

  »:مثمرة« -42

  »أشجار«مر) / صفۀ للموصوف مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل (فعله: ثَ )1

  »النخل«إثمار) / صفۀ للموصوف ) اسم ـ مؤنّث ـ اسم فاعل (مصدره: 2

  »أشجار«للموصوف  ) اسم ـ مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفۀ3

  ) مفرد مؤنّث ـ معرفۀ (علم) ـ اسم فاعل (فعله: أثمر) / صفۀ، و الموصوف: أشجار4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

1نَبرَةٌ تَختَلَ ) العشَج رازِیلیالبنْ  فلینَ الکَالم2ِ  باقی األشجارِ  ع سانَکل دوع (  

3ن الکُتُبِال تُ ) إنَّ التَّجارِب4    غنینا عإلّا النَّشاطَ) ال تُشاه هیاتفی ح د  

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

  : الخطأعین  -44

  لتّجمع و الدوران حول شیء: االلتفاف) ا2  نا: المواصفاتل) األوضاع و األحوال الّتی نشاهد حو1

  ) شخص یکتب مقاالت فی الصحف: الصحفی  4  ئ) بحرٌ یعادل ثلث األرض تقریباً: المحیط الهاد3

  عین الصحیح فی التّرادف: -45

1 2  سبۀ)ار: (قاسیۀِ) والدي عاش فی ظروف من هذا الکتاب: (أفضل) بهضأ) ما شاهدت  

  )  مستورتحت لسانه: ( وءمخب) إنّ اإلنسان 4  عالٍ: (تُحدث) بصوت نالِّمکتُ ةذ) األستا3

  کرة: نعین ما فیه توصیف لل -46

  مررت بکافرٍ و دعوته إلی سبیل الرب.) 2  جرة تعطی أثماراً و تنمو بسرعۀٍ.) هذه الش1ّ

  .لوماً نافعۀها فتتعلَّم منها عأتقرب صحیفۀٍ ) ر4  منها. نستفید) البذور تحتوي خواصاً ف3َ

  :محذوفاًعین المستثنی منه  -47

  مل کلّ شخصٍ واجبه إلّا المشاغب.) یع2    لم یحترق البیت إلّا نافذة صغیرة.) 1

3زمیلیإلّا  ائبالحق ثمن میذ) دفع التّال4  وق إلّا ذلک القمیص.) ما اشتریت من الس.  

  معناه اسم اإلشارة: » ال«عین حرف  - 48

1 ون علیه. بصیرٌ و المؤمنون یتوکّل) إنّ اهللا2  بسرعۀٍ. مفکّرٍ و المفکّر أرشدنی راءآ) سمعت  

  العلم. کشفها) هناك أسرار غامضۀ و لم ی4  رنی حقّاً.الفلم و ذلک الفلم حی) أخذت 3

  الفارسی:  عین مضارعاً معادالً لاللتزامی -49

  إلی البیت ثم تمارسین واجباتک. ) ترجعین2  یشعرون بالتعب. شباب یمشون و هم ال) ال1

  ساعد األساتذة فی تعلیم العربیۀ.) أکتب مقالۀً ت4  لفیناً فی البحر یلعب مع األطفال.) رأیت د3
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  عین ما فیه معرّف بالعلم:  -50

  سریع فی السیر و یحب الجوزات. ) السنجاب2    ثُ محسناً ینفق أمواله للفقراء.حد) ا1ُ

  یناً ألنّه صدیقی العزیز.ساعد حساُ) 4  .أخی األکبر و هو مهندس زراعی) هذا 3

  ))6تا انتهاي درس  4) ـ پایه یازدهم (درس 8و  7(پایه دوازدهم (دروس دین و زندگی 

  با کدام عبارت شریفه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟» این درگه ما درگه نومیدي نیست / صد بار اگر توبه شکستی باز آ«این بیت که  - 51

  »ان اهللا یحب التوابین) «2  »فَسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل) «1

  »هل التائب من الذنب کمن ال ذنب) «4    »یحب المتَطهرّین) «3

  این بیان ایشان همراه با نزول کدام آیه شریفه بوده است؟ وت چیست؟ پیروان امام علی (ع) در روز قیام تعبیر رسول خدا (ص) از - 52

  »البریۀاولئک هم خیر ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات «) اهل بهشت ـ 1

  »ۀان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البری«) اهل نجات ـ 2

  »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«) اهل بهشت ـ 3

  »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«) اهل نجات ـ 4

  حکم هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -53

  براي مردم گرایی در پوشش لف) دوري از مدگرایی و تجملا

  هاي ملی ب) شرکت در جشن

  هاي اجتماعی به منظور اشاعه معارف اسالمی ایجاد شبکهج) 

  ) واجب ـ مستحب ـ مستحب4  ) واجب ـ جایز ـ واجب3  ) مستحب ـ مستحب ـ واجب2  ) مستحب ـ جایز ـ مستحب1

  فرمایند؟ دارد و در مورد علت این دستور چه می بر حذر می رذیلتبه کدام از آلودگی را  امام خمینی (ره) تمام مسلمانان جهان -54

  »به حقیقت اسالم ایمان دارید«) اختالفات و هواهاي نفسانی ـ 2  »ایمان داریدبه حقیقت اسالم «ها ـ  ) وابستگی به ابرقدرت1

  »شما داراي همه چیز هستید« الفات و هواهاي نفسانی ـ) اخت4  »شما داراي همه چیز هستید«ها ـ  ) وابستگی به ابرقدرت3

  دهد؟ شود، چیست و رسول خدا (ص) این مژده را به چه کسانی می علت آنکه با توبه همه گناهان حتی شرك آمرزیده می -55

  شکنند. مکرراً توبه خود را میکارانی که  ـ معصیت» ال تقنطوا من رحمۀ اهللا) «1

  داند. را بندگان خود می ـ ظالمانی که خدا آنان »حمۀ اهللاال تقنطوا من ر) «2

  شکنند. کارانی که مکرراً توبه خود را می ـ معصیت» انه هو الغفور الرحیم) «3

  داند. را بندگان خود می ظالمانی که خدا آنانـ » انه هو الغفور الرحیم) «4

باشد و ایشان با کدام کالم خود اذعان مردم  یت و رسالت خویش میبخش وجود نازنین رسول خدا (ص) در اتمام مأمور کدام عبارت قرآنی، گرمی -56

  را طلب کردند؟ نبويبه والیت 

  »من کنت مواله فهذا علی مواله«ـ » بلغ ما انزل الیک من ربک) «2  »من کنت مواله فهذا علی مواله«ـ  »و اهللا یعصمک من الناس) «1

  »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«ـ » بلغ ما انزل الیک من ربک) «4  »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«ـ » و اهللا یعصمک من الناس) «3

بـه ترتیـب بیـانگر کـدام یـک از      » ن ایشـان تـرین معلـم قـرآن بـود     بزرگ«و  »قرآن مقرر کرد کسانی را براي کتابترسول خدا (ص) «اینکه  -57

  هاي ایشان است؟ مسئولیت

  ) دریافت و ابالغ وحی ـ دریافت و ابالغ وحی2  ) دریافت و ابالغ وحی ـ مرجعیت دینی1

  ) مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی4    ) مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی3

  ؟الهی کدام گزینه صحیح است احکامها و دالیل خاص  در مورد توجه به حکمت -58

  است.  گر حقیقی مردم است پیش از خطرات هشدار داده جایی که خدا نصیحت ) از آن1

  است. کشف شدهالهی  هاي حکمتگیري در اجراي دستورات الهی  ) مبناي تصمیم2

  توان به حکمتی از احکام پی برد. جا که علم الهی مبناي احکام الهی است نمی ) از آن3

  شمند است.ام الهی، تالشی خوب و ارز) استفاده از علوم مختلف در فهم احک4
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  کدام کالم هویدا است؟در این درجه از دلسوزي ایشان در هدایت مردم  و غصه و اندوه فراوان رسول خدا (ص) تابع کدام عامل است - 59

  »هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید بدي«ـ » رنج شما براي او سخت و دشوار است) «1

  »پیش من بازگو نکنید هاي یکدیگر را بدي«ـ » آورند اینکه برخی ایمان نمی) «2

  »کرد زده و سرگشته را درمان می غفلتبیماران «ـ » رنج شما براي او سخت و دشوار است) «3

  »کرد زده و سرگشته را درمان می بیماران غفلت« ـ» آورند اینکه برخی ایمان نمی) «4

  ؟تهاي شیطان در ممانعت از توبه اس هر یک از موارد زیر مرتبط با کدام یک از حیله -60

  گناه لوثدر الف) به یک باره دیدن خود 

  »کنم دي توبه میوزبه « ب)

  »گناه کن و بعد توبه کن«ج) 

  یوس ساختن انسانأ) به تاخیر انداختن توبه ـ نا امید کردن از رحمت الهی ـ م1

  ـ به تاخیر انداختن توبه   تسویف) به تاخیر انداختن توبه ـ 2

  ـ نا امید کردن از رحمت الهی ـ به تاخیر انداختن توبهگام کشاندن به سوي گناه  به ) گام3

  ـ مأیوس ساختن انسان تسویفگام کشاندن به سوي گناه ـ  به ) گام4

کـدام عبـارت   » ؟شود که خداوند هدفی را براي ارسال پیامبر خود تعیین کند ولی ابزار و شیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد آیا می«اگر بگوییم  -61

  ي ما خواهد بود؟پاسخگو هشریف

  »م آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلکالم تر الی الذین یزعمون انه) «1

  »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان) «2

  »تهاهللا اعلم حیث یجعل رسال«) 3

  »بنی االسالم علی خمس علی الصالة و الزکاة و الصوم و الحج...) «4

  باشند؟ پاداش چه میها  هاي ابدي الهی چیست و این نعمت متعال در قرآن کریم از نعمت توصیف خداوند -62

  ـ اعمال دنیوي مستمر» نه چشمی دیده نه گوشی شنیده) «2  ـ نیکوکاري بندگان» نه چشمی دیده نه گوشی شنیده) «1

  ـ اعمال دنیوي مستمر» هاست مایه روشنی چشم هایی که پاداش) «4  ـ نیکوکاري بندگان» هاست ی چشمهایی که مایه روشن پاداش) «3

باید مشخص شود کدام است » رکت کندچه مسیري باید ح در جامعه اسالمی پس از رحلت رسول خدا (ص)«اولین موردي که در پاسخ به سوال  -63

 کند؟ گري همه جانبه قرآن کریم کدام فرض را در این باره باطل اعالم می هدایت و

  ص) رهبري مسلمانان به عهده کیست؟ ـ قرآن در این باره سکوت کرده است.) بعد از رسول خدا (1

  ها را اعالم کرده است. بعد از رسول خدا (ص) رهبري مسلمانان به عهده کیست؟ ـ قرآن پایان تمامی مسئولیت ) 2

  وت کرده است.پذیرد؟ ـ قرآن در این باره سک هاي ایشان پایان می ) با رحلت پیامبر (ص) کدام یک از مسئولیت3

  ها را اعالم کرده است. پذیرد؟ ـ قرآن پایان تمامی مسئولیت هاي ایشان پایان می ) با رحلت پیامبر (ص) کدام یک از مسئولیت4

  باشد؟ رعایت کدام نکات در بازگشت به سوي خدا به ترتیب سبب محبوبیت نزد خدا و نزد رسول او می -64

  ) ایمان و عمل صالح به دنبال توبه ـ توبه در دوره تحول و دگرگونی2  به با پشیمانی قلبی ) ایمان و عمل صالح به دنبال توبه ـ تو1

  توبه در دوره تحول و دگرگونی ) تکرار حقیقی و واقعی توبه ـ4  توبه با پشیمانی قلبی ) تکرار حقیقی و واقعی توبه ـ3

  شد و کسانی که تابع این شرط باشند از چه امتیازي برخوردارند؟با رحمت و فضل الهی چه می جواراز منظر قرآن کریم، شرط استقرار در  -65

  »لنهدینهم  سبلنا«) ایمان و عمل صالح ـ 2  »لنهدینهم سبلنا«) گرایش و استمساك به خدا ـ 1

  »مستقیماً اًصراط الیهیهدیهم «) ایمان و عمل صالح ـ 4  »مستقیماً اًصراط الیهیهدیهم «) گرایش و استمساك به خدا ـ 3
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  هاي خویش است؟ یک از مسئولیت نامبارك عدم عصمت پیامبر خدا در کدام موالید» اعتمادي مردم به دین بی« و» کردندر عمل  ممراهی مردگ« -66

  ) مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی2  ) مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی1

  ) والیت ظاهري ـ مرجعیت دینی4  ) والیت ظاهري ـ دریافت و ابالغ وحی3

  از خداوند متعال اعطاي چه مقاماتی به هارون بود و ظرف زمانی این درخواست کدام است؟است حضرت موسی (ع) درخو -67

  و وصی ـ زمانی که موسی (ع) به مقام نبوت مبعوث شد. ) مشاور1

  ) پشتیبان و شریک در امر هدایت ـ زمانی که موسی (ع) به مقام نبوت مبعوث شد.2

  خداوند موسی (ع) را مامور مبارزه با فرعون کرد.و وصی ـ زمانی که  ) مشاور3

  ) پشتیبان و شریک در امر هدایت ـ زمانی که خداوند موسی (ع) را مامور مبارزه با فرعون کرد.4

  باشد؟ هاي اهل بیت (ع) براي فائق آمدن بر چنین معضالتی چه می باشد و یکی از توصیه مبناي سبک زندگی اقتصادي رایج در غرب چه می - 68

  »جرالمت«توجه بیش از حد به رفاه ـ ) 2  »جرالمت«با افزایش فاصله طبقاتی ـ  اندوزي ) ثروت1

  »هالفق«توبه بیش از حد به رفاه ـ  )4  »هالفق«با افزایش فاصله طبقاتی ـ  اندوزي ) ثروت3

  باشد؟ خ ایشان در این مدت به مسلمانان چه میام شامقرآن کریم براي تأسی از مق دار حکومت اسالمی بودند و سفارش مرسول خدا (ص) چه مدت پرچ - 69

  ت کنند.ا) سیزده سال ـ ایمان به خدا را کثیراً مراع2  ) ده سال ـ ایمان به خدا را کثیراً مراعات کنند.1

  هند.) سیزده سال ـ امید به آخرت را سر لوحه کار خود قرار د4  ) ده سال ـ امید به آخرت را سر لوحه کار خود قرار دهند.3

  ؟نماید و سرآغاز این کار کدام است قرآن کریم چه کسی را به عنوان رستگار حقیقی معرفی می -70

  ـ عمل به دستورات الهی» بنیاد خود را بر تقواي الهی و خشنودي خدا نهاده) «1

  ـ توبه از گناهان» بنیاد خود را بر تقواي الهی و خشنودي خدا نهاده) «2

  ـ عمل به دستورات الهی» دهر کسی خود را تزکیه کر) «3

  ـ توبه از گناهان» هر کسی خود را تزکیه کرد) « 4

  ؟اند ترین پایه به کار برده ان چه تعبیري را براي مهمبر آن استوار است، کدام است و ایشاي که اسالم  بنابر کالم امام باقر (ع) دو پایه از پنج پایه -71

  گونه که به آن دعوت شده است. عوت نشده آنـ به چیز دیگري د» علیِ الصالة علی خمسٍ) «1

  ـ اهمیت آن به اندازه هر چهار پایه دیگر است.» علیِ الصالة علی خمسٍ) «2

3» ( گونه که به آن دعوت شده است. ـ به چیز دیگري دعوت نشده آن» الصومالزکاة و  

  ـ اهمیت آن به اندازه هر چهار پایه دیگر است.» الزکاة و الصوم) «4

  آوایی دارد؟ با کدام عبارت شریفه هم» علی مع الحق و الحق مع علی«یت نبوي روا - 72

  »بینم تو هم میبینی شنوي و آنچه را من می شنوم تو هم می گمان آنچه را من می بی) «1

  »مرد و شیعیان او رستگارنداین ) «2

  »باشی راه خیر می هر آینه برتو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو ) «3

  »ترین شما نزد خداست. این مرد بهترین شما در رعایت مساوات و ارجمند) « 4

  صعوبت و سهولت در جلوگیري از گناهان اجتماعی به ترتیب تابع چه عواملی است؟ -73

  هاي اساسی و زیربنایی نتیجه ماندن اقدامات دلسوزان ـ فعالیت ) بی1

  هاي اساسی و زیربنایی لیتهاي مالی و جانی بزرگان ـ فعا ) از دست رفتن سرمایه2

  نتیجه ماندن اقدامات دلسوزان ـ حساسیت اولیه مردم در برابر گناهان ) بی3

  هاي مالی و جانی بزرگان ـ حساسیت اولیه مردم در برابر گناهان ) از دست رفتن سرمایه4

  در شرایطی خاص چه بود؟» تونَ الزکاةَ و هم راکعوِنَیمونَ الصالةَ و  یؤیق ه و الَّذینَ آمنوا الَّذینَاهللاَ و رسولُ مکلیانّما و« دلیل نزول آیه شریفه  -74

  زمان خود را بشناسند.  ) مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) و حتی در عصر غیبت امام و ولی1

  شوند. ) امام علی (ع) و یازده فرزند ایشان به عنوان جانشین راستین رسول خدا (ص) معرفی می2

  الم والیت امام علی (ع) را به غایبان برسانند و با ایشان بیعت کنند.) حاضران اع3

  طور کامل مرتفع گردد. ) امکان کتمان والیت امیرالمومنین (ع) به4
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 امیه در این راستا چه بود؟ شراب و قمار چیست و عملکرد عمومی جامعه در زمان بنیدیدگاه قرآن کریم، در مورد  -75

  طالق براي مردم ـ نسیان قبح این دو عملاال ) دو گناه بزرگ و زیان علی1

  مردم ـ زشت دانستن ارتکاب به آن دوطالق براي اال) دو گناه بزرگ و زیان علی 2

  آلود براي مردم ـ نسیان قبح این دو عمل ) عوامل سودآور و گناه3

  مردم ـ زشت دانستن ارتکاب به آن دوآلود براي  ) عوامل سودآور و گناه4

 کتاب کار)) 2و درس  2))/ پایه یازدهم (درس 79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2(پایه دوازدهم (درس  زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- Think of being an astronaut; what ..................... you do? 

1) would 2) will 3) did 4) can 

 

77- Imagine ..................... next to an ocean where there are a lot of trees! Wouldn’t that be wonderful? 

1) living 2) to live 3) that live 4) yourself to live 

 

78- He’s really looking forward ..................... to your birthday party. Can I bring him with me? 

1) to inviting 2) to invite 3) to being invited 4) to be invited 

 

79- She’s been watching TV since the guests ..................... . They may think that she isn’t polite. 

1) have arrived 2) arrived 3) were arriving 4) were arrived 

 

80- Healthy eating is much ..................... these days, and several books have been published to meet growing 

popular interest. 

1) directed 2) discussed 3) balanced 4) predicted 

 

81- When I asked him where Ali had gone he said he didn’t have a ..................... .  

1) wisdom 2) scale 3) format 4) clue 

 

82- Your car’s in good condition but you should ..................... the spare tyre. 

1) deliver 2) transfer 3) replace 4) convert 

 

83- Problems occasionally arise when individuals ..................... a great deal of refined sugar because this is fuel food 

that has no B vitamins at all.  

1) transmit 2) convert 3) monitor 4) consume 

 

84- He wanted to have a ..................... of income after his retirement; until then he wouldn’t require additional money. 

1) source 2) demand 3) commerce 4) resource 

 

85- In October 1995, the potato became the first vegetable to be grown in space. The technology was developed with 

the goal of feeding astronauts on long space voyages, and eventually feeding future space ..................... .  

1) volumes 2) colonies 3) treasures 4) issues 

 

86- You can ..................... the Web daily for ideas and download interesting articles from newspapers, magazines, etc. 

1) browse 2) surround 3) renew 4) replace 

 

87- There is a Chinese proverb which states that if you want your children to enjoy a quiet life, let them 

..................... a little hunger and a little cold. 

1) infect 2) claim 3) vibrate 4) suffer 
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Part B: Cloze Test 

Although buses have always been most significant as a means of city transport, their field of operation began to 

extend to rural areas. In Britain, a large …(88)… of rural buses was developed, and by the 1950s, …(89)… was 

the maximum time for bus travel, almost every village had a regular bus service. However, as more and more 

people received private cars, bus travel dropped …(90)… . Inter-city bus services …(91)… many passengers 

following the cutback in railway …(92)… from the 1960s onwards. Local community bus services, however, 

particularly in remote country areas, have been seriously reduced.  

 

88- 1) project 2) network 3) volume 4) source 

 

89- 1) which 2) when 3) it 4) there 

 

90- 1) briefly 2) deeply 3) sharply 4) specifically 

 

91- 1) woke up 2) picked up 3) looked up 4) turned up 

 

92- 1) processes 2) phases 3) successes 4) services 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1:  

Astronauts are people who travel in space. The word “astronaut” means “star traveller”. The Russians call 

such people “cosmonauts”. A Russian cosmonaut, Yuri Gagarin, was the first person to journey into space, 

travelling once around the Earth on 12 April 1961 in an orbit that lasted about 90 minutes. The first American 

astronaut to circle the Earth was John Glenn, who made a three-orbit journey in February 1962.  

The early space missions were dangerous, for no one knew at the time how human beings would bear the 

stresses of space flight. Today manned space flight has become almost routine. Astronauts regularly fly into 

space and are able to remain there for months at a time without suffering permanent harm. But dangers still 

exist. Several Russian and United States spacemen have died over the years. One of the worst disasters was in 

1986, when seven United States astronauts died as their space shuttle Challenger exploded shortly after lift-off.  

The early manned spacecraft, such as Mercury, Gemini, and Apollo in the United States and Vostok in Russia, 

were small and had restricted crew rooms. Also they could be used only once. The Russians use relatively small 

“once-only” craft called Soyuz to carry their cosmonauts to and from orbit. In orbit, however, the cosmonauts 

find larger accommodation in a space station known as Salyut. American astronauts now travel into space in 

the space shuttle. They fly in a delta-winged orbiter, which looks much like an airliner.  

 

93- The passage mainly deals with ..................... .  

1) a brief history of space travel  

2) risks involved in space travel 

3) a comparison between early spaceships and modern ones 

4) the competition between Russia and the U.S. in space travel 

 

94- The first human space flight ..................... .  

1) was made in one spring in the 20th century 

2) took about 90 minutes from and to the Earth  

3) was a failed mission in that it involved a one-orbit journey 

4) was made by the same person who made the second journey in 1962 

 

95- All of the following are the names of some spaceships EXCEPT ..................... .  

1) Soyuz 2) Mercury 3) Apollo 4) Salyut 

 

96- It can be understood from the passage that the failure of the spacecraft Challenger is referred to as the worst 

space disaster because of ..................... . 

1) the expense of building the spaceship 2) its explosion earlier than predicted  

3) the number of people who lost their lives  4) its highly important space mission 
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Passage 2:  

To obtain power from the sun’s rays is to use nuclear power developed at no expense in a laboratory 93 million 
miles away. For the bright energy of the sun is maintained by nuclear transformation of chemical elements 
occurring in the sun’s interior at temperatures of many million degrees, and at pressures of many million 
atmospheres. The resources of Solar power are enormous. If 100 percent efficiency could be secured in the 
transformation of radiant solar energy into mechanical work, a horsepower per square yard of ground surface 
would be available under cloudless skies. The expense of collecting solar energy still prevents its competition 
with the usual power sources. Yet, unless the vague promise of safe thermonuclear power from oceans becomes 
realized, solar power must supply the enormous and growing requirements of children within two centuries. 
Because the ground sources (coal, oil and uranium) may be used up soon, they will become more costly than 
solar power.  
 

97- According to the reading, what do we need to produce solar energy? 
1) thermonuclear power sources 2) a constant resource of chemicals  
3) something like a laboratory millions of miles away 4) a cloudless sky at temperatures of enormous degrees 
 

98- The writer points out that solar energy is not used on a large scale ..................... .  
1) though it is clean and safe 
2) because the expense of controlling it is enormous 
3) because it can create some dangers to the environment 
4) since it is costly and less cost-effective than other sources of energy 
 

99- Which of the following is the best topic for the reading? 
1) Solar Energy: an Impossible Energy Source 2) Solar Energy: Facts and Realities 
3) Expenses of Using Solar Energy 4) Different Sources of Energy 
 

100- According to the reading, an alternative to solar energy can be ..................... .  
1) ocean thermonuclear power 2) energy from fossils 
3) radiant energy  4) nuclear power 
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    ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )22/12/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )14تا انتهاي درس  10) ـ یازدهم (از درس 14تا انتهاي درس  12دوازدهم (از درس   فارسیفارسی

 )6و  5) ـ یازدهم (دروس 52تا انتهاي صفحه  4و درس  3دوازدهم (درس   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 )9درس  تا انتهاي 7) ـ یازدهم (از درس 9و  8هاي  دوازدهم (درس  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 )12تا انتهاي درس  9) ـ یازدهم (از درس 10و  9دروس  2دوازدهم (بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب کار) 3و درس  3ـ یازدهم (درس  88تا انتهاي صفحه  3درس   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 ) 2و فصل  1درس  1) ـ یازدهم (فصل 5دوازدهم (فصل   ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 )7و  6هاي  ) ـ یازدهم (فصل6ل دوازدهم (فص  شناسیشناسی  زیستزیست

 7و  6فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)
تا ابتداي مدل اتمی  4از ابتداي بازتاب موج تا انتهاي فصل ـ فصل  3دوازدهم (فصل 

 تا ابتداي القا) 3رادرفورد ـ بور) ـ یازدهم (فصل 

  شیمیشیمی
(تا  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3دوازدهم (فصل 

 ) تا انتهاي فصل)75از ابتداي غذاي سالم (صفحه  2)) ـ یازدهم (فصل 100صفحه 

  حسابانحسابان
)) ـ یازدهم 126الی  84(صفحه  1درس  5/ فصل  3و  2دروس  4دوازدهم ( فصل 

 )170الی  118صفحه  7و  6)) ـ دهم (فصل 90الی  71(صفحه  3(فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 3) تا انتهاي فصل، فصل 50از ابتداي سهمی (صفحه  3س در 2: فصل 3هندسه 

  69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1درس 

 3و فصل  47از ابتداي معرفی یک نماد صفحه  2درس  2ریاضیات گسسته: فصل 

  )62تا ابتداي مربع التین (صفحه  1درس 

   3: فصل 2هندسه 

 4و  3آمار و احتمال: فصل 

  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)
تا ابتداي طیف  5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4دوازدهم (فصل 

 )3خطی) ـ یازدهم (فصل 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
 2) ـ یازدهم (فصل 1درس  3) و فصل 69از ابتداي (صفحه  2درس  2دوازدهم (فصل 

 )1درس  3و فصل  3درس 

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدهم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 5و  4بخش   اقتصاداقتصاد

  10ـ  7ـ  4ـ  1) ـ یازدهم: دروس 9و  8دوازدهم (دروس    علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )15تا انتهاي  11) ـ یازدهم (از درس 8و  7دوازدهم (دروس   شناسیشناسی  جامعهجامعه

 )14ي تا انتها 10) ـ یازدهم (از درس 9و  8دوازدهم (دروس   تاریخ تاریخ 

 )10تا انتهاي  7) ـ یازدهم (از درس 5دوازدهم (درس   جغرافیاجغرافیا

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
)) ـ فلسفه یازدهم 77تا آخر صفحه  59(از صفحه  9و  8فلسفه دوازدهم (دروس 

 10و  9) ـ منطق دهم: دروس 10و  9(دروس 

 8و  7دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیصی صی اختصااختصاآزمون 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  ردیف

  یقهدق 30  116  101  16  حسابان  1

  دقیقه 18  131  117  15  هندسه   2

  دقیقه 19  145  132  14  ریاضیات گسسته  3

  دقیقه 43  180  146  35  فیزیک  4

  دقیقه 30  210  181  30  شیمی  5

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید. مراقبین آزمونجهت 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. یوي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع مـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//11جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  سیروس نصیري  حسابان

  امیر هویدي ـ طلوعی  هندسه 

  امیر هویدي ـ طلوعی  ریاضیات گسسته

  یاب علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  گروه مؤلفان علوي  شیمی

 

  

  

  :فنی و تولیدگروه 
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  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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) ـ پایه دهم 36الی  29(صفحه  5))) درس 6الی  1(صفحه  1(درس  1(فصل  )) ـ یازدهم110الی  71(صفحه  4حسابان (پایه دوازدهم (فصل 

  )))27الی  1صفحه ( 1(فصل 

اگر -101
x

f (x) f ( )
lim

x




22

2
4

4
،باشد

x

f ( ) f ( h)
lim

h

 2 2



 

  است؟ چقدر

1 (16  2 (16-  3 (4  4 (4-  

]در بازه x قابل با افزایش مقادیردر شکل م -102 , ]5  کند؟ چگونه تغییر می تابع، مقدار مشتق  

  ) افزایش ـ کاهش1

  ) افزایش ـ کاهش ـ افزایش2

  ) کاهش ـ افزایش3

  ) کاهش ـ افزایش ـ کاهش4

اگر - 103
x

f (x)
lim

x




4

5
8

4 
fباشد عرض از مبدأ خط مماس بر تابع (x )A در نقطه( , )4  کدام است؟5

1 (59  2 (43  3 (73  4 (37  

fبا توجه به شکل  -104 ( ) f ( )1   کدام است؟ 1

1 (2   

2 (1   

3 (4   

4 (4-  

fتابع اي لحظهآهنگ  - 105 (x) x
x

  


1
4

1
x در لحظه   چقدر است؟ 

1(
1

4
  2(

1

4
  3(

1

2
  4(

1

2
  

fتابع -106 (x) x x  
3 3 24 }مجموعه نقاطدر  3 , , } 1 مشتق ندارند. حاصل   کدام است؟  

  3) 4  -3) 3  -2) 2  ) صفر1

fاگر - 107 (x) x | x |  2 2 باشد، حاصل 4
h

f ( h) f ( )
lim

h

 2 2



  کدام است؟ 

 ) صفر4  2) 3  4) 2  6) 1

fنمودار تابع -108 (x) ؟نیستپذیر  به صورت زیر است. این تابع در چند نقطه از نقاط مشخص شده، مشتق  

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

fاگر -109 (x) g(x) x  شده ساده 3
f (x) g (x)

f (x) g(x)

 
 ؟است کدام 

1(x3    2(
x

3
    3(

x

3
    4(x   
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بر تابع مماسمعادله خط   -110
x

f (x)
x x




 2

3 4

2 3 2
 کدام است؟ 1اي به طول در نقطه 

1(y x 4 5  2(y x 4 5  3(y x  4 5  4 (y x  4 5 

اگر -111
h

f ( h) f( )
lim

h

 


3 3
6


fمقدار مشتق  ( x)4 xبه ازاي 5  1 کدام است؟ 

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

yعبارت مشتق -112 sin xcos x cos xsin x 4   کدام است؟ 4

1(cos x5  2(sin x5  3(cos x5 5  4(cos x5 5 

n(Aه دلخواه باشند ودو مجموع Bو  Aاگر  -113 B) n(B) n(A) 7 گاه حاصل ، آن
n(A B)

n(A B)3




 کدام است؟ 

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

ي عددي (حسابی) که بیست جمله دارد، اگر مجموع پنج جمله اول، دو برابر مجموع پنج جمله آخر باشد، در صـورتی کـه جمـالت را     یک دنباله - 114

  ادامه دهیم، چندمین جمله آن صفر است؟

1(a30  2(a31  3(a32  4(a33 

 کدام است؟باشد. مجموع پنجاه جمله اول این دنباله  می 55و مجموع پنج جمله اول آن  955مجموع پنج جمله آخر یک دنباله حسابی  -115

1 (5500  2 (5050  3 (5005  4 (5000 

)اگر نقطه - 116 , )4 xرأس یـک مربـع و خطـوط    1 y a 3 xو 2 y 2 3  کـدام  aبـراي  معـادالت دو ضـلع آن باشـند، مقـادیر ممکـن       2

a)است؟ ) 10   

 1و  9) 4  -1و  4) 3  1و  19) 2  -1و  19) 1

  ))2))) ـ پایه یازدهم (فصل 53داي انتقال محورها (صفحه تا ابت 3(درس  2پایه دوازدهم (فصل ( هندسه

4در یک بیضی فاصله کانونی  -117 و خروج از مرکز 5
5

3
 ، فاصله یک کانون از یک رأس غیر کانونی کدام است؟باشد می 

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

)نقطه - 118 , )3 مرکز یک بیضی است. اگر نقاط( , )5 )و 3 , ) 1 هاي این بیضی کدام است؟ روي این بیضی قرار داشته باشند، مختصات یکی از کانون  

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

4در بیضی زیر فاصله دو کانون برابر -119 ایم. اگـر از   را مماس بر بیضی رسم کرده dروي بیضی خط  Mاست. از نقطه  8و طول قطر کوچک برابر  5

NFقطع کند. حاصل Nرا در  dتا خط  رسم کنیم MFخطی موازي  Fنقطه MF  کدام است؟  

1(8 5    

2 (8  

3 (12  

4 (16  
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به کـانون   ترین رأس بیضی تا نزدیک Mقطع کند. فاصله  Mبه قطر بزرگ بیضی را در ایم تا دایره  کردهعمودي بر محور کانونی رسم  Fاز کانون  -120

F کدام است؟  

1 (b  2(a(a c)2    3(a ab22 2    4(ab c 2    

  کدام است؟ FBFطول قطر بزرگ دو برابر طول قطر کوچک است. اندازه زاویه مقابلدر بیضی  -121

  

1(60  

2(30  

3(120    

4(150    

  

Fها از نقطه که فاصله آن مکان هندسی نقاطی -122 ( , ) 3  ها از خط برابر فاصله آنx  3 است، کدام است؟  

1(y x 2 12     2(x y 2 12    3(x y2 12    4(y x2 12    

  واحد است. فاصله کانون تا رأس آن کدام است؟ 16واحد و قطر دهانه آن  8عمق یک آینه معمولی در مرکز آن  -123

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

yاگر خط هادي سهمی -124 mx24 ،x  1  باشد، مقدارm کدام است؟  

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

  ؟نداردکدام تبدیل نقطه ثابت  -125

  ) تجانس4  ) انتقال3  ) دوران2  ) بازتاب1

  است. محور بازتاب کدام است؟ ACبازتاب قسمتی از ضلع  ABضلع  ABCدر مثلث  -126

  BCف ) عمودمنصAH  4) ارتفاع AD  3) نیمساز AM  2) میانه 1

 Mاسـت. اگـر   Mمجـانس نقطـه    M، نقطهkاست. با همین مرکز و نسبت Mمجانس نقطه  M، نقطه kو نسبت  Oدر تجانس به مرکز  -127

  باشد، نسبت تجانس کدام است؟ Oبه مرکز  در تجانس Mمجانس 

1(kk    2(
k

k
    3(

k

k


    4(

kk

1
    

  تر کدام است؟ س معکوس از مرکز دایره بزرگفاصله مرکز تجان .متر مجانس یکدیگرند سانتی 3و  2هاي  واحد و شعاع 13المرکزین  دو دایره با طول خط - 128

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

)Aدو نقطه -129 , )2 )Bو 5 , )7 yروي خط Mاند. نقطه  مفروض 6  ـ  گونه به Mاست. اگر  3 MAکـه  داي باش MB     مینـیمم باشـد، مجمـوع

  کدام است؟ Mمختصات 

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

xتصویر خط  - 130 my 2 vتحت انتقال با بردار 4 ( , ) 2 1


  کدام است؟ mبر خودش منطبق است؟  

1 (4  2 (3  3(
1

2
    4(4    
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بـه کنـار رودخانـه     Aخواهد از  است. شخصی می 8و  2از ساحل رودخانه به ترتیب  Bو  Aهاي شهرهاي  فاصلهو  10برابر  Bو  Aفاصله دو شهر  -131

  برود. اگر بخواهیم این شخص کمترین مسیر را طی کند، طول این مسیر کدام است؟ Bروي کند و سپس به شهر  واحد پیاده 4برود، 

  

1 (18  

2 (2 4 29   

3(3 2 29    

4(4 2 29    

  

  ))1فصل )) ـ آمار و احتمال (2(درس  2(ریاضیات گسسته (فصل  ریاضیات گسسته

  گر دارد؟ گر مینیمم است. این گراف چند مجموعه احاطه مجموعه احاطه 5داراي  pkگراف کامل  -132

1 (5  2 (25  3 (31  4 (16  

  مجموعه وجود دارد؟  در گراف مقابل چند - 133

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  

  گري در این گراف کدام است؟ و همبند را در نظر بگیرید. عدد احاطه 8ـ منتظم از مرتبه 3 یگراف -134

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

  ؟شود نمیین رأس احاطه است. چند گراف توسط ا 4برابر  aدرجه رأس  13در یک گراف از مربته  - 135

1 (4  2 (5  3 (9  4 (8  

  گر مینیمال گراف مقابل کدام است؟ ترین مجموعه احاطه رگاندازه بز -136

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

ف کدام باشد تا در این گرافااست. حداکثر اندازه این گر 8از مرتبه  Gگراف  - 137    ؟1

1 (24  2 (25  3 (20  4 (18  

  ؟نیستگر مینیمال براي گراف مقابل  ینه یک مجموعه احاطهکدام گز -138

1({a , b , c , d , e}    

2({f , g , h , i , j}    

3({c , f , j}    

4({a , d , g , c}    

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »5«صفحه                                                                                آزمون آزمایشی پیشروي ـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

pنقیض گزاره -139 ((p p) p)    ارز کدام گزینه است؟ هم  

1 (p  2(p  3 (F  4 (T  

  : محموعه اعداد اول)pارزش کدام گزاره درست است؟ ( -140

1(
x

x ; x
x

  
2

      2(x ; x x    2 1     

3(n ; (n )(n ) P    1 2      4(x ; [x x ]   3     

Aدر چند زیرمجموعه از مجموعه - 141 {a , b , c , d , e , f , g}  اعضايa  وb  وجود دارد و عضوc  ؟نداردوجود  

1 (8  2 (32  3 (16  4 (64  

a}در رابطه Xچند مجموعه مانند  -142 , b , c} X {a , b , c , d , e , f }  کند؟ صدق می  

1 (4  2 (6  3 (8  4 (16  

Aمجموعه سه عضوي -143 {a , b , c} چند افراز دارد؟  

1 (8  2 (5  3 (4  4 (6  

A)مجموعه -144 B) ((B C) [(B A) B])      برابر کدام است؟  

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

Aاگر -145 [ , ] 2 Bو 3 [ , ] 1 Aاي که ، مساحت ناحیه4 B کدام است؟ ،کند در صفحه مختصات مشخص می  

1 (24  2 (20  3 (25  4 (18  

  ))2فصل ) ـ پایه یازدهم (تا ابتداي تداخل موج 4فصل ـ  از ابتداي موج و انواع آن تا انتهاي فصل 3هم (فصل فیزیک (پایه دوازد

yـ مکان موج عرضی زیر جایی در نمودار جابه -146 cm  xو 20 cm  اشـد کـدام گزینـه    ب Hz5است. اگر بسامد نوسان چشـمه مـوج   30

 درست است؟

  متر برثانیه است. 08/0متر و تندي انتشار موج  4/0 ج) طول مو1

  متر برثانیه است. 2متر و تندي انتشار موج  3/0 ج) طول مو2

  متر برثانیه است. 2متر و تندي انتشار موج  1/0 دامنه )3

  متر است. 4/0موج  طولمتر و  2/0 دامنه )4

/مسافتی را در Aموج  -147 s0 همان مسافت را با تندي Bو موج 1
m

s
نوسان کامل داشـته باشـد، طـول     10در این فاصله  Aاگر موج  .کند طی می 5

    د)نشو چند متر است؟ (دو موج در یک محیط منتشر می Aموج 

1(
1

30
    2(

1

5
    3(

1

10
    4(

1

20
    

 ،انتشـار یابـد   xخالف جهت محـور   در دهد. اگر این موج در یک لحظه نشان می را در یک ریسمان کشیده سینوسیشکل مقابل نقش یک موج  -148

  از ریسمان در این لحظه در حال باال رفتن با شتابی مثبت است؟  نقطه کدام

1( A 

2 (B  

3 (C  

4 (D 
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tرا در لحظه  شکل زیر تصویري از موجی عرضی در یک ریسمان کشیده -149  دهد. اگـر سـرعت انتشـار مـوج     نشان می
m

s
در بـازه   ،باشـد  2

tزمانی / s1 0 tتا 25 / s2 0   نه است؟چگو Mحرکت ذره  35

  

  ) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده1

  ) ابتدا تندشونده و سپس کندشوند2

  ) پیوسته کندشونده  3

  ) پیوسته تندشوند4

  

  شود؟ ل انرژي موج (توان متوسط) چند برابر میشود، آهنگ متوسط انتقابرابر  3ل موج آن برابر و طو 2 یدر محیط یکسان اگر دامنه یک موج مکانیک - 150

1(
9

4
    2(

4

9
    3 (36  4(

1

36
    

یک موج عرضی در طنابی با چگالی -151
g

cm3
اب هنگام عبـور از  قرار دارد. اگر تندي یک ذره از طن N60تحت نیروي کشش cm4و قطر مقطع 2

وضع تعادلش
cm

s
در یک دوره تناوب چند برابر مسافت طی شده توسط یک ذره طناب در همین مـدت   توسط موج مسافت طی شده ،باشد 30

3است؟ ( (  

1 (15  2 (20  3 (25  4 (30  

و در این نقطه مطابق شکل زیر اسـت.   tدهد، در لحظه  انتقال می zه انرژي را در جهت محور بردار میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی ک -152

در لحظه (
T

t 
2

  ) جهت میدان مغناطیسی و الکتریکی در این نقطه به ترتیب از راست به چپ مطابق کدام گزینه است؟

 

  y، مثبت محور x) منفی محور 1

    yت محور ، مثبx) مثبت محور 2

  y، منفی محور xمنفی محور ) 3

  y، منفی محور x) مثبت محور 4

  

 یابد؟   بل کاهش می درصد کاهش داده شود در یک نقطه معین، تراز شدت صوت چند دسی 60دامنه ارتعاشات یک موج صوتی ، اگر در یک نقطه معین - 153

)log /2 0 3(  

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

بل است. تـوان منبـع صـوتی     دسی 50تراز شدت صوت  ،متري از منبع 4کند و در فاصله  ی در یک فضاي باز امواجی را گسیل مییک منبع صوت -154

چند میکرووات است؟ (از اتالف صوت در هوا صرف نظر شود و
w

I
m

 12
2

10(  

1(/ 6 4    2(/ 3 2    3(/ 2 4    4(/ 1 6    
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  کدام گزینه درست است؟ - 155

  ) به شکل طولی هستند.S) به شکل عرضی و امواج ثانویه (Pها، امواج اولیه ( لرزه اي حاصل از زمین ) در امواج لرزه1

  رسد. است از صوت که به گوش انسان میشدتی  ،یک صوت ارتفاع) 2

  ي حاصل از رادیو در جامدات بیشتر از مایعات است.) تندي صدا3

  را ندارد. Hz2000) گوش انسان توانایی ادراك صوت با بسامد بیشتر از4

 تر از طول مـوجی باشـد کـه هـر دو     رسد کوتاه شنود. اگر طول موج صوتی که به او می تر از حالت عادي می اي صداي چشمه صوتی را بم شنونده -156

  تر از تندي صوت در محیط هستند.) تندي چشمه و هر دو کوچک svتندي شنونده، vتواند صحیح باشد؟ ( ، کدام گزینه میهستندساکن 

svکند و ) چشمه به دنبال شنونده متحرك در یک امتداد حرکت می1 v    

svکند و شمه به دنبال شنونده متحرك در یک امتداد حرکت می) چ2 v   

svکند و ) شنونده به دنبال چشمه متحرك در یک امتداد حرکت می3 v    

svکند و ) شنونده به دنبال چشمه متحرك در یک امتداد حرکت می4 v  

  دهد؟ ایم و پدیده پراش رخ داده است. با انجام چه تعداد از موارد زیر، پراش به شکل بارزتري رخ می رنگ زرد را در هوا به یک روزنه تابانده نور تک - 157

  ب) استفاده از نور تک رنگ قرمز    الف) استفاده از نور تک رنگ آبی

  زنهتر کردن رو د) بزرگ  ج) انجام آزمایش در آب بدون تغییر سایر شرایط

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

  M1بـه آینـه   شود. زاویه انحراف پرتـوي ورودي  برخورد کرده و بازتاب می M2به آینه M1در شکل زیر نور تک رنگی پس از برخورد به آینه -158

  چند درجه است؟

1 (2   

2(    

3( 360 2    

4 (180  

  ) چند درجه است؟3با توجه به شکل مقابل زاویه بازتابش آینه ( -159

  

1(10    

2(20    

3(70    

4 (80  

  

ثانیـه   2/0) دو صدا با فاصله زمـانی  1آموز ( زند و دانش ) فریاد می2آموز ( اند. دانش ستادهیآموز در مقابل مانعی بزرگ ا مطابق شکل زیر دو دانش -160

) از مانع چند متر است؟ (2آموز ( شنود. فاصله دانش می
m

v
s340 صوت در هوا(  

1 (17  

2 (34  

3 (68  

4 (136  
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شـود،   2) است. وقتـی ایـن پرتـو وارد محـیط شـفافی بـه ضـریب شـکت         THz600تراهرتز( 600یک موج الکترومغناطیسی در خال بسامد  - 161

شود. ( می ......................آن در این محیط  ......................
m

c
s

83 10 (  

  تراهرتز 300) بسامد، nm250    4) طول موج،3  تراهرتز 1200) بسامد، nm1000   2) طول موج، 1

وا چند درجـه  ه شوند. این دسته پرتو موقع ورود به وارد هوا می 2از محیطی به ضریب شکست  30یک دسته پرتو نور تک رنگ با زاویه تابش -162

  شوند؟ منحرف میاز راستاي اولیه 

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

یط شفاف شود. طول موج نور در مح السطوح شفافی شده و از سمت دیگر آن خارج می مطابق شکل زیر پرتوي تک رنگی از هوا وارد تیغه متوازي -163

  تیغه چند برابر طول موج نور در هوا است؟

1(
3

3
    

2(3    

3(
2 3

3
    

4(
3

2
  

کمتـرین مقـدار و تنـدي نـور      ......................در تابش نور سفید به وجه منشور و پاشیدگی نور در آن، ضریب شکست شیشه منشور براي نـور   -164

  در منشور بیشترین مقدار است. ......................

  ) قرمز ـ قرمز4  ) بنفش ـ بنفش3  ) قرمز ـ بنفش2  ) بنفش ـ قرمز1

  شود. می ......................ج وابد و پرتو می می ......................ها  هاي موج از سطح زمین، ضریب شکست هوا براي آن با دور شدن جبهه سرابدر پدیده  - 165

  ) کاهش ـ از خط عمود دور4  ) کاهش ـ به خط عمود نزدیک3  ) افزایش ـ از خط عمود دور2  ) افزایش ـ به خط عمود نزدیک1

فراهم کند. اگر این باتري در ابتدا پر باشـد و بـه    v12را با اختالف پتانسیل  A2ساعت جریان متوسط 20تواند به مدت  خودرو می یک باتري -166

/ساعت جریان متوسط 8مدت  A1 ماند و در این مدت چـه   ـ ساعت بار الکتریکی درون باتري باقی می را براي مداري فراهم کند، چند آمپر 5

eشود؟ ( تعداد الکترون از آن خارج می / c  191 6 10(  

1 (12 ،/  232 7 10    2 (12 ،/  235 4 10    3 (28 ،/  232 7 10    4 (28 ،/  235 4 10  

  است؟ نادرستکدام گزینه  -167

  کند. اد میشارش بار الکتریکی از یک سطح مقطع رسانا، لزوما جریان الکتریکی ایج )1

  جهت قراردادي جریان الکتریکی، در خالف جهت سوق الکترون است. )2

  .دیاب رساناها با افزایش دما کاهش می مقاومت ویژه رساناهاي فلزي با افزایش دما زیاد و مقاومت ویژه نیم )3

  ) یک وسیله غیر اهمی است.LED(گسیل دیود نور) 4
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چند اهم اسـت؟   Aدهد. مقاومت  ها نشان می را برحسب اختالف پتانسیل دو سر آن Bو  Aناي مجزاي شکل زیر نمودار جریان عبوري از دو رسا -168

  (دما ثابت و یکسان است.)

1 (9  

2 (5/1  

3 (4  

4 (3  

است. 3سیمی مقاومت الکتریکی -169
4

5
گذاریم و  سیم را بریده و کنار می 

1

5
یکنواخت نـازك  ن را دهیم تا آ مانده را از دستگاهی عبور می باقی 

  شود؟ کرده و طولش را به طول سیم اولیه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سیم جدید چند اهم می

1 (15  2 (12  3(
3

5
    4(

3

4
    

توان از هر یک از دو وجه موازي آن در مدار قرار داد. نسبت  متر است. این مکعب مستطیل را می سانتی 4و  3، 2 يمستطیل فلزابعاد یک مکعب  - 170

  ترین مقاومت آن چند است؟ ترین مقاومت به بزرگ کوچک

1(
1

8
    2(

1

6
    3(

1

12
    4(

1

4
    

Rبرابر با C20مقاومت الکتریکی یک رسانا در دماي -171  1 Rبرابر C70است و مقدار مقاومت آن در دماي 50 / 2 50 شود. اگـر   می 5

شـود؟   چند اهم می C110باشد، مقاومت الکتریکی آن در دماي 150برابر C30نس رسانا در دمايجهمین مقاومت الکتریکی یک قطعه از 

  رف نظر کنید.)ص(از تغییر ابعاد رسانا 

1 (6/151  2 (4/151  3 (4/152  4 (1/152  

  ترمیستور چیست؟ -172

  یود است که حساس به نور و گرما است.) نوعی د1

  هاي الکتریکی معمولی متفاوت است. ) نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، با مقاومت2

  شود. ) نوعی دیود است که به عنوان دماسنج استفاده می3

  ست.) نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما تقریبا صفر ا4

دهد؟ ( آمپر نشان می آل شکل زیر چه جریانی را برحسب میلی آمپرسنج ایده - 173 آبی، 6 سبز،5   قرمز)2

1 (2  

2 (2/0  

3 (5  

4 (5/0  
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) را برحسـب  1ولتاژ دو سـر بـاتري (   راد افزایش دهیم، کدام گزینه نمودارا از صفر تا مقادیر بسیار زی R1اگر مقاومت ،به مدار شکل زیربا توجه  -174

  دهد؟ جریان عبوري از آن به درستی نشان می

  

1(2(3(4(  

توان از این مدار گرفت تا هیچ کدام  یا که ماست. بیشترین توانی ر w18هاي یکسان در شکل زیر بیشترین توان قابل تحمل هر یک از مقاومت - 175

  ها آسیب نبیند چند وات است؟ از مقاومت

1 (48  

2 (90  

3 (76  

4 (24  

به ترتیب از راست به چپ چگونـه   .دهند آل نشان می آل و آمپرسنج ایده سنج ایده را وصل کنیم، اعدادي که ولت Kاگر در مدار شکل زیر کلید  -176

  کند؟ تغییر می

  ـ افزایش) افزایش 1

  ) کاهش ـ کاهش2

  ) افزایش ـ کاهش3

  ش ـ افزایشه) کا4

  اهمی چند ولت است؟ 4وات باشد، اختالف پتانسیل مقاومت  12اهمی  3شکل زیر قسمتی از یک مدار الکتریکی است. اگر توان مصرفی مقاومت  - 177

1 (12  

2 (28  

3 (24  

4 (64  
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  ست؟کدام ا Bو  Aمقابل مقاومت معادل بین دو نقطه  ردر مدا -178

1 (R  

2(R2    

3(
R2

3
    

4(
R

2
    

انیم تـا تـوان مفیـد مولـد     رئوستا را به چند اهم برس تاست. مقاوم P1است، توان مفید مولد برابر 3مت رئوستا برابرودر مدار زیر وقتی مقا -179

  شود؟ P1دوباره

1 (12  

2 (18  

3  (9  

4 (15  

یکی مصرف شـده  وصل شود انرژي الکتر v110ساعت به برق 10نوشته شده است. اگر این المپ به مدت  v220و W200روي یک المپ اعداد -180

  چند کیلووات ساعت خواهد بود؟ (مقاومت الکتریکی المپ ثابت فرض شود)

1 (30  2 (5  3 (5/0  4 (18  

تا ابتداي  2) تا انتهاي فصل و فصل 28انگیز (صفحه  اي شگفت از ابتداي نفت هدیه 1) ـ پایه یازدهم (فصل 3پایه دوازدهم (کل فصل شیمی (

  )))75غذاي سالم (صفحه 

  است؟ نادرستهاي مولکولی و جامدهاي کواالنسی  هاي زیر در ارتباط با ترکیب از گزینه یک کدام -181

ها بـا پیونـد اشـتراکی بهـم متصـل شـده        نی از اتمیعمها با پیوند اشتراکی به هم متصل شده باشند، جامد کوواالنسی و اگر شمار  اتم بسیار زیادي از) اگر شمار 1

  د. شو باشند، جامد مولکولی تشکیل می

  هاي مجزا و مستقل و نیروهاي بین مولکولی وجود ندارد.   در جامدهاي کوواالنسی، مولکول )2

  اغلب جامدهاي کوواالنسی برخالف مواد مولکولی، رساناي جریان برق هستند.  )3

  در شرایط یکسانی از لحاظ دما و فشار، نقطه ذوب و جوش مواد کوواالنسی بیشتر از مواد مولکولی است.   )4

  هاي زیر درست است؟  یک از گزینه کدام -182

  هاي خود، توانایی عبور جریان الکتریسیته را دارد.  ن الیهیبو ) گرافیت در هر الیه 1

    تر است. در آن نسبت به آلوتروپ دیگر کربن کوچک» کربن ـ کربن«شود که طول پیوند  ) در ساخت مته و ابزار برش شیشه از آلوتروپی از کربن استفاده می2

  ها برقرار کرده است.   ) در ساختار گرافیت همانند ساختار یون کربنات، هر اتم کربن، یک پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه با سایر اتم3

  ر بلغزند.ها روي یکدیگ شود این الیه هاي گرافیت است که موجب می تر بودن گرافیت نسبت به الماس، ضعیف بودن پیوندهاي کواالنسی بین الیه ) علت نرم4
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C)؟دهد نمیبا جایگزین کردن اتم گوگرد با اتم اکسیژن در مولکول کربونیل سولفید، کدام مورد زیر رخ  -183 , O , S : g.mol )   112 16 32    

  کند.   گیري نمی ) گشتاور دو قطبی مولکول حاصل کاهش یافته و در میدان الکتریکی جهت1

  شود.  تر (شدت رنگ آبی کمتر) می اتم کربن، کم رنگ) در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول، رنگ 2

  ماند. هاي ناپیوندي به پیوندي ثابت می ) نسبت شمار جفت الکترون3

  یابد.   ) درصد جرمی اتم کربن و اتم اکسیژن هر دو افزایش می4

  رکیب یونی، درست است؟ هاي زیر، مقایسه انجام شده از لحاظ تفاوت شعاع کاتیون و آنیون سازنده ت یک از گزینه در کدام -184

  برمید (II)تیتانیم برمید (IV)) تیتانیم 2  اسکاندیم نیترید   ) کلسیم اکسید1

  برمید   (II)م کرو کلرید (II)) کروم 4  آلومینیم فسفید ) منیزیم سولفید3

  هاي زیر براي تکمیل جمله داده شده مناسب نیست؟ یک از گزینه کدام -185

   .....................توان گفت که  می .....................برخالف جامدات  .....................درباره جامدات 

  شکنند.  پذیر نیستند و در اثر وارد شدن ضربه می ) یونی ـ فلزي ـ شکل1

    ها سخت هستند.  فلزي ـ مولکولی ـ اغلب آن) 2

  باشند.   ، دادن جریان الکتریسیته از درون خود نمیونی ـ در حالت مذاب قادر به عبور) کوواالنسی ـ ی3

  ها از نوع پیوندهاي کوواالنسی است.   ) مولکولی ـ یونی ـ نیروهاي بین ذرات سازنده شبکه بلور آن4

  درستی صورت گرفته است؟ شی شبکه بلوري در کدام گزینه بهمقایسه انرژي الزم براي فروپا -186

  آلومینیم اکسیدمنیزیم فلوئورید) پتاسیم اکسید2  سدیم کلرید  منیزیم اکسیدلومینیم فلوئورید) آ1

  کلرید   (II)آهن اکیسد (II)آهن اکسید (III)) آهن 4  پتاسیم برمیدلیتیم کلریدیم کلرید) کلس3

  است؟ نشدهدرستی انجام  هاي زیر به یک از مقایسه کدام -187

(Si A , O , C : g.mol )   12 16 12   

  سیلیس ) تعداد پیوندها در هر حلقه گرافیت2  الماسآنتالپی پیوند ) میانگین آنتالپی پیوند یخ خشک1

  سیلیس ترکیب سیلیسیم کربید ) درصد جرمی سیلیسم در4  سیلیسم هاي ساخته شده از عنصر کربن ) تعداد ترکیب3

دمایی بیشتري به حالت مایع قـرار دارد و ترکیـب سـوم یـک شـاره       هاي زیر، ترکیب اول نسبت به ترکیب دوم در گستره یک از گزینه در کدام - 188

  ت؟ مناسب براي ذخیره انرژي گرمایی در فرآیند تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي الکتریکی اس

1(HF N H O 2 2    2(K S HF HCl 2    3(NaCl Br Cl 2 2    4(CaCl O O 2 2 3    

ـ   .....................واکـنش داده و ترکیـب    .....................با عدد اتمـی   Xبه احتمال زیاد با عنصر  38با عدد اتمی  Aعنصر  -189  .....................ول بـا فرم

  دهد.   تشکیل می

Aـ کوواالنسی ـ 35) 1 X2    2 (35 ـ یونی ـAX2    3 (16 ـ کوواالنسی ـAX2    4 (16 ـ یونی ـA X2   
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   ..................... جز بهاند،  هاي زیر درست همه عبارت -190

  رسد.   طور کلی احساس و درك رنگ به دلیل نورهایی است که از محیط پیرامون به چشم ما می ) به1

  نانومتر است.   700تا  400بینید،  ها را می ) طول موج پرتوهاي الکترومغناطیسی که چشم ما آن2

  کند.  د، جذب میتاب هاي نور مرئی را که به آن می ) جسم سیاه، تمام طول موج3

  کند، بیشتر از یک جسم سفید رنگ است.   ) میزان نوري که جسم کدر آبی رنگ از سطح خود بازتاب می4

  کار برد؟ توان به را براي توصیف چه تعداد از موارد زیر می» نیروهاي بین مولکولی«واژه  -191

Kگرافیت« SO (s) C H (l) Fe O (s) C H O (s) MgCl (s) Br (l) C(s)     2 4 6 6 2 3 10 20 2 2 2«   

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

  نه درست است؟کدام گزی -192

  است. 8در شبکه بلور سدیم کلرید یکسان و برابر  Clو Naهاي ) عدد کوئوردنیاسیون یون1

  شود. ها در شبکه ایجاد می جایی الیه اي است که بر اثر ضربه و جابه به دلیل نیروهاي دافعه NaCl) شکنندگی بلور 2

  شود.  دهنده آن، آنتالپی فروپاشی شبکه بلور آن نامیده می ژي مصرف شده براي تبدیل یک جامد یونی به عنصرهاي تشکیل) انر3

  شوند.   دهنده خود، تجزیه می هاي گازي تشکیل اند و با گذر دادن جریان برق به یون ) جامدهاي یونی رساناي جریان برق4

  ها مرتب کنیم کدام ترتیب از راست به چپ درست است؟ برحسب افزایش انرژي شبکه آنرا  CaSو  NaF ،MgO، KClهاي  چنانچه نمک -193

1(KCl , NaF , CaS , MgO      2(MgO , NaF , KCl , CaS    

3(KCl , CaS , NaF , MgO      4(CaS , MgO , KCl , NaF    

  است؟  نادرستکدام عبارت  -194

  پذیري، رساناي الکتریکی و گرمایی مشابه هستند.  در شکل dو  sطور کلی، فلزهاي دسته  ه) ب1

  هاي موجود در آب دریا در مقایسه با فوالد بیشتر است.   با ذره پذیري تیتانیم ) واکنش2

  پذیري زیاد وسایلی مانند قاب عینک شده است.   ) استفاده از آلیاژ تیتانیم و نیکل، باعث انعطاف3

  کنند.  ایش و خوردگی تیتانیم و همچنین داشتن جال، پوشش بیرونی برخی از نماها را از آن درست می) به دلیل مقاومت در برابر س4

  در کدام گزینه تفاوت بین شعاع آنیون با شعاع کاتیون کمتر است؟ -195

1 (KCl  2 (LiCl  3 (NaF  4 (NaCl    

  رو کدام است؟ نام هیدروکربنی با فرمول ساختاري روبه -196

  هگزان متیل 5 اتیل ـ ـ تري 3، 2، 2) 1

  متیل هپتان ـ دي 4و  3اتیل ـ  ـ دي 5، 3) 2

  تاننـ تترا اتیل پ 4، 3، 2، 2) 3

  متیل هپتان ـ دي 5، 3اتیل ـ  ـ دي 4، 3) 4
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  هاي زیر، نام آلکن با ساختار آن مطابقت دارد؟  در چند مورد از آلکن -197

CHالف) CH CH CH CH   3 2   ـ هپتن   2  ب)  پنتنـ  33

CHپ) (CH) (CH ) CH3 2 2 2    پنتنـ  2ت)   ـ هگزن   2 3

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

Hترین آلکن در مجاورت هاي زیر درباره فرآورده واکنش آب با ساده چند مورد از عبارت -198 SO2   درست است؟ 4

(O , C : g mol )   116 12   

Hسبتی دررنگ و فرار است که به هر ن اي بی الف) ماده O2 شود.  حل می  

  آید.  هاي صنعتی به شمار می ترین حالل ب) الکلی است که از مهم

  کنند.   کننده استفاده می عنوان ضدعفونی ها، از این ماده به پ) در بیمارستان

  است.  66/0ه تقریب برابر ، ب6ها با عدد اتمی  ترین اتم به مجموع جرم اتم ت) در ساختار آن نسبت جرم سنگین

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

/برابر STPچگالی یک سیکلو آلکان گازي شکل در شرایط  -199 g.L13   است. فرمول ساختاري این سیکلو آلکان چیست؟ 125

(C , H : g mol )   112 1   

1 (  2 (  3 (  4 (  

  است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -200

Cفرمول مولکولی ) ترکیبی با1 H6 Cبرخالف ترکیب 12 H6   در نفت خام وجود ندارد.   6

  پیوند اشتراکی وجود دارد.  13اي که سوخت فندك است،  ) در ساختار ماده2

  وشو دهند. توانند شست کنند دستشان را با ماده قطبی نمی ) افرادي که با گریس کار می3

  ) بوتان برخالف هگزان در دماي اتاق به حالت گاز است.  4

  است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -201

  ) ذرات سازنده ماده با یکدیگر برهم کنش دارند و افزون بر انرژي جنبشی، داراي انرژي پتانسیل هم هستند. 1

   ) براي توصیف یک نمونه ماده باید دما، فشار و مقدار آن نمونه ماده مشخص شود.2

  هاي جنبشی و پتانسیل تک تک ذرات سازنده یک ماده، هم ارز با محتواي انرژي یا آنتالپی آن ماده است.   ) مجموع انرژي3

  دهند. نشان میpQو آن را با نمادکند.  ) تغییر آنتالپی هر سامانه، هم ارز با مقدار گرمایی است که آن سامانه در حجم ثابت با محیط پیرامون داد و ستد می4

  کند؟ کدام گزینه، جاهاي خالی موجود در جمله زیر را به درستی کامل می -202

  است.  .....................در شرایط یکسان  .....................از آنتالپی پیوند  .....................مقدار آنتالپی پیوند 

1((O H) ، (N H)  2    کوچکتر((N N) ، (C C)    بزرگتر  

3((H Cl) ، (Cl Cl)  4    بزرگتر((C C) ، (C O)    کوچکتر  
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  کدام واکنش، کوچکتر است؟ Hبا توجه به جدول زیر، اندازه -203

  

1(NH NH H 3 2    2(CI I CI  43    3(CF F CF 3 4
3 3 3

2 2 2
    4(H O O H 2 2    

هـاي   ترتیب از راست به چپ با گروه عاملی موجود در ساختار همه ترکیـب  به Dتا  Aهاي  کار رفته در ساختار هر کدام از مولکول گروه عاملی به - 204

  کدام گزینه کامالً مشابه است؟ 

A(

O
||

CH CH CH CH C H    3 2 2 2   B(  

C(    D(
|

| |

CH

CH CH O CH C CH

CH CH

    3 2 3

3

3 3

   

  ) دارچین ـ میخک ـ گشنیز ـ رازیانه2    ) بادام ـ زردچوبه ـ رازیانه ـ گشنیز1

  ) زردچوبه ـ دارچین ـ گشنیز ـ رازیانه4    گشنیزـ  میخکـ  دارچین) بادام ـ 3

  هاي زیر: با توجه به واکنش -205

O HF OF H O H kJ     2 2 22   (الف 275

SF H O SO HF H kJ     4 2 22 4   (ب 820

S O SO H kJ    2 2   (پ 300

OFبا مقدار کافی (S(s))گرم گوگرد  48هنگامی که  (g)2  ،شود.  می .....................کیلوژول گرما  .....................واکنش دهد  

S OF SO SF H ?    2 2 42 2   

  ، آزاد5/577) 4  جذب ،5/577) 3  ، آزاد770) 2  جذب، 770) 1

  ؟کند نمیدرستی کامل  کدام گزینه عبارت زیر را به - 206

  »آن بیشتر است. .....................باشد، میزان  .....................یک آلکان  .....................هرچه «

  ه حالت گاز ـ کمتر ـ چسبندگی) تمایل براي تبدیل شدن ب2  تر ـ تمایل براي جاري شدن   ) نیروهاي بین مولکولی ـ ضعیف1

  ) میزان فرار بودن ـ بیشتر ـ مقاومت در برابر جاري شدن  4  جوشاندن) مقاومت در برابر جاري شدن ـ بیشتر ـ انرژي الزم براي 3
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 اتمحل انجام محاسب

 
 

  است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -207

  رسد.  تر از غذاي سرد به مشام می تر و سریع الف) بوي غذاي گرم آسان

  ي براي توصیف میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذرات سازنده یک ماده است. ب) دما معیار

Hهاي پ) در یخ مولکول O2 هاي اند و ذره صورت کامالً منظم در کنار هم قرار گرفته در فواصل نزدیک و بهH O2 هاي منظمی در جـاي   جنبش

  خود دارند.  

)) یکاي رایج دما درجه سلسیوست C) که یکاي دما در  درحالیSI  کلوین(K) باشد. می  

   3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

ژول گرمـا بـه ایـن مخلـوط دمـاي کلسـیم بـه         3696گرم را در اختیار داریم اگر بر اثـر دادن   112فلز کلسیم و منیزیم به جرم  2مخلوطی از  -208

  دهد؟ افزایش پیدا کند. چند درصد جرمی مخلوط اولیه را کلسیم تشکیل میC70و دماي منیزیم به اندازه C30اندازه

Ca Mg
J

(c / , c / )
g c

 


0 65 1 05   

1 (25  2 (40  3 (60  4 (75  

  کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ -209

  از کربوهیدرات است.  ها بیشتر الف) ارزش سوختی چربی

  هاي راست زنجیر دارد.   دهد بیشترین آنتالپی سوختن را در میان آلکان ب) گازي که بخش عمده گاز شهري را تشکیل می

  هاي سوختن گرماده هستند.   پ) همه واکنش

  ن کافی بطور کامل بسوزد.  دانند که در آن یک گرم از ماده در اکسیژ ت) آنتالپی سوختن یک ماده هم ارز با آنتالپی واکنشی می

  ت   ـ) پ 4  ت ـپ  ـ) ب 3  ت ـپ  ـ) الف 2  پ ـ) الف 1

هاي زیر  باشند، چند مورد از عبارت C25آب بوده و هر دو در دماي mL300و دومی داراي 100لیوان یکسان موجود باشد که اولی داراي  2اگر  -210

  ها درست است؟ ا آندر ارتباط ب

  هاي آب در هر دو لیوان برابر است.  الف) میانگین سرعت حرکت مولکول

  ب) ظرفیت گرمایی ویژه آب، در هر دو لیوان برابر است. 

  پ) ظرفیت گرمایی آب در لیوان دوم در مقایسه با لیوان اول بیشتر است. 

  گرماي برابري الزم است.  C25لیوان به 2ت) براي رساندن دماي آب در هر یک از 

1 (1  2 (2   3 (3   4 (4   
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  »17«صفحه                                                                                آزمون آزمایشی پیشروي ـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

1-   

 
  

  

  

    ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )22/12/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 

 

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )14تا انتهاي درس  10) ـ یازدهم (از درس 14تا انتهاي درس  12دوازدهم (از درس   فارسیفارسی

 )6و  5) ـ یازدهم (دروس 52تا انتهاي صفحه  4و درس  3دوازدهم (درس   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 )6تا انتهاي درس  3ـ یازدم (از درس  )4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 )9تا انتهاي درس  7) ـ یازدهم (از درس 9و  8هاي  دوازدهم (درس  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 )12تا انتهاي درس  9) ـ یازدهم (از درس 10و  9دروس  2دوازدهم (بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب کار) 3و درس  3هم (درس ـ یازد 88تا انتهاي صفحه  3درس   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 ) 2و فصل  1درس  1) ـ یازدهم (فصل 5دوازدهم (فصل   ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 )7و  6هاي  ) ـ یازدهم (فصل6دوازدهم (فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 7و  6فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)
اتمی  تا ابتداي مدل 4از ابتداي بازتاب موج تا انتهاي فصل ـ فصل  3دوازدهم (فصل 

 تا ابتداي القا) 3رادرفورد ـ بور) ـ یازدهم (فصل 

  شیمیشیمی
(تا  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3دوازدهم (فصل 

 ) تا انتهاي فصل)75از ابتداي غذاي سالم (صفحه  2)) ـ یازدهم (فصل 100صفحه 

  حسابانحسابان
)) ـ یازدهم 126الی  84حه (صف 1درس  5/ فصل  3و  2دروس  4دوازدهم ( فصل 

 )170الی  118صفحه  7و  6)) ـ دهم (فصل 90الی  71(صفحه  3(فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 3) تا انتهاي فصل، فصل 50از ابتداي سهمی (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1درس 

 3و فصل  47ابتداي معرفی یک نماد صفحه  از 2درس  2ریاضیات گسسته: فصل 

  )62تا ابتداي مربع التین (صفحه  1درس 

   3: فصل 2هندسه 

 4و  3آمار و احتمال: فصل 

  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)
تا ابتداي طیف  5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4دوازدهم (فصل 

 )3خطی) ـ یازدهم (فصل 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
 2) ـ یازدهم (فصل 1درس  3) و فصل 69از ابتداي (صفحه  2 درس 2دوازدهم (فصل 

 )1درس  3و فصل  3درس 

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدهم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 5و  4بخش   اقتصاداقتصاد

  10ـ  7ـ  4ـ  1) ـ یازدهم: دروس 9و  8دوازدهم (دروس    علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )15تا انتهاي  11) ـ یازدهم (از درس 8و  7دوازدهم (دروس   ناسیناسیشش  جامعهجامعه

 )14تا انتهاي  10) ـ یازدهم (از درس 9و  8دوازدهم (دروس   تاریخ تاریخ 

 )10تا انتهاي  7) ـ یازدهم (از درس 5دوازدهم (درس   جغرافیاجغرافیا

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
ه یازدهم )) ـ فلسف77تا آخر صفحه  59(از صفحه  9و  8فلسفه دوازدهم (دروس 

 10و  9) ـ منطق دهم: دروس 10و  9(دروس 

 8و  7دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400صیلی صیلی سال تحسال تح
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  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

  ويويــی آموزشی علی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علم
  

  
  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//1212//11جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ  ریاضیدفترچه نامه  پاسخ

  فارسی

  هاي دیگر در معناي تعظیم کردن به کار رفته است. ـ نماز در بیت نخست در معناي یکی از اعمال عبادي مسلمانان است، در گزینه» 1«گزینه  -1

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

  اند: ـ واژگان زیر نادرست معنا شده» 2«گزینه  - 2

  حس بویایی هشام»: 1« ۀگزین

  کوزه سبو»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی مجاب متقاعد»: 4« گزینۀ

  ـ معناي واژگان زیر نادرست است:» 1«گزینه  -3

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی بسیاري فرط/  درخشان، تابان مشعشع/  بها ز گرانچی نفیسه

  هاي عبارت سوم درست است. ـ واژه» 3«گزینه  -4

  ها: بررسی سایر گزینه

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایی اشباح»: 4« گزینۀتطاول / »: 2« گزینۀهول / »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » شائبه«ـ واژه » 4«گزینه  -5

  )نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هفتم ـ امال (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» قربت«و » تحیر«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییالطیر، لیلی و مجنون و اسرارنامه از آثار منظوم هستند.  ـ منطق» 4«گزینه  -7

ت مراعـا » در«حلقـه و  «) مجلس / 2در،  حلقۀ) 1ایم / حلقه وحلقه جناس تام دارند ( با توایم و با تو نه :ـ بیت دوم داراي تناقض است» 2«گزینه  - 8

ــ  1جناس تام دارند. (» خویش«و » خویش« ،»4« گزینۀشود. در  تناقض وجود دارد اما جناس تام دیده نمی» 3«و » 1«هاي  نظیر دارند. در گزینه

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییـ فامیل) اما این بیت تناقض ندارد. 2خود 

  تشخیص و استعاره ـ سیل» 4«گزینه  - 9

  مراعات نظیر »سیل«و » بحر«

  حسن تعلیل علت وجود صداي سیل، جدایی از دریاست

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایی »بحر«تکرار 

تشـبیه،  » ب« مـورد ترین آرایه این بیت حسن تعلیل اسـت، در   سرخ بودن لب بیان شده است بنابراین مهم، علّت »الف« موردـ در » 2«گزینه  -10

رویم؛ در  می» ج« موردکه در این گزینه تلمیح نیز به کار رفته است، بنابراین به سراغ  گو این» بناگوشِ چوسیمت«شود به خاطر  آشکارا دیده می

) دور از جانِ تو (جمله دعایی)، و بر این بنیـاد پاسـخی   2) در هجرانِ تو 1دو معناي پذیرفتنی دارد، » دور از تو«این گزینه، ایهام بارز است، زیرا 

 پاسخ است. » 2« گزینۀاي است که در صورت پرسش آمده است) یعنی  باشد (چرا که ایهام اولین آرایه» ج«درست است که اولین مورد آن 

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

  اي است، چرا که درك ایهام بیت در گرو درك تضمین آن است یا حتی شاید برعکس. ـ این سؤال، سؤال بسیار ماهرانه» 4«گزینه  - 11

  ) تخلص شاعر.2) سرور و شاه 1ایهام دارد: » شهریار«

 مصراع دوم این بیـت، » شق ورزیدنشهرم به ع شهرةحافظ منم که چون «گوید:  شود، چرا که می به همین اعتبار در این بیت تضمین آشکار می

  مصراع اول غزل مشهور حافظ است:

  ام به بد دیدن شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده شهرةمنم که 

(کتـاب همـراه    »ش«آرایـی صـامت    شکار است: واجآ آرایی هم که در بیت کامالً ) من شهریار هستم / نغمه حروف یا همان واج2) شهر عشق (اضافه تشبیهی)، 1تشبیه: 

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

شود. شکل مرتب شده بیت سوم بدین صورت است:  ـ در بیت سوم شیوه بالغی وجود دارد. در دیگر ابیات نظم اجزاي جمله دیده می» 3«گزینه  -12

  ه یازدهم ـ درس ششم ـ دستور)نژاد) (پای (طباطباییجهان فتنه عشق تو پردازد. 

