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 ))18تا  10فارسی (پایه دوازدهم (دروس  

  ها درست است؟ معنی مقابل کدام واژه -1

  که به قصد ترساندن و تهدید باشد.  یالف) تشر: خشم، خشونت و اعتراض

  ب) تازي: اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهاي پهن است. 

  شوند.  می پی از آن وارد لوله در ها پی ج) خشاب: مخزن گلوله که گلوله

  گیرند. دست می دار ساخته شده و پادشاهان به : نوعی عصا که از چوب گرهد) منتشا

  هـ) تجرید: خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست.  

  ) هـ ـ د 4  ) ب ـ ج  3  ) ج ـ هـ2  ) الف ـ د 1

  ها درست است؟  معانی مقابل واژه ۀهمدر کدام گزینه  - 2

  ) معهود: معمول، جاي وعده ـ هویدا: آشکار، روشن  2  ق: دراز، چاق  یس، برگزیده ـ دیال) اعال: نف1

  ) پتیاره: زشت، ترسناك ـ بحبوحه: میان، شلوغی  4  ) کتل: پشته، تپه ـ شش دانگ: کامل ـ تمام3

  جز:  به ؛ها درست آمده است ها در مقابل آن واژه همۀمعانی  -3

  ل کردن) ـ هیون (هیزم) ـ معبر (گذرگاه)یدن (تنزّ) واترق2  مر (سالخورده)  مع) تناور (داراي پیکر قوي و بزرگ) ـ سرحد (کرانه) ـ 1

  شخص) ـ کلک (آتشدان)  ها) ـ تک و پوز (ظاهر  اید (حیله) مک4  قدم) ـ کربت (غم)   پی (خوش ) صدر (باالي مجلس) ـ نیک3

  غلط امالیی وجود دارد؟ ،در کدام گروه کلمات -4

  آراي بالمعارض ـ سپاسگذاري پالیز مجلسـ ) زوال مملکت ضحاك 2  ت ـ ساطور قصابی  بلّعت ـ غرق غرب صیغۀ) صرف کردن 1

  آسمانی مائدةترین لحن ـ  مجسم ـ حزین روضۀ) 4  ) سرسراي عمارت ـ تطاول مال رعیت ـ عفاف و آزرم  3

  امالي کدام بیت درست است؟ -5

  معمار ما   نجۀپ) همچو عکس آب تشویش از بناي ما نرفت / مرتعش بوده است گویی 1

  از وزیدن صرصر   نهال روزه) / چنان که تازه ) به هر طرف متمایل قدش ز صورت صوم (2

  صاحب ایار ما نرسد   سکّۀهزار نقد به بازار کائنات آرند / یکی به ) 3

  ) سپهر با تو مگر الف قدر زد که قضا / فکنده بر رخ او از ستاره، آب دهان4

  در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟ -6

  دار معین عقل را تا اعانت شهوت نکند و خادم تو امیر تو نگردد.   نگهزیرك باش و ) 1

  ) لئیم را از دیدار کریم و نادان را از مجالست دانا و احمق را از مصاحبت زیرك ماللت افزاید.  2

  کرد.  ساخت و به رفق و مدارا زندگی می پرسید و به هر موضع اختالفی می ) از حال مشاهیر می3

  مت نفس مبالغت نمودم و به رغبت صادق به عالج بیماران پرداختم. ) چون بر این سیاق در مخاث4

  درست است؟ناچند اثر در برابر آن  پدیدآورندة نام -7

ـ « علی جمالزاده) ـ ارمیـا (رضـا     باب غاز (محمدعلی موسوي گرما رودي) ـ ک  دخورشید (سی خانۀدري به  سانتاماریا (مرتضی امیري اسفندقه) 

  »  کوب) هاي دوشنبه (عبدالحسین زرین نه (فریدریش شیللر) ـ قصه ات را امیرخانی) ـ هوا را از من بگیر، خنده

  ) پنج 4  ) چهار  3  ) دو 2  ) سه  1

  تعداد تشبیه در کدام گزینه متفاوت است؟ - 8

  لب   روي وان مه یاقوت شیدت خور) مست تمام آمده است بر در من نیم شب / آن ب1

  وار تازه و خرّم پدید نیست ) در زیر آبنوس شب و روز هیچ دل / شمشاد2

    رانیم در دریاي عشق / وین تن خاکی ز چشم افتاده چون لنگر در آب خشک می اي بر  کشتی) 3

  ضمیر مصفّاي مصطفی آیینۀ) خالی ز رنگ بدعت و عاري ز زنگ شرك / 4

  زیر کدام است؟هاي بیت  آرایه - 9

  » افزاست / عجب مدار که آن عین آب حیوان است ار شعر من روان خضر چشمۀچو «

    آرایی   واج ـ ایهام ـ تشبیه ـ تلمیح ) جناس ـ2  تلمیح ـ اسلوب معادله ـ تشبیه ـ استعاره) 1

  ـ تضاد ـ استعاره آرایی ایهام تناسب ـ واج) 4  ـ ایهام ستشبیه ـ تشخیص ـ جنا )3



  بندي  آزمون آزمایشی جمعـ عمومی (ریاضی و تجربی) دفترچه                                                        »2«صفحه  

  آمده است. ...................... گزینۀابیات ترتیب در به» ایهام تناسب و آمیزي؛ اسلوب معادله، استعاره، تلمیح حس«اي ه آرایه -10

  الف) می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت / خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی

  خشک دار نباشد به کس مخوان / سوهان روح خلق مشو از کالم ب) تا شعر آب

  اي ز تیر کمان شکسته نیست / ز آهم نترسد آن که دلم را شکسته است ج) اندیشه

  ر کن که سلطانی کنید) نیستی را مشتري شو تا ز کیوان بگذري / ملک درویشی مسخّ

  میلهـ) بر خاك من امانت حق گر نتافتی / من چون مزاج خاك ظلوم و جهو

  ) الف ـ ج ـ د ـ هـ ـ ب4  ) ب ـ ج ـ الف ـ هـ ـ د3  هـ ـ د ) الف ـ ب ـ ج ـ2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف ـ هـ1

  هاي مقابل کدام بیت تماماً درست است؟ آرایه - 11

  کدورت نبرد از دل ما / چو دانه سوخته باشد چه از سحاب آید؟ (اسلوب معادله ـ تضاد) ) شراب، گرد1

  است (جناس تام ـ استعاره)کرد / هنوز صورت او زیر پرده پنهان  امهی که راز من از پرده آشکار) 2

  پایان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از این قارون کنم (تشبیه ـ تلمیح) ) من که ره بردم به گنج حسن بی3

  آمیزي) رویان است (حسن تعلیل ـ حس عشق الله سوختۀافتد / اگر نه  ) ز داغ کعبه، سیاهی چرا نمی4

  جز:  به ؛ک برابر آن درست استشده در کمان ابیات نقش کلمات مشخص همۀدر  -12

  ـ قید)   فعولتوانم رفت؟ / به راستان که بمیرم بر آستان اي دوست (م کجای اینگش درتو م گر) 1

  الیه)   است (مسند ـ مضاف دریاییباشد / که بر کناري و او در میان  کی) تو را مالمت سعدي حالل 2

  طاقت هجران تو نیست (نهاد ـ متمم)  مرالت که فراغ / به وصا امکان) گر تو را هست شکیب از من و 3

  یند (مفعول ـ قید)  آنجا یبهشت / هر کجا خیمه زنی اهل دل سودايندانم خطر دوزخ و  ) می4

  هاي پسین کدام عبارت بیشتر است؟  تعداد وابسته -13

  رسیم.  ازات میشود و به عصر سادگی مج هاي جسمی محو می ) در ابتداي قرن نوزدهم، این نمایش بزرگ مجازات1

  هاي مدید، الغاي زجر و شکنجه در نظام جزایی فرانسه اعمال نشده بود.   تا مدتدر روند این تغییرات ) 2

  ها خودداري کرد.   ) انگلستان از کاهش شدت اجراي قوانین جزایی خود در آشوب3

  اندیشیدند.   ی مینتنبیه بد ترین تدارکات خود همواره تدبیري براي اعمال ریعدر س هاي کشورها، ) در زندان4

  است؟  نادرستابیات زیر  دربارةکدام گزینه  -14

  »شد جهان بر چشم من از رفتن جانان سیاه / برد با خود میهمان من چراغ خانه را«

  » خون از سر تیغ که چکیده است قطرةشد عمر و نشد سیر دل ما ز تپیدن / این «

  شود.  دو جزئی دیده می جملۀ) در بیت دوم دو 2  شباهت است.   نشانۀ» جانان« واژةدر » ان) «1

  شود.  ساز دیده می ) تنها یک پیوند همپایه4  بالغی وجود دارد.  شیوةپایانی، در دیگر جمالت  جملۀ) جز در 3

  مرکب وجود دارد؟   جملۀدر کدام بیت بیش از دو  - 15

  پیش ما جدا شدامروز چند روز است کز ده است پیر و غریب و خسته؟ / ) گفتم دلی که دی1

  ) خود عالمی پر است که سلطان غالم اوست / چون من تهی دوي به وصالش کجا رسد؟  2

  ) غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحبدلی / باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را  3

  اگر بخوري خون من روا باشد / به قهرم از نظر خویشتن مران اي دوست   ) به لطف4

  شود.  حذف فعل دیده می .....................جز  ت بهابیا همۀدر  -16

  کوشد عقل را بینید چون با باد می ) خصومت خیزد و آزار و آن گه مردمان گویند / که آن بی1

  ) دردي شگرف دارد دل در غم تو دائم / در زلف تو ندانم تا جان چه کار دارد؟  2

3هجران تا کجا؟) گر ره دهم فریاد را از دم بسوزم باد را / حد ي است هر بیداد را این حد  

  اي کمتر از گوش ماهی / که گیتی چو دریا مشوش فتاده است   ) من و گوشه4
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  شود؟ از کدام بیت دریافت می» چند مرده حلّاج بودن«مفهوم کنایی  -17

  روشن است / سحر تا چه زاید شب آبستن است قصۀ) فریب جهان 1

  تا چند گزي است بوریاي تو) باال بنماي اي سنایی هان / 2

  مرده بیار مرده چه خواهی زر یک ) زر نداري نتوان رفت به زور از دریا / زور ده3

  ) نه مرد است آن به نزدیک خردمند / که با پیل دمان پیکار جوید4

  ؟شود نمیدر کدام بیت مفهوم مشترك با ابیات دیگر یافت  -18

  نر هر چه هست در امکایی که قادري ب) تویی که مخبري از هر چه هست در عالم / تو1

  کن / که تویی هر چه خواهی ار دانی ) هر چه خواهی ز خود طلب می2

  بطلب که نقد تو در بر تو استاي / از خود  ) چیزي چه طلب کنی؟ که گم کرده نه3

  ) بگفت اي خداوند باال و پست / تویی آفریننده هر چه هست4

  ؟نیستمتناسب » خوان هشتم«با درس مفهوم کدام بیت  -19

  هابیل نشانم دادند / زخم دارد به جگر هر که برادر دارد) رستم و یوسف و 1

  ) دشمن خانگی از خصم برونی بتر است / بیشتر شکوة یوسف ز برادر دارد2

  ) یوسف عزیزم رفت اي برادران رحمی / کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی3

  من دوستی که خواست بمیرد براي ) یادش بخیر! پشت مرا ناگهان شکست / آن4

  با کدام بیت متناسب است؟ » کند ما را گله از گرگ نیست / کاین همه بیداد شبان می گلّۀ«مفهوم بیت  - 20

  توانم زد  می تیشهآید / وگرنه بر سر خود  ) به خصم گل زدن از دست من نمی1

  کشم  آزار می کشم / چون گل ز حسن خلق خود ) از روي نرم، سرزنش خار می2

  نافرمان موالي دگر دارد   بندةبین بیداد مکن چندین / کاین  کوته خواجۀ) اي 3

  پاي زبانیم  یده است / هر چند که چون بید سراثمري کس نشن بی گلۀاز ما ) 4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  -21

  ار سنگچهره رنگین  رمم نماند / در بهار از الله گرددداغ از دم گ ) یک دل افسرده بی1

  هاي خام را   اي است / رنگ برگ خویش باشد میوه جان پاره دل چو شد افسرده از جسم گران )2

  آب دان / مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر   ) هر که به جز عاشقان ماهی بی3

  ) هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست / دل افسرده غیر از آب و گل نیست4

  جز:  بیت با مفهوم آن تناسب دارد به شده در برابر هرهاي ذکر يادو -22

  زحمت / اگر چون مهر در راه طلب تنها نهی پا را (استغنا)   ی یک روز بین) ز مشرق تا به مغرب طی ک1

  ز وحدت و کثرت دوبین که یک نور است / که آفتاب شود روز و شب ستاره شود (توحید)   ) مشو2

  هاي جگرسوز، جان سوخته را (معرفت) حرف) توان چو آهوي مشکین به بوي مشک شناخت / ز 3

  گیري رهاند / سوختن شد باعث نشو و نم این دانه را (فنا) سوز دل را از زمین عشق عالم) 4

 زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟ شعرمفهوم کدام بیت با  - 23

  »ات را نه... بگیر، اما / خنده خواهی / هوا را از من نان را از من بگیر، اگر می«

  زرم قسمت آتش گردید؟ / خنده چون گل به تهیدستی خاري نزدم ه تقصیره چب) 1

  ) این ماتم دگر که در این دشت آتشین / دل آب گشت و چشم پر آبی ندید کس  2

  ) نه زلیخا پیرهن تنها به بدنامی درید / عشق از این مستورها بسیار رسوا ساخته است3

  باید کنار جوي را   / بلکه سروي چون تو می باید به حسن ) بوستان را هیچ دیگر در نمی4
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  کدام دو بیت با یکدیگر تناسب معنایی دارند؟ -24

  سبب بال مرا آن آتشین سیما شکست کردن بر بال گردان خود انصاف نیست / بیالف) ظلم 

  تر است ماند اثر عادل ماند اثر / عاملی کز وي نمی ب) از علمداران به قدر ظلم می

  بال و پر شد تا خس و خاشاك سوخت هم بی  بر خود کردن است / شعلهظلم ردن ج) بر ضعیفان ظلم ک

  تیر، ناالن است ،د) تیغ بیدادگر دو سر دارد / از هدف بیش

  ) د ـ الف4  ) ج ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

 تناسب است؟با کدام بیت م» کنی کند / هر گه ز خانه روي به بازار می یوسف به خانه روي ز بازار می«مفهوم بیت  - 25

  ) هر متاعی که خریدیم به اوقات عزیز / بود اگر یوسف مصري، نخریدن به بود  1

  خیز داشت / بس که گل شرمندگی زان روي شبنم) تا نشد آب، از نقاب غنچه سر بیرون نکرد 2

  کشد شرمندگی صائب همان از عشق یار ) گرچه عقل و هوش و دین و دل به پاي او فشاند / می3

  ت از زلیخا کمتران! غیرت کنید  ما در ترازو چند باشد همچو سنگ؟ / اي به هم) یوسف 4

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

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

  :الصحفی یرغب فی المجاالت العلمیۀ و یعتقد أنّ تصفُّح الکتب من أمتع األعمال -26

  ترین کارهاست! بخش ها از لذت مند است که علمی باشد و معتقد است که تورق کتاب هایی عالقه نگار به زمینه ) روزنامه1

  ها از کارهاي لذتبخش است! مند است و اعتقاد دارد که ورق زدن کتاب هاي علمی عالقه نگار در زمینه ) آن روزنامه2

  ترین اعمال است!   بخش ها از لذت که اعتقاد داشت که ورق زدن کتاب مند بود درحالی قهعالهاي علمی  نگار به زمینه ) روزنامه3

  ترین کارهاست! بخش ها از لذت شود و معتقد است که ورق زدن کتاب مند می هاي علمی عالقه نگار به زمینه ) روزنامه4

  کبار اإلسالم:ل ال یخاف من أحد و یجهر بحبهإنّ الرّجل التّقی  - 27

  کند! هاي اسالم آشکار میتر  و عشق خود را نسبت به بزرگ هراسد نا که مرد پرهیزگار از هیچ احدي نمی) هما1

  شود! اش به بزرگان اسالم آشکار می ترسد و عالقه ) قطعاً مرد با تقوا از کسی نمی2

  سازد! ) به راستی مرد پرهیزگارتر از کسی ترس ندارد و عالقه خویش را به بزرگان اسالم روشن می3

  کند! اش را به بزرگان اسالم آشکار می ترسد و عالقه ) قطعاً مرد پرهیزگار از کسی نمی4

  کلّ شیء یرخص إذا کثرُ إلّا األدب فإنّه إذا کَثرُ غال: -28

  شود! شود آنگاه که زیاد شود به جز ادب پس آن هنگام زیاد شدن گران می ) همه چیز ارزان می1

  شود! تر می شود مگر ادب که آن زمانی که زیاد شود، گران ارزان می) هر چیزي در زمان فراوانی 2

  شود! که زیاد شود، گران می هرگاهکه زیاد شود پس آن  هرگاهشود،  ) هر چیزي به جز ادب ارزان می3

  شود! شود، مگر ادب پس آن هرگاه گران شود، زیاد می ) هر چیز زمانی که فراوان شود، ارزان می4

  فی المدن اإلسالمیۀ و لکنّه أنکر النبی إنکار الکافرین: هناك مفکّرٌ نشأ -29

  ) اندیشمندي هست که در شهرهاي اسالمی پرورش یافت، اما او همراه کافران پیامبر را ناشناخته شمرد!1

  ) آنجا در شهرهاي اسالمی دانشمندي است که او پیامبر را مانند انکار کافرها، ناشناخته شمرد!2

  جود دارد که در شهرهاي اسالمی پرورش یافت اما او مانند کافران پیامبر را انکار کرد!) یک دانشمند و3

  شمرد!   ) اندیشمندي وجود دارد که در کشورهاي اسالمی رشد کرد اما او پیامبر را همچون انکار کافران ناشناخته می4

  الحوت یصاد لاستخراج الزّیت من کبده لصناعۀ مواد التجمیل: -30

  کند! براي استخراج روغن از جگرش براي ساختن مواد آرایشی شکار می ) نهنگ را1

  شود! ) نهنگ براي بیرون آوردن روغنش از کبد و ساختن مواد آرایشی شکار می2

  شود!   ) نهنگ براي بیرون آوردن روغن از کبدش براي ساختن مواد آرایشی شکار می3

  گیرد! مواد آرایشی مورد شکار قرار می) نهنگ براي استخراج یک روغن از جگرش براي ساخت 4



  »5«صفحه                                                    بندي آزمون آزمایشی جمعـ عمومی (ریاضی و تجربی) دفترچه  
  

  عاش فی ظروف قاسیۀٍ:ۀ مع أنّه العقّاد أدیباً شهیراً و لم یدرس إلّا المرحلۀ االبتدائی صار -31

  کرد! خوانده با اینکه در شرایطی دشوار زندگی می ) عقّاد، ادیبی مشهور است ولی فقط مرحله ابتدایی را درس1

  فقط دوره ابتدایی را درس خواند با اینکه در شرایط سختی زندگی کرد!) عقّاد، یک ادیب مشهور شد و 2

  خواند مگر دوره ابتدایی با اینکه در شرایط دشواري زیست کرد! ) عقّاد، ادیبی معروف گشت و درس نمی3

  ) عقّاد، یک ادیب معروف شد و درس نخواند مگر دوره ابتدایی را با اینکه در وضعیت بدي زندگی کرد!4

  ستلم من صدیقه شیئاً فعلیه أن یسلّمه فی الوقت المحدد تسلیماً:من ی - 32

  ) هر کس از دوستش چیزي را دریافت کند پس او باید آن را در زمان مشخص حتماً تحویل دهد!1

  ) کسی که از دوست خود چیزي را گرفت باید در زمان مشخصی شخصاً به او آن را پس دهد!2

  بگیرد پس آن چیز در زمان مشخص قطعاً باید به او برگردد! ) هر کس از دوست خویش چیزي را3

  ) هر کس چیزي را از دوستان دریافت کند، پس بر او واجب است که در زمان مقرر آن را به او پس دهد!4

  عین الصحیح: -33

  : همانا ما قرآن را حتماً بر تو نازل کردیم!) إنّا نحن نزّلنا علیک القرآن تنزیال1ً

  آشکاري را انجام دادند! ین کانوا لکم عدواً مبیناً: به راستی که کافران براي شما دشمنیِ) إنّ الکافر2

  ا غیرخدا پرستیده نشود!ا تعبدوا غیراهللا: متّحد شوید ت) کنتم متّحدین أل3ّ

  شود! ) ینقص کلّ شیء باإلنفاق إلّا العلم: دانش فقط با انفاق است که کم نمی4

  :الخطأعین  -34

  است! بلندذا المشهد مرعب ألنّه مرتفع: دیدن این صحنه، ترسناك است زیرا آن ) مشاهدة ه1

  داند، ادعا کند! م یدعی فی کلّ ما ال یعلم منه شیئاً: فرومایه است آنکه در هر چه که از آن چیزي نمییئ) الل2

  !رساننده نیست) و لیس قولک من هذا بضائره: و سخن تو که این کیست به او زیان 3

  کَنَد! یحفر الصیاد التراب الجاف لصید السمک: شکارچی، خاك خشک را براي صید ماهی می )4

  عین الصحیح:» کند شان مانند نیکوکاران یاري می انسان شایسته، دیگران را در شرایط سخت« -35

  آخرین فی أوضاعهم القاسیۀ انتصار الصالحین.) ینتصر اإلنسان الجدیر 2  خرون اإلنسان النّشیط فی کل ظروف صعبۀ مثل المحسنین.) یساعد اآل1

  ساعد الصالحین.قاسیۀ تَ الجدیر أن یساعد اآلخرین فی ظروف) اإلنسان هو 4  لمحسنین.ا) اإلنسان الجدیر یساعد اآلخرین فی ظروفهم الصعبۀ مساعدة 3

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

حالمنا و کذلک األهداف هذه األمور هی معرفۀ آمالنا و أ مور المهمۀ و االهتمام بها. و من جملۀفی تغییر الحیاة هی االعتناء باألطوة (ـ قدم) خُ أولُ

ـ   إلنسان بحاجۀ إلی التأنَعلم أنّ حصول الحیاة السعیدة ل هو أن ا و السعی وراء تحسینها. و المهمالّتی جعلناها لحیاتن اة األخالقیـۀ و  مـل فـی الحی

عاطفیـۀ بمـرور    لتغییرات جسدیۀ مختلفـۀ و کـذلک روحیـۀِ و    ضیتعرّ، ألنّ الصحۀ ال تَبقی دائماً فإنّ البدن ها و کذلک الحیاة الصحیۀ معاًارتقائ

ـ وصیات األکیدة فی هذا الجانب هو االسنوات! فمن التّ متوازنـۀ تُناسـب التغییـرات    و ذلـک لتشـکیل حیـاةٍ     اًالهتمام بتغذیۀ الجسد و الذّهن مع

سعادةً فـی   و الشّخص علی حیاة أکثر صحۀً تُساعدالجسدیۀ الّتی تَحصل له مع الزمن. و من الجدیر بالذّکر أنّ ممارسۀ التمارین الریاضیۀ المفیدة 

  هنی.الجانب الجسدي و الذّ

  عین الصحیح: -36

  ت البدنیۀ ال تُساعد إلّا الجسم.) الرّیاضا1

2الص (طلبها. ۀ تستمرّحفی الحیاة مادام اإلنسان ی  

  من قلیل جداً.لعاطفیۀ ال تظهر لنا إلّا بعد ز) التغییرات الجسدیۀ و الروحیۀ و ا3

  موره المهمۀ و بین غیرها، قام بأول خطوة فی تشکیل الحیاة السعیدة.أ) من استطاع أن یمیز بین 4

  :الخطأعین  کیف نُغیر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ -37

  ) بالتعرّض للتغییرات أمام األمور و الحوادث و األشیاء.2  ) بالقیام بممارسات ریاضیۀ تحافظ علی صحۀ األبدان.1

  ) بتغذیۀ البدن بالمواد الالّزمۀ الّتی تحافظ علی سالمۀ األبدان.4  ) باالهتمام بالجانب الذّهنی و المحاولۀ إلخراج الرذائل منه.3
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  نا حین أردنا أن نحصل علی السعادة فی الحیاة؟ عین الصحیح:ماذا یعین -38

  ) قلّۀ مالحظتنا إلی مرور الزّمان و تأثیره علینا.2  ) االهتمام الکثیر باألمور األخالقیۀ و الصحیۀ.1

  لسعادة.حۀ الجسدیۀ تُغنی من کلّ شیء فإنّها تضمن ا) الص4  مالنا و أحالمنا یضمن لنا کلّ شیء.) اإلتکاء علی آ3

  لعنوان النص: أنسبعین ما هو  - 39

  مال) أثر الصحۀ فی معرفۀ اآل4  أثرها) الحیاة الصحیۀ و 3  ) الریاضات المفیدة2  ) الحیاة السعیدة1

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

 »:ضیتعرّ« -40

  » تفعیل«وزن  من» تَعریض«و مصدره » ضتعرّ«فعل مضارع ـ للغائب ـ ماضیه ) 1

  فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ» / تعرُّض«) مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلیۀ ثالثۀ، و مصدره 2

  »تفعلو مصدره من وزن » ي ت«ه الزائدة و حروف» ع ر ض«) مضارع ـ حروفه األصلیۀ 3

4فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀۀ و حرفان زائدان (مزید ثالثی) / ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ حروف أصلی  

 »:تُساعد« -41

1الشخص«مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ، و مفعوله » / س ع د«ۀ ثالثۀ ) مضارع ـ حروفه األصلی«  

2مفاعلۀ«من وزن » مساعدة«و مصدره » س ا د«ۀ ) مضارع ـ للمؤنّث ـ حروفه األصلی«  

  األلف / مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ حروف أصلیۀ و حرف زائد و هو3

4الشخص«ۀ و حرفان زائدان / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ، و مفعوله ) فعل مضارع ـ له ثالثۀ حروف أصلی  «  

 »:أول« -42

  ) اسم ـ من األعداد الترتیبیۀ ـ مفرد مذکر / مبتدأ، و الجملۀ اسمیۀ1

  جملۀ اسمیۀو ال» خطوة«) اسم ـ مفرد مذکّر ـ نکرة / مبتدأ و خبره 2

  ) مفرد مذکّر ـ من األعداد الترتیبیۀ ـ معرفۀ / مبتدأ و مع خبره جملۀٌ اسمیۀ3ٌ

  کرة / مبتدأ و مع خبره جملۀٌ أسمیۀٌاد األصلیۀ ـ للمفرد المذکّر ـ نمن األعد) 4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  اعلَم بأنّ خَیرَ اإلخوان أقدمهم.   )2  ) ما استطاعت أسرَتُه أنْ تَرسلَه إلی القاهرَةِ.1

  برِ الجبارِ.کَفی قَلبِ المت ال تَعمرُ کمۀُ) الح4    شاعراً عظیماً. ) هذا ابنی یکاد یکون3ُ

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

  عین الصحیح: -44

  غتۀً.ء لنا بشی ثَطأة: حد) الو2    ) الضائر: هو الّذي یفیدنا و ال یضرّنا.1

   ) أضاف: جعلَه غنیاً و ال حاجۀ له.4    ) سهرَ: ما نام طول اللیل.3

  عین الصحیح فی التضاد:  -45

  ر  یلهم: یغَ األستاذ التمارینَ یحدد) 2    مرَّدفی دروسه: تَ مقد) إنّ الشاب ت1َ

  اقت  ض قلوب المؤمنین للَّه: اتّسعت) 4  خَرَّب جمیع البیوت: العاصمۀ اإلعصار) 3

  فیه المفعول المطلق: لیس عین ما  -46

  فین تغنّی فی البحر تغنیۀ الطیور.ال) إنّ الد2  ) أتعلّم من صدیقی علوماً نافعۀً فی الجامعۀ.1

  ماراً من الحبۀ إخراجاً.  ) أخرج اهللا أث4    الدي یصدق کالم البائع تصدیقاً.) و3

  :محذوفاًعین المستثنی منه  -47

  ) نستمع إلی کالم األصدقاء إلّا جاهلهم.  2  إلّا اسمه.   یئاًال نعلم منه ش ) اعلم أننّا1

  تبۀ إلّا الّذي کان أمامی. ) لم یرجع إلی المک4  لّا فریقنا.) ما نجحت األفرقۀ فی المباراة إ3
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48 - ن ما فیه تأکیدللفعل: عی  

  القریۀ. و یظلم مظلومی بیوتاً برِّو یخَ) العد2  م فرحاً عمیقاً.اح أوالدهج) یفرح الوالدان من ن1

  اإلسالم مدحاً.   یبنالشاعر مدح  ) إن4ّ  ستخدمت األنابیب فی المصنع استخدام الصناعۀ.) ا3ُ

  عین ما فیه الحصر: -49

1ۀ.کلّ اللغات إلّا الفر ) تعلّمتة الظّهر إلّا المؤمن باهللا.  ) ال یقیم صال2    نسی  

  ) أزور أقربائنا إلّا أربعۀ منهم. 4    ا أستاذتی. ) لم یساعدنی أحد إل3ّ

  نوع الفعل: یبین العین المصدر  -50

  من سلوکنا تعجباً کثیراً.  میذ یتعجبون) التّال2  إلهیۀً. کم أن یساعدوا الفقراء مساعدةً) أرجو1

  .  اًرؤیۀً باکیفی زاویۀٍ  بی) رأینا الص4  ی ابتعاد المسلمین.  ) ابتعد القاضی عن المعاص3

 (پایه دوازدهم (درس هفتم تا انتهاي درس دهم))دین و زندگی 

 دهد؟   هاي اجتماعی چیست و در صورت کوتاهی مردم در انجام این وظیفه چه اتفاقی رخ می ترین راه اصالح و معالجه جامعه از بیماري مهم - 51

  شدن نور هدایت   هاي مالی و جانی با خاموش پذیري ـ اتالف سرمایه کن کردن ظلم و ظلم ) ریشه1

  هاي مالی و جانی با خاموش شدن نور هدایت ) امر به معروف و نهی از منکر ـ اتالف سرمایه2

  کنند.  پذیري ـ گناهان اجتماعی در تمام سطوح جامعه نفوذ می کن کردن ظلم و ظلم ) ریشه3

  کنند. گناهان اجتماعی در تمام سطوح جامعه نفوذ می ) امر به معروف و نهی از منکر ـ4

 کند؟ ها، انسان را متوجه کدام مسئولیت خود در تمدن جدید می در این روش مداقههاي دعوت کدام است؟ و  به تعبیر قرآن کریم سومین روش از روش - 52

  ه جهانی) اندرز ـ حضور مؤثر و فعال در جامع2  ) جدال ـ حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی1

  ) اندرز ـ ترسیم چهره عقالنی و منطقی دین اسالم4  ) جدال ـ ترسیم چهره عقالنی و منطقی دین اسالم3

 گرایی کدام مورد صحیح است؟  در مورد وضعیت معیار توجه به خردورزي و عقل -53

  ) در تمدن اسالمی در امور مربوط به بهداشت و سالمت وضع مسلمانان بسیار درخشان بود.1

  دیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پیدا شد که قبالً سابقه نداشت.) ان2

  سینا یکی از عوامل اصلی تحول اندیشه در اروپا و توجه آنان به علم پزشکی بود. ) آثار ابن3

  ) تحصیل براي زنان آزاد بود و منحصر به طبقه یا قشر خاصی نبود.4

 شایسته است به کدام نکته در احکام دین توجه جدي داشته باشیم؟ » دانید داند و شما نمی خدا می«کند که  آنجا که قرآن کریم گوشزد می -54

  ها مطلع نیستیم. دانیم و گاه از آن ) گاهی ما حکمت برخی از دستورات خدا را می1

  ) خداوند هشدارهایی داده است تا مردم قبل از گرفتار شدن به خطرات آن را بشناسند.2

  کنند. احکام اسالمی را متناسب با نیازهاي جدید استخراج می) فقها و مجتهدین 3

  ) میان سعادت انسان در دنیا و آخرت و احکام دین ارتباط و هماهنگی برقرار است.4

 یک از موارد زیر، با عبارت مربوط به خود تناسب دارند؟  حکم کدام -55

  مستحبهاي فرهنگی الف) استفاده از آالت موسیقی براي اجراي برنامه

  جایز هاي مذهبی و ملی در جشن شرکتب) 

  در مواردي واجب کفاییهاي اینترنتی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی پ) ایجاد پایگاه

  مستحبهاي سینمایی اسالمی ت) تولید، توزیع و تبلیغ فیلم

  ) ب ـ ت4  ) ب ـ پ   3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ پ1

  هاي دائمی رسول خدا (ص) و انقالب ایشان با گفتار و رفتار خویش در راستاي تحقق کدام آیات شریفه است؟  تشویق -56

  »ۀرحممودة و  جعل بینکم «ـ » االلباب اانما یتذکر اولو) «2  »ۀرحمجعل بینکم مودة و «ـ » لیقوم الناس بالقسط) «1

  »ال خوف علیهم وال هم یحزنون «ـ » االلباب اانما یتذکر اولو) «4  »ال خوف علیهم وال هم یحزنون«ـ » لیقوم الناس بالقسط) «3
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 توان روابط اقتصادي را سالم نگه داشت؟  در چه صورتی واجب است از خرید کاالهاي خارجی خودداري گردد و چگونه می -57

  آن وجود داشته باشد ـ امر به معروف و نهی از منکر) کاالي ایرانی مشابه 1

  ) مصرف آن سبب وابستگی کشور شود ـ امر به معروف و نهی از منکر2

  ) کاالي ایرانی مشابه آن وجود داشته باشد ـ یاد گرفتن احکام حرام و حالل3

  ) مصرف آن سبب وابستگی کشور شود ـ یاد گرفتن احکام حرام و حالل4

 فرماید؟  چه می عناست و امام علی (ع) درباره آنایش به چه مپیر -58

  »التائب من الذنب کمن ال ذنب له«) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ 1

  »تطهر القلوب وتغسل الذنوب ۀبالتو«) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ 2

  »بتطهر القلوب وتغسل الذنو ۀبالتو«کند ـ  ) توبه گناهان را از قلب خارج می3

  »التائب من الذنب کمن ال ذنب له«کند ـ  ) توبه گناهان را از قلب خارج می4

 است؟   همرتبط با کدام آیه شریف» برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر به زبان آورد«این فرمایش رسول خدا (ص) که  - 59

  ...»ولی االمر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و ا) «1

  ...»من آمن باهللا و الیوم و اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم ) «2

  ...»االلباب  ایعلمون انما یتذکر اولو قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال) «3

  ...»لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) «4

 گردد؟  مفهوم می...» افمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوانٍ خیر ام من أَسس بنیانه علی شفا جرف هار «در آیه  دقتم مفهوم از کدا -60

  هایی که خداوند در قرآن براي ما معرفی کرده. در دنیا قابل درك نیست. ) نعمت1

  شوند. ر نامیده میاند، کاف ) کسانی که زندگی خویش را بر لبه پرتگاه بنا کرده2

  برد. ) تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او هر گونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می3

  لبه پرتگاه است. متبوع زندگی بر) فرو افتادن در آتش دوزخ 4

 اي را به دنبال داشت؟  نتیجه ها به سرچشمه وحی چه علت به وجود آمدن مکاتب عرفانی و معنوي در تمدن جدید چه بود و متصل نبودن آن -61

  ترین نیاز خود زدگی ـ غافل شدن انسان از اساسی ) مصرف2  ترین نیاز خود ) علم زدگی ـ غافل شدن انسان از اساسی1

  زدگی ـ سردرگمی بیشتر بشر تشنه امروز ) مصرف4  زدگی ـ سردرگمی بیشتر بشر تشنه امروز ) علم3

 کردند؟   زي را امري پست تلقی میمبلغان مسیحی چه چیزي را کفر و چه چی -62

  ) جدایی زن و شوهر ـ عقالنیت2  ) مخالفت با عقاید رهبران ـ عقالنیت1

  ) جدایی زن و شوهر ـ ازدواج4    ) مخالفت با عقاید رهبران ـ ازدواج3

 کند؟ ام مقصود هدایت میسوي کد کنند به گام اول براي حرکت به سمت رشد و کمال چیست و خداوند کسانی را که در این مسیر حرکت می -63

  »منه و فضل ۀرحم  فی«ـ » و اعتصموا به) «2  »منه و فضل ۀرحم  فی«ـ » آمنوا باهللا) «1

  »الیه صراطاً مستقیماً«ـ » و اعتصموا به) «4  »الیه صراطاً مستقیماً«ـ » آمنوا باهللا) «3

 ه مرتبط با معیار ذکر شده در کدام آیه شریفه است؟ درخواست حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل (ع) به هنگام باال بردن خانه کعب -64

  ...»و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها ) «2  ...»لقد ارسنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم ) «1

  ...»لی تقوي من اهللا و رضوان خیر افمن اسس بنیانه ع) «4  ...»یعلمون  قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال) «3

 ترتیب به کدام معیارهاي تمدن اسالمی اشاره دارند؟   به» فراهم بودن امکان رشد براي همگان«و » بناي نظام اجتماعی بر پایه دستورات الهی« -65

  محوري محوري ـ عدالت ) عدالت2    مداري ـ عدالت محوري ) والیت1

  ) عدالت محوري ـ توجه به منزلت زن4    مداري ـ توجه به منزلت زن ) والیت3
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 ها چگونه موجب پیدایش تمدن جدید شد؟   گیري تمدن اروپا از تجربیات سایر تمدن بهره -66

  ) ترجمه کتاب دانشمندان مسلمان ـ اتحاد در سرزمین اروپا حاکم شد1

  هایی در اخالق و معنویت ـ اتحاد در سرزمین اروپا حاکم شد ) نگارش کتاب2

  ب دانشمندان مسلمان ـ نقد رهبران کلیسا شروع شد) ترجمه کتا3

  نقد رهبران کلیسا شروع شد هایی در اخالق و معنویت ـ ) نگارش کتاب4

 ترتیب کدام است؟  به» جمعی هاي دسته قدم شدن در ورزش پیش«و » فراهم کردن امکانات ورزشی براي دوري از فساد«حکم  -67

  ) واجب کفایی ـ مستحب4  ) مستحب ـ مستحب3  اجب کفایی) واجب کفایی ـ و2  ) مستحب ـ واجب کفایی1

  هاي شیطان قرار دارد؟   یک از حیله بیت زیر در برابر کدام - 68

 »پرستی بازآ بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ / گر کافر و گبر و بت«

  کند.   را تکرار میسخن و تا خاموش شدن میل به توبه این » کنم به زودي توبه می«گوید  ) فرد گناهکار دائماً به خود می1

  شود. آهسته به سوي گناه کشیده می گام و آهسته به ) انسان گام2

  کشاند.   ) شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن به سوي گناه می3

  شود. گوید تو هنوز جوانی و سبب عادت جوان به گناه می ) شیطان به جوان می4

 کند؟   کند و این مسئله کدام موضوع را در بحث توبه تبیین می سان خداوند بقیه موارد را خود جبران نموده و او را عفو میچه زمانی در توبه ان -69

  ها را قضا کند ـ حقیقت توبه کار با تمام تالش نتوانسته همه عبادت ) شخص توبه1

  ل تکمیلی توبهها را قضا کند ـ مراح کار با تمام تالش نتوانسته همه عبادت ) شخص توبه2

  ) اگر انسان نتواند رضایت صاحبان حق را به دست آورد ـ حقیقت توبه3

  مراحل تکمیلی توبه ) اگر انسان نتواند رضایت صاحبان حق را به دست آورد ـ4

 شود؟  نفس که رمز سعادت در رستگاري انسان است، با چه چیزي آغاز می تزکیه -70

  »من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحاً) «2  »و رضوان خیرافمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا ) «1

  »حشۀالتقربوا الزنی انه کان فا و) «4  »ان اهللا یحب التوابین و یحب المتطهرین) «3

سـان در  اي بـراي ان  رسول خدا (ص) در ابتداي دعوت عامل رستگاري مردم را چه چیزي معرفی کردند و از نظر قرآن باور به این معیار چه نتیجه -71

 پی دارد؟  

  »فلهم اجرهم عند ربهم«) فراتر رفتن افق نگاه از محدوده زندگی دنیایی ـ 2  »فلهم اجرهم عند ربهم«عنوان تنها معبود ـ  ) باور به اهللا به1

  »اطیعوا الرسول اطیعوا اهللا و«یایی ـ ) فراتر رفتن افق نگاه از محدوده زندگی دن4  »اطیعوا الرسول اطیعوا اهللا و«عنوان تنها معبود ـ  ) باور به اهللا به3

 شود و علت آن چیست؟  اگر ایمان و عمل صالح به دنبال توبه بیاید کدام بشارت خدا واقع می - 72

  ـ خداوند پاکیزگان را دوست دارد.» بخشد خداوند همه گناهان را می) «1

  ـ خداوند آمرزنده و مهربان است.» بخشد خداوند همه گناهان را می) «2

  ـ خداوند پاکیزگان را دوست دارد.» کند خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می) «3

  ـ خداوند آمرزنده و مهربان است.» کند خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می) «4

 فرماید؟  مت آن چه میي به چه معناست و قرآن کریم در مذرایج شدن زنا در تمدن امروز -73

  »براي شما بد است«فایده ـ  ) به کار گرفتن ثروت جامعه در مسیر بی2  »براي شما بد است«اهلیت ـ ) بازگشت به دوران ج1

  »ناپسند است راهی«فایده ـ  ) به کار گرفتن ثروت جامعه در مسیر بی4  »ناپسند است راهی«) بازگشت به دوران جاهلیت ـ 3

 را آغاز کرد؟   رسول خدا (ص) چگونه و از کدام شهر حرکت به سوي تمدن اسالمی -74

  ها ـ مکه ) تغییر در نگرش انسان2  هاي جامعه دینی ـ مکه ) بنا نهادن پایه1

  ها ـ مدینه ) تغییر در نگرش انسان4  هاي جامعه دینی ـ مدینه ) بنا نهادن پایه3
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 ترین عوامل استحکام نظام اسالمی است؟  ه عمل به کدام آیه شریفه از مهمپوشاندن جام -75

  »قد افلح من زکاها) «2  ...» الذین یعلمون و الذین الیعلمون قل هل یستوي ) «1

  ...»یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول ) «4  ...»لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ) «3

  )) تا انتها)38(صفحه تا انتها ـ کتاب کار از  3) درس 61از (صفحه  2درس ((پایه دوازدهم زبان انگلیسی 

Part A:Grammar & Vocabulary 

76- A: If I had your address, I’d come to see you. 

B: Oh, you’re right. You ..................... my address. 

1) had 2) have 3) didn’t have 4) don’t have 

 

77- When I ..................... at the party, all the other guests had already eaten their dinner.  

1) arrived 2) had arrived 3) was arriving 4) was arrived 

 

78- You have to find out how much ..................... those workers for painting your apartment.  

1) you must pay 2) you must be paid 3) must pay 4) must be paid 

 

79- Do you look forward to old age, or do you ..................... physical weakness, loss of memory and dependence on others? 

1) renew 2) replace 3) dread 4) demand 

 

80- You should prepare all your documents carefully before ..................... for a passport. 

1) delivering 2) receiving 3) supplying 4) applying 

 

81- Reza is sick and the doctor has advised him to ..................... the amount of fat in his food. 

1) ignore 2) prepare 3) reduce 4) destroy 

 

82- The whole ..................... will benefit from the wide range of resources now available at the college. 

1) atmosphere 2) community 3) application 4) environment 

 

83- The charity has promised ....................., especially medicine and clothing to all those who are needy. 

1) action 2) aid 3) clue 4) issue 

 

84- Men can usually run faster than women, ..................... because they have greater muscular strength. 

1) necessarily 2) unexpectedly 3) primarily 4) immediately 

 

85- When the sun and moon are in line, they act together to produce exceptionally high and low ..................... . 

1) sources 2) margins 3) fuels 4) tides 

 

86- The nicotine in cigarettes is extremely harmful, and has been classified as the most ..................... drug in existence. 

1) addictive 2) passive 3) digestive 4) portable 

 

87- Few people would disagree with the fact that using a seatbelt will reduce the ..................... of serious injury in a 

car accident.  

1) likelihood 2) disability 3) component 4) commerce 

 

Part B: Cloze Test 

Complete silence …(88)… in laboratories. The walls and ceilings, made of blocks of special sound – …(89)… 

materials, are more than three feet thick, while floor coverings are six – foot layers of …(90)… or cotton wool. 

Silence here can be very …(91)… yet scientists stay in these rooms to test the various materials being …(92)… 

to make the world a less noisy place. 
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88- 1) can only find 2) can only be found  3) only finds 4) only is found 

 

89- 1) converting 2) demanding 3) consuming 4) absorbing 

 

90- 1) joints 2) coals 3) strings 4) feathers 

 

91- 1) painful 2) chemical 3) gradual 4) magic 

 

92- 1) renewed 2) monitored 3) developed 4) replaced 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1: 

Voltaire is the pen name of Francois Marie Arouet (1694-1778), the greatest of the writers and thinkers who 

lived in France in the 18th century, during the years leading up to the French Revolution (1789-99). He lived a 

long life and he never stopped writing about the right of a person to be free and to think for himself. He 

attacked the government for oppressing people’s lives. He also attacked the Church which, he felt, did not allow 

freedom of faith. He pointed out all the weaknesses of the society in which he lived and helped to prepare the 

way for the French Revolution. 

Francois Marie Arouet was born in Paris. He attended the Jesuit college of Lous-le-Grand in Paris, and there 

learned to love literature and theatre. He became the fan of Parisian society, but was always in trouble with the 

powerful people whom he mocked and wrote about. Before he was 24 he had been exiled from Paris and then 

imprisoned in the Bastille. Following the success of the first of his plays, Oedipe, in 1718, he took the name 

Voltaire. 

From 1726 to 1729 he lived as an exile in England. He saw a society where there was far more freedom than he 

had known in France and far greater tolerance for the opinions and beliefs of others. 

Back in France, Voltaire turned his interest to history and philosophy, and in 1734 published Lettres 

Philosophiques (Philosophical Letters), a landmark in the history of thought. This outspoken work caused such 

a stir that he was again in trouble with the political and religious authorities, and he fled to the chateau of a 

friend at Cirey in the Champagne region. Here he lived with Mme du Chatelet for 15 years, studying, writing, 

and from time to time travelling in Europe. 

 

93- What is the best title for the passage? 

1) Rise of a Revolution  2) Voltaire’s Life and Works 

3) Voltaire’s Difficult Political Life 4) Effects of Voltaire’s Ideas on France and England 

 

94- Which of the following is NOT true about Voltaire? 

1) He died in his 80's.  2) He was against the government of his time. 

3) He experienced the French Revolution. 4) He cared about the society in which he lived. 

 

95- What is true about his first piece of writing for the theatre? 

1) It was written in the early 18th century. 

2) It was a play that was not welcomed by people. 

3) It was written in a place known as the Bastille. 

4) It was not staged at any theater due to the influence of some powerful people. 

 

96- The word “others” in line 13  refers to ..................... .  

1) people 2) opinions 3) societies 4) freedom and tolerance 
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Passage 2: 
Amounts of sleep vary greatly with age and even between individuals. Newborns sleep the most-a newborn 
baby sleeps between 17 and 18 hours a day, spending nearly half of that time in REM sleep (periods of eye 
movement during sleep). Both REM and NREM (nonrapid eye movement) sleep decrease with age, and by age 
five, children sleep between 10 and 12 hours a day, spending about 20 percent of that time in REM sleep. 
The average young adult seems to need about 8 hours of sleep per night to function well enough during waking 
hours. Some people, however, sleep just 6 or 7 hours a night, while others need more than 9 hours to feel rested. 
Old people spend less time in deep NREM sleep, and their sleep is more easily interrupted. 
REM sleep amounts also vary across different animals, depending on the size of the animal and its level of 
development at birth. The size of an animal seems to affect the type of sleep it experiences-small animals 
generally spend more time in REM sleep. Animals, such as opossums and humans, that are born in a condition 
in which they are unable to look after themselves or to do anything to help themselves, generally have more 
REM sleep as newborns than animals that can hunt, eat, keep warm, and defend themselves soon after birth, 
for instance horses. Even as animals age into adulthood, those born relatively immature continue to spend more 
time in REM sleep than animals that are mature at birth.  
 

97- How much time does a newly born baby spend in REM sleep? 
1) Half a day  2) About 6 hours  
3) About 8.5 hours  4) Between 17 and 18 hours 

98- According to the passage, the number of sleeping hours college students probably require ..................... .  
1) is exactly 8 hours  2) is 8 hours or more 
3) varies between 6 to 9 hours 4) depends on the tasks they perform 
 

99- The passage states that those who are likely to wake up more often during their sleep are ..................... .  
1) children aged 5  2) adults 3) newborns 4) old people 
 

100- What does paragraph 3 mainly discuss? 
1) Factors influencing REM sleep in animals 
2) Comparison of sleep in humans and animals 
3) Effect of an animal’s size on its sleep patterns 
4) Relationship between animals’ and humans’ level of development at birth and the amount of REM sleep  
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 مطابق کنکور  فلسفه و منطقفلسفه و منطق
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  ))5و  4حسابان (پایه دوازدهم (فصول 

اگر -101
h

f (x) f (x h)
Lim x f (x)

h h

 
 

2

2 2
4


fحاصل ( )  کدام است؟3

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

gاگر -102 ( ) f ( )    1 1 fو5 ( ) g ( )   1 5 yباشد، مشتق3 gof (x) f (x)  xدر 3   کدام است؟1

1 (215  2 (216  3 (214  4 (218  

fاگر - 103 (x) x 2 x)عبارتباشد،  2 )f (x) xf (x)  2 2  است؟تابع کدام مشتق  2

1(xf (x)    2(xf (x)    3(xf (x)    4(xf (x)2   

گرا -104
x x

f (x)
| x x | x

  
 

  
2

3 4

3 27 4
yاي ، مجموع عرض نقاط گوشه  f (x )  2 1  کدام است؟ 2

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

yاگر - 105
sin x


1

2
yباشد مقدار y به ازايx




4
 است؟چقدر 

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

در رابطه -106
p q
 

1 1 1

2
qکه زمانی q نسبت به p اي لحظهآهنگ      است چقدر است؟  7

1( 16/0-  2( 16/0  3( 15/0  4 (15/0-   

اي به طول نقطه - 107
1

4
fاکسترمم نسبی تابع  (x) x ax x  2 fباشد. می3 ( )  کدام است؟1

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

rداریم و استhآن ارتفاع وrاي استوانه شعاع قاعده -108 h     است؟ کدام شعاع قاعده استوانه باشد، ماکزیمم استوانه حجم ، چنانچه6

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

fاگر تابع -109 (x) (m )x x x kx    5 mشمار نقطه بحرانی داشته باشد، بی 51 k کدام است؟ 

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

fپذیر باشد و مشتقدر fاگر تابع  -110 (x) (x x )( x x )     2 25 4 3 10  چند اکسترمم نسبی دارد؟ f، تابع 7

 صفر) 4  3 )3   2 )2  1 )1

yار ماکزیمم مطلق تابعمقد -111 x | x | 2 ]در بازه4 , ] 2  کدام است؟ 1

1( 2  2( 1  3( 4   4 (3  
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yنمودار تابع -112 x x x ax b     4 3 23
4 6

4
aمطابق شکل مقابل است. مقدار  b   کدام است؟  

1 (1     

2 (4     

3 (3  

4 (2   

fبعجهت تقعر تا -113 (x) ax bx a b   3 )Iدر نقطه 2 , )1  در نقطه عطف تابع چقدر است؟ fشود. شیب خط مماس بر  عوض می 2

1(
1

2
  2(

1

2
    3(

3

2
    4(

3

2
      

yطف با طول مثبت براي تابعع نقطهعرض  - 114 x x x 
32 2 29  ؟کدام است 20

1 (11-  2( 11   3 (1   4( 1- 

f نموداراگر  -115 (x) به صورت مقابل باشد، نمودار تقریبیf (x) ؟چگونه است  

  

1(  2(  3(  4(  

xخطوط  - 116  yو 6  1 هاي تابع مجانب
ax b

f (x)
x d




3
اي به عرض ها را در نقطه باشند، اگر این تابع محور عرض می 

1

3
قطع کند، تقعر ایـن   

 اي رو به باالست؟ تابع در چه بازه

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

  ))3) فصل 3(درس  2هندسه (پایه دوازدهم (فصل 

xهاي مختصات کانون سهمی مجموع مؤلفه -117 y x   24 8 12 1  کدام است؟  

  2) 4  -1) 3  1) 2  ) صفر1

Fدر یک سهمی کانون، -118 ( , ) 2 yدي آنو خط ها 3   Mکنیم تا سهمی را در دو نقطه  خطی عمود بر محور کانونی رسم می Fاست. از کانون  1

  کدام است؟ SMNرأس سهمی باشد، مساحت مثلث  Sقطع کند. اگر  Nو 

1 (1  2 (2  3 (4  4 (3  
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دو سر قطر  Aو AA )Aاي به قطر کنیم تا دایره انونی رسم میخطی عمود بر محور ک Fمفروض است. از کانون  8و  10یک بیضی با طول اقطار  -119

  کدام است؟ MAخط کند. طول پاره قطع می Mبزرگ هستند) را در 

1(4 5  2 (8  3 (20  4(5 3  

)نقطه -120 , )2 )مرکز یک بیضی قائم است و نقاط 1 , )2 )و 14 , )7   هاي این بیضی است؟ روي این بیضی قرار دارند. کدام نقطه یکی از کانون 1

1(( , )2 12  2(( , )2 7  3(( , )2 6  4(( , )2 11  

)Aفاصله قرینه نقطه -121 , , )1 1 )Bنسبت به نقطه 3 , , )2 1   ها کدام است؟xاز محور  1

1(2 5  2(34  3(2  4 (2  

aیدفرض کن -122 ( , , )  4 2 1


bو  ( , , ) 1 3


اندازه بردار .a b2 3


  کدام است؟ 

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

رابرب bو  aزاویه بین دو بردار  -123


6
|و aاست. زاویه بین بردارهاي   b | a | a | b کدام است؟  

1(


3
  2(



6
  3(

5

6
  4(



12
  

aفرض کنید -124 i j k   aو 2 b  3حاصل .a ( b a) 3 کدام است؟  

1 (7-  2 (13  3 (13-  4 (7  

aاست. حاصل 3و  1برابر  bو  aاالضالع ایجاد شده روي دو بردار  اندازه قطرهاي متوازي -125 b کدام است؟  

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

xفرض کنید -126 y z  2 3 x، کمترین مقدار28 y z 2 2   کدام است؟ 2

1 (28  2 (56  3(2 14  4 (112  

aاندازه تصویر قائم بردار -127 ( , , ) 1 2 3


bبر بردار  ( ,m ,n )  2 1 2


mاست. مقدار 14برابر  n کدام است؟  

1 (5-  2 (3-  3 (4  4 (13  

|شود تا یافت می mچند مقدار  -128 (m, ,m) ( ,m, ) | 2 3 25 باشد؟  

  m) سه مقدار m  4) چهار مقدار m  3) یک مقدار m 2) هیچ مقدار 1

|و 150برابر bو  aاگر زاویه بین دو بردار  -129 a b |  4


a، حاصل b


  کدام است؟ 

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

aاگر - 130 ( , , ) 1 2 3


bو  ( , , ) 2 1


االضالع تولید شده توسط دو بردار ، مساحت متوازيa b 3


aو  b2 5


  کدام است؟ 

1(2 3  2(3 2  3(3 5  4(5 3  
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  ))3) فصل 2(درس  2(فصل  پایه دوازدهمریاضیات گسسته (

  عضوي وجود دارد؟ 6در گراف مقابل چند مجموعه احاطه گر  -131

1 (28  

2 (16  

3 (24  

4 (48  

  کند؟ ناهمبند، یک رأس دلخواه حداکثر چند رأس را احاطه می 8منتظم از مرتبه  ـ3در گراف  -132

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

  گر مینیمال حداکثر چند عضو دارد؟ در گراف مقابل، یک مجموعه احاطه - 133

1 (4  

2 (5  

3 (7  

4 (8  

  گر مینیمم دارد؟ عه احاطهچند مجمو k6گراف کامل -134

1 (1  2 (6  3 (64  4 (63  

  دارد؟ aشامل رأس  مینیمم گر گراف مقابل چند مجموعه احاطه - 135

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

  هاي زیر حتماً عضو مشترك دارد؟ یک از مجموعه با کدام Dگر گراف مقابل باشد، مجموعه  یک مجموعه احاطه Dفرض کنید  -136

1({a,e, f}  

2({b,c,d}  

3({h,g,d}  

4({f ,h,e,b}  

  وجود دارد؟ 5در چند عدد چهار رقمی فقط یک رقم  - 137

1( 233 9  2( 333 9  3( 224 9  4( 34 9  

,با ارقام -138 , , , ,7 7 3 3 1   توان ساخت؟ چند عدد سه رقمی می 1

1 (6  2 (12  3 (18  4 (24  
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  شود؟ دو بار ظاهر می tanعبارت  internationalدر چند جایگشت از حروف کلمه  -139

1(
!

