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

  صحیح آمده است.  ...................... گزینۀهاي  واژه همۀمعناي  -1

    قدم) ـ طاق (یکتا) ـ اکناف (کناره) پی (خوش ) نیک2  ت (جور) ـ حشم (خدمتکاران) ـ تعب (سختی)بر) ک1

  )  پاك آیین( هریوي) مخاصمت (دشمنی) ـ وادي (سرزمین) ـ 4  )تر (شایسته تر ) سپردن (طی کردن) ـ عفاف (پارسایی) ـ اولی3

  ها در برابر آن درست است؟ معناي کدام واژه - 2

  گري ج) پایمردي: میانجی  ب) نوند: اسب تندرو  الف) رشحه: خون

  رّج: تماشاو) تف  هـ) ژنده: خشمگین  د) ابرش: اسب سیاه رنگ

  ) هـ ـ و ـ ب  4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) الف ـ د ـ هـ2  ) ب ـ ج ـ و 1

  در کدام بیت متفاوت است؟» برگ« واژةمعناي  -3

  اي خرم در کویت سیم که خانهه اي زنم پهلویت / ن ی برگ که خیمه) ن1

  ؟نوا را ) بازآ و جان شیرین از من ستان به خدمت / دیگر چه برگ باشد درویش بی2

  فراقت چند سازم؟ برگ تنهاییم نیست / دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست) با 3

  برگ سخت درخت / ولیکن فرومانده بی به هیکل قوي چون تناور) 4

  ؟  اند ها از نظر امالیی درست در کدام گزینه همه ترکیب -4

  ـ رشحه و قطرهضجه و زاري مردمان ـ سورت و حدت  )2  عازرم و حیا ـ منزّه و پاك ـ تعب و رنج  ) 1

  ا و جنگزخوالیگري و خورشگري ـ حیون و شتر بزرگ ـ غ) 4  چنگال فراق ـ ذوال و نابودي ـ صدر و باال) 3

  در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟ -5

  ) جهت گوهر فایق به تک بحر حقایق / چو به سر باید رفتن چه کنم پاي دوان را؟1

  هابز امثال و اش) مثال صورتی پوشیده گرچه / منزّه بود ا2

  آن ماه یک دم مست در محضر آید هک کم قاضی و مدعی هم / چون ) برهد از بیش وز3

4 رب / اندر آمد بیست بار از بهر ضرب  ه) صوفی دیگر میان صف  

  اند؟   ها داراي غلط امالیی کدام بیت -6

  قیپندار اي سا پردةگنجد / برون آور مرا از  چراغ تور در فانوس مستوري نمیالف) 

  یخت ابروي همچون کمان دوست رکافرش اندر قضا نکشت / خونش بب) خصمی که تیر

  ستان از او از پی فرض و نافله  ج) قرض بدو ده اي پسر نفس و نفس، زر و درم / گنج و گهر

  د) پس از الحاح ایشان کردم آغاز / جواب نامه در الفاظ ایجاز

  هیب و سهل بود بر قضنفر آتش و آب هـ) به حلم و خشمش کردند وصف از آن معنی / م

  ) الف ـ ج ـ د 4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) ب ـ ج ـ هـ2  ) الف ـ ب ـ هـ  1

  ترتیب کدام است؟ پدیدآورنده و نوع آثار (نظم / نثر) زیر به -7

  » خلد روضۀحیدري ـ هم صدا با حلق اسماعیل ـ  حملۀ«

  ی، نظم  فخوا ) نظام وفا، نثر ـ سیدحسن حسینی، نظم ـ مجد2  ی، نثرفخوا ) باذل مشهدي، نظم ـ سیدحسن حسینی، نظم ـ مجد1

  پور، نظم ـ جامی، نظم   ) نظام وفا، نظم ـ قیصرامین4  پور، نظم ـ جامی، نثر ) باذل مشهدي، نظم ـ قیصرامین3

  تعداد استعاره در کدام بیت بیشتر است؟ - 8

  خورشید جهان آرا  ،ستبسته ا نچون توأما ر) مهی گشت از افق طالع که پیش طالع سعدش / کم1

  / دود پیچاپیچ من زین آبگون چنبر گذشت   رسنکز آتش سوداي آن مشکین  ،) اي بسا2

  ) چو دامادي که در خلوت عروس تازه رو یابد / خزد باد صبا هردم در آغوش گل رعنا  3

  نشان کجاست؟   ) تا چند تشنه بر سر آتش توان نشست؟ / آن آب روح پرور آتش4
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  ت زیر کدامند؟  هاي بی آرایه - 9

  » تاج نرگس را بیاراید به زر هر شب سحاب / آتش گل را برافروزد به دم هر دم صبا«

  پارادوکس  ) جناس تام ـ تشخیص ـ تشبیه ـ 2  ) تناقض ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ جناس1

    نظیر ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ استعاره ) مراعات4  نظیر ـ تلمیح   ) استعاره ـ جناس ـ مراعات3

  شود؟ ترتیب در کدام ابیات یافت می به» نما، حسن تعلیل و اسلوب معادله مجاز، کنایه، متناقض«هاي  آرایه -10

  ن شود دولت / که باشد نعل در آتش به دست دیو خاتم رااروگرد  الف) به اندك فرصتی از سفله

  نخل ماتم را آید / به غیر از اشک حسرت نیست باري  هاي زاهد گریه می مغزي ب) مرا بر خشک

  ج) قضاي روزه زان باشد گران بر خاطر مردم / که دشوار است تنها برگرفتن بار عالم را 

  برده را دست آوردن او مشکل است / چون کند گردآوري گل بوي غارت د) هر چه رفت از کف به

  کشی به خاك نشاند نشانه را هـ) افتادگی برآورد از خاك دانه را / گردن

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

  است؟ نادرستمقابل کدام گزینه  ۀآرای - 11

  ) صائب ز لبت گوهر شهوار نریزد / چندي چو صدف تا نکنی مهر دهان را (استعاره)  1

  دو جهان را (تشخیص)من هر  اندیشۀ) عشق آمد و بیرون در افکند چو نعلین / از خلوت 2

  ) از آتش دوزخ دل عاشق نهراسد / بستر ز تب گرم بود شیر ژیان را (ایهام)  3

  گران را (استعاره) نفسان نرم نگردد دل سختم / این سنگ کند خون به جگر شیشه  ) ز آتش4

  درست است.  .....................جز  ابیات به همۀشده در  هاي مشخص نقش واژه -12

  گذر نکرد که آن ناتوان کجاست (متمم ـ قید)   روزيتو رنجور و در دلت /  چشمهمچو  ) من خفته1

  نویسد؟ (نهاد ـ مفعول)   چهدیده ز روزن  بشدشدي دل که و دین چه / چون روز  تو) سرمایه تویی چون 2

  الیه) ضاف(بدل ـ م مدر گل افسرده خورم / چه عجب گر نتوان یافت به دل شادان خون جهان) چون به می، 3

  )  نهادـ  مسندتو اندر کام ما، ذوق شراب انداخته ( مدحبه تو ایام ما بر دفتر تو، نام ما /  خوش) اي 4

  ؟آمده است نادرستدر کدام گزینه  یا اضافی هاي وصفی ترکیبتعداد  -13

  وصفی]هاست[دو ترکیب  ها روکش تابوت تختی این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش) 1

  شد از لبش لبخند [سه ترکیب وصفی] آن که هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمی/ آن خداوند و سوار رخش بی مانند) 2

  ترکیب اضافی] چهار[ این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود بن رخش غیرتمند، در آري اکنون تهمتن با) 3

  د مروارید [چهار ترکیب اضافی]رگهمگان خاموش، گرد بر گردش به کردار صدف بر پیمود،  تند و گاه آرام می ،صحنه میدانک خود را) 4

  کار رفته در کدام بیت همگی از یک نوع هستند؟ صفات بیانی به -14

  ش از یاقوت خام  لش از لعل نگار و نقلگلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک / نق بادة) 1

  اد و خوش و خرّم  عالم / آراسته و تازه و ش ۀسشم) زي من به سالم آمد آن 2

  ستانده کشوریزدان، شه کشور سایۀشاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن /  )3

  وفایی   مهر و بی) نگاري سخت محبوبی و مطبوع / ولیکن سست4

  ؟است متفاوتها  در کدام گزینه با سایر گزینه» گرفتن«فعل معناي  - 15

  قضا و قدر فتادمانند این بسی ز /  بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق) 1

    عفو کن من خود گرفتار توام/  ام بر من مگیر گر گناهی کرده) 2

      اند بر ابریشم طرب دل شاد که بسته/  قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ) 3

   تو خطاي ورا ببخش و مگیر/  نوا گر خطا کند تدبیر بی) 4
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  ؟  شود نمیدر کدام گزینه نقش تبعی دیده  -16

  عشوق هیچ حائل نیست / تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیزمیان عاشق و م) 1

  تو خود اي گوهر یک دانه کجایی آخر / کز غمت دیده مردم همه دریا باشد) 2

  ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندي / آن چه در مذهب ارباب طریقت نبود) 3

  توار خواهم کردبه یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت / بناي عهد قدیم اس) 4

  شود.  ملّی حماسه دیده می زمینۀ .....................جز  ابیات به همۀدر  -17

  تافت زو فرّ شاهنشهی) ببالید بر سان سرو سهی / همی2  سار کوس / رخ نامداران به رنگ آبنوس ) دریده درفش و نگون1

  ن را ببوسید و کرد آفرین / بر آن تاج و تخت و کاله و نگین  ) زمی4  شب گذشته سه پاس / بیابید گفتار اخترشناس ز) چنین گفت ک3

  ترتیب به کدام وادي عرفان اشاره دارند؟  ابیات زیر به -18

  الف) برون نه پاي جان از پیکر خاك / که جان پاك در پیکر نگنجد

ت عام است یگانگی ب) تا هیچ و همه یکی نگردد / دعوي  

  اي  اي، بتخانه شناخت / ورنه گردد بر تو آن هر حلقهباید  ج) نیک در هر حلقه او را باز می

  توحید ـ استغنا ـ معرفت) 4  استغنا ـ فنا ـ عشق) 3  نا ـ توحید ـ معرفت  غ) است2  توحید ـ فنا ـ طب) 1

  ها تناسب معنایی دارد؟  با کدام بیت» ها از چنبر نفس رسته بودند آن«مصراع  -19

  بریز کن سبوي خود از آب جوي صبح  صفا شود / ل الف) زان پیش کز غبار نفس بی

  کاري نفس ایمن کن / تا نیفتاده بر این آینه زنگاري چند  ب) دل روشن ز سیه

  ج) کشته نکودار که موش هوا / خورده بسی خوشه و خروار را 

  اند د) از ما اثر مجوي که رندان پاکباز / عنقاصفت، نمود فراموش کرده

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

  ؟در کدام گزینه آمده است »/ نهان راستی آشکارا گزندارجمند هنر خوار شد جادویی«بیت  مقابلمفهوم  - 20

  پراکنده شد نام دیوانگان/  نهان گشت آیین فرزانگان) 1

    ز نیکی نبودي سخن جز به راز/  شده بر بدي دست دیوان دراز) 2

    ذلّت و گدازاده به ناز شه زاده به/  افسوس ز دست فلک شعبده باز) 3

  بی هنري خوار شد در قدم پادشا/  مسند شاهی بیافت فضل و هنر در جهان) 4

  بیت زیر از لحاظ مفهومی متناسب با کدام بیت است؟ -21

  »قراري / آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد کشد با بی در هواي عاشقان پر می«

  خم قرار نیست شراب رسیده را  تنگناي جسم /  در  ) زندان جان پاك بود1

  سرها می، غوغاي دگر دارد کاسۀباشد / در  جوش نمی هر چند بیخم  سینۀ) در 2

  باشد شکیبا در صدف عشّاق، دل / گوهر غلتان نمی سینۀ) دارد آتش زیر پا در 3

  توان شدن    سر و پا می خم بر دلی / تا همچو گوي بیز) چوگان مشو که از تو خورد 4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ » اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی / باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد با«بیت  -22

  جاوید از دست حمایت کن مرا   زندةدست فنا؟ /  بازیچۀ) چند باشد شمع من 1

  ) عید است مرگ دست به هستی فشانده را / پرواي باد نیست چراغ نشانده را2

  صائب گلی نچیدیم / در اشک و آه شد صرف یکسر وجود ما را  ،مع) از بخت سبز چون ش3

  اند مرا   اي بند است / به خاك با سر ناخن نوشته ) فناي من به نسیم بهانه4

  با ابیات کدام گزینه مناسبت دارد؟» خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان / خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند«مفهوم شعر  - 23

  را ناصر است اندر محبت، مهر او / کین او اندر عداوت دشمنان را قاهر است الف) دوستان 

  ما سینۀما / صاف چون صبح به آفاق بود  کینۀ بی سینۀق مهر بود مشرب) 

  ج) اي جهانگیري که مهر و کین تو در صلح و جنگ / ناصر احباب دین و قاهر اعدا بود

  کین است  کشندةوزگار خصمش د) روا بود که ز خصمان کیش، کین نکشد / که ر

  ) ج ـ د 4  ) الف ـ د 3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب 1
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  با هم تناسب معنایی دارند.  .....................جز بیت  همه ابیات به -24

  اي گیرد زوال ) گل اگر چه هست بس صاحب جمال / حسن او در هفته1

  کند ال بلبل میکند / از جمال گل قیاس ح دل نظر چون بر رخ گل می ) چشم صاحب2

  ) گل همین پنج روز و شش باشد / این گلستان همیشه خوش باشد  3

  روزه کرد دعوي با رخت / زود باشد زین گنه از هم بریزد پیکرش  ) گل به حسن پنج4

  بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟ - 25

  »زخم مردن غم عاشق است بزن زخم این مرهم عاشق است / که بی«

  اگر تو زخم زنی به که دیگري مرهم / وگر تو زهر دهی به که دیگري تریاك )1

  ) در طریق عشقبازي امن و آسایش بالست / ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی  2

    درد از زخم مردم بر تنم / تا که خواهد ساخت از خونم نگارین دست را خون گریبان می) 3

  جان من فرسود / قدح بیار و بنه مرهمی بر این دل ریش   ) ریاي زاهد سالوس (ریاکار)4

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

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

  ی أحصل علی النّجاح:ۀً حتّۀً ثقافیستاذتی أن أجعل لنفسی خطّأوصت أ -26

  اي فرهنگی قرار دهم مگر موفقیت برایم کسب شود! ) استاد من توصیه کرد تا براي خویش برنامه1

  رساند قرار دهم! ) استاد به من سفارش کرد که براي خودم یک برنامه فرهنگی که مرا به موفقیت می2

  یابم!  تا به موفقیت دست ) استادم سفارش کرد که براي خودم یک برنامه فرهنگی قرار دهم3

  اي فرهنگی براي خودم در نظر بگیریم! کرد تا براي دستیابی به پیروزي برنامه ) استاد من توصیه می4

  ا:متقدمۀ فینشأ العلماء الکبار فیهحریۀ البیان فی البالد الهناك  - 27

  کنند! آنجا رشد می) آنجایی که آزادي بیان است، همان کشورهاي پیشرفته هستند و دانشمندان بزرگ 1

  یابند! ها پرورش می تري در آن دانشمندان بزرگ بنابراین) آزادي بیان در کشورهاي پیشرفته است 2

  یابند! دانشمندان بزرگ در آن پرورش می پس) آزادي بیان در کشورهاي پیشرفته وجود دارد، 3

  یافتند! ر آنجا رشد می) آزادي بیان در کشورهاي پیشرفته وجود دارد، پس دانشمندهاي بزرگ د4

  علی الطلّاب ألّا یغیبوا عن االمتحان لکی ال یواجهوا مشاکل: -28

  رو نشوند! ) دانشجویان نباید از امتحان غیبت کنند تا با مشکالتی روبه1

  رو نشوند! بر دانشجویان واجب است که در امتحان غیبت نکنند و با مشکل روبه) 2

  هایی مواجه نشوند! شکلمند که با کن ) دانشجویان از امتحان غیبت نمی3

  شوند! هایی مواجه نمی ) بر دانشجویان واجب است تا در امتحان غیبت نکنند پس با مشکل4

  ۀ و مجاالت مدها فی العالم:کّر أشار فی مقابلته إلی الحضارة اإلیرانیالمف -29

  سترش آن در دنیا بود!هاي آن گ ) اندیشمند در مصاحبه خویش به تمدن ایرانی اشاره کرد که زمینه1

  هاي گسترش آن در دنیا اشاره کرد! ) دانشمند در مصاحبه به تمدن ایران و زمینه2

  هاي گسترش آن در دنیا اشاره کرده بود! ) اندیشمند در مصاحبه خود به تمدن ایرانی و زمینه3

  کرد! هاي گسترش آن در جهان اشاره اش به تمدن ایرانی و زمینه ) اندیشمند در مصاحبه4

  »: قالت األعراب آمنّا قل لَم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا« -30

  آوریم! اید اما بگویید اسالم می آوریم بگو ایمان نیاورده ) اعراب گفتند ایمان می1

  ید بلکه بگویید اسالم آوردیم!دنشینان گفتند ایمان آوردیم گفتی ایمان نیاور بادیه) 2

  ندگان هستیم بگو ایمان نیاوردید ولی بگویید اسالم آوردیم!آور  گفتند ما از ایمان ) اعراب می3

  اید بلکه بگویید اسالم آوردیم! ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده :نشینان گفتند ) بادیه4

  أراد أن یستلم الحجر بین النّاس: کان یطوف الرّجلُ التّقی و بعده -31

  ز میان مردم سنگ را مسح کند!) مرد پرهیزگار طواف کرده بود و پس از آن خواست که ا1

  کرد و بعد از آن خواست در میان مردم سنگ را مسح کند! ) مرد پرهیزگار طواف می2

  کرد و پس از آن درخواست کرد در میان مردم سنگ را مسح کند! ) مرد پرهیزگارتر طواف می3

  کرد و بعد از آن خواست تا مردم سنگ را مسح کنند! ) مرد پرهیزگار طواف می4
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   .....................نّ برناکل طائرٌ یبنی عشّه فوق جبالٍ مرتفعۀٍ بعیداً عن المفترسین: قطعاً إ - 32

  سازد! هاي بلندي به دور از شکارچیان می اش را باالي کوه ) پرنده برناکل النه1

  سازد! هاي بلندي دور از شکارچیان می اش را باالي کوه اي است که النه ) برناکل پرنده2

  کرد! باالي کوهی مرتفع به دور از شکارچیان بنا میاي است که النه خود را  رناکل پرنده) ب3

  کند! هایی بلند دور از شکارچی بنا می اي است که النه خویش را بر فراز کوه ) برناکل پرنده4

  عین الصحیح: -33

  نی قرار دهد!راخواهد تا شما را در حالت بح ا نمی) ما یرید اهللا لیجعل علیکم من حرجٍ: خد1

  ) النّاس نیام فإذا ماتوا انتبهوا: مردم خفته هستند مگر اینکه بمیرند و بیدار شوند!2

  شوي چرا که خداوند با ماست! زنْ إنّ اهللا معنا: غمگین نمی) ال تح3

  اي با مردم سخن نگفتی! ال تُحدث النّاس بکلّ ما سمعت به: درباره همه آنچه که شنیده) 4

  :أالخطعین  -34

  !کنم عشق خود را آشکار میترسم پس  ) أنا ال أخاف أبداً فأجهر بحبی: من هرگز نمی1

  دهد که وارد شوي؟   لک بالدخول؟: چرا نگهبان به تو اجازه می) لماذا یسمح الحارس 2

  ) التّجربۀ مهمۀٌ و لکنّها ال تغنینا عن الکتاب: تجربه مهم است اما آن نیازمند کتاب نیست!3

  خواهرش زبان فرانسوي را به خوبی یاد گرفت؟   از چه کسیسیۀ جیداً؟: نتعلّمت أختها الفر ) ممن4

  عین الصحیح:» ات کوشا باش و بدان که تو شکست نخواهی خورد. در زندگی« -35

  .) کن مجداً فی الحیاة کما تعلم أنّک لن تفشل2  أنّک ال تفشل.) تصبح مجتهداً فی حیاتک و اعلم 1

  اً فی حیاتک و اعلم أنّک لن تفشل.) کُن مجد4  .تکون مجتهداً فی حیاتک و اعلم أنّک لم تفشل ) علیک أن3

  )36ـ  42: (بما یناسب النص** اقرأ النّص التّالی ثم أجب عن األسئلۀ 

أیضاً یوم الحساب و المیزان. و قد أصبح شـعاراً  ی القیامۀُ و رمز للعدل و المساواة، و تُسمإنّ المیزان منذ القدیم حتّی اآلن وسیلۀ لوزن األشیاء و ه

  ترفعه المحاکم فی العالم بالرَغم من کونه آلۀ بسیطۀ!

 ۀ بسیطۀ ثمۀ. فی البدایۀ کانت الموازین (جِ میزان) حجریخترع اإلنسانُ المیزان لتیسیر شؤونه االقتصادیعتااستخداماتُها. فقد قـام قـدماء    توس

. و فی حساب األوزان البقّالون یستخدمهاتان. و للموازین أنواع متعددة، بعضها مدرجۀ ین من الخشب تُعلّق فی أطرافها کفّالمصریین بصناعۀ مواز

ستخدم االثقیلۀ نستخدم القبمنه و هو علی کفّان (قپان). و أخیراً ی ۀ واحدة فقط!لنوع اإلکترونی  

  عین الصحیح: -36

  راً فی األسواق.ن اإللکترونی کثی) نَري المیزا1

  کم صورة المیزان و هو لیس بسیطاً.) شعار المحا2

3ل من ق) کان المصریام بصناعۀ الموازین و لها کفّتان.ون أو  

  و للموازین المدرجۀ کفّۀ واحدة. ) نستخدم القبانَ لألوزان الثقیلۀ و له کفّتان،4

  .....................: الدقۀ فی الحساب الخطأعین  -37

  کانت منذ قدیم الزّمان حتّی اآلن.) 2  صحۀ بیعنا و شرائنا فی المجتمع.بب ل) س1

  لّا بالموازین المدرجۀ الدقیقۀ.تحصل إ ) ال4  نا علیها بواسطۀ الوسائل الخاصۀ.) حصول3

  .....................: إن لم یکن المیزان الخطأعین  -38

  ۀ البیع و الشّراء بین الناس.سهول) تزول 2    ) یظهر الظّلم و العدوان کثیراً.1

 حصل علی وزن األشیاء إلّا بصعوبۀ.ن ) ال4    صل للمحاکم مشاکلُ عدیدة.) تح3

  لمفهوم النّص: األقربعین  - 39

  »فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یرَه) «4  »اعدلوا، هو أقرب للتقوي) «3  »أوفوا الکیل و المیزان بالقسط) «2  »إنّ اهللا یأمر بالعدل) «1
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عی **ن الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الص40ـ  42: (رفی (  

  »:تَوسعت« -40

  »ها«مفعوله ضمیر » / توسع«و مصدره » و س ع«للغائبۀ ـ حروفه األصلیۀ  ـ ) فعل ماض1ٍ

  و الجملۀ فعلیۀً» استخدامات«فعل و فاعله ») / تفعل«) للغائبۀ ـ مزید ثالثی (مصدره: توسع علی وزن 2

  »ها«و مفعوله ضمیر » استخدامات«ـ مزید ثالثی (مصدره: توسیع علی وزن تفعیل) / فاعله  ) فعل ماض3ٍ

  و الجملۀ فعلیۀُ» استخدامات«فعل و فاعله » / تفعل«و وزنه » و س ع«) للمخاطب ـ حروفه األصلیۀ 4

  »:یستخدم« -41

  المتّصل» ها«ضمیر  و مفعوله» الونالبقّ«فاعله ») / استفعل«) للغائب ـ مزید ثالثی (من وزن 1

  فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀٌ» / استفعل«و وزنه » س خ م«) مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلیۀ 2

  »البقّالون«فعل و فاعله ») / افتعال«) للغائب ـ مزید ثالثی (ماضیه: استخدم، مصدره: استخدام، علی وزن 3

  ۀٌو الجملۀ فعلی »البقّالون«فعل و فاعله ») / استخدام« و مصدره» افتعل«) فعل مضارع ـ مزید ثالثی (من وزن 4

  »:البقّالون« -42

  »یستخدم«عل ر ـ اسم مبالغۀ (للداللۀ علی صاحب الحرفۀ) ـ معرّف بأل / فاعل لفکّ) جمع سالم للمذ1

  »یستخدم«ـ معرفۀ / فاعل لفعل ») فعال«) اسم ـ جمع مکسر أو تکسیر ـ اسم مبالغۀ (علی وزن 2

  الم للمذکّر ـ علی وزن فعال (حروفه األصلیۀ: ق ل و) / فاعل، و حرف النون مفتوحۀ دائماً) جمع س3

  »  یستخدم«ر ـ اسم مبالغۀ (للداللۀ علی اآللۀ أو الوسیلۀ) ـ معرّف بأل / فاعل لفعل ) اسم ـ جمع سالم للمذک4ّ

  کلمات:فی ضبط حرکات ال الخطأعین  -43

  بتُنا أکثَرَ منْ عشَرات السنینِ) ال تَبلُغُ تَجر2ِ  .بِطُ بِالشَّرقِ) هی مشتاقَۀٌ إلی کُلِّ ما یرت1َ

  طأَتَههذا الّذي تَعرِف البطحاء و) 4  .افَقَ األستاذُ أنْ یؤَجلَ لَهم االمتحان ) و3

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

  : الخطأعین  -44

  .شهادة: نحصل علیها بعد انتهاء الدراسۀ) ال2    .بأن یفعل شیئاً قوالً ه) عاهد: أعطا1

  .) تَبینَ: ظَهرَ و صار واضحا4ً  .) القاسی: هو الشّخص الّذي یضرّنا دائما3ً

  :ما فیه للقیام بالعملعین  -45

  قاموا لیذهبوا إلی المدرسۀ.) 2    لیذهبوا إلی المدرسۀ.) 1

  هم اجتمعوا للذّهاب إلی المدرسۀ قبل فوات الفرصۀ.) 4  و إما البقاء فیها.لَهم إما الذّهاب إلی المدرسۀ ) 3

  :فی المضارع الخطاءعین  -46

  رآیت زمالئی مأیوسینَ فقلت لهم ال تَیأسونَ من رحمۀ اهللا.) 1

  تکلّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف یمکن لهم أن ینجحوا فی برامجهم.) 2

  إلی المدرسۀ و أنتم لم تخرجوا حتّی اآلن. إنّهم خَرجوا من دارهم لیذهبوا) 3

  إنّهنّ خرجن من دارهنّ کی یذهبن إلی المدرسۀ و أنتنّ لم تخرجن حتّی اآلن.) 4

  عین ما فیه المضارع االلتزامی:  -47

    .سنی بالحنوندر ) بحثت عن معلّم2ٍ    .) العاقل یرید لینفع اآلخرین و یکسب رضاهم1

  .فی کتابٍ أقرئه بدقّۀٍ بغَر) 4  .لۀ االبتدائیۀاد إلّا المرح) لم یدرس العق3ّ

  »الحصر«فیه  لیسعین ما  - 48

   .ینجح التّالمیذ إلّا المجدین منهم ) ال2  .) ما سمعت فی البستان إلّا صوت الکلب1

  .یجد اإلنسان فی مخلوقات اهللا إلّا القدرة ) ال4    .) ال ینفق والدي فی حیاته إلّا ما فی یده3

  نفی الفعل:فی  الخطأعین  -49

  ...ال أشرح) سأشرح لکم دروساً جدیدة2ً  ...ال ینصب اضرةحمل) ینصب منبرٌ ل1

  لم أَتَصفَّححت کتاب األستاذ) تَصف4َّ   ...ما رحلَ) رحلَ صدیقی بالشام3
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  عین الصحیح فی ترجمۀ األفعال: -50

  پرسیدم فی هذه الجلسۀ؟: نمی لم أسأل) ممن 2  : خواهد شنیدیسمع) الجاهل یجیب قبل أن 1

3 (یکند  اهللا بیننا: حکم می یحکم) اصبر حتّی 4  د: باید توکل کننالمشاکلعلی اهللا فی  تَوکّلوال  

 ))9تا انتهاي درس  7) ـ پایه یازدهم (از درس 9و  8اي ه پایه دوازدهم (درسدین و زندگی (

  گیر اوست و از چه چیزي محروم است؟ یبانرچه عاقبتی گ د،الهی را جدي نگیرد و به دستورات خدا اعتماد نکنهاي دکه بایدها و نبای انسانی - 51

  ـ راهنمایی خداوند» هارٍ جرُف فَاشَ بنْیانَه علَى ) «2  ـ تزکیه نفس» هارٍ جرُف شَفَا بنْیانَه علَى) «1

3 (»نَّمهی نَارِ جف بِه ار4  ـ تزکیه نفس» فَانْه» ( نَّمهی نَارِ جف بِه ارـ راهنمایی خداوند» فَانْه  

  به ترتیب به کدام یک از اهداف جامعه مهدوي اشاره دارد؟...» لْأَرضِفی ا ات لَیستَخْلفَنَّهمعملُوا الصالح منْکُم و	وعد اللَّه الَّذینَ آَمنُوا«آیه شریفه  - 52

  ) فراهم شدن زمینه رشد و کمال ـ امنیت کامل2  ) امنیت کامل ـ فراهم شدن زمینه رشد و کمال1

  ) عدالت گستري ـ آبادانی4    ) آبادانی ـ عدالت گستري3

  امیه چه کسانی از وضعیت خود گریانند؟ بنی حکومت رابر شامیان چه بود و دربه بیان امیر المؤمنین علی (ع) عامل شکست مسلمانان در ب -53

  اند ي ـ دنیاطلبانی که به آن نرسیدهنداعتنایی و ک ) بی2  اند. ) تفرقه و پراکندگی ـ دنیادارانی که آن را از دست داده1

  اند طلبانی که به آن نرسیده دین ي ـندو کاعتنایی  بی )4  اند. دارانی که آن را از دست داده دین ) تفرقه و پراکندگی ـ3

و ایشان کدام مورد را نشانگر علـم اهـل بیـت (ع)     ددادن در دوران پس از خود را بیم می هتفسیر قرآن در جهت منافع کدام دست ،امام علی (ع) -54

  نمایند؟ معرفی می

  ) حاکمان ستمگر ـ صدور احکام الهی2    ) دنیاطلبان ـ صدور احکام الهی1

  عدم اختالف در دین الهی حاکمان ستمگر ـ )4  اطلبان ـ عدم اختالف در دین الهیدنی )3

  کند؟ کدام عبارت شریفه توجه به امري از طریق استفهام انکاري را محقق می -55

1» (و هاتنْ آیم		اهکُنُوا إِلَیتَسا لاجوأَز کُمنْ أَنْفُسم لَى ) «2  »أَنْ خَلَقَ لَکُمع انَهنْیب ّسنْ أَسى أَفَمتَقْو	نَ اللَّهم		انٍ ورِضْو		رٌخَی«  

3( »یِّناتلَنا بِالبسلنا رلَقَد أَرس		أَنزَلنا و		تابالک مهعم		4  »المیزانَ و» ( ونَ ولَمعینَ یتَوِي الَّذسلْ یونَ قُلْ هلَمعینَ لَا یالَّذ		تَذَکَّا یرُإِنَّم		ابِ اأُولُوالْأَلْب«  

کند و در مقابل آن کدام صـفت الهـی را    کدام مورد را از ذات باري تعالی نفی می ،ند بر بندگانودهی خدا به هنگام بیان سنت نعمت  ،قرآن کریم -56

  شود؟ یادآور می

  کرد بندگانـ علم خداوند به عمل» انعمها علی قوم) «2  ـ علم خداوند به عملکرد بندگان» نعمۀ اًمغیر) «1

  مغفرت الهی در نعمت دهی ـ» انعمها علی قوم) «4  ـ مغفرت الهی در نعمت دهی» نعمۀ مغیراً) «3

  کدام عبارت شریفه صادق است؟ ،هان کبیره ذیلگنادر مورد هر یک از  -57

  الف) کار بیهوده

  امیه ب) گناهان رایج در دربار بنی

  ج) ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده

  »اثم کبیر«ـ » ا اکبرماثمه«ـ » منافع للنّاس ) «2  »ال تقربوا«ـ » اثم کبیر«ـ » اسنّلل منافع) «1

  »ال تقربوا« ـ» ا اکبرماثمه« ـ» ساء سبیالً«) 4  » اثم کبیر« ـ» اثم کبیر«ـ » ساء سبیالً«) 3

  این راستا به مسلمانان چیست؟ یکی از عوامل موثر در از بین رفتن تردیدها در عصر غیبت چیست و سفارش رسول خدا (ص) در -58

  او ظهورن دین ـ پیروي از قائم پیش از مالفردي و اجتماعی با مراجعه به عا ) عمل به احکام1

  ) عمل به احکام فردي و اجتماعی با مراجعه به عالمان دین ـ پذیرش والیت و محبت امام عصر (عج)2

  او ظهورـ پیروي از قائم پیش از  داري امام (ع) به هنگام ظهور ) آشنایی با شیوه حکومت3

  پذیرش والیت و محبت امام عصر (عج) داري امام (ع) به هنگام ظهور ـ ) آشنایی با شیوه حکومت4
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  زنند و آنان نسبت به مساکین چه رفتاري دارند؟  سرباز می» لیقوم الناس بالقسط«چه کسانی از عمل به آیه  - 59

  .رانند ـ آنان را از خود می دین کنندگان ) تکذیب2  .نندرا ان ـ آنان را از خود می  ) کاهل نماز1

  .کنند ـ دیگران را به اطعام آنان تشویق نمی دین کنندگان تکذیب) 4  .کنند ان ـ دیگران را به اطعام آنان تشویق نمی  کاهل نماز) 3

 ،دهد و کسانی را که در عمـل بـه آن معتقدنـد    ر میبه کدام مسئله هشدانسبت  زیان راو قرآن کریم عاري بودن خداوند متعال از هر گونه ضرر  -60

  خواند؟ چگونه می

  ) فوت رسول خدا (ص) و پایان یافتن ابالغ وحی ـ سپاسگزاران1

  مومنان واقعیفوت رسول خدا (ص) و پایان یافتن ابالغ وحی ـ  )2

  حلت رسول خدا (ص) ـ سپاسگزارانر) رسوخ جاهلیت در اعمال مردم پس از 3

  مومنان واقعی حلت رسول خدا (ص) ـرت در اعمال مردم پس از ) رسوخ جاهلی4

  گیرد و حکم استفاده بدون اجازه از اثر وي چه حکمی دارد؟ حق تکثیر یا کپی رایت به چه کسانی تعلق می -61

  .ورنده اثر ـ در هر صورت حرام استآ) پدید2  .گذار و مؤلف ـ در هر صورت حرام است ) سرمایه1

  .جایز است ،اگر بدون تکثیر باشد ورنده اثر ـآ) پدید4  .جایز است ،ف ـ اگر بدون تکثیر باشدگذار و مؤل ) سرمایه3

  طراز با چیست؟ چه بود و در کالم ایشان اقرار به وحدانیت خداوند هم» اجرهم عند ربهم«براي نیل مسلمانان به  (ص)اقدام رسول خدا -62

  ها ـ فالح و رستگاري افق دید انسان ء) ارتقا2  ها ـ دوري از ترس و اندوه افق دید انسان ء) ارتقا1

  فالح و رستگاري ) فراهم کردن امکان رشد همگانی ـ4  ) فراهم کردن امکان رشد همگانی ـ دوري از ترس و اندوه3

م التزام به آن را با مورد چیست و امام صادق (ع) عد اینوظیفه ما در  ،جا که ائمه معصومین (ع) ناظر و شاهد بر اعمال شیعیان خود هستند از آن -63

  دارند؟ چه تعبیري بیان می

  زشتی براي اهل بیت (ع) ع ـی) جلوگیري از بدبینی دیگران به تش2  ) توامان ساختن اسم شیعه با ایمان ـ زشتی براي اهل بیت (ع)1

  گمراهی از راه اهل بیت (ع) ع ـیتش ) جلوگیري از بدبینی دیگران به4  ) توامان ساختن اسم شیعه با ایمان ـ گمراهی از راه اهل بیت (ع)3

  ایم؟ به پیام کدام آیه شریفه اشاره کرده» شود دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي قرآن کریم مشاهده می«اگر بگوییم  -64

1» (نْ وم		اهکُنُوا إِلَیتَسا لاجوأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هاتی« )2  ».... آیوا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذّها أَی		وا ویعأَط		ولَالرَّس ...«  

3» (یِّناتلَنا بِالبسلنا رلَقَد أَرس		أَنزَلنا و		تابالک مهعم		ن) «4  ».... المیزانَ وم	و نَ بِاللَّهآم رِ وومِ اآلخم الیم أَجرُها فَلَهحلَ صالمع		ندع	بِّهِمر ...«  

 چه اموري بوده اند؟تابع در دوران پس از رسول خدا (ص) به ترتیب » تحریف احادیث«و » جلوگیري از نقل احادیث«هر یک از موارد  -65

  محققاناغراض شخصی  به ظاهر مسلمان ـ ) افکار علماي 2  ) منفعت حاکمان ـ اغراض شخصی جاعالن1

  جاعالنسالیق شخصی  کار علماي به ظاهر مسلمان ـ) اف4  ) منفعت حاکمان ـ سالیق شخصی محققان3

  غیبت صغري امام مهدي (عج) از چه سالی آغاز گردید و پایان این دوران از غیبت ایشان چگونه مشخص گردید؟ -66

  عدم تعیین جانشین براي آخرین نایب عام خودهـ . ق ـ  260) 2  عام خود بعدم تعیین جانشین براي آخرین نای هـ . ق ـ 255) 1

  اعالم پایان دوران غیبت صغري به آخرین نایب خود هـ . ق ـ 260) 4  هـ . ق ـ اعالم پایان دوران غیبت صغري به آخرین نایب خود 255) 3

است در راستاري اجراي احکام باید چگونه وارد عمـل شـویم و نتیجـه     سخت شدهجایی در تمدن امروزي رعایت قوانین الهی تا حدودي  از آن -67

  باشد؟ ي چه میچنین عملکرد

  ـ تسهیل عمل به دستورات خدا باال) توکل و اعتماد به نفس 2  ) با تقوا و رضوان الهی ـ تسهیل عمل به دستورات خدا1

  دفاع از اسالم در عرصه زندگی ـ باال) توکل و اعتماد به نفس 4  ) با تقوا و رضوان الهی ـ دفاع از اسالم در عرصه زندگی3

کدام فضاي فکري را در جامعه فـراهم آورد و عملکـرد معصـومین در ایـن     ایجاد موجبات  ،ی در زمان اهل بیت (ع)هاي اسالم گسترش سرزمین - 68

  زمینه به چه صورت بود؟

  هاي مختلف در اذهان عمومی ـ حضور سازنده و فعال ) پیدایش سوال1

  هاي مختلف در اذهان عمومی ـ تقیه در عین دوري از انزوا ) پیدایش سوال2

  تشخیص حق از باطل ـ حضور سازنده و فعالدر ه تحریفات ) انبو3

  تشخیص حق از باطل ـ تقیه در عین دوري از انزوادر ) انبوه تحریفات 4
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  باشد؟ اقدامات ائمه اطهار (ع) می مرتبط با کدام یک از» بقاي تفکر اسالم راستین«و » معرفی روش زندگی امامان به نسل آینده«هر یک از موارد  -69

  هاي درست مبارزه هاي درست مبارزه ـ انتخاب شیوه ب شیوه) انتخا1

  ارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ تبیین مع2

  هاي درست مبارزه هاي درست مبارزه ـ انتخاب شیوه ) انتخاب شیوه3

  یازهاي نو) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ تبیین معارف اسالمی متناسب با ن4

  تابع چه بود؟ ،آلود راهنمایانی را براي مردم معرفی کنند و آنان را به جایگاه برجسته برسانند کردند تا غرض معصومان تالش می اینکه حاکمان زمان -70

  ا خودقدرت جلوه دادن ائمه اطهار (ع) در همراهی مردم ب ) بی2  طلب و تسلیم اي راحت به جامعه من و فداکارؤ) تبدیل جامعه م1

  امامان معصوم (ع) ) استفاده از موقعیت و شرایط برکناري4  هاي برجسته در جامعه در اعتقادات از شخصیت) پیروي عموم مردم 3

زاد، در پایه دین اسالم را چگونه معرفی نمود و رستم، کدام یک از عقاید اسـالم را خـالف سـنت     بن عبداهللا به هنگام مواجهه با رستم فرخ زهرة -71

  دانست؟ یران میمردم ا

  ها ) ایمان به خدا در روز قیامت ـ آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان1

  ها آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ) گواهی به توحید و رسالت نبوي ـ2

  روز قیامت ـ وجود رابطه اخوت و برابري میان مردم و) ایمان به خدا 3

  وجود رابطه اخوت و برابري میان مردم گواهی به توحید و رسالت نبوي ـ )4

  گشا است؟ توجه به کدام گزینه راهبه بیان رسول خدا (ص) عملی در زندگی خود داشته باشیم  حیدبراي اینکه سهم بیشتري از تو - 72

  یادگیري فقه به مسائل شرعی تجارت بپردازیم ر) مقدم ب1

  اب کنیم.برند اجتن ) از خرید کاالهایی که دشمنان از آنان سود می2

  کاري در معامله خودداري کنیم. ) از تولید کاال با کیفیت پایین و فریب3

  ) با اسوه قرار دادن پیامبر (ص) دیگران را به سوي یک اقتصاد سالم دعوت کنیم.4

  یی است؟ها اولین اقدام یک انسان مسلمان براي مشارکت در ایجاد یک جامعه اسالمی چیست و تحقق بهتر آن منوط به چه مؤلفه -73

  ریزي و تالش لی بنیادین در شیوه زندگی فردي و اجتماعی ـ برنامهحو) ت1

  ریزي و تالش ) شناخت معیارهاي تمدن اسالمی ـ برنامه2

  تحولی بنیادین در شیوه زندگی فردي و اجتماعی ـ تغییر در نگرش) 3

  ) شناخت معیارهاي تمدن اسالمی ـ تغییر در نگرش4

  تابع چیست و اهل سنت در این باره چه اعتقادي دارند؟ ،ماجراجویان فریبکار مدعی امامتفریبی  جلوگیري از عوام -74

  ) اعتقاد به زنده بودن امام زمان (ع) ـ امام مهدي (ع) از نسل پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) است.1

  ) اعتقاد به زنده بودن امام زمان (ع) ـ امام مهدي (ع) هنوز به دنیا نیامده است.2

  ) مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عج) ـ امام مهدي (ع) از نسل پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) است.3

  امام مهدي (ع) هنوز به دنیا نیامده است. ) مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عج) ـ4

  است؟ در چه صورتی جایز» استفاده از موسیقی«و » هاي مذهبی شرکت در مجالس شادي و جشن« -75

  .هاي فرهنگی باشد ـ براي اجراي سرود و برنامه .شود رحم صله) موجب تقویت 1

  .ـ شهوت را تقویت و تحریک نکند .شود رحم صله) موجب تقویت 2

  .هاي فرهنگی باشد ـ براي اجراي سرود و برنامه .م دین مانند روابط محرم و نامحرم رعایت شوداحکا) 3

  .شهوت را تقویت و تحریک نکند ـ .م و نامحرم رعایت شودم دین مانند روابط محرحکا) ا4

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

Part A: Grammar & Vocabulary  

76- The result of the exam showed that some of the students ..................... very well.  

1) haven’t been taught  2) hadn’t been taught 

3) weren’t being taught  4) hadn’t taught 
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77- Many new houses ..................... next year. We hope the project will solve the problem of housing in our town. 

1) are going to build 2) have been building 3) are going to be built 4) are being built 

 

78- The money you ..................... to the bank as soon as you get a job.  

1) were lent can be given back  2) lent can be given back 

3) were lent can give back  4) lent can give back 

 

79- “Do you speak Japanese?” 

“Yes, I learned how ..................... it in Japan.” 

1) speaking 2) I spoke 3) to speak 4) to be spoken 

 

80- Salmon are ..................... fish, in that they spend their lives in both fresh and salt water.  

1) sociable 2) dependent 3) public 4) unique 

 

81- Early ..................... to teach chimpanzees to speak were unsuccessful because the animals lack the necessary 

vocal equipment. 

1) customs 2) instances 3) results 4) attempts 

 

82- Children have rights that must be respected, regardless of the ..................... situation that surrounds them. 

1) economic 2) truthful 3) former 4) shocking 

 

83- An expert recently noted that the world has ..................... moved toward cleaner fuels-from wood to natural gas. 

1) chemically 2) gradually 3) touchingly 4) morally 

 

84- Studies show that the ..................... reason people lie is to avoid punishment. 

1) principal 2) practical 3) separate 4) various 

 

85- The movie ‘Babe’ tells the story of a little pig which learns to take care of a ..................... of sheep. 

1) margin 2) panel 3) flock 4) feather 

 

86- There’s a bird nest with a couple of eggs in it in a tree outside our window, and we check it every day to see if 

they have ..................... . 

1) warned  2) hatched 3) wasted 4) reduced 

 

87- Psychologists believe that certain types of thinking processes increase the ..................... that material will be 

remembered later. 

1) cooperation 2) delivery 3) equivalence 4) likelihood 

 

Part B: Cloze Test 

This article is divided into two sections, the first of which deals with gas as a state of …(88)… and the second 

with gas as a fuel. Petrol is also frequently …(89)… to as “gas”, …(90)…, in North America. Many of the 

gases …(91)… in this article have …(92)… articles of their own. 

 

88- 1) pressure 2) volume 3) force 4) matter 

 

89- 1) referred 2) arranged 3) described 4) observed 

 

90- 1) publicly 2) especially 3) proudly 4) carefully 

 

91- 1) mention 2) are mentioning 3) are mentioned 4) mentioned 

 

92- 1) separate 2) private 3) ancient 4) straight 
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Part C: Reading Comprehension 

Passage 1:  

One of the reasons why human beings have become such a successful and dominant species in the world is 

because of the ability we have to cooperate with each other, to work in groups. Groups may form for a wide 

variety of purposes, some informal, such as a gathering of friends, others formal, such as a committee.  

Formal groups often develop strict rules about procedure. A committee may appoint a chairperson, a secretary, 

and a treasurer. The group will have rules about how a meeting is to be conducted. After the meeting a formal 

record of what happened will be made and distributed to members. Some groups of this sort, such as a 

commercial company, will have an order in which communication conforms to rules, a person may be given 

orders by someone above, and then pass orders down to someone below. People will communicate with those 

above them in the grading, those below them, and those on the same level as themselves. 

Even in an informal group, communication is always more complicated than it is between two individuals. 

Some people feel very nervous when they are in a group; they might either keep quiet and say nothing at all, or 

else they may start speaking and never want to stop. To work well in a group, you have to learn to listen as well 

as to speak, and you must be prepared to change your mind, or to agree to cooperate with other people present. 

No group works well if its members are selfish and stubborn.  

 

93- What is the best title for the passage? 

1) Secrets of Social Life  2) Formal and Informal Groups 

3) Communication of Dominant Species 4) Human Relations in Groups 

94- The word “it” in paragraph 3 refers to ..................... . 

1) formal group 2) individual 3) communication 4) informal group 

 

95- The word “strict” in paragraph 2 is closest in meaning to ..................... .  

1) correct 2) exact 3) perfect 4) private 

 

96- What is the main idea of the second paragraph? 

1) People should learn how to hold a meeting.  

2) In companies, orders are given to people in a strict way.  

3) In formal groups, people only communicate with those above them. 

4) Members of formal groups cooperate with each other according to certain rules. 

Passage 2:  

Archaeology is the name given to one of the sciences through which people can find out about their past. It 

derives from two Greek words which mean “the study of old things”. Through archaeology it is possible to 

learn about human beings who lived before any history was written to tell us about them. An archaeologist 

looks at the things these people made and left behind them, and tries to understand from them what the people 

were like and how they lived. 

Many archaeological discoveries are made by digging up the ground in places where people are believed to 

have lived. The remains of their cities are nearly always below the ground because when one city was destroyed 

a new one was often built on top of it, burying the old one underneath. Gradually layers of soil and rubbish 

were piled up  over the old remains.  

Prehistoric archaeology is the study of human beings before history began to be written. It is carried out by 

very careful excavation (digging). There may also be traces of the activities of prehistoric people visible on the 

ground, such as earthworks and the marks of filled-in holes. Something may also be learned from objects such 

as flint tools picked up from the surface. 

 

97- Which is the best definition for archaeology? 

1) It is the written materials of past events. 

2) It is the history of people who lived in Greece. 

3) It is the science of learning about what people made in the past. 

4) It is the science of finding out about the life of people in the past. 
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98- The word “derives” in the first paragraph is closest in meaning to ..................... .  

1) comes 2) explores 3) gets 4) operates 

 

99- According to the passage, many archaeological discoveries are made by ..................... .  

1) digging up the ground  2) studying the Greek language 

3) finding the places where there are old things 4) looking at the things people made in the past 

 

100- The remains of the cities are always below the ground because ..................... .  

1) they were nearly in places where people lived 

2) a city destroyed buried the old one under it 

3) when one city was destroyed a new city was built on it 

4) layers of soil and rubbish moved and covered the remains of old cities  
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101-   
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )27/1/00بندي ( آزمایشی جمع آزمونآزمونمبحث مبحث 

 

  مباحثمباحث  دروسدروس

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فارسیفارسی

 پایه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل کتاب /   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کل کتاب کار / پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کارپایه یازدهم: کل کتاب و   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  زیستزیست

 کل کتاب  شناسیشناسی  زمینزمین

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 کتاب / پایه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل   شیمیشیمی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  حسابانحسابان

 آمار و احتمال: کل کتاب / هندسه دهم: کل کتاب  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ختصاصی (انسانی)ختصاصی (انسانی)زبان عربی ازبان عربی ا

 کل کتاب  اقتصاداقتصاد

  پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  تاریخ تاریخ 

 کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم:  جغرافیاجغرافیا

 فلسفه: کل کتاب / منطق: کل کتاب  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 کل کتاب  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400  سال تحصیلیسال تحصیلی
  

  

  

  
  

  

  

  

  گروه آزمایشی علوم ریاضیگروه آزمایشی علوم ریاضیاختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

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

  

  خگوییمدت پاس  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 30  116  101  16  حسابان  1

  دقیقه 18  131  117  15  هندسه   2

  دقیقه 19  145  132  14  ریاضیات گسسته  3

  دقیقه 43  180  146  35  فیزیک  4

  دقیقه 30  210  181  30  شیمی  5

  

   داوطلب گرامی:

 تـب را  برگ، نادرست و یا ناقص درج شده است، مراچه 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. مامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میوي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تـتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//2222جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  سیروس نصیري  حسابان

  طلوعی امیر هویدي ـ  هندسه 

  طلوعی امیر هویدي ـ  ریاضیات گسسته

  یاب ـ فضل علی جیرودي  فیزیک

  مرضیه یوسفی  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  ید: واحد آزمونید: واحد آزمونتولتول

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
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ـ پایه  ))90الی  71(صفحه  3فصل ))) ـ پایه یازدهم (126الی  84(صفحه  1(درس  5) فصل 3و  2(دروس  4(پایه دوازدهم (فصل  حسابان

  )))170الی  118(صفحه  7و  6دهم (فصل 

xاگر -101 f(x x) g( x )    2 2 3 3 fو 2 ( )  10 مقدارg ( )  ام است؟کد 1

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

xf اگر -102 ( )
x x




24
1

fباشد، ( )  کدام است؟1

1 (84/3-  2 (84/3    3 (96/0    4 (96/0-    

fاگر - 103 (x) ( x )  32 2 g(x)و 2 x x  
3 21

1 3 2
2

gحاصل  ( )f (g( )) 2  چقدر است؟  2

1 (22  2(22-  3 (28  4 (28-  

fمشتق تابع -104 (x) x x[ x ]  2 1
3

2
xنقطه در    کدام است؟ 1

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

مماس راست تابع شیب نیم - 105
x x x

f (x)
x x

  
 



3

2

2 1

3 1
xمماس چپ آن در نقطه چقدر از شیب نیم     کمتر است؟  1

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

d(t)اتومبیلی در امتداد خط راست طبق معادله -106 t t  24 ]در حال حرکت است. اگر سرعت متوسط در بازه 16 , b]1  باشد، مقـدار  4برابرb 

  کدام است؟

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

fاي که در آن تابع ترین بازه اندازه بزرگ - 107 (x) x x x   3 212  ؟کدام استصعودي اکید است،  99

1 (11  2 (12  3 (13  4 (14  

fاگر نمودار -108 (x)به صورت شکل مقابل باشد، در کدام بازه تابع صعودي اکید و مقدار آن منفی است؟ 

1(( , ) 1  

2(( , ) 1  

3(( , )3  

4(( , )2 4  

yاگر تابع با ضابطه  -109 x (m )x x   3 22  کدام است؟ mاکیداً صعودي باشد، حدود 3

  1(m 1یاm  5   2(m  5 1   3(m  4   4 (m  mیا4  

fنموداراگر  -110 (x) به صورت زیر باشد، نمودارf  تواند باشد؟ چگونه می  

  

1(  2(  3(  4( 
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yمشتق تابع -111 (sin x cos x)  x نقطه در 4



4

  کدام است؟ 

1(2    2( 2    3(
2

2
  ) صفر4    

xمتحرکی روي مسیر -112 y 3 3 )در حرکت است. وقتی متحرك در نقطه  9 , )1   ؟ستچقدر ا xنسبت به  yآهنگ تغییر قرار دارد نسبت  2

1(
1

4
  2 (4-  3 (4  4(

1

4
  

fدر مورد تابع با ضابطه -113 (x) x cos x 2 کدام یک از موارد زیر درست است؟  

  ) ابتدا نزولی سپس صعودي است.2    ) ابتدا صعودي سپس نزولی است.1

  ) اکیداً نزولی است4    ) اکیداً صعودي است.3

yاي که در آن تابع  ترین بازه زرگب - 114 | x | (x )    نزولی است کدام است؟ 2

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

2
  3(( , )

1

2
  4(( , )1  

در یک دنباله هندسی -115
t

t
10

5

است. مقدار 3
S

S
10

5

 جمله اول است.)nمجموع nSام و nجملهnt( کدام است؟ 

1( 4    2( 2    3( 32    4 (33   

 باشد، جمله چهارم آن دنباله کدام است؟ 72جمله اول آن برابر  8و مجموع  30جمله اول یک دنباله حسابی برابر  6اگر مجموع  - 116

1( 4   2( 3   3( 7   4 (11  

ـ پایه  ))69صفحه  R2تا ابتداي بردار در 1(درس  3فصل  )تا انتهاي فصل )50صفحه از ابتداي سهمی ( 3(درس  2هندسه (پایه دوازدهم (فصل 

  ))3یازدهم (فصل 

xترین نقطه سهمی نزدیک -117 y x 2 6   به کانون کدام است؟ 6

1(( , )
3

3
2

    2(( , )
3

3
2

    3(( , )
3

3
2

    4(( , )



3

3
2

    

xمعادله خط هادي سهمی -118 x y   2 2 4 9  کدام است؟  

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

)Sنقطه -119 , )  رأس یک سهمی قائم وM ( , ) 12   اي روي این سهمی است. فاصله کانون از خط هادي این سهمی کدام است؟ نقطه 9

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

yاگر رأس سهمی  -120 py qx  2  نقطهS ( , ) 1   ورت کانون سهمی کدام است؟باشد در این ص 1

1(( , )
3

1
4

    2(( , )
3

1
4

    3(( , )
3

1
4

    4(( , )
3

1
4

    

)Fنقطه -121 , )1 yکانون و خط  1 x  خط هادي یک سهمی است. این سهمی محورxکند؟ ها را در کدام نقطه قطع می  

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

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

5

2
    

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »3«صفحه                                                                          آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه  

 اسباتمحل انجام مح

 

xدر سهمی -122 x my  2 2 قطـع کنـد. اگـر طـول      Nو  Mایم تا سهمی را در دو نقطه  خطی را عمود بر محور کانونی رسم کرده Fاز کانون  3

  کدام است؟ mباشد.  8برابر  MNخط  پاره

1 (4-  2 (6  3 (4  4 (8-  

yیک پرتوي نور از کانون سهمی به معادله -123 y x   2 2 6 4       به موازات نیمساز ربع اول و سوم به سهمی تابیده شـده اسـت. کـدام گزینـه

  معادله بازتاب این پرتو نور است؟

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

xاي از صفحه که در شرط  مساحت ناحیه -124  1 yو 2 1   کند، کدام است؟ صدق می 4

1 (12  2 (6  3 (9  4 (8  

Aنقطه -125 ( , , ) 4 2 (نقطـه   Mباشـد، فاصـله    yozروي صـفحه   Aتصـویر   Aهـا و xنسبت بـه محـور    Aقرینه  Aمفروض است. اگر 6

Aوسط A (  تا محورyها کدام است؟ 

1(2 10    2( 5   3 (4  4 (2  

A(aنقطه واصلفمجموع  -126 , b , c)  و فاصله  9ناحیه اول دستگاه مختصات از صفحات مختصات برابر درA  است. مقـدار   7از مبدا مختصات برابر

ab ac bc  کدام است؟ 

1 (14  2 (15  3 (16  4(4 2    

BCدانیم می ABCدر مثلث  - 127  ACو 2  2 Âو 3  30 ترین مقدار ممکن براي طول ضلع  ترین و کوچک اختالف بزرگAB کدام است؟  

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

aاگر ABCدر مثلث  -128  4،b c  2 2 16 20 Âو 3  60  مساحت مثلثABC کدام است؟  

1(4 5 3    2(5 3    3( 7  4 (15  

 کدام است؟ xدر شکل مقابل  -129

1 (3  

2 (4  

3 (5/3  

4 (5  

 کند کدام است؟ تر بر روي ضلع مقابلش جدا می تري را که نیمساز زاویه بزرگ خط کوچک ه طول پار 56و  40و  24هاي  در مثلثی به ضلع - 130

1 (20  2 (21  3 (24  4 (15  

 کدام است؟ 17و  16و  15هاي  مثلثی با طول ضلعمساحت  -131

1(24 21    2(8 7    3(25 7    4( 110   

و ـ آمار  ))62اي مربع التین (صفحه تا ابتد 1درس  3و فصل  47از ابتداي معرفی یک نماد صفحه  2درس  2ریاضیات گسسته (گسسته (فصل 

  ))4و  3فصل احتمال (

درصـد   .ایم و جدول زیر بـه دسـت آمـده اسـت     شان سوال کرده هاي مورد عالقه ها به ژانر فیلم موزان یک پایه درباره عالقه آنآ نفر دانش 40از  -132

  هاي اکشن کدام است؟ مندان به فیلم فراوانی نسبی عالقه

1( 30  

2( 35  

3( 40  

4( 45  
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xهاي میانگین داده - 133 , x , , x1 2 5 هاي نصف میانگین دادهx , x , , x6 7 12  باشد، میانگین  152داده روي هم برابر  12است. اگر میانگین این

  داده اول کدام است؟ 5

1( 8  2( 14  3( 92  4( 96  

کنـیم. بـا کـدام احتمـال فقـط یکـی از        ن خارج میمهره سبز وجود دارد. سه مهره به تصادف از آ 2مهره قرمز و  3مهره سفید،  5اي  در جعبه -134

  باشد؟ هاي خارج شده، سفید می مهره

1(
5

12
  2(

5

24
  3(

7

12
  4(

7

24
  

}در جامعه - 135 , , , , , }1 2 3 4 5   چقدر است؟ 3 ،اي از اندازه قدار برآورد میانگین براساس نمونهاختالف بین کمترین و بیشترین م 6

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

  گري گراف مقابل کدام است؟ عدد احاطه -136

1( 3  

2( 4  

3( 5  

4( 6  

  گري کدام است؟ حداقل عدد احاطه 4و ماکزیمم درجه  8هاي از مرتبه  در گراف - 137

  توان تعیین کرد نمی )4  3 )3  2 )2  1 )1

گر مینیمال و  هاي احاطه گیریم به طوري که یکی کمترین تعداد عضو را در بین مجموعه گر مینیمال را در نظر می دو مجموعه احاطه C6در گراف -138

  گر مینیمال دارد. مجموع تعداد عضوهاي این دو مجموعه کدام است؟ هاي احاطه دیگري بیشترین تعداد عضو را در بین مجموعه

1( 4  2( 7  3( 5  4( 6  

  گري مینیمم دارد؟ چند مجموعه احاطه P8گراف -139

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

  هاي زوج و فرد به صورت یکی در میان قرار دارند؟ رقم 12345678هاي عدد  در چند جایگشت از رقم -140

1( 576  2( 1080  3( 1152  4( 2304  

  ؟نباشندرنگ  ها وجود دارد به طوري که رئوس مجاور هم بی و قرمز رنگ کنیم چند حالت براي آنهاي آ اگر رئوس ذوزنقه زیر را با رنگ - 141

1( 2  

2( 4  

3( 6  

4( 8  

Aچند تابع از -142 { , , , } 1 2 3 Bبه 4 { , , } 5 6 )وجود دارد به طوري که شامل 7 , )1 )باشد ولی شامل 6 , )2   ؟نباشد 5

1( 9   2( 18   3( 27   4( 54   

xهاي صحیح، نامنفی و فرد معادله تعداد جواب -143 x x x   1 2 3 4   کدام است؟ 18

1( 150  2( 165  3( 220  4( 120  
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,با ارقام  -144 , , ,2 2 2 1  توان ساخت؟ رقمی می 3چند عدد  

1( 5  2( 10  3( 14  4( 18  

  ها وجود داشته باشد؟ در آن 5ی وجود دارد به طوري که دقیقا دو بار رقم رقم 4چند عدد  -145

1( 459  2( 336  3( 432  4( 600  

  ))3تا ابتداي طیف خطی) ـ پایه یازدهم (فصل  5از ابتداي تداخل موج تا انتهاي فصل ـ فصل  4فیزیک (پایه دوازدهم (فصل 

  است؟  نادرستکدام گزینه  -146

  تر باشد.   هاي سطوح بزرگ ابعاد ناهمواري از افتد که طول موج نور آن وقتی اتفاق می خشنده (نامنظم)پ) بازتاب 1

  عمومی بازتاب برقرار است.   قانونخشنده نور مرئی، پ) در بازتاب 2

  زتاب امواج در زندگی هستند. هایی از کاربرد با مثال ،هاي بشقابی هاي خورشیدي و جمع شدن امواج رادیویی در کانون آنتن مواد غذایی در اجاق شدن) گرم 3

  کند.   یابی پژواکی روشی است که براساس امواج صوتی بازتابیده از یک جسم مکان آن جسم را تعیین می ) مکان4

د. زاویه بازتـابش پرتـو بازتابیـده از    تاب ) می2به آینه ( )،1از آینه ( تابد و پس از بازتاب ) می1به آینه ( ، پرتو نوري تحت زاویهزیرمطابق شکل  -147

  ) کدام است؟2آینه (

1(( )    

2(


 
2

  

3(( )2  

4(   

ین پژواك صـداي  ل. اگر این شخص فریاد بزند، اومتر است 640تر  اش از صخره نزدیک شخصی بین دو صخره قائم و موازي ایستاده است و فاصله -148

 شنود. فاصله بین دو صخره چند متر است؟  شنود و پژواك دوم را یک ثانیه پس از آن می ثانیه بعد می 4خود را 

1 (2240  2 (1440  3 (1040  4 (960  

حالـت   سـازد، درایـن   اي است که پرتو تابش با آینه می یهبرابر زاو 8شود،  اي که بین پرتو تابش و پرتو بازتابش ایجاد می در یک آینه تخت زاویه -149

 زاویه تابش چند درجه است؟ 

1(80    2(36    3(18    4(72    

) نسبت به پرتو تابش از 3کند. پرتو بازتاب از آینه ( ) برخورد می1داده شده به آینه (پرتو نوري در امتداد نشان  (s)توسط منبع نور  زیردر شکل  - 150

 چند درجه منحرف شده است؟ (s)منبع 

1(180    

2(90    

3(80    

4(100    

ضـریب   این محـیط کـدام اسـت؟ (    نور دردرصد کمتر از طول موج آن در خال است. تندي  40ول موج یک پرتو نور، در یک محیط شفاف، ط -151

 اوایی مغناطیسی خأل است.)ثابت تر گذردهی خالء و

1(
 

3

5  

    2(
 

5

3  

    3(
 

5

2  

    4(
 

2

5  
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شـود.   درجه وارد شیشه مـی  10کند و قسمتی نیز با انحراف  از آن بازتاب پیدا می و قسمتیتابد  اي می پرتو نوري از هوا به سطح یک تیغه شیشه -152

 ت چند درجه است؟درجه باشد، زاویه شکس 110 شکستو پرتو  بازتاباگر زاویه بین پرتو 

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

nگذرد و بین ضریب شکست سه محیط رابطـه  می n3و n2و n1پرتو نوري از سه محیط با ضریب شکست زیردر شکل  - 153 n n 3 1 برقـرار   2

) بـا  3محـیط ( و زاویه بین پرتو در  2) با مرز دو محیط2و زاویه بین پرتو در محیط ( 1) با مرز دو محیط1است. اگر زاویه بین پرتو در محیط (

  باشد، کدام رابطه زیر درست است؟ 3مرز دو محیط

1(    3 1 2    

2(    2 1 3    

3(    1 3 2    

4(    1 2 3    

هاي زیر مسیر  یک از شکل شوند. کدام نارنجی است که از هوا وارد یک محیط شفاف میشامل نورهاي تکفام سبز و  SI، پرتو فرودي زیردر شکل  -154

  دهد؟ شکست نور را درست نشان می

  

1(  2(  3(  4 (  

مطابق شکل، موجی درون طناب سبکی در حال پیشروي است. کدام گزینه نحوه عبور و بازتـاب مـوج را از مـرز دو طنـاب سـبک و سـنگین        - 155

  دهد؟   درستی نشان می به

  

1(  2(  3(  4 (  

نور زرد انجام دهـیم، پهنـاي    است و اگر در همان شرایط با xاگر آزمایش یانگ را با نور بنفش انجام دهیم، پهناي هریک از نوارهاي روشن برابر  -156

، نسبتبرابر بسامد نور زرد باشد 5/1است. اگر بسامد نور بنفش  xهریک از نوارهاي روشن
x

x
  چقدر است؟  

1 (2  2(
1

2
    3(

3

2
    4(

2

3
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ر کنـیم تـا هنگـام    آید. نیروي کشش این تار را چند براب هرتز به وضعیت شکل زیر در می 500یک تار با دو انتهاي بسته هنگام ارتعاش با بسامد  - 157

  عدد شود؟  9هاي آن  ها و شکم هرتز، مجموع تعداد گره 800ارتعاش با بسامد 

1 (4  

2(
1

4
    

3 (2   

4(
1

2
    

  در مد سوم یک لوله صوتی یک انتها بسته، طول موج صوت چند برابر طول لوله است؟  -158

1(
4

7
    2(

1

2
    3(

4

5
    4(

5

6
    

یـک از   باشـد. کـدام   مـی  cm14نقطه محکم بسته شده و در آن موج ایستاده تشکیل شده است و طول موج در تار برابر با 2دو سر یک تار در  -159

  طول این تار باشد؟ تواند نمیمتر،  ي داده شده برحسب سانتیها اندازه

1 (28  2 (56  3 (140  4 (64  

دهیم تا صداي ناشی از دو بلندگو که به یک مولـد سـیگنال الکتریکـی     میکروفون را به سمت چپ روي یک خط راست حرکت می زیردر شکل  -160

  کند؟   متصل است را پخش کند. صداي شنیده شده چگونه تغییر می

  

  شود.  ) پیوسته زیاد می1

  یابد.   ) پیوسته کاهش می2

  شود. هاي غیریکسان کم و زیاد می ) بلندي صدا در فاصله3

  شود.  هاي یکسان کم و زیاد می ) بلندي صدا در فاصله4

  

ي جدا شده از اه شی الکترونانرژي جنب یشینهببرابر شود،  2هاي تابشی  اگر در یک آزمایش فوتوالکتریک، بدون تغییر جنس فلز، بسامد فوتون - 161

  شود؟  سطح فلز چند برابر می

  شود.   ) اصالً الکترون جدا نمی4  برابر   2) کمتر از 3  برابر   2) بیشتر از 2  برابر   2) 1

چند هرتـز   Bتو باشد، بسامد پر Aبرابر کوانتوم انرژي پرتو  B ،4نانومتر است. اگر کوانتوم انرژي پرتو  6برابر  Bو  Aاختالف طول موج پرتوهاي  -162

است؟
m

(c )
s

  83 10   

1(/  171 5 10    2( 173 10    3(/  151 5 10    4( 153 10    

/آنتن آن گیگاهرتز و توان تشعشع FM ،30بسامد یک فرستنده رادیویی  -163  44 8 وات است. در هر دقیقه چند فوتون از ایـن آنـتن گسـیل     10

e)شود؟ می / c , h e v s)     19 151 6 10 4 10    

1( 312 10    2( 292 10    3(/  291 5 10    4(/  311 5 10    
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طابق شکل زیر است. اگر طـول مـوج پرتـو    ها برحسب بسامد نور فرودي م بشی فوتوالکترونانرژي جن بیشینهدر آزمایش فوتوالکتریک نمودار  -164

/مورد استفاده m0   ـ ولت است؟ا هنگام خروج از فلز چند الکترون ه ترین الکترون رژي جنبشی پرسرعتباشد. ان 4

 

   

1 (3/0  

2 (4/0  

3 (7/0  

4 (25/0    

  

  

  است؟ نادرستر فوتوالکتریک کدام گزینه در مورد اث -165

  کند.   ها تغییري نمی ازاي یک بسامد معین، شدت نور فرودي بر سطح فلز را افزایش دهیم، انرژي جنبشی فوتوالکترون  ) اگر به1

  کند.  ) بسامد آستانه به چشمه نور بستگی دارد و با تغییر چشمه نور، بسامد آستانه تغییر می2

  شود.  ها زیادتر می چکتر از طول موج آستانه، هرچه طول موج پرتوي مورد استفاده، کمتر شود، انرژي جنبشی فوتوالکترونهاي کو ازاي طول موج  ) به3

 تأثیر است.   ، در رخ دادن یا ندادن پدیده فوتوالکتریک بییهاي تابش ) تعداد فوتون4

تواند حول محور قائم بچرخد، به آرامی روي  مغناطیسی که آزادانه می اي مطابق شکل زیر، روي یک میز قرار دارد. یک عقربه رباي میله یک آهن -166

  کند؟ چرخد. در این مسیر عقربه چند درجه دوران می ربا، یک دور می اي شکل به دور آهن مسیر دایره

1 (180  

2 (270  

3 (360  

4 (720  

تـوان   نما می قطب قرار داده شده است. با توجه به جهت عقربه C قطهروي هم قرار دارند و قطب نمایی در ن رباي مشابه مطابق شکل روبه دو آهن -167

  گیرد.  قرار می .....................قرار دهیم. جهت عقربه به صورت  Dاست و اگر قطب نماي دیگري را در نقطه  .....................الزاماً  Aب فهمید قط

1(، N   

2(، N    

3(، S    

4(، S    

  است؟ نادرستکدام گزینه  -168

  گویند.   سازد، شیب مغناطیسی می اي که امتداد یک عقربه مغناطیسی با سطح افقی زمین می ) به زاویه1

  . ) قطب شمال مغناطیسی زمین در نزدیکی قطب شمال جغرافیایی زمین قرار دارد2

  ) تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد.  3

عقربـه، آن   Nگیـرد، قطـب    ربا در جهتی است که وقتی عقربه مغناطیسی در آن نقطه قرار می ) بردار میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضاي پیرامون یک آهن4

  دهد.  جهت را نشان می

cاي با بار اگر ذره -169 50 با بردار سرعتV i j    5 53 10 2 10
 

Bدر محلی که میدان مغناطیسـی یکنواخـت    i  44 10


برقـرار اسـت    

  باشد.) می SIحرکت کند، بزرگی نیروي مغناطیسی وارد بر ذره چند نیوتون است؟ (یکاها در 

1( 44 10    2( 34 10    3( 46 10    4( 36 10    
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Bسه ذره وارد میدان مغناطیسی - 170


ترتیب از راست بـه   اند. کدام گزینه عالمت بار این سه ذره را به اند و مسیرهایی مطابق شکل را طی کرده شده 

  چپ درست بیان کرده است؟

  ) مثبت ـ خنثی ـ منفی 1

  ـ خنثی ـ مثبت ) منفی 2

  ) مثبت ـ خنثی ـ مثبت3

  ) منفی ـ مثبت ـ منفی 4

از میدان مغناطیسی بـین دو قطـب    ذرهشود. هنگام عبور  به داخل صفحه پرتاب می V ، با سرعتqو بار mبارداري به جرم  ذرهمطابق شکل  -171

   .....................اندازه   نشان داده شده توسط ترازو به عدد، Bربا با بزرگی  آهن

1((mg q v B) یابد. کاهش می  

2((mg q v B) یابد. افزایش می  

3 (qvB یابد. کاهش می  

4 (qvB یابد. افزایش می  

قرار دارد. اگر راسـتاي سـیم بـا خطـوط      G200اندازه یکنواخت به گذرد در یک میدان مغناطیسی می A 8سیم راست طویلی که از آن جریان  -172

 شود چند میلی نیوتون است؟  از سیم وارد می متر نیرویی که از طرف میدان به هر سانتی ،درجه بسازد 30میدان زاویه 

1 (16/0  2 (6/1  3 (08/0  4 (8/0  

Iجریان cm10مطابق شکل از سیمی به طول - 173 A Bگذرد. این سیم درون میدان مغناطیسی یک نواختی به بزرگی می 20 / T 2 قرار دارد  5

که جریان  ها عدد صفر را نشان دهند، درحالتی است، نیروسنج Mبه  Nکه جریان از  یتو به کمک چهار نیروسنج از سقف آویزان است. اگر درحال

 دهد؟ ها چند نیوتون را نشان می است، هر یک از نیروسنج Nبه  Mاز 

1 (5  

2 (5/2  

3 (10  

4 (20  

 کند، کدام است؟ جهت نیرویی که سیملوله به سیم راست وارد می مقابلدر شکل  -174

1(    

2(    

3(    

4(    
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در  M، مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هریک از دو سیم در نقطه Iدو سیم موازي بسیار بلند، حامل جریان  - 175

  کدام شکل درست است؟

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

حلقه است، چند برابر میدان مغناطیسی در مرکز پیچه مسطحی بـا   200ر که داراي مت 4/0اي به طول  میدان مغناطیسی یکنواخت درون سیملوله -176