  ـ در بیت اول، مصراع نخست، جمله وابسته و مصراع دیگر جمله هسته است. » 3«گزینه  -13

  ها: بررسی سایر گزینه

  دارد.» رود می«معناي » شود«فعل »: 4« گزینۀ/  وجود ندارد.» تکرار»: «2« گزینۀ/  خاقانی مناداست.»: 1« گزینۀ

  هم ـ ترکیبی ـ دستور)نژاد) (پایه یازد (طباطبایی

  شود. دیده می» مانْد«فعل مضارع است در حالی که در ابیات دیگر فعل ماضی » مانَد«ـ در بیت چهارم » 4«گزینه  -14

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

  عل اسنادي است.به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات ف» رفت«در بیت دوم در معناي » شد«ـ » 2«گزینه  - 15

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

  شود: ـ در بیت سوم شش وابسته دیده می» 3«گزینه  -16

  م/ زلف عنبرینزلف  ـزلف  این ـ منعشق  ـ آتشینعشق  ـعشق  این

  شود. گروه اسمی دیده می وابستۀ 4در ابیات دیگر 

   شحنهسیم  ـ شقع شحنۀ ـانده  این ـ خوناشک »: 1«گزینۀ 

  کمانـ آواز  تیر افشاندنـ گاه  ترکان غمزةکمین »: 2«گزینۀ 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ دستور) (طباطبایی خاك مجلس / بوي جرعه / بوي جرعه / خاکش»: 4«گزینۀ 
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 ن آزمایشی پیشرويـ آزمو ریاضیدفترچه نامه  پاسخ                                             »2«صفحه 

  کند. اقبت دشوار گناهکاران اشاره میبه ع» 3«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و سه گزینه دیگر بازگشت به اصل /  در گزینه » 3«گزینه  -17

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هشتم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

  در حالی که ابیات دیگر به نفی عقل و هوشیاري پرداخته شده است. هاست. ناتوانی عقل در درك زیباییـ مفهوم بیت نخست » 1«گزینه  -18

  معنایی) نژاد) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ قرابت (طباطبایی

  ها: بررسی سایر گزینه عشق ازلی است.» 4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  -19

  جدایی از عشق دشوار است.»: 1«گزینۀ 

  عشق باعث کفر من شده است.»: 2«گزینۀ 

  ت معنایی)نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هفتم ـ قراب (طباطبایی ارزش بهشت را رها کردیم. براي چیزهاي بی»: 3«گزینۀ 

  ها: بررسی سایر گزینه گفتار نرم و آرام است.» 2«ـ مفهوم مشترك آیه و گزینه » 2«گزینه  - 20

  شد. داشتم دنیا از سخنم پر می اگر همراهی می»: 1« گزینۀ

  جا اثري از سخن من هست. همه»: 3« گزینۀ

  هم ـ درس هشتم ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه یازد (طباطبایی سخنی و توجه از بین نرفته است. خوش»: 4«گزینۀ 

  ها: بررسی سایر گزینه هاي ارزشمند از سرنوشت است. آسیب دیدن انسان» 2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2«گزینه  -21

  کند. دنیا به کسی رحم نمی»: 1«گزینه 

  کنند. هشیاران به سختی زندگی می»: 3«گزینه 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنایی) ی(طباطبای تأکید بر ترك تعلقات»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه کند. ـ مفهوم بیت سؤال امید به بهبود آینده است در حالی که بیت دوم به بدتر شدن اوضاع در آینده اشاره می» 2«گزینه  -22

  امیدواري به بهبود اوضاع»: 1« گزینۀ

  ناگزیر بودن مرگ»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی گذشته بهتر از حال است. »:4«گزینۀ 

  )ـ قرابت معنایی ترکیبیـ  زدهمدوا(کتاب همراه علوي) (پایه هاي معشوق است.  مفهوم بیت سوم، تغییر نگاه بر اثر درك زیباییـ » 4«گزینه  - 23

  ها: بررسی سایر گزینه. ق به وطن است، عش»2«مفهوم مشترك بیت سوال و گزینه ـ » 2«گزینه  -24

 تمجید از وطن»: 4« گزینۀ/  فدا کردن جان در راه وطن»: 3« گزینۀ/  بستگی به وطن و دیننگاه منفی شاعر به وا»: 1« گزینۀ

  )ـ قرابت معنایی درس سیزدهمـ  زدهمدوا (کتاب همراه علوي) (پایه

 پایداري نیکی مطرح شده است.» 4«و » 2«، »1«هاي  ی کردن است، در حالی که در گزینهموضوع بیت توصیه به نیک» 3« گزینۀـ در » 3«گزینه  - 25

  )ـ درس یازدهم ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم 

 زبان عربی 

أنّه: که او ») / 1«کردم (رد گزینه أوصیت: توصیه ») / 4«: ورق بزند (رد گزینهصفّحیت») / 4«و » 2«هاي  لیته: اي کاش او (رد گزینه ـ یا» 3«گزینه  -26

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 1«(رد گزینه 

خَنقَ: خفـه  ») / 4«العدو: دشمن (رد گزینه ») / 4«(رد گزینه  توانم ، ال أقدر: نمیالمشهد: صحنه») / 3«توانم (رد گزینه  ـ ال أقدر: نمی» 1«گزینه  - 27

   مهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پور») 2«کرد (رد گزینه 

») / 4«و » 1«هـاي   دهد (رد گزینه یعرِّض: در معرض قرار می») / 4«ال تتدخّل: دخالت نکنی (رد گزینه ») / 3«ـ مرّات: بارها (رد گزینه » 2«گزینه  -28

  )ترجمه(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ ») 3«  ها (رد گزینه للتّهم: تهمت

در جـاي نادرسـتی    فقط، »3«در گزینه ») / 4«و » 1«هاي  شوند (رد گزینه شوند ... مگر / فقط ... ناامید می ییأس ... إلّا: ناامید نمی ـ ال» 2«ه گزین -29

 شود. الکافرین، جمع ترجمه شده که غلط است چرا که صفت مفرد ترجمه می» 3«و » 1«هاي  . در گزینهشود میترجمه 

  ازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پایه دو

بلَغَ من العمر أکثر من مئۀ سـنۀ: بیشـتر از   ») / 2«و » 1«هاي  کرد (رد گزینه ـ کان عجوز معمرٌ یعیش: یک پیرمرد کهنسال زندگی می» 4«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  صد سال عمر داشت (رد گزینه

(رد  جاي فاعل و مفعول عوض شده عصی:») /4«و » 3«هاي  سلنا إلی فرعون رسوالً: به سوي فرعون پیامبري فرستادیم (رد گزینهـ أر» 1«گزینه  -31

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«پیامبر (رد گزینه الرّسول. آن ») / 2«گزینه 

آورد (رد  یحیر: به شگفت می») / 1«آورد (رد گزینه  آید، این بازیکن مرا به شگفت می بنی هذا اللّاعب: از این بازیکن خوشم میجـ یع» 3«گزینه  - 32

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 2«هاي زیبایش (رد گزینه  أهدافه الجمیلۀ: گل») / 4«گزینه 

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

  پیروي نکن »: ... 1«گزینه 

  آمرزد ...  وند گناهان را میخدا»: 3«گزینه 

  (ترکیبی ـ ترجمه)(پورمهدي) . تا از لغزش در امان بمانی»: ... 4«گزینه 
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     »3«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ  ریاضیدفترچه نامه  پاسخ

  )ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) (کند  ـ ترجمه درست: ... غذایی مناسب جذب می» 4«گزینه  -34

کند:  ها) / پنهانش می وط: جوزات البلّوط (رد سایر گزینههاي بل دانه») / 2«و » 1«هاي  ینسی (رد گزینه کند: قد ـ گاهی ... فراموش می» 4«گزینه  -35

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ تعریب)») 3«و » 2«هاي  یدفنها (رد گزینه

  ترجمه متن: 

در آن گیاهـان و  شود که  هایی دیده می هایی از زیبایی و سود و حکمت است. گاهی میان بیابان، منطقه هاي پروردگار مهربانمان، جلوه در آفریده

هـاي زیبـا    دهنده نخل و انواع بسیاري از شکوفه ها است، از جمله درختان میوه هاي گوناگون و چاه هاي چشمه شان با آب درختان است که تغذیه

هـاي کـم    اي برگهفته نیست و همچنین برخی گیاهان دار 8یا  6 جز شوند، اما عمرشان هاي شدید ظاهر می در برخی مناطق بیابانی بعد از باران

  رود.  شود که از طریق تبخیر فقط اندکی از آب آن از بین می یافت می

توانند طوالنی زندگی کنند  می ها آنمتر است و براي همین همه  50ها در دل زمین در عمق بیشتر از  و برخی گیاهان بیابانی هستند که ریشه آن

  ها، ممکن است.  ها یا لوله خاطر قنات ص اطراف آن بهو زراعت محصوالت کشاورزي در بخشی از بیابان به خصو

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -36

  قطعاً صحرا خشک است و هیچ آبی در آن نیست. »: 1«گزینه 

  هاي کمی داشته باشند.  ها برگ کنند اگرچه آن همه درختان زندگی می»: 2«گزینه 

  بیشتري نیازمند هستند.  هاي بیشتري دارند، به آب  درختانی که برگ»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)98ـ تجربی سراسري (ها در عمق زمین است.  برخی درختان در صحرا وجود دارند که ریشه آن»: 4«گزینه 

  ها: ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -37

  برخی درختان بیابانی، هیچ سودي ندارند.  »: 1«گزینه 

  شود.  یافت نمیهاي زیادي دارند  در بیابان درختانی که برگ»: 2«گزینه 

  زندگی درختان بیابانی، کلّش خارج از اراده انسان است. »: 3«گزینه 

   ) (درك متن)98تجربی ـ سراسري (است.  ضروري آبی که در دل زمین است، براي زندگی درختان بیابانی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -38

  نوشند.  متر است می 70ی در کمتر از ها آب درون زمین را که حت برخی از آن»: 1«گزینه 

  فرستد.  ها باران بر آنان فرو می خداي بلند مرتبه در بیشتر فصل»: 2«گزینه 

  هاي برخی از آنان کم است و به آب زیاد نیاز ندارد.  برگ»: 3«گزینه 

  ك متن)) (در98تجربی ـ سراسري (ها است.  ها و چاه ها از طریق چشمه زندگی برخی از آن»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  - 39

  گیاهان سودمندي که زیبا هستند.  »: 1«گزینه 

  ها   دار به کمک چشمه درختان میوه»: 2«گزینه 

  ها لوله یاها  محصوالت کشاورزي به وسیله قنات»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)98ربی ـ تجسراسري (هفته است.  8یا  6ها  هایی که دوام آن ها به دلیل باران شکوفه»: 4«گزینه 

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

  مفاعلۀزن تفاعلمن و»: 1«گزینه 

  مجهول   معلوم»: 2«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98تجربی ـ سراسري (للغائبۀ للمخاطب»: 3«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3« گزینه -41

  للغائبۀللمخاطب»: 1«گزینه 

  »أنواع« »األزهار«فاعله »: 2«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98تجربی ـ  سراسري(مصدره: ظهور للغائبۀ / مصدره: إظهارللمخاطب»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -42

  فعله: یثمرُفعله: ثَمر»: 1«گزینه 

  أشجار » النخل«صفۀ للموصوف »: 2«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98(کنکور تجربی ـ نکرة  معرفۀ»: 4«گزینه 

  ) گذاري ترکیبی ـ حرکت(پورمهدي) ( فتَلتَخْ تَختَلَفـ » 1«گزینه  -43
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 ن آزمایشی پیشرويـ آزمو ریاضیدفترچه نامه  پاسخ                                             »4«صفحه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -44

  ها (نادرست، الظّروف: شرایط) بینیم، ویژگی ضاع و احوالی که اطرافمان میاو»: 1«گزینه 

  زي: درهم پیچیدن  جمع شدن و چرخیدن دور چی»: 2«گزینه 

  دریایی که معادل یک سوم زمین است تقریباً. اقیانوس آرام»: 3«گزینه 

  )ترکیبی ـ واژگان(پورمهدي) (نگار  نویسد: روزنامه هایی را می ها مقاله فردي که در روزنامه»: 4«گزینه 

  ها:  رسی سایر گزینههستند. بر» پنهان«ه معناي ب ودهر » مستور«و » بوءمخ«ـ در این گزینه » 4«گزینه -45

  قاسیۀ: سخت با راسبۀ: مردود مترادف نیست.»: 1«گزینه 

  تر) و أفضل (برتر)، مترادف نیستند. أبهض (گران»: 2«گزینه 

  (ترکیبی ـ واژگان)(پورمهدي) آورد مترادف نیست.  گوید با تُحدث: پدید می تُکلِّم: سخن می»: 3«گزینه 

  ها جمله وصفیه وجود ندارد.   آن را وصف کرده در سایر گزینه» تقرئها«اسم نکره است که جمله » صحیفۀٍ«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -46

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

  ها: است. بررسی سایر گزینه» اشتریت«لِـ در این گزینه مستثنی منه وجود ندارد و ذلک مفعو» 3«گزینه  -47

  افذة: مستثنین البیت: مستثنی منه»: 1«گزینه 

  المشاغب: مستثنی کلّ: مستثنی منه»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)  زمیل: مستثنی التّالمیذ: مستثنی منه»: 4«گزینه 

 کمک بگیریم: مفکّـرٍ: یـک اندیشـمند   » آن«از  ترجمهتوانیم در  بیاید، می» لا«ره بیاید، سپس همان اسم با م نکـ هرگاه یک اس» 1«گزینه  - 48

 درس سوم ـ قواعد) ـ  یازدهمپایه (پورمهدي) (المفکّر: آن اندیشمند. 

نویسـم کـه بـه اسـاتید در      مـی اي  مقاله«شود.  لتزامی ترجمه میجمله وصفیه است که به صورت مضارع ا» تساعد«ـ در این گزینه » 4«گزینه   -49

  ها: بررسی سایر گزینه.» کمک کندربی آموزش ع

  یشعرون: مضارع اخباري  یمشون و ال»: 1«گزینه 

  ترجعین و تمارسین: مضارع اخباري»: 2«گزینه 

   چهارم ـ قواعد) پایه یازدهم ـ درس(پورمهدي) (رأیت: ماضی / یلعب: ماضی استمراري »: 3«گزینه 

معرفه به علم » اب و مهندس زراعینجمحسناً: نیکوکار، الس«ها  اسم خاص (معرفه) است، اما در سایر گزینه» حسین«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -50

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)نیستند. 

  دین و زندگی 

در مقام بیان این مفهوم است که تکرار توبه ولو صد بار باشد امري ناپسـند نیسـت.    »تی باز آصد بار اگر توبه شکس«ـ این مصرع که » 2«ه نیگز - 51

  (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) )ناصري(آمده است. » ان اهللا یحب التوابین«مفهوم تکرار توبه در آیه 

شـیعیان و پیـروان او رسـتگارند و در روز    مرد و سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست. این «ـ رسول خدا (ص) فرمودند: » 2«گزینه  - 52

  بر ایشان نازل شد.» ۀان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البری«پس از بیانات ایشان آیه شریفه  »اند. قیامت اهل نجات

  )ششمازدهم ـ درس ی(آقا صالح) (پایه 

شرکت در ب) . باشد یه ابعاد زندگی دوري کرده بهتر است به معناي مستحب میبهتر است از مدگرایی و تجمل در پوشش و سا الف) ـ» 1«گزینه  -53

هاي اجتماعی در فضاي مجازي به  تی و شبکهنهاي اینتر ایجاد پایگاهج) هاي مذهبی و ملی جایز است.  مجالس شادي مانند جشن عروسی، جشن

  )هشتمزدهم ـ درس دوا) (پایه صرينا(در مواردي واجب. و اشاعه فرهنگ و معارف اسالمی مستحب است منظور 

کـه شـما داراي همـه چیـز      دست از اختالفات و هواهاي نفسانی بردارید (معلول)«فرماید:  ـ امام خمینی (ره) به مسلمانان جهان می» 4«گزینه  -54

  )چهارم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس  »هستید (علت)

بخشد چرا که او آمرزنده مهربان  خداوند همه گناهان را می :انه هو الغفور الرحیم نوب جمیعاًان اهللا یغفر الذ«ـ مطابق با عبارت قرآنی » 4«گزینه  -55

سـوره زمـر،    53پیش از بیان این مطلب در آیه  ه خدا بسیار آمرزنده، مهربان است وا توبه این است کعلت آمرزش گناهان حتی شرك ب» است.

آمده است. بنابراین خطاب ایـن  » اید بگو بندگان من که بسیار به خود ستم (ظلم) روا داشته :قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم«خوانیم  می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) اند.  آیه با بندگان خداوند است که در حق خود ظلم و ستم کرده

» و اهللا یعصمک من الناس«کند  منافقین حفظ می گزند خداوند جان رسول خدا (ص) را از ،ـ اینکه با وجود مخاطرات در مسیر رسالت» 3«گزینه  -56

» یا ایها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسـهم «رانی خود از مردم پرسید باشد. رسول خدا (ص) در سخن ان میبخش قلب نازنین ایش گرمی

  نجم)(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس پ» و سرپرستی دارند. الیتگفتند: خدا و پیامبرش برما و

ترین معلم قرآن بود: تعلـیم و   اولین و بزرگ (ص) / پیامبرـ پیامبر (ص) کاتبان وحی را مأمور نوشتن قرآن نمود: دریافت و ابالغ وحی » 1«گزینه  -57

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس چهارم) تبیین تعالیم قرآن (مرجعیت دینی)
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گیـریم تـا    ها مطلع نیستیم. گاهی هم از علوم مختلف کمک مـی  دانیم و گاه از آن ـ گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می» 4«گزینه  -58

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)آقاصالح(و ارزشمند است.  خوبتالش  یک این حکمت آن را به دست بیاوریم.

از  اال یکونـوا مـؤمنین:  لعلک بـاخع نفسـک   «فرماید:  اندوه فراوان رسول خدا (ص) در هدایت مردم میـ قرآن کریم در مورد غصه و » 4«گزینه  - 59

کوشی و دلسوزي ایشان در هدایت  امام علی (ع) در مورد سخت» آورند شاید که جانت را (از شدت اندوه) از دست بدهی که برخی ایمان نمی این

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس ششم)» کرد. زده و سرگشته را درمان می غفلتبا داروهاي خویش بیماران «فرماید:  مردم می

بینـد.   تا جایی که فرد خود را غرق در فساد (گناه) و آلودگی میکشاند  گام و آهسته آهسته به سمت گناه می به ـ شیطان انسان را گام» 4«گزینه  -60

 گویند.   می تسویفامروز و فردا کردن و تأخیر در توبه است که به آن  بیانگر» کنم به زودي توبه می« گوید این که فرد به خود می

 سازد.  از رحمت الهی مأیوس می آلوده شدکشاند و وقتی  شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن به سوي گناه می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

کومت دینی اسـت و  سار ح که قرآن کریم احکام اجتماعی متعددي دارد که هر یک نیازمند اجرا در سایه ـ پاسخ این سوال این است» 2«گزینه  -61

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس چهارم)کند.  این ضرورت را بیان می...» بالبینات رسلنا ارسلنا لقد«آیه شریفه 

ها نهفته شده؛ این پاداش کارهـایی   هاست براي آن مایه روشنی چشم که یهای داند چه پاداش هیچ کس نمی«فرماید:  ـ قرآن کریم می» 4«گزینه  -62

  قدسی است نه آیه قرآن. حدیث» نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده«دقت شود که » دادند. است که انجام می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

قبل از هـر  » ز رحلت رسول خدا (ص) در چه مسیري باید حرکت کندجامعه اسالمی پس ا«ـ براي رسیدن به پاسخ سواالتی از قبیل » 3«گزینه  -63

جا که  پذیرد و کدام یک باید ادامه یابد؟ از آن رحلت ایشان پایان می هاي پیامبر کدام یک با ن مسئولیتچیزي الزم است مشخص شود که در میا

  گردد. مورد سکوت کرده است روشن میگر مردم در همه امور زندگی است بطالن این فرض که در این  قرآن کریم هدایت

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)

بنابراین تکرار توبه اگر واقعی » کنند دوست دارد خداوند کسانی را که زیاد توبه می :ان اهللا یحب التوابین«خوانیم  ـ در قرآن کریم می» 4«گزینه  -64

بنـابراین توبـه در   » کار نیست تر از جوان توبه کسی نزد من محبوب«فرماید:  میشود. رسول خدا (ص)  باشد موجب محبوب شدن نزد خداوند می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)شود.  پذیري و تحول و دگرگونی است باعث محبوب شدن نزد رسول خدا (ص) می جوانی که دوره انعطاف

مستقیماً: و امـا   اًتصموا به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل و یهدیهم الیه صراطفاما الذین آمنوا باهللا و اع:« فرماید  آن کریم میـ قر» 3«گزینه  -65

د و ایشان را بـه  ستند (علت)، به زودي {خدا} آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورکه به خدا گرویدند و به او تمسک جکسانی 

و الذین «مربوط به » لنهدینهم سبلنا»). «4«و » 2«شاره نشده است (رد گزینه در این آیه به عمل صالح ا» سوي خود به راهی راست هدایت کند.

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) باشد. می» جاهدوا  فینا

دستورهاي خداست انجام دهـد و  ـ اگر پیامبري در اجراي احکام الهی (والیت ظاهري) معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف » 4«گزینه  -66

ن دین و وحی الهی (مرجعیت دینی) معصوم نباشد، اعتماد مردم به یگر پیامبري در تعلیم و تبیا .به گمراهی دچار شوند کنندمردم مانند او عمل 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس چهارم) رود.  دین از دست می

حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتیبان وقتی خداوند حضرت موسی (ع) را مامور مبارزه با فرعون کرد آن ـ » 4«گزینه  -67

  ) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)ناصري(و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد. 

هاي مـادي   از زندگی اقتصادي که مبتنی بر تولید انبوه کاال و مصرف فراوان و توجه به رفاه بیش از حد و لذت یـ در عصر حاضر سبک» 4«گزینه  - 68

از  ناشـی ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مواردي که براي فائق آمدن بر مشـکالت اقتصـادي    سایر ملتدر غرب رایج شده که  است،

یا معشر التجـار الفقـه ثـم    :«فرماید  ردیم. امام علی (ع) میتجارت است تا گرفتار کسب حرام نگ تمدن جدید قابل توجه است، آشنایی با احکام

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري( »اي گروه تاجران و بازرگانان! اول یادگیري مسائل شرعی تجارت سپس تجارت کردن. المتجر:

 و  مندي از جایگـاه  رت به مدینه به مدت ده سال، حکومت اسالمی را در دست داشتند. قرآن کریم براي بهرهـ رسول خدا (ص) با هج» 3«گزینه  -69

لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنۀ لمن «خدا  کثیر) ذکر 3) امید به معاد 2) امید به خدا 1کند:  ارش به مومنان میتاسی از وجودشان سه سف

 )ششم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس   »کثیراً و ذکر اهللا الیوم االخر کان یرجو اهللا و

ـ » رد، رستگار شد.س خود را تزکیه کقد افلح من زکاها: به یقین هر ک«:فرمایند ـ قرآن کریم می» 4«گزینه   -70 ه از گناهـان آغـاز   تزکیه نفس با توب

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس ناصري(  شود. می

:  الحج و الوالیۀ و لَم یناد بشَیء کما نودي بالوِالیۀِالصوم و و الزَکاة و  بنی االسالم علی خمس علی الصالةِ:«فرمایند  ـ امام باقر (ع) می» 3«گزینه  -71

 گونه که به والیت دعوت شده است.  اسالم بر پنج پایه استوار شده است بر نماز و زکات و حج و روزه و والیت و به چیز دیگر دعوت نشده آن

  پایه یازدهم ـ درس چهارم)(آقاصالح) (

 اند.  هر دو بیانگر یک مفهوم» قحعلی مع ال«با عبارت نبوي » باشی راه خیر می تو هر آینه بر«این جمله نبوي که  ـ» 3«گزینه  - 72

  )ششم) (پایه یازدهم ـ درس ناصري(
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ـ دقت شود که کلمه تابع در متن سوال به معناي معلول است. صعوبت به معناي دشواري و سهولت به معناي آسانی است. اگر مـردم  » 3«گزینه  -73

حراف از حق بیشتر شود (علت)، اصالح گناهان اجتمـاعی مشـکل   کوتاهی کنند (علت) و اقدامات دلسوزان به جایی نرسد (علت) و به تدریج ان

 شود (معلول)   (صعب) می

نشان دهند (علت) و در برابر آن بایستند و بکوشند که جامعه را اصالح کنند (علـت)، بـه آسـانی     حساسیتاگر مردم در برابر گناهان اجتماعی 

هاي مالی و جانی ثمره و معلول دشواري در  بع). دقت شود که از دست رفتن سرمایهتوانند مانع گسترش گناهان شوند. (معلول یا تا (سهولت) می

 ») 4«و » 2«(رد گزینه  ه است.جلوگیري از گناهان اجتماعی است نه علت آن که مدنظر صورت سوال بود

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

امام علی (ع) بودند که در حال رکوع، انگشتر خـود را بـه فقیـر بخشـیدند.      ـ پس از نزول آیه والیت و مشخص شدن مصداق آن که» 4«گزینه  -74

و رسول خدا (ص) نیز ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد. نزول ایـن آیـه در چنـین    مردم که از محتواي آیه با خبر شده بودند. تکبیر گفتند 

بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفـی   شرایطی و اعالم والیت حضرت علی (ع) از جانب رسول خدا (ص) براي آن

زول آیه والیت، تنها والیت امام علی (ع) مشخص شد نه فرزندان و امامان پس از ایشان (رد آن نباشد. دقت شود که در ماجراي ن )کردن (کتمان

باشـد. (رد   و بیان حدیث غدیر می...» بلِّغ  یا اَیها الرَّسولُ«ه نزول آیه ربوط باعالن والیت امام علی (ع) از حاضران به غایبان م») 2«و » 1«گزینه 

  ) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)ناصري(») 3«گزینه 

شراب در  باشند. با وجود رواج قمار و آلود می آوري، گناهدشراب و قمار در عین سو »م کَبیرٌ و منافع للنّاسِا اثفیهِم«ـ مطابق با عبارت » 4«گزینه  -75

   ـ درس هشتم) دهمزدوا(آقاصالح) (پایه گاه زشتی این دو عمل را فراموش نکردند.  عباس، عموم مسلمانان هیچ امیه و بنی دربار بنی

  زبان انگلیسی 

  کردید؟ ـ تصور کنید یک فضانورد هستید؛ چه می» 1«گزینه  -76

  صورت زیر است:  ساختار این نوع شرطی به .شود استفاده میهاي خیالی و غیرواقعی  توضیح: از شرطی نوع دوم براي بیان وضعیت

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

  ـ زندگی در کنار یک اقیانوس، جایی که درختان زیادي وجود دارند را تصور کنید! آیا این عالی نخواهد بود؟» 1«گزینه  -77

  ) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)96(هنر ـ رود.  ار میک (تصور کردن) اسم مصدر به imagineتوضیح: بعد از 

  توانم او را با خودم بیاورم؟ ـ او واقعاً مشتاقانه منتظر است که به جشن تولدت دعوت شود. می» 3«گزینه  -78

بـا  »). 3«و » 1«هـاي   رود (گزینه کار می شود که بعد از آن اسم مصدر به یک حرف اضافه محسوب می look forward toدر عبارت  toتوضیح: 

   (being invited)باید اسم مصدر مجهول بیاوریم  toشود بنابراین بعد از  توجه به ترجمه جمله، او کسی را دعوت نکرده بلکه دعوت می

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) 

  و ادب ندارد.  ها ممکن است فکر کنند که ا آن ـ از زمانی که مهمانان رسیدند او مشغول تماشاي تلویزیون بوده است.» 2«گزینه  - 79

  رود.  کار می زمان گذشته ساده بههاي حال کامل است،  یکی از نشانه (از ـ از زمانی که) که sinceتوضیح: بعد از 

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) 

کتاب جهت جوابگویی به عالقه روزافـزون عمـوم مـردم بـه چـاپ       و چندین شده است زیادي  بحثـ این روزها درباره تغذیه سالم » 2«گزینه  -80

  اند.   رسیده

  ) پیشگویی کردن4  ) متعادل کردن3  ) بحث کردن2  ) اداره کردن، راهنمایی کردن1

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

  داند).   (اصالً نمی ندارد سرنخیـ وقتی از او پرسیدم که علی کجا رفته است او گفت که هیچ » 4«گزینه  -81

  ) سرنخ، نشانه4  ) قالب، شکل3  ) مقیاس، ترازو2  ) حکمت1

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

  .  تعویض کنیدپاس را ـ ماشین شما در وضعیت خوبی است، اما شما باید الستیک زا» 3«گزینه  -82

    ) انتقال دادن2    ) تحویل دادن1

  ) تبدیل کردن / شدن 4  / کردن) عوض کردن، جایگزین شدن 3

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

دهند چون ایـن مـاده غـذایی اسـت کـه اصـالً        مشکالتی رخ می کنند مصرف میـ هنگامی که افراد میزان زیادي شکر تصفیه شده » 4«گزینه  -83

 هاي بی را ندارد.   ویتامین

  ) مصرف کردن  4  ر نظر گرفتن) زی3  ) تبدیل کردن / شدن2  ) انتقال دادن1

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

www.konkur.in

forum.konkur.in



     »7«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ  ریاضیدفترچه نامه  پاسخ

  درآمدي داشته باشد؛ تا آن زمان او نیازي به پول اضافی ندارد. منبعاش  خواهد بعد از بازنشستگی ـ او می» 1«گزینه  - 84

    source of incomeنکته: منبع درآمد 

  منبع، منبع طبیعی )4  ) تجارت3  ) تقاضا2  ) منبع، منشاء، سرچشمه1

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

زمینی اولین گیاهی بود که در فضا پرورش یافت. این فناوري با هدف تأمین غـذاي فضـانوردان در سـفرهاي     ، سیب1995ـ در اکتبر » 2«گزینه  -85

 فضایی آینده گسترش یافت.  اجتماعاتفضایی طوالنی و در نهایت تأمین غذاي 

  ) مسائل، موضوعات4  ها ) گنج3  ) اجتماعات، مستعمرات2  ها ) حجم1

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

 ها، مجالت و غیره دانلود کنید.   و مقاالت جالبی را از روزنامه بگردیدتوانید روزانه شبکه جهانی وب را براي دریافت نظرات  ـ شما می» 1«گزینه  - 86

  ) جایگزین کردن / شدن4  ) تمدید کردن3  گرفتن، محاصره کردن) دربر2  زدن ) گشت1

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

خواهید فرزندانتان از یک زندگی آرام برخـوردار شـوند، بگذاریـد از انـدکی      گوید اگر می المثل چینی وجود دارد که می ـ یک ضرب» 4«گزینه  -87

 . رنج ببرندگرسنگی و سرما 

  ) رنج بردن، لطمه خوردن4  ) لرزیدن، لرزاندن3  ) ادعا کردن  2  ده کردن، مبتال کردن) آلو1

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

  کلوزتست:  

گسـترش   اند، حوزه عملکردشان تا مناطق روستایی نیـز  وسایل حمل و نقل شهري بیشترین اهمیت را داشته عنوان ها همیشه به اگرچه اتوبوس

اوج دوران سفر با اتوبوس بود، تقریباً هر روستایی خدمات  که 1950هاي روستایی شکل گرفت و تا دهه  بزرگی از اتوبوس شبکهت. در بریتانیا یاف

کاهش یافت. از دهه  ناگهانهاي شخصی شدند، سفر با اتوبوس  رانی داشت. با این حال، هم چنان که افراد بیشتري صاحب اتومبیل منظم اتوبوس

رانی  . با این حال خدمات اتوبوسکردند سوار میرانی بین شهري مسافران بسیاري را  آهن خدمات اتوبوس راه خدماتبه بعد به دنبال کاهش  1960

    )88خارج از کشور ـ سراسري ( محلی، مخصوصاً در مناطق روستایی دورافتاده به شدت کاهش یافته است.

  ـ » 2«گزینه  -88

  ) منبع4  ولوم ) حجم،3  ) شبکه2  ) پروژه1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -89

  ) آنجا4  ) آن3  ) وقتی که2  ) که 1

  (کلوزتست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  طور خاص ) به4  ) ناگهان3  ) عمیقا2ً  ) مختصرا1ً

  (کلوزتست) 

  ـ » 2«گزینه  -91

  ) زیاد کردن (صدا، حرارت)4  ) یافتن لغت در دیکشنري3  ) سوار کردن2  ) بیدار کردن1

  (کلوزتست) 

  ـ » 4«گزینه  -92

  ) خدمات4  ها ) موفقیت3  ) مراحل2  ) فرآیندها، روندها1

  (کلوزتست) 

  ترجمه متن اول:

هـا چنـین افـرادي را کیهـان نـورد       است. روس» مسافر ستاره«به معنی  astronautکنند. واژه  در فضا سفر می فضانوردان افرادي هستند که

بار به دور زمین چرخید که این سـفر وي   یک 1961آوریل  12ود که به فضا سفر کرد و در روسی اولین کسی بنورد  نامند. یوري گاگارین، کیهان می

سه بار مدار زمـین   1962بود که در فوریه » جان گلن«دقیقه به طول انجامید. اولین فضانورد آمریکایی که به دور زمین چرخید  90در مدار زمین 

هاي سفر فضـایی را تحمـل    ها تنش دانست که چطور انسان کس نمی ند، چون در آن موقع هیچهاي فضایی اولیه خطرناك بود را دور زد. مأموریت

کنند و قادرند هر بار بدون رنـج   خواهند کرد. امروزه، پروازهاي فضایی داراي سرنشین تقریباً عادي شده است. فضانوردان مرتباً به فضا سفر می

هـاي اخیـر کشـته     ا خطرها هنوز هم وجود دارند. چندین فضانورد روسی و آمریکایی طـی سـال  ها در آنجا بمانند. ام بردن از صدمات دائمی ماه

کمی پس از بلند شدن از زمین هفـت  » چلنجر«اتفاق افتاد که در آن به دنبال انفجار شاتل فضایی  1986اند. یکی از بدترین فجایع در سال  شده

در ایـاالت متحـده و   » آپولـو «و » جمینـی «، »مرکـوري «هاي داراي سرنشین اولیه مانند  فضانورد آمریکایی جان خود را از دست دادند. سفینه

ها بـراي حمـل    بار قابل استفاده بودند. روس ها فقط یک هاي محدودي براي خدمه داشتند. همچنین آن در روسیه کوچک بودند و اتاق» وستوك«

کنند. بـا ایـن حـال، در مـدار      استفاده می» سایوز«نام  به» یک بار مصرف«کوچک  هاي نسبتاً نوردانشان به مدار زمین و بالعکس از سفینه کیهان

یابند. فضانوردان آمریکایی اکنون با شاتل فضـایی بـه فضـا     نام سالیوت می تري در یک ایستگاه فضایی به نوردان محل اقامت بزرگ زمین کیهان

  )  90ـ  سراسري تجربی( کنند. دي به هواپیماهاي مسافربري دارند در فضا پرواز میها با مدار گردهاي بال مثلثی که شباهت زیا کنند. آن سفر می
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  پردازد. می تاریخچه مختصري از سفر فضاییاین متن عمدتاً به موضوع ـ » 1«گزینه  - 93

  موجود در سفر فضایی ي) خطرها2

  هاي مدرن هاي اولیه و سفینه ) مقایسه میان سفینه3

  در سفر فضایی) رقابت میان روسیه و آمریکا 4

  (درك مطلب)

  .در یک بهار قرن بیستم انجام شداولین سفر فضایی انسان ـ » 1«گزینه  -94

  دقیقه به طول انجامید 90وع حدود ) از زمین به فضا و بالعکس در مجم2

  شد ین میبار چرخش در مدار زم ) یک مأموریت ناموفق بود از این بابت که شامل یک3

  سفر دومش را انجام داد 1962سال  فت که در) توسط همان فردي انجام گر4

  (درك مطلب)

  . سالیوتجز  ها هستند به تمامی موارد زیر اسامی برخی سفینهـ » 4«گزینه  - 95

  ) آپولو3  ) مرکوري2  ) سایوز1

  (درك مطلب) 

عنوان بدترین فاجعـه   به ست دادندتعداد افرادي که جان خود را از دتوان دریافت که شکست فضاپیماي چلنجر به دلیل  از متن میـ » 3«گزینه  -96

  شود. فضایی یاد می

  که براي ساخت آن سفینه صرف گردیداي  ) هزینه1

  بینی شده ) انفجار آن زودتر از زمان پیش2

  ) مأموریت فضایی بسیار مهمش 4

  (درك مطلب) 

  ترجمه متن دوم: 

میلیـون   93اي در آزمایشگاهی به فاصله  ولید شده بدون هیچ هزینهاي ت همان استفاده از نیروي هسته دست آوردن برق از پرتوهاي خورشید به

اي عناصر شیمیایی که در درون خورشید و در دماهاي چندین میلیون درجه  وسیله دگرگونی هسته مایل است. چون انرژي درخشان خورشید به

بسیار زیاد هسـتند. چنانچـه در تبـدیل انـرژي تابشـی       یابد. منابع انرژي خورشیدي دهند تداوم می و در فشار چندین میلیون اتمسفر رخ می

کار مکانیکی، بتوان به بازده صد در صد دست یافت، زیر آسمان بدون ابر یک اسب بخار در هر یارد مربع از سطح زمین در دسـترس   خورشید به

با این حال، انرژي خورشیدي باید نیازهاي فراوان  شود. آوري انرژي خورشیدي هنوز مانع رقابت آن با منابع معمول انرژي می بود. هزینه جمع می

ها تحقق یابد. چون منابع زمینی  اي ایمن از اقیانوس و روزافزون کودکان را طی دو قرن آینده تأمین کند مگر اینکه وعده مبهم انرژي گرما هسته

  )92(انسانی ـ  نرژي خورشیدي خواهد بود.شتر از اها بی زودي تمام شوند، هزینه آن سنگ، نفت و اورانیوم) ممکن است به (زغال

  ها مایل چیزي مانند یک آزمایشگاه به فاصله میلیون طبق متن، ما براي تولید انرژي خورشیدي به چه چیزي نیاز داریم؟ـ » 3«گزینه  - 97

  اي ) منابع انرژي گرما هسته1

  ) منبعی دائمی از مواد شیمیایی 2

  ) آسمانی بدون ابر در دماهاي بسیار باال4

  (درك مطلب)

بر است و نسبت بـه سـایر منـابع     چون هزینهشود  کند که انرژي خورشیدي در مقیاس وسیع استفاده نمی نویسنده خاطر نشان میـ » 4«گزینه  -98

  صرفه است. به  انرژي کمتر مقرون

  ) اگرچه تمیز و ایمن است.1

  ) چون هزینه کنترل کردن آن بسیار زیاد است.2

  زیست ایجاد کند. یی براي محیطتواند خطرها ) چون می3

  (درك مطلب) 

  انرژي خورشیدي: حقایق و واقعیات یک از موارد زیر بهترین عنوان براي متن است؟ کدامـ » 2«گزینه  -99

    ) انرژي خورشیدي: منبع غیرممکن انرژي 1

  هاي استفاده از انرژي خورشیدي ) هزینه3

  ) منابع مختلف انرژي4

  (درك مطلب) 

  باشد.  اي اقیانوس انرژي گرما هستهتواند  ق متن، جایگزینی براي انرژي خورشیدي میطبـ » 1«گزینه  - 100

  ها ) انرژي فسیل2

  ) انرژي تابشی3

  اي ) انرژي هسته4

   (درك مطلب)
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  حسابان

 ـ» 2«گزینه  -101

 
x x x

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

(x )(x ) x x  

 
         

   2 2 2

2 2 1 1
4 4 2 4 2 16

2 2 2 2 4
  

x

f ( ) f ( h)
lim f ( )

h

 
   

2 2
2 16


 

  ـ مشتق ـ تعریف مشتق) دوازدهمپایه (نصیري) (

دهد مجدداً صفر  شود و به افزایش خود ادامه می یابد، صفر می ـ اگر از چپ به راست خطوط مماس را رسم کنیم شیب آنها افزایش می  »1« گزینه -102

  شیب) ـ  مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (یابد.  در نهایت کاهش می شود و می

ـ چون» 4«گزینه  - 103
x

f (x)
lim

x




4

5
8

4
fپس ( ) 4 fو5 ( )  4 8

 
)A توان نتیجه گرفت که نقطه حال می , )4 5 

و شیب خـط   f متعلق به

  نوشت. Aخط مماس را از نقطه   توان معادله می است حال 8مماس برابر 

 yعرض از مبدا 37 (x ) y x      5 8 4 8 37   

   خط مماس)ـ مشتق ـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

fـ خط مماس بر تابع» 3«گزینه  -104 (x) در نقطهA( , )1 )کند پس خـط ممـاس از دو نقطـه    از مبدأ عبور می 2 , )  و( , )1 کنـد و   عبـور مـی   2

  درنتیجه شیب آن برابر است با:

f ( )


  


2
2 1 2

1




    

fاز طرفی ( ) 1 fاست پس 2 ( )f ( ) 1 1    خط مماس)ق ـ ـ مشت دوازدهمپایه (نصیري) (باشد.  می 4

 ـ» 2«گزینه  - 105

x
f (x) f ( )

xx x (x ) x


         

   

1

1 1 1 1 1 12 1

1 4 2 42 4 2 4 2 1 1


 
  اي) ـ مشتق ـ آهنگ لحظه دوازدهمپایه (نصیري) (

xها آوریم. (یکی از ریشه دست می هاي زیر رادیکال را به ـ ابتدا ریشه» 4«گزینه  -106    است.) 1

x x (x )(x x )       3 2 24 3 1 3 3   

xها یکی از ریشه  xهاي معادله و مجموع دو ریشه دیگر برابر مجموع ریشه 1 x  2 3 3  است پس      است. 3

  پذیري) ـ مشتق ـ مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (

طبق تعریف مشتق،ـ » 3«گزینه  - 107
h

f ( h) f ( )
lim

h

 2 2



xدر f برابر با مشتق چپ   xاست. تابع در همسایگی چپ 2  به صـورت زیـر    2

  شود: خالصه می

x f(x) x x f (x) x f ( )          22 2 4 2 2 2 2   

  ـ مشتق ـ مشتق یک طرفه) دوازدهمپایه (نصیري) (

  پذیر نیست. مشتق دار) بودن دلیل شکسته (گوشه به Dبه دلیل ناپیوستگی و در نقطه  Cدر نقطه  fـ تابع » 1«گزینه  -108

  پذیري) ـ مشتق ـ مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ » 3«گزینه  -109

f (x) g (x) f (x)g(x) g (x)f(x) (fg) (x) (x ) x

f (x) g(x) f (x)g(x) (fg)(x) xx x

     
     

3 2

3 3

3 3
  

  ) ـ مشتق ـ تابع مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (

www.konkur.in

forum.konkur.in



        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ             »                                                                                                                            10«صفحه 

)ـ» 1«گزینه  -110 , )1   نقطه مماس 1

( x x ) ( x )( x ) ( )
f (x) f ( ) m

( x x )

      
      

 

2

2 2

3 2 3 2 4 3 3 4 3 1
1 4  مماس    

12 3 2
   

: y (x ) y x     1 4 1 4   ماسمعادله م5

  ـ مشتق ـ خط مماس) دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 4«گزینه  -111

h

f ( h) f ( )
lim f ( )

h

 
  

3 3
6 3 6


  

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

x

                


1 1 51
4 5 5 4 5 5 3 6 5

6 62 4 5
   

  ـ مشتق ـ تابع مشتق و تعریف مشتق) دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 4«گزینه  -112

y sin( x x) sin x y cos x    4 5 5 5  

  پایه دوازدهم ـ مشتق ـ مشتق تابع مثلثاتی)(نصیري) (

 ـ» 1«زینه گ -113

n(A B) n(B) n(A) n(A) n(B) n(A B)    7 7   

n(A B) n(A) n(B) n(A B) n(A B) n(A B) n(A B)7 6           

n(A B) n(A B)

n(A B) n(A B)
  

6
2

3 3

 

 
  

  پایه دهم ـ مجموعه ـ تعداد اعضاي مجموعه)(نصیري) (

 ـ» 4«گزینه  - 114

: a a a a a a d     1 2 3 4 5 15  اول  پنج جمله مجموع 10

: a a a a a a d     16 17 18 19 20 15  آخر  مجموع پنج جمله 85

a d ( a d) a d a d a d a d a


               
5

1 1 1 1 1 1 335 10 2 5 85 5 10 10 170 5 160 32     

  پایه دهم ـ دنباله حسابی ـ رابطه اصلی)(نصیري) (

  در نظر بگیریم آنگاه : n ـ اگر تعداد جمالت را» 2«گزینه  -115

n n n n na a a a a a (n n n n n )d

a a a a a a ( )d

                    
 

           

1 2 3 4 1

1 2 3 4 5 1

955 5 1 2 3 4 5 955

55 5 1 2 3 4 55
   

n

n n

a ( n )d a (n )d

a d a d

a (n )d a a

n
S (a a ) S



      
 

    

      

       

1 1

1 1

1 1

1 50

5 5 15 955 3 191

5 10 55 2 11

2 1 196 202

50
202 50 101 5050

2 2

  

  پایه یازدهم ـ دنباله حسابی ـ مجموع جمالت دنباله حسابی)(نصیري) (

Lخط عمود بر هم ـ دو» 2«گزینه  - 116 : x y a 3 Lو 2 : x y  2 3 صـدق   Lقـرار نـدارد (در   Lروي A ، اضالع مربـع هسـتند نقطـه   2

aقرار داشته باشد، L کند) و اگر بر روي نمی  aفرض مسئله آید که طبق به دست می 10  بر روي هیچ یـک از دو  ،Aاست. بنابراین نقطه  10

  قرار ندارند، پس فاصله این نقطه از هر دو خط با هم برابر و برابر ضلع مربع خواهد بود: Lو Lخط 

| ( ) ( ) a | | a |
: AH

   
 



3 4 2 1 10

9 4 13
   Lاز  Aفاصله 

| ( ) ( ) |
: AH

  
  



2 4 3 1 2 9

4 9 13
   Lاز Aفاصله 

a a
AH AH | a |

a a

   
     

    

10 9 1
10 9

10 9 19
   

  پایه یازدهم ـ هندسه تحلیلی ـ فاصله دو خط موازي)(نصیري) (
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  هندسه

cبنابر فرض مسئله ـ» 2«گزینه  -117 2 4 و5
c

a


5

3
 توان نوشت: . می

                 

c

ac

a a

 


 
  



2 5

65 2 5 5

3 3

    

  

BFدانیم از طرف دیگر می a :پس  

BF a     فاصله کانونی از یک رأس غیرکانونی 6

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ بیضی)

)Aنقطه با توجه به شکل ـ» 1«گزینه  -118 , )5 Bک سر قطر بزرگ و نقطـه ی 3 ( , )  1     یـک سـر قطـر

 کوچک این بیضی است. بنابراین:

                          
a O A

b O B

 


  

5

4
    

cدانیم می a b 2 2   ، پس:2

c   25 16 3    

Oز مرکزا Fو Fچون دو کانون  ( , ) 3 به اندازهc    ها راست و چپ هستند. پس:xدر راستاي محور  3

F ( , ) ( , ) F ( , ) ( , )      3 3 3 3 3 3 3 3    

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ بیضی)هویدي(

ˆابندگی بیضیکنیم. بنابر ویژگی بازت از نمادگذاري شکل زیر استفاده می ـ» 3«گزینه  -119 ˆM M1 MFاز طرف دیگر .2 || NF وd    ،مـورب اسـت

ˆپس طبق قضیه موازي و مورب ˆM N1. 

   

ˆ اکنون از دو برابري ˆM M1 ˆو 2 ˆM N1 گیریم نتیجه میˆ ˆN M F. یعنی مثلث2 NM السـاقین اسـت و   متساويF M F N   اکنـون .

  نویسیم: می

NF MF MF MF a     2   

cاز 2 4 bو 5 2 aو رابطه 8 b c 2 2 aآید به دست می 2    آید: . در نهایت به دست می6

NF MF   12   

  )خاصیت انعکاسی(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ 

کتـاب درسـی    57صـفحه  2خواهـد. طبـق مسـئله     را مـی  MAکنیم. بنابر فرض مسئله از ما  از نمادگذاري شکل زیر استفاده می ـ» 2«گزینه  -120

MF bهمچنین .AF a c . 

 
  :بنابر قضیه فیثاغورس MAFاکنون در مثلث 

a

MA MF FA b (a c) b c a ac a ac a(a c)            2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2   

  )روابط طولی(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ 
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نگاه کنید. OBFبه مثلث  ـ» 3«گزینه  -121
b

cos
a

 . 

 

چون 
b

a


1

2
cos، پس 

1

2
. یعنی  60 :در نتیجه  

ˆFBF    2 120   
  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ روابط طولی)

 است. و خط هادي Fرد نظر یک سهمی به کانون کنیم. بنابر تعریف سهمی مکان هندسی مو از شکل زیر استفاده می ـ» 4«گزینه  -122

  
aشود از روي شکل به سادگی دیده می   Sو 3 ( , )   :بنابراین معادله سهمی به شکل زیر است  

y x2 12   

  ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ سهمی) ) (پایه دوازدهمکتاب همراه علوي(

)Bگیریم. نقطه دهیم و آن را مانند شکل یک سهمی رو به باال در نظر می را در مبدا قرار می سهمويآینه رأس  ـ» 2«گزینه  -123 , )8 یـک نقطـه    8

xروي سهمی با ضابطه ay2   است. 4

  
  پس:

a a   28 4 8 2   

aدر نتیجه فاصله رأس تا کانون برابر    (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ روابط طولی)است.  2

yبا تجه به اینکه مختصات رأس سهمی ـ» 3«گزینه  -124 mx24 نقطهS( , )   است وx  1 شکل سهمی به صـورت   ،خط هادي سهمی است

xخط هادي زیر است. در این سهمی a  است. بنابراینa  1.  

  

معادله سهمی به صورت
m

y x2

4
  است. بنابراین: 

m
m  4 16

4
   

  فصل دوم ـ درس سوم ـ روابط طولی)هویدي) (پایه دوازدهم ـ (
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 ها: بررسی گزینه ـ» 3«گزینه  -125

  در بازتاب هر نقطه روي محور بازتاب نقطه ثابت است.»: 1«گزینه 

  در دوران مرکز دوران نقطه ثابت است.»: 2«گزینه 

  انتقال در حالت کلی هیچ نقطه ثابتی ندارد.»: 3«گزینه 

  )ها نقطه ثابت در تبدیلـ  اولازدهم ـ فصل دوم ـ درس ی(هویدي) (پایه ت است.  در تجانس مرکز تجانس نقطه ثاب»: 4گزینه 

اسـت کـه محـور     AC بازتاب قسمتی از ضـلع  ABمطمئن بود ضلع توان  کنیم. تنها زمانی می از نمادگذاري شکل زیر استفاده می ـ» 2«گزینه  -126

  در نظر بگیریم. Aبازتاب را نیمساز زاویه 

  
  )بازتابـ  اولم ـ فصل دوم ـ درس ازدهی(هویدي) (پایه 

  است. پس: Mمجانس  Mچون ـ» 3«گزینه  -127

OM k OM OM OM ( )
k

     
1

1
 

   

  است، پس: Mمجانس  Mچون

OM k OM ( )   2
 

  

  آید: ) به دست می2) و (1هاي ( از برابري

k
OM k ( OM ) OM

k k


      

1  
    

و نسبت Oدر تجانس به مرکز  Mمجانس Mبنابراین 
k

k


  )تجانسـ  اولازدهم ـ فصل دوم ـ درس ی(هویدي) (پایه است.  

OOکنیم. (چون از نمادگذاري شکل زیر استفاده می ـ» 2«گزینه  -128 r r   .پس دو دایره را متخارج رسم کردیم(  

  

MOمرکز تجانس معکوس این دو دایره است. دو مثلث Mنقطه  T   وMOT ) .متشابه هستندˆ ˆ ˆ ˆT T , M M   1 ) اکنـون نسـبت   290

  نویسیم: تشابه را می

OM OT OM

O M O T O M
  

   

3

2
   



OM
OM /

OO
    


 ترکیــب در مخــرج

13

3 39
7 8

5 5
   

  )تجانسـ  اولازدهم ـ فصل دوم ـ درس ی(هویدي) (پایه 

yنسبت به Aبازتاب  Mیم. بنابر مسئله هرون براي پیدا کردن نک از نمادگذاري زیر استفاده می ـ» 2«گزینه  -129  آوریـم. محـل    را به دست می 3

yبا خط Bاز این نقطه و  هبرخورد خط گذرند    .است Mنقطه  3

A ( , ) A B : y x    2 1 yنسبت به خط A:بازتاب   معادله خط 1  3   

y x
M ( , )

y

 
 



1
4 3

3
   

  )مسئله هرونـ  دومازدهم ـ فصل دوم ـ درس ی(هویدي) (پایه است.  7برابر  Mیعنی مجموع مختصات 
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vبردار ـ» 4«گزینه  - 130


گاه خط و  ایم. واضح است که اگر خط و تصویر آن در یک انتقال بر هم منطبق باشند، آن را در دستگاه مختصات رسم کرده 

  با هم موازي هستند.بردار انتقال 

 

tanبنابراین شیب خط باید برابر  
1

2
 نویسیم: باشد. اکنون می 

x my y x m
m m m

           
2 4 2 1

2 4 4
2

    

  (هویدي) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ انتقال)

 Nدهیم تـا بـه نقطـه     به موازات رودخانه امتداد می 4را با بردار به اندازه  Aکتاب درسی  55با توجه به مسئله حل شده در صفحه  ـ» 4«گزینه  -131

بنـابر قضـیه    ABPشود.) شـکل زیـر را ببینیـد در مثلـث      ل میکنیم. (یعنی مسئله، به مسئله هرون تبدی سپس از بازتاب استفاده میبرسیم. 

APآید فیثاغورس به دست می  CD.آید به دست می 8 NP AP AN     8 4  dنسـبت بـه خـط     Nبازتـاب   c(توجه کنید که  4

BCبنابر قضیه فیثاغورس، BCDاست.) در مثلث    2 24 10 2 4ین طول مسیر طی شده برابر. بنابرا 29 2  است. 29

 
  )انتقال و هرونـ  دوم(هویدي) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس 

  ریاضیات گسسته

مینیمم است. بنابراین با گر  چون هر رأس با سایر رئوس مجاور است پس هر رأس به تنهایی یک مجموعه احاطه pkدر گراف کامل ـ» 3«گزینه  -132

Pتوجه به صورت سوال  گر براي ایـن گـراف اسـت. در نتیجـه      یک مجموعه احاطه k5تهی از گراف کامل. از طرف دیگر هر زیر مجموهه نا5

گر این گراف برابر است با هاي احاطه تعداد مجموعه 52 1   )مگر مینیم (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ احاطهاست.  31

d}مجموعه موجود در گراف زیر مجموعه تنها ـ» 1«گزینه  - 133 , g} است. پس این گراف فقط داراي یک .است  

  
  )مجموعه وازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ (هویدي) (پایه د

a}کنیم. با توجه به شکل مجموعه گراف را رسم می ـ» 1«گزینه  -134 , g} یک گري در ایـن   مجموعه براي این گراف است. در نتیجه عدد احاطه

  است. 2گراف برابر 

  
  )گري عدد احاطه) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ اب همراه علويکت(

deg(a)شود برابر احاطه می aهایی که توسط رأس  تعداد رأس ـ» 4«گزینه  - 135 کنـد و   پنج رأس را احاطه مـی  aاست. یعنی رأس  1 13 5 8 

  )گري احاطهیه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ (هویدي) (پاکند.  رأس را احاطه نمی
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b}گر مینیمال این گراف مجموعـه   هاي احاطه کنیم. در بین مجموعه گذاري می گراف را به شکل زیر نام ـ» 4«گزینه  -136 , h , d , f , g}   بیشـترین

  است.  5تعداد عضو را دارد و تعداد عضوهاي این مجموعه برابر 

 
  )گر مینیمال احاطه) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ يکتاب همراه علو(

v}با مجموعه رئوس k8گراف کامل  ـ» 1«گزینه  - 137 , v , , v }1 2 8 گیریم. این گراف داراي را در نظر می
 

 
 

8
28

2
هـاي   یال اسـت. اگـر یـال    

v v1 2،v v3 4،v v5 vو 6 v7 نیست. پس 7را حذف کنیم هیچ رأسی درجه  8  . بنابراین حداکثر اندازه برابر1 28 4 اسـت. (توجـه    24

Pرجه ، رأس دPکنید که اگر گرافی از مرتبه     )باشد. 1تواند برابر  گري آن نمی نداشته باشد عدد احاطه 1

  )گري عدد احاطه(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ 

  نیمال باشد.تواند می ن مجموعه نمیگر است. پس ای از هم مجموعه احاطهب dبا حذف رأس » 4«در مجموعه بیان شده در گزینه  ـ» 4«گزینه  -138

  )گر مینیمال احاطه مجموعه (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ 

  کنیم: ابتدا گزاره را تا حد امکان ساده می ـ» 3«گزینه  -139

F

p ((p p) p) p (F p) p p T           


   

Tبنابراین نقیض این گزاره برابر F  .ها گزارهـ  اولـ درس  اولازدهم ـ فصل ییدي) (پایه (هواست(  

  کنیم: یکی بررسی می ها را یکی گزینه ـ» 4«گزینه  -140

xاین گزاره درست نیست. »: 1«گزینه     مثال نقض براي این گزاره است. 1

xاین گزاره درست نیست. دلتاي معادله»: 2«گزینه  x  2 1   عددي منفی است، پس هیچ مقداري برايx آید که بـه ازاي آن   به دست نمی

  تساوي برقرار باشد.

n،nاین گزاره درست نیست. به ازاي هر عدد طبیعی »: 3«گزینه   nو 1  توانـد   ها نمی ن هستند. پس ضرب آ 1تر از  عددهاي طبیعی بزرگ 2

  ددي اول باشد.ع

  )سورهاـ  اولـ درس  اولازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه این گزاره درست است. چون جزء صحیح هر عدد همواره عددي صحیح است. »: 4«گزینه 

ـ    را می Aداراي هفت عضو است. بنابراین هر زیرمجموعه  Aمجموعه  ـ» 3«گزینه  - 141 ون توانیم با کدي هفت رقمی از صفر و یک متنـاظر کنـیم. چ

، صفر cبنابراین عدد متناظر با  ،وجود ندارد cاست و از طرف دیگر چون  یک bو  aرا دارد پس عدد متناظر با  bو aزیرمجموعه مورد نظر اعضاي 

در نتیجـه تعـداد    ،یک حالت دارند. امـا بـراي هـر یـک از چهـار عضـو دیگـر دو حالـت وجـود دارد          cو  a ،bاست. یعنی عددهاي متناظر با 

42هاي با این ویژگی برابر وعهزیرمجم   )زیرمجموعهـ  دومـ درس  اولازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه است.  16

باشند یـا نباشـند.    Xدو حالت دارند. در مجموعه  fو  d ،eوجود دارند. براي هر یک از عضوهاي  cو  a ،bعضوهاي  Xدر مجموعه  ـ» 3«گزینه  -142

X،32بنابراین براي    )زیرمجموعهـ  دومـ درس  اولازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه توان نوشت.  مجموعه می 8

  نویسیم. افرازهاي مجموعه زیر را به صورت زیر می ـ» 2«گزینه  -143

( ) {a , b , c}

( ) {a} , {b , c}

( ) {b} , {a , c}

( ) {c} , {a , b}

( ) {a} , {b} , {c}

1

2

3

4

5

   

  )افرازـ  دومـ درس  لاوازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه افراز است.   5داراي  Aبنابراین مجموعه 

  توان نوشت: می ـ» 2«گزینه  -144

(A B) ((B C) [(B A) B]) (A B) (B C) [(B A) B]) (A B) [(B C) B] (A B) B B   
 جذب جذب جذب

                 
 

   

  )ذبقانون جـ  سومـ درس  اولازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه 
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  توان نوشت: بنابر تعریف ضرب دکارتی می ـ» 3«گزینه  -145

A B {(x , y) | x , y }       2 3 1 4   

Aدر نتیجه نمودار  B ید.آ ورت زیر در میبه ص  

  

  . پس مساحت آن برابر است با:5این نمودار مربعی است به ضلع  

S  25 25   

  )ضرب دکارتیـ  سومـ درس  اولازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه 

  فیزیک

  ـ» 3«گزینه  -146

x cm     
3

40
4

   

y A A cm   2 10   

m
v f /

s
    0 4 5 2   

  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ» 4«گزینه  -147

A
t /

T T s
n

   
0 1 1

10 100
   

A A A Av T m      
1 1

5
100 20

   

  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

شـتاب آن   ،در مرکز نوسـان اسـت   Dتند و چون نقطه در حال باال رفتن هس Cو  Dو  Aبا توجه به شکل و جهت انتشار موج نقاط  ـ» 3«گزینه  -148

  داراي شتاب مثبت است. Cپس نقطه  ،دانیم جهت شتاب همواره به سمت مرکز تعادل است صفر است. همچنین می

  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ» 1«گزینه  -149

/
vT T / s    

0 4
0 2

2
   

  
  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل و سپس تندشونده خواهد بود. پس حرکت آن ابتدا کندشونده 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 »17« صفحه                                                            آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ

  ـ» 2«گزینه  - 150

v f f
v v f f f

3 12 1
1 2 1 1 2 2 2

3

  
         

P A f
P A f ( )

P A f

2 2
2 2 22 2 2 2

2 2
1 1 1

1 4
2

3 9
        

  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  آوریم: ابتدا انتشار موج را به دست می ـ» 3«گزینه  -151

m D
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L
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  آوریم: اکنون تندي بیشینه نوسان هر یک از ذرات طناب را به دست می

f
v A v A f A f A

f
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f
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f
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1

25
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  )تندي انتشار موج عرضی در ریسمانـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

در لحظه ـ» 4«گزینه  -152
T

t 
2

شـود (بـه    کند و جهت میدان الکتریکی قرینـه مـی   موج الکترومغناطیس به اندازه نصف دوره تناوب پیشروي می 

میدان مغناطیسی در جهت مثبت  ، است zجهت انتشار موج در جهت مثبت محور  چون ) و طبق قاعده دست راستشود می yسمت منفی محور 

  )امواج الکترومغناطیسیـ  3پایه دوازدهم ـ فصل (جیرودي) (شود.  می xمحور 

  ـ» 2«گزینه  - 153

A I A
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A I A
   2 2 2 2

1 1 1

4 16

10 100
   

I
log log (log log ) ( log ) ( / ) dB

I
            2

2 1
1

16
10 10 10 16 100 10 4 2 2 10 4 0 3 2 8

100
   

  )صوتـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ» 1«گزینه  -154

I I I w
log log I

I m


 

       5 7
12 12 2

10 50 10 10 10
10 10

   

P
I P w / w

A
          7 2 710 4 4 64 10 6 4   

  )صوتـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ها: گزینهسایر بررسی  ـ» 3«گزینه  - 155

  امواج اولیه طولی و ثانویه عرضی است. ،اي در امواج لرزه»: 1«گزینه 

  کند. یک صوت بسامدي است که گوش انسان درك می ارتفاع»: 2«گزینه 

  باشد. Hz20000تا Hz20ها از گوش انسان قادر به شنیدن صداهایی است که گستره بسامد آن»: 4«گزینه 

  )صوتـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

fشنود ( تر از حالت عادي می چون شنونده صداي چشمه را بم ـ» 2«گزینه  -156 fشـوند. از   ) پس شنونده و چشمه از هم دور می چشمه     احساســی

طرفی  تأثیر است.) دانیم حرکت شنونده در مقدار طول موج بی وي چشمه متحرك قرار دارد. (میپس شنونده جل  چشمه     احساســی  

  
  )اثر دوپلرـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه کند.  پس چشمه به دنبال شنونده متحرك در یک امتداد حرکت می

www.konkur.in

forum.konkur.in



        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ             »                                                                                                                            18«صفحه 

بارزتر خواهد بود. با استفاده از نور قرمـز طـول مـوج     پراشتر باشد،  هر چه ابعاد شکاف در مقابل طول موج تابشی به روزنه کوچک ـ» 1«گزینه  - 157

  )پراشـ  4زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه شود.  ها باعث کم شدن پراش می یابد. باقی گزینه تابشی افزایش می

  درجه است. 180زاویه انحراف شود و  ) برخورد کرده و روي خودش بازتاب می2با توجه به شکل مقابل پرتو به طور عمودي به آینه ( ـ» 4«گزینه  -158

  
  )بازتابـ  4زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  ـ» 4«گزینه  -159

  

  

      r
ˆ

3
90 10 80       

  

  

  )بازتابـ  4زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  مطابق شکل خواهیم داشت: ـ» 2«گزینه  -160

x
t

v
1 1به  2آموز  :زمان رسیدن صداي دانش  

y x
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v


2

2
  1به  2آموز  :زمان رسیدن پژواك صداي دانش 

m
v

sy x x y y
t t / s y m

v v v


       

340

2 1
2 2 2

0 2 34
340

   

  )پژواكـ  4زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  شود. ـ بسامد موج با تغییر محیط عوض نمی» 3«گزینه  - 161

c m
v /

n s


   

8
83 10

1 5 10
2

   

v /
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f


     


8
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12

1 5 10 1
10 250

4600 10
   

  )شکستـ  4زدهم ـ فصل دواپایه (جیرودي) (

  ـ» 4«گزینه  -162

n sin n sin sin           1 1 2 2 2 2
1

2 1 90
2

   

  
D | |       2 1 90 30   انحرافزاویه  60

  )شکستـ  4زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  ـ» 1«گزینه  -163

   90 30   زاویه تابش هوا 60

   90 60   شفافزاویه شکست در تیغه  30

sin sin

sin sin

   
    

   

 تیغـــه تیغـــه تیغـــه

 هوا هوا هوا

1
30 32
60 33

2

   

  ـ شکست) 4(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 
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قرمز است از طرفی طبق رابطه  با توجه به نمودار زیر کمترین شکست براي نور ـ» 4«گزینه  -164
v n

v n
2 1

1 2

شکسـت را  ضـریب  نوري که کمتـرین   

  دارد، داراي بیشترین تندي خواهد بود.

  
  )پاشندگی نورـ  4زدهم ـ فصل دوا) (پایه (جیرودي

یابد که این سبب کـاهش ضـریب    تر از هواي باالي آن است و چگالی هوا با افزایش دما کاهش می گرم ،هواي نزدیک به سطح زمین ـ» 1«گزینه  -165

  شوند. تر می به خط عمود نزدیک شوند و رو می تر روبه ها با ضریب شکست بزرگ شود. با دور شدن پرتوهاي نور از سطح زمین، آن شکست می

  
  )سرابـ  4زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  بار اولیه این باتري برابر است با: ـ» 3«گزینه  -166

q It Ah    2 20 40   

/تامین جریان و ساعت 8در مدت  A1   بار خارج شده از باتري برابر است با: ،5

q I t / Ah     1 5 8 12   

Ah 40 12   مانده در باتري :بار باقی 28

q It ne n / n /19 2312 3600 1 6 10 2 7 10           هاي خارج شده :تعداد الکترون  

  ـ جریان الکتریکی) 2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

شـارش بـاري الزامـاً جریـان ایجـاد      هر  پس ،کند جریان الکتریکی ایجاد می ،مقطع رساناخالص بار الکتریکی از یک سطح  شارش ـ» 1«گزینه  -167

  )ترکیبیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه  ها طبق متن کتاب درسی درست هستند. . باقی گزینهنخواهد کرد

برابر است با vبرحسب  Iشیب نمودار  ـ» 2«گزینه  -168
R

1
  ، پس داریم:

RB
A

A B A

I I I I
, R /

R V R V V V R

61 1 1 2 1 2
1 5

4 6 4 3 3

 
             

  )مقاومت الکتریکی و قانون اهمـ  2ازدهم ـ فصل یه (جیرودي) (پای

چون ـ» 1«گزینه  -169
1

5
مانده، ایم پس حجم سیم باقی سیم را نگه داشته 

1

5
  سیم اولیه خواهد بود. 

L L A
V V A L A L A
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2 2 1

2
1 2

1

5 3 5 15   

  )عوامل موثر بر مقاومتـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 4«گزینه  - 170

min

maxmin min min

maxmax max max

min

L

AR A L

LR A L

A




   
 

6 2 1

12 4 4
   

  )عوامل موثر بر مقاومتـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 3«گزینه  -171

/ /
R R R /

R R

 
        

    

ــم  ــی کنی ــیم م ــه را تقس  دو رابط
1

0 5 50 50 0 5 5
2 4

150 80 3 8
   

R / /   2 150 2 4 152 4   

  )عوامل موثر بر مقاومتـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 
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هاي الکتریکی معمولی متفـاوت اسـت. اغلـب از     ترمیستور نوعی مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، با مقاومت ـ» 2«گزینه  -172

  شود. حساس به دما مانند زنگ خطر آتش و دماپا استفاده می مدارهايترمیستورها به عنوان حسگر دما در 

  )هاي خاص تمقاومـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 1«گزینه  - 173

nR ab R     210 65 10   

I A A mA
r R


     

 

3
2

13 1
2 10 2

50065 10
   

  )هاي خاص مقاومتـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 4«گزینه  -174

                maxR I / A
/ /


   

 
1

12 10
0 5

1 5 0 5 2
   

      minR I   1    

                                I v rI v         10    

                                         I / A v Ir ( / / ) / v        0 5 10 0 5 0 5 10 25   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  کنیم: گذاري می براي سادگی در حل سوال مقاومت را شماره ـ» 1«گزینه  - 175

  

داراي بیشـترین   R5یا R1یابیم. بدیهیست که مقاومت ن جریان عبوري را دارد) میکند (بیشتری ابتدا مقاومتی که بیشترین توان را مصرف می

  بگذرد: R1از مقاومت I3کنیم جریان جریان عبوري هستند. فرض می

  

TP RI w RI P w , P w , P w , P w , P w P w           2 2
1 1 2 3 4 59 18 2 18 8 2 2 18 48   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  یابد پس داریم: شود و مقاومت معادل مدار کاهش می به صورت موازي به مدار افزوده می R1مقاومت kبا بستن کلید  ـ» 4«گزینه  -176

v کاهشI v Ir     یشافزاeqR I
R r


  


  کاهش 

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 2«گزینه  - 177

P RI I I A    2 212 3 2   

  پس تقسیم شدن جریان به صورت مقابل خواهد بود:

  

V IR V v    7 4 28   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 
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  ـ» 3«گزینه  -178

  

eq
R R R

R
R R

2 2

2 3


  


   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  فید مولد یکسان بشود رابطه زیر برقرار است:متوان  ،اگر به ازاي دو مقدار مقاومت خارجی ـ» 1«گزینه  -179

r R R R R      1 2 2 26 3 12   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 3«گزینه  -180

P v
( ) P w

P Pv
    

2
2

2

200 اسمی      اسمی    220
50

110
   

U Pt kw h / kwh    350 10 10 0 5   

  )یتوان الکتریکـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  شیمی

ـ اغلب جامدات کواالنسی همانند جامدات مولکولی، رساناي جریان برق نیستند و در شرایط یکسان نقطـه ذوب و جـوش جامـدات    » 3«گزینه  -181

هاي مجزا با یکدیگر پیوند اشتراکی تشـکیل   ها در مولکول یعنی از اتمز جامدات مولکولی است. در مواد مولکولی شمار کواالنسی خیلی بیشتر ا

  اند. ها با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده اند و در جامدات کواالنسی شمار بسیار زیادي اتم داده

  )ترکیبات مولکولی و کوواالنسیانواع  ـپایه دوازدهم ـ فصل سوم (گروه مؤلفان علوي) (

در ساختار گرافیت، هر اتم کربن با یک پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه به سه اتم کربن دیگر متصل است و در یون کربنات با فرمول  ـ» 3«گزینه  -182

COشیمیایی 2
  است.  اکسیژن متصل شدهنیز، اتم کربن با یک پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه به سه اتم  3

  
  ها: بررسی سایر گزینه

  ها رسانایی الکتریکی ندارد. گرافیت در هر الیه رساناي جریان الکترسیته است ولی بین الیه»: 1«گزینه 

  شود. طول پیوندهاي کربن ـ کربن در الماس بیشتر از گرافیت است. از الماس در ساخت مته و ابزار برش شیشه استفاده می»: 2«گزینه 

توانند روي یکدیگر بلغزنـد. بنـابراین    ها به راحتی می دروالسی وجود دارد و این الیه هاي گرافیت، نیروي جاذبه ضعیف وان میان الیه»: 4«گزینه 

  رد.تر از الماس است. ولی این پیوندها در هر الیه گرافیت وجود دا اي نرم است و پیوندهاي کربن ـ کربن در گرافیت قوي گرافیت ماده

  )هاي کربن ـ دگرشکل پایه دوازدهم ـ فصل سوم(گروه مؤلفان علوي) (

ایجاد شود. خصلت نـافلزي اکسـیژن از کـربن     CO2است که با جایگزین کردن اتم گوگرد با اتم اکسیژن، SCOکربونیل سولفید ـ» 2«گزینه  -183

ها روي اتم کربن کاهش یافته و درنتیجـه در   توزیع الکترون SCOجایگزین کردن اتم گوگرد با اتم اکسیژن در مولکول بیشتر است. از این رو با

  ها: بررسی سایر گزینه تر (شدت آبی بیشتر) رنگ نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی در مولکول اتم کربن پر

  کند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهت CO2صفر است. پس SCOبرخالف  CO2گشتاور دو قطبی»: 1«گزینه 

قطبی
.. ..

.. ..
S C O      

ناقطبی
.. ..

.. ..
O C O      

  »:3«گزینه 

.. ..

.. ..
S C O   

4 جفــت الکــترون ناپیونــدي  
1

ــدي  4 ــترون پیون ــت الک  جف
   

.. ..

.. ..
O C O   

4 جفــت الکــترون ناپیونــدي  
1

ــدي  4 ــترون پیون ــت الک  جف
   

www.konkur.in

forum.konkur.in



        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ             »                                                                                                                            22«صفحه 

  »:4«گزینه 
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  )ها ها و توزیع الکترون رفتار مولکولپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ((گروه مؤلفان علوي)  افزایش یافته است. Oو  Cپس درصد جرمی 

   ـ» 1«گزینه  -184
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 شــعاع آنیــون

ــاتیون  ــعاع ک  ش
   

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:2«گزینه 
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  »:3«گزینه 

P S
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  »: 4«گزینه 

Cr Cr
CrBr CrCl

Cl Br

 

 

 
 

 

2 2

2 2  

  ) ترکیبات یونیپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

ها بـه کمـک نیروهـاي     مولکول هاي مجزا و جدا از یکدیگر هستند و این دهنده بلورها در جامدات مولکولی، مولکول ـ اجزاي تشکیل» 4«گزینه  -185

هـا و   دهنده جامدات یـونی، آنیـون   اند. این در حالی است که اجزاء تشکیل بین مولکولی (و اندروالسی و هیدروژنی) در کنار یکدیگر قرار گرفته

  اند.  یکدیگر قرار گرفتهآید در کنار  ها با پیوند یونی که نوعی نیروي جاذبه الکترواستاتیکی به شمار می و این یونها هستند  کاتیون

  ) انواع پیوندهاي جامداتپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

تر بـوده و آنتـالپی فروپاشـی شـبکه عبـور       هاي آن قوي ـ هرچه بار کاتیون و آنیون سازنده آن بیشتر باشد، نیروي جاذبه میان یون» 2«گزینه  -186

هـاي بـا شـعاع کمتـر، آنتـالپی       ها یکسان است ترکیب یونی شامل یـون  هاي سازنده آن کتریکی یونهاي یونی که بار ال بیشتر است در ترکیب

  فروپاشی بیشتري دارد. 

Al O MgF K O 2 3 2 2   

  ها: بررسی سایر گزینه

AlF»:1«گزینه  MgO NaCl 3   

CaCl»:3«گزینه  LiCl KBr 2   

FerO»:4«گزینه  FeO FeCl 3   ) انرژي فروپاشی شبکه بلورپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) ( 2

  پیوند اشتراکی   12پیوند اشتراکی و حلقه سیلیس  8ـ حلقه گرافیت شامل » 2«گزینه  -187

  ها:  بررسی سایر گزینه

که با پیوند اشتراکی یگانه به یکدیگر متصل  Cاند الماس از شمار زیادي  گرفته صورت سه بعدي و منظم شکل به CO2یخ خشک»: 1«گزینه 

Cشده است. مرتبه پیوند O اکسید بیشتر از مرتبه پیوند در کربن ديC C در الماس است و پیوندC O برخالفC C  .قطبی است

  آنتالپی پیوندها در یخ خشک بیشتر از آنتالپی پیوند در الماس است. 

هاي شناخته  هاي شناخته شده از عنصر سیلیسم خیلی کمتر از شمار ترکیب شود ترکیب ها ترکیب شیمیایی ساخته می میلیون Cاز »: 3«گزینه 

  شده از عنصر کربن است. 

  »: 4«گزینه 

SiC Si   


28
10 درصد    % در 700

28 12
   

SiO Si /
( )

  
 2

28
100 درصد    % در 46 7

28 2 16
   

  ) ترکیبیپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (
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تر باشد، تفاوت بین نقطه ذوب و جوش آن مـاده بیشـتر اسـت و آن     ـ هرچه نیروهاي جاذبه میان ذرات سازنده یک ماده خالص قوي» 4«گزینه  - 188

 O3ناقطبی هسـتند، از طرفـی جـرم مـولی     O2هاي قطبی و مولکول O3هاي باشد. مولکول لت مایع میماده در گستره دمایی بیشتري به حا

 .ماند در گستره دمایی بیشتري به حالت مایع باقی می O3بوده و O2تر از قوي O3هاي است پس نیروي جاذبه میان ذره O2بیشتر از

CaCl)شاره مناسب براي ذخیره گرما در فرآیند تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي، شاره یونی است. کلسیم کلرید  یک شاره 2(

  ها:  باشد. بررسی سایر گزینه یونی و مناسب براي این فرآیند می

  کمی به حالت مایع است. بنابراین ترکیب مناسبی براي ذخیره انرژي گرمایی نیست.  یک ترکیب مولکولی است و در گستره دمایی  HF»: 1«گزینه 

به  HClدر گستره دمایی بیشتري نسبت به  HFوجود دارد پس ، پیوند هیدروژنی HClهاي  برخالف مولکول HFهاي  بین مولکول»: 2«گزینه 

  حالت مایع است. 