!

9

2
  2(

!

! !

9

2 2
  3(

!
( !)

!
2 9

3
2

  4(
!

!
! !


12

3
2 2

  

که به نفر اول حداقل یکی، به نفر دوم حـداقل دو تـا، بـه نفـر سـوم       طوري نفر تقسیم کرد به 4نوع گل یکسان را بین  15توان  به چند طریق می -140

  حداقل سه تا و به نفر چهارم حداقل چهار تا گل برسد؟

1 (56  2 (14  3 (48  4 (84  

xمعادله - 141 x x x   3
1 2 3 4 5   در مجموعه اعداد طبیعی چند جواب دارد؟ 11

1 (76  2 (15  3 (80  4 (175  

  که عددهاي این دو خانه با هم برابر باشند؟ طوري انتخاب کرد به 6توان دو خانه از یک مربع التین مرتبه  به چند طریق می -142

1 (15  2 (50  3 (90  4 (105  

nدر مربع التین متعامد nبراي هر کدام مقدار  -143 n وجود دارد؟  

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

nکه طوري ، بهnچند عدد طبیعی مانند  -144 1   ؟نباشندپذیر  بخش 6و  5، 4یک از اعداد  ، وجود دارد که بر هیچ350

1 (150  2 (187  3 (175  4 (192  

یال همرنگ  kکدام باشد تا مطمئن باشیم حداقل  kایم. بزرگترین عدد  رنگ کرده را با یکی از هفت رنگ متمایز، 12هر یال از گراف کامل مرتبه  -145

  وجود داشته باشیم؟

1 (8  2 (9  3 (10  4 (11 

  (پایه دوازدهم (فصل سوم از ابتداي موج و انواع آن تا انتهاي کتاب)) فیزیک

  است؟ نادرستکدام گزینه  -146

  بر هم عمود بوده و در امواج عرضی راستاي ارتعاش ذرات و انتشار موج یکسان است. ) در امواج طولی، راستاي ارتعاش ذرات و انتشار موج1

A)) مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژي در یک موج سینوسی براي همه امواج مکانیکی با مربع دامنه2 f)و مربع بسامد 2(   موج متناسب است. 2(

  یابد. با افزایش دما افزایش می تشار صوت در هوا) تندي ان3

  کند. ماند ولی طول موج تغییر می ) با تغییر محیط انتشار موج، بسامد ثابت می4

موج چشمهاي  و بسامد زاویه cm24دهد. اگر شعاع دایره بزرگتر هاي موج یک موج دوبعدي را نشان می شکل زیر جبهه -147
rad

s
4   باشد، تنـدي

  انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟

1 (06/0  

2 (6  

3 (12/0  

4 (12  
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برابر Mجایی ذره  ، جابهtمطابق شکل زیر است. در بازه زمانی t1نقش موجی در یک طناب در لحظه -148
A

2
و مسافتی کـه مـوج در    tت.اس 

  ترتیب از راست به چپ کدام است؟ کند به این بازه زمانی طی می

1(
A T

,
5

2 6
  

2(
A T

,
7 5

2 6
  

3(
A T

,
2 6

  

4(
A T

,
7

2 6
  

/متري از خود را بـا اخـتالف زمـانی    سانتی 50و عرضی منتشر شده از یک طعمه به فاصله  طولیاي دو موج  یک عقرب ماسه -149 ms2 دریافـت   5

L(vیکند. اگر تندي موج طول می منتشر شده از طعمه (
m

s
T(vباشد، تندي موج عرضی 200   منتشر شده چند متر بر ثانیه است؟ (

  

1 (100  

2 (125  

3 (75  

4 (50  

  

tشکل زیر نقش یک موج در یک ریسمان کشیده شده را در لحظه - 150  دهد. تندي نوسان ذره  نشان میM در لحظهt / s 0 چنـد متـر بـر     9

  ثانیه است؟

1(/ 0 2  

2(/ 0 8  

3(/ 0 4  

  ) صفر4

و چگالی آن cm22مساحت مقطع یک سیم -151
g

/
cm3

6 نی کشیده شود، تندي امواج عرضـی در آن چنـد   ونیوت 2است. اگر این سیم با نیروي  4

  متر بر ثانیه است؟

1 (4/1  2 (75/0  3 (5/2  4 (25/1  

152- مربوط به امواج رادیویی  کدام کمیتFM  در مقایسه با امواج رادیوییAM کمتر است؟  

  ) کوانتوم انرژي4  ) تندي انتشار در خأل3  ) بسامد2  ) طول موج1
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هت میدان الکتریکـی  است و ج yیک موج الکترومغناطیسی را در نظر بگیرید که میدان مغناطیسی آن در یک لحظه معین در جهت منفی محور  - 153

  تواند جهت پیشروي موج باشد؟ است. در این صورت کدام گزینه می xآن در جهت مثبت محور 

  z) در جهت مثبت محور 1

  z) در جهت منفی محور 2

  x) در جهت مثبت محور 3

  x) در جهت منفی محور 4

 کند؟ را طی  km150کشد تا این موج فاصله انیه طول میث کند. چند میلی مگاهرتز منتشر می 150یک ایستگاه رادیویی موجی با بسامد  -154

m
(c )

s
  83 10  

1 (005/0  2 (01/0  3 (5/0  4 (1  

 m19وقتی شـنونده است.  dB47کند گیرد، تراز شدت صوتی که دریافت می از منبع صوت قرار می rدر یک فضاي باز وقتی شنونده در فاصله  - 155

log)چند متر است؟ rشود.  می dB73شود، تراز شدت صوت به منبع نزدیک می / )2 0 3  

1 (29  2 (38  3 (23  4 (20  

Aترتیـب  هـا بـه   فرض اینکه مساحت صـفحه  گذرد. با از دو صفحه فرضی شکل مقابل می W180موج صوتی با توان -156 m 2
1 Aو 3 m 2

2 9 

  بیشتر است؟ A2از شدت صوت در سطح SIچند یکاي  A1باشد، شدت صوت در سطح

1( 53 10  

2( 63 10  

3( 54 10  

4( 64 10  

بـل دریافـت    دسـی  40متري از چشمه، صـوت را بـا بلنـدي     20اي در فاصله  کند و شنونده یک چشمه صوت در یک فضاي باز، صوت منتشر می - 157

 ه باشد، توان چشمه چند میکرووات است؟درصد توان، توسط محیط جذب شد 20کند. اگر در انتشار صوت در این فاصله  می

W
( , )

m

    12
2

3 10  

1 (60  2 (96  3 (80  4 (48  

دهیم. سپس توسط یک پمپ تخلیه، هـواي درون جعبـه را خـالی     اي روي یک اسفنج قرار می یک گوشی تلفن همراه را درون یک حباب شیشه -158

  افتد؟ س بگیریم، کدام گزینه اتفاق میکنیم. اگر در این حالت با تلفن همراه درون جعبه تما می

  شود. شود، بنابراین صدایی هم شنیده نمی ) تماس برقرار نمی2  شود. شود و صداي زنگ تلفن شنیده می ) تماس برقرار می1

  ) اظهارنظر قطعی ممکن نیست.4  شود. شود، ولی صداي زنگ تلفن شنیده نمی ) تماس برقرار می3

شود. در این حالت تـراز شـدت صـوت بـراي آن      برابر می 4/1ابر کنیم، براي یک شنونده معین، تراز شدت صوت بر 2اگر دامنه چشمه صوتی را  -159

log)رسد؟ بل می شنونده به چند دسی / )2 0 3  

1 (6  2 (15  3 (21  4 (32  
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ABو در فاصله  هم روي است، درست روبه cm60مطابق شکل دو سطح کاو که کانون هریک -160 / m 8 از هم قرار دارند. فاصله چشمه صوت و  2

  شنونده، چند متر باشد تا شنونده بیشترین شدت صوت را حس کند؟

1 (8/6  

2 (2/4 

3 (7  

4 (5  

  ره درست است؟هاي زیر هموا یک از گزینه در شکل زیر امواج تخت تابیده و بازتابیده از یک مانع تخت رسم شده است. کدام - 161

1(  2  

2(


 
2

 

3(    

4(  90  

ها را از هم تشخیص دهـد. عـرض دو پلـه     زدن نتواند پژواك کفپله قرار دارد. اگر شخص پس از  2متري از  160مطابق شکل شخصی در فاصله  -162

تواند باشد؟(سرعت صوت دام گزینه میک
m

s
  است.) 320

1 (5/16  

2 (17  

3 (15  

4 (22  

  شود؟ ها از این مجموعه خارج می کند. این پرتو پس از چند برخورد به آینه مطابق شکل زیر به مجموعه دو آینه تخت متقارن برخورد می SIپرتوي  - 163

1 (6  

2 (2  

3 (5  

4 (3  

  کند. ضریب شکست منشور چند است؟ هنگام عبور از منشور، مسیري مطابق شکل زیر را طی میپرتو نوري  -164

1 (2  

2(
2 3

3
  

3(2  

4(
3

2
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شـود.   درجه وارد شیشه می 15و قسمتی نیز با انحراف  کند تابد و قسمتی از آن بازتاب پیدا می اي می پرتو نوري از هوا به سطح یک تیغه شیشه -165

  درجه باشد، زاویه شکست چند درجه است؟ 125اگر زاویه بین پرتو بازتابش و پرتو شکست 

1 (40  2 (10  3 (15  4 (20 

اگر ضریب شکست شیشه نسبت به آب -166
9

7
و ضریب شکست الماس نسبت به شیشه 

7

3
باشد، نسبت سرعت نور در الماس نسبت به سرعت نـور   

  در آب کدام است؟

1 (3  2(
1

3
  3(

49

27
  4(

27

49
  

nبراي پرتوي نور تکفامی، در یک محیط شفاف به ضریب شکست -167 / 1  هنگـام دهد. در کدام محـیط،   از یک شکاف پراش رخ می هنگام گذر 5

  دهد؟ گذر همین پرتو از همین شکاف، پراش بارزتري رخ می

1(n /1 7    2(n  2  

3(n /1   ش ندارد.قشی در پرا) ضریب شکست محیط، ن4    3

، تـداخل  (b)و تـداخل آن بـا تـپ    (a)رونده نشان داده شده است. در هر شکل پس از بازتـاب تـپ   هایی پیش وجهاي (الف) و (ب) م در شکل -168

  ترتیب از راست به چپ چگونه است؟ هاي (الف) و (ب) به شکل

 ) سازنده، سازنده1

  ) ویرانگر، ویرانگر2

  ) سازنده، ویرانگر3

  یرانگر، سازنده) و4

fو بار دیگر با نور تکفامی با بسامد f1تکفام با بسامدنوري آزمایش یانگ را یک بار با  -169 f2 1
4

3
ایم. فاصله بین دو نوار (فریـز)   در خأل انجام داده 

  شود؟ متوالی، چند برابر می روشنِ

1 (1  2(
3

2
  3(

4

3
  4(

3

4
  

همان طول و چگالی کند. اگر تار دیگري با ا تولید میهماهنگ دوم خود ر تاري به چگالی - 170


3
هماهنگ پنجم خود را تولید کند، طول مـوج در   

  ابر طول موج در تار اول است؟تار دوم چند بر

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

نصف نیـروي   Aاست. اگر نیروي کشش طناب  Bدو برابر چگالی طناب  Aبا هم برابر و چگالی طناب  Bو  Aدر شکل زیر، سطح مقطع دو طناب  -171

برابـر   چنـد  Aب یجاد شده باشد، بسامد موج طنـا گره ا B، 3گره و در طناب  A ،5باشد و هنگام ایجاد موج ایستاده در طناب  Bکشش طناب 

  ؟است Bطناب  بسامد موج

1 (5/4  

2 (2  

3 (3  

4 (5/1  
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  است؟ نادرستکدام گزینه  -172

  یابد. ها افزایش می ) با افزایش شدت نور با بسامد مناسب، تعداد فوتوالکترون1

  اي است که بار الکتریکی آن صفر است. ) فوتون ذره2

هاي  ا بار مثبت، نور فرابنفش بتابانیم (بسامد نور بنفش از بسامد آستانه فلز کالهک الکتروسکوپ بیشتر است) فاصله ورقه) اگر به الکتروسکوپی ب3

  شود. الکتروسکوپ بیشتر می

  شوند. ها در میدان مغناطیسی و الکتریکی منحرف نمی ) فوتوالکترون4

شود از چشمه نور آبی گسیل می s40هایی که در مدت گر تعداد فوتوناست. ا eV5انرژي هر فوتون نور آبی - 173 224 باشد، توان ایـن چشـمه    10

e)چند وات است؟ / C)  191 6 10  

1 (800  2 (1600  3 (400  4 (2400  

ها برحسب بسامد پرتو فرودي به فلز مطابق شکل زیر است. اگر نـوري بـا    لکتروندر آزمایش فوتوالکتریک، نمودار بیشینه انرژي جنبشی فوتوا -174

 هاي گسیل شده چند ژول است؟ به فلز بتابد، بیشینه انرژي جنبشی فوتوالکترون nm150طول موج

  
m

(e / C , c , h eV s)
s

       19 8 151 6 10 3 10 4 10  

1( 194 10  

2(/  196 4 10 

3(/  197 2 10  

4(/  192 4 10  

  

R)ترین طول موج فوتون مربوط به رشته بالمر تقریباً چند نانومتر است؟ در اتم هیدروژن کوتاه - 175 / nm )10 01  

1 (400  2 (720  3 (270  4 (100  

  است؟ نادرستکدام گزینه  -176

  کرد. ، از اتم را توجیه مییسیل امواج الکترومغناطیس) مدل اتمی تامسون، گ1

  یابد. ) اختالف انرژي ترازها کاهش میnانرژي ( تراز) در مدل اتمی بور براي اتم هیدروژن، با افزایش شماره 2

  هاي گسیل از جو خورشید و زمین است. دهنده طول موج وفر نشانهن) خطوط فرا3

  یین پایداري اتم موفق بوده است.) مدل اتمی بور در تب4

nرازت  الکترون ،در اتم هیدروژن - 177    هاي متفاوت ممکن است گسیل شود؟ ارهاي ممکن چند نوع فوتون با انرژيار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذقر 5

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

Raاي ـ ولت باشد. انرژي آزاد شده در فعل و انفعـال هسـته     ترونمگاالک 5/931اگر انرژي معادل یکاي جرم اتمی برابر  -178 Rn He 223 219 4
88 86 2 

/ترتیب (جرم هسته اتم رادیوم، رادون و هلیم به چند ژول است؟ u223 018،/ u219 /و 009 u4   باشد.) می 003

1(/  105 975 10  2(/  155 975 10  3(/  138 9424 10  4(/  198 9424 10  
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  ....................هاي آن  و تعداد نوترون ....................هاي هسته  در یک واپاشی بتاي مثبت (پوزیترون)، تعداد نوکلئون -179

  یابد. کند ـ یک واحد کاهش می ) تغییري نمی2  یابد. کاهش می یابد ـ یک واحد ) یک واحد افزایش می1

  یابد. کند ـ یک واحد افزایش می ) تغییري نمی4  یابد. یابد ـ یک واحد افزایش می ) یک واحد افزایش می3

  ماند؟ باقی می گرم از ماده 25/1شود. پس از چند روز تنها  گرم آن متالشی می 75روز  12عمر یک ماده سه روز است و پس از  نیمه -180

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

  ))4و  3پایه دوازدهم (فصول شیمی (

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از مقایسه -181

  گرافیت : الماسدرجه سختی) آ

  الماسهاي متصل به یک اتم کربن: گرافیت ب) شمار اتم

  الماس): گرافیتپ) چگالی (جرم حجمی

  گرافیت : الماسرسانایی الکتریکیت) 

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

  است؟ نادرستمطالب زیر کدام موارد از  -182

aA) اگر افزایش دما و یا کاهش فشار، تعادل گازيآ bB د،جا کن را به طرف راست جابهb a .بوده و تعادل گرماده است  

Nواکنش ظرف حجمي ثابت ب) اگر در دما O (g) NO (g)2 4 22شود. جا می را افزایش دهیم تعادل در جهت برگشت جابه   

  دهد. درصد جرمی از مخلوط تعادلی را آمونیاك تشکیل می 28پ) در فرایند هابر در شرایط بهینه، 

/ترتیب برابر به C527و C727اگر ثابت تعادل یک واکنش گازي در دماهاي ت)  22 8 /و 10  34 6   باشد، واکنش گرماده است. 10

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

کیلوژول باشد، نسبت  381سازي رفت برابر با  کیلوژول انرژي آزاد شود و انرژي فعال 1/18یتروژن مونوکسید در واکنش زیر گرم ن 6  اگر از تجزیه -183

N)سازي رفت در این واکنش به تقریب چیست؟ سازي برگشت به انرژي فعال انرژي فعال ,O g mol )   114 16  

NO(g) N (g) O (g)2 22   

1 (2/1  2 (67/0  3( 5/1  4 (8/0  

)هستند؛ به جز: نادرستپارازایلن   هاي زیر درباره همه عبارت -184 F , C , H : g mol )   1
9 12 1  

  ) درصد جرمی کربن در این ترکیب، بیشتر از درصد جرمی کربن در بنزن است.1

  ) میانگین عدد اکسایش کربن در پارازایلن از عدد اکسایش کربن در متانول کمتر است.2

  آید. دست می مناسب، ترفتالیک اسید به  آن با یک اکسنده ) از اکسایش3

  ) اختالف جرم مولی این ترکیب با جرم مولی اوکتان برابر با عدد اتمی فلوئور است.4

  است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه م کدا -185

  لقه مشترك است.اند که در آن هر اتم کربن بین سه ح هاي شش گوشه تشکیل داده در گرافن حلقه هاي کربن اتم) 1

  اي است. روي آنها، اکسیدي از دومین عنصر گروه چهاردهم جدول دوره هاي هکند هاي سنگی و نقش ) عامل استحکام سازه2

  اتمی نیستند. هاي تک جامدهاي کوواالنسی در طبیعت قادر به تشکیل یون  هاي تجربی، عناصر اصلی سازنده ه) براساس یافت3

  شود. حالت خالص یافت میسیلیسیم در طبیعت به ) 4
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اگر تعادل -186
( )

Fe (aq)FeSCN (aq) SCN (aq)
 32

ــگ قــرمز تــیره زرد رنگ   بی رن

 وH   کـاهش و   ....................افزایش،  ....................را در آب جوش قرار دهیم

  ماند. بدون تغییر باقی می ....................

  هاي موجود در محلول ي ثابت تعادل ـ تعداد یونهاي رفت و برگشت ـ مقدار عدد ) سرعت واکنش1

  رنگ ـ سرعت واکنش رفت نسبت به تعادل اولیه ـ مقدار عددي ثابت تعادل ) شمار یون بی2

  هاي موجود در محلول هاي موجود در محلول ـ تعداد کاتیون ) شدت رنگ قرمز محلول ـ تعداد آنیون3

4(H نگ زرد محلول ـ جرم کل مخلوط تعادلیواکنش ـ شدت ر  

  کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ -187

  هاي پیوندي در اطراف اتم با جرم اتمی بیشتر، باالتر است. اسید معده، احتمال حضور الکترون  ) در مولکول سازندهآ

  کند. فضایی مولکول تغییر میاکسید به جاي اتم گوگرد، یک اتم کربن جایگزین شود، شکل  دي  ب) اگر در مولکول گوگرد

H«هاي  پ) از میان مولکول O2،SiF4،NCBr،SO3 «.سه مولکول گشتاور دوقطبی برابر با صفر دارند  

  کنند. گیري نمی اند ناقطبی هستند و در میدان الکتریکی جهت دههایی که تنها از یک نوع اتم ساخته ش مولکول  ت) همه

  ت ـب  ـ آ) 4  ت ـپ  ـ ) ب3  ب ـ آ) 2  پ ـ آ) 1

  پاسخ درست هر سه پرسش زیر در کدام گزینه بیان شده است؟ - 188

  یک تعداد اتم کربن بیشتري وجود دارد؟ هاي یکسان از الماس و گرافیت، در کدام ) در حجمآ

C«هاي  ب) از میان ترکیب H10 8،SiO2،CaCO3،CO2 وH S2 «هاي مولکولی است؟ چند ماده جزء ترکیب  

  تواند بر روي کاغذ اثر گذارد، چه ساختاري دارد؟ پ) آلوتروپی از کربن که می

  دوبعدي پ)ترکیب  2 ب)الماس ) آ) 2  دوبعدي پ)ترکیب  3 ب)الماس ) آ) 1

  بعدي سه پ)ترکیب  2 ب)گرافیت ) آ) 4  دوبعدي پ)ترکیب  3 ب)گرافیت ) آ) 3

NHاگر در واکنش تعادلی -189 (g) N (g) H (g)3 2 22 3 غلظت تعادلیNH3 برابر با
mol

/
L

0 برابـر   N2و غلظـت تعـادلی    02
mol

/
L

0 1 

  باشد. مقدار ثابت تعادل کدام است؟

1 (5/1  2 (75/1  3 (25/6  4 (75/6  

Nدر دماي معینی تعادل -190 (g) O (g) NO(g)2 2 2 دهد؟ برقرار است. با کاهش حجم ظرف چه تعداد از موارد زیر روي می  

  شود. جا می ب) تعادل در جهت برگشت جابه    کند. تغییر نمی NO آ) غلظت

  کند. ت) ثابت تعادل واکنش تغییر نمی  کند. پ) سرعت واکنش رفت تغییر نمی

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

  است؟ نادرستدر چند مورد از موارد زیر، تغییرات ذکر شده در اثر تغییرات دما  -191

NH) افزایش دما در تعادلآ (g) q N (g) H (g) 3 2 22 3 اتمی هاي دو افزایش درصد مولی مولکول  

Nب) کاهش دما در تعادل O (g) q NO (g)2 4 22اي مخلوط کاهش یافتن شدت رنگ قهوه  

Agپ) کاهش دما در تعادل O(s) q Ag(s) O (g) 2 22 4 افزایش فشار گاز موجود در ظرف  

PClت) افزایش دما در تعادل (g) Cl (g) PCl (g) q  3 2 5 کاهش مقدار عددي ثابت تعادل  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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Nمول 10در یک فرایند مقدار  -192 O (g)2 Nلیتري وارد شده است. پس از گرم شدن و برقراري تعـادل  5در یک ظرف  4 O (g) NO (g)2 4 22 

Kو mol L  Nبه غلظت موالر NO2، نسبت غلظت موالر14 O2 ها را از راست به  (گزینه هاي گازي درون ظرف کدام است؟ و مجموع مول 4

  چپ بخوانید.)

1 (4 ،10  2 (4 ،15  3 (2 ،10  4 (2 ،15  

  است؟ نادرستبطري آب، کدام گزینه   در مورد پلیمر سازنده -193

  است.استر آروماتیک  ) یک پلی1

  است. کربوکسیلیک اسید دو عاملی و یک الکل دو عاملیآن یک   سازنده) مونومرهاي 2

  هاي خود را دارند. آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول  ) مونومرهاي سازنده3

  است:صورت  این پلیمر به  ) ساختار واحد تکرارشونده4

در  ......................اتم مرکزي فاقد الکترون ناپیونـدي اسـت. از ایـن رو مولکـول      ......................ول مولک ......................، ......................در مولکول  -194

  ......................گیري  میدان الکتریکی جهت

  کند کلروفرم ـ مانند ـ کربن تترا کلرید ـ کلروفرم ـ نمی) 1

  کند ـ نمی کربن دي سولفیدکربن دي سولفید ـ برخالف ـ گوگرد دي اکسید ـ ) 2

  کند اتین ـ مانند ـ گوگرد تري اکسید ـ اتین ـ می) 3

  کند آمونیاك ـ برخالف ـ متان ـ آمونیاك ـ می) 4

  حاصل از واکنش یک مولکول اتیلن گلیکول و دو مولکول ترفتالیک اسید کدام است؟  فرمول مولکولی فرآورده -195

1(C H O18 16 8  2(C H O18 16 10  3(C H O18 14 8  4(C H O18 14 10  

q، تعادلC25یک لیتري در دماي  در یک محفظه -196 PCl (g) PCl (g) Cl (g) 5 3 2 انجام واکنش را   برقرار شده است. اگر دماي محفظه

  دهد؟ غییرات غلظت مواد موجود در واکنش را به درستی نشان مییک از نمودارهاي زیر ت کاهش دهیم، کدام

1(   2 (  

3 (  4 (  



  بندي آزمون آزمایشی جمعـ ریاضی دفترچه                                                                   »14«صفحه   
                

 محل انجام محاسبات

 
 

  ....................هاي زیر درست هستند، به جز  عبارت همه -197

  هاي کوواالنسی هستند. ترکیب وجز P  اي، اغلب عناصر دسته جدول دوره عنصر نخست 36) در میان 1

  مولکولی آنها بستگی دارد.  جوش به نوع و قدرت نیروهاي بین  د آنتالپی تبخیر و نقطهلی، مانن) رفتار فیزیکی مواد مولکو2

  هاي ناپیوندي موجود در مولکول وابسته است. طور عمده به پیوندهاي اشتراکی و جفت الکترون هاي مولکولی، به ) رفتار شیمیایی ترکیب3

  شوند. بندي می اد مولکولی دستهاکسید، جزء مو دي هاي گلوکز، استون و کربن گونه  ) همه4

  است؟ نادرستکدام مطلب  -198

  رابطه مستقیم و با شعاع آنها رابطه عکس دارد. هاي سازنده جامد یونی با بار یون آنتالپی فروپاشی شبکه یونی) 1

  ر منیزیم فلورید بیشتر از منیزیم اکسید است.آنتالپی فروپاشی شبکه بلو) 2

  دارد. CaOاز آنتالپی فروپاشی  تري اي آنتالپی فروپاشی بزرگ ورهجدول داکسید نخستین فلز واسطه در ) 3

  توان میان آنتالپی فروپاشی شبکه و نقطه ذوب جامدات یونی به طور کلی رابطه مستقیم در نظر گرفت. می) 4

A(g)نسبت به پیشرفت واکنش با توجه به نمودار تغییر انرژي -199 x(g) D(g)  ده است. کدام مطلب درست است؟که نشان داده ش  

  

aHسرعت واکنش کم و )1 E a     است. 2

/، Aمول گاز  1/0به ازاي مصرف ) 2 a kJ0   انرژي نیاز است. 1

aEیابد زیرا با افزایش دماي واکنش سرعت آن افزایش می) 3 a   شود. می  3

aقدار انرژي الزم براي انجام واکنش برابربیشترین م) 4 kJ3 و کمترین مقدار آن برابرa kJ .است  

  

  است؟ نادرستچند مورد از موارد زیر  -200

  یابد. بلور هالیدهاي دومین فلز قلیایی، با افزایش عدد اتمی هالوژن، افزایش می  ) آنتالپی فروپاشی شبکهآ

و  2392، 3001، 925طـور نـامنظم    بلور سدیم فلوئورید، آلومینیم فلوئورید، سدیم اکسید و منیزیم فلوئورید و به  هب) اگر آنتالپی فروپاشی شبک

  کیلوژول بر مول خواهد بود. 2392سدیم اکسید   مول باشد، آنتالپی فروپاشی شبکهکیلوژول بر  5480

  یابد. ذوب ترکیب آنها با یون نیترید، از باال به پایین کاهش می  ر گروه فلزات قلیایی خاکی، نقطهپ) د

  هاي یونی در حالت جامد رساناي برق نیستند. ترکیبت) 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  کدام گزینه درست است؟ -201

  دهد. هاي گرماگیر و گرماده را افزایش می افزایش دما، سرعت واکنش) 1

  ده و در مجاورت گرد روي، انفجاري است.واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن گرما) 2

  اند. ها در دماهاي پایین گرماده و سریع هاي اگزوز خودرو واکنش حذف آالینده) 3

  اي کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبدیل شود. را به اندازه aEتوان با کاربرد کاتالیزگر می) 4
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را از  KBrکیلوژول بر مـول باشـد، چنـد گـرم ترکیـب یـونی       690و  790ترتیب حدود  به KBrو NaClاي بلور هاگر آنتالپی فروپاشی شبک -202

  آن تبدیل کرد؟  سازنده هاي گازي لرید را به یونمول سدیم ک 2/0آن تولید کنیم تا با گرماي آن بتوان   هاي گازي سازنده یون

(Na , Cl / , Br , K : g mol )     123 35 5 80 39  

1 (91/39  2 (25/34  3 (25/27  4 (12/21  

  چند مورد از مطالب زیر در ارتباط با نمودارهاي زیر که مربوط به اثر دو تغییر در تعادل هابر هستند، درست است؟ -203

  

  شار بر تعادل فرآیند هابر است.) مربوط به تأثیر ف2) مربوط به تأثیر دما و نمودار (1) نمودار (آ

  دهد. دهد، اما سرعت واکنش را کاهش می ب) کاهش دما، پیشرفت واکنش هابر را افزایش می

  است. Eaت)(برگش  تر از اندازه کوچک Ea(رفت)  این واکنش، اندازه» انرژي ـ پیشرفت«توان دریافت که در نمودار  ) می1پ) با توجه به نمودار (

شود و کاهش دماي سامانه در حجم ثابت، منجر به کـاهش   جایی تعادل در جهت مصرف گرما می ت) در فرآیند هابر، افزایش حجم منجر به جابه

  شود. فشار مخلوط گازي در ظرف واکنش می

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

  چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 204

  استفاده کرد. PETتوان از پلیمرهاي سنتزي مانند  پلیمرها، می  فزایش سرعت تجزیه) براي اآ

  زیست نیست. شود و به همین دلیل تهدیدي براي سالمت محیط طور غیرمستقیم از نفت خام تولید می ، بهPETب) 

  ناپذیر است. ناپذیر هستند که بازیافت آنها اجتناب تخریب ها موادي زیست پ) پالستیک

  ها است. هاي آن ها در برابر آب و هوا، از ویژگی چگالی باال و نفوذناپذیري پالستیکت) 

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

SOتعادل -205 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  مول  6 قراردادنازSO2  مول 5وO2 در یک ظرف سر بستهL5     در دماي ثابـت حاصـل شـده

 ) واکنش کدام است؟kمول باشد، ثابت تعادل ( 10هاي موجود در ظرف هنگام تعادل برابر  . اگر مجموع شمار مولاست

1(
1

16
   2(

3

16
   3(

5

16
   4(

7

16
   

  موارد درباره مبدل کاتالیستی خودروهاي بنزینی و دیزلی درست است؟کدام  - 206

  یابند. کاهش میهاي انجام شده در هر دو مبدل اکسیدهاي نیتروژن  آ) طی واکنش

  شود. طی واکنش گرماگیر به عنصرهاي سازنده خود تجزیه می NOب) در مبدل کاتلیسیتی خودروهاي بنزینی، 

  شود. ها تولید می هاي شیمیایی مربوط به حذف آالینده اکنشنوع دو و 3پ) در هر دو مبدل، 

  ده در خودرو را به گاز نیتروژن تبدیل کرد.وژن تولید شتوان اکسیدهاي نیتر هر دو مبدل میت) با استفاده از 

  پ ـ ت) 4  آ ـ ب) 3  ب ـ پ) 2  آ ـ ت) 1
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Aاگر در واکنش -207 B C  Hکه داراي 2 kJ  kJبراي آن برابر با Eaبوده و (رفت) 80 mol است، یک کاتالیزگر مناسب استفاده  1280

  چند درصد است؟ Eaیابد، در این صورت میزان کاهش (برگشت) درصد کاهش می 40به میزان  Eaکنیم، (رفت)

1 (32  2 (56  3 (60  4 (74  

  است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -208

شود، به کمک مبدل کاتالیستی منجر بـه کـاهش رنـگ     رنگ بوده و توسط خودروها تولید می ) کاهش غلظت اکسیدي از نیتروژن که گازي بیآ

  شود. اي هواي آلوده شهرها می قهوه

هـا در صـورت اسـتفاده از     و سطح انرژي فرآورده» انرژي ـ پیشرفت واکنش «نمودار   ف سطح انرژي قلههیدروژن، اختال ب) در واکنش سوختن

  یابد. توري پالتینی نسبت به پودر روي بیشتر کاهش می

  نشانند. را را روي سطح آن میآورند و کاتالیزگر  هاي ریز درمی شهاي کاتالیستی، سرامیک را به شکل م مبدل  پ) در همه

  هاي شیمیایی صرف نظر از این که گرماده یا گرماگیر باشند. براي آغاز شدن به انرژي نیاز دارند. شواکنت) 

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

درصـد اسـت و گشـتاور دوقطبـی ایـن گـاز        ....................موضعی به تقریب برابر   کننده حس بی  ر در گاز به کار رفته در افشانهدرصد جرمی کل -209

C)صفر است. .................... ,H ,Cl / : g mol )    112 1 35 5  

  ـ برابر 52) 4  ـ برابر 55) 3  ـ مخالف 55) 2  ـ مخالف 52) 1

  است؟ نادرستمتانول   چند مورد از موارد زیر، درباره -210

  ) در دماي اتاق مایع سفیدرنگ است.آ

  هاست. ترین عنصر خانواده الکل ب) ساده

  را تولید کرد.توان از واکنش آلکن با آب آن  پ) می

  است. 3ت) عدد اکسایش کربن در آن برابر 

  توان از آن محلول سیر شده در آب تولید کرد. ث) می

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



  »17«صفحه                                                                 بندي   آزمون آزمایشی جمعـ ریاضی دفترچه  

 محل انجام محاسبات

 

    

 

     ) ـ  پایه دوازدهم) ـ  پایه دوازدهم14001400//0303//2828(( 1آزمایشی جامع  آزمونآزمونمبحث مبحث 
  

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 مطابق کنکور  فارسیفارسی

 مطابق کنکور  زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 مطابق کنکور  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 مطابق کنکور  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 مطابق کنکور  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  زیستزیست

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  زمینزمین

 مطابق کنکور  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 مطابق کنکور  شیمیشیمی

 مطابق کنکور  حسابانحسابان

 مطابق کنکور  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 مطابق کنکور  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 مطابق کنکور  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 مطابق کنکور  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 مطابق کنکور  اقتصاداقتصاد

 مطابق کنکور  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  امعهامعهجج

 مطابق کنکور  تاریخ تاریخ 

 مطابق کنکور  جغرافیاجغرافیا

 مطابق کنکور  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  روانروان
    

  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  بنديبندي  جمعجمعآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

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

  

  ارهتا شم  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

  116  101  حسابان  5

  130  117  هندسه   6

  145  131  ریاضیات گسسته  7

  180  146  فیزیک  8

  210  181  شیمی  9

  
  

   داوطلب گرامی:

 علمـی مؤسسه  گاه وبت خود، در توانید با وارد کردن مشخصااي 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. قیقی و حقوقی ممنوع میوي است و هرگونه چاپ و تکثیر براي تمامی اشخاص حـمتعلق به مؤسسه علمی آموزشی عل آزمونتمامی حقوق این 

  14001400//22//1717جمعه جمعه 

  



     »1«صفحه                                                        بندي آزمون آزمایشی جمعـ  یاضیردفترچه نامه  پاسخ

 فارسی  

  سایر ابیات: بررسیـ » 2«گزینه  -1

  شود. است که با خشم و خشونت بیان می سخنیتشر: »: الف«

  دارد.  باریکتازي: اسبی که پاهاي »: ب«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییگیرند.  به دست می قلندرانو  درویشانمنشا: عصایی که »: د«

  ها: گزینه بررسی سایرـ » 3«گزینه  - 2

  بحبوحه: میان، وسط»: 4«گزینه / ، شناخته شده معهود: معمول»: 2«گزینه / دیالق: دراز و الغر »: 1«گزینه 

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

  اژه)معنی و ترکیبی ـ  نژاد) (پایه دوازدهم ـ (طباطباییـ هیون به معناي شتر بزرگ است. » 2«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال)  (طباطبایینادرست نوشته شده است. » سپاسگزاري« واژةـ » 2«گزینه  -4

  ها: بررسی سایر گزینهـ » 1«گزینه  -5

  (خیانت، بی وفایی)ر غد»: 4« گزینۀ/  (معیار سنجش)عیار»: 3« گزینۀ/  (تندي و تیزي) سورت»: 2« گزینۀ

  وازدهم ـ درس سیزدهم ـ امال) نژاد) (پایه د (طباطبایی

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » مخاصمت« واژةـ » 4«گزینه  -6

و نـرودا  از پـابلو  » ات را نه خنده ،ا را از من بگیرهو«از سلمان هراتی، » خورشید خانۀدري به «، د مهدي شجاعیسیاز » سانتاماریا«ـ » 3«گزینه  -7

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییاست. کوب  عبدالحسین زرین ترجمۀاز آلفونس دوده و » هاي دوشنبه قصه«

  ضمیر  آیینۀ ـزنگ شرك  ــ در بیت چهارم سه تشبیه وجود دارد: رنگ بدعت » 4«گزینه  - 8

  تن خاکی همچو لنگر ـعشق  دریاي»: 3« گزینۀ/  شمشادوار ـ آبنوس شب و روز»: 2« گزینۀ / لب یاقوت ـروي خورشید»: 1« گزینۀ

  ادبی)  آرایۀـ  پایه دوازدهم ـ درس دهمنژاد) ( (طباطبایی

  »آ«آرایی  ) چشمه / واج2) مثل (1ایهام (عین/  جناس تشبیه و تلمیح / آن و آب خضر چشمۀـ چو » 2«گزینه  - 9

  آرایۀ ادبی) ترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  بررسی ابیات:ـ » 3«گزینه  -10

  استعاره: پیر منحنی استعاره از ساز چنگ »: الف«

  آمیزي: کالم خشک حس »:ب«

  شده در مصراع دوم  اول مثالی است براي اندیشۀ مطرح اسلوب معادله: مصراع»: ج«

  ایهام تناسب دارد.در معنی سیارة مشتري با کیوان و ایهام تناسب: مشتري در معنی خریدار در بیت به کار رفته »: د«

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبی(پایه دوازدهم ـ  (کتاب همراه علوي)» انّه کان ظلوماً جهوالً«تلمیح به آیۀ قرآن »: هـ«

  ها: ـ بررسی گزینه»3«گزینه  - 11

  .وب معادله واضح است. / تضاد ندارداسل»: 1«گزینۀ 

  ./ جناس تام ندارد رمه استعاره از یا»: 2«گزینۀ 

  اندوزي است. اشاره دارد که نماد مال (ع) تشبیه: گنج حسن / تلمیح: بیت به ماجراي قارون پسر عموي حضرت موسی»: 3«گزینۀ

  آمیزي ندارد. رویان است. / حس اغدار عشق اللهحسن تعلیل: علت نیفتادن سیاهی از روي کعبه آن است که د»: 4«گزینۀ 

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبیپایه دوازدهم ـ (کتاب همراه علوي) (

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ دستور) (طباطباییقید است. » کی«ـ » 2«گزینه  -12

  ها: بررسی گزینهـ » 1«گزینه  -13

  پسین) وابستۀ(هفت  مجازات سادگی عصر/  جسمیهاي  اتمجاز بزرگ نمایش/ این  نوزدهم قرن ابتداي»: 1« گزینۀ

  هسته              هسته                                    هسته                                           

  پسین) وابستۀ(شش  فرانسه جزایی نظام/  شکنجهو  زجر الغاي/  مدید هاي مدت/  تغییراتاین  روند»: 2« گزینۀ

  هسته     هسته                            هسته                       هسته                        

  پسین)   وابستۀ(پنج  خود جزایی قوانین اجراي شدت کاهش»: 3« گزینۀ

  هسته                      

  پسین) وابستۀ(چهار  بدنی تنبیه اعمال/  خود تدارکاتترین  ها / سریعکشورهاي  زندان»: 4« گزینۀ

  هسته هسته                   هسته                                                      

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



 بندي ـ آزمون آزمایشی جمع یاضیردفترچه نامه  پاسخ                                        »2«صفحه 

  ها: بررسی سایر گزینهنسبت است.  نشانۀ» جانان« واژةدر » ان«ـ » 1«گزینه  -14

  دو جزئی  خون از سر تیغ که چکیده است: ةقطرشد عمر ـ این »: 2« گزینۀ

  جمالت، فعل بر دیگر اجزا مقدم شده است.  همۀدر »: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ دستور)  (طباطباییساز است.  ربط در بیت دوم پیوند همپایه» واو»: «4« گزینۀ

  مرکب وجود دارد:   جملۀ 3ـ در بیت سوم » 3«گزینه  - 15

  تن دیگر چنین ایام را اگر صاحبدلی ـ باشد که نتوان یاف ار عاقلی ـ دریابغافل مباش 

  مرکب است.) جملۀمرکب دارد (هر مصراع یک  جملۀ 2»:  1« گزینۀ

  شود.  ساده دیده می جملۀمرکب و در مصراع دوم یک  جملۀدر مصراع اول یک »: 2« گزینۀ

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس شانزدهم ـ دستور) (طباطباییاند.  مرکب ساخته جملۀا هم جمالت بیت ب بقیۀمناداست و » اي دوست!»: «4« گزینۀ

  شود. ـ در بیت دوم حذف فعل دیده نمی» 2«گزینه  -16

  اي کمتر از گوش ماهی (هستیم.) من و گوشه»: 4« گزینۀ/ این حد هجران تا کجا (است؟) »: 3« گزینۀ/ خصومت خیزد و آزار (خیزد) »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس هجدهم ـ دستور)  باطبایی(ط

چنـد  «، باالي چند گز داري؟ (یعنی قد تو چند گز است؟) کنایه از این است که توانایی تو چه اندازه اسـت؟ و معـادل   »2«ـ در گزینه »2«گزینه  -17

  )ناییقرابت معـ  درس شانزدهم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ است. » مرده حلّاج بودن

کند که تو دنیـا را   به خداوند اشاره می» 4«مفهوم مشترك تعالی بنده و خدا شدن است اما در گزینه » 3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 4«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  ترکیبی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ اي.  خلق کرده

شکایت از فـراق  » 3«ترین کسان (برادر) است، ولی مفهوم گزینۀ  از زیان دیدن از نزدیکسخن » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در ابیات گزینه»3«گزینه  -19

  )قرابت معناییـ  درس سیزدهم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  است.

  رسد ناشی از خود ماست.  هایی که به ما می این است که آسیب» 2« گزینۀال و ؤـ مفهوم مشترك بیت س» 2«گزینه  - 20

  توانم ظلم کنم.  کنم اما به دشمن نمی من به خود ظلم می »:1« گزینۀ

  به عاشق اعتراض نکن. »: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس شانزدهم ـ قرابت معنایی)  (طباطباییکنیم.  شکایت نمی»: 4« گزینۀ

هـاي   بیت نخست بر اثرگذاري سخن حتی بر دل ـ مفهوم مشترك سه بیت پایانی، این است که کسی که عاشق نباشد زنده نیست. در» 1«گزینه  -21

  ـ قرابت معنایی)  نیایشپایه دوازدهم ـ نژاد) ( (طباطباییعشق اشاره کرده است.  بی

  ـ در بیت سوم به ارتباط ظاهر و باطن اشاره شده است. » 3«گزینه  -22

  فنا و بقا  شوي با فنا ارزشمند می»: 4« گزینۀ/  توحید  عالم یک وجود است همۀ»: 2« گزینۀ/ وادي استعتا  ترك تعلقات»: 1« گزینۀ

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

  تو هستم. خنده و زیبایی  وابستۀها این است که تن» 4« گزینۀـ مفهوم مشترك مصراع اول بیت سوال و » 4«گزینه  - 23

  شوند.  بسیاري از عاشقان رسوا می»: 3« گزینۀ/  نداشتن همدم »: 2« گزینۀ/  دلیل گرفتار رنج شدم بی»: 1« گزینۀ

  ـ قرابت معنایی)  هفدهمنژاد) (پایه دوازدهم ـ درس  (طباطبایی

  کند. بررسی سایر ابیات: و او را نابود می گذارد الم نیز اثر میبر این است که ظلم، بر ظ» د«و » ج«هاي  بیتـ تأکید »3«گزینه  -24

  معنایی)  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ قرابت (طباطباییشهرت متعلق به ظالمان است. »: ب«/ بیت  بر عاشق ظلم کردنباید »: الف«بیت 

  و بیت سؤال، زیبایی بسیار است. » 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت » 2«گزینه  - 25

  ها را احیا کنید.  ارزش»: 4« گزینۀ/ عشق معشوقم.  شرمندة»: 3« گزینۀ/ ارزش بود.  کارهاي دنیا بی همۀ»: 1« گزینۀ

 ـ قرابت معنایی)  ترکیبیپایه دوازدهم ـ نژاد) ( (طباطبایی

  زبان عربی

هـاي   یعتقد: معتقد است (رد گزینه») / 3«و » 1«هاي  نهشود. (رد گزی مند می هاي علمی عالقه ـ یرغب فی المجاالت العلمیۀ: به زمینه» 4«گزینه  -26

  )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي( »)2«ترین کارها (رد گزینه  بخش أمتع األعمال: لذت») / 3« و »2«

کبـار: بزرگـان   ») / 2«د (رد گزینه کن یجهر: آشکار می») / 1«من أحد: از کسی، احدي (رد گزینه ») / 3«ـ التقی: پرهیزگار (رد گزینه » 4«گزینه  - 27

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

إذا کَثرُ غال: هنگامی که زیاد شود گران ») / 2«إذا کَثرُ: هنگامی که زیاد شود (شد) (رد گزینه ») / 1«ـ کلّ شیء: هر چیزي (رد گزینه » 3«گزینه  -28

  )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 4« و» 2«هاي  شود (رد گزینه می

أنکـر  ») / 4«المدن: شهرها (رد گزینه ») / 2«نَشأ: پرورش یافت (رد گزینه ») / 2«ـ هناك مفکّر: یک دانشمند وجود دارد (رد گزینه » 3«گزینه  -29

  )پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 4«و » 1«هاي  النبی إنکار الکافرین: مانند کافران پیامبر را انکار کرد (رد گزینه

  »)  2«کبده: جگرش، کبدش (رد گزینه ») / 4«و » 2«هاي  ) / الزیت: روغن (رد گزینه»4«و  »1«شود (رد گزینه  ـ یصاد: شکار می» 3«گزینه  -30

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

) / عاش فی ظروف »4«و  »3« ،»1«هاي  / لَم یدرس إلّا: فقط ... درس خواند، درس نخواند مگر ... (رد گزینه») 1«ـ صار: شد (رد گزینه » 2«گزینه  -31

  )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 4«و » 1«هاي  قاسیۀٍ: در شرایط سختی زندگی کرد (رد گزینه
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شخصـاً  » 2«در گزینه ») / 3«یسلّمه: آن را تحویل دهد (رد گزینه ») / 4«د گزینه صدیقه: دوستش (ر») / 2«ـ من: هرکس (رد گزینه » 1«گزینه  - 32

  )پایه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) (پورمهدي(، مفعول مطلق ترجمه نشده است. »4«و » 2«هاي  اضافه است. در گزینه

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

  آشکار براي شما بودند.  ندشمیک به راستی کافران »: 2«گزینه 

  متحد بودید تا غیرخدا را نپرستید. »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) شود، مگر دانش  هر چیزي با انفاق کم می»: 4«گزینه 

  )درس سوم و چهارم ـ ترجمهدوازدهم ـ پایه ) (پورمهدي(کند.  داند، ادعا می ـ فرومایه در همه آنچه که از آن چیزي نمی» 2«گزینه  -34

هـاي   شرایط سختشان: ظروفهم الصعبۀ، أوضاعهم القاسـیۀ (رد گزینـه  ») / 4«و » 1«هاي  ـ انسان شایسته: اإلنسان الجدیر (رد گزینه» 3«گزینه  -35

  )درس چهارم ـ تعریبپایه دوازدهم ـ ) (مهديپور(») 4«و » 2«هاي  کند: یساعد مساعدة المحسنین (رد گزینه مانند نیکوکاران یاري می») / 4«و » 1«

  درك متن:

هاست. از جمله این کارها شناخت آرزوها و رویاهایمان و همچنین اهـدافی   اولین گام در تغییر زندگی اهمیت دادن به کارهاي مهم و توجه به آن

است که بدانیم که به دست آوردن زندگی سعادتمند براي  هاست و مهم آن مان قرار دادیم و تالش در پی به خوبی انجام دادن آن که براي زندگی

ها  ماند، زیرا بدن با گذشت سال نیاز دارد، زیرا سالمتی همیشه باقی نمی سالمانسان به تأمل در زندگی اخالقی و ارتقاي آن و همچنین به زندگی 

  گیرد.  در معرض تغییرات جسمی مختلف و همچنین روحی و عاطفی قرار می

به تغذیه جسم و ذهن با هم است و آن براي تشکیل یک زندگی متعادل است کـه متناسـب بـا تغییـرات      توجههاي اکید در این زمینه  هاز توصی

شود. و شایان ذکر است که انجام تمرینات ورزشی مفید به فرد براي زندگی با سـالمت و سـعادت    جسمی است که با گذر زمان برایش حاصل می

  کند.  و فکري یاري میبیشتري در بخش جسمی 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -36

  کند.   هاي بدنی فقط به جسم کمک می ورزش»: 1«گزینه 

  یابد.  سالمتی در زندگی تا زمانی که انسان بخواهد ادامه می»: 2«گزینه 

  افتد.  تغییرات جسمی و روحی و عاطفی تنها در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می»: 3«گزینه 

  اولین قدم در تشکیل زندگی سعادتمند پرداخته است. تفاوت قائل شود به خود و غیر (مهم) آنهرکس بتواند بین کارهاي مهم »: 4«گزینه 

   ) (درك متن)99(سراسري تجربی ـ 

  ها:  دهیم؟ ترجمه گزینه مان را براي رسیدن به تعادل تغییر می ـ چگونه زندگی» 2«گزینه  -37

  کند.  ورزشی که از سالمتی بدن محافظت میبا انجام تمرینات »: 1«گزینه 

  با قرار گرفتن در معرض تغییرات در برابر امور و حوادث و چیزها»: 2«گزینه 

  ها از آن با توجه به بخش ذهنی و تالش براي خارج کردن پستی»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)99تجربی ـ (سراسري کند.  ها حفاظت می با تغذیه بدن با مواد الزمی که از سالمت بدن»: 4«گزینه 

  ها:  کند. ترجمه گزینه ه ما کمک مییم چه چیزي بخواهیم به سعادت در زندگی دست یاب ـ هنگامی که می» 1«گزینه  -38

  توجه بسیار به امور اخالقی و بهداشتی»: 1«گزینه 

  ان به مرور زمان و تأثیرش بر ما مجهکم بودن تو»: 2«گزینه 

  کند.  رویاهایمان هر چیزي را برایمان تضمین میتکیه بر آرزوها و »: 3«گزینه 

  ) (درك متن)99(سراسري تجربی ـ کند.  کند زیرا سعادت را تضمین می نیاز می سالمتی جسمی ما را از هر چیزي بی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  - 39

  اثر سالمتی در شناخت آرزوها»: 4«گزینه /  دگی سالمت و اثر آنزن»: 3«گزینه /  هاي مفید  ورزش»: 2«گزینه /  زندگی سعادتمند»: 1«گزینه 

  ) (درك متن)99(سراسري تجربی ـ 

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

  تعرُّض»تعریض«ره مصد»: 1«گزینه 

  »ت و تکرار ر«فاه الزائدان حر»ي ت«حروفه الزائدة »: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ) (99(سراسري تجربی ـ للغائب للمخاطب»: 4«گزینه 

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

  »س ع د« » س ا د«ۀ حروفه األصلی»: 2«گزینه 

  ائبۀللغللمخاطب »: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ) (99(سراسري تجربی ـ حرف زائد حرفان زائدان»: 4«گزینه 
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  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -42

  خبره االعتناءخبره خطوة »: 2«گزینه 

  ة نکرمعرفۀ »: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ) (99(سراسري تجربی ـ ۀ من األعداد الترتیبیۀ من األعداد األصلی»: 4«گزینه 

  گذاري) دروس سوم و چهارم ـ حرکت وازدهم ـپایه د(پورمهدي) ( تُرسلَهاعت / تَرسلَهاستَطـ استطاعت » 1«گزینه  -43

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  زند.  رساند و ضرر نمی رسان: او کسی است که به ما سود می آسیب»: 1«گزینه 

  چیزي براي ما ناگهان اتفاق افتاد پا:جاي »: 2«گزینه 

  بیدار ماند: در طول شب نخوابید  »: 3«گزینه 

  دروس سوم و چهارم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (نیاز کرد و هیچ نیازي براي او نیست.  بی افزود: او را»: 4«گزینه 

  ها:  متضاد است. بررسی سایر گزینه» ضاقت: تنگ شد«با » اتّسعت: فراخ شد«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -45

  پیشرفت کرد / عصیان کرد »: 1«گزینه 

  دهد کند / تغییر می محدود می»: 2«گزینه 

  دروس سوم و چهارم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (گردباد / پایتخت »: 3«گزینه 

 مفعول مطلق هستند. » خراجاًإاً و یۀ، تصدیقنتغ«ها  ـ در این گزینه مفعول مطلق نیامده اما در سایر گزینه» 1«گزینه  -46

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

منـه   مسـتثنی » رقـۀ شیء، األصدقاء و األف«ها  منه محذوف است. در سایر گزینه این گزینه اسلوب حصر آمده، بنابراین مستثنی ـ در» 4«گزینه  -47

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

  مدحاًآمده: » 4«ي بگردیم که در گزینه را خواستند، یعنی به دنبال مفعول مطلق تأکید» تأکید روي فعل«ـ هرگاه در یک سؤال از ما » 4«گزینه  - 48

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

کـلّ، أحـد و   «هـا   منه هم حذف شده که ایجاد حصر کرده است. در سایر گزینـه  آمده و مستثنی ادر این گزینه فعل منفی همراه إلّ ـ» 2«گزینه  -49

  درس چهارم ـ قواعد)  ازدهم ـپایه دو  (پورمهدي) (منه هستند.  مستثنی» أقرباء

خواهد که در آن مفعول مطلق  اي را می کند، مفعول مطلق نوعی است، اما سؤال از ما گزینه از مصدري که نوع فعل را بیان می ـ منظور» 4«گزینه  -50

» رؤیـۀ «قـش حـال را دارد و صـفت    ن» باکیاً«مفعول مطلق تأکیدي است و » رؤیۀً«، »4«در گزینه  است.» 4«نوعی نیامده که قطعاً پاسخ گزینه 

  ـ تعجباً کثیراً ـ ابتعاد المسلمین  إلهیۀً ها مفعول مطلق نوعی داریم: مساعدةً در سایر گزینه هم نیست.» رؤیۀ«جنس  نیست چرا که هم

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

  دین و زندگی

ها انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مردم در انجـام ایـن    امعه از این بیماريترین راه اصالح و معالجه ج ـ مهم» 4«گزینه  - 51

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) کنند. شوند و در تمام سطوح جامعه نفوذ می تر می تر و محکم وظیفه کوتاهی کنند گناهان اجتماعی قوي

سومین روش دعـوت، جـدال اسـت و بـه     » وجادلهم بالتی هی احسن ۀالحسـن  ۀالموعظو  ۀبالحکمیل ربک ادع الی سب«ـ مطابق با آیه » 3«گزینه  - 52

  )دهمدرس پایه دوازدهم ـ ) (آقاصالح( »عقالنی و منطقی دین اسالم اشاره دارد.ترسیم چهره «مسئولیت 

المی در قرون اولیه، در امور مربوط به بهداشت و سـالمت  گرایی این بود که در تمدن اس هاي توجه به خردورزي و عقل ـ یکی از نشانه» 1«گزینه  -53

  ها: رد سایر گزینه وضع مسلمانان بسیار درخشان بود.