 است؟ (شدت جریان در هر دو یکسان است.) cm20حلقه و به شعاع 400تعداد 

1(
1

2
    2 (2  3(

1

4
    4 (4   

Bدهد که جریان الکتریکی را نشان میشکل زیر، یک حلقه حامل  - 177 , B2 1

 
اند. کدام مورد درباره  بردارهاي میدان مغناطیسی داخل و بیرون حلقه 

  جهت جریان الکتریکی حلقه و اندازه بردارهاي میدان درست است؟

B) ساعتگرد،1 B1 2    

B) ساعتگرد،2 B1 2    

B) پادساعتگرد،3 B1 2    

B) پادساعتگرد،4 B1 2    

اند. اگر جریـان   هاي آن کامالً به هم چسبیده و در کنار هم در یک ردیف قرار گرفته ایم که حلقه اي ساخته سیملوله dبه کمک سیمی به ضخامت  -178

چنـد   (d)ایـم   باشد، قطر سیمی که بـا آن سـیملوله را سـاخته    G200ها،  درون سیملوله به دور از لبهو میدان مغناطیسی  A15عبوري از سیم 

متر است؟ میلی
T m

( )
A

 
   712 10   

1 (9/0  2 (36/0  3 (18/0  4 (8/1  

سـازیم. اگـر از هـر دو پیچـه      می R4اي مسطح به شعاع  و بار دیگر با همان سیم، پیچه Rاي مسطح به شعاع  یک بار پیچه ،Lبه طول  با سیمی -179

  جریان یکسانی عبور کند، میدان مغناطیسی در مرکز پیچه اول چند برابر میدان مغناطیسی در مرکز پیچه دوم است؟

1 (4  2(
1

14
    3 (16  4(

1

16
    

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »11«صفحه                                                                          آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه  

 اسباتمحل انجام مح

 

 کدام گزینه درست است؟ -180

  ناطیسی دارند.  هاي مغ ) مواد پارامغناطیس حوزه1

  کنند.  ) مواد دیامغناطیس در حضور میدان مغناطیسی قوي، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می2

  ) فوالد جزو مواد فرومغناطیس نرم است.  3

  شود.   رباي دائمی استفاده می ) از مواد فرومغناطیس سخت براي ساخت آهن4

از ابتداي  2)) ـ پایه یازدهم (فصل 100(تا صفحه  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3(پایه دوازدهم (فصل  شیمی

 ) تا انتهاي فصل))75غذاي سالم (صفحه 

  کدام گزینه درست است؟ -181

  توان زمان ماندگاري و کیفیت مواد غذایی را کاهش داد. ها می داري مواد غذایی و خوراکی ) با حذف اکسیژن از محیط نگه1

  شود. فزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات، رسوب سفیدرنگی به آرامی تشکیل می) با ا2

  دهد. ها را افزایش می هاي مات و کدر، زمان ماندگاري آن هاي مایع در ظرف بندي روغن داري و بسته ) نگه3

  است. آهنگ یک تغییر شیمیایی از موارد مورد بررسی در ترموشیمی ) بررسی عوامل موثر بر4

گیـري   سرعت واکنش را به طور چشم ......................در حالی که افزودن دو قطره محلول  ......................محلول هیدروژن پراکسید در دماي اتاق  -182

  شود. تولید می ......................دهد و گاز  افزایش می

  شود ـ پتاسیم یدید ـ هیدروژن نمی) تجزیه 2  شود ـ پتاسیم برمید ـ اکسیژن ) تجزیه نمی1

  شود ـ پتاسیم یدید ـ اکسیژن ) به کندي تجزیه می4  شود ـ پتاسیم برمید ـ هیدروژن ) به کندي تجزیه می3

  ) سولفات است، کدام گزینه درست است؟IIبا توجه به شکل زیر که مربوط به پیشرفت واکنش فلز روي با محلول مس ( -183

)
g

Cu , Zn :
mol

 64 65 (  

  

  یابد. ) با انجام این واکنش، جرم تیغه جامد به مرور افزایش می1

  فلز مس بیشتر از فلز روي است.پذیري  ) واکنش2

  شود. ) انجام میIIهاي مس ( هاي روي به یون این واکنش با انتقال الکترون از اتم) 3

Znهاي ) به مرور زمان با مصرف یون4 2 شود. رنگ آبی محلول کاسته می از شدت  

Nموازنه نشده در مورد واکنش گزینهکدام  -184 H (g) H (g) NH (g) 2 4 2   است؟ نادرست ،tپس از موازنه در گستره زمانی 3

1(
n(NH )

n(N H )


  3
2 4

2
    2(

[H ] [NH ]

t t

  


 
2 32

    

3(
n(NH )

R
t





3

 واکنــش 
2

      4(
[H ] [N H ]

R
t t

 
 

 
2 2 4

     واکنــش 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه                                                                        »12«صفحه   

 محل انجام محاسبات

 
 

Aنمودار مقابل مربوط به واکنش گازي -185 B3 molواکنش برحسب متوسط است. سرعت 2 min   کدام است؟ 1

  

1 (5/1  

2 (25/2  

3 (5/4  

4 (75/6  

  

Feسرعت عنصر تولید شده در واکنش -186 O (s) Al(s) Fe(l) Al O (s)  2 3 2 32 molبرابر با 2 s  وواکـنش   متوسـط است. سـرعت   11

molبه ترتیب برابر با چند مصرف شده ترکیبسرعت  s   است؟ 1

  2ـ  2) 4  5/0ـ  2) 3  2ـ  5/0) 2  5/0ـ  5/0) 1

Mg(s)چه تعداد از تغییرات زیر سبب افزایش سرعت واکنش -187 H (aq) Mg (aq) H (g)   2
  شود؟ می 22

  کردن آب به ظرف واکنشآ) اضافه 

  ب) افزایش دماي محلول اسید در آغاز واکنش

  پ) استفاده از پودر منیزیم به جاي نوار منیزیم

  در محلول Hت) افزایش غلظت

  ث) افزایش فشار

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

شود. سرعت متوسط تولید این گاز چند مـول   ثانیه تولید می 30ن در مدت لیتر گاز اکسیژ میلی 1120با تجزیه آب اکسیژنه در شرایط استاندارد،  - 188

  بر دقیقه است؟

H O (aq) H O(l) O (g) 2 2 2 22 2   

1(110    2( 25 10    3( 21
10

6
    4( 21

10
12

    

  هاي زیر است؟ به کدام یک از واکنش مربوط ،لنمودار غلظت ـ زمان مقاب -189

  

1(B C A 2 3 3  

2(A B C 2 2  

3(B C A 2 2  

4(A B C 3 2 3  
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  درست است؟ مقابلهاي زیر در رابطه با ترکیب شکل  کدام عبارت -190

 
  ها و پیري زودرس دارد. بازدارنگی موثري در برابر سرطانآ) یک ریزمغذي سیرنشده است که نقش 

  شود. هاي ناخواسته در بدن کاسته می ها شده و از این طریق سرعت واکنش ب) مصرف آن سبب به دام افتادن رادیکال

Cپ) فرمول شیمیایی این ترکیب H40   ست.شاخه فرعی متیل ا 8خود داراي بوده که در ساختار  60

  شود. مول گاز هیدروژن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می 13نش با کوپن بوده که هر مول از آن در والیکت) نام این ترکیب 

 ) آ ـ ب ـ پ4  ) پ ـ ت3  ) آ ـ ب ـ ت2  ) آ ـ ب1

ثانیه اول چند برابر  10ش در سرعت متوسط واکن ،دهد لیتري نشان می 10را در یک ظرف  B و تولید ماده Aبا توجه به شکل زیر که مصرف ماده  -191

  باشد.) مول از هر ماده می 2/0ارز  ثانیه دوم است؟ (هر گوي هم 10در  Aسرعت متوسط مصرف 

  

1 (1  2 (2  3(
2

3
    4(

4

3
    

  ؟نیستغذا کدام گزینه بیانی از اصل شیمی سبز در رابطه با کاهش ردپاي  -192

  ) کاهش مصرف انرژي2    هش تولید زباله و پسماند) کا1

  ) کاهش مصرف گوشت و لبنیات4  ) کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست3

X(g)با توجه به واکنش فرضی -193 Y(g) در دماهايT1وT2 )T T2  نمودار در کدام گزینه درست است؟ ،)1

1(  2(  

3 (  4(  
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KClOواکنش تجزیه پتاسیم کلرات در اثر گرما طبق معادله موازنه نشده  -194 (s) KCl(s) O (g) 3 شود. تغییر غلظـت یکـی از    انجام می 2

/انجام واکنش برابـر بـا  مواد شرکت کننده در واکنش مطابق جدول زیر است. اگر سرعت متوسط واکنش در بازه زمانی  mol s 10  ،باشـد  125

  چند لیتر است؟ حجم ظرف

1(
1

2
    

2 (1  

3 (2  

4 (6  

  شده است؟ مشخصهاي درست در کدام گزینه  عبارت -195

  محیط زیست کاربرد دارند. دار دوستهاي  ك به عنوان کود شیمیایی و مواد عایق گرما به عنوان پوششآ) اوره و آمونیا

  بهره برد. کربن مونوکسید و اکسیدهاي نیتروژنهاي  توان براي شناسایی آالینده سنج فروسرخ می ب) از طیف

  شود. عنوان آالینده وارد هوا می کربنی است که به سوخت بنزین، اوکتان تنها هیدرو  پ) در اثر بازده پایین

  شود. از اگزوز خارج می SO3هاي فسیلی از سوزاندن آن در موتور خودرو، گاز ت) به دلیل وجود مقدار گوگرد در سوخت

  ) ب ـ پ ـ ت4  ) آ ـ ب ـ پ3  ) آ ـ ت2  ) آ ـ ب1

  کند؟ کامل می درستی ، متن زیر را بهداده شدههاي  چه تعداد از عبارت -196

  » .....................هاي یونی دوتایی،  در واکنش تولید ترکیب«

  یابد.  آ) شعاع اتم فلز کاهش و شعاع اتم نافلز افزایش می

  دهد.  شود که همواره جریان الکتریسیته را از خود عبور می اي حاصل می ب) فرآورده

  که عنصر فلز اکسنده و عنصر نافلز کاهنده است. طوري  کند به پ) عدد اکسایش فلز و نافلز تغییر می

  شود که عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون در آن با هم برابر است. اي حاصل می ت) فرآورده

   3) 4   2) 3  1) 2  ) صفر1

  شود؟ مول از کدام ترکیب، تعداد الکترون بیشتري مبادله می 5در اثر تشکیل  -197

(Ca , Cl / ، Al ، O ، N ، Li ، H : g .mol )140 35 5 27 16 14 7 1          

  ) کلسیم کلرید4  ) آلومینیم اکسید3  ) آمونیوم اکسید2  م نیتریدیتیل) 1

Zهاي پایدار تک اتمی اگر آرایش یون - 198 , Y ، X ، M2 2    بهp62درستی صورت گرفته است؟ ختم شود. در کدام گزینه مقایسه چگالی بار به 

1(Y M 2  2(Y Z 2 2  3(M X   4(Y X 2  

  گویند؟ آنتالپی فروپاشی شبکه بلور منیزیم کلرید میماي مبادله شده در کدام واکنش را، گر -199

1(MgCl (s) Mg (s) Cl (g)  2
2 2  2(MgCl (s) Mg(s) Cl (g) 2 2  

3(MgCl (g) Mg (g) Cl (g)  2
2 2  4(MgCl (s) Mg (g) Cl (g)  2

2 2  

توانـد عـدد مربـوط بـه آنتـالپی       دهد، کدام گزینه می هاي یونی نشان می که آنتالپی فروپاشی شبکه را براي برخی ترکیب زیرجدول با توجه به  -200

  فروپاشی شبکه کلسیم فلوئورید باشد؟

1 (717  

2 (1012  

3 (2597  

4 (3798  

  )sزمان (  10  20  30  40  50

mol)غلظت  5  25/6  7  5/7  5/7 L ) 1  

Mg2   Na   Li   
کاتیون                                                      

  آنیون                  

2965  926  1037  F  
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  هستند.  .....................، از جمله خواص .....................براي فلزات  .....................خاصیت  -201

  ) متنوع بودن عدد اکسایش ـ همانند رسانایی الکتریکی ـ شیمیایی  2  پذیري ـ فیزیکی   ) تمایل به تولید کاتیون ـ برخالف شکل1

  ـ شیمیایی) تمایل به از دست دادن الکترون ـ برخالف متنوع بودن عدد اکسایش 4  ) رسانایی گرمایی ـ همانند جالي فیزیکی ـ فیزیکی3

 درست است؟» دریاي الکترونی«کدام گزینه در مورد مدل  -202

  این مدل براي توجیه همه رفتارهاي فیزیکی و شیمیایی فلزها قابل استفاده است.  ) 1

  کند.  شوند، اما دریاي الکترونی پیوستگی خود را حفظ می جا می هاي فلزي در دریاي الکترونی جابه ) در اثر ضربه چکش، کاتیون2

  جا شوند.   هاي موجود در اتم، آزادانه جابه ترین الکترون توانند میان سست هاي فلزي می ) با توجه به این مدل، کاتیون3

  ها با هم برابر است.   هاي موجود در دریاي الکترونی در ساختار آن ها و الکترون ) فلزها از لحاظ الکتریکی خنثی هستند چرا که شمار کاتیون4

از فلز روي اضافه شده است. با توجه به جدول زیر، رنگ نهایی محلول کدام  گرم میلی 325، (V)انادیم موالر نمک و 025/0از محلول  mL200به -203

Znاست؟ ( : g.mol 165 شود. ؛ واکنش در هر مرحله کامل انجام میV (aq) Zn(s) Zn (aq)5 2     ( 

  ) بنفش  1

  ) آبی 2

  ) زرد3

  ) سبز  4

  دهد؟ درستی نشان می را به Cو رنگ  Bو  Aدهد، کدام گزینه نوع ماده  هاي معدنی را نشان می دانه با توجه به شکل مقابل که بازتاب نور از رنگ - 204

  

  ) تیتانیم اکسید ـ دوده ـ قرمز  1

  م اکسید ـ دوده ـ سبز) تیتانی2

  ) دوده ـ تیتانیم اکسید ـ قرمز  3

  ) دوده ـ تیتانیم اکسید ـ سبز 4

  

  ) بیشتر است؟1) در مقایسه با واکنش (2رو، کدام کمیت در واکنش ( با توجه به نمودارهاي انرژي ـ پیشرفت واکنش روبه -205

  
  سازي در جهت رفت ) انرژي فعال2    ) گرماي آزاد شده  1

  ) سرعت واکنش  4  ها دهنده ها نسبت به واکنش فرآورده ) پایداري3

  نادرست است؟ Aبا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه در رابطه با قطعه  - 206

  فلزهاي پالتین، پاالدیم و رودیم است.   سرامیک هستند که هایی از جنس ، توريA) قطعه 1

N) گاز2 O2 جاورت قطعه خروجی از اگزوز خودروها در مAبه سرعت به گاز ،NO2 شود.  تبدیل می  

xو CO ،NOهاي  آالینده یا کاهش ، در خودروها براي حذفA) قطعه 3 yC H شود. کار گذاشته می  

  شود.  ی آن می، منجر به افزایش کارایAهاي سرامیکی در مقیاس نانو در ساخت قطعه  ) استفاده از مش4

 (II) (III) (IV) (V)  عدد اکسایش وانادیم

  بنفش  سبز  آبی  زرد  رنگ محلول
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه                                                                        »16«صفحه   

 محل انجام محاسبات

 
 

در  O3نسـبت درصـد حجمـی گـاز     .دهد اي از هواي یک شهر بزرگ نشان می را در نمونه O3و NO،NO2هاي  رو غلظت آالینده نمودار روبه -207

O( ت؟صبح کدام اس 4در ساعت  NOصبح به درصد حجمی گاز  10ساعت  , N : g mol   116 روز، حجـم   . در ساعات مختلـف شـبانه  14

  مولی گازهاي موجود در هوا ثابت و یکسان است.) 

  

  

1 (1  

2 (8/0  

3 (25/1  

4 (5/1  

  

  

a(Eو برگشت (Ea)سازي جهت رفت  بین انرژي فعال -208 ) روابط2) و (1( هاي براي واکنش (Ea Ea2 1 80  وa aE E
1 2

100     .برقرار اسـت

 ) چند کیلوژول است؟2باشد، آنتالپی واکنش ( kJ30) برابر با1اگر آنتالپی واکنش (

1(10    2(50    3(150    4(210     

  دهد؟ در صورت استفاده از کاتالیزگر در یک واکنش، چه تعداد از تغییرات زیر رخ می -209

  آ) افزایش آنتالپی واکنش

  سازي در جهت رفت ب) کاهش انرژي فعال

  پ) افزایش مقدار فرآورده تولید شده

  سازي در جهت برگشت ت) افزایش انرژي فعال

  ث) افزایش پایداري فرآورده 

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

کیلومتر مسـافت   10000با توجه به جدول زیر در صورتی که در شهري یک میلیون خودرو وجود داشته باشد و هر خودرو سالیانه به طور میانگین  -210

از کـاربرد مبـدل    ها پـس  شود و مقدار آالینده ها می طی کند. استفاده از مبدل کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند درصدي جرم کل آالینده

 ها را از راست به چپ بخوانید) کاتالیستی در یک سال چند تن خواهد بود؟ (گزینه

   7200ـ  85 )1

   7500ـ  85 )2

   7200ـ  92 )3

 7500ـ  92 )4

CO  x  ها فرمول شیمیایی آالینده yC H  NO 

  کیلومتر 1ها برحسب گرم به ازاي طی  مقدار آالینده
  04/1  67/1  99/5  در غیاب مبدل

  04/0  07/0  61/0  در حضور مبدل
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  »17«صفحه                                                                          آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه  

 اسباتمحل انجام مح

 

  
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )27/1/00بندي ( آزمایشی جمع آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فارسیفارسی

 کتاب / پایه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل   زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 کتاب و کل کتاب کار / پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کارپایه یازدهم: کل   زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  زیستزیست

 کل کتاب  شناسیشناسی  زمینزمین

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 هم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتابپایه یازد  شیمیشیمی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  حسابانحسابان

 آمار و احتمال: کل کتاب / هندسه دهم: کل کتاب  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  عربی اختصاصی (انسانی)عربی اختصاصی (انسانی)  زبانزبان

 کل کتاب  اقتصاداقتصاد

  پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  تاریخ تاریخ 

 یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتابپایه   جغرافیاجغرافیا

 فلسفه: کل کتاب / منطق: کل کتاب  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 کل کتاب  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

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

  

  تا شماره  ارهاز شم  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  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 وبردن مشخصات خود، در توانید با وارد کاي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

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

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

  
  

  باشد و پیگرد قانونی دارد. ی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میوي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  9999//1212//2222جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ ریاضی دفترچه نامه  پاسخ

 فارسی

  هاي دیگر عبارتنداز:  ـ معناي صحیح واژه» 3«گزینه  -1

  غم و اندوه  کربت»: 1« گزینۀ

  ها   کناره اکناف»: 2« گزینۀ

  دهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) نژاد) (پایه دواز (طباطبایی وب به هراتساهل هرات من هریوي»:4« گزینۀ

 ها بدین صورت است:  ـ معناي صحیح واژه» 1«گزینه  - 2

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه)  (طباطباییدار / ژنده: عظیم و بزرگ  رشحه: قطره، چکّه / ابرش: اسبی داراي پوست خال

  دارد.» امکان«و » تحمل«که در بیت سوم معناي  است درحالی» توشه«» 4«و » 2«، »1« گزینۀهاي  در بیت» رگب« واژةـ معناي » 3«گزینه  -3

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دهم ـ معنی واژه)  (طباطبایی

  عبارت است از:  نادرستهاي  ـ شکل صحیح واژه» 2«گزینه  -4

  وازدهم ـ ترکیبی ـ امال) ) (پایه دگزمه( هیون و شتر بزرگ»: 4« گزینۀ/ وال و نابوديز»: 3« گزینۀ/ و حیا آزرم»: 1« گزینۀ

   ـ امال) چهاردهمدرس پایه یازدهم ـ نژاد) ( (طباطبایینادرست نوشته شده است. » حرب« واژةـ » 4«گزینه  -5

  ـ امال) ترکیبینژاد) (پایه یازدهم ـ  (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» غضنفر«و » ازغ«، »طور«ـ کلمات » 1«گزینه  -6

ور ثخلد اثري من روضۀاز سیدحسن حسینی از آثار منظوم هستند و » هم صدا با حلق اسماعیل«از باذل مشهدي و » حیدري حملۀ«ـ » 1«گزینه  -7

  )نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات (طباطباییاز مجد خوافی است. 

  آه و آبگون چنبر استعاره از آسمان استعاره» دود«استعاره از مو، » رسن«، سه استعاره وجود دارد: »2« گزینۀـ در بیت » 2«گزینه  - 8

  آرا: تشخیص و استعاره  مه استعاره از معشوق / خورشید جهان»: 1« گزینۀ

  تشخیص و استعاره  باد صبا و گل رعنا»: 3« گزینۀ

  )هاي ادبی آرایهکیبی ـ ـ تر دوازدهمنژاد) (پایه  (طباطبایینشان استعاره از شراب  آب روح پرور آتش»: 4« گزینۀ

جنـاس   تنـاقض / دم و دم  افروزد استعاره از باران / باد صبا که آتش را برمی» زر«تشخیص و استعاره /  »صبا«و » سحاب«ـ » 2«گزینه  - 9

  هاي ادبی)  آرایهـ  ترکیبینژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطباییتشبیه  گل  ـ لحظه) / آتش2ـ نفس 1تام (

  بررسی ابیات:ـ » 3«گزینه  -10

  قراري کنایه از بی »نعل در آتش بودن«و  کنایه از بدبختی »روگردان شدن دولت»: «الف«کنایه: بیت 

  ي مصراع اول است. مصراع دوم در حکم تمثیلی برا»: ب«اسلوب معادله: بیت 

  مصراع دوم، دلیلی ادبی و شاعرانه براي توجیه مصراع اول است. »: ج«حسن تعلیل: بیت 

  مجاز از دست» کف»: «د«مجاز: بیت 

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایه پایه دوازدهم ـ) (93(سراسري ریاضی ـ  سربرآوردن از خاك با وجود افتادگی»: ـه«نما: بیت  متناقض

  ها: بررسی سایر گزینه شود. ـ در این بیت اسلوب معادله وجود دارد، اما ایهامی در بیت مشاهده نمی »3«گزینه  - 11

  »دهان و لب«و » گوهر و صدف«ـ تناسب » سخن ارزشمند«استعاره از » گوهر»: «1«گزینه 

  : عشق: تشخیص / چو نعلین: تشبیه»2«گزینه 

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایه پایه دوازدهم ـ(کتاب همراه علوي) ( دن ـ این سنگ استعاره از دل خون به جگر کردن کنایه از غمگین کر»: 4«گزینه 

  دهم ـ درس چهاردهم ـ دستور)نژاد) (پایه دواز (طباطباییهر دو مفعول هستند. » م«و » خون جهان«، »3« گزینۀـ در بیت » 3«گزینه  -12

  اسم و صفت نیست.اشاره است نه صفت اشاره / تیره بختی: صفت + ي / این ضمیر  است/  گلیم تیره بختی/  اینـ » 1«گزینه  -13

  مسند            فعل اسنادي      نهاد                           

  وصفیسه ترکیب  آن خداوند / آن سوار / رخش بی مانند »: 2«گزینۀ 

   ترکیب اضافی چهار  زهر سنان/  شمشیرزهر / آبش/ بن چاه»: 3« گزینۀ

  ) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ دستور) گزمه( چهار ترکیب اضافی میدان خود / گردش / گرد مروارید /  صحنه میدانک»: 4« گزینۀ
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 ون آزمایشی پیشرويریاضی ـ آزمدفترچه نامه  پاسخ                                                   »2«صفحه 

  اند.  صفت فاعلی از نوع» 3« گزینۀصفات  همۀـ » 3«گزینه  -14

  صفت مفعولی  صفت مطلق / خوشخوار گلرنگ، تلخ، تیز، سبک و خام»: 1« گزینۀ

  صفت مطلق   صفت مفعولی / تازه، شاد، خوش، خرّم آراسته»: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم ـ دستور)  (طباطباییصفت مطلق  وفا مهر و بی صفت مفعولی / سست محبوبی و مطبوع»: 4« گزینۀ

» سرزنش کـردن و خـرده گـرفتن   «ها در معناي  است؛ اما در سایر گزینه» داشتن دریافت کردن، نگه«گرفتن در این بیت در معناي ـ » 3«گزینه  - 15

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ دستور) گزمه( است.

  ها: ها بدل نیست و مفعول است.بررسی سایر گزینه خود در این گزینه بر خالف سایر گزینهـ » 4«گزینه  -16

  نهاد است.» تو«ه عاشق است / خود بدل از بمعشوق معطوف »: 1« گزینۀ

  نهاد است.» تو«خود بدل از »: 2«گزینۀ 

  ـ دستور)  درس چهاردهمم ـ دوازده) (پایه گزمه( نهاد است.» تو«خود بدل از »: 3«گزینۀ  

دربـارة  ، اعتقاد به گفتار اخترشناسـان  »فرّ شاهنشهی«هاي دیگر اشاره به  ـ بیت نخست در توصیف سختی جنگ ذکر شده در گزینه» 1«گزینه  -17

   نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنایی) (طباطباییهاي ملی است.  ز ویژگیآینده و سنت زمین بوسی، ا

به یکی شدن عاشق و معشـوق وادي توحیـد   » ب«یابد. در بیت  کیدي بر ترك نفس است که در وادي استغنا معنا میأت» الف«بیت ـ » 2«گزینه  -18

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت معنایی)  (طباطباییر وادي معرفت است. کیدي بأنیز ت» ج«اشاره شده است. تأکید بر شناخت در بیت 

  رهایی از نفس است. » ج«و » ب«ال و ابیات ؤـ مفهوم مشترك مصراع س» 1«گزینه  -19

  غنیمت شمردن فرصت»: الف«مورد 

  ـ قرابت معنایی)  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم (طباطباییجلوه نداشتن عارفان حقیقی »: د«مورد 

  هاست که مفهوم برعکس(مقابل) آن ارزشمندي هنر و ارزش است که در این گزینه آمده است. بیت وارونگی ارزشـ مفهوم » 4«گزینه  - 20

  دهم ـ قرابت معنایی) چهارزدهم ـ درس یا) (پایه گزمه( 

  قراري دل عاشق است.  بی» 3« گزینۀال و ؤـ مفهوم مشترك بیت س» 3«گزینه  -21

  آزار نرساندن به دیگران»: 4« گزینۀ/  نوشی قراري ناشی از شراب بی»: 2« گزینۀ/ ترك جسم »: 1« نۀگزی

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

  خوشایند بودن فنا است. » 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2«گزینه  -22

   .رسم به راحتی به فنا می»: 4« گزینۀ/  ناکامی شاعر »: 3« ینۀگز/  طلب جاودانگی از معشوق»: 1« گزینۀ

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

گیري و سرسختی وي نسبت بـه دشـمنان اسـت و در ابیـات      جویی رستم نسبت به دوستان و انتقام ـ شعر صورت سؤال بیانگر صلح» 2«گزینه  - 23

  بررسی سایر ابیات: ممدوح خود به کار برده است. دربارةن مضمونی را مرتبط نیز شاعر چنی

  اي در ما وجود ندارد.   کینه»: ب«بیت 

  )درس سیزدهم ـ قرابت معناییپایه دوازدهم ـ ) (کتاب همراه علوي(روزگار انتقام گیرنده است. »: د«بیت 

بـردن   ، از رنگ گل (معشوق) به حال عاشـق پـی  »2« ۀگزینل شده است. اما در اشاره به عمر کوتاه گ» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ در گزینه» 2«گزینه  -24

  )ـ قرابت معنایی درس چهاردهمپایه دوازدهم ـ ) (کتاب همراه علوي(است. 

  ها: بخش بودن غم عشق است. بررسی سایر گزینه لذت» 2« ۀگزینال و ؤمفهوم مشترك بیت س ـ» 2«گزینه  - 25

  وجه دیگران است.جفاي معشوق بهتر از ت»: 1«گزینه 

  شود؟ چه کسی خریدار غم می»: 3«گزینه 

  )درس یازدهم ـ قرابت معناییـ  ازدهمی) (پایه کتاب همراه علوي( نفی ریا»: 4«گزینه 

 زبان عربی

حتّـی  ») / 4«گزینـه  أن أجعل لنفسی: براي خودم قرار دهم (رد ») / 4«و » 2«هاي  ـ أوصت أستاذتی: استادم سفارش کرد (رد گزینه» 3«گزینه  -26

  درس ششم ـ ترجمه)پایه یازدهم ـ (پورمهدي) (ها)  اح: تا به موفقیت دست یابم (رد سایر گزینهأحصل علی النّج

  ») 4«و » 2«هاي  یابند (رد گزینه ینشأ العلماء الکبار: دانشمندان بزرگ پرورش می») / 1«ـ هناك: وجود دارد، است (رد گزینه » 3«گزینه  - 27

  ترجمه) ـ درس سوم دوازدهم ـ پایه (پورمهدي) (

  »)4«و » 2«هاي  رو نشوند. (رد گزینه تا با مشکالتی روبه ی ال یواجهوا مشاکل:لک») / 3«ـ ألّا یغیبوا: نباید غیبت کنند (رد گزینه » 1«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 
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مجـاالت  ») / 2«الحضارة اإلیرانیۀ: تمدن ایرانی (رد گزینـه  ») / 3«و » 2«هاي  د (رد گزینهاش اشاره کر ـ أشار فی مقابلته: در مصاحبه» 4«گزینه  -29

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 1«هاي گسترش آن (رد گزینه  مدها: زمینه

أسلمنا: ایمان آوردیـم (رد  ») / 2«قل: بگو (رد گزینه  ») /3«و » 1«هاي  آمنّا: ایمان آوردیم (رد گزینه») / 3«ـ قالت: گفتند (رد گزینه » 4«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 1«گزینه 

») / 4«یستلم الحجرَ: سنگ را مسح کند (رد گزینـه  ») / 3«التقی: پرهیزگار (رد گزینه ») / 1«کرد (رد گزینه  ـ کان یطوف: طواف می» 2«گزینه  -31

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«  م (رد گزینهبین النّاس: میان مرد

») / 3«هاي بلنـدي (رد گزینـه    جبال مرتفعۀ: کوه») / 3«و » 1«هاي  سازد (رد گزینه اي است که می ـ برناکل طائرٌ یبنی: برناکل پرنده» 2«گزینه  - 32

   ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پایه دوازدهم ») 4«المفترسین: شکارچیان (رد گزینه 

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

  شوند زمانی که بمیرند بیدار می»: ... 2«گزینه 

  ...غمگین نباش »: 3«گزینه 

  )ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) ( درباره همه آنچه که شنیدي با مردم صحبت نکن.»: 4«گزینه 

  )ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) (. ندک نیاز نمی را از کتاب بی ما آن اما ـ ...» 3«گزینه  -34

») / 2«بـدان: اعلـم (رد گزینـه    ») / 3«و » 1«هـاي   کوشا باش: کُن مجداً، مجتهـداً (رد گزینـه  ») / 2«ات: حیاتک (رد گزینه  ـ زندگی» 4«گزینه  -35

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ تعریب)») 3«و » 1«هاي  شکست نخواهی خورد: لن تفشل (رد گزینه

  ترجمه متن: 

شـود و   اي براي وزن اشیا است و آن نماد دادگري و برابري است و قیامت نیز روز حساب و تـرازو نامیـده مـی    قطعاً ترازو از قدیم تا االن وسیله

اش  هـاي اقتصـادي  برند با وجود اینکه یک ابزار ساده است. انسان، ترازو را بـراي آسـان کـردن کار    ها آن را باال می شعاري شده است که دادگاه

انـد کـه اطـراف آن دو     مصریان، ترازوهایی از چوب را ساختهاختراع کرد ابتدا ترازوها سنگی و ساده بودند سپس استفاده از آن گسترش یافت. 

هـاي   محاسـبه وزن کننـد و در   ها از آن استفاده مـی  است که بقال شده بندي ها درجه شد. ترازوها انواع زیادي دارند. برخی از آن کفه آویزان می

  شود و آن فقط یک کفه است.  کنیم و در آخر نوع دیجیتالی آن استفاده می ان استفاده میپسنگین از ق

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -36

  بینیم.  ترازوي دیجیتالی را بسیار در بازارها می»: 1«گزینه 

  ها عکس ترازو است و آن ساده نیست.  شعار دادگاه»: 2«گزینه 

  ها اولین کسانی بودند که ترازوها را ساختند و آن دو کفه دارد.   مصري»: 3« گزینه

  بندي شده یک کفه دارد.   کنیم و آن دو کفه دارد ولی ترازوهاي درجه هاي سنگین استفاده می قپان را براي وزن»: 4«گزینه 

  (درك متن)) 98(کنکور زبان ـ 

  ا: ه ترجمه گزینه...» دقت در محاسبه«ـ » 4«گزینه  -37

  دلیلی براي درستی خرید و فروشمان در جامعه است. »: 1«گزینه 

  از قدیم تا امروزه بوده. »: 2«گزینه 

  هاي خاص است.  مان به آن به واسطه وسیله دستیابی»: 3«گزینه 

  (درك متن)) 98(کنکور زبان ـ  بندي شده دقیق شود مگر با ترازوهاي درجه به آن دست یافته نمی»: 4«گزینه 

  ها:  ترجمه گزینه...» اگر ترازو نبود«ـ » 3«ینه گز -38

  شد.  ستم و دشمنی بسیار آشکار می»: 1«گزینه 

  رفت.  خرید و فروش میان مردم از بین می یآسان»: 2«گزینه 

  آمد.  وجود می ها مشکالت بسیاري به براي دادگاه»: 3«گزینه 

  (درك متن) ) 98بان ـ (کنکور ز .یافتیم به سختی به وزن اشیا دست می»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  - 39

  دهد.  قطعاً خدا به عدالت دستور می»: 1«گزینه 

  درستی کیل و میزان را تمام بدهید.   به»: 2«گزینه 

  تر است.  دادگري کنید که آن به پرهیزگاري نزدیک»: 3«گزینه 

  (درك متن) ) 98(کنکور زبان ـ بیند.  اي کار نیک بکند، آن را می قدر ذره پس هر کس به»: 4«گزینه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 زمون آزمایشی پیشرويـ آ یاضیردفترچه نامه  پاسخ                                                   »4«صفحه 

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

  الیه است.)  نیست (ها مضاف ها مفعوله ضمیر»: 1«گزینه 

  یستنها مصدره توسع / مفعوله ضمیر مصدره توسیع»: 3«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98ـ  زبان (کنکورللغائبۀ  للمخاطب»: 4«گزینه 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -41

  خ د م »س خ م«حروفه األصلیۀ »: 2«گزینه 

  تفعالعلی وزن اس علی وزن افتعال»: 3«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98ـ  کنکور زبان( من وزن استفعل من وزن افتعل»: 4«گزینه 

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

  جمع سالم للمذکّر جمع مکسر»: 2«گزینه 

  ب ق ل حروفه األصلیۀ: ق ل و»: 3«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98ـ  کنکور زبان(للداللۀ علی الحرفۀ  علی اآللۀ للداللۀ»: 4«گزینه 

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

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  ان بست: به او قول داد که چیزي را انجام دهد.  پیم»: 1«گزینه 

  یابیم.  مدرك: بعد از پایان درس به آن دست می»: 2«گزینه 

  زند (درست آن: الضائر) سخت: او کسی است که پیوسته به ما آسیب می»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (واژگان ـ ترکیبی) آشکار گشت و روشن شد  :آشکار شد»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه آمده است. »باید بروند«به شکل فعل مجزوم و با ترجمه » 1«نظور سوال پیدا کردن الم امر است که در گزینه مـ » 1«گزینه  -45

  دهد. می» براي اینکه بروند«الم ناصبه آمده و معناي آن »: 2«گزینه 

  ) ـ درس ششم ـ قواعدپایه یازدهم ) (98سراسري تجربی (الم جارة آمده است. »: 4«و » 3«هاي  گزینه

 ال تیأسوا: نا امید نشوید.فهماند که فعل نهی در انتهاي جمله آمده است و باید مجزوم شود.  میما در اینجا معناي جمله به ـ » 1«گزینه  -46

  ) پایه یازدهم ـ درس ششم ـ قواعد) (98سراسري ریاضی خارج (

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) ي آن را التزامی کرده: سود برساند. بر سر ینفع آمده که معنا» لـ«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -47

  شود.   ها اسلوب حصر دیده می ـ در این گزینه مستثنی منه ذکر شده پس حصر وجود ندارد. در سایر گزینه» 2«گزینه  - 48

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

  کنیم:  استفاده می» لن«ردن فعل آینده (مستقبل) از ـ براي منفی ک» 2«گزینه  -49

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) لن أشرح  سأشرح

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -50

  ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)  (پورمهدي) (پایه یازدهمحکم کند »: 4«گزینه نپرسیدم / »: 2«گزینه /  بشنود»: 1«گزینه 

 دین و زندگی 

اگر کسی بایدها و » جهنم و اهللا ال یهدي القوم الظالمین رام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نا«مطابق با آیه شریفه  ـ» 4«گزینه  - 51

فانهار به فی «عاقبتش ورود به آتش دوزخ است » هار اسس بنیانه علی شفا جرف« ورات خدا اعتماد نکندتگیرد و به دسنبایدهاي الهی را جدي ن

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري( »و اهللا ال یهدي القوم الظالمین«ماند  الهی محروم می )راهنمایی(و از هدایت » نار جهنم

اي کـه دیگـر)    امنیت تبدیل کند (به گونه یشرکون بی شیئا: ترسشان را بهال عبدوننیلیبدلنهم من بعد خوفهم امنا ی«عبارت قرآنی  ـ» 1«گزینه  - 52

  چنین فراهم شدن زمینه رشد و کمال با بندگی خدا اشاره دارد. به ترتیب به امنیت کامل و هم» مرا بپرستند و به من شرك نورزند

  زدهم ـ درس نهم)یا(آقاصالح) (پایه 

رود شتابان فرمـان   دارشان می  که زمام باطلیاین جهت که آنان در راه به «فرماید:  در مورد عامل پیروزي شامیان می )عامام علی ( ـ» 2«گزینه  -53

اي  براي دین خود  بگریند دستهدو دسته  ندر حکومتشا«چنین ایشان فرمودند:  هم» کنید. اعتنایی و کندي می برند و شما در حق من بی او را می

  »اند. سیدهاي براي دنیاي خود که به آن نر اند و دسته که آن را از دست داده

  م)هفتازدهم ـ درس ی) (پایه ناصري(

نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونـه و بـه    ]قرآن[تر از آن  تر و فراوان یی رایجنزد مردم آن زمان کاال«امام علی (ع) فرمودند:  ـ» 1«گزینه  -54

  »ها است. دهنده دانش آن دادن و حکم کردنشان نشان رنظ اند که آنان«فرمودند:  بیتچنین ایشان درباره اهل  هم» نفع دنیاطلبان معنایش کنند

  ازدهم ـ درس هشتم)ی(آقاصالح) (پایه 
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الذین ال یعلمـون:  و ون مقل هل یستوي الذین یعل«کند  را به شیوه استفهام انکاري بیان می انیان و نادانابرابري دانعدم قرآن کریم  ـ» 4«گزینه  -55

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)» ؟دانند ند و کسانی که نمیدان بگو آیا مساوي هستند کسانی که می

را یـادآور  » ان اهللا سـمیع علـیم  «و در مقابـل آن  » لم یک مغیرا نعمـۀ «کند  ها را از خداوند نفی می قرآن کریم تغییر ابتدایی نعمت ـ» 1«گزینه  -56

  ازدهم ـ درس نهم)ی(ناصري) (پایه  شود. می

امیه شراب و قمار در  با روي کارآمدن بنی »فیهما اثم کبیر و و منافع للناس«فرماید  بیهوده است که قرآن درباره آن میقمار یک کار  ـ» 1«گزینه  -57

  »و ساء سبیال ۀو ال تقربوا الزنی انه کان فاحش« :ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده (زنا) آنان رواج پیدا کرد دربار

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

داري امام عصر (عج) به هنگام ظهور یکی از عوامل موثر در شناخت و محبت به امام زمان (عج) و از بـین   آشنایی با شیوه حکومت ـ» 4«گزینه  -58

مالقات کند والیت  ونی مورد رضایت اهر کس دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلما«فرمایند:  ها است. رسول خدا (ص) می رفتن تردید

   ازدهم ـ درس نهم)ی(آقاصالح) (پایه » و محبت امام عصر (عج) را بپذیرد.

یکی از مصادیق عدم رعایـت عـدالت اقتصـادي تکـذیب      .بیانگر معیار عدالت محوري است» لیقوم الناس بالقسط«عبارت قرآنی  ـ» 4«گزینه  - 59

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس نهم) کنند. رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی ود میکنندگان دین هستند که یتیمان را از خ

خداونـد  » افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهللا شیئا و سیجزي اهللا الشـاکرین «مطابق با آیه  ـ» 3«گزینه  -60

ـ شـاکران  دهد و  لمانان هشدار میسپس از رحلت رسول خدا (ص) به مدر مورد رسوخ جاهلیت در اعمال مردم  ی را سپاسـگزاران نعمـت   حقیق

  ) (پایه یازدهم ـ درس هفتم)ناصري(داند.  رسالت می

تکثیر و کپـی  گیرد. اگر تولید کننده یک اثر  یک اثر تعلق می هاي از حقوقی است که به پدیدآورند رایت مجموعه ، حق تکثیر یا کپیحق نشر ـ» 2«گزینه  -61

  (آقاصالح) (پایه دوازدهمـ  درس هشتم)نیز حرام است.  يو استفاده از این آثار تکثیر خریدتکثیر آن حرام است.  ،از آن اثر را جایز نداند

نـدگی در آخـرت   ها را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و آنـان را بـا ز   دعوت به توحید، افق نگاه انسان کناررسول خدا (ص) در  ـ» 2«گزینه  -62

اي مـردم بگوییـد   « :فرماینـد  رسول خدا می» من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم«فرماید:  آشنا کرد قرآن کریم می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)» تا رستگار شوید. (اقرار به وحدانیت خدا)نیست  اهللامعبودي جز 

کنند پس وظیفه ما ایـن اسـت کـه بـه      ببینند آنان چه می تا نگرند، ) هم اکنون ناظر بر ما هستند و به پیروان خود میاهل بیت (ع ـ» 2«گزینه  -63

یم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست بلکه اسم باید با عمـل صـالح   بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشواي زندگی کنیم که سبب  گونه

  ازدهم ـ درس هشتم)ی(آقاصالح) (پایه  »مایه زینت ما باشید نه مایه زشتی ما«فرمایند:  امام صادق (ع) می .آنان شویم همراه باشد تا پیرو حقیقی

حاکی از دعوت قـرآن  » یاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاًآو من «در انتهاي آیه » یات لقوم یتفکرونان فی ذلک آل«وجود عبارت  ـ» 1«گزینه  -64

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس نهم). به تفکر و تعقل است

(نه سالیق) هاي  با ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) به شرایط مناسب براي جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض ـ» 1«گزینه  -65

  یث خودداري کردند. (معلول)شخصی (علت) به جعل یا تحریف حدیث پرداختند (معلول) یا به نفع حاکمان ستمگر (علت) از نقل برخی احاد

  ) (پایه یازدهم ـ درس هفتم)ناصري(

هـ .  329هـ . ق امامت امام مهدي (عج) آغاز شد. غیبت صغري ایشان تا سال  260پس از شهادت امام حسن عسگري (ع) در سال  ـ» 4«گزینه  -66

اي نوشـت و فرمـود بـه فرمـان      (عج) براي ایشان نامـه (نه عام) ایشان امام عصر  شت آخرین نایب خاصذق طول کشید. شش روز مانده به درگ

  ازدهم ـ درس نهم)ی(آقاصالح) (پایه خداوند پس از وي جانشینی نیست. 

هاي  جایی که ایمان داریم این قوانین فرمان ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است اما از آن در تمدن جدید بسیاري از عادت ـ» 4«گزینه  -67

شویم. (علت) در این صورت هم زمینه را براي آگاهی دیگـران نسـبت بـه اسـالم فـراهم       اد به نفس باال و توکل به وارد عمل میخداست با اعتم

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري(کنیم.  نماییم و هم از اسالممان در صحنه عمل و زندگی دفاع می می

هاي احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداري پدیدآمد. ائمـه اطهـار بـه     تلفی در زمینههاي مخ هاي اسالمی سوال با گسترش سرزمین ـ» 1«گزینه  - 68

  کردند. علم الهی خود درباره همه این مسائل اظهار نظر می برگیري و با حضور سازنده و فعال با تکیه  گوشهدور از انزوا و 

  ازدهم ـ درس هشتم)ی(آقاصالح) (پایه 

اي که تفکر اسالم راستین باقی بماند. هم تدریج بناي  گزیدند به گونه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی امامان شیوه مبارزه ـ» 1«گزینه  -69

  هاي آینده معرفی گردد.   عباس سست شود و هم روش زندگی امامان (ع) به نسل امیه و بنی ظلم و جور بنی

  ) (پایه یازدهم ـ درس هشتم)ناصري(

دهنـد. از   ها را اسوه قرار می هاي برجسته جامعه هستند و آن عموم مردم در اعتقادات و عمل خود دنبال روي شخصیتجا که  از آن ـ» 3«گزینه  -70

کردند افرادي را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند بـه جایگـاه    این رو حاکمان وقت در زمان ائمه اطهار (ع) تالش می

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس هفتم)راهنماي مردم معرفی کنند.  ا راه برجسته برسانند و آن
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در پاسـخ بـه    چنین محمد(ص) همحضرت به رستم گفت: پایه [دین اسالم] آن دو چیز است: گواهی به یگانگی خدا و رسالت  زهره ـ» 4«گزینه  -71

ما عقیده داریم که باید امـر خداونـد را در   «وران معرفی کرد فرمود:  جایگاه کشاورزان و پیشه ءرستم که سنت رایج در ایران را عدم امکان ارتقا

   »اند و همه با هم برادر و برابرند. طبقات رعایت کنیم همه مردم از یک پدر و مادر آفریده شدهمورد همه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)ناصري(

براي عمل به ایـن روایـت   » کار حالل است و آن کسب ءدارد که نه جز ءت (توحید عملی) ده جزدعبا«فرماید:  رسول خدا (ص) می ـ» 3«گزینه  - 72

  شود مانند تولید کاال با کیفیت پایین و فریبکاري در معامله خودداري کنیم. باید از همه اموري که سبب ناپاك شدن روزي ما می

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

معیارهاي اسالمی است. از این رو الزم است  ساي براسا ت و تالش او در ایجاد جامعهرکلمان، مشاهاي یک انسان مس از جمله برنامه ـ» 2«گزینه  -73

هـا در جامعـه    اند بشناسیم و بـراي تحقـق هـر چـه بهتـر آن      ابتدا معیارهاي یک تمدن اسالمی را که قرآن کریم و پیشوایان به ما معرفی کرده

  هم ـ درس نهم)) (پایه دوازدناصري(ریزي و تالش کنیم.  برنامه

مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عج) این فایده را دارد که اگر ماجراجویان فریبکاري بخواهند خود را مهـدي موعـود معرفـی     ـ» 3«گزینه  -74

ـ  حضرت فاطمه (س) اسـت. شوند و اهل سنت معتقدند که امام مهدي (عج) از نسل پیامبر اکرم (ص) و  کنند به زودي شناخته می ه دقت شـود ک

  صحیح است اما سوال اعتقاد مربوط به پدر و مادر امام زمان (عج) را خواسته است. 4و  2بخش دوم گزینه 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس نهم)

محرم و نامحرم رعایت شود. دقت شود که صله رحم میان رطی که احکام دین مانند روابط ششرکت در مجالس شادي جایز است به  ـ» 4«گزینه  -75

بند و باري و شهوت را تقویت و تحریک نکنـد و مناسـب    استفاده از موسیقی در صورتی که بی .است نه شرط جوازاب حببلیغ دین شرط استو ت

هاي فرهنگی جایز است اما این مورد شرط جـایز بـودن    لعب نباشد حالل است. دقت شود که اگر چه استفاده از موسیقی در برنامه و مجالس لهو

  لح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)(آقاصانیست. 

 زبان انگلیسی

  آموزان خیلی خوب تدریس نشده بود.   ـ نتیجه آزمون نشان داد که به برخی از دانش» 2«گزینه  -76

آموزان قبل از آزمون تحت آموزش قرار گرفته بودند و چون آزمون مربوط به زمان گذشته بود، این آموزش بـه زمـانی قبـل از آن     توضیح: دانش

  شود باید از زمان ماضی بعید مجهول استفاده شود.  ها تدریس می کنند بلکه به آن آموزان تدریس نمی ضی بعید) ربط دارد. از آنجایی که دانش(ما

  مر) درس سوم ـ گراپایه دوازدهم ـ (معتمدي) (

  پروژه مشکل مسکن در شهرمان را حل خواهد کرد.  هاي جدید بسیاري در سال آینده ساخته شوند. ما امیدواریم این  ـ قرار است خانه» 3«گزینه  -77

ها  باشد. چون خانه می» 3«و » 1«هاي  شود پس پاسخ مورد نظر بین گزینه مربوط می (next year)به زمان آینده  be going toتوضیح: ساختار 

   درس سوم ـ گرامر)پایه دوازدهم ـ (معتمدي) (بزنیم. را عالمت » 3«یعنی گزینه  (to be + p.p)شوند باید ساختار مجهول  سازند بلکه ساخته می نمی

  توان به محض اینکه کاري گیر بیاوري به بانک پس داد.  ـ پولی که به تو قرض داده شد را می» 1«گزینه  -78

م مجهول شود باید به فر دهد بلکه پس داده می باشد و چون پول خودش پس نمی می money(پس دادن)  give backتوضیح: فاعل فعل مرکب 

دهیـد بلکـه بـه     باشد و چون در این تست شما به کسی پول قرض نمی می you(قرض دادن)  lendفاعل فعل »). 2«و » 1«هاي  کار رود (گزینه به

   درس سوم ـ گرامر)دهم ـ دوازپایه (معتمدي) (شما قرض داده شده باید به فرم مجهول استفاده شود. 

  » بله، من در ژاپن یاد گرفتم که چطور آن را صحبت کنم.» «کنی؟ بت میآیا به زبان ژاپنی صح«ـ » 3«گزینه  - 79

باید مصـدر معلـوم (گزینـه     (it)بعد از آن آمده  speakشود. چون مفعول  استفاده می toتوضیح: بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله مصدر با 

  )پایه یازدهم ـ درس سوم ـ گرامر(معتمدي) (را عالمت بزنیم. ») 3«

  کنند.  ها عمرشان را هم در آب شیرین و هم در آب شور سپري می هستند از این لحاظ که آن فردي منحصربههاي  ها ماهی ـ سالمون» 4« گزینه -80

  درس سوم ـ واژگان) پایه یازدهم ـ مدي) ((معت

  هاي صوتی ضروري بودند.   فاقد اندامها ناموفق بودند چون این جانوران  اولیه براي آموزش صحبت کردن به شامپانزه هاي تالشـ » 4«گزینه  -81

  ها ) تالش4  ) نتایج3  ها ) موارد، نمونه2  ) رسومات1

  درس سوم ـ واژگان) پایه یازدهم ـ مدي) ((معت

  کند.  ها را احاطه می که آن اقتصادينظر از وضعیت  ها احترام گذاشت صرف ـ کودکان حقوقی دارند که باید به آن» 1«گزینه  -82

  ) هولناك4  ) سابق3  ق، صادقانه) صاد2  ) اقتصادي1

  درس سوم ـ واژگان) پایه یازدهم ـ مدي) ((معت

  هاي تمیزتر ـ از چوب به سوي گاز طبیعی حرکت کرده است.  به سمت سوخت تدریجاًـ یک متخصص اخیراً متذکر شد که جهان » 2«گزینه  -83

  خالقی) به لحاظ ا4  اي دهنده ) به طرز تکان3  ) تدریجا2ً  ) به لحاظ شیمیایی1

  درس سوم ـ واژگان) پایه دوازدهم ـ مدي) ((معت
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  دهند که دلیل اصلی دروغگویی افراد اجتناب از مجازات است. ـ مطالعات نشان می» 1«گزینه  - 84

  ) متنوع، مختلف4  ) جداگانه3  ) کاربردي2  ) اصلی، عمده1

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

  گوسفندان مراقبت کند.  گلهگیرد از  گوید که یاد می ن خوك کوچکی را میداستا» نوزاد«ـ فیلم » 3«گزینه  -85

  ) پر4  ) گله، ازدحام3  ) ورقه2  ) حاشیه1

  درس سوم ـ واژگان)پایه دوازدهم ـ عتمدي) ((م

هـا   کنیم تا ببینیم آیا آن ا وجود دارد و ما هر روز آن را چک میم اي با تعدادي تخم داخل آن در یک درخت بیرون پنجره ـ النه پرنده» 2«گزینه  - 86

  . اند به جوجه تبدیل شده

    ) به جوجه تبدیل شدن، از تخم درآمدن2    ) هشدار دادن1

  ) کاهش دادن  4    ) هدردادن3

  درس سوم ـ واژگان) پایه دوازدهم ـ مدي) ((معت

  دهند.  خاطر بیاید را افزایش می عدها بهاین که مطلبی ب احتمالـ روانشناسان معتقدند که انواع خاصی از فرآیندهاي فکري » 4«گزینه  -87

  ) احتمال4  ) برابري3  ) تحویل2  ) همکاري1

  درس سوم ـ واژگان)پایه دوازدهم ـ مدي) ((معت

  کلوزتست:  

 پـردازد. بنـزین هـم    و بخش دوم به گاز به عنوان یک سوخت می مادهشود، بخش اول به گاز به عنوان حالتی از  این مقاله به دو بخش تقسیم می

خودشـان را دارنـد.    جداگانهدر این مقاله، مقاالت  ذکر شدهدر آمریکاي شمالی. بسیاري از گازهاي  مخصوصاً شود، یاد می» گاز«مکرراً به عنوان 

   )91انسانی ـ سراسري (

  ـ » 4«گزینه  -88

  ) ماده4  ) نیرو، اجبار3  ) حجم، شدت صدا2  ) فشار1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -89

    ) مشاهده کردن4  ) توصیف کردن، شرح دادن3  ) مرتب کردن2  کردن ) یاد کردن، اشاره1

  (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  - 90

  ) به دقت4  با غرور) 3  ) مخصوصا2ً  عمومیطور  ) به1

  (کلوزتست)

  ـ » 4«گزینه  -91

  مرجعی است که با عبارت وصفی مجهول توصیف شده است.  gasesفعل اصلی و  haveتوضیح: 

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -92

  ) مستقیم، رك4  ) باستانی، قدیمی3  ) خصوصی2  ) جداگانه1

  (کلوزتست)

  ترجمه متن اول: 

اند این است که ما توانایی همکاري با یکدیگر و کار کردن در گروه  هاي موفق و مسلطی در جهان شده ها چنین گونه یکی از دالیلی که چرا انسان

از اهداف تشکیل شوند، برخی غیررسمی مانند جمع دوستان و برخی دیگر رسمی مانند یک اي  ها ممکن است براي انواع گسترده را داریم. گروه

کنند. یک کمیته ممکن اسـت یـک رئـیس، یـک منشـی و یـک        هاي رسمی اغلب قوانین دقیقی درباره روال کار وضع می کمیته هستند. گروه

واهد داشت. بعد از جلسه گزارش رسمی درباره آنچه اتفاق افتاد تنظـیم  دار را منصوب کند. گروه در مورد نحوه اداره یک جلسه قوانینی خ خزانه

گونه، مانند یک شرکت تجاري، دستور کاري دارند که در آن ارتباطات با قـوانین   هاي این خواهد شد و بین اعضا توزیع خواهد گردید. برخی گروه

ها را به شخص زیردست انتقال دهد. افراد در سلسـله مراتـب بـا    انطباق دارند، یک شخص ممکن است از مافوقش دستور بگیرد و سپس دستور

تر از روابط بـین دو   افراد مافوق، زیردستان و افراد هم سطح خود ارتباط خواهند داشت. حتی در یک گروه غیررسمی، ارتباطات همیشه پیچیده

ست یا ساکت بمانند و هیچ چیز نگویند یـا اینکـه ممکـن    ها ممکن ا فرد است. برخی افراد زمانی که در گروه هستند بسیار مضطرب هستند، آن

است شروع به صحبت کنند و هرگز نخواهند دست از حرف زدن بردارند. براي خوب کار کردن در یک گروه، شما باید یاد بگیرید که گوش کنیـد  

ر گروه آماده باشید. هـیچ گروهـی اگـر اعضـایش     و همچنین صحبت کنید و باید براي تغییر عقیده یا توافق براي همکاري با سایر افراد حاضر د

  )89ریاضی ـ سراسري (خودخواه و لجباز باشند خوب کار نخواهد کرد. 
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    هاي رسمی و غیررسمی گروه ـ بهترین عنوان براي متن چیست؟» 2«گزینه  - 93

  ) روابط انسانی در گروه4  هاي غالب ) ارتباطات گونه3   ) رازهاي زندگی اجتماعی1

  (درك مطلب) 

  اشاره دارد. ارتباطبه  3در پاراگراف  itـ کلمه » 3«زینه گ -94

  ) گروه غیررسمی4  ) فرد2  ) گروه رسمی1

  (درك مطلب) 

  دارد. دقیقترین معنا را به  در پاراگراف دوم نزدیک strictـ کلمه » 2«گزینه  - 95

  ) خصوصی4  نقص ) عالی، بی3  ) صحیح1

  (درك مطلب) 

  هاي رسمی طبق قوانین خاصی با یکدیگر همکاري دارند. اعضاي گروه چیست؟ـ ایده اصلی پاراگراف دوم » 4«گزینه  -96

  .اي را برگزار کنند که چطور جلسه ) افراد باید یاد بگیرند1

  .شوند میاي دقیق به افراد داده  ها، دستورها به شیوه ) در شرکت2

  .مقامات مافوق خود ارتباط دارند هاي رسمی، افراد فقط با ) در گروه3

  طلب) (درك م

  ترجمه متن دوم: 

توانند به گذشته خود پی ببرند. ایـن واژه از دو کلمـه    ها می شود که از طریق آن انسان شناسی نامی است که به یکی از علومی اطالق می باستان

پـذیر اسـت،    امکـان  هـا  شناسی یادگرفتن مطالبی در مورد انسـان  مشتق شده است. از طریق باستان» مطالعه چیزهاي قدیمی«یونانی به معنی 

شناس به اشیائی که این افراد درست  زیستند. یک باستان ها چیزي به ما بگویند، می هایی که قبل از اینکه تاریخی نوشته شود تا درباره آن انسان

کردنـد. بسـیاري از    گی مـی ها دریابد که مردم آن زمان چگونه بودند و چطور زنـد  کند و سعی دارد از آن جا گذاشتند نگاه می کردند و از خود به

شوند. بقایاي شهرهایشان تقریبـاً همیشـه    اند انجام می شود این افراد زندگی کرده شناسی با حفر زمین در جاهایی که تصور می کشفیات باستان

مـدفون   گشـت کـه شـهر قـدیمی را در زیـر خـود       شد شهر جدیدي اغلب بر روي آن بنا می زیرزمین هستند، چون وقتی یک شهر ویران می

ها پیش از آغـاز   شناسی ماقبل تاریخ مطالعه انسان شدند. باستان هایی از خاك و زباله بر روي بقایاي قدیمی انباشته می تدریج الیه ساخت. به می

ـ  هاي انسـان  هایی از فعالیت شود. همچنین ممکن است نشانه هاي خیلی دقیق انجام می وسیله حفاري نگارش تاریخ است. این امر به اي ماقبـل  ه

هاي پرشده. ممکن اسـت از اشـیائی ماننـد     ها و عالئمی از گودال تاریخ که بر روي زمین قابل رؤیت هستند وجود داشته باشد، مانند خاکبرداري

  اند مطالبی نیز فراگرفت.  ابزارهاي چخماقی که از سطح زمین برداشته شده

  علم پی بردن به زندگی مردم در گذشته است. ست؟شناسی ا یک بهترین تعریف براي باستان ـ کدام» 4«گزینه  - 97

  .ته شده در مورد وقایع گذشته است) مطالب نوش1

  .کردند است که در یونان زندگی می) تاریخچه افرادي 2

  .کردند است مردم در گذشته درست می) علم فراگیري آنچه 3

  (درك مطلب) 

  دارد.   (آمدن) comesترین معنی را به واژه  زدیک(مشتق شدن) در پاراگراف اول ن derivesـ واژه » 1«گزینه  -98

2 (explores (کاوش کردن)  3 (gets به)  4  )  آوردندست (operates   (کارکردن)  

  (درك مطلب) 

  شوند.   انجام می حفاري زمینشناسی با  ـ طبق متن بسیاري از کشفیات باستان» 1«گزینه  -99

  ) مطالعه زبان یونانی2

  قدیمی وجود دارنداهایی که اشیاء ) یافتن ج3

  کردند که مردم در گذشته درست می) نگاه کردن به چیزهایی 4

  (درك مطلب) 

  شد. شد یک شهر جدید روي آن ساخته می وقتی شهري ویران میـ بقایاي شهرها همیشه زیرزمین هستند چون » 3«گزینه  - 100

  کردند که مردم در آنجا زندگی می) تقریباً در جاهایی بودند 1

  کرد قدیمی را زیر خود مدفون می شده شهر یران) یک شهر و2

  پوشاندند اي شهرهاي قدیمی را میکردند و بقای هایی از خاك و زباله حرکت می ) الیه4

   (درك مطلب)
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  حسابان

  :گیریمـ از طرفین تساوي مشتق می» 2«گزینه  -101

x ( x )f (x x) g ( x )      22 2 1 3 3 2
   

  

xدر طرفین تساوي جدید مقدار    :کنیم گذاري می يرا جا 1

f ( ) g ( ) g ( ) g ( )            2 3 1 2 10 3 1 1 4  

  مشتق ترکیب)ـ  مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

  ـ» 1«گزینه  -102

xx x( x) x
f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) /

x x xx ( x)

 
             

 

2 2
4

2 2

4 4 4 2 1 1 24 96
1 1 3 84

1 4 25 251
  

  دوازدهم ـ مشتق ـ مشتق ترکیب)پایه (نصیري) (

  ـ» 3«گزینه  - 103

g (x)f (g(x)) (fog) (x) [ [ ( x x) ] ]       
3 2 31

2 2 1 3 2 2
2

  

[ ( x x) ] [ ( x x)] ( x x) x g ( )f (g( ))             
3 2 3 2 22 3 2 2 3 2 6 4 12 4 2 2 28  

  دوازدهم ـ مشتق ـ مشتق ترکیب)پایه (نصیري) (

  ـ» 2«گزینه  -104

x f(x) x x[ ] x x f (x) x f ( )           2 27
1 3 2 3 1 5

2
  

  ها)مشتق پذیري براکتـ  مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

xـ تابع در» 1«گزینه  - 105   است، زیرا: پیوسته 1

x x

f ( ) lim(x x) lim( x )
  

   3 2

1 1

1 2 3 3   

  کنیم: حال مشتق تابع را محاسبه می

 
f ( )x x

f (x) f ( ) f ( )
f ( )x x


 



   
       

  

2 1 53 2 1
1 1 1

1 66 1
  

  اي)مشتق چند ضابطهـ  مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

  ـ » 1«گزینه  -106

bd(b) d( ) b b
b b b b b b

b b

  
             

 

2
12 21 16 4 12

4 4 16 4 12 4 4 4 12 8 2
1 1

  

  آهنگ تغییر)ـ  مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

  ـ » 4«گزینه  - 107

( )
f (x) x x x x (x )(x ) x

32 23 24 99 8 33 11 3 3 11
                      

  دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ یکنوایی)پایه (نصیري) (

]هاي ـ تابع در فاصله  »2«گزینه  -108 , ) , ( , ] 3 ]صعودي اکید است که در فاصله 1 , ] , ( , ] 3 4 هـا   ه گزینـه مقدار منفی دارد. با توجه ب 1

)تابع در فاصله , )    (نصیري) (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ یکنوایی)صعودي اکید و مقدار آن منفی است.  1

 ـ» 2«  گزینه -109

y x (m )x x y x (m )x (m ) (m )

m m


                   

        

3 2 2 2 2

2

2 3 3 2 2 3 2 9 2 9

3 2 3 5 1

  
  

  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ یکنوایی)

)فاصله در f ـ تابع» 1«گزینه  -110 , a) صعودي اکید(a )در فاصله ،(a , b) نزولی اکید، در فاصله(b , )   صعودي اکید است و همچنین

fاز چپ به راست، نمودار صفر است. پس: مشتق bو  aه در دو نقط  الي محور ابتدا باید باxسپس پایین محور ،x    ها و در نهایـت مجـدداً بـاالي

  صحیح است.» 1«را قطع کند، پس گزینه  هاxهاي مثبت محور  ها باشد و در نقطه با طولxمحور

 
  (نصیري) (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ یکنوایی)
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 ـ» 4«گزینه  -111

y (sin x cos x) y (sin x cos x) (cos x sin x) y ( ) ( ) ( )


           4 3 32 2 2 2
4 4

4 2 2 2 2
   

  مشتق توابع مثلثاتی) (نصیري) (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ

 ـ» 1«گزینه  -112

x
y x y x y y ( )

( x )

  
          



2
33 3 3

32 2 23

3 3 1
9 9 1

43 9 3 8
  

 (نصیري) (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ آهنگ تغییر)

 ـ» 3«گزینه  -113

f (x) x cos x f (x) sin x     2 2   

fچون    همواره مثبت است پسf .یکنوایی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) ( صعودي اکید است 

 ـ» 4«گزینه  - 114

x x x x x
f (x) | x | (x ) f (x)

x xx x x

    
     

  

2

2

2 2 2
2

2 22

 


  

(x )

(x )

x x x
f

x x x





       
   

      

2 2 1 1

2 2 1

 

 

 



  

  یکنوایی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 1«  گزینه -115

t S
r r

t S
       10 105 5

5 5

3 3 1 1 3 4

  
  مجموع جمالت دنباله هندسی)ـ  دنبالهـ  یازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 3«  گزینه - 116

S ( t d) t d

d , t

S ( t d) t d


     

   
      


6 1 1

1

8 1 1

6
2 5 30 2 5 10

2
4 5

8
2 7 72 2 7 18

2

   

t t d     4 1 3 5 12 7   

  مجموع جمالت دنباله حسابی)ـ  دنبالهـ  یازدهمپایه (نصیري) (

  هندسه  

  خواهیم. ترین نقطه سهمی به کانون سهمی است. پس در این سوال رأس سهمی را می رأس سهمی نزدیک ـ» 3«گزینه  -117

x x y (x ) (y ) S           2 2
3

3
6 9 6 9 3 6 3

2
2

   

  )صل دوم ـ مفهوم سهمیپایه دوازدهم ـ ف) (کتاب همراه علوي(

  نویسیم: ابتدا معادله سهمی را به شکل استاندارد می ـ» 3«گزینه  -118

x x y (x ) (y )2 22 1 4 9 1 1 4 2             

یعنی
h

S
k



 

1

2
aو     در نتیجه: 1

y k a      2 1   :معادله خط هادي 1

  م ـ مفهوم سهمی)(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دو

)Mچون سهمی قائم است و از نقطه  ـ» 4«گزینه  -119 , )12 xگذرد پس معادله سهمی به صورت می 9 ay2 در معادلـه سـهمی    Mاست. نقطه  4

  کند: صدق می

a a   212 4 9 4   

aپس فاصله کانون از خط هادي برابر 2   )مفاهیم اولیه سهمی(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ است.  8
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  نویسیم: ابتدا معادله سهمی را به فرم استاندارد می ـ» 4«گزینه  -120

p
h

pp p p p q
y py qx (y ) q(x ) S

qq p
k

 


             


   

2

2 2 2
2 2

1
24

14 4 2 4
1

2

   

  کنیم: اکنون معادله را بازنویسی می

(y ) (x )   21 1   

  درنتیجه:

h a
F

k

   


 

1 3
1

4 4

1

   

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ کانون سهمی)

A(xها راxمحل برخورد سهمی با محور  ـ» 3«گزینه  -121 , ) نامیم. چون  میA  روي سهمی است پس فاصله آن از کانونF   و خـط هـاديy x 

  برابر است. یعنی:

| x | x
(x ) (x ) x x x            

2
2 2 21 1 1 1 4 4 2

22
   

)Aها را در نقطهxیعنی این سهمی محور  , )2  سهمی) تعریف(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ کند.  قطع می  

  کنیم: ابتدا معادله سهمی را استاندارد می ـ» 4«گزینه  -122

x x my (x ) m(y )
m

        2 2 4
2 3 1   

MNاز طرف دیگر طول a   کل را ببینید.)(ش 4

   
  توان نوشت: می mاکنون بنابر عالمت 

| m | m   8 8   

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ وتر کانونی)درست است.  -8ها فقط  در بین گزینه

  آوریم: کنیم و کانون آن را به دست می ابتدا معادله سهمی را استاندارد می ـ» 2«گزینه  -123

(y ) (x )  2 1
1 6

2
  معادله استاندارد: 

در نتیجه مختصات کانون برابر                          
a h

F
k

 


 

2

1
   

  پس معادله شعاع نور برابر است با:

                                              y (x ) y x     1 1 2 3   

  دهیم: اکنون این خط و سهمی را قطع می

y x
y y y

y y x

 
      

   

2
2

3
4 14 2 3 2

2 6 4



   

yبنابراین معادله خطوط بازتاب برابر  2 3 yو 2  2 3   )ویژگی بازتابندگی سهمی(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ است.  2

  ا:. مساحت این ناحیه برابر است برو است ناحیه مورد نظر به صورت روبه ـ» 3«گزینه  -124

  

  

          S   3 3 9   
  )معادله و مختصاتـ  سوم(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل 
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  توان نوشت: می ـ» 4«گزینه  -125

x A : A ( , , )
A ( , , )

yoz A : A ( , , )

  
  

  

4 2 ــور6 ــه مح ــه ها نسبت ب  قرین
4 2 6

2  تصـــویر روي صــفحه6
   

Aوسط Mچون  A  :است پس  

A A
M ( , , )

 
  2

2
    

  آید: در نهایت به دست می

 2 22 2  فاصله:M  از محورyها  

  )مختصات نقطه در فضاـ  سوم(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

|از صفحات مختصات برابر Aفاصله نقطه  ـ» 3«گزینه  -126 a | ،| b |و | c هـاي آن   ر دارد پس مختصات مؤلفهدر ناحیه اول قرا Aاست. چون نقطه  |

  توان نوشت: مثبت است. در نتیجه بنابر فرض سوال می

a b c , a b c     2 2 29 7   

aدو طرف برابري b c     رسانیم: می 2را به توان  9

a b c
a b c (ab ac bc) (ab ac bc) ab ac bc

  
              

2 2 2 492 2 2 2 81 49 2 81 16   

  )مختصات نقطه در فضاـ  سوم(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ها: بنابر قضیه سینوس ـ» 1«زینه گ -127

AC BC
sin B

sin B sin A sin B
    

2 3 2 3

1 2

2

   

B̂بنابراین   60 یاB̂  120 در نتیجهĈ  90 یاĈ  30 .  