ه بین مولکولی میان ، نیروي جاذبCl2نسبت به Br2هر دو ناقطبی هستند، اما به دلیل بیشتر بودن جرم Cl2و Br2»:3«گزینه 

  در حالت مایع است.  Cl2در گستره دمایی بیشتري نسبت به Br2است. پس Cl2تر از این نیروها در قوي Br2هاي مولکول

  ) هاي مولکولی و یونی براي تولید برق شارهل سوم ـ پایه دوازدهم ـ فص(گروه مؤلفان علوي) (

 ـ » 2«گزینه  -189

Aفلز قلیایی خاکی 38      

یک هالوژن است که در ترکیب با  X35از طرفی عنصر». 4«درست است یا گزینه » 2«پیوندهاي این عنصر همواره یونی بوده پس یا گزینه 

  ) پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ترکیبات یونی(گروه مؤلفان علوي) (است.  AX2صورت کند پس فرمول ترکیب حاصل به شرکت می 1ا با ظرفیت فلزه

بازتاب کند،  هاي مرئی را کند. اگر یک جسم، همه طول موج شود که به سمت چشم بازتاب می ـ یک جسم به رنگ پرتوهایی دیده می» 4«گزینه  -190

تـوان   شـود. از ایـن رو مـی    هاي آبی را بازتاب کند. به رنگ آبی دیده می هاي مرئی مثالً طول موج به رنگ سفید و اگر جسم بخشی از طول موج

  کند، کمتر از این مقدار نور در یک جسم سفید رنگ است. نتیجه گرفت میزان لوزي که یک جسم کور و آبی رنگ از سطح خود بازتاب می

  ) پیوند با زندگی (رنگ، نماد زیبایی)پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

Brـ واژه نیروهاي بین مولکولی براي توصیف مواد مولکولی استفاده کرد. » 2«گزینه  -191 , C H O , C H2 10 20 2 6   جزو مواد مولکولی هستند.   6

  ) واد مولکولیمپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

هـاي هـم نـام     روي هم قرار گرفتن یون ها در شبکه بلور و دافعه ناشی از روبه جایی الیه ـ شکنندگی بلور جامدات یونی به دلیل جابه» 2«گزینه  -192

  ها:  است. بررسی سایر گزینه

  است.  NaCl ،6ها در  عدد کوئوردینا سیون یون »:1«گزینه 

  دهنده  نه عنصرهاي تشکیل هاي گازي سازنده، یون»: 3«گزینه 

  ) پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ جامدات یونی(گروه مؤلفان علوي) (جامدات یونی، رساناي جریان برق نیستند. »: 4«گزینه 

بزرگتر است زیرا مجموع قدر مطلق بار یک کاتیون و یک آنیون در  KClو  NaFنسبت به انرژي شبکه  CaSو  MgOـ انرژي شبکه » 1«گزینه  -193

MgO  و یاCaS  ولی در  4برابرNaF  وKCl  از طرفی انرژي شبکه است.  2برابرMgO  ازCaS  هـاي موجـود در    بزرگتر است زیرا شعاع یـون

MgO هاي موجود در  نسبت به شعاع یونCaS  کوچکتر است. انرژي شبکهNaF  نیز ازKCl هاي  بزرگتر است زیرا شعاع یونNaF   نسبت بـه

   )انرژي شبکهپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (ر است. کوچکت KClهاي  شعاع یون

  ها:  هاي موجود در آب دریا کمتر از فوالد است. بررسی سایر گزینه با ذره Tiپذیري  ـ واکنش» 2«گزینه  -194

  بسیاري از فلزها مشترك است. طور کلی در  پذیري، رسانایی الکتریکی و گرمایی، از جمله خواص فیزیکی فلزها است و به شکل»: 1«گزینه 

   شود. پذیر است و در ساخت قاب عینک استفاده می بوده که انعطاف Niو  Tiنیتینول، آلیاژي از »: 3«گزینه 

  ) فلز تیتانیومپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (فلزي مقاوم در برابر خوردگی بوده و ظاهري زیبا دارد.  Ti»: 4«گزینه 

 کتاب درسی 79با توجه به جدول صفحه ـ » 1« گزینه -195

   )پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ شعاع یونی(گروه مؤلفان علوي) (

  ـ » 4«گزینه  -196

  
  ) ها گذاري آلکان نامـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  م که به پیوند دوگانه نزدیکتر باشد. گذاري باید از سمتی انجا نام» الف«درست علت نادرستی » ت«و » پ«و » ب«ـ » 3«گزینه  -197

  ) ها نگذاري آلک نامـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (
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  عبارت درست،   4کند. هر  ترین الکل، اتن است که در واکنش با آب در مجاورت سولفوریک اسید، اتانول را تولید می ـ ساده» 1«گزینه  -198

  است.  6این ترکیب اکسیژن است و کربن نیز داراي عدد اتمی  ترین اتم در ساختار سنگین»: ت«عبارت 

C H O /2 6
16

0 66
24

   

  ) ها واکنش آلکانـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ » 4«گزینه  -199

M
g.L g.mol/ M

/ L

    1  جرم1
ــالی 3 چگ 125 70

22 حجم 4
   

nسیکلونپتان nC H n n   2 14 70 5   

  ) ها سیکلو آلکانـ  اولهم ـ فصل ازدیپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  ها:  ـ هر دو فرمول مطرح شده در نفت خام وجود دارد. بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -200

  پیوند اشتراکی است.  13سرخت فندك، بوتان است که داراي »: 2«گزینه 

توان آن را با آب یا ماده قطبی شست و  براین نمیپذیري خوبی ندارد بنا هاي قطبی، انحالل گریس یک آلکان ناقطبی است و در حالل»: 3«گزینه 

  هاي ناقطبی استفاده شود.  باید از نفت، بنزین و یا سایر حالل

  ) ها پایه یازدهم ـ فصل اول ـ  آلکان(گروه مؤلفان علوي) (اتم کربن در دما و فشار اتاق گازي هستند.  4ها تا  آلکان»: 4«گزینه 

کنـد و آن را   امانه هم ارز با مقدار گرمایی است که آن سامانه در فشار ثابت با محیط پیرامـون داد و سـتد مـی   ـ تغییر آنتالپی هر س» 4«گزینه  -201

  ) ترکیبیـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (دهند.  نشان می pQبا

 (O-H)از آنتـالپی پیونـد    (N-H)ابراین در شرایط یکسان آنتـالپی پیونـد   است. بن (O-H)بیشتر از پیوند  (N-H)ـ طول پیوند در » 1«گزینه  -202

  )آنتالپی پیوندـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (کوچکتر است. 

له شده در شود بنابراین اندازه انرژي مباد تشکیل می (F-C)پیوند جدید یگانه  5/1ـ با توجه به ضرایب استوکیومتري در این واکنش » 3«گزینه  -203

  )محاسبه آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوندـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (باشد.  کیلوژول بر مول می 708واکنش برابر 

، »آلدهیـدي «کربونیل  ترتیب هاي بادام، زردچوبه، رازیانه، گشنیز، دارچین، میخک به کار رفته در ساختار ترکیب هاي عاملی به ـ گروه» 2«گزینه  - 204

ترتیـب داراي   نیـز بـه   Dتـا   Aهاي  باشند. مولکول می» کتونی«و کربونیل » آلدهیدي«، کربونیل »الکلی«اتري، هیدروکسیل » کتونی«کربونیل 

هاي بیان شده  وهباشند، بنابراین ترتیب صحیح براي گر و اتري می» الکلی«، هیدروکسیل »کتونی«کربونیل » آلدهیدي«هاي عاملی کربونیل  گروه

  گروه عاملی)ـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (وجود دارد. » 2«گزینه در 

  ـ » 2«گزینه  -205

H kJ

H kJ

H kJ

H H H kJ

mol s kJ
?kJ gs / kJ

g s mol s

   

  

   

        

   

1

2

3

550 2 س    ک ع ــش   1واکن  

820 س    ک ع ــش   2واکن  

600 2 ــش  3واکن  

550 820 600 7701 2 3
1 770

48 577 5
32 2

   

  )قانون هسـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (عالمت آنتالپی مثبت پس گرما توسط سامانه جذب شده است. 

روي ـ میزان چسبندگی و نقطه جوش رابطه مستقیم و با میزان تمایـل    جرم یک آلکان با قدرت نیروهاي بین مولکولی، میزان گرانـ » 4«گزینه  - 206

ـ  ت براي جاري شدن و تمایل براي تبدیل شدن به حالت گاز، رابطه وارون دارد. هرچه میزان فرار بودن یک آلکان بیشتر، جرم آن و میزان مقاوم

  )ها هاي آلکان ویژگیـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (دن کمتر است. در برابر جاري ش

Hهاي ـ در یخ مولکول» 2«گزینه  -207 O2 انـد امـا جنـبش ذرات    صورت منظم در کنار هم قرار گرفته در فواصل نزدیک و بهH O2    در جـاي خـود

  )ترکیبیـ  دومازدهم ـ فصل یپایه وه مؤلفان علوي) ((گرنامنظم است. 

  ـ » 4«گزینه  -208

x y x g Ca

(x / ) (y / ) y g Mg

  


      

112 84

0 65 30 1 05 70 3696 28
   

aC
Ca     

84 جرم
100 100  درصد جرمی 75%

112 جرم کل 
   

  )آنتالپی سوختنـ و سوم  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (

دهد که کمترین آنتالپی سـوختن و بیشـترین    تشکیل می، بخش عمده گاز شهري را متان »ب«درست است. عبارت » پ«و » الف«ـ » 1«گزینه  -209

  ها دارد.   ارزش سوختی را در میان آلکان

  )آنتالپی سوختنـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (مول   1گرم 1، به جاي »ت«عبارت 

Qرابطه، طبق »ت«است. عبارت درست » پ«و » ب«و » الف«ـ » 3«گزینه  -210 m c         با توجه به بیشتر بـودن جـرم آب در لیـوان دوم بـه

  )گرما و دماـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) ( نیاز داریم.  C35گرماي بیشتري براي رساندن دماي آن به
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  ت آموزش و پرورشوزار

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  تجربیتجربی  وو  گروه آزمایشی ریاضیگروه آزمایشی ریاضیعمومی عمومی آزمون آزمون 
  

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

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

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 18  25  1  25  ادبیات فارسی  1

  دقیقه 20  50  26  25  زبان عربی  2

  دقیقه 17  75  51  25  دین و زندگی  3

  دقیقه 20  100  76  25  زبان انگلیسی  4

  

   می:داوطلب گرا

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

 نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  
  

  

  
  

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

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//11جمعه جمعه 
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  :ترتیب حروف الفبا) (به ناظران علمیطراحان، بازبینان و 
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  ))9تا انتهاي درس  6) ـ پایه یازدهم (از درس 13تا انتهاي درس  10پایه دوازدهم (از درس فارسی (

  در کدام بیت متفاوت است؟» نماز« ةواژمعناي  -1

  ) با جود تو هست از دگران خواستن چیز / بر ساحل دجله چو نمازي به تیمم1

  برد طرّار یسه مینهد صیاد / ورت نماز برد ک ) ورت سالم کند دام می2

  ) رخش چون لعل شد ز آن گوهر پاك / نمازش برد و رخ مالید بر خاك3

  ) کنیزان گلرخ فراز آمدند / همه پیش جم در نماز آمدند4

  ها درست است. در برابر آن .................... ۀگزینواژگان  همۀمعناي  - 2

  قدم) پی (خوش ) ناورد (نبرد) ـ کربت (اندوه) ـ نیک2  تاب) ـ شامه (بو) ـ حیثیت (اعتبار اجتماعی) ) کالفه (بی1

  عا)) دستور (مشاور) ـ متقاعد (مستجاب) ـ داعیه (اد4  سر (لجوج) ـ سبو (مایعات) ردیف) ـ خیره ) مرادف (هم3

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ -3

کـاري   چیزي پیچند) ـ خنیده (نامـدار) ـ مشعشـع (پرتـو) ـ گـزاف       بها) ـ شاب (جوان) ـ لفاف (پارچه و کاغذي که بر    نفیسه (چیزهاي گران«

  »کاري) ـ تمکّن (ثروت) ـ فرط (بسیار) (بیهوده

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  ؟ندارددر کدام عبارت غلط امالیی وجود  -4

  گاه توبه و انابت مفید نباشد. ) هر آینه بدو باید پیوست و حول و خطر و خوف او مشاهدت کرد، آن1

  جور و ستم در دل بگذراند تا از اقویا بر ضعفا دست تتاول دراز نبود. اندیشۀکس مبادا که بر کس بیداد کند یا  یچ) ه2

  هاي مشک ختن گشاده، زاغی بر سر درختی آشیان کرده بود. فروشان سمن و نسترنش نافه ) عطّار صبا در میان بوي3

  بایع جمله حجاب آن اسرارند و اندر محل توحید اثبات این هر یک شرك باشد.) جواهر و اعراض و عناصر و اجرام و اشباه و ط4

  شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می -5

  ) تنم مقیم مقام است و جان به مرحله عازم / سرم مالزم بالین و دل به قافله مایل1

  هل افکنديهمت که بر ناا سایۀ آن قدر حرص استخوان تا کی؟ / دریغ ) همایی چون تو عالی2

  رضوان روضۀ) مفاتیح جنان آمد نعیم جاودان آمد / نسیم جان جان آمد ز سوي 3

  شاعبه گفتاري نیست جز خاري نیست / به ز گفتار تو بی ) بی گلستان تو در دست به4

  اند؟ ت داراي غلط امالییاکدام عبار -6

  شود بهترین اقسام آن است. الف) طین مصري که از آب نیل حاصل می

  این فرصت خویش را بر شیر عرضه کنم که تردد و تهیر بدو راه یافته است. ب) در

  ج) او را به نصیحت من تفرّجی حاصل آید و بدین وسیلت غربتی و جاهی یابم.

  غنا و نفاذ مذکور باشد و به تجربت و ممارست مشهور.به زن حکیمی داشت که  د) راي

  ) الف ـ د4  ) ب ـ د3  ) ج ـ الف2  ) ب ـ ج1

  منثور هستند. ...................... گزینۀر دو اثر ه -7

    وحید ـ لیلی و مجنون) اسرارالت2ّ    الطیر ) تذکرة االولیا ـ منطق1

  ) مرصاد العباد ـ روزها4  الدین محمد   ـ زندگانی جالل نامه الهی) 3

  شود؟ یافت می» مراعات نظیر وجناس تام  ،تناقض«هاي  در کدام بیت آرایه - 8

  تر است بحر آتش گر خوانیم به لطف / رفتن به روي آتشم از آب خوش ) زان سوي1

  ایم با تو و چون حلقه بر دریم ایم این چه حالت است / در حلقه ) ما با توایم و با تو نه2

  ) اگر تو جور کنی جور نیست تربیت است / وگر تو داغ نهی داغ نیست درمان است3

  خویشندکه دوستان وفادار بهتر از مرا به علت بیگانگی ز خویش مران / ) 4
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  اند؟ هاي بیت زیر کدام آرایه - 9

  »سیل را نعره از آن است که از بحر جداست / هر که با بحر درآمیخته خاموش شود«

  ) تشخیص، حسن تعلیل، تشبیه، مراعات نظیر2  ) استعاره، اسلوب معادله، تشبیه، تشخیص1

  ات نظیر، حسن تعلیل، تکرار، استعاره) مراع4  ) اغراق، کنایه، اسلوب معادله، جناس3

  کدام است؟» ایهام، حسن تعلیل، تلمیح و تشبیه«هاي  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه -10

  ست لب لعلت / سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودنه االف) خون دل مشتاقان خورد

  بیضاي کلیم بخش مسیح / وي بناگوش چو سیمت ید ب) اي نسیم سر زلفت دم جان

  ج) نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن / مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم

  د) گو مکن شور و مکَن کوه به تلخی فرهاد / که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو

  الف ـ ب ـ ج ـ ) د4  ب ـ الف ـ د ـ ) ج3  ب ـ د ـ الف ـ ) ج2  ج ـ د ـ الف ـ ) ب1

  شود؟ همگی در کدام بیت یافت می» حروف، تشبیه، تضمین نغمۀام، ایه«هاي  آرایه - 11

  شیرین /  که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن قصۀکن آور نه  ) تو شور کوه1

  ) به بوي زلف تو در پیشگاه باد سحر / به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن2

  درخشیدن خورشید در چشمۀ) به زیر زلف پرندین بامداد وصال / تویی چو 3

  شهرم به عشق ورزیدن شهرة) به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ / منم که 4

  بالغی سروده شده است؟ شیوةکدام بیت به  -12

  ) کار عشق از وصل و هجران درگذشت / درد ما از دست درمان درگذشت1

  ) کار، صعب آمد به همت برفزود / گوي، تیز آمد ز چوگان درگذشت2

  داند که سلطان درگذشت ردازد جهان / خاصه میپتو  عشق  فتنۀ) 3

  جوي خون دامان خاقانی گرفت / دامنش چه؟ کز گریبان درگذشت) 4

  ابیات زیر درست است؟ ةدربارکدام گزینه  -13

  ات شود از ششدر ایام، برون اگر ز خود نهی گام برون / مهره خاقانی«

  »م برونتا یک نفست آمدن از کام برون / مرغ تو پریده باشد از دا

  شود. دیده می» تکرار«) در این شعر نقش تبعی 2  دارد.» نهاد«شده نقش مشخص ةواژ) 1

  فعل اسنادي وجود دارد. بیت نخست ) در مصراع دوم4  ) بیت نخست داراي یک جمله مرکب است.3

  در کدام بیت متفاوت است؟» ماند«زمان فعل  -14

  به ماتم آي که خاتم پدید نیست ) اي دل به غم نشین که سالمت نهفته ماند / وي جم1

  کار ماند شست غم او که بر دلم / از بس که زخم هست دگر جاي تیر نیست ) بی2

  ) خاقانی از تو دور نه بر اختیار ماند / دانی که در بال به ضرورت توان فتاد3

  دان چگونه باشد ) پیغام داده بودي گفتی که چونی از غم / آن کز تو دور ماند می4

  ردیف در کدام بیت متفاوت است؟معنی  - 15

  ) ناگاه کودکی گفت دیدم ولی شکسته / در دام زلف یاري افتاد و مبتال شد1

  ) چندان که پیش جستم کم یافتم نشانش / گویی چه حالش افتاد یا رب دگر کجا شد؟2

  ) بردم بدو گمانی کز عشق گشت رسته / مانا که گشت عاشق ظنم مگر خطا شد3

  ببردم رفتم طلب بکردم / پایم به سنگ آمد پشتم ز غم دوتا شد) هر جا که ظن 4
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  کدام بیت متفاوت است؟(پیشین و پسین) در  هاي تعداد وابسته -16

  عشق است و سیم شحنه زین خیزد شحنۀبار خاقانی در این انده / که انده  ) تو باري اشک خون می1

  از کمان چون نشنوي؟غمزة ترکان، کمانکش داشتی / گاه تیرافشاندن آودر کمین ) 2

  ) این  عشق آتشینم دود از جهان برآرد / وین زلف عنبرینت آتش ز جان برآرد3

  اي خاکش معطر ساختیم اي / هم به بوي جرعه ) خاك مجلس بود خاقانی به بوي جرعه4

  قرابت معنایی دارد. ....................جز  ابیات به ۀهمبیت زیر با  -17

  »جا رویم جمله که آن شهر ماست ایم / باز همان ملک بودهایم یار  ما به فلک بوده«

  جا آسودگی خواهی /  که چون صحراي محشر نیست امید پناه این گوشۀ) برآ زین خاکدان گر 1

  ها / بازگشت بوي مشک آخر به آهوي ختاست شود راجع به اصل خویش صائب فرع ) می2

  جا نتواند قدم برداشت از بار گناه اینجانی / که  ) به دیوان قیامت چون شود حاضر گران3

  بینی قفس را آشیان پنداشتیم ا خواهد کف افسوس شد / کز غلطم ) شهپر پرواز4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -18

  نما را زد عقل به دندان / چون تأمل کند این صورت انگشتسرانگشت تحیر بگ) 1

  ها را حل بکند مسئله ) یک بارهم اي عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل2

  باکانه چون صهبا نهی پا را ) اگر خود را به جوش از پستی خامی برون آري / به فرق عقل بی3

  خبران است خبردارتر است ) هر که مست است در این میکده هشیارتر است / هر که از بی4

  بیت تناسب معنایی دارد؟ با کدام» از شبنم عشق خاك آدم گل شد / یک قطره از آن چکید نامش دل شد«بیت  -19

  جا پاي در گل ماند ماند گیر عشق / هر که را چون سرو این ) پا کشیدن مشکل است از خاك دامن1

  سازد جدا ) بود مسجد هر کف خاکم ولی عشق این زمان / در بن هر موي من بتخانه می2

  حاصلی نگر که حضور بهشت را / از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم ) بی3

  ) میل من با طاق ابروي بتان امروز نیست / در ازل معمار دیوار مرا مایل گذاشت4

  با کدام بیت تناسب دارد؟» ناًیقوالً ل له قوالًغی فَطَ هنَّرعون إلی فبا اذها«مفهوم آیه  - 20

  داشتم آوازي اگر می شد از گفتار من / در سخن صائب هم ) جیب و دامان فلک پر می1

  پردة آهستگی است / پنبه به نرمی کند طفل جرس را خموشگو  زهمهر لب هر) 2

  ایم ا سخنی چند چون قلم / مانده است یادگار به هر جا گذشتهم  ) از نقش پاي3

  واري نرمی گفتار در عالم نماند چشمی نماند از مردمی در روزگار / سرمه گوشۀ) 4

  با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟» اي کز تیغ او مجروح نیست دهضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد / کو دل آزا«بیت  -21

    پرست را دهد آتش نمی نکند/ آتش اما ) دنیا به اهل خویش ترحم نمی1

  شود ) روزي که برف سرخ ببارد ز آسمان / بخت سیاه اهل هنر سبز می2

  گران نتوان کشید) زندگی با هوشیاري زیر گردون مشکل است / تا نگردي مست این بار 3

  ) سفر اهل جهان در طلب کام بود / ز سر کام گذشتن هنر مردان است4

  بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ مقابلمفهوم  -22

  »آید از باغ، بوي بهار من و تو دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو / امروز می«

  شود و دود آخر ابر رحمت میسوزان مباش / کاین بخار  نالۀ) ناامید از آه سرد و 1

  ) در غم فردا سرآمد شادي امروز ما / یاد شنبه تلخ بر طفالن کند آدینه را2

  این سبو امروز اگر نشکست فردا بشکندرزیدن ندارد حاصلی / بر سفال جسم ل) 3

  فردا خوش است آیینۀامروز در  چهرةکنند /  چه رفت از عمر یاد آن به نیکی می ) آن4
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  است؟ نادرستبیت در برابر آن  مفهوم کدام - 23

  چو کسی درآمد از پاي و تو دستگاه داري / گرت آدمیتی هست دلش نگاه داري (کمک به دیگران)) 1

  هاي متفاوت معشوق) (جلوه اي چون برگ گل روي دگر داري عاشق / که در هر پرده دیدة) تو را با یک نظر چون سیر بیند 2

  (توصیف زیبایی معشوق) ام چشمم از دمی / تا آن رخ گلگون و آن زلف پریشان دیدهآید گل و سنبل به  ) از خار می3

  (نگاه عمیق عرفا) نظران بر ورق صورت خوبان / خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را ) چشم کوته4

  برابر است؟» اي میهن تنیده یاد تو در تار و پودم میهن اي میهن / بود لبریز از عشقت وجودم میهن« بیتمفهوم کدام بیت با  -24

  ) زمانه کرد چو در بر شعار دین و وطن / شدند مردم مسکین شکار دین و وطن1

  مرد وطن را چنان عزیز شمارد / با دل و جان که شیرخواره لبن را) 2

  سنج فداي وطن شدند بس که همدم زاغ و زغن شدند / مرغان نغمه زها  ) گل3

  / نام پیروزي بنگاشته بر هر سر سنگ شخداایران منزلگه شیران که   خطّۀ) 4

  خورد؟ با ابیات دیگر به چشم می مغایردر کدام گزینه مفهومی  - 25

    ) چو بر کس نماند جهان پایدار / همان به که نیکی بود یادگار1

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

    ق نیکالولیک / زان همه نیکی به است اخباید  ) قول و فعلت نیک می3

 ماند اي دوست گل یادگار من و تو ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می4

  ))4و  3) پایه یازدهم (دروس 3(پایه دوازدهم (درس زبان عربی 

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

  :العمیقۀِ ةِءالقرافهم أنّه محتاج إلی الکتب الّتی أوصیتُه لکی ی حا لیته یتصفّی -26

  کنم تا اینکه بداند که چقدر به خواندن عمیق نیازمند است! ی را که به او توصیه میهای ) اي کاش او ورق بزند کتاب1

  تر احتیاج دارد! او به مطالعه عمیق هایی را ورق بزند که به وي توصیه کردم تا مگر بفهمد که کتاب و) چه بسا ا2

  هایی را که به او توصیه کردم ورق بزند تا بفهمد که او به خواندن عمیق نیازمند است! ) اي کاش او کتاب3

  زد که به او توصیه کردم تا اینکه بداند که او به خواندن عمیق احتیاج دارد! ورق میهایی را  ) کاش او کتاب4

  شهد المرعب ألنّ العدو خَنقَ جمیع األطفال:ملال أقدر أن أصف ذلک ا - 27

  توانم که آن صحنه ترسناك را وصف کنم زیرا دشمن همه کودکان را خفه کرد! ) نمی1

  کرد! ) قادر بر این نیستم که آن صحنه ترسناك را توصیف کنم، چه دشمن همه کودکان را خفه می2

  ا دشمن تمامی کودکان را خفه کرد!) نتوانستم که آن صحنه ترسناك را به وصف بکشم، زیر3

  م، چرا که دشمنان تمامی کودکان را خفه کردند!یهاي ترسناك را توصیف کن که آن صحنه توانیم نمی) 4

  تتدخّل فی موضوعٍ  یعرِّض نفسک للتّهم:  نصحتُک مرّات حتّی ال -28

  ها قرار ندهی! ت) بارها به تو پند دادم تا در یک موضوع دخالت نکنی و خود را در معرض تهم1

  دهد، دخالت نکنی! ها قرار می را در معرض تهمت خودت) بارها تو را نصیحت کردم تا در موضوعی 2

  کشاند، ورود نکنی! ) دوبار به تو پند دادم تا در موضوعی که تو را به معرض تهمت می3

  ها قرار خواهد داد! رض تهمتبه دفعات تو را نصیحت کردم که نباید دخالت کنی در موضوعی که تو را در مع )4

  »:ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون« -29

  شوند! ) فقط قوم کافر از رحمت خداوند ناامید می2  !ان) از رحمت خدا نباید ناامید شوند مگر قوم کافر1

  ) از رحمت خدا ناامید نشدند مگر قوم کافر!4  شوند! فقط از رحمت خداوند ناامید می ان) قوم کافر3

  :ري بلغَ من العمر أکثر من مئۀ سنۀکان عجوز معمرٌ یعیش فی إحدي القُ -30

  کند که عمرش را به بیشتر از صد سال رساند! ) پیرمردي کهنسال در یکی از روستاها زندگی می1

  زیست که بیش از صد سال عمر داشت! تر در یکی از روستاها می ) یک پیرمرد کهنسال2

  کرد که بیش از دویست سال عمر کرده است! روستا زیست می ) پیرمردي کهنسال در یک3

  کرد که بیشتر از صد سال عمر داشت! ) یک پیرمرد کهنسال در یکی از روستاها زندگی می4
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  »:الرّسولَ أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعونُ« -31

  کرد! سرپیچی پیامبرآن فرعون از ) به سوي فرعون پیامبري را فرستادیم، پس 1

  کرد!  نافرمانیفرعون پیامبر از ه سمت فرعون یک پیامبر ارسال کردیم، پس ) ب2

  پیامبر فرستادیم، پس فرعون از آن پیامبر سرپیچی کرد! به سمت) فرعون را 3

  ) به سوي فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون از یک پیامبري طغیان کرد!4

  ن بأهدافه الجمیلۀ: نی هذا اللّاعب ألنّه یحیر المتفرّجیجبیع - 32

  آورد! هاي زیباي خویش به حیرت می آور است، چه او تماشاگران را با گل ) این بازیکن شگفت1

  کند! زده می هاي زیبا شگفت آورد، چرا که او تماشاگران را با گل ) این بازیکن مرا به شگفت می2

  آورد! شاچیان را به شگفت میهاي زیبایش، تما با گل آید، چرا که او ) از این بازیکن خوشم می3

  هاي زیبایش تماشاگران را به حیرت واداشت! او با گل آید، زیرا ) از این بازیکن خوشم می4

  عین الصحیح: -33

  کنی! ما لیس لک به علم: از چیزي که دانشی از آن نداري پیروي نمی فقْ) و ال ت1َ

  نیست! سرگرمیچیزي جز بازیچه و ) و ما الحیاة الدنیا إلّا لعب و لهو: و زندگی دنیا 2

  آمرزد به جز شرك به خدا را! اهللا الذّنوب إلّا الشّرك باهللا: خداوند هر گناهی را می ) یغفر3

  ها در امان هستی! ل: اندیشه کن سپس صحبت کن که از لغزشل) فکِّر ثم تکلّم تسلم من الز4ّ

  : الخطأعین  -34

  کاریم! : گندم را در زمینی که معادل نصف مزرعه است، میفی أرض تعادل نصف المزرعۀ ) نزرع القمح1

2م البالد عملٌ یحتاج إلی السعی: پیشرفت کشور کاري است که به تالش نیاز دارد!) تقد  

  بیند! یري الجمال إلّا الحریۀ: دانشمند، زیبایی را فقط آزادي می العالم ال) 3

  کرد! اش آن غذاي مناسب را جذب می هایمان براي زندگی قطعاً بدن حیاتها:أجسامنا تجذب غذاء مناسباً ل ) إن4َّ

  عین الصحیح:» کند. کند، فراموش می هاي بلوطی را که پنهانش می گاهی سنجاب جاي دانه« -35

  مکان جوزات للبلّوط الّتی دفنها.نجاب قد نسی ) الس2  سی مکان جوز البلّوط الّذي یدفنه.) کان السنجاب ین1

  مکان جوزات البلّوط الّتی یدفنها.) السنجاب قد ینسی 4  وط للجوزات الّتی قد یدفنها.نجاب مکان البلّالس نسیی) قد 3

  ) 36 ـ 42النص التالی ثم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص: ( أ** اقر

راء مناطقُ فیها نباتـات و أشـجار، تَغـذیتُها بمیـاه     أحیانَا فی وسط الصح تُشاهدفی مخلوقات ربنا الرّحمن مظاهر من الجمال و المنفعۀ و الحکمۀ. 

  کالنّخل. مثمرةر)، منها أشجار لعیون المتعددة و اآلبار (جمع بئا

 یضـاً أسابیع. و توجد أ 8أو  6نّها ال تدوم حیاتُها إلّا یۀ بعد األمطار الشّدیدة، إلّا أأنواع کثیرة من األزهار الجمیلۀ فی بعض المناطق الصحراو تَظهرو 

  بعض النباتات ذات األوراق القلیلۀ لکی ال تفقد من الماء بالتبخّر إلّا القلیلَ منه!

، و بذلک تستطیع کلُّها العیش مدة طویلۀ من الزمن! و یمکن زراعـۀ  متراً 50ن األرض، فی عمق أکثر من و بعض النباتات الصحراویۀ أصلها فی باط

ۀ فی قسم من الصها).  أطرافها، بواسطۀ القنوات أو األنابیب (لوله حراء خصوصاًالمحصوالت الزّراعی  

  : الخطأعین  -36

  تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلۀ. ) کلّ األشجار2    ء جافّۀ و ال عینَ فیها.) إنّ الصحرا1

  ألرض.ر فی الصحراء أصلها فی عمق ا) هناك بعض األشجا4  أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أکثر. ) األشجار الّتی لها3

  عین الصحیح: -37

  لها أوراق کثیرة.) ال توجد فی الصحراء أشجار 2    فائدة لبعض األشجار الصحراویۀ. ) ال1

3حراویح4  ۀ کلّها خارجۀ عن إرادة اإلنسان.) حیاة األشجار الصمن الماء الّذي فی باطن األرض لحیاة األشجار الص دۀ.) ال براوی  

  .....................ی الصحراء تعیش مدة طویلۀ ألنّ : إنّ األشجار فالخطأعین  -38

  نزل علیها المطر فی أکثر الفصول.) اهللا تعالی ی2  .اً) بعضها تشرب الماء من باطن األرض حتّی فی أقلّ من سبعین متر1

  اة بعضها بواسطۀ العیون و اآلبار.) حی4  ها قلیلۀ فال تحتاج إلی ماء کثیر.) أوراق بعض3
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  .....................: یمکن أن نحصل فی الصحراء علی طأالخعین  - 39

  األشجار المثمرة بمساعدة العیون. )2    مال.) النّباتات النّافعۀ الّتی لها ج1

  ۀ أو ثمانیۀ أسابیع.تی دوامها ستّ) األزهار بسبب األمطار ال4ّ  عیۀ بواسطۀ القنوات أو األنابیب.) المحصوالت الزّرا3

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

  »:تُشاهد« -40

  ـ مجهول / فعلٌ و الجملۀ فعلیۀٌ») تفاعل«) مضارع ـ مزید ثالثی (من وزن 1

  »مناطق«) مضارع ـ مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ش هـ د) ـ معلوم / فعلٌ و فاعله 2

  فعلٌ مجهول  » / مفاعلۀ«دره ، و مص»فاعل«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثی (من وزن 3

  ) فعل مضارع ـ للغائبۀ ـ مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ش هـ د) / فعل و فاعله محذوف، و الجملۀ فعلیۀٌ  4

  »: تَظهر« -41

  ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ1

  »زهاراأل«) مضارع ـ للغائبۀ ـ مجرّد ثالثی (مصدره: ظُهور) / فاعله 2

  و الجملۀ فعلیۀ» أنواع«) مضارع ـ للغائبۀ ـ مجرّد ثالثی / فعل و فاعله 3

  »أنواع«) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مجرّد ثالثی (مصدره: إظهار) / فعل و فاعله 4

  »:مثمرة« -42

  »أشجار«مر) / صفۀ للموصوف مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل (فعله: ثَ )1

  »النخل«إثمار) / صفۀ للموصوف ) اسم ـ مؤنّث ـ اسم فاعل (مصدره: 2

  »أشجار«للموصوف  ) اسم ـ مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفۀ3

  ) مفرد مؤنّث ـ معرفۀ (علم) ـ اسم فاعل (فعله: أثمر) / صفۀ، و الموصوف: أشجار4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

1نَبرَةٌ تَختَلَ ) العشَج رازِیلیالبنْ  فلینَ الکَالم2ِ  باقی األشجارِ  ع سانَکل دوع (  

3ن الکُتُبِال تُ ) إنَّ التَّجارِب4    غنینا عإلّا النَّشاطَ) ال تُشاه هیاتفی ح د  

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

  : الخطأعین  -44

  لتّجمع و الدوران حول شیء: االلتفاف) ا2  نا: المواصفاتل) األوضاع و األحوال الّتی نشاهد حو1

  ) شخص یکتب مقاالت فی الصحف: الصحفی  4  ئ) بحرٌ یعادل ثلث األرض تقریباً: المحیط الهاد3

  عین الصحیح فی التّرادف: -45

1 2  سبۀ)ار: (قاسیۀِ) والدي عاش فی ظروف من هذا الکتاب: (أفضل) بهضأ) ما شاهدت  

  )  مستورتحت لسانه: ( وءمخب) إنّ اإلنسان 4  عالٍ: (تُحدث) بصوت نالِّمکتُ ةذ) األستا3

  کرة: نعین ما فیه توصیف لل -46

  مررت بکافرٍ و دعوته إلی سبیل الرب.) 2  جرة تعطی أثماراً و تنمو بسرعۀٍ.) هذه الش1ّ

  .لوماً نافعۀها فتتعلَّم منها عأتقرب صحیفۀٍ ) ر4  منها. نستفید) البذور تحتوي خواصاً ف3َ

  :محذوفاًعین المستثنی منه  -47

  مل کلّ شخصٍ واجبه إلّا المشاغب.) یع2    لم یحترق البیت إلّا نافذة صغیرة.) 1

3زمیلیإلّا  ائبالحق ثمن میذ) دفع التّال4  وق إلّا ذلک القمیص.) ما اشتریت من الس.  

  معناه اسم اإلشارة: » ال«عین حرف  - 48

1 ون علیه. بصیرٌ و المؤمنون یتوکّل) إنّ اهللا2  بسرعۀٍ. مفکّرٍ و المفکّر أرشدنی راءآ) سمعت  

  العلم. کشفها) هناك أسرار غامضۀ و لم ی4  رنی حقّاً.الفلم و ذلک الفلم حی) أخذت 3

  الفارسی:  عین مضارعاً معادالً لاللتزامی -49

  إلی البیت ثم تمارسین واجباتک. ) ترجعین2  یشعرون بالتعب. شباب یمشون و هم ال) ال1

  ساعد األساتذة فی تعلیم العربیۀ.) أکتب مقالۀً ت4  لفیناً فی البحر یلعب مع األطفال.) رأیت د3
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  عین ما فیه معرّف بالعلم:  -50

  سریع فی السیر و یحب الجوزات. ) السنجاب2    ثُ محسناً ینفق أمواله للفقراء.حد) ا1ُ

  یناً ألنّه صدیقی العزیز.ساعد حساُ) 4  .أخی األکبر و هو مهندس زراعی) هذا 3

  ))6تا انتهاي درس  4) ـ پایه یازدهم (درس 8و  7(پایه دوازدهم (دروس دین و زندگی 

  با کدام عبارت شریفه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟» این درگه ما درگه نومیدي نیست / صد بار اگر توبه شکستی باز آ«این بیت که  - 51

  »ان اهللا یحب التوابین) «2  »فَسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل) «1

  »هل التائب من الذنب کمن ال ذنب) «4    »یحب المتَطهرّین) «3

  این بیان ایشان همراه با نزول کدام آیه شریفه بوده است؟ وت چیست؟ پیروان امام علی (ع) در روز قیام تعبیر رسول خدا (ص) از - 52

  »البریۀاولئک هم خیر ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات «) اهل بهشت ـ 1

  »ۀان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البری«) اهل نجات ـ 2

  »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«) اهل بهشت ـ 3

  »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«) اهل نجات ـ 4

  حکم هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -53

  براي مردم گرایی در پوشش لف) دوري از مدگرایی و تجملا

  هاي ملی ب) شرکت در جشن

  هاي اجتماعی به منظور اشاعه معارف اسالمی ایجاد شبکهج) 

  ) واجب ـ مستحب ـ مستحب4  ) واجب ـ جایز ـ واجب3  ) مستحب ـ مستحب ـ واجب2  ) مستحب ـ جایز ـ مستحب1

  فرمایند؟ دارد و در مورد علت این دستور چه می بر حذر می رذیلتبه کدام از آلودگی را  امام خمینی (ره) تمام مسلمانان جهان -54

  »به حقیقت اسالم ایمان دارید«) اختالفات و هواهاي نفسانی ـ 2  »ایمان داریدبه حقیقت اسالم «ها ـ  ) وابستگی به ابرقدرت1

  »شما داراي همه چیز هستید« الفات و هواهاي نفسانی ـ) اخت4  »شما داراي همه چیز هستید«ها ـ  ) وابستگی به ابرقدرت3

  دهد؟ شود، چیست و رسول خدا (ص) این مژده را به چه کسانی می علت آنکه با توبه همه گناهان حتی شرك آمرزیده می -55

  شکنند. مکرراً توبه خود را میکارانی که  ـ معصیت» ال تقنطوا من رحمۀ اهللا) «1

  داند. را بندگان خود می ـ ظالمانی که خدا آنان »حمۀ اهللاال تقنطوا من ر) «2

  شکنند. کارانی که مکرراً توبه خود را می ـ معصیت» انه هو الغفور الرحیم) «3

  داند. را بندگان خود می ظالمانی که خدا آنانـ » انه هو الغفور الرحیم) «4

باشد و ایشان با کدام کالم خود اذعان مردم  یت و رسالت خویش میبخش وجود نازنین رسول خدا (ص) در اتمام مأمور کدام عبارت قرآنی، گرمی -56

  را طلب کردند؟ نبويبه والیت 

  »من کنت مواله فهذا علی مواله«ـ » بلغ ما انزل الیک من ربک) «2  »من کنت مواله فهذا علی مواله«ـ  »و اهللا یعصمک من الناس) «1

  »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«ـ » بلغ ما انزل الیک من ربک) «4  »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«ـ » و اهللا یعصمک من الناس) «3

بـه ترتیـب بیـانگر کـدام یـک از      » ن ایشـان تـرین معلـم قـرآن بـود     بزرگ«و  »قرآن مقرر کرد کسانی را براي کتابترسول خدا (ص) «اینکه  -57

  هاي ایشان است؟ مسئولیت

  ) دریافت و ابالغ وحی ـ دریافت و ابالغ وحی2  ) دریافت و ابالغ وحی ـ مرجعیت دینی1

  ) مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی4    ) مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی3

  ؟الهی کدام گزینه صحیح است احکامها و دالیل خاص  در مورد توجه به حکمت -58

  است.  گر حقیقی مردم است پیش از خطرات هشدار داده جایی که خدا نصیحت ) از آن1

  است. کشف شدهالهی  هاي حکمتگیري در اجراي دستورات الهی  ) مبناي تصمیم2

  توان به حکمتی از احکام پی برد. جا که علم الهی مبناي احکام الهی است نمی ) از آن3

  شمند است.ام الهی، تالشی خوب و ارز) استفاده از علوم مختلف در فهم احک4
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  کدام کالم هویدا است؟در این درجه از دلسوزي ایشان در هدایت مردم  و غصه و اندوه فراوان رسول خدا (ص) تابع کدام عامل است - 59

  »هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید بدي«ـ » رنج شما براي او سخت و دشوار است) «1

  »پیش من بازگو نکنید هاي یکدیگر را بدي«ـ » آورند اینکه برخی ایمان نمی) «2

  »کرد زده و سرگشته را درمان می غفلتبیماران «ـ » رنج شما براي او سخت و دشوار است) «3

  »کرد زده و سرگشته را درمان می بیماران غفلت« ـ» آورند اینکه برخی ایمان نمی) «4

  ؟تهاي شیطان در ممانعت از توبه اس هر یک از موارد زیر مرتبط با کدام یک از حیله -60

  گناه لوثدر الف) به یک باره دیدن خود 

  »کنم دي توبه میوزبه « ب)

  »گناه کن و بعد توبه کن«ج) 

  یوس ساختن انسانأ) به تاخیر انداختن توبه ـ نا امید کردن از رحمت الهی ـ م1

  ـ به تاخیر انداختن توبه   تسویف) به تاخیر انداختن توبه ـ 2

  ـ نا امید کردن از رحمت الهی ـ به تاخیر انداختن توبهگام کشاندن به سوي گناه  به ) گام3

  ـ مأیوس ساختن انسان تسویفگام کشاندن به سوي گناه ـ  به ) گام4

کـدام عبـارت   » ؟شود که خداوند هدفی را براي ارسال پیامبر خود تعیین کند ولی ابزار و شیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد آیا می«اگر بگوییم  -61

  ي ما خواهد بود؟پاسخگو هشریف

  »م آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلکالم تر الی الذین یزعمون انه) «1

  »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان) «2

  »تهاهللا اعلم حیث یجعل رسال«) 3

  »بنی االسالم علی خمس علی الصالة و الزکاة و الصوم و الحج...) «4

  باشند؟ پاداش چه میها  هاي ابدي الهی چیست و این نعمت متعال در قرآن کریم از نعمت توصیف خداوند -62

  ـ اعمال دنیوي مستمر» نه چشمی دیده نه گوشی شنیده) «2  ـ نیکوکاري بندگان» نه چشمی دیده نه گوشی شنیده) «1

  ـ اعمال دنیوي مستمر» هاست مایه روشنی چشم هایی که پاداش) «4  ـ نیکوکاري بندگان» هاست ی چشمهایی که مایه روشن پاداش) «3

باید مشخص شود کدام است » رکت کندچه مسیري باید ح در جامعه اسالمی پس از رحلت رسول خدا (ص)«اولین موردي که در پاسخ به سوال  -63

 کند؟ گري همه جانبه قرآن کریم کدام فرض را در این باره باطل اعالم می هدایت و

  ص) رهبري مسلمانان به عهده کیست؟ ـ قرآن در این باره سکوت کرده است.) بعد از رسول خدا (1

  ها را اعالم کرده است. بعد از رسول خدا (ص) رهبري مسلمانان به عهده کیست؟ ـ قرآن پایان تمامی مسئولیت ) 2

  وت کرده است.پذیرد؟ ـ قرآن در این باره سک هاي ایشان پایان می ) با رحلت پیامبر (ص) کدام یک از مسئولیت3

  ها را اعالم کرده است. پذیرد؟ ـ قرآن پایان تمامی مسئولیت هاي ایشان پایان می ) با رحلت پیامبر (ص) کدام یک از مسئولیت4

  باشد؟ رعایت کدام نکات در بازگشت به سوي خدا به ترتیب سبب محبوبیت نزد خدا و نزد رسول او می -64

  ) ایمان و عمل صالح به دنبال توبه ـ توبه در دوره تحول و دگرگونی2  به با پشیمانی قلبی ) ایمان و عمل صالح به دنبال توبه ـ تو1

  توبه در دوره تحول و دگرگونی ) تکرار حقیقی و واقعی توبه ـ4  توبه با پشیمانی قلبی ) تکرار حقیقی و واقعی توبه ـ3

  شد و کسانی که تابع این شرط باشند از چه امتیازي برخوردارند؟با رحمت و فضل الهی چه می جواراز منظر قرآن کریم، شرط استقرار در  -65

  »لنهدینهم  سبلنا«) ایمان و عمل صالح ـ 2  »لنهدینهم سبلنا«) گرایش و استمساك به خدا ـ 1

  »مستقیماً اًصراط الیهیهدیهم «) ایمان و عمل صالح ـ 4  »مستقیماً اًصراط الیهیهدیهم «) گرایش و استمساك به خدا ـ 3
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  هاي خویش است؟ یک از مسئولیت نامبارك عدم عصمت پیامبر خدا در کدام موالید» اعتمادي مردم به دین بی« و» کردندر عمل  ممراهی مردگ« -66

  ) مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی2  ) مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی1

  ) والیت ظاهري ـ مرجعیت دینی4  ) والیت ظاهري ـ دریافت و ابالغ وحی3

  از خداوند متعال اعطاي چه مقاماتی به هارون بود و ظرف زمانی این درخواست کدام است؟است حضرت موسی (ع) درخو -67

  و وصی ـ زمانی که موسی (ع) به مقام نبوت مبعوث شد. ) مشاور1

  ) پشتیبان و شریک در امر هدایت ـ زمانی که موسی (ع) به مقام نبوت مبعوث شد.2

  خداوند موسی (ع) را مامور مبارزه با فرعون کرد.و وصی ـ زمانی که  ) مشاور3

  ) پشتیبان و شریک در امر هدایت ـ زمانی که خداوند موسی (ع) را مامور مبارزه با فرعون کرد.4

  باشد؟ هاي اهل بیت (ع) براي فائق آمدن بر چنین معضالتی چه می باشد و یکی از توصیه مبناي سبک زندگی اقتصادي رایج در غرب چه می - 68

  »جرالمت«توجه بیش از حد به رفاه ـ ) 2  »جرالمت«با افزایش فاصله طبقاتی ـ  اندوزي ) ثروت1

  »هالفق«توبه بیش از حد به رفاه ـ  )4  »هالفق«با افزایش فاصله طبقاتی ـ  اندوزي ) ثروت3

  باشد؟ خ ایشان در این مدت به مسلمانان چه میام شامقرآن کریم براي تأسی از مق دار حکومت اسالمی بودند و سفارش مرسول خدا (ص) چه مدت پرچ - 69

  ت کنند.ا) سیزده سال ـ ایمان به خدا را کثیراً مراع2  ) ده سال ـ ایمان به خدا را کثیراً مراعات کنند.1

  هند.) سیزده سال ـ امید به آخرت را سر لوحه کار خود قرار د4  ) ده سال ـ امید به آخرت را سر لوحه کار خود قرار دهند.3

  ؟نماید و سرآغاز این کار کدام است قرآن کریم چه کسی را به عنوان رستگار حقیقی معرفی می -70

  ـ عمل به دستورات الهی» بنیاد خود را بر تقواي الهی و خشنودي خدا نهاده) «1

  ـ توبه از گناهان» بنیاد خود را بر تقواي الهی و خشنودي خدا نهاده) «2

  ـ عمل به دستورات الهی» دهر کسی خود را تزکیه کر) «3

  ـ توبه از گناهان» هر کسی خود را تزکیه کرد) « 4

  ؟اند ترین پایه به کار برده ان چه تعبیري را براي مهمبر آن استوار است، کدام است و ایشاي که اسالم  بنابر کالم امام باقر (ع) دو پایه از پنج پایه -71

  گونه که به آن دعوت شده است. عوت نشده آنـ به چیز دیگري د» علیِ الصالة علی خمسٍ) «1

  ـ اهمیت آن به اندازه هر چهار پایه دیگر است.» علیِ الصالة علی خمسٍ) «2

3» ( گونه که به آن دعوت شده است. ـ به چیز دیگري دعوت نشده آن» الصومالزکاة و  

  ـ اهمیت آن به اندازه هر چهار پایه دیگر است.» الزکاة و الصوم) «4

  آوایی دارد؟ با کدام عبارت شریفه هم» علی مع الحق و الحق مع علی«یت نبوي روا - 72

  »بینم تو هم میبینی شنوي و آنچه را من می شنوم تو هم می گمان آنچه را من می بی) «1

  »مرد و شیعیان او رستگارنداین ) «2

  »باشی راه خیر می هر آینه برتو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو ) «3

  »ترین شما نزد خداست. این مرد بهترین شما در رعایت مساوات و ارجمند) « 4

  صعوبت و سهولت در جلوگیري از گناهان اجتماعی به ترتیب تابع چه عواملی است؟ -73

  هاي اساسی و زیربنایی نتیجه ماندن اقدامات دلسوزان ـ فعالیت ) بی1

  هاي اساسی و زیربنایی لیتهاي مالی و جانی بزرگان ـ فعا ) از دست رفتن سرمایه2

  نتیجه ماندن اقدامات دلسوزان ـ حساسیت اولیه مردم در برابر گناهان ) بی3

  هاي مالی و جانی بزرگان ـ حساسیت اولیه مردم در برابر گناهان ) از دست رفتن سرمایه4

  در شرایطی خاص چه بود؟» تونَ الزکاةَ و هم راکعوِنَیمونَ الصالةَ و  یؤیق ه و الَّذینَ آمنوا الَّذینَاهللاَ و رسولُ مکلیانّما و« دلیل نزول آیه شریفه  -74

  زمان خود را بشناسند.  ) مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) و حتی در عصر غیبت امام و ولی1

  شوند. ) امام علی (ع) و یازده فرزند ایشان به عنوان جانشین راستین رسول خدا (ص) معرفی می2

  الم والیت امام علی (ع) را به غایبان برسانند و با ایشان بیعت کنند.) حاضران اع3

  طور کامل مرتفع گردد. ) امکان کتمان والیت امیرالمومنین (ع) به4
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 امیه در این راستا چه بود؟ شراب و قمار چیست و عملکرد عمومی جامعه در زمان بنیدیدگاه قرآن کریم، در مورد  -75

  طالق براي مردم ـ نسیان قبح این دو عملاال ) دو گناه بزرگ و زیان علی1

  مردم ـ زشت دانستن ارتکاب به آن دوطالق براي اال) دو گناه بزرگ و زیان علی 2

  آلود براي مردم ـ نسیان قبح این دو عمل ) عوامل سودآور و گناه3

  مردم ـ زشت دانستن ارتکاب به آن دوآلود براي  ) عوامل سودآور و گناه4

 کتاب کار)) 2و درس  2))/ پایه یازدهم (درس 79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2(پایه دوازدهم (درس  زبان انگلیسی

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- Think of being an astronaut; what ..................... you do? 

1) would 2) will 3) did 4) can 

 

77- Imagine ..................... next to an ocean where there are a lot of trees! Wouldn’t that be wonderful? 

1) living 2) to live 3) that live 4) yourself to live 

 

78- He’s really looking forward ..................... to your birthday party. Can I bring him with me? 

1) to inviting 2) to invite 3) to being invited 4) to be invited 

 

79- She’s been watching TV since the guests ..................... . They may think that she isn’t polite. 

1) have arrived 2) arrived 3) were arriving 4) were arrived 

 

80- Healthy eating is much ..................... these days, and several books have been published to meet growing 

popular interest. 

1) directed 2) discussed 3) balanced 4) predicted 

 

81- When I asked him where Ali had gone he said he didn’t have a ..................... .  

1) wisdom 2) scale 3) format 4) clue 

 

82- Your car’s in good condition but you should ..................... the spare tyre. 

1) deliver 2) transfer 3) replace 4) convert 

 

83- Problems occasionally arise when individuals ..................... a great deal of refined sugar because this is fuel food 

that has no B vitamins at all.  

1) transmit 2) convert 3) monitor 4) consume 

 

84- He wanted to have a ..................... of income after his retirement; until then he wouldn’t require additional money. 

1) source 2) demand 3) commerce 4) resource 

 

85- In October 1995, the potato became the first vegetable to be grown in space. The technology was developed with 

the goal of feeding astronauts on long space voyages, and eventually feeding future space ..................... .  

1) volumes 2) colonies 3) treasures 4) issues 

 

86- You can ..................... the Web daily for ideas and download interesting articles from newspapers, magazines, etc. 

1) browse 2) surround 3) renew 4) replace 

 

87- There is a Chinese proverb which states that if you want your children to enjoy a quiet life, let them 

..................... a little hunger and a little cold. 

1) infect 2) claim 3) vibrate 4) suffer 
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Part B: Cloze Test 

Although buses have always been most significant as a means of city transport, their field of operation began to 

extend to rural areas. In Britain, a large …(88)… of rural buses was developed, and by the 1950s, …(89)… was 

the maximum time for bus travel, almost every village had a regular bus service. However, as more and more 

people received private cars, bus travel dropped …(90)… . Inter-city bus services …(91)… many passengers 

following the cutback in railway …(92)… from the 1960s onwards. Local community bus services, however, 

particularly in remote country areas, have been seriously reduced.  

 

88- 1) project 2) network 3) volume 4) source 

 

89- 1) which 2) when 3) it 4) there 

 

90- 1) briefly 2) deeply 3) sharply 4) specifically 

 

91- 1) woke up 2) picked up 3) looked up 4) turned up 

 

92- 1) processes 2) phases 3) successes 4) services 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1:  

Astronauts are people who travel in space. The word “astronaut” means “star traveller”. The Russians call 

such people “cosmonauts”. A Russian cosmonaut, Yuri Gagarin, was the first person to journey into space, 

travelling once around the Earth on 12 April 1961 in an orbit that lasted about 90 minutes. The first American 

astronaut to circle the Earth was John Glenn, who made a three-orbit journey in February 1962.  

The early space missions were dangerous, for no one knew at the time how human beings would bear the 

stresses of space flight. Today manned space flight has become almost routine. Astronauts regularly fly into 

space and are able to remain there for months at a time without suffering permanent harm. But dangers still 

exist. Several Russian and United States spacemen have died over the years. One of the worst disasters was in 

1986, when seven United States astronauts died as their space shuttle Challenger exploded shortly after lift-off.  

The early manned spacecraft, such as Mercury, Gemini, and Apollo in the United States and Vostok in Russia, 

were small and had restricted crew rooms. Also they could be used only once. The Russians use relatively small 

“once-only” craft called Soyuz to carry their cosmonauts to and from orbit. In orbit, however, the cosmonauts 

find larger accommodation in a space station known as Salyut. American astronauts now travel into space in 

the space shuttle. They fly in a delta-winged orbiter, which looks much like an airliner.  

 

93- The passage mainly deals with ..................... .  

1) a brief history of space travel  

2) risks involved in space travel 

3) a comparison between early spaceships and modern ones 

4) the competition between Russia and the U.S. in space travel 

 

94- The first human space flight ..................... .  

1) was made in one spring in the 20th century 

2) took about 90 minutes from and to the Earth  

3) was a failed mission in that it involved a one-orbit journey 

4) was made by the same person who made the second journey in 1962 

 

95- All of the following are the names of some spaceships EXCEPT ..................... .  

1) Soyuz 2) Mercury 3) Apollo 4) Salyut 

 

96- It can be understood from the passage that the failure of the spacecraft Challenger is referred to as the worst 

space disaster because of ..................... . 

1) the expense of building the spaceship 2) its explosion earlier than predicted  

3) the number of people who lost their lives  4) its highly important space mission 
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Passage 2:  

To obtain power from the sun’s rays is to use nuclear power developed at no expense in a laboratory 93 million 
miles away. For the bright energy of the sun is maintained by nuclear transformation of chemical elements 
occurring in the sun’s interior at temperatures of many million degrees, and at pressures of many million 
atmospheres. The resources of Solar power are enormous. If 100 percent efficiency could be secured in the 
transformation of radiant solar energy into mechanical work, a horsepower per square yard of ground surface 
would be available under cloudless skies. The expense of collecting solar energy still prevents its competition 
with the usual power sources. Yet, unless the vague promise of safe thermonuclear power from oceans becomes 
realized, solar power must supply the enormous and growing requirements of children within two centuries. 
Because the ground sources (coal, oil and uranium) may be used up soon, they will become more costly than 
solar power.  
 

97- According to the reading, what do we need to produce solar energy? 
1) thermonuclear power sources 2) a constant resource of chemicals  
3) something like a laboratory millions of miles away 4) a cloudless sky at temperatures of enormous degrees 
 

98- The writer points out that solar energy is not used on a large scale ..................... .  
1) though it is clean and safe 
2) because the expense of controlling it is enormous 
3) because it can create some dangers to the environment 
4) since it is costly and less cost-effective than other sources of energy 
 

99- Which of the following is the best topic for the reading? 
1) Solar Energy: an Impossible Energy Source 2) Solar Energy: Facts and Realities 
3) Expenses of Using Solar Energy 4) Different Sources of Energy 
 

100- According to the reading, an alternative to solar energy can be ..................... .  
1) ocean thermonuclear power 2) energy from fossils 
3) radiant energy  4) nuclear power 
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    ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )22/12/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )14تا انتهاي درس  10) ـ یازدهم (از درس 14تا انتهاي درس  12دوازدهم (از درس   فارسیفارسی

 )6و  5) ـ یازدهم (دروس 52تا انتهاي صفحه  4و درس  3دوازدهم (درس   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 )9درس  تا انتهاي 7) ـ یازدهم (از درس 9و  8هاي  دوازدهم (درس  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 )12تا انتهاي درس  9) ـ یازدهم (از درس 10و  9دروس  2دوازدهم (بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب کار) 3و درس  3ـ یازدهم (درس  88تا انتهاي صفحه  3درس   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 ) 2و فصل  1درس  1) ـ یازدهم (فصل 5دوازدهم (فصل   ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 )7و  6هاي  ) ـ یازدهم (فصل6ل دوازدهم (فص  شناسیشناسی  زیستزیست

 7و  6فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)
تا ابتداي مدل اتمی  4از ابتداي بازتاب موج تا انتهاي فصل ـ فصل  3دوازدهم (فصل 

 تا ابتداي القا) 3رادرفورد ـ بور) ـ یازدهم (فصل 

  شیمیشیمی
(تا  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3دوازدهم (فصل 

 ) تا انتهاي فصل)75از ابتداي غذاي سالم (صفحه  2)) ـ یازدهم (فصل 100صفحه 

  حسابانحسابان
)) ـ یازدهم 126الی  84(صفحه  1درس  5/ فصل  3و  2دروس  4دوازدهم ( فصل 

 )170الی  118صفحه  7و  6)) ـ دهم (فصل 90الی  71(صفحه  3(فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 3) تا انتهاي فصل، فصل 50از ابتداي سهمی (صفحه  3س در 2: فصل 3هندسه 

  69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1درس 

 3و فصل  47از ابتداي معرفی یک نماد صفحه  2درس  2ریاضیات گسسته: فصل 

  )62تا ابتداي مربع التین (صفحه  1درس 

   3: فصل 2هندسه 

 4و  3آمار و احتمال: فصل 

  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)
تا ابتداي طیف  5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4دوازدهم (فصل 

 )3خطی) ـ یازدهم (فصل 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
 2) ـ یازدهم (فصل 1درس  3) و فصل 69از ابتداي (صفحه  2درس  2دوازدهم (فصل 

 )1درس  3و فصل  3درس 

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدهم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 5و  4بخش   اقتصاداقتصاد

  10ـ  7ـ  4ـ  1) ـ یازدهم: دروس 9و  8دوازدهم (دروس    علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )15تا انتهاي  11) ـ یازدهم (از درس 8و  7دوازدهم (دروس   شناسیشناسی  جامعهجامعه

 )14ي تا انتها 10) ـ یازدهم (از درس 9و  8دوازدهم (دروس   تاریخ تاریخ 

 )10تا انتهاي  7) ـ یازدهم (از درس 5دوازدهم (درس   جغرافیاجغرافیا

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
)) ـ فلسفه یازدهم 77تا آخر صفحه  59(از صفحه  9و  8فلسفه دوازدهم (دروس 

 10و  9) ـ منطق دهم: دروس 10و  9(دروس 

 8و  7دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويمـــــایشی مـــــایشی آزمــــــون آزآزمــــــون آز

  13991399  --  14001400  سال تحصیلیسال تحصیلی
  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  146146گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  135135تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  التعداد سؤ  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 15  120  101  20  شناسی زمین  1

  دقیقه 40  145  121  25  ریاضیات  2

  دقیقه 30  185  146  40  شناسی زیست  3

  دقیقه 31  210  186  25  فیزیک  4

  دقیقه 30  240  211  30  شیمی  

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  

  

  
  

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

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//11جمعه جمعه 
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  زاده آذین افضل  شناسی زمین

  سیروس نصیري  ریاضیات

  علی افضل ـ کردي   شناسی زیست

  یاب علی جیرودي ـ فضل  فیزیک

  گروه مؤلفان علوي  شیمی

 

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  رقیه حبیبی  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازي مؤسسه علمی آموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آموزشی علـوي  تولید: واحد آزمونتولید: واحد آزمون
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  )6و  5فصول ( شناسی زمین

  هاي آتشفشانی چه تأثیري در شکل مخروط آتشفشان دارد؟ تر بودن گدازه روان -101

  ) شیب و ارتفاع مخروط آتشفشان یکسان است.2  ) مخروط آتشفشان شیب بیشتر و ارتفاع کمتري خواهد داشت.1

  شود. کمتري در مخروط آتشفشان رؤیت می ) شیب و ارتفاع4  ) مخروط آتشفشان ارتفاع بیشتر و شیب کمتري دارد.3

  شود؟ اگر یک واحد از مقیاس ریشتر کم شود، دامنه امواج زلزله چند برابر می -102

1 (1/0  2 (01/0  3 (5/0  4 (1  

  عبارت صحیح را انتخاب نمایید. - 103

  اگهانی هستند.ها محصول فشار ن ها و درزه ) گسل2  شوند. هاي آبدار و خمیري ایجاد می ها در سنگ ها و گسل ) درزه1

  ها الزامی است. ها و گسل گیري درزه ها در شکل جایی سنگ ) جابه4  شوند. ها در سطح زمین ظاهر می ها در اعماق و گسل ) درزه3

  آید؟ وجود می در شکل زیر، گسل عادي در کدام صورت به -104

1 (b  کند. به سمت پایین حرکت    

2 (a  کند. به سمت باال حرکت  

3 (b  حرکت کند.به سمت باال  

4 (a  به سمت باال وb  کند. به سمت پایین حرکت  

  باشد؟ لرزه می هاي زیر علت زمین یک از گزینه کدام - 105

  ) جریان همرفتی4  کره هاي سنگ ) حرکت ورقه3  ها ) رفتار االستیک سنگ2  ها بیش از تنش ) مقاومت سنگ1

  الزم است. ....................یین دقیق نگاري به منظور تع در سه ایستگاه لرزه sو  pفاصله زمانی امواج  -106

  لرزه ) مرکز سطحی زمین4  ) شدت زلزله3  لرزه ) کانون زمین2  ) بزرگی زلزله1

  ها چه نام دارد؟ دهنده پوسته زمین و نیروهاي به وجود آورنده آن علم شناسایی ساختارهاي تشکیل - 107

  ) ژئوفیزیک4  شناسی ) سنگ3  ) تکتونیک2  ) پترولوژي1

  ؟نیستنشانگرها  ه جزء پیشکدام گزین -108

  ) ایجاد تغییرات در سطح تراز آب زیرزمینی2    ) ابر زمین لرزه1

  ) ناهنجاري در اتمسفر4    ) تغییرات گاز رادون3

  اي پاسخ دهید. در ارتباط با امواج لرزه -109

  شود. ثبت می نگار ب) آخرین موجی که توسط دستگاه لرزه  گذرد. هاي جامد و مایع و گاز می الف) این موج از محیط

  شود. ت) این موج در کانون تولید نمی  پ) حرکت این امواج مانند باال و پایین شدن طناب است.

  شود. نگارهاي سطح آب ثبت نمی ث) موجی که توسط لرزه

1 (P – L – L – R – S  2 (S – L – R – R – P  3 (S – R – R – L – P  4 (S – S – L – R – L  

  م تنش است؟گسل زیر نتیجه تأثیر کدا -110

    ) برشی1

    ) فشاري2

    ) کششی3

  ) امتداد لغز4

  درستی مطرح شده است؟ دهنده سنگ گرانیت در کدام گزینه به عناصر تشکیل -111

  ) سیلیسیم ـ اکسیژن ـ آلومینیوم4  ) کربن ـ کلسیم ـ اکسیژن3  ) اکسیژن ـ کربن ـ سیلیسیم2  ) کلسیم ـ آلومینیوم ـ اکسیژن1
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  آید؟ چه نوع بیماري پدید می با افزایش میزان سختی آب -112

  ) فلورسیس دندانی4  ) بیماري میناماتا3  ) بیماري کلیوي2  ) اختالل در سیستم ایمنی بدن1

  سزایی دارند؟ هاي گرمابی اهمیت به شناسی زیر در تشکیل کانسنگ هاي زمین یک از پدیده کدام -113

  ها و ناودیسها  ) تاقدیس4  اي ) حرکات دامنه3  ها ) شکستگی2  ها خوردگی ) چین1

  آید. وجود می در حاشیه چین قرار بگیرند، ناودیس به ....................هاي  در مرکز و الیه ....................هاي  چه الیه چنان - 114

  ) سیلورین ـ دونین4  ) کربونیفر ـ پرمین3  ) اردویسین ـ سیلورین2  ) کربونیفر ـ دونین1

  آیند؟ جامد آتشفشان پدید مییک از ذرات  هاي آتشفشانی از کدام توف -115

  ) خاکستر4  شکل هاي دوکی ) بمب3  ) الپیلی2  سنگ ) قطعه1

  است؟ نادرستیک از عبارت زیر  کدام - 116

  شوند. کره می هاي سنگ ها منجر به آرامش نسبی ورقه ) آتشفشان1

  شود. اي می ههاي میان اقیانوسی، سبب تشکیل پوسته قار کوه ) خروج مواد مذاب گوشته از محور میانی رشته2

  شوند. هاي آتشفشانی سبب حاصلخیزي خاك می ) گدازه3

  هاي آب گرم در سطح زمین ظاهر می شوند. هاي سطح زمین به صورت چشمه هایی که درون پوسته هستند، گرم شده و از طریق شکستگی ) آب4

  کند؟ لرزه چه تغییري می لرزه با دور شدن از مرکز سطحی زمین شدت زمین -117

  یابد ) کاهش می4  یابد برابر کاهش می 6/31) 3  یابد ) افزایش می2  شود بر میبرا 10) 1

  خیز قرار گرفته است؟ کشور ایران بر روي کدام کمربند لرزه -118

 ) اقیانوس آرام4  ) آلپ ـ هیمالیا3  ) اقیانوس اطلس2  البرز ـ ایران مرکزي) 1

  گیرند؟ ار میکدام دسته از عناصر زیر در دسته عناصر اصلی موجود در زمین قر -119

  ) فسفر ـ سدیم ـ اکسیژن ـ منگنز2    ) منیزیم ـ آهن ـ پتاسیم ـ کلسیم1

  ) آهن ـ کلسیم ـ سدیم ـ فسفر4    ) مس ـ سرب ـ روي ـ کادمیم3

  شود؟ کدام عنصر باعث وقوع سرطان می -120

1(FeS2    2(LiO2    3(CaF2    4(As S2 3    

  )) 5) ـ پایه یازدهم (فصل 4ریاضیات (پایه دوازدهم (فصل 

اگر -121
x

f (x) f ( )
lim

x




22

2
4

4
،باشد

x

f ( ) f ( h)
lim

h

 2 2



 

  است؟ چقدر

1 (16  2 (16-  3 (4  4 (4-  

]در بازه x در شکل مقابل با افزایش مقادیر -122 , ]5  ، کند؟ چگونه تغییر می تابعمقدار مشتق  

  ) افزایش ـ کاهش1

  ) افزایش ـ کاهش ـ افزایش2

  ) کاهش ـ افزایش3

  ) کاهش ـ افزایش ـ کاهش4
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اگر -123
x

f (x)
lim

x




4

5
8

4 
fباشد عرض از مبدأ خط مماس بر تابع (x )A در نقطه( , )4  کدام است؟5

1 (59  2 (43  3 (73  4 (37  

fبا توجه به شکل -124 ( ) f ( )1   کدام است؟ 1

1 (2   

2 (1   

3 (4   

4 (4-  

fتوابعاگر نمودار  -125 (x) وg(x) صورت شکل مقابل باشد، مشتق بهfog(x) درx    است؟ کدام 2

1 (1-  

2 (1  

  ) صفر3

4 (2  

fتابع اي لحظهآهنگ  -126 (x) x
x

  


1
4

1
x در لحظه   چقدر است؟ 

1(
1

4
  2(

1

4
  3(

1

2
  4(

1

2
  

تابع در -127
x x x

f (x)
x x x

  
 

  

3

2

2 2

7 2
fمقایر  ( ) fو 2 ( )  کدام است؟ 2

1(f ( ) 2 fو 3 ( ) f)2  موجود نیست 2 ( ) 2 fو 10 ( ) 2 4  

3(f ( ) 2 fو 10 ( ) 2 8    4(f ( ) f ( )   2 2 10    

fتابع -128 (x) x x  
3 3 24 }مجموعه نقاطدر  3 , , } 1 مشتق ندارند. حاصل   کدام است؟  

  3) 4  -3) 3  -2) 2  ) صفر1

fاگر -129 (x) x | x |  2 2 باشد، حاصل 4
h

f ( h) f ( )
lim

h

 2 2



  کدام است؟ 

 ) صفر4  2) 3  4) 2  6) 1

fنمودار تابع - 130 (x) ؟نیستپذیر  به صورت زیر است. این تابع در چند نقطه از نقاط مشخص شده، مشتق  

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

fاگر -131 (x) g(x) x  شده ساده 3
f (x) g (x)

f (x) g(x)

 
 ؟ستا کدام 

1(x3    2(
x

3
    3(

x

3
    4(x   

بر تابع مماسمعادله خط  -132
x

f (x)
x x




 2

3 4

2 3 2
 کدام است؟ 1اي به طول در نقطه 

1(y x 4 5  2(y x 4 5  3(y x  4 5  4 (y x  4 5 
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اگر - 133
h

f ( h) f( )
lim

h

 


3 3
6


fمقدار مشتق  ( x)4 xبه ازاي 5  1 کدام است؟ 

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

مشتق تابع با ضابطه -134
x x

f (x) ( )
x x






3 2
3

2

2
x، در نقطه    ، کدام است؟2

1(
3

4
  2(

5

4
  3(

5

2
  4(

15

4
  

مقدار عبارت - 135
log log

A
log log

 2 2

96 12

24 192

2 2
  کدام است؟ 

 1) 4   2) 3  ) صفر2  3) 1

32/اگر لگاریتم -136 0 )باشد، آنگاه لگاریتم عدد Aبرابر  8در مبناي  25 )
A


1
  کدام است؟  8  در پایه 7

1(3-  2(
1

3
  3(

2

3
  4(

4

3
  

مقدار - 137
y

1
از دستگاه 

x y

log x log y



 




2 2

1

1

2 3
 کدام است؟ 

1(log4 3    2(log3 4    3(log 3 4 1    4(log 4 3 1  

نمودار تابع -138
log (x )

f (x)



  کدام است؟ 133

1(  2(  3(  4(  

fنمودارهاي دو تابعدر مورد  -139 (x) x x   2 2 xg(x)و 1    کدام گزینه صحیح است؟  2

  اند. در یک نقطه متقاطع gو f ) نمودارهاي 1

  اند. در دو نقطه به طول مثبت متقاطع gو f نمودارهاي  )2

  اند. تقاطعدر یک نقطه به طول صفر و یک نقطه به طول منفی م gو f نمودارهاي  )3

4 ( f وg اند. در یک نقطه به طول صفر و یک نقطه به طول مثبت متقاطع 

  چقدر است؟  ABخط  باشد، اندازه پاره 3برابر  Aبا توجه به نمودار، اگر طول نقطه  -140

  

1 (2  

2(2  

3(2 2  

4 (4  
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logاگر - 141 (x ) log x  3 31 باشد، حاصل 2
(x x )

log (x x )
 

 2
2 7

  چقدر است؟  7

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

/رابطهها از  اگر تعداد باکتري -142 tf (t) A  0 052 شود؟  ها سه برابر می دست آید، پس از چند ثانیه تعداد باکتري به  

)A ها و  تعداد اولیه باکتريt .برحسب ثانیه استlog /2 3 1 58(  

1 (1/23  2 (28  3 (6/31  4 (30  

axتابعاگر  -143 bf (x)  3 fقطع کند و 24ها را در yمحور  2 ( ) 
3

1
2

f، آنگاه جواب معادله (x) 
3

2
  کدام است؟ 

1(
7

8
  2(

5

8
  3(

5

8
  4(

7

8
 

logE)چقدر است؟ kکند.  ارگ انرژي آزاد می k10ریشتري، 5لرزه  یک زمین -144 / / M) 11 8 1 5   

1 (3/19  2 (7/19  3 (20  4 (3/20 

xmاگر معادله نمودار مقابل -145
f (x) ( ) (m m )x

m


   


23

2
5

fباشد،  ( )1 تواند باشد؟ کدام می  

) فقط1
3

2
  

) فقط2
7

5
  

3( 
2

3
یا 

5

7
  

یا 2) 4
7

5
  

  ))7و  6هاي  ـ پایه دهم (فصل ))2و  1(گفتار  6فصل  و 5کل فصل م ((پایه دوازده شناسی زیست

  خواه است؟ بوده و انرژي قندکافتکدام مرحله از واکنش  -146

  کربنه 3) تبدیل پیرووات به ترکیب 2  کربنی دوفسفاته 6) تبدیل گلوکز به ترکیب 1

  کربنه 3ب کربنه به دو ترکی 6) تبدیل ترکیب 4  کربنه به پیرووات 3) تبدیل ترکیب 3

  ؟شود نمیتولید  قندکافتیک در  کدام -147

  فسفات 2کربنی با  3) مولکول 4  فسفات 1کربنی با  3) مولکول 3  فسفات 1کربنی با  6) مولکول 2  فسفات 2کربنی با  6) مولکول 1

  ؟دهد نمیرخ  راکیزهو زنجیره انتقال الکترون  راکیزهلی خچند مورد درغشاء دا -148

  ب) انتقال فعال یون هیدروژن  ن هیدروژنالف) انتشار تسهیل شده یو

     FADH2د) اکسایش     NADج) بازسازي

  و) تولید آب    هـ) مصرف اکسیژن

  سه) 4  دو) 3  یک) 2  ) صفر1

  ....................توان گفت  می -149

  شود. الکترون به یون هیدروژن افزوده می راکیزهدر ) 1

  کند. از سه پمپ عبور می FADH2هاي برخالف الکترون NADHهاي  الکترون )2

  شود. ساخته می ATPساز، ATPبه نام آنزیم  راکیزه وتون از یک پروتئین در غشاء خارجی) هنگام عبور پر3

  شوند. یم یبکقرار دارند تر یزهدو غشا راک ینب يکه در فضا ییها با پروتون یداکس يها یون) 4
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  ......................توان گفت  می - 150

  شوند. ها با انتقال فعال به راکیزه منتقل می در طی فرایند تخمیر پیرووات )1

  شود. تخمیر فقط در شرایط نبود اکسیژن انجام می) 2

  شود. کافت تولید میبه اتانول، ترکیبی جهت تداوم قنددر طی تبدیل اتانال ) 3

  شود. وقف تمام فرایندهاي تامین انرژي میسیانید سبب ت) 4

  ؟اند نشدهدرستی بیان  یندهاي زیر بهایک از فر محل انجام کدام -151

    سیتوپالسم یاخته اي : ماده زمینهA) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 1

  : بخش درونی میتوکندريFADH2به FAD) تبدیل 2

    سیتوپالسم یاخته اي اسید: ماده زمینه ) تبدیل پیرووات به الکتیک3

 فسفاته: ماده زمینه سیتوپالسم یاخته 2) تبدیل قند سه کربنی یک فسفاته به اسید سه کربنی 4

  اند؟ بیان شده نادرستی ها به هاي زیر در مورد پاداکسنده یک از گزینه کدام -152

  شوند. به مولکول زیستی می رادیکال آزاد ) مانع از حمله2    شوند. ) مانع تخریب بافت بدن می1

  ها وجود دارند. ) در سبزیجات و میوه4    ) داراي رادیکال آزاد هستند.3

  ....................هاي مجاور دارد  بین سلول بیشتري که فضاهاي خالی یبرگمتعلق به میان در گیاه دو لپه، هر یاخته - 153

  است. روییوست ) مجاور روپ2  .گیرد اطراف دسته آوندي را کامال دربرمی) 1

  ) کلروپالست بیشتري از یاخته مجاور خود دارد.4    د.حلقوي دار DNA) چندین 3

  درستی بیان شده است؟ کدام عبارت به -154

  شود. و در سطح خارجی تیالکوئید انجام می 2تجزیه نوري آب در فتوسیستم ) 1

  قرار دارد. 1و  2هاي  بین فتوسیستم داخل و بیرون غشایی چندین واسطه) 2

  دارد. کوتاههاي نواري و  اي، کلروپالست ) جلبک سبز رشته3

  .باشد نانومتر می 550کمتر از اي،  ها در اطراف جلبک رشته ) تراکم باکتري4

  درست است؟ هانکدام عبارت درباره هر سامانه تبدیل انرژي در غشاي تیالکوئید گیا - 155

  کند. تن منتقل میگیرد و به هر آن ) مرکز واکنش نوري آن، انرژي نور را می1

  شود. در هر آنتن آن، فقط یک نوع رنگیزه و یک نوع پروتئین یافت می )2

  ، در بستري پروتئینی قرار دارند.aدار (کلروفیل)  هاي سبزینه ) در مرکز واکنش آن، مولکول3

  دهد. هاي متنوع کارایی گیاه را در جذب حداکثر طول موج نور کاهش می وجود رنگیزه) 4

  باشد؟ صحیح می» برگ«رت در مورد کدام عبا -156

  اند. برگ افزایش یافته هاي پارانشیمی میان ها، فراوانی یاخته در مجاورت روزنه) 2  اند. سمت روپوست زیرین قرار گرفته بهدرون رگبرگ، آوندهاي چوبی ) 1

  تر هستند. گ گیاهان تک لپه نسبت به دو لپه کشیدههاي روپوست در بر یاخته) 4  است. تمام گیاهان در فتوسنتز براي ساختار ترین مناسب برگ) 3

  ......................توان گفت  می - 157

 کند. دارد، بیشترین میزان طیف سبز نور مرئی را جذب می ها نگیزهرنسبت به سایر  نانومتر بیشترین میزان جذب را 500تا  400اي که در طول موج  رنگیزه) 1

 هاي بلندتر دارد. تر جذب بیشتري نسبت به طول موج هاي کوتاه در طول موج bهمانند سبزینه  a ینهنانومتر، سبز 800تا  40در طیف ) 2

    باشد. نانومتر می 600تا  500تولید شده در طیف  O2ترین میزان فتوسنتز براساسمک) 3

 باشد. نانومتر می 600 تا 450هاي فتوسنتزي در طیف  ترین میزان جذب نور توسط رنگیزهکم) 4
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  باشد؟ هاي زير صحيح مي چند مورد از عبارت - 158
  هاي مورد نياز خود را بسازند و به طور مستقل تقسيم شوند. توانند اكثر پروتئين سبزديسه و راكيزه مي الف)

  ب) غشاي دروني و بيروني سبزديسه برخالف راكيزه، با يكديگر فاصله ندارند. 
  تواند ديده شود.  فتوسنتز در انواعي از جانداران مي ج)

  گرفت. توان اندازه مي شده، توليد اكسيژن يا و شده اكسيد مصرف دي كربن ميزان تعيين با را فتوسنتز د) ميزان
  يك) 4  ) دو3  سه) 2  چهار) 1

  .شود نمياكسيد كربن توليد  دي ......................در فرايندهاي  - 159
  ياهاندر گ يرقندكافت و تخم) 4  فتوسنتز و تخمير الكتيكي) 3  تخمير الكتيكي و تخمير الكلي) 2  ياهانگ در يرتخم فتوسنتز و) 1

  درستي بيان شده است؟ دهنده بخشي از فرايند تأمين انرژي در يك ياخته گياهي است. كدام گزينه در ارتباط با اين فرايند به شكل زير نشان -160
  شود. مصرف مي CO2در اين فرايند) 1
  شود. مي قندكافت) بازسازي گيرنده الكترون نوكلئوتيددار در آن، سبب تداوم 2
  كند. عبور مي راكيزه) تركيب آغازگر آن، با مصرف انرژي از عرض غشاي خارجي 3
  اه است.همر ADPدار و افزودن آن فسفات به  ) انجام آن، با برداشت فسفات از يك تركيب فسفات4

  دهند؟ زمان با يكديگر، در يك مرحله از چرخه كالوين رخ مي كدام موارد هم - 161
  الف) تبديل آدنوزين تري فسفات به آدنوزين دي فسفات

  ب) تبديل مولكولي تك فسفاته به مولكولي داراي دو فسفات
  و خروج فسفات آزاد (معدني) NADPHج) توليد 

  د) خروج يك مولكول قند سه كربنه
  د ـ) ب 4  د ـ) ج 3  ب ـ) الف 2  ف ـ ج) ال1

  ....................، قطعاً ....................اي از فتوسنتز كه  ، در مرحلهاي گياهان دار بافت زمينه سبزينههاي  در ياخته -162
  يابد. درون سبزديسه كاهش مي ADPشود ـ  يون هيدروژن به بيرون از غشاي تيالكوئيد انتقال داده مي) 1
  را در پي دارد. ATPتوليد  2به فتوسيستم  1شود ـ انتقال الكترون از فتوسيستم  جذب مي ) نور2
  شود. مصرف مي ATPشود ـ  ) الكترون از مولكولي پروتئيني به مولكول پروتئيني ديگري منتقل مي3
  شود. ژي ايجاد ميهاي پرانر شود ـ پيوندهاي كربن، هيدروژن به كمك الكترون دار مصرف مي ) ماده معدني اكسيژن4

  درستي بيان شده است؟ هاي مستقل از نور فتوسنتز به كدام گزينه در ارتباط با واكنش -163
  يابد. ، افزايش ميCO2) طي آن، عدد اكسايش اتم كربن در مولكول قند در مقايسه با كربن در1
  گيرد. صورت مي با عدد اكسايش كربن متفاوتهايي  ) تشكيل مولكولي شش كربني و ناپايدار با تركيب مولكول2
  شوند. دار توليد شده در مرحله دوم چرخه كالوين، براي توليد گلوكز مصرف مي ) همه قندهاي سه كربنه فسفات3
  شود. هاي قندي سه كربنه تبديل مي ) مولكول شش كربنه ناپايدار بالفاصله پس از تجزيه خود، به مولكول4

  ......................نياز از نور  هاي بي ته به نور برخالف واكنشهاي وابس واكنش -164
  هاي حامل انرژي نيازي ندارد. به مولكول) 2  شود. در بستره سبزديسه انجام مي) 1
  كننده ماده آلي هستند. توليد) 4  دهد. انتقال الكترون و كاهش عدد اكسايش تركيبات رخ مي) 3

  ع كدام گزينه دور از انتظار است؟ها، امكان وقو در بستره سبزديسه - 165
  ) توليد قندهاي پنج كربنه دو فسفاته2  ) توليد نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد1
  ) اكسايش مولكول حامل الكترون در چرخه كالوين4  ) تشكيل منبع رايج انرژي در ياخته3
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  ......................توان گفت  درباره خاك می -166

  .است شده تشکیل ها آن تجزیه شده اجزاي ویژه به و رانجاندا بقایاي از عمده طور به گیاخاك) 1

  باشد. ها جهت تولید خاك می یند هوازدگی فقط شامل تغییرات شیمیایی سنگافر) 2

  است. محدود ها خاك اغلب در دسترس قابل پتاسیم و فسفر نیتروژن، مقدار )3

  شود. یسبب بهبود خاك و رشد بیشتر گیاه م خاك در مواد زیاد همه افزایش) 4

  باشد؟ ها صحیح می زیر درباره دیسه چه تعداد از موارد -167

  الف) رنگ دیسه همانند سبزدیسه داراي کاروتنوئید است.