  باشد نه معیار توجه به خردورزي. مربوط به معیار احیاي منزلت زن می»: 4«و » 2«گزینه 

  )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  یسینا باعث توجه اروپاییان به تفکر فلسفی بود نه علم پزشک آثار ابن»: 3«گزینه 

، به منظور پیشگیري از خطرات هشدارهایی داده اسـت  استگر حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان  خداوند نصحیتاز آنجایی که ـ » 2«گزینه  -54

دوست داشتن یا نداشتن مـردم.   کند نه تا مردم قبل از گرفتار شدن، آن خطرات را بشناسند. در این راستا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می

دارید و آن براي شما بد اسـت و   دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می و بسا چیزي را خوش نمی«... فرماید:  قرآن کریم می

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( » دانید. داند و شما نمی خدا می

  :ـ موارد درست» 3«گزینه  -55

  جایز هاي مذهبی و ملی در جشنشرکت »: ب«

  مستحب و در مواردي واجب کفاییهاي اینترنتی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی ایجاد پایگاه»: پ«

  :موارد نادرست

  واجب کفاییهاي سینمایی به منظور گسترش فرهنگ اسالمی تولید، توزیع و تبلیغ فیلم»: ت«

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم) جایزهاي فرهنگی ت موسیقی براي اجراي برنامهاستفاده از آال»: الف«
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قل هـل  «رساند  رد و دانش را میی را شکست که این معیار توجه به خگرای هاي دائمی رسول خدا (ص) سد جاهلیت و خرافه ـ تشویق» 2«گزینه  -56

رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن  »یعلمون انما یتذکر اولوا االلباب. یستوي الذین یعلمون و الذین ال

  » فی ذلک الیات لقوم یتفکرون ان حمۀو ر دةو من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مو«پدید آورد. 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)آقاصالح(

ـ اگر مصرف کاالهاي خارجی سبب وابستگی شود واجب است از خرید آن خودداري گردد. مجموعه افراد جامعه بایـد بـا پیـروي از    » 2«گزینه  -57

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم) رند.ازمنکر روابط اقتصادي را سالم نگه دا معروف و نهی پیامبر اکرم (ص) و امربه

دهد. بـه همـین    وشو می کند و آن را شست هاست. توبه گناهان را از قلب خارج می ـ گناه، آلودگی است و توبه، پاك شدن از آلودگی» 3«گزینه  -58

 »القلوب و تغسل الذنوب التوبۀ تطهر«فرمایند:  گویند: امام علی (ع) در این باره می جهت این عمل را پیرایش یا تخلیه می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح( .از پیامبر (ص) است نه امام علی (ع)» التائب من الذنب کمن ال ذنب له«دقت شود که روایت 

الکتـاب و المیـزان   لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم «ـ این فرمایش رسول خدا (ص) بیانگر معیار عدالت محوري است که آیه » 4«گزینه  - 59

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم) آن است. بیانگر» لیقوم الناس بالقسط

هر گونـه نگرانـی نسـبت بـه     » اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوان«ـ مطابق با این آیه تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او » 3«گزینه  -60

 :ها سایر گزینهبررسی  برد. آینده را از بین می

  هاي غیر قابل توصیف  اشاره نشده است. در این آیه به نعمت»: 1«گزینه 

  هستند نه کافر ظالماند،  کسانی که زندگی خود را بر لبه پرتگاه بنا کرده»: 2«گزینه 

  درس هشتم) ) (پایه دوازدهم ـآقاصالح( فرو افتادن در آتش دوزخ تابع و معلول (نه متبوع) زندگی بر لبه پرتگاه است.»: 4«گزینه 

زدگی در تمدن جدید مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد شد که به دلیـل آنکـه برآمـده از     هاي اخالقی در پی علم ـ به دلیل ظهور بحران» 3«گزینه  -61

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس دهم) اند. اي جز سردرگمی براي بشر تشنه امروز نداشته هاي وحیانی نیستند نتیجه آموزه

شـد. رهبـران کلیسـا ازدواج را امـري      ـ پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره هر موضوعی ضروري بود و مخالفت با آن کفر تلقی می» 3«گزینه  -62

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دهم)آقاصالح( کردند. دنیایی و پست تلقی می

فامـا  «کماالت و مدارج معنوي اسـت. در عبـارت   ـ گام اول براي حرکت به سمت رشد و کمال، اندیشه و تفکر است. گام دوم کسب » 3«گزینه  -63

یهدیهم الیه صراطاً مستقیماً: ایشان «خوانیم  است. در ادامه آیه می» اعتصموا به«و گام دوم » آمنوا باهللا«گام اول » الذین آمنوا باهللا و اعتصموا به

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) »را به سوي خود به راهی راست هدایت کند.

هاي خانه کعبه را باال بردند و بناي یک جامعه توحیدي را گذاشتند، نه تنها بـراي   ـ وقتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل (ع) پایه» 2«زینه گ -64

  ولیتباشند که این مسئله به مسـئ  دهنده راه توحید و اسالم خود دعا کردند بلکه از خداوند خواستند ذریه و نوادگانی به آنان عطا کند که ادامه

  و دهم)) (پایه دوازدهم ـ درس نهم آقاصالح( ...»لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها  و من آیاته ان خلق«اشاره دارد. ا در حوزه خانواده م

  است. خدا پذیري و حاکمیت والیت والیت پایه دستورات الهی ـ بناي نظام اجتماعی بر» 1«گزینه  -65

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم) عدالت محوري بودن امکان رشد براي همگان فراهم

  هاي دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد و نقد رهبران کلیسا شروع شد. ـ با آشنایی تمدن اروپا به تمدن اسالمی، کتاب» 3«گزینه  -66

  هاي اروپا مربوط به آثار و نتایج ظهور تمدن دوم اروپاست. کم شدن اتحاد در سرزمینهاي اخالقی و حا دقت شود که نگارش کتاب

  )) (پایه دوازدهم ـ درس دهمآقاصالح( 

هاي دنیاي کنـونی ضـرورت یابـد، فـراهم کـردن       بندوباري هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی ـ اگر ورزش و بازي» 4«گزینه  -67

  نماید. (مستحب است.) مند می جمعی انسان را از پاداش اخروي بهره هاي دسته ها و ورزش قدم شدن در بازي پیش ایی است.امکانات آن واجب کف

  )(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم 

ـ  وي گناه میبه س» گناه کن و بعد توبه کن«ـ شیطان ابتدا انسان را با این وعده که » 3«گزینه  - 68 شـد از رحمـت الهـی    وده کشاند و وقتی که او آل

  در حالی که: ام پذیرفته نیست. گوید که کار از کار گذشته است و دیگر توبه در این حالت انسان به خود می سازد. مأیوسش می

  )فتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( »پرستی بازآ بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ / گر کافر و گبر و بت«

حق خداوند حق اطاعت و بندگی اوست یعنی انسان   ترین توبه، جبران حقوق الهی و حقوق مردم است. مهم یلـ یکی از مراحل تکمی» 2«گزینه  -69

کار تالش خود را کرده و  هاي ترك شده را به تدریج قضا کند. البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببیند که شخص توبه عبادت

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) کند. بقیه موارد را خود جبران نموده و او را عفو مینتوانسته همه گناهان را جران کند 

  آمده است. » ان اهللا یحب التوابین و یحب المتطهرین«شود. توبه از گناهان در آیه  ـ تزکیه نفس با توبه از گناهان آغاز می» 3«گزینه  -70

  )) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم و هشتمآقاصالح(

در مـورد  قـرآن  » نیست تا رستگار شـوید  اهللامعبودي جز «اي مردم بگویید : «گفت در ابتداي دعوت به مردم میـ رسول اکرم (ص) » 1«ه گزین -71

 ...»من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون «... فرماید:   معیار توحید و یکتاپرستی می

  اصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)(ن

کسی که باز گردد (توبه کند) و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد خداوند گناهان آنان را به حسـنات تبـدیل   «فرماید:  ـ خداوند می» 4«گزینه  - 72

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح( »کند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. می
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»: و ال تقربو الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیالً«خوانیم:  دن زنا بازگشتی به دوران جاهلیت است. در قرآن کریم درباره زنا میـ رایج ش» 3«گزینه  -73

  درس هشتم) ـ(ناصري) (پایه دوازدهم  لی بسیار زشت و راهی ناپسند است.به زنا  نزدیک نشوید قطعاً آن عم

به سوي تمدن اسالمی را آغـاز  هاي یک جامعه دینی را بنا نهاد و حرکت  و کمک یاران خود پایه ـ رسول خدا (ص) با هجرت به مدینه» 3«گزینه  -74

  درس نهم )پایه دوازدهم ـ ) (آقاصالح( کرد.

لقـد ارسـلنا رسـلنا    «ترین عوامل استحکام نظام اسالمی اسـت و آیـه    ـ تالش براي کاهش فقر و توسعه عدالت در همه ابعاد از مهم» 3«گزینه  -75

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم و دهم) بیانگر آن است.» نات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسطبالبی

  زبان انگلیسی  

  ـ » 4«گزینه  -76

  آمدم.  داشتم، براي دیدنت می الف: اگر آدرس تو را می

  ب: اوه، حق با توست. تو آدرسم را نداري.  

داشتم مقصود او این است کـه در حـال حاضـر     گوید اگر آدرس تو را می رواقعی اشاره دارد. وقتی نفر اول میتوضیح: شرطی نوع دوم به حال غی

   درس دوم ـ گرامر)پایه دوازدهم ـ (معتمدي) (را انتخاب کنیم. » 4«آدرست را ندارم. پس باید گزینه 

  خورده بودند.   ـ وقتی به مهمانی رسیدم، سایر مهمانان همگی قبالً شامشان را» 1«گزینه  -77

(رسیدن) یک فعـل الزم   arriveنادرست است. فعل » 2«شود. پس گزینه  به زمان گذشته مربوط می (had eaten)توضیح: زمان گذشته کامل 

شود  دار محسوب نمی گیرد و عملی ادامه هم نادرست است. رسیدن به جایی در یک لحظه صورت می» 4«است و حالت مجهول ندارد پس گزینه 

  درس سوم ـ گرامر)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (را انتخاب کنیم. » 1«باید گزینه  پس

  ـ تو باید پی ببري که چقدر باید به آن کارگران بابت رنگ زدن آپارتمانت بپردازي. » 1«گزینه  -78

شده است  sthو در واقع جایگزین کند  از مبلغ سؤال می how much. در این جمله (pay sb sth)باشد  داراي دو مفعول می payتوضیح: فعل 

]به صورت how muchپس ساختار جمله بعد از  pay sb]    اعل ف     یعنی)you must pay those workersفاقـد  » 3«آیـد. گزینـه    ) می

ید فعل آن نباید به فـرم  هم نادرست است چون زمانی که فاعل در ابتداي جمله بیا» 2«باشد پس نادرست است. گزینه  ) میyouفاعل (در اینجا 

به انتهاي آن اضافه شود چون زمانی که جمله با مفعول مستقیم مجهـول   toشود که حرف اضافه  در صورتی صحیح می» 4«مجهول باشد. گزینه 

  رود. مثال:  کار می ) بهfor(یا  toشود بین فعل و مفعول غیرمستقیم حرف اضافه  می

the workers.  toy. Some money must be paid You must pay the workers some mone  

  بیاوریم:  some money ،how muchحال فرض کنید به جاي 

the workers? toHow much must be paid  
  درس سوم ـ گرامر)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (

  ؟ترسید میوابستگی به دیگران ـ آیا چشم براه سالخوردگی هستید یا این که از ضعف جسمانی، زوال حافظه و » 3«گزینه  - 79

  ) تقاضا کردن4  ) ترسیدن از3  ) جایگزین کردن2  ) تجدید کردن، تمدید کردن1

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

  براي گذرنامه همه مدارکت را به دقت آماده کنی.  درخواست دادنـ تو باید قبل از » 4«گزینه  -80

  ) درخواست دادن  4  ) تأمین کردن3  ) دریافت کردن2  ) تحویل دادن1

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

  .کاهش دهدـ رضا بیمار است و دکتر به او توصیه کرده است که میزان چربی را در غذایش » 3«گزینه  -81

  ) نابود کردن4  ) کاهش دادن3  ) آماده کردن / شدن2  نادیده گرفتن) 1

  درس سوم ـ واژگان)  ازدهم ـپایه دو) (94تجربی ـ سراسري (

  امکانات موجود در این کالج نفع خواهند برد.  از طیف گسترده جامعهـ کل » 2«گزینه  -82

1زیست ) محیط، محیط4  ) کاربرد، درخواست3  ) جامعه، اجتماع2  ) محیط، جو  

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

  اً در زمینه دارو و پوشاك را به همه نیازمندان داده است. مخصوص کمکـ سازمان خیریه وعده » 2«گزینه  -83

  ) مسئله، موضوع4  ) سرنخ، نشانه3  ) کمک2  ) اقدام، عمل  1

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

  .  ها قدرت عضالنی بیشتري دارند به این دلیل که آن عمدتاًدوند،  تر از زنان می ـ مردان معموالً سریع» 3«گزینه  - 84

  ) فورا4ً  ) عمدتا3ً  اي ) بطور غیرمنتظره2  ) لزوما1ً

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

  استثنایی تولید نمایند. جذر و مدهايکنند تا  ـ هنگامی که خورشید و ماه در یک امتداد قرار دارند، با هم کار می» 4«گزینه  -85

  ا) جذر و مده4  ) سوختها3  ها ) حاشیه2  ) منابع1

  درس سوم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (
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  بندي شده است.  ماده مخدر در هستی طبقه اعتیادآورترینآور است و به عنوان  ـ نیکوتین موجود در سیگار به شدت زیان» 1«گزینه  - 86

  ) قابل حمل4  )گوارشی3  ) منفعل2  ) اعتیادآور1

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

  جراحت جدي در حوادث رانندگی را کاهش خواهد داد.   احتمالـ افراد کمی با این واقعیت مخالف هستند که استفاده از کمربند ایمنی » 1« گزینه - 87

  ) تجارت 4  ) مؤلفه 3  ) معلولیت2  ) احتمال  1

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

  ترجمه کلوزتست:

صـدا مخصـوص سـاخته     جـاذب هایی از جنس مـواد   . دیوارها و سقف آزمایشگاه که با بلوكیافتها  مایشگاهدر آز توان تنها میسکوت کامل را 

یا پنبه بـه ضـخامت شـش فـوت      پرهایی از جنس  هاي البراتوار را الیه پوش است که کف اند، بیش از سه فوت ضخامت دارند و این درحالی شده

ماننـد و مـواد گونـاگونی را مـورد      باشد، با این حال دانشمندان در چنین مکانی می دردناكر تواند بسیا دهند. سکوت آزمایشگاه می تشکیل می

  (معتمدي) . اند پدید آمدهتر و کم هیاهوتر  دهند که به منظور بدل ساختن دنیا به مکانی آرام آزمایش قرار می

در  only، »4«شود. در گزینه  کند بلکه پیدا می وت پیدا نمیچون سک») 4«و » 2«هاي  ـ توضیح: جمله داده شده مجهول است (گزینه» 2«گزینه  -88

  (کلوزتست) . foundبیاید یا بعد از  isکار نرفته است. یا باید بعد از  محل درستی به

  ـ » 4«گزینه  -89

  ) جذب کردن4  ) مصرف کردن  3  ) تقاضا کردن 2  ) تبدیل کردن1

  (کلوزتست) 

  ـ » 4«گزینه  - 90

  ) پر4  ن) ریسما3  سنگ ) زغال2  ) مفصل1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -91

  ) جادویی4  ) تدریجی3  ) شیمیایی2  ) دردناك1

  (کلوزتست) 

  ـ » 3«گزینه  -92

  ) جایگزین کردن4  ) پدید آوردن، توسعه دادن3  ) زیرنظر گرفتن2  ) تمدید کردن1

  (کلوزتست) 

  : 1 ترجمه متن

هایی که به انقـالب   نویسنده و متفکري است که در قرن هجدهم و طی سالترین  ) بزرگ1694ـ   1778» (فرانسوا ماري آروئه«ولتر اسم مستعار 

او عمري طوالنی داشت و هرگز از نوشتن درباره حـق آزاد بـودن و آزاد اندیشـیدن     کرد. ) منجر گردید در فرانسه زندگی می1789ـ 99فرانسه (

کرد. او همچنین به کلیسا که به تصور او آزادي عقیده را مجـاز   می یک فرد دست برنداشت. او به دولت به خاطر ظلم کردن به زندگی افراد حمله

ساخت و کمک کرد تا راه براي انقـالب فرانسـه    کرد خاطر نشان می اي را که در آن زندگی می هاي جامعه شد. او تمام ضعف ور می شمرد حمله نمی

عی لوس لگراند در پاریس حضور یافت و در آنجا عشق ورزیدن به ادبیـات  فرانسوا ماري آروئه در پاریس به دنیا آمد. او در کالج یسوهموار شود. 

نوشت دردسر داشت.  ها مطلب می کرد و درباره آن و تئاتر را فرا گرفت. او طرفدار انجمن پاریسین شد اما همیشه با افراد مقتدري که مسخره می

 1718نام ادیـپ در سـال    اش به نامه شد. او به دنبال موفقیت اولین نمایش زندانی» باستیل«سالگی از پاریس تبعید گردید و سپس در  24قبل از 

دید که در آن نسـبت   اي را می او به عنوان یک تبعیدي در انگلستان زندگی کرد. او جامعه 1729تا  1726از سال نام ولتر را براي خودش برگزید. 

  سیار بیشتر براي نظرها و عقاید دیگران وجود داشت. ه او در فرانسه دیده بود، آزادي بسیار بیشتر و تحمل ببه آنچ

را که نقطه عطفی در تاریخ تفکر بـود  » هاي فلسفی نامه« 1734اش را متوجه تاریخ و فلسفه کرد و در سال  وقتی ولتر به فرانسه بازگشت، عالقه

ی و مذهبی مشکل پیدا کـرد و بـه کـاخ ییالقـی یکـی از      منتشر کرد. این اثر صریح چنان آشوبی به راه انداخت که او بار دیگر با مقامات سیاس

کـرد،   کـه مطالعـه مـی    سال با مادام دوشاتله زندگی کـرد درحـالی   15واقع در منطقه شامپاین فرار کرد. در آنجا به مدت » سیره«دوستانش در 

    )90هنر ـ  (سراسريکرد.  نوشت و هر از گاهی در اروپا سفر می می

  زندگی و آثار ولتر براي متن چیست؟ ـ بهترین عنوان» 2«گزینه  - 93

  ) ظهور یک انقالب1

  ) زندگی سیاسی دشوار ولتر3

  هاي ولتر بر فرانسه و انگلستان ) تأثیرات ایده4

  (درك مطلب) 

  او انقالب فرانسه را تجربه کرد. یک از موارد زیر درباره ولتر صحیح نیست؟ ـ کدام» 3«گزینه  -94

  رد.اش فوت ک ) او در دهه هشتاد سالگی1

  ) او با دولت زمان خود مخالف بود.2

  داد.   زیست اهمیت می اي که در آن می ) او به جامعه4

  (درك مطلب)
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  آن اثر در اوایل قرن هجدهم نوشته شد. ـ کدام مورد درباره اولین اثرش براي تئاتر صحیح است؟» 1«گزینه  - 95

   اي بود که مورد استقبال مردم قرار نگرفت. نامه ) آن اثر نمایش2

  نام باستیل نوشته شد.  ) آن اثر در جایی به3

  نفوذ برخی افراد مقتدر آن اثر در هیچ تئاتري به روي صحنه نرفت. ) به دلیل 4

  (درك مطلب)

  اشاره دارد.  مردمبه  سیزدهمدر سطر  othersـ کلمه » 1«گزینه  -96

  ) آزادي و تحمل 4  ) جوامع3  ) نظرها2

  (درك مطلب)

  : 2ترجمه متن 

ساعت در روز  18و  17خوابند ـ یک نوزاد بین   اب با توجه به سن و حتی بین افراد مختلف خیلی تفاوت دارد. نوزادان بیشتر از همه میمیزان خو

و  REMکند. هر دو نوع خـواب   هاي حرکت چشم در طول خواب) سپري می (مدت زمان REMخوابد و تقریباً نیمی از این زمان را در خواب  می

NREM درصد  20خوابند و حدود  ساعت در روز می 12و  10ها بین  سالگی، بچه 5یابند و تا  یرسریع چشم) با باال رفتن سن کاهش می(حرکات غ

رسد که یک شخص بالغ جوان معمولی براي داشتن عملکرد خوب در طول ساعات بیـداري   گذرانند. به نظر می می REMاز آن زمان را در خواب 

 9که سایر افراد بـه بـیش از    خوابند درحالی ساعت در شب می 7یا  6هر شب نیاز دارد. با این حال، برخی افراد تنها خواب در ساعت  8به حدود 

گذراننـد و خوابشـان    مـی  NREMشان در رفته است. سالمندان وقت کمتري را در خـواب عمیـق    ساعت نیاز دارند تا احساس کنند خستگی

  شود.   تر قطع می راحت

اندازه جانور و سطح رشدش به هنگام تولد بستگی دارد. به نظـر   کند و این امر به همچنین در میان حیوانات مختلف فرق می REMمیزان خواب 

سـپري   REMگذارد ـ حیوانات کوچک عموماً زمان بیشتري را در خـواب    کند تأثیر می رسد که اندازه یک جانور بر نوع خوابی که تجربه می می

شوند که قادر نیستند از خودشان مراقبت کنند و یا براي کمک بـه خودشـان    د ساریق و انسان که در شرایطی متولد میکنند. حیواناتی مانن می

توانند شکار کنند، غـذا بخورنـد، خـود را گـرم نگـه دارنـد و از        اسب که مدت کمی پس از تولد میکاري انجام دهند، نسبت به حیواناتی مانند 

هایی که نسبتاً نارس به دنیا  رسند، آن بیشتري دارند. حتی زمانی که حیوانات به سن بلوغ می REMنوزاد خواب خودشان دفاع کنند؛ به عنوان 

  کنند.  سپري می REMآیند نسبت به جانورانی که هنگام تولد رشد یافته هستند همچنان مدت بیشتري را در خواب  می

  )90(سراسري خارج از کشور ـ 

  ساعت 5/8حدود  برد؟ به سر می REMمتولد شده چه مدتی در خواب  ـ یک نوزاد تازه» 3«گزینه  - 97

  ) نصف روز1

  ساعت 6) حدود 2

  ساعت  18و  17) بین 4

  (درك مطلب)

  ساعت متغیر است. 9تا  6بین جویان کالج احتماالً نیاز دارند  ـ طبق متن، تعداد ساعات خوابی که دانش» 3«گزینه  -98

  ساعت است 8) دقیقاً 1

  بیشتر استساعت یا  8) 2

  دهند بستگی دارد یی که انجام می) به کارها4

  (درك مطلب)

  هستند.   سالمندانشوند  هایی که در طول خوابشان احتماالً بیشتر بیدار می کند که آن ـ این متن بیان می» 4«گزینه  -99

  ساله 5هاي  ) بچه1

  ) بزرگساالن2

    ) نوزادان3

  (درك مطلب)

  در حیوانات REMعوامل تأثیرگذار بر خواب  کند؟ باره چه موضوعی بحث میعمدتاً در 3ـ پاراگراف » 1«گزینه  - 100

  ها و حیوانات ) مقایسه میان خواب انسان2

  ) تأثیر اندازه یک حیوان بر الگوهاي خوابش  3

   REMها هنگام تولد و میزان خواب  ) ارتباط میان سطح رشد حیوانات و انسان4

  (درك مطلب)
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  حسابان

 ـ »3«گزینه  -101

h

h h

f (x) f (x h)
lim x f (x)

h(h )

f (x h) f (x)
lim lim x f (x)

h h

f (x) x f (x) f (x) x f ( )



 

 
 



  
   



            

2 2
4

1

2
4

1

4
2 4 3 4

3



 
  

  (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ تعریف مشتق) (نصیري)

 ـ »2«گزینه  -102

x

y gof (x) f (x) y f (x)g (f (x)) f (x)f (x)

y ( ) f ( )g f ( ) f ( )f ( ) g ( ) ( )

y ( ) ( )



       

          

       

3 2

1 2 2

3

1 1 1 3 1 1 3 5 3 5 3

1 3 3 9 25 225 9 216

   

  (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ مشتق ترکیب) (نصیري)

 ـ »2«گزینه  - 103

x
(x )f (x) xf (x) ((x )f (x)) ((x ) )

x

(x x ) (xf (x))

          


   

2 2 2

2

2

2 2 2 2
2

2

  

  ه دوم)مشتق ـ مشتق مرتبپایه دوازدهم ـ ( (نصیري)

xبرايـ  »4«گزینه  -104  xعبارت4 x2   شود.مثبت است پس تابع به صورت زیر خالصه می 3

| x | x
f (x)

x x x

 
 

  
2

3 4

3 27 4
   

xاین تابع در    پیوسته است زیرا: 4

x
f (x) lim f(x)


 

4
1   

xاین تابع در  fاي دارد زیرا اي گوشهنقطه 4 ( ) f ( )  4 x، همچنـین در  4  fاي دارد. پـس تـابع  نقطـه گوشـه   3 (x)   در نقـاط( , )4 1 

)و , )3  اي تابعدر نتیجه عرض نقاط گوشهاي دارد و نقاط گوشهf (x ) 2 1   برابر است با: 2

y y       1 22 1 2 4 2 2 2   

  اي)نقطه گوشهـ  مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهماست.  6ها برابر مجموع عرض

 ـ »3«گزینه  - 105

cos x
y y

sin x sin x


  

2

1 2 2

2 2
   

sin xsin x sin xcos xcos x
y

sin x

  
   

2

4

2 2 2 2 2 2 2 2
2

2
   

sin x cos x
y

sin x

y( )

sin
y y

y ( )




  

 
  


  

 
  



2 2

3

2 2 2
4

2

1
1

4
52

4 1
4

4 1

   

  مشتق ـ مشتق مرتبه دوم)پایه دوازدهم ـ ( (نصیري)

 ـ »1«گزینه  -106

q q
p

p q q q

(q ) q
p p ( ) /

(q ) (q )


    



   
      

 2 2

1 1 1 2 2

2 2 2

2 2 2 4 4
7 0 16

252 2

   

  اي)آهنگ لحظهـ  مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)



 بندي       آزمون آزمایشی جمعـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ                »                                                                                                                    10«صفحه 

ـ چون »2«گزینه  - 107
1

4
fطول اکسترمم نسبی تابع  (x)  است و همچنینf (x) درx 

1

4
fپذیر است پس مشتق  ( ) 

1

4
 .است  

x
f (x) x a( x )

x

f ( ) a( ) a a

   

        

2
2

1 1 1 1 1 3 2

4 2 2 4 2 4 3


   

f ( ) a( )       
1 2 3

1 2 1 2 1
2 3 2

   

  اکسترمم نسبی)ـ  کاربرد مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)

 ـ »3«گزینه  -108

h r

r

V r h V r ( r) ( r r )

V ( r r ) r

 



        

      

62 2 2 3

2

6 6

12 3 4



   

  بهینه سازي)ـ  کاربرد مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)

fمفهوم این سوال این است که باید تابعـ  »1«گزینه  -109 (x) :تابع ثابت باشد، پس  

m m
m k

k k

      
   

    

1 1 2
1

1 1
   

  نقطه بحرانی)ـ  کاربرد مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)

fتابعـ  »2«گزینه  -110 (x) کنیمرا تعیین عالمت می  

f (x) (x )(x )(x )( x ) (x ) (x )( x )

x

f (x)

         

 

    

21 4 1 3 7 1 4 3 7

7
1 4

3

  

   

xدر fتابع 
7

3
xماکزیمم نسبی و در   fمینیمم نسبی دارد. دقت کنید کـه  4  درx  xدر fتغییـر عالمـت نـداده اسـت پـس       1  1 

  اکسترمم نسبی)ـ  کاربرد مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهم اکسترمم نسبی ندارد.

p(x)رانی تابعپذیر باشد، نقاط بحمشتق p(x)و q(x)نکته: ـ  »4«گزینه  -111 | q(x) (pq)از حل دو معادله  | , q(x)    آید.دست میه ب  

xنقاط بحرانی تابع  | x |2   برابر است با: 4

x x    2 4 2   

(x(x )) (x x) x x           2 3 2 2
4 4 3 4

3
     

}پس مجموعه نقاط بحرانی , , } 
2

2 1
3

  باشد.می 

f ( ) , f ( ) | | , f ( )
 

         
2 2 4 2 8 16

2 4 1 3
3 33 3 3 3 3

   

  اکسترمم مطلق)ـ  کاربرد مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهم است. 3پس بیشترین مقدار تابع برابر

xمشتق تابع درـ » 2«  گزینه -112  است، پس: صفر  

y x x x a a        3 23 12 12    

x ،(xاي به طول ر نقطهتابع د )  روي محورx ي عطف افقی دارد. پس در این نقطه نقطهy دهد. تغییر عالمت می  

x

y x x ( x x ) ( x )(x )
x




              




2 2
2

9 24 12 3 3 8 4 3 3 2 2 2

3

  

xو توضیحات فوق با توجه به شکل  2چون تابع از ست.جواب ا( , )2  داریم: ،گذرد می 

 b b      12 32 24 4  
  نمودار شناسی)ـ  کاربرد مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)
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 ـ» 3«  گزینه -113

( )

b
b a ( )

a

f ( ) a b a b a b

a a a , b

f (x) ax bx x x f ( )


   

           


      


      

1

2 2

1 3 1
3

1 2 2 1

1 3
3 1

2 2

3 3
3 2 3 1

2 2

  

  عطف و تقعر)ـ  کاربرد مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)

 ـ »1«گزینه  - 114

x
y x x x y x x y x x

y x ( x ) x

         

          

8 5
32 2 2 23 3

2
3 23

8
9 20 9 20 9 40

3

8 5
9 40 40 1 1

3 3





   

fنقطه عطف با طول مثبت برابر یک پس عرض آن  ( )  1   عطف)ـ  کاربرد مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهم باشد.می 11

fـ اگر »2«گزینه  -115  توان نمودار تقریبیگاه میرا تعیین عالمت کنیم آنf (x) .را رسم کرد  

x a b c

f (x)

f (x) f (a) f (b) f (c)

      

   

   

fنمودار تقریبی  (x) نمودار شناسی)ـ  کاربرد مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهم است. به صورت  

 ـ »1«گزینه  - 116

x

x

a
lim f (x) a

x d ( ) d d





       

       
6

1 1 3
3

3 3 6 18 

   

x b b
f (x) , f ( ) b

x

x ( x ) x
f (x)

x (x ) x

f (x) f (x)
(x ) (x ) (x )

x x

 
      

 

     
  

  

 
     

  

    

2 2 3

3 1 1
6

3 18 3 18 3

3 6 3 2 2

3 18 3 6 6

6 2 8 16

6 6 6

6 6







  

  تابع هموگرافیک) ـ کاربرد مشتقـ  (پایه دوازدهم (نصیري)

  هندسه

 کنیم: ـ ابتدا معادله را استاندارد می» 4«گزینه  -117

(x x) y (x x ) y (x ) (y ) (x ) (y )

(x ) (y )

                    

    

2 2 2 2

2

9 3 3
4 3 8 1 4 3 8 1 9 4 8 1 4 8 1

4 2 2

3
2 1

2

  

  توان نوشت: اکنون می

k

F

h a





   

3

2

1 1
1

2 2

  

  در نتیجه:

  
3 1

2
2 2

  هاي کانون مجموع مؤلفه

 فصل دوم ـ درس سوم ـ سهمی) پایه دوازدهم ـ (هویدي) (
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  آید: ـ به سهمی مقابل نگاه کنید (توجه کنید که این سهمی لزوماً سهمی طرح شده در مسئله نیست) به دست می» 2«نه گزی -118

                                           SMNS a a a ( )    21
4 2 1

2
  

  است، پس: a2تا خط هادي برابر Fاز طرف دیگر فاصله 

                      a a  2 2 1  

  توان نوشت: ) می1اکنون بنابر رابطه (

                  SMNS   2 1 2  

  صل دوم ـ درس سوم ـ سهمی) ف پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

MFدانیم کنیم. می ـ از نمادگذاري شکل زیر استفاده می» 1«گزینه  -119 b وA F a C  الزاویه . در مثلث قائمA F M :بنابر قضیه فیثاغورس ،  

                          MA MF FA (a c) ( )     2 2 2 26 1  

aبنابر فرض مسئله 2 bو 10 2 a، یعنی8  bو 5    ، در نتیجه:4

      c a b    2 2 25 16 3  

  آید: ) به دست می1اکنون از رابطه (

      MA    16 64 80 4 5  

  وم ـ درس سوم ـ بیضی) فصل د پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

)Aگیریم نقطه ـ با توجه به فرض نتیجه می» 4«گزینه  -120 , )2 )Bطر بزرگ و نقطهیک سر ق 14 , )7   یک سر قطر کوچک بیضی است، بنابراین: 1

  

                a OA ,b OB   13 5  

  در نتیجه:

       c a b    2 2 2 213 5 12  

  هاي بیضی به صورت زیر هستند: بنابراین کانون

      F ,F   
  

2 2 2 2

1 12 13 1 12 11
  

  صل دوم ـ درس سوم ـ بیضی) ف پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

  نامیم: می Cآوریم و آن را  به دست می Bرا نسبت به  Aـ ابتدا قرینه » 2«گزینه  -121

                                                   
A C

B C B A ( , , ) ( , , ) ( , , )


         2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 5
2

  

  توان نوشت: اکنون می

                                                                  ( )     2 23 5 9 25   هاxاز محور  Cفاصله 34

  اول ـ مختصات نقطه در فضا) فصل سوم ـ درس  پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

aـ ابتدا بردار» 3«گزینه  -122 b2 3


  آوریم: را به دست می 

a b ( , , ) ( , , ) ( , , )       2 3 2 4 2 1 3 1 3 5 5 2


  

  آید: اکنون به دست می

| a b | ( )      2 2 22 3 5 5 2 54 3 6


  

 و اندازه بردار)  فصل سوم ـ درس اول ـ بردار پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

|ـ توجه کنید که» 4«گزینه  -123 b | a | a | b  راستاي نیمساز زاویه بین دو بردارa  وb دهـد، پـس زاویـه بـردار      را نشان میa  و| b | a | b | a 

برابر


12
  است. 

  
 اي نیمساز) فصل سوم ـ درس اول ـ بردار ـ راست پایه دوازدهم ـ(هویدي) (
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aـ عبارت» 3«گزینه  -124 ( b a) 3 کنیم: را ساده می  

a ( b a) a b a a a b | a | ( )         23 3 3 1  

|آید به دست می a |   1 1 2   توان نوشت: ) می1. اکنون بنابر رابطه (2

a ( b a) ( )          23 3 3 2 9 4 13  

  سوم ـ درس دوم ـ ضرب داخلی)فصل  پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

  است؛ یعنی: 3و  1کنیم. بنابر فرض مسئله طول دو قطر برابر  ـ از نمادگذاري شکل زیر استفاده می» 2«گزینه  -125

(| a b | ,| a b | )   3 |)یا  1 a b | ,| a b | )   1 3  

|دانیم می a b | | a b | a b    2 2   ، در نتیجه:4

      

a b
a b

a b
a b

  
  

 
    

1 9 4
2

ا   ی  
2

9 1 4

  

 ـ اتحادها در ضرب داخلی)  فصل سوم ـ درس دوم ـ ضرب داخلی پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

uـ دو بردار» 2«گزینه  -126 ( , , ) 1 2 vو 3 (x, y, z) دهیم: را در نامساوي کوشی شوارتز قرار می  

| u v | | u || v | | x y z | x y z x y z            2 2 2 2 2 22 3 14 28 14  

(x y z ) x y z       
. ــوان  2  می رســانیم2به ت 2 2 2 2 2 228 14 56  

xیعنی کمترین مقدار y z 2 2   وم ـ نامساوي کوشی شوارتز)فصل سوم ـ درس د پایه دوازدهم ـ(هویدي) (است.  56برابر  2

aـ فرض کنید» 2«گزینه  -127


aتصویر 


bروي بردار 


|اسـت. چـون    a | 14


|و بنـابر فـرض    a |  14


|. اکنـون از برابـري   a | | a |
 

نتیجـه   

aگیریم می || b


  ، در نتیجه:

mm n

n

 
   

  

52 1 2

81 2 3
  

  آید: در نهایت به دست می

m n ( )     5 8 3  

 ائم بردار بر بردار دیگر) فصل سوم ـ درس دوم ـ تصویر ق پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

  نویسیم: ـ ابتدا می» 3«گزینه  -128

i j k

(m, ,m) ( ,m, ) m m m i mj (m )k

m

      2 22 3 2 3 6

3





  

|چون (m, ,m) ( ,m, ) | 2 3 35:پس ،  

m
m

m m (m ) m m (m )( m )
mm

    
              

    

2
ــوان  2به ت  4 2 2 2 4 2 2 2

2 مــی رســانیم.

1
1

9 6 35 2 3 1 1 2 1 2
2 1

2


 


  

  دوم ـ ضرب خارجی ـ محاسبه)فصل سوم ـ درس  پایه دوازدهم ـه علوي) ((کتاب همراآید.  به دست می mیعنی چهار مقدار براي 

aزاویه بین دو بردار ـ اگر» 1«گزینه  -129


bو 


  توان نوشت: باشد، می 

| a b | | a || b | sin | a || b | | a || b |         
1

4 4 4 8
2

      
  

  آید: در نهایت به دست می

a b | a || b |cos ( )       

8

3
8 4 3

2

  


  

 ها)  م ـ ضرب خارجی ـ ویژگیفصل سوم ـ درس دو پایه دوازدهم ـ(کتاب همراه علوي) (
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aاالضالع تولید شده روي دو بردار ـ مساحت متوازي» 3«گزینه  - 130 b 3


aو  b2 5


  آید: به صورت زیر به دست می 

 
OO

S | (a b) ( a b) | | a a a b b a b b | | a b a b | | a b | | a b |                    3 2 5 2 5 6 15 5 6
                  

  

|مقدار a b |


  آوریم: را به دست می 

i j k

a b i j k | a b |         1 2 3 2 5 4 3 5

2 1

  



  

  آید: در نهایت به دست می

S | a b |   3 5


  

 دوم ـ کاربرد ضرب خارجی)  فصل سوم ـ درس پایه دوازدهم ـ(کتاب همراه علوي) (

  ریاضیات گسسته

گر گراف شکل داده شده است که از دو سر هر یال حداقل یکی را داشته باشد، در نتیجه  جموعه احاطهبه شرطی یک م Dـ مجموعه » 3«گزینه  -131

از
 
 
 

8

6
هاي شش عضـوي کـه دو سـر     گر نیستند (مجموعه هاي گراف فقط فقط چهار مجموعه شش عضوي احاطه مجموعه شش عضوي از رأس 

 ین پاسخ برابر است با:یکی از چهار یال را ندارد)، بنابرا

 
    

 

8
4 28 4 24

6
  

 گر) وم ـ درس دوم ـ احاطهفصل د پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

کند، پس در این گراف هر رأس ، هر رأس خودش و تمام رئوس مجاورش را احاطه میفدانیم در هر گرا ـ می» 3«گزینه  -132 3 1 رأس را احاطه  4

  گري)  وم ـ درس دوم ـ احاطهفصل دپایه دوازدهم ـ اب همراه علوي) ((کتکند.  می

  گر مینیمال با بیشترین تعداد عضو است. ـ مجموعه زیر یک مجموعه احاطه» 4«گزینه  - 133

  

                  {a,b,c,d,e,f ,g,h}  

  

  شود. توجه کنید که با حذف هر رأس دیگر آن رأس خودش احاطه نمی

  گر مینیمال)  دوم ـ احاطه فصل دوم ـ درس دوازدهم ـ پایه(هویدي) (

گر مینیمم این گـراف   هاي احاطه گر مینیمم است، پس تعداد مجموعه هر رأس به تنهایی یک مجموعه احاطه pkـ در هر گراف کامل» 2«گزینه  -134

  است. 6برابر  k6مجموعه در گراف است، بنابراین تعداد pها یعنی  برابر تعداد رأس

 گر مینیمم) رس دوم ـ احاطهفصل دوم ـ د پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

هـاي   مجموعـه  {a,d}و {a,c}،{a,b}هـاي  را با یکی از رئوس مثلث سمت راست انتخاب کنیم؛ یعنی مجموعه aـ کافی است رأس » 2«گزینه  - 135

گـر دو عضـوي    تواند یک مجموعـه احاطـه   نمی eو  fهاي  با هریک از رأس aهستند. توجه کنید که انتخاب رأس  aگر مینیمم شامل رأس  احاطه

  گر مینیمم)  رس دوم ـ احاطهفصل دوم ـ د پایه دوازدهم ـ(کتاب همراه علوي) (کند. ایجاد 

D[x]گر گراف باشد، همواره مجموعه احاطه Dیکی از رئوس یک گراف باشد و  xـ توجه کنید که اگر » 3«گزینه  -136 N    به بیان دیگر بـراي .

شـود. در   احاطه نمی xگر باشد، چون در غیر این صورت رأس  و رئوس مجاور آن حداقل یک عضو باید در مجموعه احاطه xاز بین  xاحاطه شدن 

N[b]گراف داده شده چون {h,g,d}گر)  وم ـ درس دوم ـ احاطه(هویدي) (فصل د گر با این مجموعه عضو مشترك دارد. ، پس هر مجموعه احاطه 

  کنیم: بندي می ـ مسأله را دسته» 1«گزینه  - 137

  باشد. 5دسته اول: فقط هزارگان برابر 

 1ها تتعداد حال39 9 9 9  

  باشد. 5دسته دوم: فقط صدگان برابر 

  28 8ها تعداد حالت9 1 9 9  

هاي هریک از این دو دسته هم مانند دسته دوم  باشد. تعداد حالت 5باشد یا فقط یکان برابر  5دسته سوم و چهارم: فقط دهگان برابر 

برابر 28   ها برابر است با: است. در نهایت تعداد کل حالت 9

( )       3 2 2 29 3 8 9 9 9 3 8 9 33  

 س اول ـ یادآوري ترکیبات) فصل سوم ـ در پایه دوازدهم ـ(هویدي) (
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  کنیم: بندي می ـ براي محاسبه تعداد عددهاي سه رقمی حالت» 4«گزینه  -138

!

!

( ) , , !

( ) , ,

( ) , ,

( ) , , !

( ) , , !

( ) , ,

( ) , ,

 





  






3
 هر مورد

2

1 1 3 7 3 6

2 1 1 3

3 1 1 7

4 3 3 1 3
6 18

5 3 3 7 2

6 7 7 1

7 7 7 3

  

راین تعداد کل عددها برابربناب 6 18   رس اول ـ جایگشت با تکرار)فصل سوم ـ د پایه دوازدهم ـ(کتاب همراه علوي) (است.  24

  گیریم: را در یک دسته در نظر می tanـ ابتدا دو عبارت » 2«گزینه  -139

tan tan i i n e r o l  

  مانده و این دو دسته است. وف باقیهاي حر ها برابر تعداد جایگشت تعداد حالت

!

! !

9

2 2
  

  به دو مطلب در این سؤال دقت بفرمایید:

  ظاهر شود. tanایم واژه  کنار هم باشند، بلکه خواسته tanدر این سؤال نگفته است حروف کلمه ـ 1

  س اول ـ جایگشت با تکرار) فصل سوم ـ در پایه دوازدهم ـ(هویدي) (آید.  هم عضو تکراري به حساب می tanو tanدر شمارش پاشخ دو دستهـ 2

  هاي نوشته شده: هاي معادله زیر با شرط ام در نظر بگیریم، پاسخ این سؤال معادل است با تعداد جوابiهاي نفر  را تعداد گل ixـ اگر» 1«گزینه  -140

x x x x   1 2 3 4 15  

x , x , x , x   1 2 3 41 2 3 4  

  هاي این معادله برابر است با: تعداد جواب

( )        
    

   

15 4 1 1 2 3 4 8
56

4 1 3
  

 عادله خطی با ضرایب واحد) فصل سوم ـ درس اول ـ م پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

mها را به فرمixـ هریک از» 3«گزینه  - 141 ni i5   توان نوشت: گیریم. می در نظر می 11

m n m n m n m n m m m m n n n n
x x x x

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

1 2 3 4 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11  

  هاي صحیح و نامنفی دستگاه زیر است: ها برابر تعداد جواب بنابراین تعداد جواب

m m m m

n n n n

   


   

1 2 3 4

1 2 3 4

1

3
  

  هاي معادله داده شده برابر است با: بنابراین تعداد جواب

   
      

   

4 6
4 20 80

3 3
  

 ) فصل سوم ـ درس اول ـ معادله خطی با ضرایب واحد پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

اند، بنابراین براي انتخاب دو خانه با عددهاي برابر، ابتدا  خانه ظاهر شده 6دقیقاً در  6تا  1هریک از عددهاي  6ـ در مربع التین مرتبه » 3«گزینه  -142

  کنیم، در نتیجه پاسخ برابر است با: نه شامل این عدد را انتخاب میکنیم، سپس دو خا عدد را انتخاب می 6یکی از 

 
    
 

6
6 6 15 90

2
  

 ـ درس اول ـ مربع التین) فصل سوم پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

nکتاب درسی را ببینیـد) اگـر   67ـ بنابر متن کتاب درسی (مسئله » 3«گزینه  -143 , , 1 2 وجـود دارد و   nعامـد از مرتبـه   ، دو مربـع التـین مت  6

nبراي , , 1 2   ل ـ دو مربع التین متعامد)فصل سوم ـ درس او پایه دوازدهم ـ(هویدي) (وجود ندارد.  nدو مربع التین متعامد از مرتبه  6
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بنـامیم. تعـداد    Cرا  6یر بـر  پـذ  و اعـداد بخـش   Bرا  5پذیر بر  ، اعداد بخشAپذیرند  بخش 4ـ مجموعه اعدادي که بر » 2«گزینه  -144

Aعضوهاي B C    توان نوشت: جواب است. می  

| A B C | | S | | A B C | (| A | | B | | C | | A B | | A C | | B C | | A B C |)            350          

([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]) ( )                
350 350 350 350 350 350 350

350 350 87 70 58 17 29 11 5 187
4 5 6 20 12 30 60

  

  م ـ اصل شمول و عدم شمول) فصل سوم ـ درس دو پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

برابر 12هاي گراف کامل مرتبه  ـ تعداد یال» 3«گزینه  -145
 

 
 

12
66

2
اند. چون یال با هفت رنگ، رنگ شده 66است، پس   66 7 ، پـس طبـق   9

اصل النه کبوتري حداقل 9 1 یال همرنگ وجود دارد. در ضمن چون 10 66 7 رنـگ  اي رنگ کنیم کـه هـر    ها را به گونه توانیم یال ، می10

  است. 10یال همرنگ وجود داشته باشد، برابر  kکه همواره  طوري به kترین عدد  حداکثر در ده یال به کار رود، پس بزرگ

 رس دوم ـ اصل النه کبوتر) فصل سوم ـ د پایه دوازدهم ـ(هویدي) (

 فیزیک

ـ در امواج طولی، راستاي ارتعاش ذرات و انتشار موج یکسان است و در امواج عرضی راستاي ارتعاش ذرات و انتشار موج بر هم عمود  »1« گزینه -146

   مفاهیم موج) سوم ـ فصلپایه دوازدهم ـ ( )جیرودي(ها طبق متن کتاب درسی درست است.  باشد، باقی گزینه می

  ـ  »3« گزینه -147

cm cm    4 24 6 

f f f Hz        2 4 2 2  

v V m
v /

f s
     

6
0 12

100 2
  

  مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

،Mـ مکان اولیه نقطه  »2« گزینه -148
A

x  
2

بوده و جهت حرکتش از 
A

2
  به سمت نقطه تعادل است. 

  
  با توجه به شکل داریم:

T T
t  

10 5

12 6
  

A
A A  

7
4

2 2
  

   مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »1« گزینه -149

x
t

v / /
t t t /

v


 

        3
 عرضی     طولــی

 عرضی    

0 5 0 5
2 5 10

200
  

m
v

v v s
         3

 عرضی    
 عرضی     عرضی    

1 1 1 5 1 1
5 10 100

200 1000 200 100
  

   مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »3« گزینه - 150

/ m / m

   0 2 0 8

4
  

vT / T T / s     0 8 2 0 4  

/کنیم که بازه صفر تا بررسی می s0   چه کسري از دوره است: 9

t / T T
t T

T /


     

0 9 9
2

0 4 4 4
  

گردد و در باز می Aبه جاي خود یعنی T2در مدت Mذره 
T

4
  که در این نقطه داراي بیشترین تندي است. رسد میبعدي به حالت تعادل  

T
m

m
v A v /

/ s


 

     

2
8 2

0 4
100 0 4

  

   مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(
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  ـ  »4« گزینه -151

AF m
v v /

s/



  
      

     3 4 2 1

2 1 1 10
1 25

86 4 10 2 10 64 10 8 10
  

  مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

طول موج کمتر، بسامد و کوانتوم انرژي بیشتري دارد و تندي انتشار تمام امواج الکترومغنـاطیس در خـأل    AMنسبت به  FMـ موج  »1« گزینه -152

   امواج الکترومغناطیس) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(یکسان است. 