  آوریم: را در هر دو حالت به دست می ABاکنون طول ضلع 

Ĉ ABBC AB BC sinC sinC
AB sinC

ˆsin A sinC sin A C AB

     
      

   

90 42
4

1 30 2
2

   

برابر ABترین مقدار ممکن براي  ترین و کوچک پس اختالف بزرگ 4 2   )ها قضیه سینوسـ  سومازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه  است. 2

  ها: بنابر قضیه کسینوس ـ» 4«گزینه  -128

a b c b c cos A b c bc            2 2 2 1
2 16 16 20 3 2 20 3

2
   

  توان نوشت: اکنون می

ABCS b c sin A      
1 1 3

20 3 15
2 2 2

   

  )ها قضیه کسینوسـ  سومازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه 

  توان نوشت: ت میاستوار. بنابر قضیه میکن نمادگذاري شکل زیر استفاده میاز  ـ» 1«گزینه  -129

    b BD c CD a(AD BD DC)     2 2 2   

         x (x )( x)      49 49 8 8 25 8   

                                    x x   2 5 24    

xمعادله دو ریشه دارد:  8 وx  xباید مثبت باشد پس x. چون 3    )قضیه استوراتـ  سومازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه .  3

ABC ،ABرین زاویه مثلث است. بنـابراین اگـر در مثلـث    ت ترین ضلع بزرگ در هر مثلث زاویه مقابل به بزرگ ـ» 2«گزینه  - 130  24 ،AC  40 

BCو    توان نوشت: ترین ضلع این مثلث است. اکنون بنابر قضیه نیمسازها می مقابل به بزرگ Aگاه زاویه  آن 56

BD AB BD BD
BD

DC AC DC
      

3 ترکیــب در مخــرج 3
21

5 56 8
   

  )قضیه نیمسازهاـ  سومازدهم ـ فصل ییدي) (پایه (هو

  توان براي محاسبه مساحت مثلث از قضیه هرون استفاده کرد: با داشتن طول سه ضلع می ـ» 1«گزینه  -131

P
 

 
15 16 17

24
2

   

S p(p a)(p b)(p c)        24 9 8 7 24 21   

  )دستور هرونـ  سومازدهم ـ فصل ی(هویدي) (پایه 
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  ریاضیات گسسته

  ها برابر است. بنابراین: ها با مجموع فراوانی داده دانیم تعداد کل داده می ـ» 3« گزینه -132

x x y y       6 8 10 40 16   

  توان نوشت: اکنون می

   
16 فــراوانی فیلــم هــاي اکشــن

100 100 40%
ــا40  تعداد کل داده ه

  هاي اکشن :درصد فراوانی فیلم 

  (هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل سوم ـ درصد فراوانی نسبی)

  ن نوشت:توا می ـ» 4«گزینه  - 133

x x x x x x
x , x

     
 1 2 5 6 7 122

5 7

 
   

  بنابراین

x x x x , x x x x       1 2 5 6 7 125 14    

  درنتیجه:

x x x x x x     1 2 12 5 14 19   

xاست. یعنی 152داده مورد نظر برابر  12دانیم میانگین  می 
19

152
12

xپس     ـ فصل سوم ـ میانگین) (کتاب همراه علوي) (آمار و احتمال 96

  ـ» 1«گزینه  -134

   
   

     
 

 
 

5 5

2 1 10 5 5

10 12 10 12

3

  (فقط یک مهره سفید) P)مهره از بقیه 2و  یک مهره سفید(  

  (نصیري) (پایه دهم ـ احتمال)

برابر 3اندازه  اي از ها مشخص است که کمترین مقدار برآورد میانگین براساس نمونه با توجه به داده ـ» 2«گزینه  - 135
 


1 2 3

2
3

و بیشترین ایـن   

مقدار  برابر
 


4 5 6

5
3

است. پس اختالف بین این دو مقدار برابر  5 2   )میانگین براساس نمونهـ  چهارم(هویدي) (آمار و احتمال ـ فصل است.   3

گري یک گراف باشد عدد احاطه دانیم اگر می ـ» 2«گزینه  -136
n 

    1
ماکزیمم درجه گراف اسـت. در ایـن    ها و تعداد راس nکه در آن  

nگراف  و 14  ، پس5
 

   
 

16

4
ییعن    توان کل رئوس را احاطه کـرد یـا نـه. بـراي      . اکنون باید بررسی کنیم آیا با سه رأس می 3

کنـیم. نتیجـه اینکـه بـا      را انتخاب مـی  iهم  jکند. براي احاطه شدن  میرا احاطه  gو  e،fهم  dکنیم. رأس  را انتخاب می bرأس  aاحاطه کردن 

 انـد. پـس   احاطـه نشـده   n ،k ،l ،mشود. این در حالی است که هنـوز رئـوس    احاطه می jو  a ،b ،c ،d ،e ،f ، g ،h ،i رئوس iو  b ،dانتخاب 

b}را انتخاب کنیم. پس nباشد. براي احاطه شدن این رئوس کافی است  3تواند برابر  نمی , d , i , n} یک گـري   مجموعه است و عدد احاطه

  گري) (هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل دوم ـ عدد احاطهاست.  4برابر 

دانیم می ـ» 2«گزینه  - 137
n 

    1
بنـابراین ماکزیمم درجـه اسـت.    مرتبه و nگري،  عدد احاطه که در آن  

 
   

8

4 1
یعنـی   2 

توان گراف زیـر   است. باید نشان دهیم چنین گرافی وجود دارد. به سادگی می 2هاي با ویژگی فوق برابر  گري در گراف بنابراین حداقل عدد احاطه

  است. 2گري آن  را رسم کرد که عدد احاطه

D {a , b}  

 مجموعه احاطه گري  

2


   

  )کران پایین براي(هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل دوم ـ 
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گر مینیمم است. پس تعداد عضوهاي آن همان  گر مینیمال با کمترین تعداد عضو مجموعه احاطه ابتدا توجه کنید که مجموعه احاطه ـ» 3«گزینه  -138

گري است. در این گراف عدد احاطه
 

   
 

6
2

3
a}گر مینیمال این گراف هاي احاطه . در بین مجموعه , b , c} هایی است کـه   یکی از مجموعه

بنابراین پاسخ برابر است با: بیشترین عضو را دارد. 2 3 5   

 
  )Cn(هویدي) (ریاضیات گسسته ـ فصل دوم ـ

، npدانیم در گراف می ـ» 4«گزینه  -139
n 

   
 3

،p8. بنابراین در گراف
 

   
 

8
3

3
. از طرف دیگر به این مطلب توجه کنید  اگر درجه رأسـی  

هایی  (رأس آید. گر مینیمم باشد. اکنون با توجه به این مطلب حالت زیر به دست می احاطه باشد خودش یا رأس مجاورش باید در مجموعه 1برابر 

ها  شوند. سایر رأس احاطه می 8،7،2،1) در این حالت رئوس 1گر قرار دار دهیم.) ( خواهیم در مجموعه احاطه ایم را می را که با دایره مشخص کرده

}شود. پس در این حالـت مجموعـه    احاطه می 8،7،6،2،1 ) در این حالت رئوس2توان با یک رأس دیگر احاطه کرد. ( را نمی , , }1 4 گـر   احاطـه  7

}گر مینمم را توان مجموعه احاطه ) می2) در این حالت مشابه حالت (3مینیمم است. ( , , }2 5 ـ  8 هـاي   ) در ایـن حالـت رأس  4ر گرفـت. ( در نظ

گـر   را انتخـاب کـرد. یعنـی در ایـن حالـت دو مجموعـه احاطـه        5یـا   4توان  اند. براي احاطه شدن دو رأس دیگر می اطه شدهاح 8،7،6،3،2،1

}مینیمم , , }2 4 }و 7 , , }2 5   است. 4 ها در این گراف برابر مجموعه آید. بنابراین تعداد کل به دست می 7

  )npگري در احاطهـ  دوم(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

رقم فرد دارد) پس دو حالـت وجـود دارد کـه در هـر یـک       4رقم زوج و  4برابر است ( 12345678تعداد ارقام زوج و فرد در عدد  ـ» 3«گزینه  -140

  هاي زوج و فرد به صورت یکی در میان هستند: جایگشت رقم

  

,هاي زوج ( در هر یک از این دو حالت، رقم , ,8 6 4 ,هاي فرد ( طریق و رقم 4!) را به2 , ,7 5 3 هـاي   توانیم در جایگاه طریق می 4!را به  )1

  ست با:مشخص شده قرار دهیم. بنابراین پاسخ برابر ا

! !  2 4 4 1152   

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ یادآوري آنالیز ترکیبی)

ال دو حالت براي رنگ کنیم. پس ک ر هم با قرمز شروع میبا ککنیم و ی کنیم و یکی در میان آبی و قرمز رنگ می شروع می Aاز رأس  ـ» 1«گزینه  - 141

  (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ یادآوري آنالیز ترکیبی)) کتاب همراه علوي(کردن وجود دارد. 

  صورت زیر است: نامیم. این تابع به می fتابع مورد نظر را  ـ» 2«گزینه  -142

  

با ستفوق برابر ا  در نتیجه تعداد توابع با ویژگی  2 3 3   (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ یادآوري آنالیز ترکیبی) 18

iدهیم . پس قرار میباشدعددي فرد  ixخواهیم چون می ـ» 4«گزینه  -143 ix y 2 هـم صـحیح و    iyپـس  ،صحیح و نامنفی است ixو چون 1

  نامنفی است:

x x x x ( y ) ( y ) ( y ) ( y )            1 2 3 4 1 2 3 418 2 1 2 1 2 1 2 1 18   

y y y y y y y y         1 2 3 4 1 2 3 42 2 2 2 14 7   

هاي صحیح و نامنفی این معادله برابر تعداد جواب
 

 
 

10
120

3
  است. 120است. پس پاسخ اولیه معادله برابر  

  )معادله سیاله(هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ 
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  کنیم: بندي می ارقام به کار رفته در عدد خواسته شده را دسته ـ» 2«گزینه  -144

( ) , ,

( ) , , ( , )

!
( ) , ,

!

( ) , ,

    

 

  

 

1 2 1 2 2 1 ــی ارقام     4  تعداد عدد هاي سه رقم

2 2 2 2 220 ــی ارقام     202  تعداد عدد هاي سه رقم

3
3 2 2 1 ــی ارقام     3  تعداد عدد هاي سه رقم

2

4 2 2 2 ــی ارقام     1  تعداد عدد هاي سه رقم





   

  بنابراین تعداد عددهاي سه رقمی برابر است با:

   4 2 3 1 10   

  ) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ جایگشت با تکرار)کتاب همراه علوي(

  آید: ها دو حالت پیش می این انتخاب دهیم. براي را قرار می 5ها رقم  کنیم و در آن جایگاه ابتدا دو جایگاه از چهار جایگاه را انتخاب می ـ» 1«گزینه  -145

حالت وجود دارد. پـس   9سه حالت وجود دارد. براي هر یک از دو جایگاه دیگر  5در هزارگان باشد: در این حالت براي دومین  5رقم حالت اول: 

در این حالت 23 آید. عدد به دست می 9
1 حالت ها 

5
   

در هزارگان نباشد در این حالت 5: رقم حالت دوم
 

 
 

3
3

2
حالت و یک جایگاه باقی مانده  8داریم. رقم هزارگان  5انتخاب براي قرار دادن رقم  

حالت دارد. پس تعداد اعداد در این حالت برابر  9 3 8   ت با:است. در نهایت تعداد عددهاي مطلوب برابر اس 9

    23 9 3 8 9 459   

  (هویدي) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ جایگشت با تکرار)

 فیزیک  

هـا   تر باشد. بـاقی گزینـه   هاي سطوح بسیار کوچک افتد که طول موج نور از ابعاد ناهمواري خشنده (نامنظم) وقتی اتفاق میـ بازتاب پ» 1«گزینه  -146

  رودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ بازتاب) (جیطبق متن کتاب درسی درست هستند. 

  ـ » 2«گزینه  -147

  

    ( x) x


                90 180 90
2

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ بازتاب) 

  ـ » 2«گزینه  -148

                                                             
m

x vt v v
s

      1 1280 4 320   

                                                                                        x vt m    2 320 5 1600   

                                                                  m  
1600

640 1440
2

   صخره 2فاصله  

  م ـ فصل چهارم ـ بازتاب) (جیرودي) (پایه دوازده

  ـ » 4«گزینه  -149

                                                 2 2 8   زاویه بین پرتو تابش و بازتابش 4

               ,               90 4 90 18 72   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ بازتاب)

  ـ » 3«گزینه  - 150

  
شود  و روي خودش بازتاب میکند  ) برخورد می3صورت عمود به سطح ( ) به1سازد و پس از بازتاب از سطح ( می 50) زاویه1با سطح ( sپرتو 

  بازتاب)(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ سازند.  درجه می 80) زاویه 1) با پرتو تابش به آینه (3پس مطابق شکل پرتو بازتاب از آینه (
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 طول موج نور در خال باشد، خواهیم داشت:  طول موج نور در محیط شفاف و ـ اگر» 1«گزینه  -151

/ / , / n
n n

 
             

5
0 4 0 6 0 6

3
 

       

c
V

n
  

   

1 3

5

5

3

   

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ شکست) 

  ـ » 3«گزینه  -152

                  
( )D     


         

1 2

1 2 1 2

 زاویه انحــراف10

110 180 70
   

                                     ,      1 240 30   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ شکست) 

  تر است پس داریم:   محیط، کوچک ـ هرچه زاویه بین پرتو و خط عمود بیشتر باشد، تندي انتشار موج در آن محیط بیشتر و ضریب شکست» 1«گزینه  - 153

  
  : داریم یاز طرف

             3 1 2 2 1 390 90 90   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ شکست) 

شود و به خـط عمـود    اش منحرف می کند و از راستاي اولیه شود حتماً شکست پیدا می از هوا وارد یک محیط شفاف میپرتو ـ وقتی » 3«گزینه  -154

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ شکست)شود. ضریب شکست نور براي نور سبز بیشتر از نور قرمز است.  تر می نزدیک

تنها دامنـه مـوج    کند و تر تغییر نمی تر آن، شکل موج در قسمت ضخیم تر یک طناب به بخش ضخیم موج از بخش نازك گذرـ هنگام » 2«گزینه  - 155

  شود:  دي هم در راستاي قائم و هم در راستاي افق قرینه میتپ فرویابد. هنگام بازتاب،  کاهش می

  
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ شکست) 

  ـ » 4«گزینه  -156

c f fc

f f
f

ــش  یکســان زرد زرد         بنفـ

ــش زرد  بنفـ
 زرد

2

3 3

2


     


   

x

x


 

 

ــش  بنفـ

 زرد

2

3
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ تداخل امواج) 

  ماهنگ پنجم است. ـ در حالت اول، تار در ه» 1«گزینه  - 157

f Hz f Hz f Hz5 1 1500 5 500 100       

  ها است) یعنی هماهنگ چهارم ها در تار دو انتها بسته، یکی بیشتر از تعداد شکم شود (تعداد گره شکم ایجاد می 4گره و  5در حالت دوم 

f Hz f Hz f Hz    4 1 1800 4 800 200   

v
f

V F FL f

F f V F F
V


 


     


 

1
ــه ــه ثانویـ ــه ثانویـ 1 ثانویـ

1 ــه ــه اولی  اولی

2 ــه 200 ثانویـ
4

ــه ــه اولی 100 اولی
   

  چهارم ـ موج ایستاده)  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل
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شود. بـا توجـه بـه     شکم تشکیل می 3گره و  3هاست. پس در اینجا  مد همان تعداد گرههاي صوتی یک انتها بسته، شماره  ـ در لوله» 3«گزینه  -158

اینکه فاصله هر گره و شکم متوالی


4
  است داریم:  

          
L

L


   
5 4

4 5
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ موج ایستاده) 

  ـ » 4«گزینه  -159

n
L L

L n
n n

     
2 2

14 7   

  ایستاده)  موج(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ رعایت نشده است.  »4«گزینه باشد و این موضوع در  7پس طول تار باید مضرب صحیح عدد 

کنند و میکروفون صداي بلند را ثبت خواهد کـرد،   لندگو تداخل سازنده داشته باشند، اثر هم را تقویت میهاي صوتی دو ب ـ اگر موج» 4«گزینه  -160

خواهـد   ثبـت ی را کنند و میکروفون شدت صداي کم ف میهاي صوتی دو بلندگو تداخل ویرانگر داشته باشند، اثر هم را تضعی همچنین اگر موج

گیرد که تداخل سازنده و ویرانگر است. بنابراین شدت صـوت ثبـت    ون متناوباً در نقاطی قرار میکرد. با حرکت میکروفون به سمت چپ، میکروف

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ تداخل امواج) شود.  هاي یکسان متناوباً کم و زیاد می شده در فاصله

  ـ » 2«گزینه  - 161

max

max
max

k hf w
k hf w

k hf w hf w hf w w (hf w ) w k max w

 
   

           

11

2 1 1 1 12
2 2 2 2 2




      

   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ اثر فوتوالکتریک)برابر شده است.  2ها بیش از  رونانرژي جنبشی بیشینه فوتوالکت

  ـ » 1«گزینه  -162

c

B B Af

A A B

hf f

hf f

 
    


4 4 4   

A B B B B B Anm nm nm , nm               6 4 3 6 2 8   

B
B

c
f / Hz




   

 

8
17

9

3 10
1 5 10

2 10
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ انرژي موج الکترومغناطیس) 

  ـ » 3«گزینه  -163

/
E Pt nhf n n n /

/

 


 
                 



4
15 9 24 5 29 29

19

4 8 10 60 3
4 10 30 10 18 10 12 10 10 1 5 10

21 6 10
   

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ انرژي موج الکترومغناطیس) 

  ـ » 1«گزینه  -164

max
hc

K hf w w / / eV
15 8

7

4 10 3 10
2 7 0 3

4 10





  
      

 
    

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ اثر فوتوالکتریک) 

  متن کتاب درسی درست است. ها طبق  ـ بسامد آستانه به جنس فلز بستگی دارد. باقی گزینه» 2«گزینه  -165

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ اثر فوتوالکتریک) 

اي، عقربه چرخد، پس در کل مسیر دایره درجه می 180ربع دایره عقربه ـ در هر » 4«گزینه  -166  4 180   چرخد.  می 720

  
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ مفاهیم مغناطیس) 
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ا توجه به جهت عقربه کـه رو  نام هستند و ب نربا هم روي هم دو آه ، دو قطب روبهCنماي واقع در نقطه  با توجه به راستاي عقربه قطبـ » 1«گزینه  -167

  هستند.  Nروي هم الزاماً  به ین است، دو قطب روبه پای

 
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ مفاهیم مغناطیس) 

ها طبق متن  باقی گزینه قرار دارد. قطب شمال مغناطیسی زمین در نزدیکی قطب جنوب جغرافیایی زمین یشکل کتاب درسـ مطابق » 2«گزینه  -168

  کتاب درسی درست است. 

  
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ مفاهیم مغناطیس) 

  ـ » 2«گزینه  -169

B B

B

F | q | v Bsin | q | (v sin ) B F N              6 5 4 3

است    مولفه اي از سرعت کــه عمــود بــر  

50 10 2 10 4 10 4 10
 

   

  روي مغناطیسی وارد بر ذره باردار) (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نی

  ـ » 3«گزینه  - 170

  
) که با قاعده دست راست هماهنگ است پس هر دو ذره 3) و (1) نیرویی وارد نشده پس خنثی است و با توجه به جهت نیروهاي ذره (2به ذره (

  باردار)(جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد به ذره ) مثبت هستند. 3) و (1(

ربـا نیـروي رو بـه     ین و طبق قانون سوم نیوتون، گلولـه بـه آهـن   ر منفی) به گلوله نیروي رو به پایـ با توجه به قاعده دست چپ (با» 3«گزینه  -171

BFباالي qvB کند. پس عدد نشان داده شده توسط ترازو به اندازه  وارد میqvB یابد.  کاهش می 

  یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر ذره باردار)  (جیرودي) (پایه

  ـ » 4«گزینه  -172

BF BILsin N / mN          4 41 1
200 10 8 8 10 0 8

100 2
   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان) 

  ـ » 2«گزینه  - 173

  
  ان)(جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل جری
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  آوریم:  دست می ـ ابتدا جهت میدان حاصل از سیملوله را طبق قاعده دست راست به» 3«گزینه  -174

  
سیم راست حامل جریان تحت تأثیر میدان مغناطیسی درون سیملوله قرار گرفته است و طبق قاعده دست راست جهت نیروي وارد بر سیم 

  آوریم:  دست می راست را به

  
  ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان) (جیرودي) (پایه یازدهم 

  اي به مرکز آن سیم و عمود بر شعاع است پس داریم:  جریان، در هر نقطه، بر روي دایرهـ بردار میدان ناشی از سیم حامل » 2«گزینه  - 175

180گیرند  خطوط میدان بیرون مثلث قرار می  53 53 74 90          

  
  یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست حامل جریان) (جیرودي) (پایه 

  ـ » 1«گزینه  -176

NI I
B I

IBL /

NI I B I
B I

R /

200
 ســیموله500

ــیملوله500 10 سـ 4

400 ــه 1000 پیچ 2
ــه1000  پیچ

2 2 0 2

   
   


  

    
   



 




  


   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از پیچه و سیملوله حامل جریان) 

تر هستند و این یعنی میدان در داخـل   حلقه به یکدیگر نزدیک هاي میدان مغناطیسی در داخل ـ طبق شکل و متن کتاب درسی خط» 4«گزینه  - 177

Bتر است. حلقه قوي B1   شود. . جهت جریان طبق قانون دست راست مشخص می 2

  
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از حلقه حامل جریان) 

  ـ » 1«گزینه  -178

NI I I
L N d , B B d m / mm

L d B

7
4

4

12 10 15
9 10 0 9

200 10






    
          



    (طول سیملوله)  

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان) 

  ـ » 3«گزینه  -179

L L
( )L N N , N

R R
    

 1 2
1 2

ــیم ــه طول س ــع پیچ  محیط مقط
2 2

   

IN N L
( ) RB R R N RIN RB

IN N LR B N R
( )R

RR R



       




1 1

1 1 1 1 2

2 22 2 1

2 2

42 2 16
2

2 42






   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از پیچه حامل جریان) 

  ها:  تحلیل سایر گزینه ـ» 4«گزینه  -180

  هاي مغناطیسی دارند.  مواد فرومغناطیس حوزه»: 1«گزینه 

  کنند.  مواد پارامغناطیس در حضور میدان مغناطیسی قوي، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می»: 2«گزینه 

  هاي مغناطیسی مواد)  ژگی(جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ ویفوالد جزو مواد فرومغناطیس سخت است. »: 3«گزینه 
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  شیمی

هاي مات و کدر نگهـداري   ایع را به دلیل جلوگیري از تابش نور و افزایش زمان ماندگاري و کیفیت مواد غذایی در ظرفهاي م نـ روغ» 3«گزینه  -181

  هاي نادرست: کنند. بررسی گزینه می

  توان زمان ماندگاري و کیفیت مواد غذایی را افزایش داد. یها، م با حذف اکسیژن از محیط نگهداري مواد غذایی و خوراکی»: 1«گزینه 

  شود. با افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات، رسوب سفید رنگ سدیم کلرید به سرعت تشکیل می»: 2«گزینه 

و عوامـل مـؤثر بـر ایـن آهنـگ      ها  اي از علم شیمی است که به بررسی آهنگ تغییر شیمیایی در واکنش سینتیک شیمیایی، شاخه»: 4«گزینه 

   یازدهم ـ فصل دوم ـ مقدمه) پایه(یوسفی) (پردازد.  می

که افزودن دو قطـره از محلـول    کند، درحالی اکسید در دماي اتاق به کندي تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید میـ محلول هیدروژن پر» 4«گزینه  -182

  (یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ عوامل مؤثر بر سرعت واکنش) هد.د پتاسیم یدید، سرعت واکنش را به طور چشمگیري افزایش می

  ـ معادله واکنش به صورت زیر است:» 3«گزینه  -183

Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)   2 2  

  ها: بررسی گزینه

gروي (با جرم مولیفلز از معادله واکنش پیداست که به ازاي مصرف شدن یک مول »: 1«گزینه  mol مس (با جرم مولی  فلز )، یک مول165

g mol یابد، زیرا جرم مولی  توان گفت جرم تیغه فلزي کاهش می این دو در معادله واکنش می 1به  1شود. با توجه به نسبت  ) جایگزین می164

  فلز مس کمتر از فلز روي است.

  از مس است. ترپذیري روي بیش مس در ترکیب شود، بنابراین واکنش که فلز روي توانسته جایگزین با توجه به این»: 2«گزینه 

  شود. ) انجام میIIهاي مس ( هاي روي به یون با توجه به معادله واکنش، این واکنش با انتقال الکترون از اتم»: 3«گزینه 

Cuهاي به مرور زمان با مصرف یون»: 4«گزینه  2 (یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ ترکیبی) شود.  لول کاسته میاز شدت رنگ آبی مح  

  ـ ابتدا باید معادله صورت سؤال را موازنه کنیم:» 3«گزینه  -184

N H H NH 2 4 2 32  

  »):1«طی انجام واکنش به صورت زیر است (درستی گزینه  ،کننده در واکنش هاي مواد شرکت تغییرات تعداد مول

n(N H ) n(H ) n(NH )  
 2 4 2 3

1 1 2
  

  »):3«به صورت زیر است (نادرستی گزینه  tزمانی هدر گستر ،کننده در واکنش تغییرات تعداد مول مواد شرکت

واکنش
n(N H ) n(H ) n(NH )

R
t t t
2 4 2 3

2

  
  

  
  

  »):4«و » 2« هاي ت زیر است (درستی گزینهبه صور tکننده در واکنش در گستره زمانی تغییرات غلظت مواد شرکت

واکنش
[N H ] [H ] [NH ]

R
t t t
2 4 2 3

2

  
  

  
 

  )هاي سرعت واکنش معادلهیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

  توانیم به صورت زیر محاسبه کنیم: دهنده) است، بنابراین سرعت کلی واکنش را می (واکنش Aـ نمودار صورت سؤال مربوط به ماده » 2«گزینه  -185

t s min  
4

80
3

  

n(A)
R / mol min

t
19

ــش 2 واکن 25
43

3
3

 
    




  

   )نمودار مول ـ زمانیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

  ـ » 1«گزینه  -186

(s) (s) (l) (s)Fe O Al Fe Al O  

ــده ترکیــب مصــرف شــده ــد ش  عنصــر تولی

2 3 2 32 2
 

  

  با توجه به معادله واکنش خواهیم داشت:

R(Fe)
R R(Fe O ) R R(Fe O ) mol s / mol s        1 1

2 3 2 3
1

ــش ــش واکن 0 واکن 5
2 2

  

   )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

www.konkur.in

forum.konkur.in



 »21« صفحه                                                        مایشی پیشرويآزمون آزـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ

غلظت اسید کـاهش یافتـه، در نتیجـه ایـن      »آ«شود. در اثر تغییر  منجر به افزایش سرعت واکنش می »ت«و  »پ«، »ب«ـ تغییرات » 3«گزینه  -187

تـأثیري بـر سـرعت    » ث«حالت گازي نداریم، تغییر  با اي دهنده شود. از آنجا که در این واکنش، واکنش تغییر منجر به کاهش سرعت واکنش می

  عوامل مؤثر بر سرعت واکنش)ـ  ومدیازدهم ـ فصل  پایه(یوسفی) ( ارد.واکنش ند

  ـ براي محاسبه سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن، ابتدا باید مقدار مول این گاز را به دست آوریم:» 1«گزینه  - 188

mol
?mol O mLO / mol

mL2 2
1

1120 0 05
22400

    

n(O ) / mol
R(O ) / mol min

t / min


   


2 1
2

0 05
0 1

0 5
 

  )عت واکنشسریازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

کمتر شده و غلظت مواد  Aصعودي است؛ یعنی با گذشت زمان غلظت  Cو  Bنزولی و براي  Aـ با توجه به شکل، نمودار تغییر غلظت » 4«گزینه  -189

B  وC یابد، بنابراین ماده  افزایش میA دهنده و مواد  واکنشB  وC ر معادله ها د فرآورده هستند. تغییر غلظت مواد با ضرایب استوکیومتري آن

واحد تغییر کرده است، بنابراین معادله ایـن   C 6/0واحد و غلظت ماده  B 4/0واحد، غلظت ماده  A 6/0واکنش رابطه مستقیم دارد. غلظت ماده 

  واکنش به صورت زیر است:

A B C 3 2 3  

   )نمودار غلظت ـ زمانیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

Cبه عنوان یک ریزمغذي داراي فرمول مولکولی لیکوپن»: پ«سی عبارت ـ برر» 2«گزینه  -190 H40 شاخه فرعی  8است و در ساختار خود داراي  56

  متیل است.

سـیر  مول گاز هیدروژن به یـک ترکیـب    13در واکنش با لیکوپن پیوند دوگانه وجود دارد، بنابراین  13لیکوپن در ساختار »: ت«بررسی عبارت 

  ها) بازدارندهیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه(یوسفی) (شود.  شده تبدیل می

شـود، بنـابراین معادلـه     تولیـد مـی   Bمول ماده  A ،3مول ماده  2ـ همانطور که از شکل صورت سؤال مشخص است، به ازاي مصرف » 1«گزینه  -191

Aواکنش به صورت B2   است.  3

n(A) /

t
n(A) /A

t

4 0 2
ــه 10 سرعت متوســط واکنــش در بــازه زمــانی صــفر تــا ثانیـ 2 2 10 1

2 0 ــه2 20 ثانیـ ــرف ــط مص ــانی  سرعت متوس 10در بازه زم ا    ت  
10

  


   
  




  

  )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

هـاي   زیسـت و طراحـی مـواد و فـرآورده     ـ کاهش تولید و زباله، کاهش مصرف انرژي، کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط» 4«گزینه  -192

 شت و لبنیات جزء الگوي کاهش ردپاي غذاست.بیانی از اصل شیمی سبز در رابطه با کاهش ردپاي غذا است. کاهش مصرف گو تر سالمشیمیایی 

  )ردپاي غذایازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

شـود. (نادرسـتی    ها بیشتر می ها و فرآورده دهنده ـ با افزایش دما سرعت واکنش و در نتیجه شیب نمودار غلظت ـ زمان براي واکنش » 2«گزینه  -193

  (یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ ترکیبی) »).3«یابد (نادرستی گزینه  ی واکنش افزایش میهمچنین غلظت فرآورده در ط») 4«و » 1«هاي  گزینه

  ـ ابتدا باید معادله واکنش را موازنه کرد:» 3«گزینه  -194

KClO (s) KCl(s) O (g)3 22 2 3   

ماده همان اکسیژن است؛ چرا که  یابد که این کننده در واکنش افزایش می با توجه به مقادیر جدول صورت سؤال، غلظت یکی از مواد شرکت

توان  رسد، با استفاده از معادله سرعت واکنش می ثانیه به پایان می 40کند. واکنش بعد از مدت زمان  غلظت مواد جامد در طی واکنش تغییر نمی

  تغییرات تعداد مول اکسیژن را به دست آورد:

n(O ) n(O )
R / n(O ) mol

t

 
     

 
2 2

ــش2 0 واکن 125 15
3 3 40

  

/شویم که غلظت اکسیژن از لحظه ابتدایی تا لحظه پایانی واکنش به میزان ه میبا توجه به مقادیر جدول متوج mol L 17 تغییر کرده است،  5

  توان به صورت زیر به دست آورد: بنابراین حجم ظرف را می

n(O )
[O ] / V L

V V


     2

2 ظرف   
 ظرف    ظرف   

15
7 5 2 

  )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(
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  هاي نادرست: ی عبارتـ بررس» 1«گزینه  -195

xهاي حاصل به صورت ن فقط از اوکتان تشکیل شده باشد و به صورت ناقص بسوزد، در آن صورت یکی از فرآوردهیپ) با فرض اینکه بنز yC H 

  متغیر باشد. 8تا  1تواند از  ها می هاي این فرآورده شود که تعداد کربن تولید می

ها گوگرد موجود در آن سوخته و  سیلی (معموالً با کیفیت پایین) مقداري گوگرد وجود دارد که با سوزاندن این سوختهاي ف ت) در سوخت

  ترکیبی)ـ چهارم ـ فصل دوازدهم  پایه(یوسفی) (شود.  می SO2تبدیل به گاز

  هاي نادرست: بررسی عبارت درست است.» آ«ـ فقط عبارت » 2«گزینه  -196

  دهند. ب) ترکیبات یونی در حالت جامد رساناي جریان الکتریسیته نیستند و فقط در حالت محلول و مذاب جریان الکتریسیته را از خود عبور می

یابد و عنصر فلزي  که عدد اکسایش فلز افزایش می طوري کند، به هاي یونی دوتایی، عدد اکسایش فلز و نافلز تغییر می پ) طی تولید ترکیب

  شود. یابد و عنصر نافلزي کاهیده (اکسنده) می یابد (کاهنده) و عدد اکسایش نافلز کاهش می سایش میاک

 ت) در یک ترکیب یونی دوتایی عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون الزاماً با هم برابر نیستند.

   )هاي یونی ترکیبوم ـ سـ فصل دوازدهم  پایه) (یوسفی(

  توان به کمک رابطه زیر محاسبه کرد: مبادله شده طی تشکیل یک ترکیب یونی را می ـ تعداد الکترون» 3«گزینه  -197

  تعداد الکترون مبادله شده|بار کاتیون|زیروند کاتیون|بار آنیون|زیروند آنیون

  ها: ی گزینهبررس

Liلیتیم نیترید:»: 1«گزینه  N3  e  1 3   تعداد الکترون مبادله شده3

NH)آمونیوم اکسید:»: 2«گزینه  ) O4 2  e  1 2   تعداد الکترون مبادله شده2

Alآلومینیوم اکسید:»: 3«گزینه  O2 3  e 3 2   تعداد الکترون مبادله شده6

CaCl2  eکلسیم کلرید:»: 4«گزینه   2 1   تعداد الکترون مبادله شده2

و  6، 2 ،3سید، آلومینیوم اکسید و کلسیم کلرید به ترتیب مول از هر کدام مواد لیتیم نیترید، آمونیوم اک 1بینید به ازاي تولید  طور که می همان

Alمول 5تولید  برايتوان گفت  می شود، الکترون مبادله می 2 O2   شود.  مبادله می تعداد الکترون بیشتري 3

  هاي یونی) ترکیبوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه(یوسفی) (

M،X،Yهاي ونی، یونـ با توجه به آرایش الکتر» 4«گزینه  -198 2 وZ 2 هاي به ترتیب یونNa
11،F

9،Mg 2
Oو 12 2

  تند.هس 8

Mg  هاي یک دوره هرچه بار یون بیشتر باشد، چگالی بار بیشتر است: در کاتیون Na 2مقایسه چگالی بار :  

O  هاي یک دوره هرچه بار یون بیشتر باشد، چگالی بار بیشتر است: در آنیون F 2مقایسه چگالی بار :  

، هرچه شعاع در صورت یکسان بودن بار دو یونها، هرچه بار یون بیشتر باشد، چگالی بار آن بیشتر است و  لی بار یونطور کلی در مقایسه چگا به

  تر باشد، چگالی بار آن بیشتر خواهد بود. یون کوچک

Mg O ,Na F ,O Na ,Mg F          2 2 2  : مقایسه چگالی بار2

   )چگالی بار یونوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

هـاي   است که در آن یک مول جامد یونی بـه یـون   یـ طبق تعریف، آنتالپی فروپاشی شبکه بلور در ترکیبات یونی، مربوط به واکنش» 4«گزینه  -199

  ترتیب خواهیم داشت: گازي سازنده خود تبدیل شود. بدین

MgCl (s) Mg (g) Cl (g)  2
2 2 

   )یآنتالپی فروپاشوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (92سراسري ریاضی ـ (
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هـا   هاي یونی، در درجه اول مجموع قدرمطلق بار یک کاتیون و یک کاتیون در ترکیب ـ براي مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه ترکیب» 3«گزینه  -200

بـه   MgF2و NaF،LiF،CaF2کنیم. مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه هاي سازنده را مقایسه می کنیم و سپس شعاع یون را با هم مقایسه می

  صورت زیر است:

MgF CaF LiF NaF
 

  2 2

1037 9262965 2597

 : مقایسه آنتالپی فروپاشی

   )آنتالپی فروپاشیوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

دادن الکترون، تنوع عدد اکسایش و تمایـل بـه تولیـد کـاتیون از جملـه خـواص       پذیري، تمایل به از دست  ـ خواصی مانند واکنش» 3«گزینه  -201

 پذیري از جمله رفتارهاي فیزیکی فلزها هستند. خواصی مانند داشتن جال، رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی و شکل شیمیایی فلزات هستند.

  )خواص فلزاتوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

  هاي نادرست: گزینه ـ بررسی» 2«گزینه  -202

  مدل دریاي الکتریکی براي توجیه برخی رفتارهاي فیزیکی فلزها قابل استفاده است.»: 1«گزینه 

  شوند. جا می ها جابه هاي ظرفیتی) در فضاي بین کاتیون ها (یعنی الکترون ترین الکترون طبق این مدل، سست»: 3«گزینه 

ها در دریاي الکترونی  ها و قدرمطلق مجموع بار الکترون ند؛ از این رو باید مجموع بار کاتیونفلزها از لحاظ الکتریکی خنثی هست»: 4«گزینه 

  (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ مدل دریاي الکترونی)ها!  ها و شمار الکترون ها با هم برابر باشد، نه لزوماً شمار کاتیون آن

Vـ ابتدا تعداد مول فلز روي و» 4«گزینه  -203 5 کنیم: را محاسبه می  

L / mol
?mol V mL mol

mL L
5 31 0 025

200 5 10
1000 1

       

g mol Zn
?mol Zn mg mol

mg g Zn

3
310 1

325 5 10
1 65


      

Vدر مرحله اول (مرحله تولیدواکنش طبق معادله موازنه شده  4،( 35 Vمول 10 5 یعنیشود، نصف آن،  مصرف می/  32 5  Znمول  10

مصرف و 35 Vمول 10 4 شود. تولید می  

V e V
V Zn Zn V

Zn Zn e

  
  

 

  
   

 

5 4
5 2 4

2

2 2 2
2 2

2
  

/با توجه به اینکه  32 5 Vمانده است، واکنش وارد مرحله دوم (مرحله تولید باقی Znمول  10 3شود. طبق معادله موازنه شده واکنش  ) می

در مرحله دوم 35 Vمول 10 4 و/  32 5 Vشود. در این مرحله با تولید مانده) مصرف شده و واکنش تمام می (باقی Znمول  10 3 ،

  شود. حلول سبزرنگ میم


V e V

V Zn Zn V
Zn Zn e

  
  

 

  
   

 

4 3
4 2 3

2
 ســـبزرنگ

2 2 2
2 2

2
  

  )رنگ نماد زیباییوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (98سراسري ریاضی ـ (

توانـد ترکیـب تیتـانیوم     شـود و مـی   کند، بنابراین به رنگ سفید دیده مـی  هاي مرئی را بازتاب می ـ ماده شکل (الف) همه طول موج» 1«گزینه  - 204

TiO)اکسید توانـد ترکیـب دوده    شود و مـی  کند، بنابراین به رنگ سیاه دیده می هاي مرئی را جذب می باشد. ماده شکل (ب) همه طول موج 2(

Fe)) اکسیدIIIباشد. آهن ( O )2 کنـد و   مـی شود، بنابراین بخشی از طول موج مرئی را جذب  دانه معدنی است که به رنگ قرمز دیده می رنگ 3

   هاي معدنی) دانه (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ رنگکند.  هاي مربوط به رنگ قرمز را بازتاب می مانده آن یعنی طول موج باقی

  ها: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -205

  شود، چون واکنش گرماگیر است.  ) گرماي خالصی آزاد نمی2در واکنش (»: 1«گزینه 

) بیشتر از 2سازي واکنش رفت است، در نمودار ( ها تا سطح انرژي قله نمودار که برابر با انرژي فعال دهنده نرژي واکنشفاصله سطح ا»: 2«گزینه 

  باشد.  ) می1نمودار (

  ) بیشتر است.1هرچه سطح انرژي فرآورده کمتر باشد، پایداري آن بیشتر است، بنابراین پایداري فرآورده واکنش (»: 3«گزینه 

) بیشتر 1سازي واکنش رفت کمتر باشد، سرعت واکنش بیشتر است؛ بنابراین با توجه به نمودارها سرعت واکنش ( هرچه انرژي فعال »:4«گزینه 

  نمودار انرژي پیشرفت واکنش)ـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه(یوسفی) ( است.
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  شود. تبدیل می N2هاي کاتالیستی، به گاز دلاست که در مجاورت مب NOـ یکی از گازهاي خروجی از اگزوز خودروها، » 2«گزینه  - 206

NO(g) N (g) O (g) 2 22 

   )مبدل کاتالیستیـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

O)ـ غلظت گاز اوزون» 3«گزینه  -207 /صبح برابر با 10در ساعت  3( ppm0 /صبح 4در ساعت  NOظت گازو غل 12 ppm0 است. با توجه بـه   06

  هاي آنهاست. سبت تعداد مولنسبت درصد حجمی گازها برابر با نبرابر بودن حجم مولی گازهاي مختلف، 

O

O ppmO O NO

NO NO ppmONO

NO

3

33 3

3

 جرم

 جرم مولی  جرم جرم مولی  غلظــت

 جرم جرم مولی  غلظــت جرم

 جرم مولی 

  
OO

NONO
 33  درصد حجمی گاز   مول   

 درصد حجمی گاز   مول   
   

/NO

O3

0  جرم مولی 12

 جرم مولی 
 

/

2

0 06

30


15

48
/

24

5
1 25

4
  

  )به دنبال هواي پاكـ  چهارمازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

  ) به صورت زیر است:2) و (1هاي ( ـ نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنش براي واکنش» 3«گزینه  -208

  
E a E a

E a Ea Ea E a
  

      
1001 2

1 1 1 230 30 100  

Ea Ea
Ea E a Ea E a Ea E a

 
           

802 1
1 2 2 2 2 270 80 70 150  

  دانیم که: می

H Ea E a kJ   2 2 2 150 

  )نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنشـ چهارم ازدهم ـ فصل دو ایهپ) (یوسفی(

دهـد. البتـه بـه یـاد داشـته باشـید کـه         سازي و زمان انجام واکنش را کاهش و سرعت واکنش را افزایش می ـ کاتالیزگر انرژي فعال» 1«گزینه  -209

 دهد.   اکنش و مقدار نهایی فرآورده را تغییر نمیو ها، ها و فرآورده دهنده کاتالیزگر سطح انرژي واکنش

  کاتالیزگر) ـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه(یوسفی) (

  ـ » 3«گزینه  -210

x y

CO : / / / g
/ /

C H : / / / g
/ / /

NO : / / g

 
 

    
 

 

5 99 0 61 5 38
5 38 1 6 1

1 67 0 07 1 6  درصد کاهش 92%
5 99 1 67 1 04

1 04 0 04 1

   

g ton
/ / / / km ton

km g
      6

6

1
0 61 0 07 0 04 0 72 10000 10 7200

10
  

   )سازي انرژي فعالـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه) (96سراسري ریاضی (
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  پیشرويپیشرويــــــون آزمـــــایشی ــــــون آزمـــــایشی آزمآزم

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  146146گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  135135تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  مدت پاسخگویی  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  نیمواد امتحا  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:

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

  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 میـشی علتمامی حقوق این آزمون متعلق به مؤسسه علمی آموز

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
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 ) 7و  6(فصول شناسی  زمین

  ؟ شود نمیشناسی رویت  یک از موارد زیر در نقشه زمین کدام -101

  ) کانسارها  4  ) پراکندگی سطحی سنگ  3  ) درصد عناصر  2  ) سن سنگ  1

  تمرکز اصلی منابع گاز و نفت در کدام پهنه ایران است؟  -102

  ) پهنه شرق ـ جنوب شرق ایران  4  س  ) کپه داغ ـ زاگر3  ) زاگرس ـ البرز  2  ) البرز ـ ایران مرکزي  1

  را انتخاب نمایید.  نادرستعبارت  - 103

  ) پهنه ایران مرکزي از دو بخش شرقی ـ غربی تشکیل شده است.  1

  هاي فراوان در زاگرس سبب تشکیل ذخایر نفت و گاز در این پهنه شده است.   ) وجود تاقدیس2

    شود. سی دیده میشنا تمام دوران زمینهاي  ) در پهنه ایران مرکزي سنگ3

  گیرد.  ) فرورانش پوسته اقیانوسی دریاي عمان به زیر مکران در پهنه شرق و جنوب شرق ایران صورت می4

  بار در چه مکانی صورت گرفت؟  ي اولیناستخراج فلزات برا -104

  ) فالت ایران  4  ) کپه داغ 3  ) پهنه سنندج ـ سیرجان  2  ) سهند ـ بزمان  1

  تر در دوران کواترنري کدام است؟ دخ ویژگی شاخص نوار ارومیه ـ - 105

  سنگ   هاي زغال ) وجود رگه4  هاي پهناور ) دشت3  ) فعالیت آتشفشانی 2  ) توالی رسوبی منظم 1

  هاي زمین ساختی ایران وجود دارد؟   هاي آذرین در کدام دسته از پهنه سنگ -106

  مانبز ـسهند  ،کپه داغ ،) ایران مرکزي2     سیرجان ـسنندج  ،زاگرس ،) البرز1

  کپه داغ   ،جنوب شرق ایران ،سیرجان ـ) سنندج 4  شرق و جنوب شرق ایران   ،ایران مرکزي ،دختر ـ) اورمیه 3

  هاي متعدد در ایران نشانه چیست؟ وجود گسل - 107

  ) فعالیت پوسته پهنه ایران  2    هاي متوالی   ها و ناودیس ) تاقدیس1

  یران  ) تنوع زمین ساخت ا4    ها   ) قدیمی و غیرفعال بودن گسل3

  شود؟ شناسی زیر مشاهده می رشد و رونق اقتصادي و فرهنگی در کدام شاخه زمین -108

  ) ژئوپارك  4  ) ژئومورفولوژي3  ) اکوتوریسم  2  ) ژئوتوریسم  1

  زمین درزتتیس جوان با کدام پهنه مجاورت دارد؟   -109

  تر  خد ـ) ارومیه 4  ) شرق و جنوب شرق ایران  3  سیرجان ـ) سنندج 2  ) ایران مرکزي  1

  سل بزرگ کویر ایران مرکزي چه نام دارد؟  گ -110

  تایبند )4  ) ترود3  ) درونه  2  ت  باف) 1

 یک از منابع اقتصادي شده است؟ فرورانش پوسته اقیانوسی دریاي عمان به زیر ایران در منطقه مکران منجر به تشکیل کدام -111

  یت  منیز) 4  ) سرب  3  ) روي 2  ) آهن 1

 ست؟ ها کدام ا علت اصلی پدیدآمدن اقیانوس -112

  هاي قطبی  ) آب شدن یخ4  ) تشکیل هواکره  3  هاي اقیانوسی   ) پوسته2  ) تشکیل آب کره  1

 دهد؟   رخ می یک از موارد زیر اي با شدت متوسط کدام در زمین لرزه -113

  است.  ) امتداد حرکت زمین لرزه قابل درك 2  شود.   ) تغییراتی در آب چاه و چشمه مشاهده می1

  افتد.   هاي کوچک اتفاق می ) لغزش4  مین است.  ) مدت زمان لرزش قابل تخ3

 یک از موارد زیر شده است؟  برخورد ورقه عربستان به ایران منجر به پدیدآمدن کدام - 114

   ) پدیدآمدن لورازیا  4  ) باز شدن قاره گندوانا  3  ) بسته شدن اقیانوس تتیس 2  ) فرورانش تتیس نوین  1

  ؟ یک از امواج زیر بیشتر است قدرت تخریب کدام -115

  ) سطحی و ریلی  4  ) درونی و الو3  ) عرضی و طولی  2  ) بیرونی و ثانویه  1

  شناسی کدام مناطق است؟  هاي زمین فشان و دره ستارگان از پدیده گل - 116

  ) قشم ـ میانه  4  ) چابهار ـ میانه  3  اشک ـ چابهار  ) ج2  ) چابهار ـ قشم  1
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  دهد؟   درستی نشان می را به »ایران مرکزي ،بزمان ـ سهندکپه داغ، «هاي  ترتیب منابع اقتصادي پهنه کدام گزینه به -117

  سنگ ـ گاز   ) ذخایر نفت ـ زغال2  سنگ ـ ذخایر نفت و گاز ـ ذخایر فلزي   ) زغال1

  ) ذخایر فلزي ـ گاز ـ آهن 4    ) ذخایر گاز ـ ذخایر فلزي ـ آهن 3

  است؟  نشدهدرستی بیان  کدام عبارت در ارتباط با شدت و بزرگی به -118

  شود.  لرزه استفاده می لرزه یعنی مقدار انرژي آزاد شده طی یک زمین مقیاس ریشتر براي بیان بزرگی یک زمین) از 1

  دهنده افزایش ده واحدي در دامنه امواج است.   ) مقیاس ریشتر لگاریتمی است یعنی افزایش یک واحد در مقیاس ریشتر نشان2

   کنند. ا مقیاس مرکالی بیان میبار آمده را معموالً ب  هاي به ) میزان ویرانی3

  یابد.   لرزه کاهش می ) مقیاس مرکالی با دور شدن از مرکز سطحی زمین4

  باشد؟  شناسی می هاي زمین یک از پدیده هاي زاگرس حاصل کدام رشته کوه -119

  ) آتشفشان  4  گرمایی ) انرژي زمین3  خوردگی ) چین2  ) گسل1

  نام دارد؟   ترین میدان نفتی ایران چه بزرگ -120

 ) اهواز  4  ) مسجد سلیمان  3  ) آغاجاري  2  ) گچساران  1

  ))2) فصل 1(درس  1) ـ پایه یازدهم (فصل 5پایه دوازدهم (فصل ریاضیات (

fاي که در آن تابع ترین بازه اندازه بزرگ -121 (x) x x x   3 212  ؟کدام استصعودي اکید است،  99

1 (11  2 (12  3 (13  4 (14  

fاگر نمودار -122 (x)به صورت شکل مقابل باشد، در کدام بازه تابع صعودي اکید و مقدار آن منفی است؟ 

1(( , ) 1  

2(( , ) 1  

3(( , )3  

4(( , )2 4  

yاگر تابع با ضابطه  -123 x (m )x x   3 22  کدام است؟ mاً صعودي باشد، حدود اکید3

  1(m 1یاm  5   2(m  5 1   3(m  4   4 (m  mیا4  

fنموداراگر  -124 (x)  صورت زیر باشد، نموداربهf  تواند باشد؟ چگونه می  

  

1(  2(  3(  4(  

fتابع -125 (x) x x  4  بحرانی دارد؟ نقطهچند 1

 سه) 4  دو )3  یک )2  صفر )1
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  چند نقطه بحرانی دارد؟f گاه به صورت زیر باشد، آن fنمودار اگر  -126

1 (1  

2 (2  

3 (3  

4 (4  

xدر fتابع زیر در کدام -127 a بحرانی دارد وf (a) موجود است؟  

1( x , f (x) | x |  2 2   2(x , f (x) [x] 1 

3(x , f (x) x x   31 3   4(x , f (x) x x  31 3 

fتابع -128 (x) x x 3 ]دامنهبا 9 , ] 1  به ترتیب کدام است؟ fمفروض است. مقادیر مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع  3

1(6 6و  3 3  2(6   8صفر و ) 4   8و  -8 )3   8و  3

fترین مقدار تابعاگـر بیش -129 (x) x x  ]ي  در بـازه 3 , ]1 bترین مقدار آن برابر و کـم a برابر 8 aباشد 3 bکـدام است؟ ،  

1(
40

9
    2(

41

9
    3(

43

9
    4(

52

9
    

130 - x  وy و  مثبت عدد دوa کهطوريبه است ثابت عدديx y a 2، مقدار یممزماک xy ؟است کدام 

1(
a2

8
   2(

a2

16
   3(a22   4(a24  

 کدام یک از توابع زیر فاقد اکسترمم نسبی است؟ -131

1(y | x |   2(y x 4   3(y x   4(y 1  

yدر مورد تابع -132 | | x || 2 گزینه صحیح است؟ کدام  

  ) دو مینیمم ـ یک ماکزیمم ـ سه بحرانی2  ) یک مینیمم ـ یک نقطه بحرانی1

 ) یک ماکزیمم ـ یک مینیمم ـ دو بحرانی4  ) دو ماکزیمم ـ یک مینیمم ـ سه بحرانی3

fاگر مقدار مینیمم نسبی تابع - 133 (x) x x m   32 6 5  کدام است؟ mبرابر صفر باشد، مقدار 1

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

xروي خط  Pنقطه -134 y  2 1   و نقاطQ  وR روي خطx y  2 2  واقع هستند، اگر مثلث PQR  االضالع باشـد. طـول ضـلع     متساوي

 مثلث چقدر است؟

1(4 5  2(3 5  3(
2

15
  4(5  

xاي که بر دو خط مساحت دایره - 135 y  5 12 13  وx y  10 24  ) مماس است، کدام است؟  فرض کنید.) 3را برابر 

1( 75/0   2 (8/0   3 (85/0   4 (65/0  

)Aساز ربع اول و سوم وجود دارد که فاصله آن تا نقطه روي نیم دو نقطه - 136 , )2  هاي دو نقطه مورد نظر کدام است؟ باشد. مجموع عرض 10برابر  

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

A(kاگر شیب خط گذرا از دو نقطه - 137 , k ) )Bو 1 , k)2  منفی باشد، حدودk کدام است؟  

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

)Aبا رئوس ABCاگر مثلث  -138 , a)1،B( , )1  وC( , )
1 2

5 5
  کدام است؟ aقائمه باشد، مقدار  Cدر رأس  

1 (1-  2 (2  3 (2-    4 (1 
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زده  هاي دو مثلث سایه در شکل مقابل نسبت مساحت -139
4

9
  تر ذوزنقه کدام است؟ ي بزرگ واحد باشد، قاعده14تر  ي کوچک است. اگر قاعده 

1 (24  

2 (21  

3 (18  

4 (16  

  کدام است؟ xاست، متشابه است.  x و 4، 8با مثلث دیگري که طول اضالع آن  6و  5، 3ع لثی با اضالمث -140

1( 5/5  2( 8/4  3( 10  4(
20

3
   

  دست آورید.   بهباشد، ارتفاع ذوزنقه را  4کوچک   از قاعده M  اند. اگر فاصله متقاطع M امتداد دو ساق در نقطه 9و  6هاي  اي به طول قاعده در ذوزنقه - 141

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (6  

MNاگر -142 || BC باشد و
AM

AB


3

10
  ؟باشد می MBCچند درصد مساحت مثلث  MNC مثلثباشد، مساحت 

1 (35% 

2 (42% 

3 (21% 

4 (30%  

BCدر شکل مقابل -143 || MN باشد، طول میAM کدام است؟  

1 (4  

2 (5  

3 (6  

4 (8  

اگر داشته باشیم -144
a b c
 

2 5 7
ان نوشت تا تساويتو چه اعدادي می yو xجاي به 

a b c c

x y

 
 برقرار باشد؟  

1(x , y 3 15  2(x , y 7 13  3(x , y 14 7  4(x , y 12 7  

است. نسبت ABDو ADEسه برابر مساحت مثلث ACEدر شکل مقابل مساحت مثلث -145
DE

BC
  کدام است؟ 

1( 
1

3  

2 (
2

3
  

3 (
3

4  

4 (
1

5
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  ))7و  6هاي  ) ـ پایه یازدهم (فصل6شناسی (پایه دوازدهم (فصل  زیست

  ......................که جانداري بتواند فتوسنتز کند  براي این -146

  را جذب کند.   مرئیباید نور ) حتما 1

  ) باید بتواند ماده آلی و اکسیژن تولید کند.  2

  اي براي تبدیل انرژي خورشید به انرژي شیمیایی و فیزیکی داشته باشد. ) باید سامانه3

  اي داشته باشد تا بتواند انرژي گرمایی خورشید را جذب کند.  هاي رنگیزه ) باید مولکول4

  ......................برگ گیاه تک لپه  ......................برگ گیاه دولپه  -147

  باشد.   اي می داراي میانبرگ نردهد ـ ) همانن2  میانبرگ اسفنجی بیشتري دارد. ) برخالف ـ 1

  هاي اسفنجی به سمت روپوست رویی قرار دارد.  یاختهد ـ ) همانن4  تري دارد.  یاخته غالف آوندي کشیدهف ـ ) برخال3

  ......................فت توان گ می -148

  هاي نور مرئی در فتوسنتز به چشمه نور، منشور و باکتري غیر هوازي نیاز داریم.   ) براي بررسی تاثیر طول موج1

  در طیف نور سبز دارد. را بیشترین جذب  ،ها الکوئیدهاي سبزدیسهین نوع رنگیزه در غشاي ت) بیشتر2

  شوند.   اي دیده می کترونی از سبزدیسه به صورت الیهها در تصویر میکروسکوپ ال) تیالکوئید3

  باشد.   هاي چوبی و آبکش می) رگبرگ فقط شامل آوند4

  ......................در طول موجی است که  1فتوسیستم  مرکز واکنش در aحداکثر جذب سبزینه  -149

  رین مقدار خود است.آزاد شده نزدیک به کمت O2اساس) میزان فتوسنتز بر1

  د.   بیشترین میزان جذب را دار b) سبزینه 2

  ها حداکثر جذب را دارند.) کاروتنوئید3

  باشد.   آزاد شده در باالترین حد می O2اساس) میزان فتوسنتز بر4

  ......................سامانه غشایی که در داخل سبزدیسه قرار گرفته است  - 150

  کند.  ) فضاي درون سبزدیسه را به سه بخش تقسیم می2  باشند که به یکدیگر متصل هستند.  هایی می انند کیسه) م1

  باشد.   هاي فتوسنتزي می ) فاقد رنگیزه4  باشد.   ) درون خود حاوي رناتن، دنا و رنا می3

   کند؟ تکمیل می نادرسترا به شکل  زیرکدام گزینه عبارت  -151

  »......................بعدي رنگیزه مولکول به انرژي انتقال با است نممک برانگیخته الکترون«

  تر شود و به مدار دیگري بازگردد.   ) برانگیخته2    دریافت شود.  NADP) توسط1

  ) به مدار خود که از آن خارج شده است برگردد.4  ) به طور کل از آن رنگیزه خارج شود. 3

  ......................تیالکوئیدي  هاي در واکنش -152

  باشد. ) آخرین گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون نوعی پروتئین خارج غشایی می1

    شود. انجام می تیالکوئید داخلی سطحدر  1 فتوسیستم درشود و  که به اثر نور مربوط می است فرایندهایی علت به آب تجزیه) 2

  باشند.   ها خارج غشایی می ، سایر گیرنده1ل الکترون به غیر از فتوسیستم ) در دومین زنجیره انتقا3

  شود.   هاي گیرنده نور و انتقال انرژي در مرکز واکنش انجام می ) انتقال الکترون در آنتن4
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  ...................... هاي مستقل از نور در فتوسنتز در طی واکنش - 153

  شود.  ها انجام می ) چرخه کالوین در فضاي درون تیالکوئید1

  باشد.   ) مولکول حاصل از فعالیت کربوکسیالزي آنریم روبیسکو ناپایدار می2

  .دهد نمی رخ باره یک به ها آن تجزیهبرخالف  ها قند شدن ساخته) 3

  شود. تعداد بیشتري از مولکوهاي قند سه کربنی ساخته شده صرف تولید گلوکز و مواد آلی می) 4

  را افزایش می دهد.  ...................... pH، ......................برخالف  ......................واکنش  -154

  رون تیالکوئیدـ تجزیه نوري آب ـ د NADPH) تولید 2  درون تیالکوئید   ـ  NADPHولید ـ ت ) تجزیه نوري آب1

  سترهز ـ بساATPعالیت آنزیم ـ ف NADPH) تولید 4  ستره  ـ تجزیه نوري آب ـ ب ATP) تولید 3

  ......................باشد،  ......................قدر تراکم اکسیژن جو هر چ C3در یک گیاه - 155

  رعت تولید قند سه کربنی بیشتر است.ـ س ) بیشتر1

  کمتر است.   CO2میزان مصرفر ـ ) کمت2

  ماند.   الیت آنزیم روبیسکو در حدي ثابت میدر نهایت سرعت فعر ـ ) بیشت3

  یابد.   میزان بازسازي ریبولوز ببیس فسفات کاهش میر ـ ) کمت4

  ......................در حین انجام تنفس نوري  -156

  ها هستند.  ) دو اندامک دو غشایی محل انجام واکنش1

  شود. وزبیس فسفات میشود که صرف بازسازي ریبول ) مولکول شش کربنی ناپایداري تولید می2

  باشد.   تولید و بدون همراهی با فتوسنتز می CO2) اکسیژن مصرف،3

  شود.   تولید می ATPاي ماده آلی تجزیه و  ) همانند تنفس یاخته4

  ...................... C3برخالف گیاه C4گیاه - 157

  شود. ) تثبیت کربن در دو مرحله انجام می2  باشد.    هاي غالف آوندي می ) فاقد یاخته1

  باشد.   ) اولین ماده پایدار تشکیل شده اسید نمی4  باشد. کربنی می 6) اولین ماده ناپایدار تشکیل شده 3

  باشد؟ کدام عبارت صحیح میC4درباره فتوسنتز در گیاهان -158

  شود. ) هیچگاه در این گیاهان تنفس نوري انجام نمی1

  باشد. در مجاورت آنزیم روبیسکو پایین می CO2ها میزان ) در شرایط دماي باال، شدت زیاد نور و کمبود آب و بسته شدن روزنه2

  شود. هاي گوناگون انجام می توسط آنزیمتثبیت کربن در دو یاخته مشابه و  C4) در گیاه3

  شود. شود وارد چرخه کالوین می اي که آزاد می در همان یاختهCO2) در نهایت4

  ......................شود  در گیاهانی که تثبیت کربن و چرخه کالوین در یک یاخته انجام می -159

  باشد.   حتما اولین ماده پایدار تشکیل شده اسید سه کربنی می )2  د گوشتی و پر از آب باشد.توان هاي هوایی این گیاهان می ) اندام1

  شود.  ها قطعا تنفس نوري انجام می ) در زمان بسته بودن روزنه4  شود. هاي زمانی متفاوت انجام می ) تثبیت کربن حتما در بازه3

  »......................همه جانداران فتوسنتز کننده «توان گفت  می -160

  الیه قرار گرفته است.   هایی با غشایی دوباشند که درون ساختار کننده نور می هاي جذب ) داراي رنگیزه1

  کنند.  هاي الکترون یکسانی استفاده می کننده کنند و از تأمین را جذب می ) کربن دي اکسید2

  کنند.توانند فتوسنتز کنند و تولید مواد آلی  هاي آبی می ) فقط در محیط3

  کنند.  ) نقش مهمی در تولید مواد آلی از مواد معدنی دارند و در حضور نور فتوسنتز می4
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  کند؟ هاي زیر را به درستی پر می ران عبارتدر کدام گزینه ترتیب جاندا - 161

  بیشترین جذب را دارد. 500تا  400در طیف موج  ......................الف) رنگیزه 

  .هاي نواري و دراز دارد سبزدیسه ......................) ب

  ترین جانداران روي زمین است. از قدیمی ......................برخالف  ...................... ج)

  ساز باکتري آمونیومی ـ باکتري گوگردي ارغوانا ـ اوگلنز ـ ) گل ر2  اوگلناز ـ باکتري گوگردي سب ت ـذرس ـ ) آنانا1

  باکتري گوگردي ارغوانی  ساز ـ  باکتري نیتراتر ـ اسپیروژیر ـ ) سیانوباکت4  اوگلنا   ز ـ سا باکتري آمونیومر ـ اسپیروژی ز ـ) باکتري گوگردي سب3

  ؟باشد نادرست نمیچند مورد از عبارات زیر  -162

  ها ساخته شده است. ها، کاروتنوئیدها و انواعی از پروتئین هاي گیرنده نور در فتوسیستم از کلروفیل الف) آنتن

  .باشد میقسمتی خارج غشایی داراي  2هاي نوري گیاهان، دومین گیرنده الکترون بعد از فتوسیستم  ب) در زنجیره انتقال الکترون در واکنش

  شود.  ها، فتوسنتز نیز متوقف می از روزنه CO2هاي اکسیژن وج) در شرایط توقف تبادل گاز

  و اکسیژن در محیط عملکرد آن مرتبط است. CO2ي آنزیم روبیسکو، به نسبتد) میزان فعالیت اکسیژناز

  باشد. ها در سطح زیرین پهنک گیاهان دو لپه کمتر از سطح رویی آن می ) تعداد روزنهـه

    سه) 4    دو) 3  یک) 2  ) صفر1

 یمآنـز  ...................... یـت فعال يبـرا  یطو شرا ابدی یم یشافزا یاهدرون گ ...................... انیزو م شوند یها بسته م روزنه ...................... یطدر شرا -163

  . شود یمساعد م یسکوروب

  یالزيکربوکسـ  یژناکسـ  تعرق یزانکاهش م) 2 یژنازياکسـ  یژناکسـ  تعرق یزانم یشافزا) 1

 یالزيکربوکسـ  CO2ـ تعرق یزانکاهش م) 4 یژنازياکس -CO2ـ تعرق یزانم یشافزا) 3

  . ......................میزان فتوسنتز  ...................... محیط CO2با تغییر میزان C4گیاه ...................... C3در گیاه -164

  اند.م ثابت میـ  60به  40از ف ـ ) برخال2  یابد. فزایش میـ ا 60به  40ـ از  ) همانند1

  ماند. ثابت میـ  60به  80ـ از  ) همانند4  .یابد کاهش میـ  60به  80از ف ـ ) برخال3

  ......................توان گفت  می -165

  کنند.  و نور مواد آلی تولید می CO2ه ازها سبزینه دارند و با استفاد ) اغلب باکتري1

  کند. ها در شرایط نبود نور، از مواد معدنی ترکیبات آلی خود را تولید می ) نوعی از تک یاخته2

  آورند.   دست می ههاي اکسایش ب انرژي مورد نیاز خود را از واکنشکننده هاي شیمیوسنتز ) باکتري3

  کند.  مرغی رنگ، براي تامین الکترون استفاده می بو و تخم گوگردي از گازي بدهاي  ) باکتري4

  »......................در کاریوتایپ «توان گفت  می -166

  شود که در تعیین جنسیت نقش دارد.   هایی دیده می ) تمام جانداران فام تن1

  باشند.   ها برابر می نهاي درخت زیتون تعداد فام ت انسان و روپوست برگ ها در مونوسیت) 2

  شوند.   شوند و در حین تقسیم یاخته دو برابر می هاي فامینه فشرده می ) پیش از تقسیم یاخته رشته3

  عدد متغیر است.   1000تا  2هاي تمام جانداران از  ) تعداد فام تن4

  ......................اي  چرخه یاخته -167

  کشد. ها، در مرحله وقفه اول مدت زمان زیادي طول می ) در همه یاخته2  ابد.  ی حله وقفه دوم پایان می) با شروع تقسیم یاخته آغاز و در انتهاي مر1

  ترین مرحله اینترفاز متوقف شده است.   ) در یاخته عصبی در کوتاه4  مرحله است. 4 خود اینترقاز مجموعباشد که  ) شامل اینترفاز می3
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  ......................در ابتداي رشتمان  -168

  اند. طور دقیقی آرایش یافته ها در هسته به تن ) فام1

  شوند.   هاي پروتئینی است، پدیدار می اي از ریز رشته ) دوك تقسیم که مجموعه2

  شوند.   ها که دو استوانه عمود بر هم هستند، براي تقسیم یاخته دو برابر می ) میانک3

  شود. اند دیده نمی کیل شدهدسته سه تایی تش 9ها که از  هاي گیاهی، میانک ) یاخته4

  باشد؟ هاي زیر صحیح می چند مورد از عبارت -169

  شوند. اند، در میکروسکوپ نوري دیده می هاي فامینه که فشرده، کوتاه و ضخیم شده الف) از ابتداي مرحله پروفاز، رشته

  شود. هاي دوك متصل می ها به رشته تن شود و در همین حال سانترومر فام ب) در مرحله پرومتافاز، فقط پوشش هسته متالشی می

  شوند. اند در وسط یاخته ردیف می ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده تن ج) در مرحله متافاز، فام

  شود. تن انجام می هاي دوك متصل به فام ها با کوتاه شدن رشته د) در مرحله آنافاز، فاصله گرفتن فامینک

  هسته متفاوت دارد. ) در پایان مرحله تلوفاز، یاخته دوـه

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) یک1

  ......................دهد  در فرایندي که بالفاصله بعد از تلوفاز رخ می - 170

  شود. شود و دو یاخته جدید تشکیل می ) فقط سیتوپالسم تقسیم می1

  گیرند.   هاي جانوري دو استوانه یک میانک از یکدیگر فاصله می ) در یاخته2

  گیرد. میوزینی در بیرون سیتوپالسم و متصل به غشا قرار می جانوري کمربند انقباضی اکتین ) در یاخته3

  شوند.   گذاري می پایه نیز ها پیوندند و الن اي به هم می هاي تیغه میانی و دیواره یاختهساز هاي گلژي حاوي پیش ) در یاخته گیاهی ریزکیسه4

  باشد؟ هاي زیر صحیح می کدام یک از عبارت -171

  کنند. دهند اما متوقف نمی شوند در شرایط خاصی تقسیم خود را کاهش می هاي بدن جانداران که دائما تقسیم می بعضی یاخته )1

  شود. کند و تنظیم می ها در پاسخ به تمام عوامل محیطی و بعضی مواد شیمیایی تغییر می ) سرعت تقسیم یاخته2

  ، بیشتر شده است.ها از تقسیم آن ها ثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد شده و مرگ یاختهباشد که در ا ها می یاخته اي از ) تومور توده3

  کننده مرگ یاخته هستند.  نهایت تنظیم کننده چرخه یاخته، سرعت تقسیم آن و در تنظیم ،ها ) پروتئین4

  ......................معموال  ......................برخالف  ......................تومور  -172

  تواند منتشر شود و در جاي دیگر مستقر شود. میا ـ لیپوما ـ ) مالنوم2  باشد. ها می ناشی از تقسیم بی رویه یاختها ـ مالنوما ـ ) لیپوم1

  ماند.   رشد کمی دارد و در جاي خود میا ـ لیپوما ـ ) مالنوم4  رساند. هاي مجاور آسیب می به بافتا ـ مالنوما ـ ) لیپوم3

  ......................مان در طی کاست - 173

  دهد.  ) برخالف رشتمان اینترفاز رخ می1

  مانند.   هاي همتاي مضاعف شده در کنار هم باقی می تن ) فام2

  هاي دوك با رشتمان متفاوت است. ) نحوه کوتاه شدن رشته3

  شوند. گیرند و فشرده می هاي همتا از طول در کنار هم دیگر قرار می تن ) فام4

  ...................... نهایتا در انتهاي کاستمان ها رخ دهد تن هم ماندن یک نوع از فام با 1 ی انجام کاستماندر طاگر  -174

  تن هستند.  هاي حاصل فاقد آن فام ) دو تا از یاخته1

  تن هستند. آن فام فاقدهاي حاصل  ) فقط یکی از یاخته2

  یابد.   کاهش می هاي حاصل دو عدد هاي دو تا از یاخته تن ) تعداد فام3

  یابد. هاي حاصل یک عدد کاهش می هاي یکی از یاخته تن ) تعداد فام4
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  است؟ نادرستزیر  يها کدام یک از عبارت - 175

  کند. ها در هر دو جنس اختالل ایجاد می تن .... در روند جداشدن فام ها و ) دخانیات، الکل، افزایش سن والد، آلودگی1

  شود.   تن داشته باشد، چند الد گفته می هاي آن بیش از دو مجموعه فام ه) به یاخته یا جانداري که یاخت2

  الدي شدن را ایجاد کرد.  توان چند هاي دوك می ) در آزمایشگاه با تخریب رشته3

  دهد.  ها فقط در کاستمان رخ می هم ماندن کروموزوم ) چند الدي شدن و با4

  ......................در دستگاه تولید مثل مرد  -176

  د.تن مضاعف شده ندارن هستند اما فامالد  تکهاي ساخته شده  ) زام یاختک1

  کند. ها را هدایت می زا قرار دارد با ترشحات خود تمایز زامه مهزاهاي  هاي سرتولی در بین لوله ) یاخته2

  شود.  هاي حاصل از هر بار رشتمان در الیه زاینده به زام یاخته اولیه تبدیل می ) همه یاخته3

  شود.   هاي پر پیچ و خم بیضه از هنگام تولد تا پایان عمر زامه تولید می ) در لوله4

  هاي زیر صحیح ذکر شده است؟ عملکرد کدام یک از اندام - 177

  کند.  ها اضافه می کند به زامه ها را فراهم می ) غده وزیکول سمینال مایعی غنی از فروکتوز را که انرژي الزم براي زامه1

  کند.  کننده را به مجرا اضافه می ه پیازي میزراهی ترشحات قلیایی و روان) دو جفت غد2

  کند.  اي شیري رنگ به خنثی کردن مواد قلیایی موجود در مسیر عبور زامه به سمت گامت ماده کمک می ) غده پروستات با ترشح ماده3

   شود. شود و وارد محوطه شکمی می بر از هر بیضه خارج می ) دو مجراي زامه4

  ......................مثل زنان  درساختار دستگاه تولید -178

  اند.   ها درون محوطه شکم توسط طنابی پیوندي و عضالنی به دیواره داخلی رحم متصل شده ) تخمدان1

  هاي رحم انتهاي شیپور مانندي دارد که به بخش پهن و باالي رحم متصل شده است.   ) لوله2

  .یابد می نمو و رشد آن، درون جنین که است اي ماهیچه و شکل بیگال مانند، کیسه اندام رحم،) 3

  باشد.   هاي جنسی نر می و محل ورود یاخته گویند می رحم گردن آن به که شده تر باریک رحم، پایین بخش) 4

  ......................زایی  زامه ......................زایی  تخمک -179

  شود. یه دوالد آغاز میبا تقسیم رشتمان یک الد ـ ) همانن1

  از زمان جنینی آغاز و تاپایان عمر ادامه دارد. ف ـ ) برخال2

  باشد تا مقدار بیشتري سیتوپالسم به تخمک برسد.   مساوي مید ـ داراي تقسیم سیتوپالسمی نا) همانن3

  . شود شود و در هنگام بلوغ کاستمان تکمیل می متوقف می 1در مرحله اول کاستمان ف ـ ) برخال4

   »......................توان گفت  می ......................دوره  ......................از چرخه جنسی زنان  ......................در دوره « -180

  یابد.   افزایش می FSHو  LHمیزان ترشح ی ـ انبانکف ـ برخالی ـ ) قاعدگ1

  شود. رون ترشح میپروژستي ـ ابتدایی جسم زردد ـ هماننی ـ ) انبانک2

  ضخامت رحم در حال افزایش است.ی ـ قاعدگد ـ همانني ـ ) جسم زرد3

  یابد.   کاهش می LHمیزان ي ـ جسم زردف ـ برخالی ـ ) انبانک4

  ......................در طی برخورد و نفوذ زامه در مام یاخته  -181

  شود.  به غشاي مام یاخته ملحق می) غشاي زامه بعد از پاره شدن تارك تن و ترشح آنزیم هضم کننده 1

  شود تخمک ساخته شده است.   ) هنگامی که هسته زامه با سیتوپالسم گامت ماده ادغام می2

  باشد.   کیسه حاوي مواد سازنده جدار لقاحی در روي غشاي مام یاخته می) ریز3

  باشد. کند الیه ژالتینی می ) اولین قسمتی که زامه به آن نفوذ می4
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  ......................فت گ توان نمی -182

  .سازد می را جنین شامه برون بعدي مراحل در که دارد تروفوبالست نام به بیرونی الیه یک بالستوسیست،) 1

  .هستند جنین هدهند لتشکی مختلف هاي بافت منشأ و دارند بنیادي حالت ي درون بالستوسیتها یاخته) 2

  . کنند می تخریب را رحم جدار هاي یاخته کهکند  ترشح می هکنند هضم هاي آنزیم ستوسیست،بال داخلی الیه هاي یاخته ،)  در جایگزینی3

 .شود می آن از پروژسترون هورمون ترشح تداوم و زرد جسم حفظ سبب HCG هورمون) 4

  هاي زیر صحیح است؟ چند مورد از عبارت -183

  .گیرد صورت مواد مبادله برون شامه رفط دو بین تواند می ولی شود، نمی مخلوط جفت در جنین و مادر خونالف) 

  .گیرند می مشخص شکل ها اندام اکثر دوم ماه طی درب) 

  .دارد ادامه دهم هفته تا ولی شود، می شروع لقاح از بعد دوم هفته از جفت تمایزج) 

  .شود می ساخته جنین هاي بافت آنها تمایز و رشد از که دده می تشکیل را زاینده هاي الیه درونی توده هاي یاخته جفت، تشکیل د) بعد از

  .شود می تشخیص قابل بدنی هاي ویژگی داراي جنین) در انتهاي ماه دوم ـه

  یک) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1

  مثل جانداران در کدام گزینه اشتباه ذکر شده است؟نحوه لقاح و تولید -184

  ها) بکرزایی: زنبور عسل و بعضی مار2    ) نر ماده: کرم کبد و کرم خاکی1

  ) لقاح خارجی: اسبک ماهی، قورباغه، عروس ماهی  4  پشت پوس، الك ) لقاح داخلی: کرم خاکی، پالتی3

  هاي جنسی به آب نقش دارد؟ زمان یاخته در لقاح خارجی چند مورد از عوامل زیر در ورود هم -185

  ب) ترکیبات شیمیایی آب   الف) حضور سایر گونه ها در محل لقاح

  آزاد کردن مواد شیمیایی توسط جنس نر  د)    ج) بروز بعضی رفتارها

  و) دماي آب    ) طول روز ـه

  سه) 4  چهار) 3  پنج) 2  شش) 1

تا  3ـ پایه یازدهم (فصل  )تا ابتداي مدل اتمی رادرفورد ـ بور 4از ابتداي بازتاب موج تا انتهاي فصل ـ فصل  3فصل فیزیک (پایه دوازدهم (

  )ابتداي القا)

  است؟  نادرستکدام گزینه  -186

  تر باشد.   هاي سطوح بزرگ افتد که طول موج نور آن از ابعاد ناهمواري ) بازتاب پخشنده (نامنظم) وقتی اتفاق می1

  ) در بازتاب پخشنده نور مرئی، قانون عمومی بازتاب برقرار است.  2

  هایی از کاربرد بازتاب امواج در زندگی هستند.  ی، مثالهاي بشقاب هاي خورشیدي و جمع شدن امواج رادیویی در کانون آنتن ) گرم شدن مواد غذایی در اجاق3

  کند.   یابی پژواکی روشی است که براساس امواج صوتی بازتابیده از یک جسم مکان آن جسم را تعیین می ) مکان4

تابد. زاویه بازتـابش پرتـو بازتابیـده از     ) می2)، به آینه (1ه (تابد و پس از بازتاب از آین ) می1به آینه ( ، پرتو نوري تحت زاویهزیرمطابق شکل  -187

  ) کدام است؟2آینه (

1(( )        

2(


 
2

    

3(( )2    

4(     
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متر است. اگر این شخص فریاد بزند، اولین پژواك صـداي   640تر  ش از صخره نزدیکا شخصی بین دو صخره قائم و موازي ایستاده است و فاصله - 188

 شنود. فاصله بین دو صخره چند متر است؟  شنود و پژواك دوم را یک ثانیه پس از آن می ثانیه بعد می 4خود را 

1 (2240  2 (1440  3 (1040  4 (960  

حالـت   سـازد، درایـن   اي است که پرتو تابش با آینه می برابر زاویه 8شود،  تابش ایجاد میاي که بین پرتو تابش و پرتو باز در یک آینه تخت زاویه -189

 زاویه تابش چند درجه است؟ 

1(80    2(36    3(18    4(72    

) نسبت به پرتو تابش از 3کند. پرتو بازتاب از آینه ( ) برخورد می1پرتو نوري در امتداد نشان داده شده به آینه ( (s) توسط منبع نور زیردر شکل  -190

 چند درجه منحرف شده است؟ (s)منبع 

1(180    

2(90    

3(80    

4(100    

ضـریب   درصد کمتر از طول موج آن در خال است. تندي نور در این محـیط کـدام اسـت؟ (    40در یک محیط شفاف، طول موج یک پرتو نور،  -191

 ثابت تراوایی مغناطیسی خأل است.) گذردهی خالء و

1(
 

3

5  

    2(
 

5

3  

    3(
 

5

2  

    4(
 

2

5  

    

شـود.   درجه وارد شیشه مـی  10کند و قسمتی نیز با انحراف  تابد و قسمتی از آن بازتاب پیدا می اي می پرتو نوري از هوا به سطح یک تیغه شیشه -192

 درجه باشد، زاویه شکست چند درجه است؟ 110شکست  اگر زاویه بین پرتو بازتاب و پرتو

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

nگذرد و بین ضریب شکست سه محیط رابطـه  می n3و n2و n1پرتو نوري از سه محیط با ضریب شکست زیردر شکل  -193 n n 3 1 برقـرار   2

) بـا  3و زاویه بین پرتو در محـیط (  2) با مرز دو محیط2و زاویه بین پرتو در محیط ( 1) با مرز دو محیط1است. اگر زاویه بین پرتو در محیط (

  باشد، کدام رابطه زیر درست است؟ 3مرز دو محیط

1(    3 1 2    

2(    2 1 3    

3(    1 3 2    

4(    1 2 3    

هاي زیر مسیر  یک از شکل شوند. کدام شامل نورهاي تکفام سبز و نارنجی است که از هوا وارد یک محیط شفاف می SIدي در شکل زیر، پرتو فرو -194

  دهد؟ شکست نور را درست نشان می

  

1(  2(  3(  4 (  
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سـبک و سـنگین    مطابق شکل، موجی درون طناب سبکی در حال پیشروي است. کدام گزینه نحوه عبور و بازتـاب مـوج را از مـرز دو طنـاب     -195

  دهد؟   درستی نشان می به

  

1(  2(  3(  4 (  

چند هرتـز   Bباشد، بسامد پرتو  Aبرابر کوانتوم انرژي پرتو  B ،4نانومتر است. اگر کوانتوم انرژي پرتو  6برابر  Bو  Aاختالف طول موج پرتوهاي  -196

است؟
m

(c )
s

  83 10   

1(/  171 5 10    2( 173 10    3(/  151 5 10    4( 153 10    

/گیگاهرتز و توان تشعشع آنتن آن FM ،30بسامد یک فرستنده رادیویی  -197  44 8 وات است. در هر دقیقه چند فوتون از ایـن آنـتن گسـیل     10

e)شود؟ می / c , h e v s)     19 151 6 10 4 10    

1( 312 10    2( 292 10    3(/  291 5 10    4(/  311 5 10    

  است؟ نادرستکدام گزینه در مورد اثر فوتوالکتریک  -198

  کند.   ها تغییري نمی بشی فوتوالکترونازاي یک بسامد معین، شدت نور فرودي بر سطح فلز را افزایش دهیم، انرژي جن ) اگر به1

  کند.  ) بسامد آستانه به چشمه نور بستگی دارد و با تغییر چشمه نور، بسامد آستانه تغییر می2

  . شود ها زیادتر می هاي کوچکتر از طول موج آستانه، هرچه طول موج پرتوي مورد استفاده، کمتر شود، انرژي جنبشی فوتوالکترون ازاي طول موج ) به3

  تأثیر است.   هاي تابشی، در رخ دادن یا ندادن پدیده فوتوالکتریک بی ) تعداد فوتون4

نـانومتر   720قرار دارد، این الکترون با یک گذار، پرتویی مرئی گسیل داشته است. اگر طول موج ایـن پرتـو    nدر اتم هیدروژن الکترون در تراز  -199

  کدام است؟ nباشد. 