  شود. ب) با کاهش روز و کم شدن نور، رنگ دیسه به سبز دیسه تبدیل می

  زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته و گلوتن دارند. هاي بخش خوراکی سیب هاي یاخته ج) دیسه

  د) آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در رنگ دیسه گیاهان وجود دارد.

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  باشد؟ می نادرستکدام عبارت درباره گیاه ذکر شده  -168

  ها و مزارع کشت برنج شده است. هاي شمال ایران، معضلی براي تاالب ) گیاه آبزي آزوال بومی تاالب1

  باشد.   هاي خنثی به یک شکل می هاي قلیایی و خاك خاك ) گل گیاه ادریسی در2

  شود. هاي ریشه گیاه سویا همانند ریشه یونجه بعد از مرگ سبب تقویت خاك می ) برجستگی3

  باشد.   ) گیاه سس برخالف گیاه نخود فاقد کالهک سرالد ریشه می4

  ....................بافت آوند چوبی،  ....................بافت آوند آبکشی  -169

  هایی مانند فیبر نیز دارد. ) همانند ـ عالوه بر آوندها، یاخته2  ها به جا مانده است. ) همانند ـ فقط دیوار پسین چوبی شده آن1

  ) برخالف ـ بیشتر حجم یک دسته آوندي را اشغال کرده است.4  هاي گیاه نقش دارد. ) برخالف ـ در انتقال آب و مواد معدنی، به اندام3

  . ....................ها،  اي دولپه ....................ها  اي لپه کدر ت - 170

  شود. باشد، دیده می اي می آکنه ) همانند ـ مغز ریشه که نوعی بافت نرم1

  ساز وجود دارد. پنبه الد چوب ) همانند ـ بن2

  سازند. اي را می در کنار هم شکل ستاره ریشه هاي آوندي ) برخالف ـ دسته3

  شوند. هاي کوچک پراکنده در ساقه دیده می صورت دسته ف ـ آوندها به) برخال4

  ......................توان گفت  هاي هوایی می درباره روزنه -171

  است.   هوایی هاي روزنه حرکات بر مؤثر محیطی عوامل ترین مهم از اکسید دي کربن، اکسیژن و رطوبت دما، نور، مقدار تغییرات) 1

  .گیرد ینگهبان صورت م یاختهل انباشت و ورود مواد محلول به جذب آب به دنبا) 2

  باشد.   اي مستقیم می هاي نگهبان روزنه از یکدیگر رابطه ) افزایش نور تا هر میزانی، با مقدار فاصله گرفتن یاخته3

  .شود می انجام هوایی هروزن نگهبان هاي یاخته بین منفذ در گیاه فقط از گازها تبادل) تمام 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »9«صفحه                                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

  تر است؟ صحیح» پوستک«تعریف براي  کدام -172

  برگ روپوستمري از اسیدهاي چرب، مترشحه از الیه زیر  ) پلی2  جوان  هاي روپوست ساقه اي ترشح شده از سلول ) ماده1

  هاي ویژه نگهبان روزنه و کرك ي محافظی داراي سلول ) الیه4  ها ترین الیه سلولی، قرار گرفته بر سطح خارجی برگ ) خارجی3

  اي صحیح است؟ تعداد از موارد زیر درباره سرالدهاي پسین گیاهان دولپهچه  - 173

  کند. الد آوندساز، آوندهاي چوب پسین را به سمت داخل و آوندهاي آبکش پسین را به سمت بیرون تولید می  الف) بن

  شود. اي می پنبه بها به تدریج چو سازد که دیواره آن هایی را می ساز، به سمت بیرون یاخته پنبه ب) بن الد چوب

  هاي سرالدي است. الد آوندساز، یاخته ج) خاستگاه بن

  سازد، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. الد آوندساز می د) مقدار بافت آوند چوبی که بن

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  است؟  نادرستهاي زیر  کدام یک از تعریف -174

  .دارند قرار برگ درسطح که هایی یاخته شاغ به سیلیس شدنِ افزودهکانی شدن: ) 1

  اي شدن پکتین دیواره با جذب آب اي شدن: متورم و ژله ژله) 2

  شود. کوتینی شدن: تغییراتی در ساختار گیاه که سبب کاهش از دست دادن آب می) 3

  هاي چوبی چوبی شدن: رسوب لیگنین در دیواره آوند) 4

  کند؟ تی تکمیل میدرس چه تعداد از موارد، جمله زیر را به - 175

  .» ....................هاي  برخالف باکتري ....................هاي  باکتري«

    کنند. ساز، از مواد معدنی استفاده می ساز ـ نیترات ) آمونیاكالف

  کنند. کننده نیتروژن، آمونیوم تولید می ساز ـ تثبیت ) آمونیاكب

    یت نیتروژن را دارند.ساز، توانایی تثب ساز ـ آمونیاك ) نیتراتج

  کنند. کننده نیتروژن، نیتروژن جو را به نیتروژن محلول در خاك تبدیل می ساز ـ تثبیت ) نیتراتد

    سه) 4  دو) 3  یک) 2  ) صفر1

  کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟ -176

  .د و خروج مواد به درون کریچه استوکنترل ور غشاي کریچه فاقد قابلیت) 2  .تغییر کند تواند یاخته می یک عمر دیواره در طول شیمیایی ترکیب) 1

  .شود می ذخیره جو و گندم بذر در که لیپیدهایی است از یکی گلوتن) 4  .پوشاند می را یاخته قسمتی از دور اي، یاخته هدیوار) 3

   ......................تواند  ، می......................اي بافتی که  در سامانه بافت زمینه - 177

  مانع رشد اندام گیاهی شود.ـ  هایش دیواره پسین ندارد ختهیا) 1

  هاي کوتاهش در بافت آوندي به کار رود.  یاختهـ  باشد داراي پروتوپالست مرده می) 2

  آمیزي تیره دیده شود. در زیر میکروسکوپ به علت رنگـ  گیرد معموال زیر روپوست قرار می) 3

  پذیري شود. سبب انعطاف ـ ترین بافت در این سامانه است رایج) 4
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  باشد؟ صحیح میمونش کدام موارد درباره الگوي جریان فشاري ارنست  -178

  شوند. هاي آبکش می ) قند و مواد آلی در محل مصرف، به روش انتقال فعال وارد یاخته1

  شود. وند آبکش وارد آوند چوبی میهاي آ کند و آب از یاخته هاي آبکشی کاهش پیدا می  آب یاخته نسیل) با افزایش مقدار مواد آلی، پتا2

  آید. می هاي آبکشی، فشار افزایش یابد، محتویات شیره خام، به سوي محل داراي فشار کمتر به حرکت در ) اگر در یاخته3

  شوند. جا مصرف یا ذخیره می ) در محل مصرف، مواد آلی شیره پرورده، با انتقال فعال باربرداري و آن4

  کند؟ درستی تکمیل می ا بهکدام مورد عبارت زیر ر -179

  »....................برخالف  ....................توان گفت  می«

  اي شود. تواند موجب تداوم جریان توده ) تعرق ـ تعریق، می1

  کند. طرفه از ریشه به سمت برگ حرکت می ) شیره خام ـ شیره پرورده، فقط یک2

  کند. ها شرکت می) نیتروژن ـ فسفر، در ساختار نوکلئیک اسید3

  ها همزیستی می کنند. دست آوردن نیتروژن بیشتر با آن هایی هستند که گیاهان براي به ها، باکتري ها ـ سیانوباکتري ) ریبوزوم4

  ......................هاي سرالدي  یاخته -180

  ریشه در نوك ریشه و در پایین کالهک قرار گرفته اند.) 1

  اند. قرار گرفته به طور پراکنده در نوك ساقه) 2

  هاي مورد نیاز گیاه هستند. در اکثر مواقع در حال تقسیم و ساخت یاخته) 3

  تري هستند. داراي نسبت هسته به سیتوپالسم بزرگ) 4

  کدام عبارت در مورد پتانسیل آب صحیح است؟ -181

  .آب نیست در شده حل مواد حرکت جهت هکنند تعیین آب، پتانسیل) 1

  شود.  ب سبب افزایش پتانسیل آب میاي در آ ) حل شدن ماده2

  تواند صفر باشد.   ) پتانسیل آب خالص نمی3

  هاي زمینی آن کمتر است.   هاي هوایی گیاه نسبت به اندام ) پتانسیل آب در اندام4

  کدام عبارت صحیح است؟ -182

  شود. زا وارد نمی ) به علت وجود الیه کاسپاري، آب از آندودرم به الیه ریشه1

  شوند. ایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیر زنده محسوب میه ) همه سلول2

  شود. اي ایجاد می زا، فشار ریشه هاي معدنی از آوند چوبی ریشه به الیه ریشه ) با حرکت یون3

  اند. هاي آن کامال به هم چسبیده ها است که یاخته اي ظریف از یاخته درون پوست استوانه) 4

  شود؟ هاي موجود در حاشیه برگ برخی گیاهان دفع می هاي آب به صورت مایع از طریق روزنه رایط مولکولطور معمول، در کدام ش به -183

  .ها از یکدیگر هاي نگهبان روزنه ) افزایش کشش تعرق و دور شدن سلول1

  .ها از یکدیگر هاي نگهبان روزنه و نزدیک شدن سلول اي ) کاهش فشار ریشه2

  .هاي تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا ل) زیاد شدن فشار اسمزي در سلو3

  .) باال رفتن فشار آب در داخل آوندهاي چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب4
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  ....................گفت  توان نمیدر ارتباط با مسیرهاي انتقال مواد در عرض ریشه  -184

  گیرد. ت نمیها صور جایی مواد از داخل یاخته ترین الیه پوست، جابه ) در درونی1

  شود. زا در مجاورت آوندهاي چوبی دیده می ) الیه ریشه2

  اي گیاه را دارند. جایی در دیواره یاخته ) مواد، توانایی جابه3

  هاي مجاور در ارتباط با یکدیگر هستند. ) پروتوپالست یاخته4

  درستی بیان شده است؟ کدام گزینه در ارتباط با گیاهان به -185

  ها دیواره نخستین سلولزي دارند. یواره عرضی از بین رفته، یاخته) در نوعی آوند که د1

  شود. دیگر یافت نمی یهاي سامانه بافت ) در سامانه بافتی که ترابري مواد را بر عهده دارد، یاخته2

  هاي همراه قرار دارند. در کنار آوندهاي آبکش همه گیاهان، یاخته) 3

  هاي چوبی شده بیشتر است. شود، در ساقه تی دیده میهاي متفاو ) مقدار نوعی آوند که به شکل4

  ))2از ابتداي موج و انواع آن تا انتهاي فصل) ـ یازدهم (فصل  3فیزیک (پایه دوازدهم (فصل 

yجایی ـ مکان موج عرضی زیر  در نمودار جابه -186 cm20  وx cm30    مـوج است. اگر بسامد نوسان چشـمهHz5     باشـد کـدام گزینـه

  درست است؟

  متر برثانیه است. 08/0متر و تندي انتشار موج  4/0) طول موج 1

  متر برثانیه است. 2متر و تندي انتشار موج  3/0) طول موج 2

  متر برثانیه است. 2متر و تندي انتشار موج  1/0دامنه  )3

  متر است. 4/0متر و طول موج  2/0دامنه  )4

/مسافتی را در Aموج  -187 s0 همان مسافت را با تندي Bو موج 1
m

s
نوسان کامل داشـته باشـد، طـول     10در این فاصله  Aکند. اگر موج  طی می 5

    شوند) چند متر است؟ (دو موج در یک محیط منتشر می Aموج 

1(
1

30
    2(

1

5
    3(

1

10
    4(

1

20
    

tرا در لحظه  شکل زیر تصویري از موجی عرضی در یک ریسمان کشیده - 188  دهد. اگـر سـرعت انتشـار مـوج     نشان می
m

s
زه باشـد، در بـا   2

tزمانی / s1 0 tتا 25 / s2 0   چگونه است؟ Mحرکت ذره  35

  

  ) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده1

  ) ابتدا تندشونده و سپس کندشوند2

  ) پیوسته کندشونده  3

  ) پیوسته تندشوند4

  

شود، آهنگ متوسط انتقال انرژي موج (توان متوسـط) چنـد برابـر    رابر ب 3برابر و طول موج آن  2در محیط یکسان اگر دامنه یک موج مکانیکی  -189

  شود؟ می

1(
9

4
    2(

4

9
    3 (36  4(

1

36
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یک موج عرضی در طنابی با چگالی -190
g

cm3
قرار دارد. اگر تندي یک ذره از طناب هنگام عبـور از   N60تحت نیروي کشش cm4و قطر مقطع 2

وضع تعادلش
cm

s
باشد، مسافت طی شده توسط موج در یک دوره تناوب چند برابر مسافت طی شده توسط یک ذره طناب در همین مـدت   30

3است؟ ( (  

1 (15  2 (20  3 (25  4 (30  

و در این نقطه مطابق شکل زیر اسـت.   tدهد، در لحظه  انتقال می zبردار میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی که انرژي را در جهت محور  -191

در لحظه (
T

t 
2

  است به چپ مطابق کدام گزینه است؟) جهت میدان مغناطیسی و الکتریکی در این نقطه به ترتیب از ر

 

  y، مثبت محور x) منفی محور 1

    y، مثبت محور x) مثبت محور 2

  y، منفی محور xمنفی محور ) 3

  y، منفی محور x) مثبت محور 4

  

منبـع صـوتی    بل است. تـوان  دسی 50متري از منبع، تراز شدت صوت  4کند و در فاصله  یک منبع صوتی در یک فضاي باز امواجی را گسیل می -192

چند میکرووات است؟ (از اتالف صوت در هوا صرف نظر شود و
w

I
m

 12
2

10(  

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

  کدام گزینه درست است؟ -193

  ) به شکل طولی هستند.S) به شکل عرضی و امواج ثانویه (Pها، امواج اولیه ( لرزه حاصل از زمین اي ) در امواج لرزه1

  رسد. ) ارتفاع یک صوت، شدتی است از صوت که به گوش انسان می2

  ) تندي صداي حاصل از رادیو در جامدات بیشتر از مایعات است.3

  را ندارد. Hz2000) گوش انسان توانایی ادراك صوت با بسامد بیشتر از4

تر از طول مـوجی باشـد کـه هـر دو      رسد کوتاه شنود. اگر طول موج صوتی که به او می تر از حالت عادي می اي صداي چشمه صوتی را بم شنونده -194

  تر از تندي صوت در محیط هستند.) تندي چشمه و هر دو کوچک svتندي شنونده، vتواند صحیح باشد؟ ( ساکن هستند، کدام گزینه می

svکند و ) چشمه به دنبال شنونده متحرك در یک امتداد حرکت می1 v    

svکند و ) چشمه به دنبال شنونده متحرك در یک امتداد حرکت می2 v   

svکند و ل چشمه متحرك در یک امتداد حرکت می) شنونده به دنبا3 v    

svکند و ) شنونده به دنبال چشمه متحرك در یک امتداد حرکت می4 v  

چند  M1به آینه شود. زاویه انحراف پرتوي ورودي برخورد کرده و بازتاب می M2به آینه M1در شکل زیر نور تک رنگی پس از برخورد به آینه -195

  درجه است؟

1 (2   

2(    

3( 360 2    

4 (180  
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  درجه است؟) چند 3با توجه به شکل مقابل زاویه بازتابش آینه ( -196

  

1(10    

2(20    

3(70    

4 (80  

  

ثانیـه   2/0زمـانی   ) دو صدا با فاصله1آموز ( زند و دانش ) فریاد می2آموز ( اند. دانش آموز در مقابل مانعی بزرگ ایستاده مطابق شکل زیر دو دانش  -197

) از مانع چند متر است؟ (2آموز ( شنود. فاصله دانش می
m

v
s340 صوت در هوا(  

1 (17  

2 (34  

3 (68  

4 (136  

شـود،   2) است. وقتـی ایـن پرتـو وارد محـیط شـفافی بـه ضـریب شـکت         THz600تراهرتز( 600بسامد یک موج الکترومغناطیسی در خال  -198

شود. ( می ......................آن در این محیط  ......................
m

c
s

83 10 (  

  تراهرتز 300) بسامد، nm250    4) طول موج،3  تراهرتز 1200) بسامد، nm1000   2) طول موج، 1

شود. طول موج نور در محیط شفاف  السطوح شفافی شده و از سمت دیگر آن خارج می وارد تیغه متوازي مطابق شکل زیر پرتوي تک رنگی از هوا -199

  تیغه چند برابر طول موج نور در هوا است؟

1(
3

3
    

2(3    

3(
2 3

3
    

4(
3

2
  

کمتـرین مقـدار و تنـدي نـور      ......................ابش نور سفید به وجه منشور و پاشیدگی نور در آن، ضریب شکست شیشه منشور براي نـور  در ت -200

  در منشور بیشترین مقدار است. ......................

  ) قرمز ـ قرمز4  ) بنفش ـ بنفش3  ) قرمز ـ بنفش2  ) بنفش ـ قرمز1

فراهم کند. اگر این باتري در ابتدا پر باشـد و بـه    v12را با اختالف پتانسیل  A2ساعت جریان متوسط 20ند به مدت توا یک باتري خودرو می -201

/ساعت جریان متوسط 8مدت  A1 ماند و در این مدت چـه   درون باتري باقی می را براي مداري فراهم کند، چند آمپر ـ ساعت بار الکتریکی   5

eشود؟ ( تعداد الکترون از آن خارج می / c  191 6 10(  

1 (12 ،/  232 7 10    2 (12 ،/  235 4 10    3 (28 ،/  232 7 10    4 (28 ،/  235 4 10  
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  است؟ نادرسته کدام گزین -202

  کند. ) شارش بار الکتریکی از یک سطح مقطع رسانا، لزوما جریان الکتریکی ایجاد می1

  ) جهت قراردادي جریان الکتریکی، در خالف جهت سوق الکترون است.2

  یابد. رساناها با افزایش دما کاهش می ) مقاومت ویژه رساناهاي فلزي با افزایش دما زیاد و مقاومت ویژه نیم3

  ) یک وسیله غیر اهمی است.LED) دیود نورگسیل (4

چند اهم اسـت؟   Aدهد. مقاومت  ها نشان می را برحسب اختالف پتانسیل دو سر آن Bو  Aشکل زیر نمودار جریان عبوري از دو رساناي مجزاي  -203

  (دما ثابت و یکسان است.)

  

1 (9  

2 (5/1  

3 (4  

4 (3  

  

است. 3مقاومت الکتریکی سیمی - 204
4

5
گذاریم و  سیم را بریده و کنار می 

1

5
دهیم تا آن را یکنواخت نـازك   مانده را از دستگاهی عبور می باقی 

  شود؟ کرده و طولش را به طول سیم اولیه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سیم جدید چند اهم می

1 (15  2 (12  3(
3

5
    4(

3

4
    

توان از هر یک از دو وجه موازي آن در مدار قرار داد. نسبت  متر است. این مکعب مستطیل را می سانتی 4و  3، 2ابعاد یک مکعب مستطیل فلزي  -205

  ترین مقاومت آن چند است؟ ترین مقاومت به بزرگ کوچک

1(
1

8
    2(

1

6
    3(

1

12
    4(

1

4
    

یچ کدام توان از این مدار گرفت تا ه است. بیشترین توانی را که می w18هاي یکسان در شکل زیر بیشترین توان قابل تحمل هر یک از مقاومت - 206

  ها آسیب نبیند چند وات است؟ از مقاومت

1 (48  

2 (90  

3 (76  

4 (24  

دهند. به ترتیب از راست به چپ چگونـه   آل نشان می آل و آمپرسنج ایده سنج ایده را وصل کنیم، اعدادي که ولت Kاگر در مدار شکل زیر کلید  -207

  کند؟ تغییر می

  

  ) افزایش ـ افزایش1

  ) کاهش ـ کاهش2

  ـ کاهش) افزایش 3

  ) کاهش ـ افزایش4
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  کدام است؟ Bو  Aدر مدار مقابل مقاومت معادل بین دو نقطه  -208

1 (R  

2(R2    

3(
R2

3
    

4(
R

2
    

رئوستا را به چند اهم برسانیم تـا تـوان مفیـد مولـد      تاست. مقاوم P1ید مولد برابراست، توان مف 3در مدار زیر وقتی مقاومت رئوستا برابر -209

  شود؟ P1دوباره

1 (12  

2 (18  

3  (9  

4 (15  

وصل شود انرژي الکتریکی مصرف شـده   v110ساعت به برق 10این المپ به مدت نوشته شده است. اگر  v220و W200روي یک المپ اعداد -210

  چند کیلووات ساعت خواهد بود؟ (مقاومت الکتریکی المپ ثابت فرض شود)

1 (30  2 (5  3 (5/0  4 (18  

تا ابتداي  2) تا انتهاي فصل و فصل 28انگیز (صفحه  اي شگفت از ابتداي نفت هدیه 1) ـ پایه یازدهم (فصل 3شیمی (پایه دوازدهم (کل فصل 

  )))75غذاي سالم (صفحه 

  است؟ نادرستهاي مولکولی و جامدهاي کواالنسی  هاي زیر در ارتباط با ترکیب یک از گزینه کدام -211

ها بـا پیونـد اشـتراکی بهـم متصـل شـده        یعنی از اتممها با پیوند اشتراکی به هم متصل شده باشند، جامد کوواالنسی و اگر شمار  از اتم بسیار زیادي) اگر شمار 1

  شود.  باشند، جامد مولکولی تشکیل می

  هاي مجزا و مستقل و نیروهاي بین مولکولی وجود ندارد.   ) در جامدهاي کوواالنسی، مولکول2

  اغلب جامدهاي کوواالنسی برخالف مواد مولکولی، رساناي جریان برق هستند.  )3

  از لحاظ دما و فشار، نقطه ذوب و جوش مواد کوواالنسی بیشتر از مواد مولکولی است.  در شرایط یکسانی  )4

  هاي زیر درست است؟  یک از گزینه کدام -212

  هاي خود، توانایی عبور جریان الکتریسیته را دارد.  ن الیهیب و ) گرافیت در هر الیه1

  تر است.   در آن نسبت به آلوتروپ دیگر کربن کوچک» کربن ـ کربن«شود که طول پیوند  ی) در ساخت مته و ابزار برش شیشه از آلوتروپی از کربن استفاده م2

  ها برقرار کرده است.   ) در ساختار گرافیت همانند ساختار یون کربنات، هر اتم کربن، یک پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه با سایر اتم3

  ها روي یکدیگر بلغزند. شود این الیه هاي گرافیت است که موجب می یوندهاي کواالنسی بین الیهتر بودن گرافیت نسبت به الماس، ضعیف بودن پ ) علت نرم4

C)؟دهد نمیبا جایگزین کردن اتم گوگرد با اتم اکسیژن در مولکول کربونیل سولفید، کدام مورد زیر رخ  -213 , O , S : g.mol )   112 16 32    

  کند.   گیري نمی ان الکتریکی جهت) گشتاور دو قطبی مولکول حاصل کاهش یافته و در مید1

  شود.  تر (شدت رنگ آبی کمتر) می ) در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول، رنگ اتم کربن، کم رنگ2

  ماند. هاي ناپیوندي به پیوندي ثابت می ) نسبت شمار جفت الکترون3

  یابد.   ) درصد جرمی اتم کربن و اتم اکسیژن هر دو افزایش می4
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  هاي زیر، مقایسه انجام شده از لحاظ تفاوت شعاع کاتیون و آنیون سازنده ترکیب یونی، درست است؟  از گزینهیک  در کدام -214

  برمید (II)تیتانیم برمید (IV)) تیتانیم 2  اسکاندیم نیترید   ) کلسیم اکسید1

  برمید   (II)کروم  کلرید (II)) کروم 4  آلومینیم فسفید ) منیزیم سولفید3

  هاي زیر براي تکمیل جمله داده شده مناسب نیست؟ یک از گزینه کدام -215

   .....................توان گفت که  می .....................برخالف جامدات  .....................درباره جامدات 

  شکنند.  پذیر نیستند و در اثر وارد شدن ضربه می ) یونی ـ فلزي ـ شکل1

    ها سخت هستند.  ) فلزي ـ مولکولی ـ اغلب آن2

  باشند.   ، دادن جریان الکتریسیته از درون خود نمیونی ـ در حالت مذاب قادر به عبور) کوواالنسی ـ ی3

  ها از نوع پیوندهاي کوواالنسی است.   شبکه بلور آن ) مولکولی ـ یونی ـ نیروهاي بین ذرات سازنده4

  درستی صورت گرفته است؟ مقایسه انرژي الزم براي فروپاشی شبکه بلوري در کدام گزینه به -216

  آلومینیم اکسیدمنیزیم فلوئورید) پتاسیم اکسید2  سدیم کلرید  منیزیم اکسید) آلومینیم فلوئورید1

  کلرید   (II)آهن اکیسد (II)آهن اکسید (III)) آهن 4  پتاسیم برمیدلیتیم کلرید) کلسیم کلرید3

  است؟ نشدهدرستی انجام  هاي زیر به یک از مقایسه کدام -217

(Si A , O , C : g.mol )   12 16 12   

  سیلیس ) تعداد پیوندها در هر حلقه گرافیت2  الماسآنتالپی پیوند ) میانگین آنتالپی پیوند یخ خشک1

  سیلیس ) درصد جرمی سیلیسم در ترکیب سیلیسیم کربید4  سیلیسم خته شده از عنصر کربنهاي سا ) تعداد ترکیب3

هاي زیر، ترکیب اول نسبت به ترکیب دوم در گستره دمایی بیشتري به حالت مایع قـرار دارد و ترکیـب سـوم یـک شـاره       یک از گزینه در کدام -218

  سب براي ذخیره انرژي گرمایی در فرآیند تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي الکتریکی است؟ منا

1(HF N H O 2 2    2(K S HF HCl 2    3(NaCl Br Cl 2 2    4(CaCl O O 2 2 3    

 .....................بـا فرمـول    .....................واکـنش داده و ترکیـب    .....................دد اتمـی  با ع Xبه احتمال زیاد با عنصر  38با عدد اتمی  Aعنصر  -219

  دهد.   تشکیل می

Aـ کوواالنسی ـ 35) 1 X2    2 (35 ـ یونی ـAX2    3 (16 ـ کوواالنسی ـAX2    4 (16 ـ یونی ـA X2   

   ..................... جز بهاند،  هاي زیر درست همه عبارت -220

  رسد.   طور کلی احساس و درك رنگ به دلیل نورهایی است که از محیط پیرامون به چشم ما می ) به1

  نانومتر است.   700ا ت 400بینید،  ها را می ) طول موج پرتوهاي الکترومغناطیسی که چشم ما آن2

  کند.  تابد، جذب می هاي نور مرئی را که به آن می ) جسم سیاه، تمام طول موج3

  کند، بیشتر از یک جسم سفید رنگ است.   ) میزان نوري که جسم کدر آبی رنگ از سطح خود بازتاب می4

  کار برد؟ توان به را براي توصیف چه تعداد از موارد زیر می» نیروهاي بین مولکولی«واژه  -221

Kگرافیت« SO (s) C H (l) Fe O (s) C H O (s) MgCl (s) Br (l) C(s)     2 4 6 6 2 3 10 20 2 2 2«   

1 (2  2 (3   3 (4   4 (5  
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  کدام گزینه درست است؟ - 222

  است. 8در شبکه بلور سدیم کلرید یکسان و برابر  Clو Naهاي ) عدد کوئوردنیاسیون یون1

  شود. ها در شبکه ایجاد می جایی الیه اي است که بر اثر ضربه و جابه دافعه به دلیل نیروهاي NaCl) شکنندگی بلور 2

  شود.  دهنده آن، آنتالپی فروپاشی شبکه بلور آن نامیده می ) انرژي مصرف شده براي تبدیل یک جامد یونی به عنصرهاي تشکیل3

  شوند.   دهنده خود، تجزیه می گازي تشکیل هاي اند و با گذر دادن جریان برق به یون ) جامدهاي یونی رساناي جریان برق4

  ها مرتب کنیم کدام ترتیب از راست به چپ درست است؟ را برحسب افزایش انرژي شبکه آن CaSو  NaF ،MgO، KClهاي  چنانچه نمک -223

1(KCl , NaF , CaS , MgO      2(MgO , NaF , KCl , CaS    

3(KCl , CaS , NaF , MgO      4(CaS , MgO , KCl , NaF    

  است؟  نادرستکدام عبارت  -224

  پذیري، رساناي الکتریکی و گرمایی مشابه هستند.  در شکل dو  s) بطور کلی، فلزهاي دسته 1

  هاي موجود در آب دریا در مقایسه با فوالد بیشتر است.   پذیري تیتانیم با ذره ) واکنش2

  پذیري زیاد وسایلی مانند قاب عینک شده است.   طاف) استفاده از آلیاژ تیتانیم و نیکل، باعث انع3

  کنند.  ) به دلیل مقاومت در برابر سایش و خوردگی تیتانیم و همچنین داشتن جال، پوشش بیرونی برخی از نماها را از آن درست می4

  در کدام گزینه تفاوت بین شعاع آنیون با شعاع کاتیون کمتر است؟ -225

1 (KCl  2 (LiCl  3 (NaF  4 (NaCl    

  رو کدام است؟ نام هیدروکربنی با فرمول ساختاري روبه -226

  هگزان متیل 5اتیل ـ  ـ تري 3، 2، 2) 1

  متیل هپتان ـ دي 4و  3اتیل ـ  ـ دي 5، 3) 2

  تاننـ تترا اتیل پ 4، 3، 2، 2) 3

  متیل هپتان ـ دي 5، 3اتیل ـ  ـ دي 4، 3) 4

  طابقت دارد؟ هاي زیر، نام آلکن با ساختار آن م در چند مورد از آلکن -227

CHالف) CH CH CH CH   3 2   ـ هپتن   2 ب)   ـ پنتن 33

CHپ) (CH) (CH ) CH3 2 2 2    پنتنـ  2ت)   ـ هگزن   2 3

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

Hترین آلکن در مجاورت هاي زیر درباره فرآورده واکنش آب با ساده چند مورد از عبارت - 228 SO2   است؟درست  4

(O , C : g mol )   116 12   

Hرنگ و فرار است که به هر نسبتی در اي بی الف) ماده O2 شود.  حل می  

  آید.  هاي صنعتی به شمار می ترین حالل ب) الکلی است که از مهم

  کنند.   کننده استفاده می عنوان ضدعفونی ها، از این ماده به پ) در بیمارستان

  است.  66/0، به تقریب برابر 6ها با عدد اتمی  ترین اتم به مجموع جرم اتم ) در ساختار آن نسبت جرم سنگینت

1 (4  2 (3   3 (2   4 (1   
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/برابر STPچگالی یک سیکلو آلکان گازي شکل در شرایط  - 229 g.L13   است. فرمول ساختاري این سیکلو آلکان چیست؟ 125

(C , H : g mol )   112 1   

1 (  2 (  3 (  4 (  

  است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -230

C) ترکیبی با فرمول مولکولی1 H6 Cبرخالف ترکیب 12 H6   در نفت خام وجود ندارد.   6

  پیوند اشتراکی وجود دارد.  13اي که سوخت فندك است،  ) در ساختار ماده2

  وشو دهند. توانند شست کنند دستشان را با ماده قطبی نمی دي که با گریس کار می) افرا3

  ) بوتان برخالف هگزان در دماي اتاق به حالت گاز است.  4

  است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  -231

  ) ذرات سازنده ماده با یکدیگر برهم کنش دارند و افزون بر انرژي جنبشی، داراي انرژي پتانسیل هم هستند. 1

  ) براي توصیف یک نمونه ماده باید دما، فشار و مقدار آن نمونه ماده مشخص شود. 2

  هاي جنبشی و پتانسیل تک تک ذرات سازنده یک ماده، هم ارز با محتواي انرژي یا آنتالپی آن ماده است.   ) مجموع انرژي3

  دهند. نشان میpQکند. و آن را با نماد ر حجم ثابت با محیط پیرامون داد و ستد می) تغییر آنتالپی هر سامانه، هم ارز با مقدار گرمایی است که آن سامانه د4

  کند؟ کدام گزینه، جاهاي خالی موجود در جمله زیر را به درستی کامل می -232

  است.  .....................یکسان  در شرایط .....................از آنتالپی پیوند  .....................مقدار آنتالپی پیوند 

1((O H) ، (N H)  2    کوچکتر((N N) ، (C C)    بزرگتر  

3((H Cl) ، (Cl Cl)  4    بزرگتر((C C) ، (C O)    کوچکتر  

  چکتر است؟کدام واکنش، کو Hبا توجه به جدول زیر، اندازه -233

  

1(NH NH H 3 2    2(CI I CI  43    3(CF F CF 3 4
3 3 3

2 2 2
    4(H O O H 2 2    

هـاي   رکیـب ترتیب از راست به چپ با گروه عاملی موجود در ساختار همه ت به Dتا  Aهاي  کار رفته در ساختار هر کدام از مولکول گروه عاملی به - 234

  کدام گزینه کامالً مشابه است؟ 

A(

O
||

CH CH CH CH C H    3 2 2 2   B(  

C(    D(
|

| |

CH

CH CH O CH C CH

CH CH

    3 2 3

3

3 3

   

  ) دارچین ـ میخک ـ گشنیز ـ رازیانه2    ) بادام ـ زردچوبه ـ رازیانه ـ گشنیز1

  ه) زردچوبه ـ دارچین ـ گشنیز ـ رازیان4    ـ رازیانه ـ گشنیز دارچین) بادام ـ 3
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  »19«صفحه                                                                         آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

  هاي زیر: با توجه به واکنش -235

O HF OF H O H kJ     2 2 22   (الف 275

SF H O SO HF H kJ     4 2 22 4   (ب 820

S O SO H kJ    2 2   (پ 300

OFبا مقدار کافی (S(s))گرم گوگرد  48هنگامی که  (g)2  ،شود.  می .....................کیلوژول گرما  .....................واکنش دهد  

S OF SO SF H ?    2 2 42 2   

  ، آزاد5/577) 4  جذب، 5/577) 3  ، آزاد770) 2  جذب، 770) 1

  ؟کند نمیدرستی کامل  کدام گزینه عبارت زیر را به - 236

  »آن بیشتر است. .....................باشد، میزان  .....................یک آلکان  .....................هرچه «

  ) تمایل براي تبدیل شدن به حالت گاز ـ کمتر ـ چسبندگی2  تر ـ تمایل براي جاري شدن   نیروهاي بین مولکولی ـ ضعیف) 1

  ) میزان فرار بودن ـ بیشتر ـ مقاومت در برابر جاري شدن  4  ) مقاومت در برابر جاري شدن ـ بیشتر ـ انرژي الزم براي جوشاندن3

  است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -237

  رسد.  تر از غذاي سرد به مشام می تر و سریع الف) بوي غذاي گرم آسان

  ب) دما معیاري براي توصیف میانگین تندي و میانگین انرژي جنبشی ذرات سازنده یک ماده است. 

Hهاي پ) در یخ مولکول O2 هاي اند و ذره هصورت کامالً منظم در کنار هم قرار گرفت در فواصل نزدیک و بهH O2 هاي منظمی در جـاي   جنبش

  خود دارند.  

)ت) یکاي رایج دما درجه سلسیوس C) که یکاي دما در  درحالیSI  کلوین(K) باشد. می  

   3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

ژول گرمـا بـه ایـن مخلـوط دمـاي کلسـیم بـه         3696تیار داریم اگر بر اثـر دادن  گرم را در اخ 112فلز کلسیم و منیزیم به جرم  2مخلوطی از  -238

  دهد؟ افزایش پیدا کند. چند درصد جرمی مخلوط اولیه را کلسیم تشکیل میC70و دماي منیزیم به اندازه C30اندازه

Ca Mg
J

(c / , c / )
g c

 


0 65 1 05   

1 (25  2 (40  3 (60  4 (75  

  کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ -239

  ها بیشتر از کربوهیدرات است.  الف) ارزش سوختی چربی

  هاي راست زنجیر دارد.   دهد بیشترین آنتالپی سوختن را در میان آلکان ب) گازي که بخش عمده گاز شهري را تشکیل می

  هاي سوختن گرماده هستند.   پ) همه واکنش

  دانند که در آن یک گرم از ماده در اکسیژن کافی بطور کامل بسوزد.   ختن یک ماده هم ارز با آنتالپی واکنشی میت) آنتالپی سو

  ) پ ـ ت  4  ) ب ـ پ ـ ت3  ) الف ـ پ ـ ت2  ) الف ـ پ1
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ن آزمایشی پیشروي آزموـ تجربی دفترچه                                                                         »20«صفحه   
                    

 محل انجام محاسبات

 
 

هاي زیر  باشند، چند مورد از عبارت C25ر دمايآب بوده و هر دو د mL300و دومی داراي 100لیوان یکسان موجود باشد که اولی داراي  2اگر  - 240

  ها درست است؟ در ارتباط با آن

  هاي آب در هر دو لیوان برابر است.  الف) میانگین سرعت حرکت مولکول

  ب) ظرفیت گرمایی ویژه آب، در هر دو لیوان برابر است. 

  لیوان اول بیشتر است.  پ) ظرفیت گرمایی آب در لیوان دوم در مقایسه با

  گرماي برابري الزم است.  C25لیوان به 2ت) براي رساندن دماي آب در هر یک از 

1 (1  2 (2   3 (3   4 (4   
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 محل انجام محاسبات

 

  
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )22/12/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 

    
 

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )14تا انتهاي درس  10) ـ یازدهم (از درس 14تا انتهاي درس  12دوازدهم (از درس   فارسیفارسی

 )6و  5م (دروس ) ـ یازده52تا انتهاي صفحه  4و درس  3دوازدهم (درس   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 )9تا انتهاي درس  7) ـ یازدهم (از درس 9و  8هاي  دوازدهم (درس  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 )12تا انتهاي درس  9) ـ یازدهم (از درس 10و  9دروس  2دوازدهم (بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب کار) 3و درس  3ـ یازدهم (درس  88تا انتهاي صفحه  3درس   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 ) 2و فصل  1درس  1) ـ یازدهم (فصل 5دوازدهم (فصل   ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 )7و  6هاي  ) ـ یازدهم (فصل6دوازدهم (فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 7و  6فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)
تا ابتداي مدل اتمی  4از ابتداي بازتاب موج تا انتهاي فصل ـ فصل  3فصل دوازدهم (

 تا ابتداي القا) 3رادرفورد ـ بور) ـ یازدهم (فصل 

  شیمیشیمی
(تا  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3دوازدهم (فصل 

 تهاي فصل)) تا ان75از ابتداي غذاي سالم (صفحه  2)) ـ یازدهم (فصل 100صفحه 

  حسابانحسابان
)) ـ یازدهم 126الی  84(صفحه  1درس  5/ فصل  3و  2دروس  4دوازدهم ( فصل 

 )170الی  118صفحه  7و  6)) ـ دهم (فصل 90الی  71(صفحه  3(فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 3) تا انتهاي فصل، فصل 50از ابتداي سهمی (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1درس 

 3و فصل  47از ابتداي معرفی یک نماد صفحه  2درس  2ریاضیات گسسته: فصل 

  )62تا ابتداي مربع التین (صفحه  1درس 

   3: فصل 2هندسه 

 4و  3آمار و احتمال: فصل 

  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)
داي طیف تا ابت 5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4دوازدهم (فصل 

 )3خطی) ـ یازدهم (فصل 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
 2) ـ یازدهم (فصل 1درس  3) و فصل 69از ابتداي (صفحه  2درس  2دوازدهم (فصل 

 )1درس  3و فصل  3درس 

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدهم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 5و  4بخش   اقتصاداقتصاد

  10ـ  7ـ  4ـ  1) ـ یازدهم: دروس 9و  8دوازدهم (دروس    ییعلوم و فنون ادبعلوم و فنون ادب

 )15تا انتهاي  11) ـ یازدهم (از درس 8و  7دوازدهم (دروس   شناسیشناسی  جامعهجامعه

 )14تا انتهاي  10) ـ یازدهم (از درس 9و  8دوازدهم (دروس   تاریخ تاریخ 

 )10تا انتهاي  7) ـ یازدهم (از درس 5دوازدهم (درس   جغرافیاجغرافیا

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
)) ـ فلسفه یازدهم 77تا آخر صفحه  59(از صفحه  9و  8فلسفه دوازدهم (دروس 

 10و  9) ـ منطق دهم: دروس 10و  9(دروس 

 8و  7دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويـــــایشی ـــــایشی آزمــــــون آزمآزمــــــون آزم

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  شناسی زمین  5

  145  121  ریاضیات  6

  185  146  شناسی زیست  7

  210  186  فیزیک  8

  240  211  شیمی  9

  
  

   داوطلب گرامی:

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

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

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

  ويويــوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شنظارت: ش
  

  
  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//1212//11جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی

  هاي دیگر در معناي تعظیم کردن به کار رفته است. ـ نماز در بیت نخست در معناي یکی از اعمال عبادي مسلمانان است، در گزینه» 1«گزینه  -1

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

  اند: ـ واژگان زیر نادرست معنا شده» 2«گزینه  - 2

  حس بویایی هشام»: 1« ۀگزین

  کوزه سبو»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی مجاب متقاعد»: 4« گزینۀ

  ـ معناي واژگان زیر نادرست است:» 1«گزینه  -3

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی بسیاري فرط/  درخشان، تابان مشعشع/  بها ز گرانچی نفیسه

  هاي عبارت سوم درست است. ـ واژه» 3«گزینه  -4

  ها: بررسی سایر گزینه

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایی اشباح»: 4« گزینۀتطاول / »: 2« گزینۀهول / »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » شائبه«ـ واژه » 4«گزینه  -5

  )نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هفتم ـ امال (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» قربت«و » تحیر«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییالطیر، لیلی و مجنون و اسرارنامه از آثار منظوم هستند.  ـ منطق» 4«گزینه  -7

ت مراعـا » در«حلقـه و  «) مجلس / 2در،  حلقۀ) 1ایم / حلقه وحلقه جناس تام دارند ( با توایم و با تو نه :ـ بیت دوم داراي تناقض است» 2«گزینه  - 8

ــ  1جناس تام دارند. (» خویش«و » خویش« ،»4« گزینۀشود. در  تناقض وجود دارد اما جناس تام دیده نمی» 3«و » 1«هاي  نظیر دارند. در گزینه

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییـ فامیل) اما این بیت تناقض ندارد. 2خود 

  تشخیص و استعاره ـ سیل» 4«گزینه  - 9

  مراعات نظیر »سیل«و » بحر«

  حسن تعلیل علت وجود صداي سیل، جدایی از دریاست

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایی »بحر«تکرار 

تشـبیه،  » ب« مـورد ترین آرایه این بیت حسن تعلیل اسـت، در   سرخ بودن لب بیان شده است بنابراین مهم، علّت »الف« موردـ در » 2«گزینه  -10

رویم؛ در  می» ج« موردکه در این گزینه تلمیح نیز به کار رفته است، بنابراین به سراغ  گو این» بناگوشِ چوسیمت«شود به خاطر  آشکارا دیده می

) دور از جانِ تو (جمله دعایی)، و بر این بنیـاد پاسـخی   2) در هجرانِ تو 1دو معناي پذیرفتنی دارد، » دور از تو«این گزینه، ایهام بارز است، زیرا 

 پاسخ است. » 2« گزینۀاي است که در صورت پرسش آمده است) یعنی  باشد (چرا که ایهام اولین آرایه» ج«درست است که اولین مورد آن 

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

  اي است، چرا که درك ایهام بیت در گرو درك تضمین آن است یا حتی شاید برعکس. ـ این سؤال، سؤال بسیار ماهرانه» 4«گزینه  - 11

  ) تخلص شاعر.2) سرور و شاه 1ایهام دارد: » شهریار«

 مصراع دوم این بیـت، » شق ورزیدنشهرم به ع شهرةحافظ منم که چون «گوید:  شود، چرا که می به همین اعتبار در این بیت تضمین آشکار می

  مصراع اول غزل مشهور حافظ است:

  ام به بد دیدن شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده شهرةمنم که 

(کتـاب همـراه    »ش«آرایـی صـامت    شکار است: واجآ آرایی هم که در بیت کامالً ) من شهریار هستم / نغمه حروف یا همان واج2) شهر عشق (اضافه تشبیهی)، 1تشبیه: 

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

شود. شکل مرتب شده بیت سوم بدین صورت است:  ـ در بیت سوم شیوه بالغی وجود دارد. در دیگر ابیات نظم اجزاي جمله دیده می» 3«گزینه  -12

  ه یازدهم ـ درس ششم ـ دستور)نژاد) (پای (طباطباییجهان فتنه عشق تو پردازد. 

  ـ در بیت اول، مصراع نخست، جمله وابسته و مصراع دیگر جمله هسته است. » 3«گزینه  -13

  ها: بررسی سایر گزینه

  دارد.» رود می«معناي » شود«فعل »: 4« گزینۀ/  وجود ندارد.» تکرار»: «2« گزینۀ/  خاقانی مناداست.»: 1« گزینۀ

  هم ـ ترکیبی ـ دستور)نژاد) (پایه یازد (طباطبایی

  شود. دیده می» مانْد«فعل مضارع است در حالی که در ابیات دیگر فعل ماضی » مانَد«ـ در بیت چهارم » 4«گزینه  -14

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

  عل اسنادي است.به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات ف» رفت«در بیت دوم در معناي » شد«ـ » 2«گزینه  - 15

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

  شود: ـ در بیت سوم شش وابسته دیده می» 3«گزینه  -16

  م/ زلف عنبرینزلف  ـزلف  این ـ منعشق  ـ آتشینعشق  ـعشق  این

  شود. گروه اسمی دیده می وابستۀ 4در ابیات دیگر 

   شحنهسیم  ـ شقع شحنۀ ـانده  این ـ خوناشک »: 1«گزینۀ 

  کمانـ آواز  تیر افشاندنـ گاه  ترکان غمزةکمین »: 2«گزینۀ 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ دستور) (طباطبایی خاك مجلس / بوي جرعه / بوي جرعه / خاکش»: 4«گزینۀ 
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 ن آزمایشی پیشرويتجربی ـ آزمودفترچه نامه  پاسخ                                             »2«صفحه 

  کند. اقبت دشوار گناهکاران اشاره میبه ع» 3«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و سه گزینه دیگر بازگشت به اصل /  در گزینه » 3«گزینه  -17

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هشتم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

  در حالی که ابیات دیگر به نفی عقل و هوشیاري پرداخته شده است. هاست. ناتوانی عقل در درك زیباییـ مفهوم بیت نخست » 1«گزینه  -18

  معنایی) نژاد) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ قرابت (طباطبایی

  ها: بررسی سایر گزینه عشق ازلی است.» 4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  -19

  جدایی از عشق دشوار است.»: 1«گزینۀ 

  عشق باعث کفر من شده است.»: 2«گزینۀ 

  ت معنایی)نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هفتم ـ قراب (طباطبایی ارزش بهشت را رها کردیم. براي چیزهاي بی»: 3«گزینۀ 

  ها: بررسی سایر گزینه گفتار نرم و آرام است.» 2«ـ مفهوم مشترك آیه و گزینه » 2«گزینه  - 20

  شد. داشتم دنیا از سخنم پر می اگر همراهی می»: 1« گزینۀ

  جا اثري از سخن من هست. همه»: 3« گزینۀ

  هم ـ درس هشتم ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه یازد (طباطبایی سخنی و توجه از بین نرفته است. خوش»: 4«گزینۀ 

  ها: بررسی سایر گزینه هاي ارزشمند از سرنوشت است. آسیب دیدن انسان» 2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2«گزینه  -21

  کند. دنیا به کسی رحم نمی»: 1«گزینه 

  کنند. هشیاران به سختی زندگی می»: 3«گزینه 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنایی) ی(طباطبای تأکید بر ترك تعلقات»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه کند. ـ مفهوم بیت سؤال امید به بهبود آینده است در حالی که بیت دوم به بدتر شدن اوضاع در آینده اشاره می» 2«گزینه  -22

  امیدواري به بهبود اوضاع»: 1« گزینۀ

  ناگزیر بودن مرگ»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی گذشته بهتر از حال است. »:4«گزینۀ 

  )ـ قرابت معنایی ترکیبیـ  زدهمدوا(کتاب همراه علوي) (پایه هاي معشوق است.  مفهوم بیت سوم، تغییر نگاه بر اثر درك زیباییـ » 4«گزینه  - 23

  ها: بررسی سایر گزینه. ق به وطن است، عش»2«مفهوم مشترك بیت سوال و گزینه ـ » 2«گزینه  -24

 تمجید از وطن»: 4« گزینۀ/  فدا کردن جان در راه وطن»: 3« گزینۀ/  بستگی به وطن و دیننگاه منفی شاعر به وا»: 1« گزینۀ

  )ـ قرابت معنایی درس سیزدهمـ  زدهمدوا (کتاب همراه علوي) (پایه

 پایداري نیکی مطرح شده است.» 4«و » 2«، »1«هاي  ی کردن است، در حالی که در گزینهموضوع بیت توصیه به نیک» 3« گزینۀـ در » 3«گزینه  - 25

  )ـ درس یازدهم ـ قرابت معنایی (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم 

 زبان عربی 

أنّه: که او ») / 1«کردم (رد گزینه أوصیت: توصیه ») / 4«: ورق بزند (رد گزینهصفّحیت») / 4«و » 2«هاي  لیته: اي کاش او (رد گزینه ـ یا» 3«گزینه  -26

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 1«(رد گزینه 

خَنقَ: خفـه  ») / 4«العدو: دشمن (رد گزینه ») / 4«(رد گزینه  توانم ، ال أقدر: نمیالمشهد: صحنه») / 3«توانم (رد گزینه  ـ ال أقدر: نمی» 1«گزینه  - 27

   مهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پور») 2«کرد (رد گزینه 

») / 4«و » 1«هـاي   دهد (رد گزینه یعرِّض: در معرض قرار می») / 4«ال تتدخّل: دخالت نکنی (رد گزینه ») / 3«ـ مرّات: بارها (رد گزینه » 2«گزینه  -28

  )ترجمه(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ ») 3«  ها (رد گزینه للتّهم: تهمت

در جـاي نادرسـتی    فقط، »3«در گزینه ») / 4«و » 1«هاي  شوند (رد گزینه شوند ... مگر / فقط ... ناامید می ییأس ... إلّا: ناامید نمی ـ ال» 2«ه گزین -29

 شود. الکافرین، جمع ترجمه شده که غلط است چرا که صفت مفرد ترجمه می» 3«و » 1«هاي  . در گزینهشود میترجمه 

  ازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پایه دو

بلَغَ من العمر أکثر من مئۀ سـنۀ: بیشـتر از   ») / 2«و » 1«هاي  کرد (رد گزینه ـ کان عجوز معمرٌ یعیش: یک پیرمرد کهنسال زندگی می» 4«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  صد سال عمر داشت (رد گزینه

(رد  جاي فاعل و مفعول عوض شده عصی:») /4«و » 3«هاي  سلنا إلی فرعون رسوالً: به سوي فرعون پیامبري فرستادیم (رد گزینهـ أر» 1«گزینه  -31

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«پیامبر (رد گزینه الرّسول. آن ») / 2«گزینه 

آورد (رد  یحیر: به شگفت می») / 1«آورد (رد گزینه  آید، این بازیکن مرا به شگفت می بنی هذا اللّاعب: از این بازیکن خوشم میجـ یع» 3«گزینه  - 32

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 2«هاي زیبایش (رد گزینه  أهدافه الجمیلۀ: گل») / 4«گزینه 

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

  پیروي نکن »: ... 1«گزینه 

  آمرزد ...  وند گناهان را میخدا»: 3«گزینه 

  (ترکیبی ـ ترجمه)(پورمهدي) . تا از لغزش در امان بمانی»: ... 4«گزینه 
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  )ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) (کند  ـ ترجمه درست: ... غذایی مناسب جذب می» 4«گزینه  -34

کند:  ها) / پنهانش می وط: جوزات البلّوط (رد سایر گزینههاي بل دانه») / 2«و » 1«هاي  ینسی (رد گزینه کند: قد ـ گاهی ... فراموش می» 4«گزینه  -35

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ تعریب)») 3«و » 2«هاي  یدفنها (رد گزینه

  ترجمه متن: 

در آن گیاهـان و  شود که  هایی دیده می هایی از زیبایی و سود و حکمت است. گاهی میان بیابان، منطقه هاي پروردگار مهربانمان، جلوه در آفریده

هـاي زیبـا    دهنده نخل و انواع بسیاري از شکوفه ها است، از جمله درختان میوه هاي گوناگون و چاه هاي چشمه شان با آب درختان است که تغذیه

هـاي کـم    اي برگهفته نیست و همچنین برخی گیاهان دار 8یا  6 جز شوند، اما عمرشان هاي شدید ظاهر می در برخی مناطق بیابانی بعد از باران

  رود.  شود که از طریق تبخیر فقط اندکی از آب آن از بین می یافت می

توانند طوالنی زندگی کنند  می ها آنمتر است و براي همین همه  50ها در دل زمین در عمق بیشتر از  و برخی گیاهان بیابانی هستند که ریشه آن

  ها، ممکن است.  ها یا لوله خاطر قنات ص اطراف آن بهو زراعت محصوالت کشاورزي در بخشی از بیابان به خصو

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -36

  قطعاً صحرا خشک است و هیچ آبی در آن نیست. »: 1«گزینه 

  هاي کمی داشته باشند.  ها برگ کنند اگرچه آن همه درختان زندگی می»: 2«گزینه 

  بیشتري نیازمند هستند.  هاي بیشتري دارند، به آب  درختانی که برگ»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)98ـ تجربی سراسري (ها در عمق زمین است.  برخی درختان در صحرا وجود دارند که ریشه آن»: 4«گزینه 

  ها: ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -37

  برخی درختان بیابانی، هیچ سودي ندارند.  »: 1«گزینه 

  شود.  یافت نمیهاي زیادي دارند  در بیابان درختانی که برگ»: 2«گزینه 

  زندگی درختان بیابانی، کلّش خارج از اراده انسان است. »: 3«گزینه 

   ) (درك متن)98تجربی ـ سراسري (است.  ضروري آبی که در دل زمین است، براي زندگی درختان بیابانی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -38

  نوشند.  متر است می 70ی در کمتر از ها آب درون زمین را که حت برخی از آن»: 1«گزینه 

  فرستد.  ها باران بر آنان فرو می خداي بلند مرتبه در بیشتر فصل»: 2«گزینه 

  هاي برخی از آنان کم است و به آب زیاد نیاز ندارد.  برگ»: 3«گزینه 

  ك متن)) (در98تجربی ـ سراسري (ها است.  ها و چاه ها از طریق چشمه زندگی برخی از آن»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  - 39

  گیاهان سودمندي که زیبا هستند.  »: 1«گزینه 

  ها   دار به کمک چشمه درختان میوه»: 2«گزینه 

  ها لوله یاها  محصوالت کشاورزي به وسیله قنات»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)98ربی ـ تجسراسري (هفته است.  8یا  6ها  هایی که دوام آن ها به دلیل باران شکوفه»: 4«گزینه 

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

  مفاعلۀزن تفاعلمن و»: 1«گزینه 

  مجهول   معلوم»: 2«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98تجربی ـ سراسري (للغائبۀ للمخاطب»: 3«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3« گزینه -41

  للغائبۀللمخاطب»: 1«گزینه 

  »أنواع« »األزهار«فاعله »: 2«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98تجربی ـ  سراسري(مصدره: ظهور للغائبۀ / مصدره: إظهارللمخاطب»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -42

  فعله: یثمرُفعله: ثَمر»: 1«گزینه 

  أشجار » النخل«صفۀ للموصوف »: 2«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98(کنکور تجربی ـ نکرة  معرفۀ»: 4«گزینه 

  ) گذاري ترکیبی ـ حرکت(پورمهدي) ( فتَلتَخْ تَختَلَفـ » 1«گزینه  -43
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  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -44

  ها (نادرست، الظّروف: شرایط) بینیم، ویژگی ضاع و احوالی که اطرافمان میاو»: 1«گزینه 

  زي: درهم پیچیدن  جمع شدن و چرخیدن دور چی»: 2«گزینه 

  دریایی که معادل یک سوم زمین است تقریباً. اقیانوس آرام»: 3«گزینه 

  )ترکیبی ـ واژگان(پورمهدي) (نگار  نویسد: روزنامه هایی را می ها مقاله فردي که در روزنامه»: 4«گزینه 

  ها:  رسی سایر گزینههستند. بر» پنهان«ه معناي ب ودهر » مستور«و » بوءمخ«ـ در این گزینه » 4«گزینه -45

  قاسیۀ: سخت با راسبۀ: مردود مترادف نیست.»: 1«گزینه 

  تر) و أفضل (برتر)، مترادف نیستند. أبهض (گران»: 2«گزینه 

  (ترکیبی ـ واژگان)(پورمهدي) آورد مترادف نیست.  گوید با تُحدث: پدید می تُکلِّم: سخن می»: 3«گزینه 

  ها جمله وصفیه وجود ندارد.   آن را وصف کرده در سایر گزینه» تقرئها«اسم نکره است که جمله » صحیفۀٍ«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -46

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

  ها: است. بررسی سایر گزینه» اشتریت«لِـ در این گزینه مستثنی منه وجود ندارد و ذلک مفعو» 3«گزینه  -47

  افذة: مستثنین البیت: مستثنی منه»: 1«گزینه 

  المشاغب: مستثنی کلّ: مستثنی منه»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)  زمیل: مستثنی التّالمیذ: مستثنی منه»: 4«گزینه 

 کمک بگیریم: مفکّـرٍ: یـک اندیشـمند   » آن«از  ترجمهتوانیم در  بیاید، می» لا«ره بیاید، سپس همان اسم با م نکـ هرگاه یک اس» 1«گزینه  - 48

 درس سوم ـ قواعد) ـ  یازدهمپایه (پورمهدي) (المفکّر: آن اندیشمند. 

نویسـم کـه بـه اسـاتید در      مـی اي  مقاله«شود.  لتزامی ترجمه میجمله وصفیه است که به صورت مضارع ا» تساعد«ـ در این گزینه » 4«گزینه   -49

  ها: بررسی سایر گزینه.» کمک کندربی آموزش ع

  یشعرون: مضارع اخباري  یمشون و ال»: 1«گزینه 

  ترجعین و تمارسین: مضارع اخباري»: 2«گزینه 

   چهارم ـ قواعد) پایه یازدهم ـ درس(پورمهدي) (رأیت: ماضی / یلعب: ماضی استمراري »: 3«گزینه 

معرفه به علم » اب و مهندس زراعینجمحسناً: نیکوکار، الس«ها  اسم خاص (معرفه) است، اما در سایر گزینه» حسین«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -50

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)نیستند. 

  دین و زندگی 

در مقام بیان این مفهوم است که تکرار توبه ولو صد بار باشد امري ناپسـند نیسـت.    »تی باز آصد بار اگر توبه شکس«ـ این مصرع که » 2«ه نیگز - 51

  (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) )ناصري(آمده است. » ان اهللا یحب التوابین«مفهوم تکرار توبه در آیه 

شـیعیان و پیـروان او رسـتگارند و در روز    مرد و سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست. این «ـ رسول خدا (ص) فرمودند: » 2«گزینه  - 52

  بر ایشان نازل شد.» ۀان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البری«پس از بیانات ایشان آیه شریفه  »اند. قیامت اهل نجات

  )ششمازدهم ـ درس ی(آقا صالح) (پایه 

شرکت در ب) . باشد یه ابعاد زندگی دوري کرده بهتر است به معناي مستحب میبهتر است از مدگرایی و تجمل در پوشش و سا الف) ـ» 1«گزینه  -53

هاي اجتماعی در فضاي مجازي به  تی و شبکهنهاي اینتر ایجاد پایگاهج) هاي مذهبی و ملی جایز است.  مجالس شادي مانند جشن عروسی، جشن

  )هشتمزدهم ـ درس دوا) (پایه صرينا(در مواردي واجب. و اشاعه فرهنگ و معارف اسالمی مستحب است منظور 

کـه شـما داراي همـه چیـز      دست از اختالفات و هواهاي نفسانی بردارید (معلول)«فرماید:  ـ امام خمینی (ره) به مسلمانان جهان می» 4«گزینه  -54

  )چهارم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس  »هستید (علت)

بخشد چرا که او آمرزنده مهربان  خداوند همه گناهان را می :انه هو الغفور الرحیم نوب جمیعاًان اهللا یغفر الذ«ـ مطابق با عبارت قرآنی » 4«گزینه  -55

سـوره زمـر،    53پیش از بیان این مطلب در آیه  ه خدا بسیار آمرزنده، مهربان است وا توبه این است کعلت آمرزش گناهان حتی شرك ب» است.

آمده است. بنابراین خطاب ایـن  » اید بگو بندگان من که بسیار به خود ستم (ظلم) روا داشته :قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم«خوانیم  می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) اند.  آیه با بندگان خداوند است که در حق خود ظلم و ستم کرده

» و اهللا یعصمک من الناس«کند  منافقین حفظ می گزند خداوند جان رسول خدا (ص) را از ،ـ اینکه با وجود مخاطرات در مسیر رسالت» 3«گزینه  -56

» یا ایها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسـهم «رانی خود از مردم پرسید باشد. رسول خدا (ص) در سخن ان میبخش قلب نازنین ایش گرمی

  نجم)(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس پ» و سرپرستی دارند. الیتگفتند: خدا و پیامبرش برما و

ترین معلم قرآن بود: تعلـیم و   اولین و بزرگ (ص) / پیامبرـ پیامبر (ص) کاتبان وحی را مأمور نوشتن قرآن نمود: دریافت و ابالغ وحی » 1«گزینه  -57

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس چهارم) تبیین تعالیم قرآن (مرجعیت دینی)
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گیـریم تـا    ها مطلع نیستیم. گاهی هم از علوم مختلف کمک مـی  دانیم و گاه از آن ـ گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می» 4«گزینه  -58

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)آقاصالح(و ارزشمند است.  خوبتالش  یک این حکمت آن را به دست بیاوریم.

از  اال یکونـوا مـؤمنین:  لعلک بـاخع نفسـک   «فرماید:  اندوه فراوان رسول خدا (ص) در هدایت مردم میـ قرآن کریم در مورد غصه و » 4«گزینه  - 59

کوشی و دلسوزي ایشان در هدایت  امام علی (ع) در مورد سخت» آورند شاید که جانت را (از شدت اندوه) از دست بدهی که برخی ایمان نمی این

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس ششم)» کرد. زده و سرگشته را درمان می غفلتبا داروهاي خویش بیماران «فرماید:  مردم می

بینـد.   تا جایی که فرد خود را غرق در فساد (گناه) و آلودگی میکشاند  گام و آهسته آهسته به سمت گناه می به ـ شیطان انسان را گام» 4«گزینه  -60

 گویند.   می تسویفامروز و فردا کردن و تأخیر در توبه است که به آن  بیانگر» کنم به زودي توبه می« گوید این که فرد به خود می

 سازد.  از رحمت الهی مأیوس می آلوده شدکشاند و وقتی  شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن به سوي گناه می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

کومت دینی اسـت و  سار ح که قرآن کریم احکام اجتماعی متعددي دارد که هر یک نیازمند اجرا در سایه ـ پاسخ این سوال این است» 2«گزینه  -61

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس چهارم)کند.  این ضرورت را بیان می...» بالبینات رسلنا ارسلنا لقد«آیه شریفه 

ها نهفته شده؛ این پاداش کارهـایی   هاست براي آن مایه روشنی چشم که یهای داند چه پاداش هیچ کس نمی«فرماید:  ـ قرآن کریم می» 4«گزینه  -62

  قدسی است نه آیه قرآن. حدیث» نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده«دقت شود که » دادند. است که انجام می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

قبل از هـر  » ز رحلت رسول خدا (ص) در چه مسیري باید حرکت کندجامعه اسالمی پس ا«ـ براي رسیدن به پاسخ سواالتی از قبیل » 3«گزینه  -63

جا که  پذیرد و کدام یک باید ادامه یابد؟ از آن رحلت ایشان پایان می هاي پیامبر کدام یک با ن مسئولیتچیزي الزم است مشخص شود که در میا

  گردد. مورد سکوت کرده است روشن میگر مردم در همه امور زندگی است بطالن این فرض که در این  قرآن کریم هدایت

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)

بنابراین تکرار توبه اگر واقعی » کنند دوست دارد خداوند کسانی را که زیاد توبه می :ان اهللا یحب التوابین«خوانیم  ـ در قرآن کریم می» 4«گزینه  -64

بنـابراین توبـه در   » کار نیست تر از جوان توبه کسی نزد من محبوب«فرماید:  میشود. رسول خدا (ص)  باشد موجب محبوب شدن نزد خداوند می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)شود.  پذیري و تحول و دگرگونی است باعث محبوب شدن نزد رسول خدا (ص) می جوانی که دوره انعطاف

مستقیماً: و امـا   اًتصموا به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل و یهدیهم الیه صراطفاما الذین آمنوا باهللا و اع:« فرماید  آن کریم میـ قر» 3«گزینه  -65

د و ایشان را بـه  ستند (علت)، به زودي {خدا} آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش درآورکه به خدا گرویدند و به او تمسک جکسانی 

و الذین «مربوط به » لنهدینهم سبلنا»). «4«و » 2«شاره نشده است (رد گزینه در این آیه به عمل صالح ا» سوي خود به راهی راست هدایت کند.

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) باشد. می» جاهدوا  فینا

دستورهاي خداست انجام دهـد و  ـ اگر پیامبري در اجراي احکام الهی (والیت ظاهري) معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف » 4«گزینه  -66

ن دین و وحی الهی (مرجعیت دینی) معصوم نباشد، اعتماد مردم به یگر پیامبري در تعلیم و تبیا .به گمراهی دچار شوند کنندمردم مانند او عمل 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس چهارم) رود.  دین از دست می

حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتیبان وقتی خداوند حضرت موسی (ع) را مامور مبارزه با فرعون کرد آن ـ » 4«گزینه  -67

  ) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)ناصري(و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد. 

هاي مـادي   از زندگی اقتصادي که مبتنی بر تولید انبوه کاال و مصرف فراوان و توجه به رفاه بیش از حد و لذت یـ در عصر حاضر سبک» 4«گزینه  - 68

از  ناشـی ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مواردي که براي فائق آمدن بر مشـکالت اقتصـادي    سایر ملتدر غرب رایج شده که  است،

یا معشر التجـار الفقـه ثـم    :«فرماید  ردیم. امام علی (ع) میتجارت است تا گرفتار کسب حرام نگ تمدن جدید قابل توجه است، آشنایی با احکام

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري( »اي گروه تاجران و بازرگانان! اول یادگیري مسائل شرعی تجارت سپس تجارت کردن. المتجر:

 و  مندي از جایگـاه  رت به مدینه به مدت ده سال، حکومت اسالمی را در دست داشتند. قرآن کریم براي بهرهـ رسول خدا (ص) با هج» 3«گزینه  -69

لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنۀ لمن «خدا  کثیر) ذکر 3) امید به معاد 2) امید به خدا 1کند:  ارش به مومنان میتاسی از وجودشان سه سف

 )ششم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس   »کثیراً و ذکر اهللا الیوم االخر کان یرجو اهللا و

ـ » رد، رستگار شد.س خود را تزکیه کقد افلح من زکاها: به یقین هر ک«:فرمایند ـ قرآن کریم می» 4«گزینه   -70 ه از گناهـان آغـاز   تزکیه نفس با توب

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس ناصري(  شود. می

:  الحج و الوالیۀ و لَم یناد بشَیء کما نودي بالوِالیۀِالصوم و و الزَکاة و  بنی االسالم علی خمس علی الصالةِ:«فرمایند  ـ امام باقر (ع) می» 3«گزینه  -71

 گونه که به والیت دعوت شده است.  اسالم بر پنج پایه استوار شده است بر نماز و زکات و حج و روزه و والیت و به چیز دیگر دعوت نشده آن

  پایه یازدهم ـ درس چهارم)(آقاصالح) (

 اند.  هر دو بیانگر یک مفهوم» قحعلی مع ال«با عبارت نبوي » باشی راه خیر می تو هر آینه بر«این جمله نبوي که  ـ» 3«گزینه  - 72

  )ششم) (پایه یازدهم ـ درس ناصري(
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ـ دقت شود که کلمه تابع در متن سوال به معناي معلول است. صعوبت به معناي دشواري و سهولت به معناي آسانی است. اگر مـردم  » 3«گزینه  -73

حراف از حق بیشتر شود (علت)، اصالح گناهان اجتمـاعی مشـکل   کوتاهی کنند (علت) و اقدامات دلسوزان به جایی نرسد (علت) و به تدریج ان

 شود (معلول)   (صعب) می

نشان دهند (علت) و در برابر آن بایستند و بکوشند که جامعه را اصالح کنند (علـت)، بـه آسـانی     حساسیتاگر مردم در برابر گناهان اجتماعی 

هاي مالی و جانی ثمره و معلول دشواري در  بع). دقت شود که از دست رفتن سرمایهتوانند مانع گسترش گناهان شوند. (معلول یا تا (سهولت) می

 ») 4«و » 2«(رد گزینه  ه است.جلوگیري از گناهان اجتماعی است نه علت آن که مدنظر صورت سوال بود

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)

امام علی (ع) بودند که در حال رکوع، انگشتر خـود را بـه فقیـر بخشـیدند.      ـ پس از نزول آیه والیت و مشخص شدن مصداق آن که» 4«گزینه  -74

و رسول خدا (ص) نیز ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد. نزول ایـن آیـه در چنـین    مردم که از محتواي آیه با خبر شده بودند. تکبیر گفتند 

بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفـی   شرایطی و اعالم والیت حضرت علی (ع) از جانب رسول خدا (ص) براي آن

زول آیه والیت، تنها والیت امام علی (ع) مشخص شد نه فرزندان و امامان پس از ایشان (رد آن نباشد. دقت شود که در ماجراي ن )کردن (کتمان

باشـد. (رد   و بیان حدیث غدیر می...» بلِّغ  یا اَیها الرَّسولُ«ه نزول آیه ربوط باعالن والیت امام علی (ع) از حاضران به غایبان م») 2«و » 1«گزینه 

  ) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)ناصري(») 3«گزینه 

شراب در  باشند. با وجود رواج قمار و آلود می آوري، گناهدشراب و قمار در عین سو »م کَبیرٌ و منافع للنّاسِا اثفیهِم«ـ مطابق با عبارت » 4«گزینه  -75

   ـ درس هشتم) دهمزدوا(آقاصالح) (پایه گاه زشتی این دو عمل را فراموش نکردند.  عباس، عموم مسلمانان هیچ امیه و بنی دربار بنی

  زبان انگلیسی 

  کردید؟ ـ تصور کنید یک فضانورد هستید؛ چه می» 1«گزینه  -76

  صورت زیر است:  ساختار این نوع شرطی به .شود استفاده میهاي خیالی و غیرواقعی  توضیح: از شرطی نوع دوم براي بیان وضعیت

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

  ـ زندگی در کنار یک اقیانوس، جایی که درختان زیادي وجود دارند را تصور کنید! آیا این عالی نخواهد بود؟» 1«گزینه  -77

  ) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)96(هنر ـ رود.  ار میک (تصور کردن) اسم مصدر به imagineتوضیح: بعد از 

  توانم او را با خودم بیاورم؟ ـ او واقعاً مشتاقانه منتظر است که به جشن تولدت دعوت شود. می» 3«گزینه  -78

بـا  »). 3«و » 1«هـاي   رود (گزینه کار می شود که بعد از آن اسم مصدر به یک حرف اضافه محسوب می look forward toدر عبارت  toتوضیح: 

   (being invited)باید اسم مصدر مجهول بیاوریم  toشود بنابراین بعد از  توجه به ترجمه جمله، او کسی را دعوت نکرده بلکه دعوت می

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) 

  و ادب ندارد.  ها ممکن است فکر کنند که ا آن ـ از زمانی که مهمانان رسیدند او مشغول تماشاي تلویزیون بوده است.» 2«گزینه  - 79

  رود.  کار می زمان گذشته ساده بههاي حال کامل است،  یکی از نشانه (از ـ از زمانی که) که sinceتوضیح: بعد از 

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) 

کتاب جهت جوابگویی به عالقه روزافـزون عمـوم مـردم بـه چـاپ       و چندین شده است زیادي  بحثـ این روزها درباره تغذیه سالم » 2«گزینه  -80

  اند.   رسیده

  ) پیشگویی کردن4  ) متعادل کردن3  ) بحث کردن2  ) اداره کردن، راهنمایی کردن1

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

  داند).   (اصالً نمی ندارد سرنخیـ وقتی از او پرسیدم که علی کجا رفته است او گفت که هیچ » 4«گزینه  -81

  ) سرنخ، نشانه4  ) قالب، شکل3  ) مقیاس، ترازو2  ) حکمت1

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

  .  تعویض کنیدپاس را ـ ماشین شما در وضعیت خوبی است، اما شما باید الستیک زا» 3«گزینه  -82

    ) انتقال دادن2    ) تحویل دادن1

  ) تبدیل کردن / شدن 4  / کردن) عوض کردن، جایگزین شدن 3

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

دهند چون ایـن مـاده غـذایی اسـت کـه اصـالً        مشکالتی رخ می کنند مصرف میـ هنگامی که افراد میزان زیادي شکر تصفیه شده » 4«گزینه  -83

 هاي بی را ندارد.   ویتامین

  ) مصرف کردن  4  ر نظر گرفتن) زی3  ) تبدیل کردن / شدن2  ) انتقال دادن1

  ـ واژگان)  سوم(معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس 
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  درآمدي داشته باشد؛ تا آن زمان او نیازي به پول اضافی ندارد. منبعاش  خواهد بعد از بازنشستگی ـ او می» 1«گزینه  - 84

    source of incomeنکته: منبع درآمد 

  منبع، منبع طبیعی )4  ) تجارت3  ) تقاضا2  ) منبع، منشاء، سرچشمه1

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

زمینی اولین گیاهی بود که در فضا پرورش یافت. این فناوري با هدف تأمین غـذاي فضـانوردان در سـفرهاي     ، سیب1995ـ در اکتبر » 2«گزینه  -85

 فضایی آینده گسترش یافت.  اجتماعاتفضایی طوالنی و در نهایت تأمین غذاي 

  ) مسائل، موضوعات4  ها ) گنج3  ) اجتماعات، مستعمرات2  ها ) حجم1

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

 ها، مجالت و غیره دانلود کنید.   و مقاالت جالبی را از روزنامه بگردیدتوانید روزانه شبکه جهانی وب را براي دریافت نظرات  ـ شما می» 1«گزینه  - 86

  ) جایگزین کردن / شدن4  ) تمدید کردن3  گرفتن، محاصره کردن) دربر2  زدن ) گشت1

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

خواهید فرزندانتان از یک زندگی آرام برخـوردار شـوند، بگذاریـد از انـدکی      گوید اگر می المثل چینی وجود دارد که می ـ یک ضرب» 4«گزینه  -87

 . رنج ببرندگرسنگی و سرما 

  ) رنج بردن، لطمه خوردن4  ) لرزیدن، لرزاندن3  ) ادعا کردن  2  ده کردن، مبتال کردن) آلو1

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

  کلوزتست:  

گسـترش   اند، حوزه عملکردشان تا مناطق روستایی نیـز  وسایل حمل و نقل شهري بیشترین اهمیت را داشته عنوان ها همیشه به اگرچه اتوبوس

اوج دوران سفر با اتوبوس بود، تقریباً هر روستایی خدمات  که 1950هاي روستایی شکل گرفت و تا دهه  بزرگی از اتوبوس شبکهت. در بریتانیا یاف

کاهش یافت. از دهه  ناگهانهاي شخصی شدند، سفر با اتوبوس  رانی داشت. با این حال، هم چنان که افراد بیشتري صاحب اتومبیل منظم اتوبوس

رانی  . با این حال خدمات اتوبوسکردند سوار میرانی بین شهري مسافران بسیاري را  آهن خدمات اتوبوس راه خدماتبه بعد به دنبال کاهش  1960

    )88خارج از کشور ـ سراسري ( محلی، مخصوصاً در مناطق روستایی دورافتاده به شدت کاهش یافته است.