  است. zدر جهت منفی محور ، جهت پیشروي موج یـ با توجه به قاعده دست راست براي امواج الکترومغناطیس »2« گزینه - 153

 
  امواج الکترومغناطیس) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ حرکت موج یک حرکت یکنواخت با سرعت ثابت است. »3« گزینه -154

x v t t t s / ms            3 8 4150 10 3 10 5 10 0 5  

   امواج الکترومغناطیس) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »4« گزینه - 155

r
log( )

r
   1 2

2 1
2

10  

r r r r
log( ) / log / log log log log r m

r r r r
             

   
273 47 10 1 3 1 0 3 10 2 20 20 20

19 19 19 19
  

   صوت) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »3« گزینه -156

W
I

P W Wm
I I I

A m mW
I

m




   




 
  


           


  



6
6

1 2
6 6 6 5

1 2 2 26
6

2 2

180 10
60 10

3
60 10 20 10 40 10 4 10

180 10
20 10

9

  

   صوت) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »1« گزینه - 157

I I I W
log log I

I m


 

       4 8
12 12 2

10 40 10 10 10
10 10

  

A r

r m

P
I P IA P W

A

   


         
24 8 6

20
10 4 3 400 48 10  

  درصد توان چشمه صوت است، از این رو: 80متري چشمه،  20ان توسط محیط جذب شده است، بنابراین توان در درصد تو 20در طول مسیر انتشار 

P / P P   6
 چشمه     چشمه    

4
0 8 48 10

5
 

P W W       6 6
 چشمه    

5
48 10 60 10 600

4
  

  )صوت سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

شود، اما صـوت مـوجی مکـانیکی بـوده و در خـأل منتشـر        قرار میشوند، پس تماس بر در خأل منتشر می یـ امواج الکترومغناطیس »3« گزینه -158

   صوت و امواج الکترومغناطیس) سوم ـ (فصل )جیرودي(شود.  شود، پس صداي زنگ تلفن شنیده نمی نمی

  ـ  »3« گزینه -159

I A
log log( ) log / dB

I A
       2 2 2 2

2 1
1 1

10 10 10 2 20 0 3 6  

/ / dB dB         1 1 1 1
10

1 4 0 4 6 6 15
4

  

/ dB   2 1 4 15 21  

   صوت) سوم ـ فصل وازدهم ـپایه د( )جیرودي(



 بندي       آزمون آزمایشی جمعـ ریاضی دفترچه نامه پاسخ                »                                                                                                                    18«صفحه 

  کنند، پس داریم: هاي کاو قرار گیرند، بیشترین شدت را حس می سطحـ اگر چشمه صوت و شنونده هر دو در کانون هریک از  »3« گزینه -160

 
   بازتاب) چهارم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  هاي موج بر پرتوي موج عمود است. دانیم جبهه ـ می »1« گزینه - 161

 
:           90 90 180 2 360 داریم ABCDدر چهارضلعی 2 360مجموع زوایاي داخلی چهارضلعی 

   چهارم ـ بازتاب) فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ثانیه باشد، دو صدا از هم قابل تشخیص نخواهد بود: 1/0ـ اگر فاصله زمانی دو صدا کمتر از  »3« گزینه -162

x x
t , t

v v

   
 1 2

 هوا هوا

160 160 160 160
 

x
t / t t / x m       2 1

2
0 1 0 1 16

320
  

   بازتاب) چهارم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  شود. ها از مجموعه خارج می برخورد با آینه 3ـ با توجه به شکل، پرتو پس از  »4« گزینه -163

 
   چهارم ـ بازتاب) فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »2« گزینه -164

  

n sin n sin n sin sin n n              1 1 2 2 2 2 2
3 2 2 3

60 1 90 1
2 33

  

   شکست) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  توان نوشت: است، می 125ـ با توجه به اینکه زاویه تابش و بازتابش با هم برابر است و زاویه بین پرتو بازتابش و شکست »4« گزینه -165

 

( )
  

               
151 2

1 2 2 2 2125 180 15 125 180   .عمود خطصفحه سمت راست  : با توجه به زاویه نیم20

   چهارم ـ شکست) فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(
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  ـ » 2«گزینه  -166

vvv

vvv
      

ــه الماس      آب شیش

ــه الماس      آب  شیش

9 7 1
3

7 3 3

n v

n v

vn

vn


  





  


ــه آب شیش

آب ــه  شیش

ــه  الماس      شیش

لماس      ــه ا  شیش

9

7

7

3

  

  دوازدهم ـ فصل چهارم ـ شکست) یه) (پایرودي(ج

ـ هرچه ضریب شکست محیطی کمتر باشد، طول موج در آن محیط بلندتر است» 3«گزینه  -167
n

( )
n





2 1

1 2

و با همان شکاف، پـراش بـارزتري رخ    

  )پراش و شکست(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ دهد.  می

  کنیم: را در هر شکل رسم می )aب (ـ ابتدا نقش موج بازتا» 4«گزینه  -168

 
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ تداخل امواج)

  ـ » 4«گزینه  -169

fv

f f


    



2 تندي نــور در خــأل ثابــت اســت 1

1 2

3

4
  

  
  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ تداخل امواج)

  هماهنگ آن بستگی دارد. ي ـ طول موج در تار مرتعش به طول تار و شماره» 1«گزینه  - 170

n

L
L

/
Ln


    


5

2

2
2 5 0 4

2

2

  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ امواج ایستاده)

  ـ » 4«گزینه  -171

AA A A

n A AA A A A A A AA
nBB B BB B B B B BB

B B B

Fn v v
Af L f v v f v/ /

n v vf f v v f vF
L / A

  

  


            



 

5 1 4

3 1 2

4 1
2 3 31 12 0 1 2 3 1 5

2 2 2 2

12 2 0 15

  

  (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ امواج ایستاده)(جیرودي) 

شود، پس امکان دارد در میدان  ها داراي بار منفی هستند و از طرف میدان مغناطیسی و الکتریکی به آنها نیرو وارد می ـ فوتوالکترون» 4«گزینه  -172

  )فیزیک اتمیـ  پنجم) (پایه دوازدهم ـ فصل (جیروديها طبق متن کتاب درسی درست است.  مغناطیسی و الکتریکی منحرف شوند. باقی گزینه

دانیم ـ می» 1«گزینه  - 173
J

eV
/ 


 191 6 10

  ، پس داریم:

E / J     19 195 1 6 10 8 10  

E nhf ( ) J      22 19 3
ر    و ن  4 10 8 10 32 10  

E
P W

t


  

332 10
800

40
  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ فیزیک اتمی)
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maxKـ طبق رابطه» 4«گزینه  -174 hf W   ر شیب خط این نمودار برابh باشد، بنابراین: می   

        
c

f Hz
8

15
9

3 10
2 10

150 10


   
 

  

                     m

/

K
h /

( / )

19
15 19

15
346 4 10

12 10
4 10 1 6 10

3 5 2 10


 



 
     

 
شیب 

m m

/

/ / K K / J15 34 19 19

199 6 10

1 5 10 6 4 10 12 10 2 4 10  



           

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ فیزیک اتمی)

  ـ » 1«گزینه  - 175

R( ) ( ) nm
n n

       
  2 2 2

1 1 1 1 1 1 1
400

100 2
  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ فیزیک اتمی)

ها طبق مـتن   هاي جذب شده توسط عناصر موجود در جو خورشید و زمین است، باقی گزینه دهنده طول موج فر نشانوهنـ خطوط فرا» 3«گزینه  -176

  )تمیپنجم ـ فیزیک ا(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل باشد.  کتاب درسی درست می

  ـ » 3«گزینه  - 177

  

  (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل پنجم ـ فیزیک اتمی)حالت وجود دارد.  10هاي تکراري در مجموع  مطابق شکل با حذف گزاره

  ـ » 3«گزینه  -178

R R Ha n e
m m (m m ) m / ( / / ) m / / / u             223 018 219 009 4 003 223 018 223 012 0 006  

E / / / Mev / / / J19 6 130 006 931 5 5 589 5 589 1 6 10 10 8 9424 10           

  اي) (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل ششم ـ فیزیک هسته

  شود: ـ در واپاشی بتاي مثبت یک پروتون به نوترون و پوزیترون تبدیل می» 4«گزینه  -179

A A
Z ZX Y e 1

1 1


     

N)ها بنابراین مجموع نوکلئون P A)  شود. هاي هسته اضافه می کند، اما یک واحد به تعداد نوترون تغییر نمی  

  )اي ک هستهفیزیـ  ششم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  کند. عمر را طی می روز چهار نیمه 12باشد، ماده در  عمر ماده که سه روز می ـ با توجه به نیمه» 2«گزینه  -180

m
mm gm    

ل   ک  
ل   ک ل    ک ل    ک  

15
75 80

16 16
 m متالشی شده

m m
m   

ل   ک ل    ک  

4 162
مانده باقی

n

m
m  

ل   ک  

2
  مانده باقی

n
/ n  

80
1 25 6

2
  

/روز) تنها 18عمر ( نیمه 6پس از  g1   )اي ششم ـ فیزیک هسته(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل ماند.  از ماده باقی می 25

  شیمی

  ) ت و الماسترکیبی از مقایسه گرافی ـ سوم) (فصل گروه مؤلفان علوي( نادرست هستند. »پ«و  »ب«هاي  ـ مقایسه» 2«گزینه  -181

   )هاي تعادلی چهارم ـ سامانه (فصل )گروه مؤلفان علوي( نادرست هستند. »پ«و  »ب«، »آ«هاي  ـ عبارت »1« گزینه -182
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  ـ »3« گزینه -183

gNO / kJ
| H | molNO kJ

mol gNO
    

30 18 1
ــش 2 واکن 181

1 6
  

  kJ181واکنش Hپسچون گرما آزاد شده

Ea( ) Ea( ) kJ       ــت ــت برگشـ 181 برگشـ 381 381 181 562Ea( ) ت    ف ر   Hواکنش 

Ea
/

Ea


ــت 562 برگشـ
1 5

ت    ف ر  381
 

   )هاي شیمیایی سازي در واکنش فصل چهارم ـ انرژي فعال (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »3« گزینه -184

  علت نادرستی»: 1«گزینه 

/
( ) ( )


 

  

8 در پـــارازالین 12
100 90 16%

8 12 10 1
درصد(C H )C8 10  

/
( ) ( )


 

  

ــنزن 6  ب 12
100 92 3%

6 12 6 1
درصد(C H )C6 6  

  علت نادرستی»: 2«گزینه 

C /


   
10

1 25
8

Cدر Cمیانگین عدد اکسایش  H8 10  

C  2 عدد اکسایشC درCH OH3  

  گرم بر مول است. 8، تفاوت جرم مولی این دو ترکیب برابر 9و عدد اتمی آن 17علت نادرستی، فلوئور نخستین عنصر گروه »: 4«گزینه 

   )چهارم ـ پارازایلن (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  )فصل سوم ـ ترکیبی (فصل )گروه مؤلفان علوي(ـ  »4« گزینه -185

در سمت راست قرار دارد، پس با قرار دادن در آب جوش یعنی افزایش دمـاي سـامانه،    Qواکنش منفی پس تعادل گرماده و  Hـ  »3« ینهگز -186

   )هاي تعادلی چهارم ـ سامانه (فصل )گروه مؤلفان علوي(شود.  جا می تعادل در جهت برگشت جابه

   )فصل سوم ـ ترکیبی (فصل )گروه مؤلفان علوي(ست است. در »ب«و  »آ«ـ  »2« گزینه -187

  ) سوم ـ ترکیبیی) (فصل گروه مؤلفان علوي(ـ » 1«گزینه  - 188

  ـ » 4«گزینه  -189

      
mol

x / [H ] x /
L

   20 1 3 0 3   

                                  
[N ][H ] / ( / )

k k /
[NH ] ( / )


   

3 3
2 2

2 2
3

0 1 0 3
6 75

0 02
   

  

   )مسائل تعادلـ  چهارم) (فصل گروه مؤلفان علوي(

  بررسی موارد:ـ » 1«گزینه  -190

  یابد. (نادرست) هر سه گونه افزایش می غلظت آ) با کاهش حجم

  . (نادرست)شود جا نمی است. تعادل جابه برابرهاي گازي دو طرف  ب) چون مول

سرعت رفت و برگشت شود. در نتیجه  میافزایش برخورد سبب ها و فراورده  دهنده دن واکنشپ) با کاهش حجم یا افزایش فشار به علت گازي بو

  شود. (نادرست) هر دو زیاد می

  )عوامل مؤثر در تعادل ـ  چهارم) (فصل گروه مؤلفان علوي(کند. (درست) تنها به دما بستگی دارد و با تغییرحجم تغییر نمی kت) 

   )جایی تعادل چهارم ـ دما، عاملی براي جابه (فصل )گروه مؤلفان علوي(است.  نادرست »پ«ـ فقط مورد  »1« گزینه -191

H23  N2  NH32    

  غلظت اولیه M  صفر  صفر

x3  x  x2  تغییر غلظت  

x3  

3/0  

x  

1/0  

M x 2  

02/0  
  غلظت تعادلی
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  ـ  »4« گزینه -192

N O (g) NO (g)2 4 22  

mol

x x

x x





10

2

10 2



  

x x
( ) ( ) x

K x x
x x x

( ) ( )

 
        

   

2 2

2

2 2
105 54 5 50

10 10 5

5 5





  

[NO ] mol NO x

[N O ] mol N O x


   

 
2 2

2 4 2 4

2 2 5
2

10 10 5
   

( x) ( x) ( ) ( ) mol       10 2 10 5 2 5   هاي گازي در تعادل مجموع مول15

   )چهارم ـ مسئله ثابت تعادل (فصل )وه مؤلفان علويگر(

  ـ  »4« گزینه -193

  

   )چهارم ـ ساخت بطري آب (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »2« گزینه -194

  

   )جامدات مولکولیـ  سوم) (فصل گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »3« گزینه -195

  

   )چهارم ـ پلی اتیلن ترفتاالت (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »2« گزینه -196

PCl (g) Q PCl (g) Cl (g) 5 3 2  

هاي گرماگیر با کاهش دما تعادل در جهت تولید گرما (یعنی جهت  گیرد که مول گازي کمتري وجود دارد. در تعادل در سمتی قرار می Qعالمت 

  یابد. افزایش می PCl5کاهش و غلظت PCl3و Cl2شود و غلظت جا می ) جابهبرگشت

  ) هاي تعادلی جایی واکنش چهارم ـ تأثیر دما بر جابه) (فصل گروه مؤلفان علوي(

  )سوم ـ مواد مولکولی و کوواالنسی) (فصل گروه مؤلفان علوي(ـ » 1«گزینه  -197

MgOـ » 2«گزینه  -198 MgF Oی بارزیرا چگال        : آنتالپی فروپاشی شبکه بلور 2 F 2 .است   

  ) جامدهاي یونیـ  سوم) (فصل گروه مؤلفان علوي(
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aواکنش با توجه به نمودار Hـ » 2«گزینه  -199 kJ :است. در نتیجه  

a kJ
/ mol A / a kJ

mol A
 0 1 0 1

1
   

  ) سازي واکنش فعال ) (فصل چهارم ـ انرژيگروه مؤلفان علوي(

   )سوم ـ آنتالپی فروپاشی شبکه (فصل )گروه مؤلفان علوي(نادرست است.  »آ«ـ مورد  »2« گزینه -200

  سازي واکنش) (گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ انرژي فعال کند. ي گرماگیر و گرماده افزایش پیدا میاه واکنشبا افزایش سرعت  ـ» 1«گزینه  -201

  ـ » 3«گزینه  -202

/ molNaCl Q
Q kJ  

0 2
158

1 790
  : واکنش اول

xgKBr Q kJ
x / g

H kJ


  

  

158
27 25

1 119 690
  : واکنش دوم

   )سوم ـ آنتالپی فروپاشی شبکه و استوکیومتري (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  )وري در کشاورزي چهارم ـ آمونیاك و بهره (فصل )گروه مؤلفان علوي(ـ  »4« گزینه -203

  )PETچهارم ـ بازیافت  (فصل )ؤلفان علويگروه م(درست است.  »پ«ـ فقط عبارت  »1« گزینه - 204

  ـ » 3«گزینه  -205

                                x x x x x         6 2 5 2 10 11 10 1   

                                           
x

[SO ]  3
2 2

5 5
   

                                          
x

[O ]


 2
5 4

5 5
   

x
[SO ]


 2

6 2 4

5 5
   

( )[SO ]
k

[SO ] [O ] ( ) ( )

  

2
2

3
2 22 2

2
55

4 4 16

5 5

   

  )چهارم ـ مسائل ثابت تعادل) (فصل گروه مؤلفان علوي(

  بررسی موارد نادرست: ـ» 1«گزینه  - 206

  شود. طی یک واکنش گرماده به عنصرهاي سازنده خود تجزیه می NOنادرست: »: ب«

CO ،x: در مبدل کاتالیستی خودروهاي بنزینی نادرست»: پ« yC H  وNO  هـاي گفتـه    عالوه بـر آالینـده   دارد اما در خودروهاي دیزلیوجود

  به دنبال هواي پاك)ـ  چهارم) (فصل گروه مؤلفان علوي(  شود. نیز دیده می NO2شده

  ـ » 2«گزینه  -207

kJ Ea(برگشت) Ea(برگشت)200  80 H(رفت)Ea(برگشت)280 Ea   

kJ kJ  
40

280 112
100

  Eaمیزان کاهش (رفت)

  شود. کاسته می Eaاز (برگشت) kJ112با افزودن کاتالیزگر

kJ

kJ
  

112
100 56%

200
 Eaدرصد کاهش (برگشت)

  )سازي واکنش چهارم ـ انرژي فعال (فصل )گروه مؤلفان علوي(

   )ارم ـ مبدل کاتالیستیچه (فصل )گروه مؤلفان علوي(نادرست است.  »پ«ـ فقط عبارت  »1« گزینه -208

SO32  O2  SO22    

  مول اولیه  6  5  صفر

x2  x  x2  تغییر مول  

x2  x5  x6   مول تعادلی  2
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  حسی کلر و اتان است. بی  ـ گاز موجود در افشانه »2« گزینه -209

/
C H Cl : Cl

/


  

    
2 5

1 35 5
% 100 55%

1 35 5 2 12 5 1
  

  )هاي آلی و گشتاور دوطقبی سنتز مولکولسوم وچهارم ـ ) (فصل گروه مؤلفان علوي(

  بررسی موارد: ـ » 3«گزینه  -210

  رنگ است. آ) مایعی بی

  ب) درست

  شوند. کربن آغاز می 2ها از  توان تهیه کرد زیرا آلکن ها نمی و از آلکنپ) چون یک کربن دارد 

  است. -2ت) عدد اکسایش آن 

   )PETچهارم ـ بازیافت ) (فصل گروه مؤلفان علوي( توان محلول سیر شده در آب تولید کرد.  شود و نمی میزان در آب حل می ث) به هر



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  هاي سراسري آزمون

  

  
  

  

  

  بنديبندي  جمعجمعآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
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 ))18تا  10فارسی (پایه دوازدهم (دروس  

  ها درست است؟ معنی مقابل کدام واژه -1

  که به قصد ترساندن و تهدید باشد.  یالف) تشر: خشم، خشونت و اعتراض

  ب) تازي: اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهاي پهن است. 

  شوند.  می پی از آن وارد لوله در ها پی ج) خشاب: مخزن گلوله که گلوله

  گیرند. دست می دار ساخته شده و پادشاهان به : نوعی عصا که از چوب گرهد) منتشا

  هـ) تجرید: خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست.  

  ) هـ ـ د 4  ) ب ـ ج  3  ) ج ـ هـ2  ) الف ـ د 1

  ها درست است؟  معانی مقابل واژه ۀهمدر کدام گزینه  - 2

  ) معهود: معمول، جاي وعده ـ هویدا: آشکار، روشن  2  ق: دراز، چاق  یس، برگزیده ـ دیال) اعال: نف1

  ) پتیاره: زشت، ترسناك ـ بحبوحه: میان، شلوغی  4  ) کتل: پشته، تپه ـ شش دانگ: کامل ـ تمام3

  جز:  به ؛ها درست آمده است ها در مقابل آن واژه همۀمعانی  -3

  ل کردن) ـ هیون (هیزم) ـ معبر (گذرگاه)یدن (تنزّ) واترق2  مر (سالخورده)  مع) تناور (داراي پیکر قوي و بزرگ) ـ سرحد (کرانه) ـ 1

  شخص) ـ کلک (آتشدان)  ها) ـ تک و پوز (ظاهر  اید (حیله) مک4  قدم) ـ کربت (غم)   پی (خوش ) صدر (باالي مجلس) ـ نیک3

  غلط امالیی وجود دارد؟ ،در کدام گروه کلمات -4

  آراي بالمعارض ـ سپاسگذاري پالیز مجلسـ ) زوال مملکت ضحاك 2  ت ـ ساطور قصابی  بلّعت ـ غرق غرب صیغۀ) صرف کردن 1

  آسمانی مائدةترین لحن ـ  مجسم ـ حزین روضۀ) 4  ) سرسراي عمارت ـ تطاول مال رعیت ـ عفاف و آزرم  3

  امالي کدام بیت درست است؟ -5

  معمار ما   نجۀپ) همچو عکس آب تشویش از بناي ما نرفت / مرتعش بوده است گویی 1

  از وزیدن صرصر   نهال روزه) / چنان که تازه ) به هر طرف متمایل قدش ز صورت صوم (2

  صاحب ایار ما نرسد   سکّۀهزار نقد به بازار کائنات آرند / یکی به ) 3

  ) سپهر با تو مگر الف قدر زد که قضا / فکنده بر رخ او از ستاره، آب دهان4

  در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟ -6

  دار معین عقل را تا اعانت شهوت نکند و خادم تو امیر تو نگردد.   نگهزیرك باش و ) 1

  ) لئیم را از دیدار کریم و نادان را از مجالست دانا و احمق را از مصاحبت زیرك ماللت افزاید.  2

  کرد.  ساخت و به رفق و مدارا زندگی می پرسید و به هر موضع اختالفی می ) از حال مشاهیر می3

  مت نفس مبالغت نمودم و به رغبت صادق به عالج بیماران پرداختم. ) چون بر این سیاق در مخاث4

  درست است؟ناچند اثر در برابر آن  پدیدآورندة نام -7

ـ « علی جمالزاده) ـ ارمیـا (رضـا     باب غاز (محمدعلی موسوي گرما رودي) ـ ک  دخورشید (سی خانۀدري به  سانتاماریا (مرتضی امیري اسفندقه) 

  »  کوب) هاي دوشنبه (عبدالحسین زرین نه (فریدریش شیللر) ـ قصه ات را امیرخانی) ـ هوا را از من بگیر، خنده

  ) پنج 4  ) چهار  3  ) دو 2  ) سه  1

  تعداد تشبیه در کدام گزینه متفاوت است؟ - 8

  لب   روي وان مه یاقوت شیدت خور) مست تمام آمده است بر در من نیم شب / آن ب1

  وار تازه و خرّم پدید نیست ) در زیر آبنوس شب و روز هیچ دل / شمشاد2

    رانیم در دریاي عشق / وین تن خاکی ز چشم افتاده چون لنگر در آب خشک می اي بر  کشتی) 3

  ضمیر مصفّاي مصطفی آیینۀ) خالی ز رنگ بدعت و عاري ز زنگ شرك / 4

  زیر کدام است؟هاي بیت  آرایه - 9

  » افزاست / عجب مدار که آن عین آب حیوان است ار شعر من روان خضر چشمۀچو «

    آرایی   واج ـ ایهام ـ تشبیه ـ تلمیح ) جناس ـ2  تلمیح ـ اسلوب معادله ـ تشبیه ـ استعاره) 1

  ـ تضاد ـ استعاره آرایی ایهام تناسب ـ واج) 4  ـ ایهام ستشبیه ـ تشخیص ـ جنا )3
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  آمده است. ...................... گزینۀابیات ترتیب در به» ایهام تناسب و آمیزي؛ اسلوب معادله، استعاره، تلمیح حس«اي ه آرایه -10

  الف) می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت / خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی

  خشک دار نباشد به کس مخوان / سوهان روح خلق مشو از کالم ب) تا شعر آب

  اي ز تیر کمان شکسته نیست / ز آهم نترسد آن که دلم را شکسته است ج) اندیشه

  ر کن که سلطانی کنید) نیستی را مشتري شو تا ز کیوان بگذري / ملک درویشی مسخّ

  میلهـ) بر خاك من امانت حق گر نتافتی / من چون مزاج خاك ظلوم و جهو

  ) الف ـ ج ـ د ـ هـ ـ ب4  ) ب ـ ج ـ الف ـ هـ ـ د3  هـ ـ د ) الف ـ ب ـ ج ـ2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف ـ هـ1

  هاي مقابل کدام بیت تماماً درست است؟ آرایه - 11

  کدورت نبرد از دل ما / چو دانه سوخته باشد چه از سحاب آید؟ (اسلوب معادله ـ تضاد) ) شراب، گرد1

  است (جناس تام ـ استعاره)کرد / هنوز صورت او زیر پرده پنهان  امهی که راز من از پرده آشکار) 2

  پایان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از این قارون کنم (تشبیه ـ تلمیح) ) من که ره بردم به گنج حسن بی3

  آمیزي) رویان است (حسن تعلیل ـ حس عشق الله سوختۀافتد / اگر نه  ) ز داغ کعبه، سیاهی چرا نمی4

  جز:  به ؛ک برابر آن درست استشده در کمان ابیات نقش کلمات مشخص همۀدر  -12

  ـ قید)   فعولتوانم رفت؟ / به راستان که بمیرم بر آستان اي دوست (م کجای اینگش درتو م گر) 1

  الیه)   است (مسند ـ مضاف دریاییباشد / که بر کناري و او در میان  کی) تو را مالمت سعدي حالل 2

  طاقت هجران تو نیست (نهاد ـ متمم)  مرالت که فراغ / به وصا امکان) گر تو را هست شکیب از من و 3

  یند (مفعول ـ قید)  آنجا یبهشت / هر کجا خیمه زنی اهل دل سودايندانم خطر دوزخ و  ) می4

  هاي پسین کدام عبارت بیشتر است؟  تعداد وابسته -13

  رسیم.  ازات میشود و به عصر سادگی مج هاي جسمی محو می ) در ابتداي قرن نوزدهم، این نمایش بزرگ مجازات1

  هاي مدید، الغاي زجر و شکنجه در نظام جزایی فرانسه اعمال نشده بود.   تا مدتدر روند این تغییرات ) 2

  ها خودداري کرد.   ) انگلستان از کاهش شدت اجراي قوانین جزایی خود در آشوب3

  اندیشیدند.   ی مینتنبیه بد ترین تدارکات خود همواره تدبیري براي اعمال ریعدر س هاي کشورها، ) در زندان4

  است؟  نادرستابیات زیر  دربارةکدام گزینه  -14

  »شد جهان بر چشم من از رفتن جانان سیاه / برد با خود میهمان من چراغ خانه را«

  » خون از سر تیغ که چکیده است قطرةشد عمر و نشد سیر دل ما ز تپیدن / این «

  شود.  دو جزئی دیده می جملۀ) در بیت دوم دو 2  شباهت است.   نشانۀ» جانان« واژةدر » ان) «1

  شود.  ساز دیده می ) تنها یک پیوند همپایه4  بالغی وجود دارد.  شیوةپایانی، در دیگر جمالت  جملۀ) جز در 3

  مرکب وجود دارد؟   جملۀدر کدام بیت بیش از دو  - 15

  پیش ما جدا شدامروز چند روز است کز ده است پیر و غریب و خسته؟ / ) گفتم دلی که دی1

  ) خود عالمی پر است که سلطان غالم اوست / چون من تهی دوي به وصالش کجا رسد؟  2

  ) غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحبدلی / باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را  3

  اگر بخوري خون من روا باشد / به قهرم از نظر خویشتن مران اي دوست   ) به لطف4

  شود.  حذف فعل دیده می .....................جز  ت بهابیا همۀدر  -16

  کوشد عقل را بینید چون با باد می ) خصومت خیزد و آزار و آن گه مردمان گویند / که آن بی1

  ) دردي شگرف دارد دل در غم تو دائم / در زلف تو ندانم تا جان چه کار دارد؟  2

3هجران تا کجا؟) گر ره دهم فریاد را از دم بسوزم باد را / حد ي است هر بیداد را این حد  

  اي کمتر از گوش ماهی / که گیتی چو دریا مشوش فتاده است   ) من و گوشه4
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  شود؟ از کدام بیت دریافت می» چند مرده حلّاج بودن«مفهوم کنایی  -17

  روشن است / سحر تا چه زاید شب آبستن است قصۀ) فریب جهان 1

  تا چند گزي است بوریاي تو) باال بنماي اي سنایی هان / 2

  مرده بیار مرده چه خواهی زر یک ) زر نداري نتوان رفت به زور از دریا / زور ده3

  ) نه مرد است آن به نزدیک خردمند / که با پیل دمان پیکار جوید4

  ؟شود نمیدر کدام بیت مفهوم مشترك با ابیات دیگر یافت  -18

  نر هر چه هست در امکایی که قادري ب) تویی که مخبري از هر چه هست در عالم / تو1

  کن / که تویی هر چه خواهی ار دانی ) هر چه خواهی ز خود طلب می2

  بطلب که نقد تو در بر تو استاي / از خود  ) چیزي چه طلب کنی؟ که گم کرده نه3

  ) بگفت اي خداوند باال و پست / تویی آفریننده هر چه هست4

  ؟نیستمتناسب » خوان هشتم«با درس مفهوم کدام بیت  -19

  هابیل نشانم دادند / زخم دارد به جگر هر که برادر دارد) رستم و یوسف و 1

  ) دشمن خانگی از خصم برونی بتر است / بیشتر شکوة یوسف ز برادر دارد2

  ) یوسف عزیزم رفت اي برادران رحمی / کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی3

  من دوستی که خواست بمیرد براي ) یادش بخیر! پشت مرا ناگهان شکست / آن4

  با کدام بیت متناسب است؟ » کند ما را گله از گرگ نیست / کاین همه بیداد شبان می گلّۀ«مفهوم بیت  - 20

  توانم زد  می تیشهآید / وگرنه بر سر خود  ) به خصم گل زدن از دست من نمی1

  کشم  آزار می کشم / چون گل ز حسن خلق خود ) از روي نرم، سرزنش خار می2

  نافرمان موالي دگر دارد   بندةبین بیداد مکن چندین / کاین  کوته خواجۀ) اي 3

  پاي زبانیم  یده است / هر چند که چون بید سراثمري کس نشن بی گلۀاز ما ) 4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  -21

  ار سنگچهره رنگین  رمم نماند / در بهار از الله گرددداغ از دم گ ) یک دل افسرده بی1

  هاي خام را   اي است / رنگ برگ خویش باشد میوه جان پاره دل چو شد افسرده از جسم گران )2

  آب دان / مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر   ) هر که به جز عاشقان ماهی بی3

  ) هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست / دل افسرده غیر از آب و گل نیست4

  جز:  بیت با مفهوم آن تناسب دارد به شده در برابر هرهاي ذکر يادو -22

  زحمت / اگر چون مهر در راه طلب تنها نهی پا را (استغنا)   ی یک روز بین) ز مشرق تا به مغرب طی ک1

  ز وحدت و کثرت دوبین که یک نور است / که آفتاب شود روز و شب ستاره شود (توحید)   ) مشو2

  هاي جگرسوز، جان سوخته را (معرفت) حرف) توان چو آهوي مشکین به بوي مشک شناخت / ز 3

  گیري رهاند / سوختن شد باعث نشو و نم این دانه را (فنا) سوز دل را از زمین عشق عالم) 4

 زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟ شعرمفهوم کدام بیت با  - 23

  »ات را نه... بگیر، اما / خنده خواهی / هوا را از من نان را از من بگیر، اگر می«

  زرم قسمت آتش گردید؟ / خنده چون گل به تهیدستی خاري نزدم ه تقصیره چب) 1

  ) این ماتم دگر که در این دشت آتشین / دل آب گشت و چشم پر آبی ندید کس  2

  ) نه زلیخا پیرهن تنها به بدنامی درید / عشق از این مستورها بسیار رسوا ساخته است3

  باید کنار جوي را   / بلکه سروي چون تو می باید به حسن ) بوستان را هیچ دیگر در نمی4
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  کدام دو بیت با یکدیگر تناسب معنایی دارند؟ -24

  سبب بال مرا آن آتشین سیما شکست کردن بر بال گردان خود انصاف نیست / بیالف) ظلم 

  تر است ماند اثر عادل ماند اثر / عاملی کز وي نمی ب) از علمداران به قدر ظلم می

  بال و پر شد تا خس و خاشاك سوخت هم بی  بر خود کردن است / شعلهظلم ردن ج) بر ضعیفان ظلم ک

  تیر، ناالن است ،د) تیغ بیدادگر دو سر دارد / از هدف بیش

  ) د ـ الف4  ) ج ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

 تناسب است؟با کدام بیت م» کنی کند / هر گه ز خانه روي به بازار می یوسف به خانه روي ز بازار می«مفهوم بیت  - 25

  ) هر متاعی که خریدیم به اوقات عزیز / بود اگر یوسف مصري، نخریدن به بود  1

  خیز داشت / بس که گل شرمندگی زان روي شبنم) تا نشد آب، از نقاب غنچه سر بیرون نکرد 2

  کشد شرمندگی صائب همان از عشق یار ) گرچه عقل و هوش و دین و دل به پاي او فشاند / می3

  ت از زلیخا کمتران! غیرت کنید  ما در ترازو چند باشد همچو سنگ؟ / اي به هم) یوسف 4

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

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

  :الصحفی یرغب فی المجاالت العلمیۀ و یعتقد أنّ تصفُّح الکتب من أمتع األعمال -26

  ترین کارهاست! بخش ها از لذت مند است که علمی باشد و معتقد است که تورق کتاب هایی عالقه نگار به زمینه ) روزنامه1

  ها از کارهاي لذتبخش است! مند است و اعتقاد دارد که ورق زدن کتاب هاي علمی عالقه نگار در زمینه ) آن روزنامه2

  ترین اعمال است!   بخش ها از لذت که اعتقاد داشت که ورق زدن کتاب مند بود درحالی قهعالهاي علمی  نگار به زمینه ) روزنامه3

  ترین کارهاست! بخش ها از لذت شود و معتقد است که ورق زدن کتاب مند می هاي علمی عالقه نگار به زمینه ) روزنامه4

  کبار اإلسالم:ل ال یخاف من أحد و یجهر بحبهإنّ الرّجل التّقی  - 27

  کند! هاي اسالم آشکار میتر  و عشق خود را نسبت به بزرگ هراسد نا که مرد پرهیزگار از هیچ احدي نمی) هما1

  شود! اش به بزرگان اسالم آشکار می ترسد و عالقه ) قطعاً مرد با تقوا از کسی نمی2

  سازد! ) به راستی مرد پرهیزگارتر از کسی ترس ندارد و عالقه خویش را به بزرگان اسالم روشن می3

  کند! اش را به بزرگان اسالم آشکار می ترسد و عالقه ) قطعاً مرد پرهیزگار از کسی نمی4

  کلّ شیء یرخص إذا کثرُ إلّا األدب فإنّه إذا کَثرُ غال: -28

  شود! شود آنگاه که زیاد شود به جز ادب پس آن هنگام زیاد شدن گران می ) همه چیز ارزان می1

  شود! تر می شود مگر ادب که آن زمانی که زیاد شود، گران ارزان می) هر چیزي در زمان فراوانی 2

  شود! که زیاد شود، گران می هرگاهکه زیاد شود پس آن  هرگاهشود،  ) هر چیزي به جز ادب ارزان می3

  شود! شود، مگر ادب پس آن هرگاه گران شود، زیاد می ) هر چیز زمانی که فراوان شود، ارزان می4

  فی المدن اإلسالمیۀ و لکنّه أنکر النبی إنکار الکافرین: هناك مفکّرٌ نشأ -29

  ) اندیشمندي هست که در شهرهاي اسالمی پرورش یافت، اما او همراه کافران پیامبر را ناشناخته شمرد!1

  ) آنجا در شهرهاي اسالمی دانشمندي است که او پیامبر را مانند انکار کافرها، ناشناخته شمرد!2

  جود دارد که در شهرهاي اسالمی پرورش یافت اما او مانند کافران پیامبر را انکار کرد!) یک دانشمند و3

  شمرد!   ) اندیشمندي وجود دارد که در کشورهاي اسالمی رشد کرد اما او پیامبر را همچون انکار کافران ناشناخته می4

  الحوت یصاد لاستخراج الزّیت من کبده لصناعۀ مواد التجمیل: -30

  کند! براي استخراج روغن از جگرش براي ساختن مواد آرایشی شکار می ) نهنگ را1

  شود! ) نهنگ براي بیرون آوردن روغنش از کبد و ساختن مواد آرایشی شکار می2

  شود!   ) نهنگ براي بیرون آوردن روغن از کبدش براي ساختن مواد آرایشی شکار می3

  گیرد! مواد آرایشی مورد شکار قرار می) نهنگ براي استخراج یک روغن از جگرش براي ساخت 4
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  عاش فی ظروف قاسیۀٍ:ۀ مع أنّه العقّاد أدیباً شهیراً و لم یدرس إلّا المرحلۀ االبتدائی صار -31

  کرد! خوانده با اینکه در شرایطی دشوار زندگی می ) عقّاد، ادیبی مشهور است ولی فقط مرحله ابتدایی را درس1

  فقط دوره ابتدایی را درس خواند با اینکه در شرایط سختی زندگی کرد!) عقّاد، یک ادیب مشهور شد و 2

  خواند مگر دوره ابتدایی با اینکه در شرایط دشواري زیست کرد! ) عقّاد، ادیبی معروف گشت و درس نمی3

  ) عقّاد، یک ادیب معروف شد و درس نخواند مگر دوره ابتدایی را با اینکه در وضعیت بدي زندگی کرد!4

  ستلم من صدیقه شیئاً فعلیه أن یسلّمه فی الوقت المحدد تسلیماً:من ی - 32

  ) هر کس از دوستش چیزي را دریافت کند پس او باید آن را در زمان مشخص حتماً تحویل دهد!1

  ) کسی که از دوست خود چیزي را گرفت باید در زمان مشخصی شخصاً به او آن را پس دهد!2

  بگیرد پس آن چیز در زمان مشخص قطعاً باید به او برگردد! ) هر کس از دوست خویش چیزي را3

  ) هر کس چیزي را از دوستان دریافت کند، پس بر او واجب است که در زمان مقرر آن را به او پس دهد!4

  عین الصحیح: -33

  : همانا ما قرآن را حتماً بر تو نازل کردیم!) إنّا نحن نزّلنا علیک القرآن تنزیال1ً

  آشکاري را انجام دادند! ین کانوا لکم عدواً مبیناً: به راستی که کافران براي شما دشمنیِ) إنّ الکافر2

  ا غیرخدا پرستیده نشود!ا تعبدوا غیراهللا: متّحد شوید ت) کنتم متّحدین أل3ّ

  شود! ) ینقص کلّ شیء باإلنفاق إلّا العلم: دانش فقط با انفاق است که کم نمی4

  :الخطأعین  -34

  است! بلندذا المشهد مرعب ألنّه مرتفع: دیدن این صحنه، ترسناك است زیرا آن ) مشاهدة ه1

  داند، ادعا کند! م یدعی فی کلّ ما ال یعلم منه شیئاً: فرومایه است آنکه در هر چه که از آن چیزي نمییئ) الل2

  !رساننده نیست) و لیس قولک من هذا بضائره: و سخن تو که این کیست به او زیان 3

  کَنَد! یحفر الصیاد التراب الجاف لصید السمک: شکارچی، خاك خشک را براي صید ماهی می )4

  عین الصحیح:» کند شان مانند نیکوکاران یاري می انسان شایسته، دیگران را در شرایط سخت« -35

  آخرین فی أوضاعهم القاسیۀ انتصار الصالحین.) ینتصر اإلنسان الجدیر 2  خرون اإلنسان النّشیط فی کل ظروف صعبۀ مثل المحسنین.) یساعد اآل1

  ساعد الصالحین.قاسیۀ تَ الجدیر أن یساعد اآلخرین فی ظروف) اإلنسان هو 4  لمحسنین.ا) اإلنسان الجدیر یساعد اآلخرین فی ظروفهم الصعبۀ مساعدة 3

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

حالمنا و کذلک األهداف هذه األمور هی معرفۀ آمالنا و أ مور المهمۀ و االهتمام بها. و من جملۀفی تغییر الحیاة هی االعتناء باألطوة (ـ قدم) خُ أولُ

ـ   إلنسان بحاجۀ إلی التأنَعلم أنّ حصول الحیاة السعیدة ل هو أن ا و السعی وراء تحسینها. و المهمالّتی جعلناها لحیاتن اة األخالقیـۀ و  مـل فـی الحی

عاطفیـۀ بمـرور    لتغییرات جسدیۀ مختلفـۀ و کـذلک روحیـۀِ و    ضیتعرّ، ألنّ الصحۀ ال تَبقی دائماً فإنّ البدن ها و کذلک الحیاة الصحیۀ معاًارتقائ

ـ وصیات األکیدة فی هذا الجانب هو االسنوات! فمن التّ متوازنـۀ تُناسـب التغییـرات    و ذلـک لتشـکیل حیـاةٍ     اًالهتمام بتغذیۀ الجسد و الذّهن مع

سعادةً فـی   و الشّخص علی حیاة أکثر صحۀً تُساعدالجسدیۀ الّتی تَحصل له مع الزمن. و من الجدیر بالذّکر أنّ ممارسۀ التمارین الریاضیۀ المفیدة 

  هنی.الجانب الجسدي و الذّ

  عین الصحیح: -36

  ت البدنیۀ ال تُساعد إلّا الجسم.) الرّیاضا1

2الص (طلبها. ۀ تستمرّحفی الحیاة مادام اإلنسان ی  

  من قلیل جداً.لعاطفیۀ ال تظهر لنا إلّا بعد ز) التغییرات الجسدیۀ و الروحیۀ و ا3

  موره المهمۀ و بین غیرها، قام بأول خطوة فی تشکیل الحیاة السعیدة.أ) من استطاع أن یمیز بین 4

  :الخطأعین  کیف نُغیر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ -37

  ) بالتعرّض للتغییرات أمام األمور و الحوادث و األشیاء.2  ) بالقیام بممارسات ریاضیۀ تحافظ علی صحۀ األبدان.1

  ) بتغذیۀ البدن بالمواد الالّزمۀ الّتی تحافظ علی سالمۀ األبدان.4  ) باالهتمام بالجانب الذّهنی و المحاولۀ إلخراج الرذائل منه.3
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  نا حین أردنا أن نحصل علی السعادة فی الحیاة؟ عین الصحیح:ماذا یعین -38

  ) قلّۀ مالحظتنا إلی مرور الزّمان و تأثیره علینا.2  ) االهتمام الکثیر باألمور األخالقیۀ و الصحیۀ.1

  لسعادة.حۀ الجسدیۀ تُغنی من کلّ شیء فإنّها تضمن ا) الص4  مالنا و أحالمنا یضمن لنا کلّ شیء.) اإلتکاء علی آ3

  لعنوان النص: أنسبعین ما هو  - 39

  مال) أثر الصحۀ فی معرفۀ اآل4  أثرها) الحیاة الصحیۀ و 3  ) الریاضات المفیدة2  ) الحیاة السعیدة1

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

 »:ضیتعرّ« -40

  » تفعیل«وزن  من» تَعریض«و مصدره » ضتعرّ«فعل مضارع ـ للغائب ـ ماضیه ) 1

  فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ» / تعرُّض«) مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلیۀ ثالثۀ، و مصدره 2

  »تفعلو مصدره من وزن » ي ت«ه الزائدة و حروف» ع ر ض«) مضارع ـ حروفه األصلیۀ 3

4فعل و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀۀ و حرفان زائدان (مزید ثالثی) / ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ حروف أصلی  

 »:تُساعد« -41

1الشخص«مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ، و مفعوله » / س ع د«ۀ ثالثۀ ) مضارع ـ حروفه األصلی«  

2مفاعلۀ«من وزن » مساعدة«و مصدره » س ا د«ۀ ) مضارع ـ للمؤنّث ـ حروفه األصلی«  

  األلف / مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ ) فعل مضارع ـ للمخاطب ـ له ثالثۀ حروف أصلیۀ و حرف زائد و هو3

4الشخص«ۀ و حرفان زائدان / فعل و مع فاعله جملۀ فعلیۀ، و مفعوله ) فعل مضارع ـ له ثالثۀ حروف أصلی  «  

 »:أول« -42

  ) اسم ـ من األعداد الترتیبیۀ ـ مفرد مذکر / مبتدأ، و الجملۀ اسمیۀ1

  جملۀ اسمیۀو ال» خطوة«) اسم ـ مفرد مذکّر ـ نکرة / مبتدأ و خبره 2

  ) مفرد مذکّر ـ من األعداد الترتیبیۀ ـ معرفۀ / مبتدأ و مع خبره جملۀٌ اسمیۀ3ٌ

  کرة / مبتدأ و مع خبره جملۀٌ أسمیۀٌاد األصلیۀ ـ للمفرد المذکّر ـ نمن األعد) 4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  اعلَم بأنّ خَیرَ اإلخوان أقدمهم.   )2  ) ما استطاعت أسرَتُه أنْ تَرسلَه إلی القاهرَةِ.1

  برِ الجبارِ.کَفی قَلبِ المت ال تَعمرُ کمۀُ) الح4    شاعراً عظیماً. ) هذا ابنی یکاد یکون3ُ

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

  عین الصحیح: -44

  غتۀً.ء لنا بشی ثَطأة: حد) الو2    ) الضائر: هو الّذي یفیدنا و ال یضرّنا.1

   ) أضاف: جعلَه غنیاً و ال حاجۀ له.4    ) سهرَ: ما نام طول اللیل.3

  عین الصحیح فی التضاد:  -45

  ر  یلهم: یغَ األستاذ التمارینَ یحدد) 2    مرَّدفی دروسه: تَ مقد) إنّ الشاب ت1َ

  اقت  ض قلوب المؤمنین للَّه: اتّسعت) 4  خَرَّب جمیع البیوت: العاصمۀ اإلعصار) 3

  فیه المفعول المطلق: لیس عین ما  -46

  فین تغنّی فی البحر تغنیۀ الطیور.ال) إنّ الد2  ) أتعلّم من صدیقی علوماً نافعۀً فی الجامعۀ.1

  ماراً من الحبۀ إخراجاً.  ) أخرج اهللا أث4    الدي یصدق کالم البائع تصدیقاً.) و3

  :محذوفاًعین المستثنی منه  -47

  ) نستمع إلی کالم األصدقاء إلّا جاهلهم.  2  إلّا اسمه.   یئاًال نعلم منه ش ) اعلم أننّا1

  تبۀ إلّا الّذي کان أمامی. ) لم یرجع إلی المک4  لّا فریقنا.) ما نجحت األفرقۀ فی المباراة إ3
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48 - ن ما فیه تأکیدللفعل: عی  

  القریۀ. و یظلم مظلومی بیوتاً برِّو یخَ) العد2  م فرحاً عمیقاً.اح أوالدهج) یفرح الوالدان من ن1

  اإلسالم مدحاً.   یبنالشاعر مدح  ) إن4ّ  ستخدمت األنابیب فی المصنع استخدام الصناعۀ.) ا3ُ

  عین ما فیه الحصر: -49

1ۀ.کلّ اللغات إلّا الفر ) تعلّمتة الظّهر إلّا المؤمن باهللا.  ) ال یقیم صال2    نسی  

  ) أزور أقربائنا إلّا أربعۀ منهم. 4    ا أستاذتی. ) لم یساعدنی أحد إل3ّ

  نوع الفعل: یبین العین المصدر  -50

  من سلوکنا تعجباً کثیراً.  میذ یتعجبون) التّال2  إلهیۀً. کم أن یساعدوا الفقراء مساعدةً) أرجو1

  .  اًرؤیۀً باکیفی زاویۀٍ  بی) رأینا الص4  ی ابتعاد المسلمین.  ) ابتعد القاضی عن المعاص3

 (پایه دوازدهم (درس هفتم تا انتهاي درس دهم))دین و زندگی 

 دهد؟   هاي اجتماعی چیست و در صورت کوتاهی مردم در انجام این وظیفه چه اتفاقی رخ می ترین راه اصالح و معالجه جامعه از بیماري مهم - 51

  شدن نور هدایت   هاي مالی و جانی با خاموش پذیري ـ اتالف سرمایه کن کردن ظلم و ظلم ) ریشه1

  هاي مالی و جانی با خاموش شدن نور هدایت ) امر به معروف و نهی از منکر ـ اتالف سرمایه2

  کنند.  پذیري ـ گناهان اجتماعی در تمام سطوح جامعه نفوذ می کن کردن ظلم و ظلم ) ریشه3

  کنند. گناهان اجتماعی در تمام سطوح جامعه نفوذ می ) امر به معروف و نهی از منکر ـ4

 کند؟ ها، انسان را متوجه کدام مسئولیت خود در تمدن جدید می در این روش مداقههاي دعوت کدام است؟ و  به تعبیر قرآن کریم سومین روش از روش - 52

  ه جهانی) اندرز ـ حضور مؤثر و فعال در جامع2  ) جدال ـ حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی1

  ) اندرز ـ ترسیم چهره عقالنی و منطقی دین اسالم4  ) جدال ـ ترسیم چهره عقالنی و منطقی دین اسالم3

 گرایی کدام مورد صحیح است؟  در مورد وضعیت معیار توجه به خردورزي و عقل -53

  ) در تمدن اسالمی در امور مربوط به بهداشت و سالمت وضع مسلمانان بسیار درخشان بود.1

  دیشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پیدا شد که قبالً سابقه نداشت.) ان2

  سینا یکی از عوامل اصلی تحول اندیشه در اروپا و توجه آنان به علم پزشکی بود. ) آثار ابن3

  ) تحصیل براي زنان آزاد بود و منحصر به طبقه یا قشر خاصی نبود.4

 شایسته است به کدام نکته در احکام دین توجه جدي داشته باشیم؟ » دانید داند و شما نمی خدا می«کند که  آنجا که قرآن کریم گوشزد می -54

  ها مطلع نیستیم. دانیم و گاه از آن ) گاهی ما حکمت برخی از دستورات خدا را می1

  ) خداوند هشدارهایی داده است تا مردم قبل از گرفتار شدن به خطرات آن را بشناسند.2

  کنند. احکام اسالمی را متناسب با نیازهاي جدید استخراج می) فقها و مجتهدین 3

  ) میان سعادت انسان در دنیا و آخرت و احکام دین ارتباط و هماهنگی برقرار است.4

 یک از موارد زیر، با عبارت مربوط به خود تناسب دارند؟  حکم کدام -55

  مستحبهاي فرهنگی الف) استفاده از آالت موسیقی براي اجراي برنامه

  جایز هاي مذهبی و ملی در جشن شرکتب) 

  در مواردي واجب کفاییهاي اینترنتی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی پ) ایجاد پایگاه

  مستحبهاي سینمایی اسالمی ت) تولید، توزیع و تبلیغ فیلم

  ) ب ـ ت4  ) ب ـ پ   3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ پ1

  هاي دائمی رسول خدا (ص) و انقالب ایشان با گفتار و رفتار خویش در راستاي تحقق کدام آیات شریفه است؟  تشویق -56

  »ۀرحممودة و  جعل بینکم «ـ » االلباب اانما یتذکر اولو) «2  »ۀرحمجعل بینکم مودة و «ـ » لیقوم الناس بالقسط) «1

  »ال خوف علیهم وال هم یحزنون «ـ » االلباب اانما یتذکر اولو) «4  »ال خوف علیهم وال هم یحزنون«ـ » لیقوم الناس بالقسط) «3
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 توان روابط اقتصادي را سالم نگه داشت؟  در چه صورتی واجب است از خرید کاالهاي خارجی خودداري گردد و چگونه می -57

  آن وجود داشته باشد ـ امر به معروف و نهی از منکر) کاالي ایرانی مشابه 1

  ) مصرف آن سبب وابستگی کشور شود ـ امر به معروف و نهی از منکر2

  ) کاالي ایرانی مشابه آن وجود داشته باشد ـ یاد گرفتن احکام حرام و حالل3

  ) مصرف آن سبب وابستگی کشور شود ـ یاد گرفتن احکام حرام و حالل4

 فرماید؟  چه می عناست و امام علی (ع) درباره آنایش به چه مپیر -58

  »التائب من الذنب کمن ال ذنب له«) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ 1

  »تطهر القلوب وتغسل الذنوب ۀبالتو«) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ 2

  »بتطهر القلوب وتغسل الذنو ۀبالتو«کند ـ  ) توبه گناهان را از قلب خارج می3

  »التائب من الذنب کمن ال ذنب له«کند ـ  ) توبه گناهان را از قلب خارج می4

 است؟   همرتبط با کدام آیه شریف» برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر به زبان آورد«این فرمایش رسول خدا (ص) که  - 59

  ...»ولی االمر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و ا) «1

  ...»من آمن باهللا و الیوم و اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم ) «2

  ...»االلباب  ایعلمون انما یتذکر اولو قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال) «3

  ...»لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) «4

 گردد؟  مفهوم می...» افمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوانٍ خیر ام من أَسس بنیانه علی شفا جرف هار «در آیه  دقتم مفهوم از کدا -60

  هایی که خداوند در قرآن براي ما معرفی کرده. در دنیا قابل درك نیست. ) نعمت1

  شوند. ر نامیده میاند، کاف ) کسانی که زندگی خویش را بر لبه پرتگاه بنا کرده2

  برد. ) تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او هر گونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می3

  لبه پرتگاه است. متبوع زندگی بر) فرو افتادن در آتش دوزخ 4

 اي را به دنبال داشت؟  نتیجه ها به سرچشمه وحی چه علت به وجود آمدن مکاتب عرفانی و معنوي در تمدن جدید چه بود و متصل نبودن آن -61

  ترین نیاز خود زدگی ـ غافل شدن انسان از اساسی ) مصرف2  ترین نیاز خود ) علم زدگی ـ غافل شدن انسان از اساسی1

  زدگی ـ سردرگمی بیشتر بشر تشنه امروز ) مصرف4  زدگی ـ سردرگمی بیشتر بشر تشنه امروز ) علم3

 کردند؟   زي را امري پست تلقی میمبلغان مسیحی چه چیزي را کفر و چه چی -62

  ) جدایی زن و شوهر ـ عقالنیت2  ) مخالفت با عقاید رهبران ـ عقالنیت1

  ) جدایی زن و شوهر ـ ازدواج4    ) مخالفت با عقاید رهبران ـ ازدواج3

 کند؟ ام مقصود هدایت میسوي کد کنند به گام اول براي حرکت به سمت رشد و کمال چیست و خداوند کسانی را که در این مسیر حرکت می -63

  »منه و فضل ۀرحم  فی«ـ » و اعتصموا به) «2  »منه و فضل ۀرحم  فی«ـ » آمنوا باهللا) «1

  »الیه صراطاً مستقیماً«ـ » و اعتصموا به) «4  »الیه صراطاً مستقیماً«ـ » آمنوا باهللا) «3

 ه مرتبط با معیار ذکر شده در کدام آیه شریفه است؟ درخواست حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل (ع) به هنگام باال بردن خانه کعب -64

  ...»و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها ) «2  ...»لقد ارسنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم ) «1

  ...»لی تقوي من اهللا و رضوان خیر افمن اسس بنیانه ع) «4  ...»یعلمون  قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال) «3

 ترتیب به کدام معیارهاي تمدن اسالمی اشاره دارند؟   به» فراهم بودن امکان رشد براي همگان«و » بناي نظام اجتماعی بر پایه دستورات الهی« -65

  محوري محوري ـ عدالت ) عدالت2    مداري ـ عدالت محوري ) والیت1

  ) عدالت محوري ـ توجه به منزلت زن4    مداري ـ توجه به منزلت زن ) والیت3
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 ها چگونه موجب پیدایش تمدن جدید شد؟   گیري تمدن اروپا از تجربیات سایر تمدن بهره -66

  ) ترجمه کتاب دانشمندان مسلمان ـ اتحاد در سرزمین اروپا حاکم شد1

  هایی در اخالق و معنویت ـ اتحاد در سرزمین اروپا حاکم شد ) نگارش کتاب2

  ب دانشمندان مسلمان ـ نقد رهبران کلیسا شروع شد) ترجمه کتا3

  نقد رهبران کلیسا شروع شد هایی در اخالق و معنویت ـ ) نگارش کتاب4

 ترتیب کدام است؟  به» جمعی هاي دسته قدم شدن در ورزش پیش«و » فراهم کردن امکانات ورزشی براي دوري از فساد«حکم  -67

  ) واجب کفایی ـ مستحب4  ) مستحب ـ مستحب3  اجب کفایی) واجب کفایی ـ و2  ) مستحب ـ واجب کفایی1

  هاي شیطان قرار دارد؟   یک از حیله بیت زیر در برابر کدام - 68

 »پرستی بازآ بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ / گر کافر و گبر و بت«

  کند.   را تکرار میسخن و تا خاموش شدن میل به توبه این » کنم به زودي توبه می«گوید  ) فرد گناهکار دائماً به خود می1

  شود. آهسته به سوي گناه کشیده می گام و آهسته به ) انسان گام2

  کشاند.   ) شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن به سوي گناه می3

  شود. گوید تو هنوز جوانی و سبب عادت جوان به گناه می ) شیطان به جوان می4

 کند؟   کند و این مسئله کدام موضوع را در بحث توبه تبیین می سان خداوند بقیه موارد را خود جبران نموده و او را عفو میچه زمانی در توبه ان -69

  ها را قضا کند ـ حقیقت توبه کار با تمام تالش نتوانسته همه عبادت ) شخص توبه1

  ل تکمیلی توبهها را قضا کند ـ مراح کار با تمام تالش نتوانسته همه عبادت ) شخص توبه2

  ) اگر انسان نتواند رضایت صاحبان حق را به دست آورد ـ حقیقت توبه3

  مراحل تکمیلی توبه ) اگر انسان نتواند رضایت صاحبان حق را به دست آورد ـ4

 شود؟  نفس که رمز سعادت در رستگاري انسان است، با چه چیزي آغاز می تزکیه -70

  »من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحاً) «2  »و رضوان خیرافمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا ) «1

  »حشۀالتقربوا الزنی انه کان فا و) «4  »ان اهللا یحب التوابین و یحب المتطهرین) «3

سـان در  اي بـراي ان  رسول خدا (ص) در ابتداي دعوت عامل رستگاري مردم را چه چیزي معرفی کردند و از نظر قرآن باور به این معیار چه نتیجه -71

 پی دارد؟  

  »فلهم اجرهم عند ربهم«) فراتر رفتن افق نگاه از محدوده زندگی دنیایی ـ 2  »فلهم اجرهم عند ربهم«عنوان تنها معبود ـ  ) باور به اهللا به1

  »اطیعوا الرسول اطیعوا اهللا و«یایی ـ ) فراتر رفتن افق نگاه از محدوده زندگی دن4  »اطیعوا الرسول اطیعوا اهللا و«عنوان تنها معبود ـ  ) باور به اهللا به3

 شود و علت آن چیست؟  اگر ایمان و عمل صالح به دنبال توبه بیاید کدام بشارت خدا واقع می - 72

  ـ خداوند پاکیزگان را دوست دارد.» بخشد خداوند همه گناهان را می) «1

  ـ خداوند آمرزنده و مهربان است.» بخشد خداوند همه گناهان را می) «2

  ـ خداوند پاکیزگان را دوست دارد.» کند خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می) «3

  ـ خداوند آمرزنده و مهربان است.» کند خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می) «4

 فرماید؟  مت آن چه میي به چه معناست و قرآن کریم در مذرایج شدن زنا در تمدن امروز -73

  »براي شما بد است«فایده ـ  ) به کار گرفتن ثروت جامعه در مسیر بی2  »براي شما بد است«اهلیت ـ ) بازگشت به دوران ج1

  »ناپسند است راهی«فایده ـ  ) به کار گرفتن ثروت جامعه در مسیر بی4  »ناپسند است راهی«) بازگشت به دوران جاهلیت ـ 3

 را آغاز کرد؟   رسول خدا (ص) چگونه و از کدام شهر حرکت به سوي تمدن اسالمی -74

  ها ـ مکه ) تغییر در نگرش انسان2  هاي جامعه دینی ـ مکه ) بنا نهادن پایه1

  ها ـ مدینه ) تغییر در نگرش انسان4  هاي جامعه دینی ـ مدینه ) بنا نهادن پایه3
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 ترین عوامل استحکام نظام اسالمی است؟  ه عمل به کدام آیه شریفه از مهمپوشاندن جام -75

  »قد افلح من زکاها) «2  ...» الذین یعلمون و الذین الیعلمون قل هل یستوي ) «1

  ...»یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول ) «4  ...»لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ) «3

  )) تا انتها)38(صفحه تا انتها ـ کتاب کار از  3) درس 61از (صفحه  2درس ((پایه دوازدهم زبان انگلیسی 

Part A:Grammar & Vocabulary 

76- A: If I had your address, I’d come to see you. 

B: Oh, you’re right. You ..................... my address. 

1) had 2) have 3) didn’t have 4) don’t have 

 

77- When I ..................... at the party, all the other guests had already eaten their dinner.  

1) arrived 2) had arrived 3) was arriving 4) was arrived 

 

78- You have to find out how much ..................... those workers for painting your apartment.  

1) you must pay 2) you must be paid 3) must pay 4) must be paid 

 

79- Do you look forward to old age, or do you ..................... physical weakness, loss of memory and dependence on others? 

1) renew 2) replace 3) dread 4) demand 

 

80- You should prepare all your documents carefully before ..................... for a passport. 

1) delivering 2) receiving 3) supplying 4) applying 

 

81- Reza is sick and the doctor has advised him to ..................... the amount of fat in his food. 

1) ignore 2) prepare 3) reduce 4) destroy 

 

82- The whole ..................... will benefit from the wide range of resources now available at the college. 

1) atmosphere 2) community 3) application 4) environment 

 

83- The charity has promised ....................., especially medicine and clothing to all those who are needy. 

1) action 2) aid 3) clue 4) issue 

 

84- Men can usually run faster than women, ..................... because they have greater muscular strength. 

1) necessarily 2) unexpectedly 3) primarily 4) immediately 

 

85- When the sun and moon are in line, they act together to produce exceptionally high and low ..................... . 

1) sources 2) margins 3) fuels 4) tides 

 

86- The nicotine in cigarettes is extremely harmful, and has been classified as the most ..................... drug in existence. 

1) addictive 2) passive 3) digestive 4) portable 

 

87- Few people would disagree with the fact that using a seatbelt will reduce the ..................... of serious injury in a 

car accident.  

1) likelihood 2) disability 3) component 4) commerce 

 

Part B: Cloze Test 

Complete silence …(88)… in laboratories. The walls and ceilings, made of blocks of special sound – …(89)… 

materials, are more than three feet thick, while floor coverings are six – foot layers of …(90)… or cotton wool. 