(R / (nm) )10 01    

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

هاي مختلف، الکترون از مدارهاي باالیی به مدارهاي پایینی منتقل شده و فوتون تابش کرده اسـت. در کـدام حالـت،     در اتم هیدروژن، در حالت -200

  ؟دفوتون تابشی کمترین انرژي را دار

n) الکترون از مدار1  nبه 4 1 .الکترون از مدار2  منتقل شود (n  nبه 5 1 .منتقل شود  

nالکترون از مدار )3  nبه 4  nالکترون از مدار )4  منتقل شود. 2  nبه 5    منتقل شود.  2

تـوان   نما می قرار داده شده است. با توجه به جهت عقربه قطب Cروي هم قرار دارند و قطب نمایی در نقطه  رباي مشابه مطابق شکل روبه دو آهن -201

  گیرد.  قرار می .....................ت قرار دهیم. جهت عقربه به صور Dاست و اگر قطب نماي دیگري را در نقطه  .....................الزاماً  Aفهمید قطب 

1(، N   

2(، N    

3(، S    

4(، S    
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  است؟ نادرستکدام گزینه  -202

  گویند.   شیب مغناطیسی میسازد،  اي که امتداد یک عقربه مغناطیسی با سطح افقی زمین می ) به زاویه1

  ) قطب شمال مغناطیسی زمین در نزدیکی قطب شمال جغرافیایی زمین قرار دارد. 2

  ) تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد.  3

عقربـه، آن   Nگیـرد، قطـب    ) بردار میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضاي پیرامون یک آهنربا در جهتی است که وقتی عقربه مغناطیسی در آن نقطه قرار مـی 4

  دهد.  جهت را نشان می

cاي با بار اگر ذره -203 50 با بردار سرعتV i j    5 53 10 2 10
 

Bدر محلی که میدان مغناطیسـی یکنواخـت    i  44 10


برقـرار اسـت    

  باشد.) می SIر حرکت کند، بزرگی نیروي مغناطیسی وارد بر ذره چند نیوتون است؟ (یکاها د

1( 44 10    2( 34 10    3( 46 10    4( 36 10    

Bسه ذره وارد میدان مغناطیسی - 204


ترتیب از راست بـه   بار این سه ذره را بهاند. کدام گزینه عالمت  اند و مسیرهایی مطابق شکل را طی کرده شده 

  چپ درست بیان کرده است؟

  ) مثبت ـ خنثی ـ منفی 1

  ) منفی ـ خنثی ـ مثبت 2

  ) مثبت ـ خنثی ـ مثبت3

  ) منفی ـ مثبت ـ منفی 4

نگام عبور ذره از میدان مغناطیسی بـین دو قطـب   شود. ه به داخل صفحه پرتاب می V، با سرعت qو بار mمطابق شکل ذره بارداري به جرم  -205

   .....................اندازه  ، عدد نشان داده شده توسط ترازو بهBآهنربا با بزرگی 

1((mg q v B) یابد.   کاهش می    

2((mg q v B) یابد.   افزایش می    

3 (qvB یابد.   کاهش می    

4 (qvB یابد.   یافزایش م  

Iجریان cm10مطابق شکل از سیمی به طول - 206 A Bگذرد. این سیم درون میدان مغناطیسی یک نواختی به بزرگی می 20 / T 2 قرار دارد  5

که جریان  ها عدد صفر را نشان دهند، درحالتی است، نیروسنج Mه ب Nکه جریان از  و به کمک چهار نیروسنج از سقف آویزان است. اگر درحالتی

 دهد؟ ها چند نیوتون را نشان می است، هر یک از نیروسنج Nبه  Mاز 

1 (5  

2 (5/2  

3 (10  

4 (20  
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در  Mیم در نقطه ، مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هریک از دو سIدو سیم موازي بسیار بلند، حامل جریان  -207

   کدام شکل درست است؟ 

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

Bدهد که شکل زیر، یک حلقه حامل جریان الکتریکی را نشان می -208 , B2 1

 
اند. کدام مورد درباره  بردارهاي میدان مغناطیسی داخل و بیرون حلقه 

  ت است؟جهت جریان الکتریکی حلقه و اندازه بردارهاي میدان درس

B) ساعتگرد،1 B1 2    

B) ساعتگرد،2 B1 2    

B) پادساعتگرد،3 B1 2    

B) پادساعتگرد،4 B1 2    

اند. اگر جریـان   ر کنار هم در یک ردیف قرار گرفتههاي آن کامالً به هم چسبیده و د ایم که حلقه اي ساخته سیملوله dبه کمک سیمی به ضخامت  -209

چنـد   (d)ایـم   باشد، قطر سیمی که بـا آن سـیملوله را سـاخته    G200ها،  و میدان مغناطیسی درون سیملوله به دور از لبه A15عبوري از سیم 

متر است؟ میلی
T m

( )
A

 
   712 10   

1 (9/0  2 (36/0  3 (18/0  4 (8/1  

 ت است؟کدام گزینه درس -210

  هاي مغناطیسی دارند.   ) مواد پارامغناطیس حوزه1

  کنند.  ) مواد دیامغناطیس در حضور میدان مغناطیسی قوي، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می2

  ) فوالد جزو مواد فرومغناطیس نرم است.  3

  شود.   رباي دائمی استفاده می ) از مواد فرومغناطیس سخت براي ساخت آهن4

از ابتداي  2)) ـ پایه یازدهم (فصل 100(تا صفحه  4) ـ فصل 77ها در جامد یونی (صفحه  از ابتداي چینش یون 3پایه دوازدهم (فصل شیمی (

 ) تا انتهاي فصل))75غذاي سالم (صفحه 

  کدام گزینه درست است؟ -211

  کیفیت مواد غذایی را کاهش داد. توان زمان ماندگاري و ها می داري مواد غذایی و خوراکی ) با حذف اکسیژن از محیط نگه1

  شود. ) با افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات، رسوب سفیدرنگی به آرامی تشکیل می2

  دهد. ها را افزایش می هاي مات و کدر، زمان ماندگاري آن هاي مایع در ظرف بندي روغن داري و بسته ) نگه3

  یمیایی از موارد مورد بررسی در ترموشیمی است.) بررسی عوامل موثر بر آهنگ یک تغییر ش4
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گیـري   سرعت واکنش را به طور چشم ......................در حالی که افزودن دو قطره محلول  ......................محلول هیدروژن پراکسید در دماي اتاق  -212

  شود. تولید می ......................دهد و گاز  افزایش می

  شود ـ پتاسیم یدید ـ هیدروژن ) تجزیه نمی2  شود ـ پتاسیم برمید ـ اکسیژن ) تجزیه نمی1

  شود ـ پتاسیم یدید ـ اکسیژن ) به کندي تجزیه می4  شود ـ پتاسیم برمید ـ هیدروژن ) به کندي تجزیه می3

  ه درست است؟) سولفات است، کدام گزینIIبا توجه به شکل زیر که مربوط به پیشرفت واکنش فلز روي با محلول مس ( -213

)
g

Cu , Zn :
mol

 64 65 (  

  

  یابد. ) با انجام این واکنش، جرم تیغه جامد به مرور افزایش می1

  پذیري فلز مس بیشتر از فلز روي است. ) واکنش2

  شود. ) انجام میIIهاي مس ( هاي روي به یون ) این واکنش با انتقال الکترون از اتم3

Znهاي ) به مرور زمان با مصرف یون4 2 شود. از شدت رنگ آبی محلول کاسته می  

Nکدام گزینه در مورد واکنش موازنه نشده -214 H (g) H (g) NH (g) 2 4 2   است؟ نادرست ،tپس از موازنه در گستره زمانی 3

1(
n(NH )

n(N H )


  3
2 4

2
    2(

[H ] [NH ]

t t

  


 
2 32

    

3(
n(NH )

R
t





3

 واکنــش 
2

      4(
[H ] [N H ]

R
t t

 
 

 
2 2 4

     واکنــش 

Aنمودار مقابل مربوط به واکنش گازي -215 B3 molاست. سرعت متوسط واکنش برحسب 2 min   کدام است؟ 1

1 (5/1  

2 (25/2  

3 (5/4  

4 (75/6  

Feسرعت عنصر تولید شده در واکنش -216 O (s) Al(s) Fe(l) Al O (s)  2 3 2 32 molبرابر با 2 s است. سـرعت متوسـط واکـنش و     11

molمصرف شده به ترتیب برابر با چند سرعت ترکیب s   است؟ 1

  2ـ  2) 4  5/0ـ  2) 3  2ـ  5/0) 2  5/0ـ  5/0) 1
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Mg(s)چه تعداد از تغییرات زیر سبب افزایش سرعت واکنش -217 H (aq) Mg (aq) H (g)   2
  شود؟ می 22

  آ) اضافه کردن آب به ظرف واکنش

  ب) افزایش دماي محلول اسید در آغاز واکنش

  پ) استفاده از پودر منیزیم به جاي نوار منیزیم

  در محلول Hت) افزایش غلظت

  ث) افزایش فشار

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

شود. سرعت متوسط تولید این گاز چند مـول   ثانیه تولید می 30لیتر گاز اکسیژن در مدت  میلی 1120استاندارد،  با تجزیه آب اکسیژنه در شرایط -218

  بر دقیقه است؟

H O (aq) H O(l) O (g) 2 2 2 22 2   

1(110    2( 25 10    3( 21
10

6
    4( 21

10
12

    

  هاي زیر است؟ مربوط به کدام یک از واکنش ،نمودار غلظت ـ زمان مقابل -219

  

1(B C A 2 3 3  

2(A B C 2 2  

3(B C A 2 2  

4(A B C 3 2 3  

  

  هاي زیر در رابطه با ترکیب شکل مقابل درست است؟ کدام عبارت -220

 
  ها و پیري زودرس دارد. آ) یک ریزمغذي سیرنشده است که نقش بازدارنگی موثري در برابر سرطان

  شود. هاي ناخواسته در بدن کاسته می ها شده و از این طریق سرعت واکنش ب) مصرف آن سبب به دام افتادن رادیکال

Cپ) فرمول شیمیایی این ترکیب H40   شاخه فرعی متیل است. 8ساختار خود داراي  بوده که در 60

  شود. مول گاز هیدروژن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می 13ت) نام این ترکیب لیکوپن بوده که هر مول از آن در واکنش با 

 ) آ ـ ب ـ پ4  ) پ ـ ت3  ) آ ـ ب ـ ت2  ) آ ـ ب1
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ثانیه اول چند برابر  10دهد، سرعت متوسط واکنش در  لیتري نشان می 10را در یک ظرف  Bو تولید ماده  Aبا توجه به شکل زیر که مصرف ماده  -221

  باشد.) مول از هر ماده می 2/0ارز  ثانیه دوم است؟ (هر گوي هم 10در  Aسرعت متوسط مصرف 

  

1 (1  2 (2  3(
2

3
    4(

4

3
    

  ؟نیسترابطه با کاهش ردپاي غذا  کدام گزینه بیانی از اصل شیمی سبز در - 222

  ) کاهش مصرف انرژي2    ) کاهش تولید زباله و پسماند1

  ) کاهش مصرف گوشت و لبنیات4  ) کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست3

X(g)با توجه به واکنش فرضی -223 Y(g) در دماهايT1وT2 )T T2  )، نمودار در کدام گزینه درست است؟1

1(  2(  

3 (  4(  

KClOواکنش تجزیه پتاسیم کلرات در اثر گرما طبق معادله موازنه نشده  -224 (s) KCl(s) O (g) 3 شود. تغییر غلظـت یکـی از    انجام می 2

/اگر سرعت متوسط واکنش در بازه زمانی انجام واکنش برابـر بـا   مواد شرکت کننده در واکنش مطابق جدول زیر است. mol s 10 باشـد،   125

  حجم ظرف چند لیتر است؟

1(
1

2
    

2 (1  

3 (2  

4 (6  

  )sزمان (  10  20  30  40  50

mol)غلظت  5  25/6  7  5/7  5/7 L ) 1  
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  گزینه مشخص شده است؟هاي درست در کدام  عبارت -225

  دار محیط زیست کاربرد دارند. دوستهاي  آ) اوره و آمونیاك به عنوان کود شیمیایی و مواد عایق گرما به عنوان پوشش

  هاي کربن مونوکسید و اکسیدهاي نیتروژن بهره برد. توان براي شناسایی آالینده سنج فروسرخ می ب) از طیف

  شود. کربنی است که به عنوان آالینده وارد هوا می ن، اوکتان تنها هیدروسوخت بنزی  پ) در اثر بازده پایین

  شود. از اگزوز خارج می SO3هاي فسیلی از سوزاندن آن در موتور خودرو، گاز ت) به دلیل وجود مقدار گوگرد در سوخت

  ) ب ـ پ ـ ت4  ) آ ـ ب ـ پ3  ) آ ـ ت2  ) آ ـ ب1

  کند؟ درستی کامل می ، متن زیر را بهداده شدههاي  رتچه تعداد از عبا -226

  » .....................هاي یونی دوتایی،  در واکنش تولید ترکیب«

  یابد.  آ) شعاع اتم فلز کاهش و شعاع اتم نافلز افزایش می

  دهد.  شود که همواره جریان الکتریسیته را از خود عبور می اي حاصل می ب) فرآورده

  طوري که عنصر فلز اکسنده و عنصر نافلز کاهنده است.  کند به یش فلز و نافلز تغییر میپ) عدد اکسا

  شود که عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون در آن با هم برابر است. اي حاصل می ت) فرآورده

   3) 4   2) 3  1) 2  ) صفر1

  ود؟ش مول از کدام ترکیب، تعداد الکترون بیشتري مبادله می 5در اثر تشکیل  -227

(Ca , Cl / ، Al ، O ، N ، Li ، H : g .mol )140 35 5 27 16 14 7 1          

  ) کلسیم کلرید4  ) آلومینیم اکسید3  ) آمونیوم اکسید2  ) لیتیم نیترید1

Zهاي پایدار تک اتمی اگر آرایش یون - 228 , Y ، X ، M2 2    بهp62درستی صورت گرفته است؟ ختم شود. در کدام گزینه مقایسه چگالی بار به 

1(Y M 2  2(Y Z 2 2  3(M X   4(Y X 2  

  گویند؟ گرماي مبادله شده در کدام واکنش را، آنتالپی فروپاشی شبکه بلور منیزیم کلرید می - 229

1(MgCl (s) Mg (s) Cl (g)  2
2 2  2(MgCl (s) Mg(s) Cl (g) 2 2  

3(MgCl (g) Mg (g) Cl (g)  2
2 2  4(MgCl (s) Mg (g) Cl (g)  2

2 2  

توانـد عـدد مربـوط بـه آنتـالپی       دهد، کدام گزینه می هاي یونی نشان می با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه را براي برخی ترکیب -230

  فروپاشی شبکه کلسیم فلوئورید باشد؟

1 (717  

2 (1012  

3 (2597  

4 (3798  

  هستند.  .....................، از جمله خواص .....................براي فلزات  .....................خاصیت  -231

  ) متنوع بودن عدد اکسایش ـ همانند رسانایی الکتریکی ـ شیمیایی  2  پذیري ـ فیزیکی   ) تمایل به تولید کاتیون ـ برخالف شکل1

  ترون ـ برخالف متنوع بودن عدد اکسایش ـ شیمیایی) تمایل به از دست دادن الک4  ) رسانایی گرمایی ـ همانند جالي فیزیکی ـ فیزیکی3

Mg2   Na   Li   

کاتیون                                                      

  آنیون                  

2965  926  1037  F  
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 درست است؟» دریاي الکترونی«کدام گزینه در مورد مدل  -232

  ) این مدل براي توجیه همه رفتارهاي فیزیکی و شیمیایی فلزها قابل استفاده است.  1

  کند.  لکترونی پیوستگی خود را حفظ میشوند، اما دریاي ا جا می هاي فلزي در دریاي الکترونی جابه ) در اثر ضربه چکش، کاتیون2

  جا شوند.   هاي موجود در اتم، آزادانه جابه ترین الکترون توانند میان سست هاي فلزي می ) با توجه به این مدل، کاتیون3

  ها با هم برابر است.   نهاي موجود در دریاي الکترونی در ساختار آ ها و الکترون ) فلزها از لحاظ الکتریکی خنثی هستند چرا که شمار کاتیون4

از فلز روي اضافه شده است. با توجه به جدول زیر، رنگ نهایی محلول کدام  گرم میلی 325، (V)موالر نمک وانادیم  025/0از محلول  mL200به -233

Znاست؟ ( : g.mol 165 شود. ؛ واکنش در هر مرحله کامل انجام میV (aq) Zn(s) Zn (aq)5 2     ( 

  ) بنفش  1

  ) آبی 2

  ) زرد3

  ) سبز  4

  دهد؟ درستی نشان می را به Cو رنگ  Bو  Aدهد، کدام گزینه نوع ماده  هاي معدنی را نشان می دانه با توجه به شکل مقابل که بازتاب نور از رنگ - 234

  

  تانیم اکسید ـ دوده ـ قرمز  ) تی1

  ) تیتانیم اکسید ـ دوده ـ سبز2

  ) دوده ـ تیتانیم اکسید ـ قرمز  3

  ) دوده ـ تیتانیم اکسید ـ سبز 4

  

  ) بیشتر است؟1) در مقایسه با واکنش (2رو، کدام کمیت در واکنش ( با توجه به نمودارهاي انرژي ـ پیشرفت واکنش روبه -235

  
  سازي در جهت رفت رژي فعال) ان2    ) گرماي آزاد شده  1

  ) سرعت واکنش  4  ها دهنده ها نسبت به واکنش ) پایداري فرآورده3

  نادرست است؟ Aبا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه در رابطه با قطعه  - 236

  هایی از جنس سرامیک هستند که فلزهاي پالتین، پاالدیم و رودیم است.   ، توريA) قطعه 1

N) گاز2 O2  خروجی از اگزوز خودروها در مجاورت قطعهAبه سرعت به گاز ،NO2 شود.  تبدیل می  

xو CO ،NOهاي  ، در خودروها براي حذف یا کاهش آالیندهA) قطعه 3 yC H شود. کار گذاشته می  

  شود.  ، منجر به افزایش کارایی آن میAدر ساخت قطعه هاي سرامیکی در مقیاس نانو  ) استفاده از مش4

 (II) (III) (IV) (V)  عدد اکسایش وانادیم

  بنفش  سبز  آبی  زرد  رنگ محلول
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در سـاعت   O3دهد. نسبت درصد حجمی گاز اي از هواي یک شهر بزرگ نشان می را در نمونه O3و NO،NO2هاي  غلظت آالینده زیرنمودار  -237

O( صبح کدام است؟ 4در ساعت  NOجمی گاز صبح به درصد ح 10 , N : g mol   116 روز، حجـم مـولی    . در ساعات مختلـف شـبانه  14

  گازهاي موجود در هوا ثابت و یکسان است.) 

  

  

1 (1  

2 (8/0  

3 (25/1  

4 (5/1  

  

  

a(Eو برگشت (Ea)سازي جهت رفت  بین انرژي فعال -238 ) روابط2) و (1( هاي براي واکنش (Ea Ea2 1 80  وa aE E
1 2

100     .برقرار اسـت

 ) چند کیلوژول است؟2باشد، آنتالپی واکنش ( kJ30) برابر با1اگر آنتالپی واکنش (

1(10    2(50    3(150    4(210    

  دهد؟ در صورت استفاده از کاتالیزگر در یک واکنش، چه تعداد از تغییرات زیر رخ می -239

  آ) افزایش آنتالپی واکنش

  سازي در جهت رفت ب) کاهش انرژي فعال

  پ) افزایش مقدار فرآورده تولید شده

  گشتسازي در جهت بر ت) افزایش انرژي فعال

  ث) افزایش پایداري فرآورده 

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

کیلومتر مسـافت   10000با توجه به جدول زیر در صورتی که در شهري یک میلیون خودرو وجود داشته باشد و هر خودرو سالیانه به طور میانگین  - 240

ها پـس از کـاربرد مبـدل     شود و مقدار آالینده ها می طی کند. استفاده از مبدل کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند درصدي جرم کل آالینده

 ها را از راست به چپ بخوانید) کاتالیستی در یک سال چند تن خواهد بود؟ (گزینه

   7200ـ  85) 1

   7500ـ  85) 2

   7200ـ  92) 3

 7500ـ  92) 4

CO  x  ها فرمول شیمیایی آالینده yC H  NO 

  کیلومتر 1ها برحسب گرم به ازاي طی  مقدار آالینده
  04/1  67/1  99/5  در غیاب مبدل

  04/0  07/0  61/0  در حضور مبدل
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )27/1/00بندي ( آزمایشی جمع آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فارسیفارسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ان عربی (ریاضی و تجربی)ان عربی (ریاضی و تجربی)زبزب

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 : کل کتابپایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 پایه یازدهم: کل کتاب و کل کتاب کار / پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کار  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  زیستزیست

 کل کتاب  شناسیشناسی  زمینزمین

 کتاب / پایه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل   فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شیمیشیمی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  حسابانحسابان

 آمار و احتمال: کل کتاب / هندسه دهم: کل کتاب  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 ازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتابپایه ی  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 کل کتاب  اقتصاداقتصاد

  پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 کتاب / پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم: کل  تاریخ تاریخ 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  جغرافیاجغرافیا

 فلسفه: کل کتاب / منطق: کل کتاب  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 کل کتاب  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  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 وب، در توانید با وارد کردن مشخصات خوداي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

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

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

  
  

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

  

  9999//1212//2222جمعه جمعه 
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     »1«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ  تجربیدفترچه نامه  پاسخ

 فارسی

  هاي دیگر عبارتنداز:  ـ معناي صحیح واژه» 3«گزینه  -1

  غم و اندوه  کربت»: 1« گزینۀ

  ها   کناره اکناف»: 2« گزینۀ

  دهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) نژاد) (پایه دواز (طباطبایی وب به هراتساهل هرات من هریوي»:4« گزینۀ

 ها بدین صورت است:  ـ معناي صحیح واژه» 1«گزینه  - 2

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه)  (طباطباییدار / ژنده: عظیم و بزرگ  رشحه: قطره، چکّه / ابرش: اسبی داراي پوست خال

  دارد.» امکان«و » تحمل«که در بیت سوم معناي  است درحالی» توشه«» 4«و » 2«، »1« گزینۀهاي  در بیت» رگب« واژةـ معناي » 3«گزینه  -3

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دهم ـ معنی واژه)  (طباطبایی

  عبارت است از:  نادرستهاي  ـ شکل صحیح واژه» 2«گزینه  -4

  وازدهم ـ ترکیبی ـ امال) ) (پایه دگزمه( هیون و شتر بزرگ»: 4« گزینۀ/ وال و نابوديز»: 3« گزینۀ/ و حیا آزرم»: 1« گزینۀ

   ـ امال) چهاردهمدرس پایه یازدهم ـ نژاد) ( (طباطبایینادرست نوشته شده است. » حرب« واژةـ » 4«گزینه  -5

  ـ امال) ترکیبینژاد) (پایه یازدهم ـ  (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» غضنفر«و » ازغ«، »طور«ـ کلمات » 1«گزینه  -6

ور ثخلد اثري من روضۀاز سیدحسن حسینی از آثار منظوم هستند و » هم صدا با حلق اسماعیل«از باذل مشهدي و » حیدري حملۀ«ـ » 1«گزینه  -7

  )نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات (طباطباییاز مجد خوافی است. 

  آه و آبگون چنبر استعاره از آسمان استعاره» دود«استعاره از مو، » رسن«، سه استعاره وجود دارد: »2« گزینۀـ در بیت » 2«گزینه  - 8

  آرا: تشخیص و استعاره  مه استعاره از معشوق / خورشید جهان»: 1« گزینۀ

  تشخیص و استعاره  باد صبا و گل رعنا»: 3« گزینۀ

  )هاي ادبی آرایهکیبی ـ ـ تر دوازدهمنژاد) (پایه  (طباطبایینشان استعاره از شراب  آب روح پرور آتش»: 4« گزینۀ

جنـاس   تنـاقض / دم و دم  افروزد استعاره از باران / باد صبا که آتش را برمی» زر«تشخیص و استعاره /  »صبا«و » سحاب«ـ » 2«گزینه  - 9

  هاي ادبی)  آرایهـ  ترکیبینژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطباییتشبیه  گل  ـ لحظه) / آتش2ـ نفس 1تام (

  بررسی ابیات:ـ » 3«گزینه  -10

  قراري کنایه از بی »نعل در آتش بودن«و  کنایه از بدبختی »روگردان شدن دولت»: «الف«کنایه: بیت 

  ي مصراع اول است. مصراع دوم در حکم تمثیلی برا»: ب«اسلوب معادله: بیت 

  مصراع دوم، دلیلی ادبی و شاعرانه براي توجیه مصراع اول است. »: ج«حسن تعلیل: بیت 

  مجاز از دست» کف»: «د«مجاز: بیت 

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایه پایه دوازدهم ـ) (93(سراسري ریاضی ـ  سربرآوردن از خاك با وجود افتادگی»: ـه«نما: بیت  متناقض

  ها: بررسی سایر گزینه شود. ـ در این بیت اسلوب معادله وجود دارد، اما ایهامی در بیت مشاهده نمی »3«گزینه  - 11

  »دهان و لب«و » گوهر و صدف«ـ تناسب » سخن ارزشمند«استعاره از » گوهر»: «1«گزینه 

  : عشق: تشخیص / چو نعلین: تشبیه»2«گزینه 

  )هاي ادبی ترکیبی ـ آرایه پایه دوازدهم ـ(کتاب همراه علوي) ( دن ـ این سنگ استعاره از دل خون به جگر کردن کنایه از غمگین کر»: 4«گزینه 

  دهم ـ درس چهاردهم ـ دستور)نژاد) (پایه دواز (طباطباییهر دو مفعول هستند. » م«و » خون جهان«، »3« گزینۀـ در بیت » 3«گزینه  -12

  اسم و صفت نیست.اشاره است نه صفت اشاره / تیره بختی: صفت + ي / این ضمیر  است/  گلیم تیره بختی/  اینـ » 1«گزینه  -13

  مسند            فعل اسنادي      نهاد                           

  وصفیسه ترکیب  آن خداوند / آن سوار / رخش بی مانند »: 2«گزینۀ 

   ترکیب اضافی چهار  زهر سنان/  شمشیرزهر / آبش/ بن چاه»: 3« گزینۀ

  ) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ دستور) گزمه( چهار ترکیب اضافی میدان خود / گردش / گرد مروارید /  صحنه میدانک»: 4« گزینۀ
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 ون آزمایشی پیشرويـ آزم تجربیدفترچه نامه  پاسخ                                                   »2«صفحه 

  اند.  صفت فاعلی از نوع» 3« گزینۀصفات  همۀـ » 3«گزینه  -14

  صفت مفعولی  صفت مطلق / خوشخوار گلرنگ، تلخ، تیز، سبک و خام»: 1« گزینۀ

  صفت مطلق   صفت مفعولی / تازه، شاد، خوش، خرّم آراسته»: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم ـ دستور)  (طباطباییصفت مطلق  وفا مهر و بی صفت مفعولی / سست محبوبی و مطبوع»: 4« گزینۀ

» سرزنش کـردن و خـرده گـرفتن   «ها در معناي  است؛ اما در سایر گزینه» داشتن دریافت کردن، نگه«گرفتن در این بیت در معناي ـ » 3«گزینه  - 15

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ دستور) گزمه( است.

  ها: ها بدل نیست و مفعول است.بررسی سایر گزینه خود در این گزینه بر خالف سایر گزینهـ » 4«گزینه  -16

  نهاد است.» تو«ه عاشق است / خود بدل از بمعشوق معطوف »: 1« گزینۀ

  نهاد است.» تو«خود بدل از »: 2«گزینۀ 

  ـ دستور)  درس چهاردهمم ـ دوازده) (پایه گزمه( نهاد است.» تو«خود بدل از »: 3«گزینۀ  

دربـارة  ، اعتقاد به گفتار اخترشناسـان  »فرّ شاهنشهی«هاي دیگر اشاره به  ـ بیت نخست در توصیف سختی جنگ ذکر شده در گزینه» 1«گزینه  -17

   نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنایی) (طباطباییهاي ملی است.  ز ویژگیآینده و سنت زمین بوسی، ا

به یکی شدن عاشق و معشـوق وادي توحیـد   » ب«یابد. در بیت  کیدي بر ترك نفس است که در وادي استغنا معنا میأت» الف«بیت ـ » 2«گزینه  -18

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت معنایی)  (طباطباییر وادي معرفت است. کیدي بأنیز ت» ج«اشاره شده است. تأکید بر شناخت در بیت 

  رهایی از نفس است. » ج«و » ب«ال و ابیات ؤـ مفهوم مشترك مصراع س» 1«گزینه  -19

  غنیمت شمردن فرصت»: الف«مورد 

  ـ قرابت معنایی)  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم (طباطباییجلوه نداشتن عارفان حقیقی »: د«مورد 

  هاست که مفهوم برعکس(مقابل) آن ارزشمندي هنر و ارزش است که در این گزینه آمده است. بیت وارونگی ارزشـ مفهوم » 4«گزینه  - 20

  دهم ـ قرابت معنایی) چهارزدهم ـ درس یا) (پایه گزمه( 

  قراري دل عاشق است.  بی» 3« گزینۀال و ؤـ مفهوم مشترك بیت س» 3«گزینه  -21

  آزار نرساندن به دیگران»: 4« گزینۀ/  نوشی قراري ناشی از شراب بی»: 2« گزینۀ/ ترك جسم »: 1« نۀگزی

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

  خوشایند بودن فنا است. » 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2«گزینه  -22

   .رسم به راحتی به فنا می»: 4« گزینۀ/  ناکامی شاعر »: 3« ینۀگز/  طلب جاودانگی از معشوق»: 1« گزینۀ

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

گیري و سرسختی وي نسبت بـه دشـمنان اسـت و در ابیـات      جویی رستم نسبت به دوستان و انتقام ـ شعر صورت سؤال بیانگر صلح» 2«گزینه  - 23

  بررسی سایر ابیات: ممدوح خود به کار برده است. دربارةن مضمونی را مرتبط نیز شاعر چنی

  اي در ما وجود ندارد.   کینه»: ب«بیت 

  )درس سیزدهم ـ قرابت معناییپایه دوازدهم ـ ) (کتاب همراه علوي(روزگار انتقام گیرنده است. »: د«بیت 

بـردن   ، از رنگ گل (معشوق) به حال عاشـق پـی  »2« ۀگزینل شده است. اما در اشاره به عمر کوتاه گ» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ در گزینه» 2«گزینه  -24

  )ـ قرابت معنایی درس چهاردهمپایه دوازدهم ـ ) (کتاب همراه علوي(است. 

  ها: بخش بودن غم عشق است. بررسی سایر گزینه لذت» 2« ۀگزینال و ؤمفهوم مشترك بیت س ـ» 2«گزینه  - 25

  وجه دیگران است.جفاي معشوق بهتر از ت»: 1«گزینه 

  شود؟ چه کسی خریدار غم می»: 3«گزینه 

  )درس یازدهم ـ قرابت معناییـ  ازدهمی) (پایه کتاب همراه علوي( نفی ریا»: 4«گزینه 

 زبان عربی

حتّـی  ») / 4«گزینـه  أن أجعل لنفسی: براي خودم قرار دهم (رد ») / 4«و » 2«هاي  ـ أوصت أستاذتی: استادم سفارش کرد (رد گزینه» 3«گزینه  -26

  درس ششم ـ ترجمه)پایه یازدهم ـ (پورمهدي) (ها)  اح: تا به موفقیت دست یابم (رد سایر گزینهأحصل علی النّج

  ») 4«و » 2«هاي  یابند (رد گزینه ینشأ العلماء الکبار: دانشمندان بزرگ پرورش می») / 1«ـ هناك: وجود دارد، است (رد گزینه » 3«گزینه  - 27

  ترجمه) ـ درس سوم دوازدهم ـ پایه (پورمهدي) (

  »)4«و » 2«هاي  رو نشوند. (رد گزینه تا با مشکالتی روبه ی ال یواجهوا مشاکل:لک») / 3«ـ ألّا یغیبوا: نباید غیبت کنند (رد گزینه » 1«گزینه  -28

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 
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     »3«صفحه                                                                        آزمون آزمایشی پیشرويـ  تجربیدفترچه نامه  پاسخ

مجـاالت  ») / 2«الحضارة اإلیرانیۀ: تمدن ایرانی (رد گزینـه  ») / 3«و » 2«هاي  د (رد گزینهاش اشاره کر ـ أشار فی مقابلته: در مصاحبه» 4«گزینه  -29

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 1«هاي گسترش آن (رد گزینه  مدها: زمینه

أسلمنا: ایمان آوردیـم (رد  ») / 2«قل: بگو (رد گزینه  ») /3«و » 1«هاي  آمنّا: ایمان آوردیم (رد گزینه») / 3«ـ قالت: گفتند (رد گزینه » 4«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 1«گزینه 

») / 4«یستلم الحجرَ: سنگ را مسح کند (رد گزینـه  ») / 3«التقی: پرهیزگار (رد گزینه ») / 1«کرد (رد گزینه  ـ کان یطوف: طواف می» 2«گزینه  -31

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«  م (رد گزینهبین النّاس: میان مرد

») / 3«هاي بلنـدي (رد گزینـه    جبال مرتفعۀ: کوه») / 3«و » 1«هاي  سازد (رد گزینه اي است که می ـ برناکل طائرٌ یبنی: برناکل پرنده» 2«گزینه  - 32

   ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پایه دوازدهم ») 4«المفترسین: شکارچیان (رد گزینه 

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

  شوند زمانی که بمیرند بیدار می»: ... 2«گزینه 

  ...غمگین نباش »: 3«گزینه 

  )ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) ( درباره همه آنچه که شنیدي با مردم صحبت نکن.»: 4«گزینه 

  )ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) (. ندک نیاز نمی را از کتاب بی ما آن اما ـ ...» 3«گزینه  -34

») / 2«بـدان: اعلـم (رد گزینـه    ») / 3«و » 1«هـاي   کوشا باش: کُن مجداً، مجتهـداً (رد گزینـه  ») / 2«ات: حیاتک (رد گزینه  ـ زندگی» 4«گزینه  -35

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ تعریب)») 3«و » 1«هاي  شکست نخواهی خورد: لن تفشل (رد گزینه

  ترجمه متن: 

شـود و   اي براي وزن اشیا است و آن نماد دادگري و برابري است و قیامت نیز روز حساب و تـرازو نامیـده مـی    قطعاً ترازو از قدیم تا االن وسیله

اش  هـاي اقتصـادي  برند با وجود اینکه یک ابزار ساده است. انسان، ترازو را بـراي آسـان کـردن کار    ها آن را باال می شعاري شده است که دادگاه

انـد کـه اطـراف آن دو     مصریان، ترازوهایی از چوب را ساختهاختراع کرد ابتدا ترازوها سنگی و ساده بودند سپس استفاده از آن گسترش یافت. 

هـاي   محاسـبه وزن کننـد و در   ها از آن استفاده مـی  است که بقال شده بندي ها درجه شد. ترازوها انواع زیادي دارند. برخی از آن کفه آویزان می

  شود و آن فقط یک کفه است.  کنیم و در آخر نوع دیجیتالی آن استفاده می ان استفاده میپسنگین از ق

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -36

  بینیم.  ترازوي دیجیتالی را بسیار در بازارها می»: 1«گزینه 

  ها عکس ترازو است و آن ساده نیست.  شعار دادگاه»: 2«گزینه 

  ها اولین کسانی بودند که ترازوها را ساختند و آن دو کفه دارد.   مصري»: 3« گزینه

  بندي شده یک کفه دارد.   کنیم و آن دو کفه دارد ولی ترازوهاي درجه هاي سنگین استفاده می قپان را براي وزن»: 4«گزینه 

  (درك متن)) 98(کنکور زبان ـ 

  ا: ه ترجمه گزینه...» دقت در محاسبه«ـ » 4«گزینه  -37

  دلیلی براي درستی خرید و فروشمان در جامعه است. »: 1«گزینه 

  از قدیم تا امروزه بوده. »: 2«گزینه 

  هاي خاص است.  مان به آن به واسطه وسیله دستیابی»: 3«گزینه 

  (درك متن)) 98(کنکور زبان ـ  بندي شده دقیق شود مگر با ترازوهاي درجه به آن دست یافته نمی»: 4«گزینه 

  ها:  ترجمه گزینه...» اگر ترازو نبود«ـ » 3«ینه گز -38

  شد.  ستم و دشمنی بسیار آشکار می»: 1«گزینه 

  رفت.  خرید و فروش میان مردم از بین می یآسان»: 2«گزینه 

  آمد.  وجود می ها مشکالت بسیاري به براي دادگاه»: 3«گزینه 

  (درك متن) ) 98بان ـ (کنکور ز .یافتیم به سختی به وزن اشیا دست می»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  - 39

  دهد.  قطعاً خدا به عدالت دستور می»: 1«گزینه 

  درستی کیل و میزان را تمام بدهید.   به»: 2«گزینه 

  تر است.  دادگري کنید که آن به پرهیزگاري نزدیک»: 3«گزینه 

  (درك متن) ) 98(کنکور زبان ـ بیند.  اي کار نیک بکند، آن را می قدر ذره پس هر کس به»: 4«گزینه 
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  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -40

  الیه است.)  نیست (ها مضاف ها مفعوله ضمیر»: 1«گزینه 

  یستنها مصدره توسع / مفعوله ضمیر مصدره توسیع»: 3«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98ـ  زبان (کنکورللغائبۀ  للمخاطب»: 4«گزینه 

 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -41

  خ د م »س خ م«حروفه األصلیۀ »: 2«گزینه 

  تفعالعلی وزن اس علی وزن افتعال»: 3«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98ـ  کنکور زبان( من وزن استفعل من وزن افتعل»: 4«گزینه 

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

  جمع سالم للمذکّر جمع مکسر»: 2«گزینه 

  ب ق ل حروفه األصلیۀ: ق ل و»: 3«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)98ـ  کنکور زبان(للداللۀ علی الحرفۀ  علی اآللۀ للداللۀ»: 4«گزینه 

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

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  ان بست: به او قول داد که چیزي را انجام دهد.  پیم»: 1«گزینه 

  یابیم.  مدرك: بعد از پایان درس به آن دست می»: 2«گزینه 

  زند (درست آن: الضائر) سخت: او کسی است که پیوسته به ما آسیب می»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (واژگان ـ ترکیبی) آشکار گشت و روشن شد  :آشکار شد»: 4«گزینه 

  ها: بررسی سایر گزینه آمده است. »باید بروند«به شکل فعل مجزوم و با ترجمه » 1«نظور سوال پیدا کردن الم امر است که در گزینه مـ » 1«گزینه  -45

  دهد. می» براي اینکه بروند«الم ناصبه آمده و معناي آن »: 2«گزینه 

  ) ـ درس ششم ـ قواعدپایه یازدهم ) (98سراسري تجربی (الم جارة آمده است. »: 4«و » 3«هاي  گزینه

 ال تیأسوا: نا امید نشوید.فهماند که فعل نهی در انتهاي جمله آمده است و باید مجزوم شود.  میما در اینجا معناي جمله به ـ » 1«گزینه  -46

  ) پایه یازدهم ـ درس ششم ـ قواعد) (98سراسري ریاضی خارج (

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) ي آن را التزامی کرده: سود برساند. بر سر ینفع آمده که معنا» لـ«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -47

  شود.   ها اسلوب حصر دیده می ـ در این گزینه مستثنی منه ذکر شده پس حصر وجود ندارد. در سایر گزینه» 2«گزینه  - 48

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

  کنیم:  استفاده می» لن«ردن فعل آینده (مستقبل) از ـ براي منفی ک» 2«گزینه  -49

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) لن أشرح  سأشرح

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -50

  ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)  (پورمهدي) (پایه یازدهمحکم کند »: 4«گزینه نپرسیدم / »: 2«گزینه /  بشنود»: 1«گزینه 

 دین و زندگی 

اگر کسی بایدها و » جهنم و اهللا ال یهدي القوم الظالمین رام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نا«مطابق با آیه شریفه  ـ» 4«گزینه  - 51

فانهار به فی «عاقبتش ورود به آتش دوزخ است » هار اسس بنیانه علی شفا جرف« ورات خدا اعتماد نکندتگیرد و به دسنبایدهاي الهی را جدي ن

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري( »و اهللا ال یهدي القوم الظالمین«ماند  الهی محروم می )راهنمایی(و از هدایت » نار جهنم

اي کـه دیگـر)    امنیت تبدیل کند (به گونه یشرکون بی شیئا: ترسشان را بهال عبدوننیلیبدلنهم من بعد خوفهم امنا ی«عبارت قرآنی  ـ» 1«گزینه  - 52

  چنین فراهم شدن زمینه رشد و کمال با بندگی خدا اشاره دارد. به ترتیب به امنیت کامل و هم» مرا بپرستند و به من شرك نورزند

  زدهم ـ درس نهم)یا(آقاصالح) (پایه 

رود شتابان فرمـان   دارشان می  که زمام باطلیاین جهت که آنان در راه به «فرماید:  در مورد عامل پیروزي شامیان می )عامام علی ( ـ» 2«گزینه  -53

اي  براي دین خود  بگریند دستهدو دسته  ندر حکومتشا«چنین ایشان فرمودند:  هم» کنید. اعتنایی و کندي می برند و شما در حق من بی او را می

  »اند. سیدهاي براي دنیاي خود که به آن نر اند و دسته که آن را از دست داده

  م)هفتازدهم ـ درس ی) (پایه ناصري(

نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونـه و بـه    ]قرآن[تر از آن  تر و فراوان یی رایجنزد مردم آن زمان کاال«امام علی (ع) فرمودند:  ـ» 1«گزینه  -54

  »ها است. دهنده دانش آن دادن و حکم کردنشان نشان رنظ اند که آنان«فرمودند:  بیتچنین ایشان درباره اهل  هم» نفع دنیاطلبان معنایش کنند

  ازدهم ـ درس هشتم)ی(آقاصالح) (پایه 
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الذین ال یعلمـون:  و ون مقل هل یستوي الذین یعل«کند  را به شیوه استفهام انکاري بیان می انیان و نادانابرابري دانعدم قرآن کریم  ـ» 4«گزینه  -55

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)» ؟دانند ند و کسانی که نمیدان بگو آیا مساوي هستند کسانی که می

را یـادآور  » ان اهللا سـمیع علـیم  «و در مقابـل آن  » لم یک مغیرا نعمـۀ «کند  ها را از خداوند نفی می قرآن کریم تغییر ابتدایی نعمت ـ» 1«گزینه  -56

  ازدهم ـ درس نهم)ی(ناصري) (پایه  شود. می

امیه شراب و قمار در  با روي کارآمدن بنی »فیهما اثم کبیر و و منافع للناس«فرماید  بیهوده است که قرآن درباره آن میقمار یک کار  ـ» 1«گزینه  -57

  »و ساء سبیال ۀو ال تقربوا الزنی انه کان فاحش« :ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده (زنا) آنان رواج پیدا کرد دربار

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

داري امام عصر (عج) به هنگام ظهور یکی از عوامل موثر در شناخت و محبت به امام زمان (عج) و از بـین   آشنایی با شیوه حکومت ـ» 4«گزینه  -58

مالقات کند والیت  ونی مورد رضایت اهر کس دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلما«فرمایند:  ها است. رسول خدا (ص) می رفتن تردید

   ازدهم ـ درس نهم)ی(آقاصالح) (پایه » و محبت امام عصر (عج) را بپذیرد.

یکی از مصادیق عدم رعایـت عـدالت اقتصـادي تکـذیب      .بیانگر معیار عدالت محوري است» لیقوم الناس بالقسط«عبارت قرآنی  ـ» 4«گزینه  - 59

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس نهم) کنند. رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی ود میکنندگان دین هستند که یتیمان را از خ

خداونـد  » افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهللا شیئا و سیجزي اهللا الشـاکرین «مطابق با آیه  ـ» 3«گزینه  -60

ـ شـاکران  دهد و  لمانان هشدار میسپس از رحلت رسول خدا (ص) به مدر مورد رسوخ جاهلیت در اعمال مردم  ی را سپاسـگزاران نعمـت   حقیق

  ) (پایه یازدهم ـ درس هفتم)ناصري(داند.  رسالت می

تکثیر و کپـی  گیرد. اگر تولید کننده یک اثر  یک اثر تعلق می هاي از حقوقی است که به پدیدآورند رایت مجموعه ، حق تکثیر یا کپیحق نشر ـ» 2«گزینه  -61

  (آقاصالح) (پایه دوازدهمـ  درس هشتم)نیز حرام است.  يو استفاده از این آثار تکثیر خریدتکثیر آن حرام است.  ،از آن اثر را جایز نداند

نـدگی در آخـرت   ها را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و آنـان را بـا ز   دعوت به توحید، افق نگاه انسان کناررسول خدا (ص) در  ـ» 2«گزینه  -62

اي مـردم بگوییـد   « :فرماینـد  رسول خدا می» من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم«فرماید:  آشنا کرد قرآن کریم می

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)» تا رستگار شوید. (اقرار به وحدانیت خدا)نیست  اهللامعبودي جز 

کنند پس وظیفه ما ایـن اسـت کـه بـه      ببینند آنان چه می تا نگرند، ) هم اکنون ناظر بر ما هستند و به پیروان خود میاهل بیت (ع ـ» 2«گزینه  -63

یم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست بلکه اسم باید با عمـل صـالح   بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشواي زندگی کنیم که سبب  گونه

  ازدهم ـ درس هشتم)ی(آقاصالح) (پایه  »مایه زینت ما باشید نه مایه زشتی ما«فرمایند:  امام صادق (ع) می .آنان شویم همراه باشد تا پیرو حقیقی

حاکی از دعوت قـرآن  » یاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاًآو من «در انتهاي آیه » یات لقوم یتفکرونان فی ذلک آل«وجود عبارت  ـ» 1«گزینه  -64

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس نهم). به تفکر و تعقل است

(نه سالیق) هاي  با ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) به شرایط مناسب براي جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض ـ» 1«گزینه  -65

  یث خودداري کردند. (معلول)شخصی (علت) به جعل یا تحریف حدیث پرداختند (معلول) یا به نفع حاکمان ستمگر (علت) از نقل برخی احاد

  ) (پایه یازدهم ـ درس هفتم)ناصري(

هـ .  329هـ . ق امامت امام مهدي (عج) آغاز شد. غیبت صغري ایشان تا سال  260پس از شهادت امام حسن عسگري (ع) در سال  ـ» 4«گزینه  -66

اي نوشـت و فرمـود بـه فرمـان      (عج) براي ایشان نامـه (نه عام) ایشان امام عصر  شت آخرین نایب خاصذق طول کشید. شش روز مانده به درگ

  ازدهم ـ درس نهم)ی(آقاصالح) (پایه خداوند پس از وي جانشینی نیست. 

هاي  جایی که ایمان داریم این قوانین فرمان ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است اما از آن در تمدن جدید بسیاري از عادت ـ» 4«گزینه  -67

شویم. (علت) در این صورت هم زمینه را براي آگاهی دیگـران نسـبت بـه اسـالم فـراهم       اد به نفس باال و توکل به وارد عمل میخداست با اعتم

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)ناصري(کنیم.  نماییم و هم از اسالممان در صحنه عمل و زندگی دفاع می می

هاي احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداري پدیدآمد. ائمـه اطهـار بـه     تلفی در زمینههاي مخ هاي اسالمی سوال با گسترش سرزمین ـ» 1«گزینه  - 68

  کردند. علم الهی خود درباره همه این مسائل اظهار نظر می برگیري و با حضور سازنده و فعال با تکیه  گوشهدور از انزوا و 

  ازدهم ـ درس هشتم)ی(آقاصالح) (پایه 

اي که تفکر اسالم راستین باقی بماند. هم تدریج بناي  گزیدند به گونه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی امامان شیوه مبارزه ـ» 1«گزینه  -69

  هاي آینده معرفی گردد.   عباس سست شود و هم روش زندگی امامان (ع) به نسل امیه و بنی ظلم و جور بنی

  ) (پایه یازدهم ـ درس هشتم)ناصري(

دهنـد. از   ها را اسوه قرار می هاي برجسته جامعه هستند و آن عموم مردم در اعتقادات و عمل خود دنبال روي شخصیتجا که  از آن ـ» 3«گزینه  -70

کردند افرادي را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند بـه جایگـاه    این رو حاکمان وقت در زمان ائمه اطهار (ع) تالش می

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس هفتم)راهنماي مردم معرفی کنند.  ا راه برجسته برسانند و آن
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در پاسـخ بـه    چنین محمد(ص) همحضرت به رستم گفت: پایه [دین اسالم] آن دو چیز است: گواهی به یگانگی خدا و رسالت  زهره ـ» 4«گزینه  -71

ما عقیده داریم که باید امـر خداونـد را در   «وران معرفی کرد فرمود:  جایگاه کشاورزان و پیشه ءرستم که سنت رایج در ایران را عدم امکان ارتقا

   »اند و همه با هم برادر و برابرند. طبقات رعایت کنیم همه مردم از یک پدر و مادر آفریده شدهمورد همه 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)ناصري(

براي عمل به ایـن روایـت   » کار حالل است و آن کسب ءدارد که نه جز ءت (توحید عملی) ده جزدعبا«فرماید:  رسول خدا (ص) می ـ» 3«گزینه  - 72

  شود مانند تولید کاال با کیفیت پایین و فریبکاري در معامله خودداري کنیم. باید از همه اموري که سبب ناپاك شدن روزي ما می

  (آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

معیارهاي اسالمی است. از این رو الزم است  ساي براسا ت و تالش او در ایجاد جامعهرکلمان، مشاهاي یک انسان مس از جمله برنامه ـ» 2«گزینه  -73

هـا در جامعـه    اند بشناسیم و بـراي تحقـق هـر چـه بهتـر آن      ابتدا معیارهاي یک تمدن اسالمی را که قرآن کریم و پیشوایان به ما معرفی کرده

  هم ـ درس نهم)) (پایه دوازدناصري(ریزي و تالش کنیم.  برنامه

مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عج) این فایده را دارد که اگر ماجراجویان فریبکاري بخواهند خود را مهـدي موعـود معرفـی     ـ» 3«گزینه  -74

ـ  حضرت فاطمه (س) اسـت. شوند و اهل سنت معتقدند که امام مهدي (عج) از نسل پیامبر اکرم (ص) و  کنند به زودي شناخته می ه دقت شـود ک

  صحیح است اما سوال اعتقاد مربوط به پدر و مادر امام زمان (عج) را خواسته است. 4و  2بخش دوم گزینه 

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس نهم)

محرم و نامحرم رعایت شود. دقت شود که صله رحم میان رطی که احکام دین مانند روابط ششرکت در مجالس شادي جایز است به  ـ» 4«گزینه  -75

بند و باري و شهوت را تقویت و تحریک نکنـد و مناسـب    استفاده از موسیقی در صورتی که بی .است نه شرط جوازاب حببلیغ دین شرط استو ت

هاي فرهنگی جایز است اما این مورد شرط جـایز بـودن    لعب نباشد حالل است. دقت شود که اگر چه استفاده از موسیقی در برنامه و مجالس لهو

  لح) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم)(آقاصانیست. 

 زبان انگلیسی

  آموزان خیلی خوب تدریس نشده بود.   ـ نتیجه آزمون نشان داد که به برخی از دانش» 2«گزینه  -76

آموزان قبل از آزمون تحت آموزش قرار گرفته بودند و چون آزمون مربوط به زمان گذشته بود، این آموزش بـه زمـانی قبـل از آن     توضیح: دانش

  شود باید از زمان ماضی بعید مجهول استفاده شود.  ها تدریس می کنند بلکه به آن آموزان تدریس نمی ضی بعید) ربط دارد. از آنجایی که دانش(ما

  مر) درس سوم ـ گراپایه دوازدهم ـ (معتمدي) (

  پروژه مشکل مسکن در شهرمان را حل خواهد کرد.  هاي جدید بسیاري در سال آینده ساخته شوند. ما امیدواریم این  ـ قرار است خانه» 3«گزینه  -77

ها  باشد. چون خانه می» 3«و » 1«هاي  شود پس پاسخ مورد نظر بین گزینه مربوط می (next year)به زمان آینده  be going toتوضیح: ساختار 

   درس سوم ـ گرامر)پایه دوازدهم ـ (معتمدي) (بزنیم. را عالمت » 3«یعنی گزینه  (to be + p.p)شوند باید ساختار مجهول  سازند بلکه ساخته می نمی

  توان به محض اینکه کاري گیر بیاوري به بانک پس داد.  ـ پولی که به تو قرض داده شد را می» 1«گزینه  -78

م مجهول شود باید به فر دهد بلکه پس داده می باشد و چون پول خودش پس نمی می money(پس دادن)  give backتوضیح: فاعل فعل مرکب 

دهیـد بلکـه بـه     باشد و چون در این تست شما به کسی پول قرض نمی می you(قرض دادن)  lendفاعل فعل »). 2«و » 1«هاي  کار رود (گزینه به

   درس سوم ـ گرامر)دهم ـ دوازپایه (معتمدي) (شما قرض داده شده باید به فرم مجهول استفاده شود. 

  » بله، من در ژاپن یاد گرفتم که چطور آن را صحبت کنم.» «کنی؟ بت میآیا به زبان ژاپنی صح«ـ » 3«گزینه  - 79

باید مصـدر معلـوم (گزینـه     (it)بعد از آن آمده  speakشود. چون مفعول  استفاده می toتوضیح: بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله مصدر با 

  )پایه یازدهم ـ درس سوم ـ گرامر(معتمدي) (را عالمت بزنیم. ») 3«

  کنند.  ها عمرشان را هم در آب شیرین و هم در آب شور سپري می هستند از این لحاظ که آن فردي منحصربههاي  ها ماهی ـ سالمون» 4« گزینه -80

  درس سوم ـ واژگان) پایه یازدهم ـ مدي) ((معت

  هاي صوتی ضروري بودند.   فاقد اندامها ناموفق بودند چون این جانوران  اولیه براي آموزش صحبت کردن به شامپانزه هاي تالشـ » 4«گزینه  -81

  ها ) تالش4  ) نتایج3  ها ) موارد، نمونه2  ) رسومات1

  درس سوم ـ واژگان) پایه یازدهم ـ مدي) ((معت

  کند.  ها را احاطه می که آن اقتصادينظر از وضعیت  ها احترام گذاشت صرف ـ کودکان حقوقی دارند که باید به آن» 1«گزینه  -82

  ) هولناك4  ) سابق3  ق، صادقانه) صاد2  ) اقتصادي1

  درس سوم ـ واژگان) پایه یازدهم ـ مدي) ((معت

  هاي تمیزتر ـ از چوب به سوي گاز طبیعی حرکت کرده است.  به سمت سوخت تدریجاًـ یک متخصص اخیراً متذکر شد که جهان » 2«گزینه  -83

  خالقی) به لحاظ ا4  اي دهنده ) به طرز تکان3  ) تدریجا2ً  ) به لحاظ شیمیایی1

  درس سوم ـ واژگان) پایه دوازدهم ـ مدي) ((معت
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  دهند که دلیل اصلی دروغگویی افراد اجتناب از مجازات است. ـ مطالعات نشان می» 1«گزینه  - 84

  ) متنوع، مختلف4  ) جداگانه3  ) کاربردي2  ) اصلی، عمده1

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

  گوسفندان مراقبت کند.  گلهگیرد از  گوید که یاد می ن خوك کوچکی را میداستا» نوزاد«ـ فیلم » 3«گزینه  -85

  ) پر4  ) گله، ازدحام3  ) ورقه2  ) حاشیه1

  درس سوم ـ واژگان)پایه دوازدهم ـ عتمدي) ((م

هـا   کنیم تا ببینیم آیا آن ا وجود دارد و ما هر روز آن را چک میم اي با تعدادي تخم داخل آن در یک درخت بیرون پنجره ـ النه پرنده» 2«گزینه  - 86

  . اند به جوجه تبدیل شده

    ) به جوجه تبدیل شدن، از تخم درآمدن2    ) هشدار دادن1

  ) کاهش دادن  4    ) هدردادن3

  درس سوم ـ واژگان) پایه دوازدهم ـ مدي) ((معت

  دهند.  خاطر بیاید را افزایش می عدها بهاین که مطلبی ب احتمالـ روانشناسان معتقدند که انواع خاصی از فرآیندهاي فکري » 4«گزینه  -87

  ) احتمال4  ) برابري3  ) تحویل2  ) همکاري1

  درس سوم ـ واژگان)پایه دوازدهم ـ مدي) ((معت

  کلوزتست:  

 پـردازد. بنـزین هـم    و بخش دوم به گاز به عنوان یک سوخت می مادهشود، بخش اول به گاز به عنوان حالتی از  این مقاله به دو بخش تقسیم می

خودشـان را دارنـد.    جداگانهدر این مقاله، مقاالت  ذکر شدهدر آمریکاي شمالی. بسیاري از گازهاي  مخصوصاً شود، یاد می» گاز«مکرراً به عنوان 

   )91انسانی ـ سراسري (

  ـ » 4«گزینه  -88

  ) ماده4  ) نیرو، اجبار3  ) حجم، شدت صدا2  ) فشار1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -89

    ) مشاهده کردن4  ) توصیف کردن، شرح دادن3  ) مرتب کردن2  کردن ) یاد کردن، اشاره1

  (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  - 90

  ) به دقت4  با غرور) 3  ) مخصوصا2ً  عمومیطور  ) به1

  (کلوزتست)

  ـ » 4«گزینه  -91

  مرجعی است که با عبارت وصفی مجهول توصیف شده است.  gasesفعل اصلی و  haveتوضیح: 

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -92

  ) مستقیم، رك4  ) باستانی، قدیمی3  ) خصوصی2  ) جداگانه1

  (کلوزتست)

  ترجمه متن اول: 

اند این است که ما توانایی همکاري با یکدیگر و کار کردن در گروه  هاي موفق و مسلطی در جهان شده ها چنین گونه یکی از دالیلی که چرا انسان

از اهداف تشکیل شوند، برخی غیررسمی مانند جمع دوستان و برخی دیگر رسمی مانند یک اي  ها ممکن است براي انواع گسترده را داریم. گروه

کنند. یک کمیته ممکن اسـت یـک رئـیس، یـک منشـی و یـک        هاي رسمی اغلب قوانین دقیقی درباره روال کار وضع می کمیته هستند. گروه

واهد داشت. بعد از جلسه گزارش رسمی درباره آنچه اتفاق افتاد تنظـیم  دار را منصوب کند. گروه در مورد نحوه اداره یک جلسه قوانینی خ خزانه

گونه، مانند یک شرکت تجاري، دستور کاري دارند که در آن ارتباطات با قـوانین   هاي این خواهد شد و بین اعضا توزیع خواهد گردید. برخی گروه

ها را به شخص زیردست انتقال دهد. افراد در سلسـله مراتـب بـا    انطباق دارند، یک شخص ممکن است از مافوقش دستور بگیرد و سپس دستور

تر از روابط بـین دو   افراد مافوق، زیردستان و افراد هم سطح خود ارتباط خواهند داشت. حتی در یک گروه غیررسمی، ارتباطات همیشه پیچیده

ست یا ساکت بمانند و هیچ چیز نگویند یـا اینکـه ممکـن    ها ممکن ا فرد است. برخی افراد زمانی که در گروه هستند بسیار مضطرب هستند، آن

است شروع به صحبت کنند و هرگز نخواهند دست از حرف زدن بردارند. براي خوب کار کردن در یک گروه، شما باید یاد بگیرید که گوش کنیـد  

ر گروه آماده باشید. هـیچ گروهـی اگـر اعضـایش     و همچنین صحبت کنید و باید براي تغییر عقیده یا توافق براي همکاري با سایر افراد حاضر د

  )89ریاضی ـ سراسري (خودخواه و لجباز باشند خوب کار نخواهد کرد. 
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    هاي رسمی و غیررسمی گروه ـ بهترین عنوان براي متن چیست؟» 2«گزینه  - 93

  ) روابط انسانی در گروه4  هاي غالب ) ارتباطات گونه3   ) رازهاي زندگی اجتماعی1

  (درك مطلب) 

  اشاره دارد. ارتباطبه  3در پاراگراف  itـ کلمه » 3«زینه گ -94

  ) گروه غیررسمی4  ) فرد2  ) گروه رسمی1

  (درك مطلب) 

  دارد. دقیقترین معنا را به  در پاراگراف دوم نزدیک strictـ کلمه » 2«گزینه  - 95

  ) خصوصی4  نقص ) عالی، بی3  ) صحیح1

  (درك مطلب) 

  هاي رسمی طبق قوانین خاصی با یکدیگر همکاري دارند. اعضاي گروه چیست؟ـ ایده اصلی پاراگراف دوم » 4«گزینه  -96

  .اي را برگزار کنند که چطور جلسه ) افراد باید یاد بگیرند1

  .شوند میاي دقیق به افراد داده  ها، دستورها به شیوه ) در شرکت2

  .مقامات مافوق خود ارتباط دارند هاي رسمی، افراد فقط با ) در گروه3

  طلب) (درك م

  ترجمه متن دوم: 

توانند به گذشته خود پی ببرند. ایـن واژه از دو کلمـه    ها می شود که از طریق آن انسان شناسی نامی است که به یکی از علومی اطالق می باستان

پـذیر اسـت،    امکـان  هـا  شناسی یادگرفتن مطالبی در مورد انسـان  مشتق شده است. از طریق باستان» مطالعه چیزهاي قدیمی«یونانی به معنی 

شناس به اشیائی که این افراد درست  زیستند. یک باستان ها چیزي به ما بگویند، می هایی که قبل از اینکه تاریخی نوشته شود تا درباره آن انسان

کردنـد. بسـیاري از    گی مـی ها دریابد که مردم آن زمان چگونه بودند و چطور زنـد  کند و سعی دارد از آن جا گذاشتند نگاه می کردند و از خود به

شوند. بقایاي شهرهایشان تقریبـاً همیشـه    اند انجام می شود این افراد زندگی کرده شناسی با حفر زمین در جاهایی که تصور می کشفیات باستان

مـدفون   گشـت کـه شـهر قـدیمی را در زیـر خـود       شد شهر جدیدي اغلب بر روي آن بنا می زیرزمین هستند، چون وقتی یک شهر ویران می

ها پیش از آغـاز   شناسی ماقبل تاریخ مطالعه انسان شدند. باستان هایی از خاك و زباله بر روي بقایاي قدیمی انباشته می تدریج الیه ساخت. به می

ـ  هاي انسـان  هایی از فعالیت شود. همچنین ممکن است نشانه هاي خیلی دقیق انجام می وسیله حفاري نگارش تاریخ است. این امر به اي ماقبـل  ه

هاي پرشده. ممکن اسـت از اشـیائی ماننـد     ها و عالئمی از گودال تاریخ که بر روي زمین قابل رؤیت هستند وجود داشته باشد، مانند خاکبرداري

  اند مطالبی نیز فراگرفت.  ابزارهاي چخماقی که از سطح زمین برداشته شده

  علم پی بردن به زندگی مردم در گذشته است. ست؟شناسی ا یک بهترین تعریف براي باستان ـ کدام» 4«گزینه  - 97

  .ته شده در مورد وقایع گذشته است) مطالب نوش1

  .کردند است که در یونان زندگی می) تاریخچه افرادي 2

  .کردند است مردم در گذشته درست می) علم فراگیري آنچه 3

  (درك مطلب) 

  دارد.   (آمدن) comesترین معنی را به واژه  زدیک(مشتق شدن) در پاراگراف اول ن derivesـ واژه » 1«گزینه  -98

2 (explores (کاوش کردن)  3 (gets به)  4  )  آوردندست (operates   (کارکردن)  

  (درك مطلب) 

  شوند.   انجام می حفاري زمینشناسی با  ـ طبق متن بسیاري از کشفیات باستان» 1«گزینه  -99

  ) مطالعه زبان یونانی2

  قدیمی وجود دارنداهایی که اشیاء ) یافتن ج3

  کردند که مردم در گذشته درست می) نگاه کردن به چیزهایی 4

  (درك مطلب) 

  شد. شد یک شهر جدید روي آن ساخته می وقتی شهري ویران میـ بقایاي شهرها همیشه زیرزمین هستند چون » 3«گزینه  - 100

  کردند که مردم در آنجا زندگی می) تقریباً در جاهایی بودند 1

  کرد قدیمی را زیر خود مدفون می شده شهر یران) یک شهر و2

  پوشاندند اي شهرهاي قدیمی را میکردند و بقای هایی از خاك و زباله حرکت می ) الیه4

   (درك مطلب)
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 شناسی   زمین

خوردگی و موقعیـت   ها و چین ها، وضعیت شکستگی ها، روابط سنی آن شناسی جنس و پراکندگی سطحی سنگ هاي زمین ـ در نقشه» 2«گزینه  -101

  شناسی) فصل هفتم ـ نقشه زمینپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلشود.  کانسار نمایش داده می

  باشد.  فت و گاز و منبع اقتصادي کپه داغ، ذخایر عظیم گاز میـ منبع اقتصادي پهنه زاگرس، ذخایر ن» 3«گزینه  -102

  ساختی)  هاي زمین فصل هفتم ـ پهنه پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

  فصل هفتم ـ مشخصات زمین ساخت ایران)  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلـ پهنه البرز از دو بخش شرقی و غربی تشکیل شده است. » 1«گزینه  - 103

  فصل هفتم ـ منابع معدنی ایران) پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلبار در فالت ایران صورت گرفت.  خراج و استفاده از فلزات براي اولینـ است» 4«گزینه  -104

  قرار دارند.   دخترهایی هستند که در امتداد نوار ارومیه ـ  هاي آتشفشانی جوان در دوره کواترنري در ایران آتشفشان ـ بیشتر فعالیت» 2«گزینه  - 105

  هاي ایران) فصل هفتم ـ آتشفشان پایه یازدهم ـزاده) ( فضل(ا

  هاي آذرین وجود دارد.   هاي ایران مرکزي و شرق و جنوب شرق ایران و سهند ـ بزمان (ارومیه ـ دختر) سنگ ـ در پهنه» 3«گزینه  -106

  فصل هفتم ـ زمین ساخت ایران)  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

 دهد.   ها فعالیت پوسته ایران زمین را نشان می هاي متعددي است وجود این گسل داراي گسلـ پوسته ایران زمین » 2«گزینه  - 107

  هاي اصلی ایران)  فصل هفتم ـ گسل پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

که جامعه محلی رشد و رونق اقتصـادي و فرهنگـی داشـته باشـد. ژئوتوریسـم توجـه اصـلی بـه میـراث           شود باعث می پاركـ ژئو» 4«گزینه  -108

  دهد. شناسی را مورد بررسی قرار می فولوژي، زمین ریختروجان سروکار دارد. ژئوم هاي طبیعت بی شناختی است. اکوتوریسم با جاذبه زمین

  فصل هفتم ـ ژئوپارك) پایه یازدهم ـ(زاده)  (افضل

ـ  » 4«گزینه  -109 دختر) است و زمین درز تتیس جـوان بـا ایـن     ـ فرورانش تتیس نوین (جوان) به زیر ایران مرکزي در پهنه سهند ـ بزمان (ارومیه 

  زاده) (پایه یازدهم ـ فصل هفتم ـ پهنه سهند و بزمان) (افضلپهنه مجاورت دارد. 