  ـ » 2«گزینه  -88

  ) منبع4  ولوم ) حجم،3  ) شبکه2  ) پروژه1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -89

  ) آنجا4  ) آن3  ) وقتی که2  ) که 1

  (کلوزتست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  طور خاص ) به4  ) ناگهان3  ) عمیقا2ً  ) مختصرا1ً

  (کلوزتست) 

  ـ » 2«گزینه  -91

  ) زیاد کردن (صدا، حرارت)4  ) یافتن لغت در دیکشنري3  ) سوار کردن2  ) بیدار کردن1

  (کلوزتست) 

  ـ » 4«گزینه  -92

  ) خدمات4  ها ) موفقیت3  ) مراحل2  ) فرآیندها، روندها1

  (کلوزتست) 

  ترجمه متن اول:

هـا چنـین افـرادي را کیهـان نـورد       است. روس» مسافر ستاره«به معنی  astronautکنند. واژه  در فضا سفر می فضانوردان افرادي هستند که

بار به دور زمین چرخید که این سـفر وي   یک 1961آوریل  12ود که به فضا سفر کرد و در روسی اولین کسی بنورد  نامند. یوري گاگارین، کیهان می

سه بار مدار زمـین   1962بود که در فوریه » جان گلن«دقیقه به طول انجامید. اولین فضانورد آمریکایی که به دور زمین چرخید  90در مدار زمین 

هاي سفر فضـایی را تحمـل    ها تنش دانست که چطور انسان کس نمی ند، چون در آن موقع هیچهاي فضایی اولیه خطرناك بود را دور زد. مأموریت

کنند و قادرند هر بار بدون رنـج   خواهند کرد. امروزه، پروازهاي فضایی داراي سرنشین تقریباً عادي شده است. فضانوردان مرتباً به فضا سفر می

هـاي اخیـر کشـته     ا خطرها هنوز هم وجود دارند. چندین فضانورد روسی و آمریکایی طـی سـال  ها در آنجا بمانند. ام بردن از صدمات دائمی ماه

کمی پس از بلند شدن از زمین هفـت  » چلنجر«اتفاق افتاد که در آن به دنبال انفجار شاتل فضایی  1986اند. یکی از بدترین فجایع در سال  شده

در ایـاالت متحـده و   » آپولـو «و » جمینـی «، »مرکـوري «هاي داراي سرنشین اولیه مانند  فضانورد آمریکایی جان خود را از دست دادند. سفینه

ها بـراي حمـل    بار قابل استفاده بودند. روس ها فقط یک هاي محدودي براي خدمه داشتند. همچنین آن در روسیه کوچک بودند و اتاق» وستوك«

کنند. بـا ایـن حـال، در مـدار      استفاده می» سایوز«نام  به» یک بار مصرف«کوچک  هاي نسبتاً نوردانشان به مدار زمین و بالعکس از سفینه کیهان

یابند. فضانوردان آمریکایی اکنون با شاتل فضـایی بـه فضـا     نام سالیوت می تري در یک ایستگاه فضایی به نوردان محل اقامت بزرگ زمین کیهان

  )  90ـ  سراسري تجربی( کنند. دي به هواپیماهاي مسافربري دارند در فضا پرواز میها با مدار گردهاي بال مثلثی که شباهت زیا کنند. آن سفر می
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  پردازد. می تاریخچه مختصري از سفر فضاییاین متن عمدتاً به موضوع ـ » 1«گزینه  - 93

  موجود در سفر فضایی ي) خطرها2

  هاي مدرن هاي اولیه و سفینه ) مقایسه میان سفینه3

  در سفر فضایی) رقابت میان روسیه و آمریکا 4

  (درك مطلب)

  .در یک بهار قرن بیستم انجام شداولین سفر فضایی انسان ـ » 1«گزینه  -94

  دقیقه به طول انجامید 90وع حدود ) از زمین به فضا و بالعکس در مجم2

  شد ین میبار چرخش در مدار زم ) یک مأموریت ناموفق بود از این بابت که شامل یک3

  سفر دومش را انجام داد 1962سال  فت که در) توسط همان فردي انجام گر4

  (درك مطلب)

  . سالیوتجز  ها هستند به تمامی موارد زیر اسامی برخی سفینهـ » 4«گزینه  - 95

  ) آپولو3  ) مرکوري2  ) سایوز1

  (درك مطلب) 

عنوان بدترین فاجعـه   به ست دادندتعداد افرادي که جان خود را از دتوان دریافت که شکست فضاپیماي چلنجر به دلیل  از متن میـ » 3«گزینه  -96

  شود. فضایی یاد می

  که براي ساخت آن سفینه صرف گردیداي  ) هزینه1

  بینی شده ) انفجار آن زودتر از زمان پیش2

  ) مأموریت فضایی بسیار مهمش 4

  (درك مطلب) 

  ترجمه متن دوم: 

میلیـون   93اي در آزمایشگاهی به فاصله  ولید شده بدون هیچ هزینهاي ت همان استفاده از نیروي هسته دست آوردن برق از پرتوهاي خورشید به

اي عناصر شیمیایی که در درون خورشید و در دماهاي چندین میلیون درجه  وسیله دگرگونی هسته مایل است. چون انرژي درخشان خورشید به

بسیار زیاد هسـتند. چنانچـه در تبـدیل انـرژي تابشـی       یابد. منابع انرژي خورشیدي دهند تداوم می و در فشار چندین میلیون اتمسفر رخ می

کار مکانیکی، بتوان به بازده صد در صد دست یافت، زیر آسمان بدون ابر یک اسب بخار در هر یارد مربع از سطح زمین در دسـترس   خورشید به

با این حال، انرژي خورشیدي باید نیازهاي فراوان  شود. آوري انرژي خورشیدي هنوز مانع رقابت آن با منابع معمول انرژي می بود. هزینه جمع می

ها تحقق یابد. چون منابع زمینی  اي ایمن از اقیانوس و روزافزون کودکان را طی دو قرن آینده تأمین کند مگر اینکه وعده مبهم انرژي گرما هسته

  )92(انسانی ـ  نرژي خورشیدي خواهد بود.شتر از اها بی زودي تمام شوند، هزینه آن سنگ، نفت و اورانیوم) ممکن است به (زغال

  ها مایل چیزي مانند یک آزمایشگاه به فاصله میلیون طبق متن، ما براي تولید انرژي خورشیدي به چه چیزي نیاز داریم؟ـ » 3«گزینه  - 97

  اي ) منابع انرژي گرما هسته1

  ) منبعی دائمی از مواد شیمیایی 2

  ) آسمانی بدون ابر در دماهاي بسیار باال4

  (درك مطلب)

بر است و نسبت بـه سـایر منـابع     چون هزینهشود  کند که انرژي خورشیدي در مقیاس وسیع استفاده نمی نویسنده خاطر نشان میـ » 4«گزینه  -98

  صرفه است. به  انرژي کمتر مقرون

  ) اگرچه تمیز و ایمن است.1

  ) چون هزینه کنترل کردن آن بسیار زیاد است.2

  زیست ایجاد کند. یی براي محیطتواند خطرها ) چون می3

  (درك مطلب) 

  انرژي خورشیدي: حقایق و واقعیات یک از موارد زیر بهترین عنوان براي متن است؟ کدامـ » 2«گزینه  -99

    ) انرژي خورشیدي: منبع غیرممکن انرژي 1

  هاي استفاده از انرژي خورشیدي ) هزینه3

  ) منابع مختلف انرژي4

  (درك مطلب) 

  باشد.  اي اقیانوس انرژي گرما هستهتواند  ق متن، جایگزینی براي انرژي خورشیدي میطبـ » 1«گزینه  - 100

  ها ) انرژي فسیل2

  ) انرژي تابشی3

  اي ) انرژي هسته4

   (درك مطلب)

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »9«صفحه                                                                                آزمون آزمایشی پیشروي ـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ
 

  شناسی   زمین

  ازدهم ـ فصل ششم ـ گدازه)ی(پایه زاده)  (افضلتر باشد، مخروط آتشفشان شیب و ارتفاع کمتري دارد.  ـ هر چه گدازه روان» 4«گزینه  -101

ـ  تر شود، یک درجه بر بزرگی زلزله بر حسب ریشتر افزوده می برابر بزرگ 10ـ در مقیاس ریشتر، اگر دامنه موجی » 1«گزینه  -102 ر یـک  شود. پس اگ

  م ـ فصل ششم ـ شدت و بزرگی زلزله)یازدهزاده) (پایه  (افضلبرابر خواهد شد.  1/0ریشتر از بزرگی زلزله کم شود، دامنه امواج 

  باشد. هاي پوسته زمین حاصل فشار ناگهانی می هاي پوسته زمین هستند و شکستگی ها حاصل شکستگی ها و گسل ـ درزه» 2«گزینه  - 103

  )ـ ترکیبی ـ فصل ششم دهمیاززاده) (پایه  (افضل

بـه   (a)نسبت به فرودیواره  (b)که زیر سطح گسل است فرودیواره نام دارد. اگر فرادیواره  aکه روي سطح گسل است فرادیواره نام دارد و  bـ » 1«گزینه  - 104

  دهمـ  فصل ششمـ  انواع گسل)یاززاده) (پایه  (افضلسمت پایین حرکت کند گسل عادي است. 

  لرزه) ـ زمین ششمهم ـ فصل یازدزاده) (پایه  (افضلباشد.  کره می هاي سنگ لرزه، حرکت ورقه لت زمینـ ع» 3«گزینه  - 105

  نگاري را داشته باشیم.  در سه ایستگاه لرزه sو  pلرزه الزم است حداقل فاصله زمانی امواج  ـ براي تعیین دقیق مرکز سطحی زمین» 4«گزینه  -106

  لرزه) ـ مرکز سطحی زمین ازدهم ـ فصل ششمیزاده) (پایه  (افضل

   هاست. وجود آورنده آن دهنده پوسته زمین و نیروهاي به ساخت (تکتونیک) علم شناسایی و بررسی ساختارهاي تشکیل ـ زمین» 2«گزینه  - 107

  ساخت) ازدهم ـ فصل ششم ـ زمینیزاده) (پایه  افضل(

لـرزه    لرزه، ناهنجاري در رفتـار حیوانـات، ابـر زمـین     در سطح آب زیرزمینی، پیشنشانگرها شامل: تغییرات گاز رادون، ایجاد تغییرات  ـ پیش» 4«گزینه  - 108

  لرزه) بینی زمین ـ فصل ششم ـ پیش ازدهمیزاده) (پایه  (افضل هستند.

  Sث) موج   Rو  Lت) موج   Rپ) موج   R ب) موج    Pموج ـ الف) » 2«گزینه  -109

  لرزه) زدهم ـ فصل ششم ـ امواج زمینیازاده) (پایه  (افضل

  )ها ـ فصل ششمـ  گسل یازدهمزاده) (پایه  (افضل باشد. ـ گسل موجود در شکل از نوع عادي است و گسل عادي نتیجه تأثیر تنش کششی می» 3«ینه گز - 110

  و تمرکز عناصر) ـ فصل پنجمـ  پراکندگی یازدهمزاده) (پایه  (افضلدهنده سنگ گرانیت عبارتند از: سیلیسیم، اکسیژن، آلومینیوم.  ـ عناصر تشکیل» 4«گزینه  - 111

هـاي   شناسی هر منطقه مرتبط است. این عامل با انواع خاصی از بیماري ـ میزان سختی آب در مناطق مختلف متفاوت بوده و با زمین» 2«گزینه  -112

  ـ فصل پنجم ـ عنصر کلسیم و منیزیم) یازدهمزاده) (پایه  (افضلکلیوي رابطه دارد. 

  باشند. هاي گرمابی حائز اهمیت می زیرزمینی و ذخایر نفت و گاز و تشکیل کانسنگهاي  ها در تجمع آب ـ شکستگی» 2«گزینه  -113

  ها) ـ فصل ششم ـ شکستگی یازدهمزاده) (پایه  (افضل

  آید. وجود می تر (دونین) در حاشیه چین قرار بگیرند، ناودیس به هاي قدیمی هاي جدیدتر (کربونیفر) در مرکز و الیه چه الیه ـ چنان» 1«گزینه  - 114

  شناسی از قدیم به جدید: کامبرین ـ اردویسین ـ سیلورین ـ دونین ـ کربونیفر ـ پرمین هاي زمین سن

  خوردگی) ـ چین ششمـ فصل  یازدهمزاده) (پایه  (افضل

 آید.  وجود می نشین شود، توف آتشفشانی به هاي دریایی کم عمق ته ـ در صورتی که خاکستر آتشفشانی در محیط» 4«گزینه  -115

   زدهم ـ فصل ششم ـ تفرا)یاه) (پایه زاد (افضل

  شود. هاي میان اقیانوسی، سبب تشکیل پوسته اقیانوسی می کوه ـ خروج مواد مذاب گوشته از محور میانی رشته» 2«گزینه  - 116

  ازدهم ـ فصل ششم ـ فواید آتشفشان)یزاده) (پایه  (افضل

  لرزه) ـ بزرگی زمینششم فصل پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل یابد. اهش میلرزه ک لرزه با دور شدن از مرکز سطحی زمین ـ شدت زمین» 4«گزینه  -117

  باشد. لرزه در مناطق مختلف می خیز آلپ ـ هیمالیا تقریباً هر روز شاهد وقوع زمین ـ کشور ایران با قرار گرفتن در کمربند لرزه» 3«گزینه  -118

  لرزه) زدهم ـ فصل ششم ـ زمینیازاده) (پایه  (افضل

  اند از: اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم. درصد است عبارت 1ها در پوسته بیش از  عناصر اصلی که غلظت آنـ » 1«گزینه  -119

  زدهم ـ فصل پنجم ـ غلظت عناصر در پوسته زمین)یازاده) (پایه  (افضل

LiO)ـ سوپراکسیدها مانند لیتیم سوپر اکسید » 2«گزینه  -120   شوند. گر باعث وقوع سرطان می هاي بسیار واکنش بنیان با تشکیل 2(

  ـ فصل پنجم ـ لیتیم سوپر اکسید) یازدهمزاده) (پایه  (افضل
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  ریاضیات

 ـ» 2«گزینه  -121

 
x x x

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

(x )(x ) x x  

 
         

   2 2 2

2 2 1 1
4 4 2 4 2 16

2 2 2 2 4
  

x

f ( ) f ( h)
lim f ( )

h

 
   

2 2
2 16


 

  ـ مشتق ـ تعریف مشتق) دوازدهمپایه (نصیري) (

دهد مجدداً صفر  شود و به افزایش خود ادامه می یابد، صفر می خطوط مماس را رسم کنیم شیب آنها افزایش میـ اگر از چپ به راست   »1« گزینه -122

  شیب) ـ  مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (یابد.  شود و در نهایت کاهش می می

ـ چون» 4«گزینه  -123
x

f (x)
lim

x




4

5
8

4
fپس ( ) 4 fو5 ( )  4 8

 
)A توان نتیجه گرفت که نقطه حال می , )4 5 

و شیب خـط   f متعلق به

  نوشت. Aخط مماس را از نقطه   توان معادله است حال می 8مماس برابر 

 yعرض از مبدا 37 (x ) y x      5 8 4 8 37   

   )خط مماسـ مشتق ـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

fـ خط مماس بر تابع» 3«گزینه  -124 (x) در نقطهA( , )1 )کند پس خـط ممـاس از دو نقطـه    از مبدأ عبور می 2 , )  و( , )1 کنـد و   عبـور مـی   2

  درنتیجه شیب آن برابر است با:

f ( )


  


2
2 1 2

1




    

fاز طرفی ( ) 1 fاست پس 2 ( )f ( ) 1 1    خط مماس)ـ مشتق ـ  دوازدهمپایه (نصیري) (باشد.  می 4

  کنیم. گیریم و سپس از نمودار استفاده می مشتق می fog(x)ـ ابتدا از» 2«گزینه  -125

x
f (g(x)) g (x) f (g(x)) g ( ) f (g( )) ?

       
ــتق 2 مش

2 2   

Aاز دو نقطهg(x)دله خطمعا نوشتنبراي 
4


Bو 

4


  گیریم. کمک می

AB

g( )
m y (x ) y x g(x) x

g ( )


                 

   

2 24
1 1 4 4 4

2 14





   

fاز طرفی شیب خط مماس بر منحنی (x) درg( ) 2 ) برابر 2 )1 ست، پس:ا  

g ( ) f (g( )) ( ) f ( ) ( ) ( )          2 2 1 2 1 1 1   

  ـ مشتق ـ مشتق ترکیب دو تابع) دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 2«گزینه  -126

x
f (x) f ( )

xx x (x ) x


         

   

1

1 1 1 1 1 12 1

1 4 2 42 4 2 4 2 1 1


 
  اي) ـ مشتق ـ آهنگ لحظه دوازدهمپایه (نصیري) (

  کنیم. هاي راست و چپ را بررسی می پیوستگیابتدا  ـ» 1«گزینه  -127

x x

x x

lim f (x) lim (x x)

lim f (x) lim ( x x)

f ( )

  

  

   



   

 


3

2 2

2

2 2

2 4

7 10

2 10

  

fتابع (x) درx  fراست دارد. بنابراین پیوستگیفقط  2 ( ) xموجود نیست و براي یافتن مشتق راست در 2    داریم: 2

x f (x) x x f (x) x f ( )
           22 7 2 7 2 3  

  )پذیري ـ مشتق ـ مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (
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xها آوریم. (یکی از ریشه دست می هاي زیر رادیکال را به ـ ابتدا ریشه» 4«گزینه  -128    است.) 1

x x (x )(x x )       3 2 24 3 1 3 3   

xها یکی از ریشه  xهاي معادله و مجموع دو ریشه دیگر برابر مجموع ریشه 1 x  2 3 3   پساست      است. 3

  پذیري) ـ مشتق ـ مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (

طبق تعریف مشتق،ـ » 3«گزینه  -129
h

f ( h) f ( )
lim

h

 2 2



xدر fبرابر با مشتق چپ   xاست. تابع در همسایگی چپ 2  صورت زیـر  به  2

  شود: خالصه می

x f(x) x x f (x) x f ( )          22 2 4 2 2 2 2   

  ـ مشتق ـ مشتق یک طرفه) دوازدهمپایه (نصیري) (

  پذیر نیست. دار) بودن مشتق دلیل شکسته (گوشه به Dبه دلیل ناپیوستگی و در نقطه  Cدر نقطه  fـ تابع » 1«گزینه  - 130

  پذیري) ـ مشتق ـ مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ » 3«گزینه  -131

f (x) g (x) f (x)g(x) g (x)f(x) (fg) (x) (x ) x

f (x) g(x) f (x)g(x) (fg)(x) xx x

     
     

3 2

3 3

3 3
  

  ) ـ مشتق ـ تابع مشتق دوازدهمپایه (نصیري) (

)ـ» 1«گزینه  -132 , )1   نقطه مماس 1

( x x ) ( x )( x ) ( )
f (x) f ( ) m

( x x )

      
      

 

2

2 2

3 2 3 2 4 3 3 4 3 1
1 4  مماس    

12 3 2
   

: y (x ) y x     1 4 1 4   معادله مماس5

  ـ مشتق ـ خط مماس) دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 4«گزینه  - 133

h

f ( h) f ( )
lim f ( )

h

 
  

3 3
6 3 6


  

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

x

                


1 1 51
4 5 5 4 5 5 3 6 5

6 62 4 5
   

  ـ مشتق ـ تابع مشتق و تعریف مشتق) دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 4«گزینه  -134

x x
f (x) ( )

x x






3 2
3

2

2

  
x

(x x) ( x ) x x
(x x)x x

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


   


  

 

32 2

3 2 232
2

2 2 2

2 2
2 1 2

3 22
3  

( )
f ( ) ( )

( )

 
      2

2

6
2 3 2

2 1 6 153 42 3 3
2 4 42

   

   ـ مشتق ـ تابع مشتق) دوازدهمپایه ) (99سراسري تجربی (

logدهیم رار میـ ق» 1«گزینه  - 135 a2   بنابراین داریم: 12

log log ( ) a
log

    3
2 2

96

1
96 2 12 3

2
  

log a

log log ( ) a

log a
log

 

   

 

2

2 2

2
12

24 1

192 16 12 4

1
12

2

  

  بنابراین:

A ( a)( a) ( a)a     1 3 4 3  

  ـ لگاریتم ـ قوانین لگاریتم) ازدهم(نصیري) (پایه ی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی  پیشرويـ تجربی دفترچه نامه پاسخ                              »                                                                                                          12«صفحه 

 ـ» 4«گزینه  -136

/ ( ) ( ) log / log log log A




           

1 1 2 2 1
1 23 33 3 3 3 33

8 3 3 22 2

1
1 130 25 4 2 2 2 0 25 2 2 2 2
4 3 9

A

log log log log
A

      

    4
4 8 3 22

1 1
7 7 9 7 16

1

9

1 4 4
7 16 2 2

3 3

  

  ـ لگاریتم ـ قوانین لگاریتم) ازدهم(نصیري) (پایه ی

 ـ » 3«گزینه  - 137

 
x x

log x log y log x y
y y

       2 2 21 1 2 2  

x y y y y y ylog y y log y y(log ) log
y

                  1 2 1 1
3 3 3 3

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

  ـ لگاریتم ـ دستگاه لگاریتم و لگاریتم نمایی) ازدهم(نصیري) (پایه ی

ـ دامنه تابع» 3«گزینه  -138
log (x )

f (x)



  کنیم: را حساب می133

x x   1 1   

  کنیم. حال تابع را ساده می

log (x )
f (x) x


  

133 1   

  

  ـ لگاریتم ـ نمودار لگاریتم) ازدهم(نصیري) (پایه ی

)ـ سهمی داراي رأسی به مختصات» 4«گزینه  -139 , )1  در دو gو  f ،نمـودار  کنیم. با توجـه بـه   ها را رسم می است. حال نمودار آن 1مبدأ  از  و عرض 2

xیاند یک نقطه متقاطع   هم دیگريوx  x(البته 1    به طور اتفاقی به دست آمد) 1

  

  پایه یازدهم ـ تابع نمایی ـ رسم تابع نمایی)(نصیري) (

Aـ چون» 3«گزینه  -140 f :است پس  

Ay log A( , )  3 3 1 3 1  

)Bقرار دارد و در نتیجه fروي وارون  Bنقطه  , )1   خواهد بود. 3

| AB | ( ) ( )     2 23 1 1 3 2 2   

  پایه یازدهم ـ لگاریتم ـ نمودار لگاریتمی)(نصیري) (

 ـ» 1«گزینه  - 141

log x(x ) x x    2
3 1 2 9   

(x x )
log (x x ) log

 
   2

2 27
7 16 4  

  پایه یازدهم ـ لگاریتم ـ معادله لگاریتمی)(نصیري) (
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  ـ » 3«گزینه  -142

f (t) A / t / t /
A A / t log t /

/


         

3 0 05 0 05
2

1 58
3 2 3 2 0 05 3 31 6

0 05


    

  )کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی) (فصل پنجم ـ درس سوم ـ روه مؤلفان علويگ(

 ـ» 4«گزینه  -143

b b axf ( ) b f (x)           33 2 24 2 8 3 3 2   

a a xf ( ) a f (x)             3 3 1 4 33
1 3 2 2 2 4 3 2

2
   

x xf (x) x x x


                

1
4 3 4 3 23 3 1 7 7

3 2 2 2 4 3 4
2 2 82 2

   

  پایه یازدهم ـ تابع نمایی ـ معادله نمایی)(نصیري) (

 ـ» 1«گزینه  -144

klog E / / M log / / k / / /         11 8 1 5 10 11 8 1 5 5 11 8 7 5 19 3   

  اریتم ـ کاربرد لگاریتم)پایه یازدهم ـ لگ(نصیري) (

  ـ چون تابع نمایی است پس:» 4«گزینه  -145

x x

x x

m f(x) ( ) ( ) f ( )

m m (m )(m ) m ,

m f(x) ( ) ( ) f ( )


       

          
         

  

2

1 3 1
1 1 2

1 5 2
2 1 2 1 2

2 3 5 7
2 1

2 5 7 5

    

  پایه یازدهم ـ تابع نمایی ـ نمودار تابع نمایی)(نصیري) (

  شناسی زیست

  ل پنجم ـ گفتار اول)(افضل) (پایه دوازدهم ـ فص خواه است. شود پس این مرحله انرژي مصرف می ATP قندکافت) 1ـ در مرحله (» 1«گزینه  -146

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار اول) آید. وجود نمی کربنی با یک گروه فسفات به 6، مولکول قندکافتـ در » 2«گزینه  -147

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)شوند.  انجام می راکیزهـ همه موارد در زنجیره انتقال الکترون » 1«گزینه  -148

از دو پمـپ   FADH2هـاي  کنند و الکترون از سه پمپ عبور می NADHهاي  ، الکترونکتاب درسی 70صفحه  8 شکل ـ با توجه به » 2«ه گزین -149

  ها: بررسی سایر گزینه کنند. عبور می

  شوند. ها به اکسیژن اضافه می الکترون»: 1«گزینه 

  قرار دارد. راکیزه داخلیساز در غشا  ATPآنزیم »: 3«گزینه 

  .یدهندم یلو مولکول آب تشک یشوندم یبترک یزهراک یداخل يفضا يبا پروتون ها یداکس يها یون»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار دوم)

دکافت ضروري است. در فرایند تخمیر راکیزه نقشی ندارد شود که جهت تداوم قن تولید می NAD در طی تبدیل اتانال به اتانولـ » 3«گزینه  - 150

مین انرژي وابسته به اکسیژن در هاي تأشود. سیانید فرایند شود. تخمیر در شرایط کمبود اکسیژن هم انجام می و تخمیر در سیتوپالسم انجام می

  )سوم گفتار نجم ـپفصل ـ دوازدهم پایه ( (کردي)کند.  زنجیره انتقال الکترون در راکیزه را مهار می

  )ترکیبی(افضل) (پایه دوازدهمـ  فصل پنجمـ  شود.  انجام می راکیزه درون Aـ تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم » 1«گزینه  - 151

بافـت  کنند و مانع تخریب  هاي آزاد شرکت می ها) در سبزي و میوه وجود دارند و در واکنش با رادیکال اکسیدان ها (آنتی ـ پاداکسنده» 3«گزینه  -152

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار سوم)شوند.  هاي زیستی می بدن و مولکول
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هـاي   بـرگ شـامل یاختـه    میـان  ،ر گیاه دو لپهدد. حلقوي دار DNAد بنابراین چندین برگ چندین کلروپالست دار ته میانـ هر یاخ» 3«گزینه  - 153

باشد و در مجاورت روپوست زیرین  برگ اسفنجی داراي فضاهاي خالی بیشتري می نکتاب درسی میا 1باشد و مطابق شکل  اي و اسفنجی می نرده

هاي پارانشیم اسفنجی میزان کلروپالست مشابه یکـدیگر   گیرد. یاخته اي هم اطراف قسمتی از دسته آوندي را در برمی برگ نرده قرار دارد. میان

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول) دارند.

. باشـد  غشـایی مـی   غشایی و سومی بیـرون  تاي اول درونکه دو  و یک چندین واسطه انتقال الکترون قرار دارد 2بین فتوسیستم ـ » 2« گزینه -154

هـا اطـراف جلبـک     ها نواري و دراز هستند. تراکم بـاکتري  شود. در اسپیروژیر کلروپالست تجزیه نوري آب در سطح داخلی تیالکوئید انجام می

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول). میکرومتر است 100 اي در حدود رشته

  ها: بررسی سایر گزینهباشد که در بستري از پروتئین قرار دارند.  می aهاي سبزینه  ـ مرکز واکنش داراي مولکول» 3«گزینه  - 155

  ها گیرنده نور هستند. آنتن»: 1«گزینه 

  اي متفاوت قرار دارد.ه ها و پروتئین در هر آنتن رنگیزه»: 2«گزینه 

  شود. هاي مختلف نور می ها سبب افزایش کارایی گیاه در جذب طول موج تنوع رنگیزه»: 4«گزینه 

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول)کتاب همراه علوي(

  ها: هستند. بررسی سایر گزینه تر لپه نسبت به دولپه کشیده هاي روپوست در برگ گیاهان تک کتاب درسی یاخته 1مطابق شکل ـ » 4«گزینه  -156

  اند.  هاي چوبی درون رگبرگ به سمت روپوست رویی قرار گرفته آوند»: 1«گزینه 

  برگ کمتر هستند.  هاي پارانشیمی میان یاخته ها در مجاورت روزنه»: 2«گزینه 

  )اول گفتار ششم ـفصل ـ دهم دواز پایه( (کردي). است گیاهان اکثر در فتوسنتز براي ساختار ترین مناسب برگ»: 3«گزینه 

  ها: میزان جذب بیشتري را دارند. بررسی سایر گزینه 700تا  600نسبت به  500تا  400در طول موج  bو   aهاي مطابق نمودار سبزینهـ » 2«گزینه  - 157

  باشد.  آبی نور مرئی می بیشترین جذب را دارد و بیشترین جذب آن مربوط به رنگ بنفش و 500تا  400در طول موج  bسبزینه »: 1«گزینه 

  باشد.  می به بعد نانومتر 700شده در طیف  تولید O2میزان فتوسنتز براساس کمترین»: 3«گزینه 

  شمـ  گفتار اول)(کردي) (پایه دوازدهمـ  فصل شباشد.  نانومتر می 600تا  500هاي فتوسنتزي در طیف  کمترین میزان جذب نور توسط رنگیزه»: 4«گزینه 

طـور   هاي مورد نیاز خـود را بسـازند و بـه    (نه اکثر) پروتئین توانند بعضی باشد. سبزدیسه و راکیزه می صحیح می »د«و  »ج«موارد ـ » 3«گزینه  - 158

  ششمـ  گفتار اول)(کردي) (پایه دوازدهمـ  فصل مستقل تقسیم شوند. غشاي درونی و بیرونی سبزدیسه همانند راکیزه، با یکدیگر فاصله دارند. 

 باشد یم یکیو الکت یالک یرشامل تخم یاهاندر گ یر. تخمشود ینم یدتول CO2یکیالکت یرکافت و تخم فتوسنتز، قند يها ینددر فراـ » 3«گزینه  -159

  همـ  فصل ششمـ  گفتار دوم)) (پایه دوازدکتاب همراه علوي( .شود یم یدتولCO2 یالک یرکه در تخم

دهنده قسمتی از فرآیند اکسایش پیرووات است. پیرووات ترکیب آغازگر این فرآیند است. پیرووات با فرآیند  ـ شکل موردنظر نشان» 3«گزینه  -160

  هم ـ فصل پنجم ـ گفتار اول)(افضل) (پایه دوازد شود. عبور کرده و وارد این اندامک می راکیزهانتقال فعال و مصرف انرژي از عرض غشاي خارجی 

مولکـول   ADP6 ،6و تولیـد  ATPبیس فسفات با یک گروه فسفات بـا مصـرف شـش    مولکول ریبولوز  6ـ درمرحله پایانی چرخه کالوین، » 2«گزینه  - 161

  تار دوم)  (افضل) (پایه دوازدهمـ  فصل ششمـ  گف کند. گروه فسفات) تولید می 2ریبولوز بیس فسفات (با 

درون سبزدیسـه بـه    ADPسـاز،   ATPدر زنجیره انتقال الکترون در تیالکوئید با انتقال یون هیدروژن به خارج تیالکوئید با آنزیم ـ » 1«گزینه  - 162

ATP  تبدیل شده و مقدارADP شود. انتقال الکترون بـا مصـرف    منتقل می 1به  2یابد. الکترون از فتوسیستم  کاهش میATP   نیسـت. مـاده 

  دهد.   شود اما تولید پیوند کربن در مرحله مستقل از نور رخ می (آّب) در مرحله نوري فتوسنتز انجام می دار معدنی اکسیژن

  افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول و دوم)(

  ها: بررسی سایر گزینه شود. کربنی و ناپایدار تولید می 6لکولی شود و مو کربنی ترکیب می 5با یک قند  CO2ـ در چرخه کالوین، » 2«گزینه  -163

  است. کاهش یافته CO2عدد اکسایش اتم کربن در قند نسبت به»: 1«گزینه 

  شود. قندهاي سه کربنه براي تولید ریبولوز فسفات هم استفاده می»: 3«گزینه 

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار دوم) شود. نه تشکیل میابتدا مولکول اسیدي سه کرب»: 4«گزینه 

نیـاز از نـور در بسـتره     هـاي بـی   شوند. واکـنش  شوند ولی مصرف نمی هاي حامل انرژي تولید می در واکنش وابسته به نور مولکولـ » 2«گزینه  -164

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار دوم)کردي(شود.  یابد و مواد آلی تولید می کاهش می CO2شوند و در طی آن عدد اکسایش سبزدیسه انجام می

  (افضل) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول و دوم)شود.  ) تولید نمیNADHـ در بستره، نیکوتین آمید دي نوکلئوتید (» 1«گزینه  -165
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 وجـود  عناصـر  این بیشتر کودها در دلیل همین به است، محدود ها خاك اغلب در دسترس قابل پتاسیم و فسفر نیتروژن، مقدارـ » 3«گزینه  -166

یند هوازدگی فقط شامل تغییـرات  افر .است شده تشکیل ها تجزیه آندر حال  اجزاي ویژه به و جانداران بقایاي از عمده طور به گیاخاك .دارند

زیان بار است، افزایش بـیش از   ش عناصر مغذي در خاك براي گیاهانهمان طور که کاه باشد. ها جهت تولید خاك می شیمیایی و فیزیکی سنگ

  )اولـ گفتار  هفتم) (پایه دهم ـ فصل کردي( تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی مواد در خاك می حد

  باشد. درست می» الف«ـ تنها مورد » 1«گزینه  -167

  شود. دیسه تبدیل می نور، سبزدیسه به رنگنادرست. با کاهش طول روز و کم شدن »: ب«مورد 

  شود. نادرست. گلوتن در واکوئل ذخیره می»: ج«مورد 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول) شود. نادرست. آنتوسیانین در واکوئل ذخیره می»: د«مورد 

 اکسـیژن  کـاهش  موجب گیاه این سریع رشد .شد وارد شمالی هاي بتاال به برنج مزارع تقویت براي و نیست ایران بومی آزوال، آبزي گیاهـ » 1«گزینه  - 168

  )دومـ گفتار  هفتم) (پایه دهمـ  فصل کردي( .است شده بدل ها تاالب این براي معضلی به اکنون گیاه این. شود می آبزیان بسیاري مرگ و آب

 اي و فیبر نیز وجود دارد.   اي نرم آکَنهه هاي دیگري مانند یاخته بر آوندها، یاخته ها عالوه در این بافتـ » 2«گزینه  -169

  ـ فصل ششم ـ گفتار دوم) (افضل) (پایه دهم

ها فاقد مغـز   اي تک لپه اند. هاي کوچک پراکنده شده شوند و در ساقه به صورت دسته صورت منظم دیده نمی ، آوندها به اي لپه ـ در تک» 4«گزینه  - 170

ساز) در گیاهان دو  پنبه باشد. دو نوع سرالد پسین (آوندساز و چوب اي می ها به شکل ستاره اي هاي آوندي ریشه در دو لپه باشند. دسته می ریشه

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار دوم) وجود دارد. اي لپه

  ها: گزینه بررسی سایر .شود ینگهبان م یاختهاسمز وارد  یندفرا ینگهبان آب ط یاختهدنبال انباشت مواد محلول درون  بهـ » 2«گزینه  -171

  اکسیژن جزو این عوامل نیست.  »:1« گزینه

  شود.  ها می افزایش نور تاحد معینی سبب باز شدن روزنه »:3«گزینه 

  )سومـ گفتار  هفتمـ فصل  دهم) (پایه کردي( شود.  ها از روزنه هوایی انجام میبیشتر تبادل گاز»: 4« گزینه

  باشد. هاي جوان است و فاقد ساختار سلولی می د) روي روپوست برگ و ساقهـ پوستک، یک الیه کوتین (نوعی لیپی» 1«گزینه  -172

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار دوم)

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول)اند.  درستی بیان شده ـ همه موارد به» 4«گزینه  - 173

  (کردي) (پایه دهمـ  فصل هفتمـ   گفتار اول). دارند قرار برگ درسطح که هایی دیواره (نه غشا) یاخته به سیلیس شدنِ افزودهـ کانی شدن: » 1«گزینه  - 174

 بررس موارد:ـ » 1«گزینه  - 175

  (نادرست است.) کنند. ساز در خاك از مواد آلی استفاده می هاي آمونیاك باکتري»: الف«

  (نادرست است.) کنند. د میکننده نیتروژن، آمونیوم تولی هاي تثبیت باکتري همانندساز  هاي آمونیاك باکتري»: ب«

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول) (نادرست است.) ساز توانایی تثبیت نیتروژن ندارند. اتهاي نیتر باکتري»: د«و » ج«

. کنـد  مـی  رقف یاخته یک عمر طول در حتی و دهند، می انجام که کاري با متناسب متفاوت، هاي یاخته در دیواره شیمیایی ترکیب ـ» 1«گزینه  -176

 گلوتنکند.  یم کنترل را آن از خروج و کُریچه به مواد ورود یاخته، غشاي مانند کُریچه غشاي .پوشاند می را یاخته دور تا دور اي، یاخته هدیوار

  (کردي) (پایه دهمـ  فصل هفتمـ   گفتار اول). شود می ذخیره جو و گندم بذر در که هاست پروتئین این از یکی

اي  آمیزي تیره دیده شود. بافت نرم آکنه گیرد و در زیر میکروسکوپ به علت رنگ اي معموال زیر روپوست قرار می بافت چسب آکنهـ » 3«گزینه  - 177

رونـد.   باشند در بافت آوندي به کار می هاي فیبر که بلند می شوند. یاخته اي فاقد دیواره پسین هستند و مانع رشد اندام گیاهی نمی و چسب آکنه

  )دوم(کردي) (پایه دهمـ  فصل هفتمـ   گفتار . شود پذیري می باشد. چسب آکنه سبب انعطاف رین بافت نرم آکنه میت رایج
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  ها: بررسی سایر گزینه شود. یند انتقال فعال انجام میابرداري آبکشی در این مدل با فررـ بارگیري و با» 4«گزینه  -178

  شوند. ارج میدر محل مصرف مواد آلی از یاخته آبکش خ»: 1«گزینه 

  شود. آب وارد یاخته آبکش می »:2«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم) دریاخته آبکش شیره پرورده حضور دارد.»: 3«گزینه 

پـرورده در   شـوند و شـیره   جا می آوند آبکش جابه مواد آلی) به وسیله(ـ شیره خام (آب و مواد معدنی) به وسیله آوند چوبی و شیره » 2«گزینه  -179

  ها: بررسی سایر گزینه شود. جا می همه جهات و شیره خام در یک سمت جابه

  شوند. اي می هم تعریق هم تعرق سبب تداوم جریان توده»: 1«گزینه 

  نیتروژن و فسفر در ساختار نوکلئیک اسیدها شرکت دارند. »:3«گزینه 

 .کنند زیستی می براي به دست آوردن نیتروژن بیشتر همها با گیاهان  ها هم سیانو باکتري هم ریبوزوم»: 4«گزینه 

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم) 

پس نسبت هسته  .دهد می اختصاص خود به را حجمِ یاخته بیشترِ دارد، قرار مرکز در که آنها درشت هستههاي سرالدي  در یاختهـ » 4«گزینه  -180

انـد. دائمـا در حـال     نتهاي ریشه و باالي کالهک قرار دارند. به طور فشرده در نوك ساقه قرار گرفتـه تري دارد. در نزدیکی ا به سیتوپالسم بزرگ

  ) (پایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم)کردي(ستند. تقسیم ه

ن مواد آلی و معدنی هاي زمینی آن کمتر است، چرا که در اندام هوایی حل شد هاي هوایی گیاه نسبت به اندام پتانسیل آب در اندامـ » 4«گزینه  -181

باشد و پتانسـیل آب خـالص صـفر     آب می در شده حل مواد حرکت جهت هکنند تعیین آب، پتانسیلشود.  در آب سبب کاهش پتانسیل آب می

  )سومـ گفتار  هفتم) (پایه دهم ـ فصل کردي( است.

ـ   هترین الی آب و مواد محلول در عرض ریشه سرانجام به درونیـ » 4«گزینه  -182 پوسـت   رسـند. درون  مـی ) آنـدودرم (پوسـت   ام درونپوست بـه ن

 کنند. و سدي را در مقابل آب و مواد محلول ایجاد می اند به هم چسبیده هاي آن کامالً ها است که یاخته اي ظریف از یاخته استوانه

  ها: بررسی سایر گزینه 

  شود.   زا می : آب از مسیر سیمپالستی از آندودرم وارد ریشه»1«گزینه 

  باشد.  یاخته چسب آکنه زنده می »:2«زینه گ

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم) شود.  ها به آوند چوبی ایجاد می اي با ورود یون : فشار ریشه»3«گزینه 

  ایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم)(افضل) (پاي و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب است.  ترین شرایط تعریق، افزایش فشار ریشه ـ از مهم» 4«گزینه  -183

بنـابراین آب و مـواد    .هسـتند به نام نـوار کاسـپاري   پنبه  هاي درون پوست در دیواره جانبی خود داراي نواري از جنس چوب ـ یاخته» 1«گزینه  -184

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم)ها عبور کنند.  معدنی باید از درون یاخته

  ها: بررسی سایر گزینه هاي چوبی شده به مراتب بیشتر از آوند آبکشی است. آوند چوبی در ساقهـ مقدار » 4«گزینه  -185

  اند.   ها چوبی شده : در آوند چوبی دیواره عرضی از بین رفته و دیواره یاخته»1«گزینه 

  شود.  اي است مشاهده می هاي فیبر که مربوط به بافت زمینه : در سامانه آوندي یاخته»2« زینهگ

  (افضل) (پایه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار سوم) شود. دانگان دیده می هاي همراه در نهان : یاخته»3«زینه گ

  فیزیک

  ـ» 3«گزینه  -186
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  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 
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  ـ» 4«گزینه  -187
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  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ» 1«گزینه  - 188
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  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پس حرکت آن ابتدا کندشونده و سپس تندشونده خواهد بود. 

  ـ» 2«نه گزی -189
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  هاي موج) ـ مشخصه 3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  آوریم: ـ ابتدا انتشار موج را به دست می» 3«گزینه  -190
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  )تندي انتشار موج عرضی در ریسمانـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 
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ـ در لحظه» 4«گزینه  -191
T

t 
2

شـود (بـه    و جهت میدان الکتریکی قرینـه مـی  کند  موج الکترومغناطیس به اندازه نصف دوره تناوب پیشروي می 

میـدان مغناطیسـی در جهـت     ، اسـت  zجهت انتشار موج در جهت مثبت محور چون  ) و طبق قاعده دست راست شود می yسمت منفی محور 

  )امواج الکترومغناطیسیـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل شود.  می xمثبت محور 

  ـ» 1«گزینه  -192
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  )صوتـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -193

  اي، امواج اولیه طولی و ثانویه عرضی است. در امواج لرزه»: 1«گزینه 

  کند. ارتفاع یک صوت بسامدي است که گوش انسان درك می»: 2«گزینه 

  باشد. Hz20000تا Hz20ها از قادر به شنیدن صداهایی است که گستره بسامد آن گوش انسان»: 4«گزینه 

  )صوتـ  3(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

fشنود ( تر از حالت عادي می ـ چون شنونده صداي چشمه را بم» 2«گزینه  -194 fشـوند. از   چشمه از هم دور می ) پس شنونده و چشمه     احساســی

طرفی  تأثیر است.) دانیم حرکت شنونده در مقدار طول موج بی پس شنونده جلوي چشمه متحرك قرار دارد. (می  چشمه     احساســی  

  

  )اثر دوپلرـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه کند.  پس چشمه به دنبال شنونده متحرك در یک امتداد حرکت می

  درجه است. 180شود و زاویه انحراف  ) برخورد کرده و روي خودش بازتاب می2ـ با توجه به شکل مقابل پرتو به طور عمودي به آینه (» 4«نه گزی -195

  
  )بازتابـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  ـ» 4«گزینه  -196

  

  

      r
ˆ

3
90 10 80       

  

  

  )ببازتاـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  ـ مطابق شکل خواهیم داشت:» 2«گزینه  -197

x
t

v
1 1به  2آموز  :زمان رسیدن صداي دانش  

y x
t

v


2

2
  1به  2آموز  :زمان رسیدن پژواك صداي دانش 

m
v

sy x x y y
t t / s y m

v v v


       

340

2 1
2 2 2

0 2 34
340

   

  )پژواكـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 
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  شود. موج با تغییر محیط عوض نمیـ بسامد » 3«گزینه  -198

c m
v /

n s


   

8
83 10

1 5 10
2

   

v /
nm

f


     


8
6

12

1 5 10 1
10 250

4600 10
   

  )شکستـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  ـ» 1«گزینه  -199

   90 30   زاویه تابش هوا 60

   90 60   زاویه شکست در تیغه شفاف 30

sin sin

sin sin

   
    

   

 تیغـــه تیغـــه تیغـــه

 هوا هوا هوا

1
30 32
60 33

2

   

  )شکستـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

ـ با توجه به نمودار زیر کمترین شکست براي نور قرمز است از طرفی طبق رابطه » 4«گزینه  -200
v n

v n
2 1

1 2

شکسـت را   ضـریب  نوري که کمتـرین  

  دارد، داراي بیشترین تندي خواهد بود.

  
  )پاشندگی نورـ  3زدهم ـ فصل دوا(جیرودي) (پایه 

  ـ بار اولیه این باتري برابر است با:» 3«گزینه  -201

q It Ah    2 20 40   

/ساعت و تامین جریان 8در مدت  A1   بار خارج شده از باتري برابر است با: ،5

q I t / Ah     1 5 8 12   

Ah 40 12   باتريمانده در  :بار باقی 28

q It ne n / n /          19 2312 3600 1 6 10 2 7   هاي خارج شده :تعداد الکترون 10

  ـ جریان الکتریکی) 2(جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل 

کند، پس هر شـارش بـاري الزامـاً جریـان ایجـاد       ـ شارش خالص بار الکتریکی از یک سطح مقطع رسانا، جریان الکتریکی ایجاد می» 1«گزینه  -202

  )ترکیبیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه  ا طبق متن کتاب درسی درست هستند.ه نخواهد کرد. باقی گزینه

برابر است با vبرحسب  Iـ شیب نمودار » 2«گزینه  -203
R

1
  ، پس داریم:

RB
A

A B A

I I I I
, R /

R V R V V V R

 
          

61 1 1 2 1 2
1 5

4 6 4 3 3
   

  )مقاومت الکتریکی و قانون اهمـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

ـ چون» 1«گزینه  - 204
1

5
مانده، ایم پس حجم سیم باقی سیم را نگه داشته 

1

5
  سیم اولیه خواهد بود. 

L L A
V V A L A L A


     11 2

2 1 2 2 1 1 2
1 1

5 5 5
   

L

R A AL
R R

LA R A

A




         


2 2 1

2
1 2

1

5 3 5 15   

  )عوامل موثر بر مقاومتـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 
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  ـ» 4«گزینه  -205

min

maxmin min min

maxmax max max

min

L

AR A L

LR A L

A




   
 

6 2 1

12 4 4
   

  )عوامل موثر بر مقاومتـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  کنیم: گذاري می ـ براي سادگی در حل سوال مقاومت را شماره» 1«گزینه  - 206

  

داراي بیشـترین   R5یا R1یابیم. بدیهیست که مقاومت کند (بیشترین جریان عبوري را دارد) می ابتدا مقاومتی که بیشترین توان را مصرف می

  بگذرد: R1از مقاومت I3کنیم جریان جریان عبوري هستند. فرض می

  

TP RI w RI P w , P w , P w , P w , P w P w           2 2
1 1 2 3 4 59 18 2 18 8 2 2 18 48   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  یابد پس داریم: شود و مقاومت معادل مدار کاهش می به صورت موازي به مدار افزوده می R1مقاومت kـ با بستن کلید  »4«گزینه  -207

v کاهشI v Ir     افزایشeqR I
R r


  


  کاهش 

  )مدار الکتریکیـ  2ل ازدهم ـ فصی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 3«گزینه  -208

  

eq
R R R

R
R R


  



2 2

2 3
   

  )مدار الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 

  ـ اگر به ازاي دو مقدار مقاومت خارجی، توان مفید مولد یکسان بشود رابطه زیر برقرار است:» 1«گزینه  -209

r R R R R      1 2 2 26 3 12   

  )مدار الکتریکیـ  2ـ فصل  ازدهمی(جیرودي) (پایه 

  ـ» 3«گزینه  -210

P v
( ) P w

P Pv
    

2
2

2

200 اسمی      اسمی    220
50

110
   

U Pt kw h / kwh    350 10 10 0 5   

  )توان الکتریکیـ  2ازدهم ـ فصل ی(جیرودي) (پایه 
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  شیمی

ـ اغلب جامدات کواالنسی همانند جامدات مولکولی، رساناي جریان برق نیستند و در شرایط یکسان نقطـه ذوب و جـوش جامـدات    » 3«گزینه  -211

هاي مجزا با یکدیگر پیوند اشتراکی تشـکیل   ها در مولکول کواالنسی خیلی بیشتر از جامدات مولکولی است. در مواد مولکولی شمار یعنی از اتم

  اند. ها با پیوندهاي اشتراکی به یکدیگر متصل شده اند و در جامدات کواالنسی شمار بسیار زیادي اتم داده

  )هم ـ فصل سوم ـ انواع ترکیبات مولکولی و کوواالنسیپایه دوازد(گروه مؤلفان علوي) (

ـ در ساختار گرافیت، هر اتم کربن با یک پیوند دوگانه و دو پیوند یگانه به سه اتم کربن دیگر متصل است و در یون کربنات با فرمول » 3«گزینه  -212

COشیمیایی 2
  است.  یوند یگانه به سه اتم اکسیژن متصل شدهنیز، اتم کربن با یک پیوند دوگانه و دو پ 3

  

  ها: بررسی سایر گزینه

  ها رسانایی الکتریکی ندارد. گرافیت در هر الیه رساناي جریان الکترسیته است ولی بین الیه»: 1«گزینه 

  شود. برش شیشه استفاده می طول پیوندهاي کربن ـ کربن در الماس بیشتر از گرافیت است. از الماس در ساخت مته و ابزار»: 2«گزینه 

توانند روي یکدیگر بلغزنـد. بنـابراین    ها به راحتی می دروالسی وجود دارد و این الیه هاي گرافیت، نیروي جاذبه ضعیف وان میان الیه»: 4«گزینه 

  ر الیه گرافیت وجود دارد.تر از الماس است. ولی این پیوندها در ه اي نرم است و پیوندهاي کربن ـ کربن در گرافیت قوي گرافیت ماده

  )هاي کربن پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ دگرشکل(گروه مؤلفان علوي) (

ایجاد شود. خصلت نـافلزي اکسـیژن از کـربن     CO2است که با جایگزین کردن اتم گوگرد با اتم اکسیژن، SCOـ کربونیل سولفید» 2«گزینه  -213

ها روي اتم کربن کاهش یافته و درنتیجـه در   توزیع الکترون SCOشتر است. از این رو با جایگزین کردن اتم گوگرد با اتم اکسیژن در مولکولبی

  ها: تر (شدت آبی بیشتر) بررسی سایر گزینه رنگ نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی در مولکول اتم کربن پر

  کند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهت CO2صفر است. پس SCOبرخالف  CO2شتاور دو قطبیگ»: 1«گزینه 

قطبی
.. ..

.. ..
S C O      

ناقطبی
.. ..

.. ..
O C O      

  »:3«گزینه 

.. ..

.. ..
S C O   

4 جفــت الکــترون ناپیونــدي  
1

ــدي  4 ــترون پیون ــت الک  جف
   

.. ..

.. ..
O C O   

4 جفــت الکــترون ناپیونــدي  
1

ــدي  4 ــترون پیون ــت الک  جف
   

  »:4«گزینه 

C /C
( )

SCO CO

O / O /
( )

         
 
     
    

2

1212 % 100 27 3%% 100 20%
12 2 1632 12 16

16 16
% 100 26 7% % 100 72 7%

32 12 16 12 2 16


   

  )ها ها و توزیع الکترون رفتار مولکول(پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) افزایش یافته است.  Oو  Cپس درصد جرمی 

  ـ » 1«گزینه  -214

N O
ScN CaO

Sc Ca

 

 

 
 

 

3 2

3 2

 شــعاع آنیــون

ــاتیون  ــعاع ک  ش
   

  ها: بررسی سایر گزینه
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  »:2«نه گزی

Br Br
TiBr TiBr

Ti Ti

 

 

 
 


4 22 4

   

  »:3«گزینه 

P S
AlP MgS

Al Mg

 

 

 
 

 

3 2

3 2
   

  »: 4«گزینه 

Cr Cr
CrBr CrCl

Cl Br

 

 

 
 

 

2 2

2 2  

  ) ترکیبات یونیپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

ها بـه کمـک نیروهـاي     از یکدیگر هستند و این مولکولهاي مجزا و جدا  دهنده بلورها در جامدات مولکولی، مولکول ـ اجزاي تشکیل» 4«گزینه  -215

هـا و   دهنده جامدات یـونی، آنیـون   اند. این در حالی است که اجزاء تشکیل بین مولکولی (و اندروالسی و هیدروژنی) در کنار یکدیگر قرار گرفته

  اند.  آید در کنار یکدیگر قرار گرفته شمار می ها با پیوند یونی که نوعی نیروي جاذبه الکترواستاتیکی به ها هستند و این یون کاتیون

  ) انواع پیوندهاي جامداتپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

تر بـوده و آنتـالپی فروپاشـی شـبکه عبـور       هاي آن قوي ـ هرچه بار کاتیون و آنیون سازنده آن بیشتر باشد، نیروي جاذبه میان یون» 2«گزینه  -216

هـاي بـا شـعاع کمتـر، آنتـالپی       ها یکسان است ترکیب یونی شامل یـون  هاي سازنده آن هاي یونی که بار الکتریکی یون یببیشتر است در ترک

  فروپاشی بیشتري دارد. 

Al O MgF K O 2 3 2 2   

  ها: بررسی سایر گزینه

AlF»:1«گزینه  MgO NaCl 3   

CaCl»:3«گزینه  LiCl KBr 2   

FerO»:4«زینه گ FeO FeCl 3   (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ انرژي فروپاشی شبکه بلور)  2

  پیوند اشتراکی   12پیوند اشتراکی و حلقه سیلیس  8ـ حلقه گرافیت شامل » 2«گزینه  -217

  ها:  بررسی سایر گزینه

که با پیوند اشتراکی یگانه به یکدیگر متصل  Cاند الماس از شمار زیادي  رت سه بعدي و منظم شکل گرفتهصو به CO2یخ خشک»: 1«گزینه 

Cشده است. مرتبه پیوند O اکسید بیشتر از مرتبه پیوند در کربن ديC C در الماس است و پیوندC O برخالفC C  .قطبی است

  آنتالپی پیوندها در یخ خشک بیشتر از آنتالپی پیوند در الماس است. 

هاي شناخته  هاي شناخته شده از عنصر سیلیسم خیلی کمتر از شمار ترکیب شود ترکیب ها ترکیب شیمیایی ساخته می میلیون Cاز »: 3«گزینه 

  شده از عنصر کربن است. 

  »: 4«زینه گ

SiC Si   


28
10 درصد    % در 700

28 12
   

SiO Si /
( )

  
 2

28
100 درصد    % در 46 7

28 2 16
   

  ) ترکیبیپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

تر باشد، تفاوت بین نقطه ذوب و جوش آن مـاده بیشـتر اسـت و آن     ـ هرچه نیروهاي جاذبه میان ذرات سازنده یک ماده خالص قوي» 4«گزینه  -218

 O3ناقطبی هسـتند، از طرفـی جـرم مـولی     O2هاي قطبی و مولکول O3هاي باشد. مولکول ره دمایی بیشتري به حالت مایع میماده در گست

 ماند. در گستره دمایی بیشتري به حالت مایع باقی می O3بوده و O2تر از قوي O3هاي است پس نیروي جاذبه میان ذره O2بیشتر از

CaCl)شاره مناسب براي ذخیره گرما در فرآیند تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي، شاره یونی است. کلسیم کلرید یک شاره  2(

  ها:  باشد. بررسی سایر گزینه یونی و مناسب براي این فرآیند می

  کمی به حالت مایع است. بنابراین ترکیب مناسبی براي ذخیره انرژي گرمایی نیست.  یک ترکیب مولکولی است و در گستره دمایی  HF»: 1«گزینه 

به  HClدر گستره دمایی بیشتري نسبت به  HF، پیوند هیدروژنی وجود دارد پس HCl هاي برخالف مولکول HFهاي  بین مولکول»: 2«گزینه 

  حالت مایع است. 

، نیروي جاذبه بین مولکولی میان Cl2نسبت به Br2هر دو ناقطبی هستند، اما به دلیل بیشتر بودن جرم Cl2و Br2»:3«گزینه 

  در حالت مایع است.  Cl2در گستره دمایی بیشتري نسبت به Br2است. پس Cl2تر از این نیروها در قوي Br2هاي مولکول

  ) هاي مولکولی و یونی براي تولید برق شارهپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ي) ((گروه مؤلفان علو
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 ـ » 2«گزینه  -219

Aفلز قلیایی خاکی 38      

ت که در ترکیب با یک هالوژن اس X35از طرفی عنصر». 4«درست است یا گزینه » 2«پیوندهاي این عنصر همواره یونی بوده پس یا گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ترکیبات یونی) است.  AX2صورت کند پس فرمول ترکیب حاصل به شرکت می 1فلزها با ظرفیت 

هاي مرئی را بازتاب کند،  ه طول موجکند. اگر یک جسم، هم شود که به سمت چشم بازتاب می ـ یک جسم به رنگ پرتوهایی دیده می» 4«گزینه  -220

تـوان   شـود. از ایـن رو مـی    هاي آبی را بازتاب کند. به رنگ آبی دیده می هاي مرئی مثالً طول موج به رنگ سفید و اگر جسم بخشی از طول موج

 یک جسم سفید رنگ است.  کند، کمتر از این مقدار نور در نتیجه گرفت میزان لوزي که یک جسم کور و آبی رنگ از سطح خود بازتاب می

  ) پیوند با زندگی (رنگ، نماد زیبایی)پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

Brـ واژه نیروهاي بین مولکولی براي توصیف مواد مولکولی استفاده کرد. » 2«گزینه  -221 , C H O , C H2 10 20 2 6   جزو مواد مولکولی هستند.   6

  ) مواد مولکولیدوازدهم ـ فصل سوم ـ پایه (گروه مؤلفان علوي) (

هـاي هـم نـام     روي هم قرار گرفتن یون ها در شبکه بلور و دافعه ناشی از روبه جایی الیه ـ شکنندگی بلور جامدات یونی به دلیل جابه» 2«گزینه  - 222

  ها:  است. بررسی سایر گزینه

  است.  NaCl ،6ها در  عدد کوئوردینا سیون یون»: 1«گزینه 

  دهنده  هاي گازي سازنده، نه عنصرهاي تشکیل یون »:3«گزینه 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ جامدات یونی) جامدات یونی، رساناي جریان برق نیستند. »: 4«گزینه 

تیون و یک آنیون در بزرگتر است زیرا مجموع قدر مطلق بار یک کا KClو  NaFنسبت به انرژي شبکه  CaSو  MgOـ انرژي شبکه » 1«گزینه  -223

MgO  و یاCaS  ولی در  4برابرNaF  وKCl  است. از طرفی انرژي شبکه  2برابرMgO  ازCaS  هـاي موجـود در    بزرگتر است زیرا شعاع یـون

MgO هاي موجود در  نسبت به شعاع یونCaS  کوچکتر است. انرژي شبکهNaF  نیز ازKCl هاي  بزرگتر است زیرا شعاع یونNaF   نسبت بـه

   )انرژي شبکهپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (کوچکتر است.  KClهاي  عاع یونش

  ها:  هاي موجود در آب دریا کمتر از فوالد است. بررسی سایر گزینه با ذره Tiپذیري  ـ واکنش» 2«گزینه  -224

  طور کلی در بسیاري از فلزها مشترك است.  است و به پذیري، رسانایی الکتریکی و گرمایی، از جمله خواص فیزیکی فلزها شکل»: 1«گزینه 

   شود. پذیر است و در ساخت قاب عینک استفاده می بوده که انعطاف Niو  Tiنیتینول، آلیاژي از »: 3«گزینه 

  فلز تیتانیوم)  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـفلزي مقاوم در برابر خوردگی بوده و ظاهري زیبا دارد.  Ti»: 4«گزینه 

   کتاب درسی 79با توجه به جدول صفحه  ـ» 1«گزینه  -225

   )شعاع یونیپایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ (گروه مؤلفان علوي) (

  ـ » 4«گزینه  -226

  

  ) ها گذاري آلکان نامـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  ذاري باید از سمتی انجام که به پیوند دوگانه نزدیکتر باشد. گ نام» الف«درست علت نادرستی » ت«و » پ«و » ب«ـ » 3«گزینه  -227

  ) ها گذاري آلکن نامـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (

  عبارت درست،   4کند. هر  ترین الکل، اتن است که در واکنش با آب در مجاورت سولفوریک اسید، اتانول را تولید می ـ ساده» 1«گزینه  - 228

  است.  6ترین اتم در ساختار این ترکیب اکسیژن است و کربن نیز داراي عدد اتمی  گینسن»: ت«عبارت 

C H O /2 6
16

0 66
24

   

  ) ها واکنش آلکانـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (
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 آزمون آزمایشی  پیشرويـ تجربی دفترچه نامه پاسخ              »                                                                                                                          24«صفحه 

  ـ » 4«گزینه  - 229

M
g.L g.mol/ M

/ L

    1  جرم1
ــالی 3 چگ 125 70

22 حجم 4
   

nسیکلونپتان nC H n n   2 14 70 5   

  ) ها سیکلو آلکانـ  اولازدهم ـ فصل یپایه ؤلفان علوي) ((گروه م

  ها:  ـ هر دو فرمول مطرح شده در نفت خام وجود دارد. بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -230

  پیوند اشتراکی است.  13سرخت فندك، بوتان است که داراي »: 2«گزینه 

توان آن را با آب یا ماده قطبی شست و  پذیري خوبی ندارد بنابراین نمی لهاي قطبی، انحال گریس یک آلکان ناقطبی است و در حالل»: 3«گزینه 

  هاي ناقطبی استفاده شود.  باید از نفت، بنزین و یا سایر حالل

  ها)  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ فصل اول ـ  آلکاناتم کربن در دما و فشار اتاق گازي هستند.  4ها تا  آلکان»: 4«گزینه 

کنـد و آن را   ـ تغییر آنتالپی هر سامانه هم ارز با مقدار گرمایی است که آن سامانه در فشار ثابت با محیط پیرامـون داد و سـتد مـی   » 4«گزینه  -231

  ) ترکیبیـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (دهند.  نشان می pQبا

 (O-H)از آنتـالپی پیونـد    (N-H)است. بنابراین در شرایط یکسان آنتـالپی پیونـد    (O-H)از پیوند بیشتر  (N-H)ـ طول پیوند در » 1«گزینه  -232

  )آنتالپی پیوندـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (کوچکتر است. 

راین اندازه انرژي مبادله شده در شود بناب تشکیل می (F-C)پیوند جدید یگانه  5/1ـ با توجه به ضرایب استوکیومتري در این واکنش » 3«گزینه  -233

  )محاسبه آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوندـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (باشد.  کیلوژول بر مول می 708واکنش برابر 

، »آلدهیـدي «ترتیب کربونیل  دارچین، میخک به هاي بادام، زردچوبه، رازیانه، گشنیز، کار رفته در ساختار ترکیب هاي عاملی به ـ گروه» 2«گزینه  - 234

ترتیـب داراي   نیـز بـه   Dتـا   Aهاي  باشند. مولکول می» کتونی«و کربونیل » آلدهیدي«، کربونیل »الکلی«اتري، هیدروکسیل » کتونی«کربونیل 

هاي بیان شده  این ترتیب صحیح براي گروهباشند، بنابر و اتري می» الکلی«، هیدروکسیل »کتونی«کربونیل » آلدهیدي«هاي عاملی کربونیل  گروه

  گروه عاملی)ـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (وجود دارد. » 2«در گزینه 

  ـ » 2«گزینه  -235

H kJ

H kJ

H kJ

H H H kJ

mol s kJ
?kJ gs / kJ

g s mol s

   

  

   

        

   

1

2

3

550 2 س    ک ع ــش   1واکن  

820 س    ک ع ــش   2واکن  

600 2 ــش  3واکن  

550 820 600 7701 2 3
1 770

48 577 5
32 2

   

  )قانون هسـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (عالمت آنتالپی مثبت پس گرما توسط سامانه جذب شده است. 

روي ـ میزان چسبندگی و نقطه جوش رابطه مستقیم و با میزان تمایـل    ـ جرم یک آلکان با قدرت نیروهاي بین مولکولی، میزان گران» 4«گزینه  - 236

مقاومـت  براي جاري شدن و تمایل براي تبدیل شدن به حالت گاز، رابطه وارون دارد. هرچه میزان فرار بودن یک آلکان بیشتر، جرم آن و میزان 

  )ها هاي آلکان ویژگیـ  اولازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (در برابر جاري شدن کمتر است. 

Hهاي ـ در یخ مولکول» 2«گزینه  -237 O2 انـد امـا جنـبش ذرات    صورت منظم در کنار هم قرار گرفته در فواصل نزدیک و بهH O2  ـ اي خـود  در ج

  )ترکیبیـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (نامنظم است. 

  ـ » 4«گزینه  -238

x y x g Ca

(x / ) (y / ) y g Mg

  


      

112 84

0 65 30 1 05 70 3696 28
   

aC
Ca     

84 جرم
100 100  درصد جرمی 75%

112 جرم کل 
   

  )آنتالپی سوختنـ و سوم  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (

دهد که کمترین آنتالپی سـوختن و بیشـترین    عمده گاز شهري را متان تشکیل می، بخش »ب«درست است. عبارت » پ«و » الف«ـ » 1«گزینه  -239

  ها دارد.   ارزش سوختی را در میان آلکان

  )آنتالپی سوختنـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (مول   1گرم 1، به جاي »ت«عبارت 

Q، طبق رابطه»ت«ت است. عبارت درس» پ«و » ب«و » الف«ـ » 3«گزینه  - 240 m c         با توجه به بیشتر بـودن جـرم آب در لیـوان دوم بـه

  )گرما و دماـ  دومازدهم ـ فصل یپایه (گروه مؤلفان علوي) (نیاز داریم.   C35گرماي بیشتري براي رساندن دماي آن به
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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: ................................  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  یات فارسیادب  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

  طالع دهید.امراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

 نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  
  

  

  
  

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

  

  11دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//11جمعه 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 ـ محمد آقاصالح  دین و زندگی

  ران معتمدي ـ صادقیکام  زبان انگلیسی

  

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري  مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  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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  »1«صفحه                                                  آزمون آزمایشی پیشرويـ (انسانی) عمومی دفترچه  
  

  ))9تا انتهاي درس  6) ـ پایه یازدهم (از درس 13تا انتهاي درس  10فارسی (پایه دوازدهم (از درس 

  در کدام بیت متفاوت است؟» نماز« واژةمعناي  -1

  ) با جود تو هست از دگران خواستن چیز / بر ساحل دجله چو نمازي به تیمم1

  برد طرّار یسه مینهد صیاد / ورت نماز برد ک ) ورت سالم کند دام می2

  ) رخش چون لعل شد ز آن گوهر پاك / نمازش برد و رخ مالید بر خاك3

  ) کنیزان گلرخ فراز آمدند / همه پیش جم در نماز آمدند4

  ها درست است. در برابر آن .................... گزینۀواژگان  همۀمعناي  - 2

  قدم) پی (خوش ) ناورد (نبرد) ـ کربت (اندوه) ـ نیک2  تاب) ـ شامه (بو) ـ حیثیت (اعتبار اجتماعی) ) کالفه (بی1

  ) دستور (مشاور) ـ متقاعد (مستجاب) ـ داعیه (ادعا)4  سر (لجوج) ـ سبو (مایعات) ردیف) ـ خیره ) مرادف (هم3

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ -3

کـاري   چیزي پیچند) ـ خنیده (نامـدار) ـ مشعشـع (پرتـو) ـ گـزاف       بها) ـ شاب (جوان) ـ لفاف (پارچه و کاغذي که بر    نفیسه (چیزهاي گران«

  »کاري) ـ تمکّن (ثروت) ـ فرط (بسیار) (بیهوده

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  ؟ندارددر کدام عبارت غلط امالیی وجود  -4

  گاه توبه و انابت مفید نباشد. ) هر آینه بدو باید پیوست و حول و خطر و خوف او مشاهدت کرد، آن1

  جور و ستم در دل بگذراند تا از اقویا بر ضعفا دست تتاول دراز نبود. اندیشۀکس مبادا که بر کس بیداد کند یا  ) هیچ2

  هاي مشک ختن گشاده، زاغی بر سر درختی آشیان کرده بود. فروشان سمن و نسترنش نافه ) عطّار صبا در میان بوي3

  بایع جمله حجاب آن اسرارند و اندر محل توحید اثبات این هر یک شرك باشد.) جواهر و اعراض و عناصر و اجرام و اشباه و ط4

  شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می -5

  ) تنم مقیم مقام است و جان به مرحله عازم / سرم مالزم بالین و دل به قافله مایل1

  هل افکنديهمت که بر ناا سایۀقدر حرص استخوان تا کی؟ / دریغ آن  ) همایی چون تو عالی2

  رضوان روضۀ) مفاتیح جنان آمد نعیم جاودان آمد / نسیم جان جان آمد ز سوي 3

  شاعبه گفتاري نیست جز خاري نیست / به ز گفتار تو بی ) بی گلستان تو در دست به4

  اند؟ کدام عبارات داراي غلط امالیی -6

  شود بهترین اقسام آن است. الف) طین مصري که از آب نیل حاصل می

  این فرصت خویش را بر شیر عرضه کنم که تردد و تهیر بدو راه یافته است. ب) در

  ج) او را به نصیحت من تفرّجی حاصل آید و بدین وسیلت غربتی و جاهی یابم.