Silence here can be very …(91)… yet scientists stay in these rooms to test the various materials being …(92)… 

to make the world a less noisy place. 
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88- 1) can only find 2) can only be found  3) only finds 4) only is found 

 

89- 1) converting 2) demanding 3) consuming 4) absorbing 

 

90- 1) joints 2) coals 3) strings 4) feathers 

 

91- 1) painful 2) chemical 3) gradual 4) magic 

 

92- 1) renewed 2) monitored 3) developed 4) replaced 

 

Part C: Reading Comprehension 

Passage 1: 

Voltaire is the pen name of Francois Marie Arouet (1694-1778), the greatest of the writers and thinkers who 

lived in France in the 18th century, during the years leading up to the French Revolution (1789-99). He lived a 

long life and he never stopped writing about the right of a person to be free and to think for himself. He 

attacked the government for oppressing people’s lives. He also attacked the Church which, he felt, did not allow 

freedom of faith. He pointed out all the weaknesses of the society in which he lived and helped to prepare the 

way for the French Revolution. 

Francois Marie Arouet was born in Paris. He attended the Jesuit college of Lous-le-Grand in Paris, and there 

learned to love literature and theatre. He became the fan of Parisian society, but was always in trouble with the 

powerful people whom he mocked and wrote about. Before he was 24 he had been exiled from Paris and then 

imprisoned in the Bastille. Following the success of the first of his plays, Oedipe, in 1718, he took the name 

Voltaire. 

From 1726 to 1729 he lived as an exile in England. He saw a society where there was far more freedom than he 

had known in France and far greater tolerance for the opinions and beliefs of others. 

Back in France, Voltaire turned his interest to history and philosophy, and in 1734 published Lettres 

Philosophiques (Philosophical Letters), a landmark in the history of thought. This outspoken work caused such 

a stir that he was again in trouble with the political and religious authorities, and he fled to the chateau of a 

friend at Cirey in the Champagne region. Here he lived with Mme du Chatelet for 15 years, studying, writing, 

and from time to time travelling in Europe. 

 

93- What is the best title for the passage? 

1) Rise of a Revolution  2) Voltaire’s Life and Works 

3) Voltaire’s Difficult Political Life 4) Effects of Voltaire’s Ideas on France and England 

 

94- Which of the following is NOT true about Voltaire? 

1) He died in his 80's.  2) He was against the government of his time. 

3) He experienced the French Revolution. 4) He cared about the society in which he lived. 

 

95- What is true about his first piece of writing for the theatre? 

1) It was written in the early 18th century. 

2) It was a play that was not welcomed by people. 

3) It was written in a place known as the Bastille. 

4) It was not staged at any theater due to the influence of some powerful people. 

 

96- The word “others” in line 13  refers to ..................... .  

1) people 2) opinions 3) societies 4) freedom and tolerance 
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Passage 2: 
Amounts of sleep vary greatly with age and even between individuals. Newborns sleep the most-a newborn 
baby sleeps between 17 and 18 hours a day, spending nearly half of that time in REM sleep (periods of eye 
movement during sleep). Both REM and NREM (nonrapid eye movement) sleep decrease with age, and by age 
five, children sleep between 10 and 12 hours a day, spending about 20 percent of that time in REM sleep. 
The average young adult seems to need about 8 hours of sleep per night to function well enough during waking 
hours. Some people, however, sleep just 6 or 7 hours a night, while others need more than 9 hours to feel rested. 
Old people spend less time in deep NREM sleep, and their sleep is more easily interrupted. 
REM sleep amounts also vary across different animals, depending on the size of the animal and its level of 
development at birth. The size of an animal seems to affect the type of sleep it experiences-small animals 
generally spend more time in REM sleep. Animals, such as opossums and humans, that are born in a condition 
in which they are unable to look after themselves or to do anything to help themselves, generally have more 
REM sleep as newborns than animals that can hunt, eat, keep warm, and defend themselves soon after birth, 
for instance horses. Even as animals age into adulthood, those born relatively immature continue to spend more 
time in REM sleep than animals that are mature at birth.  
 

97- How much time does a newly born baby spend in REM sleep? 
1) Half a day  2) About 6 hours  
3) About 8.5 hours  4) Between 17 and 18 hours 

98- According to the passage, the number of sleeping hours college students probably require ..................... .  
1) is exactly 8 hours  2) is 8 hours or more 
3) varies between 6 to 9 hours 4) depends on the tasks they perform 
 

99- The passage states that those who are likely to wake up more often during their sleep are ..................... .  
1) children aged 5  2) adults 3) newborns 4) old people 
 

100- What does paragraph 3 mainly discuss? 
1) Factors influencing REM sleep in animals 
2) Comparison of sleep in humans and animals 
3) Effect of an animal’s size on its sleep patterns 
4) Relationship between animals’ and humans’ level of development at birth and the amount of REM sleep  
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 )7تا انتهاي فصل  4فصل ( شناسی زمین

  ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن کدام است؟ مهم -101

  ) شرایط آب و هوایی منطقه2  ) سنجش میزان آب زیرزمینی در منطقه1

  شناسی منطقه  ) شرایط زمین4    ) نوع توپوگرافی منطقه مورد نظر  3

  ته است؟ هاي ریزدانه به چه عاملی وابس پایداري خاك -102

  ) میزان تنش وارده به خاك  4  بندي خاك   هان) د3  ) درجه خمیري بودن خاك  2  ) میزان رطوبت خاك  1

  درستی بیان شده است؟ کدام عبارت به - 103

  هاي آستر و رویه که بایستی مقاوم باشند از جنس آسفالت هستند.  ) الیه1

  ) روسازي از دو بخش اساس و زیراساس تشکیل شده است.  2

  باشد.   هاي آسفالت مخلوطی از شن و ماسه و سنگ درشت می یه) ال3

  ) زیرسازي از دو بخش آستر و رویه تشکیل شده است.  4

  شود؟ ها به چه منظوري استفاده می گمانهاز  -104

    برداري از خاك یا سنگ پی سازه   ) نمونه2    ها   ) سنجش تراکم سنگ1

  ها   گ) باالبردن مقاومت سن4    ) شناسایی گسستگی در سنگ  3

  باشد؟ ها می یابی سازه  پدیدآمده در سازه مربوط به کدام عامل در مکان انحاللی حفرات - 105

  ) حالت سنگ  4  ) شیب زمین 3  ) نفوذپذیري2  ) جنس سنگ1

  شود؟ یک از عناصر زیر هم با مصرف زیاد و هم میزان مصرف کم باعث بیماري می کدام -106

  ) فلوئور4  ) آرسنیک 3  ) کادمیم 2  ) سلنیم 1

  ؟شود نمیهاي زیر یافت  روي در کدام گروه از سنگ نصرع - 107

  ) سنگ آهکی ـ سنگ آتشفشانی2  ) سنگ آتشفشانی ـ سنگ سولفیدي1

  ) سنگ سولفیدي ـ سنگ آهکی 4    یلیسی ـ سنگ دولومیت  ) سنگ س3

  تواند سبب آلودگی آب با آرسنیک شود؟ تمرکز کدام کانی در الیه آبخوان یک منطقه می -108

  ) فلوئوریت4  ) تالک  3  یریت) پ2  ) کوارتز1

  گیرند؟ بندي عناصر در کدام گروه قرار می عناصر اکسیژن، روي، فسفر، آهن در طبقه -109

  ) اصلی ـ فرعی ـ فرعی ـ جزئی  2    ) جزئی ـ اصلی ـ فرعی ـ اصلی  1

  ) فرعی ـ جزئی ـ اصلی ـ اصلی  4    ) اصلی ـ جزئی ـ فرعی ـ اصلی  3

  است؟ نشدهدرستی بیان  هاي زیر به یک از بیماري علت کدام -110

  ) اختالل در سیستم ایمنی بدن: وجود عنصر جیوه در بدن.  2  ) بیماري دیابت: ورود عنصر سمی آرسنیک در خاك کشاورزي است.  1

 ایتاي: ورود عنصر کادمیم در آب  ) بیماري ایتاي4    ) کوتاهی قد: کمبود روي در بدن  3

را  خسـارت هاي منطقه بیشـترین میـزان    به دلیل ساختار ناپایدار سنگ یک است،لرزه نزد گسلی که به مرکز سطحی زمیندر محل  - 111

   .....................داریم یعنی 

  ی در آن بیشتر است.  ) میزان مرکال2  شود مین مشاهده میهاي زیرین ز ) بیشترین حرکت الیه1

  کمتر است.ي سطح زمین ) میزان نیروي وارد شده رو4  ) احتمال وقوع خسارت در محل گسل کمتر است.  3
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  دهند؟   رخ می مکانیها در چه  معموالً بیشترین زمین لرزه -112

  ) مناطقی که ساختار سستی دارند.  2  کند.  ) در مناطقی که عرض اقیانوس افزایش پیدا می1

  هاي ناپایدار مناطق کوهستانی   ) سنگ4    هاي سنگ کره   ) مرز بین ورقه3

  ید: وارده را مشخص نمای تنشنوع گسل و  -113

    ) معکوس ـ کششی  1

    ـ برشی لغز) امتداد 2

    ) معکوس ـ فشاري  3

  ) عادي ـ کششی 4

  باشد؟ ی میهاي گرماب ی زیر سبب تشکیل کانسنگشناس زمینهاي  یک از پدیده کدام - 114

  خوردگی ) چین4  ) زمین لرزه  3  ) فوران آتشفشان2  ) شکستگی1

  شوند؟ می ها به چند گروه تقسیم مواد خروجی از دهانه آتشفشان -115

    ) گدازه ـ خاکستر آتشفشانی ـ بمب  2    ) الپیلی ـ قطعه سنگ ـ خاکستر  1

  ) تفرا ـ گدازه ـ بخارهاي آتشفشانی  4    ) تفرا ـ الوا ـ فومرول آتشفشانی3

  طور عمده در کجا قرار دارند؟ ذخایر نفت و گاز ایران به - 116

  کپه داغ  ق و ) شرق و شمال شر2  فارس و دریاي خزر   ) منطقه زاگرس و خلیج1

  فارس و البرز مرکزي   ) خلیج4  ) منطقه زاگرس و کپه داغ و البرز مرکزي  3

  باشند؟ هاي زیر موازي یکدیگر می کدام گروه از پهنه -117

  سنندج ـ سیرجان   ،زاگرس ،) سهند ـ  بزمان2  زاگرس   ،سهند ـ بزمان ،) ایران مرکزي1

  البرز   ،شرق ـ جنوب شرق ،) ایران مرکزي4     سهند ـ بزمان ،کپه داغ ،) زاگرس3

  باشند؟  شناسی می هاي جوان ایران مربوط به کدام دوره زمین آتشفشان -118

  ) کرتاسه ـ ترشیاري  4  ي) کواترنر3  ترشیاري) 2  ) سنوزوئیک  1

  پردازد؟  اکوتوریسم به مطالعه چه مواردي می -119

  ) شناسایی میراث زمین شناختی  4  جانداران  ) شناسایی و معرفی 3  رانهاي طبیعت جاندا ) جاذبه2  هاي گیاهان   ) جاذبه1

  کدام است؟ نایبندگسل بزرگ کویر ایران مرکزي کدام است؟ جهت جغرافیایی گسل  -120

    ـ شمال غربی ـ جنوب شرق بافتشیر  ) ده2    ـ شرقی غربی   ترود) 1

  ) درونه ـ شمالی جنوبی  4    بنان ـ شمالی جنوبی  کوه  )3

  ))تا انتهاي کتاب 2درس از  4هم (فصل (پایه دوازد اتریاضی

fدوم در تابع درجه -121 ( ) f ( ) , f (x) ax bx c       24 2 است. جواب نامعادله af (x) کدام است؟ 

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

gاگر -122 ( ) f ( )    1 1 fو5 ( ) g ( )   1 5 yباشد، مشتق3 gof (x) f (x)  xدر 3   کدام است؟1

1 (215  2 (216  3 (214  4 (218  
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fاگر -123 (x) x 2 x)عبارتباشد،  2 )f (x) xf (x)  2 2  است؟تابع کدام مشتق  2

1(xf (x)    2(xf (x)    3(xf (x)    4(xf (x)2   

اگر -124
x x

f (x)
| x x | x

  
 

  
2

3 4

3 27 4
yاي ، مجموع عرض نقاط گوشه  f (x )  2 1  کدام است؟ 2

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

در رابطه -125
p q
 

1 1 1

2
qزمانی کهqنسبت به pاي  آهنگ لحظه     است چقدر است؟ 7

1( 16/0-  2( 16/0  3( 15/0  4 (15/0-   

fگر -126 (x) x x a  
3 fDو 2 { ,b}   1 ،باشدb کدام است؟  

  صفر )4  -1 )3  -2 )2  2 )1

تابع اي لحظهآهنگ  -127
x

f (x)
x






2 1

1
xدر     کدام است؟ 4

1(
79

36
  2(

49

18
    3(

13

18
    4(

47

18
  

لاي به طو نقطه -128
1

4
fاکسترمم نسبی تابع (x) x ax x  2 fباشد. می3 ( )  کدام است؟1

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

rداریم و استhآن ارتفاع وrاي استوانه شعاع قاعده -129 h     است؟ کدام شعاع قاعده استوانه باشد، ماکزیمم استوانه حجم ، چنانچه6

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

fاگر تابع - 130 (x) (m )x x x kx    5 mشمار نقطه بحرانی داشته باشد، بی 51 k کدام است؟ 

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

yمقدار ماکزیمم مطلق تابع -131 x | x | 2 ]در بازه4 , ] 2  کدام است؟ 1

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

تابع با ضابطه -132
x x

f (x)
x x x

    
 
   

2

2 2

2 2


 چند نقطه بحرانی دارد؟ 

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

 است؟ ردوران دهیم حجم شکل حاصل چند براب dاگر ذوزنقه شکل مقابل را حول خط   - 133

1 (
14

5
  

2( 
7

3
  

3 (
14

3
  

4 (
16

3
  



  بندي  آزمون آزمایشی جمعـ تجربی دفترچه                                                                    »4«صفحه   
                  

 محل انجام محاسبات

 
 

  از مکعب به ضلع واحد چقدر است؟ Pمساحت مقطع برش خورده توسط صفحه  -134

  

 

1 (2 

2( 2  

3 (2 2  

4 (1  

  

  

a)نقاط دایره بیشترین فاصله - 135 )x y (a )x y      2 24 1 4 7  از محورyها چقدر است؟  

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

x)هخط مماس بر دایر معادله -136 ) (y )   2 21 2 )Aهدر نقط 20 , )1   کند؟ اي قطع می ها را در چه نقطهy آن محور واقع بر 6

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

)Mهاگر از نقط - 137 , )1 xهبتوان دو مماس بر دایر 2 y x my    2 2 4 8  رسم کرد حدودm کدام است؟  

1(m 
1

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

1

2
  

xدو دایره -138 y x y , x y x y         2 2 2 22 4 1 2 4 4 نسبت به هم چه وضعی دارند؟ 

 متخارج) 4  متقاطع )3  مماس خارج )2  مماس داخل )1  

در شکل زیر، یک بیضی به خروج از مرکز -139
8

3
  مستطیل است؟ عرضیک مستطیل محاط شده است. طول قطر این مستطیل، چند برابر  درون 

1 (3  

2 (10  

3 (7  

4 (2  

وصل کنیم و آن را امتداد دهیم در این صورت  F(روي بیضی) به کانون  Mاند. اگر از نقطه دلخواه  بیضیهاي  کانون Fو Fدر بیضی شکل مقابل  -140

  در نظر بگیرید.) 10چقدر است؟ (قطر بزرگ را  MNFکند محیط مثلث  قطع می N بیضی را در نقطه

1 (10  

2( 20  

3 (8  

4 (16 
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Fهاي  بیضی با کانون - 141 ( , P) , F( , ) 1 1 )Aهاي کانونی آن که یکی از رأس 2 , )2  مفروض است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟ 3

1(
1

2
    2(

1

3
  3(

1

4
    4(

1

6
 

xهرابط ،m به ازاي چند مقدار طبیعی -142 y x y m    2 2 2 6  یک دایره است؟ معادله  

1 (8   2 (9   3 (11   4 (10 

آوریم. با کدام احتمـال بـدون    گذاري از آن بیرون می سیاه موجود است. دو مهره به طور متوالی و بدون جاي مهره 9مهره سفید و  6اي  در جعبه -143

 است؟توجه به اولین مهره، دومین مهره خارج شده سفید 

1(
5

14
    2(

3

7
    3(

2

5
    4(

3

5
   

 بـه آزاده در انتخاب رشته خود براي تحصیل در دبیرستان بین سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی مردد است. اگر او رشته ریاضی را انتخاب کند،  -144

در آزمون ورودي دانشگاه پذیرفته خواهد شد.  35/0و اگر انسانی را انتخاب کند به احتمال  1/0، اگر تجربی را انتخاب کند به احتمال 4/0احتمال 

نتخاب کنـد  و احتمال اینکه رشته انسانی را ا 4/0/، احتمال اینکه رشته تجربی را انتخاب کند 1اگر احتمال اینکه او رشته ریاضی را انتخاب کند 

 باشد، با چه احتمالی در دانشگاه پذیرفته خواهد شد؟ 1/0

1 (075/0  2( 75/0  3 (215/0  4 (115/0 

دارند. اگر از  19معدل باالي  Bآموزان مدرسه  درصد دانش 20و  Aدرصد دانش آموزان مدرسه  30آموز دارد.  دانش Bسه برابر مدرسه  Aمدرسه  -145

 ندارد؟ 19یک نفر انتخاب کنیم، با چه احتمالی فرد انتخابی معدل باالي  Bو  Aبین همه دانش آموزان مدرسه 

1(
29

40
    2(

11

40
  3(

19

40
    4(

9

40
 

  ))8تا انتهاي فصل  5فصل شناسی (پایه دوازدهم ( زیست

  باشد؟ زیر به ترتیب مربوط به کدام دوره زیست فناوري میهرکدام از موارد  -146

ـ   تولید مواد غذایی با فرایند تخمیر و کشتـ   هاي زیستی تولید نان با استفاده از فرایندـ   تولید ترکیبات جدید با مقدار بیشتر و کارایی باالتر«

  »تولید محصوالت تخمیري

  کالسیک ـ سنتی ـ سیککال ـ ) کالسیک2    سنتی ـ سنتی ـ سنتی ـ ) نوین1

  کالسیک   ـ کالسیک ـ سنتی ـ کالسیک )4  سنتی  ـ کالسیک ـ سنتی ـ ) نوین3

  مراحل تولید گیاهان زراعی تراژنی به ترتیب کدام است؟  -147

  ج) استخراج ژن هاي صفت برتر                   ب) تکثیر و کشت گیاه تراژنی                                                       الف) تولید گیاه تراژنی

  ) بررسی دقیق ایمنی زیستی ـه  د) آماده سازي و انتقال ژن به گیاه

  الف   ـ ـه ـ ب ـ ج ـ ) د4  ب   ـ الف ـ ـه ـ ج ـ ) د3  ب ـ ـه ـ الف ـ د ـ ) ج2  الف ـ ب ـ ـه ـ د ـ ) ج1

  ......................توان گفت  می -148

  شود.   ها است، انجام می اي که بخشی از سامانه دفاعی باکتري بوسیله مادهسازي  ) اولین مرحله همسانه1

  شود.  مخالف، متفاوت خوانده می سمت دو از دنا رشته دو هر نوکلئوتیدهاي توالی ، EcoR1آنزیم تشخیص جایگاه در) 2

  خورد. اي برش می با باز آلی سه حلقه نوکلئوتید دو بین دي استر فسفو پیوند، EcoR1سازي توسط آنزیم  در مرحله اول همسانه )3

  شود.  یاخته تهیه می داخل در مختلفی ابزارهاي با وراثتی هماد دنا سازي همسانه در) 4
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  باشد؟ ها صحیح می هاي زیر درمورد دیسک باکتري کدام یک از عبارت -149

  . کند همانندسازي میزبان ژنوم از مستقل تواند می) ن1

  .  است تنی فام خارج و اي شتهرتک  دناي مولکول ) یک نوع2

  شود.   باشد و در جانداران دیگر نیز دیده می ها نمی ) فقط مختص پروکاریوت3

  .دارند وجود نیز باکتري اصلی تن فام در که هستند هایی ژن حاوي) 4

  باشد؟  ترین تعریف کدام می صحیح - 150

  آن. عملکرد بهبود و ها ویژگی در تغییر منظور به پروتئین یک آمینواسیدهاي توالی در دلخواه تغییرات ایجاد) مهندسی پروتئین: 1

  .  است شده ژنتیکی مواد از جدیدي ترکیب دارايهاي طبیعی  یا فرایند ژنتیک مهندسی طریق از که جانداري ) تراژنی:2

  زنده.   وجودات زنده و غیراز م استفاده با گوناگون محصوالت بهبود و تولید در آدمی هوشمندانه فعالیت هرگونه ) زیست فناوري:3

  استخراج شده از آن. ژن و ناقل دناي مجموعه) دناي نوترکیب: 4

  ......................در تخمیر انجام شده در گیاه حرا  -151

  ) ماده نهایی تولید شده حتما باید از یاخته دور شود.  2 شود.   ) واکنشی متفاوت با واکنش ترش شدن شیر انجام می1

  بازسازي می شود.  NADPH )4  شود. آزاد نمی CO2) هرگز3

  را بر عهده دارد.  ......................وظیفه  ......................پروتئین  -152

  ها   هاي نشاسته در شوینده تجزیه مولکولـ  ) آمیالز2  وند هیدروژنی بین دو انتهاي مکملتشکیل پیـ  ) لیگاز1

  ریزي دهنده  هاي خون پایدارتر کردن لخته روي زخمـ  ) پالسمین4  تر کردن فعالیت ضد ویروسی داروها طوالنی ـ ) اینترفرون3

  ها در مقابل تغییرات حرارت چیست؟ علت اهمیت افزایش پایداري پروتئین - 153

  ها در دماي پایین   ) افزایش سرعت واکنش2  هاي گرمازا ) کمک به خنک کردن محیط واکنش1

  ) کاهش خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش  4  ی اقتصادي و افزایش زمان واکنشجوی ) صرفه3

  ......................در تولید گیاه مقاوم به آفت،  -154

  میرد.  کند که نوزاد کرمی شکل با خوردن آن می ) گیاه سم فعال را تولید می1

  توان استخراج کرد.  زي می هاي خاك ) ژن مربوط به تولید سم را از ژنوم تمام باکتري2

  شود. حشره فعال می گوارش لوله در موجود گوارشی هاي آنزیم تأثیر تحت غیرفعال، سم پیش) 3

  . رود می بین از شده مقاوم گیاه تماس با اثر در حشره) 4

  براي تولید انسولین به شیوه مهندسی ژنتیک ................. - 155

  بدن از آن جدا شده و هورمون فعال شود.  نیز تولید شود تا در C) حتما باید زنجیره 1

  شوند.   دو به یک دیسک حاوي ژن مقاوم به پادزیست منتقل می هاي انسولین به طور جداگانه، هر ) ژن زنجیره2

  شود.  خارج باکتري نوترکیب انجام می ،هاي انسولین ) پیوند شیمیایی بین زنجیره3

  باشد. هاي انسولین می ترین مرحله برقراري پیوند بین زنجیره ) مهم4
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  ؟باشد نمیهاي قدیمی تولید واکسن  کدام یک از موارد زیر از روش -156

  ) ضعیف کردن سموم خالص شده میکروب مورد نظر1

  ) ضعیف کردن میکروب عامل بیماري  2

  زا ) ترکیب کردن سم خالص شده میکروب مورد نظر با ویروس غیر بیماري3

  ش خاص و انتقال به درون بدن) کشتن میکروبی عامل بیماري با رو4

  ......................در فرایند ژن درمانی  - 157

  شود.  هاي درون بدن انسان منتقل می ) ویروس تغییر یافته شده به یاخته1

  هاي بدن انسان به خوبی تکثیر شود تا ژن مطلوب تکثیر شود.  کنند تا درون یاخته ) تغییراتی را در ویروس ایجاد می2

  . شود می ترکیب بیمار یاخته ژنگان با و منتقل بیمار یاخته درون طور مستقیم به به یافته رتغیی) ژن 3

  کنند.  اند، درون بدن پروتئین مورد نظر را تولید می هایی که در بیرون بدن انسان تغییر ژنتیکی یافته یاخته )4

  ؟باشد مینهاي زیر از دالیل تولید جانوران تراژن  کدام یک از مثال -158

  ها دام بهتر رشد در آنها نقش و رشد عوامل هاي مطالعه عملکرد مولکول )1

  مثل سرطان و آلزایمر انسانی هاي بیماري براي درمان عنوان به ها تراژن ) کاربرد2

  ها   مناسب براي دام انسانی پروتئین نوعی از غنی شیر) تولید 3

  ) تولید داروهاي خاص درون بدن جانوران تراژن  4

 ......................فت توان گ می -159

  .است گاو مثل جانورانی لوزالمعده از آن کردن خالص و جداسازي انسولین تهیه هاي روش از یکی) 1

  .کنند می استخراج را مشکوك فرد مایعات در موجود دناي اولیه، مراحل در ایدز تشخیص براي) 2

  .کنند می ایجاد ایمنی پاسخ شوند، می تهیه انسانی غیر منابع از که مشابهی هاي فراورده همانند هاي تولید شده در زیست فناوري،) دارو3

  ها استفاده نشده است.   تا کنون از زیست فناوري براي بررسی فسیل )4

و نمودار شماره  ......................مربوط به گیاهی است  »1«نمودار شماره  مقابلبا توجه به شکل  -160

  ......................د باش مربوط به گیاهی می »2«

  

  که مثل ذرت است.  ـ  کند ) مانند گل رز که در یاخته میانبرگ قند تولید می1

  کند. که در یاخته میانبرگ خود قند تولید میـ  با ساقه پر آب) 2

  کند.  که در شب کربن را تثبیت میـ  شود ) که در شرایط دماي بیش از حد وارد تنفس نوري می3

  کند. مانند گل رز که در یاخته میانبرگ قند تولید میـ  سازد ته غالف آوندي قند می) که در یاخ4

  

  ......................ها در مهندسی پروتئین  در فرایند تولید پروتئین  - 161

  دهند.  ) براي تولید پالسمین موثرتر توالی آمینواسیدي آن را تغییر می1

  ت ندارد.  ) آمیالز تولید شده نمونه مشابهی در طبیع2

  شود.  ) با انتقال ژن سازنده اینترفرون بدون تغییر به درون باکتري، اینترفرون موثر مشابه نمونه انسانی ساخته می3

  ) مدت اثر پالسمین تولید شده کوتاه ولی قدرت اثر آن بسیار زیاد است.4
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  ؟نیست صحیح ATPکدام در مورد  -162

  است.   با آزاد شدن انرژي همراه ADPاز ATP) تشکیل 1

  است. آلی آدنین و قند پنج کربنی ریبوز ) آدنوزین شامل باز2

  دهد. ) افزوده شدن فسفات به آدنوزین طی سه مرحله روي می3

  هستند.  ATPهاي ساخته شدن ده و ساخته شدن نوري و اکسایشی روشدرسطح پیش ما ATP) ساخته شدن 4

  ......................راکیزه  -163

  ي بیرونی صاف و غشاي درونی آن به خارج چین خورده است.  ) دو غشا دارد: غشا1

  هاي موجود در هسته نیاز ندارد.   ) دناي آن مستقل از هسته است و براي انجام نقش خود به ژن2

  . دارد اي وجود ي مورد نیاز تنفس یاختهها انواعی از پروتئین ساخت هاي مورد نیاز ژن ) در دناي راکیزه3

  گیاهی وجود ندارد.   ) راکیزه در یاخته4

  است؟ نادرستکدام گزینه  -164

  شود.   ) در چرخه کربس کوآنزیم آ حین تبدیل مولکول چهار کربنی به مولکول شش کربنی جدا می1

فـراهم   ATPتشکیل  ساز است انرژي مورد نیاز برايATPها از کانالی که در مجموعه آنزیم  عبور پروتوندر غشاي داخلی راکیزه ) در زنجیره انتقال الکترون با 2

  شود.  می

  شود.  آزاد می CO2) در چرخه کربس یک اتم کربن به صورت3

  رسد. ها در نهایت به اکسیژن مولکولی می ) در زنجیره انتقال الکترون الکترون4

  کدام عبارت در رابطه با تخمیر الکلی و الکتیکی درست است؟ -165

  .شوند ندکافت آغاز می) مانند تنفس هوازي با ق1

  شوند. ) باعث ور آمدن خمیر نان می2

  ضروري است. NADH) براي تداوم آنها 3

  دهند. شوند آنها را انجام می ها که باعث ترش شدن شیر می ) انواعی از باکتري4

  تولید پالستیک قابل تجزیه با صرف هزینه کمتر چگونه ممکن شده است؟ -166

  گیاه به باکتري از مواد نوع اینکننده  تولید هاي ژن کردن وارد) 2  ه تولید پالستیک) از طریق تغییر در ماده اولی1

  ) جایگزین کردن ظروف گیاهی4  هاي تجزیه کننده پالستیک ) تولید کردن باکتري3

  باشد؟ مورد از موارد زیر صحیح میچند  -167

  یابد. جا اکسایش می شود و در آن کیزه میرا پیرووات ایجاد شده از طریق قندکافت از طریق انتقال غیرفعال وارد الف)

  شود. اي سیتوپالسم انجام می اي در ماده زمینه اولین مرحله تنفس یاخته ب)

  شود. در سبزدیسه و ساخته شدن نوري آن در راکیزه انجام می ATPساخته شدن اکسایشی  ج)

  شوند. و آب تولید می NADHو  ATP ،FADH2هاي کربن دي اکسید،  اي مولکول در تنفس یاخته د)

  چهار )4  سه )3  دو  )2  یک )1

 درمورد برگ صحیح است؟ عبارت کدام دو -168

  .برگ است برگ و رگ میان برگ، دم پهنک آن شامل روپوست، الف)

  .زیرین پهنک برگ قرار دارند روپوست رویی و زیرین به ترتیب درسطح رویی و ب)

  شود. غشاي بیرونی و غشاي درونی دارند انجام میهمانند راکیزه که فتوسنتز در واحدهایی  ج)

  .اند برگ بعد از روپوست زیرین قراردارد و به هم فشرده اي میان یاخته نرده د)

  د ـب  )4  ج ـب  )3  د ـالف  )2  ج ـالف  )1
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 ......................سبزدیسه  -169

  .از خودرا نداردهاي مورد نی ) برخالف راکیزه امکان ساخت بعضی پروتئین1

  .را ندارد ) امکان تقسیم مستقل خود2

  .هم هستند به دو بخش تقسیم شده است از ها که ساختارهاي غشایی جداتوسط تیالکوئید )3

  .بستره داراي رنا و دنا است )4

  ......................توان گفت  نمی - 170

  .هر فتوسیستم شامل آنتن گیرنده نور و یک مرکز واکنش است )1

  .هاي متفاوت و انواعی پروتئین ساخته شده است هر آنتن از رنگیزه )2

  .نانومتر است 700درطول موج  2واکنش فتوسیستم  درمرکز a حداکثر جذب سبزینه )3

  .کند گیرد و به مرکز واکنش منتقل می را می انرژي نور هاي گیرنده نور آنتن )4

  است؟ نادرستهاي تثبیت کربن  کدام در مورد واکنش -171

  .از عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند بیشتر است CO2عدد اکسایش کربن در )1

  .دهد یس فسفات ترکیب و مولکولی پایدار تشکیل میببا قند پنج کربنی به نام ریبولوز CO2درچرخه کالوین )2

  .واکنش کالوین مستقل از نور است )3

  .حاصل از واکنش نوري است NADPHو   ATPواکنش کالوین وابسته به )4

  ......................درآناناس  -172

  .ها در طول روز باز و در شب بسته هستند روزنه )1

  برخالف برگ آن، ساقه گوشتی و پرآب دارد. )2

  .شود ثبیت اولیه کربن در شب و چرخه کالوین درروز انجام میت )3

  .شود هاي غالف آوندي انجام می هاي میانبرگ و سپس در یاخته آن در دومرحله ابتدا در یاختهتثبیت کربن در )4

  ها سبب شده تا تعداد زیادي باکتري تراژنی با دناي خارجی تولید شود؟ کدام ویژگی - 173

  سازي دناي نوترکیب  به صورت وابسته به فام تن اصلی  ها و همانند ) سرعت باالي تکثیر باکتري1

  هایی با سرعت باالتر ستقل دناي نوترکیب و تزریق آنزیمسازي مند) همان2

  ها و همانندسازي مستقل دناي نوترکیب ) سرعت باالي تکثیر باکتري3

  هاي با سرعت و کارایی بهتر و ایجاد شرایط مناسب ) استفاده از آنزیم4

  تعریف دقیق رفتار در کدام گزینه آمده است؟  -174

  دهد.  سخ به یک محرك انجام می) یک واکنش که جانور در پا1

  دهد. ها که جانور در پاسخ به یک یا چندین محرك انجام می اي از واکنش ) یک واکنش یا مجموعه2

  دهد. ها که جانور در پاسخ به یک محرك انجام می اي از واکنش ) یک واکنش یا مجموعه3

  د.ده ) یک واکنش که جانور در پاسخ به یک یا چندین محرك انجام می4

  ......................در رفتار غریزي  - 175

  باشد.   ) فقط وابسته به ژن نمی2  .  است یکسانها  گونه همه در رفتار این اساس) 1

  شود. ) هیچ گاه تغییر ایجاد نمی4  شود.  ) به طور کامل هنگام تولد ایجاد می3

  ؟ باشد نمیکدام یک از موارد زیر نوعی رفتار حل مسئله  -176

  .بخورند و بیاورند بیرون را ها موریانه تا برند می فرو ها موریانه النه درون را آن و کنند می جدا را درختان نازك شاخه هاي برگ ها شامپانزه) 1

  رسد.   ) جوجه با ضربه زدن دقیق به نوك منقار مادر به غذا می2

  .کند می پیدا دست گوشت به سرانجام و داده قرار آن روي را خود پاي پنجه و کشد می باال خود منقار با را نخ از بخشی بار هر)کالغ 3

  .بشکنند را ها میوه سخت پوسته تا کنند می استفاده چکش و سندان شکل به سنگ یا چوب هاي تکه از جانوران) 4
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  باشد؟  هاي زیر به ترتیب مربوط به کدام نوع از یادگیري می هر کدام از رفتار - 177

  عدم تحریک پرنده با افتادن برگ  ب)  ها از مترسک  الف) نترسیدن پرنده

  د) عدم خوردن پرنده مونارك توسط پرنده   ج) ترشح بزاق در سگ با صداي زنگ

  شرطی شدن کالسیک  د)  شرطی شدن کالسیکج)  گرفتن خوب)  گرفتن خو) الف) 1

  شرطی شدن کالسیکد)  شرطی شدن فعالج)  غریزهب)  شرطی شدن فعالالف) ) 2

  شرطی شدن فعال  د)  شرطی شدن کالسیکج)  گرفتن خوب)  گرفتن خوالف) ) 3

  شرطی شدن فعال  د)  شرطی شدن فعالج)  غریزهب)  شرطی شدن فعالالف) ) 4

  ......................ها از النه خود  پرنده کاکایی با بیرون بردن پوسته تخم -178

  کند.  ها کمک می ن غذاي کالغ) به طور غیر مستقیم به تامی2  . هاي خود دارد تأثیر کمی در بقاي زاده) 1

  کند.  ها کمک می ها توسط کالغ ) به شکار شکارچی4  دهد.  هاي خود را افزایش می ) با صرف زمان اندك، بقاي زاده3

  ......................هاي زادآوري در رفتار -179

  اد مغذي بیشتري داشته باشد.  تر باشد و مو کند که بزرگ جیرجیرك نري را براي جفت گیري انتخاب می ،) جیرجیرك ماده1

  شود.  ) جانوارانی که تک همسر هستند، انتخاب جفت توسط جنس نر انجام می2

  ها ندارد.   داري زاده ) طاووس نر هیچ گونه نقش مستقیم یا غیر مستقیم در نگه3

  کند. ین میگیري طاووس ماده با نري که پرهایش درخشندگی بیشتري دارد، سالمت جانور ماده را تضم ) جفت4

  هاي زیر صحیح است؟ یف کدام یک از رفتارتعر -180

  .کند می پیدا هاي بدنی جانوران افزایش ذخیره وساز سوخت آن در که است غذایابی جانوران فعالیت کاهش هدور یک رکود تابستانی) 1

  .ستا غذا آوردن دست به و وجو جست براي جانور رفتارهاي مجموعه) رفتار غذایابی 2

  .دارد نام خواهی قلمرو دیگر هاي گونه افراد برابر درفقط   خود قلمرو انوران ازج) دفاع 3

  .دارد نام مهاجرت جانوران طوالنی جایی جابه) هر گونه 4

  تواند منجر به مصزف هزینه شود؟ چند مورد از رفتارهاي قلمرو خواهی زیر می -181

  د) غذایابی    ج) آواز خواندن  انتخاب جفتب)   الف) تهاجم

  ) چهار  4    ) سه3  ) دو2  ک) ی1

  ......................در ارتباط بین زنبورهاي عسل  -182

  یابند.   محل دقیق آن را می اند، کرده دریافت غذایی منبع هدربار یابنده زنبور از که کلی اطالعات از استفاده با فقط کارگر زنبورهاي) 1

  باشد، منبع غذایی دورتر است.  تر  ) هرچه حرکات زنبور کارگر یابنده منبع غذایی طوالنی2

  .دارد با سایر زنبورها متفاوتیتنها حرکات  یابنده زنبور) 3

  ) هرچه میزان فرمون ترشح شده توسط زنبور کارگر بیشتر باشد منبع غذایی دورتر است.  4

  ......................توان گفت  نمی -183

  .شناسند می را خود مادر پذیري نقش با غازها جوجه) 1

  .دارد نقش نیز ها پشت الك یابی جهت در زمین مغناطیسی یدانم) 2

  .دارد ژنی اساس موش در مادري مراقبت رفتار) 3

  اند، به ارتباط با گوسفندان دیگر تمایل دارند.   شده داده پرورش ها انسانتوسط  هایی بره) 4
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  ......................عی طبی انتخاب دیدگاه با رفتارشناسی در -184

  شود. بررسی می گوناگون رفتارهاي زگارکنندگیسا نقش) 1

  .کنند می بررسی جانوران بیشتر بقا فقط در را رفتارها نقش) 2

  ) بررسی سود و هزینه رفتار براي جانور نقشی ندارد.  3

  .کنند می پژوهش آنها گیري نحوه شکل و رفتارها چگونگی پرسش به پاسخ براي پژوهشگران) 4

  ......................توان گفت  می -185

  هایی که تجربه مهاجرت دارند با دیگر سارها در تعیین مسیر وجود ندارد.  ) تفاوتی بین سار1

  برد.    می ییق شکل به نر بودن جیرجیرك دیگر پ) جیرجیرك ماده از طر2

  کنند که محتوي انرژي داشته باشد.   ) همیشه جانوران غذایی مصرف می3

  به دست آوردن آن، غذایابی بهینه نام دارد. هو هزین موازنه بین محتواي انرژي غذا) 4

 فیزیک (پایه دوازدهم (فصل سوم از ابتداي موج و انواع آن تا انتهاي کتاب))

  است؟ نادرستکدام گزینه  -186

  ج یکسان است.) در امواج طولی، راستاي ارتعاش ذرات و انتشار موج بر هم عمود بوده و در امواج عرضی راستاي ارتعاش ذرات و انتشار مو1

A)) مقدار متوسط آهنگ انتقال انرژي در یک موج سینوسی براي همه امواج مکانیکی با مربع دامنه2 f)و مربع بسامد 2(   موج متناسب است. 2(

  یابد. ) تندي انتشار صوت در هوا با افزایش دما افزایش می3

  کند. ماند ولی طول موج تغییر می انتشار موج، بسامد ثابت می) با تغییر محیط 4

اي چشمه موج و بسامد زاویه cm24دهد. اگر شعاع دایره بزرگتر هاي موج یک موج دوبعدي را نشان می شکل زیر جبهه -187
rad

s
4   باشد، تنـدي

  انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟

1 (06/0  

2 (6  

3 (12/0  

4 (12  

برابر Mجایی ذره  ، جابهtمطابق شکل زیر است. در بازه زمانی t1نقش موجی در یک طناب در لحظه - 188
A

2
و مسافتی کـه مـوج در    tاست. 

  ترتیب از راست به چپ کدام است؟ کند به طی می این بازه زمانی

1(
A T

,
5

2 6
  

2(
A T

,
7 5

2 6
  

3(
A T

,
2 6

  

4(
A T

,
7

2 6
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ـ  سانتی 50اي دو موج طولی و عرضی منتشر شده از یک طعمه به فاصله  یک عقرب ماسه -189 /ا اخـتالف زمـانی  متري از خود را ب ms2 دریافـت   5

L(vکند. اگر تندي موج طولی می منتشر شده از طعمه (
m

s
T(vباشد، تندي موج عرضی 200   منتشر شده چند متر بر ثانیه است؟ (

  

1 (100  

2 (125  

3 (75  

4 (50  

  

tکل زیر نقش یک موج در یک ریسمان کشیده شده را در لحظهش -190  دهد. تندي نوسان ذره  نشان میM در لحظهt / s 0 چنـد متـر بـر     9

  ثانیه است؟

1(/ 0 2  

2(/ 0 8  

3(/ 0 4  

  ) صفر4

و چگالی آن cm22مساحت مقطع یک سیم -191
g

/
cm3

6 نیوتونی کشیده شود، تندي امواج عرضـی در آن چنـد    2است. اگر این سیم با نیروي  4

  متر بر ثانیه است؟

1 (4/1  2 (75/0  3 (5/2  4 (25/1  

است و جهت میدان الکتریکـی   yان مغناطیسی آن در یک لحظه معین در جهت منفی محور یک موج الکترومغناطیسی را در نظر بگیرید که مید -192

  تواند جهت پیشروي موج باشد؟ است. در این صورت کدام گزینه می xآن در جهت مثبت محور 

  z) در جهت مثبت محور 1

  z) در جهت منفی محور 2

  x) در جهت مثبت محور 3

  x) در جهت منفی محور 4

 m19است. وقتی شـنونده  dB47کند گیرد، تراز شدت صوتی که دریافت می از منبع صوت قرار می rاز وقتی شنونده در فاصله در یک فضاي ب -193

log)چند متر است؟ rشود.  می dB73شود، تراز شدت صوت به منبع نزدیک می / )2 0 3  

1 (29  2 (38  3 (23  4 (20  

Aترتیـب  هـا بـه   گذرد. با فرض اینکه مساحت صـفحه  از دو صفحه فرضی شکل مقابل می W180موج صوتی با توان -194 m 2
1 Aو 3 m 2

2 9 

  بیشتر است؟ A2از شدت صوت در سطح SIیکاي  چند A1باشد، شدت صوت در سطح

1( 53 10  

2( 63 10  

3( 54 10  

4( 64 10  
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سپس توسط یک پمپ تخلیه، هـواي درون جعبـه را خـالی    دهیم.  اي روي یک اسفنج قرار می یک گوشی تلفن همراه را درون یک حباب شیشه -195

  افتد؟ کنیم. اگر در این حالت با تلفن همراه درون جعبه تماس بگیریم، کدام گزینه اتفاق می می

  شود. شود، بنابراین صدایی هم شنیده نمی ) تماس برقرار نمی2  شود. شود و صداي زنگ تلفن شنیده می ) تماس برقرار می1

  ) اظهارنظر قطعی ممکن نیست.4  شود. شود، ولی صداي زنگ تلفن شنیده نمی ر می) تماس برقرا3

شود. در این حالت تـراز شـدت صـوت بـراي آن      برابر می 4/1برابر کنیم، براي یک شنونده معین، تراز شدت صوت  2اگر دامنه چشمه صوتی را  -196

log)رسد؟ بل می شنونده به چند دسی / )2 0 3  

1 (6  2( 15  3 (21  4 (32  

ABو در فاصله  هم روي است، درست روبه cm60مطابق شکل دو سطح کاو که کانون هریک -197 / m 8 از هم قرار دارند. فاصله چشمه صوت و  2

  شنونده، چند متر باشد تا شنونده بیشترین شدت صوت را حس کند؟

1 (8/6  

2 (2/4 

3 (7  

4 (5  

  هاي زیر همواره درست است؟ یک از گزینه در شکل زیر امواج تخت تابیده و بازتابیده از یک مانع تخت رسم شده است. کدام -198

1(  2  

2(


 
2

 

3(    

4(  90  

ها را از هم تشخیص دهـد. عـرض دو پلـه     پله قرار دارد. اگر شخص پس از کف زدن نتواند پژواك 2متري از  160مطابق شکل شخصی در فاصله  -199

تواند باشد؟(سرعت صوت کدام گزینه می
m

s
  است.) 320

1 (5/16  

2 (17  

3 (15  

4 (22  

  شود؟ ها از این مجموعه خارج می د. این پرتو پس از چند برخورد به آینهکن مطابق شکل زیر به مجموعه دو آینه تخت متقارن برخورد می SIپرتوي  - 200

1 (6  

2 (2  

3 (5  

4 (3  
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شـود.   درجه وارد شیشه می 15کند و قسمتی نیز با انحراف  تابد و قسمتی از آن بازتاب پیدا می اي می پرتو نوري از هوا به سطح یک تیغه شیشه -201

  درجه باشد، زاویه شکست چند درجه است؟ 125اگر زاویه بین پرتو بازتابش و پرتو شکست 

1 (40  2 (10  3 (15  4 (20 

اگر ضریب شکست شیشه نسبت به آب -202
9

7
و ضریب شکست الماس نسبت به شیشه 

7

3
باشد، نسبت سرعت نور در الماس نسبت به سرعت نـور   

  در آب کدام است؟

1 (3  2(
1

3
  3(

49

27
  4(

27

49
  

  است؟ نادرستکدام گزینه  -203

  یابد. ها افزایش می ) با افزایش شدت نور با بسامد مناسب، تعداد فوتوالکترون1

  اي است که بار الکتریکی آن صفر است. ) فوتون ذره2

هاي  بت، نور فرابنفش بتابانیم (بسامد نور بنفش از بسامد آستانه فلز کالهک الکتروسکوپ بیشتر است) فاصله ورقه) اگر به الکتروسکوپی با بار مث3

  شود. الکتروسکوپ بیشتر می

  شوند. ها در میدان مغناطیسی و الکتریکی منحرف نمی ) فوتوالکترون4

شود از چشمه نور آبی گسیل می s40هایی که در مدت فوتون است. اگر تعداد eV5انرژي هر فوتون نور آبی - 204 224 باشد، توان ایـن چشـمه    10

e)چند وات است؟ / C)  191 6 10  

1 (800  2 (1600  3 (400  4 (2400  

R)ریباً چند نانومتر است؟ترین طول موج فوتون مربوط به رشته بالمر تق در اتم هیدروژن کوتاه -205 / nm )10 01  

1 (400  2 (720  3 (270  4 (100  

  است؟ نادرستکدام گزینه  - 206

  کرد. ) مدل اتمی تامسون، گسیل امواج الکترومغناطیسی، از اتم را توجیه می1

  یابد. زها کاهش می) اختالف انرژي تراn) در مدل اتمی بور براي اتم هیدروژن، با افزایش شماره تراز انرژي (2

  هاي گسیل از جو خورشید و زمین است. دهنده طول موج ) خطوط فرانهوفر نشان3

  ) مدل اتمی بور در تبیین پایداري اتم موفق بوده است.4

nتراز  الکترون ،در اتم هیدروژن - 207    هاي متفاوت ممکن است گسیل شود؟ با انرژيقرار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذارهاي ممکن چند نوع فوتون  5

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

Raاي ـ ولت باشد. انرژي آزاد شده در فعل و انفعـال هسـته     مگاالکترون 5/931اگر انرژي معادل یکاي جرم اتمی برابر  -208 Rn He 223 219 4
88 86 2 

/ترتیب چند ژول است؟ (جرم هسته اتم رادیوم، رادون و هلیم به u223 018،/ u219 /و 009 u4   باشد.) می 003

1(/  105 975 10  2(/  155 975 10  3(/  138 9424 10  4(/  198 9424 10  
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  ....................هاي آن  و تعداد نوترون ....................هاي هسته  در یک واپاشی بتاي مثبت (پوزیترون)، تعداد نوکلئون -209

  یابد. کند ـ یک واحد کاهش می ) تغییري نمی2  یابد. یابد ـ یک واحد کاهش می ) یک واحد افزایش می1

  یابد. کند ـ یک واحد افزایش می ) تغییري نمی4  یابد. یابد ـ یک واحد افزایش می ) یک واحد افزایش می3

  ماند؟ گرم از ماده باقی می 25/1شود. پس از چند روز تنها  گرم آن متالشی می 75روز  12عمر یک ماده سه روز است و پس از  نیمه -210

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

  ))4و  3شیمی (پایه دوازدهم (فصول 

  هاي زیر درست است؟ چه تعداد از مقایسه -211

  گرافیت ) درجه سختی: الماسآ

  الماسهاي متصل به یک اتم کربن: گرافیت ب) شمار اتم

  الماسپ) چگالی (جرم حجمی): گرافیت

  گرافیت ت) رسانایی الکتریکی: الماس

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

  است؟ نادرستمطالب زیر کدام موارد از  -212

aA) اگر افزایش دما و یا کاهش فشار، تعادل گازيآ bB جا کند، را به طرف راست جابهb a .بوده و تعادل گرماده است  

Nب) اگر در دماي ثابت حجم ظرف واکنش O (g) NO (g)2 4 22شود. جا می ت جابهرا افزایش دهیم تعادل در جهت برگش   

  دهد. درصد جرمی از مخلوط تعادلی را آمونیاك تشکیل می 28پ) در فرایند هابر در شرایط بهینه، 

/ترتیب برابر به C527و C727ت) اگر ثابت تعادل یک واکنش گازي در دماهاي  22 8 /و 10  34 6   باشد، واکنش گرماده است. 10

  ـ ب ـ ت آ) 4  ) پ ـ ت3  ـ ب آ) 2  ـ ب ـ پ آ) 1

کیلوژول باشد، نسبت  381سازي رفت برابر با  کیلوژول انرژي آزاد شود و انرژي فعال 1/18گرم نیتروژن مونوکسید در واکنش زیر  6  اگر از تجزیه -213

N)سازي رفت در این واکنش به تقریب چیست؟ سازي برگشت به انرژي فعال انرژي فعال ,O g mol )   114 16  

NO(g) N (g) O (g)2 22   

1 (2/1  2 (67/0  3 (5/1  4 (8/0  

)هستند؛ به جز: نادرستپارازایلن   هاي زیر درباره همه عبارت -214 F , C , H : g mol )   1
9 12 1  

  کربن در بنزن است.) درصد جرمی کربن در این ترکیب، بیشتر از درصد جرمی 1

  ) میانگین عدد اکسایش کربن در پارازایلن از عدد اکسایش کربن در متانول کمتر است.2

  آید. دست می مناسب، ترفتالیک اسید به  ) از اکسایش آن با یک اکسنده3

  ) اختالف جرم مولی این ترکیب با جرم مولی اوکتان برابر با عدد اتمی فلوئور است.4

  است؟ نادرستهاي زیر  نهیک از گزی م کدا -215

  اند که در آن هر اتم کربن بین سه حلقه مشترك است. هاي شش گوشه تشکیل داده هاي کربن در گرافن حلقه ) اتم1

  اي است. هاي روي آنها، اکسیدي از دومین عنصر گروه چهاردهم جدول دوره کنده هاي سنگی و نقش ) عامل استحکام سازه2

  اتمی نیستند. هاي تک جامدهاي کوواالنسی در طبیعت قادر به تشکیل یون  ، عناصر اصلی سازندههاي تجربی ) براساس یافته3

  شود. ) سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت می4
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اگر تعادل -216
( )

Fe (aq)FeSCN (aq) SCN (aq)
 32

ــگ قــرمز تــیره زرد رنگ   بی رن

 وH   کـاهش و   ....................افزایش،  ....................را در آب جوش قرار دهیم

  ماند. بدون تغییر باقی می ....................

  هاي موجود در محلول هاي رفت و برگشت ـ مقدار عددي ثابت تعادل ـ تعداد یون ) سرعت واکنش1

  رنگ ـ سرعت واکنش رفت نسبت به تعادل اولیه ـ مقدار عددي ثابت تعادل ) شمار یون بی2

  هاي موجود در محلول هاي موجود در محلول ـ تعداد کاتیون تعداد آنیون ) شدت رنگ قرمز محلول ـ3

4(H واکنش ـ شدت رنگ زرد محلول ـ جرم کل مخلوط تعادلی  

  کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ -217

  جرم اتمی بیشتر، باالتر است. هاي پیوندي در اطراف اتم با اسید معده، احتمال حضور الکترون  ) در مولکول سازندهآ

  کند. اکسید به جاي اتم گوگرد، یک اتم کربن جایگزین شود، شکل فضایی مولکول تغییر می دي ب) اگر در مولکول گوگرد 

H«هاي  پ) از میان مولکول O2،SiF4،NCBr،SO3 «.سه مولکول گشتاور دوقطبی برابر با صفر دارند  

  کنند. گیري نمی اند ناقطبی هستند و در میدان الکتریکی جهت هایی که تنها از یک نوع اتم ساخته شده مولکول  ت) همه

  ـ ب ـ ت آ) 4  ) ب ـ پ ـ ت3  ـ ب آ) 2  ـ پ آ) 1

  شده است؟پاسخ درست هر سه پرسش زیر در کدام گزینه بیان  -218

  یک تعداد اتم کربن بیشتري وجود دارد؟ هاي یکسان از الماس و گرافیت، در کدام ) در حجمآ

C«هاي  ب) از میان ترکیب H10 8،SiO2،CaCO3،CO2 وH S2 «هاي مولکولی است؟ چند ماده جزء ترکیب  

  تواند بر روي کاغذ اثر گذارد، چه ساختاري دارد؟ پ) آلوتروپی از کربن که می

  ترکیب پ) دوبعدي 2) الماس ب) آ) 2  ترکیب پ) دوبعدي 3) الماس ب) آ) 1

  بعدي ترکیب پ) سه 2) گرافیت ب) آ) 4  ترکیب پ) دوبعدي 3) گرافیت ب) آ) 3

NHتعادلیاگر در واکنش  -219 (g) N (g) H (g)3 2 22 3 غلظت تعادلیNH3 برابر با
mol

/
L

0 برابـر   N2و غلظـت تعـادلی    02
mol

/
L

0 1 

  باشد. مقدار ثابت تعادل کدام است؟

1 (5/1  2 (75/1  3 (25/6  4 (75/6  

Nمعینی تعادل در دماي -220 (g) O (g) NO(g)2 2 2 دهد؟ برقرار است. با کاهش حجم ظرف چه تعداد از موارد زیر روي می  

  شود. جا می ب) تعادل در جهت برگشت جابه    کند. تغییر نمی NOآ) غلظت 

  کند. ت) ثابت تعادل واکنش تغییر نمی  کند. پ) سرعت واکنش رفت تغییر نمی

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

  است؟ نادرستر چند مورد از موارد زیر، تغییرات ذکر شده در اثر تغییرات دما د -221

NH) افزایش دما در تعادلآ (g) q N (g) H (g) 3 2 22 3 هاي دو اتمی افزایش درصد مولی مولکول  

Nب) کاهش دما در تعادل O (g) q NO (g)2 4 22اي مخلوط کاهش یافتن شدت رنگ قهوه  

Agدلپ) کاهش دما در تعا O(s) q Ag(s) O (g) 2 22 4 افزایش فشار گاز موجود در ظرف  

PClت) افزایش دما در تعادل (g) Cl (g) PCl (g) q  3 2 5 کاهش مقدار عددي ثابت تعادل  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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Nمول 10در یک فرایند مقدار  - 222 O (g)2 Nبرقراري تعـادل  لیتري وارد شده است. پس از گرم شدن و 5در یک ظرف  4 O (g) NO (g)2 4 22 

Kو mol L  Nبه غلظت موالر NO2، نسبت غلظت موالر14 O2 ها را از راست به  هاي گازي درون ظرف کدام است؟ (گزینه و مجموع مول 4

  چپ بخوانید.)