  هاي ایران) زاده) (پایه یازدهم ـ فصل هفتم ـ گسل (افضلـ گسل بزرگ کویر ایران مرکزي درونه است. » 2«گزینه  -110

معادنی مانند منیزیت ـ مس در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی دریـاي عمـان بـه زیـر ایـران در        ـ در پهنه شرق و جنوب شرق ایران» 4«گزینه  -111

   زاده) (پایه یازدهم ـ فصل هفتم ـ منابع اقتصادي ایران) (افضلاند.  منطقه مکران پدید آمده

هاي سطح زمین را پر کـرده   اند. آب فرورفتگی وجود آورده ها با یکدیگر ترکیب شده و آب را به ـ بخشی از گازهاي خروجی آتشفشان» 1«گزینه  -112

  )فواید آتشفشانـ  ششمزاده) (پایه یازدهم ـ فصل  (افضلها شده است.  است و باعث ایجاد اقیانوس

لـرزه بـا شـدت شـدید مشـاهده       تغییرات آب چاه و چشمه در زمـین  شود. لرزه با شدت قوي دیده می هاي کوچک در زمین ـ لغزش» 2«گزینه  -113

   زاده) (پایه یازدهم ـ فصل ششم ـ مرکالی) (افضللرزه با شدت ضعیف است.  دت زمان لرزش مربوط به زمینشود. م می

 میلیون سال پیش ورقه عربستان به ایران برخورد کرد و اقیانوس تتیس بسته شد.  65ـ حدود » 2«گزینه  - 114

  زاده) (پایه یازدهم ـ فصل هفتم ـ تاریخچه ایران)  (افضل

 باشند قدرت تخریب بیشتري دارند.   واج بیرونی (سطحی) که شامل امواج ریلی و الو میـ ام» 4«گزینه  -115

  لرزه)  زاده) (پایه یازدهم ـ فصل ششم ـ زمین (افضل

  زاده) (پایه یازدهم ـ فصل هفتم ـ زمین گردشگري)  (افضلـ گل فشان مربوط به چابهار و دره ستارگان در قشم است. » 1«گزینه  - 116

 باشد.  بع اقتصادي پهنه کپه داغ (گاز) و سهند ـ بزمان (فلز) و ایران مرکزي (آهن) میـ من» 3« گزینه -117

  زاده) (پایه یازدهم ـ فصل هفتم ـ منابع اقتصادي)  (افضل

  ه) لرز فصل ششم ـ بزرگی زمینپایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلیابد.  ر شدن از مرکز سطحی زمین لرزه کاهش میوـ شدت زلزله با د» 4«گزینه  -118

  )خوردگی چینفصل ششم ـ پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضلباشد.  کره می خوردگی بخشی از سنگ هاي البرز و زاگرس حاصل چین ـ رشته کوه» 2«گزینه  -119

 ترین میدان نفتی ایران، میدان اهواز است که در رده سومین میدان نفتی عظیم جهان قرار دارد.   ـ بزرگ» 4«گزینه  -120

  فصل هفتم ـ ذخایر نفت و گاز ایران) یازدهم ـ پایه زاده) ( (افضل

  ریاضیات

  ـ » 4«گزینه  -121

( )
f (x) x x x x (x )(x ) x

32 23 24 99 8 33 11 3 3 11
                      

  یکنوایی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

]هاي ـ تابع در فاصله  »2«گزینه  -122 , ) , ( , ] 3 ]صعودي اکید است که در فاصله 1 , ] , ( , ] 3 4 هـا   فی دارد. با توجه به گزینـه مقدار من 1

)تابع در فاصله , )    یکنوایی)ـ  کاربرد مشتقپایه دوازدهم ـ (نصیري) (صعودي اکید و مقدار آن منفی است.  1
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 ـ» 2«  گزینه -123

y x (m )x x y x (m )x (m ) (m )

m m


                   

        

3 2 2 2 2

2

2 3 3 2 2 3 2 9 2 9

3 2 3 5 1

  
  

  یکنوایی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

)فاصله در f ـ تابع» 1«گزینه  -124 , a) صعودي اکید(a )در فاصله ،(a , b) نزولی اکید، در فاصله(b , )   صعودي اکید است و همچنین

fصفر است. پس:از چپ به راست، نمودارشان مشتق bو  aه در دو نقط   ابتدا باید باالي محورxسپس پایین محور ،x ها و در نهایت مجدداً باالي

  صحیح است.» 1«را قطع کند، پس گزینه  هاxهاي مثبت محور  ها باشد و در نقطه با طولxمحور

 
  یکنوایی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

 اند. هاي مشتق، نقاط بحرانی ریشهـ  »2«  گزینه -125

f (x) x x f (x) x x        4 3 3
1

1 4 1
4

   

 بحرانی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) ( یک نقطه بحرانی دارد. f پس

  بحرانی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) ( نقطه بحرانی دارد. 3در دو نقطه مماس افقی و در یک نقطه شکستگی دارد، پس  fـ » 3«گزینه  -126

fاشد وب بحرانی aدر  fـ اگر » 3«گزینه  -127 (a) وجود داشته باشد، بایستیf (a)  ها: شود.بررسی گزینه 

fنداردوجود  (x) | x | f ( )  2   »1«:گزینه  2

fوجود ندارد (x) [x] f ( )    »2«:گزینه  1

f (x) x x f (x) x f ( )        3 23 3 3 1   3«:گزینه«  

f(x) x x f (x) x f ( )       3 23 3 3 1   »4«:گزینه  6

  بحرانی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 2«  گزینه -128

f (x) x x f (x) x x        3 29 3 9 3   

]نقاط بحرانی در بازه , ]1 }عبارتند از: 3 , , }1 3 3   

f ( )
maxf (x)

f ( )
minf (x)

f ( )

    
 

     
    

1 1 9 8
8

3 3 3 9 3 6 3
6 3

3 27 27 

  

  کسترمم مطلق)اـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

  ـ» 4«گزینه  -129

 f (x) x x f (x) x x x x
x

             
3 33 2 2 2

3 2

1 1 1 1
1 3 1

3 27 3 33
  

f ( )


    3
1 1 1 1 1 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  

f ( ) , f ( ) a , b b a b
  

              
2 2 2 54 2 52

1 8 8 2 6 6 3 6
9 9 9 93 3



  
  (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ اکسترمم مطلق)(نصیري) 

 ـ» 1«  گزینه - 130

x y a y a x    2 2   

a a a a a a
A xy x(a x) ax x A a x x , y a max(A)                

2
22 2 4

4 2 2 4 2 8
  

  بهینه سازي)ـ  د مشتقکاربرـ  دوازدهمپایه (نصیري) (
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yـ تابع» 3«  گزینه -131 | x |  درx  مینیمم نسبی دارد. تابعy x xدر 4  مینیمم نسبی دارد. تابعy  شمار نقطه اکسترمم نسبی  بی 1

yد. تابعدار x .(نصیري) (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ اکسترمم نسبی) فاقد اکسترمم نسبی است  

  مقابل است:ـ نمودار تابع به صورت » 2«گزینه  -132

  

)تابع در , )2  و( , )2  مینیمم نسبی و در( , )2 .ماکزیمم نسبی دارد و هر سه اکسترمم، نقاط بحرانی هستند  

  بحرانی و اکسترمم)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

 ـ» 3«  گزینه - 133

f (x) x x m f (x) x x

x

f (x)

f ( ) f ( )

          

  

   

  

3 22 6 5 1 6 6 1

1 1

1 1



 

  

   

fبا توجه به جدول تغییرات کمترین مقدار تابع (   است.1(

f ( ) m m      1 2 6 5 1 1   

  اکسترمم نسبی)ـ  کاربرد مشتقـ  دوازدهمپایه (نصیري) (

  ـ» 3«گزینه  -134

 
  با توجه به شکل دو خط با یکدیگر موازیند پس ارتفاع مثلث فاصله دو خط موازي است، بنابراین داریم:

h
 

 


1 2 1

4 1 5
 

h
sin a

a a
    

1

3 25
60

2 15



  
  )هندسه تحلیلیـ  یازدهمپایه (نصیري) (

  ها قطر دایره است.اند فاصله آنـ دو خط مماس داده شده موازي» 1«ه گزین - 135

x y

x y

  


 

5 12 13

5 12




   

| |
: D


  

2 2

13 13
1

135 12


  قطر دایره 

: S D /
  

    2 3
1 0 75

4 4 4 4
 مساحت دایره  

  )هندسه تحلیلیـ  یازدهمپایه (نصیري) (

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشروي  ـ تجربی دفترچه نامه پاسخ                    »                                                                                                                     12«صفحه 

yخط رويـ نقاطی را که » 3«گزینه  -136 x گیرند، به صورتقرار میM(a , a) گیریم:در نظر می  

| AM | (a ) (a ) a a a a a

a
a a

a



              

 
     



2 2 2 2 2

2 2

10 2 10 4 4 10 2 4 6

1
2 3

3

 


   

Mمورد نظر نقاطپس  ( , ) 1 1 Mو 1 ( , )2 3   هندسه تحلیلی)یازدهم ـ (پایه (نصیري)  خواهند بود. 2ها برابر باشند. مجموع عرضمی 3

  ـ» 2«گزینه  - 137

B A
AB

B A

y y k (k )
m k k

x x k k

  
         

  

1 1
2 2

2 2
    

  )هندسه تحلیلی(پایه یازدهم ـ (نصیري) 

  ـ» 2«گزینه  -138

BC AC

a
a a

m m a a
 

  
                 

 

2 2
2 5 2 5 25 51 1 1 1 5 2 8 2

1 1 4 4 8
1 1

5 5


  

  )هندسه تحلیلی(پایه یازدهم ـ (نصیري) 

ها  اند، نسبت مساحت زده متشابه ـ دو مثلث سایه» 2«گزینه  -139
4

9
ها  است پس نسبت قاعده 

2

3
باشـد   14تـر   کوچـک   قاعده خواهد بود. پس اگر 

تر  بزرگ  قاعده
14

21
2

3

  تشابه)ـ  هندسه پایهـ  یازدهمپایه (نصیري) (است.   

  ها در تناسب توجه کنید. به ترتیب ضلعـ » 4«گزینه  -140

 x
x

   
3 5 6 20

4 8 3  
  م ـ هندسه پایه ـ تشابه)(نصیري) (پایه یازده

  کنیم.  استفاده می BCMو  ADMاز تشابه دو مثلث ـ » 1«گزینه  - 141

AD MH MH
HH HH HH

BC MH MH HH HH

 
             

   

6 6 4
24 6 36 6 12 2

9 9 4  
  (نصیري) (پایه یازدهم ـ هندسه پایه ـ تشابه)

  ـ » 4«گزینه  -142

 

بنا به قضیه تالس داریم: 
a

b
 



3 3

3 7 10
  پس:  

MNC

MBC

h MN
S a

S b
h BC


   



1
32 %30

1 10

2

    

  )تالس(نصیري) (پایه یازدهم ـ هندسه پایه ـ 

  ـ» 4«گزینه  -143

AM AN
BC MN

MB NC
   

x x x x

x x x x x x

   
  

     

4 2 4 2

1 4 2 1
  

x x
x x x AM x

 
             

4 2
3 12 4 8 4 4 4 4 8

4 3
  

  )تالس(نصیري) (پایه یازدهم ـ هندسه پایه ـ 
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  ـ» 3«گزینه  -144

a b c a b c a b c c   
    

 2 5 7 2 5 7 14 7
  

  بنابراین:

 
x , y 14 7

  
 )نسبت(نصیري) (پایه یازدهم ـ هندسه پایه ـ 

در هر سـه مثلـث روي یـک خـط قـرار دارد.       Aمشترك است و ضلع مقابل رأس ABDو  ADEو  ACEدر سه مثلث  Aـ رأس» 4«گزینه  -145

  :باشد پس در آنها می Aاین سه مثلث متناسب با طول ضلع مقابل به رأسبنابراین مساحت 

ACE

ADE

S EC EC
DE EC

S DE DE
    

3 1

1 3
  

ACE

ABD

S EC EC
BD EC

S BD BD
    

3 1

1 3
  

EC EC EC
DE

BC BD DE EC
EC EC EC EC

   
 

 

1 1 1
13 3 3

1 1 5 5

3 3 3  
  )نسبت(نصیري) (پایه یازدهم ـ هندسه پایه ـ 

  شناسی زیست

 کنند. جذب را مرئی نور انرژي بتوانند که داشته باشد اي رنگیزه هاي مولکول دهد باید انجام فتوسنتز بتواند جانداري که این برايـ » 1«گزینه  -146

زا اکسیژن تولیـد   هاي فتوسنتزکننده غیر اکسیژن . باکتريباشد داشته وجود شیمیایی انرژي به انرژي این تبدیل براي اي سامانه باید همچنین،

   )اول گفتار ششم ـفصل ـ زدهم دواپایه ( (کردي)کنند.  نمی

لپه  لپه مکعبی و در گیاه دولپه کشیده هستند. گیاه تک هاي غالف آوندي در گیاه تک کتاب درسی، یاخته 78صفحه  1ـ مطابق شکل » 3«گزینه  -147

لپه در سمت روپوست زیرین  هاي اسفنجی در گیاه دو فقط میانبرگ اسفنجی دارد و میانبرگ اسفنجی بیشتري نسبت به گیاه دو لپه دارد. یاخته

  (کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول)قرار دارد. 

  شوند.  اي دیده می ها در تصویر میکروسکوپ الکترونی از سبزدیسه به صورت الیه کتاب درسی تیالکوئید 79صفحه  2مطابق شکل » 3«گزینه  -148

  ها: بررسی سایر گزینه

  ي هوازي الزم داریم. براي این آزمایش باکتر»: 1«گزینه 

  باشد که در رنگ بنفش، آبی، نارنجی و قرمز بیشترین جذب را دارد.   بیشترین نوع رنگیزه در سبزدیسه سبزینه می»: 2«گزینه 

  )اولگفتار ششم ـ فصل  ـ دوازدهمپایه (کردي)(باشد.  یاخته غالف آوندي نیز جزء رگبرگ می» 4«گزینه 

باشد که مطابق نمودارهاي زیر طول موجی اسـت کـه میـزان     نانومتر می 700در طول موج  1در فتوسیستم  a ـ حداکثر جذب سبزینه» 1«گزینه  -149

  آزاد شده نزدیک به کمترین مقدار است.  O2فتوسنتز براساس

 
   (کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار اول)

. اسـت  هشـد  تقسـیم  بسـتره  و تیالکوئیـد  درون فضـاي  بخـش  دو به تیالکوئید نام به غشاییاي  نهساما با سبزدیسهدرون  فضايـ » 1«گزینه  - 150

 غشـاي  در فتوسـنتزي  هـاي  رنگیـزه . اسـت  رِناتَن و رنا دنا، داراي بستره. هستند متصل هم به و مانند  کیسه و غشایی ساختارهاي تیالکوئیدها

  ششم ـ گفتار اول) (کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل. دارند قرار تیالکوئید

 رنگیـزه وسیله  به و خارج رنگیزه از یاد دبرگر خود مدار به بعدي، رنگیزه مولکول به انرژي انتقال با است ممکن برانگیخته الکترونـ » 2«گزینه  -151

  )دوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار . شود گرفته دیگر مولکولی یا
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 بـین  دیگـري  و 1  فتوسیسـتم  و 2 فتوسیسـتم  بـین  زنجیـره  یک. دارد وجود تیالکوئید غشاي در لکترونا انتقال هزنجیر نوع دوـ » 3«گزینه  -152

در خـارج غشـا قـرار     1هـاي الکتـرون بعـد از فتوسیسـتم      کتاب درسی گیرنده 83صفحه  6مطابق شکل  .قراردارد NADPو 1 فتوسیستم

  اند. بررسی سایر گزینه ها:  گرفته

  باشد. می NADPآخرین گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون»: 1«ینه گز

  شود.  انجام می 2تجزیه نوري آب در فتوسیستم »: 2«گزینه 

  شود. ام میهاي گیرنده نور انج کتاب درسی انتقال الکترون در مرکز واکنش و انتقال انرژي در آنتن 82صفحه  5مطابق شکل »: 4«گزینه 

  )دوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار 

 کربوکسیالزي فعالیت و) اکسیژناز کربوکسیالز ریبولوزبیس فسفات( روبیسکو آنزیم با کربنی، پنج مولکول بهCO2 شدن افزودهـ » 2«گزینه  - 153

 ایجـاد  کربنـی  سه اسید مولکول دو و تجزیه بالفاصله است، ناپایدار که ربنیک شش مولکول هر .شود می انجام) کربوکسیل گروه تشکیل( آن

  ها: بررسی سایر گزینه .کند می

  شود.  چرخه کالوین در بستره انجام می»: 1«گزینه 

  .دهد نمی رخ باره یک بهها آن تجزیههمانند  قندها شدن ساخته»: 3«گزینه 

  شود. مولکول صرف تولید گلوکز و مواد آلی می 2خته شده سه کربنی سا مولکول قند 12از بین »: 4«گزینه 

  )دوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار 

تجزیـه نـوري آب درون   یابد.  بستره افزایش می pHشود. درنتیجه  مصرف می Hشود و درون بستره انجام می NADPHـ تولید » 4«گزینه   -154

سـاز سـبب   ATPتوسط آنـزیم   ATPیابد. تولید  فضاي درون تیالکوئید کاهش می pHدر نتیجه  .شود تولید می Hیشود وتیالکوئید آنجام م

تولیـد   یابـد.  بسـتره کـاهش مـی    pHدرون تیالکوئیـد افـزایش و    pHنتیجـه   در .شود از فضاي تیالکوئید و ورود آن به بستره می Hخروج

NADPH  برpH  .دوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار درون تیالکوئید اثري ندارد(  

  شود.  نه کم و نه زیاد می ماند و  ـ مطابق نمودار زیر با افزایش تراکم اکسیژن جو در نهایت سرعت فتوسنتز ثابت می» 3«گزینه  - 155

 
  )مدو(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار 

گیرد، از آن  ها در راکیزه انجام می هایی که بخشی از آن ست خارج و در واکنشالمولکول دو کربنی از کلروپـ در حین تنفس نوري » 1«گزینه  -156

  ها: بررسی سایر گزینه. شود آزاد می CO2مولکول

  شود. کربنی حاصل می 5کیب شود و یک تر اکسیژن با ریبولوزبیس فسفات ترکیب می»: 2«گزینه 

  باشد.  تنفس نوري در همراهی با فتوسنتز می»: 3«گزینه 

  )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار شود.  تولید نمی ATPدر تنفس نوري »: 4«گزینه 

ـ   يغـالف آونـد   يهـا  اختـه یو سـپس در   انبرگیم يها اختهیدر دو مرحله، ابتدا در  C4اهانیگ کربن در تیتثبـ » 2«گزینه  - 157 . شـود  یانجـام م

شـود. در   کربنی تشکیل می 4شود و اسید  ترکیب می CO2اسید سه کربنی با C4باشد. در گیاه هاي غالف آوندي می داراي یاخته C4گیاهان

  )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار باشد.  کربنی می 6اولین ماده ناپایدار  C3گیاهان

ـ   يغالف آوند يها اختهیها به  پالسمودسم قیاز طر انبرگیم يها اختهیاز  یچهار کربن دیاسـ » 4«گزینه  -158 ـ شـود. در ا  یمنتقـل م هـا،   اختـه ی نی

  ها: شود. بررسی سایر گزینه کربنی آزاد و وارد چرخه کالوین می 4از اسید  CO2مولکول

  شود.  در این گیاهان تنفس نوري به ندرت انجام می»: 1«گزینه 

  باشد. در مجاورت آنزیم روبیسکو باال می CO2در این گیاهان»: 2«گزینه 

  )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار شود.  کربن در دو نوع یاخته متفاوت انجام میدر این گیاهان تثبیت »: 3«گزینه 

توانـد   هـا مـی   ها و ساقه برگ CAMشود. در گیاهان  تثبیت کربن و چرخه کالوین در یک یاخته انجام می CAMو  C3ـ در گیاهان» 1«گزینه  -159

تثبیت کربن در بازه زمانی متفاوت انجـام   C3باشد. در گیاهان اولین ماده پایدار چهار کربنی می CAM. در گیاهان باشد گوشتی و پر از آب می

 )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار شود.  ها تنفس نوري انجام نمی در زمان بسته بودن روزنه CAMشود. در گیاهان  نمی
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شـود.   مـی  مکننده مانند آغازیان نقش مهمی در تولید مواد آلی از معدنی دارند و فتوسنتز در حضـور نـور انجـا    جانداران فتوسنتزـ  »4«گزینه  -160

کننـد.   کننـده الکتـرون اسـتفاده نمـی     زا از آب به عنوان تـامین  هاي غیر اکسیژن باشند. باکتري کننده فاقد سبزدیسه مینتزهاي فتوس باکتري

  )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار  توانند فتوسنتز کنند. هاي آبی و خشکی می سنتز کننده در محیطجانداران فتو

و دراز دارد. بیشترین جذب را دارد. اسپیروژیر سبزدیسه نواري  500تا  400باشد که در طیف موج  می aها داراي سبزینه ـ سیانوباکتر» 4«گزینه  - 161

  )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ترین جانداران روي زمین است.  ساز از قدیمی مانند باکتري نیترات کنندهجانداران شیمیوسنتز

 يشوند، تبـادل گازهـا   یها به منظور کاهش تعرق بسته م روزنه یوقت یطیشرا نیدر چنباشد.  نادرست می »ـه«و  »ج«هاي  عبارت ـ» 3«گزینه  -162

هـا   کتاب درسی تعداد روزنـه  78صفحه  1مطابق شکل اما فتوسنتز همچنان ادامه دارد.  ابد،ی یتوقف م زیها ن روزنهاز  دیاکس يکربن د و ژنیاکس

  )ترکیبی(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ در سطح زیرین پهنک برگ بیشتر است. 

ـ  یطشرا ین. در اشود یها م روزنه بسته شدن یجهتعرق و در نت یزانم یشحد دما و نور سبب افزا یشازب یشفزااـ » 1«گزینه  -163  یـاه درون گ یژناکس

  )گفتار سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ  .شود یفراهم م یسکوروب یمنزآ یژنازينقش اکس يبرا یطو شرا ابدی یم یشافزا

  کتاب درسی. 89صفحه  5مطابق نمودار فعالیت  ـ» 3«گزینه  -164

  
  )سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار 

  آورند. یبه دست م شیاکسا يها را از واکنش یاز مواد معدن یساختن مواد آل يبرا ازیمورد ن يانرژکننده هاي شیمیوسنتز باکتري ـ» 3«گزینه  -165

  ها: بررسی سایر گزینه

  ها سبزینه دارند.  : بعضی باکتري»1«گزینه 

  ه از مواد آلی ترکیبات مورد نیاز خود را بدست می آورد. : اوگلنا نوعی تک یاخته از آغازیان میباشد که با تغذی»2«گزینه 

H»:4« گزینه S2 سوم(کردي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار باشد.  بد بو و بی رنگ می(  

هایی وجود دارد که در تعیـین   تن فام باشد. در انسان و بعضی جانداران تن می فام 46هاي پیکري انسان و درخت زیتون داراي  یاخته ـ» 2«گزینه  -166

هـاي تمـام    تن شوند. تعداد فام شوند و در حین تقسیم یاخته فشرده می هاي فامینه دو برابر می جنسیت نقش دارند. پیش از تقسیم یاخته رشته

  )اولازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه عدد متغیر است.  1000تا  2ها) از  جانداران (بجز باکتري

  ها: مانند. بررسی سایر گزینه ها مدت زمان زیادي در این مرحله می ها است و یاخته مرحله وقفه اول مرحله رشد یاخته ـ» 2«گزینه  -167

  باشد.  اي از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدي می : چرخه یاخته»1«گزینه 

  باشد. می G2و Sو G1مرحله 3: اینترفاز شامل »3«گزینه 

  )اولـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه باشد.  ترین مرحله می متوقف شده است که طوالنی G1: یاخته عصبی در مرحله4گزینه 

ها در ابتـداي   تن شود. فام هاي جانوري دیده می میانک در یاختهدسته سه تایی ریز لوله پروتئینی تشکیل شده است.  9ها از  میانک ـ» 4«گزینه  -168

  )دومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه اند.  برابر شده ها در مرحله اینترفاز دو رشتمان پراکنده هستند. میانک

  باشد. بررسی سایر موارد: صحیح می »د«و  »ج«هاي  عبارت ـ» 2«گزینه  -169

  شوند. شود و از ابتدا دیده نمی اي فامینه به تدریج در میکروسکوپ نوري دیده میه : در پروفاز رشته»الف«

  شود. : در مرحله پرومتافاز شبکه آندوپالسمی نیز متالشی می»ب«

  )دومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه : در پایان تلوفاز یاخته دو هسته مشابه دارد. »هـ«

سازهاي تیغه میانی  هاي گلژي که حاوي پیش اي با تجمع و به هم پیوستن ریز کیسه در گیاهان صفحه یاختهدر تقسیم سیتوپالسم  ـ» 4«گزینه  - 170

  ها: . بررسی سایر گزینهشوند ها در هنگام تشکیل دیواره جدید پایه گذاري می ها و پالسمودسم شود. الن باشد تشکیل می اي می و دیواره یاخته

  شود. دو یاخته تقسیم می: اجزاي یاخته نیز بین »1«گزینه 

  گیرند.   : دو استوانه میانک از یک دیگر فاصله نمی»2« گزینه

  )دومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه شود.  : کمربند انقباضی در سیتوپالسم تشکیل می»3« گزینه
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  ها: مرگ یاخته هستند. بررسی سایر گزینهکننده چرخه یاخته و  یم سرعت یاخته نقش دارند و تنظیمها در تنظ پروتئین ـ» 4«گزینه  -171

توانند سرعت تقسـیم را کـاهش دهنـد یـا      هاي بنیادي مغز استخوان یا سرالدي گیاهان در شرایط خاصی می هایی مثل یاخته : یاخته»1«گزینه 

  تقسیم را متوقف کنند.

  شود. کند و تنظیم می تغییر میها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی  : سرعت تقسیم یاخته»2«گزینه 

  )دومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه ها بیشتر شده است.  از مرگ یاخته ها ها تقسیم یاخته : در تومور»3«گزینه 

ـ  باشد و لیپوما توموري خوش باشند. تومور مالنوما بدخیم می ها می رویه یاخته هاي ناشی از تقسیم بیـ تومور» 2«گزینه  -172 باشـد. تومـور    یخیم م

 شود و نشینی دارد و منتشر میند. اما تومور بدخیم توانایی دگررسا ماند و به بافت مجاور آسیب نمی جاي خود می خیم رشد کمی دارد و در خوش

   )دومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه کند.  هاي مختلف حمله می به بافت

  ها: بررسی سایر گزینهشوند.  گیرند و فشرده می ا از طول در کنار هم دیگر قرار میهاي همت تن فام 1در پروفاز  ـ» 4«گزینه  - 173

  همانند رشتمان اینترفاز رخ میدهد. »:1«گزینه 

  هاي همتاي مضاعف شده از هم جدا می شوند. تن فام 1در آنافاز  »:2«گزینه 

  )سومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(پایه  (کردي) هاي دوك با رشتمان مشابه است. نحوه کوتاه شدن رشته »:3«گزینه 

  :مقابلمطابق شکل  ـ» 1«گزینه  -174

 
  )سومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه 

 )سومازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار ی(کردي) (پایه کند.  ها را مختل می تن الد فقط در والد مادر جداشدن فامافزایش سن و ـ» 1«گزینه  - 175

  ها: تن مضاعف ندارند. بررسی سایر گزینه تک الد هستند و فام ها زام یاختک ـ» 1«گزینه   -176

  هاي سرتولی در دیواره لوله زامه قرار دارد.  : یاخته»2«گزینه 

  ماند.  هاي حاصل از رشتمان در الیه زاینده می : یکی از یاخته»3«گزینه 

  )اولـ گفتار  هفتمدهم ـ فصل ازی(کردي) (پایه زایی از بلوغ تا پایان عمر ادامه دارد.  : زامه»4«گزینه 

  .کند می فراهم را ها زامه فعالیت براي الزم انرژي فروکتوز. کنند می اضافه ها زامه به را فروکتوز از غنی مایعی غدد وزیکول سمینال ـ» 1«گزینه  - 177

  ها: بررسی سایر گزینه

  : غدد پیازي میزراهی یک جفت هستند.  »2«گزینه 

  .کند می کمک ماده، گامت سمت به زامه عبور مسیر در موجود اسیدي مواد کردن خنثی قلیایی به و رنگ شیري مایعی ترشح با : پروستات»3«گزینه 

  )اولـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه شود.  بر خارج می : از هر بیضه یک مجراي زامه»4«گزینه 

 اي هماهیچ و شکل گالبی مانند، کیسه اندام رحم، .هستند واژن و رحم گردن رحم، هاي لوله رحم، شامل زن در تولیدمثل دستگاه ـ» 3«گزینه  -178

ها به دیواره خارجی رحم متصل  انتهاي شیپور مانند لوله رحم در سمت تخمدان قرار دارد. تخمدان .یابد می نمو و رشد آن، درون جنین که است

  )دومـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل یه (کردي) (پایباشد.  هاي جنسی نر می هستند. واژن محل ورود یاخته

شود.  اخته و مام یاخته اولیه تشکیل میدهد زام ی زایی ابتدا یک یاخته زاینده دو الد تقسیم رشتمان انجام می زایی و زامه در تخمک ـ» 1«گزینه  -179

زایی در هنگام لقـاح تخمـک بـا زامـه      زایی تقسیم سیتوپالسم به صورت مساوي است. تخمک زایی تا زمان یائسگی ادامه دارد. در زامه تخمک

  )دومـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه شود.  تکمیل می

یابد تا دیواره داخلی رحم رشد کند و ضخیم شـود. در دوره جسـم    در طول دوره انبانکی میزان استروژن و پروژسترون افزایش می ـ» 2«گزینه  -180

  ها: کند. بررسی سایر گزینه ترون ترشح میزردي نیز جسم زرد تا مدتی استروژن و پروژس

  باشد.  : دوره قاعدگی ابتداي دوره انبانکی می»1«گزینه 

  یابد.  : در دوره قاعدگی ضخامت رحم کاهش می»3«گزینه 

  )دومـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه یابد.  افزایش می LH: در هر دو دوره انبانکی و جسم زردي »4«گزینه 

  ثانویـه  یاختـه  مام غشاي به زامه غشاي و سپس کند هضم را اي ژله الیه تا آزاد را کننده هضم هاي آنزیم شده، پاره تن تاَركابتدا  ـ» 1«گزینه  -181

ي مواد سـازنده جـدار لقـاحی در زیرغشـاي     کیسه حاوباشد. ریز هنگام ادغام هسته با سیتوپالسم کاستمان در حال تکمیل می .شود می ملحق

  )سومـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه باشد.  هاي انبانکی می کند یاخته باشد. اولین قسمتی که زامه به آن نفوذ می می یاخته مام
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 اي ه  حفـر  و تخریـب  را رحـم  جدار هاي یاخته که کنند می ترشح را اي کننده مهض هاي آنزیم بالستوسیست، بیرونی الیه هاي یاخته ـ» 3«گزینه  -182

  )سومـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه  .شود می گفته جایگزینی فرایند این به .گیرد می جاي آن در بالستوسیست که کنند می ایجاد

  ها:  باشد. بررسی سایر عبارت صحیح می »ج«و  »الف«هاي  عبارت ـ» 3«گزینه  -183

  .گیرند می مشخص شکل ها اندامهمه  دوم ماه طی در: »ب«

  .شود می ساخته جنین هاي بافت آنها تمایز و رشد از که دده می تشکیل را زاینده هاي الیه درونی توده هاي یاخته جفت، تشکیل هنگام: »د«

  )سومـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه  .شود می تشخیص قابل بدنی هاي ویژگی داراي جنین سوم: در انتهاي ماه »ـه«

  )چهارمـ گفتار  هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه ارد. اسبک ماهی لقاح داخلی د ـ» 4«گزینه  -184

 مـواد  کردن آزاد روز، طول محیط، دماي جمله از دارد دخالت متعددي عوامل آب به جنسی هاي یاخته ورود شدن زمان هم براي ـ» 3«گزینه  -185

  )چهارمر ـ گفتا هفتمازدهم ـ فصل ی(کردي) (پایه . رفتارها بعضی بروز یا ماده یا نر توسط شیمیایی

 فیزیک  

هـا   تر باشد. بـاقی گزینـه   هاي سطوح بسیار کوچک افتد که طول موج نور از ابعاد ناهمواري خشنده (نامنظم) وقتی اتفاق میـ بازتاب پ» 1«گزینه  -186

   ـ بازتاب)سوم . (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل طبق متن کتاب درسی درست هستند

  ـ » 2«گزینه  -187

  

( x) x


                90 180 90
2

   

  ـ بازتاب)  سوم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ » 2«گزینه  - 188

                                                             
m

x vt v v
s

      1 1280 4 320   

                                                                                        x vt m    2 320 5 1600   

                                                                  m  
1600

640 1440
2

   صخره 2فاصله  

  ـ بازتاب) سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ » 4«گزینه  -189

                                                 2 2 8   زاویه بین پرتو تابش و بازتابش 4

               ,               90 4 90 18 72   

                                          

  ـ بازتاب)سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ » 3«گزینه  -190

  
شود  کند و روي خودش بازتاب می ) برخورد می3صورت عمود به سطح ( ) به1از بازتاب از سطح (سازد و پس  می 50) زاویه1با سطح ( sپرتو 

  ـ بازتاب)سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل  سازند. درجه می 80) زاویه 1) با پرتو تابش به آینه (3پس مطابق شکل پرتو بازتاب از آینه (

 طول موج نور در خال باشد، خواهیم داشت:  طول موج نور در محیط شفاف و ـ اگر» 1«گزینه  -191
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  ـ شکست) سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 
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  ـ » 3«گزینه  -192

                  
( )D     

         

1 2

1 2 1 2

 زاویه انحــراف10

110 180 70
   

                                     ,      1 240 30   

  

  ـ شکست) سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  تر است پس داریم:   ـ هرچه زاویه بین پرتو و خط عمود بیشتر باشد، تندي انتشار موج در آن محیط بیشتر و ضریب شکست محیط، کوچک» 1«گزینه  - 193

  
  از طرفی داریم: 

             3 1 2 2 1 390 90 90   

  ـ شکست) سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

شود و به خـط عمـود    اش منحرف می کند و از راستاي اولیه شود حتماً شکست پیدا می از هوا وارد یک محیط شفاف میپرتو ـ وقتی » 3«گزینه  -194

  ـ شکست)سوم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل شود. ضریب شکست نور براي نور سبز بیشتر از نور قرمز است.  تر می نزدیک

کند و تنها دامنـه مـوج    تر تغییر نمی تر آن، شکل موج در قسمت ضخیم تر یک طناب به بخش ضخیم ـ هنگام گذر موج از بخش نازك» 2«گزینه  -195

  شود:  یابد. هنگام بازتاب، تپ فرودي هم در راستاي قائم و هم در راستاي افق قرینه می کاهش می

  
  ـ شکست) سوم جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل (

  ـ » 1«گزینه  -196
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  ـ انرژي موج الکترومغناطیس)  چهارم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ » 3«گزینه  -197

/
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4
15 9 24 5 29 29

19

4 8 10 60 3
4 10 30 10 18 10 12 10 10 1 5 10

21 6 10
   

  ـ انرژي موج الکترومغناطیس) چهارم پایه دوازدهم ـ فصل (جیرودي) (

  ها طبق متن کتاب درسی درست است.  ـ بسامد آستانه به جنس فلز بستگی دارد. باقی گزینه» 2«گزینه  -198

  ـ اثر فوتوالکتریک) چهارم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  باشد: می 2مقصد با توجه به گسیل نور مرئی شماره مدار  ـ» 4«گزینه  -199

R( ) ( )( ) n
n n n n n


              

 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 10 18 10 1
3

720 100 72 4 4 72 72 92
   

  ریدبرگ) رابطه(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ 

  گیریم: هاي زیر را در نظر می براي مقایسه انرژي دو فوتون تابش شده اولویت ـ» 3«گزینه  -200

  است.از هسته دورتر باشد، فوتون تابشی آن داراي انرژي کمتري  مقصدش اولویت اول: هر الکترونی که

  تري داشته باشد، داراي انرژي کمتر است. هر الکترونی که مسیر حرکت کوتاه ،اولویت دوم: اگر مدار مقصد یکسان باشد

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ رابطه ریدبرگ)
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نام هستند و با توجه به جهت عقربه که رو  ربا هم روي هم دو آهن ، دو قطب روبهCنماي واقع در نقطه  ـ با توجه به راستاي عقربه قطب» 1«گزینه  -201

  هستند.  Nروي هم الزاماً  به ین است، دو قطب رویبه پا

 
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ مفاهیم مغناطیس) 

ها طبق متن  قطب شمال مغناطیسی زمین در نزدیکی قطب جنوب جغرافیایی زمین قرار دارد. باقی گزینه یـ مطابق شکل کتاب درس» 2«گزینه  -202

  کتاب درسی درست است. 

  
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ مفاهیم مغناطیس) 

  ـ » 2«گزینه  -203

B B

B

F | q | v Bsin | q | (v sin ) B F N              6 5 4 3

است    مولفه اي از سرعت کــه عمــود بــر  

50 10 2 10 4 10 4 10
 

   

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر ذره باردار) 

  ـ » 3«گزینه  - 204

  

) که با قاعده دست راست هماهنگ است پس هر دو ذره 3) و (1توجه به جهت نیروهاي ذره ( ) نیرویی وارد نشده پس خنثی است و با2به ذره (

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد به ذره باردار)) مثبت هستند. 3) و (1(

ربـا نیـروي رو بـه     سوم نیوتون، گلولـه بـه آهـن    ین و طبق قانونیـ با توجه به قاعده دست چپ (بار منفی) به گلوله نیروي رو به پا» 3«گزینه  -205

BFباالي qvB کند. پس عدد نشان داده شده توسط ترازو به اندازه  وارد میqvB یابد.  کاهش می 

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر ذره باردار) 

  ـ » 2«گزینه  - 206

  
  ـ فصل سوم ـ نیروي مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان)(جیرودي) (پایه یازدهم 
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  اي به مرکز آن سیم و عمود بر شعاع است پس داریم:  ـ بردار میدان ناشی از سیم حامل جریان، در هر نقطه، بر روي دایره» 2«گزینه  -207

180گیرند  خطوط میدان بیرون مثلث قرار می  53 53 74 90          

  
  ازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست حامل جریان) (جیرودي) (پایه ی

تر هستند و این یعنی میدان در داخـل   هاي میدان مغناطیسی در داخل حلقه به یکدیگر نزدیک ـ طبق شکل و متن کتاب درسی خط» 4«گزینه  -208

Bتر است. حلقه قوي B1   شود. ست مشخص می. جهت جریان طبق قانون دست را 2

  
  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از حلقه حامل جریان) 

  ـ » 1«گزینه  -209
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    (طول سیملوله)  

  (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان) 

  ها:  ـ تحلیل سایر گزینه» 4«گزینه  -210

  هاي مغناطیسی دارند.  مواد فرومغناطیس حوزه»: 1«گزینه 

  کنند.  مواد پارامغناطیس در حضور میدان مغناطیسی قوي، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می»: 2«گزینه 

   واد)هاي مغناطیسی م (جیرودي) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ ویژگیفوالد جزو مواد فرومغناطیس سخت است. »: 3«گزینه 

  شیمی

هاي مات و کدر نگهـداري   ایع را به دلیل جلوگیري از تابش نور و افزایش زمان ماندگاري و کیفیت مواد غذایی در ظرفهاي م نـ روغ» 3«گزینه  -211

  هاي نادرست: کنند. بررسی گزینه می

  ري و کیفیت مواد غذایی را افزایش داد.توان زمان ماندگا ها، می با حذف اکسیژن از محیط نگهداري مواد غذایی و خوراکی»: 1«گزینه 

  شود. با افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات، رسوب سفید رنگ سدیم کلرید به سرعت تشکیل می»: 2«گزینه 

ـ     اي از علم شیمی است که به بررسی آهنگ تغییر شیمیایی در واکنش سینتیک شیمیایی، شاخه»: 4«گزینه  ن آهنـگ  ها و عوامـل مـؤثر بـر ای

  (یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ مقدمه) پردازد.  می

که افزودن دو قطـره از محلـول    کند، درحالی اکسید در دماي اتاق به کندي تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید میـ محلول هیدروژن پر» 4«گزینه  -212

  یازدهم ـ فصل دوم ـ عوامل مؤثر بر سرعت واکنش)(یوسفی) (پایه  دهد. پتاسیم یدید، سرعت واکنش را به طور چشمگیري افزایش می

  ـ معادله واکنش به صورت زیر است:» 3«گزینه  -213

Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)   2 2  

  ها: بررسی گزینه

gاز معادله واکنش پیداست که به ازاي مصرف شدن یک مول فلز روي (با جرم مولی»: 1«گزینه  mol (با جرم مولی )، یک مول فلز مس 165

g mol یابد، زیرا جرم مولی  توان گفت جرم تیغه فلزي کاهش می این دو در معادله واکنش می 1به  1شود. با توجه به نسبت  ) جایگزین می164

  فلز مس کمتر از فلز روي است.

  پذیري روي بیشتر از مس است. بنابراین واکنشکه فلز روي توانسته جایگزین مس در ترکیب شود،  با توجه به این»: 2«گزینه 

  شود. ) انجام میIIهاي مس ( هاي روي به یون با توجه به معادله واکنش، این واکنش با انتقال الکترون از اتم»: 3«گزینه 

Cuهاي به مرور زمان با مصرف یون»: 4«گزینه  2 (یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ ترکیبی) شود.  از شدت رنگ آبی محلول کاسته می  
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  ـ ابتدا باید معادله صورت سؤال را موازنه کنیم:» 3«گزینه  -214

N H H NH 2 4 2 32  

  »):1«کننده در واکنش، طی انجام واکنش به صورت زیر است (درستی گزینه  هاي مواد شرکت تغییرات تعداد مول

n(N H ) n(H ) n(NH )  
 2 4 2 3

1 1 2
  

  »):3«به صورت زیر است (نادرستی گزینه  tکننده در واکنش، در گستره زمانی رات تعداد مول مواد شرکتتغیی

واکنش
n(N H ) n(H ) n(NH )

R
t t t
2 4 2 3

2

  
  

  
  

  »):4«و » 2« هاي زینهبه صورت زیر است (درستی گ tکننده در واکنش در گستره زمانی تغییرات غلظت مواد شرکت

واکنش
[N H ] [H ] [NH ]

R
t t t
2 4 2 3

2

  
  

  
 

  )هاي سرعت واکنش معادلهیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

  توانیم به صورت زیر محاسبه کنیم: دهنده) است، بنابراین سرعت کلی واکنش را می (واکنش Aـ نمودار صورت سؤال مربوط به ماده » 2«گزینه  -215

t s min  
4

80
3

  

n(A)
R / mol min

t
19

ــش 2 واکن 25
43

3
3

 
    




  

   )نمودار مول ـ زمانیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

  ـ » 1«گزینه  -216

(s) (s) (l) (s)Fe O Al Fe Al O  

ــده ترکیــب مصــرف شــده ــد ش  عنصــر تولی

2 3 2 32 2
 

  

  با توجه به معادله واکنش خواهیم داشت:

R(Fe)
R R(Fe O ) R R(Fe O ) mol s / mol s        1 1

2 3 2 3
1

ــش ــش واکن 0 واکن 5
2 2

  

   )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

غلظت اسید کـاهش یافتـه، در نتیجـه ایـن      »آ«شود. در اثر تغییر  منجر به افزایش سرعت واکنش می »ت«و  »پ«، »ب«یرات ـ تغی» 3«گزینه  -217

تـأثیري بـر سـرعت    » ث«حالت گازي نداریم، تغییر  با اي دهنده شود. از آنجا که در این واکنش، واکنش تغییر منجر به کاهش سرعت واکنش می

  ـ عوامل مؤثر بر سرعت واکنش) ومدیازدهم ـ فصل  (یوسفی) (پایه واکنش ندارد.

  ـ براي محاسبه سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن، ابتدا باید مقدار مول این گاز را به دست آوریم:» 1«گزینه  -218

mol
?mol O mLO / mol

mL2 2
1

1120 0 05
22400

    

n(O ) / mol
R(O ) / mol min

t / min


   


2 1
2

0 05
0 1

0 5
 

  )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

کمتر شده و غلظت مواد  Aصعودي است؛ یعنی با گذشت زمان غلظت  Cو  Bنزولی و براي  Aـ با توجه به شکل، نمودار تغییر غلظت » 4«گزینه  -219

B  وC یابد، بنابراین ماده  افزایش میA دهنده و مواد  واکنشB  وC ها در معادله  فرآورده هستند. تغییر غلظت مواد با ضرایب استوکیومتري آن

واحد تغییر کرده است، بنابراین معادله ایـن   C 6/0واحد و غلظت ماده  B 4/0واحد، غلظت ماده  A 6/0طه مستقیم دارد. غلظت ماده واکنش راب

  واکنش به صورت زیر است:

A B C 3 2 3  

   )نمودار غلظت ـ زمانیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

Cپن به عنوان یک ریزمغذي داراي فرمول مولکولیلیکو»: پ«ـ بررسی عبارت » 2«گزینه  -220 H40 شاخه فرعی  8است و در ساختار خود داراي  56

  متیل است.

مول گاز هیدروژن به یـک ترکیـب سـیر     13پیوند دوگانه وجود دارد، بنابراین لیکوپن در واکنش با  13در ساختار لیکوپن »: ت«بررسی عبارت 

  ها) یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ بازدارنده(ود. ش شده تبدیل می

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشروي  ـ تجربی دفترچه نامه پاسخ                    »                                                                                                                     22«صفحه 

شـود، بنـابراین معادلـه     تولیـد مـی   Bمول ماده  A ،3مول ماده  2ـ همانطور که از شکل صورت سؤال مشخص است، به ازاي مصرف » 1«گزینه  -221

Aواکنش به صورت B2   است.  3

n(A) /

t
n(A) /A

t

4 0 2
ــه 10 سرعت متوســط واکنــش در بــازه زمــانی صــفر تــا ثانیـ 2 2 10 1

2 0 ــه2 20 ثانیـ ــرف ــط مص ــانی  سرعت متوس 10در بازه زم ا    ت  
10

  


   
  




  

  )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  ایهپ) (یوسفی(

هـاي   زیسـت و طراحـی مـواد و فـرآورده     ـ کاهش تولید و زباله، کاهش مصرف انرژي، کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط» 4«گزینه  - 222

 گوي کاهش ردپاي غذاست.تر بیانی از اصل شیمی سبز در رابطه با کاهش ردپاي غذا است. کاهش مصرف گوشت و لبنیات جزء ال شیمیایی سالم

  )ردپاي غذایازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

شـود. (نادرسـتی    ها بیشتر می ها و فرآورده دهنده ـ با افزایش دما سرعت واکنش و در نتیجه شیب نمودار غلظت ـ زمان براي واکنش » 2«گزینه  -223

  (یوسفی) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ ترکیبی) »).3«یابد (نادرستی گزینه  همچنین غلظت فرآورده در طی واکنش افزایش می») 4«و » 1«هاي  گزینه

  ـ ابتدا باید معادله واکنش را موازنه کرد:» 3«گزینه  -224

KClO (s) KCl(s) O (g)3 22 2 3   

است؛ چرا که یابد که این ماده همان اکسیژن  کننده در واکنش افزایش می با توجه به مقادیر جدول صورت سؤال، غلظت یکی از مواد شرکت

توان  رسد، با استفاده از معادله سرعت واکنش می ثانیه به پایان می 40کند. واکنش بعد از مدت زمان  غلظت مواد جامد در طی واکنش تغییر نمی

  تغییرات تعداد مول اکسیژن را به دست آورد:

n(O ) n(O )
R / n(O ) mol

t

 
     

 
2 2

ــش2 0 واکن 125 15
3 3 40

  

/اکسیژن از لحظه ابتدایی تا لحظه پایانی واکنش به میزانشویم که غلظت  با توجه به مقادیر جدول متوجه می mol L 17 تغییر کرده است،  5

  توان به صورت زیر به دست آورد: بنابراین حجم ظرف را می

n(O )
[O ] / V L

V V


     2

2 ظرف   
 ظرف    ظرف   

15
7 5 2 

  )سرعت واکنشیازدهم ـ فصل دوم ـ  پایه) (یوسفی(

  :هاي نادرست ـ بررسی عبارت» 1«گزینه  -225

xهاي حاصل به صورت پ) با فرض اینکه بنزین فقط از اوکتان تشکیل شده باشد و به صورت ناقص بسوزد، در آن صورت یکی از فرآورده yC H 

  متغیر باشد. 8تا  1تواند از  ها می هاي این فرآورده شود که تعداد کربن تولید می

ها گوگرد موجود در آن سوخته و  یفیت پایین) مقداري گوگرد وجود دارد که با سوزاندن این سوختهاي فسیلی (معموالً با ک ت) در سوخت

  (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ ترکیبی)شود.  می SO2تبدیل به گاز

  هاي نادرست: بررسی عبارت درست است.» آ«ـ فقط عبارت » 2«گزینه  -226

  دهند. ر حالت جامد رساناي جریان الکتریسیته نیستند و فقط در حالت محلول و مذاب جریان الکتریسیته را از خود عبور میب) ترکیبات یونی د

یابد و عنصر فلزي  که عدد اکسایش فلز افزایش می طوري کند، به هاي یونی دوتایی، عدد اکسایش فلز و نافلز تغییر می پ) طی تولید ترکیب

  شود. یابد و عنصر نافلزي کاهیده (اکسنده) می ده) و عدد اکسایش نافلز کاهش مییابد (کاهن اکسایش می

 ت) در یک ترکیب یونی دوتایی عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون الزاماً با هم برابر نیستند.

   )هاي یونی ترکیبوم ـ سـ فصل دوازدهم  پایه) (یوسفی(

  توان به کمک رابطه زیر محاسبه کرد: یل یک ترکیب یونی را میـ تعداد الکترون مبادله شده طی تشک» 3«گزینه  -227

  تعداد الکترون مبادله شده|بار کاتیون|زیروند کاتیون|بار آنیون|زیروند آنیون

  ها: بررسی گزینه

Liلیتیم نیترید:»: 1«گزینه  N3  e  1 3   تعداد الکترون مبادله شده3

NH)آمونیوم اکسید:»: 2«گزینه  ) O4 2  e  1 2   تعداد الکترون مبادله شده2

Alآلومینیوم اکسید:»: 3«گزینه  O2 3  e 3 2   تعداد الکترون مبادله شده6

CaCl2  eکلسیم کلرید:»: 4«گزینه   2 1   تعداد الکترون مبادله شده2

و  6، 2، 3ید و کلسیم کلرید به ترتیب مول از هر کدام مواد لیتیم نیترید، آمونیوم اکسید، آلومینیوم اکس 1بینید به ازاي تولید  طور که می همان

Alمول 5توان گفت براي تولید  شود، می الکترون مبادله می 2 O2   شود.  مبادله می تعداد الکترون بیشتري 3

  هاي یونی) (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ترکیب
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M،X،Yهاي ـ با توجه به آرایش الکترونی، یون» 4«گزینه  - 228 2 وZ 2 هاي به ترتیب یونNa11،F9،Mg 2
Oو 12 2

  هستند. 8

Mg  یک دوره هرچه بار یون بیشتر باشد، چگالی بار بیشتر است: هاي در کاتیون Na 2مقایسه چگالی بار :  

O  هاي یک دوره هرچه بار یون بیشتر باشد، چگالی بار بیشتر است: در آنیون F 2مقایسه چگالی بار :  

ه بار یون بیشتر باشد، چگالی بار آن بیشتر است و در صورت یکسان بودن بار دو یون، هرچه شعاع ها، هرچ طور کلی در مقایسه چگالی بار یون به

  تر باشد، چگالی بار آن بیشتر خواهد بود. یون کوچک

Mg O ,Na F ,O Na ,Mg F          2 2 2  : مقایسه چگالی بار2

   )چگالی بار یونوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

هـاي   نتالپی فروپاشی شبکه بلور در ترکیبات یونی، مربوط به واکنشی است که در آن یک مول جامد یونی بـه یـون  ـ طبق تعریف، آ» 4«گزینه  - 229

  ترتیب خواهیم داشت: گازي سازنده خود تبدیل شود. بدین

MgCl (s) Mg (g) Cl (g)  2
2 2 

   )آنتالپی فروپاشیوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (92سراسري ریاضی ـ (

هـا   هاي یونی، در درجه اول مجموع قدرمطلق بار یک کاتیون و یک کاتیون در ترکیب اي مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه ترکیبـ بر» 3«گزینه  -230

بـه   MgF2و NaF،LiF،CaF2کنیم. مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه هاي سازنده را مقایسه می کنیم و سپس شعاع یون را با هم مقایسه می

  صورت زیر است:

MgF CaF LiF NaF
 

  2 2

1037 9262965 2597

 : مقایسه آنتالپی فروپاشی

   )آنتالپی فروپاشیوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

عدد اکسایش و تمایـل بـه تولیـد کـاتیون از جملـه خـواص        پذیري، تمایل به از دست دادن الکترون، تنوع ـ خواصی مانند واکنش» 3«گزینه  -231

 پذیري از جمله رفتارهاي فیزیکی فلزها هستند. خواصی مانند داشتن جال، رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی و شکل شیمیایی فلزات هستند.

  )خواص فلزاتوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

  هاي نادرست: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -232

  مدل دریاي الکتریکی براي توجیه برخی رفتارهاي فیزیکی فلزها قابل استفاده است.»: 1«گزینه 

  شوند. جا می ها جابه هاي ظرفیتی) در فضاي بین کاتیون ها (یعنی الکترون ترین الکترون طبق این مدل، سست»: 3«گزینه 

ها در دریاي الکترونی  ها و قدرمطلق مجموع بار الکترون مجموع بار کاتیون فلزها از لحاظ الکتریکی خنثی هستند؛ از این رو باید»: 4«گزینه 

  (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ مدل دریاي الکترونی)ها!  ها و شمار الکترون ها با هم برابر باشد، نه لزوماً شمار کاتیون آن

Vـ ابتدا تعداد مول فلز روي و» 4«گزینه  -233 5 کنیم: را محاسبه می  

L / mol
?mol V mL mol

mL L
5 31 0 025

200 5 10
1000 1

       

g mol Zn
?mol Zn mg mol

mg g Zn

3
310 1

325 5 10
1 65


      

Vطبق معادله موازنه شده واکنش در مرحله اول (مرحله تولید 4،( 35 Vمول 10 5 شود، نصف آن، یعنی مصرف می/  32 5  Znمول  10

مصرف و 35 Vمول 10 4 شود. تولید می  

V e V
V Zn Zn V

Zn Zn e

  
  

 

  
   

 

5 4
5 2 4

2

2 2 2
2 2

2
  

/با توجه به اینکه  32 5 Vمانده است، واکنش وارد مرحله دوم (مرحله تولید باقی Znمول  10 3( شود. طبق معادله موازنه شده واکنش  می

در مرحله دوم 35 Vمول 10 4 و/  32 5 Vشود. در این مرحله با تولید مانده) مصرف شده و واکنش تمام می (باقی Znمول  10 3 ،

  .شود محلول سبزرنگ می


V e V

V Zn Zn V
Zn Zn e

  
  

 

  
   

 

4 3
4 2 3

2
 ســـبزرنگ

2 2 2
2 2

2
  

  )رنگ نماد زیباییوم ـ سازدهم ـ فصل دو پایه) (98سراسري ریاضی ـ (
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توانـد ترکیـب تیتـانیوم     شـود و مـی   کند، بنابراین به رنگ سفید دیده مـی  هاي مرئی را بازتاب می ـ ماده شکل (الف) همه طول موج» 1«گزینه  - 234

TiO)اکسید توانـد ترکیـب دوده    شود و مـی  کند، بنابراین به رنگ سیاه دیده می هاي مرئی را جذب می ماده شکل (ب) همه طول موج باشد. 2(

Fe)) اکسیدIIIباشد. آهن ( O )2 کنـد و   شود، بنابراین بخشی از طول موج مرئی را جذب مـی  دانه معدنی است که به رنگ قرمز دیده می رنگ 3

  هاي معدنی)  دانه (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ رنگکند.  هاي مربوط به رنگ قرمز را بازتاب می ه آن یعنی طول موجماند باقی

  ها: ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -235

  شود، چون واکنش گرماگیر است.  ) گرماي خالصی آزاد نمی2در واکنش (»: 1«گزینه 

) بیشتر از 2سازي واکنش رفت است، در نمودار ( ا تا سطح انرژي قله نمودار که برابر با انرژي فعاله دهنده فاصله سطح انرژي واکنش»: 2«گزینه 

  باشد.  ) می1نمودار (

  ) بیشتر است.1هرچه سطح انرژي فرآورده کمتر باشد، پایداري آن بیشتر است، بنابراین پایداري فرآورده واکنش (»: 3«گزینه 

) بیشتر 1ازي واکنش رفت کمتر باشد، سرعت واکنش بیشتر است؛ بنابراین با توجه به نمودارها سرعت واکنش (س هرچه انرژي فعال»: 4«گزینه 

  (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ نمودار انرژي پیشرفت واکنش) است.

  شود. تبدیل می N2به گازهاي کاتالیستی،  است که در مجاورت مبدل NOـ یکی از گازهاي خروجی از اگزوز خودروها، » 2«گزینه  - 236

NO(g) N (g) O (g) 2 22 

   )مبدل کاتالیستیـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

O)ـ غلظت گاز اوزون» 3«گزینه  -237 /صبح برابر با 10در ساعت  3( ppm0 /صبح 4در ساعت  NOو غلظت گاز 12 ppm0 است. با توجه بـه   06

  هاي آنهاست. برابر بودن حجم مولی گازهاي مختلف، نسبت درصد حجمی گازها برابر با نسبت تعداد مول
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  )به دنبال هواي پاكـ  چهارمازدهم ـ فصل دو پایه() یوسفی(

  ) به صورت زیر است:2) و (1هاي ( ـ نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنش براي واکنش» 3«گزینه  -238
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Ea Ea
Ea E a Ea E a Ea E a

 
           

802 1
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  دانیم که: می

H Ea E a kJ   2 2 2 150 

  )نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنشـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه) (یوسفی(

دهـد. البتـه بـه یـاد داشـته باشـید کـه         سازي و زمان انجام واکنش را کاهش و سرعت واکنش را افزایش می ـ کاتالیزگر انرژي فعال» 1«گزینه  -239

 دهد.   فرآورده را تغییر نمی واکنش و مقدار نهایی ها، ها و فرآورده دهنده کاتالیزگر سطح انرژي واکنش

  (یوسفی) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ کاتالیزگر) 

  ـ » 3«گزینه  - 240
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   )سازي انرژي فعالـ چهارم ازدهم ـ فصل دو پایه) (96سراسري ریاضی (
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  »1«صفحه                                      آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (انسانی) دفترچه  
  

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

  صحیح آمده است.  ...................... گزینۀهاي  واژه همۀمعناي  -1

  )  قدم) ـ طاق (یکتا) ـ اکناف (کناره پی (خوش ) نیک2  ) کربت (جور) ـ حشم (خدمتکاران) ـ تعب (سختی)1

  ) مخاصمت (دشمنی) ـ وادي (سرزمین) ـ هریوي (پاك آیین)  4  )تر (شایسته تر ) سپردن (طی کردن) ـ عفاف (پارسایی) ـ اولی3

  ها در برابر آن درست است؟ معناي کدام واژه - 2

  گري ج) پایمردي: میانجی  ب) نوند: اسب تندرو  الف) رشحه: خون

  فرّج: تماشاو) ت  هـ) ژنده: خشمگین  د) ابرش: اسب سیاه رنگ

  ) هـ ـ و ـ ب  4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) الف ـ د ـ هـ2  ) ب ـ ج ـ و 1

  در کدام بیت متفاوت است؟» برگ« واژةمعناي  -3

  اي خرم در کویت اي زنم پهلویت / نه سیم که خانه ) نی برگ که خیمه1

  ؟نوا را ) بازآ و جان شیرین از من ستان به خدمت / دیگر چه برگ باشد درویش بی2

  فراقت چند سازم؟ برگ تنهاییم نیست / دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست ) با3

  برگ سخت درخت / ولیکن فرومانده بی ) به هیکل قوي چون تناور4

  اند؟   ها از نظر امالیی درست در کدام گزینه همه ترکیب -4

  ـ رشحه و قطره ) ضجه و زاري مردمان ـ سورت و حدت2  ) عازرم و حیا ـ منزّه و پاك ـ تعب و رنج  1

  ) خوالیگري و خورشگري ـ حیون و شتر بزرگ ـ غزا و جنگ4  ) چنگال فراق ـ ذوال و نابودي ـ صدر و باال3

  در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟ -5

  ) جهت گوهر فایق به تک بحر حقایق / چو به سر باید رفتن چه کنم پاي دوان را؟1

  از امثال و اشباه) مثال صورتی پوشیده گرچه / منزّه بود 2

  ) برهد از بیش وز کم قاضی و مدعی هم / چون که آن ماه یک دم مست در محضر آید3

  ) صوفی دیگر میان صف هرب / اندر آمد بیست بار از بهر ضرب  4

  اند؟   ها داراي غلط امالیی کدام بیت -6

  اقیپندار اي س پردةگنجد / برون آور مرا از  الف) چراغ تور در فانوس مستوري نمی

  ب) خصمی که تیرکافرش اندر قضا نکشت / خونش بریخت ابروي همچون کمان دوست 

  ج) قرض بدو ده اي پسر نفس و نفس، زر و درم / گنج و گهر ستان از او از پی فرض و نافله 

  د) پس از الحاح ایشان کردم آغاز / جواب نامه در الفاظ ایجاز

  مهیب و سهل بود بر قضنفر آتش و آب هـ) به حلم و خشمش کردند وصف از آن معنی / 

  ) الف ـ ج ـ د 4  ) ج ـ د ـ هـ3  ) ب ـ ج ـ هـ2  ) الف ـ ب ـ هـ  1

  ترتیب کدام است؟ پدیدآورنده و نوع آثار (نظم / نثر) زیر به -7

  » خلد روضۀحیدري ـ هم صدا با حلق اسماعیل ـ  حملۀ«

  ) نظام وفا، نثر ـ سیدحسن حسینی، نظم ـ مجد خوافی، نظم  2  ) باذل مشهدي، نظم ـ سیدحسن حسینی، نظم ـ مجد خوافی، نثر1

  پور، نظم ـ جامی، نظم   ) نظام وفا، نظم ـ قیصرامین4  پور، نظم ـ جامی، نثر ) باذل مشهدي، نظم ـ قیصرامین3

  تعداد استعاره در کدام بیت بیشتر است؟ - 8

  است، خورشید جهان آرا ) مهی گشت از افق طالع که پیش طالع سعدش / کمر چون توأمان بسته 1

  ) اي بسا، کز آتش سوداي آن مشکین رسن / دود پیچاپیچ من زین آبگون چنبر گذشت  2

  ) چو دامادي که در خلوت عروس تازه رو یابد / خزد باد صبا هردم در آغوش گل رعنا  3

  نشان کجاست؟   ) تا چند تشنه بر سر آتش توان نشست؟ / آن آب روح پرور آتش4
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  آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (انسانی) دفترچه                                         »2«صفحه  
                                                           

  یت زیر کدامند؟  هاي ب آرایه - 9

  » تاج نرگس را بیاراید به زر هر شب سحاب / آتش گل را برافروزد به دم هر دم صبا«

  ) جناس تام ـ تشخیص ـ تشبیه ـ پارادوکس  2  ) تناقض ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ جناس1

  ه  نظیر ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ استعار ) مراعات4  نظیر ـ تلمیح   ) استعاره ـ جناس ـ مراعات3

  شود؟ ترتیب در کدام ابیات یافت می به» نما، حسن تعلیل و اسلوب معادله مجاز، کنایه، متناقض«هاي  آرایه -10

  روگردان شود دولت / که باشد نعل در آتش به دست دیو خاتم را الف) به اندك فرصتی از سفله 

  نخل ماتم را  آید / به غیر از اشک حسرت نیست باري هاي زاهد گریه می مغزي ب) مرا بر خشک

  ج) قضاي روزه زان باشد گران بر خاطر مردم / که دشوار است تنها برگرفتن بار عالم را 

  برده را دست آوردن او مشکل است / چون کند گردآوري گل بوي غارت د) هر چه رفت از کف به

  کشی به خاك نشاند نشانه را هـ) افتادگی برآورد از خاك دانه را / گردن

  ) د ـ ب ـ هـ الف ـ ج  4  ) د ـ الف ـ هـ ـ ج ـ ب  3  ) ج ـ الف ـ د ـ هـ ـ ب  2  ـ الف ـ هـ ) ج ـ ب ـ د1

  است؟ نادرستمقابل کدام گزینه  آرایۀ - 11

  ) صائب ز لبت گوهر شهوار نریزد / چندي چو صدف تا نکنی مهر دهان را (استعاره)  1

  دو جهان را (تشخیص) من هر اندیشۀ) عشق آمد و بیرون در افکند چو نعلین / از خلوت 2

  ) از آتش دوزخ دل عاشق نهراسد / بستر ز تب گرم بود شیر ژیان را (ایهام)  3

  گران را (استعاره) نفسان نرم نگردد دل سختم / این سنگ کند خون به جگر شیشه  ) ز آتش4

  درست است.  .....................جز  ابیات به همۀشده در  هاي مشخص نقش واژه -12

  گذر نکرد که آن ناتوان کجاست (متمم ـ قید)   روزيتو رنجور و در دلت /  چشمه همچو ) من خفت1

  نویسد؟ (نهاد ـ مفعول)   چهشدي دل که و دین چه / چون روز بشد دیده ز روزن  تو) سرمایه تویی چون 2

  الیه) مضاف(بدل ـ م در گل افسرده خورم / چه عجب گر نتوان یافت به دل شادان خون جهان) چون به می، 3

  تو اندر کام ما، ذوق شراب انداخته (مسند ـ نهاد)   مدحبه تو ایام ما بر دفتر تو، نام ما /  خوش) اي 4

  آمده است؟ نادرستهاي وصفی یا اضافی در کدام گزینه  تعداد ترکیب -13

  وصفی] هاست[دو ترکیب ها روکش تابوت تختی ) این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش1

  شد از لبش لبخند [سه ترکیب وصفی] ) آن خداوند و سوار رخش بی مانند/ آن که هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمی2

  ) آري اکنون تهمتن با رخش غیرتمند، در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود [چهار ترکیب اضافی]3

  همگان خاموش، گرد بر گردش به کردار صدف بر کرد مروارید [چهار ترکیب اضافی] پیمود، ) صحنه میدانک خود را، تند و گاه آرام می4

  کار رفته در کدام بیت همگی از یک نوع هستند؟ صفات بیانی به -14

  گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک / نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام   بادة) 1

  شاد و خوش و خرّم  عالم / آراسته و تازه و  شمسۀ) زي من به سالم آمد آن 2

  ستانده کشوریزدان، شه کشور سایۀ) شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن / 3

  وفایی   مهر و بی) نگاري سخت محبوبی و مطبوع / ولیکن سست4

  است؟ متفاوتها  در کدام گزینه با سایر گزینه» گرفتن«معناي فعل  - 15

  قضا و قدر فتاد ) بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق / مانند این بسی ز1

  ام بر من مگیر / عفو کن من خود گرفتار توام   ) گر گناهی کرده2

  اند بر ابریشم طرب دل شاد   بسته ) قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ / که3

  نوا گر خطا کند تدبیر / تو خطاي ورا ببخش و مگیر  ) بی4
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  ؟  شود نمیدر کدام گزینه نقش تبعی دیده  -16

  عشوق هیچ حائل نیست / تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز) میان عاشق و م1

  ) تو خود اي گوهر یک دانه کجایی آخر / کز غمت دیده مردم همه دریا باشد2

  ) ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندي / آن چه در مذهب ارباب طریقت نبود3

  توار خواهم کرد) به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت / بناي عهد قدیم اس4

  شود.  ملّی حماسه دیده می زمینۀ .....................جز  ابیات به همۀدر  -17

  تافت زو فرّ شاهنشهی) ببالید بر سان سرو سهی / همی2  سار کوس / رخ نامداران به رنگ آبنوس ) دریده درفش و نگون1

  ن را ببوسید و کرد آفرین / بر آن تاج و تخت و کاله و نگین  ) زمی4  ) چنین گفت کز شب گذشته سه پاس / بیابید گفتار اخترشناس3

  ترتیب به کدام وادي عرفان اشاره دارند؟  ابیات زیر به -18

  الف) برون نه پاي جان از پیکر خاك / که جان پاك در پیکر نگنجد

  ب) تا هیچ و همه یکی نگردد / دعوي یگانگیت عام است 

  اي  اي، بتخانه شناخت / ورنه گردد بر تو آن هر حلقهباید  ج) نیک در هر حلقه او را باز می

  ) توحید ـ استغنا ـ معرفت4  ) استغنا ـ فنا ـ عشق3  ) استغنا ـ توحید ـ معرفت  2  ) توحید ـ فنا ـ طب1

  ها تناسب معنایی دارد؟  با کدام بیت» ها از چنبر نفس رسته بودند آن«مصراع  -19

  بریز کن سبوي خود از آب جوي صبح  صفا شود / ل الف) زان پیش کز غبار نفس بی

  کاري نفس ایمن کن / تا نیفتاده بر این آینه زنگاري چند  ب) دل روشن ز سیه

  ج) کشته نکودار که موش هوا / خورده بسی خوشه و خروار را 

  اند د) از ما اثر مجوي که رندان پاکباز / عنقاصفت، نمود فراموش کرده

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

  در کدام گزینه آمده است؟» هنر خوار شد جادویی ارجمند/ نهان راستی آشکارا گزند«بیت  مقابلمفهوم  - 20

  ) نهان گشت آیین فرزانگان / پراکنده شد نام دیوانگان1

  ) شده بر بدي دست دیوان دراز / ز نیکی نبودي سخن جز به راز  2

  ذلّت و گدازاده به ناز   ) افسوس ز دست فلک شعبده باز / شه زاده به3

  ) مسند شاهی بیافت فضل و هنر در جهان / بی هنري خوار شد در قدم پادشا4

  بیت زیر از لحاظ مفهومی متناسب با کدام بیت است؟ -21

  »قراري / آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد کشد با بی در هواي عاشقان پر می«

  خم قرار نیست شراب رسیده را  ) زندان جان پاك بود تنگناي جسم /  در 1

  سرها می، غوغاي دگر دارد کاسۀباشد / در  جوش نمی خم هر چند بی سینۀ) در 2

  باشد شکیبا در صدف عشّاق، دل / گوهر غلتان نمی سینۀ) دارد آتش زیر پا در 3

  توان شدن    سر و پا می ) چوگان مشو که از تو خورد زخم بر دلی / تا همچو گوي بی4

  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ » اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی / باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد با«بیت  -22

  جاوید از دست حمایت کن مرا   زندةدست فنا؟ /  بازیچۀ) چند باشد شمع من 1

  ) عید است مرگ دست به هستی فشانده را / پرواي باد نیست چراغ نشانده را2

  مع، صائب گلی نچیدیم / در اشک و آه شد صرف یکسر وجود ما را ) از بخت سبز چون ش3

  اند مرا   اي بند است / به خاك با سر ناخن نوشته ) فناي من به نسیم بهانه4

  با ابیات کدام گزینه مناسبت دارد؟» خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان / خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند«مفهوم شعر  - 23

  را ناصر است اندر محبت، مهر او / کین او اندر عداوت دشمنان را قاهر است الف) دوستان 

  ما سینۀما / صاف چون صبح به آفاق بود  کینۀ بی سینۀب) مشرق مهر بود 

  ج) اي جهانگیري که مهر و کین تو در صلح و جنگ / ناصر احباب دین و قاهر اعدا بود

  کین است  کشندةوزگار خصمش د) روا بود که ز خصمان کیش، کین نکشد / که ر

  ) ج ـ د 4  ) الف ـ د 3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب 1
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  با هم تناسب معنایی دارند.  .....................جز بیت  همه ابیات به -24

  اي گیرد زوال ) گل اگر چه هست بس صاحب جمال / حسن او در هفته1

  کند ال بلبل میکند / از جمال گل قیاس ح دل نظر چون بر رخ گل می ) چشم صاحب2

  ) گل همین پنج روز و شش باشد / این گلستان همیشه خوش باشد  3

  روزه کرد دعوي با رخت / زود باشد زین گنه از هم بریزد پیکرش  ) گل به حسن پنج4

  بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟ - 25

  »زخم مردن غم عاشق است بزن زخم این مرهم عاشق است / که بی«

  اگر تو زخم زنی به که دیگري مرهم / وگر تو زهر دهی به که دیگري تریاك )1

  ) در طریق عشقبازي امن و آسایش بالست / ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی  2

  درد از زخم مردم بر تنم / تا که خواهد ساخت از خونم نگارین دست را   ) خون گریبان می3

  جان من فرسود / قدح بیار و بنه مرهمی بر این دل ریش   ) ریاي زاهد سالوس (ریاکار)4

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

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

  صیده:أن ی فیریدح صاحبی فی النّهر و یقترب منه تمساح یسب -26

  خواهد او را صید کند! شود پس می کند و آن تمساح به او نزدیک می ) دوست من در رودخانه شنا می1

  خواهد که آن را شکار کند! شد پس می کرد و تمساحی به او نزدیک می ) دوستم در رودخانه شنا می2

  د که او را شکار کند!خواه شود پس می کند و یک تمساح به او نزدیک می ) دوستم در رودخانه شنا می3

  خواست آن را شکار کند! شود که می کند و یک تمساح به او نزدیک می ) آن دوست من در رودخانه شنا می4

  فره و یتخلّص من ذنوبه:قراء و یفرّج عن المکروب فاهللا یغالف یطعممن  - 27

  رها شوند! مرزد تا گناهانآ خداوند او را میرا بزداید پس  یدستان را غذا دهد و اندوه غمگینی) هرکس ته1

  شود! آمرزد و از گناهانش خالص می اگر به فقیران غذا دهد و غم اندوهگین را بزداید قطعاً خدا او را می) 2

  را بزداید پس پروردگارش باید او را بیامرزد تا از گناهان خالص شود! ی) هرکس به تهیدستان خوراك دهد و غم اندوهگین3

  شود! آمرزد و از گناهانش رها می اك دهد و اندوه غمگین را بزداید پس خدا او را می) هرکس فقیران را خور4

  هذا الشیخ لیس فظّاً بل یدافع عن المظلومین و یکرمهم:  -28

  دارد! کند و آنان را گرامی می دیدگان دفاع می ) این پیرمرد، تندخو نیست بلکه از ستم1

  کند تا او را گرامی دارند! اع می) این پیشوا تندخو نیست بلکه از مظلومان دف2

  داد! کرد و به آنان کرامت می دیدگان دفاع می ) این پیرمردي است که تندخو نبود بلکه از ستم3

  دارد! ها را گرامی می ) این پیشوا تندخو نیست بلکه مورد دفاع مظلومان است و آن4

   .....................پس »: فلیعبدوا رب هذا البیت الّذي أطعمهم من جوعٍ« -29

  ) پروردگار این خانه را باید بپرستند همان که در گرسنگی خوراکشان داد!1

  ) پروردگار این خانه را پرستیدند آن کسی که در گرسنگی غذا بهشان داد!2

  دهد! اي را که در گرسنگی خوراکشان می پرستیدند پروردگار این خانه ) باید می3

  دهد! نه را، کسی که آنان را در گرسنگی خوراك می) باید بپرستند پروردگار این خا4

  کانت تؤدي مشارکۀ اإلیرانیین دوراً عظیماً فی ازدیاد المفردات الفارسیۀ فی العربیۀ: -30

  در عربی ایجاد کرد! ها، نقشی بزرگ در زیاد شدن واژگان فارسی ) شرکت ایرانی1

  کرد! ارسی در عربی ایفا می) مشارکت ایرانیان یک نقش بزرگ را در افزایش واژگان ف2

  شد! ) مشارکت ایرانیان بود که منجر به یک نقش عظیم در فراوانی فارسی در عربی می3

  ها یک نقش عظیم را ایفا کرد تا کلمات فارسی در عربی زیاد شود! ) شرکت ایرانی4

  .....................بۀٍ: قطعاً وإنّ اإلنسان المتفاؤل یري الفرصۀ فی کلّ صع -31

  نگرد! را در هر دشواري می ها بین است که فرصت ) انسان خوش2  بیند! می دشواريبین هر فرصتی را در  انسان خوش )1

  د!بین می  سختی بین، فرصت را در هر ) انسان خوش4  دید! ها می بین، فرصت را در همه سختی ) انسان خوش3
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  : نظروا إلی صدق الحدیثنظروا إلی طنطنتهم باللّیل ولکن اُال ت - 32

  تر را نگاه کنید! ) به بانگشان در شب نگاه نکنید بلکه سخن راست2  راستگویی آنان را دیدید!شان نگاه نکردید بلکه  ) به بانگ شبانه1

  ) به بانگ شبانه ننگرید بلکه راستگویی در سخن را نگاه کنید!4  ) به بانگشان در شب نگاه نکنید بلکه به راستی سخن بنگرید!3

  عین الصحیح: -33

  رساند! برم از دانشی که سود نمی ) إنّی أعوذ بک من علمٍ ال ینفع: قطعاً من به تو پناه می1

  ) ال شیء أحقّ بالسجن من اللسان: چیزي مانند زبان حق زندانی شدن ندارد!2

  دهد! ) إن تتّقوا اهللا یجعل لکم فرقاناً: هرچه تقواي خدا پیشه کنید براي شما فرقان قرار می3

  نوا علی ما فاتکم: بر آنچه که از دست دادید نباید غمگین شوید!تحز ) لکیال4

  : الخطأعین  -34

  خواهند! ها نمی وزند که کشتی تجري الرّیاح بما ال تشتهی السفن: بادها به سویی می )1

  کند! ) إنّ لکلّ مأمومٍ إماماً یقتدي به: قطعاً هر مأمومی به یک امام اقتدا می2

  ش نسبت به حیوان چه ستمگر است!یها للحیوان فی نشاطاته: انسان در فعالیت ) ما أظلم اإلنسان3

  گونه که دوست نداري به تو ستم شود! ) ال تظلم کما ال تحب أن تُظلَم: ستم نکن همان4

  عین الصحیح:» کنم. گمان با او بازي می شوم و بی خواهرم آزرده شد پس به او نزدیک می« -35

  مقترب منها حتی أالعبها مالعبۀً.) تنزعج أختی فأنا 2  ت منها و أالعبها لعبۀً جیدةًَ.ب) أختی انزعجت فاقتر1

  عب لعبۀً معها.ل) أختی انزعجت فأقترب منها لکی أ4  .) انزعجت أختی فأقترب منها و أالعبها مالعبۀ3ً

أجب عن األسئلۀ ** ا قرأ النّص التّالی ثم36ـ  42: (بما یناسب النص(  

أهمیـۀ   جرةخل الجمیلۀ. کما أنَ لهذه الشّالنّمناظر جذّابۀ من بعید، و بعد أن نقترب منها، نري أشجار  نشاهدذهب إلی المناطق الحارة قد حینما ن

یۀ، و بعض ها فی بعض المناطق أساساً لمعیشۀ الکثیر من السکان، کما أنّه غذاء رئیسی فی بعض المناطق الصحراول نوع منمادیۀ کبیرة، حیث یشکِّ

  إلی مناطق أخري! تُرسلأثمارها تُجفَّف و 

یعد) من أهمها، و نخیل الزّیت الّذي  نوع یختلف مع بعضها؛ فمن أنواعه نخیل التّمر الّذي یعتبر ( 1500خل أنواع مختلفۀ، حیث یوجد حوالی للنّ

متراً و جذعه خشن جداً، ألنَه عبارة عن بقایا غصن النخل الّذي یسقط أو یقطَع  27النّخل  ارتفاعل! یبلغ یستعمل فی صنع الصابون و مواد التجمی

  عند نمو الشجرة الکثیر!