  زن حکیمی داشت که به غنا و نفاذ مذکور باشد و به تجربت و ممارست مشهور. د) راي

  ) الف ـ د4  ) ب ـ د3  ) ج ـ الف2  ) ب ـ ج1

  منثور هستند. ...................... گزینۀر دو اثر ه -7

    ) اسرارالتّوحید ـ لیلی و مجنون2    الطیر ) تذکرة االولیا ـ منطق1

  ) مرصاد العباد ـ روزها4  الدین محمد   نامه ـ زندگانی جالل ) الهی3

  شود؟ یافت می» تناقض، جناس تام و مراعات نظیر«هاي  در کدام بیت آرایه - 8

  تر است بحر آتش گر خوانیم به لطف / رفتن به روي آتشم از آب خوش ) زان سوي1

  ایم با تو و چون حلقه بر دریم ایم این چه حالت است / در حلقه ) ما با توایم و با تو نه2

  ) اگر تو جور کنی جور نیست تربیت است / وگر تو داغ نهی داغ نیست درمان است3

  که دوستان وفادار بهتر از خویشند) مرا به علت بیگانگی ز خویش مران / 4
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  اند؟ هاي بیت زیر کدام آرایه - 9

  »سیل را نعره از آن است که از بحر جداست / هر که با بحر درآمیخته خاموش شود«

  ) تشخیص، حسن تعلیل، تشبیه، مراعات نظیر2  ) استعاره، اسلوب معادله، تشبیه، تشخیص1

  ات نظیر، حسن تعلیل، تکرار، استعاره) مراع4  ) اغراق، کنایه، اسلوب معادله، جناس3

  کدام است؟» ایهام، حسن تعلیل، تلمیح و تشبیه«هاي  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه -10

  الف) خون دل مشتاقان خورده است لب لعلت / سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن

  بیضاي کلیم بخش مسیح / وي بناگوش چو سیمت ید ب) اي نسیم سر زلفت دم جان

  ج) نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن / مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم

  د) گو مکن شور و مکَن کوه به تلخی فرهاد / که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو

  ) د ـ ج ـ ب ـ الف4  ) ج ـ د ـ الف ـ ب3  ) ج ـ الف ـ د ـ ب2  ) ب ـ الف ـ د ـ ج1

  شود؟ همگی در کدام بیت یافت می» حروف، تشبیه، تضمین نغمۀام، ایه«هاي  آرایه - 11

  شیرین /  که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن قصۀکن آور نه  ) تو شور کوه1

  ) به بوي زلف تو در پیشگاه باد سحر / به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن2

  درخشیدن خورشید در چشمۀ) به زیر زلف پرندین بامداد وصال / تویی چو 3

  شهرم به عشق ورزیدن شهرة) به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ / منم که 4

  بالغی سروده شده است؟ شیوةکدام بیت به  -12

  ) کار عشق از وصل و هجران درگذشت / درد ما از دست درمان درگذشت1

  ) کار، صعب آمد به همت برفزود / گوي، تیز آمد ز چوگان درگذشت2

  داند که سلطان درگذشت ردازد جهان / خاصه میعشق  تو پ فتنۀ) 3

  ) جوي خون دامان خاقانی گرفت / دامنش چه؟ کز گریبان درگذشت4

  ابیات زیر درست است؟ دربارةکدام گزینه  -13

  ات شود از ششدر ایام، برون اگر ز خود نهی گام برون / مهره خاقانی«

  »م برونتا یک نفست آمدن از کام برون / مرغ تو پریده باشد از دا

  شود. دیده می» تکرار«) در این شعر نقش تبعی 2  دارد.» نهاد«شده نقش مشخصواژة ) 1

  ) در مصراع دوم بیت نخست فعل اسنادي وجود دارد.4  ) بیت نخست داراي یک جمله مرکب است.3

  در کدام بیت متفاوت است؟» ماند«زمان فعل  -14

  به ماتم آي که خاتم پدید نیست ) اي دل به غم نشین که سالمت نهفته ماند / وي جم1

  کار ماند شست غم او که بر دلم / از بس که زخم هست دگر جاي تیر نیست ) بی2

  ) خاقانی از تو دور نه بر اختیار ماند / دانی که در بال به ضرورت توان فتاد3

  دان چگونه باشد ) پیغام داده بودي گفتی که چونی از غم / آن کز تو دور ماند می4

  ردیف در کدام بیت متفاوت است؟معنی  - 15

  ) ناگاه کودکی گفت دیدم ولی شکسته / در دام زلف یاري افتاد و مبتال شد1

  ) چندان که پیش جستم کم یافتم نشانش / گویی چه حالش افتاد یا رب دگر کجا شد؟2

  ) بردم بدو گمانی کز عشق گشت رسته / مانا که گشت عاشق ظنم مگر خطا شد3

  ببردم رفتم طلب بکردم / پایم به سنگ آمد پشتم ز غم دوتا شد) هر جا که ظن 4
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  هاي (پیشین و پسین) در کدام بیت متفاوت است؟ تعداد وابسته -16

  عشق است و سیم شحنه زین خیزد شحنۀبار خاقانی در این انده / که انده  ) تو باري اشک خون می1

  از کمان چون نشنوي؟غمزة ترکان، کمانکش داشتی / گاه تیرافشاندن آو) در کمین 2

  ) این  عشق آتشینم دود از جهان برآرد / وین زلف عنبرینت آتش ز جان برآرد3

  اي خاکش معطر ساختیم اي / هم به بوي جرعه ) خاك مجلس بود خاقانی به بوي جرعه4

  قرابت معنایی دارد. ....................جز  ابیات به همۀبیت زیر با  -17

  »جا رویم جمله که آن شهر ماست ایم / باز همان ملک بودهایم یار  ما به فلک بوده«

  جا آسودگی خواهی /  که چون صحراي محشر نیست امید پناه این گوشۀ) برآ زین خاکدان گر 1

  ها / بازگشت بوي مشک آخر به آهوي ختاست شود راجع به اصل خویش صائب فرع ) می2

  جا نتواند قدم برداشت از بار گناه اینجانی / که  ) به دیوان قیامت چون شود حاضر گران3

  بینی قفس را آشیان پنداشتیم ) شهپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد / کز غلط4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ -18

  نما را ) سرانگشت تحیر بگزد عقل به دندان / چون تأمل کند این صورت انگشت1

  ها را حل بکند مسئله ) یک بارهم اي عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل2

  باکانه چون صهبا نهی پا را ) اگر خود را به جوش از پستی خامی برون آري / به فرق عقل بی3

  خبران است خبردارتر است ) هر که مست است در این میکده هشیارتر است / هر که از بی4

  بیت تناسب معنایی دارد؟ با کدام» از شبنم عشق خاك آدم گل شد / یک قطره از آن چکید نامش دل شد«بیت  -19

  جا پاي در گل ماند ماند گیر عشق / هر که را چون سرو این ) پا کشیدن مشکل است از خاك دامن1

  سازد جدا ) بود مسجد هر کف خاکم ولی عشق این زمان / در بن هر موي من بتخانه می2

  حاصلی نگر که حضور بهشت را / از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم ) بی3

  ) میل من با طاق ابروي بتان امروز نیست / در ازل معمار دیوار مرا مایل گذاشت4

  با کدام بیت تناسب دارد؟» اذهبا الی فرعون إنَّه طَغی فَقوالً له قوالً لیناً«مفهوم آیه  - 20

  داشتم آوازي اگر می شد از گفتار من / در سخن صائب هم ) جیب و دامان فلک پر می1

  پردة آهستگی است / پنبه به نرمی کند طفل جرس را خموشگو  زه) مهر لب هر2

  ایم ما سخنی چند چون قلم / مانده است یادگار به هر جا گذشته  ) از نقش پاي3

  واري نرمی گفتار در عالم نماند چشمی نماند از مردمی در روزگار / سرمه گوشۀ) 4

  با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟» اي کز تیغ او مجروح نیست دهضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد / کو دل آزا«بیت  -21

    پرست را دهد آتش کند/ آتش امان نمی ) دنیا به اهل خویش ترحم نمی1

  شود ) روزي که برف سرخ ببارد ز آسمان / بخت سیاه اهل هنر سبز می2

  گران نتوان کشید) زندگی با هوشیاري زیر گردون مشکل است / تا نگردي مست این بار 3

  ) سفر اهل جهان در طلب کام بود / ز سر کام گذشتن هنر مردان است4

  بیت زیر در کدام بیت آمده است؟ مقابلمفهوم  -22

  »آید از باغ، بوي بهار من و تو دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو / امروز می«

  شود و دود آخر ابر رحمت میسوزان مباش / کاین بخار  نالۀ) ناامید از آه سرد و 1

  ) در غم فردا سرآمد شادي امروز ما / یاد شنبه تلخ بر طفالن کند آدینه را2

  ) بر سفال جسم لرزیدن ندارد حاصلی / این سبو امروز اگر نشکست فردا بشکند3

  فردا خوش است آیینۀامروز در  چهرةکنند /  چه رفت از عمر یاد آن به نیکی می ) آن4
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  است؟ نادرستبیت در برابر آن  مفهوم کدام - 23

  ) چو کسی درآمد از پاي و تو دستگاه داري / گرت آدمیتی هست دلش نگاه داري (کمک به دیگران)1

  هاي متفاوت معشوق) اي چون برگ گل روي دگر داري (جلوه عاشق / که در هر پرده دیدة) تو را با یک نظر چون سیر بیند 2

  ام (توصیف زیبایی معشوق) چشمم از دمی / تا آن رخ گلگون و آن زلف پریشان دیدهآید گل و سنبل به  ) از خار می3

  نظران بر ورق صورت خوبان / خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را (نگاه عمیق عرفا) ) چشم کوته4

  برابر است؟» اي میهن تنیده یاد تو در تار و پودم میهن اي میهن / بود لبریز از عشقت وجودم میهن«مفهوم کدام بیت با بیت  -24

  ) زمانه کرد چو در بر شعار دین و وطن / شدند مردم مسکین شکار دین و وطن1

  ) مرد وطن را چنان عزیز شمارد / با دل و جان که شیرخواره لبن را2

  سنج فداي وطن شدند ها ز بس که همدم زاغ و زغن شدند / مرغان نغمه ) گل3

  ش / نام پیروزي بنگاشته بر هر سر سنگایران منزلگه شیران که خدا  خطّۀ) 4

  خورد؟ با ابیات دیگر به چشم می مغایردر کدام گزینه مفهومی  - 25

    ) چو بر کس نماند جهان پایدار / همان به که نیکی بود یادگار1

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

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

 ماند اي دوست گل یادگار من و تو ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می4

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

ن األصحۀ: (األدقّ فی الجواب ل و ** عی26ـ  35لترجمۀ من أو إلی العربی(  

  انزعجت من زمیلی کثیراً ألنّه لم یساعدنی و أنا أملت بمساعدته: -26

  که به کمکش امید دارم! کند حال آن ) از همکالسی خود بسیار رنجیدم، چه او براي چه به من کمک نمی1

  مساعدت او امید بسته بودم!که به  ) همکارم را بسیار آزردم، زیرا او به من کمک نکرد درحالی2

  که به کمک او امیدوار بودم! ) از همکار خویش بسیار رنجیدم، چرا که او به من کمک نخواهد کرد حال آن3

  که من به کمک او امید داشتم! ام بسیار آزرده شدم، زیرا او به من کمک نکرد درحالی ) از همکالسی4

  فی منتصف اللّیل إلی البیت: أ ال تدري أنّ مهمتی ال تنتهی اآلن و سأرجع - 27

  رسانم و نیمه شب به خانه باز خواهم گشت؟ به پایان نمیدانی که مأموریتم را االن  ) آیا نمی1

  رسد و در نیمه شب به خانه بر خواهم گشت؟ دانی که مأموریت من اکنون به پایان نمی ) آیا نمی2

  ام باز خواهم گشت! شب به خانه شود و نصف دانی که مأموریتم اکنون تمام نمی ) هان! می3

  گردم؟ رسد و نصف شب به خانه برمی دانی که مأموریت االن به پایان نمی ) آیا نمی4

  »:وننالوا البرّ حتّی تنفقوا مما تحبن تل« -28

  دارید، انفاق کنید! از آنچه دوست می تا اید، ) نیکی را به دست نیاورده1

  ه که دوست دارید، انفاق کنید!) به نیکی دست نخواهید یافت تا از آنچ2

  !کنید) به نیکی نخواهید رسید مگر از آنچه که دوست داشتید، انفاق 3

  !شودد، انفاق ورد تا اینکه از آنچه که دوست داری) نیکی را به دست نخواهید آ4

  مۀ تهجم علی أفراخنا فعلینا بالتخلّص منها:هذه البو -29

  س ما باید از آن رهایی یابیم!کند پ هایمان حمله می ) این جغد به جوجه1

  دهد پس باید ما از آن خالص شویم! هایمان را مورد حمله قرار می ) این جغدي است که جوجه2

  کند، بر ما واجب است! ها حمله می ) رهایی یافتن از این جغد که به جوجه3

  هاي ما هجوم برده است! ) ما باید از این جغد خالص شویم پس آن به جوجه4
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  ن فی قیام الدولۀ العباسیۀ إلی ازدیاد المفردات الفارسیۀ فی العربیۀ:ؤدي مشارکۀ اإلیرانییکانت ت -30

  شد! ها در نهضت دولت عباسی منجر می ) فراوانی واژگان فارسی در عربی به مشارکت ایرانی1

  وجود آورد! سی در عربی را بهیام حکومت عباسی گسترش کلمات فار) مشارکت ایرانیان در ق2

  شد! ) مشارکت ایرانیان در قیام حکومت عباسی به گسترش واژگان فارسی در عربی، منجر می3

  ربی رایج شود!یان، باعث شد تا کلمات فارسی در ع) شرکت کردن ایرانیان در قیام عباس4

  »:إنّ اإلنسان لفی خسرٍ إلّا الّذین آمنوا و عملوا الصالحات« -31

  !آوردندانی که ایمان آوردند و به عملی پسندیده روي است جز آن کس) همانا آدمی در ضرر 1

  ) قطعاً انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهاي نیک انجام دادند!2

  دهند، قطعاً انسان در زیان است! آورند و کارهاي نیکو انجام می جز کسانی که ایمان می ) به3

  ب کردند در زیان قطعی انسان نیستند!) فقط کسانی که ایمان آوردند و کارهاي خو4

32 -  ووصفت ترضی: کلّ ملیحٍ کما تحب  

  شوي هر با نمکی را وصف کردم! گونه که دوست داري و راضی می ) همان1

  شود! بخش می داري و رضایت اي که آن را دوست می ) هر نمکینی را توصیف کردم به گونه2

  ها را توصیف کردم! ه با نمکشوي، هم گونه که دوست داري و خشنود می ) همان3

  کنم! گونه وصف می شوي، همان پسندي و خشنود می ) هر با نمکی را که تو می4

  عین الصحیح: -33

  هد! وا اهللا یجعل لکم فرقاناً: اگر از خدا پروا کنید براي شما قدرت تشخیص حق از باطل قرار می) إن تتّق1

  مگر صورت او! ) کلّ شیء هالک إلّا وجهه: همه چیز نابود شد2

  ) فأرونی ماذا خَلَقَ الّذین من دونه: پس کسانی که غیر از او بودند، دیدم چه آفریدند!3

  شوید بر آنچه که از دست دادید! نوا علی ما فاتکم: چه بسا غمگین نمیتحز ) لکیال ال4

  :الخطأعین  -34

  شویم! ان با محیط زیست آگاه میعلی أفعال اإلنسان المخرّبۀ للبیئۀ: از کارهاي ویرانگر انس علنطَّ) 1

  خاطر آفساید نخواهد پذیرفت! : داور گل را بهسلّلالت) لم یقبلْ الحکم الهدف بسبب 2

  ) علیک أن تکون ناهیاً عن المنکَر: تو باید از کار زشت بازدارنده باشی!3

  ) أمرتُک أن تعطی له مئۀ دینارٍ: به تو دستور دادم که صد دینار به او بدهی!4

  عین الصحیح:» آید. هاي طبیعت به حساب می شود از تهدیدکننده هاي اسیدي می لودگی هوایی که موجب بارانآ« -35

  و یعد من مهددات البیئۀ. ضیۀب الهواء المتلوث أمطاراً حمیسب )2  ات الطبیعۀ.من مهدد الحمضیۀ و هو) تعدي الهواء یسبب األمطار 1

  ات الطّبیعۀ.من مهدد ) تلوث الهواء الّذي یسبب األمطار الحمضیۀ یحسب4  ة.سبب مطراً حمضیاً یعد من الطبیعۀ المهددتَ) تلوث الهواء الّذي 3

أجب عن ** ا األسئلۀ قرأ النّص التّالی ثم36ـ  42: ( بما یناسب النص(  

اب الذّئ تعیشحملها مسافات بعیدة، ة خارقۀ لصید الفریسۀ (طعمه، شکار) و وبق و صاحب فک متوحشئب حیوان یشبه بعض أنواع الکالب، هو الذّ

  فی المناطق الجبلیۀ بحیث تُصبح رؤیتها صعباً هناك! فُرادي أو أزواجاً

، فتخـرج إلـی   جـرأةً و  صل الشّتاء لتکون فی الجماعۀ عندما تبحث عن الغذاء، و کلّما اشتد البرد تُصبح الذئاب أکثر خشـونۀً فقط خالل ف تتجمع

  غیر عادیۀ للمحافظۀ علی سالمته! اًالغذاء، و یبذل هذا الحیوان جهوداألماکن المزدحمۀ کالحدائق بحثاً عن 

  فی اللّیلۀ الواحدة! کیلومتراً 64إلی  48ما بین ، و یمکنها أن تقطع مسافۀ اب أثناء النّهار فی کهف بین الصخور و تخرج للصید لیالًالذّئتنام 

36- ن الصحیح: تعیش الذئعیعیشۀ اجتماعی ۀ بسبب اب.....................   

  المناطق الجبلیۀ و صعبۀ العبور. ) أنّها تصید فی2  اء فیه.ۀ تهیئۀ الغذ) البرودة فی الشتاء و صعوب1

  الل فصل الشّتاء.للصید، فتتجمع خ) خروجها فی اللّیل ال 4  الغذاء و شدة خشونۀ الذئاب فیه. ) البحث عن الطّعام و3
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  اب؟ (عین الصحیح):ازدیاد الخشونۀ و الجرأة فی الذئ ماذا یسبب -37

  ید فیه.تاء و برودته و قلّۀ الصشّ) فصل ال2  اب.تختارها الذّئ) الحیاة االجتماعیۀ الّتی 1

  لإلنسان. اًعبل بحیث تصبح رؤیتها ص) سکونتها فی الجبا4  ن تقطع مسافات طویلۀ بسرعۀ کثیرة.) إنّها یمکنها أ3

  عین الصحیح: -38

  شۀ.وحألنّها حیوانات مت اًأزواج اب فُرادي أو) تعیش الذّئ2  ئب فکّه القوي فی صید الفریسۀ.) یساعد الذ1ّ

  یوانات األخري.قلُّ من الحصید فأ) إنّه یشبه بعض أنواع الکالب، أما قوته لل4  ید.للص خور مجتمعۀاب من بین الصمس تخرج الذئ) عند طلوع الش3ّ

  عن الذئب: أالخطعین  - 39

  أرضها مرتفعۀ و نراه بصعوبۀ هناك.) یعیش فی مناطق 2  الخشونۀ و الجرأة فیه.تاء لما یشتد البرد تزداد ) عند الش1ّ

  حیوان متوحش قوي فی صید فریسته.) هو 4  ذئاب للبحث عن الغذاء طول السنۀ.) تتجمع ال3

  ) 40ـ  42( :رفیحلیل الصو التّ ** عین الصحیح فی اإلعراب

  »:تعیش« -40

  »الذّئاب«) فعل مضارع ـ مجرد ثالثی (حروفه األصلیۀ: ع ي ش) / فعلٌ و فاعله 1

  ) للمخاطب ـ مجرد ثالثی (ماضیه: عاشت) ـ معرب / الجملۀ فعلیۀ2ٌ

  »الذّئاب«) فعل مضارع ـ للغائبۀ ـ مزید ثالثی / فعلٌ مع فاعله 3

  ثی (من باب إفعال) ـ معرب / الجملۀ فعلیۀٌ) مضارع ـ مزید ثال4

  »:تتجمع« -41

  ) للغائبۀ ـ مزید ثالثی (من باب تفعیل) ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملَۀٌ فعلیۀ1

  ل) ـ الزم / فعلٌ و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀل مضارع ـ مزید ثالثی (من باب تفع) فع2

  معرب / فعلٌ، و الجملۀ فعلیۀع) ـ للمخاطب ـ مزید ثالثی (ماضیه: جم) مضارع ـ 3

  ) مزید ثالثی (من باب تفعل، و حروفه األصلیۀ: ج م ع) ـ مجهول ـ معرب / مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ4

42- »شمتوح:«  

  ) اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم فاعل (من فعل مجرد ثالثی) ـ معرب / خبر، و الجملۀ اسمیۀ1

  ش) ـ مبنی / خبر  توح حش و مصدره:) مفرد مذکّر ـ اسم فاعل (ماضیه: تو2

  ) اسم فاعل (من فعل مزید، باب تفعیل) ـ نکرة ـ معرب / خبر و مرفوع3

  ش) ـ نکرة / خبر و مرفوعرد مذکّر ـ اسم فاعل (مصدره: توح) مف4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  لَه إلی قومه بإعزازٍ.و أرس ) أعتَقَه النَبی2    ذلک. سببِ) بدأ المزارِع یفکِّرُ فی 1

  م.المعارِضَۀ قَبلَ أَنَّ یفه) من أخالقِ الجاهلِ 4  بعد أن یتَناولَ طَعامه. ح) الحیوانُ یستَری3

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

  : الخطأعین  -44

  من نوعٍ من الغزالن.ذُ عطرٌ یتّخ ) المسک:2    المظلّۀ: حیوانٌ یمشی علی بطنه. )1

  فی وجه اإلنسان. ) الخد: عضو4  رّجل أو المرأة الکبیرة فی السن.: ال) العجوز3

  عین الصحیح فی التّرادف: -45

  األعمال: (أنکر)   أقبحتنابز باأللقاب من ال) 2  التوازن فی الطبیعۀ: (یتعدي) قّقیتح) 1

  الشّجرة: (عجین)   جذعینقر  الطّائر )4  إلی الطیر نحن فی الوکنات: (أستغیث) شکوت) إن 3

  عین ما فیه معرّف بالعلم:  -46

  ی سعید و أنا أحبه کثیراً.ک صاحب) ذل2    ه ال یغضب أبداً.) هو صابرٌ حقاً ألن1ّ

  ظلم مظلوماً ال یقدر علی الدفاع.) ال أ4    ) خلق اهللا جباالً کبیرةً بقدرته.3
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  فیه اسم المبالغۀ: لیسعین ما  -47

1 (عل سلّمتاز و هو ال یلتفت إلیئاتنا.) أستاذن2  .ی خبامۀ ألنّه یعفو عن سیا فه  

  ربی الرزاق احمنی فی المشاکل. ) یا4    أقلّ خطراً و نفقۀً. ناقالتبال ) نقله3

  عین ما فیه الشّرط:  - 48

  من یقدر علی حلّ القضیۀ الصعبۀ.) 2    ) ما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم.1

    .) من ال یعتقد األمانۀ فهو شرٌّ من البهائم4  رعتکم الکبیرة و الخضرة.عون فی مز) ما تزر3

  عین ما فیه اسم الفاعل من الفعل المزید: -49

  .) هذا الشیخ معزّز عند جمیع النّاس2    م یصدق المسلمون قوله و ترکوه.) ل1

3دامۀ.جرَّب المجرّب حلّت به النّ ) من4  رئیس هذه المنظّمۀ بسبب الخیانۀ. ) أُخرج  

  :یختلفعین المستثنی  -50

1بی.) ال یرسب فی امتحان الغد إلّا حبی2  تها إلّا الکتاب الواحد.ببالّتی أحالکتب  ) طالعت  

  إعتاق األسري إلّا القلیل منهم.) قمنا ب4  الحفلۀ إلّا أربعۀ منهم. ) حضر التّالمیذ فی3

  ))8تا انتهاي درس  5دهم (از درس )) ـ پایه یاز9و  8(دروس  2پایه دوازدهم (بخش دین و زندگی (

  با کدام عبارت شریفه ارتباط معنایی بیشتري دارد؟» این درگه ما درگه نومیدي نیست / صد بار اگر توبه شکستی باز آ«این بیت که  - 51

  »ان اهللا یحب التوابین) «2  »فَسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل) «1

  »ذنب کمن ال ذنبهالتائب من ال) «4    »یحب المتَطهرّین) «3

  تعبیر رسول خدا (ص) از پیروان امام علی (ع) در روز قیامت چیست؟ و این بیان ایشان همراه با نزول کدام آیه شریفه بوده است؟ - 52

  »هم خیر البریۀ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک«) اهل نجات ـ 2 »ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۀ«) اهل بهشت ـ 1

  »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«) اهل نجات ـ 4 »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک«) اهل بهشت ـ 3

  حکم هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -53

  گرایی در پوشش براي مردم الف) دوري از مدگرایی و تجمل

  هاي ملی ب) شرکت در جشن

  هاي اجتماعی به منظور اشاعه معارف اسالمی ج) ایجاد شبکه

  ) واجب ـ مستحب ـ مستحب4  ) واجب ـ جایز ـ واجب3  ) مستحب ـ مستحب ـ واجب2  ) مستحب ـ جایز ـ مستحب1

  ؟کند نهد و وضعیت آنان را پیش از این موهبت چگونه بیان می خداوند متعال بابت کدام نعمت الهی بر سر مومنان منت می -54

  »بعیداً اضاللً«ـ  .کند ) مبعوث کردن پیامبر که آنان را پس از تعلیم کتاب، تزکیه می1

  »ضاللٍ مبینِ«ـ  .کند ) مبعوث کردن پیامبر که آنان را پس از تعلیم کتاب، تزکیه می2

  »بعیداً اضاللً«ـ  .باشد ) ارسال رسولی که از جنس و شکل خودشان می3

  »ضاللٍ مبینِ«ـ  .باشد شکل خودشان می) ارسال رسولی که از جنس و 4

  مسلم تالوت کردند و در این آیه خداوند متعال چگونه خوانده است؟ امام محمد باقر (ع) براي بیان تاثیر توبه کدام آیه را براي محمدبن -55

  »کنید داند که چه می می«ـ » آمرزد  از رحمت الهی ناامید نباشید خداوند همه گناهان را می) «1

  »همانا او آمرزنده مهربان است« ـ» آمرزد  رحمت الهی ناامید نباشید خداوند همه گناهان را می از) «2

  »کنید داند که چه می می«ـ » بخشد پذیرد و گناهان را می اوست که توبه بندگانش را می) «3

 »ن استهمانا او آمرزنده مهربا«ـ » بخشد پذیرد و گناهان را می اوست که توبه بندگانش را می) «4

باشد و ایشان با کدام کالم خود اذعان مردم  بخش وجود نازنین رسول خدا (ص) در اتمام مأموریت و رسالت خویش می کدام عبارت قرآنی، گرمی -56

  به والیت امام علی (ع) را طلب کردند؟

  »من کنت مواله فهذا علی مواله«ـ » الیک من ربکبلغ ما انزل ) «2  »من کنت مواله فهذا علی مواله«ـ » و اهللا یعصمک من الناس) «1

  »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«ـ » بلغ ما انزل الیک من ربک) «4  »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«ـ » و اهللا یعصمک من الناس) «3
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  برکناري چنین افرادي چگونه بود؟ به بیان امام علی (ع) شایستگی تصدي حکومت از چه کسانی سلب شده است و شیوه ایشان در -57

  کنندگان ـ تصمیم قاطعانه ) گمراه2  المال ـ تصمیم قاطعانه ) غارتگران بیت1

  اندیشی یاران کنندگان ـ توجه به مصلحت ) گمراه4  اندیشی یاران المال ـ توجه به مصلحت ) غارتگران بیت3

  ه صحیح است؟ها و دالیل خاص احکام الهی کدام گزین در مورد توجه به حکمت -58

  است.  گر حقیقی مردم است پیش از خطرات هشدار داده جایی که خدا نصیحت ) از آن1

  هاي الهی کشف شده است. گیري در اجراي دستورات الهی حکمت ) مبناي تصمیم2

  توان به حکمتی از احکام پی برد. جا که علم الهی مبناي احکام الهی است نمی ) از آن3

  ختلف در فهم احکام الهی، تالشی خوب و ارزشمند است.) استفاده از علوم م4

  غصه و اندوه فراوان رسول خدا (ص) تابع کدام عامل است و این درجه از دلسوزي ایشان در هدایت مردم در کدام کالم هویدا است؟ - 59

  »هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید بدي«ـ » رنج شما براي او سخت و دشوار است) «1

  »هاي یکدیگر را پیش من بازگو نکنید بدي«ـ » آورند ی ایمان نمیاینکه برخ) «2

  »کرد زده و سرگشته را درمان می بیماران غفلت«ـ » رنج شما براي او سخت و دشوار است) «3

  »کرد زده و سرگشته را درمان می بیماران غفلت«ـ » آورند اینکه برخی ایمان نمی) «4

  هاي شیطان در ممانعت از توبه است؟ از حیله هر یک از موارد زیر مرتبط با کدام یک -60

  الف) به یک باره دیدن خود در لوث گناه

  »کنم به زودي توبه می« ب)

  »گناه کن و بعد توبه کن«ج) 

  ) به تاخیر انداختن توبه ـ نا امید کردن از رحمت الهی ـ مأیوس ساختن انسان1

  توبه  ) به تاخیر انداختن توبه ـ تسویف ـ به تاخیر انداختن 2

  گام کشاندن به سوي گناه ـ نا امید کردن از رحمت الهی ـ به تاخیر انداختن توبه به ) گام3

  گام کشاندن به سوي گناه ـ تسویف ـ مأیوس ساختن انسان به ) گام4

، چیست و رمز فالح و گو بودن کسی که با وجود ادعاي دوستی رسول خدا (ص) کینه وصی او را در دل دارد از منظور رسول خدا (ص) علت دروغ -61

  باشد؟ رستگاري چه می

  مندي از علم علی (ع) ـ بهره» علی با حق است و حق با علی) «2  ـ پیروي از امام علی (ع)» علی با حق است و حق با علی) «1

  علی (ع)مندي از علم  ـ بهره» تو از من هستی و من از تو) «4  ـ پیروي از امام علی (ع)» تو از من هستی و من از تو) «3

  باشند؟ ها پاداش چه می هاي ابدي الهی چیست و این نعمت توصیف خداوند متعال در قرآن کریم از نعمت -62

  ـ اعمال دنیوي مستمر» نه چشمی دیده نه گوشی شنیده) «2  ـ نیکوکاري بندگان» نه چشمی دیده نه گوشی شنیده) «1

  ـ اعمال دنیوي مستمر» هاست هایی که مایه روشنی چشم پاداش) «4  اننیکوکاري بندگ ـ» هاست هایی که مایه روشنی چشم پاداش) «3

باید مشخص شود کدام است » جامعه اسالمی پس از رحلت رسول خدا (ص) در چه مسیري باید حرکت کند«اولین موردي که در پاسخ به سوال  -63

 کند؟ گري همه جانبه قرآن کریم کدام فرض را در این باره باطل اعالم می و هدایت

  ) بعد از رسول خدا (ص) رهبري مسلمانان به عهده کیست؟ ـ قرآن در این باره سکوت کرده است.1

  ها را اعالم کرده است. )  بعد از رسول خدا (ص) رهبري مسلمانان به عهده کیست؟ ـ قرآن پایان تمامی مسئولیت2

  قرآن در این باره سکوت کرده است. پذیرد؟ ـ هاي ایشان پایان می ) با رحلت پیامبر (ص) کدام یک از مسئولیت3

  ها را اعالم کرده است. قرآن پایان تمامی مسئولیت پذیرد؟ ـ هاي ایشان پایان می با رحلت پیامبر (ص) کدام یک از مسئولیت )4

  باشد؟ رعایت کدام نکات در بازگشت به سوي خدا به ترتیب سبب محبوبیت نزد خدا و نزد رسول او می -64

  ) ایمان و عمل صالح به دنبال توبه ـ توبه در دوره تحول و دگرگونی2  ح به دنبال توبه ـ توبه با پشیمانی قلبی ) ایمان و عمل صال1

  توبه در دوره تحول و دگرگونی ) تکرار حقیقی و واقعی توبه ـ4  توبه با پشیمانی قلبی ) تکرار حقیقی و واقعی توبه ـ3
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  اند؟ تلقی کرده» خیال خام«دانند و ایشان کدام مورد را در امر توبه  ان توبه را چه میامام خمینی (ره) با استناد به روایات، ظرف زم -65

  تر است ـ توبه در حال اشتغال به نافرمانی خدا ) ایام جوانی که ظلمت درون اندك1

  ) تا قبل از مشاهده آثار مرگ یا خود آن ـ توبه در حال اشتغال به نافرمانی خدا2

  تر است ـ جبران گذشته با کلمه استغفار دم مرگ درون اندك) ایام جوانی که ظلمت 3

  ) تا قبل از مشاهده آثار مرگ یا خود آن ـ جبران گذشته با کلمه استغفار دم مرگ4

  هاي خویش است؟ یک از مسئولیت موالید نامبارك عدم عصمت پیامبر خدا در کدام» اعتمادي مردم به دین بی«و » گمراهی مردم در عمل کردن« -66

  ) مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی2  مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی )1

  ) والیت ظاهري ـ مرجعیت دینی4  ) والیت ظاهري ـ دریافت و ابالغ وحی3

  تر کرد و الزمه آن چیست؟ توان دل آنان را به یکدیگر نزدیک با عمل به کدام برنامه براي وحدت مسلمانان، می -67

  سات یکدیگر ـ شناخت دوستان و دشمنان واقعی مسلمانان) بازداشتن از توهین به مقد1

  اي براي شناخت سنت اهل بیت (ع) ) بازداشتن از توهین به مقدسات یکدیگر ـ تنظیم برنامه2

  ) ارتقا بخشیدن اعتقادات با استدالل ـ  شناخت دوستان و دشمنان واقعی مسلمانان3

  اي براي شناخت سنت اهل بیت (ع) نامه) ارتقا بخشیدن اعتقادات با استدالل ـ  تنظیم بر4

  توان یافت؟ مبناي حکم وجوب استفاده از وسایل ارتباط داخلی را در کدام آیه شریفه می - 68

  »افمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوانٍ خیر) «1

  »منین سبیالًلن یجعل اهللا للکافرین علی المؤ و) «2

  »عوا الرسول و اولی االمر منکمیا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطی) «3

  ...»یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً ) «4

دار حکومت اسالمی بودند و سفارش قرآن کریم براي تأسی از مقام شامخ ایشان در این مدت به مسـلمانان چـه    رسول خدا (ص) چه مدت پرچم -69

  باشد؟ می

  ) سیزده سال ـ ایمان به خدا را کثیراً مراعات کنند.2  یراً مراعات کنند.) ده سال ـ ایمان به خدا را کث1

  ) سیزده سال ـ امید به آخرت را سر لوحه کار خود قرار دهند.4  ) ده سال ـ امید به آخرت را سر لوحه کار خود قرار دهند.3

  ؟کدام استنماید و سرآغاز این کار  قرآن کریم چه کسی را به عنوان رستگار حقیقی معرفی می -70

  ـ عمل به دستورات الهی» بنیاد خود را بر تقواي الهی و خشنودي خدا نهاده) «1

  توبه از گناهان ـ» بنیاد خود را بر تقواي الهی و خشنودي خدا نهاده«) 2

  ـ عمل به دستورات الهی» هر کسی خود را تزکیه کرد) «3

  ـ توبه از گناهان» هر کسی خود را تزکیه کرد) « 4

  ؟اند ترین پایه به کار برده اي که اسالم بر آن استوار است، کدام است و ایشان چه تعبیري را براي مهم الم امام باقر (ع) دو پایه از پنج پایهبنابر ک -71

  گونه که به آن دعوت شده است. ـ به چیز دیگري دعوت نشده آن» علی خمسٍ علیِ الصالة) «1

  ه اندازه هر چهار پایه دیگر است.ـ اهمیت آن ب» علی خمسٍ علیِ الصالة) «2

  گونه که به آن دعوت شده است. ـ به چیز دیگري دعوت نشده آن» الزکاة و الصوم) «3

  ـ اهمیت آن به اندازه هر چهار پایه دیگر است.» الزکاة و الصوم) «4

  آوایی دارد؟ با کدام عبارت شریفه هم» علی مع الحق و الحق مع علی«روایت نبوي  - 72

  »بینم تو هم میبینی شنوي و آنچه را من می شنوم تو هم می گمان آنچه را من می بی) «1

  »این مرد و شیعیان او رستگارند) «2

  »باشی تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می) «3

  »ترین شما نزد خداست. این مرد بهترین شما در رعایت مساوات و ارجمند) « 4

  هولت در جلوگیري از گناهان اجتماعی به ترتیب تابع چه عواملی است؟صعوبت و س -73

  هاي اساسی و زیربنایی نتیجه ماندن اقدامات دلسوزان ـ فعالیت ) بی1

  هاي اساسی و زیربنایی هاي مالی و جانی بزرگان ـ فعالیت ) از دست رفتن سرمایه2

  در برابر گناهاننتیجه ماندن اقدامات دلسوزان ـ حساسیت اولیه مردم  ) بی3

 هاي مالی و جانی بزرگان ـ حساسیت اولیه مردم در برابر گناهان ) از دست رفتن سرمایه4
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  در شرایطی خاص چه بود؟» انّما ولیکُم اهللاَ و رسولُه و الَّذینَ آمنوا الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ و  یؤتونَ الزکاةَ و هم راکعوِنَ« دلیل نزول آیه شریفه  -74

  زمان خود را بشناسند.  ) مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) و حتی در عصر غیبت امام و ولی1

  شوند. ) امام علی (ع) و یازده فرزند ایشان به عنوان جانشین راستین رسول خدا (ص) معرفی می2

  ) حاضران اعالم والیت امام علی (ع) را به غایبان برسانند و با ایشان بیعت کنند.3

  طور کامل مرتفع گردد. کتمان والیت امیرالمومنین (ع) به ) امکان4

 امیه در این راستا چه بود؟ دیدگاه قرآن کریم، در مورد شراب و قمار چیست و عملکرد عمومی جامعه در زمان بنی -75

  ) دو گناه بزرگ و زیان علی اال الطالق براي مردم ـ نسیان قبح این دو عمل1

   الطالق براي مردم ـ زشت دانستن ارتکاب به آن دو) دو گناه بزرگ و زیان علی اال2

  آلود براي مردم ـ نسیان قبح این دو عمل ) عوامل سودآور و گناه3

  آلود براي مردم ـ زشت دانستن ارتکاب به آن دو ) عوامل سودآور و گناه4

 کتاب کار)) 2و درس  2ه یازدهم (درس ))/ پای79تا انتهاي (صفحه  3) ـ درس 61از (صفحه  2(پایه دوازدهم (درس زبان انگلیسی 

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- Think of being an astronaut; what ..................... you do? 

1) would 2) will 3) did 4) can 

 

77- Imagine ..................... next to an ocean where there are a lot of trees! Wouldn’t that be wonderful? 

1) living 2) to live 3) that live 4) yourself to live 

 

78- He’s really looking forward ..................... to your birthday party. Can I bring him with me? 

1) to inviting 2) to invite 3) to being invited 4) to be invited 

 

79- She’s been watching TV since the guests ..................... . They may think that she isn’t polite. 

1) have arrived 2) arrived 3) were arriving 4) were arrived 

 

80- Healthy eating is much ..................... these days, and several books have been published to meet growing 

popular interest. 

1) directed 2) discussed 3) balanced 4) predicted 

 

81- When I asked him where Ali had gone he said he didn’t have a ..................... .  

1) wisdom 2) scale 3) format 4) clue 

 

82- Your car’s in good condition but you should ..................... the spare tyre. 

1) deliver 2) transfer 3) replace 4) convert 

 

83- Problems occasionally arise when individuals ..................... a great deal of refined sugar because this is fuel food 

that has no B vitamins at all.  

1) transmit 2) convert 3) monitor 4) consume 

 

84- He wanted to have a ..................... of income after his retirement; until then he wouldn’t require additional money. 

1) source 2) demand 3) commerce 4) resource 

 

85- In October 1995, the potato became the first vegetable to be grown in space. The technology was developed with 

the goal of feeding astronauts on long space voyages, and eventually feeding future space ..................... .  

1) volumes 2) colonies 3) treasures 4) issues 

 

86- You can ..................... the Web daily for ideas and download interesting articles from newspapers, magazines, etc. 

1) browse 2) surround 3) renew 4) replace 
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87- There is a Chinese proverb which states that if you want your children to enjoy a quiet life, let them 

..................... a little hunger and a little cold. 

1) infect 2) claim 3) vibrate 4) suffer 

 

Part B: Cloze Test 

Although buses have always been most significant as a means of city transport, their field of operation began to 

extend to rural areas. In Britain, a large …(88)… of rural buses was developed, and by the 1950s, …(89)… was 

the maximum time for bus travel, almost every village had a regular bus service. However, as more and more 

people received private cars, bus travel dropped …(90)… . Inter-city bus services …(91)… many passengers 

following the cutback in railway …(92)… from the 1960s onwards. Local community bus services, however, 

particularly in remote country areas, have been seriously reduced.  

 

88- 1) project 2) network 3) volume 4) source 

 

89- 1) which 2) when 3) it 4) there 

 

90- 1) briefly 2) deeply 3) sharply 4) specifically 

 

91- 1) woke up 2) picked up 3) looked up 4) turned up 

 

92- 1) processes 2) phases 3) successes 4) services 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1:  

Astronauts are people who travel in space. The word “astronaut” means “star traveller”. The Russians call 

such people “cosmonauts”. A Russian cosmonaut, Yuri Gagarin, was the first person to journey into space, 

travelling once around the Earth on 12 April 1961 in an orbit that lasted about 90 minutes. The first American 

astronaut to circle the Earth was John Glenn, who made a three-orbit journey in February 1962.  

The early space missions were dangerous, for no one knew at the time how human beings would bear the 

stresses of space flight. Today manned space flight has become almost routine. Astronauts regularly fly into 

space and are able to remain there for months at a time without suffering permanent harm. But dangers still 

exist. Several Russian and United States spacemen have died over the years. One of the worst disasters was in 

1986, when seven United States astronauts died as their space shuttle Challenger exploded shortly after lift-off.  

The early manned spacecraft, such as Mercury, Gemini, and Apollo in the United States and Vostok in Russia, 

were small and had restricted crew rooms. Also they could be used only once. The Russians use relatively small 

“once-only” craft called Soyuz to carry their cosmonauts to and from orbit. In orbit, however, the cosmonauts 

find larger accommodation in a space station known as Salyut. American astronauts now travel into space in 

the space shuttle. They fly in a delta-winged orbiter, which looks much like an airliner.  

 

93- The passage mainly deals with ..................... .  

1) a brief history of space travel  

2) risks involved in space travel 

3) a comparison between early spaceships and modern ones 

4) the competition between Russia and the U.S. in space travel 

 

94- The first human space flight ..................... .  

1) was made in one spring in the 20th century 

2) took about 90 minutes from and to the Earth  

3) was a failed mission in that it involved a one-orbit journey 

4) was made by the same person who made the second journey in 1962 

 

95- All of the following are the names of some spaceships EXCEPT ..................... .  

1) Soyuz 2) Mercury 3) Apollo 4) Salyut 
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96- It can be understood from the passage that the failure of the spacecraft Challenger is referred to as the worst 

space disaster because of ..................... . 

1) the expense of building the spaceship 2) its explosion earlier than predicted  

3) the number of people who lost their lives  4) its highly important space mission 

Passage 2:  

To obtain power from the sun’s rays is to use nuclear power developed at no expense in a laboratory 93 million 
miles away. For the bright energy of the sun is maintained by nuclear transformation of chemical elements 
occurring in the sun’s interior at temperatures of many million degrees, and at pressures of many million 
atmospheres. The resources of Solar power are enormous. If 100 percent efficiency could be secured in the 
transformation of radiant solar energy into mechanical work, a horsepower per square yard of ground surface 
would be available under cloudless skies. The expense of collecting solar energy still prevents its competition 
with the usual power sources. Yet, unless the vague promise of safe thermonuclear power from oceans becomes 
realized, solar power must supply the enormous and growing requirements of children within two centuries. 
Because the ground sources (coal, oil and uranium) may be used up soon, they will become more costly than 
solar power.  
 

97- According to the reading, what do we need to produce solar energy? 
1) thermonuclear power sources 2) a constant resource of chemicals  
3) something like a laboratory millions of miles away 4) a cloudless sky at temperatures of enormous degrees 
 

98- The writer points out that solar energy is not used on a large scale ..................... .  
1) though it is clean and safe 
2) because the expense of controlling it is enormous 
3) because it can create some dangers to the environment 
4) since it is costly and less cost-effective than other sources of energy 
 

99- Which of the following is the best topic for the reading? 
1) Solar Energy: an Impossible Energy Source 2) Solar Energy: Facts and Realities 
3) Expenses of Using Solar Energy 4) Different Sources of Energy 
 

100- According to the reading, an alternative to solar energy can be ..................... .  
1) ocean thermonuclear power 2) energy from fossils 
3) radiant energy  4) nuclear power 
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101-   

 

  
  

  

  

    ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )22/12/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونحث حث مبمب

   

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )14تا انتهاي درس  10) ـ یازدهم (از درس 14تا انتهاي درس  12دوازدهم (از درس   فارسیفارسی

 )6و  5) ـ یازدهم (دروس 52تا انتهاي صفحه  4و درس  3دوازدهم (درس   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   نسانی) نسانی) زبان عربی (عمومی ازبان عربی (عمومی ا

 )9تا انتهاي درس  7) ـ یازدهم (از درس 9و  8هاي  دوازدهم (درس  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 )12تا انتهاي درس  9) ـ یازدهم (از درس 10و  9دروس  2دوازدهم (بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب کار) 3و درس  3ـ یازدهم (درس  88تا انتهاي صفحه  3س در  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 ) 2و فصل  1درس  1) ـ یازدهم (فصل 5دوازدهم (فصل   ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 )7و  6هاي  ) ـ یازدهم (فصل6دوازدهم (فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 7و  6فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)
تا ابتداي مدل اتمی  4اي فصل ـ فصل از ابتداي بازتاب موج تا انته 3دوازدهم (فصل 

 تا ابتداي القا) 3رادرفورد ـ بور) ـ یازدهم (فصل 

  شیمیشیمی
(تا  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3دوازدهم (فصل 

 ) تا انتهاي فصل)75از ابتداي غذاي سالم (صفحه  2)) ـ یازدهم (فصل 100صفحه 

  حسابانحسابان
)) ـ یازدهم 126الی  84(صفحه  1درس  5/ فصل  3و  2دروس  4دوازدهم ( فصل 

 )170الی  118صفحه  7و  6)) ـ دهم (فصل 90الی  71(صفحه  3(فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 3) تا انتهاي فصل، فصل 50از ابتداي سهمی (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1درس 

 3و فصل  47از ابتداي معرفی یک نماد صفحه  2درس  2یاضیات گسسته: فصل ر

  )62تا ابتداي مربع التین (صفحه  1درس 

   3: فصل 2هندسه 

 4و  3آمار و احتمال: فصل 

  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)
تا ابتداي طیف  5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4دوازدهم (فصل 

 )3خطی) ـ یازدهم (فصل 

  ضی و آمارضی و آمارریاریا
 2) ـ یازدهم (فصل 1درس  3) و فصل 69از ابتداي (صفحه  2درس  2دوازدهم (فصل 

 )1درس  3و فصل  3درس 

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدهم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 5و  4بخش   اقتصاداقتصاد

  10ـ  7ـ  4ـ  1دروس ) ـ یازدهم: 9و  8دوازدهم (دروس    علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )15تا انتهاي  11) ـ یازدهم (از درس 8و  7دوازدهم (دروس   شناسیشناسی  جامعهجامعه

 )14تا انتهاي  10) ـ یازدهم (از درس 9و  8دوازدهم (دروس   تاریخ تاریخ 

 )10تا انتهاي  7) ـ یازدهم (از درس 5دوازدهم (درس   جغرافیاجغرافیا

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
)) ـ فلسفه یازدهم 77تا آخر صفحه  59ه (از صفح 9و  8فلسفه دوازدهم (دروس 

 10و  9) ـ منطق دهم: دروس 10و  9(دروس 

 8و  7دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  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  اصیزبان عربی اختص  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:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

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

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

 

  
  

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

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//11جمعه جمعه 
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   »0«صفحه                                                                  (ویژه مهر، فرهیخته و شعب شهرستان)اي اول  آزمون دورهـ انسانی دفترچه 
  

  

  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  زاده ـ افضل اکبريرقیه   و آمار ریاضی

  ناز گلپایگانی پري  اقتصاد

  خلیلی ـ نبرانع 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 یمهدیه کیمیای  مسئول دفترچه

  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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 ))2تا انتهاي درس  2فصل ( ) ـ یازدهم)80تا ابتداي فعالیت صفحه  1(درس  3) فصل 2(درس  2فصل ( (دوازدهم  و آمار ریاضی

  جمله نهم کدام است؟  ،5اولو جمله  2در یک دنباله حسابی با اختالف مشترك  -101

1(3    2 (11  3 (9   4(8    

 باشد. اختالف مشترك این دنباله کدام است؟  می 12برابر  هفتم از جمله سومدر یک دنباله حسابی، اختالف جمله  -102

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

 صورت جمله هفدهم کدام است؟ باشد. دراین می 5و جمله هشتم برابر  1در یک دنباله حسابی، جمله پنجم برابر - 103

1 (32   2(9    3(16    4 (23  

 اول کدام است؟ باشد، جمله  می 2باشد. اگر اختالف مشترك این دنباله برابر  می 60جمله اول برابر  10در یک دنباله حسابی، مجموع  -104

1 (5  2(3    3(6    4 (8  

گاه تعـداد جمـالت    باشد، آن 80باشد. اگر مجموع تمام جمالت این دنباله برابر  می 1و جمله آخر برابر 3جمله اول برابر  ،در یک دنباله حسابی - 105

 کدام است؟

1 (160  2 (40  3 (80  4 (20  

در دنباله حسابی با اختالف مشترك -106
1

7
 باشد. جمله هشتم این دنباله کدام است؟  می 55جمله اول برابر  22مجموع ، 

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

,در دنباله حسابی - 107 , ,
5 3 1

2 2 2
  جمله اول کدام است؟ 16مجموع  

1(80    2 (120  3(95    4 (160  

در یک دنباله هندسی با جمله اول -108
1

3
  ، جمله چهارم کدام است؟3و نسبت مشترك  

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

ی با نسبت مشتركضابطه بازگشتی یک دنباله هندس -109
1

2
 کدام است؟  3و جمله اول 

1(n na a   13    2(n na a  1
1

2
    3(n na a  1 3    4(n na ( )a 1

1

2
    

 باشد. جمله عمومی دنباله کدام است؟ می 1و جمله پنجم برابر  27در یک دنباله هندسی جمله هشتم برابر -110

1(n
na ( )   31    2(n

na ( )   31    3(n
na ( )   53    4(n

na ( )   53    

 کدام است؟ رو  نسبت مشترك دنباله هندسی روبه -111

, , , , 
5 1 1 1

2 2 10 50
    

1 (3  2(
1

5
    3 (5  4(

1

3
    

nدر دنباله با رابطه بازگشتی -112 na a  1
1

4
 ، نسبت جمله نهم به جمله یازدهم کدام است؟

1 (16  2(
1

16
    3 (4  4(

1

4
    

 ؟باشد می 32در دنباله هندسی مقابل جمله چندم برابر  -113

, , , ,
1

1 2 4
2

   

  ) ششم  4  ) پنجم 3  ) هفتم 2  ) هشتم 1
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 آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه                                                                    »2«صفحه 

 محل انجام محاسبات

 

 هاي هندسی زیر، یک دنباله هندسی کاهشی است؟  یک از دنباله کدام - 114

1(n
na ( )    15 2    2(n

na ( )    11 1

2 3
    3(n

na ( )  11
4

7
    4(n

na ( )  12 3    

در یک دنباله هندسی جمله پنجم برابر -115
1

81
 باشد. نسبت مشترك کدام است؟  می 1و جمله اول برابر 

1(
1

9
    2(

1

3
    3 (3   4 (9   

در تابع - 116

x x

f (x) x x

x x

   


     


 
2

2 1 1

1 1 2

3 2

f، مقدار ( ) f ( ) f ( )  2 2  کدام است؟ 

1(9    2 (6  3(5    4 (3   

fاگر -117 {( , m ) , ( , n )}   1 1 3 mگاه تابعی همانی باشد، آن 3 n  کدام است؟ 

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

 است؟ نادرستچند مورد از موارد زیر در مورد تابع پلکانی و عالمت  -118

  . در هر ضابطه مقدار تابع عددي ثابت استاي است که  الف) تابع پلکانی، تابعی چند ضابطه

)signب) )  3 1   

  ت برابر کل اعداد حقیقی است. پ) برد تابع عالم

   3) 4  1) 3  ) صفر2  2) 1

]حاصل -119 / ] [ / ] [ / ]2 3 1 8 3    ) کدام است؟[  عالمت جزء صحیح)   [

   2    3(1    4 (1)2  ) صفر1

  نمودار مقابل مربوط به کدام گزینه است؟  -120

 

1(y | x | 2    

2(y | x | 2    

3(y | x |  2    

4(y | x | 2       

  

  )4و  3بخش ( اقتصاد

  است؟ »توسعه«به جاي اصطالح  »پیشرفت«کدام گزینه علت جایگزین شدن اصطالح  -121

  تاریخ و فرهنگ و ... توجه الزم دارد. ،هاي بومی و محلی کشورها تفاوت ) برخالف پیشرفت، توسعه به طور معمول به1

  جانبه اشاره دارد. اما پیشرفت مشخصاً به روند رشد همه ،ها وجود دارد ) در توسعه امکان تنوع در الگوها و قبل از آن شاخص2

  شرفت با اشاره به کلیات جایگزین توسعه شده است.پی جغرافیایی و ... را مدنظر دارد اما) توسعه ابعاد تاریخی، انسانی، دینی، 3

  افتد. میاما در توسعه این اتفاق  د؛شو احدي براي همه کشورها توصیه نمی) در مفهوم پیشرفت، الگوي و4

  است؟ »توسعه«کدام گزینه مصداق  -122

  نیز داللت دارد.دیگري ) در کنار افزایش تولید بر تغییرات و تحوالت کیفی 1

  مدت نیز کامالً مشهود است. تنها در بلندمدت بلکه در کوتاه ) نتایج آن نه2

  دهد. اي معین، نسبت به دوره قبل افزایش یابد، توسعه رخ می میزان واقعی تولید در دوره لزوماً اي که ) در جامعه3

  در یک کشور است. هاي توسعه ) افزایش ظرفیت تولیدي ناشی از افزایش سطح زیر کشت و یا توسعه مراکز تولیدي از نشانه4
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  دهد، با توجه به آن: جدول مقابل وضعیت توزیع درآمد مربوط به کشوري را در طول یک سال نشان می -123

  ترتیب کدام است؟ به و هفتم پنجم الف) سهم دهک

  چقدر است؟جامعه به سی درصد پایین ب) سهم بیست درصد باالي جامعه 

  

  

  

x) الف)1 5 10 ،x 7   6/3ب)  8

x)) الف2 5 8  ،x 7   6/3ب)  10

x) الف)3 5 10 ،x 7   27/0ب)  11

x)) الف4 5 9 ،x 7   27/0ب)  9

  

  

  

  ؟نیست »رفاه اجتماعی«دهنده  تشکیلکدام گزینه از موارد  -124

  ) سالمت جسم و روح افراد جامعه4  ) از بین بردن فقر نسبی3  ) رضایتمندي و شادکامی2  هاي اجتماعی ) کاهش نابهنجاري1

  تر است و چرا؟ با توجه به نمودار زیر وضعیت توزیع درآمد در کدام سال ناعادالنه -125

  
  دهد که عدد پایینی است. % را نشان می16دهم عدد ـ زیرا نسبت دهک اول به دهک  59) سال 1

  آید. تقسیم دهک دهم به دهک اول عدد پایینی به دست می زیراـ  89) سال 2

  دهد. درصد است که عدد باالیی را نشان می 25ـ زیرا نسبت دهک اول به دهم معادل  62) سال 3

  دهد. می ـ زیرا نسبت دهک دهم به اول باالترین عدد را نشان 58) سال 4

  در بحث اشتغال کامل کدام گزینه صحیح است؟ -126

  یند تولید را دارند.راشود که در آن همه افراد یک جامعه امکان شرکت در ف ) اشتغال کامل به وضعیتی اطالق می1

  ) در کشوري که اشتغال کامل نیروي کار وجود داشته باشد، نرخ بیکاري صفر است.2

  کنند. ها براي مقابله با بیکاري و مهار آن تالش می ار سوء اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت) در جوامع امروزي، به دلیل آث3

  ) وظیفه دولت در رفع مشکل بیکاري به معناي این است که به بیکاران کار دهد و مستقیماً در بخش دولتی اشتغال ایجاد کند.4

  کند؟ صاد اشاره میگذاري و حکمرانی در اقت کدام گزینه به وضع مقررات، سیاست -127

  کند. گذاري می ها سرمایه شوند به ناچار در آن زمینه گذاري در آن نمی هایی که در بخش خصوصی حاضر به سرمایه ) دولت در زمینه1

  گیرد. جنگ تحمیلی دولت به ناچار مالکیت و اداره برخی واحدهاي صنعتی و تولیدي را بر عهده می هایی همچون ) در زمان2

  کند. ا در نظر گرفتن تصویري از آینده اقتصاد و مشخص کردن اهداف آن، فعالیت اقتصادي جامعه را به سمت موردنظر خود هدایت می) دولت ب3

  شود. دار می برداري از برخی منابع و معادن را خود عهده ) گاهی دولت به تولید و عرضه بعضی کاالها مایل است و بهره4

 3  سهم دهک اول

  4  سهم دهک دوم

  5  سهم دهک سوم

  6 سهم دهک چهارم

  x5 سهم دهک پنجم

  9 سهم دهک ششم

   x7 سهم دهک هفتم

  13 سهم دهک هشتم

  20 سهم دهک نهم

  22 سهم دهک دهم

  % درآمد ملی100 % جمعیت کشور100
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  گویند؟ کند، چه می هش نوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي اعمال میهایی که دولت براي کا به سیاست -128

  هاي ثابت اقتصادي ) سیاست4  هاي پولی ) سیاست3  هاي تثبیت اقتصادي ) سیاست2  هاي مالی ) سیاست1

  ....................شرایط گرفتار  هاي مالیاتی خود را کاهش داده است. جامعه در این در کشوري فرضی دولت مخارج جاري یا عمرانی خود را افزایش و پایه - 129

  ) رکود تورمی4  ) فزونی تقاضا بر عرضه3  ) تورم2  ) رکود1

  ها را با حرف (غ) نشان دهید. صحت هر یک از موارد زیر را با حرف (ص) و رد آن - 130

  الف) امروزه در بیشتر کشورها مجلس نمایندگان وظیفه تنظیم بودجه ساالنه کشور را به عهده دارند.

  االجراست. هاي دولتی الزم شود که در تمامی دستگاه س از تصویب الیحه بودجه در مجلس شوراي اسالمی، این الیحه به قانون بودجه تبدیل میب) پ

الیحـه  «شـود،   پ) متن پیشنهادي بودجه را، که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقـدیم مـی  

  مند.نا می» بودجه

  شود. مشخص می» تفریغ بودجه«بینی شده و درآمدهاي واقعی وصول شده در سندي به نام  ت) تفاوت مخارج پیش

  داري در وزارت اقتصاد و امور دارایی است و مدیر کل آن وزیر اقتصاد است. ث) اداره کل خزانه

  صحیحـ  غلطـ  صحیحـ  غلطـ  صحیح) 2  صحیحـ  غلطـ  صحیحـ  غلطـ  غلط) 1

  غلطـ  صحیحـ  غلطـ  صحیحـ  صحیح) 4  غلطـ  غلطـ  صحیحـ  صحیحـ  غلط) 3

  صحیح است؟ »استقراض دولت«کدام گزینه در مورد  -131

  کند. ) اگر منابع درآمدي، تکافوي هزینه دولت را نکند، دولت براي جبران کسري بودجه استقراض می1

  تواند از داخل کشور استقراض کند. میهایش بیشتر از درآمدش شود فقط  ) دولت در زمانی که هزینه2

  برند. هاي مختلف انجام شود و در هر دو حال مردم و دولت نفع می گذاري هاي جاري یا سرمایه تواند براي تأمین هزینه استقراض می )3

  است.) بهترین راه استقراض، قرض گرفتن از مردم با خرید اوراق مشارکت و بدترین نوع آن استقراض از خارج کشور 4

  هر یک از جمالت زیر به کدام مسئله اشاره دارد؟ -132

  الف) در این نوع مالیات، امکان انتقال بار مالیاتی به دیگران کمتر است.

  شود. ها، حفظ زیبایی شهر و... پرداخت می ب) این نوع مالیات بابت خدماتی چون آسفالت خیابان

  ست و امکان انتقال بار مالیاتی بسیار زیاد است.کننده نهایی آن مشخص نی پ) در این نوع مالیات پرداخت

  ) الف) مالیات بر ارزش افزوده ـ ب) عوارض ـ پ) مالیات مستقیم1

  مالیات غیرمستقیمپ) ) الف) مالیات بر ارزش افزوده ـ ب) حقوق و عوارض گمرکی ـ 2

  ) الف) مالیات غیرمستقیم ـ ب) عوارض شهرداري ـ پ) مالیات مستقیم3

  یات مستقیم ـ ب) عوارض ـ پ) مالیات غیرمستقیم) الف) مال4

  یابد؟ گیري، شفافیت مالیاتی افزایش و انگیزه فرار مالیاتی کاهش می در کدام نوع مالیات - 133

  ) مالیات بر نقل و انتقاالت دارایی4  ) مالیات بر ارزش افزوده3  ) مالیات با نرخ تصاعدي2  ) مالیات با نرخ ثابت1

میلیـون   8میلیون تومان درآمد و خالص درآمد خانم زرباف با درآمدي معـادل   12آقاي کریمی با  با توجه به جدول مالیاتی زیر، مالیات پرداختی -134

  ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ تومان به

1 (, ,11 ,ـ 800000 ,7 600 000  

2( , ,1 200 ,ـ 000 ,7 600 000  

3( , ,11   400000,ـ 800000

4( , ,1 200   400000,ـ 000

,درآمدهاي تا ,3 000   %3تومان با نرخ  000

,درآمدهاي تا ,8 000   %5تومان با نرخ  000

,درآمدهاي تا ,11 000   %7تومان با نرخ  000

,درآمدهاي تا و بیشتر از ,14 000   %10تومان با نرخ  000
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  اي دولت کدام است؟ چرا؟ هاي سرمایه ترین نوع از هزینه مهم - 135

  هاي اقتصادي بسیار ضروري است. دن سایر فعالیتهاي زیربنایی ـ زیرا براي تقویت توان اقتصادي کشور و به ثمر رسی گذاري ) سرمایه1

  شود. ها و کسب استقالل اقتصادي فراهم نمی گذاري هاي اجتماعی ـ زیرا بدون داشتن نیروهاي متعهد و متخصص، انجام سایر سرمایه گذاري ) سرمایه2

  شود. ها و صنایع مهم، خدمات و کاالهاي نهایی موردنیاز فراهم نمی رخانهگذاري و عدم ایجاد و استقرار کا گذاري بهاي مولد ـ زیرا بدون این سرمایه ) سرمایه3

 یابد. نیروهاي انسانی یک کشور باال باشد، آن کشور به رفاه و خودکفایی اقتصادي دست می دانشهاي فرهنگی ـ زیرا اگر فرهنگ و  گذاري ) سرمایه4

  ))12ـ  9ـ  6ـ  3هم (دروس ) ـ پایه یازد8و  7پایه دوازدهم (دروس ( علوم و فنون ادبی

  شعر فارسی معاصر است؟ ۀچهارگانیک از ادوار  مربوط به کدام» اجتماعی یا شعر نو حماسی سمبولیسم«رواج  -136

  اول ةدور) 4  چهارم ةدور) 3  دوم  ةدور) 2  سوم ةدور) 1

  درستی جاهاي خالی متن زیر را کامل کند؟ تواند به موارد کدام گزینه می - 137

اوست که در  ....................سراید. اوج سخن پروین در  می ....................، به روانی و لطافت شعر ....................ر قصیده به سبک پروین اعتصامی د«

  »توجه دارد. ....................و  .................... ةها به شیو آن

  رو ـ انوري ـ غزلیات ـ حافظ ـ سعدي) ناصرخس2  ) انوري ـ مولوي ـ قطعات ـ سعدي ـ حافظ1

  ) سعدي ـ ناصرخسرو ـ قطعات ـ جامی ـ انوري4  ) ناصرخسرو ـ سعدي ـ قطعات ـ انوري ـ سنایی3

  نویسی و نثر داستانی را به معناي نوین آن، چه کسانی و با چه نوع آثاري ایجاد نمودند؟ هاي گرایش به رمان زمینه -138

  هاي خیالی زاده و محمد باقر میرزا خسروي ـ سفرنامه ) سید محمد علی جمال2  هاي تاریخی ـ نمایشنامه) مرتضی مشفق کاظمی و حسن مقدم 1

  هاي تاریخی اي و مرتضی مشفق کاظمی ـ نمایشنامه العابدین مراغه ) زین4  هاي خیالی اي ـ سفرنامه العابدین مراغه ) عبدالرحیم طالبوف و زین3

  دام گزینه آمده است؟ترتیب در ک نوع ادبی آثار زیر، به -139

  »پرمالل، مدیر مدرسه، ظهر روز دهم دهکدةخسی در میقات، «

  ) رمان ـ رمان ـ داستان بلند ـ داستان کوتاه2  شعري منظومۀ) داستان بلند ـ رمان ـ رمان ـ 1

  شعري منظومۀ) سفرنامه ـ رمان ـ داستان بلند ـ 4  شعري منظومۀ) سفرنامه ـ داستان کوتاه ـ رمان ـ 3

ها  نیرومندي از ادب انقالب را ادامه دادند و سبک آن شاخۀانقالب هماهنگ شده و  تازةها و مفاهیم  ام گروه از شاعران و نویسندگان، با ارزشکد -140

  چه بود؟

  آبادي ـ نوین ) حسین منزوي، هوشنگ ابتهاج، محمود دولت2  پور، سید حسن حسینی، نصراهللا مردانی ـ تلفیقی ) قیصر امین1

  ) سید حسن حسینی، حمید سبزواري، سلمان هراتی ـ نوین4  ن هراتی، علیرضا قزوه، حسین منزوي ـ تلفیقی) سلما3

  اند؟ نویسندگان آثار زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده - 141

  »ضیافت ـ ظهور ـ دالویزتر از سبز ـ آتش خاموش«

  ) سید مهدي شجاعی ـ علی مؤذنی ـ سید مهدي شجاعی ـ سیمین دانشور1

  ) علی مؤذنی ـ محمدرضا سرشار ـ سید مهدي شجاعی ـ سیمین دانشور2

  ) سید مهدي شجاعی ـ علی مؤذنی ـ علی مؤذنی ـ سیمین دانشور3

  ) سید مهدي شجاعی ـ علی مؤذنی ـ محمدرضا سرشار ـ جالل آل احمد4

  ترتیب خالق کدام اثر دیگر نیز هستند؟ پدیدآورندگان آثار زیر، به -142

  »راعی برّة گمشدةها ـ  آفتاب ـ همسایه کوچۀنامه ـ در  راه آب شهري چون بهشت ـ«

  هاي دردار ـ آینه 62) سووشون ـ تلخ و شیرین ـ خواب ارغوانی ـ زمستان 1

  62) دید و بازدید ـ یکی بود یکی نبود ـ مهاجر کوچک ـ زمین سوخته ـ زمستان 2

  62ـ زمستان  ) سووشون ـ شوهر آهو خانم ـ اگه بابا بمیره ـ زمین سوخته3

  هاي دردار ) سووشون ـ تلخ و شیرین ـ تنفس صبح ـ زمین سوخته ـ آینه4
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  است؟ نادرستکدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات  -143

  کند. هاي روستاي زادگاهش یاد می ت و زیباییلااز اص» بابایه سالم حدیر« منظومۀ) شهریار در 1

  تثبیت شد. 1316در سال » انهافس« منظومۀ) جریان نوگرایی شعري نیما با سرایش 2

  هاي این دوره حاکم شد. ) اضطراب سیاسی بر اغلب داستان1342گیري دوران مقاومت (پس از خرداد  با شکل) 3

  »غزل ـ مثنوي«در قالب شعري ایجاد شد. از جمله در  هایی هاي اول انقالب، نوآوري با بیشتر شدن اقبال به شعر نیمایی، پس از سال) 4

  کدام گزینه از جالل آل احمد است؟ تمام آثار -144

  بال پردن ) خسی در میقات، از این اوستا، بی2  ) سه تار، خسی در میقات، آخر شاهنامه1

  ) طوفان در  پرانتز، سه تار، زیارت4    زده، زیارت تار، ارزیابی شتاب  ) سه3

  وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ -145

  »امعا برآورمز  کار حجیم سبعه الوان چو کافران / سبعۀچند از نعیم «

  ) مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن4  ) مفعولُ فاعالت مفاعیلُ فاعلن3  ) مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلُن2  ) مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن1

  است؟» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«کدام بیت بر وزن  -146

  کنند ست که تقریر می مشکل حکایتی) گویند رمز عشق مگویید و مشنوید / 1

  زدگان / بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند ندان صبوحی) به صفاي دل ر2

3ی سجها خبر نبود ز راه و رسم منزل اده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی) به م  

  ) نصیب ماست بهشت اي خداشناس برو / که مستحق کرامت، گناهکارانند4

  کار رفته است؟ به» قلب«زنی در کدام بیت اختیار و -147

  ][تشویر= اضطراب،شرمندگی،اشاره ) خاقانی ار ز خدمت مهد تو دور ماند / عمرش به خرده در سر تشویرآن شده1

  ي) اي حرم تو از کرم بیت حرام خسروان / چون سخن من از نُکت سحر حالل خاطر2

  د تا بردت به داوري؟) بر دل خاقانی اگر داغ جفا نهی چه شد؟ / او ز سگان کیست خو3

  دار / کعبه همچو خوان عیسی عید ایشان آمده ) فاقه پروردان چو پاکان حواري روزه4

  شود؟ مشاهده می» بلند بودن هجاي پایان مصراع و ابدال«در کدام بیت اختیارات وزنی  -148

  ) صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان / که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد1

  یرت عاشقان تو نعره زنان که رو میاغ) آمد دوش مه که تا سجده برَد به پیش تو / 2

  ) نه هر که چهره برافروخت دلبري داند / نه هر که آینه سازد، سکندري داند3

  کند مدد سرشک من، در عدن نمی ) دست خویش جفا مکن آبِ رخم که فیض ابر / بی4

  ذکر شده است؟ نادرستوزن کدام بیت در مقابل آن  -149

  خادمانش بر دو طفالنند اتابک، و آن دو را / گاهواره بابل و مولد خراسان آمده (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن)) 1

  ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان (مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن) کجا رفتند آن تاجوران اینک؟ / ز ) گفتی که2

  / پیش سنانت کز اوست قصر ممالک متین (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) گل شود گنبدة) گنبد نیلوفري 3

  تشنه شدن نتوان (مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن) ) این بحر بصیرت بین بی شربت از او مگذر / کز شطّ چنین بحري لب4

  :جز بهکار رفته است؛  به» تشبیه«در همه ابیات  - 150

  ) از جور تو آفتاب عمرم / باالي سرآمدست، فارحم (رحم کن)2  دمیدم آتش غم ) دانی ز چه سرخ رویم، ایراك / بسیار1

  ) تف علَم تو در دم صبح / بر بیرق شام سوخت پرچم4  یاري زال و پرّ عنقا / بر خصم ظفر نیافت رستم ) بی3

  :جز بهابیات یکسان است؛  همۀتعداد تشبیه در  -151

  خور، ز خوان کس مخور وار از خود غذا می / شمع ) تا کی از پرز کسان روزي خوري همچون چراغ1

  ) شهنشهی که به صحرا نسیم انصافش / ز زهر دردم افعی عیان کند تریاق2

  ) مرا دل گفت: گنج فقر داري در جهان منگر / نعیم مصر دیده کس، چه باید قحط کنعانش؟3

  اناناشتر بر دست سارب ود را تسلیم عشق کردم / همچون زمام) من اختیار خ4
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  :جز بهدر همه ابیات، تشبیه و کنایه به کار رفته است؛  -152

  ) تو نه مرد گل بستان امیدي سعدي / که به  پهلو نتوانی به سر خار برفت1

  ست ) سر مویی نظر آخر به کرم با ما کن / اي که در هر بن موییت دل مسکینی2

  ) مرکب سودا جهانیدن چه سود؟ / چون زمام اختیار از دست رفت3

  ) همچون درخت گندم باش از براي فرض / گه راست گه خمیده و جان بسته بر میان4

  ؟نداردکدام آرایه در بیت زیر وجود  - 153

  »تشگ زده به سر میقلم، سودا / فتاد و چون من سودا ز شوق روي تو اندر سر«

  استعاره) 4  کنایه) 3  تشبیه) 2  تلمیح) 1

  ت؟در کدام بیت استعاره و کنایه به کار رفته اس -154

  اي / صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست ) اي که شمشیر جفا بر سر ما آخته1

  ) قوي به چنگ من افتاده بود دامن وصل / ولی دریغ که دولت به تیزچنگی نیست2

  ) نه خود اندر زمین نظیر تو نیست / که قمر چون رخ منیر تو نیست3

  درمان تو نیست هآمد که مرا چار) دردي از حسرت دیدار تو دارم که طبیب / عاجز 4

  در ابیات کدام گزینه آمده است؟» استعاره، تشبیه، کنایه«هاي  ترتیب، آرایه به - 155

  الف) خبرت هست که بی روي تو آرامم نیست / طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

  ز نقش روي تو مشاطه دست باز کشید / که شرم داشت که خورشید بیاراید ب)

  ارم و در پاي تو خواهم بازید / خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیستمن سري دج) 

  ـ ب   الف ج ـ) 4  ـ ج الف ـ ) ب3  ـ الف ب ـ ) ج2  ـ ب ج ـ ) الف1

  شود؟ مشاهده می» تشبیه و کنایه«هر دو آریۀ در کدام بیت،  -156

  ر دل است) ساربان آهسته ران کآرام جان در محمل است / چارپایان بار بر پشتند و ما را ب1

  حاصل است کند بی ) دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است / هر که ما را این نصیحت می2

  ما را غمت اي ماه پریچهره تمام است/ اي پیش گرفتند  ) هر کس به جهان خرّمی3

  شود به زمان / برگ چشمان ما همیشه تر است تر خشک می  ) برگ4

  :جز بهرفته؛  کار به» مجاز« آرایۀابیات،  همۀدر  - 157

  شم پر کردي دگر بارمی نوش کردي آن شکربار / ز خون چ) چو جا1

  ) غیرت نگذارد که بگویم که مرا کشت / تا خلق ندانند که معشوقه چه نام است2

  گاهی هم زنیم ) چون درآید از در او، در پایش اندازیم سر / دست در زلف درازش گاه3

  مود / سر آن دارد کامسال به از پار بودار اگر پیش تو در شاعري اعجاز ن) پ4

  :جز بهاند؛  ها درست ذکر شده شعراي تمام ابیات در مقابل آن -158

  خواهد گذشتن از جهان / یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند (رودکی) ) همت مردانه می1

  جا که فراغی گزید / رخت خود از باغ به راغی کشید (جامی) ) زاغی از آن2

  شب هجران نیامدي (شهریار) سپیدةتابان نیامدي / باز اي  ستارةاي ) باز امشب 3

  پسندم که به جاي تو بود (سعدي) کس می ) تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هیچ4

  کدام دو بیت، مفهومی مشترك دارند؟ -159

  نرگس تر بگشاییداز صبحدم  ژالۀالف) صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید / 

  پشت جهان یک ز دگر بگشایید مهرةت مبندید و به یک صدمت آه / هان پشب) به ج

  ج) همه هم خوابه و هم درد دل تنگ منید / مرکب خواب مرا تنگ سفر بگشایید

  ز سر بگشایید حتسبی رشتۀد) دانه دانه گوهر اشک ببارید چنانک / گره 

  ) الف ـ ج4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1
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  شود؟ یت دریافت میمفهوم بیت زیر، از کدام ب -160

  »عشق رساند تو را تا به جناب خدا / در ره اطوار صنع راهرو و رهبرست«

  ) هر کس که مالمت کند از عشق تو ما را / معذور بدارند چو بینند عیانت1

  ) ما را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست / هم پیش یار گفته شود ماجراي یار2

  رد؟ / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم) گویند روي سرخ تو سعدي که زرد ک3

  کند اثرم ) بالي عشق تو بر من چنان اثر کردست / که پند عالم و عابد نمی4

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

  )161ـ  169وم من أو إلی العربیۀ (** عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفه

  ال أستشیر أحداً عن غرس فسیلۀ الجوز إلّا خبیر الزّراعۀ: - 161

  گیرم! هاي گردو مشورت می ) فقط از کارشناس کشاورزي درباره کاشتن نهال1

  جز کارشناس کشاورزي! گیرم به ) از کسی درباره کاشتن نهال گردو مشورت نمی2

  جز کارشناس کشاورزي مشاوره بگیرم! اید از کسی به) درباره کاشتن نهال گردو نب3

  گرفتم! ) فقط از کارشناس کشاورزي براي کاشتن نهال گردوها مشاوره می4

  سل المصانع رکباً تهیم فی الفلوات: -162

  ها تشنه و سرگردانند از آب انبارها پرسیدند! ) سوارانی که در بیابان1

  رباره سواران تشنه و سرگردان بپرس!ها هستند د ) از آب انبارهایی که در بیابان2

  ) درباره سوارانی که در بیابان تشنه و سرگردان بودند از انبارهاي آب بپرس!3

  اند بپرس! ها تشنه و سرگردان ) از انبارهاي آب درباره سوارانی که در بیابان4

  یقدر العلماء عدد الکائنات الحیۀ فی البحار بالمالیین:  -163

  کنند! ها برآورد می د موجودات زنده در دریاها را میلیون) دانشمندان تعدا1

  کنند! ها برآورد می ) دانشمندان، تعداد موجودات زنده در دریا را، میلیون2

  زنند! شمندان میلیاردها تخمین می) تعداد موجودات زنده که در دریاها هستند را، دان3

  زدند! یون تخمین می) میزان موجودات حاضر در دریاها را دانشمندان یک میل4

  من غلبت شهوتُه عقلَه فهو شرٌّ من البهائم: -164

  ) اگر شهوت او بر خردش چیره شد، پس او برتر از چارپایان است!1

  ) هرکس هوسش بر عقلش چیره شود، پس او بدترین چارپایان است!2

  ) هرکس شهوتش بر عقلش چیره شود، پس او از چارپایان بدتر است!3

  را بر خردش چیره کرد، پس او بدترین چارپایان است!) کسی که هوسش 4

  کلّ وعاء یضیق بما جعلَ فیه إلّا وعاء العلم فإنّه یتّسع: -165

  شود! شود مگر ظرف دانش، پس قطعاً آن فراخ می ) هر ظرفی با آنچه که در آن قرار داده شد، تنگ می1

  آنچه که در آن قرار داد، تنگ شد! شود، هر ظرفی با ) به غیر از ظرف علم که قطعاً آن گسترده می2

  آید به جز ظرف دانش که آن فراخ خواهد شد! ) هر ظرفی که در آن چیزي گذاشته شود، به تنگ می3

  شود و بلکه گسترش خواهد یافت! ) فقط ظرف علم است که با آنچه در آن قرار داده شد تنگ نمی4

  عین الصحیح: -166

  اً زشتی صداها، همان صداي االغ است!) إنّ أنکر األصوات لصوت الحمیر: قطع1

  ) شرّ النّاس ذو الوجهین: بدي مردم براي انسان دو رو است!2

  دهند! دانم آنچه را که انجام می ) اهللا أعلم بما تعملون: خدایا می3

  خواهند که سخن خدا را عوض کنند! ) یریدون أن یبدلوا کالم اهللا: می4
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  : الخطأعین  -167

  رساند! کارگیري کودها، به زمین آسیب می روي در به م األسمدة یضرّ األرض: زیاده) اإلکثار فی استخدا1

  ترین است پس او را با اشتیاق در آغوش گرفت! ) أکرم ذلک الیافع فحضَنه بِاشتیاقٍ: آن نوجوان گرامی2

  کنند! ه میها از واژگان عربی شده بسیار استفاد ) یستعمل العرب کثیراً من المفردات المعرّبۀ: عرب3

  چشم! بویم سپس اندکی از آن می ) أشم الشهد ثم أذوق قلیالً منه: عسل را می4

  عین الصحیح:» یک صحنه دردآور دیدم و چه ستمگر است انسان با حیوانات« -168

  وانات.ماً و ما أظلم اإلنسان للحی) شاهدت مشهداً مؤل2  لم و ما أظلم اإلنسان للحیوانات.) رأیت مشهداً مملوء باأل1

  لحیوانات بکثرةٍ.و یظلم اإلنسان ل) رأیت مشهداً مؤلماً 4  لماً و رب إنسان یظلم الحیوانات.) کنت أشاهد مشهداً مؤ3

  »هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی«عین الصحیح فی المفهوم:  -169

  مون.لَمهم اهللا ولکن أنفسهم یظل) ما ظ2َ    ) أحب عباد اهللا أنفعهم لعباده.1

  ) إنْ أحسنتم أحسنتم ألنفسکم.4    .) ما تفعلوا من خیرٍ یعلمه اهللا3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  - 170

1سجنْ یلَ ) م.إلَی النِّهائی بذهدفاً یأن2َّ  ه لَینا أنْ نَعلَمع ( .طَبیعی فرداتلَ المتَباد  

  رُ جِذع الشّجرَةِ بِمنقارِه.نَقّار الخَشَبِ ینقُ )4  ) لَیست دموع عینی هذي لَنا العالمه؟3

  )171ـ  173** عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: (

  طولُه ثالثین متراً: یبلغُو  العالمفی  الکائنات أکبرالحوت  -171

  فرد مذکّر ـ معرّف بالعلم ـ معرب / خبرٌ و مرفوعم) أکبر: اسم التفضیل ـ 1

  اسم ـ جمع سالم للمؤنث ـ اسم المفعول ـ معرفۀ / مضاف إلیه و مجرور ) الکائنات:2

3بالحرف الجار العالم: اسم الفاعل ـ مفرد مذکّر ـ معرّف بأل ـ معرب / مجرور (  

4 ( طول«مجرد ثالثی ـ معلوم / فعلٌ و فاعله ـ للغائب ـ یبلغ: مضارع«  

  : هامالف الطّالبإلّا  الموظّفۀالطلّاب  یجادلُ -172

  »الموظّفۀ«) یجادلُ: مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی (مفاعلۀ) ـ معلوم / فعلٌ و فاعله 1

  »  یجادلُ«) الموظّفۀ: اسم الفاعل ـ مفرد مؤنث ـ معرّف بأل ـ معرب / فاعلٌ لفعل 2

  ) الطّالب: اسم مفرد مذکّر ـ اسم الفاعل ـ معرب / مستثنی3

  »الطّالب«للموصوف  المبالغۀ ـ معرفۀ (علم) ـ معرب / صفۀٌ ) الفهام: مفرد مذکّر ـ اسم4

  :النّعم بأفضلاهللا  یرزقْه مواعظللنّاس  یقدممن  - 173

  ) یقدم: مضارع ـ مزید ثالثی و ماضیه: تَقَدم ـ معلوم / الجملۀ فعلیۀٌ و شرطیۀ1ٌ

  عولٌ و منصوب معرفۀ (علم) ـ معرب / مف ـ ) مواعظ: جمع تکسیرٍ و مفرده: موعظۀ2

  مجرّد ثالثی (أصله: رزق) ـ معلوم / فعلٌ و جواب الشرّط ـ قْ: فعلٌ مضارع) یرز3

  ) أفضل: اسم التفضیل و مصدره: فضل ـ مفرد مذکّر ـ مبنی / مجرور بحرف الجر4ّ

  ) 174ـ  180( :** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ

  عین الصحیح: -174

  ) ثمرةٌ قشرها صلب و غیرصالح لألکل: الفسیلۀ2  ۀیسن أمام نزول المطر: الفر) أداة لحفظ اإلنسا1

  ) نهایۀ النّهار و بدایۀ ظالم اللّیل: العشیۀ4  ) حیوانٌ صغیرٌ یعیش تحت األرض: الفتیۀ3