1 (4 ،10  2 (4 ،15  3 (2، 10  4 (2 ،15  

  است؟ نادرستبطري آب، کدام گزینه   در مورد پلیمر سازنده -223

  استر آروماتیک است. ) یک پلی1

  آن یک کربوکسیلیک اسید دو عاملی و یک الکل دو عاملی است.  ) مونومرهاي سازنده2

  هاي خود را دارند. آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول  ) مونومرهاي سازنده3

  است.صورت  این پلیمر به  ساختار واحد تکرارشونده) 4

در  ......................اتم مرکزي فاقد الکترون ناپیونـدي اسـت. از ایـن رو مولکـول      ......................مولکول  ......................، ......................در مولکول  -224

  ......................گیري  میدان الکتریکی جهت

  کند ) کلروفرم ـ مانند ـ کربن تترا کلرید ـ کلروفرم ـ نمی1

  کند ) کربن دي سولفید ـ برخالف ـ گوگرد دي اکسید ـ کربن دي سولفید ـ نمی2

  کند ) اتین ـ مانند ـ گوگرد تري اکسید ـ اتین ـ می3

  کند ) آمونیاك ـ برخالف ـ متان ـ آمونیاك ـ می4

  ل از واکنش یک مولکول اتیلن گلیکول و دو مولکول ترفتالیک اسید کدام است؟حاص  فرمول مولکولی فرآورده -225

1(C H O18 16 8  2(C H O18 16 10  3(C H O18 14 8  4(C H O18 14 10  

q، تعادلC25یک لیتري در دماي  در یک محفظه -226 PCl (g) PCl (g) Cl (g) 5 3 2 انجام واکنش را   برقرار شده است. اگر دماي محفظه

  دهد؟ یک از نمودارهاي زیر تغییرات غلظت مواد موجود در واکنش را به درستی نشان می کاهش دهیم، کدام

1(   2 (  

3 (  4 (  

  ....................هاي زیر درست هستند، به جز  همه عبارت -227

  هاي کوواالنسی هستند. جزو ترکیب P  اي، اغلب عناصر دسته عنصر نخست جدول دوره 36) در میان 1

  مولکولی آنها بستگی دارد. جوش به نوع و قدرت نیروهاي بین   ) رفتار فیزیکی مواد مولکولی، مانند آنتالپی تبخیر و نقطه2

  هاي ناپیوندي موجود در مولکول وابسته است. و جفت الکترون طور عمده به پیوندهاي اشتراکی هاي مولکولی، به ) رفتار شیمیایی ترکیب3

  شوند. بندي می اکسید، جزء مواد مولکولی دسته دي هاي گلوکز، استون و کربن گونه  ) همه4
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  است؟ نادرستکدام مطلب  - 228

  عکس دارد.هاي سازنده جامد یونی رابطه مستقیم و با شعاع آنها رابطه  ) آنتالپی فروپاشی شبکه یونی با بار یون1

  ) آنتالپی فروپاشی شبکه بلور منیزیم فلورید بیشتر از منیزیم اکسید است.2

  دارد. CaOتري از آنتالپی فروپاشی  اي آنتالپی فروپاشی بزرگ ) اکسید نخستین فلز واسطه در جدول دوره3

  قیم در نظر گرفت.توان میان آنتالپی فروپاشی شبکه و نقطه ذوب جامدات یونی به طور کلی رابطه مست ) می4

A(g)نسبت به پیشرفت واکنش با توجه به نمودار تغییر انرژي - 229 x(g) D(g)  که نشان داده شده است. کدام مطلب درست است؟  

  

aH) سرعت واکنش کم و1 E a     است. 2

/، Aمول گاز  1/0) به ازاي مصرف 2 a kJ0   یاز است.انرژي ن 1

aEیابد زیرا ) با افزایش دماي واکنش سرعت آن افزایش می3 a   شود. می  3

a) بیشترین مقدار انرژي الزم براي انجام واکنش برابر4 kJ3 و کمترین مقدار آن برابرa kJ .است  

  

  است؟ درستناچند مورد از موارد زیر  -230

  یابد. بلور هالیدهاي دومین فلز قلیایی، با افزایش عدد اتمی هالوژن، افزایش می  ) آنتالپی فروپاشی شبکهآ

و  2392، 3001، 925طـور نـامنظم    بلور سدیم فلوئورید، آلومینیم فلوئورید، سدیم اکسید و منیزیم فلوئورید و به  ب) اگر آنتالپی فروپاشی شبکه

  کیلوژول بر مول خواهد بود. 2392سدیم اکسید   مول باشد، آنتالپی فروپاشی شبکه کیلوژول بر 5480

  یابد. ذوب ترکیب آنها با یون نیترید، از باال به پایین کاهش می  پ) در گروه فلزات قلیایی خاکی، نقطه

  هاي یونی در حالت جامد رساناي برق نیستند. ت) ترکیب

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  رست است؟کدام گزینه د -231

  دهد. هاي گرماگیر و گرماده را افزایش می ) افزایش دما، سرعت واکنش1

  ) واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن گرماده و در مجاورت گرد روي، انفجاري است.2

  اند. ها در دماهاي پایین گرماده و سریع هاي اگزوز خودرو ) واکنش حذف آالینده3

  اي کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبدیل شود. را به اندازه aEتوان ) با کاربرد کاتالیزگر می4

را از  KBrکیلوژول بر مـول باشـد، چنـد گـرم ترکیـب یـونی       690و  790ترتیب حدود  به KBrو NaClاي بلور اگر آنتالپی فروپاشی شبکه -232

  آن تبدیل کرد؟  هاي گازي سازنده مول سدیم کلرید را به یون 2/0آن تولید کنیم تا با گرماي آن بتوان   هاي گازي سازنده یون

(Na , Cl / , Br , K : g mol )     123 35 5 80 39  

1 (91/39  2 (25/34  3 (25/27  4 (12/21  
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  اثر دو تغییر در تعادل هابر هستند، درست است؟ چند مورد از مطالب زیر در ارتباط با نمودارهاي زیر که مربوط به -233

  

  ) مربوط به تأثیر فشار بر تعادل فرآیند هابر است.2) مربوط به تأثیر دما و نمودار (1) نمودار (آ

  دهد. دهد، اما سرعت واکنش را کاهش می ب) کاهش دما، پیشرفت واکنش هابر را افزایش می

  است. Ea(برگشت)  تر از اندازه کوچک Ea(رفت)  این واکنش، اندازه» انرژي ـ پیشرفت«فت که در نمودار توان دریا ) می1پ) با توجه به نمودار (

جر به کـاهش  شود و کاهش دماي سامانه در حجم ثابت، من جایی تعادل در جهت مصرف گرما می ت) در فرآیند هابر، افزایش حجم منجر به جابه

  شود. فشار مخلوط گازي در ظرف واکنش می

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

  چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 234

  استفاده کرد. PETتوان از پلیمرهاي سنتزي مانند  پلیمرها، می  ) براي افزایش سرعت تجزیهآ

  زیست نیست. براي سالمت محیطشود و به همین دلیل تهدیدي  طور غیرمستقیم از نفت خام تولید می ، بهPETب) 

  ناپذیر است. ناپذیر هستند که بازیافت آنها اجتناب تخریب ها موادي زیست پ) پالستیک

  ها است. هاي آن ها در برابر آب و هوا، از ویژگی ت) چگالی باال و نفوذناپذیري پالستیک

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

SOتعادل -235 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  ول م 6از قراردادنSO2  مول 5وO2 در یک ظرف سر بستهL5     در دماي ثابـت حاصـل شـده

 ) واکنش کدام است؟kمول باشد، ثابت تعادل ( 10هاي موجود در ظرف هنگام تعادل برابر  است. اگر مجموع شمار مول

1(
1

16
   2(

3

16
   3(

5

16
   4(

7

16
   

  کدام موارد درباره مبدل کاتالیستی خودروهاي بنزینی و دیزلی درست است؟ - 236

  یابند. هاي انجام شده در هر دو مبدل اکسیدهاي نیتروژن کاهش می آ) طی واکنش

  شود. طی واکنش گرماگیر به عنصرهاي سازنده خود تجزیه می NOتلیسیتی خودروهاي بنزینی، ب) در مبدل کا

  شود. ها تولید می هاي شیمیایی مربوط به حذف آالینده نوع دو واکنش 3پ) در هر دو مبدل، 

  دیل کرد.توان اکسیدهاي نیتروژن تولید شده در خودرو را به گاز نیتروژن تب ت) با استفاده از هر دو مبدل می

  ) پ ـ ت4  ) آ ـ ب3  ) ب ـ پ2  ) آ ـ ت1

Aاگر در واکنش -237 B C  Hکه داراي 2 kJ  kJبراي آن برابر با Eaبوده و (رفت) 80 mol است، یک کاتالیزگر مناسب استفاده  1280

  چند درصد است؟ Eaیابد، در این صورت میزان کاهش (برگشت) درصد کاهش می 40به میزان  Eaکنیم، (رفت)

1 (32  2 (56  3 (60  4 (74  



  بندي  آزمون آزمایشی جمعـ تجربی دفترچه                                                                    »20«صفحه   
                  

 محل انجام محاسبات

 
 

  است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -238

شود، به کمک مبدل کاتالیستی منجر بـه کـاهش رنـگ     رنگ بوده و توسط خودروها تولید می آ) کاهش غلظت اکسیدي از نیتروژن که گازي بی

  شود. اي هواي آلوده شهرها می قهوه

هـا در صـورت اسـتفاده از     و سطح انرژي فرآورده» انرژي ـ پیشرفت واکنش «نمودار   ب) در واکنش سوختن هیدروژن، اختالف سطح انرژي قله

  یابد. توري پالتینی نسبت به پودر روي بیشتر کاهش می

  نشانند. آورند و کاتالیزگر را را روي سطح آن می هاي ریز درمی هاي کاتالیستی، سرامیک را به شکل مش مبدل  هپ) در هم

  هاي شیمیایی صرف نظر از این که گرماده یا گرماگیر باشند. براي آغاز شدن به انرژي نیاز دارند. ت) واکنش

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

درصـد اسـت و گشـتاور دوقطبـی ایـن گـاز        ....................موضعی به تقریب برابر   کننده حس بی  افشانه درصد جرمی کلر در گاز به کار رفته در -239

C)صفر است. .................... ,H ,Cl / : g mol )    112 1 35 5  

  ـ برابر 52) 4  ـ برابر 55) 3  ـ مخالف 55) 2  ـ مخالف 52) 1

  ست؟ا نادرستمتانول   چند مورد از موارد زیر، درباره - 240

  آ) در دماي اتاق مایع سفیدرنگ است.

  هاست. ترین عنصر خانواده الکل ب) ساده

  توان از واکنش آلکن با آب آن را تولید کرد. پ) می

  است. 3ت) عدد اکسایش کربن در آن برابر 

  توان از آن محلول سیر شده در آب تولید کرد. ث) می

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
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 محل انجام محاسبات

 

  

 
  

 

    ) ـ  پایه دوازدهم) ـ  پایه دوازدهم14001400//0303//2828(( 1آزمایشی جامع  آزمونآزمونمبحث مبحث 
  

 

  مباحثمباحث  دروسدروس

 مطابق کنکور  فارسیفارسی

 مطابق کنکور  زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 ق کنکورمطاب  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 مطابق کنکور  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 مطابق کنکور  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  زیستزیست

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  زمینزمین

 مطابق کنکور  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 مطابق کنکور  شیمیشیمی

 مطابق کنکور  حسابانحسابان

 مطابق کنکور  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 بق کنکورمطا  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 مطابق کنکور  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 مطابق کنکور  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 مطابق کنکور  اقتصاداقتصاد

 مطابق کنکور  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 مطابق کنکور  تاریخ تاریخ 

 مطابق کنکور  جغرافیاجغرافیا

 مطابق کنکور  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  روانروان
  

  
  

    

  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  بنديبندي  جمعجمعزمـــــایشی زمـــــایشی آزمــــــون آآزمــــــون آ

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  تجربیتجربیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات فارسی  1

  50  26  زبان عربی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  شناسی زمین  5

  145  121  ریاضیات  6

  185  146  شناسی زیست  7

  210  186  فیزیک  8

  240  211  شیمی  9

  
  

   داوطلب گرامی:

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

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

 

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

  ويويــت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علت: شوراي عالی آموزش مؤسسه علمی آموزشی علنظارنظار
  

  
  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 

  

  14001400//22//1717جمعه جمعه 

  

 



     »1«صفحه                                                        بندي آزمون آزمایشی جمعـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

 فارسی  

  سایر ابیات: بررسیـ » 2«گزینه  -1

  شود. است که با خشم و خشونت بیان می سخنیتشر: »: الف«

  دارد.  باریکتازي: اسبی که پاهاي »: ب«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییگیرند.  به دست می قلندرانو  درویشانمنشا: عصایی که »: د«

  ها: گزینه بررسی سایرـ » 3«گزینه  - 2

  بحبوحه: میان، وسط»: 4«گزینه / ، شناخته شده معهود: معمول»: 2«گزینه / دیالق: دراز و الغر »: 1«گزینه 

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

  اژه)معنی و ترکیبی ـ  نژاد) (پایه دوازدهم ـ (طباطباییـ هیون به معناي شتر بزرگ است. » 2«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال)  (طباطبایینادرست نوشته شده است. » سپاسگزاري« واژةـ » 2«گزینه  -4

  ها: بررسی سایر گزینهـ » 1«گزینه  -5

  (خیانت، بی وفایی)ر غد»: 4« گزینۀ/  (معیار سنجش)عیار»: 3« گزینۀ/  (تندي و تیزي) سورت»: 2« گزینۀ

  وازدهم ـ درس سیزدهم ـ امال) نژاد) (پایه د (طباطبایی

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » مخاصمت« واژةـ » 4«گزینه  -6

و نـرودا  از پـابلو  » ات را نه خنده ،ا را از من بگیرهو«از سلمان هراتی، » خورشید خانۀدري به «، د مهدي شجاعیسیاز » سانتاماریا«ـ » 3«گزینه  -7

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییاست. کوب  عبدالحسین زرین ترجمۀاز آلفونس دوده و » هاي دوشنبه قصه«

  ضمیر  آیینۀ ـزنگ شرك  ــ در بیت چهارم سه تشبیه وجود دارد: رنگ بدعت » 4«گزینه  - 8

  تن خاکی همچو لنگر ـعشق  دریاي»: 3« گزینۀ/  شمشادوار ـ آبنوس شب و روز»: 2« گزینۀ / لب یاقوت ـروي خورشید»: 1« گزینۀ

  ادبی)  آرایۀـ  پایه دوازدهم ـ درس دهمنژاد) ( (طباطبایی

  »آ«آرایی  ) چشمه / واج2) مثل (1ایهام (عین/  جناس تشبیه و تلمیح / آن و آب خضر چشمۀـ چو » 2«گزینه  - 9

  آرایۀ ادبی) ترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  بررسی ابیات:ـ » 3«گزینه  -10

  استعاره: پیر منحنی استعاره از ساز چنگ »: الف«

  آمیزي: کالم خشک حس »:ب«

  شده در مصراع دوم  اول مثالی است براي اندیشۀ مطرح اسلوب معادله: مصراع»: ج«

  ایهام تناسب دارد.در معنی سیارة مشتري با کیوان و ایهام تناسب: مشتري در معنی خریدار در بیت به کار رفته »: د«

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبی(پایه دوازدهم ـ  (کتاب همراه علوي)» انّه کان ظلوماً جهوالً«تلمیح به آیۀ قرآن »: هـ«

  ها: ـ بررسی گزینه»3«گزینه  - 11

  .وب معادله واضح است. / تضاد ندارداسل»: 1«گزینۀ 

  ./ جناس تام ندارد رمه استعاره از یا»: 2«گزینۀ 

  اندوزي است. اشاره دارد که نماد مال (ع) تشبیه: گنج حسن / تلمیح: بیت به ماجراي قارون پسر عموي حضرت موسی»: 3«گزینۀ

  آمیزي ندارد. رویان است. / حس اغدار عشق اللهحسن تعلیل: علت نیفتادن سیاهی از روي کعبه آن است که د»: 4«گزینۀ 

  )هاي ادبی آرایهـ  ترکیبیپایه دوازدهم ـ (کتاب همراه علوي) (

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ دستور) (طباطباییقید است. » کی«ـ » 2«گزینه  -12

  ها: بررسی گزینهـ » 1«گزینه  -13

  پسین) وابستۀ(هفت  مجازات سادگی عصر/  جسمیهاي  اتمجاز بزرگ نمایش/ این  نوزدهم قرن ابتداي»: 1« گزینۀ

  هسته              هسته                                    هسته                                           

  پسین) وابستۀ(شش  فرانسه جزایی نظام/  شکنجهو  زجر الغاي/  مدید هاي مدت/  تغییراتاین  روند»: 2« گزینۀ

  هسته     هسته                            هسته                       هسته                        

  پسین)   وابستۀ(پنج  خود جزایی قوانین اجراي شدت کاهش»: 3« گزینۀ

  هسته                      

  پسین) وابستۀ(چهار  بدنی تنبیه اعمال/  خود تدارکاتترین  ها / سریعکشورهاي  زندان»: 4« گزینۀ

  هسته هسته                   هسته                                                      

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



 بندي تجربی ـ آزمون آزمایشی جمعدفترچه نامه  پاسخ                                        »2«صفحه 

  ها: بررسی سایر گزینهنسبت است.  نشانۀ» جانان« واژةدر » ان«ـ » 1«گزینه  -14

  دو جزئی  خون از سر تیغ که چکیده است: ةقطرشد عمر ـ این »: 2« گزینۀ

  جمالت، فعل بر دیگر اجزا مقدم شده است.  همۀدر »: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ دستور)  (طباطباییساز است.  ربط در بیت دوم پیوند همپایه» واو»: «4« گزینۀ

  مرکب وجود دارد:   جملۀ 3ـ در بیت سوم » 3«گزینه  - 15

  تن دیگر چنین ایام را اگر صاحبدلی ـ باشد که نتوان یاف ار عاقلی ـ دریابغافل مباش 

  مرکب است.) جملۀمرکب دارد (هر مصراع یک  جملۀ 2»:  1« گزینۀ

  شود.  ساده دیده می جملۀمرکب و در مصراع دوم یک  جملۀدر مصراع اول یک »: 2« گزینۀ

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس شانزدهم ـ دستور) (طباطباییاند.  مرکب ساخته جملۀا هم جمالت بیت ب بقیۀمناداست و » اي دوست!»: «4« گزینۀ

  شود. ـ در بیت دوم حذف فعل دیده نمی» 2«گزینه  -16

  اي کمتر از گوش ماهی (هستیم.) من و گوشه»: 4« گزینۀ/ این حد هجران تا کجا (است؟) »: 3« گزینۀ/ خصومت خیزد و آزار (خیزد) »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس هجدهم ـ دستور)  باطبایی(ط

چنـد  «، باالي چند گز داري؟ (یعنی قد تو چند گز است؟) کنایه از این است که توانایی تو چه اندازه اسـت؟ و معـادل   »2«ـ در گزینه »2«گزینه  -17

  )ناییقرابت معـ  درس شانزدهم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ است. » مرده حلّاج بودن

کند که تو دنیـا را   به خداوند اشاره می» 4«مفهوم مشترك تعالی بنده و خدا شدن است اما در گزینه » 3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 4«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  ترکیبی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ اي.  خلق کرده

شکایت از فـراق  » 3«ترین کسان (برادر) است، ولی مفهوم گزینۀ  از زیان دیدن از نزدیکسخن » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در ابیات گزینه»3«گزینه  -19

  )قرابت معناییـ  درس سیزدهم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  است.

  رسد ناشی از خود ماست.  هایی که به ما می این است که آسیب» 2« گزینۀال و ؤـ مفهوم مشترك بیت س» 2«گزینه  - 20

  توانم ظلم کنم.  کنم اما به دشمن نمی من به خود ظلم می »:1« گزینۀ

  به عاشق اعتراض نکن. »: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس شانزدهم ـ قرابت معنایی)  (طباطباییکنیم.  شکایت نمی»: 4« گزینۀ

هـاي   بیت نخست بر اثرگذاري سخن حتی بر دل ـ مفهوم مشترك سه بیت پایانی، این است که کسی که عاشق نباشد زنده نیست. در» 1«گزینه  -21

  ـ قرابت معنایی)  نیایشپایه دوازدهم ـ نژاد) ( (طباطباییعشق اشاره کرده است.  بی

  ـ در بیت سوم به ارتباط ظاهر و باطن اشاره شده است. » 3«گزینه  -22

  فنا و بقا  شوي با فنا ارزشمند می»: 4« گزینۀ/  توحید  عالم یک وجود است همۀ»: 2« گزینۀ/ وادي استعتا  ترك تعلقات»: 1« گزینۀ

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

  تو هستم. خنده و زیبایی  وابستۀها این است که تن» 4« گزینۀـ مفهوم مشترك مصراع اول بیت سوال و » 4«گزینه  - 23

  شوند.  بسیاري از عاشقان رسوا می»: 3« گزینۀ/  نداشتن همدم »: 2« گزینۀ/  دلیل گرفتار رنج شدم بی»: 1« گزینۀ

  ـ قرابت معنایی)  هفدهمنژاد) (پایه دوازدهم ـ درس  (طباطبایی

  کند. بررسی سایر ابیات: و او را نابود می گذارد الم نیز اثر میبر این است که ظلم، بر ظ» د«و » ج«هاي  بیتـ تأکید »3«گزینه  -24

  معنایی)  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ قرابت (طباطباییشهرت متعلق به ظالمان است. »: ب«/ بیت  بر عاشق ظلم کردنباید »: الف«بیت 

  و بیت سؤال، زیبایی بسیار است. » 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت » 2«گزینه  - 25

  ها را احیا کنید.  ارزش»: 4« گزینۀ/ عشق معشوقم.  شرمندة»: 3« گزینۀ/ ارزش بود.  کارهاي دنیا بی همۀ»: 1« گزینۀ

 ـ قرابت معنایی)  ترکیبیپایه دوازدهم ـ نژاد) ( (طباطبایی

  زبان عربی

هـاي   یعتقد: معتقد است (رد گزینه») / 3«و » 1«هاي  نهشود. (رد گزی مند می هاي علمی عالقه ـ یرغب فی المجاالت العلمیۀ: به زمینه» 4«گزینه  -26

  )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي( »)2«ترین کارها (رد گزینه  بخش أمتع األعمال: لذت») / 3« و »2«

کبـار: بزرگـان   ») / 2«د (رد گزینه کن یجهر: آشکار می») / 1«من أحد: از کسی، احدي (رد گزینه ») / 3«ـ التقی: پرهیزگار (رد گزینه » 4«گزینه  - 27

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

إذا کَثرُ غال: هنگامی که زیاد شود گران ») / 2«إذا کَثرُ: هنگامی که زیاد شود (شد) (رد گزینه ») / 1«ـ کلّ شیء: هر چیزي (رد گزینه » 3«گزینه  -28

  )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 4« و» 2«هاي  شود (رد گزینه می

أنکـر  ») / 4«المدن: شهرها (رد گزینه ») / 2«نَشأ: پرورش یافت (رد گزینه ») / 2«ـ هناك مفکّر: یک دانشمند وجود دارد (رد گزینه » 3«گزینه  -29

  )پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 4«و » 1«هاي  النبی إنکار الکافرین: مانند کافران پیامبر را انکار کرد (رد گزینه

  »)  2«کبده: جگرش، کبدش (رد گزینه ») / 4«و » 2«هاي  ) / الزیت: روغن (رد گزینه»4«و  »1«شود (رد گزینه  ـ یصاد: شکار می» 3«گزینه  -30

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

) / عاش فی ظروف »4«و  »3« ،»1«هاي  / لَم یدرس إلّا: فقط ... درس خواند، درس نخواند مگر ... (رد گزینه») 1«ـ صار: شد (رد گزینه » 2«گزینه  -31

  )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 4«و » 1«هاي  قاسیۀٍ: در شرایط سختی زندگی کرد (رد گزینه



     »3«صفحه                                                        بندي آزمون آزمایشی جمعـ تجربی دفترچه نامه  پاسخ

شخصـاً  » 2«در گزینه ») / 3«یسلّمه: آن را تحویل دهد (رد گزینه ») / 4«د گزینه صدیقه: دوستش (ر») / 2«ـ من: هرکس (رد گزینه » 1«گزینه  - 32

  )پایه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) (پورمهدي(، مفعول مطلق ترجمه نشده است. »4«و » 2«هاي  اضافه است. در گزینه

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

  آشکار براي شما بودند.  ندشمیک به راستی کافران »: 2«گزینه 

  متحد بودید تا غیرخدا را نپرستید. »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) شود، مگر دانش  هر چیزي با انفاق کم می»: 4«گزینه 

  )درس سوم و چهارم ـ ترجمهدوازدهم ـ پایه ) (پورمهدي(کند.  داند، ادعا می ـ فرومایه در همه آنچه که از آن چیزي نمی» 2«گزینه  -34

هـاي   شرایط سختشان: ظروفهم الصعبۀ، أوضاعهم القاسـیۀ (رد گزینـه  ») / 4«و » 1«هاي  ـ انسان شایسته: اإلنسان الجدیر (رد گزینه» 3«گزینه  -35

  )درس چهارم ـ تعریبپایه دوازدهم ـ ) (مهديپور(») 4«و » 2«هاي  کند: یساعد مساعدة المحسنین (رد گزینه مانند نیکوکاران یاري می») / 4«و » 1«

  درك متن:

هاست. از جمله این کارها شناخت آرزوها و رویاهایمان و همچنین اهـدافی   اولین گام در تغییر زندگی اهمیت دادن به کارهاي مهم و توجه به آن

است که بدانیم که به دست آوردن زندگی سعادتمند براي  هاست و مهم آن مان قرار دادیم و تالش در پی به خوبی انجام دادن آن که براي زندگی

ها  ماند، زیرا بدن با گذشت سال نیاز دارد، زیرا سالمتی همیشه باقی نمی سالمانسان به تأمل در زندگی اخالقی و ارتقاي آن و همچنین به زندگی 

  گیرد.  در معرض تغییرات جسمی مختلف و همچنین روحی و عاطفی قرار می

به تغذیه جسم و ذهن با هم است و آن براي تشکیل یک زندگی متعادل است کـه متناسـب بـا تغییـرات      توجههاي اکید در این زمینه  هاز توصی

شود. و شایان ذکر است که انجام تمرینات ورزشی مفید به فرد براي زندگی با سـالمت و سـعادت    جسمی است که با گذر زمان برایش حاصل می

  کند.  و فکري یاري میبیشتري در بخش جسمی 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 4«گزینه  -36

  کند.   هاي بدنی فقط به جسم کمک می ورزش»: 1«گزینه 

  یابد.  سالمتی در زندگی تا زمانی که انسان بخواهد ادامه می»: 2«گزینه 

  افتد.  تغییرات جسمی و روحی و عاطفی تنها در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می»: 3«گزینه 

  اولین قدم در تشکیل زندگی سعادتمند پرداخته است. تفاوت قائل شود به خود و غیر (مهم) آنهرکس بتواند بین کارهاي مهم »: 4«گزینه 

   ) (درك متن)99(سراسري تجربی ـ 

  ها:  دهیم؟ ترجمه گزینه مان را براي رسیدن به تعادل تغییر می ـ چگونه زندگی» 2«گزینه  -37

  کند.  ورزشی که از سالمتی بدن محافظت میبا انجام تمرینات »: 1«گزینه 

  با قرار گرفتن در معرض تغییرات در برابر امور و حوادث و چیزها»: 2«گزینه 

  ها از آن با توجه به بخش ذهنی و تالش براي خارج کردن پستی»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)99تجربی ـ (سراسري کند.  ها حفاظت می با تغذیه بدن با مواد الزمی که از سالمت بدن»: 4«گزینه 

  ها:  کند. ترجمه گزینه ه ما کمک مییم چه چیزي بخواهیم به سعادت در زندگی دست یاب ـ هنگامی که می» 1«گزینه  -38

  توجه بسیار به امور اخالقی و بهداشتی»: 1«گزینه 

  ان به مرور زمان و تأثیرش بر ما مجهکم بودن تو»: 2«گزینه 

  کند.  رویاهایمان هر چیزي را برایمان تضمین میتکیه بر آرزوها و »: 3«گزینه 

  ) (درك متن)99(سراسري تجربی ـ کند.  کند زیرا سعادت را تضمین می نیاز می سالمتی جسمی ما را از هر چیزي بی»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 1«گزینه  - 39

  اثر سالمتی در شناخت آرزوها»: 4«گزینه /  دگی سالمت و اثر آنزن»: 3«گزینه /  هاي مفید  ورزش»: 2«گزینه /  زندگی سعادتمند»: 1«گزینه 

  ) (درك متن)99(سراسري تجربی ـ 

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

  تعرُّض»تعریض«ره مصد»: 1«گزینه 

  »ت و تکرار ر«فاه الزائدان حر»ي ت«حروفه الزائدة »: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ) (99(سراسري تجربی ـ للغائب للمخاطب»: 4«گزینه 

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

  »س ع د« » س ا د«ۀ حروفه األصلی»: 2«گزینه 

  ائبۀللغللمخاطب »: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ) (99(سراسري تجربی ـ حرف زائد حرفان زائدان»: 4«گزینه 



 بندي تجربی ـ آزمون آزمایشی جمعدفترچه نامه  پاسخ                                        »4«صفحه 

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

  خبره االعتناءخبره خطوة »: 2«گزینه 

  ة نکرمعرفۀ »: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ) (99(سراسري تجربی ـ ۀ من األعداد الترتیبیۀ من األعداد األصلی»: 4«گزینه 

  گذاري) دروس سوم و چهارم ـ حرکت وازدهم ـپایه د(پورمهدي) ( تُرسلَهاعت / تَرسلَهاستَطـ استطاعت » 1«گزینه  -43

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  -44

  زند.  رساند و ضرر نمی رسان: او کسی است که به ما سود می آسیب»: 1«گزینه 

  چیزي براي ما ناگهان اتفاق افتاد پا:جاي »: 2«گزینه 

  بیدار ماند: در طول شب نخوابید  »: 3«گزینه 

  دروس سوم و چهارم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (نیاز کرد و هیچ نیازي براي او نیست.  بی افزود: او را»: 4«گزینه 

  ها:  متضاد است. بررسی سایر گزینه» ضاقت: تنگ شد«با » اتّسعت: فراخ شد«ـ در این گزینه » 4«گزینه  -45

  پیشرفت کرد / عصیان کرد »: 1«گزینه 

  دهد کند / تغییر می محدود می»: 2«گزینه 

  دروس سوم و چهارم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (گردباد / پایتخت »: 3«گزینه 

 مفعول مطلق هستند. » خراجاًإاً و یۀ، تصدیقنتغ«ها  ـ در این گزینه مفعول مطلق نیامده اما در سایر گزینه» 1«گزینه  -46

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

منـه   مسـتثنی » رقـۀ شیء، األصدقاء و األف«ها  منه محذوف است. در سایر گزینه این گزینه اسلوب حصر آمده، بنابراین مستثنی ـ در» 4«گزینه  -47

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

  مدحاًآمده: » 4«ي بگردیم که در گزینه را خواستند، یعنی به دنبال مفعول مطلق تأکید» تأکید روي فعل«ـ هرگاه در یک سؤال از ما » 4«گزینه  - 48

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

کـلّ، أحـد و   «هـا   منه هم حذف شده که ایجاد حصر کرده است. در سایر گزینـه  آمده و مستثنی ادر این گزینه فعل منفی همراه إلّ ـ» 2«گزینه  -49

  درس چهارم ـ قواعد)  ازدهم ـپایه دو  (پورمهدي) (منه هستند.  مستثنی» أقرباء

خواهد که در آن مفعول مطلق  اي را می کند، مفعول مطلق نوعی است، اما سؤال از ما گزینه از مصدري که نوع فعل را بیان می ـ منظور» 4«گزینه  -50

» رؤیـۀ «قـش حـال را دارد و صـفت    ن» باکیاً«مفعول مطلق تأکیدي است و » رؤیۀً«، »4«در گزینه  است.» 4«نوعی نیامده که قطعاً پاسخ گزینه 

  ـ تعجباً کثیراً ـ ابتعاد المسلمین  إلهیۀً ها مفعول مطلق نوعی داریم: مساعدةً در سایر گزینه هم نیست.» رؤیۀ«جنس  نیست چرا که هم

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

  دین و زندگی

ها انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مردم در انجـام ایـن    امعه از این بیماريترین راه اصالح و معالجه ج ـ مهم» 4«گزینه  - 51

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) کنند. شوند و در تمام سطوح جامعه نفوذ می تر می تر و محکم وظیفه کوتاهی کنند گناهان اجتماعی قوي

سومین روش دعـوت، جـدال اسـت و بـه     » وجادلهم بالتی هی احسن ۀالحسـن  ۀالموعظو  ۀبالحکمیل ربک ادع الی سب«ـ مطابق با آیه » 3«گزینه  - 52

  )دهمدرس پایه دوازدهم ـ ) (آقاصالح( »عقالنی و منطقی دین اسالم اشاره دارد.ترسیم چهره «مسئولیت 

المی در قرون اولیه، در امور مربوط به بهداشت و سـالمت  گرایی این بود که در تمدن اس هاي توجه به خردورزي و عقل ـ یکی از نشانه» 1«گزینه  -53

  ها: رد سایر گزینه وضع مسلمانان بسیار درخشان بود.

  باشد نه معیار توجه به خردورزي. مربوط به معیار احیاي منزلت زن می»: 4«و » 2«گزینه 

  )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  یسینا باعث توجه اروپاییان به تفکر فلسفی بود نه علم پزشک آثار ابن»: 3«گزینه 

، به منظور پیشگیري از خطرات هشدارهایی داده اسـت  استگر حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان  خداوند نصحیتاز آنجایی که ـ » 2«گزینه  -54

دوست داشتن یا نداشتن مـردم.   کند نه تا مردم قبل از گرفتار شدن، آن خطرات را بشناسند. در این راستا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می

دارید و آن براي شما بد اسـت و   دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می و بسا چیزي را خوش نمی«... فرماید:  قرآن کریم می

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( » دانید. داند و شما نمی خدا می

  :ـ موارد درست» 3«گزینه  -55

  جایز هاي مذهبی و ملی در جشنشرکت »: ب«

  مستحب و در مواردي واجب کفاییهاي اینترنتی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی ایجاد پایگاه»: پ«

  :موارد نادرست

  واجب کفاییهاي سینمایی به منظور گسترش فرهنگ اسالمی تولید، توزیع و تبلیغ فیلم»: ت«

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم) جایزهاي فرهنگی ت موسیقی براي اجراي برنامهاستفاده از آال»: الف«
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قل هـل  «رساند  رد و دانش را میی را شکست که این معیار توجه به خگرای هاي دائمی رسول خدا (ص) سد جاهلیت و خرافه ـ تشویق» 2«گزینه  -56

رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن  »یعلمون انما یتذکر اولوا االلباب. یستوي الذین یعلمون و الذین ال

  » فی ذلک الیات لقوم یتفکرون ان حمۀو ر دةو من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مو«پدید آورد. 

  ) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)آقاصالح(

ـ اگر مصرف کاالهاي خارجی سبب وابستگی شود واجب است از خرید آن خودداري گردد. مجموعه افراد جامعه بایـد بـا پیـروي از    » 2«گزینه  -57

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم) رند.ازمنکر روابط اقتصادي را سالم نگه دا معروف و نهی پیامبر اکرم (ص) و امربه

دهد. بـه همـین    وشو می کند و آن را شست هاست. توبه گناهان را از قلب خارج می ـ گناه، آلودگی است و توبه، پاك شدن از آلودگی» 3«گزینه  -58

 »القلوب و تغسل الذنوب التوبۀ تطهر«فرمایند:  گویند: امام علی (ع) در این باره می جهت این عمل را پیرایش یا تخلیه می

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح( .از پیامبر (ص) است نه امام علی (ع)» التائب من الذنب کمن ال ذنب له«دقت شود که روایت 

الکتـاب و المیـزان   لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم «ـ این فرمایش رسول خدا (ص) بیانگر معیار عدالت محوري است که آیه » 4«گزینه  - 59

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم) آن است. بیانگر» لیقوم الناس بالقسط

هر گونـه نگرانـی نسـبت بـه     » اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوان«ـ مطابق با این آیه تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او » 3«گزینه  -60

 :ها سایر گزینهبررسی  برد. آینده را از بین می

  هاي غیر قابل توصیف  اشاره نشده است. در این آیه به نعمت»: 1«گزینه 

  هستند نه کافر ظالماند،  کسانی که زندگی خود را بر لبه پرتگاه بنا کرده»: 2«گزینه 

  درس هشتم) ) (پایه دوازدهم ـآقاصالح( فرو افتادن در آتش دوزخ تابع و معلول (نه متبوع) زندگی بر لبه پرتگاه است.»: 4«گزینه 

زدگی در تمدن جدید مکاتب عرفانی و معنوي ایجاد شد که به دلیـل آنکـه برآمـده از     هاي اخالقی در پی علم ـ به دلیل ظهور بحران» 3«گزینه  -61

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس دهم) اند. اي جز سردرگمی براي بشر تشنه امروز نداشته هاي وحیانی نیستند نتیجه آموزه

شـد. رهبـران کلیسـا ازدواج را امـري      ـ پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره هر موضوعی ضروري بود و مخالفت با آن کفر تلقی می» 3«گزینه  -62

  ) (پایه دوازدهم ـ درس دهم)آقاصالح( کردند. دنیایی و پست تلقی می

فامـا  «کماالت و مدارج معنوي اسـت. در عبـارت   ـ گام اول براي حرکت به سمت رشد و کمال، اندیشه و تفکر است. گام دوم کسب » 3«گزینه  -63

یهدیهم الیه صراطاً مستقیماً: ایشان «خوانیم  است. در ادامه آیه می» اعتصموا به«و گام دوم » آمنوا باهللا«گام اول » الذین آمنوا باهللا و اعتصموا به

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) »را به سوي خود به راهی راست هدایت کند.

هاي خانه کعبه را باال بردند و بناي یک جامعه توحیدي را گذاشتند، نه تنها بـراي   ـ وقتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل (ع) پایه» 2«زینه گ -64

  ولیتباشند که این مسئله به مسـئ  دهنده راه توحید و اسالم خود دعا کردند بلکه از خداوند خواستند ذریه و نوادگانی به آنان عطا کند که ادامه

  و دهم)) (پایه دوازدهم ـ درس نهم آقاصالح( ...»لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها  و من آیاته ان خلق«اشاره دارد. ا در حوزه خانواده م

  است. خدا پذیري و حاکمیت والیت والیت پایه دستورات الهی ـ بناي نظام اجتماعی بر» 1«گزینه  -65

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم) عدالت محوري بودن امکان رشد براي همگان فراهم

  هاي دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد و نقد رهبران کلیسا شروع شد. ـ با آشنایی تمدن اروپا به تمدن اسالمی، کتاب» 3«گزینه  -66

  هاي اروپا مربوط به آثار و نتایج ظهور تمدن دوم اروپاست. کم شدن اتحاد در سرزمینهاي اخالقی و حا دقت شود که نگارش کتاب

  )) (پایه دوازدهم ـ درس دهمآقاصالح( 

هاي دنیاي کنـونی ضـرورت یابـد، فـراهم کـردن       بندوباري هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی ـ اگر ورزش و بازي» 4«گزینه  -67

  نماید. (مستحب است.) مند می جمعی انسان را از پاداش اخروي بهره هاي دسته ها و ورزش قدم شدن در بازي پیش ایی است.امکانات آن واجب کف

  )(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هشتم 

ـ  وي گناه میبه س» گناه کن و بعد توبه کن«ـ شیطان ابتدا انسان را با این وعده که » 3«گزینه  - 68 شـد از رحمـت الهـی    وده کشاند و وقتی که او آل

  در حالی که: ام پذیرفته نیست. گوید که کار از کار گذشته است و دیگر توبه در این حالت انسان به خود می سازد. مأیوسش می

  )فتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( »پرستی بازآ بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ / گر کافر و گبر و بت«

حق خداوند حق اطاعت و بندگی اوست یعنی انسان   ترین توبه، جبران حقوق الهی و حقوق مردم است. مهم یلـ یکی از مراحل تکمی» 2«گزینه  -69

کار تالش خود را کرده و  هاي ترك شده را به تدریج قضا کند. البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببیند که شخص توبه عبادت

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) کند. بقیه موارد را خود جبران نموده و او را عفو مینتوانسته همه گناهان را جران کند 

  آمده است. » ان اهللا یحب التوابین و یحب المتطهرین«شود. توبه از گناهان در آیه  ـ تزکیه نفس با توبه از گناهان آغاز می» 3«گزینه  -70

  )) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم و هشتمآقاصالح(

در مـورد  قـرآن  » نیست تا رستگار شـوید  اهللامعبودي جز «اي مردم بگویید : «گفت در ابتداي دعوت به مردم میـ رسول اکرم (ص) » 1«ه گزین -71

 ...»من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون «... فرماید:   معیار توحید و یکتاپرستی می

  اصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم)(ن

کسی که باز گردد (توبه کند) و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد خداوند گناهان آنان را به حسـنات تبـدیل   «فرماید:  ـ خداوند می» 4«گزینه  - 72

  ) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح( »کند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. می
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»: و ال تقربو الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیالً«خوانیم:  دن زنا بازگشتی به دوران جاهلیت است. در قرآن کریم درباره زنا میـ رایج ش» 3«گزینه  -73

  درس هشتم) ـ(ناصري) (پایه دوازدهم  لی بسیار زشت و راهی ناپسند است.به زنا  نزدیک نشوید قطعاً آن عم

به سوي تمدن اسالمی را آغـاز  هاي یک جامعه دینی را بنا نهاد و حرکت  و کمک یاران خود پایه ـ رسول خدا (ص) با هجرت به مدینه» 3«گزینه  -74

  درس نهم )پایه دوازدهم ـ ) (آقاصالح( کرد.

لقـد ارسـلنا رسـلنا    «ترین عوامل استحکام نظام اسالمی اسـت و آیـه    ـ تالش براي کاهش فقر و توسعه عدالت در همه ابعاد از مهم» 3«گزینه  -75

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس نهم و دهم) بیانگر آن است.» نات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسطبالبی

  زبان انگلیسی  

  ـ » 4«گزینه  -76

  آمدم.  داشتم، براي دیدنت می الف: اگر آدرس تو را می

  ب: اوه، حق با توست. تو آدرسم را نداري.  

داشتم مقصود او این است کـه در حـال حاضـر     گوید اگر آدرس تو را می رواقعی اشاره دارد. وقتی نفر اول میتوضیح: شرطی نوع دوم به حال غی

   درس دوم ـ گرامر)پایه دوازدهم ـ (معتمدي) (را انتخاب کنیم. » 4«آدرست را ندارم. پس باید گزینه 

  خورده بودند.   ـ وقتی به مهمانی رسیدم، سایر مهمانان همگی قبالً شامشان را» 1«گزینه  -77

(رسیدن) یک فعـل الزم   arriveنادرست است. فعل » 2«شود. پس گزینه  به زمان گذشته مربوط می (had eaten)توضیح: زمان گذشته کامل 

شود  دار محسوب نمی گیرد و عملی ادامه هم نادرست است. رسیدن به جایی در یک لحظه صورت می» 4«است و حالت مجهول ندارد پس گزینه 

  درس سوم ـ گرامر)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (را انتخاب کنیم. » 1«باید گزینه  پس

  ـ تو باید پی ببري که چقدر باید به آن کارگران بابت رنگ زدن آپارتمانت بپردازي. » 1«گزینه  -78

شده است  sthو در واقع جایگزین کند  از مبلغ سؤال می how much. در این جمله (pay sb sth)باشد  داراي دو مفعول می payتوضیح: فعل 

]به صورت how muchپس ساختار جمله بعد از  pay sb]    اعل ف     یعنی)you must pay those workersفاقـد  » 3«آیـد. گزینـه    ) می

ید فعل آن نباید به فـرم  هم نادرست است چون زمانی که فاعل در ابتداي جمله بیا» 2«باشد پس نادرست است. گزینه  ) میyouفاعل (در اینجا 

به انتهاي آن اضافه شود چون زمانی که جمله با مفعول مستقیم مجهـول   toشود که حرف اضافه  در صورتی صحیح می» 4«مجهول باشد. گزینه 

  رود. مثال:  کار می ) بهfor(یا  toشود بین فعل و مفعول غیرمستقیم حرف اضافه  می

the workers.  toy. Some money must be paid You must pay the workers some mone  

  بیاوریم:  some money ،how muchحال فرض کنید به جاي 

the workers? toHow much must be paid  
  درس سوم ـ گرامر)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (

  ؟ترسید میوابستگی به دیگران ـ آیا چشم براه سالخوردگی هستید یا این که از ضعف جسمانی، زوال حافظه و » 3«گزینه  - 79

  ) تقاضا کردن4  ) ترسیدن از3  ) جایگزین کردن2  ) تجدید کردن، تمدید کردن1

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

  براي گذرنامه همه مدارکت را به دقت آماده کنی.  درخواست دادنـ تو باید قبل از » 4«گزینه  -80

  ) درخواست دادن  4  ) تأمین کردن3  ) دریافت کردن2  ) تحویل دادن1

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

  .کاهش دهدـ رضا بیمار است و دکتر به او توصیه کرده است که میزان چربی را در غذایش » 3«گزینه  -81

  ) نابود کردن4  ) کاهش دادن3  ) آماده کردن / شدن2  نادیده گرفتن) 1

  درس سوم ـ واژگان)  ازدهم ـپایه دو) (94تجربی ـ سراسري (

  امکانات موجود در این کالج نفع خواهند برد.  از طیف گسترده جامعهـ کل » 2«گزینه  -82

1زیست ) محیط، محیط4  ) کاربرد، درخواست3  ) جامعه، اجتماع2  ) محیط، جو  

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

  اً در زمینه دارو و پوشاك را به همه نیازمندان داده است. مخصوص کمکـ سازمان خیریه وعده » 2«گزینه  -83

  ) مسئله، موضوع4  ) سرنخ، نشانه3  ) کمک2  ) اقدام، عمل  1

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

  .  ها قدرت عضالنی بیشتري دارند به این دلیل که آن عمدتاًدوند،  تر از زنان می ـ مردان معموالً سریع» 3«گزینه  - 84

  ) فورا4ً  ) عمدتا3ً  اي ) بطور غیرمنتظره2  ) لزوما1ً

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

  استثنایی تولید نمایند. جذر و مدهايکنند تا  ـ هنگامی که خورشید و ماه در یک امتداد قرار دارند، با هم کار می» 4«گزینه  -85

  ا) جذر و مده4  ) سوختها3  ها ) حاشیه2  ) منابع1

  درس سوم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (
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  بندي شده است.  ماده مخدر در هستی طبقه اعتیادآورترینآور است و به عنوان  ـ نیکوتین موجود در سیگار به شدت زیان» 1«گزینه  - 86

  ) قابل حمل4  )گوارشی3  ) منفعل2  ) اعتیادآور1

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

  جراحت جدي در حوادث رانندگی را کاهش خواهد داد.   احتمالـ افراد کمی با این واقعیت مخالف هستند که استفاده از کمربند ایمنی » 1« گزینه - 87

  ) تجارت 4  ) مؤلفه 3  ) معلولیت2  ) احتمال  1

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

  ترجمه کلوزتست:

صـدا مخصـوص سـاخته     جـاذب هایی از جنس مـواد   . دیوارها و سقف آزمایشگاه که با بلوكیافتها  مایشگاهدر آز توان تنها میسکوت کامل را 

یا پنبه بـه ضـخامت شـش فـوت      پرهایی از جنس  هاي البراتوار را الیه پوش است که کف اند، بیش از سه فوت ضخامت دارند و این درحالی شده

ماننـد و مـواد گونـاگونی را مـورد      باشد، با این حال دانشمندان در چنین مکانی می دردناكر تواند بسیا دهند. سکوت آزمایشگاه می تشکیل می

  (معتمدي) . اند پدید آمدهتر و کم هیاهوتر  دهند که به منظور بدل ساختن دنیا به مکانی آرام آزمایش قرار می

در  only، »4«شود. در گزینه  کند بلکه پیدا می وت پیدا نمیچون سک») 4«و » 2«هاي  ـ توضیح: جمله داده شده مجهول است (گزینه» 2«گزینه  -88

  (کلوزتست) . foundبیاید یا بعد از  isکار نرفته است. یا باید بعد از  محل درستی به

  ـ » 4«گزینه  -89

  ) جذب کردن4  ) مصرف کردن  3  ) تقاضا کردن 2  ) تبدیل کردن1

  (کلوزتست) 

  ـ » 4«گزینه  - 90

  ) پر4  ن) ریسما3  سنگ ) زغال2  ) مفصل1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -91

  ) جادویی4  ) تدریجی3  ) شیمیایی2  ) دردناك1

  (کلوزتست) 

  ـ » 3«گزینه  -92

  ) جایگزین کردن4  ) پدید آوردن، توسعه دادن3  ) زیرنظر گرفتن2  ) تمدید کردن1

  (کلوزتست) 

  : 1 ترجمه متن

هایی که به انقـالب   نویسنده و متفکري است که در قرن هجدهم و طی سالترین  ) بزرگ1694ـ   1778» (فرانسوا ماري آروئه«ولتر اسم مستعار 

او عمري طوالنی داشت و هرگز از نوشتن درباره حـق آزاد بـودن و آزاد اندیشـیدن     کرد. ) منجر گردید در فرانسه زندگی می1789ـ 99فرانسه (

کرد. او همچنین به کلیسا که به تصور او آزادي عقیده را مجـاز   می یک فرد دست برنداشت. او به دولت به خاطر ظلم کردن به زندگی افراد حمله

ساخت و کمک کرد تا راه براي انقـالب فرانسـه    کرد خاطر نشان می اي را که در آن زندگی می هاي جامعه شد. او تمام ضعف ور می شمرد حمله نمی

عی لوس لگراند در پاریس حضور یافت و در آنجا عشق ورزیدن به ادبیـات  فرانسوا ماري آروئه در پاریس به دنیا آمد. او در کالج یسوهموار شود. 

نوشت دردسر داشت.  ها مطلب می کرد و درباره آن و تئاتر را فرا گرفت. او طرفدار انجمن پاریسین شد اما همیشه با افراد مقتدري که مسخره می

 1718نام ادیـپ در سـال    اش به نامه شد. او به دنبال موفقیت اولین نمایش زندانی» باستیل«سالگی از پاریس تبعید گردید و سپس در  24قبل از 

دید که در آن نسـبت   اي را می او به عنوان یک تبعیدي در انگلستان زندگی کرد. او جامعه 1729تا  1726از سال نام ولتر را براي خودش برگزید. 

  سیار بیشتر براي نظرها و عقاید دیگران وجود داشت. ه او در فرانسه دیده بود، آزادي بسیار بیشتر و تحمل ببه آنچ

را که نقطه عطفی در تاریخ تفکر بـود  » هاي فلسفی نامه« 1734اش را متوجه تاریخ و فلسفه کرد و در سال  وقتی ولتر به فرانسه بازگشت، عالقه

ی و مذهبی مشکل پیدا کـرد و بـه کـاخ ییالقـی یکـی از      منتشر کرد. این اثر صریح چنان آشوبی به راه انداخت که او بار دیگر با مقامات سیاس

کـرد،   کـه مطالعـه مـی    سال با مادام دوشاتله زندگی کـرد درحـالی   15واقع در منطقه شامپاین فرار کرد. در آنجا به مدت » سیره«دوستانش در 

    )90هنر ـ  (سراسريکرد.  نوشت و هر از گاهی در اروپا سفر می می

  زندگی و آثار ولتر براي متن چیست؟ ـ بهترین عنوان» 2«گزینه  - 93

  ) ظهور یک انقالب1

  ) زندگی سیاسی دشوار ولتر3

  هاي ولتر بر فرانسه و انگلستان ) تأثیرات ایده4

  (درك مطلب) 

  او انقالب فرانسه را تجربه کرد. یک از موارد زیر درباره ولتر صحیح نیست؟ ـ کدام» 3«گزینه  -94

  رد.اش فوت ک ) او در دهه هشتاد سالگی1

  ) او با دولت زمان خود مخالف بود.2

  داد.   زیست اهمیت می اي که در آن می ) او به جامعه4

  (درك مطلب)
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  آن اثر در اوایل قرن هجدهم نوشته شد. ـ کدام مورد درباره اولین اثرش براي تئاتر صحیح است؟» 1«گزینه  - 95

   اي بود که مورد استقبال مردم قرار نگرفت. نامه ) آن اثر نمایش2

  نام باستیل نوشته شد.  ) آن اثر در جایی به3

  نفوذ برخی افراد مقتدر آن اثر در هیچ تئاتري به روي صحنه نرفت. ) به دلیل 4

  (درك مطلب)

  اشاره دارد.  مردمبه  سیزدهمدر سطر  othersـ کلمه » 1«گزینه  -96

  ) آزادي و تحمل 4  ) جوامع3  ) نظرها2

  (درك مطلب)

  : 2ترجمه متن 

ساعت در روز  18و  17خوابند ـ یک نوزاد بین   اب با توجه به سن و حتی بین افراد مختلف خیلی تفاوت دارد. نوزادان بیشتر از همه میمیزان خو

و  REMکند. هر دو نوع خـواب   هاي حرکت چشم در طول خواب) سپري می (مدت زمان REMخوابد و تقریباً نیمی از این زمان را در خواب  می

NREM درصد  20خوابند و حدود  ساعت در روز می 12و  10ها بین  سالگی، بچه 5یابند و تا  یرسریع چشم) با باال رفتن سن کاهش می(حرکات غ

رسد که یک شخص بالغ جوان معمولی براي داشتن عملکرد خوب در طول ساعات بیـداري   گذرانند. به نظر می می REMاز آن زمان را در خواب 

 9که سایر افراد بـه بـیش از    خوابند درحالی ساعت در شب می 7یا  6هر شب نیاز دارد. با این حال، برخی افراد تنها خواب در ساعت  8به حدود 

گذراننـد و خوابشـان    مـی  NREMشان در رفته است. سالمندان وقت کمتري را در خـواب عمیـق    ساعت نیاز دارند تا احساس کنند خستگی

  شود.   تر قطع می راحت

اندازه جانور و سطح رشدش به هنگام تولد بستگی دارد. به نظـر   کند و این امر به همچنین در میان حیوانات مختلف فرق می REMمیزان خواب 

سـپري   REMگذارد ـ حیوانات کوچک عموماً زمان بیشتري را در خـواب    کند تأثیر می رسد که اندازه یک جانور بر نوع خوابی که تجربه می می

شوند که قادر نیستند از خودشان مراقبت کنند و یا براي کمک بـه خودشـان    د ساریق و انسان که در شرایطی متولد میکنند. حیواناتی مانن می

توانند شکار کنند، غـذا بخورنـد، خـود را گـرم نگـه دارنـد و از        اسب که مدت کمی پس از تولد میکاري انجام دهند، نسبت به حیواناتی مانند 

هایی که نسبتاً نارس به دنیا  رسند، آن بیشتري دارند. حتی زمانی که حیوانات به سن بلوغ می REMنوزاد خواب خودشان دفاع کنند؛ به عنوان 

  کنند.  سپري می REMآیند نسبت به جانورانی که هنگام تولد رشد یافته هستند همچنان مدت بیشتري را در خواب  می

  )90(سراسري خارج از کشور ـ 

  ساعت 5/8حدود  برد؟ به سر می REMمتولد شده چه مدتی در خواب  ـ یک نوزاد تازه» 3«گزینه  - 97

  ) نصف روز1

  ساعت 6) حدود 2

  ساعت  18و  17) بین 4

  (درك مطلب)

  ساعت متغیر است. 9تا  6بین جویان کالج احتماالً نیاز دارند  ـ طبق متن، تعداد ساعات خوابی که دانش» 3«گزینه  -98

  ساعت است 8) دقیقاً 1

  بیشتر استساعت یا  8) 2

  دهند بستگی دارد یی که انجام می) به کارها4

  (درك مطلب)

  هستند.   سالمندانشوند  هایی که در طول خوابشان احتماالً بیشتر بیدار می کند که آن ـ این متن بیان می» 4«گزینه  -99

  ساله 5هاي  ) بچه1

  ) بزرگساالن2

    ) نوزادان3

  (درك مطلب)

  در حیوانات REMعوامل تأثیرگذار بر خواب  کند؟ باره چه موضوعی بحث میعمدتاً در 3ـ پاراگراف » 1«گزینه  - 100

  ها و حیوانات ) مقایسه میان خواب انسان2

  ) تأثیر اندازه یک حیوان بر الگوهاي خوابش  3

   REMها هنگام تولد و میزان خواب  ) ارتباط میان سطح رشد حیوانات و انسان4

  (درك مطلب)
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 شناسی زمین

 باشد.  شناسی منطقه می ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن شرایط زمین ـ مهم» 4«گزینه  -101

  فصل چهارم ـ مکان مناسب براي ساخت سد) پایه یازدهم ـ زاده) ( (افضل

 ها کمتر است.  هاي ریزدانه بیشتر باشد پایداري آن ـ هر چه میزان رطوبت خاك» 1«گزینه  -102

  فصل چهارم ـ رفتار خاك و سنگ در سازه)  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

  هاي نادرست: ـ بررسی گزاره» 1«گزینه  - 103

باشد. (روسازي از دو بخش آستر  می هاي آسفالت مخلوطی از شن و ماسه و قیر زیرسازي از دو بخش اساس و زیراساس تشکیل شده است. الیه

  سنگ)  فصل چهارم ـ کاربرد مصالح خاك و خرده ه یازدهم ـپایزاده) ( (افضلویه تشکیل شده است.) ر و

  فصل چهارم ـ ؟؟) پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلشود.  برداري از خاك یا سنگ پی سازه استفاده می ها جهت نمونه ـ از گمانه» 2«گزینه  -104

 باشد.  ها می یابی سازه پذیري در مکان ی مربوط به عامل نفوذنحاللستی شدن و حفرات اارـ ک» 2«گزینه  - 105

   فصل چهارم ـ نفوذپذیري) پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

  فصل پنجم ـ عناصر داراي فلوئور)  پایه یازدهم ـزاده) ( فضلا(شود.  ـ عنصر فلوئور هم با کمبود و هم با مصرف زیاد باعث بیماري می» 4«گزینه  -106

  )عنصر رويفصل پنجم ـ  پایه یازدهم ـزاده) ( فضلا(شود.  فت میهاي آتشفشانی، آهکی، سولفیدي یا ـ عنصر روي در سنگ» 3«گزینه  - 107

  )عنصر آرسنیکفصل پنجم ـ  پایه یازدهم ـزاده) ( فضلا(تواند سبب آلودگی آب با آرسنیک گردد.  ـ پیریت می» 2«گزینه  -108

ر در دسـته عناصـر فرعـی قـرار     بندي اصلی هستند و عنصر روي در دسته جزئی و عنصـر فسـف   ـ عناصر آهن و اکسیژن جز طبقه» 3«گزینه  -109

  )بندي عناصر طبقهفصل پنجم ـ  پایه یازدهم ـزاده) ( فضلا(گیرد.  می

  )ترکیبیفصل پنجم ـ  پایه یازدهم ـزاده) ( فضلا(شود.  ـ ورود عنصر کادمیم در خاك کشاورزي سبب بروز بیماري ایتاي ایتاي می» 4«گزینه  -110

خسارت را داریم یعنـی   میزانهاي رویی و بیشترین  هاي منطقه بیشترین حرکت الیه پایدار سنگـ در محل گسل به دلیل ساختار نا» 2«گزینه  -111

  ـ کانون زمین لرزه)  ششمفصل  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلمیزان مرکالی آن بیشتر است. 