  عین الصحیح: -36

  ل جذّاباً من البعید و من القریب.) نري النّخ2  مر فی المناطق الّتی یرسل إلیها.) یجفَّف الت1َ

  یستطیعون أن یأکلوا إلّا التّمر. ) بعض ساکنی المناطق الصحراویۀ ال4  خري.شۀ ال یرسل إلی المناطق األللمعیأساساً  مرّ) إن کان الت3

  عین الصحیح عن شجرة النخل:  -37

  و خشونۀً. عشرین متراً لکن غصونها أکثر طوالً) یبلغ ارتفاعها إلی سبعۀ و 1

  من نوع واحد. مسمائۀ ولکن أثمارها) أنواعه متعددة تصل إلی ألف و خ2

  ة غذائیۀ.کماد) ال منطقۀ فی األرض إلّا و فیها التّمر یعرف 3

  واعها نخیل التّمر و نخیل الزّیت.) أهم أن4

   .....................: من فوائد النّخل أنّه الخطأعین  -38

1ة ) مناظره رائعۀ جدالّتی ال نري فیها أشجاراً خضراء.اً فی المناطق الحار  

2ماد (ۀ مفیدة ینمو فی المناطق الباردة و تعتبر ثمرته غذاءا. ة غذائیرئیسی  

3تستعمل فی زینۀ و تجمیل النّاس. ) تُصنع من ثمرته مواد  

  ظافۀ.مواد الّتی نحن بحاجۀ إلیها للنّ) تُستخدم ثمرته فی ال4

   .....................: جذع النّخل خشن جداً ألنّه الخطأعین  - 39

  سقط من الجذع إلّا رأسه.ی ) عندما یجف الغصن ال2  الغصن و انتهاؤه فیقطع رأسه فقط.س ) یفرق رأ1

  خلقته و هو ما بقی من جذوعٍ تسقط.) النّخل هکذا فی 4  القدیم بعض األحیان و یبقی أثره. احون الغصن) یقطع الفل3ّ

ن الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی40ـ  42: (** عی(  

  »:نُشاهد« -40

  فعلیۀٌ ن ش هـ) ـ معلوم / مع فاعله جملۀٌ) مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: 1

  / فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ الغیر ـ مزید ثالثی ) مضارع ـ للمتکلّم مع2

  »مناظر«مجهول / فعلٌ و مفعوله  ـ») فاعل«) فعل مضارع ـ مزید ثالثی (من وزن 3

  اهدة، من وزن مفاعلۀ) / مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ) للمتکلّم وحده ـ مزید ثالثی (مصدره: مش4
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  »:تُرسل« -41

  ) فعل مضارع ـ للغائبۀ ـ معلوم / فعلٌ و جملته فعلیۀ1ٌ

  ) للمخاطب ـ مزید ثالثی (مصدره علی وزن إفعال) / فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ2ٌ

  جملۀ فعلیۀٌمجهول / فعل و ال ـعلی وزن أفعل) » أرسل«) للغائبۀ ـ مزید ثالثی (ماضیه: 3

  ) مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثی (حروفه األصلیۀ: ر س ل) ـ مجهول / فعل و فاعله محذوف، و الجملۀ فعلیۀ4ٌ

  »: ارتفاع« -42

  »یبلغ«) مفرد مذکّر ـ مصدر (من وزن انفعال) / فاعل لفعل 1

  »یبلغ«) اسم ـ مفرد مذکّر ـ مصدر (من وزن افتعال) / فاعل لفعل 2

  »النخل«إلیه  مضاف، و المضاف» / انفعل«علی وزن » ارتفع«ـ فعله  ) مفرد مذکّر3

  »النخل«إلیه  مضاف و المضاف» / ر ف ع«) اسم ـ جمع مکسر أو تکسیر ـ حروفه األصلیۀ 4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  .یسلَم منَ الخَطَأ ) منْ یفکِّرْ قَبلَ الکالم2ِ    .الده فی الحفلَۀِ) الوالد لَم یقَبلْ أو1

3خف) ال یالکَذّاب أن ی ستَطیعهذبۀٌ کَبیرَة4ٌ  .ی کزرِعم لَه زارِعاً کانَتحکی أنَّ می (.  

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

  : الخطأعین  -44

1کذباً و ما قَبلَه هسبۀ: حیوانٌ یمشی 2    .) أنکَرَ: حعلی بطنه) الحی.  

  .لتقویۀ التراب یۀٌو) السماح: مواد کیمیا4  .) أعتَقَ: جعلَه حرّاً و أخرَجه من العبودیۀ3

  عین الصحیح فی التضاد: -45

  من الجامعۀ: العودة الرجوع) أرید منک 2  و حفظها: الحقل البیئۀ) علینا بمراقبۀ 1

  فی الحیاة: سابِق باًخائ) صدیقی لیس 4  القمۀ أمس: أسفل أعلی) ذهبت إلی 3

  عین ما فیه معرفۀ بالعلم:  -46

  .بدون سببٍ معبوداتنا) مررت بکافرٍ یسب 2  .) تلک أختی سعیدةٌ و هی مهندسۀٌ زراعیۀ1ٌ

  .قزاقٌ یطیر فوق البحار الواسعۀ) هذا ز4    .ائر ینقر جذوع أشجارٍ) هذا الط3ّ

  عین الصحیح فی ترجمۀ األفعال:  -47

  فی حیاته: شکست نخواهد خورد لن یفشل) إنّ النشیط 2  اآلخرین الفرنسیۀ: درس داد  علِّمی) شاهدت خبیراً 1

  من رحمۀ اهللا إلّا الکافر: نباید ناامید شود ال ییأس) 4  داشت النّاس: گرامی می أکرم) أعتق النبی رجالً 3

  فیه مفهوم الحصر: لیسعین ما  - 48

  .حف إلّا أحد زمالئیا رأیت فی المت) م2    لم یؤمن باهللا إلّا الّذي اتّقی. )1

  المزارعون فسائل إلّا هذا الرّجل.) غرس 4     .ساعدنی فی صعوباتی إلّا أخی) ما 3

  عین ما فیه الجملۀ بعد النکرة: -49

  .) ما أسرع إثمار هذه الشّجرة الکبیرة2  .) راح العجوز إلی حاکمٍ و سلَّمه بإعزاز1ٍ

  .) تعدي علی أرض ثم قام بتخریبها4    .ترفع أعوذ بک من صالةٍ ال ) یا ربی3

  عین ما فیه تأکید للفعل:  -50

  .) أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعون الرّسول2  .ظیفۀ مشاهدةًنّل) تشاهد مشاکل فی البیئۀ ا1

    .) العاقل یستغفر اهللا استغفار المؤمنین4  .) ینقذك الکتاب فی الحیاة إنقاذاً عمیقا3ً

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

  گیر اوست و از چه چیزي محروم است؟ که بایدها و نبایدهاي الهی را جدي نگیرد و به دستورات خدا اعتماد نکند، چه عاقبتی گریبان انسانی - 51

  ـ راهنمایی خداوند» هارٍ جرُف شَفَا بنْیانَه علَى ) «2  سـ تزکیه نف» هارٍ جرُف شَفَا بنْیانَه علَى) «1

3» (نَّمهی نَارِ جف بِه ار4  ـ تزکیه نفس» فَانْه» ( نَّمهی نَارِ جف بِه ارـ راهنمایی خداوند» فَانْه  

  قدام ارزشمند چه ثمره دیگري در پی داشت؟هاي اسالم راستین تابع کدام یک از اقدامات ائمه اطهار (ع) بود و این ا گسترش اندیشه - 52

  گذاري فرهنگ اسالمی ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ پایه1

  گذاري فرهنگ اسالمی هاي اسالمی ـ پایه بیت شخصیت) تر2

  اطهار(ع) ۀائم ةسیرهایی در  فراهم آمدن کتاب) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ 3

  اطهار(ع) ۀائم ةسیرهایی در  فراهم آمدن کتاب هاي اسالمی ـ شخصیت ) تربیت4
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  امیه چه کسانی از وضعیت خود گریانند؟ به بیان امیر المؤمنین علی (ع) عامل شکست مسلمانان در برابر شامیان چه بود و در بنی -53

  اند ندي ـ دنیاطلبانی که به آن نرسیدهاعتنایی و ک ) بی2  اند. ) تفرقه و پراکندگی ـ دنیادارانی که آن را از دست داده1

  اند طلبانی که به آن نرسیده دین اعتنایی و کندي ـ بی )4  اند. دارانی که آن را از دست داده دین ) تفرقه و پراکندگی ـ3

انگر علـم اهـل بیـت (ع)    دادند و ایشان کدام مورد را نش امام علی (ع)، تفسیر قرآن در جهت منافع کدام دسته در دوران پس از خود را بیم می -54

  نمایند؟ معرفی می

  ) حاکمان ستمگر ـ صدور احکام الهی2    ) دنیاطلبان ـ صدور احکام الهی1

  عدم اختالف در دین الهی حاکمان ستمگر ـ )4  دنیاطلبان ـ عدم اختالف در دین الهی )3

  کند؟ کدام عبارت شریفه توجه به امري از طریق استفهام انکاري را محقق می -55

1» (و هاتنْ آیم		اهکُنُوا إِلَیتَسا لاجوأَز کُمنْ أَنْفُسم لَى ) «2  »أَنْ خَلَقَ لَکُمع انَهنْیب ّسنْ أَسى أَفَمتَقْو	نَ اللَّهم		انٍ ورِضْو		رٌخَی«  

3» (یِّناتلَنا بِالبسلنا رلَقَد أَرس		أَنزَلنا و		تابالک مهعم		4  »المیزانَ و» ( ونَ ولَمعینَ یتَوِي الَّذسلْ یونَ قُلْ هلَمعینَ لَا یالَّذ		تَذَکَّرُا یإِنَّم		ابِأُولُو الْأَلْب«  

کند و در مقابل آن کـدام صـفت الهـی را     دهی خداند بر بندگان، کدام مورد را از ذات باري تعالی نفی می قرآن کریم، به هنگام بیان سنت نعمت  -56

  شود؟ یادآور می

  ـ علم خداوند به عملکرد بندگان» انعمها علی قوم) «2  ـ علم خداوند به عملکرد بندگان» مغیراً نعمۀ) «1

  مغفرت الهی در نعمت دهی ـ» انعمها علی قوم) «4  ـ مغفرت الهی در نعمت دهی» مغیراً نعمۀ) «3

  در مورد هر یک از گناهان کبیره ذیل، کدام عبارت شریفه صادق است؟ -57

  کار بیهوده الف)

  امیه ب) گناهان رایج در دربار بنی

  ج) ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده

  »اثم کبیر«ـ » اثمهما اکبر«ـ » منافع للنّاس ) «2  »ال تقربوا«ـ » اثم کبیر«ـ » منافع للنّاس) «1

  »ال تقربوا« ـ» اثمهما اکبر«ـ » ساء سبیالً) «4  »اثم کبیر«ـ » اثم کبیر«ـ » ساء سبیالً) «3

  شیعیان شد و ایشان چگونه مانع نابودي مکتب اهل بیت (ع) شدند؟در عصر امام هادي (ع) چه چیزي مانع از افتراق  -58

  ) نقل زیارت جامعه کبیره از جانب امام میان شیعیان ـ استفاده از شاگردان براي انتقال معارف بازمانده1

  یعیان ـ مجاهده مخفیانه در راستاي والیت ظاهري  ) نقل زیارت جامعه کبیره از جانب امام میان ش2

  استفاده از شاگردان براي انتقال معارف بازمانده ) تشکیل نظام ارتباطی میان وکال و شیعیان ـ3

  مجاهده مخفیانه در راستاي والیت ظاهري ) تشکیل نظام ارتباطی میان وکال و شیعیان ـ4

  زنند و آنان نسبت به مساکین چه رفتاري دارند؟  سرباز می» طلیقوم الناس بالقس«چه کسانی از عمل به آیه  - 59

  رانند. کنندگان دین ـ آنان را از خود می ) تکذیب2  رانند. ان ـ آنان را از خود می  ) کاهل نماز1

  .کنند شویق نمیکنندگان دین ـ دیگران را به اطعام آنان ت تکذیب) 4  .کنند ان ـ دیگران را به اطعام آنان تشویق نمی  ) کاهل نماز3

دهد و کسانی را که در عمـل بـه آن معتقدنـد،     قرآن کریم عاري بودن خداوند متعال از هر گونه ضرر و زیان را نسبت به کدام مسئله هشدار می -60

  خواند؟ چگونه می

  ) فوت رسول خدا (ص) و پایان یافتن ابالغ وحی ـ سپاسگزاران1

  ی ـ مومنان واقعیفوت رسول خدا (ص) و پایان یافتن ابالغ وح )2

  ) رسوخ جاهلیت در اعمال مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) ـ سپاسگزاران3

  مومنان واقعی ) رسوخ جاهلیت در اعمال مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) ـ4
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  ستند؟چگونه افرادي ه» قنا عذاب النارو «کنند که  مطابق با آیات قرآن کریم کسانی که این گونه با خداي خود مناجات می -61

  کنند. ) در عین توجه به رستگاري اخروي براي تعالی زندگی دنیوي خود به عنوان هدف اصلی تالش می1

  دانند. هاي مبتنی بر روابط دنیوي را مردود می گیري ها و جبهه بندي ) با ایمان به خدا صف2

  کنند. را براي تقرب الهی آماده می هاي خدا خود کنند و هم با بهره از نعمت هاي جهان استفاده می ) هم از زیبایی3

  رسند. ري جاودانه میاخواهند و هم با راز و نیاز با خداوند به رستگ ) هم نیکی دنیا را از خدا می4

  طراز با چیست؟ چه بود و در کالم ایشان اقرار به وحدانیت خداوند هم» اجرهم عند ربهم«اقدام رسول خدا(ص) براي نیل مسلمانان به  -62

  ها ـ فالح و رستگاري افق دید انسان ء) ارتقا2  ها ـ دوري از ترس و اندوه افق دید انسان ) ارتقاء1

  فالح و رستگاري ) فراهم کردن امکان رشد همگانی ـ4  ) فراهم کردن امکان رشد همگانی ـ دوري از ترس و اندوه3

فه ما در این مورد چیست و امام صادق (ع) عدم التزام به آن را با جا که ائمه معصومین (ع) ناظر و شاهد بر اعمال شیعیان خود هستند، وظی از آن -63

  دارند؟ چه تعبیري بیان می

  زشتی براي اهل بیت (ع) ) جلوگیري از بدبینی دیگران به تشیع ـ2  ) توامان ساختن اسم شیعه با ایمان ـ زشتی براي اهل بیت (ع)1

  گمراهی از راه اهل بیت (ع) ) جلوگیري از بدبینی دیگران به تشیع ـ4  هل بیت (ع)) توامان ساختن اسم شیعه با ایمان ـ گمراهی از راه ا3

  ایم؟ به پیام کدام آیه شریفه اشاره کرده» شود دعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزي در جاي جاي قرآن کریم مشاهده می«اگر بگوییم  -64

1» (نْ وم		أَ کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هاتاآیهکُنُوا إِلَیتَسا لاجوی) «2  ....» زوا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذّها أَی		وا ویعأَط		ولَالرَّس «...  

3» (یِّناتلَنا بِالبسلنا رلَقَد أَرس		أَنزَلنا و		تابالک مهعم		ن) «4  ....» المیزانَ وم	و نَ بِاللَّهآم رِ وومِ اآلخم الیم أَجرُها فَلَهحلَ صالمع		ندع	بِّهِمر «... 

امیه شد و جعل احادیثی از قول رسول خدا (ص) ویژگـی کـدام    عباس و بنی کدام مورد سبب گمراهی بسیاري از مسلمانان در دوره حاکمیت بنی -65

  دسته بود؟

  هاي اصیل جامعه ـ دنیاطلبان ) در انزوا قرار گرفتن شخصیت1

  علماي به ظاهر مسلمان اهل کتاب هاي اصیل جامعه ـ ر گرفتن شخصیتدر انزوا قرا) 2

  هاي تفسیري ـ دنیاطلبان مطالب تحریفی به کتاب) راه یافتن 3

  علماي به ظاهر مسلمان اهل کتاب هاي تفسیري ـ ) راه یافتن مطالب تحریفی به کتاب4

  ران از غیبت ایشان چگونه مشخص گردید؟غیبت صغري امام مهدي (عج) از چه سالی آغاز گردید و پایان این دو -66

  هـ . ق ـ عدم تعیین جانشین براي آخرین نایب عام خود 260) 2  هـ . ق ـ عدم تعیین جانشین براي آخرین نایب عام خود 255) 1

  به آخرین نایب خوداعالم پایان دوران غیبت صغري  هـ . ق ـ 260) 4  هـ . ق ـ اعالم پایان دوران غیبت صغري به آخرین نایب خود 255) 3

جایی در تمدن امروزي رعایت قوانین الهی تا حدودي سخت شده است در راستاري اجراي احکام باید چگونه وارد عمـل شـویم و نتیجـه     از آن -67

  باشد؟ چنین عملکردي چه می

  به دستورات خدا) توکل و اعتماد به نفس باال ـ تسهیل عمل 2  ) با تقوا و رضوان الهی ـ تسهیل عمل به دستورات خدا1

  دفاع از اسالم در عرصه زندگی ) توکل و اعتماد به نفس باال ـ4  ) با تقوا و رضوان الهی ـ دفاع از اسالم در عرصه زندگی3

  نویسنده کدام یک از آثار ذکر شده در مقابل آن به درستی آمده است؟ - 68

  د) من ال یحضره الفقیه: شیخ صدوقج) تهذیب: شیخ طوسی                الف) کافی: شیخ صدوق               ب) استبصار: کلینی              

  ) ب ـ ج4  ) ب ـ الف3  ) د ـ ج2  ) د ـ الف1

  باشد؟ مرتبط با کدام یک از اقدامات ائمه اطهار (ع) می» بقاي تفکر اسالم راستین«و » معرفی روش زندگی امامان به نسل آینده«هر یک از موارد  - 69

  هاي درست مبارزه ي درست مبارزه ـ انتخاب شیوهها ) انتخاب شیوه1

  ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو2

  هاي درست مبارزه هاي درست مبارزه ـ انتخاب شیوه ) انتخاب شیوه3

  ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  »9«صفحه                                      آزمون آزمایشی پیشرويـ عمومی (انسانی) دفترچه  
  

  آلود راهنمایانی را براي مردم معرفی کنند و آنان را به جایگاه برجسته برسانند، تابع چه بود؟ کردند تا غرض اینکه حاکمان زمان معصومان تالش می - 70

  قدرت جلوه دادن ائمه اطهار (ع) در همراهی مردم با خود ) بی2  طلب و تسلیم اي راحت ) تبدیل جامعه مؤمن و فداکار به جامعه1

  ) استفاده از موقعیت و شرایط برکناري امامان معصوم (ع)4  هاي برجسته در جامعه پیروي عموم مردم در اعتقادات از شخصیت) 3

  داند و ثمره ایجاد این نگرش توسط رسول خدا (ص) در جامعه چه بود؟ قرآن کریم ویژگی همراهان رسول خدا (ص) را چه می -71

  نقالبی عظیم در برابري و مساوات) رحمت و عطوفت به همه مردم ـ ایجاد ا1

  ایجاد انقالبی عظیم در برابري و مساوات) برخورد سخت با کفرپیشگان ـ 2

  المللی ) رحمت و عطوفت به همه مردم ـ دگرگونی روابط بین3

  المللی ) برخورد سخت با کفرپیشگان ـ دگرگونی روابط بین4

  گشا است؟ داشته باشیم به بیان رسول خدا (ص) توجه به کدام گزینه راهبراي اینکه سهم بیشتري از توحید عملی در زندگی خود  - 72

  ) مقدم بر یادگیري فقه به مسائل شرعی تجارت بپردازیم1

  برند اجتناب کنیم. ) از خرید کاالهایی که دشمنان از آنان سود می2

  کاري در معامله خودداري کنیم. ) از تولید کاال با کیفیت پایین و فریب3

  وه قرار دادن پیامبر (ص) دیگران را به سوي یک اقتصاد سالم دعوت کنیم.) با اس4

  هایی است؟ اولین اقدام یک انسان مسلمان براي مشارکت در ایجاد یک جامعه اسالمی چیست و تحقق بهتر آن منوط به چه مؤلفه -73

  ریزي و تالش ) تحولی بنیادین در شیوه زندگی فردي و اجتماعی ـ برنامه1

  ریزي و تالش عیارهاي تمدن اسالمی ـ برنامه) شناخت م2

  ) تحولی بنیادین در شیوه زندگی فردي و اجتماعی ـ تغییر در نگرش3

  ) شناخت معیارهاي تمدن اسالمی ـ تغییر در نگرش4

  اطهار (ع) است؟ ۀائمهر یک از موار ذکر شده مرتبط با اتفاقات عصر کدام یک از  -74

  الف) قیام توابین

  ع در جامعهب) حضور فعال تشی

  شیعیان نهضتحیات  جدیدج) ت

  امام سجاد (ع) امام سجاد (ع) ـ ) امام سجاد (ع) ـ2  ) امام سجاد (ع) ـ امام صادق (ع) ـ امام باقر (ع)1

  ) امام باقر (ع) ـ امام صادق (ع) ـ امام صادق (ع)4  امام صادق (ع) ) امام باقر (ع) ـ امام سجاد (ع) ـ3

  در چه صورتی جایز است؟» استفاده از موسیقی«و » هاي مذهبی شنشرکت در مجالس شادي و ج« -75

  هاي فرهنگی باشد. رحم شود. ـ براي اجراي سرود و برنامه ) موجب تقویت صله1

  رحم شود. ـ شهوت را تقویت و تحریک نکند. ) موجب تقویت صله2

  هاي فرهنگی باشد. برنامه) احکام دین مانند روابط محرم و نامحرم رعایت شود. ـ براي اجراي سرود و 3

  شهوت را تقویت و تحریک نکند. ) احکام دین مانند روابط محرم و نامحرم رعایت شود. ـ4

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

Part A: Grammar & Vocabulary  

76- The result of the exam showed that some of the students ..................... very well.  

1) haven’t been taught  2) hadn’t been taught 

3) weren’t being taught  4) hadn’t taught 

 

77- Many new houses ..................... next year. We hope the project will solve the problem of housing in our town. 

1) are going to build 2) have been building 3) are going to be built 4) are being built 
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78- The money you ..................... to the bank as soon as you get a job.  

1) were lent can be given back  2) lent can be given back 

3) were lent can give back  4) lent can give back 

 

79- “Do you speak Japanese?” 

“Yes, I learned how ..................... it in Japan.” 

1) speaking 2) I spoke 3) to speak 4) to be spoken 

 

80- Salmon are ..................... fish, in that they spend their lives in both fresh and salt water.  

1) sociable 2) dependent 3) public 4) unique 

 

81- Early ..................... to teach chimpanzees to speak were unsuccessful because the animals lack the necessary 

vocal equipment. 

1) customs 2) instances 3) results 4) attempts 

 

82- Children have rights that must be respected, regardless of the ..................... situation that surrounds them. 

1) economic 2) truthful 3) former 4) shocking 

 

83- An expert recently noted that the world has ..................... moved toward cleaner fuels-from wood to natural gas. 

1) chemically 2) gradually 3) touchingly 4) morally 

 

84- Studies show that the ..................... reason people lie is to avoid punishment. 

1) principal 2) practical 3) separate 4) various 

 

85- The movie ‘Babe’ tells the story of a little pig which learns to take care of a ..................... of sheep. 

1) margin 2) panel 3) flock 4) feather 

 

86- There’s a bird nest with a couple of eggs in it in a tree outside our window, and we check it every day to see if 

they have ..................... . 

1) warned  2) hatched 3) wasted 4) reduced 

 

87- Psychologists believe that certain types of thinking processes increase the ..................... that material will be 

remembered later. 

1) cooperation 2) delivery 3) equivalence 4) likelihood 

 

Part B: Cloze Test 

This article is divided into two sections, the first of which deals with gas as a state of …(88)… and the second 

with gas as a fuel. Petrol is also frequently …(89)… to as “gas”, …(90)…, in North America. Many of the 

gases …(91)… in this article have …(92)… articles of their own. 

 

88- 1) pressure 2) volume 3) force 4) matter 

 

89- 1) referred 2) arranged 3) described 4) observed 

 

90- 1) publicly 2) especially 3) proudly 4) carefully 

 

91- 1) mention 2) are mentioning 3) are mentioned 4) mentioned 

 

92- 1) separate 2) private 3) ancient 4) straight 
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Part C: Reading Comprehension 

Passage 1:  

One of the reasons why human beings have become such a successful and dominant species in the world is 

because of the ability we have to cooperate with each other, to work in groups. Groups may form for a wide 

variety of purposes, some informal, such as a gathering of friends, others formal, such as a committee.  

Formal groups often develop strict rules about procedure. A committee may appoint a chairperson, a secretary, 

and a treasurer. The group will have rules about how a meeting is to be conducted. After the meeting a formal 

record of what happened will be made and distributed to members. Some groups of this sort, such as a 

commercial company, will have an order in which communication conforms to rules, a person may be given 

orders by someone above, and then pass orders down to someone below. People will communicate with those 

above them in the grading, those below them, and those on the same level as themselves. 

Even in an informal group, communication is always more complicated than it is between two individuals. 

Some people feel very nervous when they are in a group; they might either keep quiet and say nothing at all, or 

else they may start speaking and never want to stop. To work well in a group, you have to learn to listen as well 

as to speak, and you must be prepared to change your mind, or to agree to cooperate with other people present. 

No group works well if its members are selfish and stubborn.  

 

93- What is the best title for the passage? 

1) Secrets of Social Life  2) Formal and Informal Groups 

3) Communication of Dominant Species 4) Human Relations in Groups 

 

94- The word “it” in paragraph 3 refers to ..................... . 

1) formal group 2) individual 3) communication 4) informal group 

 

95- The word “strict” in paragraph 2 is closest in meaning to ..................... .  

1) correct 2) exact 3) perfect 4) private 

 

96- What is the main idea of the second paragraph? 

1) People should learn how to hold a meeting.  

2) In companies, orders are given to people in a strict way.  

3) In formal groups, people only communicate with those above them. 

4) Members of formal groups cooperate with each other according to certain rules. 

Passage 2:  

Archaeology is the name given to one of the sciences through which people can find out about their past. It 

derives from two Greek words which mean “the study of old things”. Through archaeology it is possible to 

learn about human beings who lived before any history was written to tell us about them. An archaeologist 

looks at the things these people made and left behind them, and tries to understand from them what the people 

were like and how they lived. 

Many archaeological discoveries are made by digging up the ground in places where people are believed to 

have lived. The remains of their cities are nearly always below the ground because when one city was destroyed 

a new one was often built on top of it, burying the old one underneath. Gradually layers of soil and rubbish 

were piled up  over the old remains.  

Prehistoric archaeology is the study of human beings before history began to be written. It is carried out by 

very careful excavation (digging). There may also be traces of the activities of prehistoric people visible on the 

ground, such as earthworks and the marks of filled-in holes. Something may also be learned from objects such 

as flint tools picked up from the surface. 
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97- Which is the best definition for archaeology? 

1) It is the written materials of past events. 

2) It is the history of people who lived in Greece. 
3) It is the science of learning about what people made in the past. 
4) It is the science of finding out about the life of people in the past. 
 

98- The word “derives” in the first paragraph is closest in meaning to ..................... .  
1) comes 2) explores 3) gets 4) operates 
 

99- According to the passage, many archaeological discoveries are made by ..................... .  
1) digging up the ground  2) studying the Greek language 
3) finding the places where there are old things 4) looking at the things people made in the past 
 

100- The remains of the cities are always below the ground because ..................... .  

1) they were nearly in places where people lived 

2) a city destroyed buried the old one under it 

3) when one city was destroyed a new city was built on it 

4) layers of soil and rubbish moved and covered the remains of old cities  
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  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )27/1/00بندي ( آزمایشی جمع آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فارسیفارسی

 هم: کل کتابپایه یازدهم: کل کتاب / پایه د  زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 ب کار / پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کارپایه یازدهم: کل کتاب و کل کتا  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  زیستزیست

 کل کتاب  شناسیشناسی  زمینزمین

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم: کل کتاب /  شیمیشیمی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  حسابانحسابان

 آمار و احتمال: کل کتاب / هندسه دهم: کل کتاب  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  (انسانی)(انسانی)  زبان عربی اختصاصیزبان عربی اختصاصی

 کل کتاب  اقتصاداقتصاد

  پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  تاریخ تاریخ 

 اب / پایه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل کت  جغرافیاجغرافیا

 فلسفه: کل کتاب / منطق: کل کتاب  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 کل کتاب  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  
  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی اختصاصی آزمون آزمون 
  

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

  دقیقهدقیقه  140140گویی: گویی:   مدت پاسخمدت پاسخ  150150تعداد سؤال: تعداد سؤال: 

  

  گوییمدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحانی  ردیف

  دقیقه 25  120  101  20  و آمار ریاضی  1

  دقیقه 10  135  121  15  اقتصاد  2

  دقیقه 25  160  136  25  علوم و فنون ادبی  3

  دقیقه 20  180  161  20  زبان عربی اختصاصی  4

  دقیقه 7  190  181  10  تاریخ  5

  دقیقه 8  200  191  10  جغرافیا  6

  دقیقه 13  215  201  15  شناسی جامعه  7

  دقیقه 20  235  216  20  منطقو  فلسفه  8

  دقیقه 12  250  236  15  شناسی روان  9

  

   داوطلب گرامی:

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

  اطالع دهید.مراقبین آزمون جهت اصالح به 

 علمـی مؤسسه  گاه وبمشخصات خود، در  توانید با وارد کردناي خود را میهاي دورهکارنامه آزمون  

  نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 

  
  

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

  

  22دفترچه شماره دفترچه شماره 
  

  9999//1212//2222جمعه جمعه 
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  : ترتیب حروف الفبا) (بهطراحان، بازبینان و ناظران علمی 

  

  زاده ـ افضل اکبريرقیه   و آمار ریاضی

  ناز گلپایگانی پري  اقتصاد

  ـ خلیلی عنبران مژدهداود   علوم و فنون

  ارش پورمهدي ـ حسامیکی  عربی اختصاصی

  گروه مؤلفان علوي  تاریخ  

  گروه مؤلفان علوي  جغرافیا

  علیرضا کاهیدوند  شناسی جامعه

  محمدصادق لطفی   فلسفه و منطق

  آذر تارا علوي  شناسی روان

 

  

  

  :گروه فنی و تولید
  

  مهال اصغري    مدیر تولید

  پناه مهدیه کیمیایی  مسئول دفترچه

  یرقیه حبیب  نگاران حروف

  رقیه حبیبی  آرا صفحه

  

  

  

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

  ويويــنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی عل
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 محل انجام محاسبات

 

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

nبا جمله اول یک دنباله حسابی 10موع مج -101 na a , a    1 13   کدام است؟  6

1 (50  2 (75  3 (120  4 (95  

  باشد، اختالف مشترك دنباله کدام است؟ 4برابر   است. اگر جمله اول این دنباله 84جمله برابر 12 در یک دنباله حسابی، مجموع -102

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

  جمله اول کدام است؟ 20مجموع  مقابلدر دنباله حسابی  - 103

, , ,  3 6 60   

1(630    2(590    3(720    4(480    

naدر یک دنباله حسابی با جمله عمومی -104 n  4  است؟ 16، مجموع چند جمله اول برابر با2

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

 ، جمله پنجم کدام است؟2و نسبت مشترك 1در یک دنباله هندسی با جمله اول - 105

1 (9  2(9    3 (16  4(16    

 باشد. جمله سوم دنباله کدام است؟ می 16و جمله پنجم برابر  64بر جمله هفتم برا یدر یک دنباله هندسی افزایش -106

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

 بازگشتی این دنباله کدام است؟ هگاه رابط آن ،باشد 32و جمله پنجم برابر  2اگر نسبت جمله هشتم به جمله هفتم یک دنباله هندسی برابر - 107

1(n na a ; a  1
1

2
2

    2(n na a ; a  1
1

2
2

    3(n na a ; a  1 12 2    4(n na a ; a  1 1
1 1

2 2
    

nدر دنباله هندسی با رابطه بازگشتی -108 na a  1
1

3
، حاصل

a

a
9

12

 کدام است؟  

1(
1

9
        2(9    3(

1

27
    4(27    

  مجموع شش جمله اول دنباله کدام است؟ مقابلدر دنباله هندسی  -109

, , , 3 6 12    

1 (16  2(63    3 (63  4(16    

fمفروض هستند اگر نمودار تابع Rامنه با د gو  fدو تابع  -110 g همواره باالتر از نمودار تابعf g  باشد نمودار تابعg ؟کدام صورت است  به  

  

 

1(    2(    3  (    4  (  

  

  

xنمودار -111 sign(x)2 ؟کدام است  

  

  

1(    2  (  3  (  4(  
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  میلیون تومان است. خط فقر کدام است؟ 1و  2و  3و  5و  6و  6و  7و  9و  80صورت  اي درآمد افراد به در جامعه -117

  میلیون تومان   5/7) 4  میلیون تومان 13) 3  میلیون تومان   5/2) 2  ون تومانمیلی 3) 1

  است؟ نادرستچند مورد از موارد زیر  -118

  دهنده عدد شاخص است.  ها نشان ها و خدمات محور عرض الف) در نمودار شاخص بهاي کاال

  ب) نرخ بیکاري عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت. 

  شود.  ا استفاده از شاخص بهاي کاالها و خدمات محاسبه میپ) میزان تورم ب

   1) 4  2) 3  ) صفر2  3) 1

  درصد کلمه دشوار، شاخص پایه آموزش کدام است؟ 20اي و  کلمه 7هاي  با متوسط طول جملهبراي کتابی  -119

1 (9  2 (11  3 (10  4 (8   

  کدام است؟ 99گاه درصد تورم در سال  نباشد آ 30برابر  92و در سال  60برابر  99اگر شاخص بهاي مسکن در سال  -120

1 (120  2 (100  3 (80  4 (60 

  ) 5و  4اقتصاد (بخش 

  ها جلوگیري کند؟   رویه قیمت کند تا از افزایش بی چرا دولت تالش می -121

  یابد.   یابد و سطح رفاه عمومی کاهش می ) زیرا درآمد افراد کم درآمد جامعه متناسب با تورم افزایش نمی1

  شود.  ها موجب بیکاري افراد جامعه و در نتیجه کاهش سطح تولید می رویه قیمت ش بی) چون افزای2

  شود.  گیرد و جامعه با تورم شدید مواجه می فزونی میها افزایش یابد عرضه بر تقاضا  ) زیرا اگر قیمت3

  یابد.   ه بخشی از جامعه کاهش میرود و رفا رویه افزایش یابد، امکان توزیع مجدد ثروت از بین می ها بی ) زیرا وقتی قیمت4

   »شود. دار می برداري از برخی منابع و معادن را خود عهده گاهی دولت بهره« ؟دهد این جمله دخالت دولت در کدام عرصه را نشان می -122

   لتیگذاري بر کاالها و منابع دو ) سیاست قیمت2  گذاري و حکمرانی در اقتصاد  ، سیاستمقررات) وضع 1

  هاي اقتصادي دولت  ) سیاست4    و خدمات   ) عرضه کاال3
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  هریک از جمالت زیر بیانگر چه موضوعی است؟ -123

  شود.  الف) از طریق آن تقاضاي کل اقتصاد در کوتاه مدت مدیریت و تنظیم می

  کند.  ، اعمال میاین سیاست را ،ب) دولت از طریق بانک مرکزي براي مدیریت حجم پول و حفظ ارزش

  سیاست پولی   ب)) الف) سیاست تثبیت اقتصادي 2  سیاست پولی  ب) لی هاي ما ) الف) سیاست1

  سیاست مالی   ب)) الف) سیاست تثبیت اقتصادي 4  سیاست مالی   ب)هاي پولی  ) الف) سیاست3

  کند؟  بانک مرکزي در چه شرایطی براي کنترل و تنظیم حجم پول از سیاست بازار باز استفاده می -124

  مخارج دولت  باال رفتن) در زمان 4  ) در شرایط رکود تورمی  3  ایط رکود بازار  ) در شر2  ) در شرایط تورمی  1

  کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟  -125

  ند؟  ک تن پیشنهادي بودجه را تدوین میم ارگانالف) کدام 

  کند؟   ب) براساس کدام اصل قانون اساسی، دولت بودجه را تهیه و به مجلس شوراي اسالمی تسلیم می

  شود؟   مراحل بودجه، الیحه بودجه به قانون بودجه تبدیل می یک از در کدامپ) 

  پ) اجراي بودجه   43) الف) مجلس شوراي اسالمی ب) اصل 2  پ) تصویب بودجه   52) الف) هیئت دولت ب) اصل 1

  پ) اجراي بودجه   52) الف) سازمان امور بودجه  ب) اصل 4  پ) تصویب بودجه   43) الف) دولت ب) اصل 3

  هاي دولتی چیست؟ گذاري غالباً هدف از سرمایه -126

  ) درآمدزایی و کسب منفعت اجتماعی4  ) اهداف اقتصادي و اجتماعی  3  ) اهداف سودآور مالی  2  ) اهداف اجتماعی و ملی  1

  معه مؤثر است؟چقدر است؟ و کدام نوع مالیات در تعدیل درآمد و ثروت افراد جا ،میلیون تومان درآمد دارد 20که  یخالص درآمد شخص -127

  میلیون تومان معاف از مالیات  2ـ درآمدهایی تا 

  % 4میلیون تومان با نرخ  8ـ درآمدهایی تا 

  % 6میلیون تومان با نرخ  15ـ درآمدهایی تا 

  %8میلیون تومان با نرخ  18ـ درآمدهایی تا و بیشتر از 

  مان ـ مالیات با نرخ تصاعدي  تو 000/600/1) 2  تومان ـ مالیات با نرخ تصاعدي   000/400/18) 1

  تومان ـ مالیات بر ارزش افزوده   000/440/1) 4  تومان ـ مالیات بر ارزش افزوده     000/560/18) 3

    نامند؟ کند را چه می ها و... پرداخت می منظور تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، رفع نابرابري صورت هدفمند به هایی که دولت بالعوض و به هزینه - 128

  اي   هاي خیریه ) هزینه4  هاي عمرانی   ) هزینه3  هاي انتقالی   ) پرداخت2  هاي مولد   ) پرداخت1

  کند، پس: واحد پسته بیشتر نسبت به کشور هند تولید می 20هاي تولید، کشور ایران  به فرض یکسان بودن عوامل و منابع و هزینه -129

  واحد بیشتر مزیت دارد.  20) هر دو کشور در تولید پسته مزیت دارند اما ایران 1

  ) کشور هند در تولید پسته مزیت نسبی دارد. 2

  ) کشور ایران در تولید پسته مزیت مطلق دارد. 3

  ) کشور هند در تولید پسته مزیت نسبی دارد و ایران مزیت مطلق دارد.  4

  چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟ - 130

  ی است. مزیت داشتن یا نداشتن، مفهومی ایستا و دائم الف)

  تولید و خلق ارزش افزوده حتی در محصولی غیرمزیتی و کم مزیت از بیکاري بهتر است.  ب)

  گیرد.  ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار انجام می صنایع نوزاد، کاالها یا خدماتی هستند که تولید آن پ)

  کند.   محصوالت کشورهاي قوي و ضعیف برقرار می هاي اقتصادي، ارزش نابرابري بین گذاري ناعادالنه قدرت قیمت ت)

  کرده هاي گزافی را به کشور تحریم شونده وارد می ها هزینه هاي مالی بسیار رایج بود به همین دلیل تحریم در گذشته تحریم ث)

  ) چهار  4  ) دو 3  ) یک  2  ) سه  1
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  دهد؟   کدام گزینه پاسخ صحیح به سؤاالت زیر را نشان می -131

کا واکسن فایزر را تولید کرده و ایران حاضر است براي دریافت واکسن مبلغ قابل توجهی واریز کند. این جمله به کـدام انگیـزه   الف) کشور آمری

  کند؟ با یکدیگر اشاره میکشورها براي تجارت 

  ب) کدام کشورها همیشه در رقابت و جنگ اقتصادي محکوم به شکست هستند؟  

  ؟ مخفف کدام سازمان جهانی است IMFپ) 

  المللی پول   ) الف) تفاوت کشورها از نظر دسترسی به فناوري  ب) کشور تک محصول و فاقد زنجیره خلق ارزش پ) صندوق بین1

  المللی پول دکفایی و استقالل اقتصادي نرسیده باشد پ) صندوق بین) الف) یکسان نبودن منابع و عوامل تولید ب) کشوري که به خو2

  ري در کشورهاي مختلف ب) کشوري که فاقد مزیت مطلق در تولیدات است پ) سازمان تجارت جهانی  ) الف) یکسان نبودن فناو3

  ) الف) تفاوت منابع و عوامل تولید در کشورها ب) کشوري فاقد استقالل اقتصادي و زنجیره خلق ارزش پ) سازمان تجارت جهانی4

  این جمله مربوط به کدام دوران تاریخی ایران است؟  -132

  »ده این دوره، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود دارد.ویژگی عم«

  ) دوران قاجار  4  ) سلسله پهلوي  3  ) نیمه اول حکومت صفویه  2  ) سلسله زندیه  1

اي دستگیر و مـال   عده معامالت دولتی، ها و کاري طی تحقیقات انجام گرفته سپاه پاسداران جمهوري اسالمی، بر حسب سوء استفاده از مقاطعه« - 133

  این مسئله طبق کدام اصل از اصول اقتصادي قانون اساسی انجام گرفته است؟ » المال توسط دولت عودت داده شده است. به بیت

  45) اصل 4  46) اصل 3  49) اصل 2  47) اصل 1

  اد؟کدام گزینه از جمله اتفاقاتی بود که در دهه سوم عمر انقالب اسالمی رخ د -134

  د یافت.  وو درآمد سرانه کشور بهب GNPهاي اقتصادي و مولد،  ) ضمن به ثمر رسیدن بسیاري از طرح1

  هاي ناشی از جنگ بود.   ) عزم کشور بر حل مشکالت اقتصادي برجا مانده از زمان پهلوي و بازسازي خرابی2

  اي وارد شد.   هاي اقتصادي منطقه رقابت) اقتصاد ایران در بین کشورهاي در حال پیشرفت قرار گرفت و ایران به 3

  هاي گذشته بود.  ماندگی ) دوره سازندگی اقتصادي به جهت آغاز جهش اقتصادي و پرکردن عقب4

  هاي اقتصاد مقاومتی است؟  یک از مؤلفه این جمله مربوط به کدام - 135

  » نهایی جدید است. هاي پیشرفت اقتصادي براي ماندگاري، نیازمند خلق فرصت«

  ساز   ) پیشرو، مولد و فرصت4  ) اقتصاد مردمی  3  ) اقتصاد دانش بنیان  2  سازي در برابر فشارها   ام) مق1

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

  کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات درست است؟ -136

  نویسی کرد و آن را انوار سهیلی نامید.حسن واعظ کاشانی، کلیله و دمنه را بازم) مال1

  تیموریان به اوج خود رسید. هفتم قوت گرفت و در قرن هشتم با) نثر فنی در قرن 2

  مه را به زبان فارسی نوشتند.انکتاب بابر برو ظهیرالدین باغتین لال ایی کتاب محاکمۀشیر نو ) امیرعلی3

  شد. ها به زبان ساده بازنویسی می و هشتم کتاب ها به نثر فنی و در قرن هفتم کتاب) در قرن ششم 4

  کند؟ درستی کامل می کدام گزینه جاهاي خالی متن زیر را به - 137

است. مثنـوي   ......................نیز در سبک  داشته و داراي قصایدي ......................و  ......................سرایی توجه خاصی به  سلمان ساوجی در غزل«

  »سروده شده است. ......................هاي  داستان شیوةید و خورشید او به جمش

  ) سعدي و مولوي ـ عراقی ـ نظامی2   ) سعدي و خاقانی ـ عراقی ـ جامی1

  ) حافظ و مولوي ـ عراقی ـ نظامی4  ) حافظ و سعدي ـ خراسانی ـ نظامی3

  :جز بههاي ادبی شعر سبک عراقی است؛  ها از ویژگی گزینه ۀهم -138

  هاي ادبی ـ کاربرد بیشتر غزل ) توجه بیشتر به آرایه2  ) پرهیز از زهد ریایی ـ کاسته شدن لغات اصیل فارسی1

  ـ خارج شدن شعر از دربار غزلدر انتهاي  تخلّص) تثبیت جایگاه 4  ) رواج یافتن غزل عارفانه و عاشقانه ـ از رونق افتادن قصیده3
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  سبک کدام بیت متفاوت است؟ -139

  ست / که بر من و تو در اختیار نگشاده يداده بده وز جبین گره بگشابه ) رضا 1

  دم عشق / که امروزي تو اینجا آدم عشق ،درون صافی کن اي آدم )2

  کش / ولیکن عقل یاري داد تا کردم مسلمانش ) مرا در پیرهن دیوي منافق بود و گردن3

  داري گو مرد اتفاقی باز هر چهاري / دراي نه ی ) تا در میان نیاري، بیگانه4

  ترتیب متعلق به کدام جریان نثر قرن هفتم هستند؟ آثار زیر هر کدام به -140

  »صاف ـ مرصادالعباداصري ـ جهانگشاي جوینی ـ تاریخ وطبقات ن«

  سینوی نویسی ـ پیچیده نویسی ـ پیچیده نویسی ـ ساده ) ساده2  نویسی نویسی ـ ساده نویسی ـ پیچیده نویسی ـ پیچیده ) ساده1

  نویسی نویسی ـ ساده نویسی ـ ساده نویسی ـ پیچیده ) پیچیده4  نویسی نویسی ـ پیچیده نویسی ـ ساده نویسی ـ ساده ) پیچیده3

  موضع کدام دو اثر مشترك است؟ - 141

  ریخ) مرصاد العباد ـ جامع التوا4  ) جهانگشاي جوینی ـ لمعات3  االولیا تذکرة) نفحات االنس ـ 2  ـ المعجم تذکرة دولتشاه) 1

  کدام شخصیت است؟ ةدربارمتن زیر  -142

طلبی است. در شـعر او   با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رسانید، لحن سخن او گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصالح«

  »نماید. فرهنگ گذشته ایران رخ می

  ) حافظ4  ) خواجوي کرمانی3  ) سعدي2  ) عبید زاکانی1

  نوایی خلق شده است؟ موضوع آن چیست؟ شیر یق امیرعلیکدام اثر به تشو -143

  ) مثنوي معنوي ـ معارف بشري2  هاي اجتماعی اري) موش و گربه ـ ناهنج1

  دولتشاه ـ شرح احوال شاعران تذکرة) 4  ) تاریخ گزیده ـ تاریخ پیامبران، خلفا و ایران3

  اصلی آن کدام است؟  خصۀشاسبک شعري کدام شاعر حد واسط بین سبک عراقی و سبک هندي بود؟  -144

  هاي رنگین ابداع معانی و خیال) کلیم کاشانی ـ 2    سرایی مرثیه) محتشم کاشانی ـ 1

  گرایی ) وحشی بافقی ـ واقع4    ظرافت و رقت معانیشیرازي ـ  یفغانا) باب3

  لقب کدام شعر است؟» مضامین تازه گارخداوند«و » ثانی خالق المعانی«ترتیب  به -145

  ) صائب تبریزي ـ بیدل دهلوي2    ـ محتشم کاشانی  ) کلیم کاشانی 1

  ) صائب تبریزي ـ وحشی بافقی4    ) کلیم کاشانی ـ صائب تبریزي3

  اند؟ ترتیب در موضوعات زیر نوشته شده کدام آثار به -146

  »نامه ـ تاریخ ـ عرفان فقه ـ زندگی«

  آراي عباسی ـ عین الحیات ) جامع عباسی ـ مجالس المؤمنین ـ عالم1

  آراي عباسی ـ عین الحیات هماسب ـ جامع عباسی ـ عالمطشاه  ة) تذکر2

  عین الحیاتـ  تذکرة شاه طهماسبآراي عباسی ـ  ) مجالس المؤمنین ـ عالم3

  آراي عباسی المؤمنین ـ عین الحیات ـ عالم ) جامع عباسی ـ مجالس4

  :جز بههاي زبانی شعر سبک هندي است؛  ها از ویژگی گزینه ۀهم -147

  هندوان به شعر و ادب م) ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسو2    بان کوچه و بازار به شعر) راهیابی ز1

  کاربرد اندك لغات عربی و رواج لغات ترکی در شعر) 4    شعر درکاربرد فراوان لغات ادبی قدیم  )3

  شود؟ مشاهده می» ایهام« آرایۀدر کدام بیت  -148

  زنان گفت که مستم گفتم که چرا؟ خنده) گفتم که شکستی دل ما؟ گفت درست است / 1

  کسی که به چاهی فرو بود نالۀ ) بر می نیاید از دل تنگم نفس تمام / چون2

  هنت باکی نیست / پادشاهان به غلط یاد گدا نیز کنندد) گر رود نام من اندر 3

  شاه والیتده از دست پالگن / کجا برم به هیچ روي نشاید خالف راي تو کرد )4
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  ؟خورد نمیبه چشم » ایهام« آرایۀیت در کدام ب -149

  در چنان پریشانی   شود) دلی که با سر زلفت تعلقی دارد / چگونه جمع 1

  گوید / تُرك من پرده برانداز که هندوي توام چه خوش میعشّاق  پردة) سعدي از 2

  ) عجب است آن که تو را دید و حدیث تو شنید / که همه عمر نه مشتاق لقاي تو بود3

  اي در همه اجزاي من مسکین نیست / که نه آن ذره معلّق به هواي تو بود ) ذره4

  است؟ نرفتهبه کار » ایهام تناسب«در کدام بیت  - 150

  ) سرو آزاد به باالي تو مانَد راست / لیکنش با تو میسر نشود رفتاري1

  ماه دارم اي برآمد / که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ) چه شب است، یا رب، این شب که ستاره2

  ) رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد / زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید3

  ) من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو / جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید4

  شود؟ یافت می» ایهام و ایهام تناسب« آرایۀدر کدام بیت هر دو  -151

  ستین اش / همه گویند که این ماهی و آن پروسیمین در گو حلقۀ) روي اگر باز کند 1

  ) بیدالن را عیب کردم الجرم بیدل شدم / آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست2

  اندر ده که جام هجر نوشیدم / درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم ) شراب وصلت3

  ) آن سیل که دوش تا کمر بود / امشب بگذشت خواهد از دوش4

  به کار رفته است؟» ایهام تناسب«بیت در کدام  -152

  ) گر تو شیرین زمانی نظري نیز به من کن / که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم1

 ؟ما پیشۀد کار، هنر ه خون شیرین شد / به چه امید کنفرهاد ب تیشۀ) دهن 2

  ییخنده و گفتار آ ) قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی / و آب شیرین، چون تو در3

  ین نشنیده استرفرهاد / آن کس که سخن گفتن شی بیچارة) رحمت نکند بر دل 4

  :جز بهآرایۀ اغراق وجود دارد؛ ابیات،  همۀدر  - 153

  ) نزاکت آنقدر دارد که در وقت خرامیدن / توان از پشت پایش دید نقش روي قالی را1

  آواز را ۀشعلزالل گردن او،  ازشمع در فانوس دید / توان چون  ) از لطافت می2

  ر کنم سر انگشت و صفحه بشمارمضل تو را آب بحر کافی نیست / که تَ) کتاب ف3

  چه دانی) تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد / ریاضت من شب تا سحر نشسته 4

  شود؟ مشاهده می »مصراع بلند بودن هجاي پایان«و » ابدال« وزنیدر کدام بیت اختیار  -154

  نان که رو میاز ن تو نعرهاد به پیش تو / غیرت عاشقجده برَ) آمد دوش مه که تا س1

  ) اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب / هزار مؤمن مخلص درافکنی به عقاب2

  من آوردم به عالم بدعت) نظر با نیکوان رسمی است معهود / نه این 3

  جمال گردد از نظر به ) بدار یک نفس اي قائد این زمام جمال / که دیده سیر نمی4

  شود؟ مشاهده می» ابدال«در بیت زیر چند مورد اختیار شاعري  - 155

  »جزادهی  تشگفت و گذشت او ز من لیک ز ذوق آن سخن / صحت یافت این دلم یا رب «

  ) چهار4  ) دو3  ) یک2  ) سه1

  ؟نداردکدام اختیار شاعري در بیت زیر وجود  -156

  »مالمت برخاست اهرهر که با شاهد گلروي به خلوت بنشست / نتواند ز سر «

  ) قلب4  ) بلند بودن پایان مصراع3  تن به جاي فعالتن) فاعال2  ) ابدال1

  به کار رفته است؟» قلب«در کدام بیت اختیار شاعري  - 157

  سرایی نیابی الطّیر  بشنو / که چون او معانی ) ز خاقانی این منطق1

  بردت به داوري؟) بر دل خاقانی اگر داغ جفا نهی چه شد؟ / او ز سگان کیست خود تا 2

  خبري او به جهان رفت خبرها ) خاقانی از آنگه که خبر یافت ز عشقت / از بی3

  توز را ر آن دل کینکه در آرد به مه خاقانی است از تو همی نگذرد / بو ) تا دل4
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  شده است؟ ذکر نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -158

  »غمگین / دیجور: روشنایی / ضالل: گوارا / زال: پیر / کیش: آیین/ سنان: تیر / نخجیر: شکار / هژبر:  نیرنگشعوذه: «

  ) پنج3  ) دو3  ) چهار2  ) سه1

  با کدام بیت مفهومی مشترك دارد؟» واري بیش نیست کند / کاین گلستان خنده رود صبح و اشارت می می«بیت  -159

  ت لیکن / در گلستان وصالش نچمیدیم و برفتفاچمن حس و لط در) شد چمان 1

  امروز است ما را نقد ایام / بر او هم اعتمادي نیست تا شام ) یک2

  احزان شود روزي گلستان غم مخور کلبۀ) یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور / 3

  دو عالم دست را بالین مکن از براي کام دنیا خویش را غمگین مکن / پشت پا زن بر) 4

  تر به هم دارند؟ کدام دو بیت مفهومی نزدیک -160

  عشق؟ دیوانۀچه پروا دارد؟ / سنگ طفالن چه کند با سر  رمو زلزلۀف) موسی از ال

  ام گل پژمرده بر روي مزار افتاده نسازد به سوي من دراز / چو کس نمیبت ب) دست رغ

  خواهی شدن رنگین مکن نوي برو اي کز ج) اشک خونین در قفا دارد وداع رنگ و بو / خانه

  ار و مرا / باد زلفش به خسی هم نشمارد چه کنم؟د) برگ کاهی شدم از کاهش بسی

  ) ب ـ د4  ) ج ـ ب3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ب1

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

  ) 161ـ  169** عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربیۀ: (

  ر مرّات فی الثانیۀ: شخشب ینقر جذوع األشجار عالنقّار  - 161

  زند! ) دارکوب تنه درختان را ده بار در ثانیه نوك می2  زند! هاي درختان را ده بار در ثانیه نوك می ) دارکوب تنه1

  زند! انیه نوك میها بار در ث هاي درختان را دارکوب ده ) تنه4  زد! هاي درختان را دارکوب ده بار در دو ثانیه ضربه می ) تنه3

  : تجیب إلی طعام قومٍ عائلهم مجفو ما ظننت أنّک -162

  دست دارد پاسخ بدهی! ) نپنداشتم که تو به غذاي قومی که تهی1

  کنم که به مهمانی قومی پاسخ داده باشی که فقیرشان رانده شده است! ) گمان نمی2

  ه است!شان رانددست کردم مهمانی مردمی را بپذیري که تهی می) گمان ن3

  دستشان را رانده بودند! پنداشتم پاسخ مهمانی قومی را بدهی که تهی ) نمی4

  حاولَ الشاب أن یصلح أعماله السیئۀ و لکنّه ما استطاع: -163

  ) جوان سعی کرد تا کارهاي بد را اصالح کند اما او قادر نبود!1

  وانست!) آن جوان سعی کرد که بتواند کارهاي بد خود را اصالح کند ولی نت2

  ) جوان تالش کرد که کارهاي بد خود را اصالح کند اما او نتوانست!3

  ) جوان تالشگر براي اصالح کارهاي بد خویش اقدام کرد ولی او قادر نیست!4

164- ل العجوز غلیظ القلب ذلک األمرد فالم یج:نزعقب  

    شود! ) پیرمرد سنگ دل آن نوجوان را نخواهد بوسید بنابراین آزرده می1

  دل آن نوجوان را نبوسید پس آزرده شد! پیرمرد سنگ )2

  ) پیرمردي سنگ دل هست که آن نوجوان را نبوسیده پس آزرده شد!3

  ) پیرمرد سنگ دل این نوجوان را نبوسید و او را آزرده کرد!4

  »:بیع فیه أنفقوا مما رزقناکم من قبل أن یأتی یوم ال« -165

  که روزي آید که در آن فروشی نیست! م به شما، پیش از آندهی ) انفاق کنید از آنچه که روزي می1

  که روزي بیاید که در آن فروشی نیست! ) از آنچه که به شما روزي دادیم انفاق کردید قبل از این2

  تان دادیم تا قبل از آمدن روزي که در آن هیچ فروشی نخواهد بود! ) انفاق کنید از آنچه که روزي3

  که روزي بیاید که در آن فروشی نیست! دادیم انفاق کنید پیش از آن وزي ) از آنچه که به شما ر4
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  عین الصحیح: -166

  ) ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون: قوم کافر فقط از رحمت خدا ناامید شدند!1

  ند گفت!ها آنان را خطاب کنند، آهسته سخن خواه ) و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً: و هنگامی که نادان2

  ) لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا مما تحبون: به نیکی نرسیدید تا از آنچه که دوست داشتید انفاق کنید!3

  ) اتّقوا اهللا و کونوا مع الصادقین: تقواي خدا پیشه کنید و همراه راستگویان باشید!4

  :الخطأعین  -167

  !آن برایت عوض شود ) أعطینی البطاقۀ حتّی أبدلها لک: بلیت را به من دادي تا1

  أمرت أن یعطی للمزارع ألف دینار: دستور دادم تا هزار دینار به کشاورز داده شود!) 2

  خورد! ها را می کند و آن ها حمله می ) البومۀ تهجم علی األفراخ و تأکلها: جغد به جوجه3

  تر از آن پادشاه ندیدم! ) ما رأیت أجود من ذلک الحاکم: بخشنده4

  عین الصحیح:» گردم که مرا در فهم واژگان عربی شده یاري کند. کارشناس میدنبال یک « -168

  ساعدنی فی فهم الکلمات المعرّبۀ. فتّش عن الخبیر الذي) أ2  فی فهم المفردات المعرّبۀ. ) أبحث عن خبیرٍ یساعدنی1

  لفهم الکلمات الدخیلۀ العربیۀ.ی فتّش عن خبیرٍ یساعدنأ) 4  نی لفهم المفردات الدخیلۀ.) أبحث عن خبیرٍ کان یساعد3

  »وجهه کلّ شیء هالک إلّا«فی المفهوم: عین الصحیح  -169

  ) اي خدا اي فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچکس نبود روا2  به  ) هر که نه گویاي تو خاموش به / هرچه نه یاد تو فراموش1

  چون کار جهان فناي محض است / چندین تک و پوي در جهان چیست )4  ) ما همه فانی و بقا بس تراست / ملک تعالی و تقدس تراست3

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  - 170

  .) رأیت جماعۀً یدعونَ اهللا و یسألونَه2  .حابه و لَم یلتَفتوا إلَیهص) أخَذَ ینادي أ1

  .الحفاظَ علی األفراخِ ) قَرَّر المزارِع4  .) الطّائرُ الطّنّانُ یطیرُ إلی األعلی و األسفَل3ِ

) :رفیحیح فی اإلعراب و التّحلیل الصن الص171ـ  173** عی(  

  إلی المدینۀ: ینطلقُو  الطّعام یتناولی صاحب -171

1  صاحب: مفرد مذکّر ـ اسم الفاعل من الفعل المجرّد ـ معرب / مبتدأ و مرفوع (  

  لجملۀ فعلیۀٌ) یتناول: للغائب ـ مزید ثالثی (مفاعلۀ) ـ معلوم / ا2

3الطّعام: اسم ـ مفرد مذکّر ـ معرّف بأل ـ مبنی / مفعولٌ و منصوب (  

  ) ینطلق: مضارع ـ مزید ثالثی و ماضیه: أطلَقَ / فعلٌ مع فاعله  4

  منهم: القلیلاألسري إلّا  یعتَقأن  الحاکم یأمر -172

  ) الحاکم: مفرد مذکّر ـ اسم الفاعل ـ معرفۀ ـ مبنی / فاعلٌ و مرفوع2  کم  ) یأمر: مضارع ـ للغائب ـ مجرّد ثالثی ـ معلوم / فعلٌ و فاعله الحا1

  ) القلیل: اسم ـ مفرد مذکّر ـ معرّف بأل ـ معرب / مفعولٌ به و منصوب 4  لغائب ـ مضارع ـ مزید ثالثی ـ معلوم / الجملۀ فعلیۀٌ) یعتَق: ل3

  : مطالعۀً االمتحاناتعند  التالمیذ یطالع - 173

  لغائب ـ مزید ثالثی (تفاعل) ـ معلوم / الجملۀ فعلیۀٌ) یطالع: ل1

2ر و مفرده تلمیذ ـ معرفۀ (علم) ـ معرب / فاعلٌ و مرفوعالتّالمیذ: جمع مکس (  

3للمؤنث ـ معرّف بأل ـ معرب / مفعولٌ و منصوب سالم االمتحانات: جمع (  

  به و منصوب ) مطالعۀً: مصدر من المصادر المزیدة ـ مؤنث ـ نکرة / مفعول4ٌ

  )174ـ  180** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ: (

  عین الصحیح: -174

1صمتخص الفراخ: حیوانٌ صغیرٌ یعیش تحت األرض2    .بأمور عملٍ ) الخبیر: عالم (.    