  فی الجمع المکسر و مفرده: الخطأعین  - 175

1 العجوز) یحب (عاجزالم) :ًحاضرة للنّاس: (خُبراء)و ألقی م خبیرٌ) أبی 2  أوالده کثیرا  

  الحشرات: (أذیال)   دالحیوانات آلۀ لطر ذیل) 4  جدیراً: (أحبۀ) حبیباً) علیک أن تنتخب 3

  عین ما فیه اسم التفضیل: -176

  دي إلیکم عیوبکم.یر إخوانکم من أه) خ2    خیرَ فی العبادة إلّا مع التفکّر.) ال 1

  .ا ال نضیع أجر من أحسن عمله) إن4ّ  باد اهللا أحب من نفع األصدقاء.) من ع3
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  شرطیۀ: لیست» ما«عین  - 177

  التلمیذ من العلوم یستعمله یوماً.) ما یجمع 2  اشتریت من السوق تجعله فی غرفتک.) ما 1

  ما تشاهد فی صورة الکتاب و ترسمه.) 4  ا تفعل فی سبیل الخیر یعلمه اهللا.) م3

  عین ما فیه الحصر:  -178

  صل الجنود إلی الحدود إلّا بعضهم.) و2  إلّا العقالء. ال تستشري فی حیاتک) یا بنتی 1

  لمزارعون القمح إلّا ثالثۀ منهم.) حصد ا4    .میذ فی االمتحان إلّا الّذي ما اجتهدالال یرسب التّ )3

  فیه معرّف بأل:  لیسعین ما  -179

  .عجیباً ثم نزل فی الماء بِسرعۀٍ) رأینا سمکاً 2      .) ال أنسی أصدقائی الکرام أبدا1ً

  وت یحذِّر به حیوانات فی غابۀٍ.) للغراب ص4    بنا أکثر.بقلو م) إنّ اهللا علی3

  عین ما یدلّ علی معنی المضارع االلتزامی:  -180

  وا ما بأنفسهم.یغیرما بقومٍ حتّی  ) إنّ اهللا ال یغیر2  سهرون طوال اللّیل لراحۀ المرضی.) هؤالء الممرّضون ی1

 اعدنی أختی لأنّها کانت مشغولۀً.) لَم تس4    .ه بإعزار اآلخرینی یأمر أصحاببن) کان ال3

  ))9تا انتهاي درس  6) ـ پایه یازدهم (از درس 8و  7تاریخ (پایه دوازدهم (دروس 

  هدف رضاشاه از اسکان عشایر چه بود و نتیجه این حرکت چه بود؟ -181

  زمینه دامی در ـ وابستگی ایران) سرکوب مخالفان 2  ) مهار نیروي رزمی عشایر ـ ثبات مرزهاي ایران1

  ) سرکوب نیروهاي شورشی در مرزهاي ایران ـ ثبات مرزي ایران4  کشور از نظر دامی به بیگانگان) مهار نیروي رزمی عشایر ـ وابستگی 3

  چه عاملی سبب تثبیت قدرت رضاخان در وزارت جنگ بود؟ -182

  چینی و حمایت انگلستان از رضاخان سیسه) د2  به ماندن وي در وزارت جنگ ،) رضایت شاه قاجار و مجلس1

  ) حمایت انگلستان و سرکوب تمام مخالفان4  الدین طباطباییءضیا اي سید) فرار احمدشاه و استعف3

  ها داشت؟ مسائل و مشکالت اقتصادي برآمده از جنگ چه تأثیري بر حکومت -183

  ش فقر عمومی) تجزیه کشورها و گستر2  گرایی و پیدایش استبداد انسان اندیشه) زوال 1

  هاي دیکتاتوري ) روي کار آمدن حکومت4  ) زمینه را براي جنگی دیگر فراهم کرد.3

  اساس برنامه صنعتی استالین بر چه مواردي استوار بود؟ -184

  ) رفع بیکاري و از میان برداشتن فاصله طبقاتی2  جنگی يها اي و سالح ) تولید کاالهاي سرمایه1

  ) اشتراکی کردن مزارع و صنایع مرتبط با کشاورزي4  یع نظامیناص) از میان رفتن مالکیت و گسترش 3

  دلیل اصلی غلبه انگلستان بر بحران اقتصادي بعد از جنگ جهانی اول چه بود؟ -185

  ) تکیه بر منابع خود و ثروت مستعمراتش2    بسیار در ورساي امتیازهاي اخذ) 1

  هاي بسیار ) پیروزي در جنگ و فتح زمینه4    این کشور استعماري سابقه) 3

  هاي دولت عباسیان را استحکام بخشید؟ کدام خلیفه عباسی در طی بیست سال حکومتش با شکست رقیبان و مخالفان پایه -186

  ) منصور4  ) مامون3  ) هارون الرشید2  ) معتصم1

  کدام یک از شهرهاي ماوراءالنهر به وسیله دولت سامانیان به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ -187

  ) بخارا4  مرقند) س3  ) بلخ2  ) مرو1

تـرین   ، مهمندهاي عرب مجاور مرزهاي ایران شکست خورد اي از سپاهیان ساسانی از قبیله پس از حذف دولت لخمیان توسط خسروپرویز دسته - 188

  این رویداد کدام است؟نتیجه 

  ) عظمت قدرت ساسانیان در چشم اعراب فرو ریخت.1

  ختند.) ساسانیان با قدرت تمام به تنبیه قبایل عرب پردا2

  .ویران شد آسورستان و سدهاي) بیماري طاعون گسترش پیدا کرد و بندها 3

  ساسانیان در معرض تهدید مستقیم قبایل عرب قرار گرفت. پایتخت تیسفون) 4
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  ؟باشد نمیها و آثار تحول در دوره خالفت اموي  کدام یک از نشانه -189

  ابري اقتصادي) عدالت و ایجاد بر2  ) استفاده از زور در کسب و حفظ قدرت1

    اي تعصبات قبیله تشدیدو گرایی  ) قومیت4    ) موروثی شدن خالفت3

  ترجمه و تلخیص تاریخ طبري به عنوان تاریخ بلعمی در کدام دوره به زبان فارسی ترجمه شد؟ -190

  ) سامانیان4  ) علویان طبرستان3  ) صفاریان2  بویه ) آل1

  ))6تا انتهاي درس 4)) ـ پایه یازدهم (از درس 93زمین لغزش (صفحه تا ابتداي  5و درس  4پایه دوازدهم (درس جغرافیا (

  است. ...................... ایمنیهاي مهم در زمینه فرهنگ  یابد؟ یکی از گام هاي حمل و نقل به طور موثري کاهش می در کدام یک از موارد زیر هزینه -191

  ـ فرهنگ بیمه حمل و نقل چند وجهی )2  اي ـ شاخص مطلوب ) حمل و نقل جاده1

  ) حمل و نقل چندوجهی ـ شاخص مطلوب4  ـ شاخص مطلوب ریلی) حمل و نقل 3

  ؟نیستها صحیح GPSو کدام گزینه در مورد استفاده از ها چیست GPSترین کاربرد  مهم -192

  نقل هاي تجهیزات حمل و ست ـ سامانداها و زمان مورد نظر  و طول و عرض و ارتفاع مکان تعیین موقعیت جغرافیایی) 1

  هاي عمرانی ها و زمان مورد نظر است ـ طرح عرض و ارتفاع مکان) تعیین موقعیت جغرافیایی و طول و 2

  ) تنظیم کننده ساعت واقعی با ساعت محلی ـ عملیات امداد و نجات در حوادث3

  ) تنظیم کننده ساعت واقعی با ساعت محلی ـ ردیابی و کنترل ترافیک4

هـا کـاربرد    ها و پارك ـ بیشتر در مناطق گردشگري و محوطه نمایشگاهکند    زیر زمین و روي ریل حرکت می یشتر ازب«هاي  کدام گزینه به گزاره -193

  کند؟ صدق می »کند ي ریل حرکت میوها ر دارد و هزینه احداث آن زیاد است ـ خیابانی است و در سطح خیابان

  ) مترو ـ مونوریل ـ تراموا4  ترو ـ تراموا ـ مونوریل) م3  ) مونوریل ـ تراموا ـ مترو2  تراموا ـ مونوریل ـ مترو) 1

  یابد؟ لرزه شدت آن کاهش می چرا با دور شدن از کانون زمین -194

  هاي معینی از پوسته زمین گسستگی وجود دارد. ) در محل2  دهد. ) شدیدترین تنش در نقطه کانونی روي می1

  یابد. اهش مینونی زلزله کمتر باشد شدت تخریب ککا ) هر چه عمق4  شود. ) تداوم حکت موجب تجمع دوباره انرژي می3

  ؟ و سیل تجریش مربوط به کدام عامل وقوع سیل است؟نیستهاي زیر از عوامل موثر بر وقوع سیل  کدام یک از گزینه -195

  شدن سدها ـ شکسته شدن سدها ه) شکست2  ) شدت و مدت بارش ـ شدت و مدت بارش1

  هاي طبیعی حوزه رود ـ شکسته شدن سدها ) ویژگی4  اي ـ شدت و مدت بارش ) حرکات دامنه3

  کدام گزینه با فرایند فرسایش یخچالی مغایرت دارد؟ -196

  یابد. حرکت یخچال با تغییر دماي هوا کاش و یا افزایش می) سرعت 1

  یابد. رفت کاهش می ) در نواحی کوهستانی با کاهش ارتفاع ضخامت یخ2

  یابد. فرسایش یخچالی کاهش می با) شکل عوارض طبیعی در نواحی کوهستانی 3

  یابد. ) با ذوب تدریجی یخ، به دلیل گذشت زمان، ضخامت یخچال کاهش می4

  است؟» در بیابان آتاکاما در کشور شیلی السیااحداث رصدخانه بزرگ «کدام توان محیطی مناطق گرم و خشک دلیل مناسبی براي  -197

  ) شدت تابش انرژي خورشیدي4  ) طول مدت ساعات آفتابی3  سمان صاف و بدون ابرآ) 2  ) وسعت زیاد و جمعیت کم1

  پردازد؟ می ها بیشتري به تغییر شکل ناهمواري ز نواحی کوهستانی کشورمان با سرعتهوازدگی شیمیایی و فیزیکی به ترتیب در کدام یک ا -198

  ر غربی و خزر شرقی) خز4  ) خراسان جنوبی و نواحی داخلی3  ) خراسان شمالی و خزر شرقی2  ) کردستان و آذربایجان1

  مغایرت دارد؟» انیهاي زب خانواده«م مورد با مشخصات کدا -199

  گیرند. ان رسمی کشورهایی که با زبان ایرانی ریشه مشترکی دارند در یک ناحیه زبانی قرار می) زب1

  هاي مختلف فاقد ریشه مشترك هستند. زبانبه ) مردم انگلستان و قوم عرب، عالوه بر تکلم 2

  ج مردم زردپوست ناحیه آسیاي شرقی و هند متفاوت است اما ریشه مشترك دارد.) زبان رای3

  د.نهاي مختلف گسترش پیدا کن تواند در قاره می ،هایی با ریشه مشترك ) زبان4
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  مطابقت بیشتري دارد؟» پخش یا انتشار«کدام عبارت با مفهوم  -200

  پذیر است. ي امکانا مل و نقل جاده) دسترسی به نقاط مختلف و دورافتاده از طریق ح1

  ها در نواحی مختلف دنیا متفاوت است. هاي ریلی و دسترسی به آن ) میزان احداث شبکه2

  گیرد. هاي حمل و نقل صورت می ریزي و اجرایی با هدف بهینه کردن سامانه هاي برنامه ) کلیه فعالیت3

  انگلستان ساخته شده است.تیوها مجهز به موتور بخار در و) در اوایل قرن نوزدهم نخستین لوکوم4

  ))10تا انتهاي درس  6از درس ) ـ پایه یازدهم (7و  6پایه دوازدهم (دروس ( شناسی امعهج

  شود؟هاي زیر، قدرتمند محسوب مییک موجود با داشتن کدام ویژگی -201

 گران تعامل کند.صاحب شعور اجتماعی باشد و بتواند با دی) 2  بتواند کاري را با آگاهی و اراده خود انجام دهد.) 1

 ها انجام دهد.بتواند تمام امور خود را با توجه به هدف آن) 4  طلبی داشته باشد و هدفمند عمل کند.روحیه سلطه) 3

  کدام گزینه، معناي صحیح مشروعیت قدرت است؟ -202

  کنندگان به دست آید و مورد قبول همگان باشد.قدرتی است که با رضایت تبعیت) 1

 ون استفاده از تهدید به دست آید و نظام اجتماعی آن را بپذیرد.قدرتی است که بد) 2

 کنندگان اعمال شود.است مقبولی که مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی بر تبعیت یقدرت) 3

 شود ولی رضایت طرف مقابل را نیز همراه دارد.قدرتی است که با استفاده از تهدید اعمال می) 4

  هاي آینده یک کشور دیگر است؟بینی نسلبزارهاي اعمال قدرت نرم یک کشور، جهت تغییر جهاننفوذ در کدام نهاد، از جمله ا -203

  ) نظام آموزشی4  ) دین و عقیده3  ) نظام سیاسی2  ) خانواده1

  کند؟جویی خود، استفاده میسلطه هژمونیک، از کدام ابزارها براي مهندسی رضایت عمومی و توجیه برتري - 204

  ) سلطه و غلبه نظامی4  ) ارسال مبلغان مذهبی3  هنر و رسانه )2  ) سیاست و دیپلماسی1

  هاي دیگر موجود در یک جهان اجتماعی، صحیح است؟دام گزینه درباره نوع تعامل میان نظام سیاسی با سایر نظامک -205

 هاي دیگر باشد.تواند مستقل از نظامنظام سیاسی نمی) 2  هاي دیگر است.نظام سیاسی مستقل از نظام) 1

 کند.هاي دیگر تعامل دارد ولی مستقل عمل مینظام سیاسی تنها با برخی از نظام) 4  هاي دیگر غلبه دارد.نظام سیاسی بر سایر نظام) 3

  هاي میان افراد است؟ترتیب رنگ پوست، قد، ضریب هوشی و جنسیت مربوط به کدام سطح از تفاوت به - 206

  سمی ـ اسمی ـ اسمی) اسمی ـ ا2    اي ـ اسمیاي ـ رتبه) اسمی ـ رتبه1

  اياي ـ رتبهاي ـ رتبهاي ـ رتبه) رتبه4    اياي ـ اسمی ـ اسمی ـ رتبه) رتبه3

  شود؟دانند، نابرابري اجتماعی از کدام امر ناشی میشناسانی که نابرابري اجتماعی را براي بقاي جامعه ضروري میاز نظر جامعه -207

 ها  جویانه میان انسانروابط سلطه) 2  معه  توزیع ناعادالنه ثروت میان تمامی اقشار جا) 1

 هاي طبیعیها و نابرابريتفاوت) 4  مبارزه میان طبقات مختلف یک جهان اجتماعی) 3

  در پی حذف مالکیت خصوصی، کدام نتیجه به وجود خواهد آمد؟ -208

 شود.صورت مساوي میان افراد رعایت میعدالت به) 2  گیرد.تالش و شایستگی افراد مالك قرار می) 1

 شود.موجب برقراري روابط ظالمانه میان افراد در یک جامعه می) 4  شود.رود و توانایی افراد نادیده گرفته میانگیزه رقابت از بین می) 3

  پردازد، چه نام دارد؟هاي ارزشی و هنجاري خود میهاي مورد مطالعه براساس مالكشناسی که به داوري ارزشی پدیدهجامعه -209

  ) انتقادي4  ) تفسیري3  ) توصیفی2  ) تبیینی1

  با توجه به جدول زیر، کدام مورد صحیح است؟ -210

  ) انسان و جهان اجتماعی او1

  ها و هنجارها) جهان اجتماعی و ارزش2

  هاي اجتماعی و پیامدهاي آنکنش) 3

  ) علم و نتایج مربوط به آن4

  رنسانس به معناي تجدید حیات و تولد دوباره و نیز با هدف بازگشت به فرهنگ کدام تمدن، شکل گرفت؟ -211

  ) ایران باستان4  ) غرب جدید3  ) قرون وسطی2  ) یونان و روم باستان1

  شناسی انتقادي جامعه

  هدف  روش  موضوع

  تفسیري، انتقادي و تجویزي  ؟
انتقاد از وضع موجود، تجویز 

  وضع مطلوب و راه رسیدن به آن
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  گرفتند؟آوردند، کدام ویژگی را براي هویت خود در نظر نمیها سربرهایی که در دوران زوال قدرت کلیسادولت -212

  ) هویت قومی4  ) هویت جغرافیایی3  ) هویت دینی2  ) هویت تاریخی1

  رساند، کدام است؟ابزار نوینی که به جهان غرب در مدیریت انتقال فرهنگ خود به جوامع غیرغربی یاري می -213

  ) جنگ و سلطه4  اد) تجارت و اقتص3  ) صنعت ارتباطات2  ) دین و مذهب1

  دانستند؟پردازان لیبرال، کدام عامل را ضامن پیشرفت جامعه مینظریه -214

 محور و کمک به اقشار پایین جامعهاز بین بردن اقتصاد سرمایه) 2  هاکمک به مستمندان و بهبود وضعیت نوانخانه) 1

 اعضاي جامعه از والدین و جامعه خودکسب قدرت هر یک از ) 4  آزادي فعالیت صاحبان سرمایه و عدم دخالت دولت) 3

  ترتیب جنگ سرد و گرم بین کدام مناطق برقرار بود؟هاي جهانی اول و دوم، بهپس از پایان جنگ -215

  بلوك شرق و غرب ـ ) بلوك شرق و غرب2  بلوك شرق و غرب ـ ) مناطق پیرامونی1

  مونیمناطق پیرا ـ ) بلوك شرق و غرب4  مناطق پیرامونی ـ ) مناطق پیرامونی3

  )) 9و  8) ـ پایه دهم (دروس 9و  8)) ـ پایه یازدهم (دروس 67تا آخر صفحه  41(از صفحه  8و  7(پایه دوازدهم (دروس  فلسفه و منطق

جـزء مشـترك    وگویند  است قیاس اقترانی حملی می ....................آن یک   شود و نتیجه تشکیل می ....................اي که از دو  به استدالل قیاسی -216

  گویند. می ....................میان دو قضیه را 

  ) موضوع و محمول ـ قضیه ـ حد وسط2    ) موضوع و محمول ـ قضیه ـ نتیجه1

  ) قضیه ـ قضیه ـ نتیجه4  ) قضیه حملی ـ قضیه حملی ـ حد وسط3

  هاي زیر شکل دوم قیاس اقترانی است؟ یک از قیاس کدام -217

  ) هر انسانی جسم است و هر جانداري جسم است.2  ر کاتبی انسان است.) هر انسانی جسم است و ه1

  ) هر انسانی جسم است و هر انسانی داراي حجم است.4  ) هر انسانی جسم است و هر جسمی داراي حجم است.3

  شود؟ یکسان تکرار می به صورت هر دو منفی و هر دو مثبت به صورت ترتیب بهات چهارگانه، عالمت موضوع و محمول ریک از محصو در کدام -218

  ) موجبه جزئی و سالبه کلی4  ) سالبه کلی و موجبه جزئی3  ) سالبه جزئی و موجبه کلی2  ) موجبه کلی و سالبه جزئی1

  ....................است  ....................از موجبه کلی با موجبه جزئی که حدوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شده باشد قیاس  مرکب یمهرگاه قیاسی داشته باش - 219

  ) نامعتبر ـ عالمت موضوع نتیجه که مثبت است در مقدمات منفی خواهد بود.2  ) نامعتبر ـ عالمت حدوسط در هر دو مقدمه منفی خواهد بود.1

  نه موجبه کلی ) معتبر ـ با نتیجه موجبه جزئی معتبر خواهد بود4  واسطه رعایت شرایط معتبر بودن هر سه شرط اعتبار قیاس ) معتبر ـ به3

است تا دو قضیه با یکدیگر ارتباط پیدا کننـد در غیـر ایـن صـورت فـرد دچـار مغالطـه         ....................گیري از یک قیاس  شرط اول براي نتیجه -220

  شود. می ....................

  ) سالبه نبودن هر دو مقدمه ـ هیچ الف ب نیست و هیچ ب ج نیست پس هیچ الف ج نیست1

  سط در هر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد ـ هر الف ب است و بعضی ب ج نیست پس هر الف ج نیست) حدو2

  ) کم و زیاد نشدن حدوسط ـ الف از ب است و ب ج است پس الف ج است3

  پس الف ج است ) تکرار حدوسط به صورت لفظی و معنایی ـ الف از ب است و ب ج است4

  ارت درست است؟در مورد قضیه شرطی متصل کدام عب -221

  شوند گونه قضایا از دو جزء موضوع و محمول تشکیل می ) این2  باشد گاه الف ج است می ) ساختار آن به صورت الف ب آن1

  شود گونه قضایا لزوماً تالی در گفتار پس از مقدم ذکر می ) در این4  گونه قضایا ممکن است جاي اجزاي جمله عوض شود ) در این3

  است؟ نشدهدرستی مشخص   ایاي شرطی زیر بهیک از قض نوع کدام - 222

  ) در صورتی که قرارداد را امضاء کنید ملزم به اجراي آن هستید. (شرطی متصل)1

  سواد (منفصل مانعۀ الجمع) ) انسان یا باسواد است یا بی2

  ) انسان یا شهرنشین است یا روستانشین (منفصل مانعۀ الجمع)3

  )رفعسواد (منفصل مانعۀ ال) عالم دینی یا باتقوا است یا با4

  ایم؟ اي شده دچار چه مغالطه» ماه ستاره است«نتیجه بگیریم که » هرگاه یک کره آسمانی ستاره باشد نورانی است«هرگاه از قضیه  -223

  ) وضع تالی4  ) رفع مقدم3  ) ایهام انعکاس2  ) مغالطه تقسیم1
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  است؟ شناسی دوره یونان باستان کدام عبارت درست در ارتباط با معرفت -224

  شناسی به صورت مستقل مطرح نبود. ) در این دوره معرفت1

  اند. اند که درباره شناخت انسان و ارزش و اعتبار آن نظر داده ) متفکران پس از سقراط از اولین کسانی بوده2

  دادند. ) بیشتر دانشمندان پیش از سقراط به شناخت عقلی اهمیت می3

  دهد اعتبار ندارد. ی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می) هراکلیتوس معتقد بود که شناخت حس4

  ؟نیستگیري درستی  با توجه به گفته پروتاگوراس در مورد حقیقت، کدام عبارت نتیجه -225

  دهد. ) حس ما از یک واقعیت بیرونی خبر می2    ) حقیقت امري یکسان نیست.1

  تواند متفاوت باشد. هر کسی می) حقیقت نسبت به 4  ) ما چیزي جز احساس در اختیار نداریم.3

  ؟نیستشناسی درست  کدام عبارت در مورد مالصدرا در فلسفه اسالمی و مباحث معرفت -226

  بی از معرفت شهودي مستقل از معرفت عقلی بهره ببرد.و) در تداوم راه سهروردي توانست به نحو مطل1

  اند. د با هم همراه) توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا کند که در آن استدالل و شهو2

  ) توانست پیوند مستحکمی میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار کند که نافی تضاد و تناقض عقل و وحی باشد.3

  داند. ) مالصدرا بر همراهی عقل و وحی تأکید فراوان داشته و این دو را تأییدکننده یکدیگر می4

  ....................توان گفت  دوره می شناسی این در مورد دوره جدید فلسفه در اروپا و معرفت -227

  اي شد. ) از قرن شانزدهم با پیشگامی فرانسیس بیکن و کانت آغاز شده و به معرفت شناختی توجه ویژه1

  ورزید و به اصالت تجربه معتقد بود. ) راجر بیکن از نخستین فیلسوفان این دوره بود که بر اهمیت حس و تجربه اصرار می2

  داد. شناسی را تشکیل می ه مسأله ماهیت و حقیقت شناخت و معرفت کانون بحث و جدال و نزاعِ مباحث معرفت) در این دور3

  العاده علوم تجربی در دوره قرون وسطی بود. ماندگی فوق ) توجه و ویژه به تجربه در این دوره نتیجه عقب4

  ؟نیستم عبارت درست ادر ارتباط با پراگماتیسم کد - 228

  توان واقعیت اشیاء را شناخت. ) معتقدند از طریق تجربه نمی2  شود. فلسفه در اروپا مربوط می) به دوره جدید 1

  ) معتقدند نیازمند باورهاي مفیدي هستیم که در عمل سودمند باشد.4  ) فایده داشتن و مفید بودن به معناي واقعیت داشتن است.3

هـاي   کننـده دیـدگاه   ابراز شد که به میزان زیادي مـنعکس  ....................ن بار از سوي نظر دقیق و روشن دباره انسان در دوره یونان باستان، اولی - 229

  نیز هست. ....................شناسی  انسان

  ) ارسطو ـ افالطون4  ) افالطون ـ ارسطو3  ) افالطون ـ سقراط2  ) سقراط ـ افالطون1

  ریالیسم است؟شناسی داروینیسم و مات بیانگر انسان ترتیب بهکدام عبارت  -230

  قامت ـ ماشین پیچیده )  حیوان راست1

  ) ماشین پیچیده ـ حیوان راست قامت2

  قامت ـ ماشین مادي بسیار پیچیده نه چیزي فراتر از آن ) چیزي نیست جز حیوان راست3

  قامت ) ماشین مادي بسیار پیچیده نه چیزي فراتر از آن ـ چیزي نیست جز حیوان راست4

  تحوالتی در تحوالت فلسفه تأثیر گذاشته است؟در تاریخ فلسفه چه  -231

  شناسی شناسی و جهان هاي هستی ) دیدگاه2    ) تحوالت مربوط به وحی و ایمان1

  هاي مربوط به معنا و محدوده وحی و ایمان ) دیدگاه4  ) تحوالت مربوط به معنا و محدوده عقل3

  ؟نیستارتباط درست  ارسطو به کدام معناي عقل توجه ویژه داشت؟ کدام  عبارت در این -232

    شود ) قوه استدالل انسان ـ به عقل نظري و عقل عملی تقسیم می1

  دانست ) قوه استدالل انسان ـ عقل را ذاتی موجودات می2

  و از ماده و جسم مجرّدند د) وجود برتر از ماده ـ در قید زمان و مکان نیستن3

  ار مادي نیاز دارند.) وجود برتر از ماده ـ در اَفعال و اَعمال خود به ابز4
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  هاي فعالیت نظري و عملی قوه عقل انسان است؟ بیانگر حوزه ترتیب بهکدام گزینه  -233

  ها ـ بحث از بایدها و نبایدهاي اشیاء و موجودات ) بحث از اشیاء و موجودات و چگونگی آن1

  ها آن) بحث از بایدها و نبایدهاي اشیاء و موجودات ـ بحث از اشیاء و موجودات و چگونگی 2

  ها ) بحث از رفتارهاي اختیاري انسان ـ بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن3

  ها ـ بحث درباره رفتارهاي اختیاري انسان ) بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن4

ودیشان مجرد از ماده است اثبات کـرده و نـام آن   اي از موجودات را که حقیقت وج مرتبه ....................تر از  تر و دقیق فیلسوفان مسلمان روشن - 234

  به عوالم دیگر هستند. ....................هاي  اند که واسطه گذاشته ....................مرتبه را 

  ) هراکلیتوس ـ عالم عقول ـ عنایت خداوند2  ) هراکلیتوس ـ عالم عقول ـ فیض خداوند1

  ) افالطون ـ عالم مثال ـ عنایت خداوند4  ) افالطون ـ عالم مثال ـ فیض خداوند3

یک از مراحل عقل در انسـان از نظـر فالسـفه     به کدام ترتیب بهدرك محال بودن تناقض و حل مسایل ریاضی و پاسخ به مسایل پیچیده فلسفی  -235

  شود؟ مسلمان مربوط می

  اد ـ عقل بالمستفاد) عقل بالملکه ـ عقل بالمستف2  ) عقل هیوالیی ـ عقل بالمستفاد ـ عقل بالملکه1

  ) عقل هیوالیی ـ عقل بالملکه ـ عقل بالفعل4  ) عقل بالملکه ـ عقل بالمستفاد ـ عقل بالفعل3

  )7و  6(دروس  شناسی روان

  هاي زیر مثالی براي انگیزه درونی است؟ یک از گزینه کدام - 236

  خواند. که مادرش براي او کفش جدید بخرد به شدت درس می ) پریسا براي این1

  کند تا والدینش او را به پارك ببرند. مینا به مادرش در طبخ غذا کمک می) 2

  دارد تا به موفقیت برسد. ) سعید به بسکتبال عالقه بسیار زیادي دارد و با وجود خستگی و صدمات احتمالی، دست از تالش برنمی3

  یبال شرکت کند.) احمد تکالیفش را به موقع انجام می دهد تا اجازه داشته باشد در بازي وال4

گوید تاریخ تولد دوست صـمیمی خـود را فرامـوش     گوید من حافظه خوبی در به خاطر سپاري روز تولد افراد دارم و در جمله بعدي می مجید می -237

  است؟ تام کدام گزینه در رابطه با این مثال درس کرده

 ارایی) ادراك ک4  ك کنترلا) ادر3  ) ناهماهنگی شناختی2  درماندگی آموخته شده )1

اي بـراي کـدام    براي دوستانتان پول خرج کنید یا نکنید، کسی شما را به حساب نخواهد آورد و با شما دوست نخواهد شد. مثال ذکر شده نمونه -238

  مورد است؟

  ) درماندگی آموخته شده4  ) کنترل3  ) عوامل پایدار2  ) اسناد1

  است؟ نادرستکدام گزینه  -239

  شود. مندي، باعث انسجام در رفتار می) انتخاب هدف، عالوه بر ایجاد توان1

  توانند آن را کنترل کنند، انگیزه بسیار کمی براي جبران آن خواهند داشت. دهند که نمی ) وقتی یادگیرندگان شکست را به چیزي نسبت می2

  ) ادراك کنترل و کارایی باید سازنده باشد، یعنی با شواهد محیطی هماهنگی الزم را داشته باشد.3

  داند. درماندگی آموخته شده، فرد پیامدهاي رفتار را مستقل از خود رفتار نمی) در 4

  به درستی تعریف شده است؟ »نگرش«در کدام گزینه  - 240

  دهد. دارد و به سوي رفتار معینی سوق می انگیزد، به حرکت وا می ) عاملی که ما را برمی1

  شود. اخت ما می) مجموعه عوامل زیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شن2

  شود. ها می حرکت درآوردن انسان  ) مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به3

  شود. ) مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می4

  است؟ ییک از عوامل نگرش روز، مثالی براي کدام 13ها و زنده ماندن بدون غذا ظرف مدت  داستان فالکون -241

  ) ادراك کنترل4  مندي ) هدف3  ) باورها و نظام ارزشی فرد2  ده) ارا1

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه                                                                    »16«صفحه 

 محل انجام محاسبات

 

کنـیم کـه    گیري نباشیم، حالت عـاطفی ناخوشـایندي را تجربـه مـی     وقتی در موقعیتی باشیم که حتماً باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم -242

  نام دارد. ....................

  ) افسردگی4  ) فشار روانی3  ) ناکامی2  ) تعارض1

  گیري در رابطه با این مثال است؟ هاي تصمیم یک از سبک شود. کدام اي خطرناك و قتل یک نفر می خورد دو ماشین به هم باعث واقعهبر - 243

  ) وابسته4  ) احساسی3  ) اجتنابی2  ) تکانشی1

  کند؟ گیري، فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می یک از موانع تصمیم در کدام -244

  ) کنترل نکردن هیجانات4  ) اعتماد افراطی3  ) کوچک شمردن خود2  ي تأیید) سوگیر1

  در کدام گزینه به درستی آمده است؟ ،اساس اهمیت تصمیمگیري بر تصمیم - 245

  ) فردي و گروهی4  ) ساده و پیچیده3  ) مهم و پیچیده2  ) مهم و معمولی1

  شود؟ گیري مطرح می هاي تصمیم از مالك یک گیري وجود ندارد، کدام زمانی که اطمینان کافی به نتایج تصمیم -246

  ) تعارض4  ) خطر3  ها ) مزیت2  ها ) هزینه1

  . ....................حل مسئله یعنی  - 247

  ) انتخاب بهترین اولویت4  ها حل ) سر و کار داشتن با راه3  ها ) سر و کار داشتن با اولویت2  ها ) توجه به موضوع انتخاب1

  است؟ نادرستکدام گزینه  -248

  تواند رفتار خود را تغییر دهد. م بروز ناهماهنگی فرد فقط می) هنگا1

  کنیم با انجام دادن رفتارهاي گوناگون محیط را در کنترل خود بگیریم. ) در ادراك کنترل سعی می2

  انگیزد. ) در انگیزه بیرونی، عوامل خارجی فرد را به انجام دادن کاري خاص برمی3

  کند براي او مؤثر و مفید است. دارد به آن برسد و فکر می) هدف هر چیزي است که انسان سعی 4

  است؟ نادرستدر رابطه با موفقیت در هر کاري کدام گزینه  -249

  ) فرد باید به عواملی توجه کند که در کنترل خودش است.1

  ) فرد باید دچار یأس و افسردگی نشد.2

  ت تا بتواند تغییري در آن ایجاد کند.) فرد باید به عواملی توجه کند که به عوامل ناپایدار مربوط اس3

  ) فرد باید پیروزي یا شکست را به عوامل بیرونی نسبت دهد نه به عوامل درونی.4

  گیري است؟ گیري، بهترین شیوه تصمیم کدام سبک تصمیم -250

  ) وابسته4  ) منطقی3  ) اجتنابی2  ) احساسی1
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    ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )22/12/99آزمایشی پیشروي ( آزمونآزمونمبحث مبحث 

   
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 )14تا انتهاي درس  10) ـ یازدهم (از درس 14تهاي درس تا ان 12دوازدهم (از درس   فارسیفارسی

 )6و  5) ـ یازدهم (دروس 52تا انتهاي صفحه  4و درس  3دوازدهم (درس   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 )9تا انتهاي درس  7) ـ یازدهم (از درس 9و  8هاي  ازدهم (درسدو  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 )12تا انتهاي درس  9) ـ یازدهم (از درس 10و  9دروس  2دوازدهم (بخش   دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب کار) 3و درس  3ـ یازدهم (درس  88تا انتهاي صفحه  3درس   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 ) 2و فصل  1درس  1هم (فصل ) ـ یازد5دوازدهم (فصل   ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 )7و  6هاي  ) ـ یازدهم (فصل6دوازدهم (فصل   شناسیشناسی  زیستزیست

 7و  6فصول   شناسیشناسی  زمینزمین

  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)
تا ابتداي مدل اتمی  4از ابتداي بازتاب موج تا انتهاي فصل ـ فصل  3دوازدهم (فصل 

 تا ابتداي القا) 3رادرفورد ـ بور) ـ یازدهم (فصل 

  شیمیشیمی
(تا  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3(فصل  دوازدهم

 ) تا انتهاي فصل)75از ابتداي غذاي سالم (صفحه  2)) ـ یازدهم (فصل 100صفحه 

  حسابانحسابان
)) ـ یازدهم 126الی  84(صفحه  1درس  5/ فصل  3و  2دروس  4دوازدهم ( فصل 

 )170الی  118صفحه  7و  6)) ـ دهم (فصل 90الی  71(صفحه  3(فصل 

  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 3) تا انتهاي فصل، فصل 50از ابتداي سهمی (صفحه  3درس  2: فصل 3هندسه 

  69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1درس 

 3و فصل  47از ابتداي معرفی یک نماد صفحه  2درس  2ریاضیات گسسته: فصل 

  )62فحه تا ابتداي مربع التین (ص 1درس 

   3: فصل 2هندسه 

 4و  3آمار و احتمال: فصل 

  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)
تا ابتداي طیف  5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4دوازدهم (فصل 

 )3خطی) ـ یازدهم (فصل 

  ریاضی و آمارریاضی و آمار
 2) ـ یازدهم (فصل 1درس  3) و فصل 69از ابتداي (صفحه  2درس  2دوازدهم (فصل 

 )1درس  3و فصل  3درس 

 )6تا انتهاي درس  3) ـ یازدهم (از درس 4و  3دوازدهم (دروس   زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 5و  4بخش   اقتصاداقتصاد

  10ـ  7ـ  4ـ  1) ـ یازدهم: دروس 9و  8دوازدهم (دروس    علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 )15تا انتهاي  11) ـ یازدهم (از درس 8و  7دوازدهم (دروس   شناسیشناسی  جامعهجامعه

 )14تا انتهاي  10) ـ یازدهم (از درس 9و  8دوازدهم (دروس   تاریخ تاریخ 

 )10تا انتهاي  7) ـ یازدهم (از درس 5دوازدهم (درس   جغرافیاجغرافیا

  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
)) ـ فلسفه یازدهم 77تا آخر صفحه  59(از صفحه  9و  8فلسفه دوازدهم (دروس 

 10و  9) ـ منطق دهم: دروس 10و  9(دروس 

 8 و 7دروس   شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیآزمایشی علوم آزمایشی علوم   گروهگروهاختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  فارسی  1

  50  26  عربی عمومی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  و آمار ریاضی  5

  135  121  اقتصاد  6

  160  136  علوم و فنون ادبی  7

  180  161   عربیزبان   8

  190  181   تاریخ  9

  200  191  یاجغراف  10

  215  201  شناسی جامعه  11

  235  216  و منطق فلسفه  12

  250  236  شناسی روان  13

  

   داوطلب گرامی:

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

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

  موزشی علـويموزشی علـويسازي مؤسسه علمی آسازي مؤسسه علمی آ  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//1212//11جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                          آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

  فارسی

  هاي دیگر در معناي تعظیم کردن به کار رفته است. ـ نماز در بیت نخست در معناي یکی از اعمال عبادي مسلمانان است، در گزینه» 1«گزینه  -1

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

  اند: ـ واژگان زیر نادرست معنا شده» 2«گزینه  - 2

  حس بویایی شامه»: 1« گزینۀ

  کوزه سبو»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی مجاب متقاعد»: 4« گزینۀ

  ـ معناي واژگان زیر نادرست است:» 1«گزینه  -3

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطبایی بسیاري درخشان، تابان / فرط بها / مشعشع ز گرانچی نفیسه

  هاي عبارت سوم درست است. ـ واژه» 3«گزینه  -4

  ها: بررسی سایر گزینه

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایی اشباح»: 4«تطاول / گزینۀ »: 2«هول / گزینۀ »: 1«گزینۀ 

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » شائبه«ـ واژه » 4«گزینه  -5

  )نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هفتم ـ امال (طباطبایی اند. نادرست نوشته شده» قربت«و » تحیر«هاي  ـ واژه» 1«گزینه  -6

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییالطیر، لیلی و مجنون و اسرارنامه از آثار منظوم هستند.  ـ منطق» 4«گزینه  -7

ت مراعـا » در«حلقـه و  «) مجلس / 2در،  حلقۀ) 1ایم / حلقه وحلقه جناس تام دارند ( با توایم و با تو نه :ـ بیت دوم داراي تناقض است» 2«گزینه  - 8

ــ  1جناس تام دارند. (» خویش«و » خویش«، »4« گزینۀشود. در  تناقض وجود دارد اما جناس تام دیده نمی» 3«و » 1«هاي  نظیر دارند. در گزینه

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییـ فامیل) اما این بیت تناقض ندارد. 2خود 

  تشخیص و استعاره ـ سیل» 4«گزینه  - 9

  مراعات نظیر »سیل«و » بحر«

  حسن تعلیل علت وجود صداي سیل، جدایی از دریاست

  هاي ادبی) نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطبایی »بحر«تکرار 

تشـبیه،  » ب«ترین آرایه این بیت حسن تعلیل اسـت، در مـورد    سرخ بودن لب بیان شده است بنابراین مهم، علّت »الف«ـ در مورد » 2«گزینه  -10

رویم؛ در  می» ج«که در این گزینه تلمیح نیز به کار رفته است، بنابراین به سراغ مورد  گو این» بناگوشِ چوسیمت«شود به خاطر  آشکارا دیده می

) دور از جانِ تو (جمله دعایی)، و بر این بنیـاد پاسـخی   2) در هجرانِ تو 1دو معناي پذیرفتنی دارد، » دور از تو«این گزینه، ایهام بارز است، زیرا 

 پاسخ است. » 2« گزینۀاي است که در صورت پرسش آمده است) یعنی  باشد (چرا که ایهام اولین آرایه» ج«درست است که اولین مورد آن 

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

  اي است، چرا که درك ایهام بیت در گرو درك تضمین آن است یا حتی شاید برعکس. ـ این سؤال، سؤال بسیار ماهرانه» 4«گزینه  - 11

  ) تخلص شاعر.2) سرور و شاه 1ایهام دارد: » شهریار«

مصراع دوم این بیـت،  » شهرم به عشق ورزیدن شهرةحافظ منم که چون «گوید:  شود، چرا که می به همین اعتبار در این بیت تضمین آشکار می

  مصراع اول غزل مشهور حافظ است:

  ام به بد دیدن شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده شهرةمنم که 

آرایی صامت  شکار است: واجآرایی هم که در بیت کامالً آ ) من شهریار هستم / نغمه حروف یا همان واج2) شهر عشق (اضافه تشبیهی)، 1تشبیه: 

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

شود. شکل مرتب شده بیت سوم بدین صورت است:  ـ در بیت سوم شیوه بالغی وجود دارد. در دیگر ابیات نظم اجزاي جمله دیده می» 3«گزینه  -12

  ه یازدهم ـ درس ششم ـ دستور)نژاد) (پای (طباطباییجهان فتنه عشق تو پردازد. 

  ـ در بیت اول، مصراع نخست، جمله وابسته و مصراع دیگر جمله هسته است. » 3«گزینه  -13

  ها: بررسی سایر گزینه

  دارد.» رود می«معناي » شود«فعل »: 4« گزینۀوجود ندارد. / » تکرار»: «2« گزینۀخاقانی مناداست. / »: 1« گزینۀ

  هم ـ ترکیبی ـ دستور)نژاد) (پایه یازد (طباطبایی

  شود. دیده می» مانْد«فعل مضارع است در حالی که در ابیات دیگر فعل ماضی » مانَد«ـ در بیت چهارم » 4«گزینه  -14

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

  عل اسنادي است.به کار رفته در حالی که در دیگر ابیات ف» رفت«در بیت دوم در معناي » شد«ـ » 2«گزینه  - 15

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

  شود: ـ در بیت سوم شش وابسته دیده می» 3«گزینه  -16

  م/ زلف عنبرینزلف ـ زلف  اینـ  منـ عشق  آتشینعشق ـ عشق  این

  شود. گروه اسمی دیده می وابستۀ 4در ابیات دیگر 

   شحنهـ سیم  شقع شحنۀانده ـ  اینـ  خوناشک »: 1«گزینۀ 

  کمانـ آواز  تیر افشاندنـ گاه  ترکان غمزةکمین »: 2«گزینۀ 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ دستور) طباطبایی( خاك مجلس / بوي جرعه / بوي جرعه / خاکش»: 4«گزینۀ 
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  کند. اقبت دشوار گناهکاران اشاره میبه ع» 3«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و سه گزینه دیگر بازگشت به اصل /  در گزینه » 3«گزینه  -17

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هشتم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی

  هاست. در حالی که ابیات دیگر به نفی عقل و هوشیاري پرداخته شده است. ـ مفهوم بیت نخست ناتوانی عقل در درك زیبایی» 1«گزینه  -18

  معنایی) نژاد) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ قرابت (طباطبایی

  ها: عشق ازلی است. بررسی سایر گزینه» 4«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 4«گزینه  -19

  جدایی از عشق دشوار است.»: 1«گزینۀ 

  عشق باعث کفر من شده است.»: 2«گزینۀ 

  ت معنایی)نژاد) (پایه یازدهم ـ درس هفتم ـ قراب (طباطبایی ارزش بهشت را رها کردیم. براي چیزهاي بی»: 3«گزینۀ 

  ها: گفتار نرم و آرام است. بررسی سایر گزینه» 2«ـ مفهوم مشترك آیه و گزینه » 2«گزینه  - 20

  شد. داشتم دنیا از سخنم پر می اگر همراهی می»: 1« گزینۀ

  جا اثري از سخن من هست. همه»: 3« گزینۀ

  هم ـ درس هشتم ـ قرابت معنایی)نژاد) (پایه یازد (طباطبایی سخنی و توجه از بین نرفته است. خوش»: 4«گزینۀ 

  ها: هاي ارزشمند از سرنوشت است. بررسی سایر گزینه آسیب دیدن انسان» 2«ـ مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه » 2«گزینه  -21

  کند. دنیا به کسی رحم نمی»: 1«گزینه 

  کنند. هشیاران به سختی زندگی می»: 3«گزینه 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنایی) ی(طباطبای تأکید بر ترك تعلقات»: 4«گزینه 

  ها: کند. بررسی سایر گزینه ـ مفهوم بیت سؤال امید به بهبود آینده است در حالی که بیت دوم به بدتر شدن اوضاع در آینده اشاره می» 2«گزینه  - 22

  امیدواري به بهبود اوضاع»: 1« گزینۀ

  ناگزیر بودن مرگ»: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ قرابت معنایی) (طباطبایی گذشته بهتر از حال است. »:4«گزینۀ 

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ قرابت معنایی) هاي معشوق است. ـ مفهوم بیت سوم، تغییر نگاه بر اثر درك زیبایی» 4«گزینه  - 23

  ها: ق به وطن است. بررسی سایر گزینه، عش»2«ـ مفهوم مشترك بیت سوال و گزینه » 2«گزینه  - 24

 تمجید از وطن»: 4« گزینۀفدا کردن جان در راه وطن / »: 3« گزینۀنگاه منفی شاعر به وابستگی به وطن و دین / »: 1« گزینۀ

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ قرابت معنایی)

 پایداري نیکی مطرح شده است.» 4«و » 2«، »1«هاي  ی کردن است، در حالی که در گزینهموضوع بیت توصیه به نیک» 3« گزینۀـ در » 3«گزینه  - 25

 (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ درس یازدهم ـ قرابت معنایی)

  زبان عربی 

لت: امید داشـتم (رد گزینـه   أم») / 3«و » 1«هاي  لَم یساعدنی: به من کمک نکرد (رد گزینه») / 2«انزعجت: آزرده شدم (رد گزینه ـ  »4«گزینه  -26

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 1«

») / 4«و » 1«هـاي   رسـد (رد گزینـه   أنّ مهمتی ال تنتهی: که مأموریت من به پایـان نمـی  ») / 3«دانی (رد گزینه  ـ أ ال تدري: آیا نمی» 2«گزینه  - 27

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«خانه (رد گزینه  إلی البیت: به») / 4«سأرجع: برخواهم گشت (رد گزینه 

») 3«تحبـون: دوسـت داریـد (رد گزینـه     ») / 4«  تنفقوا: انفاق کنیـد (رد گزینـه  ») / 1«ـ لن تنالوا: دست نخواهید یافت (رد گزینه » 2«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)

») / 3«هایمـان (رد گزینـه    أفراخنا: جوجه») / 4«کند (رد گزینه  تهجم: حمله می») / 4«و » 2«هاي  مۀ: این جغد (رد گزینهـ هذه البو» 1«گزینه  -29

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«علینا بالتخلّص منها: ما باید از آن رهایی یابیم (رد گزینه 

اند (رد  جا ترجمه شده ، فراوانی واژگان و مشارکت ایرانیان جابه»1«در گزینه ») / 4«و » 2«هاي  رد گزینهشد ( ـ کانت تؤدي: منجر می» 3«گزینه  -30

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 1«گزینه 

») / 3«و » 1«هـاي   (رد گزینـه دنـد  عملوا: انجام دا») / 3«آمنوا: ایمان آوردند (رد گزینه ») / 4«ـ لفی خسرٍ: در زیان است (رد گزینه » 2«گزینه  -31

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 1«  هاي نیک (رد گزینه الصالحات: کار

  ») 2«شوي (رد گزینه  ترضی: راضی می») / 3«کلّ ملیحٍ: هر با نمکی (رد گزینه ») / 4«صفت: وصف کردم (رد گزینه ـ و» 1«زینه گ - 32

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

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

  .ذاتهر چیزي نابود شدنی است مگر صورت »: 2«گزینه 

  پس به من نشان دهید چه چیزي آفریدند کسانی که غیر از او هستند. »: 3«گزینه 

   ترجمه)ـ ترکیبی (پورمهدي) (غمگین نشوید ... تا اینکه »: 4«گزینه 
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  ترجمه)ـ  ترکیبی(پورمهدي) (» به خاطر آفساید نپذیرفت.«... درست: ـ ترجمه » 2«گزینه  -34

هاي اسیدي: األمطار الحمضـیۀ   باران») / 3«یسبب (رد گزینه  شود: موجب می») / 2«و » 1«هاي  ـ آلودگی هوا: تلوث الهواء (رد گزینه» 4«گزینه  -35

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعریب)») 3«و » 2«هاي  الطّبیعۀ (رد گزینههاي طبیعت: مهددات  تهدیدکننده») / 3«و » 2«هاي  (رد گزینه

  ترجمه متن: 

هـاي   انگیز براي شکار طعمه و بردن آن به مسـافت  آن وحشی و داراي یک فک با قدرت شگفت ها، از انواع سگ گرگ حیوانی است شبیه برخی

شود. فقط در فصل زمسـتان   جا سخت می ها در آن دیدن آنکه اي  گونه کنند به تانی زندگی میها تنها یا دوتایی در مناطق کوهس دور است. گرگ

شود پس به  ها بیشتر می گردند به شکل گروهی باشند و هرگاه سرما شدت بگیرد خشونت و جرأت گرگ شوند تا زمانی که دنبال غذا می جمع می

  گیرد.   کار می . این حیوان براي حفظ سالمتی خویش تالش بسیار غیرمعمولی را بهروند تا غذا بیابند ها می سمت جاهاي شلوغ مانند باغ

کیلومتر را در یک شب  64تا  48د مسافتی بین نتوان آیند و می خوابند و شب براي شکار بیرون می ها می ها در طول روز در غاري بین صخره گرگ

  د. نطی کن

  ها:  نند به خاطر ... ترجمه گزینهک ها به صورت گروهی زندگی می ـ گرگ» 1«گزینه  -36

  سرما در زمستان و سختی تهیه کردن غذا در آن»: 1«گزینه 

  کنند.  العبور شکار می و صعب ها در مناطق کوهستانی آن»: 2«گزینه 

  ها در آن وجوي غذا و خوراك و شدت خشونت گرگ جست»: 3«گزینه 

  با تغییر) (درك متن) 98ـ سراسري انسانی (شوند.  فصل زمستان جمع میجشان در شب، نه براي شکار، پس در طول خرو»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -37

  کنند.   ها آن را انتخاب می زندگی اجتماعی که گرگ»: 1«گزینه 

  فصل زمستان و سرمایش و کم بودن شکار در آن»: 2«گزینه 

  سرعت زیاد طی کنند. هاي طوالنی را با  توانند که مسافت ها می آن»: 3«گزینه 

  با تغییر) (درك متن) 98ـ سراسري انسانی (شود.  اي که دیدنشان براي انسان سخت می ها به گونه سکونتشان در کوه»: 4«گزینه 

 ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -38

  کند.  فک قوي گرگ، به او در شکار طعمه کمک می »:1«گزینه 

  ها حیواناتی وحشی هستند.   کنند زیرا آن گی میها تنهایی یا دوتایی زند گرگ»: 2«گزینه 

  آیند.  ها به صورت گروهی براي شکار بیرون می ها از میان صخره زمان طلوع خورشید گرگ»: 3«گزینه 

  غییر) (درك متن)با ت 98ـ  سراسري انسانی(ها دارد اما قدرت او در شکار از حیوانات دیگر کمتر است.  قطعاً آن شباهت به برخی انواع سگ»: 4«گزینه 

  ها: ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  - 39

  شود.  گیرد، خشونت و جرأت در آن بیشتر می در زمستان هنگامی که سرما شدت می»: 1«گزینه 

  بینیم.  کند که زمین آن مرتفع است و به سختی او را در آنجا می در مناطقی زندگی می»: 2«گزینه 

  شوند.   سال جمع می ها براي یافتن غذا در طول گرگ»: 3«گزینه 

  متن) با تغییر) (درك 98ـ سراسري انسانی (اش است.  او حیوانی وحشی و نیرومند در شکار طعمه»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -40

  للغائبۀ للمخاطب»: 2«گزینه 

  د ثالثی مجرّ مزید ثالثی»: 3«گزینه 

  با تغییر) (تجزیه و ترکیب) 98ـ سراسري انسانی (مجرّد ثالثی  مزید ثالثی»: 4«گزینه 

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

  تفعل من باب تفعیل»: 1«گزینه 

  تجمعت ائبۀ / ماضیه: جمعللغ للمخاطب»: 3«گزینه 

  با تغییر) (تجزیه و ترکیب) 98ـ سراسري انسانی (معلوم  مجهول»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -42

  ثیمن فعل مزید ثال د ثالثیمن فعل مجرّ»: 1«گزینه 

  معرب مبنی»: 2«گزینه 

  )تجزیه و ترکیببا تغییر) ( 98ـ سراسري انسانی (باب تفعل  باب تفعیل»: 3«گزینه 

  گذاري) (پورمهدي) (حرکتأنْ  المعارضَۀ / أنَّ ـ المعارِضَۀ» 4«گزینه  -43
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  ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -44

  رود (الحیۀ: مار) چتر: حیوانی که روي شکمش راه می»: 1«گزینه 

  شود.   مشک: عطري که از نوعی از آهوها گرفته می»: 2«گزینه 

  پیرمرد / پیرزن: مرد یا زن بزرگ در سن و سال »: 3«گزینه 

   )ترکیبی ـ واژگان(پورمهدي) (سان گونه: یک عضو در صورت ان»: 4«گزینه 

  ها:  مترادف هستند. بررسی سایر گزینه» تر زشت«و أنکر هر دو به معناي  ـ أقبح» 2«گزینه  -45

  کند.   درازي می یابد / یتعدي: دست یتحقّق: تحقق می»: 1«گزینه 

  خواهم  شکوت: شکایت کنم / أستغیث: کمک می»: 3«گزینه 

  )ـ واژگان(ترکیبی (پورمهدي) میر : خجذع: تنه / عجین»: 4«گزینه 

  اسم نکره هستند. » مظلوماً«و » جباالً کبیرةً«و » شکیبا«به معناي » صابر«ها  ـ سعید در این گزینه اسم خاص است، اما در سایر گزینه» 2«گزینه  -46

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

اسـم مبالغـه   » خباز، فهامۀ و الرزاق«ها به ترتیب  اسم تفضیل است. در سایر گزینه» أقلّ: کمتر«و در این گزینه اسم مبالغه نیامده ـ » 3«گزینه  -47

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

  ها: بررسی سایر گزینهاست. » و شرٌّ: جواب شرطفه ال یعتقد: فعل شرط من: اسم شرط«ـ در این گزینه » 4«گزینه  - 48

  ما ظلمنا: ستم نکردیم»: 1«گزینه 

  تواند من یقدر: چه کسی می»: 2«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)کارید شرطیه نیستند.  ما تزرعون: چه چیزي می»: 3«گزینه 

اسم مفعول » معزَّز، المنَظَّمۀ و المجرَّب«ها  است. در سایر گزینه» إفعال«از باب  »یسلم«فعل  اسم فاعل از »المسلمون«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -49

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

» الکتاب، أربعۀ و القلیـل «و مستثنی منه » میذ و األسريالکتب، التّال«ها  ا در سایر گزینهشده، امنذکر » مستثنی منه«ـ در این گزینه » 2«گزینه  -50

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)  . مستثنی هستند

  دین و زندگی

در مقام بیان این مفهوم است که تکرار توبه ولو صد بار باشد امري ناپسـند نیسـت.   » صد بار اگر توبه شکستی باز آ«ـ این مصرع که » 2«ه نگزی - 51

 )هشتم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس . آمده است»  یحب التوابینان اهللا«مفهوم تکرار توبه در آیه 

سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست. این مرد و شـیعیان و پیـروان او رسـتگارند و در روز    «ـ رسول خدا (ص) فرمودند: » 2«گزینه  - 52

  بر ایشان نازل شد.» الصالحات اولئک هم خیر البریۀ ان الذین آمنوا و عملوا«پس از بیانات ایشان آیه شریفه » اند. قیامت اهل نجات

  )هشتم(آقا صالح) (پایه یازدهم ـ درس 

باشد. ب) شرکت در  ـ الف) بهتر است از مدگرایی و تجمل در پوشش و سایه ابعاد زندگی دوري کرده بهتر است به معناي مستحب می» 1«گزینه  -53

هاي اجتماعی در فضاي مجازي به  هاي اینترنتی و شبکه ی جایز است. ج) ایجاد پایگاههاي مذهبی و مل مجالس شادي مانند جشن عروسی، جشن

  )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس منظور اشاعه فرهنگ و معارف اسالمی مستحب است و در مواردي واجب. 

 یعلّمهم الْکتَـاب و  علَیهِم آیاته ویزَکّیهِم و اثَ فیهِم رسولًا منْ أَنْفُسهِم یتْلُولَقَد منَّ اللَّه علَى الْمؤْمنینَ إِذْ بع :«فرماید  ـ قرآن کریم می» 4«گزینه  -54

ۀَ وکْمبِینٍ الْحی ضَلَالٍ ملُ لَفنْ قَبده اسـت  ها از جنس خودشان مبعوث کر : همانا خدا بر سر مومنان منت نهاده است که پیامبري در آنإِنْ کَانُوا م

 »اند. ها کتاب و حکمت بیاموزد اگر چه قبل از آن در گمراهی آشکار بوده که آیات او را برایشان بخواند و آنان را پاك کند و به آن

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس پنجم)

دانـد کـه    بخشد و می پذیرد و گناهان را می اوست که توبه بندگانش را می:«مسلم این آیه را خواند  ـ اما محمد باقر (ع) براي محمدبن» 3«گزینه  -55

 ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري(». کنید چه می

» و اهللا یعصمک من الناس«کند  ـ اینکه با وجود مخاطرات در مسیر رسالت، خداوند جان رسول خدا (ص) را از گزند منافقین حفظ می» 3«گزینه  -56

» یا ایها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسـهم «ا (ص) در سخنرانی خود از مردم پرسید باشد. رسول خد بخش قلب نازنین ایشان می گرمی

 )هفتم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس » گفتند: خدا و پیامبرش برما والیت و سرپرستی دارند.

برخی یاران خویش عمل نکرد و بـه آنـان در    اندیشی امام علی (ع) براي برکناري حاکمان ناالیق چنان مصمم بود که حتی به مصلحت» 2«گزینه  -57

کنندگان را کارگزار خود قـرار نخـواهم    گاه گمراه به خدا سوگند، حتی براي دو روز نیز او را به کار نخواهم گماشت و من هیچ:«مورد معاویه گفت 

 ـ درس هشتم) یازدهم(آقاصالح) (پایه  »داد.

گیـریم تـا    ها مطلع نیستیم. گاهی هم از علوم مختلف کمک مـی  دانیم و گاه از آن ـ گاهی ما حکمت برخی از دستورات خداوند را می» 4«گزینه  -58

 )نهم(آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس حکمت آن را به دست بیاوریم. این یک تالش خوب و ارزشمند است. 
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لعلک بـاخع نفسـک اال یکونـوا مـؤمنین: از     «فرماید:  ندوه فراوان رسول خدا (ص) در هدایت مردم میـ قرآن کریم در مورد غصه و ا» 4«گزینه  - 59

کوشی و دلسوزي ایشان در هدایت  امام علی (ع) در مورد سخت» آورند شاید که جانت را (از شدت اندوه) از دست بدهی که برخی ایمان نمی این

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس ششم)» کرد. زده و سرگشته را درمان می فلتبا داروهاي خویش بیماران غ«فرماید:  مردم می

بینـد.   کشاند تا جایی که فرد خود را غرق در فساد (گناه) و آلودگی می گام و آهسته آهسته به سمت گناه می به ـ شیطان انسان را گام» 4«گزینه  -60

  گویند.   امروز و فردا کردن و تأخیر در توبه است که به آن تسویف میبیانگر » کنم به زودي توبه می«گوید  این که فرد به خود می

 سازد.  کشاند و وقتی آلوده شد از رحمت الهی مأیوس می شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن به سوي گناه می

  )هشتم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس 

پندارد مرا دوست دارد در حالی که دشمنی و کینه تو در دل اوست؛ زیرا تـو از   گوید کسی که می روغ مید:«ـ رسول خدا (ص) فرمود » 3«گزینه  -61

     (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس هشتم)...» رسد که پیرو تو باشد  من هستی و من از تو ... کسی به فالح می

ها نهفته شده؛ این پاداش کارهـایی   هاست براي آن ی که مایه روشنی چشمهای داند چه پاداش هیچ کس نمی«فرماید:  ـ قرآن کریم می» 4«گزینه  -62

 حدیث قدسی است نه آیه قرآن.» هاست هایی که مایه روشنی چشم پاداش«دقت شود که » دادند. است که انجام می

  )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس 

قبل از هـر  » پس از رحلت رسول خدا (ص) در چه مسیري باید حرکت کند جامعه اسالمی«ـ براي رسیدن به پاسخ سواالتی از قبیل » 3«گزینه  -63

جا که  پذیرد و کدام یک باید ادامه یابد؟ از آن هاي پیامبر کدام یک با رحلت ایشان پایان می چیزي الزم است مشخص شود که در میان مسئولیت

  گردد. این مورد سکوت کرده است روشن می گر مردم در همه امور زندگی است بطالن این فرض که در قرآن کریم هدایت

  )هفتم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس 

بنابراین تکرار توبه اگر واقعی » کنند دوست دارد ان اهللا یحب التوابین: خداوند کسانی را که زیاد توبه می«خوانیم  ـ در قرآن کریم می» 4«گزینه  -64

بنـابراین توبـه در   » کار نیست تر از جوان توبه کسی نزد من محبوب«فرماید:  (ص) می شود. رسول خدا باشد موجب محبوب شدن نزد خداوند می

  )هشتم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس شود.  پذیري و تحول و دگرگونی است باعث محبوب شدن نزد رسول خدا (ص) می جوانی که دوره انعطاف

س و بر حذر باش و با خداي خود مکر و حیله نکـن کـه پنجـاه سـال یـا بیشـتر       از فریب شیطان بتر:«فرماید  ـ امام خمینی (ره) می» 4«گزینه  -65

ها خیال خام است. اگر در حدیث دیدي یا شنیدي که حق تعالی به این  کنم؛ این کنم و دم مرگ با کلمه استغفار جبران گذشته می رانی می شهوت

 فرماید صحیح است؛ ولی هیهات ...  د آن قبول میها را تا قبل از مشاهده آثار مرگ یا خو امت لطف فرموده و توبه آن

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

ـ اگر پیامبري در اجراي احکام الهی (والیت ظاهري) معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهاي خداست انجام دهـد و  » 4«گزینه  -66

یامبري در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی (مرجعیت دینی) معصوم نباشد، اعتماد مردم به مردم مانند او عمل کنند به گمراهی دچار شوند. اگر پ

  )پنجم(آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس  رود.  دین از دست می

ـ  ـ باید اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا ببخشیم. دفاع منطقی از اعتقادات، نه تنها سبب تفرقه و جـدایی نمـی  » 4«گزینه  -67 ود، بلکـه  ش

اي براي شناخت بیشتر معارف قرآن، سیره و سنت پیامبر اکـرم (ص) و اهـل بیـت     کند. بنابراین، الزم است برنامه ها را به یکدیگر نزدیک می دل

 ـ درس ششم) یازدهم) (پایه ناصري(ایشان (ع) تنظیم کنیم. 

اي بیگانگان شـویم. بـه    گونه مانع نفوذ و سلطه رسانه بهره ببریم و اینالمقدور از وسایل ارتباطی داخلی  حتیـ بر ما واجب است که » 2«گزینه  - 68

 بیانگر آن است. » منین سبیالًؤو لن یجعل اهللا للکافرین علی الم«گویند که آیه  می» نفی سبیل«اي بیگانگان قاعده  ممانعت از سلطه رسانه

  ترکیبی)پایه دوازدهم ـ ) (ناصري(

منـدي از جایگـاه    رت به مدینه به مدت ده سال، حکومت اسالمی را در دست داشتند. قرآن کریم براي بهرهـ رسول خدا (ص) با هج» 3«گزینه  -69

لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنۀ لمن «) ذکر کثیر خدا 3) امید به معاد 2) امید به خدا 1کند:  تاسی از وجودشان سه سفارش به مومنان می

 (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس ششم) » اهللا کثیراً کان یرجو اهللا و الیوم االخر و ذکر

تزکیه نفس با توبـه از گناهـان آغـاز    » قد افلح من زکاها: به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد.«فرمایند: ـ قرآن کریم می» 4«گزینه   -70

 )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  شود.  می

بنی االسالم علی خمس علی الصالةِ و الزَکاة و الصوم و الحج و الوالیۀ و لَم یناد بشَیء کما نودي بالوِالیۀِ : :«د فرماین ـ امام باقر (ع) می» 3«گزینه  -71

  گونه که به والیت دعوت شده است.  اسالم بر پنج پایه استوار شده است بر نماز و زکات و حج و روزه و والیت و به چیز دیگر دعوت نشده آن

 )پنجمایه یازدهم ـ درس (آقاصالح) (پ

  اند.  هر دو بیانگر یک مفهوم» علی مع الحق«با عبارت نبوي » باشی تو هر آینه به راه خیر می«ـ این جمله نبوي که » 3«گزینه  - 72

  )شتمه(ناصري) (پایه یازدهم ـ درس 
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دشواري و سهولت به معناي آسانی است. اگر مـردم   ـ دقت شود که کلمه تابع در متن سوال به معناي معلول است. صعوبت به معناي» 3«گزینه  -73

کوتاهی کنند (علت) و اقدامات دلسوزان به جایی نرسد (علت) و به تدریج انحراف از حق بیشتر شود (علت)، اصالح گناهان اجتمـاعی مشـکل   

 شود (معلول)   (صعب) می

آن بایستند و بکوشند که جامعه را اصالح کنند (علـت)، بـه آسـانی    اگر مردم در برابر گناهان اجتماعی حساسیت نشان دهند (علت) و در برابر 

هاي مالی و جانی ثمره و معلول دشواري در  توانند مانع گسترش گناهان شوند. (معلول یا تابع). دقت شود که از دست رفتن سرمایه (سهولت) می

 )هشتم(آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس ») 4«و » 2«(رد گزینه جلوگیري از گناهان اجتماعی است نه علت آن که مدنظر صورت سوال بوده است. 

ـ پس از نزول آیه والیت و مشخص شدن مصداق آن که امام علی (ع) بودند که در حال رکوع، انگشتر خـود را بـه فقیـر بخشـیدند.     » 4«گزینه  -74

و سپاس خداوند را به جا آورد. نزول ایـن آیـه در چنـین    مردم که از محتواي آیه با خبر شده بودند. تکبیر گفتند و رسول خدا (ص) نیز ستایش 

ـ  ی شرایطی و اعالم والیت حضرت علی (ع) از جانب رسول خدا (ص) براي آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخف

(ع) مشخص شد نه فرزندان و امامان پس از ایشان (رد  کردن (کتمان) آن نباشد. دقت شود که در ماجراي نزول آیه والیت، تنها والیت امام علی

باشـد. (رد   و بیان حدیث غدیر می...» یا اَیها الرَّسولُ بلِّغ «اعالن والیت امام علی (ع) از حاضران به غایبان مربوط به نزول آیه ») 2«و » 1«گزینه 

 )هفتمناصري) (پایه یازدهم ـ درس (») 3«گزینه 

باشند. با وجود رواج قمار و شـراب در   آلود می شراب و قمار در عین سوآوري، گناه» فیهِما اثم کَبیرٌ و منافع للنّاسِ«ا عبارت ـ مطابق ب» 4«گزینه  -75

  )نهم(آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس گاه زشتی این دو عمل را فراموش نکردند.  عباس، عموم مسلمانان هیچ امیه و بنی دربار بنی

  زبان انگلیسی 

  کردید؟ ـ تصور کنید یک فضانورد هستید؛ چه می» 1«ه گزین -76

  صورت زیر است:  شود. ساختار این نوع شرطی به هاي خیالی و غیرواقعی استفاده می توضیح: از شرطی نوع دوم براي بیان وضعیت

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

  رختان زیادي وجود دارند را تصور کنید! آیا این عالی نخواهد بود؟ـ زندگی در کنار یک اقیانوس، جایی که د» 1«گزینه  -77

  ) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)96(هنر ـ رود.  کار می (تصور کردن) اسم مصدر به imagineتوضیح: بعد از 

  ورم؟توانم او را با خودم بیا ـ او واقعاً مشتاقانه منتظر است که به جشن تولدت دعوت شود. می» 3«گزینه  -78

بـا  »). 3«و » 1«هـاي   رود (گزینه کار می شود که بعد از آن اسم مصدر به یک حرف اضافه محسوب می look forward toدر عبارت  toتوضیح: 

   (being invited)باید اسم مصدر مجهول بیاوریم  toشود بنابراین بعد از  توجه به ترجمه جمله، او کسی را دعوت نکرده بلکه دعوت می

  ي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) (معتمد

  ها ممکن است فکر کنند که او ادب ندارد.   ـ از زمانی که مهمانان رسیدند او مشغول تماشاي تلویزیون بوده است. آن» 2«گزینه  - 79

  رود.  کار می هاي حال کامل است، زمان گذشته ساده به (از ـ از زمانی که) که یکی از نشانه sinceتوضیح: بعد از 

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) 

و چندین کتاب جهت جوابگویی به عالقه روزافـزون عمـوم مـردم بـه چـاپ       شده است زیادي  بحثـ این روزها درباره تغذیه سالم » 2«گزینه  -80

  اند.   رسیده

  ) پیشگویی کردن4  ) متعادل کردن3  ) بحث کردن2  ) اداره کردن، راهنمایی کردن1

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

  داند).   ندارد (اصالً نمی سرنخیـ وقتی از او پرسیدم که علی کجا رفته است او گفت که هیچ » 4«گزینه  -81

  ) سرنخ، نشانه4  ) قالب، شکل3  ) مقیاس، ترازو2  ) حکمت1

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

  .  تعویض کنیدخوبی است، اما شما باید الستیک زاپاس را ـ ماشین شما در وضعیت » 3«گزینه  -82

   ) انتقال دادن2    ) تحویل دادن1

  ) تبدیل کردن / شدن 4  ) عوض کردن، جایگزین شدن / کردن3

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

دهند چون ایـن مـاده غـذایی اسـت کـه اصـالً        رخ میمشکالتی  کنند مصرف میـ هنگامی که افراد میزان زیادي شکر تصفیه شده » 4«گزینه  -83

 هاي بی را ندارد.   ویتامین

  ) مصرف کردن  4  ) زیر نظر گرفتن3  ) تبدیل کردن / شدن2  ) انتقال دادن1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 
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  ن او نیازي به پول اضافی ندارد.درآمدي داشته باشد؛ تا آن زما منبعاش  خواهد بعد از بازنشستگی ـ او می» 1«گزینه  - 84

    source of incomeنکته: منبع درآمد 

  ) منبع، منبع طبیعی4  ) تجارت3  ) تقاضا2  ) منبع، منشاء، سرچشمه1

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

با هدف تأمین غـذاي فضـانوردان در سـفرهاي     زمینی اولین گیاهی بود که در فضا پرورش یافت. این فناوري ، سیب1995ـ در اکتبر » 2«گزینه  -85

 فضایی آینده گسترش یافت.  اجتماعاتفضایی طوالنی و در نهایت تأمین غذاي 

  ) مسائل، موضوعات4  ها ) گنج3  ) اجتماعات، مستعمرات2  ها ) حجم1

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

 ها، مجالت و غیره دانلود کنید.   و مقاالت جالبی را از روزنامه بگردیدوب را براي دریافت نظرات توانید روزانه شبکه جهانی  ـ شما می» 1«گزینه  - 86

  ) جایگزین کردن / شدن4  ) تمدید کردن3  ) دربرگرفتن، محاصره کردن2  زدن ) گشت1

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

خواهید فرزندانتان از یک زندگی آرام برخـوردار شـوند، بگذاریـد از انـدکی      ید اگر میگو المثل چینی وجود دارد که می ـ یک ضرب» 4«گزینه  -87

 . رنج ببرندگرسنگی و سرما 

  ) رنج بردن، لطمه خوردن4  ) لرزیدن، لرزاندن3  ) ادعا کردن  2  ) آلوده کردن، مبتال کردن1

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

  کلوزتست:  

اند، حوزه عملکردشان تا مناطق روستایی نیـز گسـترش    عنوان وسایل حمل و نقل شهري بیشترین اهمیت را داشته همیشه بهها  اگرچه اتوبوس

اوج دوران سفر با اتوبوس بود، تقریباً هر روستایی خدمات  که 1950هاي روستایی شکل گرفت و تا دهه  بزرگی از اتوبوس شبکهیافت. در بریتانیا 

کاهش یافت. از دهه  ناگهانهاي شخصی شدند، سفر با اتوبوس  شت. با این حال، هم چنان که افراد بیشتري صاحب اتومبیلرانی دا منظم اتوبوس

رانی  . با این حال خدمات اتوبوسکردند سوار میرانی بین شهري مسافران بسیاري را  آهن خدمات اتوبوس راه خدماتبه بعد به دنبال کاهش  1960

    )88(سراسري خارج از کشور ـ طق روستایی دورافتاده به شدت کاهش یافته است. محلی، مخصوصاً در منا

  ـ » 2«گزینه  -88

  ) منبع4  ) حجم، ولوم3  ) شبکه2  ) پروژه1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -89

  ) آنجا4  ) آن3  ) وقتی که2  ) که 1

  (کلوزتست)

  ـ » 3«گزینه  - 90

  طور خاص ) به4  ) ناگهان3  ) عمیقا2ً  ) مختصرا1ً

   (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  -91

  ) زیاد کردن (صدا، حرارت)4  ) یافتن لغت در دیکشنري3  ) سوار کردن2  ) بیدار کردن1

  (کلوزتست) 

  ـ » 4«گزینه  -92

  ) خدمات4  ها ) موفقیت3  ) مراحل2  ) فرآیندها، روندها1

  (کلوزتست) 

  ترجمه متن اول:

هـا چنـین افـرادي را کیهـان نـورد       است. روس» مسافر ستاره«معنی  به astronautکنند. واژه  فضانوردان افرادي هستند که در فضا سفر می

بار به دور زمین چرخید که این سـفر وي   یک 1961آوریل  12نورد روسی اولین کسی بود که به فضا سفر کرد و در  نامند. یوري گاگارین، کیهان می

سه بار مدار زمـین   1962بود که در فوریه » جان گلن«ور زمین چرخید دقیقه به طول انجامید. اولین فضانورد آمریکایی که به د 90در مدار زمین 

هاي سفر فضـایی را تحمـل    ها تنش دانست که چطور انسان کس نمی هاي فضایی اولیه خطرناك بودند، چون در آن موقع هیچ را دور زد. مأموریت

کنند و قادرند هر بار بدون رنـج   . فضانوردان مرتباً به فضا سفر میخواهند کرد. امروزه، پروازهاي فضایی داراي سرنشین تقریباً عادي شده است

هـاي اخیـر کشـته     ها در آنجا بمانند. اما خطرها هنوز هم وجود دارند. چندین فضانورد روسی و آمریکایی طـی سـال   بردن از صدمات دائمی ماه

کمی پس از بلند شدن از زمین هفـت  » چلنجر«ال انفجار شاتل فضایی اتفاق افتاد که در آن به دنب 1986اند. یکی از بدترین فجایع در سال  شده

در ایـاالت متحـده و   » آپولـو «و » جمینـی «، »مرکـوري «هاي داراي سرنشین اولیه مانند  فضانورد آمریکایی جان خود را از دست دادند. سفینه

ها بـراي حمـل    بار قابل استفاده بودند. روس ها فقط یک آنهاي محدودي براي خدمه داشتند. همچنین  در روسیه کوچک بودند و اتاق» وستوك«

کنند. بـا ایـن حـال، در مـدار      استفاده می» سایوز«نام  به» یک بار مصرف«هاي نسبتاً کوچک  نوردانشان به مدار زمین و بالعکس از سفینه کیهان

یابند. فضانوردان آمریکایی اکنون با شاتل فضـایی بـه فضـا     نام سالیوت می تري در یک ایستگاه فضایی به نوردان محل اقامت بزرگ زمین کیهان

  )  90(سراسري تجربی ـ کنند.  ها با مدار گردهاي بال مثلثی که شباهت زیادي به هواپیماهاي مسافربري دارند در فضا پرواز می کنند. آن سفر می
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  د.پرداز می تاریخچه مختصري از سفر فضاییـ این متن عمدتاً به موضوع » 1«گزینه  - 93

  ) خطرهاي موجود در سفر فضایی2

  هاي مدرن هاي اولیه و سفینه ) مقایسه میان سفینه3

  ) رقابت میان روسیه و آمریکا در سفر فضایی4

  (درك مطلب)

  در یک بهار قرن بیستم انجام شد.ـ اولین سفر فضایی انسان » 1«گزینه  -94

  نجامیددقیقه به طول ا 90) از زمین به فضا و بالعکس در مجموع حدود 2

  شد بار چرخش در مدار زمین می ) یک مأموریت ناموفق بود از این بابت که شامل یک3

  سفر دومش را انجام داد 1962) توسط همان فردي انجام گرفت که در سال 4

  (درك مطلب)

  . سالیوتجز  ها هستند به ـ تمامی موارد زیر اسامی برخی سفینه» 4«گزینه  - 95

  ) آپولو3  ) مرکوري2  ) سایوز1

  (درك مطلب) 

عنوان بدترین فاجعـه   بهتعداد افرادي که جان خود را از دست دادند توان دریافت که شکست فضاپیماي چلنجر به دلیل  ـ از متن می» 3«گزینه  -96

  شود. فضایی یاد می

  اي که براي ساخت آن سفینه صرف گردید ) هزینه1

  بینی شده ) انفجار آن زودتر از زمان پیش2

  یی بسیار مهمش ) مأموریت فضا4

  (درك مطلب) 

  ترجمه متن دوم: 

میلیـون   93اي در آزمایشگاهی به فاصله  اي تولید شده بدون هیچ هزینه دست آوردن برق از پرتوهاي خورشید همان استفاده از نیروي هسته به

شید و در دماهاي چندین میلیون درجه اي عناصر شیمیایی که در درون خور وسیله دگرگونی هسته مایل است. چون انرژي درخشان خورشید به

یابد. منابع انرژي خورشیدي بسیار زیاد هسـتند. چنانچـه در تبـدیل انـرژي تابشـی       دهند تداوم می و در فشار چندین میلیون اتمسفر رخ می

ربع از سطح زمین در دسـترس  کار مکانیکی، بتوان به بازده صد در صد دست یافت، زیر آسمان بدون ابر یک اسب بخار در هر یارد م خورشید به

شود. با این حال، انرژي خورشیدي باید نیازهاي فراوان  آوري انرژي خورشیدي هنوز مانع رقابت آن با منابع معمول انرژي می بود. هزینه جمع می

ها تحقق یابد. چون منابع زمینی  ساي ایمن از اقیانو و روزافزون کودکان را طی دو قرن آینده تأمین کند مگر اینکه وعده مبهم انرژي گرما هسته

  )92(انسانی ـ ها بیشتر از انرژي خورشیدي خواهد بود.  زودي تمام شوند، هزینه آن سنگ، نفت و اورانیوم) ممکن است به (زغال

  ها مایل ونچیزي مانند یک آزمایشگاه به فاصله میلیـ طبق متن، ما براي تولید انرژي خورشیدي به چه چیزي نیاز داریم؟ » 3«گزینه  - 97

  اي ) منابع انرژي گرما هسته1

  ) منبعی دائمی از مواد شیمیایی 2

  ) آسمانی بدون ابر در دماهاي بسیار باال4

  (درك مطلب)

بر است و نسبت بـه سـایر منـابع     چون هزینهشود  کند که انرژي خورشیدي در مقیاس وسیع استفاده نمی ـ نویسنده خاطر نشان می» 4«گزینه  -98

  صرفه است. به  قرونانرژي کمتر م

  ) اگرچه تمیز و ایمن است.1

  ) چون هزینه کنترل کردن آن بسیار زیاد است.2

  زیست ایجاد کند. تواند خطرهایی براي محیط ) چون می3

  (درك مطلب) 

  انرژي خورشیدي: حقایق و واقعیاتیک از موارد زیر بهترین عنوان براي متن است؟  ـ کدام» 2«گزینه  -99

    ي: منبع غیرممکن انرژي ) انرژي خورشید1

  هاي استفاده از انرژي خورشیدي ) هزینه3

  ) منابع مختلف انرژي4

  (درك مطلب) 

  باشد.  اي اقیانوس انرژي گرما هستهتواند  ـ طبق متن، جایگزینی براي انرژي خورشیدي می» 1«گزینه  - 100

  ها ) انرژي فسیل2

  ) انرژي تابشی3

  اي ) انرژي هسته4

   (درك مطلب)
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  و آمار ریاضی

  شود:  صورت زیر معرفی می به a1و جمله اول dام یک دنباله حسابی با اختالف مشترك  nـ جمله » 2«گزینه  -101

na a (n )d1 1     

a , d a a ( )d a ( )1 9 1 95 2 9 1 5 8 2 5 16 11                

  هاي حسابی)  دوم ـ دنباله (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس

 ام یک دنباله حسابی برابر است با:nجمله ـ » 1«زینه گ -102

na a (n )d  1 1 

a a a a d a a d3 7 3 1 7 112 2 6        

a d (a d) a     1 1 12 6 12 d a  12 d d d       6 12 4 12 3    

   هاي حسابی)  دوم ـ دنباله (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس

  ام یک دنباله حسابی برابر است با:nجمله ـ » 4«گزینه  - 103

na a (n )d  1 1   

a d a da ( )
d d

a d a da
1 15

1 18

1 4 1 41
6 3 2

5 7 5 75

            
       

      
   

a ( ) a a1 1 11 4 2 1 8 9             

a a ( )d a ( )17 1 1717 1 9 16 2 23         

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  آید:  دست می جمله اول یک دنباله حسابی از رابطه زیر به nـ مجموع » 2«گزینه  -104

n
n

s ( a (n )d) ; s , d , a ?1 10 12 1 60 2
2

        

n s ( a ( ) ) ( a ) a a a10 1 1 1 1 1
10

10 2 10 1 2 60 5 2 18 2 18 12 2 6 3
2

                    

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

nاز رابطهجمله اول یک دنباله حسابی  nـ مجموع » 3«گزینه  - 105 n
n

s (a a ) 1
2

  باشد:  ام میnجمله  naجله اول و a1آید، که دست می به 

n n n

n

a
n n n

a s (a a ) ( ) ( ) n

s

1

1

3

1 80 3 1 80 2 80
2 2 2

80




           
 

   

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  کنیم:  استفاده می nsـ از فرمول» 4«گزینه  -106

n
n

s ( a (n )d)12 1
2

     

n

d
( a ( )( )) ( a ) a a a

s

a ?