 د.  ده ها در آن رخ می هایی هستند که بیشترین زمین لرزه هاي سنگ کره محل ـ مرز بین ورقه» 3«گزینه  -112

   ـ زمین لرزه) ششمفصل  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

   ـ گسل) ششمفصل  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلعادي است و نوع تنش آن کششی است.   ـ نوع گسل» 4«گزینه  -113

و گـاز و تشـکیل   هاي زیرزمینی و ذخـایر نفـت    آب  ست که در تجمعهاي پویایی زمین ا هاي پوسته زمین یکی از نشانه ـ شکستگی» 1«گزینه  - 114

  ـ شکستگی)  ششمفصل  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلباشد.  هاي گرمایی حائز اهمیت می کانسنگ

  فصل ششمـ  آتشفشان)   پایه یازدهمـ زاده) ( (افضلباشد.  ه و خاکستر آتشفشانی مینه آتشفشان شامل بمب آتشفشانی، گدازـ مواد خروجی از دها» 2«گزینه  - 115

  فت و گاز ایران به صورت عمده در منطقه زاگرس و خلیج فارس (جنوب و غرب ایران) و دریاي خزر (شمال) قرار دارند.  ـ ذخایر ن» 1«گزینه  - 116

  فصل هفتم ـ ذخایر نفت و گاز ایران)  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل

 سهند ـ بزمان در موازات یکدیگر قرار دارند.   ،سنندج ـ سیرجان ،هاي زاگرس ـ پهنه» 2«گزینه  -117

  هاي زمین ساختی ایران)  فصل هفتم ـ پهنه پایه یازدهم ـزاده) ( افضل(

  هاي ایران)  فصل هفتم ـ آتشفشان پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلباشند.  هاي جوان در دوره کواترنري در ایران می ـ بیشتر فعالیت آتشفشان» 3«گزینه  -118

  ئوتوریسم) ژفصل هفتم ـ  پایه یازدهم ـزاده) ( (افضلدهد.  دار را در مرکز توجه قرار میهاي طبیعت جان گردي) جاذبه کوتوریسم (طبیعتـ ا» 2«  گزینه -119

 شمالی جنوبی است.  نایبنداباشد. جهت جغرافیایی گسل  ـ گسل بزرگ کویر ایران مرکزي درونه می» 4«گزینه  -120

  ی ایران) هاي اصل فصل هفتم ـ گسل پایه یازدهم ـزاده) ( (افضل
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  ریاضیات

fچون ـ  »1«گزینه  -121 ( ) f ( )4 2     :است پس  

a

a

b b
b a

a a

af (x) a( ax b) a( ax a) a (x ) x
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2

4 2
6 6

2 2

2 2 6 2 3 3



   

   

  قوانین مشتق)ـ  مشتقـ  دوازدهمپایه ( (نصیري)

 ـ »2«گزینه  -122

x

y gof (x) f (x) y f (x)g (f (x)) f (x)f (x)

y ( ) f ( )g f ( ) f ( )f ( ) g ( ) ( )

y ( ) ( )



       

          

       

3 2

1 2 2

3

1 1 1 3 1 1 3 5 3 5 3

1 3 3 9 25 225 9 216

   

  (پایه دوازدهم ـ مشتق ـ مشتق ترکیب) (نصیري)

 ـ »2«گزینه  -123

x
(x )f (x) xf (x) ((x )f (x)) ((x ) )

x

(x x ) (xf (x))

          


   

2 2 2

2

2

2 2 2 2
2

2

  

  مشتق ـ مشتق مرتبه دوم)وازدهم ـ پایه د( (نصیري)

xبرايـ  »4«گزینه  -124  xعبارت4 x2   شود.مثبت است پس تابع به صورت زیر خالصه می 3

| x | x
f (x)

x x x

 
 

  
2

3 4

3 27 4
   

xاین تابع در    پیوسته است زیرا: 4

x
f (x) lim f(x)


 

4
1   

xاین تابع در  fاي دارد زیرا اي گوشهنقطه 4 ( ) f ( )  4 x، همچنـین در  4  fاي دارد. پـس تـابع  نقطـه گوشـه   3 (x)   در نقـاط( , )4 1 

)و , )3  اي تابعاي دارد و در نتیجه عرض نقاط گوشهنقاط گوشهf (x ) 2 1   برابر است با: 2

y y       1 22 1 2 4 2 2 2   

  اي)نقطه گوشهـ  مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهماست.  6ها برابر مجموع عرض

 ـ »1«گزینه  -125

q q
p

p q q q

(q ) q
p p ( ) /

(q ) (q )


    



   
      

 2 2

1 1 1 2 2

2 2 2

2 2 2 4 4
7 0 16

252 2

   

  اي)دهم ـ مشتق ـ آهنگ لحظه(پایه دواز (نصیري)

fنکته: تابعـ   »2«گزینه  -126 (x) ax bx c
3 2   هاي ساده در ریشهax bx c  2     مشتق نـدارد (زیـرا مشـتق آن  شـود)، پـس    مـی

xباید 1 وx b عادلههاي م ریشهx x a  2  .باشد  

x a

a x x b

    

         2

1 1 1

2 2 2




   

  مشتق پذیري)ـ  مشتقپایه دوازدهم ـ ( (نصیري)

 ـ »1«گزینه  -127

x( x) (x ) ( ) ( )
xf (x) f ( )

( x) ( )

f ( )

   
   

 


  

2

2 2

1 12 1 1 8 3 17
2 44

1 1 2

17
24

7944
9 36

  

  آهنگ)ـ  مشتقپایه دوازدهم ـ ( (نصیري)
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ـ چون »2«گزینه  -128
1

4
fطول اکسترمم نسبی تابع  (x)  است و همچنینf (x) درx 

1

4
fپذیر است پس مشتق  ( ) 

1

4
 .است  

x
f (x) x a( x )

x

f ( ) a( ) a a

   

        

2
2

1 1 1 1 1 3 2

4 2 2 4 2 4 3


   

f ( ) a( )       
1 2 3

1 2 1 2 1
2 3 2

   

  (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ اکسترمم نسبی) (نصیري)

 ـ »3«گزینه  -129

h r

r

V r h V r ( r) ( r r )

V ( r r ) r

 



        

      

62 2 2 3

2

6 6

12 3 4



   

  (پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ بهینه سازي) (نصیري)

fمفهوم این سوال این است که باید تابعـ  »1«گزینه  - 130 (x) :تابع ثابت باشد، پس  

m m
m k

k k

      
   

    

1 1 2
1

1 1
   

  ه بحرانی)(پایه دوازدهم ـ کاربرد مشتق ـ نقط (نصیري)

p(x)پذیر باشد، نقاط بحرانی تابعمشتق p(x)و q(x)نکته: ـ  »4«گزینه  -131 | q(x) (pq)از حل دو معادله  | , q(x)    آید.بدست می  

xنقاط بحرانی تابع  | x |2   با: برابر است 4

x x    2 4 2   

(x(x )) (x x) x x           2 3 2 2
4 4 3 4

3
     

}پس مجموعه نقاط بحرانی , , } 
2

2 1
3

  باشد.می 

f ( ) , f ( ) | | , f ( )
 

         
2 2 4 2 8 16

2 4 1 3
3 33 3 3 3 3

   

  مطلق)اکسترمم ـ  کاربرد مشتقـ  (نصیري) (پایه دوازدهماست.  3پس بیشترین مقدار تابع برابر

}ـ تابع در نقاط  »3«گزینه  - 132 , , }2 2 شود. اند که منجر به نقاط بحرانی می بحرانی دارد زیرا در همسایگی این نقاط تعریف نشده و در نتیجه ناپیوسته  

x
x

f (x)
x

x
x x


 

 
     

 
2

1
2

2 2

2 2
2

2 2



   

fبا توجه به تابع (x)تابع ،f (x) .بحرانی دیگري ندارد پس در مجموع سه نقطه بحرانی دارد 

  نقاط بحرانی)ـ  کاربرد مشتقـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

  اي شکل یک مخروط و یک استوانه خواهد بود. شکل حاصل از دوران سطح ذوزنقهـ  »3«گزینه  - 133

 

                  
V ( ) ( )

V ( ) ( )

2
1

2
2

2
1 2

3 3

1 4 4

 
 

   

   

      V V1 2
2 14

4
3 3

        

  دوران)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)
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  باشد. صفحه مورد نظر مستطیلی به عرض یال مکعب و به طول قطر وجه میـ  »2«گزینه  -134

S a a a ( )2 22 2 1 2 2      

  ها)برشـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

  ـ »1«گزینه  - 135

 
 چون مکان مورد نظر دایره است پس:

a a    4 1 5  

O ( , )
x y x y

R


      

   

2 2 2 2
4 4 7

4 4 7 1
  : دایره 

BHها برابرyنقاط دایره از محور  نمودار توجه کنید، بیشترین فاصله به 3 دایره)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم(نصیري) ( باشد. می  

  ـ »2«گزینه  -136

 
)Wمرکز دایره , )1 2  باشد، نقطه میA روي دایره قرار دارد، و خطL بر دایره در نقطهA خط مماس است. پارهWA برL .مماس است  

WA Lm m
 
    


6 2 1
2

1 1 2
  

x
L : y (x ) y /


        

1 1
6 1 6 6 5

2 2


 

  دایره)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

  باید مثبت باشد. Mدایره باشد پس در نتیجه قوت نقطه خارج Mـ باید نقطه »4«گزینه  - 137

( ) ( ) ( ) m( )      2 21 2 4 1 2 8   

m m m        
1

1 4 4 2 8 2 1
2

  

  دایره)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

 ـ »4«گزینه  -138

x y x y ( , ),r

x y x y ( , ),r

          

             

2 2

2 2

2 4 4 1 2 1 4 4 1

2 4 1 1 2 1 4 1 2




   

d ( ) ( )2 21 1 2 2 20         

dچون  r r   دایره)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم(نصیري) ( متخارجند.است، پس دو دایره  

  خواهد بود. b2و عرض آن برابر  a2طول مستطیل برابرـ  »2«گزینه  -139

c c a b

a a a

b b
a b

a a


    

      

2 2 2

2 2

2 2

2 2

8 8 8

3 9 9

8 1
1 3

9 9

   

  فرض کنیم dاگر دو قطر مستطیل را 

d
d a b b b b

b
      2 2 2 29 10 10  

  بیضی)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)
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  ـ »2«گزینه  -140

 

a a  2 10 5   

   با توجه به تعریف بیضی

MF MF a

NF NF a

2

2

 


 
   

  کنیم: فرض می Pرا MNFمحیط مثلث

P MF MF NF NF a a a2 2 4 20          

  بیضی)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

Fـ  »1«گزینه  - 141 ,F , A قرار دارند. در یک راستا  

FF FA
p

m m p F ( , )
 

      
  

3 2 2
1

2 1 1 1
    

c | FF | ( ) ( ) c

a c | AF | a a

c
e

a

         

         

  

2 22 1 1 2 8 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2

2 1

22 2



  

  بیضی)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

xـ شرط دایره بودن معادله »2«گزینه  -142 y ax by c    2 2  این است کهa b c2 2 4  :باشد. پس در این مسئله  

( ) ( ) m m m       2 22 6 4 4 36 4 10   

}،mمقادیر طبیعی , , , }1 2 9 دایره)ـ  هندسهـ  پایه دوازدهم(نصیري) ( باشد. می  

  راه اول: ـ » 3«  گزینه -143

P( ) P( ) P( ) P( ) P( )   

    

ــفید دومی ســفید ــی س ــیاه دومی ســفید اول  دومی ســفید اولی س

6 5 9 6 2

15 14 15 14 5

   

  کنیم . راه دوم: به مهره اول توجه نمی

P( )  
6 2

 دومی ســفید
15 5  

  احتمال)ـ  همپایه دوازد( (نصیري)

 ـ» 4«  گزینه -144

P / / / / / / / / /0 4 0 1 0 1 0 4 0 35 0 1 0 08 0 035 0 115          

  احتمال)ـ  پایه دوازدهم( (نصیري)

  است پس: B آموزان مدرسه سه برابر تعداد دانش ، Aآموزان مدرسه  چون تعداد دانشـ  »1«گزینه  -145

P(a)

P(A )

3 30 1 20 9 2 11

4 100 4 100 40 40

11 29
1

40 40


     

   
  

  احتمال)ـ  پایه دوازدهم( (نصیري)
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  شناسی زیست

 محصـوالت  تولید: سنتی فناوري زیست: گیرند می درنظر دوره سه است، شده آغاز دور بسیار هاي سال از که فناوري، زیست براي ـ» 3«گزینه  -146

 از سـتفاده ا اب:کالسیک فناوري زیست. است دوره این به مربوط زیستی فرایندهاي از استفاده با لبنی هاي فراورده و نان سرکه، مانند تخمیري

. شـد  ممکـن  دوره ایـن  در غـذایی  مواد و ها آنزیم ها، پادزیست مانند موادي تولید) ها میکروارگانیسم( جانداران ریز کشت و تخمیر هاي روش

 خصوصـیات  اصـالح  و تغییر با توانستند دانشمندان. شد آغاز دیگر جاندار ریز به ریزجاندار یک از ژن انتقال با دوره این: نوین فناوري زیست

  )اول ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل  .کنند تولید باالتر کارایی و بیشتر مقادیر با را جدید اتترکیب ریزجانداران،

 صـفات  یـا  صـفت  تعیـین  )1: کرد زیرخالصه صورت به توان می را ژنتیک مهندسی طریق از تراژنی زراعی گیاهان ایجاد مراحل ـ» 2«گزینه  -147

 و زیسـتی  ایمنی دقیق بررسی )5 تراژنی گیاه تولید )4 گیاه به ژن انتقال و سازي آماده )3نظر مورد صفت هاي ژن یا ژن استخراج) 2 مطلوب

 .زیستی ایمنی اصول رعایت با تراژنی گیاه کشت و تکثیر) 6زیست محیط و انسان سالمت براي بودن خطر بی اثبات

  )اول ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

  ها: شود. بررسی سایر گزینه ها است، انجام می دهنده که بخشی از سامانه دفاعی باکتري وسیله آنزیم برش سازي به مسانهـ اولین مرحله ه» 1«گزینه  - 148

  شود. مخالف، مشابه خوانده می سمت دو از دنا رشته دو هر نوکلئوتیدهاي توالی ، EcoR1آنزیم تشخیص جایگاه در»: 2«گزینه 

  اي هستند.   خورد که دو حلقه می برش رشته دو هر دار آدنین و دار گوانین نوکلئوتیددو پیوند فسفو دي استر بین »: 3«گزینه 

  )اول ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل شود.  یاخته تهیه می خارج در مختلفی ابزارهاي با وراثتی هماد دنا سازي همسانه در»: 4«گزینه 

 و دارد وجود مخمرها مثل ها قارچ بعضی و ها باکتري درون معموالً که است تنی فام خارج و يا رشته دو دناي مولکول یک دیسک ـ» 3«گزینه  -149

 اصـلی  تن فام در که هستند هایی ژن حاوي چون نامند می نیز کمکی هاي تَن فام را ها دیسک. کند همانندسازي میزبان ژنوم از مستقل تواند می

  )اول ـ گفتار هفتمفصل (کردي)(پایه دوازدهم ـ . ندارند وجود باکتري

 بـه  آنهـا  از تـوان  می که است کرده فراهم را پروتئین یک آمینواسیدهاي توالی در دلخواه تغییرات ایجاد امکان جدید هاي روش ـ» 1«گزینه  - 150

  . شود می گفته نپروتئی مهندسی آن به که تغییراتی چنین انجام. شد مند بهره آن عملکرد بهبود و پروتئین یک هاي ویژگی در تغییر منظور

  ها:  بررسی سایر گزینه

  گویند.   تراژنی می است، شده ژنتیکی مواد از جدیدي ترکیب داراي ژنتیک مهندسی طریق از که جانداري به»: 2«گزینه 

  گویند. فناوري زیست زنده، از موجود استفاده با گوناگون محصوالت بهبود و تولید در آدمی هوشمندانه فعالیت هرگونه به طورکلی به»: 3«گزینه 

  )اول و دوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . شود می گفته نوترکیب دناي آن، در شده جاگذاري ژن و ناقل دناي مجموعه به»: 4«گزینه 

 و الکلی تخمیر نوع دو هر. دشون دور ها یاخته از باید بنابراین انجامد، می آن مرگ به گیاهی یاخته در اسید الکتیک یا الکل تجمعـ » 2«گزینه  -151

   NADآزاد می شـود. در تخمیـر   CO2شود و در تخمیر الکلی  . در ترش شدن شیر تخمیر الکتیکی انجام میدارد وجود گیاهان در الکتیکی

  )سومگفتار  پنجم ـفصل ـ دوازدهم پایه (کردي)(شود.  بازسازي می

 صـنایع  ماننـد  صنعتی مختلف هاي بخش در آمیالزها. کنند می تجزیه تري کوچک قطعات به را نشاسته هاي مولکولآنزیم آمیالز  ـ» 2«ینه گز -152

 آنزیم این. شود می استفاده) دهنده اتصال( لیگاز آنزیم از دیسک به نظر مورد دناي اتصال براي. دارند کاربرد ها شوینده تولید و نساجی غذایی،

 بـدن  در طبیعـی  طـور  به ها لخته. است ایمنی دستگاه هاي پروتئین از اینترفرون .کند می ایجاد را مکمل انتهاي دو بین استر دي فسفو یوندپ

  )دوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . شوند می تجزیه پالسمین آنزیم توسط

 زیـادي  اهمیت موضوع این. داد افزایش گرما مقابل در را آنها پایداري توان می ینپروتئ مهندسی هاي روش به دستیابی با امروزه ـ» 4«گزینه  - 153

 محیط کردن خنک به نیازي همچنین،. شود می کمتر واکنش محیط در میکروبی آلودگی خطر و بیشتر واکنش سرعت باالتر دماي در زیرا دارد

  )دوم ـ گفتار هفتمزدهم ـ فصل (کردي)(پایه دوا. نیست گرمازا هاي واکنش مورد در خصوص به واکنش

 سـازي  همسانه از پس و جداسازي خاکزي، هاي باکتري از برخی ژنوم از سم این به مربوط ژن ابتدا آفت، به مقاوم گیاه تولید براي ـ» 3«گزینه  -154

و حشره با خوردن گیاه مقـاوم در   این ژن مربوط به سم غیر فعال می باشد که توسط گیاه تولید می شود .شود می داده انتقال نظر مورد گیاه به

  )سوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل کند.  لوله گوارش خود این سم را فعال می

انسولین در یک باکتري جداگانه تولید و سپس در خارج از باکتري بین آنها پیونـد شـیمیایی برقـرار     bو  aهاي  هر کدام از زنجیره ـ» 3«گزینه  - 155

 در مرحلـه  تـرین  مهـم شوند.  هاي متفاوت منتقل می هاي انسولین به دیسک شود. ژن زنجیره در مهندسی ژنتیک تولید نمی c شود. زنجیره می

 بـاکتري  در هورمـون  به هورمون پیش تبدیل زیرا است، فعال انسولین به غیرفعال انسولین تبدیل ژنتیک، مهندسی روش به انسولین ساخت

  )سوم ـ گفتار هفتمازدهم ـ فصل (کردي)(پایه دو .شود نمی انجام
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 هایی روش با آنها شده خالص سموم کردن فعال غیر یا و آنها کشتن ها، میکروب کردن ضعیف شامل واکسن تولید قبلی هاي روش ـ» 3«گزینه  -156

  )سوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . بود خاص

  )سوم ـ گفتار هفتمزدهم ـ فصل (کردي)(پایه دواکتاب درسی  14مطابق شکل  ـ» 4«گزینه  - 157

  

 :کرد اشاره مورد چند به توان می که دارد وجود جانوران این تولید و طراحی براي متعددي دالیل ـ» 3«گزینه  -158

 ها دام بهتر رشد در آنها نقش و رشد عوامل هاي ژن مثل بدن در خاص هاي ژن عملکرد مطالعه) 1

 اس. ام بیماري و آلزایمر سرطان، انواع قبیل از انسانی هاي بیماري همطالع براي مدلی عنوان به آنها کاربرد) 2

 تولید انسانی پروتئین نوعی از غنی شیر توانند، می تراژنی هاي دام مثال عنوان به آنها، بدن در خاص داروهاي یا انسانی هاي پروتئین تولید) 3

  )سوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . است تر مناسبها  دام طبیعی شیر به نسبت انسان براي که کنند

 مهندسی از استفاده دیگر، روش. است گاو مثل جانورانی لوزالمعده از آن کردن خالص و جداسازي انسولین تهیه هاي روش از یکی ـ» 1«گزینه  -159

 ایمنـی  هـاي  پاسـخ شوند،  می تهیه انسانی غیر منابع از که مشابهی هاي فراورده برخالف ،فناوري داروهاي تولید شده در زیست .است ژنتیک

 تشـخیص  در فنـاوري  زیسـت . کننـد  می استخراج را مشکوك فرد خون در موجود دناي اولیه، مراحل در ایدز تشخیص براي. کنند نمی ایجاد

 کـاربرد  نیـز  هـا  فسیل دناي مورد در مطالعه همچون تحقیقاتی و قانونی پزشکی مسائل در سرطان، به مستعد بیماران در یافته جهش هاي ژن

  )سوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . دارد

ید میکنـد. ذرت  نبرگ قند تولمی باشد و در یاخته میاC3می باشد. گل رز گیاهی  C4مربوط به 1و نمودار  C3مربوط به 2ـ نمودار » 4«گزینه  -160

  )سومگفتار  ششم ـفصل پایه دوازدهم ـ (کردي)(می باشد که در یاخته در غالف آوندي قند تولید میکند. C4گیاهی

 نواسـید آمی بـا  پالسـمین  آمینواسـید  یک جانشینی. است کوتاه خیلی پالسما در آن اثر مدت اما دارد، درمانی کاربرد پالسمین ـ» 1«گزینه  - 161

 ژنتیـک  مهندسـی  روش بـا  ترفروناین وقتی .شود بیشتر آن درمانی اثرات و پالسمایی فعالیت زمان مدت که شود می باعث توالی، در دیگري

 آن شدن ساخته هنگام در نادرست پیوندهاي تشکیل فعالیت، کاهشِ این علت. دارد طبیعی اینترفرون از کمتر بسیار فعالیتی شود، می ساخته

 گـرم  آب هـاي  چشمه در گرمادوست هاي باکتري مثالً. دارد وجود گرما به مقاوم آمیالز نیز طبیعت در که است شده مشاهده. است کتريبا در

  )دوم ـ گفتار هفتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . دارند گرما مقابل در بیشتري پایداري که هستند آمیالزهایی داراي

ها است. این نوکلئوتید از بازآلی آدنین و قند پـنج کربنـی    فات شکل رایج و قابل استفاده انرژي دریاختهیاآدنوزین تري فس ATPـ » 1«گزینه  -162

شوند و سه گروه فسفات تشکیل شـده اسـت افـزوده شـدن فسـفات بـه آدنـوزین طـی سـه مرحلـه روي            ریبوز که باهم آدنوزین نامیده می

برداشته  ATPهاي ساخته شدن  همراه آزاد شدن انرژي است. یکی از روش ADP با مصرف انرژي و تبدیل آن به ADPاز ATPدهدتشکیل  می

درسـطح پـیش مـاده     ATPاست و به همین علت این روش را ساخته شدن  ADPدار وافزودن آن به شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات

  )اول ـ گفتار پنجمصل (کردي)(پایه دوازدهم ـ فدو روش دیگرند.  ATPنامند، ساخته شدن نوري و اکسایشی می

 لـی دناي آن مستقل از هسـته اسـت و  . چین خورده است )خارجداخل (نه  دو غشا دارد: غشاي بیرونی صاف و غشاي درونی آن به ـ» 3«گزینه  -163

 .  داردی وجود قراردارد. راکیزه در یاخته گیاهدر هسته آنها هاي ژنهایی وابسته است که  اي به پروتئین در تنفس یاخته براي انجام نقش خود

  )اول ـ گفتار پنجم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

و بعد ایجاد مولکول شش کربنـی   شود شش کربنی جدا می بدیل مولکول چهار کربنی به مولکولدر چرخه کربس کوآنزیم آ حین ت ـ» 3«گزینه  -164

  )دوم ـ گفتار پنجم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . شود آزاد می CO2دو اتم کربن به صورت دهد هاي متفاوتی که در چرخه کربس رخ می طی واکنش
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فقط درمورد تخمیر الکتیکی صادق است. تخمیر الکلی و الکتیکی ماننـد تـنفس   » 4«فقط درمورد تخمیر الکلی و گزینه » 2«گزینه  ـ» 1«گزینه  -165

 NADاز NADHقندکافت تشکیل پیرووات از قند فسـفاته همـراه بـا ایجـاد     کنند. در  شود و پیرووات ایجاد می هوازي با قندکافت آغاز می

  )سوم ـ گفتار پنجم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل ضروري است. NADاست. بنابراین براي تداوم قندکافت

 وارد بـا  کار این .است شده ممکن کمتر هزینه صرف با تجزیه قابل هاي ستیکپال تولید فناوري، زیست هاي روش کمک به امروزهـ » 2«گزینه  -166

  )اول گفتار هفتم ـفصل  ـ دوازدهمپایه (کردي)(. است پذیر امکان گیاه به باکتري از مواد نوع این از بسیاري هکنند تولید هاي ژن کردن

 )غیرفعـال فعال (نه رووات ایجاد شده از طریق قندکافت از طریق انتقال پیها:  درست هستند. بررسی سایر گزینه» د«و » ب«موارد  ـ» 2«گزینه  -167

سبزدیسـه   و ساخته شدن نـوري آن در  )سبزدیسه راکیزه (نهدر ATPساخته شدن اکسایشی . یابد جا اکسایش می شود و در آن راکیزه می وارد

  )ترکیبیـ  پنجم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . شود انجام می )راکیزه (نه

فتوسـنتز در  . زیرین پهنک برگ قرار دارند روپوست رویی و زیرین به ترتیب درسطح رویی و. صحیح است »ج« و »ب« هاي عبارت ـ» 3«نه گزی -168

پهنـک آن شـامل    هـا:  عبـارت بررسی سایر . شود ها) که در برگ تعداد فراوانی از آنها وجود دارد انجام می (سبزدیسه واحدهایی همانند راکیزه

 .  اند (نه زیرین) قراردارد و به هم فشرده برگ بعد از روپوست رویی اي میان یاخته نرده.هاي آوندي) است (دسته برگ برگ و رگ نروپوست ،میا

  )اول ـ گفتار ششم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

سبزدیسـه   دارد.را  مورد نیاز خـود  هاي سبزدیسه همانند (نه برخالف) راکیزه امکان ساخت بعضی پروتئین ها: علت رد سایرگزینه ـ» 4«گزینه  -169

 .ازهم) هستند (نه جدا هم پیوسته ها که ساختارهاي غشایی و کیسه مانند و به. تیالکوئیدرا دارد امکان تقسیم مستقل خود

  )اول ـ گفتار ششم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

 . نانومتر است 680 در  طول موج 2 انومتر و در فتوسیستمن 700درطول موج  1واکنش فتوسیستم  مرکز در aحداکثر جذب سبزینه ـ» 3«گزینه  - 170

  )اول ـ گفتار ششم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

(نـه پایـدار) تشـکیل     با قند پنج کربنی به نام ریبولوزیس فسفات ترکیب و مولکول شش کربنـی ناپایـدار   CO2درچرخه کالوینـ » 2«گزینه  -171

  )دوم ـ گفتار ششمایه دوازدهم ـ فصل (کردي)(پ. دهد می

. شـود  روز انجام می ها بازند و چرخه کالوین در است و بنابراین تثبیت اولیه کربن در شب که روزنه CAMآناناس جز دسته گیاهان  ـ» 3«گزینه  -172

مطـابق شـکل   دو درآنها گوشـتی و   هر برگ یا ساقه یا. (نه بسته) هستند (نه باز) و در شب باز ها در طول روزبسته روزنه ها: علل رد سایر گزینه

برگ و سـپس در   هاي میان مرحله ابتدا در یاخته تثبیت کربن درآن در دو C4. درگیاهانباشد میپرآب هاي آناناس گوشتی و  کتاب درسی برگ

  )سوم ارـ گفت ششم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . شود هاي غالف آوندي انجام می یاخته

 از مسـتقل  صـورت  بـه  نیز نوترکیب دناهاي از همچنین .شوند می تکثیر باالیی سرعت با تراژنی هاي باکتري مناسب، شرایط درـ » 3«گزینه  - 173

 باکتري زیادي تعداد بنابراین، . شود می تکثیر سرعت به خارجی دناي آن هنتیج در که ودش  می ساخته متعددي هاي نسخه یاخته، اصلی تن فام

 .  کرد استفاده ژن استخراج یا فراورده تولید براي آنها از توان می که شد خواهد آماده خارجی دناي داراي

  )اولگفتار  هفتم ـفصل ـ دوازدهم پایه (کردي)(

 .دهد می انجام ها محرك یا محرك به پاسخ در جانور که است هایی واکنش مجموعه یا واکنش رفتار، ـ» 2«گزینه  -174

  )اول ـ گفتار نهموازدهم ـ فصل (کردي)(پایه د

 تولـد  هنگام کامل طور به غریزي رفتارهاي همه .است ارثی و ژنی زیرا است، یکسان گونه یک افراد همه در غریزي رفتار اساس ـ» 2«گزینه  - 175

 ژن نیست.  شود. بنابراین تنها وابسته به می اصالح و کند می تغییر با کسب تجربه رفتارغریزي. اند نشده ایجاد جانور در

  )اول ـ گفتار نهم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

  )اول ـ گفتار نهم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل باشد.  دقیق شدن ضربه زدن جوجه به نوك منقار مادر یادگیري می ـ» 2«گزینه  -176

ح بزاق در سگ با صـداي زنـگ شـرطی    ها از مترسک و عدم تحریک پرنده با افتادن برگ نوعی خو گرفتن و ترش نترسیدن پرنده ـ» 3«گزینه  - 177

  )اول ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل باشد.  شدن کالسیک و عدم خوردن پرنده مونارك توسط پرنده شرطی شدن فعال می

 حیاتی نقشی آنها ايه زاده بقاي در رفتار این اما کنند می صرف ها تخم پوسته بردن بیرون براي را کوتاهی بسیار زمان ها کاکایی ـ» 3«گزینه  -178

  )دوم ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . دارد

 کـه  نـري  با گیري جفت. است آن غذایی رژیم وکیفیت سالمت نشانه که است هایی ویژگی این از یکی پرنده رنگ بودن درخشان ـ» 4«گزینه  -179

 والد دو هر نظام این در. اندهمسر تک خانگی قمري مثل پرندگان شتربی. کند می تضمین را هایش زاده و ماده جانور سالمت دارد، را نشانه این

 نگهـداري  در نـر  طاووس. دارند مساوي سهم جفت انتخاب در ماده و نر جانور نظام این در همچنین،. پردازند می را ها زاده پرورش هاي هزینه

 هـا  ماده به مستقیم غیر طور به ها، شکارچی از ایمن پناهگاه و النه محل غذایی، منابع قلمرو، از نگهداري با تواند می البته ندارد، نقشی ها زاده

 کـه  اسـت  آن هنشـان  مـاده  جیرجیـرك  بـودن  تـر  بزرگ زیرا باشد، تر بزرگ که کند می انتخاب را ییها هماد جیرجیرك نر، جانور.  کند کمک

   .کنند می رقابت شدن انتخاب براي ماده هاي جیرجیرك ورانجان این در. کند تولید بیشتري هاي هزاد تواند می و دارد بیشتري هاي کتخم

  )دوم ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 
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 یک نیز رکود تابستانیها:  . بررسی سایر گزینهغذاست آوردن دست به و وجو جست براي جانور رفتارهاي رفتار غذایابی مجموعه ـ» 2«گزینه  -180

. دارد نـام  مهـاجرت  جـانوران  برگشتی و رفت و طوالنی جایی جابه. کند می پیدا کاهش جانور وساز تسوخ آن در که است فعالیت کاهش دوره

 .دارد نام قلمروخواهی رفتار این. کنند می دفاع خود قلمرو از دیگر هاي گونه افراد یا گونه هم افراد برابر در جانوران

  )دوم ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل 

  )دوم ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل  در قلمروخواهی نیازمند صرف زمان و مصرف انرژي است. »ج«و » الف«موارد  ـ» 2«گزینه  -181

ه دربار یابنده زنبور از که کلی اطالعات از استفاده با کارگر زنبورهاي. است دورتر غذایی منبع باشد، تر طوالنی حرکات این هرچه ـ» 2«گزینه  -182

 یابنـده  زنبـور  حرکات، انجام هنگام .کنند می پیدا را غذا دقیق محل خود، بویایی کمک به و پرواز آن سمت به اند، کرده یافتدر غذایی منبع

  )سوم ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . دارد نیز متفاوتی وزوز صداي

 اسـت،  داده پـرورش  را آنها انسان و اند داده دست از را خود مادر که هایی بره مثالً شود، می دیده نیز پستانداران در پذیري نقشـ » 4«گزینه  -183

  )اول گفتار هفتم ـفصل ـ دوازدهم پایه (کردي)(. دهند نمی نشان دیگر هاي گوسفند با ارتباط براي تمایلی و افتند می راه او دنبال

 به دادن شکل در طبیعی انتخاب اثر و رفتارها چرایی رسشپ به پاسخ براي پژوهشگران طبیعی، انتخاب دیدگاه با رفتارشناسی درـ » 1«گزینه  -184

 بررسـی  جـانوران  بیشـتر  زادآوري و بقـا  در را رفتارهـا  نقش عبارتی به و گوناگون رفتارهاي سازگارکنندگی نقش آنها .کنند می پژوهش آنها

  ) دومگفتار ـ  هفتمفصل ـ دوازدهم  پایه(کردي)(. شود می انجام جانور، براي رفتارهزینه  و سود بررسی با کار این. کنند می

 از بهتـر  دارنـد  مهـاجرت  تجربـه  که سارهایی. دن آن، غذایابی بهینه نام داردبه دست آور هو هزین موازنه بین محتواي انرژي غذا ـ» 4«گزینه  -185

 به را جنسیت و گونه مانند تیاطالعا نر، جیرجیرك صداي. هندد یم تشخیص را مهاجرت مسیر کنند، می مهاجرت بار نخستین براي که آنهایی

 تـأمین  را آنهـا  نیـاز  مورد مواد اما ندارد چندانی انرژي محتواي که کنند می مصرف را غذایی جانوران گاهی .رساند می ماده جیرجیرك اطالع

 )سوم ـ گفتار هشتم(کردي)(پایه دوازدهم ـ فصل . کند می

 فیزیک

ت و انتشار موج یکسان است و در امواج عرضی راستاي ارتعاش ذرات و انتشار موج بر هم عمود ـ در امواج طولی، راستاي ارتعاش ذرا »1« گزینه -186

   مفاهیم موج) سوم ـ فصلپایه دوازدهم ـ ( )جیرودي(ها طبق متن کتاب درسی درست است.  باشد، باقی گزینه می

  ـ  »3« گزینه -187
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2 5 10

200
  

m
v

v v s
         3

 عرضی    
 عرضی     عرضی    

1 1 1 5 1 1
5 10 100

200 1000 200 100
  

   مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(
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  ـ  »3« گزینه -190

/ m / m

   0 2 0 8

4
  

vT / T T / s     0 8 2 0 4  

/کنیم که بازه صفر تا بررسی می s0   چه کسري از دوره است: 9

t / T T
t T

T /


     

0 9 9
2

0 4 4 4
  

گردد و در باز می Aبه جاي خود یعنی T2در مدت Mذره 
T

4
  سد که در این نقطه داراي بیشترین تندي است.ر بعدي به حالت تعادل می 

T
m

m
v A v /

/ s


 

     

2
8 2

0 4
100 0 4

  

   مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »4« گزینه -191

AF m
v v /

s/



  
      
     3 4 2 1

2 1 1 10
1 25

86 4 10 2 10 64 10 8 10
  

  مفاهیم موج) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  است. zلکترومغناطیسی، جهت پیشروي موج در جهت منفی محور ـ با توجه به قاعده دست راست براي امواج ا »2« گزینه -192

 
  امواج الکترومغناطیس) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »4« گزینه -193

r
log( )

r
   1 2

2 1
2

10  

r r r r
log( ) / log / log log log log r m

r r r r
             

   
273 47 10 1 3 1 0 3 10 2 20 20 20

19 19 19 19
  

   صوت) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ  »3« گزینه -194

W
I

P W Wm
I I I

A m mW
I

m




   




 
  


           


  



6
6

1 2
6 6 6 5

1 2 2 26
6

2 2

180 10
60 10

3
60 10 20 10 40 10 4 10

180 10
20 10

9

  

   صوت) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

شود، اما صـوت مـوجی مکـانیکی بـوده و در خـأل منتشـر        شوند، پس تماس برقرار می ـ امواج الکترومغناطیسی در خأل منتشر می »3« گزینه -195

   صوت و امواج الکترومغناطیس) سوم ـ (فصل )جیرودي(شود.  شود، پس صداي زنگ تلفن شنیده نمی نمی

  ـ  »3« گزینه -196

I A
log log( ) log / dB

I A
       2 2 2 2

2 1
1 1

10 10 10 2 20 0 3 6  

/ / dB dB         1 1 1 1
10

1 4 0 4 6 6 15
4

  

/ dB   2 1 4 15 21  

   صوت) سوم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(
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  کنند، پس داریم: هاي کاو قرار گیرند، بیشترین شدت را حس می ـ اگر چشمه صوت و شنونده هر دو در کانون هریک از سطح »3« گزینه -197

 
   بازتاب) چهارم ـ فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  هاي موج بر پرتوي موج عمود است. دانیم جبهه ـ می »1« گزینه -198

 

:           90 90 180 2 360 داریم ABCDدر چهارضلعی 2 360مجموع زوایاي داخلی چهارضلعی 

   ـ بازتاب) سوم فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ثانیه باشد، دو صدا از هم قابل تشخیص نخواهد بود: 1/0ـ اگر فاصله زمانی دو صدا کمتر از  »3« زینهگ -199

x x
t , t

v v

   
 1 2

 هوا هوا

160 160 160 160
 

x
t / t t / x m       2 1

2
0 1 0 1 16

320
  

   بازتاب) ـ سوم فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  شود. مجموعه خارج میها از  برخورد با آینه 3ـ با توجه به شکل، پرتو پس از  »4« گزینه -200

 
   ـ بازتاب)سوم  فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  توان نوشت: است، می 125ـ با توجه به اینکه زاویه تابش و بازتابش با هم برابر است و زاویه بین پرتو بازتابش و شکست »4« گزینه -201

 

( )
  

               
151 2

1 2 2 2 2125 180 15 125 180   صفحه سمت راست خط عمود. ه نیم: با توجه به زاوی20

   ـ شکست)سوم  فصل پایه دوازدهم ـ( )جیرودي(

  ـ » 2«گزینه  -202

vvv

vvv
      

ــه الماس      آب شیش

ــه الماس      آب  شیش

9 7 1
3

7 3 3

n v

n v

vn

vn


  





  


ــه آب شیش

آب ــه  شیش

ــه  الماس      شیش

لماس      ــه ا  شیش

9

7

7

3

  

  ـ شکست)سوم دوازدهم ـ فصل  یه) (پایرودي(ج

شود، پس امکان دارد در میدان  کتریکی به آنها نیرو وارد میها داراي بار منفی هستند و از طرف میدان مغناطیسی و ال ـ فوتوالکترون» 4«گزینه  -203

  )فیزیک اتمیـ  پنجم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل ها طبق متن کتاب درسی درست است.  مغناطیسی و الکتریکی منحرف شوند. باقی گزینه
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دانیم ـ می» 1«گزینه  - 204
J

eV
/ 


 191 6 10

  ، پس داریم:

E / J     19 195 1 6 10 8 10  

E nhf ( ) J      22 19 3
ر    و ن  4 10 8 10 32 10  

E
P W

t


  

332 10
800

40
  

  ـ فیزیک اتمی) چهارم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  ـ » 1«گزینه  -205

R( ) ( ) nm
n n

       
  2 2 2

1 1 1 1 1 1 1
400

100 2
  

  ـ فیزیک اتمی)چهارم (جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

ها طبق مـتن   شده توسط عناصر موجود در جو خورشید و زمین است، باقی گزینه هاي جذب دهنده طول موج فر نشانهونـ خطوط فرا» 3«گزینه  - 206

  )ـ فیزیک اتمی چهارم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل باشد.  کتاب درسی درست می

  ـ » 3«گزینه  -207

  

  فیزیک اتمی)ـ  چهارم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل حالت وجود دارد.  10هاي تکراري در مجموع  مطابق شکل با حذف گزاره

  ـ » 3«گزینه  -208

R R Ha n e
m m (m m ) m / ( / / ) m / / / u             223 018 219 009 4 003 223 018 223 012 0 006  

E / / / Mev / / / J19 6 130 006 931 5 5 589 5 589 1 6 10 10 8 9424 10           

  اي) ـ فیزیک هسته چهارم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  شود: ـ در واپاشی بتاي مثبت یک پروتون به نوترون و پوزیترون تبدیل می» 4«گزینه  -209

A A
Z ZX Y e 1

1 1


     

N)ها لئونبنابراین مجموع نوک P A)  شود. هاي هسته اضافه می کند، اما یک واحد به تعداد نوترون تغییر نمی  

  اي) ـ فیزیک هسته چهارم(جیرودي) (پایه دوازدهم ـ فصل 

  کند. عمر را طی می روز چهار نیمه 12باشد، ماده در  عمر ماده که سه روز می ـ با توجه به نیمه» 2«گزینه  -210

m
mm gm    

ل   ک  
ل   ک ل    ک ل    ک  

15
75 80

16 16
 m متالشی شده

m m
m   

ل   ک ل    ک  

4 162
مانده باقی

n

m
m  

ل   ک  

2
  مانده باقی

n
/ n  

80
1 25 6

2
  

/روز) تنها 18عمر ( نیمه 6پس از  g1   )اي ـ فیزیک هسته چهارمیه دوازدهم ـ فصل (جیرودي) (پاماند.  از ماده باقی می 25
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  شیمی

  ) (فصل سوم ـ ترکیبی از مقایسه گرافیت و الماس) (گروه مؤلفان علوينادرست هستند. » پ«و » ب«هاي  ـ مقایسه» 2«گزینه  -211

   )هاي تعادلی چهارم ـ سامانه (فصل )گروه مؤلفان علوي(نادرست هستند. » پ«و » ب«، »آ«هاي  ـ عبارت »1« گزینه -212

  ـ »3« گزینه -213

gNO / kJ
| H | molNO kJ

mol gNO
    

30 18 1
ــش 2 واکن 181

1 6
  

  kJ181واکنش Hپسچون گرما آزاد شده

Ea( ) Ea( ) kJ       ــت ــت برگشـ 181 برگشـ 381 381 181 562Ea( ) ت    ف ر   Hواکنش 

Ea
/

Ea


ــت 562 برگشـ
1 5

ت    ف ر  381
 

   هاي شیمیایی) سازي در واکنش فصل چهارم ـ انرژي فعال (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »3« گزینه -214

  علت نادرستی»: 1«گزینه 

/
( ) ( )


 

  

8 در پـــارازالین 12
100 90 16%

8 12 10 1
درصد(C H )C8 10  

/
( ) ( )


 

  

ــنزن 6  ب 12
100 92 3%

6 12 6 1
درصد(C H )C6 6  

  رستیعلت ناد»: 2«گزینه 

C /


   
10

1 25
8

Cدر Cمیانگین عدد اکسایش  H8 10  

C  2 عدد اکسایشC درCH OH3  

  گرم بر مول است. 8مولی این دو ترکیب برابر ، تفاوت جرم 9و عدد اتمی آن 17علت نادرستی، فلوئور نخستین عنصر گروه »: 4«گزینه 

   چهارم ـ پارازایلن) (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  فصل سوم ـ ترکیبی) (فصل )گروه مؤلفان علوي(ـ  »4« گزینه -215

جوش یعنی افزایش دمـاي سـامانه،   در سمت راست قرار دارد، پس با قرار دادن در آب  Qواکنش منفی پس تعادل گرماده و  Hـ  »3« گزینه -216

   هاي تعادلی) چهارم ـ سامانه (فصل )گروه مؤلفان علوي(شود.  جا می تعادل در جهت برگشت جابه

   فصل سوم ـ ترکیبی) (فصل )گروه مؤلفان علوي(درست است. » ب«و » آ«ـ  »2« گزینه -217

  ) (فصل سوم ـ ترکیبیی) (گروه مؤلفان علويـ » 1«گزینه  -218

  ـ » 4«گزینه  -219

      
mol

x / [H ] x /
L

   20 1 3 0 3   

                                  
[N ][H ] / ( / )

k k /
[NH ] ( / )


   

3 3
2 2

2 2
3

0 1 0 3
6 75

0 02
   

  

   (گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ مسائل تعادل)

  ـ بررسی موارد:» 1«گزینه  -220

  یابد. (نادرست) افزایش می آ) با کاهش حجم غلظت هر سه گونه

  شود. (نادرست) جا نمی هاي گازي دو طرف برابر است. تعادل جابه ب) چون مول

شود. در نتیجه سرعت رفت و برگشت  ها و فراورده سبب افزایش برخورد می دهنده پ) با کاهش حجم یا افزایش فشار به علت گازي بودن واکنش

  شود. (نادرست) هر دو زیاد می

  (گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ  عوامل مؤثر در تعادل)کند. (درست) ا به دما بستگی دارد و با تغییرحجم تغییر نمیتنه kت) 

   جایی تعادل) چهارم ـ دما، عاملی براي جابه (فصل )گروه مؤلفان علوي(نادرست است. » پ«ـ فقط مورد  »1« گزینه -221

H23  N2  NH32    

  غلظت اولیه M  صفر  صفر

x3  x  x2  تغییر غلظت  

x3  

3/0  

x  

1/0  

M x 2  

02/0  
  غلظت تعادلی
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  ـ  »4« گزینه - 222

N O (g) NO (g)2 4 22  

mol

x x

x x





10

2

10 2



  

x x
( ) ( ) x

K x x
x x x

( ) ( )

 
        

   

2 2

2

2 2
105 54 5 50

10 10 5

5 5





  

[NO ] mol NO x

[N O ] mol N O x


   

 
2 2

2 4 2 4

2 2 5
2

10 10 5
   

( x) ( x) ( ) ( ) mol       10 2 10 5 2 5   هاي گازي در تعادل مجموع مول15

   چهارم ـ مسئله ثابت تعادل) (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »4« گزینه -223

  

   چهارم ـ ساخت بطري آب) (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »2« گزینه -224

  

   (گروه مؤلفان علوي) (فصل سوم ـ جامدات مولکولی)

  ـ  »3« گزینه -225

  

   چهارم ـ پلی اتیلن ترفتاالت) (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  ـ  »2« گزینه -226

PCl (g) Q PCl (g) Cl (g) 5 3 2  

تعادل در جهت تولید گرما (یعنی جهت هاي گرماگیر با کاهش دما  گیرد که مول گازي کمتري وجود دارد. در تعادل در سمتی قرار می Qعالمت 

  یابد. افزایش می PCl5کاهش و غلظت PCl3و Cl2شود و غلظت جا می ) جابهبرگشت

  ) هاي تعادلی جایی واکنش چهارم ـ تأثیر دما بر جابه(گروه مؤلفان علوي) (فصل 

  )سوم ـ مواد مولکولی و کوواالنسی(گروه مؤلفان علوي) (فصل ـ » 1«گزینه  -227

MgOـ » 2«گزینه  - 228 MgF Oزیرا چگالی بار        : آنتالپی فروپاشی شبکه بلور 2 F 2 .است   

  (گروه مؤلفان علوي) (فصل سوم ـ جامدهاي یونی) 
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aواکنش با توجه به نمودار Hـ » 2«گزینه  - 229 kJ :است. در نتیجه  

a kJ
/ mol A / a kJ

mol A
 0 1 0 1

1
   

  سازي واکنش)  (گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ انرژي فعال

   سوم ـ آنتالپی فروپاشی شبکه) (فصل )گروه مؤلفان علوي(نادرست است. » آ«ـ مورد  »2« گزینه -230

  سازي واکنش) (گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ انرژي فعالکند.  هاي گرماگیر و گرماده افزایش پیدا می واکنشبا افزایش سرعت  ـ» 1«گزینه  -231

  ـ » 3«گزینه  -232

/ molNaCl Q
Q kJ  

0 2
158

1 790
  : واکنش اول

xgKBr Q kJ
x / g

H kJ


  

  

158
27 25

1 119 690
  : واکنش دوم

   بکه و استوکیومتري)سوم ـ آنتالپی فروپاشی ش (فصل )گروه مؤلفان علوي(

  وري در کشاورزي) چهارم ـ آمونیاك و بهره (فصل )گروه مؤلفان علوي(ـ  »4« گزینه -233

  )PETچهارم ـ بازیافت  (فصل )گروه مؤلفان علوي(درست است. » پ«ـ فقط عبارت  »1« گزینه - 234

  ـ » 3«گزینه  -235

                                x x x x x         6 2 5 2 10 11 10 1   

                                           
x

[SO ]  3
2 2

5 5
   

                                          
x

[O ]


 2
5 4

5 5
   

x
[SO ]


 2

6 2 4

5 5
   

( )[SO ]
k

[SO ] [O ] ( ) ( )

  

2
2

3
2 22 2

2
55

4 4 16

5 5

   

  ارم ـ مسائل ثابت تعادل)(گروه مؤلفان علوي) (فصل چه

  ـ بررسی موارد نادرست:» 1«گزینه  - 236

  شود. طی یک واکنش گرماده به عنصرهاي سازنده خود تجزیه می NOنادرست: »: ب«

CO ،xنادرست: در مبدل کاتالیستی خودروهاي بنزینی »: پ« yC H  وNO  هـاي گفتـه    نـده وجود دارد اما در خودروهاي دیزلی عالوه بـر آالی

  (گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ به دنبال هواي پاك)شود.   نیز دیده می NO2شده

  ـ » 2«گزینه  -237

kJ Ea(برگشت) Ea(برگشت)200  80 H(رفت)Ea(برگشت)280 Ea   

kJ kJ  
40

280 112
100

  Eaمیزان کاهش (رفت)

  شود. کاسته می Eaاز (برگشت) kJ112با افزودن کاتالیزگر

kJ

kJ
  

112
100 56%

200
 Eaدرصد کاهش (برگشت)

  سازي واکنش) چهارم ـ انرژي فعال (فصل )گروه مؤلفان علوي(

   چهارم ـ مبدل کاتالیستی) (فصل )گروه مؤلفان علوي(نادرست است. » پ«ـ فقط عبارت  »1« گزینه -238

SO32  O2  SO22    

  مول اولیه  6  5  صفر

x2  x  x2  تغییر مول  

x2  x5  x6   مول تعادلی  2
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  رنگ است. آ) مایعی بی

  ب) درست

  شوند. کربن آغاز می 2ها از  توان تهیه کرد زیرا آلکن ها نمی پ) چون یک کربن دارد و از آلکن

  است. -2ت) عدد اکسایش آن 

   )PET(گروه مؤلفان علوي) (فصل چهارم ـ بازیافت  توان محلول سیر شده در آب تولید کرد.  شود و نمی یث) به هر میزان در آب حل م
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 ))18تا  10فارسی (پایه دوازدهم (دروس 

  ها درست است؟ معنی مقابل کدام واژه -1

  الف) تشر: خشم، خشونت و اعتراضی که به قصد ترساندن و تهدید باشد. 

  ب) تازي: اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهاي پهن است. 

  شوند.  یپی از آن وارد لوله م در ها پی ج) خشاب: مخزن گلوله که گلوله

  گیرند. دست می دار ساخته شده و پادشاهان به د) منتشا: نوعی عصا که از چوب گره

  هـ) تجرید: خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست.  