    .ثروة له ) أطلقَ: أصبح فقیراً و ال4    .) الدیباج: عطرٌ یتّخذ من الغزالن3

  :فی الترادف الخطأعین  - 175

  کثیراً: عرض أهلَه) العجوز یحب 2    إلی القریۀ: یذهب یروح) جدي 1

  الغرفۀ: یسار شمالَ) جعلت القمیص 4  یزرع القمح فی المزرعۀ: المزارع الفلّاح) 3
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  فیه معرفۀ: لیستعین ما  -176

  .) نحن شعب نُحارِب األعداء لما یهجموا علینا2  .) بعد یومین سنسافر إلی تبریز لمهمۀ1ٍ

    .لتفت إلی) سلّمت علی رجلٍ و الرجل لم ی4    .و أنا أحبه ) قبلت أستاذي ناصرا3ً

  عین ما یترجم المضارع االلتزامی: - 177

  .) الراسب لن یکسب النجاح فی حیاته2    .ظها) ال تتغیر أوزان الکلمات و تلف1ّ

    .أبداًالدك ) یا بنی ال تفرِّق بین أو4  .برنواجه المشاکل بالص لکی) ینبغی 3

  طرعین ما فیه الشّ -178

  .) ما اشتریت من السوق لصدیقک2  .) من یرید أن یذهب إلی المکتبۀ غدا1ً

  .) ما تفعلوا من خیرٍ فاهللا به علیم4  یعتمد علی اآلخرین. ) اعلم أنّ العاقل ال3

  عین ما فیه المفعول المطلق لبیان النوع:  -179

  .من قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیه سطاناً) 2  .) هم یحاولون ألهدافهم العالیۀ محاولۀ1ً

    .تحبوا هذا العمل حب المشرکین ألّا) عسی 4  .) إنّ الولد ال یرید مطالعۀ الکتب بل یرید سفرا3ً

  فی العملیات الحسابیۀ: الخطأعین  -180

  .نستّی سۀ و) ثمانیۀ و ستّون ناقص ثالثۀ یساوي خم2  .) سبعۀ و خمسون زائد أربعۀ یساوي اثنین و خمسین1

   .) تسعۀ فی ثالثۀ یساوي سبعۀ و عشرین4  .) ثمانون تقسیم علی أربعۀ یساوي عشرین3

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

 ......................جز  به است صحیح 1320 شهریور از پس ایران اجتماعی و سیاسی اوضاع هدربار موارد تمام -181

 .گرفتند دست به را شوروي مرزهاي به فارس خلیج اصلی هاي راه مستقیم کنترل ایران اشغال از پس متفقین نیروهاي) 1

 .کردند بازداشت را ایران در فعال آلمانی تعدادي و محور هاي دولت هوادار ایرانی هاي شخصیت از برخی متفقین )2

 .کنند خارج ایران از را نیروهایشان جنگ پایان از پس ماه شش ظرف دادند وعده و داشتند ایران یاسیس امور در دخالت به تأکید متفقین )3

  .شد متعددي خیابانی هاي اعتراض بروز موجب گرانی و کمبود اما کنند تأمین را ایران مردم نیاز مورد غله و وقهآذ بودند کرده تعهد اشغالگران )4

 شد؟ برگزیده وي جانشینی براي کسی چه و بود؟ چه مصدق استعفاي دلیل -182

 قوام احمدـ  مصدق به ارتش و جنگ وزارت واگذاري عدم )1

 آرا رزم سپهبدـ  کاشانی اهللا آیت با مصدق دکتر میان اساسی اختالف )2

 آرا رزم سپهبدـ  مصدق به ارتش و جنگ وزارت واگذاري عدم )3

  السلطنه قوامـ  کاشانی اهللا آیت با مصدق دکتر میان اساسی اختالف )4

 ؟نیست ایران نفت صنعت شدن ملی از ممانعت براي انگلستان اقدامات از گزینه، کدام -183

 طلبی تجزیه به ایالت سران و ها خان تشویق )2  فارس خلیج به خود جنگی هاي کشتی فرستادن )1

  ایران در انگلیس بانک شعب تعطیلی )4  ایران از نفت شرکت هاي سرمایه کردن خارج )2

 رسید؟ پایان به زیر وقایع از یک کدام با دوم جهانی گجن -184

 نورنبرگ دادگاه در نازي حکومت سران همحاکم )2  هیتلر خودکشی و برلین به متفقین نیروهاي ورود )1

  آسیا شرق جنوب و آرام اقیانوس در ژاپن نشینی عقب )4  ژاپن ناگاساکی و هیروشیما شهرهاي اتمی بمباران )3

 گردید؟ واگذار کشورها کدام به آلمان خاك از هایی بخش ايورس پیمان براساس -185

  لهستان و انگلیس )4  لهستان و فرانسه )3  مجارستان و اتریش )2  انگلیس و فرانسه )1

و  »داشـت  قـرار  مصادره معرض در همواره و بود ناچیز بسیار« هاي عبارت و بود چه صفویان هدور در کشور امور هادار براي دولت درآمد منبع -186

 دارد؟ اشاره صفوي عصر در ها زمین بندي تقسیم نوع کدام به ترتیب به» کردند می تقسیم خود زیردستان میان را اراضی از دسته این والیان،«

 خصوصی ممالک،ـ  دامداران و کشاورزان از مالیات )2   خاصه ممالک،ـ  دامی و بازرگانی بخش از مالیات )1

  ممالک خصوصی،ـ  دامداران و کشاورزان از مالیات )4   خصوصی وقفی،ـ  دامی و بازرگانی بخش از مالیات )3
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 بود؟ چه ایران اداري نظام گسترش و تکامل در الملک نظام خواجه اصلی هدف -187

 .ایرانی کهن اداري میراث حفظ و سلجوقی امیران جنگاوري خويِ با تقابل )1

 .بودند وفادار اي قبیله هاي سنت به که جوقیسل نظامیان و امیران با مقابله و استمرار و ثبات ایجاد )2

 .ایران تاریخ در قلم اهل و شمشیر اهل میان کهن تقابل به بخشیدن پایان )3

  .شاه نامحدود هاراد و قدرت مقابل در وزارت جایگاه حفظ )4

 شد؟ گذاري پایه کسی چه هوسیل به و اي حادثه چه از پس تبریز نگارگري مکتب - 188

  میرك ینالد جاللـ  قندهار تصرف )4  تبریزي محمد سلطانـ  قندهار تصرف )3  بهزاد ینالد کمالـ  هرات فتح )2   عباسی ضار آقاـ  هرات فتح )1

 است؟ آمده ترتیب به گزینه کدام در زیر هاي پرسش درست پاسخ -189

 یافت؟ اسالمیـ  ایرانی ماهیت ایلخانی حکومت عاملی چه هنتیج در )الف

 یافت؟ دست نظیري کم شکوفایی و عظمت به تیمور جانشین کدام هدور در ایرانی معماري )ب

 دارد؟ نام چه تیموري، عصر در مصورشده شاهنامه نمونه فاخرترین )پ

 رقابت برخاستند؟ به پادشاهان و فرمانروایان با قدرت گرفتن دست به براي و شدند سیاست وارد صوفیانه هاي طریقت از یک کدام هجري نهم قرن در ت)

 صفوي طریقتت)  دموت هشاهنامپ)  شاهرخب)  چنگیزي یاساي بر اسالمی شریعت برتري و دولت و دین نوایی هملف) ) ا1

 حروفیه طریقتت)  بایسنقري هشاهنامپ)  بایقرا میرزا حسین سلطانب)  فرهنگی و دینی اصالحات انجام و ایلخانان دربار در ایرانیان قدرت و نفوذ) الف) 2

 صفوي ریقتت) ط بایسنقري هشاهنامپ)  شاهرخب)  چنگیزي یاساي بر اسالمی شریعت برتري و دولت و دین نوایی هم) الف) 3

  حروفیه طریقتت)  دموت پ) شاهنامه میرزا بیگ الغب)  فرهنگی و دینی اصالحات انجام و ایلخانان دربار در ایرانیان قدرت و نفوذ الف) )4

 شد؟ اصالح حدودي تامالیاتی  نظام اي حادثه چه از پس و فرستاد می شهري چه به کرد می فتح که را شهرهایی گران صنعت و هنرمندان ،تیمور - 190

 یاسا به موسوم قوانین تدوینـ  بخارا )2  حسبه و ع شر محاکم تشکیلـ  بخارا )1

  خان غازان اصالحاتـ  سمرقند )4    ها مغول شدن مسلمانـ  سمرقند )3

  ))10تا انتهاي درس  7ایه یازدهم (از درس ) ـ پ5پایه دوازدهم (درس جغرافیا (

 میزان اند؟ شده مدفون کجا در پنهان هاي گسل فتد؟ا می اتفاق کجا در لرزه زمین نقش شدیدترین دهد؟ می روي مکانی چه در زمین جایی جابه -191

 است؟ بیشتر ها گسل کدام شدن نزدیک تخریب

 واگرا ـ گوشته شکافـ  گسل سطح تمامـ  پوسته شکاف دو میان )1

 همگرااي ـ  ورقه زیرساختـ  کانونی طهنقـ  فعال هاي گسل امتداد )2

 واگراـ  سطحی رسوبی پوشش زیرـ  مرکز و پیرامون نقطهـ  ها پوسته شکستگی )3

  همگراـ  سطحی رسوبی پوشش زیرـ  کانونی ـ نقطه فعال هاي گسل امتداد )4
 است؟ اي دامنه هاي لغزش نوع ترین فراوان از عامل کدام و ؟نیست ها لغزش نزمی ایجاد در مؤثر عوامل جزء زیر عوامل از یک کدام -192

 ها رودخانه زیربريـ  بارش شدت و مدت )2  رودخانه زیربريـ  ها رودخانه زیربري )1

  سنگین بارشـ  برف ذوب )4  اي دامنه حرکاتـ  آتشفشانی هاي فوران )3

 است؟ سیل وقوع عامل کدام به مربوط تجریش سیل و ؟نیست سیل وقوع بر مؤثر عوامل از زیر هاي گزینه از یک کدام -193

 بارش مدت و شدتـ  اي دامنه حرکات )2  بارش مدت و شدتـ  بارش مدت و شدت )1

  سدها شدن شکستهـ  رود حوضه طبیعی هاي ویژگی )4  سدها شدن شکستهـ  سدها شدن شکسته )3

 4 شود؟ می ایجاد خسارت میزان در تغییري چه باشد کمتر لرزه نزمی کانونی عمق هرچه و چیست لرزه زمین بزرگی از منظور -194

 یابد می کاهشـ  لرزه زمین یک از ناشی تخریب میزان )2  یابد می کاهشـ  کند می آزاد لرزه زمین که اي انرژي مقدار )1

  یابد می افزایشـ  لرزه نزمی یک از ناشی تخریب میزان )4  یابد می افزایشـ  کند می آزاد لرزه زمین که اي انرژي مقدار )3

 هستند؟ پذیرتر آسیب و تر حساس ها خشکسالی برابر در جهان مناطق کدام کلی طور به و چیست خشکسالی نوع ترین معمول ترتیب، به -195

  خشک نیمه و خشکـ  هوایی و آب )2    مرطوب و معتدلـ  زراعتی )1

  مرطوب و معتدلـ  هوایی و آب )4    خشک نیمه و خشکـ  زراعتی )3
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 است؟ جهان صنعتی هاي قطب یا صنعتی نواحی ترین مهم با ارتباط در زیر هاي پرسش صحیح پاسخ گزینه کدام -196

 ؟نیست قاره این مهم صنعتی نواحی جزء آسیا از قسمت کدام الف)

 هستند؟ شرقی اروپاي صنعتی مهم نواحی از کشورها کدام)ب

 دارند؟ قرار کشور این متقس کدام در بیشتر آمریکا متحده ایاالت صنعتی نواحی )پ

 است؟ یافته جهانی اهمیت صنعت توسعه نظر از آسیایی کشور کدام )ت

 ژاپن )ت غرب شمال )پ آلمان و فرانسه )ب مغرب )الف )2  هند )ت شرق شمال )پ آلمان و فرانسه )ب مشرق )الف )1

  هند )ت شرق شمال )پ ستانله و چک )ب مغرب )الف )4  چین )ت غرب شمال )پ لهستان و چک )ب مشرق )الف )3

 از نـوع  کـدام  جـزء  اروپـا  اتحادیـه  و دارد خـود  بـه  مخصـوص  مـدیریت  نظـام  یک سیاسی ناحیه کدام و دارد رکن چند سیاسیناحیه  هر -197

 شود؟ می محسوب سیاسی انواع هاي بندي تقسیم

 فراملی سیاسی ناحیهـ  فراملی سیاسی ناحیهـ  رکن دو )2  ملی سیاسی ناحیهـ  ملی سیاسی ناحیهـ  رکن سه )1

  فراملی سیاسی ناحیهـ  ویژه سیاسی ناحیهـ  رکن دو )4  اي منطقه سیاسی ناحیهـ  ویژه سیاسی ناحیهـ  رکن سه )3
 است؟ کشور کدام به مربوط ترتیب به زیر هاي ویژگی از هریک» پیرامون نیمه پیرامون، مرکز،« کشورهاي نقش به باتوجه -198

 سـاختار ـ   دارنـد  را دیگـر  نقـش  دو بـا  کشورها بین واسطه نقشـ   اند خام مواد هصادرکنند و تولیدکننده تًاعمدـ   نو صنایع از برخورداري«

 »است شده فناورانه و صنعتی تحوالت و راتیتغ دچار ها آن و اجتماعی اقتصادي

 لیااستراـ  مراکشـ  جنوبی کرهـ  شرقی اروپاي )2  مراکشـ  افغانستانـ  شمالی هکرـ  غربی اروپاي )1

  جنوبی هکرـ  سنگاپورـ  نیکاراگوئهـ  استرالیا )4  بنگالدشـ  نامبیاـ  پروـ  شمالی آمریکاي )3

 است؟ زیر هاي سؤال صحیح پاسخ گزینه کدام -199

  شود؟ می استفاده مورد کدام از مرز نییتع براي باشد، کشور دو بین مرز رود یک چه چنان)الف

 گویند؟ می چه مبنا خط پشت هاي آب به )ب

 است؟ نوعی چه از افغانستان و ایران مرز )ج

 طبیعی )ج داخلی هاي آب) ب منصف خط )الف )2  طبیعی )ج خارجی هاي آب )ب الرأس خط )الف )1

  غیرطبیعی مرزهاي )ج داخلی هاي آب )ب الرأس خط )الف )4  مصنوعی )ج داخلی هاي آب )ب تالوگ )الف )3

 شود؟ می فراهم ،مقابل تصویر در شده مشخص ورهايکش براي» حیات ادامه« امکان صورتی، چه در -200

  کشور معدنی و انرژي منابع تقویت )1

 سرزمین اداره در قدرت از استفاده )2

    سرزمینی فضاي و قلمرو توسعه )3

  کشور بنیادین عنصر حفظ )4

  ))15تا انتهاي درس  11) ـ پایه یازدهم (از درس 8و  7(پایه دوازدهم (دروس  شناسی جامعه

 داري غرب، نخستین بحران اقتصادي در کدام کشور به وجود آمد؟ تاریخ اقتصاد سرمایهدر  -201

 ) آلمان4  ) ایتالیا3  ) انگستان2  ) فرانسه1

 کند؟ انسان مدرن با نگاه دنیوي خود، از طریق کدام روش در طبیعت تصرف می -202

 ) عقل و وحی4  هاي دینی ) روش3  ) نگاه معنوي2  ) فنون تجربی1

 ن وسطی، کدام موارد، معتبرترین راه شناخت جهان بود؟  در فرهنگ قرو -203

 ) ناسیونالیسم و وحی4  ) کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا3  ا) روایت کشیشان و لرده2  ) عقل و تجربه1

 ؟نیستگردانی از سکوالریسم در جوامع غربی  کدام مورد جزو پیامدهاي اجتماعی روي - 204

 ت.هاي قدسی و دینی واداش وي سنتوج برخی از نخبگان جهان غرب را به جست) 1

 د.هاي دروغین را رونق بخشی بازار معنویت) 2

 د.را به سوي هویت دینی خود فراخوانمهاجران ساکن کشورهاي غربی ) 3

 د.رهاي مستعمره از دین اروپاییان شسبب پیروي کشو) 4
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 هاي نخستین بیدارگران اسالمی بود؟ کدام مورد، جزو ویژگی -205

 د.در مقابله با غرب به وجود آوردن هایی را مع غرب بودند و جنبشمتوجه خطر جوا) 1

 د.کردند مانند آنان رفتار کنن دادند و سعی می به مدرنیته و پیشرفت غرب اهمیت می) 2

 د.رنیته اروپایی ارتباط برقرار کننکردند تا میان مبانی و عقاید اسالم با مد سعی می) 3

 د.پنداشتن ند اما سازش با غرب را براي اسالم خطرناك میچندان اعتقادي به پیشرفت نداشت) 4

 روشنفکران چپ در کشورهاي اسالمی تا کدام دوره جاذبه داشتند؟ - 206

 تا پیش از فروپاشی بلوك شرق) ٢  هاي سکوالرتا روي کار آمدن قدرت) 1

 انگرای از اسالم یتا حمایت کردن کشورهاي غرب) 4  رانتا شکست خوردن نسل اول منورالفک) 3

 صورت صحیح آمده است؟ در عبارت زیر، در کدام گزینه به» مقاومت منفی«منظور از  -207

 »تعامل عالمان شیعی با قاجار، براساس مقاومت منفی بود.«

 ت.همکاري با او در حد امور دینی اسشود و  حاکمیت پادشاه، ظالمانه و غیرمشروع دانسته می) 1

 د.دین آسیب نزند، ایرادي ندار ه بهحاکمیت پادشاه ظالم، تا زمانی ک) 2

 د.، نیاز به فتاوي مراجع تقلید دارگرا همکاري عالمان شیعی با پادشاه غرب) 3

 ت.در حد واجبات نظامیه اس ،شود و همکاري سیاسی حاکمیت پادشاه، غیرمشروع دانسته می) 4

 کدام ویژگی بود؟داد، داراي  جنبش عدالتخانه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می -208

 د.بویک امر سوسیالیستی ) 4  د.بویک جنبش اقتصادي ) 3  د.یک انقالب اجتماعی بو) 2  د.یک رویکرد سیاسی بو) 1

 کدام گزینه درباره انقالب اسالمی ایران صحیح است؟ -209

 د.کر هاي بلوك شرق عمل می براساس اندیشه) 2  ت.هاي سکوالر جهان غرب قرار داش در چارچوب ارزش) 1

 د.از متن فرهنگ اسالمی برخاسته بو) 4  ت.برابر کشورهاي بلوك غرب را نداش توان مقاومت در) 3

 پنداشتند؟ هاي خود را کدام مورد می حل چالش هایی که در دوره استعمار، مقهور جوامع غربی شده بودند، راه فرهنگ -210

 برقراري نظام سوسیالیستی) 4  نظام مشروطهایجاد ) 3  پیروي از انقالب اسالمی ایران) 2  پیوستن به جوامع غربی) 1

 ها است؟ هاي رنگ پوست، تحصیالت، ثروت و هوش جزو کدام یک از انواع تفاوت ترتیب هر یک از تفاوت به -211

 اسمیی ـ اسمی ـ اسمي ـ ا رتبه) 2  اي رتبهي ـ ا رتبهي ـ ا رتبهی ـ اسم) 1

 اسمیي ـ ا رتبهـ ی اسمي ـ ا رتبه) 4    اسمیي ـ ا رتبهي ـ ا رتبهی ـ اسم) 3

 هاي اجتماعی کدام است؟ شناسان، علت پیدایش نابرابري جامعه بنابر باور -212

 توزیع نابرابر مزایاي اجتماعی میان افراد) 2  پیدایش شیوه جدیدي از چالش فقر و غنا) 1

 از بین رفتن چالش بلوك شرق و غرب) 4  ها در برابر بلوك غرب شکسته شدن مقاومت) 3

 لف قشربندي اجتماعی، معتقدند با برقراري کدام امر، عدالت برقرار خواهد شد؟اندیمشندان مخا -213

 ها ) طبیعی دانستن تفاوت4  ) توزیع برابر ثروت3  ) ایجاد رقابت در زندگی اجتماعی2  ) همکاري با جوامع صنعتی1

 هاي جدید که مبتنی بر تاریخ، جغرافیا یا قومیت بودند، کدام است؟ مشخصه اصلی هویت -214

 دوستی گرایی و وطن ) ملی4  ستیزي ) دین3  ) پیروي از سکوالریسم پنهان2  یبرالیست بودن) ل1

 شناسی انتقادي انتظار دارد که علوم اجتماعی با افشاي سلطه در مناسبات انسانی، به کدام امر کمک کند؟ جامعه -215

  ) نقد جامعه مدرن4  ) گسترش علوم اجتماعی3  ) بسط رویکرد تفسیر2  ) رهایی انسان1

  ))10و  9( دروس  ـ پایه دهم) 10و  9(دروس  پایه یازدهمـ ) 77تا آخر صفحه  59از صفحه  9و  8پایه دوازدهم (دروس (فلسفه و منطق 

  ؟ نیستکدام عبارت در مورد قضایاي شرطی درست  -216

  شود.  ) در این گونه قضایا به اتصال و پیوستگی میان دو نسبت حکم می1

  شود.   ایاي موجبه را شامل میگونه قضایا تنها قض ) این2

  شوند.   ل تقسیم میایاي شرطی به دو دسته متصل و منفص) قض3

  گونه قضایا مشروط است.   ) حکم و قضاوت صورت پذیرفته در این4

www.konkur.in

forum.konkur.in



   »13«صفحه                                                                                                                                                                         آزمون آزمایشی پیشروي ـ انسانی دفترچه 

 محل انجام محاسبات

 

   .....................گفت  توان نمی» که آن را امضاء کنید ملزم به اجراي قرارداد خواهید بود درصورتی«در ارتباط با قضیه  -217

  وري آن رعایت شده است.  است که ساختار ص ی) قضیه شرطی متصل1

  پیوستگی میان دو نسبت شده است.   ه) قضیه شرطی متصلی است که در آن حکم ب2

  ) جاي مقدم و تالی آن در گفتار و لفظ عوض شده است.  3

  است.   آن) تالی قضاوت صورت گرفته در معنا دنباله مقدم 4

  منفصل قابل جمع در صدق است؟ یک از قضایاي زیر  کدام -218

  ) انسان یا شهرنشین است یا روستانشین  1

  » ب«برد یا تیم  می» الف«) در مسابقه فوتبال حذفی فردا یا تیم 2

  پزد یا براي دیگري   ) نانوا در هنگام پخت نان یا براي خودش می3

  کارت معافیت دائم   ) براي استخدام رسمی در ادارات دولتی یا کارت پایان خدمت الزم است یا4

  هاي استثنایی زیر یک قیاس معتبر است؟  یک از قیاس کدام -219

  ) اگر کسی سرطان داشته باشد نیازمند به درمان است، علی نیازمند به درمان است پس علی سرطان دارد. 1

  شود، او قبول شده است پس او درس خوانده است.   ) اگر کسی درس بخواند قبول می2

  کند.   شود، علی افسرده شده است پس علی ورزش نمی کند افسرده نمی ) اگر کسی ورزش3

  شود.   کشد پس عمرش کوتاه نمی فرهاد سیگار نمیشود،  ) اگر کسی سیگار بکشد عمرش کوتاه می4

مربوط شده که هر دو  .....................و  .....................به  ترتیب بهگیري کنیم  هرگاه از اثبات تالی، اثبات مقدم و از اثبات مقدم، اثبات تالی را نتیجه -220

  شوند.  مربوط می .....................هاي  صورت به

  قیاس وضع تالی ـ قیاس استثنایی ـ) قیاس وضع مقدم 2  ) قیاس وضع تالی ـ قیاس وضع مقدم ـ قیاس استثنایی متصل 1

  مغالطه وضع تالی ـ قیاس وضع مقدم ـ قیاس استثنایی متصل ) 4  ) مغالطه رفع تالی ـ قیاس وضع مقدم ـ قیاس استثنایی  3

  هایی هستند؟ چه نوع استدالل ترتیب بهکنند  هاي زیر از لحاظ هدفی که دنبال می هریک از استدالل -221

رسـپولیس  کنی که تیم فوتبـال پ  گیرد پس خودت اعتراف می تو خودت قبول داري که تیم فوتبال استقالل چند سال است نتیجه مطلوبی نمی«

 هـا  گفته است که دست خدا باالي دستکند ـ هر فلزي رسانا است پس جیوه نیز رسانا است ـ خداوند در قرآن خودش    بازي میبهتر از استقالل 

  »است پس خدا انسان است

  ) جدل ـ برهان ـ خطابه  4  ) مغالطه ـ تجربه ـ خطابه  3  ) جدل ـ برهان ـ مغالطه  2  ) مغالطه ـ تجربه ـ جدل  1

 . نشده استدرستی در مقابل آن ذکر  یک از مغالطات زیر به نام کدام - 222

  دهد پس آدم خوبی است (توسل به احساسات) ) هر وقت پول الزم دارم به من پول قرض می1

  گذاري)   (تله) با هوش و درایتی که از شما سراغ دارم توقع نداشتم که با نظر من مخالفت کنید. 2

  کردن چاه)   مسموم(ا امضاء کنید باغ من در لواسان قابل شما را نخواهد داشت. ) اگر نامه درخواست من ر3

نمـایی و   اي نوشـته اسـت. (بـزرگ    صـفحه  500اي هم نیست در حالی که دوست مـن پـنج کتـاب رمـان      صفحه 300اندازه یک کتاب  ) همه مقاالت علمی او به4

  نمایی)   کوچک

 ستان درست است؟ شناسی یونان با کدام عبارت در مورد انسان -223

  بار از سوي ارسطو ابراز شده است.   ) نظر دقیق و روشن درباره انسان در این دوره اولین1

  ترین دارایی انسان است که قابل رویت نیست. ) از نظر ارسطو نفس با ارزش2

   شود. تر می ) از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد هیچ چیز بالفعلی ندارد و به تدریج کامل3

  ) از نظر ارسطو مقصود از ناطق بودن انسان سخن گفتن او نیست بلکه مقصود قوه تفکر و تعقل است.  4

 ؟ نیستشناسی دکارت درست  کدام عبارت در مورد انسان -224

  دهد.  اي است که حقیقت انسان را تشکیل می ) بدن ماشین پیچیده1

   .  هاي انسان است ) من همان روح یا نفس است که مرکز اندیشه2

  هاي متفاوت دارند.   روح و بدن کامالً از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت) 3

  ) روح از قوانین فیزیکی آزاد است ولی بدن آزاد نیست.  4
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  ها در چیست؟  شوند؟ وجه اشتراك آن تی هستند و به کدام دوره تفکر غربی مربوط میساحتک  هاي فکري زیر معتقد به انسانِ کدام دیدگاه -225

  دانند. وکانت ـ دوره قرون وسطی ـ ادراك حسی را معتبر می ) دکارت1

  دانند.  ) دکارت و کانت ـ دوره رنسانس ـ ادراك حسی و عقلی هر دو را معتبر می2

  وجود دارد.ها  ) ماتریالیسم و داروینیسم ـ دوره جدید اروپا ـ تفاوت حقیقی میان انسان3

  ـ تفاوت حقیقی میان انسان و حیوان وجود ندارد.   ) ماتریالیسم و داروینیسم ـ دوره جدید اروپا4

  ؟  نیستشناسی فیلسوفان مسلمان درست  کدام عبارت در مورد انسان -226

  اند.   هاي بلندي برداشته دین خود و با الهام از افالطون و ارسطو در جهت توضیح و تبیین حقیقت انسان قدم يها ) با استفاده از آموزه1

  و مادي تقلیل داد.  یتوان انسان را به موجودي صرفاً زمین نمی ) از نظر فالسفه مسلمان2

  م روح سخن گفته است.  ناهستند که در کتاب آسمانی آن به روشنی و وضوح از حقیقتی به  ی) پذیرنده دین3

  اند.   انسان و جایگاه برتر انسان در هستی تالش کرده ی) براي شناخت حقیقت متعال4

   .....................توان گفت  سهروردي میشناسی  نفس شناسی و در ارتباط با هستی -227

  ) هستی مراتب نور است و هیچ ظلمتی در آن راه ندارد.  1

  ) نفس انسان از مشرق وجود دور افتاده است.  2

  اند.   ) مراتب وجود نور کامل هستند چون هستی خود را از نور االنوار دریافت کرده3

  اند.   چون از نور االنوار فاصله گرفته ) مراتب وجود ظلمت کامل هستند4

  شناسی حکمت متعالیه کدام عبارت درست است؟  شناسی و نفس ها انسان با توجه به دیدگاه - 228

  ) روح و بدن دو چیز مجزّا نیستند2     شده به بدن است. ) روح ضمیمه1

  ) ظرفیت روح انسان کمال نفس است4    اند ) روح و بدن کنار هم قرار گرفته3

  گزینه از عوامل مهم توجه به تفکر فلسفی در جهان اسالم است؟کدام  - 229

  ) برخورد تاریخی فرهنگی ایرانیان با تمدن اسالمی  2  برخورد تاریخی فرهنگی مسلمانان با حکماي یونان  ) 1

  گیري تمدن اسالمی   ) فرهنگ عمومی مسلمانان و شکل4  ) پیام الهی و سخنان پیامبر اکرم (ص) و عترت ایشان  3

  کدام گزینه درست است؟ » ماستسهاست / که بدان تدبیر اسباب  غیر این عقل تو، حق را عقل«توجه به بیت شعر  با -230

  ها از نظر فیلسوفان مسلمان از فارابی تا عالمه طباطبایی عقل فعال است.   ) عامل فیض رسان به عقل انسان1

  موجوداتی است که حقیقت وجودشان مجرد از ماده است.   سینا عقلی که در انسان هست پرتوي از ) از نظر فارابی و ابن2

  و غیرمادي است.   ی) از نظر فالسفه مسلمان از فارابی تا عالمه طباطبایی اولین مخلوق خداوند عقل اول است که موجودي کامالً روحان3

  نه که هست درك نموده و مشاهده کند. گو تواند حقایق را آن می بر استدالل کردن عالم عقول عالوه سینا از نظر فارابی و ابن) 4

  ایی هستند؟   کدام مرحله است و هرکدام داراي چه ویژگی ترتیب بهسینا  اولین و سومین مرحله عقل انسان از نظر فارابی و ابن -231

  م  ) عقل اول ـ عقل دهم ـ اولین مخلوق خداوند ـ مدبر امور عال1َ

  خالق صور فلکی ) عقل اول ـ عقل دهم ـ اولین مخلوق خداوند ـ 2

  هاي کسب شده   ) عقل هیوالئی ـ عقل بالفعل ـ استعداد و آمادگی درك معقوالت ـ تسلط بر دانش3

  گونه ادراك عقلی ـ کسب دانش با تمرین و تکرار   ) عقل هیوالئی ـ عقل بالفعل ـ بدون هیچ4

داند؟ فیلسوفان مسـلمان اسـاس پـذیرش هـر      قول به محسوس میاش نسبت امام علی (ع) به سایر خالیق را نسبت مع سینا در کدام رساله ابن -232

  دانند؟   را چه چیزي می یاعتقاد و آیین

  ) رسالۀ العشق ـ استدالل عقلی 2  رسالۀ العشق ـ تربیت و تهذیب نفس  ) 1

  ) رساله معراجیه ـ تربیت و تهذیب نفس  4    ) رساله معراجیه ـ استدالل عقلی 3

  زیسته است؟ چند کتاب و رساله از او به یادگار مانده است؟  کسی است؟ در چه قرنی می اولین فیلسوف مشهور مسلمان چه -233

  کتاب و رساله   370ابویوسف یعقوب بن اسحاق ـ قرن دوم هجري ـ حدود ) 1

  ) ابونصر فارابی ـ قرن سوم هجري ـ حدود پنجاه کتاب و رساله  2

  ه  سینا ـ قرن سوم هجري ـ حدود پنجاه کتاب و رسال ) ابن3

  کتاب و رساله   370هجري ـ حدود خلدون ـ قرن دوم  ) ابن4
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بـوده و در مباحـث فلسـفی پـیش از هـر چیـز بـه         .....................داشت و متکی بـر آراي   .....................فلسفه اسالمی در آغاز سرشتی کامالً  - 234

  کرد.  تکیه می .....................

  ) استداللی ـ ارسطو ـ قیاس برهانی  2  سینا ـ قیاس برهانی   ) استداللی ـ فارابی و ابن1

  ) دینی اسالمی ـ فالسفه مسلمان ـ معرفت وحیانی  4  سینا ـ معرفت وحیانی   ) دینی اسالمی ـ فارابی و ابن3

  اولین مبناي فارابی براي ورود به فلسفه سیاسی چیست؟ -235

  ده از او در زمینه سیاست  مان ) اندیشیدن او در مسایل سیاسی و سیاست و آثار باقی1

  ) طرح نظریه سیاسی مدینه فاضله و توجه به کمال انسان در زندگی اجتماعی فاضله  2

  ) مدنی بالطبع دانستن انسان و گرایش به زندگی اجتماعی برحسب فطرت و طبع انسانی3

   ه.  مدینه فاضله و توجه به احکام و قوانین الهی در مدینه فاضلرییس اي ه ) بیان ویژگی4

  ) 8و  7(دروس  شناسی روان

  زمان و در تضاد باشد، کدام گزینه درست است؟ وقتی شخصی داراي دو شناخت هم - 236

  ) این فرد داراي ناهماهنگی شناختی است.2  ) این فرد دچار عدم ادراك کارایی است.1

  ) این فرد دچار درماندگی آموخته شده است.4  است. ادراك) این فرد دچار عدم درك 3

  ام گزینه در رابطه با تعریف سبک زندگی درست است؟کد -237

  کنیم. استفاده می ها ) مجموعه الگوهاي شناختی که معموالً در زندگی روزمره از آن1

  کنیم. ها استفاده می ) مجموعه الگوهاي رفتاري که معموالً در زندگی روزمره از آن2

  کنیم. ها استفاده می روزمره از آن ) مجموعه الگوهاي رفتاري و شناختی که معموالً در زندگی3

  کنیم. ها استفاده می ) مجموعه الگوهاي رفتاري و ارتباطی که معموالً در زندگی روزمره از آن4

  ؟نیستیک مقابله ناسازگارانه  کدام -238

  ) انجام دادن رفتارهاي تکانشی و بدون فکر و تأمل2    ) در انتظار معجزه بودن1

  عل بودنف) من4    کردن ) فعالیت بدنی و ورزش3

کنـد و   شـود، درس خوانـدن را رهـا مـی     طور کلی از قبولی ناامید می آموزي که ترس رد شدن در رشته دلخواه خود را در دانشگاه دارد؛ به دانش -239

  د، دچار کدام نوع مقابله ناسازگارانه است؟بخوا بیشتر از قبل می

  سایر موارد مشابه ) استفاده از داروهاي شیمیایی، دخانیات و2    ) منفعل بودن1

  ) انجام دادن رفتارهاي تکانشی و بدون فکر و تأمل4    ) در انتظار معجزه بودن3

  است؟ نادرستکدام گزینه  - 240

  ) فشار روانی از نوع ارتباط شخص با محیط است.1

  ) مقابله به معناي تالش فرد براي از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن است.2

  ار روانی عبارت است از نیاز براي دوباره سازگار شدن با شرایط فعلی زندگی) فش3

  توان به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم کرد. ها را می ) مقابله4

  است؟ نادرستشناسی سالمت کدام گزینه  در رابطه با روان -241

  برد. هاي جسمی و روانی بهره می بیماريهاي این علم براي درمان  شناسی است که از یافته اي از روان ) شاخه1

  مرگ و سالمت قرار دارد. ،) در دو سر پیوستار سالمت و بیماري2

  شوند. شناختی در دو نقش بررسی می شناسی سالمت متغیرهاي روان ) در روان3

تـر   باید تالش کند به نقطه باالتر کـه بـه سـالمت کامـل نزدیـک      تواند جایگاه خود را حفظ کند بلکهب) فرد در هر نقطه از پیوستار قرار داشته باشد نه تنها باید 4

  است برسد.
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 محل انجام محاسبات

 

  یک مثال درماندگی آموخته شده است؟ کدام -242

  ) من آدم بدشانسی هستم.1

  خواند. که مادرش براي او لپ تاپ بخرد خوب درس می ) مینا براي این2

  ) این معلم با من دشمنی دارد، او به من نمره بد داد.3

  ید یا نخوانید، معلم به شما نمره قبولی نخواهد داد.) درس بخوان4

  کدام است؟ نادرستگزینه  - 243

  شود.   گیري باورهاي غلط می ارزشی و ... باعث شکل عوامل فردي همچون احساس ناتوانی، ناامیدي، بی) 1

  هاي فردي و جمعی است.   ) نظام باورهاي هر فرد و جامعه، موتور محرکه قوي جهت دستیابی به هدف2

  دهد.  ) اعتقاد قوي به چیزي که شناخت داریم نظام باورهاي ما را شکل می3

  ترین عوامل انگیزه است.   ) باورها و نظام ارزشی فرد، از مهم4

   .....................تواند  هنگام بروز ناهماهنگی فرد می -244

  ) رفتار و انگیزه خود را تغییر دهد. 2  رش خود را تغییر دهد. ) هدف و نگ1

  ) ادراك هدف خود را تغییر دهد. 4    ) رفتار و نگرش خود را تغییر دهد. 3

  است؟  نادرستکدام گزینه  - 245

  کند براي او مؤثر و مفید است.   ) هدف هر چیزي است که انسان سعی دارد به آن بولد و فکر می1

  ترل خود بگیریم.  کنیم با انجام رفتارهاي گوناگون محیط را در کن ) در ادراك کنترل و کارایی سعی می2

  ماندگی آموخته شده فرد اعتقاد دارد که رویدادها در کنترل او نیستند. در در) 3

  شود.  بر ایجاد توانمندي باعث انسجام در رفتار می ) انتخاب هدف عالوه4

  یک روش سازگارانه کوتاه مدت براي مقابله با استرس است؟  کدام -246

  هاي هوازي   ) ورزش4  ) تفریح و سرگرمی3  جمالت  ) تلقین برخی 2  سازي خود ) تمرین آرام1

  شوند، گزینه درست را انتخاب کنید؟ شناسی سالمت، متغیرهاي روان شناختی در چند نقش بررسی می در روان - 247

  هاي جسمانی هاي جسمانی و پیامدهاي عدم مداواي بیماري عامل ایجاد بیماري) در دو نقش 1

  هاي روحی   روحی و پیامدهاي بیماريهاي  ) در دو نقش عامل ایجاد بیماري2

  ها   هاي جسمانی و مداواي این بیماري هاي جسمانی و پیامدهاي بیماري ) در سه نقش عامل ایجاد بیماري3

  هاي جسمانی   هاي جسمانی و پیامدهاي بیماري ) در دو نقش عامل ایجاد بیماري4

  مثالی از کدام عامل نگرشی است؟ » شهر ما خانه ماست«عبارت  -248

  ) اراده4  ) ادراك کنترل3  ) باورها و نظام ارزشی فرد  2  ) هدفمندي1

خـورد،   در این کار شکست می ساعت طی کند. شخص مذکور 6کیلومتر را در  2000خواهد مسافت  شخصی با خودرویی با توان موتور متوسط می -249

  شکست او مربوط به کدام گزینه است؟

  ی که ممکن است در اختیار فرد نباشد.) عامل2    ) عاملی که در اختیار فرد نیست.1

  ) عاملی که ممکن است درونی یا بیرونی باشد.4    ) عاملی که درونی است.3

  کنند؟   هاي انتخاب شده حل مسئله فکر می کنند و به روش کنند. از راهنمایی و هدایت دیگران استفاده می افرادي که از این نوع مقابله استفاده می - 250

  ) استفاده از مهارت حل مسئله  4  هاي ناسازگارانه ) مقابله3  ) مشورت و راهنمایی گرفتن  2  رانه  هاي سازگا ) مقابله1
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251-   
  

  

  

  ـ پایه دوازدهمـ پایه دوازدهم )27/1/00بندي ( آزمایشی جمع آزمونآزمونمبحث مبحث 
  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فارسیفارسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضی و تجربی)ریاضی و تجربی)زبان عربی (زبان عربی (

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 پایه یازدهم: کل کتاب و کل کتاب کار / پایه دهم: کل کتاب و کل کتاب کار  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  زیستزیست

 کل کتاب  شناسیشناسی  زمینزمین

 یه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل کتاب / پا  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شیمیشیمی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  حسابانحسابان

 آمار و احتمال: کل کتاب / هندسه دهم: کل کتاب  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 کتاب / پایه دهم: کل کتاب پایه یازدهم: کل  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 کل کتاب  اقتصاداقتصاد

  پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 ایه دهم: کل کتابپایه یازدهم: کل کتاب / پ  تاریخ تاریخ 

 پایه یازدهم: کل کتاب / پایه دهم: کل کتاب  جغرافیاجغرافیا

 فلسفه: کل کتاب / منطق: کل کتاب  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 کل کتاب  شناسیشناسی  روانروان
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  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  پیشرويپیشرويآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  فارسی  1

  50  26  زبان عربی عمومی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  و آمار ریاضی  5

  135  121  اقتصاد  6

  160  136  علوم و فنون ادبی  7

  180  161  اختصاصی عربیزبان   8

  190  181   تاریخ  9

  200  191  جغرافیا  10

  215  201  شناسی جامعه  11

  235  216  منطق و فلسفه  12

  250  236  شناسی روان  13

  

   داوطلب گرامی:

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

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

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

  ويويــآموزشی علآموزشی عل  نظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمینظارت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی

  
  

  
  

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

  

  9999//1212//2222جمعه جمعه 
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 فارسی

  هاي دیگر عبارتنداز:  ـ معناي صحیح واژه» 3«گزینه  -1

  غم و اندوه  کربت»: 1« گزینۀ

  ها   کناره اکناف»: 2« گزینۀ

  دهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) نژاد) (پایه دواز (طباطباییاهل هرات منسوب به هرات  هریوي»:4« گزینۀ

 ها بدین صورت است:  ـ معناي صحیح واژه» 1«گزینه  - 2

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه)  (طباطباییدار / ژنده: عظیم و بزرگ  رشحه: قطره، چکّه / ابرش: اسبی داراي پوست خال

  دارد.» امکان«و » تحمل«که در بیت سوم معناي  است درحالی» توشه«» 4«و » 2«، »1« گزینۀهاي  در بیت» برگ« واژةـ معناي » 3«گزینه  -3

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دهم ـ معنی واژه)  (طباطبایی

  هاي نادرست عبارت است از:  ـ شکل صحیح واژه» 2«گزینه  -4

  وازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (گزمه) (پایه دهیون و شتر بزرگ »: 4« گزینۀزوال و نابودي/ »: 3« گزینۀآزرم و حیا/ »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس چهاردهم ـ امال)  (طباطبایینادرست نوشته شده است. » حرب« واژةـ » 4«گزینه  -5

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ امال) (طباطباییاند.  نادرست نوشته شده» غضنفر«و » غزا«، »طور«ـ کلمات » 1«گزینه  -6

خلد اثري منثور  روضۀاز سیدحسن حسینی از آثار منظوم هستند و » هم صدا با حلق اسماعیل«از باذل مشهدي و » حیدري حملۀ«ـ » 1«گزینه  -7

  نژاد) (پایه یازدهم ـ ترکیبی ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییاز مجد خوافی است. 

  آه و آبگون چنبر استعاره از آسمان استعاره» دود«استعاره از مو، » رسن«، سه استعاره وجود دارد: »2« گزینۀـ در بیت » 2«گزینه  - 8

  آرا: تشخیص و استعاره  مه استعاره از معشوق / خورشید جهان»: 1« گزینۀ

  تشخیص و استعاره  باد صبا و گل رعنا»: 3« گزینۀ

  هاي ادبی) کیبی ـ آرایهنژاد) (پایه دوازدهم ـ تر (طباطبایینشان استعاره از شراب  آب روح پرور آتش»: 4« گزینۀ

جنـاس   تنـاقض / دم و دم  افروزد استعاره از باران / باد صبا که آتش را برمی» زر«تشخیص و استعاره /  »صبا«و » سحاب«ـ » 2«گزینه  - 9

  هاي ادبی)  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه (طباطباییتشبیه  گل ـ لحظه) / آتش 2ـ نفس 1تام (

  ـ بررسی ابیات:» 3«گزینه  -10

  قراري کنایه از بی» نعل در آتش بودن«کنایه از بدبختی و » روگردان شدن دولت»: «الف«کنایه: بیت 

  ي مصراع اول است. مصراع دوم در حکم تمثیلی برا»: ب«اسلوب معادله: بیت 

  مصراع دوم، دلیلی ادبی و شاعرانه براي توجیه مصراع اول است. »: ج«حسن تعلیل: بیت 

  مجاز از دست» کف»: «د«مجاز: بیت 

  هاي ادبی) ) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه93(سراسري ریاضی ـ سربرآوردن از خاك با وجود افتادگی »: هـ«نما: بیت  متناقض

  ها: شود. بررسی سایر گزینه ـ در این بیت اسلوب معادله وجود دارد، اما ایهامی در بیت مشاهده نمی »3«گزینه  - 11

  »دهان و لب«و » گوهر و صدف«ـ تناسب » سخن ارزشمند«استعاره از » گوهر»: «1«گزینه 

  عشق: تشخیص / چو نعلین: تشبیه»: 2«گزینه 

  هاي ادبی) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه دن ـ این سنگ استعاره از دل خون به جگر کردن کنایه از غمگین کر»: 4«گزینه 

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ دستور) (طباطباییهر دو مفعول هستند. » م«و » خون جهان«، »3« گزینۀـ در بیت » 3«گزینه  -12

  اسم و صفت نیست.اشاره است نه صفت اشاره / تیره بختی: صفت + ي / این ضمیر  است/  گلیم تیره بختی/  اینـ » 1«گزینه  -13

  نهاد              مسند            فعل اسنادي                   

  سه ترکیب وصفی آن خداوند / آن سوار / رخش بی مانند »: 2«گزینۀ 

  چهار ترکیب اضافی  زهر شمشیر / زهر سنان / آبش/ بن چاه»: 3« گزینۀ

  (گزمه) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ دستور) چهار ترکیب اضافی  صحنه میدانک / میدان خود / گردش / گرد مروارید »: 4« گزینۀ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 آزمون آزمایشی پیشرويـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                      »2«صفحه 

 

  اند.  صفت فاعلی از نوع» 3« گزینۀصفات  همۀـ » 3«گزینه  -14

  صفت مفعولی  صفت مطلق / خوشخوار گلرنگ، تلخ، تیز، سبک و خام»: 1« گزینۀ

  صفت مطلق   صفت مفعولی / تازه، شاد، خوش، خرّم آراسته»: 2« گزینۀ

  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم ـ دستور)  (طباطباییصفت مطلق  وفا مهر و بی صفت مفعولی / سست محبوبی و مطبوع»: 4« گزینۀ

» سرزنش کـردن و خـرده گـرفتن   «ها در معناي  است؛ اما در سایر گزینه» داشتن دریافت کردن، نگه«ـ گرفتن در این بیت در معناي » 3«گزینه  - 15

  (گزمه) (پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ دستور) است. 

  ها: ها بدل نیست و مفعول است.بررسی سایر گزینه خود در این گزینه بر خالف سایر گزینهـ » 4«گزینه  -16

  نهاد است.» تو«معشوق معطوف به عاشق است / خود بدل از »: 1« گزینۀ

  نهاد است.» تو«خود بدل از »: 2«گزینۀ 

  (گزمه) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ دستور)  نهاد است.» تو«خود بدل از »: 3«گزینۀ  

دربـارة  ، اعتقاد به گفتار اخترشناسـان  »فرّ شاهنشهی«هاي دیگر اشاره به  ـ بیت نخست در توصیف سختی جنگ ذکر شده در گزینه» 1«گزینه  -17

   نژاد) (پایه یازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت معنایی) (طباطباییهاي ملی است.  ز ویژگیآینده و سنت زمین بوسی، ا

به یکی شدن عاشق و معشـوق وادي توحیـد   » ب«یابد. در بیت  تأکیدي بر ترك نفس است که در وادي استغنا معنا می» الف«ـ بیت » 2«گزینه  -18

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت معنایی)  (طباطباییر وادي معرفت است. نیز تأکیدي ب» ج«اشاره شده است. تأکید بر شناخت در بیت 

  رهایی از نفس است. » ج«و » ب«ـ مفهوم مشترك مصراع سؤال و ابیات » 1«گزینه  -19

  غنیمت شمردن فرصت»: الف«مورد 

  ـ قرابت معنایی)  نژاد) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم (طباطباییجلوه نداشتن عارفان حقیقی »: د«مورد 

  هاست که مفهوم برعکس(مقابل) آن ارزشمندي هنر و ارزش است که در این گزینه آمده است. ـ مفهوم بیت وارونگی ارزش» 4«گزینه  - 20

  (گزمه) (پایه یازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت معنایی)  

  قراري دل عاشق است.  بی» 3« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 3«گزینه  -21

  آزار نرساندن به دیگران»: 4« گزینۀنوشی /  قراري ناشی از شراب بی»: 2« گزینۀترك جسم / »: 1« نۀگزی

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

  خوشایند بودن فنا است. » 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2«گزینه  -22

  رسم.  به راحتی به فنا می»: 4« گزینۀناکامی شاعر  / »: 3« ینۀگزطلب جاودانگی از معشوق / »: 1« گزینۀ

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

گیري و سرسختی وي نسبت بـه دشـمنان اسـت و در ابیـات      جویی رستم نسبت به دوستان و انتقام ـ شعر صورت سؤال بیانگر صلح» 2«گزینه  - 23

  ممدوح خود به کار برده است. بررسی سایر ابیات: دربارةن مضمونی را مرتبط نیز شاعر چنی

  اي در ما وجود ندارد.   کینه»: ب«بیت 

  (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ درس سیزدهم ـ قرابت معنایی)روزگار انتقام گیرنده است. »: د«بیت 

بـردن   ، از رنگ گل (معشوق) به حال عاشـق پـی  »2« گزینۀل شده است. اما در اشاره به عمر کوتاه گ» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ در گزینه» 2«گزینه  -24

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

  ها: بخش بودن غم عشق است. بررسی سایر گزینه لذت» 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2«گزینه  - 25

  وجه دیگران است.جفاي معشوق بهتر از ت»: 1«گزینه 

  شود؟ چه کسی خریدار غم می»: 3«گزینه 

  (کتاب همراه علوي) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم ـ قرابت معنایی)نفی ریا »: 4«گزینه 

  زبان عربی

هاي  رد گزینهشود ( یقترب منه تمساح: یک تمساح به او نزدیک می») / 4«و » 2«هاي  کند (رد گزینه ی: دوستم شنا میحبـ یسبح صا» 3«گزینه  -26

 (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)») 4«خواهد (رد گزینه  یرید: می») / 2«و » 1«

شـود (رد   یتخلّص من ذنوبـه: از گناهـانش رهـا مـی    ») / 3«آمرزد (رد گزینه  اهللا یغفره: خدا او را می») / 2«ـ من: هرکس (رد گزینه » 4«گزینه  - 27

 دي) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه)(پورمه») 3«و » 1«هاي  گزینه

هـاي   کند (رد گزینه مین: از ستمدیدگان دفاع می ویدافع عن المظل») / 3«ـ هذا الشّیخ لیس فظّاً: این پیرمرد تندخو نیست (رد گزینه » 1«گزینه  -28

 زدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پایه دوا») 3«و » 2«هاي  دارد (رد گزینه یکرمهم: آنان را گرامی می/ ») 4«و » 3«
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هم: همان که خوراکشـان داد (رد  مالّذي أطع») / 3«و » 2«هاي  ـ لیعبدوا رب هذا البیت: پروردگار این خانه را باید بپرستند. (رد گزینه» 1«گزینه  -29

 (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 4«و » 3«هاي  گزینه

المفـردات:  ») / 4«ازدیـاد: افـزایش (رد گزینـه    ») / 4«و » 1«هاي  کرد (رد گزینه ماً: یک نقش بزرگ را ایفا میـ کانت تؤدي دوراً عظی» 2«گزینه  -30

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 3«واژگان (رد گزینه 

 ») 3«و » 1«هاي  وبۀٍ: هر سختی (رد گزینه) / کلّ صع»2«و  »1« هاي الفرصۀ: فرصت (رد گزینه») / 3«بیند (رد گزینه  ـ یري: می» 4«گزینه  -31

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) 

صدق الحدیث: راستی ») / 1«اُنظروا: بنگرید (رد گزینه ») / 4«طنطنتهم: بانگشان (رد گزینه ») / 1«ـ ال تنظروا: نگاه نکنید (رد گزینه » 3«گزینه  - 32

  هدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)(پورم») 2«راستگویی (رد گزینه  ،سخن

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

  زبان براي زندانی نیست. از  سزاوارترهیچ چیزي »: 2«گزینه 

  اگر تقواي خداپیشه کنید ... »: 3«گزینه 

  ) ترکیبی ـ ترجمه(پورمهدي) (تا غمگین نشوید ... »: 4«گزینه 

  )ـ ترجمهترکیبی (پورمهدي) (کند.  امام دارد که به آن اقتدا می ـ قطعاً هر مأمومی یک» 2«گزینه  -34

کـنم:   گمان با او بـازي مـی   بی») / 2«و » 1«هاي  شوم: أقترب منها (رد گزینه به او نزدیک می») / 2«ـ آزرده شد: انزعجت (رد گزینه » 3«گزینه  -35

 دهم ـ درس چهارم ـ تعریب)(پورمهدي) (پایه دواز») 4«و » 1«هاي  أالعبها مالعبۀً (رد گزینه

  ترجمه متن: 

شـویم درختـان زیبـاي نخـل را      که به آن نزدیک می بینیم و بعد از آن هاي جذابی را از دور می رویم گاهی منظره هاي گرم می زمانی که به منطقه

س براي زندگی بسیاري از ساکنان را شکل طوري که یک نوع از آن در برخی مناطق پایه و اسا این درخت اهمیت مادي بسیاري دارد بهبینیم.  می

شـود. نخـل انـواع     شود و به مناطق دیگري فرستاده مـی  هاي آن خشک می خوراك اصلی در برخی مناطق بیابانی است و برخی میوه و دهد. می

آیـد و   ترین آن به شـمار مـی   که از مهم است اند و از انواع آن نخل خرما نوع وجود دارد که با هم متفاوت 1500طوري که تقریباً  گوناگونی دارد به

رسد و تنه آن بسیار سخت اسـت زیـرا آن تشـکیل     متر می 27شود. ارتفاع نخل به  نخل روغنی که در ساخت صابون و مواد آرایش استفاده می

  شود.  افتد یا هنگام رشد زیاد درخت قطع می شده از بقایاي شاخه نخلی است که می

 ا: ه ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -36

  شود. شود خشک می خرما در مناطقی که فرستاده می»: 1«گزینه 

  بینیم.  نخل را از دور و نزدیک جذاب می»: 2«گزینه 

  شود.  اگر خرما پایه و اساس زندگی باشد به مناطق دیگر ارسال نمی»: 3«گزینه 

  (درك متن)) 98اضی ـ (کنکور ریتوانند خرما بخورند.  برخی ساکنان مناطق بیابانی تنها می»: 4«گزینه 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -37

  هایش بلندتر و زبرتر هستند.  رسد ولی شاخه متر می 27اش به  بلندي»: 1«گزینه 

  ش از یک نوع هستند.  یها رسد اما میوه می 1500انواعش گوناگون است که به »: 2«گزینه 

  شود.  خرما به عنوان یک ماده غذایی شناخته میاي در زمین نیست مگر اینکه در آن  هیچ منطقه»: 3«گزینه 

  (درك متن)) 98(کنکور ریاضی ـ ترین انواع آن نخل خرما و نخل روغن است.  مهم»: 4«گزینه 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -38

  بینیم، بسیار جالب است.  ها درختان سبزي نمی هایش در مناطق گرمی که در آن منظره»: 1«گزینه 

  رود. شمار می اش غذاي اصلی به روید و میوه اده خوراکی مفیدي است که در مناطق سردسیر میم»: 2«گزینه 

  رود.  کار می شود که در آرایش و زیبایی مردم به اش موادي ساخته می از میوه»: 3«گزینه 

  (درك متن)) 98اضی ـ (کنکور ریرود.  کار می ها نیاز داریم به اش در موادي که ما براي نظافت به آن میوه»: 4«گزینه 

 ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  - 39

  شود.  شود و تنها سر آن بریده می شاخه از پایانش جدا می سر»: 1«گزینه 

  افتد.  شود فقط سر آن از تنه می وقتی شاخه خشک می»: 2«گزینه 

  ماند.  برند و اثرش می گاهی اوقات کشاورزان شاخه کهنه را می»: 3«گزینه 

  (درك متن)) 98(کنکور ریاضی ـ ماند.  افتند باقی می می که هایی طور است و آن عبارت از چیزي است که از تنه نخل آفرینشش همین»: 4«گزینه 

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

  ش هـ د حروفه األصلیۀ: ن ش هـ»: 1«گزینه 

  معلوم  مجهول»: 3«گزینه 

  (تجزیه و ترکیب)) 98کنکور ریاضی (الغیر  للمتکلّم مع للمتکلّم وحده»: 4«گزینه 
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 ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -41

  مجهول معلوم»: 1«گزینه 

  فاعل ندارد  مع فاعلهللغائبۀ  للمخاطب»: 2«گزینه 

  (تجزیه و ترکیب) ) 98(کنکور ریاضی  للغائبۀ للمخاطب»: 4«گزینه 

 ها:  بررسی سایر گزینهـ » 2«گزینه  -42

  افتعال انفعال»: 1«گزینه 

  افتعل انفعل»: 3«گزینه 

  (تجزیه و ترکیب) ) 98(کنکور ریاضی  مفرد جمع مکسر»: 4«گزینه 

  )گذاري ـ حرکتترکیبی () پورمهدي( مزرعۀٌ  مزارِعاً ـ مزرِعۀٌ ـ مزارِعاً» 4«گزینه  -43

  ها:  رجمه گزینهـ ت» 4«گزینه  -44

  .شمرد: آن را دروغ پنداشت و آن را نپذیرفت دروغ»: 1«گزینه 

  رود.  مار: حیوانی که روي شکمش راه می»: 2«گزینه 

  آزاد شد: او را آزاد گذاشت و از بندگی او را خارج کرد. »: 3«گزینه 

  )ـ واژگانترکیبی ((پورمهدي) (کود) شیمیایی براي تقویت خاك (درست آن: السماد  ياجازه دادن: مواد»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی گزینه» 3«گزینه  -45

  زیست (کشتزار)   محیط»: 1«گزینه 

  بازگشتن / بازگشتن (مترادف است.)»: 2«گزینه 

  تر پایین باالتر»: 3«گزینه 

  ارم ـ واژگان)(پایه دوازدهم ـ دروس سوم و چه(پورمهدي) ناامید / پیشتاز »: 4«گزینه 

  (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد)(پورمهدي)  ها اسم خاص (علم) نیامده. اسم خاص است، اما در سایر گزینه» سعیدة«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -46

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 2«گزینه  -47

  داد.   درس می»: 1«گزینه 

  گرامی داشته بود.»: 3«گزینه 

  (پایه یازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)(پورمهدي) د. شو ناامید نمی»: 4«گزینه 

ها مسـتثنی منـه    بنابراین اسلوب استثناء است، اما در سایر گزینه ،مستثنی» هذا«مستثنی منه است و » المزارعون«ـ در این گزینه » 4«گزینه  - 48

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)ذکر نشده و حصر ایجاد شده است. 

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ قواعد)ترفع بعد از آن آمده است.  یک اسم نکره است که جمله ال» صالةٍ«ـ در این گزینه » 3«زینه گ -49

 وجود دارد.» مشاهدة«که در این گزینه است » مفعول مطلق تأکیدي«را خواستند یعنی  تأکید براي فعلـ هرگاه در صورت سؤال » 1«گزینه  -50

  ها:  سایر گزینهبررسی  

  وجود ندارد.  »: 2«گزینه 

  إنقاذاً عمیقاً (مفعول مطلق نوعی است.)»: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) استغفار المؤمنین (مفعول مطلق نوعی است.)»: 4«گزینه 

  دین و زندگی  

اگر کسی بایدها و » جهنم و اهللا ال یهدي القوم الظالمین ررف هار فانهار به فی ناام من اسس بنیانه علی شفا ج«ـ مطابق با آیه شریفه » 4«گزینه  - 51

فانهار به فی «عاقبتش ورود به آتش دوزخ است » اسس بنیانه علی شفا جرف هار«نبایدهاي الهی را جدي نگیرد و به دستورات خدا اعتماد نکند 

  (پایه دوازدهم ـ درس نهم) (ناصري)» و اهللا ال یهدي القوم الظالمین«ماند  و از هدایت (راهنمایی) الهی محروم می» نار جهنم

هـاي اسـالم راسـتین را در     هاي زمان خویش بودند و اندیشه اي تربیت کردند که سرآمد انسان هاي برجسته اهل بیت (ع) شخصیت ـ» 2«گزینه  - 52

  اي داشتند. گذاري فرهنگ اسالمی نقش برجسته کردند که در پایه میان مسلمانان گسترش دادند و امام علی (ع) در این راستا افرادي را تربیت

  ـ درس دهم) یازدهم(آقاصالح) (پایه 

رود شتابان فرمـان   دارشان می به این جهت که آنان در راه باطلی که زمام «فرماید:  ـ امام علی (ع) در مورد عامل پیروزي شامیان می» 2«گزینه  -53

اي  براي دین خود  در حکومتشان دو دسته بگریند دسته«چنین ایشان فرمودند:  هم» کنید. اعتنایی و کندي می برند و شما در حق من بی او را می

  »اند. اي براي دنیاي خود که به آن نرسیده اند و دسته که آن را از دست داده

  زدهم ـ درس نهم)یا(پایه  (ناصري)

تر از آن [قرآن] نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونـه و بـه    تر و فراوان االیی رایجنزد مردم آن زمان ک«ـ امام علی (ع) فرمودند: » 1«گزینه  -54

  »ها است. دهنده دانش آن اند که نظر دادن و حکم کردنشان نشان آنان«چنین ایشان درباره اهل بیت فرمودند:  هم» نفع دنیاطلبان معنایش کنند

  )دهمزدهم ـ درس یا(پایه  (آقاصالح)
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قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمـون:  «کند  قرآن کریم عدم برابري دانایان و نادانان را به شیوه استفهام انکاري بیان می ـ» 4«گزینه  -55

  )دهمدهم ـ درس دواز(پایه (آقاصالح) » دانند؟ دانند و کسانی که نمی بگو آیا مساوي هستند کسانی که می

را یـادآور  » ان اهللا سـمیع علـیم  «و در مقابـل آن  » لم یک مغیرا نعمـۀ «کند  ها را از خداوند نفی می عمتـ قرآن کریم تغییر ابتدایی ن» 1«گزینه  -56

  )دوازدهمزدهم ـ درس یا(پایه (ناصري) شود.  می

امیه شراب و قمار در  مدن بنیبا روي کارآ» فیهما اثم کبیر و و منافع للناس«فرماید  ـ قمار یک کار بیهوده است که قرآن درباره آن می» 1«گزینه  -57

  »و ال تقربوا الزنی انه کان فاحشۀ و ساء سبیال«دربار آنان رواج پیدا کرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده (زنا): 

  دهم ـ درس نهم)دواز(پایه  (آقاصالح)

معارف بازمانده از پدران گرامی خود را حفظ  ،عباس نیهاي ب گیري ري (ع) با وجود سختکـ امام جواد (ع)، امام هادي (ع) و امام عس  »3«گزینه  -58

شیعیان در عصر این امامان مانع از پاشیدگی (افتراق) شیعیان  هاي بعد رساندند. تشکیل نظام ارتباطی وکال و کردند و از طریق شاگردان به نسل

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم)در آن دوره گردید. 

بیانگر معیار عدالت محوري است. یکی از مصادیق عدم رعایـت عـدالت اقتصـادي تکـذیب     » لیقوم الناس بالقسط«آنی ـ عبارت قر» 4«گزینه  - 59

  )دهمدهم ـ درس دواز(پایه (آقاصالح) کنند.  رانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی کنندگان دین هستند که یتیمان را از خود می

خداونـد  » مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهللا شیئا و سیجزي اهللا الشـاکرین افان «ـ مطابق با آیه » 3«گزینه  -60

دهد و شـاکران حقیقـی را سپاسـگزاران نعمـت      در مورد رسوخ جاهلیت در اعمال مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) به مسلمانان هشدار می

  رس نهم)زدهم ـ دیا(پایه (ناصري) داند.  رسالت می

مردم با درخواسـت همزمـان   » و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی اآلخرة حسنۀ و قنا عذاب النار«یه شریفه مطابق با آـ » 4«گزینه  -61

  رسند.  نیکی در دنیا و آخرت به رستگاري جاودانه می

  رستگاري اخروي هدف اصلی زندگی است.»: 1«رد گزینه 

  ت نیکی در آخرت با بندگی و راز و نیاز با خدا و پایبندي به اخالق اشاره نشده است.سگزینه به درخوادر این »: 3«رد گزینه 

  )دهمزدهم ـ درس دوا(آقاصالح) (پایه 

ت ها را از محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و آنـان را بـا زنـدگی در آخـر     ـ رسول خدا (ص) در کنار دعوت به توحید، افق نگاه انسان» 2«گزینه  -62

اي مـردم بگوییـد   «فرماینـد:   رسول خدا می» من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم«فرماید:  آشنا کرد قرآن کریم می

  )دهمزدهم ـ درس دوا(پایه (ناصري) » معبودي جز اهللا نیست (اقرار به وحدانیت خدا) تا رستگار شوید.

کنند پس وظیفه ما ایـن اسـت کـه بـه      نگرند، تا ببینند آنان چه می ناظر بر ما هستند و به پیروان خود میـ اهل بیت (ع) هم اکنون » 2«گزینه  -63

اي زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران نسبت به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست بلکه اسم باید با عمـل صـالح    گونه

  )یازدهمزدهم ـ درس یا(پایه (آقاصالح) » مایه زینت ما باشید نه مایه زشتی ما«فرمایند:  امام صادق (ع) می همراه باشد تا پیرو حقیقی آنان شویم.

حاکی از دعوت قـرآن  » و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً«در انتهاي آیه » ان فی ذلک آلیات لقوم یتفکرون«ـ وجود عبارت » 1«گزینه  -64

  م)دهزدهم ـ درس دوا(پایه ح) (آقاصالبه تفکر و تعقل است. 

هاي تاریخی و تفسـیري راه یافـت و سـبب     کردند به کتاب ـ مطالب خرافی که علماي به ظاهر مسلمان اهل کتاب براي مردم نقل می» 3«گزینه  -65

پیـامبر اکـرم (ص) جعـل     باس احادیثی از قـول ع  امیه و بنی گمراهی بسیاري از مسلمانان شد. برخی از دنیاطلبان براي نزدیکی به حاکمان بنی

  ) (پایه یازدهم ـ درس نهم)ناصري(گرفتند.  کردند و از حاکمان جایزه می می

هـ .  329هـ . ق امامت امام مهدي (عج) آغاز شد. غیبت صغري ایشان تا سال  260ـ پس از شهادت امام حسن عسگري (ع) در سال » 4«گزینه  -66

اي نوشـت و فرمـود بـه فرمـان      ایب خاص (نه عام) ایشان امام عصر (عج) براي ایشان نامـه ق طول کشید. شش روز مانده به درگذشت آخرین ن

  )دوازدهمزدهم ـ درس یا(پایه (آقاصالح) خداوند پس از وي جانشینی نیست. 

هاي  م این قوانین فرمانجایی که ایمان داری ها و رفتارها با دستورات دینی در تعارض است اما از آن ـ در تمدن جدید بسیاري از عادت» 4«گزینه  -67

شویم. (علت) در این صورت هم زمینه را براي آگاهی دیگـران نسـبت بـه اسـالم فـراهم       خداست با اعتماد به نفس باال و توکل به وارد عمل می

  ـ درس نهم) دوازدهم(پایه  (ناصري)کنیم.  نماییم و هم از اسالممان در صحنه عمل و زندگی دفاع می می

  : شیخ کلینی / کتاب من ال یحضره الفقیه: شیخ صدوق / کتب تهذیب و استبصار: شیخ طوسییب کافـ کتا» 2«گزینه  - 68

  (آقاصالح) (پایه یازدهم ـ درس دهم)

اي که تفکر اسالم راستین باقی بماند. هم تدریج بناي  گزیدند به گونه ـ امامان شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی» 1«گزینه  -69

  هاي آینده معرفی گردد.   عباس سست شود و هم روش زندگی امامان (ع) به نسل امیه و بنی لم و جور بنیظ

  )یازدهمزدهم ـ درس یا(پایه (ناصري) 

دهنـد. از   ها را اسوه قرار می هاي برجسته جامعه هستند و آن جا که عموم مردم در اعتقادات و عمل خود دنبال روي شخصیت ـ از آن» 3«گزینه  -70

کردند افرادي را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند بـه جایگـاه    این رو حاکمان وقت در زمان ائمه اطهار (ع) تالش می

  زدهم ـ درس نهم)یا(پایه  (آقاصالح)ها را راهنماي مردم معرفی کنند.  برجسته برسانند و آن
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بر قرارگیري و جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر بود که موجب ایجاد نگرش جدید در جامعه مبنی ـ از اقدامات مهم رسول خدا (ص) » 4«گزینه  -71

با اشـاره بـه ایـن موضـوع ویژگـی      » محمد رسول اهللا و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم«ها گردید که در آیه  تحول در روابط بین ملت

  داند. ران و رحمت و عطوفت با یکدیگر (نه همه مردم) میهمراهان رسول خدا (ص) را برخورد شدید با کاف

  )دوازدهم ـ درس دهم) (پایه ناصري(

براي عمل به این روایت باید » عبادت (توحید عملی) ده جزء دارد که نه جزء آن کسب کار حالل است«فرماید:  ـ رسول خدا (ص) می» 3«گزینه  - 72

  مانند تولید کاال با کیفیت پایین و فریبکاري در معامله خودداري کنیم.شود  از همه اموري که سبب ناپاك شدن روزي ما می

  ـ درس نهم) دوازدهم(پایه (آقاصالح) 

اي براساس معیارهاي اسالمی است. از این رو الزم است  هاي یک انسان مسلمان، مشارکت و تالش او در ایجاد جامعه ـ از جمله برنامه» 2«گزینه  -73

هـا در جامعـه    اند بشناسیم و بـراي تحقـق هـر چـه بهتـر آن      سالمی را که قرآن کریم و پیشوایان به ما معرفی کردهابتدا معیارهاي یک تمدن ا

  هم)دزدهم ـ درس دوا(پایه (ناصري) ریزي و تالش کنیم.  برنامه

ام سجاد (ع) در کنـار گسـترش   ام .ها سرکوب شد هوـ پس از شهادت امام حسین (ع) در عصر امام سجاد (ع) قیام توابین و سایر گر» 2«گزینه  -74

به سبب اقدامات ایشان بار دیگر تشیع به عنـوان یـک جریـان بـزرگ فکـري و       .هضت شیعیان پرداختن حیاتبه تجدید معارف از طریق دعا 

  (ناصري) (پایه یازدهم ـ درس یازدهم)سیاسی در جامعه حضور فعال پیدا کرد. 

شرطی که احکام دین مانند روابط میان محرم و نامحرم رعایت شود. دقت شود که صله رحم ـ شرکت در مجالس شادي جایز است به » 4«گزینه  -75

بند و باري و شهوت را تقویت و تحریک نکنـد و مناسـب    و تبلیغ دین شرط استحباب است نه شرط جواز. استفاده از موسیقی در صورتی که بی

هاي فرهنگی جایز است اما این مورد شرط جـایز بـودن    ده از موسیقی در برنامهمجالس لهو و لعب نباشد حالل است. دقت شود که اگر چه استفا

 زدهم ـ درس نهم)دوا(پایه (آقاصالح) نیست. 

 زبان انگلیسی

  آموزان خیلی خوب تدریس نشده بود.   ـ نتیجه آزمون نشان داد که به برخی از دانش» 2«گزینه  -76

گرفته بودند و چون آزمون مربوط به زمان گذشته بود، این آموزش بـه زمـانی قبـل از آن    آموزان قبل از آزمون تحت آموزش قرار  توضیح: دانش

  شود باید از زمان ماضی بعید مجهول استفاده شود.  ها تدریس می کنند بلکه به آن آموزان تدریس نمی (ماضی بعید) ربط دارد. از آنجایی که دانش

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

  هاي جدید بسیاري در سال آینده ساخته شوند. ما امیدواریم این پروژه مشکل مسکن در شهرمان را حل خواهد کرد.   ـ قرار است خانه» 3«نه گزی - 77

ها  باشد. چون خانه می» 3«و » 1«هاي  شود پس پاسخ مورد نظر بین گزینه مربوط می (next year)به زمان آینده  be going toتوضیح: ساختار 

   (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)را عالمت بزنیم. » 3«یعنی گزینه  (to be + p.p)شوند باید ساختار مجهول  سازند بلکه ساخته می نمی

  توان به محض اینکه کاري گیر بیاوري به بانک پس داد.  ـ پولی که به تو قرض داده شد را می» 1«گزینه  -78

شود باید به فرم مجهول  دهد بلکه پس داده می باشد و چون پول خودش پس نمی می money(پس دادن)  give backتوضیح: فاعل فعل مرکب 

دهیـد بلکـه بـه     باشد و چون در این تست شما به کسی پول قرض نمی می you(قرض دادن)  lendفاعل فعل »). 2«و » 1«هاي  کار رود (گزینه به

   (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)شود. شما قرض داده شده باید به فرم مجهول استفاده 

  » بله، من در ژاپن یاد گرفتم که چطور آن را صحبت کنم.» «کنی؟ آیا به زبان ژاپنی صحبت می«ـ » 3«گزینه  - 79

معلـوم (گزینـه    باید مصـدر  (it)بعد از آن آمده  speakشود. چون مفعول  استفاده می toتوضیح: بعد از کلمات پرسشی در وسط جمله مصدر با 

  (معتمدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)را عالمت بزنیم. ») 3«

  کنند.  ها عمرشان را هم در آب شیرین و هم در آب شور سپري می هستند از این لحاظ که آن فردي منحصربههاي  ها ماهی ـ سالمون» 4«گزینه  -80

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

  هاي صوتی ضروري بودند.   ها ناموفق بودند چون این جانوران فاقد اندام اولیه براي آموزش صحبت کردن به شامپانزه هاي تالش ـ» 4«گزینه  -81

  ها ) تالش4  ) نتایج3  ها ) موارد، نمونه2  ) رسومات1

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

  کند.  ها را احاطه می که آن اقتصادينظر از وضعیت  حترام گذاشت صرفها ا ـ کودکان حقوقی دارند که باید به آن» 1«گزینه  -82

  ) هولناك4  ) سابق3  ) صادق، صادقانه2  ) اقتصادي1

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

  رکت کرده است. هاي تمیزتر ـ از چوب به سوي گاز طبیعی ح به سمت سوخت تدریجاًـ یک متخصص اخیراً متذکر شد که جهان » 2«گزینه  -83

  ) به لحاظ اخالقی4  اي دهنده ) به طرز تکان3  ) تدریجا2ً  ) به لحاظ شیمیایی1

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

  دهند که دلیل اصلی دروغگویی افراد اجتناب از مجازات است. ـ مطالعات نشان می» 1«گزینه  - 84

  وع، مختلف) متن4  ) جداگانه3  ) کاربردي2  ) اصلی، عمده1

  (معتمدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)
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  گوسفندان مراقبت کند.  گلهگیرد از  گوید که یاد می داستان خوك کوچکی را می» نوزاد«ـ فیلم » 3«گزینه  -85

  ) پر4  ) گله، ازدحام3  ) ورقه2  ) حاشیه1

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

هـا   کنیم تا ببینیم آیا آن ي با تعدادي تخم داخل آن در یک درخت بیرون پنجره ما وجود دارد و ما هر روز آن را چک میا ـ النه پرنده» 2«گزینه  - 86

  . اند به جوجه تبدیل شده

    ) به جوجه تبدیل شدن، از تخم درآمدن2    ) هشدار دادن1

  ) کاهش دادن  4    ) هدردادن3

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

  دهند.  خاطر بیاید را افزایش می این که مطلبی بعدها به احتمالـ روانشناسان معتقدند که انواع خاصی از فرآیندهاي فکري » 4«زینه گ -87

  ) احتمال4  ) برابري3  ) تحویل2  ) همکاري1

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

  کلوزتست:  

پـردازد. بنـزین هـم     و بخش دوم به گاز به عنوان یک سوخت می مادهبه گاز به عنوان حالتی از شود، بخش اول  این مقاله به دو بخش تقسیم می

خودشـان را دارنـد.    جداگانهدر این مقاله، مقاالت  ذکر شدهدر آمریکاي شمالی. بسیاري از گازهاي  مخصوصاً شود، یاد می» گاز«مکرراً به عنوان 

   )91(سراسري انسانی ـ 

  ـ » 4«گزینه  -88

  ) ماده4  ) نیرو، اجبار3  ) حجم، شدت صدا2  ر) فشا1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -89

    ) مشاهده کردن4  ) توصیف کردن، شرح دادن3  ) مرتب کردن2  ) یاد کردن، اشاره کردن1

  (کلوزتست)

  ـ » 2«گزینه  - 90

  ) به دقت4  ) با غرور3  ) مخصوصا2ً  طور عمومی ) به1

  (کلوزتست)

  ـ » 4«گزینه  -91

  مرجعی است که با عبارت وصفی مجهول توصیف شده است.  gasesو  فعل اصلی haveتوضیح: 

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -92

  ) مستقیم، رك4  ) باستانی، قدیمی3  ) خصوصی2  ) جداگانه1

  (کلوزتست)

  ترجمه متن اول: 

مکاري با یکدیگر و کار کردن در گروه اند این است که ما توانایی ه هاي موفق و مسلطی در جهان شده ها چنین گونه یکی از دالیلی که چرا انسان

اي از اهداف تشکیل شوند، برخی غیررسمی مانند جمع دوستان و برخی دیگر رسمی مانند یک  ها ممکن است براي انواع گسترده را داریم. گروه

ئـیس، یـک منشـی و یـک     کنند. یک کمیته ممکن اسـت یـک ر   هاي رسمی اغلب قوانین دقیقی درباره روال کار وضع می کمیته هستند. گروه

دار را منصوب کند. گروه در مورد نحوه اداره یک جلسه قوانینی خواهد داشت. بعد از جلسه گزارش رسمی درباره آنچه اتفاق افتاد تنظـیم   خزانه

ارتباطات با قـوانین   گونه، مانند یک شرکت تجاري، دستور کاري دارند که در آن هاي این خواهد شد و بین اعضا توزیع خواهد گردید. برخی گروه

انطباق دارند، یک شخص ممکن است از مافوقش دستور بگیرد و سپس دستورها را به شخص زیردست انتقال دهد. افراد در سلسـله مراتـب بـا    

ط بـین دو  تر از رواب افراد مافوق، زیردستان و افراد هم سطح خود ارتباط خواهند داشت. حتی در یک گروه غیررسمی، ارتباطات همیشه پیچیده

ها ممکن است یا ساکت بمانند و هیچ چیز نگویند یـا اینکـه ممکـن     فرد است. برخی افراد زمانی که در گروه هستند بسیار مضطرب هستند، آن

است شروع به صحبت کنند و هرگز نخواهند دست از حرف زدن بردارند. براي خوب کار کردن در یک گروه، شما باید یاد بگیرید که گوش کنیـد  

همچنین صحبت کنید و باید براي تغییر عقیده یا توافق براي همکاري با سایر افراد حاضر در گروه آماده باشید. هـیچ گروهـی اگـر اعضـایش      و

  )89(سراسري ریاضی ـ خودخواه و لجباز باشند خوب کار نخواهد کرد. 