1 1 1 1 1

22

8

22

1
22 1

55 2 22 1 55 11 2 3 2 3 5 2 8 47
2 7

55

 

  
              




 

   

na a (n )d a ( ) a          1 8 8
1

1 4 7 4 1 3
7

   

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  ـ در دنباله داده شده داریم:  » 1«گزینه  - 107

a , d , n       1
5 3 5 2

ــترك ــالف مش 1 اخت 16
2 2 2 2

   

n
n

s ( a (n )d) s ( ( ) ( )) s ( ) ( ) s1 16 16 16
16 5

2 1 2 15 1 8 5 15 8 10 80 80
2 2 2

                   

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله
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nام یک دنباله هندسی از رابطهnـ جمله » 3« گزینه -108
na a r  1

  نسبت مشترك دنباله است: rجمله اول و  a1آید که دست می به 1

a , r1
1

3
3


    

n a a r a ( )3 3
4 1 4

1 27
4 3 9

3 3


          

  هندسی) (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله 

  ـ » 4«گزینه  -109

n
na a r a , r1

1 1
1

3
2

      

a ( )( ) a ( )( )1 2
2 3

1 3 1 3
3 3

2 2 2 4
         

n na ( )( ) a a3
4 1

1 3 1
3

2 8 2
        

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) 

  ـ » 3«گزینه  -110

n
n

a a a r a r a r
a a r

a a ra a r a r


       

        
     

7 7 7
8 طرفین را بــر هــم 8 1 ــه هندســی1 11 جمله عمومــی دنبال

1 ــم 4 ــی کنی ــیم م 4 تقس 4
5 15 1 1

27 27 27
 

1 11
   

r ( ) r r       3 3 327 3 3   

r دهیم تا الت باال قرار میرا در یکی از معادa1 دست آوریم:  را به 

a ( ) a ( )    4 4
1 11 3 3  

n n n n
n n na a r a ( ) ( ) ( ) a ( )             1 4 1 5 5

1 3 3 3 3  

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) 

نسـبت   ،آید کـه ایـن عـدد ثابـت     دست می ت در جمله قبلی بهـ در دنباله هندسی هر جمله به جزء جمله اول از ضرب یک عدد ثاب» 2«گزینه  -111

  شود. بنابراین داریم:  مشترك نامیده می

, , , ,


      



1 1
5 1 1 1 1 12 ا  10 ی  

5 12 2 10 50 5 5

2 2

   

  
1

ــترك  ــبت مش  نس
5

   

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) 

nـ از رابطه» 1«گزینه  -112 na a  1
1

4
یک دنباله هندسی با نسبت مشترك naگیریم یجه مینت 

1

4
باشد. جمله عمـومی دنبالـه هندسـی     می 

 عبارت است از:

n
na a r  1

1   

aa a r a

aa a r

 
 

 

8
19 1 9

10
1111 1

r

a

8

1

a a

a ar r ( )

    



9 9
10 2 211 11

1 1
16

1

4

   

  سی) (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هند

 باشد.  می 2گیریم که نسبت مشترك برابر  ـ از دنباله نتیجه می» 2«گزینه  -113

, , , , : a 1
1 1 1

1 2 4 2 ــترك  ــبت مش  نس
12 2

2

   

nصورت ام یک دنباله هندسی بهnجمله 
na a r  1

  باشد.  می 1

nجمله هفتم n n n( ) ( ) n n               1 1 1 1 61
32 2 2 32 2 2 64 2 2 1 6 7

2
    

  دنباله هندسی) (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



    »11«صفحه                                                                آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

nصورت ـ هر دنباله هندسی به» 3«گزینه  - 114
na a r  1

aبا فرض 1 1  اگرr  1  این شـرط را  » 3«باشد، دنباله کاهشی است. فقط گزینه

   )(اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسیداراست. 

  ـ » 2«گزینه  -115

n
na a r , a , a    1

1 5 1
1

1
81

   

a a r r r r ( ) r          4 4 4 4 4
5 1

1 1 1 1
1

81 81 3 3
   

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) 

 ـ» 4«گزینه  - 116

x  2 در محدودهx  1 قرار دارد. براي محاسبهf ( )2 کنیم:  از ضابطه اول استفاده می  

f ( ) ( )        2 2 2 1 4 1 5   

x  xدر محدوده 2  fقرار دارد. بنابراین براي محاسبه 2 (   کنیم:  از ضابطه سوم استفاده می 2(

f ( ) ( )    22 2 3 4 3 7   

x  در محدودهx  1 fدر نتیجه براي محاسبه .قرار دارد 2 ( ) کنیم: از ضابطه دوم استفاده می   

f ( ) ( )   1 1    

f ( ) f ( ) f ( )        2 2 5 7 1 3   

  اي)  ضابطه (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ تابع چند

  هاي اول و دوم هر زوج مرتب با هم برابرند.  ـ در تابع همانی، مؤلفه» 1«گزینه  -117

( , m ) m m
m n

( , n ) n n

1 1 1 1 2
2 6 4

3 3 3 3 6

         
     

      
   

  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ تابع همانی) 

  درست است.  34صفحه  یطبق مطالب کتاب درس» الف«ـ مورد » 3«گزینه  -118

درست است.» ب«مورد 

x

sign(x) x sign( )

x




      
 

1

3 1

1



 



  تابع عالمت 

}دامنه تابع عالمت مجموعه اعداد حقیقی و برد آن , , }1 1 نادرست است. » پ«باشد بنابراین مورد  می  

  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ تابع پلکانی و عالمت)

kمان عدد و به تمام اعداد میان دو عدد صحیح متوالیخود ه kـ تابعی را که به هر عدد صحیح » 2«گزینه  -119 , k را نسـبت   k، عدد صـحیح  1

 نامند.  دهد تابع جزء صحیح می می

k x k [x] k    1   

/ [ / ]

/ [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]

/ [ / ]

         


             
    

3 2 3 2 2 3 3

1 1 8 2 1 8 1 2 3 1 8 0 3 3 1 2

0 3 1 0 3



 

   

  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ تابع جزء صحیح)

yرسم شده همان نمودار تابع مودارـ ن» 4«گزینه  -120 | x |  واحد به سمت راست رفته است. اگر نمودار 2است کهy | x |  راa     واحـد بـه راسـت

yببریم به ضابطه | x a |  رسیم در نتیجه داریم: میy | x |   ار رسم شده است. که ضابطه نمود 2

    (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ تابع قدرمطلق) 

  اقتصاد

هاي گوناگون مثـل وضـعیت تـاریخی، جغرافیـایی،      شود. موقعیت ـ در مفهوم پیشرفت، الگوي واحدي براي همه کشورها توصیه نمی» 4«گزینه  -121

 کند.   هاي پیشرفت را تعیین می شاخص سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی و در نهایت زمانی و مکانی،

  رشد، توسعه و پیشرفت ـ پیشرفت)بخش سوم ـ درس اول ـ گلپایگانی) ((

   نتایج حاصل از توسعه در بلندمدت نمایان است. :»2«مصداق رشد است. گزینه  :»4«و » 3«ـ گزینه » 1«گزینه  -122

  ه)رشد، توسعه و پیشرفت ـ توسعدرس اول ـ بخش سوم ـ (گلپایگانی) (
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تـر   و دهک هفتم باید کوچک  6ـ   7ـ   8ـ   9باشد، یعنی  6تر مساوي  و بزرگ 9تر مساوي  کوچک باید پنجمـ الف) دقت کنید دهک » 2«گزینه  -123

د. دقـت کنیـد   نحذف می شـو » 3«و » 1« هاي پس گزینه 9ـ   10ـ   11ـ   12ـ   13تر مساوي دهک ششم باشد یعنی  مساوي دهک هشتم و بزرگ

  شود.  نیز حذف می» 4«  شود، در این صورت گزینه 100باید معادل ها  مجموع دهک

 ب) سهم بیست درصد باال 20 22 44   

سهم سی درصد پایین  3 4 5 12   

 /»2«گزینه                     % پایین 30% باال به 20سهم  
44

3 6
12

   

  درآمد ـ توزیع درآمد و معیار سنجش آن) فقر و توزیعبخش سوم ـ درس دوم ـ (گلپایگانی) (

معیت کشور، برخورداري از سالمت در جسـم و روح افـراد   اصطالحی است که در پی تأمین حداقل نیازهاي اساسی آحاد ج» رفاه اجتماعی«ـ » 3«گزینه  -124

  پذیري افراد جامعه در برابر یکدیگر، رضایتمندي و شادکامی افراد است. ها، مسئولیت هاي اجتماعی، ارتقاي توانمندي جامعه، کاهش نابهنجاري

  (گلپایگانی) (بخش سوم ـ درس دوم ـ فقط و توزیع درآمد ـ مقدمه)

ده درصـد   درآمـد ده درصد ثروتمندترین جامعه بـه   درآمددهد. یعنی سهم  نشان می 89تا  57فوق توزیع درآمد را از سال  ـ نمودار» 4«گزینه  -125

نسبت دهک دهم بـه   58تر است. در سال  دهد. هرچه این نسبت بیشتر باشد، توزیع درآمد در آن جامعه نامناسب فقیرترین جامعه را نشان می

  هاست پس در این سال توزیع درآمد ناعادالنه و نامتناسب است. رین حد ممکن در این سال% است که باالت26اول معادل 

  (گلپایگانی) (بخش سوم ـ درس دوم ـ فقر و توزیع درآمد ـ توزیع درآمد و معیار سنجش) 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -126

اي ناخواسته،  یند تولید را دارند و هیچ نهادهاامکان شرکت در فر ل تولیدعوامشود که در آن همه  اشتغال کامل به وضعیتی اطالق می»: 1«گزینه 

  بالاستفاده یا غیرمولد نمانده باشد.

  نیست.اشتغال کامل نیروي کار به معناي صفر بودن نرخ بیکاري »: 2«گزینه 

بلکـه  ستقیماً در بخش دولتی اشتغال ایجاد کند، وظیفه دولت در رفع مشکل بیکاري به معناي این نیست که به بیکاران کار دهد و م»: 4«گزینه 

  (گلپایگانی) (بخش چهارم ـ درس اول ـ دولت و اقتصاد ـ نقش اقتصادي دولت)کند.  هاي کاهش بیکاري و ایجاد اشتغال را فراهم می با مدیریت خود، زمینه

  کند. دمات اشاره میهاي دولت در عرضه کاالها و خ به فعالیت» 4«و » 2«، »1«هاي  ـ گزینه» 3«گزینه  -127

  (گلپایگانی) (بخش چهارم ـ درس اول ـ دولت و اقتصاد ـ منظور از دخالت دولت چیست؟)

» هاي تثبیت اقتصـادي  سیاست«کند،  هایی که دولت براي کاهش متغیرهاي کالن اقتصادي مانند اشتغال، تورم و رشد، اعمال می ـ به سیاست» 2«گزینه  -128

  هاي اقتصادي دولت) (گلپایگانی) (بخش چهارمـ  درس اولـ  دولت و اقتصادـ  سیاستکنند. مدت مدیریت و تنظیم می تصاد را در کوتاهشود که تقاضاي کل اق گفته می

هاي مالیاتی (سیاسـت مـالی انبسـاطی) بهتـرین راه تحریـک       هاي مالیاتی یا پایه ـ افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخ» 1«گزینه  -129

  هاي اقتصادي دولت) (گلپایگانی) (بخش چهارمـ  درس اولـ  دولت و اقتصادـ  سیاستتواند رونق را به بازار برگرداند.  می رکودي کل است که در مواقع تقاضا

  بودجه را به عهده دارد. تصویبـ الف) امروزه در بیشتر کشورها مجلس نمایندگان وظیفه » 3«گزینه  - 130

یافتـه و   بینی شده با مخارج واقعی تحقـق  شود و در پایان سال پس از اجراي بودجه، تفاوت ارقام پیش تعیین میطور تخمینی  ت) ارقام بودجه به

  شود. مشخص می» تفریغ بودجه«درآمدهاي واقعی وصول شده در سندي به نام 

  .کند می تعیینداري در وزارت اقتصاد و امور دارایی است و مدیر کل آن را وزیر اقتصاد  ث) اداره کل خزانه

  ها ـ تعریف بودجه) (گلپایگانی) (بخش چهارم درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت

کشور اسـتقراض کنـد.    خارجیا  داخلتواند براي جبران کسري بودجه خود از  هاي دولت را نکند، دولت می ـ اگر منابع درآمدي، تکافوي هزینه» 1«گزینه  -131

تواند راهگشا باشـد.   گذاري و امور مولد شود، می معقولی نیست. اما اگر وجوه قرض گرفته شده، صرف سرمایه هاي جاري، کار استقراض براي تأمین هزینه

اسـت کـه موجـب افـزایش      بانـک مرکـزي  ، اسـتقراض از   اوراق مشارکت است و بدترین آن فروشبهترین راه استقراض، قرض گرفتن از مردم از طریق 

  ها ـ درآمدهاي دولت) خش چهارم ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت(گلپایگانی) (ب شود. نقدینگی کشور می

  ـ الف) در مالیات مستقیم، امکان انتقال بار مالیاتی به دیگران کمتر است.» 4«گزینه  -132

  کند. ت دریافت میکند نیز مالیا شود و شهرداري در مقابل خدماتی که ارائه می ب) انواع عوارض مثل عوارض درقبوض و شهرداري مالیات تلقی می

  کننده نهایی مشخص نیست و امکان انتقال بار مالیاتی بسیار زیاد است. پ) در مالیات غیرمستقیم، پرداخت

  ها) ها ـ انواع مالیات (گلپایگانی) (بخش چهارم ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت

گیري چندگانـه پرهیـز    یابد و از مالیات یش و انگیزه فرار مالیاتی کاهش میـ به واسطه مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت مالیاتی افزا» 3«گزینه  - 133

  گردد. شود؛ چرا که مالیات پرداخت شده تولیدکنندگان قبلی از مالیات بر فروش تولیدکنندگان بعدي کسر می می

  ها) (گلپایگانی) (بخش چهارم ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت ـ انواع مالیات
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  هاي مشخص شده در جدول فوق: ـ مالیات پرداختی آقاي کریمی با توجه به نرخ» 2«گزینه  -134

,تومان , , , 
10

12 000 000 1 200 000
100

   

  مالیات پرداختی خانم زرباف:

,تومان , , 
5

8 000 000 400 000
100

   

  خالص درآمد خانم زرباف:

, , , , , 8 000 000 400 000 7 600 000   

  و امور مالی دولت ـ نرخ تصاعدي مالیات) (گلپایگانی) (بخش چهارم ـ درس دوم ـ بودجه

گذاري اجتماعی است؛ زیرا بدون داشتن نیروهاي متعهد و متخصص، انجـام سـایر    گذاري دولت، سرمایه ترین سرمایه رسد که مهم ـ به نظر می» 2«گزینه  - 135

  هاي دولت) دومـ  بودجه و امور مالی دولتـ  هزینه(گلپایگانی) (بخش چهارمـ  درس ها و کسب استقالل اقتصادي فراهم نخواهد شد.  گذاري سرمایه

  علوم و فنون ادبی

مرداد، نوعی سرخوردگی و یأس در میان روشنفکران و شعرا پیدا شد و جریان سمبولیسـم اجتمـاعی یـا     28ـ پس از وقایع کودتاي » 1«گزینه  -136

  رس هفتم ـ تاریخ ادبیات)(مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ دشعر نو حماسی نیز رواج یافت. (دوره سوم) 

هـا بـه    سراید. اوج سخن پروین در قطعات اوست که در آن ـ پروین در قصیده به سبک ناصرخسرو به روانی و لطافت شعر سعدي می» 3«گزینه  - 137

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیات)انوري و سنایی توجه دارد.  شیوة

هـاي   اي با سـفرنامه  العابدین مراغه نویسی و نثر داستانی را به معناي نوین آن، عبدالرحیم طالبوف و زین یش به رمانهاي گرا ـ زمینه» 3«گزینه  -138

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیات)خیالی خود ایجاد نمودند. 

 ـپرمالل، رمانی از امـین فقیـري     دهکدة ـت سفرنامه حج جالل آل احمد  ترتیب بدین صورت است: خسی در میقا ـ نوع ادبی آثار یاد شده به» 4«گزینه  -139

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهمـ  درس هفتمـ  تاریخ ادبیات)پور  شعري از قیصر امین منظومۀظهر روز دهم  ـمدیر مدرسه داستانی بلند از جالل آل احمد 

اي که در زندگی اجتماعی شکل گرفته بود، هماهنـگ شـده    ي انقالب با ارزش و مفاهیم تازهـ گروهی از شاعران و نویسندگان که پس از پیروز» 1«گزینه  -140

کسـوت   عنـوان جریـان کمـال یافتـه و پـیش      هاي نوین، به ادبی و تلفیق آن با ارزش پشتوانۀنیرومندي از ادب انقالب را ادامه دادند. این گروه با  شاخۀو 

  پور، سیدعلی موسوي گرمارودي، سید حسن حسینی و نصراهللا مردانی. صر امینشوند. مانند: حمید سبزواري، قی شناخته می

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهمـ  درس هفتمـ  تاریخ ادبیات)

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهمـ  درس هفتمـ  تاریخ ادبیات)هستند. » 3« گزینۀترتیب منسوب به نویسندگان  ـ آثارصورت سؤال به» 3«گزینه  - 141

زاده، در  آب نامه و تلخ و شیرین (و یکی بود یکی نبود) از جمال ، راهترتیب آثار: سووشون و شهري چون بهشت از سیمین دانشور ـ به» 4«گزینه  -142

هاي دردار از هوشنگ گلشـیري   راعی و آینه گمشدةبرّه  ها و زمین سوخته از احمد محمود، پور، همسایه آفتاب و تنفس صبح از قیصر امین کوچۀ

از اسماعیل فصیح، دید و بازدید از جالل آل احمد، مهاجر  62. بررسی آثار دیگر: خواب ارغوانی از سید علی موسوي گرمارودي، زمستان هستند

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهمـ  درس هفتمـ  تاریخ ادبیات)کوچک و اگه بابا بمیره از محمدرضا سرشار 

شعر نو است. جریان نوگرایی شـعري نیمـا بـا سـرایش      بیانیۀعنوان  افسانه را منتشر کرد که به مۀمنظوهـ . ش  1301ـ نیما در سال » 2«گزینه  -143

  پایه دوازدهمـ  درس هفتمـ  تاریخ ادبیات)(مژده عنبران) (هـ.ش تثبیت شد.  1316در سال » ققنوس«

  بررسی سایر موارد: متعلق به جالل آل احمد است.» 3«ـ آثار گزینه » 3«گزینه  -144

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهمـ  درس هفتمـ  تاریخ ادبیات) پور بال پریدن و طوفان در پرانتز: قیصر امین نامه و از این اوستا: مهدي اخوان ثالث / بیآخر شاه

  ـ وزن بیت سؤال بدین صورت است:» 3«گزینه  -145

  ران  ف  کا  چ  وان  ال  يِ  عِ  سب  مِ  عی  نَ  دز  چن

  ـ     ـ     ـ  ـ       ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعول

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس  هشتم ـ وزن شعر)

  شود.): بیت چهارم بدین صورت است (فقط مصراع اول بررسی میـ وزن » 4«گزینه  -146

  رو  ب  س  نا  ش  دا  خ  تی  هش  بِ  ست  ما  ب  صی  نَ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  بررسی سایر ابیات:

  »:1«گزینه 

  وید  نَ  مش  د  یی  گو  م  ق  عش  زِ  رم  د  ین  گو

  ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ
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  »:2«گزینه 

  گان  د  ز  یح  بو  ص  نِ  دا  رن  لِ  د  يِ  فا  ص  بِ

    ـ        ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

  »:3«گزینه 

  ید  گو  غان  م  رِ  پی  رت  گ  کُن  گین  رن  د  جا  جس  می  بِ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ  ـ  

  هم ـ درس هشتم ـ وزن شعر)(مژده عنبران) (پایه دوازد تکرار چهار مفاعیلن

  ـ در بیت سوم اختیار قلب به کار رفته است.» 3«گزینه  -147

  شُد  چِ  هی  نَ  فا  ج  غِ  دا  گَر  ي  نِ  قا  خا  لِ  د  بر

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  ري  و  دا  بِ  دت  ر  ب  خُد  تا  ست  کی  نِ  گا  س  زِ  او

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  ها: هبررسی سایر گزین جا شوند.) (در مصراع اول، هجاهاي پنجم و ششم باید با یکدیگر جابه

  »:1«گزینه 

  ماند  ر  دو  ت  د  مه  ت  م  خد  زِ  یر  نِ  قا  خا

  د  ش  آن  رِ  وي  تش  رِ  س  در  د  خُر  بِ  رش  عم

  ـ    ـ    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ

  فاعلن  مفاعیلُ  فاعالت  مفعولُ

  »:2«گزینه 

  وان  ر  خُس  مِ  را  ح  ت  بِی  رم  ك  از  ت  مِ  ر  ح  اي

  ري  ط  خا  لِ  ال  ح  رِ  سح  کَت  نُ  نَز  م  ن  خ  س  چون

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ          ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:4«گزینه 

  دار  زِ  رو  ري  وا  ح  نِ  کا  پا  چ  دان  ور  پر  قِ  فا

  د  م  نا  شا  اي  د  عی  سی  عی  نِ  خا  چون  هم  بِ  کَع

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعلن  نتفاعال  فاعالتن  فاعالتن

  )(پایه دوازدهم ـ درس هشتم ـ اختیارات شاعري (وزنی)(مژده عنبران) 

  صورت است: بدین» 2«ـ تقطیع بیت گزینه » 2«گزینه  -148

  ت  شِ  پی  بِ  رد  ب  د  سج  تا  ك  مه  ش  دو  مد  آ

  ـ



        ـ     ـ        ـ  ـ     ـ     ـ   

  یا  م  رو  ك  نان  ز  رِ  نَع  ت  نِ  قا  شِ  عا  ت  ر  غی

  ـ     ـ     ـ        ـ        ـ     ـ        ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

صراع اول به دو هجاي کوتاه تبدیل می شود. هجاي کوتاه پایان مصراع اول و هجاي کوتاه هشتم در پایان نـیم مصـراع در   (هجاي بلند دوم در م

  ها: آید.) بررسی سایر گزینه مصراع دوم، بلند به حساب می

  »:1«گزینه 

ش  اَز  با  صن  قِ  عم  مآن  با  گو  بِ  زي  ر  بان  خو  هـ  ش  

د  كم  صشی  ج  ی  دکَم  مِ  ال  غُ  رو  خُس  ک  د  دا  رین  تر  

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ  

 (تکرار چهار مفاعیلن)
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  »:3«گزینه 

  نَد  دا  ري  ب  دل  خت  رو  رف  ب  رِ  چِه  ك  هر  نَ

  نَد  دا  ري  د  کَن  سِ  زد  سا  نِ  يِ  آ  ك  هر  نَ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ  ـ  ـ  

  لُن  فَع  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  :»4«گزینه 

  ابر  ضِ  یف  ك  خم  ر  بِ  آ  کُن  م  فا  ج  شِ  خُ  ت  دس

  نَد  ك  می  نِ  دن  ع  رِ  در  من  ك  رِش  سِ  د  د  م  بی

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  زن بیت تکرار مفتعلن مفاعلن است.و

  ابدال ندارد.)(شود.  نکته: در پایان مصراع اول بلند تلفظ کردن هجاي کشیده مشاهده می

  شاعري (وزنی))(مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم ـ اختیارات 

  شود.) (مصراع اول بررسی می بدین صورت است: سومـ وزن بیت » 3«گزینه  -149

  ود  ش  گُل  ي  د  ب  گُن  ري  ف  لو  نی  د  ب  گن

  ـ    ـ        ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  »:1«گزینه 

  را  د  وان  بک  تا  د  نَن  ال  طفـ  د  بر  نش  ما  د  خا

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن

  »:2«گزینه 

  نک  نی  را  و  ج  تا  دان  تن  رف  جا  ك  ك  تی  گُف

  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ

  مفاعیلن  مفعولُ  مفاعیلن  مفعولُ

  »:4«گزینه 

  ذَر  مگ  زو  ت  ب  شَر  بی  بین  رت  صی  ب  رِ  بح  این

  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ

  مفاعیلن  مفعولُ  مفاعیلن  مفعولُ

  (مژده عنبران) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم ـ وزن شعر)

  ها: ـ در این بیت، تشبیه به کار نرفته است. بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  - 150

  آتش غم (غم را به آتش تشبیه کرده است.)»: 1«گزینه 

  ب کردن آن است.)آفتاب عمر (عمر را به آفتابی تشبیه کرده که هنگام به پایان رسیدن و غرو»: 2«گزینه 

  )هاي ادبی آرایهـ درس سوم ـ  یازدهم(مژده عنبران) (پایه  )بیرق شام (شب را به بیرق و درفش تشبیه کرده است.»: 4«گزینه 

  ـ در بیت اول، دو تشبیه به کار رفته است:» 1«گزینه  -151

  خوري ) تو مانند چراغ از اشخاص دیگر روزي می1

  ها: بررسی سایر گزینه خورمانند شمع از خود غذا به ]تو[) 2

  نسیم انصاف (انصاف را به نسیم تشبیه کرده است.)»: 2«گزینه 

  گنج فقر (فقر را به گنج تشبیه کرده است.)»: 3«گزینه 

  )هاي ادبی آرایه) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ (مژده عنبران به در این بیت، مصراع اول مشبه است و مصراع دوم مشبه»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه. ـ در این بیت تشبیه وجود ندارد. / کنایه: سر مویی کنایه از بسیار اندك» 2«گزینه  -152

  تشبیه: بستان امید (امید را به بستان تشبیه کرده است.) / کنایه: مرد چیزي بودن: حریف آن چیز بودن. قدرت انجام آن را داشتن.»: 1«گزینه 

  اختیار شدن. قرار و بی ا را به مرکب تشبیه کرده است.) / زمام اختیار از دست رفتن کنایه از بیتشبیه: مرکب سودا (سود»: 3«گزینه 

  همچون درخت باش / کنایه: جان بر میان بستن: کنایه از آماده شدن براي کاري ]تو[ تشبیه: »:4«گزینه 

  )هاي ادبی آرایهدوازدهم ـ  و(مژده عنبران) (پایه یازدهم ـ درس سوم 

  ها: در این بیت تلمیح وجود ندارد. بررسی سایر آرایهـ » 1«گزینه  - 153

  گشت: تشبیه / به سر گشتن کنایه از آشفته و حیران / سودا زده هم کنایه از شیفته و عاشق سر قلم: استعاره / قلم چون من به سر می

  هاي ادبی) آرایهترکیبی ـ پایه یازدهم ـ (مژده عنبران) (
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  وصل (وصل را به شخصی تشبیه کرده که دامن دارد.) / کنایه: تیزچنگی کنایه از نیرومندي و چابکیـ استعاره: دامن » 2«گزینه  -154

  هاي ادبی) (مژده عنبران) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه

  ترتیب در ابیات: ها به ـ قرار گرفتن آرایه» 3«گزینه  - 155

  الف) تشبیه: بار فراق (فراق و جدایی را به بار تشبیه کرده است.)

  استعاره: خورشید استعاره از چهره و رويب) 

  هاي ادبی) زدهم ـ ترکیبی ـ آرایهدوا(مژده عنبران) (پایه کنایه: سرباختن کنایه از خود را فدا کردن ج) 

  هاي بیت چهارم: ـ آرایه» 4«گزینه  -156

  بررسی سایر ابیات:. دن چشمتشبیه: برگ چشمان (چشمان را به برگ تشبیه کرده) / کنایه: تر بودن چشم کنایه از گریان بو

  بار بر دل بودن کنایه از اندوهگین بودن و رنج در دل داشتن / تشبیه ندارد.»: 1«گزینه 

  نظر کردن / تشبیه ندارد. دیده برگرفتن کنایه از صرف»: 2«گزینه 

  هاي ادبی) ـ آرایه و دوازدهم پایه یازدهم ـ دروس سومده عنبران) ( (مژه تشبیهی / کنایه ندارد. اضافۀپریچهره: »: 3«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه ـ در این بیت مجاز به کار نرفته است.» 2«گزینه  - 157

  جام، مجاز از می و شراب (جام ظرف است براي شراب)»: 1«گزینه 

  دست، مجاز از انگشتان دست است. (دست کلّ است و انگشت جزئی از آن)»: 3«گزینه 

  ـ مجاز)هاي ادبی  آرایه(مژده عنبران) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ  سر محل فکر است)سر مجاز از فکر (»: 4«گزینه 

  دوازدهم ـ تاریخ ادبیات ـ حفظ شعر) و(مژده عنبران) (پایه یازدهم ـ درس نهم ـ این بیت از صائب تبریزي است. » 1«گزینه  -158

  مفهوم سایر ابیات: ریختن در غمِ پیش آمده است. شاعر به گریه کردن و اشک توصیۀ» د«و » الف«ـ مفهوم ابیات » 2«گزینه  -159

  ب) توصیه به تکیه نکردن به دنیا

که مرا اندکی آرام کنید و تسلّی بدهید. (مرکب خواب مرا تنگ سفر بگشایید: یعنی تنگ (دوال و تسمه) از زین و پاالن مرکـب   ج) توصیه به این

  (مژده عنبران) (پایه یازدهم ـ درس نهم ـ معنی و مفهوم) هید تا کمی آرام بگیرم و بخوابم.)خواب من بردارید تا دمی بخوابم. طوري دل مرا تسلّی د

  ها: ـ مفهوم مشترك بیت اول و سوم تأثیر عشق در کمال انسان است. بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -160

  کند. هر کس تو را ببیند مرا به خاطر دل بستن به تو، سرزنش نمی»: 1«گزینه 

  گوید.) کند. (درد عشق را فقط به معشوق می جز معشوق به کسی توجه نمی عاشق، به»: 2«گزینه 

  )(مژده عنبران) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ معنی و مفهوم عشق موجب نپذیرفتن پند و نصیحت است.»: 4«گزینه 

  عربی زبان 

فسیلۀ الجـوز: نهـال گـردو (رد    ») / 4«و » 3«هاي  گیرم (رد گزینه می جز / فقط ... مشورت گیرم ... به مشورت نمی :ـ ال أستشیر ... إلّا» 2«گزینه  - 161

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«و » 1«هاي  گزینه

  ») 3«ها (رد گزینه  الفلوات: بیابان») / 3«و » 2«هاي  اند. (رد گزینه تهیم: تشنه و سرگردان») / 1«ـ سل: بپرس (رد گزینه » 4«گزینه  -162

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

ـ ») / 2«البحار: دریاهـا (رد گزینـه   ») / 4«الحیۀ: زنده (رد گزینه ») / 4«زنند (رد گزینه  کنند، تخمین می ـ یقدر: برآورد می» 1«گزینه  -163 ن: یالمالی

  ه)(پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجم») 4«و » 3«هاي  ها (رد گزینه میلیون

شرٌّ مـن البهـائم:   ») / 4«، شد (رد گزینه غلبت شهوتُه عقلَه: شهوتش بر عقلش چیره شود») / 4«و » 1«هاي  ـ من: هرکس (رد گزینه» 3«گزینه  -164

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 4«و » 2«هاي  بدتر از چارپایان است. (رد گزینه

و » 2«هـاي   جعلَ: گذاشته شد، قرار داده شد (رد گزینه») / 4«شود (رد گزینه  یضیق: تنگ می») / 4«د گزینه ـ کلّ وعاء: هر ظرفی (ر» 1«گزینه  -165

  دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)دواز(پورمهدي) (پایه ») 4«و » 3«هاي  شود (رد گزینه یتّسع: فراخ می») / 3«

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -166

  اها ... ترین صد قطعاً زشت»: 1«گزینه 

  بدترین مردم ... »: 2«گزینه 

  (ترکیبی ـ ترجمه)(پورمهدي) دهند.  خدا داناتر است به آنچه که انجام می»: 3«گزینه 

   )رجمهتـ ترکیبی (پورمهدي) (...» آن نوجوان را گرامی داشت پس «ـ ترجمه درست: » 2«گزینه  -167

انسان با حیوانـات: مـا    است چه ستمگر») / 3«) / دیدم: رأیت، شاهدت (رد گزینه »1«ـ یک صحنه دردآور: مشهداً مؤلماً (رد گزینه » 2«گزینه  -168

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعریب)») 4«و » 3«هاي  أظلم اإلنسان للحیوانات (رد گزینه

  ها: اشاره دارند. ترجمه گزینه» بازگشت نتیجه کارهاي خوب و بد به سمت خودمان«ـ بیت صورت سؤال و این گزینه هر دو به » 4«گزینه  -169

  ترین بندگان خدا، سودمندترینشان براي بندگانش است.  محبوب»: 1«گزینه 

  کنند.  خودشان ستم میما به آنان ستم نکردیم اما »: 2«گزینه 

  داند.  هرچه از نیکی انجام دهید خدا آن را می»: 3«گزینه 

  مفهوم)درس سوم ـ یازدهم ـ  پایه(پورمهدي) (کنید.  اگر نیکی کنید براي خودتان نیکی می»: 4«گزینه 
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  ) گذاري ـ حرکتترکیبی (پورمهدي) ( یسجلْ ـ یسجلَ» 1«گزینه  - 170

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -171

  نیست معرّف بالعلم»: 1«گزینه 

  اسم الفاعل  اسم المفعول»: 2«گزینه 

   )ـ تجزیه و ترکیبترکیبی (پورمهدي) (نیست  اسم الفاعل»: 3«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -172

  »الطّلّاب«فاعله  »الموظَّفۀ«فاعله »: 1«گزینه 

  مفعولٌ اسم المفعول / فاعلٌ اسم الفاعل»: 2«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب(ترکیبی (پورمهدي) معرفۀ (أل)  معرفۀ (علم)»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  - 173

  ماضیه: قَدم ماضیه: تَقدم»: 1«گزینه 

  نکرة معرفۀ»: 2«گزینه 

  )ـ تجزیه و ترکیب(ترکیبی (پورمهدي) معرب  مبنی»: 4«گزینه 

  ها: ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -174

  اي براي حفظ انسان مقابل بارش باران: شکار (المظلّۀ: چتر) وسیله»: 1«گزینه 

  (الجوز: گردو) اي که پوست آن سخت و غیرقابل خوردن است: نهال میوه»: 2«زینه گ

  کند: جوانان (الدودة: کرم)  حیوان کوچکی که زیرزمین زندگی می»: 3«گزینه 

  واژگان) ـ ترکیبی (پورمهدي) (پایان روز و آغاز تاریکی شب: شامگاه »: 4«گزینه 

  واژگان)ـ (ترکیبی (پورمهدي) » عجائز«شود  می» رزنعجوز: پیرمرد، پی«ـ جمع مکسر » 1«گزینه  - 175

 اسم تفضیل است. » خیر: بهترین«در این گزینه ـ » 2«گزینه  -176

  خیر: نیکی»: 1«گزینه 

  أحب: دوست دارم »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ قواعد)أحسنَ: نیکوکاري کرد، اسم تفضیل نیستند. »: 4«گزینه 

  ها:  بررسی سایر گزینه ـ» 4«گزینه  - 177

  تجعلْ: جواب شرطاشتریت: فعل شرط ما: اسم شرط»: 1«گزینه 

  یستعملْ: جواب شرطیجمع: فعل شرط ما: اسم شرط»: 2«گزینه 

  یعلم: جواب شرط: فعل شرطتفعلْ سم شرطما: ا»: 3«گزینه 

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)ما: اسم پرسشی است و از شرط و جواب آن خبري نیست. »: 4«گزینه 

ها اسلوب استثناء است زیرا مستثنی و مستثنی منه هر  اما در سایر گزینه ـ در این گزینه حصر آمده، زیرا مستثنی منه محذوف است» 1«گزینه  -178

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)اند.  دو ذکر شده

  ها:  ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -179

  کرامالـ»: 1«گزینه 

  ماءالـ»: 2«گزینه 

  : وجود ندارد »3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) غراب الـلـ»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -180

  مانند (مضارع اخباري) یسهرون: بیدار می»: 1«گزینه 

  ارع التزامی) وا: تا تغییر دهند (مضحتّی یغیر»: 2«گزینه 

  داد (ماضی استمراري) کان یأمر: دستور می»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) لم تساعد: کمک نکرد (ماضی ساده یا نقلی) »: 4«گزینه 
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  تاریخ

ر بود. این اقدام از رونق دامداري کشور ي عشایر بود. هدف آن مهار کردن نیروي رزمی عشایارـ از دیگر اقدامات رضاشاه اسکان اجب» 3«گزینه  -181

  کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دامی به بیگانه وابسته شود.  

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ ایران در دوره حکومت رضاشاه ـ ماهیت برخی از اصالحات و اقدامات رضاشاه)

  و حمایت انگلستان موقعیت خود را تثبیت کرد. یچین شمسی با دسیسه 1332ا ت 1302رضاخان در سمت وزارت جنگ از سال  ـ» 2«گزینه  -182

  وزیري تا پادشاهی) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ ایران در دوره حکومت رضاشاه ـ رضاخان از نخست

  اروپا داشت. هاي دیکتاتوري به خصوص در مسائل و مشکالت اقتصادي تأثیر به سزایی در روي کارآمدن حکومت ـ» 4«گزینه  -183

  جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن ـ جهان در فاصله دو جنگ بزرگ)(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ 

آالت  هاي جنگی استوار بود. با اجراي این برنامه تولید ماشین اي و سالح سرمایه ياکااله تولیدریزي صنعتی استالین بر  اساس برنامه ـ» 1«گزینه  -184

  اي افزایش یافت. العاده سنگ به طرز فوق رق، فوالد و زغالصنعتی، نفتی، ب

  )جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن ـ جهان در فاصله دو جنگ بزرگزدهم ـ دوا(گروه مؤلفان علوي) (پایه 

  کشور انگلستان به اتکاي منابع خود و ثروت مستعمراتش تا حدودي از عهده این کار برآمد. ـ» 2«گزینه  -185

  علوي) (پایه دوازدهم ـ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن ـ بحران اقتصادي)(گروه مؤلفان 

  مین خلیفه عباسی نقش زیادي در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان داشت.وپس از سفاح برادرش منصور به خالفت رسید. د ـ» 4«گزینه  -186

  خالفت عباسیان و سیاست و حکومت) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ جهان اسالم در عصر خالفت عباسی ـ مقدمه

 کتاب درسی. 90طبق جدول صفحه  ـ» 4«گزینه  -187

  هاي ایرانی مسلمان)  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسالمی ـ سلسله

اي از سپاهیان ساسـانی از اعـراب    ا دستهتوسط خسروپرویز بود. اندکی پس از این ماجر )میاناز میان برداشتن دولت آل منذر (لخ ـ» 1«گزینه  - 188

  فروریخت. اعراب چشمساسانیان در شکست خوردند بر اثر این واقعه، ابهت و عظمت قدرت 

  هاي ظهور تمدن ایرانی و اسالمی فتح ایران ـ فتح ایران اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ اسالم در ایران زمینه

گرایـی و   ـ قومیت3ثی شدن خالفت ـ مورو2زور در کسب قدرت  زـ استفاده ا1ثار تحول در دوره خالفت اموي آها و  نشانه ـ» 2«گزینه  -189

ها و آثار تحول دوره خالفت  از نشانه» 2«ـ ترویج تفکر جبرگرایی بود. گزینه 5ـ تبعیض و نابرابري اقتصادي 4اي  تشدید تعصبات قبیله

  وه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ امویان بر مسند قدرت ـ سیاست و حکومت)(گر .اموي نیست

سـی  رانار زبان عربی قرار گرفت و چندین اثر علمی و دینی به زبان فدر دوره سامانیان زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در ک ـ» 4«گزینه  -190

  اند. بلعمی و ترجمه تفسیر تاریخ طبري بر قرآن از آن جملهعنوان تاریخ تالیف و ترجمه شد. ترجمه و تلخیص تاریخ طبري به 

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ ظهور و گسترش تمدن ایرانی ـ اسالمی ـ فرهنگ و تمدان زبان فارسی)

  جغرافیا

هاي مهـم در   د. یکی از گامنده موثري کاهش می را به طورهاي حمل و نقل  دهد که حمل و نقل چند وجهی هزینه مطالعات نشان می ـ» 2«گزینه  -191

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ مدیریت حمل و نقل ـ حمل و نقل چند وجهی) این زمینه ایمنی تقویت فرهنگ بیمه است.

و » 3«و » 2«هـاي   گزینـه  .ها و زمان مورد نظر است تعیین موقعیت جغرافیایی و طول و عرض و ارتفاع مکان GPSکاربرد ترین  مهم ـ» 1«گزینه  -192

هـا   مورد آن ها درGPSکه جز اموري نیست که از » 1«شود. و فقط بخش دوم گزینه  ها استفاده می ها براي آنGPSجز اموري هستند که از » 4«

  یابی جهانی) ـ سامانه موقعیت 2(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ متون و مهارت جغرافیایی استفاده شود. 

هـا کـاربرد    ها و پارك وریل بیشتر در مناطق گردشگري و محوطه نمایشگاهنـ مو کند زیر زمین و روي ریل حرکت می یشتر ازمترو ب ـ» 4«گزینه  -193

  کند. ها و روي ریل حرکت می دارد و هزینه احداث آن زیاد است ـ تراموا خیابانی است و در سطح خیابان

  راهکارهاي بهبود حمل و نقل شهري) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ مدیریت حمل و نقل ـ

لرزه  هاي ناشی از زمین دهد و هرچه از این نقطه فاصله بگیریم از شدت تکان لرزه در نقطه کانونی آن روي می شدیدترین تنش زمین ـ» 1«گزینه  -194

  )لرزه شدت توزیع زمین ها و همیت گسلهاي مخاطرات طبیعی ـ موقعیت و ا انواع و ویژگی(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ شود.  کاسته می

  سیل تجریش در اثر شدت و مدت بارش اتفاق افتاده است. اي مربوط به لغزش زمین است و در این گزینه حرکات دامنه ـ» 3«گزینه  -195

  هاي مخطرات طبیعی ـ عوامل موثر در وقوع سیل) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ انواع و ویژگی
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 هـاي اضـافی طـی    بـرف  ،ها برف و یخ دائمی وجود دارد. وقتی بارش برف بیش از میزان ذوب آن در سال باشـد   برخی کوهستان در ـ» 1«گزینه  -196

غلط » 2«آورند. باید دقت داشته باشید که گزینه  ها را پدید می یابد و یخچال افزایش می ها شوند و ضخامت آن سالیان دراز انباشته و متراکم می

  )ها و اشکال زمین ـ فرسایش طبیعی در کوهستان ناهمواريازدهم ـ ی(گروه مؤلفان علوي) (پایه  یابد. تفاع ضخامت افزایش میاست. با کاهش ار

کتاب یازدهم در بخش قابلیت نواحی بیابانی نوشته شده است به دلیل آسمان صاف و بـدون ابـر بـراي     58با توجه به شکل صفحه  ـ» 2«گزینه  -197

  )نواحی زیستی ـ حفاظت از نواحی زیستیازدهم ـ ی(گروه مؤلفان علوي) (پایه مناسب است. تحقیقات نجومی بسیار 

ها اختالف دما، گرم و سرد شدن و یا انبساط و در نتیجه انقباض و در هنگام روز و شب و فصل زمسـتان   در هوازدگی فیزیکی سنگ ـ» 4«گزینه  -198

ها تغییـري بـه    شوند اما در ترکیب شیمیایی آن تر خورد می این قبیل به قطعات کوچک ها و مواردي از و تابستان با یخ زدن آب در شکاف سنگ

د. اکسیژن و رطوبت از عوامل مهم هـوازدگی  نک ها نیز تغییر می ها و ترکیب شیمیایی سنگ کانی  آید. در هوازدگی شیمیایی ساختمان وجود نمی

  آید. ر جغرافیایی دهم مطالعه کردید تعاریف سال یازدهم پاسخ صحیح به دست میهاي طبیعی ایران که د شیمیایی هستند. با توجه به ویژگی

  ها و اشکال زمین ـ انواع هوازدگی) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ ناهمواري

ه زبانی هند و اروپـایی  هاي آسیاي شرقی و زبان مردم هند از خانواد زبان رایج مردم زردپوست ناحیه آسیاي شرقی از خانواده زبان ـ» 3«گزینه  -199

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ نواحی فرهنگی ـ مقدمه و زبان)گویند.  هایی که یک ریشه اصلی دارند خانواده زبانی می است. با آن دسته از زبان

هـا، نـوآوري، وسـایل و ابـزار،      دهپدیده پخش یا انتشار فرایندي است که طی آن یک موضوع یا پدیده یک زبان مذهب، افکار یا ای ـ» 4«گزینه  -200

دهنده پاسـخ   نشان» 4«یابد و براساس تعریف ارائه شده تنها گزینه  ها گسترش می لباس، شیوه زندگی و حتی بیماري از یک مکان به سایر مکان

  درست است و نشان از انتقال یک پدیده (لوکومتیو) از یک نقطه (انگلستان) به سایر نقاط مختلف جهان دارد.

 )نواحی فرهنگی ـ پخش فرهنگیازدهم ـ یگروه مؤلفان علوي) (پایه (

  شناسی جامعه

 ت. موجودي که بتواند کاري را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، داراي قدرت اس ـ »1«گزینه  -201

  )56 فحهص ـ انواع قدرت ـ قدرت اجتماعی ـ درس ششم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (

آید، داراي مقبولیت است. قدرتی که بدون استفاده از تهدید ن استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست میقدرتی که بدوـ  »3«گزینه  -202

آید، مقبولیت دارد، اما مشروع بودن قدرت معناي دیگري دارد. مشروعیت قدرت به ایـن معناسـت کـه    کنندگان به دست میو با رضایت تبعیت

  ) 58 فحهص ـ مشروعیت قدرت ـ انواع قدرت ـ درس ششمدوازدهم ـ پایه (کاهیدوند) (شود. رزشی اعمال میقدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ا

تواند از طریق نفوذ در نظـام آموزشـی کشـور    نظام آموزشی کشورها از دیگر ابزارهاي اعمال قدرت نرم است؛ یعنی یک کشور می ـ »4«گزینه  -203

 ساز آن کشور را مطابق منافع و اغراض خود تغییر دهد.هاي آیندهبینی نسلو جهان دیگر، در آن کشور اعمال قدرت کند و فرهنگ

   )59 فحهص ـ قدرت نرم ـ انواع قدرت ـ درس ششم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) ( 

ـ   سلطه هژمونیک از شیوه ـ »2«گزینه  - 204 جـویی خـود اسـتفاده    ريها و ابزارهاي فرهنگی مانند هنر و رسانه براي مهندسی رضایت عمـومی و توجیـه برت

  )60 فحهص ـ سلطه هژمونیک ـ قدرت نرم ـ درس ششم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) ( کند. می

هاي دیگر مانند نظام فرهنگی، اقتصادي و ... باشد؛ بلکه در تعامل بـا  تواند مستقل از نظامدر یک جهان اجتماعی، نظام سیاسی نمی ـ »2«گزینه  -205

 پذیرد. ها نیز تأثیر میگذارد و از آنهاي دیگر، اثر میم سیاسی، بر نظامگیرد. نظاها قرار میآن

  )60 فحهص ـ قدرت و سیاست ـ انواع نظام سیاسی ـ درس ششم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (

نـدي کـرد. مـثالً برخـی افـراد      بها، رتبـه توان افراد را براساس این تفاوتشوند و نمیهاي اسمی نامیده میها، تفاوتبرخی تفاوت ـ »1«گزینه  - 206

یا زن و مـرد از نظـر    کدام بر دیگري برتري ندارد.اند، اما هیچپوست هستند. این دو گروه از نظر رنگ پوست متفاوتسفیدپوست و برخی رنگین

هـاي  وت و تحصـیالت، تفـاوت  ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثرکدام بر دیگري برتري ندارد. برخی تفاوتاند اما هیچدیگر متفاوتجنسیت با یک

هـا  بندي کرد؛ یعنی برخی افـراد کمتـر و برخـی بیشـتر از ایـن ویژگـی      ها، رتبهتوان افراد را براساس این تفاوتشوند و میاي نامیده میرتبه

وت و تحصـیالت متفـاوت   برخوردارند. براي مثال افرادي که داراي قد و ضریب هوشی متفاوت هستند، با هم نابرابرند یا افـرادي کـه داراي ثـر   

  )69 فحهص ـ تفاوت یا نابرابري ـ نابرابري اجتماعی ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (هستند، با هم نابرابرند. 

یـا   هـا شناسان معتقدند که نابرابري اجتماعی براي بقاي جامعه ضرورت دارد. از نظر آنان نابرابري اجتماعی از تفـاوت برخی جامعه ـ »4«گزینه  -207

  ) 71 فحهص ـ رویکرد طرفداران قشربندي اجتماعی ـ نابرابري اجتماعی ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (شود. هاي طبیعی ناشی مینابرابري

توانمنـد   شود، تالش و شایستگی بیشتر افراد کوشا ورود؛ زیرا این امر سبب میبا حذف مالکیت خصوصی، انگیزه رقابت از بین می ـ »3«گزینه  -208

رود، راه پیشـرفت مـادي   شود اما به دلیل اینکه انگیزه رقابـت از بـین مـی   ها یکسان مینادیده گرفته شود. در این رویکرد، نقطه شروع رقابت

  ) 73 فحهص ـ رویکرد مخالفان قشربندي اجتماعی ـ نابرابري اجتماعی ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (گردد. مسدود می
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هاي پدید آمد که به توصیف و تبیین پدیده» شناسی انتقاديجامعه«شناسی به نام از درون رویکرد تفسیري، نوع جدیدي از جامعه ـ »4« گزینه -209

هاي ارزشی (خوب و بـد) و هنجـاري (بایـد و    پردازد و آن را با مالكهاي مورد مطالعه میکند بلکه به داوري ارزشی پدیدهاجتماعی بسنده نمی

  )76 فحهص ـ پیدایش ـ شناسی انتقاديجامعه ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (کند. ) ارزیابی مینباید

 . هاي اجتماعی و پیامدهاي آن استشناسی انتقادي، کنشموضوع جامعه ـ »3«گزینه  -210

  ) 78 فحهص ـ يشناسی انتقادموضوع جامعه ـ شناسی انتقاديجامعه ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه (کاهیدوند) (

شـود. دلیـل   رنسانس به معناي تجدید حیات و تولد دوباره است و دوره تاریخی از قرن چهاردهم تا شانزدهم میالدي را شامل مـی  ـ »1«گزینه  -211

 گذاري این دوره به رنسانس، این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت.   نام

  )47 فحهص ـ رنسانس ـ چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب ـ ششمدرس  ـ یازدهمپایه (کاهیدوند) (

هایی ها و لردها) شد. در نهایت با انقالب فرانسه دولتها و اربابان بزرگ (کنتزوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت فئودال ـ  »2«گزینه  -212

ـ طور رسمی جدایی خود را از دین اعالم کردند. این دولـت شکل گرفتند که به هـاي گذشـته، خـود را بـا هـویتی دینـی       ا بـرخالف حکومـت  ه

 کردند.  شناختند؛ بلکه خود را در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و خصوصاً نژادي و قومی تعریف می نمی

  )57 فحهص ـ گیري نظام نوین جهانیشکل ـ جامعه جهانی ـ درس هفتم ـ یازدهمپایه (کاهیدوند) (

دهند، غرب مدیریت انتقـال  غیرغربی، مدیریت خود را در گزینش عناصر مناسب فرهنگ غربی از دست میدر شرایطی که جوامع  ـ  »2«گزینه  -213

گیرد. صنعت ارتباطات، ابزار نوینی است کـه بـه جهـان غـرب در ایـن      فرهنگ خود را در چارچوب اهداف اقتصادي و سیاسی خود به دست می

  )70 فحهص ـ امپراتوري رسانه ـ تحوالت نظام جهانی ـ رس هشتمد ـ یازدهمپایه (کاهیدوند) (رساند. مدیریت یاري می

 دانستند و مخالف هر نوع مداخله دولت بودند.  پردازان لیبرال، آزادي فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه مینظریه ـ »3«گزینه  -214

  )76 فحهص ـ لیبرالیسم ـ جهان دو قطبی ـ درس نهم ـ یازدهمپایه (کاهیدوند) (

پس از جنگ جهانی دوم، بلوك شرق و غرب هر یک بخشی از جهان را زیر نفوذ خود قرار دادند و تا زمان فروپاشی اتحاد جمـاهیر  ـ » 4«گزینه  -215

شوروي، جنگ سرد بین این دو بلوك، به همراه جنگ گرم بین مناطق پیرامونی این دو ادامه یافت و به اقتصاد کشورهاي صنعتی یعنـی اقتصـاد   

  )85 فحهص ـ دو بلوك شرق و غرب ـ هاي جهانیجنگ ـ درس دهم ـ یازدهمپایه (کاهیدوند) (به تسلیحات نظامی رونق بخشید.  وابسته

  فلسفه و منطق

گویند کـه   می حملی شود و نتیجه آن نیز یک قضیه حملی است را قیاس اقترانی ـ استدالل قیاسی که از دو قضیه حملی تشکیل می» 3«گزینه  -216

  گویند مانند می» حدوسط«ترك میان دو قضیه به جزء مش

  .هر الف ج استپس  هر ب ج استو  هر الف ب است

  قضیه دوم                  نتیجه          قضیه اول    

  ها: بررسی سایر گزینه

  ست.موضوع و محمول اجزاء یک قضیه حملی هستند نه یک استدالل که ترکیبی از حداقل دو قضیه ا»: 2«و » 1«گزینه 

گوینـد کـه    شود و جزء مشترك در مقدمات استدالل را حدوسط می تر از قضیه حملی است و شامل قضایاي شرطی نیز می قضیه عام»: 4«گزینه 

  )72(لطفی) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قیاس اقترانی ـ صفحه یک مفهوم است نه یک قضیه. 

شـکل دوم   ،قع شده است در چنین حالتی از موقعیت حدوسـط در دو مقدمـه را  در هر دو مقدمه محمول وا» جسم«ـ حدوسط یعنی » 2«گزینه  -217

  ها: بررسی سایر گزینه گویند. قیاس اقترانی می

  شکل چهارم صورت (موضوع ـ محمول) است  حدوسط یعنی انسان، به »: 1«گزینه 

  شکل اول استحدوسط یعنی جسم، به صورت (محمول ـ موضوع) »: 3«گزینه 

  شکل سوم حدوسط یعنی انسان، به صورت (موضوع ـ موضوع) است»: 4«گزینه 

  )73و  72هاي اقترانی ـ صفحه  قیاس  (لطفی) (منطق دهم ـ قیاس اقترانی ـ شکل

ـ بعضی » 4«گزینه  -218


ف   » ل ا  »


است / هیچ  «ب»


لف   » ا »


  .نیست «ب»

 ي جزئی بودن سور منفی و عالمت محمول به واسطه موجبه بودن فعل منفی است. در موجبه جزئی عالمت موضوع به واسطه ـ

  ها: بررسی سایر گزینه ت محمول به واسطه سالبه بودن فعل مثبت است.در سالبه کلی عالمت موضوع به واسطه کلی بودن سور مثبت و عالم ـ

  ) است.و ) و سالبه جزئی ( /موجبه کلی ( »:1«گزینه 

  برعکس گزینه یک است.»: 2«گزینه 

  )76و  72قیاس اقترانیـ  دامنه  مصادیق موضوع و محمولـ  صفحه  درس هشتمـ  (لطفی) (منطق دهمـ  ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است.»: 3« گزینه
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 ـ هرگاه حدوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شود شکل دوم است. با مثالی از شکل دوم متوجه خواهیم شد که با ترکیـب موجبـه  » 1«گزینه  -219

کلی به عنوان مقدمه اول و موجبه جزئی به عنوان مقدمه دوم قیاس به واسطه منفی بودن عالمت حدوسـط در هـر دو مقدمـه، قیـاس نـامعتبر      

 خواهد بود.

                                                       

  هستند. آسیاییاست و بعضی مسلمانان  آسیاییهر ایرانی 

                

  نامعتبر به واسطه عدم رعایت شرط دوم پس هر ایرانی مسلمان است

  یعنی هر دو عالمت حدوسط (آسیایی) منفی است. نامعتبر به واسطه عدم رعایت شرط دوم ها مسلمان هستند پس بعضی ایرانی

  )77و  72درس هشتم ـ قیاس اقترانی ـ شرایط معتبر بودن قیاس ـ صفحه  (لطفی) (منطق دهم ـ

عنایی) است تا دو قضیه با یکدیگر ارتباط پیـدا کننـد   گیري از یک قیاس، تکرار حدوسط (به صورت لفظی و م شرط اول براي نتیجه ـ» 4«گزینه  -220

  ها: بررسی سایر گزینه شود. در غیر این صورت فرد دچار مغالطه عدم تکرار حدوسط می

  گیري. به شرایط معتبر بودن قیاس مربوط می شود نه نتیجه»: 2«و » 1«گزینه 

تر از پاسخ درست  شود نه معنایی پس کامل نیست و خاص ظی مربوط میکم و زیاد نشدن حدوسط به عدم تکرار حدوسط به جهت لف»: 3«گزینه 

  )82و  74، 72(لطفی) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قیاس اقترانی ـ شرایط حدوسط ـ صفحه  است.» 4«در گزینه 

ه داشت کـه مقـدم لزومـاً    شود بنابراین باید توج ـ در قضایاي شرطی متصل، ممکن است جاي اجزاي قضیه یعنی مقدم و تالی عوض » 3«گزینه  -221

ولی از نظر معنا مقدم همواره مقدم است و تالی  نباید در ابتداي قضیه بیاید بلکه ممکن است در گفتار و لفظ جاي مقدم و تالی تغییر نموده باشد

  ها: بررسی سایر گزینه دنباله مقدم است.

  ..) است.گاه ... صورت (اگر .... آن متصل به یساختار قضایاي شرط»: 1«گزینه 

  موضوع و محمول و نسبت سه جزء قضیه حملی هستند نه قضیه شرطی»: 2«گزینه 

  تالی به لحاظ معنا لزوماً دنباله مقدم است نه به لحاظ لفظ و گفتار»: 4«گزینه 

  )86و  85(لطفی) (منطق دهم ـ قضیه شرطی و قیاس استثنایی ـ قضیه شرطی متصل ـ صفحه 

سواد یک قضیه شرطی منفصل حقیقی است زیرا انفصال میان دو بخش ان انفصال حقیقـی و تـام    باسواد است یا بیـ قضیه انسان یا » 2«گزینه  - 222

  ها: بررسی سایر گزینه زمان کاذب بودن هر دو بخش ممکن نیست. زمان صادق و هم است و هم

  روند. کار می ها به شود یا الفاظ دیگري به جاي آن گاه ذکر نمی در قضیه شرطی متصل، گاهی در مکالمات روزمره لفظ اگر و آن»: 1«گزینه 

است یعنـی   ممکنزمان محال است ولی غلط بودن هر دو  منفصل مانعۀ الجمع است چون فقط درست بودن هر دو طرف به صورت هم»: 3«گزینه 

  ممکن است فرد عشایر باشد که نه شهرنشین است و نه روستانشین.

یا  الرفعمانعۀ   گونه قضایا شرطی منفصل زمان هر دو محال است که به این دو ممکن است ولی غلط بودن هم زمان هر درست بودن هم»: 4«گزینه 

  )88تا  85(لطفی) (منطق دهم ـ درس نهم ـ قضیه شرطی و قیاس استثنایی ـ اقسام قضیه شرطی ـ صفحه  گویند. مانعۀ الخلو می

گیـري از آن باعـث    ر است: وضع مقدم و رفع تالی و دو حالت دیگر نامعتبر است و نتیجـه دو حالت معتبمتصل ـ در قیاس استثنایی » 4«گزینه  -223

  شود: رفع مقدم و وضع تالی. مغالطه می

  صورت بوده است که: ماه نورانی است (وضع تالی) پس ماه ستاره است (اثبات عین مقدم) که این استدالل مغالطه وضع تالی بدین

  ها: بررسی سایر گزینه

  مغالطه تقسیم در کتاب نیامده است.»: 1«گزینه 

  شود. مغالطه ایهام انعکاس به اشتباه در عکس کردن قضایا مربوط می»: 2«گزینه 

  شود. گیري می شود و نقیض تالی نتیجه در مغالطه رفع مقدم، نقیض مقدم استثنا می»: 3«گزینه 

  )91و  90، 85س استثنایی اتصالی ـ صفحه (لطفی) (منطق دهم ـ درس نهم ـ قضیه شرطی و قیاس استثنایی ـ قیا

ـ دانشمندان و متفکرین پیش از سقراط (فالسفه نخستین) از اولین کسانی بودند که درباره شناخت انسان و ارزش و اعتبـار آن نظـر   » 1«گزینه  -224

  ها: بررسی سایر گزینه شناسی به صورت مستقل مطرح نبود. اند هرچند در این دوره معرفت داده

  متفکران پیش از سقراط، صحیح است نه پس از سقراط»: 2«گزینه 

دادند و توجه کمتري بـه شـناخت    بیشتر دانشمندان پیش از سقراط (فالسفه و اندیشمندان نخستین) به شناخت حسی اهمیت می»: 3«گزینه 

  عقلی داشتند.

  )59و  58تمـ  نگاهی به تاریخچه معرفتـ  الف) دوره یونان باستانـ  صفحه ـ درس هش فلسفه یازدهم(لطفی) ( س است نه هراکلیتوس.دعقیده پارمنی»: 4«گزینه 
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کنیم بدان معنا نیسـت کـه حـس مـا از یـک       ها بود، ما اگر چیزي را حس می ـ از نظر سوفسطائیان که پروتاگوراس مشهورترین آن» 2«گزینه  -225

  ها: بررسی سایر گزینه و مشاهدات درونی) در اختیار نداریم.دهد به عبارت دیگر، ما چیزي جز احساس (احساسات  واقعیت بیرونی خبر می

  اعتباري کل معرفت از نظر سوفسطائیان است. تعبیرهاي کتاب درسی در مورد بی»: 4«و » 3«، »1«گزینه 

  )60و  58اعتباري کل معرفت ـ صفحه  ـ نگاهی به تاریخچه معرفت ـ بی فلسفه یازدهم(لطفی) (

  شیخ اشراق (سهروردي) را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودي در کنار معرفت عقلی بهره ببرد.ـ مالصدرا راه » 1«گزینه  -226

  ها: بررسی سایر گزینه

  شناسی مالصدرا است. تعبیرهاي کتاب درسی در مورد معرفت»: 4«و » 3«، »2«گزینه 

  )63و  62، 58مندي از همه ابزارهاي معرفت ـ صفحه  هرهـ درس هشتم ـ نگاهی به تاریخچه معرفت ـ ب فلسفه یازدهم(لطفی) (

ورزیدند و ایـن تأکیـد از آن جهـت اهمیـت      گرایی تأکید می فالسفه دوره جدید در اروپا مانند فرانسیس بیکن و دکارت و جان الك بر تجربه»: 4«گزینه  -227

  ها: بررسی سایر گزینه برد. اي رنج می العاده ماندگی فوق شد و علوم تجربی از عقب داشت که در دوره قرون وسطی کمتر به تجربه توجه می

  فرانسیس بیکن و دکارت صحیح است نه کانت»: 1«گزینه 

  و فرانسیس بیکن صحیح است نه راجر بیکن(قرن سیزدهم) راجر بیکن قبل از قرن شانزدهم است »: 2«گزینه 

  ه است نه ماهیت شناخت.مسأله ابزار شناخت (تجربه یا عقل؟) مسأله مورد توج»: 3«گزینه 

  )64و  58نگاهی به تاریخچه معرفت ـ توجه به تجربه ـ صفحه  درس هشتم ـ (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ

ها ما نباید هدف خـود را کشـف    تسـ فایده داشتن و مفید بودن به معناي درست بودن است نه واقعیت داشتن چون از نظر پراگماتی» 3«گزینه  - 228

  ها: سی سایر گزینهبرر واقعیت قرار دهیم.

  تعبیرهاي کتاب درسی در مورد پراگماتیسم یا اصالت عمل است.»: 4«و » 2«، »1«گزینه 

  )67و  58(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهی به تاریخچه معرفت ـ ظهور پراگماتیسم ـ صفحه 

  ها: بررسی سایر گزینه گاه استاد وي یعنی سقراط نیز هست.کننده دید شناسی افالطون به میزان زیادي منعکس ـ نظریات انسان» 2«گزینه  - 229

  طور دقیق و روشن توسط افالطون بیان گردیده است. اولین بار بحث درباره انسان به»: 4«و » 1«گزینه 

ط به نفس است نه بـدن  نطق و قابلیت حیات مربو هکه قو اینارسطو شاگرد افالطون بوده است که نظر استاد خود افالطون را در مورد »: 3«گزینه 

  )72و  70) ـ دوره یونان باستان ـ دیدگاه افالطون و ارسطو ـ صفحه 1(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس نهم ـ چیستی انسان ( را پذیرفت.

ـ  ها: انسان چیزي نیست جز یک حیوان راست ـ از نظر داروینیست» 3«گزینه  -230 ت و از نظـر  قامت با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده تر اس

ها انسان فقط یک بعد و ساحت دارد که همان بعد جسمانی و مادي است پس انسان یک ماشین مادي بسیار پیچیده است نه چیـزي   ماتریالیست

  ها: بررسی سایر گزینه فراتر از آن.

  ت مغالطه است.قام گوییم چیزي نیست جز حیوان راست ست ولی وقتی میاقامت  انسان حیوان راست»: 2«و » 1«گزینه 

  )74و  70ساختی ـ صفحه  ) ـ انسان تک1(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس نهم ـ چیستی انسان ( ترتیب صورت سؤال در گزینه رعایت نشده است.»: 4«گزینه 

  ذاشته است.ـ تاریخ فلسفه با تاریخ عقل پیوندي ناگسستنی دارد و تحوالت معنا و محدوده عقل در تحوالت فلسفه تأثیر گ» 3«گزینه  -231

  ها: بررسی سایر گزینه

  اند. تحوالت مربوط به وحی و ایمان بر فرهنگ دینی و معنوي تأثیرگذار بوده و با دیانت در ارتباط»: 4«و » 1«گزینه 

  هاي عقلی هستند. ر از عقل و استداللشناسی متأث شناسی و جهان اي هستیه دیدگاه»: 2«گزینه 

  )52) ـ صفحه 1م ـ عقل در فلسفه ((لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفت

دانسـت بـه همـین خـاطر      می (نه موجودات) اي داشت و آن را ذاتی انسان عنوان قوه استدالل انسان توجه ویژه ـ ارسطو به عقل به» 2«گزینه   -232

  ها: بررسی سایر گزینه انسان را با مفهوم حیوان ناطق یعنی حیوان عاقل تعریف کرد.

درسـت اسـت در     دهد به عقل نظري و عقل عملی تقسـیم کـرد، قسـمت دوم گزینـه     قل را براساس کاري که انجام میارسطو قوه ع»: 1«گزینه 

  که سؤال عبارت نادرست خواسته است. حالی

  اي داشت نه در معناي وجود مجرّد و متعالی و برتر از ماده. ارسطو به عقل در معناي قوه استدالل انسان توجه ویژه»: 4«و » 3«گزینه 

  )  57و  56، 55، 52) ـ عقل در یونان باستان ـ ارسطو ـ صفحه 1(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (
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ها) و به عقل عملـی   دهد به عقل نظري (بحث درباره اشیاء و موجودات و چگونگی آن ـ ارسطو قوه عقل را بر اساس کاري که انجام می» 4«گزینه  -233

  ها: بررسی سایر گزینه اختیاري انسان و بایدها و نبایدهاي او) تقسیم نمود. (بحث درباره رفتارهاي

  شود نه عموم موجودات. عقل عملی که علوم عملی حاصل آن است صرفاً به رفتارها و بایدها و نبایدهاي اختیاري اعمال انسان مربوط می»: 2«و » 1«گزینه 

  ه است.ترتیبِ صورت سؤال در گزینه رعایت نشد»: 3«گزینه 

  )56و  55، 52) ـ عقل در یونان باستان ـ صفحه 1(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

سینا اولین مخلوق خداوند عقل اول است که موجودي کامالً روحـانی و غیـر مـادي     ـ از نظر فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی و ابن» 1«گزینه  - 234

  ها: بررسی سایر گزینه اند. وجود آمده از عقل اول به ترتیب است و عقول دیگري نیز به

  قسمت سوم گزینه نادرست است.»: 2«گزینه 

  قسمت اول و دوم گزینه نادرست است.»: 3«گزینه 

  مت گزینه نادرست است.سهر سه ق»: 4«گزینه 

  )62و  59رتر از ماده ـ صفحه عنوان موجود متعالی و ب ) ـ عقل به2(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (

ـ عقل بالملکه: در این مرحله، عقل توانایی درك اولّی از قضایاي ضروري مانند محال بودن اجتماع ضدین یا اجتماع و ارتفاع نقیضین » 2«گزینه  -235

  کند. را پیدا می

تواند استفاده کند  یابد که از هر کدام که بخواهد می میاي تسلط  هایی که کسب کرده به گونه دانش هعقل بالمستفاد: در این مرحله، عقل انسان ب

  :ها سایر گزینهبررسی  گویی به مسایل پیچیده فلسفی توسط یک فیلسوف. مانند حل مسایل ریاضی توسط یک استاد ریاضی یا پاسخ

  قسمت اول و سوم گزینه نادرست است.»: 1«گزینه 

  ه به فعلیت رسیدن عقل انسان در کسب معقوالت دارد نه نسلط بر معقوالت.قسمت سوم گزینه نادرست است زیرا اشار»: 3«گزینه 

  عقل هیوالیی اولین مرحله عقل بوده که آمادگی درك معقوالت را دارد.»: 4«گزینه 

  )64و  59عنوان دستگاه تفکر و استدالل ـ صفحه  ) ـ عقل به2(لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (

  یشناس روان

دهد، زیرا به آن کار  اي از انگیزه درونی است. در انگیزه درونی، فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می ـ مثال سوم نمونه» 3«گزینه  - 236

  هاي درونی) گرش ـ انگیزههاي بیرونی ـ انگیزه و ن ازدهم ـ انگیزهیآذر) (پایه  (علويعالقه دارد، برایش جالب است و با نیازهاي فطري او مطابقت دارد. 

اش قوي است پس چـرا   مربوط به ناهماهنگی شناختی است. این براي خود فرد و براي ما عجیب است که اگر حافظه داده شدهـ مثال » 2«گزینه  -237

  داند. اش خوب نیست چرا خود را در حافظه توانمند می تاریخ تولد بهترین دوستش را از یاد برده است و اگر حافظه

  ـ انگیزه و نگرش ـ ناهماهنگی شناختی)ازدهم یآذر) (پایه  ي(علو

تـوانیم، یعنـی بـاور     که واقعاً نمـی  هاي ما به دلیل یادگیري است نه این یابیم که بسیاري از ناتوانی ـ در درماندگی آموخته شده درمی» 4«گزینه  -238

 توانیم کاري انجام دهیم.   رایط نمیکنیم که ناتوانیم و کنترلی بر محیط خود نداریم و براي تغییر دادن ش می

  ـ انگیزه و نگرش ـ درماندگی آموخته شده)ازدهم یآذر) (پایه  (علوي

کنند هر کاري انجام دهنـد   ها فکر می دانند، آن ـ درماندگی آموخته شده مربوط به افرادي است که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی» 4«گزینه  -239

  ـ انگیزه و نگرش)ازدهم یآذر) (پایه  (علويدانند.  ي رفتار را مستقل از خود رفتار میرسند، یعنی پیامدها به موفقیت نمی

  شود. مجموعه عوامل فرازیستی است که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می تعریف انگیزه است. نگرش» 1«ـ گزینه » 4«گزینه  - 240

  گیزه و نگرش ـ انگیزه و نگرش) ـ انازدهم یآذر) (پایه  (علوي

  ازدهم ـ انگیزه و نگرش ـ نگرش ـ باورها و نظام ارزشی فرد)یآذر) (پایه  (علويـ مثال ذکر شده مربوط به باورها و نظام ارزشی فرد است. » 2«گزینه  -241

م، حالـت عـاطفی ناخوشـایندي را تجربـه     گیـري نباشـی   ـ وقتی در موقعیتی باشیم که حتماً باید تصمیم بگیریم ولی قادر به تصمیم» 1«گزینه  -242

  گیري) گیري ـ پیامدهاي ناتوانی در تصمیم ) تصمیم2ـ تفکر (ازدهم یآذر) (پایه  (علويکنیم که تعارض نام دارد.  می

  گیرد. صورت ناگهانی و باعجله و بدون محاسبه تصمیم می گیري از نوع تکانشی بوده است. در این سبک، فرد به ـ سبک تصمیم» 1«گزینه  - 243

  گیري تکانشی) گیري ـ سبک تصمیم ) تصمیم2ـ تفکر (ازدهم یآذر) (پایه  (علوي
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کند. مانند کسی که با وجود دسترسی به شواهد ناراسـتی یکـی از    ـ در سوگیري تأیید فرد از اطالعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می» 1«گزینه  -244

  گیري) گیريـ  موانع تصمیم ) تصمیم2ـ تفکر (ازدهم یآذر) (پایه  (علويیانش عاري از خطا هستند. همشهریانش، همچنان بر این باور است که همشهر

  گیري) گیريـ  انواع تصمیم ) تصمیم2ـ تفکر (یازدهم آذر) (پایه  (علويشود.  گیري براساس اهمیت تصمیم به دو نوع مهم و معمولی تقسیم می ـ تصمیم» 1«گزینه  - 245

  گیري وجود ندارد. گیري با خطر همراه است. در چنین حالتی اطمینان کافی به نتایج تصمیم واقع تصمیمـ در بعضی م» 3«گزینه  -246

  گیري) هاي تصمیم گیري ـ مالك ) تصمیم2ـ تفکر (ازدهم یآذر) (پایه  (علوي

  منتهی به حل مسئله حل ها و انتخاب راه حل ها، سر و کار داشتن با راه حل ـ حل مسئله یعنی توجه به یافتن راه» 3«گزینه  - 247

  گیري) گیري ـ تعریف تصمیم ) تصمیم2ـ تفکر (ازدهم یآذر) (پایه  (علوي

) نگرش خود را تغییر دهد، تا ایـن دو بـا هـم    2) رفتار خود را تغییر دهد. 1تواند دو کار انجام دهد:  ـ هنگام بروز ناهماهنگی، فرد می» 1«گزینه  -248
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