    هاي رسمی و غیررسمی گروهـ بهترین عنوان براي متن چیست؟ » 2«گزینه  - 93

  ) روابط انسانی در گروه4  هاي غالب ) ارتباطات گونه3   زهاي زندگی اجتماعی) را1

  (درك مطلب) 
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  اشاره دارد. ارتباطبه  3در پاراگراف  itـ کلمه » 3«گزینه  -94

  ) گروه غیررسمی4  ) فرد2  ) گروه رسمی1

  (درك مطلب) 

  د.دار دقیقترین معنا را به  در پاراگراف دوم نزدیک strictـ کلمه » 2«گزینه  - 95

  ) خصوصی4  نقص ) عالی، بی3  ) صحیح1

  (درك مطلب) 

  هاي رسمی طبق قوانین خاصی با یکدیگر همکاري دارند. اعضاي گروهـ ایده اصلی پاراگراف دوم چیست؟ » 4«گزینه  -96

  اي را برگزار کنند. ) افراد باید یاد بگیرند که چطور جلسه1

  شوند. ده میاي دقیق به افراد دا ها، دستورها به شیوه ) در شرکت2

  هاي رسمی، افراد فقط با مقامات مافوق خود ارتباط دارند. ) در گروه3

  (درك مطلب) 

  ترجمه متن دوم: 

توانند به گذشته خود پی ببرند. ایـن واژه از دو کلمـه    ها می شود که از طریق آن انسان شناسی نامی است که به یکی از علومی اطالق می باستان

پـذیر اسـت،    هـا امکـان   شناسی یادگرفتن مطالبی در مورد انسـان  مشتق شده است. از طریق باستان» ه چیزهاي قدیمیمطالع«یونانی به معنی 

شناس به اشیائی که این افراد درست  زیستند. یک باستان ها چیزي به ما بگویند، می هایی که قبل از اینکه تاریخی نوشته شود تا درباره آن انسان

کردنـد. بسـیاري از    ها دریابد که مردم آن زمان چگونه بودند و چطور زنـدگی مـی   کند و سعی دارد از آن اشتند نگاه میجا گذ کردند و از خود به

شوند. بقایاي شهرهایشان تقریبـاً همیشـه    اند انجام می شود این افراد زندگی کرده شناسی با حفر زمین در جاهایی که تصور می کشفیات باستان

گشـت کـه شـهر قـدیمی را در زیـر خـود مـدفون         شد شهر جدیدي اغلب بر روي آن بنا می ی یک شهر ویران میزیرزمین هستند، چون وقت

ها پیش از آغـاز   شناسی ماقبل تاریخ مطالعه انسان شدند. باستان هایی از خاك و زباله بر روي بقایاي قدیمی انباشته می تدریج الیه ساخت. به می

هـاي ماقبـل    هاي انسـان  هایی از فعالیت شود. همچنین ممکن است نشانه هاي خیلی دقیق انجام می حفاري وسیله نگارش تاریخ است. این امر به

هاي پرشده. ممکن اسـت از اشـیائی ماننـد     ها و عالئمی از گودال تاریخ که بر روي زمین قابل رؤیت هستند وجود داشته باشد، مانند خاکبرداري

  اند مطالبی نیز فراگرفت.  ه شدهابزارهاي چخماقی که از سطح زمین برداشت

  علم پی بردن به زندگی مردم در گذشته است.شناسی است؟  یک بهترین تعریف براي باستان ـ کدام» 4«گزینه  - 97

  ) مطالب نوشته شده در مورد وقایع گذشته است.1

  کردند. ) تاریخچه افرادي است که در یونان زندگی می2

  کردند است. رست می) علم فراگیري آنچه مردم در گذشته د3

  (درك مطلب) 

  دارد.   (آمدن) comesترین معنی را به واژه  (مشتق شدن) در پاراگراف اول نزدیک derivesـ واژه » 1«گزینه  -98

2 (explores (کاوش کردن)  3 (gets به)   (4  دست آوردن (operates   (کارکردن)  

  (درك مطلب) 

  شوند.   انجام می حفاري زمینشناسی با  ـ طبق متن بسیاري از کشفیات باستان» 1«گزینه  -99

  ) مطالعه زبان یونانی2

  ) یافتن جاهایی که اشیاء قدیمی وجود دارند3

  کردند ) نگاه کردن به چیزهایی که مردم در گذشته درست می4

  (درك مطلب) 

  شد. ساخته می شد یک شهر جدید روي آن وقتی شهري ویران میـ بقایاي شهرها همیشه زیرزمین هستند چون » 3«گزینه  - 100

  کردند ) تقریباً در جاهایی بودند که مردم در آنجا زندگی می1

  کرد شده شهر قدیمی را زیر خود مدفون می ) یک شهر ویران2

  پوشاندند کردند و بقایاي شهرهاي قدیمی را می هایی از خاك و زباله حرکت می ) الیه4

   (درك مطلب)
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 و آمار ریاضی

  ـ » 2«گزینه  -101

n n n n

a

a a a , a 

 


  

1

1 1

6

3 3 ــد ــی ان ــد بنــابراین اختــالف مشــترك بــرابر    دو جمله متوال  می باش
   

n na a d    1 3 3   

  آید:  دست می جمله اول یک دنباله حسابی از رابطه زیر به nمجموع 

n
n

S ( a (n )d) S ( ( ) ( )( )) S ( )            1 10 10
10

2 1 2 6 10 1 3 5 12 27 75
2 2

   

  یک دنباله حسابی) جمله اول  nهاي حسابی ـ مجموع  (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 » 3«گزینه  -102

n

n
n

S ( a (n )d) ; a S ( ( ) d) ( d) d
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  جمله اول یک دنباله حسابی)  nهاي حسابی ـ مجموع  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  کنیم: استفاده می nSـ چون جمله اول و جمله آخر معلوم است، از رابطه اول »1«گزینه  - 103

n n

a n
S (a a ) s ( ( )) ( ) s
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  جمله اول یک دنباله حسابی) nهاي حسابی ـ مجموع  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

  ـ  » 2«گزینه  -104

n na n a S n ?           14 2 4 1 2 6 16   

n n
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  جمله اول یک دنباله حسابی) nهاي حسابی ـ مجموع  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

nام یک دنباله هندسی از رابطه nـ جمله » 4«گزینه  - 105
na a r  1

  آید.  دست می به 1

a

r
a ( )( ) ( ) a

a ?

n



  
  
           

 
 

1

5 1 4
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5

1

2
1 2 1 2 16 16
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  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) 

nام یک دنباله هندسی از رابطه nـ جمله » 2«گزینه  -106
na a r  1

 است. جمله اول  a1و نسبت مشترك rآید. که  دست می به 1

a , a , a ?  7 5 364 16    

( )a a r a r a r
r r

a ra a r a r


   
        

   

6 6 6
7 1 1 1 2

44 4
15 1 1

64 64
4 2

1616
   

rاست بنابراین  یچون دنباله افزایش  rباشد پس می 1    آید: دست  به a1دهیم تا را در یکی از معادالت باال قرار می rقابل قبول است.  2

a ( ) a  4
1 116 2 1   

a a r ( )  2 2
3 1 1 2 4   

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی)

  ـ » 3«گزینه  - 107

n
n

a
r n : a a r

a
      18

1
7

2 2     ام یــک دنبالــه هندســی جمله    

a a r a ( ) a        4 4
5 1 1 1

32
32 32 32 2 2

16
   

n nr a a , a     1 12 2   چون 2

  ـ درس اول ـ دنباله هندسی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم
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  ـ » 4«گزینه  -108

n
n n na a r , a a r 
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12
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8
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1

1 1
27

1
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  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) 

سـت. از دنبالـه نتیجـه    نسـبت مشـترك دنبالـه ا    rجمله اول و  aصورت زیر است که  جمله اول یک دنباله هندسی به nـ مجموع » 3«گزینه  -109

rگیریم که می  2 باشد: می  
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n
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  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی)

  ـ » 2«گزینه  -110

f g f g f    g f  g     

g g    2  

  )اعمال بر روي توابعـ  سوموم ـ درس یازدهم ـ فصل د) (پایه مولفان علوي گروه(شرط را دارد » 2«فقط گزینه 

  ـ» 4«گزینه  -111
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  )اعمال بر روي توابعـ  سوموم ـ درس ـ فصل د یازدهم) (پایه گروه مولفان علوي(

  ـ » 3«گزینه  -112
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1 1 1
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  )اعمال بر روي توابعـ  سومـ درس  دومـ فصل  میازده) (پایه گروه مولفان علوي(

  ـ » 2«گزینه  -113

  
  ) تابع قدرمطلق ـ دومـ درس  دومـ فصل  یازدهم) (پایه گروه مولفان علوي(

  ـ » 1«گزینه  - 114

f g f g(f g)(x) f (x) g(x) D D D      R R R   

(f g)( ) f ( ) g( ) [ ] ( ( ) )


               
3 3 3 3 2 3

1 2 2 4
2 2 2 2 3 2

   

  وابع)(اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ اعمال بر روي ت

  ـ » 3«گزینه  -115
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xازاي چون به    (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ اعمال بر روي توابع)شود.  صفر می g(x)تابع  4

fـ تابع» 2«گزینه  - 116 g  .آوریم:  دست می معادله آن را بهیک خط است  

)نقاط , ) , ( , ) 1 2 1  روي خط قرار دارند. (نقطه( , ) 1   توان براي نوشتن معادله از آن استفاده کرد.) توخالی است ولی می 2
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yمعادله یک خط راست mx h    

)ه خط معادل , ) ( ) h h y x        1 1 1 1 1    

x
(f g)(x) x (f g)(x) f (x) g(x) x g(x) g(x) x
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1
1 1 1

1
   

  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل دوم ـ درس سوم ـ اعمال بر روي توابع) 
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براي زندگی یک فرد در یک ماه مورد نیاز است. خط فقر برابر است با نصف میانگین یا نصف میانـه   ـ خط فقر کمینه درآمدي است که» 1«ه گزین -117

اگر اختالف بین کم درآمدترین و پردرآمدترین فرد جامعه خیلی زیاد باشد براي یافتن خط فقر از روش نصـف میانـه    .آمد ماهانه افراد جامعهدر

میلیون) خیلی زیاد است از روش نصف میانه  80میلیون) و بیشترین درآمد ( 1کنیم. در این سؤال چون اختالف بین کم درآمدترین ( استفاده می

   کنیم: ي یافتن خط فقر استفاده میابر

  

 
6

3
2

نصف میانه  6 میانه  

  هاي آماري)  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ شاخص

  سبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال.نادرست است. نرخ بیکاري عبارت است از ن» ب«ـ با توجه به مطالب کتاب درسی فقط گزینه » 4«گزینه  -118

  هاي آماري)  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ شاخص

  ـ » 3«گزینه  -119

  

[( ) / ] [ / ]    20 7 0 4 10 8   شاخص پایه آموزش 10

  هاي آماري)  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ شاخص

  ـ » 2«گزینه  -120

  


    

60 30 30
100 100 100%

30 30
  99د تورم در سال درص 

  هاي آماري)  (اکبري) (پایه یازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ شاخص

  اقتصاد 

یابد. بنابراین براي تأمین  ـ به دلیل افزایش قیمت کاالها و خدمات، معموالً درآمد افراد کم درآمد جامعه، متناسب با تورم افزایش نمی» 1«گزینه  -121

 یابد.  شوند؛ در نتیجه سطح رفاه عمومی کاهش می رو می روبه کاالهاي مورد نیاز خود با مشکالت جدي

  درس اول ـ دولت و اقتصاد ـ نقش اقتصاد دولت) ـ  4(گلپایگانی) (بخش 

دار شود؛ براي مثال،  برداري از برخی منابع و معادن را خود عهده ـ ممکن است دولت به تولید و عرضه بعضی کاالها مایل باشد و بهره» 3«گزینه  -122

این ترتیب دولت با   ها را انجام دهد؛ به ی را به عهده بگیرد و با تأسیس یک شرکت، این فعالیتتفهاي ن ج، تصفیه و توزیع فراوردهف، استخراکش

   ـ درس اول ـ دولت و اقتصاد ـ منظور از دخالت دولت چیست؟) 4(گلپایگانی) (بخش ها درآمد کسب کند.  عرضه و فروش فرآورده

کنـد،   تـورم و رشـد، اعمـال مـی     ،هایی که دولت براي کاهش نوسانات متغیرهـاي کـالن اقتصـادي ماننـد اشـتغال      لف) سیاستـ ا» 2«گزینه  -123

  کند.  شود که تقاضاي کل اقتصاد را در کوتاه مدت مدیریت و تنظیم می گفته می» هاي تثبیت اقتصادي سیاست«

  گویند.  می» هاي پولی سیاست«کند،  حجم پول و حفظ ارزش آن اعمال می هایی که دولت از طریق بانک مرکزي براي مدیریت ب) به سیاست

  هاي اقتصادي دولت)  و اقتصاد ـ سیاستـ درس اول ـ دولت  4(گلپایگانی) (بخش 

مـردم   پـول در دسـت   ر مستقیم در شرایط تورمی از مقـدار طو تواند با فروش اوراق مشارکت (سیاست بازار باز) به ـ بانک مرکزي می» 1«گزینه  -124

   هاي اقتصادي دولت) ـ درس اول ـ دولت و اقتصاد ـ سیاست 4(گلپایگانی) (بخش بکاهد. 

  کند. الف) متن پیشنهادي بودجه را، سازمان امور بودجه تدوین و پس از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم میـ » 4«گزینه  -125

و براي رسیدگی و تصویب ، بودجه ساالنه کل کشور توسط دولت تهیه، ب) در جمهوري اسالمی ایران به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی

  شود.  به مجلس شوراي اسالمی تسلیم می

  شود.  ي بودجه پس از تصویب الیحه بودجه در مجلس شوراي اسالمی، این الیحه به قانون بودجه تبدیل میاپ) در مرحله اجر

  دولت ـ تعریف بودجه)ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی  4(گلپایگانی) (بخش 

شود که اغلب اهداف اجتماعی و ملـی دارنـد و    هاي تولیدي، زیربنایی و اجتماعی می گذاري هاي دولتی شامل سرمایه گذاري ـ سرمایه» 1«گزینه  -126

صـورت،   درایـن  هاي تولیدي داخلی یا خارجی دولت با هدف سودآوري است که گذاري سودآوري و درآمدزایی مستقیم ندارند؛ اما برخی سرمایه

   ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت ـ درآمدهاي دولت) 4(گلپایگانی) (بخش رود.  می یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار
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  ـ » 1«گزینه  -127

/مالیات پرداختی / / / 
8

20 000 000 1 600 000
100

   

/خالص درآمد  / / / / / 20 000 000 1 600 000 18 400 000   

  کل درآمد مالیات پرداختی خالص درآمد

  شود.  در نظام مالیاتی با نرخ تصاعدي، نرخ مالیات با افزایش درآمد یا دارایی، زیاد و به عکس با کاهش درآمد یا دارایی، کم می

  ی) هاي مالیات ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت ـ انواع نرخ 4(گلپایگانی) (بخش 

صورت هدفمند به منظور تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی و رفـع   هایی است که دولت بالعوض و به هاي انتقالی هزینه ـ پرداخت» 2«گزینه  -128

  ي دولت) ها ـ درس دوم ـ بودجه و امور مالی دولت ـ هزینه 4(گلپایگانی) (بخش کند.  هاي خاص پرداخت می ها و حمایت از تولید یا گروه نابرابري

ـ وقتی دو کشور به یک اندازه از نیروي کار، سرمایه و دانش فنی برخوردار باشند، کشوري که بتواند محصول بیشتري تولید کنـد در  » 3«گزینه  -129

 تولید آن محصول مزیت مطلق دارد پس در این سؤال ایران در تولید پسته مزیت مطلق دارد. 

  الملل ـ مزیت مطلق و نسبی) بین ـ درس اول ـ اقتصاد 5(گلپایگانی) (بخش 

هاي طبیعی مزیت اقتصادي نداشـته   مزیت داشتن یا نداشتن، مفهومی ایستا و دائمی نیست و اگر کشوري به دلیل محدودیت الف)ـ » 3«گزینه  - 130

  مزیت دست یابد. به تواند  باشد به این معنی نیست که نمی

  گیرد.  ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار انجام می لید آنمحصوالت راهبردي، کاالها یا خدماتی هستند که تو پ)

  ها مالی رایج بود.  هاي تجارتی در گذشته بیشتر از تحریم تحریم ث)

  ) گذاري عادالنه اي ـ خلق ارزش بهتر از بیکاري ـ قیمت الملل ـ حمایت از صنایع نوزاد ـ گلخانه ـ درس اول ـ اقتصاد بین 5(گلپایگانی) (بخش 

  آورند: الف) عواملی که کشورها به تجارت روي میـ » 1«گزینه  -131

 )هاي نوین تفاوت در دسترسی به علوم و فناوري(یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوري  ـ2یکسان نبودن منابع و عوامل تولید  ـ1

  شرایط اقلیمی متفاوت ـ 3

  همیشه در رقابت و جنگ اقتصادي محکوم به شکست است.  ،فاقد زنجیره کامل خلق ارزشیا  تک محصولب) کشور 

  پ) 

IMFالمللی پول صندوق بین Internatianal Monetary fund   

  ورند.)  آ ها به تجارت روي می پذیري اقتصادـ  چرا ملت المللیـ  شکنندگی و آسیب هاي بین هاي اقتصادي و سازمان المللـ  اتحادیه ـ درس اولـ  اقتصاد بین 5(گلپایگانی) (بخش 

ـ ویژگی عمده سلسله پهلوي، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خـود بـود؛ ضـمن اینکـه     » 3«گزینه  -132

  هاي بزرگ متکی شد.  و ملی خود به بیرون از مرزها و قدرتداخلی  زایی هاي بومی و درون جاي تکیه بر پایه اقتصاد ایران به

  ـ درس دوم ـ اقتصاد ایران ـ دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران)  5(بخش  (گلپایگانی)

  قانون اساسی جمهوري اسالمی است:  49ـ مثال بیان شده در صورت سؤال مصداق اصل » 2«گزینه  - 133

ها و  کاري  از مقاطعه ات، سوء استفاده، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوف، اختالسوهصب، رشغهاي ناشی از ربا،  دولت موظف است ثروت

شروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در ماد و سایر موارد غیرفساصلی دایر کردن اماکن  موات و مباحاتهاي  معامالت دولتی، فروش زمین

  وسیله دولت اجرا شود.  این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به بدهد.المال  ن او به بیتنبودصورت معلوم 

  ـ درس دوم ـ اقتصاد ایران ـ اقتصاد در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)  5لپایگانی) (بخش (گ

  ـ » 1«گزینه  -134

  دهه چهارم عمر انقالب »: 3«گزینه / دهه دوم عمر انقالب »: 4«و » 2«هاي  گزینه

  اقتصادي) ـ درس سوم ـ اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت ـ حرکت به سوي پیشرفت  5(گلپایگانی) (بخش 

هـاي جدیـد    رسیم که پیشرفت اقتصادي براي ماندگاري نیازمند خلـق فرصـت   ساز به این نکته می ـ در مؤلفه پیشرو، مولد و فرصت» 4«گزینه  - 135

  گیرد.   ساز براي پیشرفت صورت می هاي جدید براساس قدرت تولید و انتخاب عرصه مناسب فرصت است. خلق فرصت

  م ـ اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت ـ اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت) ـ درس سو 5(گلپایگانی) (بخش 

  علوم و فنون ادبی

  ها: درست است. بررسی سایر گزینه» 4«فقط توضیح گزینه  ـ» 4«گزینه  -136

  کلیله و دمنه را مالحسین واعظ کاشفی بازنویسی کرد و آن را انوار سهیلی نامید.»: 1«گزینه 

  بر ایران از میان رفت.تیموریان  سیطرة کم ضعیف شد و در قرن هشتم با فتم کمنثر فنی در قرن ه»: 2«گزینه 

  اللغتین از امیرعلی شیرنوایی و بابرنامه از ظهیرالدین بابر به زبان ترکی هستند. هر دو اثر محاکمۀ»: 3«گزینه 

  )شناسی ـ سبک عنبران) (پایه یازدهم ـ درس چهارم (مژده
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  )ـ تاریخ ادبیات عنبران) (پایه یازدهم ـ درس اول (مژده کند. رت سوال را کامل میؤستی متن صبه دراین گزینه  ـ» 2«گزینه  - 137

  هاي زبانی شعر سبک عراقی است. هاي فکري و کاسته شدن لغات اصیل فارسی از ویژگی ریایی از ویژگی پرهیز از زهد ـ» 1«گزینه  -138

  عنبران) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ سبک عراقی) (مژده

 اند.  شود. اما سایر ابیات در سبک عراقی سروده شده مشاهده میعقل این بیت در سبک خراسانی سروده شده چون در آن ستایش  ـ» 3«ینه گز -139

هاي فکري شـعر   اعتباري دنیا (هر سه مورد از ویژگی بی»: 4«/ گزینه توجه به صفا و پاالیش درون  »:2«گزینه  /  اعتقاد به قضا و قدر »:1«گزینه 

  پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ سبک عراقی)عنبران) ( (مژده سبک عراقی است.)

ساده نویسی در آثاري مثل طبقات ناصري و مرصادالعباد، و دیگر پیچیده نویسـی بـا    هفتم به دو جریان گرایش پیدا کرد: دورةنثر  ـ» 1«گزینه  -140

  عنبران) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ تاریخ ادبیات) (مژدهنگشاي جوینی. محتواي عمدتاً تاریخ حاکمان وقت مانند تاریخ وصاف و تاریخ جها

  بررسی سایر آثار: االولیاي عطار در بیان حقایق عرفانی نوشته است. تذکرة شیوة جامی کتاب نفحات االنس خود را به ـ» 2«گزینه  - 141

  جم: در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر.دولتشاه: شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی / المع ةتذکر»: 1«گزینه 

  هاي اسماعیلیه و... / لمعات: در سیر و سلوك عارفانه تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه ،جهانگشاي جوینی: در تاریخ مغول»: 3«گزینه 

  عنبران) (پایه یازدهمـ  درس اولـ  سبک عراقی) ده(مژ مرصاد العباد: در بیان سلوك دین و تربیت نفس انسانی / جامع التواریخ: در تاریخ است.»: 4«گزینه 

  )تاریخ ادبیاتـ  اولعنبران) (پایه یازدهم ـ درس  (مژدهحافظ، شاعر قرن هشتم است.  دربارةال ؤمتن صورت س ـ» 4«گزینه  -142

ـ  ةدولتشاه سمرقندي تذکر ـ» 4«گزینه  -143 یش از صـد تـن از شـاعران    خود را به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته است. این کتاب شرح احوال ب

  عنبران) (پایه یازدهم ـ درس اول ـ تاریخ ادبیات) (مژده ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

گرایی شاخصـۀ اصـلی    عراقی و هندي است و واقع ةسبک شعرش حد واسط سبک دوراز شاعران قرن دهم است که  یقوحشی باف ـ» 4«گزینه  -144

  ـ تاریخ ادبیات) هفتمیازدهم ـ درس  عنبران) (پایه (مژدهاست.  شعر اوست

  ـ تاریخ ادبیات) هفتمعنبران) (پایه یازدهم ـ درس  (مژدهاست. » 3« ۀگزینشده به ترتیب متعلق به شعراي القاب ذکر ـ» 3«گزینه  -145

  ها در موضوعات زیر است:  شده در گزینهآثار ذکر ـ» 1«گزینه  -146

ي عباسی از اسکندر بیک ترکمان در تاریخ / عین الحیات از علی بن حسین واعظ کاشفی آرا طهماسب صفوي و عالم شاه طهماسب از شاه ةتذکر

  نامه/ جامع عباسی از شیخ بهایی در فقه. در عرفان / مجالس المؤمنین از قاضی نوراهللا شوشتري در زندگی

  )سبک هنديـ  دهمعنبران) (پایه یازدهم ـ درس  (مژده

  ان شعر گسترش یافت و بسیاري از لغات ادبی قدیم از صحنۀ شعر رخت بربست. واژگ ةدر سبک هندي دایر ـ» 3«گزینه  -147

  )سبک هنديـ  دهمعنبران) (پایه یازدهم ـ درس  (مژده

حرف تو درست است و  که دل ما را شکستی؟ گفت: بلی، این) گفتم 1ایهام دارد: » درست است«فقط در بیت اول، ایهام وجود دارد:  ـ» 1«گزینه  -148

  )آرایه ادبیـ  نهمزدهم ـ درس دواعنبران) (پایه  (مژده درست و سالم است.دل شما فتم که دل ما را شکستی؟ گفت خیر، نشکستم؛ ) گ2شکستم. 

  در این بیت ایهام به کار نرفته است. بررسی سایر ابیات: ـ» 3«گزینه  -149

  گردد (دلِ پریشان) دل برمی ) هم به2گردد (زلف پریشان)  لف برمی) هم به ز1پریشانی ایهام دارد:  »:1«گزینه 

 آویخته پارچۀ) 2ایی ) اصطالح موسیق1: عشّاق پردة: »2«گزینه 

  ایهام وجود دارد:» معلّق« اژةچنین در و ) به معنی جو و هواي تنفّسی / هم2هوا: به معنی عشق یا آرزو »: 4«گزینه 

  )آرایه ادبیـ  نهم زدهم ـ درسدواعنبران) (پایه  (مژدهآویزان  )2بسته  ) وابسته و دل1

  در این بیت ایهام تناسب وجود ندارد. بررسی سایر ابیات: ـ» 3«گزینه  - 150

  در بیت به معنی درست و کامالًَ است. اما معناي وصفی آن (قامت راست  بلند) با سرو تناسب دارد.» راست»: «1«گزینه 

  هاي خورشید، ماه و ستاره تناسب دارد. با واژه» شیدخور«در بیت به معنی عشق و دوستی است اما در معنی » مهر»: «2«گزینه 

انـد   اند اما این دو واژه با یکدیگر ایهام تناسب ساخته در معناي معمول خود به کار رفته» شکر«به معنی ضدتلخ و » شیرین« در بیت»: 4«گزینه 

  )آرایه ادبیـ  نهمزدهم ـ درس دواپایه عنبران) ( (مژدههاي خسروپرویز (شکر و شیرین) اشاره دارند.  چون هر دو به معشوقه

با کمر تناسـب دارد و ایهـام تناسـب سـاخته     » کتف«است. اما در معناي دیگر آن یعنی » دیشب«به معنی » دوش«در مصراع اول  ـ» 4«گزینه  -151

آن حتی از کتف هم عبـور   ازةاند) کتف (امشب 2 )آن از دیشب خواهد گذشت. اندازةامشب ) دیشب (1ایهام دارد. » دوش«است. در مصراع دوم 

  بررسی سایر ابیات: خواهد کرد)

  با سیمین تناسب دارد.  ) در معنی نوعی فلز2) در بیت به معنی چهره 1روي ایهام تناسب دارد: »: 1«گزینه 

  هاي مورد نظر وجود ندارد. در این بیت آرایه»: 2«گزینه 

به معنی شکیبایی است ولی در معناي دیگر آن یعنی گیاهی تلخ با درخت و بیخ تناسـب   در بیت» صبر«ایهام ندارد. / ایهام تناسب »: 3«گزینه 

  )آرایه ادبیـ  نهمزدهم ـ درس دواعنبران) (پایه  (مژدهدارد. 
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  دارد.خسروپرویز و فرهاد، با فرهاد ایهام تناسب  معشوقۀدر این بیت به معنی ضدتلخ (مزّه) است اما در معناي » شیرین« واژة ـ» 2«گزینه  -152

  .معشوق فرهاد ،) به معنی سخن گفتن شیرین2) به معنی سخن خوش و دلپذیر 1ایهام دارد: » سخن گفتن شیرین» «4« گزینۀنکته: در 

  )آرایه ادبیـ  نهمزدهم ـ درس دواعنبران) (پایه  (مژده

  در این بیت اغراق وجود ندارد. بررسی سایر ابیات: ـ» 4«گزینه  - 153

  توان دید. کت و لطافت و نازکی معشوق تا جایی که از روي پاي معشوق، نقش قالی را میاغراق در نزا»: 1«گزینه 

  شود. اغراق در لطافت معشوق که حتی آواز در درون گلوي او، دیده می»: 2«گزینه 

آن شرح داده شـده اسـت   ل ممدوح در که فض را هایی توان صفحه اغراق در فضل ممدوح که حتی با تر کردن انگشتان در دریا، نمی»: 3«گزینه 

  )آرایه ادبیـ  نهمزدهم ـ درس دواعنبران) (پایه  (مژدهشمرد. 

  در مصراع اول این بیت هر دو اختیار وزنی وجود دارد: ـ» 1«گزینه  -154

  ت  شِ  یپ  ب  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  ش  عا  ت  ر  غی

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

همچنین پایان مصراع اول بلند حساب شده و پایـان نـیم    )بلند است و باید تبدیل به دو هجاي کوتاه شود: (مد ـ:  هجاي دوم مصراع اول 

  ها: بررسی سایر گزینه مصراع در مصراع دوم (عاشقان تو) نیز بلند حساب شده است چون وزن همسان دولختی است.

  »:2«گزینه 

  قاب  نِ  ر  شَه  نِ  یا  م  در  نی  ك  ف  بر  ت  گر  اَ

  قاب  عِ  بِ  نی  ك  فر  د  صل  مخ  نِ  مِ  مؤ  ر  زا  هـ

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  »:3«گزینه 

  وده  مع  ست  می  رس  وان  ك  ین  با  ظَر  نَ

  لم  عا  بِ  دم  ور  نا  م  عت  بِد  این  نَ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ      ـ  

  فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن

  »:4«گزینه 

  مال  جِ  مِ  ما  زِ  دین  ئـِ  قا  سی  ف  نَ  یِک  ر  دا  بِ

دي  ك  گر  می  نِ  ر  سی  د  مال  ج  ب  ظر  نَ  دز  د  

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  ))2اختیارات شاعري (ـ  هشتمزدهم ـ درس دواعنبران) (پایه  (مژده

  در این بیت، دو ابدال وجود دارد: ـ» 3«نه گزی - 155

  خَن  س  آن  قِ  ذو  ز  ك  لی  من  زِ  او  ت  ذَش  گ  ت  گُف

      ـ
  ـ      ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ

  زا  ج  هی  د  تش               رب  یا  لَم  د  تین  ف  یا             حت  صح

  ـ



  ـ  ـ    ـ    ـ  



  ـ    ـ    ـ                   

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

هر دو کوتاه هسـتند همچنـین در مصـراع دوم،    » ت / گ«بلند است اما هجاي معادل آن در مصراع اول یعنی » حت«در مصراع دوم هجاي دوم 

  کوتاه هستند پس باید به دو هجاي کوتاه تبدیل شوند.» ك / ز«بلند است اما هجاي معادل آن در مصراع اول یعنی » رب«هجاي نهم 

  ))2ـ اختیارات شاعري ( درس هشتمـ  پایه دوازدهمعنبران) ( (مژده
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  در این بیت اختیار شاعري قلب به کار نرفته است: ـ» 4«گزینه  -156

  نشست  نِ  بِ  وت  خَل  ب  ي  رو  گل  د  هـِ  شا  با  ك  هر

  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ    ـ

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فاعالتن

  خاست                 بر  مت  ال  م  هـ  را  رِ  س  زِ  ند  وا  ت  نَ

    ـ  ـ      


   
      ـ  ـ  



  ـ                 

ها کشیده  ها (هر دو هجا در پایان مصراع ) بلند بودن پایان مصراع3 ) ابدال در رکن آخر مصراع دوم2 ) فعالتن (کاربرد فاعالتن به جاي فعالتن)1

  ))2اختیارات شاعري (ـ  هشتمدرس زدهم ـ دواعنبران) (پایه  (مژده است.)

  تقطیع بیت بدین صورت است: ـ» 2«گزینه  - 157

  شُد  چِ  هی  نَ  فا  ج  غِ  دا  گر  ي  نِ  قا  خا  لِ  د  بر

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  ري  و  دا  بِ  دت  ر  ب  تا  خُد  ست  یک  ن  گا  س  ز  او

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:1«گزینه  ها: بررسی سایر گزینه

  نو  بش  ر  طَی  قُط  ط  من  ینی  نِ  قا  خا  ز

او  چون  ك  نی  عا  م  بی  یا  نَ  یی  را  س  

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ  

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن

  »:3«گزینه 

  قت  عش  ز  فت  یا  بر  خَ  ك  گَه  زان  ي  نِ  قا  خا

  ها  بر  خَ  ت  رف  نها  ج  بِ  او  ري  ب  خ  بی  از

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ

  فعولن  مفاعیلُ  مفاعیلُ  مفعولُ

  »:4«گزینه 

  رد  ذَ  نگ  میهـ             تو  تَز  یس  نـ  اق  خا  لِ  د  تا

  را  ز  تو  کین  لِ  د  ران  مه  بِ  رد  را  د  ك  بو

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  ))2اختیارات شاعري (ـ  هشتمزدهم ـ درس دواعنبران) (پایه  (مژده

ها: سنان: سر نیزه / هژبر: شیر درنده، پهلوان / دیجور: تاریک و سیاه / ضـالل: گمـراه شـدن (زالل: آب صـاف و      معنی درست واژه ـ» 2«گزینه  -158

  )امالـ  هشتم و نهمزدهم ـ درس دوایه عنبران) (پا (مژدهگوارا) 

  اعتباري دنیا و زود گذر بودن زمان است. بررسی سایر ابیات: مفهوم مشترك هر دو بیت، بی ـ» 2«گزینه  -159

  عاشق به وصال معشوق نرسیده است.»: 1«گزینه 

  امید به سامان یافتن امور»: 3«گزینه 

  )معنی و مفهومـ  هفتمزدهم ـ درس ایعنبران) (پایه  ده(مژ ه انگاشتن دو عالمدترك کردن و نادی»: 4«گزینه 

  عدم توجه به شاعر یا عاشق است. بررسی سایر ابیات:» د«و  »ب«مفهوم ابیات  ـ» 4«گزینه  -160

  الف) عاشق از هیچ چیز پروایی ندارد.

  )معنی و مفهومـ  دهمزدهم ـ درس یاعنبران) (پایه  (مژدهج) توصیه به دل نبستن به تعلقات دنیوي 
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  عربی زبان 

الثانیـۀ:  ») / 4«ات: ده بار (رد گزینه مرّ عشر») / 2«هاي درختان (رد گزینه  جذوع األشجار: تنه») / 3«زند (رد گزینه  ـ ینقر: نوك می» 1«گزینه  - 161

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«ثانیه (رد گزینه 

تجیب إلی طعام قومٍ: مهمانی (غذاي) مردمی را بپـذیري (پاسـخ دهـی) (رد    ») / 2« و »1«هاي  هکردم (رد گزین میـ ما ظننت: گمان ن» 3«گزینه  -162

   (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«و » 1«هاي  دستشان رانده است. (رد گزینه م مجفو: تهیهعائل») / 2«گزینه 

: نتوانسـت  ما اسـتطاع ») / 1«هاي بد خود (رد گزینه  ارأعماله السیئۀ: ک») / 4«و » 2«هاي  ان تالش کرد (رد گزینهوـ حاولَ الشاب: ج» 3«گزینه  -163

   (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)») 1«(رد گزینه 

انزعج: آزرده ») / 4«ینه ذلک: آن (رد گز») / 3«العجوز غلیظ القلب: پیرمرد سنگ دل (رد گزینه ») / 1«ـ لَم یقبلْ: نبوسید (رد گزینه » 2«گزینه  -164

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«و » 1«هاي  شد (رد گزینه

 ال») / 3«أن یأتی یوم: روزي بیاید (رد گزینه ») / 2«و » 1«هاي  ـ أنفقوا مما رزقناکم: از آنچه به شما روزي دادیم انفاق کنید (رد گزینه» 4«گزینه  -165

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) ») 3«وشی نیست (رد گزینه بیع فیه: در آن فر

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 4«گزینه  -166

  شود! فقط قوم کافر از رحمت خدا ناامید می»: 1«گزینه 

  گویند (گفتند)  به آرامی سخن می»: 2«گزینه 

  ) ترجمهـ  ترکیبی(پورمهدي) (انفاق کنید!  به نیکی دست نخواهید یافت تا از آنچه که دوست دارید»: 3«گزینه 

  ترجمه) ـ  ترکیبی(پورمهدي) (ـ بلیت را به من بده تا آن را برایت عوض کنم. » 1«گزینه  -167

عربی شـده:  ») / 3«و » 2«هاي  نی (رد گزینهدمرا یاري کند: یساع») / 2«گردم: أبحث عن خبیرٍ (رد گزینه  ـ دنبال یک کارشناس می» 1«گزینه  -168

  (پورمهدي) (پایه یازدهم ـ درس چهارم ـ تعریب)») 4«و » 3«هاي  بۀ (رد گزینهالمعرّ

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ مفهوم)ـ بیت این گزینه و صورت سؤال هر دو به نابودي همه چیز و بقاي خداوند اشاره دارند. » 3«گزینه  -169

   )گذاري حرکت ـ ترکیبی(پورمهدي) (یسألونَه  عونَ ـ یسألونَهید ـ یدعونَ» 2«گزینه  - 170

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -171

  تفاعل مفاعلۀ»: 2«گزینه 

  معرب مبنی»: 3«گزینه 

  ) ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب(پورمهدي) (ماضیه: انطلق  ماضیه: أطلق»: 4«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -172

  معرب  مبنی»: 2«گزینه 

  مجهول معلوم»: 3«گزینه 

  ) ترکیبی ـ تجزیه و ترکیب(پورمهدي) ( وبمستثنی و منص به مفعولٌ»: 4«گزینه 

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  - 173

  مفاعلۀ تفاعل»: 1«گزینه 

  معرفۀ (أل) معرفۀ (علم)»: 2«گزینه 

  ) ترکیبی ـ تجزیه و ترکیبدي) ((پورمه مفعول مطلق تأکیدي مفعولٌ به»: 4«گزینه 

  ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -174

  کارشناس: دانشمندي متخصص به امور کاري»: 1«گزینه 

  کند. (الفأر: موش) ها: یک حیوان کوچک که زیرزمین زندگی می جوجه»: 2«گزینه 

  شود. (المسک: مشک)  ابریشم: عطري که از آهوها گرفته می»: 3«گزینه 

  واژگان) ـ  ترکیبی (پورمهدي) ( ا کرد: فقیر شد و هیچ ثروتی براي او نیست (افتقر: فقیر شد)ره»: 4«گزینه 
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  )واژگانـ  ترکیبی (پورمهدي) (اند.  درستی آمده ها به مترادف نیست. سایر گزینه» عرض: آبرو«با » أهل: خانواده«ـ کلمه » 2«گزینه  - 175

 معرفه هستند. » تبریز، ناصر و الرّجل«ترتیب  ها به اما در سایر گزینهـ در این گزینه اسم معرفه وجود ندارد » 2«گزینه  -176

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

  رو شویم  روبهکند: مواجه شویم،  صورت مضارع التزامی می بر سر فعل نواجه آمده که معناي آن را به »لکی«در این گزینه حرف ـ » 3«گزینه  - 177

  زدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)(پورمهدي) (پایه یا

 جواب شرط (جمله اسمیه) است. » فاهللا به علیم«فعل شرط و » تفعلوا«اسم شرط، » ما«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -178

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

آمـده، پـس مفعـول مطلـق نـوعی اسـت. در       » شرکینالم«إلیه  است که بعد از آن مضاف» تحبوا«مصدر فعل » حب«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -179

 نیز کلمه محاولۀ مفعول مطلق تأکیدي است نه نوعی.  »1«مفعول مطلق نیامده و در گزینه » 3«و » 2«هاي  گزینه

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

  ها: ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  -180

  ه و دو (درست نیست)عالوه چهار: پنجا پنجاه و هفت به»: 1«گزینه 

  شصت و هشت منهاي سه: شصت و پنج»: 2«گزینه 

  هشتاد تقسیم بر چهار: بیست»: 3«گزینه 

 (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) نه ضربدر سه: بیست و هفت »: 4«گزینه 

  تاریخ

 از هـم  و باشد کشور یک سیاسی امور در دخالت اهانخو هم کشوري شود نمی و یکدیگرند ناقض سؤال بخش دو» 3« هگزین در ـ» 3«گزینه  -181

  .نکنند دخالت ایران امور در تا شدند متعهد آنان که است این صحیح پس. کند خارج کشور مرزهاي از را نیروهایش دیگر سوي

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ نهضت ملی شدن صنعت نفت ـ اوضاع سیاسی و اجتماعی پس از شهریور)

 وزارت خواسـتار  کشـور  امـور  اداره در آن هاي کارشکنی با مقابله و دربار قدرت و نفوذ از کاستن براي مصدق دکتر 1331 تیر در ـ» 1«گزینه  -182

  .کرد منصوب وزیري نخست به را قوام بالفاصله شاه و داد استعفا مصدق و برخاست مقابله به آن با شاه که شود ارتش رهبر و جنگ

  لوي) (پایه دوازدهم ـ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران ـ مبارزه براي ملی کردن نفت)(گروه مؤلفان ع

 زدند دست متعددي نظامی و اقتصادي سیاسی، اقدامات به نفت، شدن ملی قانون اجراي و تصویب از جلوگیري براي ها انگلیسی ـ» 2«گزینه  -183

 پرداخـت  از انگلیس و ایران نفت شرکت منع طریق از گسترده اعتصاب به تنف صنعت کارگران تحریکـ 1ز ا بودند عبارت ها آن ترین مهم که

 مجـامع  در ایران از شکایت طرحـ 3 نظامی تهدید و ایران بنادر و فارس خلیج به خود جنگی هاي کشتی فرستادنـ 2 آنان دستمزد العاده فوق

  نفت خرید تحریم و نفت شرکت هاي سرمایه ردنک خارج انگلیس، بانک شعب تعطیلی با ایران اقتصادي تهدیدـ 4 المللی بین

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران ـ مبارزه براي ملی کردن نفت)

 ناگاسـاکی  و هیروشـیما  شهر دو آمریکایی هواپیماهاي بود، شده آشکار ها ژاپنی شدن تسلیم و شکست هاي نشانه که حالی در ـ» 3«گزینه  -184

  1945 اوت) رسید پایان به وحشتناك هحادث این با دوم جهانی جنگ و کردند (ویران اتمی هاي بمب با را نژاپ

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن ـ جنگ جهانی دوم)

  جهان پس از آن ـ جنگ جهانی دوم)(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ جنگ جهانی دوم و  لهستان و فرانسه ـ» 3«گزینه  -185

 بسـیار  خصوصی امالك ها، زمین بندي تقسیم در .گرفت می مالیات دامداران و کشاورزان از اموره ادار براي دولت صفوي عصر در ـ» 4«گزینه  -186

 زیردستان میان را ها زمین این ها آن و بود ها ایالت والیان تملک و اختیار در ممالک اراضی و داشت قرار مصادره معرض در همواره و بود ناچیز

  )اوضاع اقتصاديـ  تحوالت سیاسی و اقتصادي در صفويازدهم ـ ی(گروه مؤلفان علوي) (پایه  .کردند می تقسیم خود

 جـه خوا اقدامات ،»3«ه گزین هدفش، نه است بوده الملک نظام خواجه الگوي میراث حفظ مثالً دارد، تاریخی ایراد یک گزینه هر ـ» 2«گزینه  -187

  .بوده کاردان وزیر این اهداف از خارج» 4«گزینه  آن. هکنند برطرف نه شود می چالش این سبب الملک نظام

  سلجوقی ـ نظام اداري) ،(گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ ایران در دوران غزنوي
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 به و برد تبریز به خود با هرات از را تیموري دربار شینقا هنر نوابغ از یکی بهزاد، الدین کمال هرات، فتح با صفوي اسماعیل شاه ـ» 2«گزینه  - 188

 مکتـب  جدیـد،  عناصـر  با هرات مکتب ترکیب و نظیر بی آثار خلق با شاگردانش و بهزاد الدین کمال. کرد منصوب تبریز دربار کتابخانه ریاست

  )هنرـ  هنگ و تمدن در عصر صفويفر(گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ  کردند. گذاري پایه» تبریز مکتب« نام به جدیدي

 بررسی موارد: ـ» 3«گزینه  -189

 .یافت اسالمیـ  ایرانی ماهیت ایلخانی، حکومت چنگیزي، یاساي بر اسالمی شریعت برتري و دولت و دین نوایی هم نتیجه در )الف

 .یافت دست نظیري کم شکوفایی و ظمتع به بیگم گوهرشاد همسرش و شاهرخ عصر در ویژه به تیمور جانشینان هدور در ایرانی معماري )ب

 .است بایسنقري شاهنامه تیموري، عصر در شده مصور شاهنامه نمونه فاخرترین) پ

 بـه  سـپس  و یافت گرایش تشیع مذهب به نخست ایران، جامعه فرهنگی و فکري شرایط تأثیر تحت هجري نهم قرن در صفویان طریقت )ت

  تیموري ـ دین و اعتقادات) ،لفان علوي) (پایه یازدهم ـ فرهنگ و تمدن در عصر مغول(گروه مؤ .شد تبدیل مذهبی و سیاسی جنبشی

 کـه  را شهرهایی صنعتگران و هنرمندان او. بود مند عالقه شهرسازي به داد، انجام که زیادي کشتارهاي و ها یورش وجود با تیمور ـ» 3«گزینه  -190

 تـا  مالیـاتی  نظـام  هـا،  مغول شدن مسلمان از پس. بکوشند شهر آن زیبایی و ادانیآب در تا فرستاد می خود پایتخت سمرقند، به کرد می فتح

   .یافت ادامه همچنان ها نظمی بی از بخشی اما شد، اصالح حدودي

  اقتصاد در عصر مغول ـ شهرنشینی کشاورزي تجارت) و جامعه ،(گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ حکومت

  جغرافیا

 هـاي  گسـل . دهد می روي آن کانونی نطقه در لرزه زمین تنش شدیدترین دهد. می روي فعال هاي گسل امتداد در مینز جایی جابه ـ» 4«گزینه  -191

 نسبت همگرا هاي گسل شدن نزدیک از ناشی هاي خسارت و تخریب میزان. هستند مدفون سطحی پوشش زیر در که هستند هایی گسل پنهان

  لرزه) هاي مخاطرات طبیعی ـ زمین زدهم ـ انواع و ویژگیدواي) (پایه (گروه مؤلفان علو .بیشتراست ها گسل سایر به

  .است اي دامنه هاي لغزش نوع ترین فراوان از ها رودخانه زیربري و است سیل ایجاد عوامل به مربوط بارش مدت و شدت ـ» 2«گزینه  -192

  لغزش در ایران)هاي مخاطرات طبیعی ـ زمین  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ انواع و ویژگی

  .افتاده اتفاق بارش شدت و مدت اثر در تجریش سیل و است؛ زمین لغزش به مربوط اي دامنه حرکات» 2« گزینه در ـ» 2«گزینه  -193

  هاي مخاطرات طبیعی ـ سیل) (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ انواع و ویژگی

 .کند می آزاد لرزه زمین که اي انرژي قدارملرزه زمین بزرگی ـ» 3«گزینه  -194

  لرزه) هاي مخاطرات طبیعیـ  زمین (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهمـ  انواع و ویژگی .یابد می کاهش خسارت و تخریب باشد، بیشتر لرزه زمین کانونی عمق هرچه

 مقابـل  در جهـان،  خشـک  نیمـه  و خشـک  منـاطق  ،کلـی  طـور  به. است خشکسالی نوع ترین معمول وهوایی، آب سالی خشک ـ» 2«گزینه  -195

  سالی) هاي مخاطرات طبیعی ـ خشک (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ انواع و ویژگی .پذیرترند آسیب و تر حساس ها سالی خشک

  بررسی موارد: ـ» 4«گزینه  -196

 .هستند آسیا هقار در صنعتی نواحی ترین مهم از آسیا شرقی جنوب و جنوب مشرق، )الف

 .هستند اروپا از بخش این مهم صنعتی نواحی از شرقی اروپاي در لهستان و چک هاي جمهوري )ب

 .اند شده گسترده گانه پنج هاي دریاچه تا آپاالش هاي کوه از و آن شرقی شمال در بیشتر آمریکا همتحد ایاالت صنعتی نواحی )پ

 .است یافته جهانی اهمیت صنعت توسعه نظر از بمبئی و کلکته ناحیه در ویژه به هند، )ت

  .است شده تبدیل جهانی قدرت یک به و یافته دست اي مالحظه قابل رشد به صنعت زمینه در اخیر دهه دو در چین: نکته

  بندي اقتصادي) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ نواحی اقتصادي ـ مقدمه و طبقه

 مدیریت نظام و انسانی ساختارـ 3 سازهـ 2 جغرافیایی، فضاي و قلمروـ 1 دارد ضلع سه یا رکن سه سیاسی ناحیه هر طورکلی، به ـ» 3«گزینه  -197

 تجاري آزاد مناطق و خودمختار نواحی مانند دارد؛ خود به مخصوص مدیریت نظام که است اي ناحیه ویژه، سیاسی ناحیه

  اروپا اتحادیه مانند اند؛ گرفته قرار اي منطقه یریتمد نظام یک هادار تحت که کشور چند از است عبارت )اي منطقه( فراملی سیاسی ناحیه

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ معنا و مفهوم ناحیه سیاسی ـ اناع نواحی سیاسی ـ ارکان سیاسی)
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 جزء استرالیا و ژاپن غربی، اروپاي شمالی، آمریکاي مانند کشورهایی. است مرکز کشورهاي هاي ویژگی از نو؛ صنایع از برخورداري ـ» 4«گزینه  -198

 آسیا، هاي قاره در پیرامون کشورهاي جمله از. اند خام و اولیه مواد هصادرکنند و تولیدکننده عمدتًا پیرامون کشورهاي. هستند مرکز کشورهاي

 کشـورهاي  کـه  جـا آن از. کـرد  اشـاره  نیکاراگوئـه  و پـرو  نامبیا، مراکش، بنگالدش، افغانستان، کشورهاي به توان می التین آمریکاي و آفریقا

ـ تغر دچـا  ها آن اجتماعی اقتصادي ساختار و کنند می بازي را واسطه نقش ها آن بین اند، گرفته قرار پیرامون و مرکز بین پیرامون نیمه  و راتیی

  .کرد اشاره سنگاپور و جنوبی کره چین، به توان می پیرامون نیمه کشورهاي ازجمله. است دهش فناورانه و صنعتی تحوالت

  ه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ نواحی اقتصادي مرکز ـ پیرامون)(گرو

 بررسی موارد: ـ» 3«گزینه  -199

 .کنند می استفاده تالوگ یا منصف خط از مرز نییتع براي باشد، کشور دو بین مرز رود یک اگر )لفا 

 .است ها آن مالک دریا مجاور کشور که دنگوی می داخلی هاي آب )ساحل طرف به( مبنا خط پشت هاي آب به )ب

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ کشور یک ناحیه سیاسی ـ سرزمین مرز) .ست) امصنوعی( غیرطبیعی مرزهاي نوع از افغانستان و ایران مرزهاي )ج

 :تحلیل و تشریح ـ» 4«گزینه  -200

 هـا  گزینـه  تمـام  از کـه  است »4« گزینه تنها و باشند نمی کافی ولی هستند، صحیح دهند می پاسخ سئوال از بخشی به چون ها گزینه تمامی

  :  کنید توجه زیر توضیحات به حال. میگیر می نظر در پاسخ عنوان به ،است تر جامع

 سرزمینی پیوستگی و ملی همبستگی ملی، هویت دهند. می ادامه خود حیات به و آیند می وجود به عامل چند یا یک پایه بر جهان کشورهاي

 گیرد، می قرار فروپاشی و نابودي خطر در کشور شوند،آن تضعیف عوامل این که صورتی در و کشورند یک بقاي و یدایشپ عوامل ترین مهم از

  .بکوشند ها تقویت آن و حفظ براي و بشناسند را خود کشور بقاي و پیدایش عوامل باید ها ملت و ها حکومت پس

  ـ الگوي مدیریت سیاسی فضا) (گروه مؤلفان علوي) (پایه یازدهم ـ کشور یک ناحیه سیاسی

  شناسی جامعه

 . م در انگلستان به وجود آمد 1820داري غرب، نخستین بحران اقتصادي در سال  در تاریخ اقتصاد سرمایهـ » 2«گزینه  -201

 )92 فحهصـ  نخستین بحرانـ  هاي اقتصادي حرانـ ب درس یازدهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(

هاي  پندارد و تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش یل نگاه دنیوي، نگاه دینی و معنوي به طبیعت را کودکانه میدل انسان مدرن بهـ » 1«گزینه  -202

 )95 فحهصـ  نگاه دنیوي انسان مدرنـ  محیطی هاي زیست بحرانـ   درس یازدهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(. دهد تجربی انجام می

ب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و تجربـه نادیـده   در فرهنگ قرون وسطی، کتاـ » 3«گزینه  -203

 )99 فحهصـ  شناخت جهانـ  بحران معرفتیـ  درس دوازدهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(. شد گرفته می

 )  102 فحهصـ  گردانی از سکوالریسم پیامدهاي رويـ  بحران معنویتـ  دهمدرس دوازـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(. تنها این مورد جزو پیامدها نیستـ » 4«گزینه  - 204

هـا   هاي اسالمی در برابر غرب، توجه کردند و حرکـت  نخستین بیدارگران اسالمی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوه برخورد دولتـ » 1«گزینه  - 205

 )109 فحهصـ  ها ویژگیـ  نخستین بیدارگران اسالمیـ  درس سیزدهمـ  یازدهم) (پایه ندکاهیدو(. هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند و جنبش

 . تا پیش از فروپاشی بلوك شرق، روشنفکران چپ در کشورهاي اسالمی جاذبه داشتندـ » 2«گزینه  - 206

 )113 فحهصـ  روشنفکران چپـ  گرا روشنفکران غربـ  درس سیزدهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(

شـود و   در مقاومت منفی، حاکمیت پادشاه، ظالمانـه و غیرمشـروع دانسـته مـی    . بود» مقاومت منفی«تعامل عالمان شیعی با قاجار براساس ـ » 4«گزینه  - 207

 )116 هفحصـ  مقاومت منفیـ   انقالب مشروطهـ  درس چهاردهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(. شود همکاري سیاسی با آن، جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی

 . داد، یک انقالب اجتماعی بود انه از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر میخ جنبش عدالتـ » 2«گزینه  -208

 )117 فحهصـ  خانه جنبش عدالتـ  انقالب مشروطهـ  درس چهاردهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(
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خاست و  کوالر جهان غرب قرار نداشت بلکه از متن فرهنگ اسالمی برمیهاي س ها و ارزش انقالب اسالمی ایران، در چارچوب آرمانـ » 4«گزینه  -209

 .  براي حفظ هویت اسالمی و تأمین حقوق از دست رفته امت اسالمی شکل گرفته بود

 )124 فحهصـ  خاستگاه انقالب اسالمی ایرانـ  نخستین انقالبـ  درس پانزدهمـ  یازدهم) (پایه کاهیدوند(

هاي خود را نیز در پیوسـتن بـه جوامـع     حل چالش ه در دوره استعمار، مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند، راههایی ک فرهنگـ » 1«گزینه  -210

 )125 فحهص ـ هاي مختلف انقالب ـ نخستین انقالبـ  درس پانزدهم ـ یازدهمپایه ) (کاهیدوند( .دانستند غربی می

ماننـد رنـگ پوسـت و     ؛بندي کـرد  ها رتبه توان افراد را براساس این تفاوت وند و نمیش هاي اسمی نامیده می ها، تفاوت برخی تفاوتـ » 1«گزینه  -211

 . شوند اي نامیده می هاي رتبه ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیالت، تفاوت برخی تفاوت

 )69 فحهص ـ ها تفاوتـ  نابرابري اجتماعی ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه ) (کاهیدوند(

هـاي   گوینـد علـت نـابرابري    هاي اجتماعی، به قشربندي اجتماعی در جوامع توجه دارنـد و مـی   شناسان در مطالعه نابرابري معهجاـ » 2«گزینه  -212

 .اند صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اجتماعی این است که مزایاي اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به

 ) 70 فحهصـ  پیدایش نابرابري اجتماعیـ  اجتماعینابرابري ـ  درس هفتمـ  دوازدهم) (پایه کاهیدوند(

دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثـروت،   اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندي اجتماعی هستند، عدالت اقتصادي را مهم میـ » 3«گزینه  -213

 ) 73 فحهص ـ رویکرد دوم ـ ماعیرویکردهاي نابرابري اجت ـ درس هفتم ـ دوازدهمپایه ) (کاهیدوند(. عدالت برقرار خواهد شد

شناختند بلکه هویت خود را با توجه به  ی شکل گرفتند که دیگر خود را با هویت دینی مسیحی نمییها با ظهور جهان متجدد، دولتـ » 4«گزینه  -214

گرایـی و   جـر شـد کـه ملـی    تأکید بر این عوامل، به پیـدایش نـوع جدیـدي از هویـت من    . کردند تاریخ، جغرافیا، قومیت یا نژادشان تعریف می

 ) 83 فحهص ـ گرایی ملی ـ ها تنازع هویت ـ درس هشتم ـ دوازدهمپایه ) (کاهیدوند(. دوستی مشخصه اصلی آن بود وطن

بخشی را براي علوم اجتماعی نگه دارد و این نقش را در نقد روابط و مناسـبات   خواهد ظرفیت افشاگري و رهایی قادي میترویکرد انـ » 1«گزینه  -215

 .  بیند و انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشاي سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند ها می ها و فرهنگ یان افراد، گروهم

 )89 فحهصـ  شناسی انتقادي کارکرد جامعهـ  علوم اجتماعی و هویتـ  درس هشتمـ  دوازدهم) (پایه کاهیدوند(

    فلسفه و منطق 

شوند که در کتاب درسـی منطـق دهـم تنهـا      قضایاي شرطی متصل و منفصل از نظر نسبت یا کیفیت به موجبه و سالبه تقسیم میـ » 2«گزینه  -216

  هاي دیگر:  اند. بررسی گزینه قضایاي شرطی موجبه بررسی شده

  مورد شرطی متصل درست است. شوند که عبارت ذکر شده اگرچه کامل نیست ولی در  قضایاي شرطی به متصل و منفصل تقسیم می»: 1«گزینه 

  صورت یا ... یا ... باشد شرطی منفصل است.  گاه ... باشد شرطی متصل و اگر به ...، آنصورت اگر  هرگاه ساختار قضیه شرطی، به»: 3«گزینه 

یه حملی حکم قطعی شود که در قض و شرطی تقسیم می حملیانجام گرفته در آن به قضیه در تقسیم اول از نظر حکم و قضاوت »: 4«گزینه 

  استثنایی) قضیه شرطی و قیاسدهم ـ درس نهم ـ  منطق(لطفی) (است و در قضایاي شرطی حکم مشروط است. 

گاه ...) رعایت نشده است زیـرا اوالً   ـ قضیه شرطی متصلی است که ساختار صوري یعنی شکل ظاهري قضیه شرطی متصل (اگر ... آن» 1«گزینه  -217

که براي ادات شرط استفاده شده ثانیاً جاي مقدم و تالی در عبارت به لحاظ گفتاري عوض شده اسـت.   ه از لفظ درصورتیگا به جاي لفظ اگر یا آن

  هاي دیگر: بررسی گزینه

  ها و تعبیرهاي کتاب درسی در مورد قضیه شرطی متصل هستند.  عبارت» 2«و » 3«، »4«هاي  گزینه

  یاس استثنایی ـ قضایاي شرطی متصل در مکالمات روزمره)قضیه شرطی و قدهم ـ درس نهم ـ  منطق(لطفی) (

صورتی است که محال است در هنگام پخت بـراي   پزد یا براي دیگري، به نان یا براي خودش می  نانوا در هنگام پخت«ـ قضیه منفصل » 3«گزینه  -218

رسـت  ضایا که غلط بودن هر دو محال است ولی دکس پخت نکند و ممکن است هم براي خودش پخت کند و هم براي دیگران. به این گونه ق هیچ

که قابل جمع در صـدق و   ویندگ خلو میقضایاي مانعۀ الرفع یا مانعۀ ال ،غلط بودن طرف دیگر ممکن است و رفبودن هر دو یا درست بودن یک ط

  هاي دیگر:  غیرقابل جمع در کذب هستند. بررسی گزینه

  صدق و قابل جمع در کذب  هممع مانعۀ الجمع است یعنی غیرقابل ج»: 1«گزینه 

  در صدق و هم در کذب هر دو  صل حقیقی است یعنی غیرقابل جمع هممنف»: 2«گزینه 

  مانعۀ الجمع است یعنی غیرقابل جمع در صدق هر دو و قابل جمع در کذب »: 4«گزینه 

  دهم ـ درس نهم ـ قضیه شرطی و قیاس استثنایی ـ انواع شرطی منفصل)  منطق(لطفی) (
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حالت آن نامعتبر است (رفـع مقـدم و    2حالت آن معتبر است (وضع مقدم و رفع تالی) و  2حالت دارد که  4 ـ قیاس استثنایی متصل» 3«ینه گز -219

  هاي دیگر:  هاي معتبر قیاس استثنایی متصل است. بررسی گزینه ، رفع تالی است پس جزو صورت»3«وضع تالی). گزینه 

  تبر وضع تالی است و نامع»: 1«گزینه 

  وضع تالی است و نامعتبر »: 2«گزینه 

  ) فعالیت تکمیلیدهم ـ درس نهم ـ قضیه شرطی و قیاس استثنایی ـ  منطق(لطفی) (است و نامعتبر  مقدمرفع »: 4«گزینه 

  ـ » 4«گزینه  -220

  

    هاي دیگر:  بررسی گزینه

  وضع تالی مغالطه است نه قیاس »: 1«گزینه 

  گیري شود مغالطه وضع تالی است نه قیاس مقدم نتیجه از اثبات تالی اثبات»: 2«گزینه 

  دهم ـ درس نهم ـ قضیه شرطی و قیاس استثنایی ـ قیاس استثنایی اتصالی)  منطق(لطفی) (رفع تالی قیاس است نه مغالطه »: 3«گزینه 

ستفاده کنیم تا به نتیجـه دلخـواه برسـیم ایـن     طرف مقابل براي غلبه بر او ا ا و مسلماته و مناظره از پذیرفته شده ـ هرگاه در بحث» 2«گزینه  -221

شیوه استدالل، جدل نام دارد. در جدل هدف غلبه بر دیگران است. هرگاه صورت استدالل صورت درست باشد و محتواي آن نیز درسـت باشـد   

هـدف گمـراه کـردن و فریـب     شود  ونه کردن حق و باطل تالشبه حقیقت است. هرگاه براي وار ان است که در آن هدف دستیابیاستدالل، بره

غلط است مغالطه نام دارد که هدف آن وارونه جلوه دادن درست و غلـط   شیوه که شبیه استدالل درست است ولی در واقع دیگران است که این

  ) سنجشگري در تفکر ـ کاربردهاي استدالل ـ دهم(لطفی) (پایه دهم ـ درس یا حق و باطل است. 

  درستی مشخص شده است.  ، نوع مغالطات به»1«و » 2«، »4«هاي  از نوع تطمیع است. گزینه ـ توسل به احساسات» 3«گزینه  - 222

  )سنجشگري در تفکر ـ فعالیت تکمیلی ـ دهمدهم ـ درس  منطق(لطفی) (

محبت و نه نفرت و نه  در هنگام تولد حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم و نه احساس و نه نفس انسانـ از نظر ارسطو » 3«گزینه  -223

  هاي دیگر:  شود. بررسی گزینه تر می رسد و کامل و کامل کند و به فعلیت می هیچ چیز دیگر. نفس به تدریج این امور را کسب می

  بار از سوي افالطون (استاد ارسطو) ابراز شده است.  در این دوره اولین نظر دقیق و روشن درباره انسان»: 1«ه گزین

  ترین دارایی انسان است.  ز نظر افالطون، نفس با ارزشا»: 2«گزینه 

اصلی قوه تفکر و تعقل است یعنی انسان حیوانی  مقصود از ناطق بودن انسان در نظر ارسطو، صرفاً سخن گفتن او نیست بلکه مقصود»: 4«گزینه 

  )دوره یونان باستانالف) ) ـ 1چیستی انسان ( ـ نهمـ درس  همفلسفه یازد(لطفی) (یابد.  گوید پس فکر در سخن تجلی می است که از روي تفکر سخن می

کند امـا ایـن بـدن حقیقـت مـن انسـان را تشـکیل         طور خودکار فعالیت می داند که به اي می ـ دکارت، بدن انسان را ماشین پیچیده» 1«گزینه  -224

  هاي دیگر:  دهد. بررسی گزینه نمی

  شناسی دکارت است.  هاي انسان در مورد دیگاه : تعبیرهاي کتاب درسی»2«و » 3«، »4«هاي  گزینه

  )وجود نفس دوره جدید اروپا ـ معتقدین بهب) ) ـ 1چیستی انسان ( ـ نهمـ درس  فلسفه یازدهم(لطفی) (

علمی  (انسان فقط داراي بعد مادي و جسمانی است) معتقد هستند و شناخت  ساحتی ها به انسان تک ها و داروینیست ـ ماتریالیست» 4«گزینه  -225

  هاي دیگر:  کنند و معتقدند تفاوتی واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد. بررسی گزینه را در شناخت حسی منحصر می

وجود دو بعد جسمانی و روحانی  گرا هستند که به دوره جدید اروپا مربوط شده و معتقد به دکارت و کانت فیلسوفانی عقل»: 1«و » 2«هاي  گزینه

  روح) در انسان هستند.  (بدن و

ها تفاوت واقعی با سایر حیوانات ندارند و تفاوت انسان با حیوانات دیگر صرفاً در پیچیدگی  از نظر ماتریالیسم و داروینیسم انسان»: 3«گزینه 

  ) ساحتی ک) ـ انسان ت1نهم ـ چیستی انسان ((لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس مکانیسم و ارگانیسم انسان است نه چیزي دیگر. 
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هـاي دینـی    ـ فیلسوفان مسلمان با استفاده از آنچه افالطون و ارسطو و پیروان آن دو به دستشان رسیده بود و نیز با الهام از آمـوزه » 1«گزینه  -226

  هاي دیگر:  هاي بلندي برداشتند و آثاري از خود باقی گذاشتند. بررسی گزینه خود، در توضیح و تبیین حقیقت انسان قدم

  تعبیرهاي کتاب درسی در مورد دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره حقیقت انسان است. »: 2«و » 3«، »4«هاي  گزینه

  ) ـ دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره حقیقت انسان) 2(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس دهم ـ چیستی انسان (

جـا اسـت.    که از مشرق وجود دور افتاده و مشتاق بازگشت بـه آن  داند ـ سهروردي نفس انسان را حقیقتی مربوط به مشرق عالم می» 2«گزینه  -227

  هاي دیگر:  بررسی گزینه

  ور محض است و هیچ ظلمی در او راه ندارد نور االنوار است. ناز نظر سهروردي خداوند که »: 1«گزینه 

  اند.  کنند اما چون نور کامل نیستند ترکیبی از نور و ظلمت ت میسایر مراتب وجود (غیراز نور االنوار) نور هستی خود را از نور االنوار دریاف»: 3«گزینه 

  اند نه نور محض و نه ظلمت کامل.  غیر از نور االنوار سایر مراتب وجود که صادر از نور االنوار هستند ترکیبی از نور و ظلمت»: 4«گزینه 

  ) ) ـ حقیقت نورانی نفس2(لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس دهم ـ چیستی انسان (

ـ روح بر اساس مکتب حکمت متعالیه مالصدرا، چیزي ضمیمه شده به بدن نیست بلکه نتیجه رشد و تکامل خود جسم و بدن اسـت.  » 2«گزینه  - 228

  ها: از نظر مالصدرا روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه وحدتی  حقیقی دارند. بررسی سایر گزینه

  روح براساس این مکتب چیزي ضمیمه شده به بدن نیست. »: 1«هاي  گزینه

  روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند.»: 3«گزینه 

  تواند به هر مرتبه کمالی در جهان دست یابد.  هاي مالصدرا، پایان ندارد و روح می ظرفیت روح انسان براساس دیدگاه»: 4«گزینه 

  نهایت)  ) ـ تا بی2ـ درس دهم ـ چیستی انسان ( (لطفی) (فلسفه یازدهم

ـ یکی از عوامل مهم توجه به عقل و عقالنیت و تفکر فلسفی در جهان اسالم، پیام الهی و سخنان پیامبر اکرم (ص) و عتـرت گرامـی   » 3«گزینه  - 229

    ایشان بود.

  ))2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفی) (فلسفه ( تند.ثانویه هس عواملاند  نقشی داشته عواملاگر هم این »: 1«و » 2«، »4«هاي  گزینه

دهد (قوه ناطقه انسان) نیز پرتوي از همـان عـالم    سینا عقلی که در انسان هست و به او توانمندي اندیشیدن می ـ از نظر فارابی و ابن» 2«گزینه  -230

کند بیابد و مشاهده  گونه که عقول درك می تواند حقایق را آن ل کردن میبر استدال تربیت شود و رشد کند عالوهعقل انسان، عقول است که اگر 

  هاي دیگر:  کند. بررسی گزینه

صورت گرفته سینا  هاي خداوند با عالم طبیعت در حکمت مشاء یعنی فارابی و ابن عنوان واسطه طرح بحث عالم عقول به»: 1«و » 3«هاي  گزینه

  مسلمان عمومیت داد. فالسفه  همه توان آن را به است و نمی

  سینا عالم عقول عالم فرشتگان است و عقل انسان پرتوي از عالم فرشتگان است نه برعکس.  از نظر فارابی و ابن»: 4«گزینه 

  )هعنوان موجود متعالی و برتر از ماد ) ـ عقل به2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفی) (فلسفه (

عقل، عقل هیوالئی است که در این مرحله انسان هیچ ادراك عقلی ندارد اما استعداد و آمادگی درك معقوالت را دارد ـ اولین مرحله » 4«گزینه  -231

و مانند نوزادي که تازه متولد شده است. سومین مرحله، عقل بالفعل نام دارد. در این مرحله عقل شکوفا شده و به فعلیت رسـیده و بـا تمـرین    

  هاي دیگر:  ه است. بررسی گزینهها را کسب کرد تکرار دانش

اي هستند که  شود که ده عقل یا فرشته عقل اول و عقل دهم به موجودات مجرد از ماده و جسم در حکمت مشاء گفته می»: 1«و » 2«هاي  گزینه

  باشند.  هاي خداوند با عالم طبیعت می واسطه

  شود.  نی عقل بالمستفاد مربوط میهاي کسب شده به چهارمین مرحله عقل یع تسلط بر دانش»: 3«گزینه 

  عنوان دستگاه تفکر و استدالل)  عقل به) ـ 2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفی) (فلسفه (
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 کنند بلکه دانند راه کسب معرفت را به عقل منحصر نمی که اساس هر اعتقاد و آیینی را استدالل عقلی می ـ فیلسوفان مسلمان با این» 3«گزینه  -232

  هاي دیگر:  بررسی گزینهدانند.  حس و شهود را هم معتبر می

  سینا که در آن به تعریف عشق و نسبت عشق الهی با انسان و جهان پرداخته است.  اي است از ابن رسالۀ العشق رساله»: 1«و » 2«هاي  گزینه

دانند ولی اساس هر اعتقاد و آیینی را در  خود معتبر میو شهود و همه ابزارهاي شناخت را در جاي  فیلسوفان مسلمان اگرچه حس»: 4«ه گزین

  عنوان دستگاه تفکر و استدالل ـ تفکر) ) ـ عقل به2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفی) (فلسفه (دانند.  استدالل عقلی می

اي از رشد رسید که اولـین فیلسـوف مشـهور     حلهـ پس از گذشت حدود دو قرن از ظهور اسالم، حیات فلسفی در جهان اسالم به مر» 1«گزینه  -233

  هاي دیگر: کتاب و رساله از خود به یادگار گذاشت. بررسی گزینه 370اسحاق ظهور کرد و حدود  نام ابویوسف یعقوب بی مسلمان به

   فلسفه اسالمی در قرن سوم هجري است. مشاء به عنوان اولین مکتب فلسفی ابونصر فارابی موسس حکمت» 2»  گزینه

  مروج حکمت مشاء است. سینا مشهورترین فیلسوف مشّایی و بزرگترین  ابن»: 3«گزینه 

  ) دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه) 2(لطفی) (فلسفه (بزرگ مسلمان است.  شناس جامعه نابن خلدو»: 4«گزینه 

ز آنجا که ارسطو در مباحـث  سطو (فیلسوف یونانی) بود، اداشته و متکی بر آراي ار یـ فلسفه اسالمی در آغاز سرشتی کامالً استدالل» 2«گزینه  - 234

  ها:  کرد فلسفه اسالمی نیز صورت استداللی قوي به خود گرفت. بررسی سایر گزینه یش از هر چیز به قیاس برهانی تکیه میفلسفی ب

  قسمت دوم گزینه نادرست است. »: 1«گزینه 

  ) دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه ـ حکماي مشاء) 2(لطفی) (فلسفه (است.  ها نادرست هاي گزینه همه قسمت»: 3«و » 4«هاي  گزینه

خواهـد بـا همنوعـان     ع خود به جامعه گرایش دارد و میی بالطبع است که به حسب فطرت و طبـ از نظر فارابی، انسان موجودي مدن» 3«گزینه  -235

  فلسفه سیاسی است.  خویش زندگی کند. این اولین مبناي وي براي ورود به مباحث اجتماعی و

ها و آرا، سیاسی فارابی در نظریه مدینه فاضله پس از اجتماعی دانستن انسان به صورت فطري و ذاتی از  : طرح نظریه»1«و » 2«، »4«هاي  گزینه

   ) دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه ـ فلسفه سیاسی فارابی)2(لطفی) (فلسفه (سوي فارابی است. 

  شناسی روان

 گویند او داراي ناهماهنگی شناختی است. زمان و در تضاد است می ـ وقتی شخصی داراي دو شناخت هم» 2«گزینه  - 236

  انگیزه و نگرش ـ ناهماهنگی شناختی)  پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي

 گویند. ک زندگی میکنید سب ها استفاده می ـ به مجموعه الگوهاي رفتاري و شناختی که شما معموالً در زندگی روزمره از آن» 3«گزینه  -237

  شناسی سالمت ـ سبک زندگی و بیماري) روان پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي

استفاده  و انجام دادن رفتارهاي تکانشی و بدون فکر و تأمل ،در انتظار معجزه بودن  ،هاي ناسازگارانه عبارتند از: منفعل بودن ـ مقابله» 3«گزینه  -238

   هاي ناسازگارانه) شناسی سالمت ـ مقابله روان پایه یازدهم ـآذر) ( (علويوارد مشابه از داروهاي شیمیایی، دخانیات و سایر م

  هاي ناسازگارانه) شناسی سالمت ـ مقابله روان پایه یازدهم ـآذر) ( (علويمنفعل بودن است. ـ مثال ذکر شده در رابطه با » 1«گزینه  -239

 سازگار شدن با شرایط جدید زندگی  ـ فشار روانی عبارت است از نیاز براي دوباره » 3«گزینه  - 240

  )ترکیبیـ  شناسی سالمت ازدهم ـ روانیآذر) (پایه  (علوي

  برد. هاي جسمی بهره می هاي این علم براي پیشگیري و درمان بیماري شناسی است که از یافته اي از روان شناسی سالمت شاخه ـ روان» 1«گزینه  - 241

  )ترکیبیـ  شناسی سالمت روان پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي

آید تا موقعیت ناگوارش را تغییر دهد، حالت او را درماندگی آموختـه شـده    ـ اگر فرد به این باور برسد که هیچ کاري از دستش برنمی» 4«گزینه  -242

  )انگیزه و نگرش ـ درماندگی آموخته شده پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي، مثالی از درماندگی آموخته شده است. »4«نامند. مثال  می
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مندي، ناهماهنگی شـناختی، ادراك کنتـرل و کـارایی،     اند از: باورها و نظام ارزشی فرد، اراده، هدف ترین عوامل نگرش عبارت ـ مهم» 4«گزینه  - 243

 انگیزه و نگرش ـ نگرش ـ باورها و نظام ارزشی فرد) پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي اسناد و درماندگی آموخته شده

  تواند دو کار انجام دهد:   اهماهنگی فرد میـ هنگام بروز ن» 3«گزینه  -244

  انگیزه و نگرش ـ ناهماهنگی شناختی)  پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي) نگرش خود را تغییر دهد، تا این دو با هم هماهنگ شوند. 2) رفتار خود را تغییر دهد 1

  ط را در کنترل خود بگیریم.کنیم با انجام دادن رفتارهاي گوناگون محی ـ در ادراك کنترل سعی می» 2«گزینه  - 245

  ) ترکیبیـ  انگیزه و نگرش پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي

  اند از:  هاي سازگارانه که در کوتاه مدت براي مقابله با استرس مفید است عبارت ـ برخی از روش» 2«گزینه  -246

جمله ـ ترك موقعیت ـ خوردن یک لیوان آب  یکست ـ شمردن اعداد ـ تلقین برخی جمالت ـ خواندن یک بیت یا یتنفس عمیق ـ گفتن عبارت ا

  هاي سازگارانه کوتاه مدت) شناسی سالمتـ  روش روان پایه یازدهمـ آذر) ( (علويخاطر آوردن یک رویداد خوشایند یا یک بیت شعر خوشایند.  خنک ـ به

  شوند:  شناختی در دو نقش بررسی می شناسی سالمت، متغیرهاي روان ـ در روان» 4«گزینه  - 247

  هاي جسمانی  ) پیامدهاي بیماري2هاي جسمانی  ) عامل ایجاد بیماري1

  شناسی سالمت ـ نقش متقابل عوامل جسمانی و روانی در سالمت روان)  روان پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي

  دهد.  ام باورهاي ما را شکل میـ مثال ذکر شده مربوط به باورها و نظام ارزشی فرد است. اعتقاد قوي به چیزي که شناخت داریم، نظ» 2«گزینه  -248

  انگیزه و نگرش ـ نگرش)  پایه یازدهم ـآذر) ( (علوي

دهند. استعداد، توانایی و تکلیف از عواملی نیست  ـ کسانی که شکست را به عوامل پایدار، مانند استعداد و دشواري تکلیف نسبت می» 1«گزینه  -249

   انگیزه و نگرش ـ اسناد) پایه یازدهم ـآذر) ( (علويوضوع است. که در اختیار فرد باشد. سؤال مذکور مثالی از این م

هاي انتخاب  کنند و به روش سنجند، از راهنمایی و حمایت دیگران استفاده می هاي سازگارانه، موقعیت را به خوبی می ـ افراد در مقابله» 1«گزینه  -250

   سالمت ـ انواع مقابله با فشارهاي روانی) شناسی روان پایه یازدهم ـآذر) ( (علويکنند.  شده حل مسئله فکر می
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