  ) هـ ـ د 4  ) ب ـ ج  3  ) ج ـ هـ2  ) الف ـ د 1

  ها درست است؟  معانی مقابل واژه همۀدر کدام گزینه  - 2

  ) معهود: معمول، جاي وعده ـ هویدا: آشکار، روشن  2  دراز، چاق   ) اعال: نفیس، برگزیده ـ دیالق:1

  ) پتیاره: زشت، ترسناك ـ بحبوحه: میان، شلوغی  4  ) کتل: پشته، تپه ـ شش دانگ: کامل ـ تمام3

  جز:  ها درست آمده است؛ به ها در مقابل آن واژه همۀمعانی  -3

  ) واترقیدن (تنزّل کردن) ـ هیون (هیزم) ـ معبر (گذرگاه)2  مر (سالخورده)  ) تناور (داراي پیکر قوي و بزرگ) ـ سرحد (کرانه) ـ مع1

  ها) ـ تک و پوز (ظاهر شخص) ـ کلک (آتشدان)   ) مکاید (حیله4  قدم) ـ کربت (غم)   پی (خوش ) صدر (باالي مجلس) ـ نیک3

  در کدام گروه کلمات، غلط امالیی وجود دارد؟ -4

  آراي بالمعارض ـ سپاسگذاري پالیز ) زوال مملکت ضحاك ـ مجلس2  ـ ساطور قصابی  بلّعت ـ غرق غربت  صیغۀ) صرف کردن 1

  آسمانی مائدةترین لحن ـ  مجسم ـ حزین روضۀ) 4  ) سرسراي عمارت ـ تطاول مال رعیت ـ عفاف و آزرم  3

  امالي کدام بیت درست است؟ -5

  معمار ما   ۀپنج) همچو عکس آب تشویش از بناي ما نرفت / مرتعش بوده است گویی 1

  نهال از وزیدن صرصر   روزه) / چنان که تازه ) به هر طرف متمایل قدش ز صورت صوم (2

  صاحب ایار ما نرسد   سکّۀ) هزار نقد به بازار کائنات آرند / یکی به 3

  ) سپهر با تو مگر الف قدر زد که قضا / فکنده بر رخ او از ستاره، آب دهان4

  کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟ در -6

  دار معین عقل را تا اعانت شهوت نکند و خادم تو امیر تو نگردد.   ) زیرك باش و نگه1

  ) لئیم را از دیدار کریم و نادان را از مجالست دانا و احمق را از مصاحبت زیرك ماللت افزاید.  2

  کرد.  خت و به رفق و مدارا زندگی میسا پرسید و به هر موضع اختالفی می ) از حال مشاهیر می3

  ) چون بر این سیاق در مخاثمت نفس مبالغت نمودم و به رغبت صادق به عالج بیماران پرداختم. 4

  چند اثر در برابر آن نادرست است؟ پدیدآورندة نام -7

علی جمالزاده) ـ ارمیـا (رضـا     ب غاز (محمدخورشید (سید علی موسوي گرما رودي) ـ کبا  خانۀسانتاماریا (مرتضی امیري اسفندقه) ـ دري به  «

  »  کوب) هاي دوشنبه (عبدالحسین زرین ات را نه (فریدریش شیللر) ـ قصه امیرخانی) ـ هوا را از من بگیر، خنده

  ) پنج 4  ) چهار  3  ) دو 2  ) سه  1

  تعداد تشبیه در کدام گزینه متفاوت است؟ - 8

  لب   روي وان مه یاقوت خورشید) مست تمام آمده است بر در من نیم شب / آن بت 1

  وار تازه و خرّم پدید نیست ) در زیر آبنوس شب و روز هیچ دل / شمشاد2

  رانیم در دریاي عشق / وین تن خاکی ز چشم افتاده چون لنگر در آب   اي بر خشک می  ) کشتی3

  ضمیر مصفّاي مصطفی آیینۀ) خالی ز رنگ بدعت و عاري ز زنگ شرك / 4

  ر کدام است؟هاي بیت زی آرایه - 9

  » افزاست / عجب مدار که آن عین آب حیوان است خضر ار شعر من روان چشمۀچو «

    آرایی   ) جناس ـ تلمیح ـ تشبیه ـ ایهام ـ واج2  ) تلمیح ـ اسلوب معادله ـ تشبیه ـ استعاره1

  آرایی ـ تضاد ـ استعاره ) ایهام تناسب ـ واج4  ) تشبیه ـ تشخیص ـ جناس ـ ایهام3
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  الف) می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت / خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی

  شکدار نباشد به کس مخوان / سوهان روح خلق مشو از کالم خ ب) تا شعر آب

  اي ز تیر کمان شکسته نیست / ز آهم نترسد آن که دلم را شکسته است ج) اندیشه

  د) نیستی را مشتري شو تا ز کیوان بگذري / ملک درویشی مسخّر کن که سلطانی کنی

  هـ) بر خاك من امانت حق گر نتافتی / من چون مزاج خاك ظلوم و جهولمی

  ) الف ـ ج ـ د ـ هـ ـ ب4  ) ب ـ ج ـ الف ـ هـ ـ د3  ـ ـ د) الف ـ ب ـ ج ـ ه2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف ـ هـ1

  هاي مقابل کدام بیت تماماً درست است؟ آرایه - 11

  ) شراب، گرد کدورت نبرد از دل ما / چو دانه سوخته باشد چه از سحاب آید؟ (اسلوب معادله ـ تضاد)1

  ت (جناس تام ـ استعاره)) مهی که راز من از پرده آشکارا کرد / هنوز صورت او زیر پرده پنهان اس2

  پایان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از این قارون کنم (تشبیه ـ تلمیح) ) من که ره بردم به گنج حسن بی3

  آمیزي) رویان است (حسن تعلیل ـ حس عشق الله سوختۀافتد / اگر نه  ) ز داغ کعبه، سیاهی چرا نمی4

  جز:  برابر آن درست است؛ بهشده در کمانک  ابیات نقش کلمات مشخص همۀدر  -12

  توانم رفت؟ / به راستان که بمیرم بر آستان اي دوست (مفعول ـ قید)   کجانگشایی  درتو م گر) 1

  الیه)   است (مسند ـ مضاف دریاییباشد / که بر کناري و او در میان  کی) تو را مالمت سعدي حالل 2

  طاقت هجران تو نیست (نهاد ـ متمم)  مراکه  فراغ / به وصالت امکان) گر تو را هست شکیب از من و 3

  یند (مفعول ـ قید)  آنجابهشت / هر کجا خیمه زنی اهل دلی  سودايندانم خطر دوزخ و  ) می4

  هاي پسین کدام عبارت بیشتر است؟  تعداد وابسته -13

  رسیم.  ات میشود و به عصر سادگی مجاز هاي جسمی محو می ) در ابتداي قرن نوزدهم، این نمایش بزرگ مجازات1

  هاي مدید، الغاي زجر و شکنجه در نظام جزایی فرانسه اعمال نشده بود.   ) در روند این تغییرات تا مدت2

  ها خودداري کرد.   ) انگلستان از کاهش شدت اجراي قوانین جزایی خود در آشوب3

  اندیشیدند.   نبیه بدنی میترین تدارکات خود همواره تدبیري براي اعمال ت هاي کشورها، در سریع ) در زندان4

  است؟  نادرستابیات زیر  دربارةکدام گزینه  -14

  »شد جهان بر چشم من از رفتن جانان سیاه / برد با خود میهمان من چراغ خانه را«

  » خون از سر تیغ که چکیده است قطرةشد عمر و نشد سیر دل ما ز تپیدن / این «

  شود.  دو جزئی دیده می جملۀ) در بیت دوم دو 2  شباهت است.   نشانۀ» جانان« واژةدر » ان) «1

  شود.  ساز دیده می ) تنها یک پیوند همپایه4  بالغی وجود دارد.  شیوةپایانی، در دیگر جمالت  جملۀ) جز در 3

  مرکب وجود دارد؟   جملۀدر کدام بیت بیش از دو  - 15

  ش ما جدا شد) گفتم دلی که دیده است پیر و غریب و خسته؟ / امروز چند روز است کز پی1

  ) خود عالمی پر است که سلطان غالم اوست / چون من تهی دوي به وصالش کجا رسد؟  2

  ) غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحبدلی / باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را  3

  ) به لطف اگر بخوري خون من روا باشد / به قهرم از نظر خویشتن مران اي دوست  4

  شود.  حذف فعل دیده می .....................جز  بهابیات  همۀدر  -16

  کوشد عقل را بینید چون با باد می ) خصومت خیزد و آزار و آن گه مردمان گویند / که آن بی1

  ) دردي شگرف دارد دل در غم تو دائم / در زلف تو ندانم تا جان چه کار دارد؟  2

  است هر بیداد را این حد هجران تا کجا؟ ) گر ره دهم فریاد را از دم بسوزم باد را / حدي3

  اي کمتر از گوش ماهی / که گیتی چو دریا مشوش فتاده است   ) من و گوشه4
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  شود؟ از کدام بیت دریافت می» چند مرده حلّاج بودن«مفهوم کنایی  -17

  روشن است / سحر تا چه زاید شب آبستن است قصۀ) فریب جهان 1

  چند گزي است بوریاي تو ) باال بنماي اي سنایی هان / تا2

  مرده بیار مرده چه خواهی زر یک ) زر نداري نتوان رفت به زور از دریا / زور ده3

  ) نه مرد است آن به نزدیک خردمند / که با پیل دمان پیکار جوید4

  ؟شود نمیدر کدام بیت مفهوم مشترك با ابیات دیگر یافت  -18

  نکه قادري بر هر چه هست در امکا ) تویی که مخبري از هر چه هست در عالم / تویی1

  کن / که تویی هر چه خواهی ار دانی ) هر چه خواهی ز خود طلب می2

  اي / از خود بطلب که نقد تو در بر تو است ) چیزي چه طلب کنی؟ که گم کرده نه3

  ) بگفت اي خداوند باال و پست / تویی آفریننده هر چه هست4

  ؟نیستمتناسب » خوان هشتم«مفهوم کدام بیت با درس  -19

  هابیل نشانم دادند / زخم دارد به جگر هر که برادر دارد) رستم و یوسف و 1

  ) دشمن خانگی از خصم برونی بتر است / بیشتر شکوة یوسف ز برادر دارد2

  ) یوسف عزیزم رفت اي برادران رحمی / کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی3

  من وستی که خواست بمیرد براي) یادش بخیر! پشت مرا ناگهان شکست / آن د4

  با کدام بیت متناسب است؟ » کند ما را گله از گرگ نیست / کاین همه بیداد شبان می گلّۀ«مفهوم بیت  - 20

  توانم زد  آید / وگرنه بر سر خود تیشه می ) به خصم گل زدن از دست من نمی1

  شم ک آزار می کشم / چون گل ز حسن خلق خود ) از روي نرم، سرزنش خار می2

  نافرمان موالي دگر دارد   بندةبین بیداد مکن چندین / کاین  کوته خواجۀ) اي 3

  ثمري کس نشنیده است / هر چند که چون بید سراپاي زبانیم   بی گلۀ) از ما 4

  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  -21

  داغ از دم گرمم نماند / در بهار از الله گردد چهره رنگین سنگ را ) یک دل افسرده بی1

  هاي خام را   اي است / رنگ برگ خویش باشد میوه جان پاره ) دل چو شد افسرده از جسم گران2

  آب دان / مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر   ) هر که به جز عاشقان ماهی بی3

  ) هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست / دل افسرده غیر از آب و گل نیست4

  جز:  یت با مفهوم آن تناسب دارد بههاي ذکرشده در برابر هر ب وادي -22

  زحمت / اگر چون مهر در راه طلب تنها نهی پا را (استغنا)   ) ز مشرق تا به مغرب طی کنی یک روز بی1

  ) مشو ز وحدت و کثرت دوبین که یک نور است / که آفتاب شود روز و شب ستاره شود (توحید)  2

  هاي جگرسوز، جان سوخته را (معرفت) ف) توان چو آهوي مشکین به بوي مشک شناخت / ز حر3

  گیري رهاند / سوختن شد باعث نشو و نم این دانه را (فنا) سوز دل را از زمین ) عشق عالم4

 مفهوم کدام بیت با شعر زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟ - 23

  »ات را نه... خواهی / هوا را از من بگیر، اما / خنده نان را از من بگیر، اگر می«

  چه تقصیر زرم قسمت آتش گردید؟ / خنده چون گل به تهیدستی خاري نزدم) به 1

  ) این ماتم دگر که در این دشت آتشین / دل آب گشت و چشم پر آبی ندید کس  2

  ) نه زلیخا پیرهن تنها به بدنامی درید / عشق از این مستورها بسیار رسوا ساخته است3

  باید کنار جوي را   بلکه سروي چون تو می باید به حسن / ) بوستان را هیچ دیگر در نمی4
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  کدام دو بیت با یکدیگر تناسب معنایی دارند؟ -24

  سبب بال مرا آن آتشین سیما شکست الف) ظلم کردن بر بال گردان خود انصاف نیست / بی

  تر است ماند اثر عادل ماند اثر / عاملی کز وي نمی ب) از علمداران به قدر ظلم می

  بال و پر شد تا خس و خاشاك سوخت هم بی  ن ظلم بر خود کردن است / شعلهج) بر ضعیفان ظلم کرد

  د) تیغ بیدادگر دو سر دارد / از هدف بیش، تیر، ناالن است

  ) د ـ الف4  ) ج ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

 اسب است؟با کدام بیت متن» کنی کند / هر گه ز خانه روي به بازار می یوسف به خانه روي ز بازار می«مفهوم بیت  - 25

  ) هر متاعی که خریدیم به اوقات عزیز / بود اگر یوسف مصري، نخریدن به بود  1

  خیز داشت ) تا نشد آب، از نقاب غنچه سر بیرون نکرد / بس که گل شرمندگی زان روي شبنم2

  کشد شرمندگی صائب همان از عشق یار ) گرچه عقل و هوش و دین و دل به پاي او فشاند / می3

  در ترازو چند باشد همچو سنگ؟ / اي به همت از زلیخا کمتران! غیرت کنید   ) یوسف ما4

  ))5تا انتهاي درس  3(پایه دوازدهم (از درس عربی زبان 

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

  معه:ل فهو أهلٌ لمجتار البالد و ما شَعرَ بخیبۀ األممن اهتم بإعم -26

  ) هر کس به آبادانی کشور توجه کرد و ناامیدي را حس نکرد پس او بهترین جامعه خویش است!1

  اش شایسته است! ) هر کس به آباد کردن کشور اهتمام ورزد و احساس ناامیدي نکند پس او براي جامعه2

  براي جامعه خود! ) آن کس که به آباد کردن کشورش توجه کند و احساس ناامیدي نکند پس اوست شایسته3

  ) هر کس که به آبادانی کشور اهتمام ورزید و ناامیدي را حس نکند همانا او از شایستگان جامعه است!4

  مرّ بسرعۀٍ:اغتنمنَ الفرص الذّهبیۀ الّتی تینصحنا العجوز المحسن و یقول: یا بناتی  - 27

  گذرند غنیمت دانید! که طالیی هستند و سریع می را هایی صتگوید: اي دختران من فر کند و می ) پیرمرد نیکوکار به ما نصیحت می1

  هاي طالیی را که شتابان گذشت، غنیمت شمردند!   گوید: دخترانم فرصت کند و می ) پیرمرد درستکار ما را نصیحت می2

  ، غنیمت شمارید!  گذرد هاي طالیی را که به سرعت می گوید: اي دخترانم، فرصت کند و می ) پیرمرد نیکوکار ما را نصیحت می3

  گذرد، غنیمت بدانید! ) پیرمردي درستکار به ما نصیحتی کرد و گفت: اي دختران فرصت طالیی را که شتابان می4

  ل الصعوبات: المحاصیل المرغوبۀ إلّا بتحم حصدإنّ أکثر المزارعین لم یقدروا علی  -28

  ت محصوالت مرغوب خواهند شد!) فقط با تحمل کردن سختی است که بیشتر کشاورزان قادر بر برداش1

  ها! ) کشاورزان بیشتري توانستند محصوالت مرغوب برداشت کنند فقط با تحمل دشواري2

  اند به جز با تحمل کردن دشواري! ) بیشتر کشاورزان، توانا به برداشت محصول مرغوب نبوده3

  ها! کردن سختی ) بیشتر کشاورزان نتوانستند محصوالت مرغوب را برداشت کنند مگر با تحمل4

  یعیش البخیل فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی اآلخرة محاسبۀ األغنیاء: -29

  کند تا در آخرت ثروتمندان آنان را محاسبه کنند! ) بخیل در دنیا همچون فقیران زندگی می1

  شود! ) خسیس قطعاً در این دنیا زندگی فقیران را دارد و در آخرت نیز مانند ثروتمندان محاسبه می2

  کند! کند پس در آخرت بسان ثروتمندان محاسبه می دستان زندگی می ) خسیسی که در دنیا همچون تهی3

  شود! کند و در آخرت مانند ثروتمندان محاسبه می دستان زندگی می ) بخیل در دنیا مانند تهی4

  إلّا سوء الخلق: منکاً ألنّ النّاس ینفضّوا من حولک و ال یتذکّرون ضّال تکن ف -30

  ) تندخو نبودي تا مردم از اطراف تو پراکنده نشوند و فقط بداخالقی از تو به یاد نیاورند!1

  فقط با بداخالقی تو را یاد خواهند کرد!و شوند  ) تندخو مباش زیرا مردم از دور تو پراکنده می2

  گر با اخالق بد تو!شوند م شوند و تو را یادآور نمی پراکنده می تو ) تندخو نباش زیرا مردم نیز از دور3

  آورند! شوند و فقط بد اخالقی از تو به یاد می ) تندخو نباش زیرا مردم از اطرافت پراکنده می4

  ب:انکم من یحمی اآلخرین و یرید االنشراح لجمیع الشّعخیر إخو -31

  !خواهد کند و شادمانی را براي همه ملت می ) بهترین برادرانتان کسی است که از دیگران حمایت می1

  خواهد! ها می کند و شادمانی را براي همه ملت ) برادران نیک شما همان کسی است که از دیگران حمایت می2

  خواهند! کنند و شادمانی را براي همگی ملت می ) برترین برادران شما کسی است که دیگران او را حمایت می3

  خواهد! دي را براي ملت میکند و همه شا ) بهترین برادران آن است که از دیگران حمایت می4
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32 - »الة و من ذراجعلنی مقیم الص تربیلْی ربنا و تقب دعاء:«  

  ) پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپا دارنده نماز قرار بده، پروردگارا دعایم را بپذیر!1

  ان را بپذیر!) اي پروردگارم، من را و فرزندان من را از برپا دارندگان نماز قرار بده و بارالها دعایم2

  ) پروردگارمان، مرا و فرزندانم را برپا دارنده نماز قرار داد، پروردگارمان دعایم را قبول کرد!3

  که دعا را پذیرفتی! ) پروردگارا، من را و فرزندان خویش را برپا دارنده نماز قرار ده درحالی4

  عین الصحیح: -33

  اند! کافر فقط از رحمت خداست که ناامید شده ) ال ییأس من روح اهللا إلّا القوم الکافرون: مردم1

  ) کلّ شیء هالک إلّا وجهه: هر چیزي نابود شدنی است مگر ذات او!2

  ) فبما رحمۀٍ من اهللا لنت لهم: پس با کدام رحمت خدا با آنان مهربان شد!3

  ه ایمان به ما رسید!إلیمان: پروردگارا قطعاً صداي آن ندادهنده ببنا إنّنا سمعنا منادیاً ینادي ل) ر4

  : الخطأعین  -34

  رود! هاي طبیعت به شمار می هاي صنعتی از تهدیدکننده ) تُعد النّفایات الصناعیۀ من مهددات الطبیعۀ: زباله1

  شود مگر دانش! ) ینقص کلّ شیء باإلنفاق إلّا العلم: هر چیزي با انفاق کم می2

  هاي سودآورتر روشن کرد! ل و قلب مرا با دانشعقلی و قلبی بالعلوم النّافعات: عق ) أنر3ْ

  دهد! ) ال تُثمر هذه الشّجرة إلّا بعد عشر سنوات: این درخت فقط بعد ده سال میوه می4

  عین الصحیح:» دارد! گذارد و او را بسیار گرامی می ستادش احترام میاین نوجوان، به ا« -35

  ) یحترم هذا األمرد أستاذه الّذي أکرمه إکراماً کثیراً.2  ة.اتذترم أستاذه و یکرمه إکرام األس) هذا الشاب کان یح1

  ألمرد یحترم أستاذه و یکرمه إکراماً بالغاً.ا) هذا 4  یکرمه إکراماً بالغاً.ا الیافع یحترم األستاذ ف) هذ3

 **أجب عن األسئلۀ ا قرأ النّص التّالی ثم36ـ  42: (بما یناسب النص (  

إلی حد کبیر علی رفع قدرات الدماغ* و الزّیادة من نشاطه، کمـا هـی    تُؤثّرالتمارین الریاضیۀ بشکل منتظم  ممارسۀاسات أنّ رالعدید من الد دأکّ

  یر جداً فی تطو ب أنّ اإلنسان یهتم به أکثر ألنَه مهمبعضها البعض، األمرُ الّذي یسب تُساعد علی تسریع نمو الخالیا** العصبیۀ و ارتباطها مع

اطه و نمـوه کـذلک،   ( ـ ارتقاء) القدرات العقلیۀ للفرد و منع زوالها و ضعفها! و فی هذا المجال یحتاج الدماغُ إلی المواد الغذائیۀ للمحافظۀ علی نش 

د الّتی تساعد علـی تحسـین   هذه الموا ذیۀ خالیاه بشکل یومی، و من أهمۀ) من المواد الداخلۀ إلی الجسم لتغ% (العشرین بالمائ20 یستهلکفإنّه 

) ولکن ال ننسی أنّ مفتاح الورود فی هـذه السـاحۀ و االهتمـام بهـذه     3(امگا  3ۀ باومیجا الغنی مأکوالتعمل الدماغ هو الفواکه و الخَضراوات و ال

  هن البعید عن الوساوس الشیطانیۀ.المهمۀ هو وجود الفکر السالم و الذّ

  * الدماغ: مخ

  لیۀ؛ المادة األساسیۀ فی کلّ مخلوق حی ال نراها بالعین المجرّدة. ** خالیا: ج خ

  :  الخطأما هو المؤثّر فی ازدیاد قدرات الدماغ؟ عین  -36

  .3کوالت الغنیۀ باومیجا ) تناول األطعمۀ المفیدة و المأ2  المنظّمۀ طول الحیاة. ) القیام بالرّیاضیات1

  ) السعی وراء ازدیاد القدرة الجسدیۀ بممارسۀ التمارین الریاضیۀ.4  ع بکلّ ما فیه خیر.) المحاولۀ للحصول علی فکرة سالمۀ تتمت3ّ

  : تسریع ارتباط الخالیا العصبیۀ .................... الخطأعین  -37

  .اًان یقوم بأعماله الریاضیۀ منتظم) یسبب أنّ اإلنس2  جبها بأحسن صورة.ا) یسبب قیام الخالیا بو1

  ) یمنع من حدوث بعض المشکالت الّتی یصاب بها اإلنسانُ فی أواخر عمره.  4  سیان الموضوعات و عدم القدرة علی تحلیلها أو حلّها.) یمنع من ن3

   ....................ن یستهلک أعین الصحیح: الدماغ لن یستطیع أن یقوم بعمله کما هو الئق إلّا  -38

1ا فیها اومیجا 20) 2  فی کلّ أربع و عشرین ساعۀ.ناولها اإلنسان أکوالت الّتی یتالم ) خُمسو ال فائدة فی غیر هذین. 3% من الفواکه و مم  

3ۀ یستفید منها اإلنسان.  ) العشرین بالمائۀ من کلّ ماد4  ة غذائی  .الداخلۀ إلی الجسم بشکل شهري خُمساً من المواد (  

  لعنوان النص: غیرالمناسبعین  - 39

  ) مفاتیح الحیاة المتوازنۀ.  2    سم السلیم.السلیم فی الج ) العقل1ُ

  ثر الریاضۀ فی تقویۀ الدماغ.  ) أ4    ر النشاط فی إعادة النسیان.ث) أ3



  بندي آزمون آزمایشی جمعـ عمومی (انسانی) دفترچه                                      »6«صفحه  

حیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفین الص40ـ  42: (** عی(  

  »:تُؤثّر« -40

  ) فعل مضارع ـ للغائبۀ ـ مزید ثالثی بحرف واحد (من باب تفعل) / مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ1

  ) مضارع ـ للمؤنث الغائب ـ مزید ثالثی (من باب تفعیل) / فعل مرفوع و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ2

  ) للمفرد المؤنث الغائب (الغائبۀ) ـ مزید ثالثی ـ الزم ـ مجهول / فعل مرفوع و الجملۀ فعلیۀ3ٌ

  مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ) فعل مضارع ـ للمفرد المذکّر المخاطب ـ مزید ثالثی بحرف واحد، مصدره: تأثیر / 4

  »:یستهلک« -41

  ) مضارع ـ للمفرد المذکر الغائب (الغائب) ـ الزم ـ معلوم / فعل و مع مفعوله جملۀٌ فعلیۀ1

  ) للمفرد الغائب ـ له ثالثۀ حروف زائدة (مزید ثالثی) ـ مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملۀٌ فعلیۀ2

  ال) / فعل مرفوع و مع فاعله جملۀٌ فعلیۀ و خبر حرف إنّ المشبه بالفعل  ) مزید ثالثی (مصدره: استهالك، علی وزن استفع3

  المشبه بالفعل و مرفوع» إنّ«فعلیۀ و خبر لحرف  الجملۀُ») / س ل ك«حروفه األصلیۀ ) فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی (4

  »:ممارسۀ« -42

  المشبه بالفعل و منصوب » أنّ«) اسم ـ مفرد مؤنّث ـ مصدر (من باب مفاعلۀ) ـ معرب / اسم 1

  و منصوب  » أنّ«اسم ») / فاعل«علی وزن » مارس«) مفرد مؤنّث ـ اسم مفعول (اشتقاقه من فعل 2

  المشبه بالفعل و الجملۀ اسمیۀ» أنّ«اسم ») / مارس«ث ـ اسم فاعل (اشتقاقه من فعل ) اسم ـ مفرد مؤن3ّ

  » تؤثّر«المشبه بالفعل و خبره جملۀ » أنّ«م لحرف ) مفرد مؤنّث ـ مصدر (علی وزن مفاعلۀ) ـ مبنی / اس4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  -43

  رِ.همنْ صعوبات الد صت) أیها الرَّجلُ إنَّک تُخَل2ِّ  فراخِ و تأکُلُها.  ) البومۀُ تَهجم علی األ1

  عدد الفئرانِ فی الحقْلِ ازدیاداً.   ) لماذا ازداد4  ) یا داود إنّا جعلناك خَلیفَۀً فی األرضِ.3

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

  : الخطأعین  -44

  : الرّجل أو المرأة الکبیرة فی السنّ.  الشّیخ) 2  ) الحقل: أرض خضراء تزرع فیها أنواع المحاصیل.1

  النشراح: الشعور بالفرح و السرور کثیراً. ) ا4  کیمیاویۀٌ لتقویۀ التراب الضّعیف. : موادد) السما3

  عین الصحیح فی التضاد: -45

  من اللسان: أعتَقَ بالسجن) ال شیء أحقّ 2    فو حقاً: غنیهذا القوم مج عائل) 1

  بینک و بین النّاس: غالی   میزاناً) اجعل نفسک 4  من المکتبۀ: العودة بالرجوع) أیها الطّالب علیک 3

  لحصر: فیه ا لیسعین ما  -46

  ) یا صاحب الدار لن یصدقک إلّا الجار.  2  ) ال یقولُ أحد عنک إلّا حسن الخلق.  1

  مدیرنا.   ) زمیلی لم یشاهد فی الساحۀ إلّا4  ) أستلم منک کلّها إلّا قلمی األسود. 3

  عین ما فیه تأکید الفعل:  -47

  عدو علینا هجوم المفترسین.  ) یهجم ذلک ال2  فی مصیرها مواجهۀً.  المشاکل ) یواجه بعض الشّعوب 1

  ) الرّجل یقیم الصالة إقامۀً خالصۀً.  4  لحلّ المشکلۀ.   خبیراً) علیک أن تختاري لنفسک 3

  فیه المنادي: لیسعین ما  - 48

  ) رب أعنّی فی دروسی الصعبۀ.  2  تسجیل األسماء فی الحاسوب.  بِ) أیها الموظّف قُم 1

  ) أخواتی شارکن فی مسابقۀ حفظ القرآن.4  خرة حسنۀ. ) ربنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی اآل3

 عین المصدر یبین نوع الفعل:  -49

  ) اإلنسان یتعرّف علی حقیقۀ الحیاة تعرُّف العلماء.  2  .  متقدمۀ أقبلت علی تطویرها إقباالً) الدول ال1

  ۀً.  رجعی إلی ربک راضیۀً مرضیا) 4  سل فی دروس الیوم تکاسالً. ا) لن تتک3

 : اسم المکانعین المستثنی منه  -50

  ) الطّبیب یفحص جمیع المرضی إلّا أمی.  2  ) تغلق المدارس بسبب المرض إلّا مدرستنا.  1

  ممتازة إلّا مجدنا.   یکسب أحد درجۀً ) ال4  ) جاء عمال المصنع جمیعاً إلّا ذلک العامل.  3
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  هاي درس سیزدهم))دین و زندگی (پایه دوازدهم (بخش دوم از درس هفتم تا انت 

 دهد؟   هاي اجتماعی چیست و در صورت کوتاهی مردم در انجام این وظیفه چه اتفاقی رخ می ترین راه اصالح و معالجه جامعه از بیماري مهم - 51

  هاي مالی و جانی با خاموش شدن نور هدایت   پذیري ـ اتالف سرمایه کن کردن ظلم و ظلم ) ریشه1

  هاي مالی و جانی با خاموش شدن نور هدایت ر ـ اتالف سرمایه) امر به معروف و نهی از منک2

  کنند.  پذیري ـ گناهان اجتماعی در تمام سطوح جامعه نفوذ می کن کردن ظلم و ظلم ) ریشه3

  کنند. گناهان اجتماعی در تمام سطوح جامعه نفوذ می ) امر به معروف و نهی از منکر ـ4

  باشد؟ چنین افرادي در رسیدن به مقصود خویش چه می  و شیوه کنند چیست هوات پیروي میبه تفسیر قرآن خواسته کسانی که از ش - 52

  کنند. حقایق حتی خدا را انکار می  ـ همه» ان کذبوا بآیات اهللا« )1

  کنند. حقایق حتی خدا را انکار می  ـ همه» ان تمیلوا میالً عظیماً«) 2

  گذارند. از تمایالت نام منع میمتعادل   ـ به استفاده» ان کذبوا بآیات اهللا) «3

  گذارند. متعادل از تمایالت نام منع می  ـ به استفاده» لوا میالً عظیماًان تمی) «4

  مسلمانان نسبت به یکدیگر چیست؟  اساس منافع مادي بود ،مقابله کردند و در این راستا وظیفهل خدا (ص) چگونه با روابطی که بررسو -53

  »بینکم مودة و رحمۀ«گیري ـ  بندي و جبهه صف) مردود اعالم کردن هرگونه 1

  »رحماء بینهم«گیري ـ  بندي و جبهه ) مردود اعالم کردن هرگونه صف2

  »بینکم مودة و رحمۀ«ها ـ  ) ایجاد نگرشی جدید در روابط بین ملت3

  »رحماء بینهم«ها ـ  ) ایجاد نگرشی جدید در روابط بین ملت4

 شایسته است به کدام نکته در احکام دین توجه جدي داشته باشیم؟ » دانید داند و شما نمی خدا می« کند که آنجا که قرآن کریم گوشزد می -54

  ها مطلع نیستیم. دانیم و گاه از آن ) گاهی ما حکمت برخی از دستورات خدا را می1

  ) خداوند هشدارهایی داده است تا مردم قبل از گرفتار شدن به خطرات آن را بشناسند.2

  کنند. مجتهدین احکام اسالمی را متناسب با نیازهاي جدید استخراج می) فقها و 3

  ) میان سعادت انسان در دنیا و آخرت و احکام دین ارتباط و هماهنگی برقرار است.4

 یک از موارد زیر، با عبارت مربوط به خود تناسب دارند؟  حکم کدام -55

  مستحبگیهاي فرهن الف) استفاده از آالت موسیقی براي اجراي برنامه

  جایز هاي مذهبی و ملی ب) شرکت در جشن

  در مواردي واجب کفاییهاي اینترنتی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی پ) ایجاد پایگاه

  مستحبهاي سینمایی اسالمی ت) تولید، توزیع و تبلیغ فیلم

  ) ب ـ ت4  ) ب ـ پ   3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ پ1

  هاي دائمی رسول خدا (ص) و انقالب ایشان با گفتار و رفتار خویش در راستاي تحقق کدام آیات شریفه است؟  تشویق -56

  »ۀرحمعل بینکم مودة و ج «ـ » انما یتذکر اولوا االلباب) «2  »ۀرحمجعل بینکم مودة و «ـ » لیقوم الناس بالقسط) «1

  »ال خوف علیهم وال هم یحزنون «ـ » انما یتذکر اولوا االلباب) «4  »ال خوف علیهم وال هم یحزنون«ـ » لیقوم الناس بالقسط) «3

 توان روابط اقتصادي را سالم نگه داشت؟  در چه صورتی واجب است از خرید کاالهاي خارجی خودداري گردد و چگونه می -57

  انی مشابه آن وجود داشته باشد ـ امر به معروف و نهی از منکر) کاالي ایر1

  ) مصرف آن سبب وابستگی کشور شود ـ امر به معروف و نهی از منکر2

  ) کاالي ایرانی مشابه آن وجود داشته باشد ـ یاد گرفتن احکام حرام و حالل3

  ) مصرف آن سبب وابستگی کشور شود ـ یاد گرفتن احکام حرام و حالل4

 فرماید؟  چه می یش به چه معناست و امام علی (ع) درباره آنپیرا -58

  »التائب من الذنب کمن ال ذنب له«) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ 1

  »تطهر القلوب وتغسل الذنوب ۀبالتو«) براي توبه کردن پشیمانی کافی است ـ 2

  »تغسل الذنوبتطهر القلوب و ۀبالتو«کند ـ  ) توبه گناهان را از قلب خارج می3

  »التائب من الذنب کمن ال ذنب له«کند ـ  ) توبه گناهان را از قلب خارج می4
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 است؟   همرتبط با کدام آیه شریف» برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر به زبان آورد«این فرمایش رسول خدا (ص) که  - 59

  ...»الرسول و اولی االمر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا ) «1

  ...»من آمن باهللا و الیوم و اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم ) «2

  ...»قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذکر اولوا االلباب ) «3

  ...»ط لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقس) «4

 گردد؟  مفهوم می...» افمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوانٍ خیر ام من أَسس بنیانه علی شفا جرف هار «کدام مفهوم از دقت در آیه  -60

  هایی که خداوند در قرآن براي ما معرفی کرده. در دنیا قابل درك نیست. ) نعمت1

  شوند. اند، کافر نامیده می ه) کسانی که زندگی خویش را بر لبه پرتگاه بنا کرد2

  برد. ) تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او هر گونه نگرانی نسبت به آینده را از بین می3

  ) فرو افتادن در آتش دوزخ متبوع زندگی بر لبه پرتگاه است.4

  دهد؟ گونه به او تذکر میداند و چ مسلم کدام امتیاز را مخصوص مؤمنان می بن خود با محمد  امام باقر(ع) در مکالمه -61

  »امید نباشید. اید از رحمت الهی نا بگو اي بندگان من که بسیار بر خود ستم روا داشته«) از سر گرفتن زندگی پس از توبه ـ 1

  »امید نباشید. اید از رحمت الهی نا بگو اي بندگان من که بسیار بر خود ستم روا داشته«مرگ ـ   ) امکان توبه تا لحظه2

  »...مراقب باش مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس نکنی«سر گرفتن زندگی پس از توبه ـ  ) از3

  »...مراقب باش مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس نکنی«مرگ ـ   ) امکان توبه تا لحظه4

  شده است؟  فرماید و کدام یک از مراتب بهشت به آنان وعده داده در قرآن کریم، در مورد پاداش مؤمنان چه می -62

  ـ فردوس» هاست. روشنی چشم  هایی که مایه پاداش) «2  رضوانـ » هاست. روشنی چشم  هایی که مایه پاداش« )1

  ـ فردوس» ي خداوند هستند. هاي زیبا اینان وارث وعده) «4  رضوانـ » ي خداوند هستند. هاي زیبا اینان وارث وعده) «3

 کند؟ سوي کدام مقصود هدایت می کنند به انی را که در این مسیر حرکت میگام اول براي حرکت به سمت رشد و کمال چیست و خداوند کس -63

  »منه و فضل ۀرحم  فی«ـ » و اعتصموا به) «2  »منه و فضل ۀرحم فی «ـ » آمنوا باهللا) «1

  »الیه صراطاً مستقیماً«ـ » و اعتصموا به) «4  »الیه صراطاً مستقیماً«ـ » آمنوا باهللا) «3

انسان را از کدام یک از آثار گنـاه بـر   » آید. ها آب بیرون می شکافد و از بعضی از آن ها جویباران می از بعضی از سنگ« این تمثیل قرآن کریم که: -64

  دارد؟ حذر می

  کند. گذارد و شخص را از درون ناراحت می ) گناه بر وجدان انسان اثر می1

  کند. ) گناه عالوه بر آثار مستقیم توفیقی از انسان سلب می2

  گذارد. کننده در او اثر نمی شود تا آنجا که نصیحت هیچ نصیحت انسان تسلیم حق نمی) قلب 3

  شود. هاي بعدي می محرومیت  شود و سرچشمه روي انسان بسته می) دري از خیر به 4

 دن اسالمی اشاره دارند؟  ترتیب به کدام معیارهاي تم به» فراهم بودن امکان رشد براي همگان«و » بناي نظام اجتماعی بر پایه دستورات الهی« -65

  محوري محوري ـ عدالت ) عدالت2    مداري ـ عدالت محوري ) والیت1

  ) عدالت محوري ـ توجه به منزلت زن4    مداري ـ توجه به منزلت زن ) والیت3

ده در کدام عبارت قرآنی ي خود را ببیند از عاقبت ذکر ش شود، شخصیت آلوده و وحشتناك فردا اگر انسان هنگامی که اولین گناه را مرتکب می -66

  ماند؟ مصون می

  »المعاصی دعته الیها من کثر فکره فی) «2  »الذین آمنوا ان تشیع الفاحشۀ فی) «1

  »فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها) «4  »ان کذبوا بآیات اهللا و کانوا بها یستهزئون) «3

 ترتیب کدام است؟  به» جمعی هاي دسته قدم شدن در ورزش پیش«و » فراهم کردن امکانات ورزشی براي دوري از فساد«حکم  -67

  ) واجب کفایی ـ مستحب4  ) مستحب ـ مستحب3  ) واجب کفایی ـ واجب کفایی2  ) مستحب ـ واجب کفایی1

  هاي شیطان قرار دارد؟   یک از حیله بیت زیر در برابر کدام - 68

 »زآپرستی با بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ / گر کافر و گبر و بت«

  کند.   و تا خاموش شدن میل به توبه این سخن را تکرار می» کنم به زودي توبه می«گوید  ) فرد گناهکار دائماً به خود می1

  شود. آهسته به سوي گناه کشیده می گام و آهسته به ) انسان گام2

  د.  کشان ) شیطان ابتدا انسان را با این وعده که گناه کن و بعد توبه کن به سوي گناه می3

  شود. گوید تو هنوز جوانی و سبب عادت جوان به گناه می ) شیطان به جوان می4
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 کند؟   کند و این مسئله کدام موضوع را در بحث توبه تبیین می چه زمانی در توبه انسان خداوند بقیه موارد را خود جبران نموده و او را عفو می -69

  ا را قضا کند ـ حقیقت توبهه کار با تمام تالش نتوانسته همه عبادت ) شخص توبه1

  ها را قضا کند ـ مراحل تکمیلی توبه کار با تمام تالش نتوانسته همه عبادت ) شخص توبه2

  ) اگر انسان نتواند رضایت صاحبان حق را به دست آورد ـ حقیقت توبه3

  مراحل تکمیلی توبه ) اگر انسان نتواند رضایت صاحبان حق را به دست آورد ـ4

 شود؟  رمز سعادت در رستگاري انسان است، با چه چیزي آغاز میتزکیه نفس که  -70

  »من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحاً) «2  »افمن اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوان خیر) «1

  »حشۀو التقربوا الزنی انه کان فا) «4  »ان اهللا یحب التوابین و یحب المتطهرین) «3

اي بـراي انسـان در    ت عامل رستگاري مردم را چه چیزي معرفی کردند و از نظر قرآن باور به این معیار چه نتیجهرسول خدا (ص) در ابتداي دعو -71

 پی دارد؟  

  »فلهم اجرهم عند ربهم«) فراتر رفتن افق نگاه از محدوده زندگی دنیایی ـ 2  »فلهم اجرهم عند ربهم«عنوان تنها معبود ـ  ) باور به اهللا به1

  »اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول«) فراتر رفتن افق نگاه از محدوده زندگی دنیایی ـ 4  »اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول«عنوان تنها معبود ـ  به ) باور به اهللا3

 شود و علت آن چیست؟  اگر ایمان و عمل صالح به دنبال توبه بیاید کدام بشارت خدا واقع می - 72

  د پاکیزگان را دوست دارد.ـ خداون» بخشد خداوند همه گناهان را می) «1

  ـ خداوند آمرزنده و مهربان است.» بخشد خداوند همه گناهان را می) «2

  ـ خداوند پاکیزگان را دوست دارد.» کند خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می) «3

  ـ خداوند آمرزنده و مهربان است.» کند خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می) «4

 فرماید؟  شدن زنا در تمدن امروزي به چه معناست و قرآن کریم در مذمت آن چه میرایج  -73

  »براي شما بد است«فایده ـ  ) به کار گرفتن ثروت جامعه در مسیر بی2  »براي شما بد است«) بازگشت به دوران جاهلیت ـ 1

  »راهی ناپسند است«فایده ـ  در مسیر بی ) به کار گرفتن ثروت جامعه4  »راهی ناپسند است«) بازگشت به دوران جاهلیت ـ 3

 رسول خدا (ص) چگونه و از کدام شهر حرکت به سوي تمدن اسالمی را آغاز کرد؟   -74

  ها ـ مکه ) تغییر در نگرش انسان2  هاي جامعه دینی ـ مکه ) بنا نهادن پایه1

  ها ـ مدینه ) تغییر در نگرش انسان4  هاي جامعه دینی ـ مدینه ) بنا نهادن پایه3

  چه فرمانی به یاران خود داد و علت چنین دستوري چه بود؟ (ع) مریم بن یسیع -75

  »لهم عذاب الیم«) حتی فکر زنا را به خاطر نیاورید ـ 2  »لهم عذاب الیم«) گناهان صغیره نیز انجام ندهید ـ 1

 »ته الیهادع«نیاورید ـ  ر) حتی فکر زنا را به خاط4  »دعته الیها«) گناهان صغیر نیز انجام ندهید ـ 3

  ) تا انتها))38تا انتها ـ کتاب کار از (صفحه  3) درس 61از (صفحه  2(پایه دوازدهم (درس زبان انگلیسی 

Part A:Grammar & Vocabulary 

76- A: If I had your address, I’d come to see you. 

B: Oh, you’re right. You ..................... my address. 

1) had 2) have 3) didn’t have 4) don’t have 

 

77- When I ..................... at the party, all the other guests had already eaten their dinner.  

1) arrived 2) had arrived 3) was arriving 4) was arrived 

 

78- You have to find out how much ..................... those workers for painting your apartment.  

1) you must pay 2) you must be paid 3) must pay 4) must be paid 
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79- Do you look forward to old age, or do you ..................... physical weakness, loss of memory and dependence on others? 

1) renew 2) replace 3) dread 4) demand 

 

80- You should prepare all your documents carefully before ..................... for a passport. 

1) delivering 2) receiving 3) supplying 4) applying 

 

81- Reza is sick and the doctor has advised him to ..................... the amount of fat in his food. 

1) ignore 2) prepare 3) reduce 4) destroy 

 

82- The whole ..................... will benefit from the wide range of resources now available at the college. 

1) atmosphere 2) community 3) application 4) environment 

 

83- The charity has promised ....................., especially medicine and clothing to all those who are needy. 

1) action 2) aid 3) clue 4) issue 

 

84- Men can usually run faster than women, ..................... because they have greater muscular strength. 

1) necessarily 2) unexpectedly 3) primarily 4) immediately 

 

85- When the sun and moon are in line, they act together to produce exceptionally high and low ..................... . 

1) sources 2) margins 3) fuels 4) tides 

 

86- The nicotine in cigarettes is extremely harmful, and has been classified as the most ..................... drug in existence. 

1) addictive 2) passive 3) digestive 4) portable 

 

87- Few people would disagree with the fact that using a seatbelt will reduce the ..................... of serious injury in a 

car accident.  

1) likelihood 2) disability 3) component 4) commerce 

 

Part B: Cloze Test 

Complete silence …(88)… in laboratories. The walls and ceilings, made of blocks of special sound – …(89)… 

materials, are more than three feet thick, while floor coverings are six – foot layers of …(90)… or cotton wool. 

Silence here can be very …(91)… yet scientists stay in these rooms to test the various materials being …(92)… 

to make the world a less noisy place. 

 

88- 1) can only find 2) can only be found  3) only finds 4) only is found 

 

89- 1) converting 2) demanding 3) consuming 4) absorbing 

 

90- 1) joints 2) coals 3) strings 4) feathers 

 

91- 1) painful 2) chemical 3) gradual 4) magic 

 

92- 1) renewed 2) monitored 3) developed 4) replaced 
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Part C: Reading Comprehension 

Passage 1: 

Voltaire is the pen name of Francois Marie Arouet (1694-1778), the greatest of the writers and thinkers who 

lived in France in the 18th century, during the years leading up to the French Revolution (1789-99). He lived a 

long life and he never stopped writing about the right of a person to be free and to think for himself. He 

attacked the government for oppressing people’s lives. He also attacked the Church which, he felt, did not allow 

freedom of faith. He pointed out all the weaknesses of the society in which he lived and helped to prepare the 

way for the French Revolution. 

Francois Marie Arouet was born in Paris. He attended the Jesuit college of Lous-le-Grand in Paris, and there 

learned to love literature and theatre. He became the fan of Parisian society, but was always in trouble with the 

powerful people whom he mocked and wrote about. Before he was 24 he had been exiled from Paris and then 

imprisoned in the Bastille. Following the success of the first of his plays, Oedipe, in 1718, he took the name 

Voltaire. 

From 1726 to 1729 he lived as an exile in England. He saw a society where there was far more freedom than he 

had known in France and far greater tolerance for the opinions and beliefs of others. 

Back in France, Voltaire turned his interest to history and philosophy, and in 1734 published Lettres 

Philosophiques (Philosophical Letters), a landmark in the history of thought. This outspoken work caused such 

a stir that he was again in trouble with the political and religious authorities, and he fled to the chateau of a 

friend at Cirey in the Champagne region. Here he lived with Mme du Chatelet for 15 years, studying, writing, 

and from time to time travelling in Europe. 

 

93- What is the best title for the passage? 

1) Rise of a Revolution  2) Voltaire’s Life and Works 

3) Voltaire’s Difficult Political Life 4) Effects of Voltaire’s Ideas on France and England 

 

94- Which of the following is NOT true about Voltaire? 

1) He died in his 80's.  2) He was against the government of his time. 

3) He experienced the French Revolution. 4) He cared about the society in which he lived. 

 

95- What is true about his first piece of writing for the theatre? 

1) It was written in the early 18th century. 

2) It was a play that was not welcomed by people. 

3) It was written in a place known as the Bastille. 

4) It was not staged at any theater due to the influence of some powerful people. 

 

96- The word “others” in line 13  refers to ..................... .  

1) people 2) opinions 3) societies 4) freedom and tolerance 

 

Passage 2: 

Amounts of sleep vary greatly with age and even between individuals. Newborns sleep the most-a newborn 

baby sleeps between 17 and 18 hours a day, spending nearly half of that time in REM sleep (periods of eye 

movement during sleep). Both REM and NREM (nonrapid eye movement) sleep decrease with age, and by age 

five, children sleep between 10 and 12 hours a day, spending about 20 percent of that time in REM sleep. 

The average young adult seems to need about 8 hours of sleep per night to function well enough during waking 

hours. Some people, however, sleep just 6 or 7 hours a night, while others need more than 9 hours to feel rested. 

Old people spend less time in deep NREM sleep, and their sleep is more easily interrupted. 
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REM sleep amounts also vary across different animals, depending on the size of the animal and its level of 

development at birth. The size of an animal seems to affect the type of sleep it experiences-small animals 

generally spend more time in REM sleep. Animals, such as opossums and humans, that are born in a condition 

in which they are unable to look after themselves or to do anything to help themselves, generally have more 

REM sleep as newborns than animals that can hunt, eat, keep warm, and defend themselves soon after birth, 

for instance horses. Even as animals age into adulthood, those born relatively immature continue to spend more 

time in REM sleep than animals that are mature at birth.  

 

97- How much time does a newly born baby spend in REM sleep? 

1) Half a day  2) About 6 hours  

3) About 8.5 hours  4) Between 17 and 18 hours 

98- According to the passage, the number of sleeping hours college students probably require ..................... .  

1) is exactly 8 hours  2) is 8 hours or more 

3) varies between 6 to 9 hours 4) depends on the tasks they perform 

 

99- The passage states that those who are likely to wake up more often during their sleep are ..................... .  

1) children aged 5  2) adults 3) newborns 4) old people 

 

100- What does paragraph 3 mainly discuss? 

1) Factors influencing REM sleep in animals 

2) Comparison of sleep in humans and animals 

3) Effect of an animal’s size on its sleep patterns 

4) Relationship between animals’ and humans’ level of development at birth and the amount of REM sleep  
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  مباحثمباحث  دروسدروس

 مطابق کنکور  فارسیفارسی

 مطابق کنکور  زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  عربی (عمومی انسانی) عربی (عمومی انسانی)   زبانزبان

 مطابق کنکور  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 مطابق کنکور  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 مطابق کنکور  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)
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 رمطابق کنکو  شیمیشیمی

 مطابق کنکور  حسابانحسابان

 مطابق کنکور  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 مطابق کنکور  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 مطابق کنکور  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 مطابق کنکور  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 مطابق کنکور  اقتصاداقتصاد

 مطابق کنکور  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 مطابق کنکور  تاریخ تاریخ 

 رمطابق کنکو  جغرافیاجغرافیا

 مطابق کنکور  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  روانروان
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  کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات درست است؟ -123

  د.ناصرخسرو و سعدي توجه دار ةشیو) اوج سخن پروین اعتصامی در قطعات اوست که در آنها به 1
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  ادبیات کودك و نوجوانگویی، تدریس و فعالیت در مباحث پژوهشی  نویسی، قصه ب) قصه

  جله مثل جمهور اسالمی، رشد جوان و صحیفه) همکاري در چند روزنامه و مج

  نویسی، ادبیات کودك و نوجوان و قطعه ادبی نامه و خلق آثار در داستان ) چاپ چند نمایشد

  ) ج ـ د4  ) الف ـ ب3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ج1

  جز: قابل آن درست است؛ بهم ةها انتساب هر دو اثر به نویسند گزینه در همۀ -127

  ـ مهاجر کوچک: محمدرضا سرشار ی) مالقات در شب آفتاب2  ) ضیافت ـ کشتی پهلو گرفته: سید مهدي شجاعی1

  وي تاك ـ گوشواره عرش: سیدعلی موسوي گرماروديس) برآشفتن گی4  ) از آسمان سبز ـ دري به خانه خورشید: سلمان هراتی3

  آثار دیگر نیز هستند؟ نویسندگان آثار زیر، خالق کدام -128

  »هاي ناگهان ـ صداي سبز ـ دید و بازدید ـ راه آب نامه آینه«

  ) طوفان در پرانتز ـ از آسمان سبز ـ مدیر مدرسه ـ یکی بود، یکی نبود1

  گمشده راعی ةبر) اگر بابا بمیره ـ خواب ارغوانی ـ زیارت ـ 2

  وچک ـ تلخ و شیرین) ظهر روز دهم ـ از این ستاره تا آن ستاره ـ مهاجر ک3

  زده ـ تلخ و شیرین ) تنفس صبح ـ خواب ارغوانی ـ ارزیابی شتاب4

  است؟» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«کدام بیت بر وزن  -129

  ) گَرَم جواز نباشد به پیشگاه قبولت / کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت1

  آفتاب خجل تري ز آفتاب و شکر خدا / که نیستم ز تو در روي ) تویی که خوب2

  کنند این پسران ناخلف دل / یاد پدر نمی ان سنگت) چند به ناز پرورم مهر ب3

  بناگوش دل سیمین ) ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین4

  است؟» رمل مثمن سالم«کدام بیت در بحر  - 130

  ارود تا در کمند افتد به پاي خویشتن / گر بر آن دست و کمان چشم افتد نخجیر ر ) می1

  ) لب شیرینت ار شیرین بدیدي در سخن گفتن / بر او شکرانه بودي گر بدیدي ملک پرویزت2

  چشمان به یغما روند ) بر آرند فریاد عشق از ختا / گر این شوخ3

  نگارد ر دست آن که صورت میرستم کز تمنّاي تو مستم / هوش من دانی که ب) من نه آن صورت پ4
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  درستی آمده است؟ وزن شعر زیر در کدام گزینه به -131

  »در شب تیره چو گوري که کند شیطانی / وندر آن دام دل افسایش را / دهد آهسته صفا«

  لن / فعالتن فعلن لن / فاعالتن فعالتن فع ) فاعالتن فعالتن فعالتن فع2  ) فاعالتن فاعالتن فعالتن / فعالتن فعالتن فعلن / فعالتن فعلن1

  لن لن / فعالتن فعالتن فعلن / فاعالتن فع ) فاعالتن فعالتن فع4  یلن فعولن / مفاعلن فعل) مفاعیلن مفاعلن مفاعیلن / مفاع3

  جز: ها درست ذکر شده است؛ به وزن تمام ابیات در مقابل آن -132

  ) گواهی امین است بر درد من / سرشک روان بر رخ زرد من (رجز مسدس)1

  ش نیست (رمل مسدس)) گر دلی داري به دلبندي بده / ضایع آن کشور که سلطانی2

  ) هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد / چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را (رجز مثمن)3

  ) یک حکایت سرگذشتم پیش آن جان بازگویی / گرچه از درد فراقم هست بسیاري شکایت (رمل مثمن)4

  به کار رفته است؟» قلب«در کدام بیت اختیار وزنی  - 133

  منظري شود نظر بس که لطیف نگرم باز نظر به خود کنم / سیر نمی) آمدمت که ب1

  خواه، نیکوي او را دلیل / هر که تو را بدسگال، ندامت او را ندیم ) هر که تو را نیک2

  مان در هرمن در قمار / حصن بقایت فزون از هراو کمالت تمام با قمراد) و 3

  وفاست اموش کند مدعی بی) هر که به جور رقیب یا به جفاي حبیب / عهد فر4

  ؟شود نمیحسن تعلیل مشاهده  ۀآرایدر کدام بیت،  -134

  ) چشم مست تو اگر هوش ز نقّاش نبرد / از چه تصویر دهان و کمر از یادش رفت1

  سر خود را بندددولتی  گردد / که بر فتراك صاحب ) از آن خورشید بر گرد جهان سرگشته می2

  کند آیینه را نشین / صحبت طوطی سخنور میگیرند رنگ هم لوحان زود می ) ساده3

  اند آسیابی / که سازي مالیم تو گفتار خود را ) ز دندان ترا داده4

  جز: ابیات درست است؛ به ۀهمهاي مقابل  آرایه - 135

  نگران باشی که شاهین آمد (ایهام ـ ایهام تناسب) ،) مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست / اي کبوتر1

  آمیزي) پرستان زیر پوست (اسلوب معادله ـ حس خون عیش میداردچکد / شیشه  شور بلبل می ) از نقاب غنچه رنگ2

  دري نیست که نیست (ایهام ـ حسن تعلیل) خود پرده ةکرد) اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب / خجل از 3

  ناسب ـ اسلوب معادله)) به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی / ز شمع روي تواش چون رسید پروانه (ایهام ت4

  ترتیب در ابیات کدام گزینه وجود دارند؟ به» حسن تعلیل و ایهام تناسب ،آمیزي حس ،اسلوب معادله ،ایهام«هاي  آرایه -136

  الف) میل رفتن مکن اي دوست دمی با ما باش / بر لب جوي، طرب جوي و به کف ساغرگیر

  فاقی/ غنیمت دان امور اتّ ب) دمی با نیکخواهان متّفق باش

  ور / بیشتر گردد ز جمع مال، استیالي حرص ) از خس و خاشاك گردد آتش افزون شعلهج

  ست زده از غصه دو نیم افتاده ست / دل سودا ) تا سر زلف تو در دست نسیم افتادهد

  جا من ست این جابه ) هر جا رسیدم یک نغمه دیدم / یا رب کجاییهـ

  هـ ـ د ـ الف ـ ب ـ ) ج4  ب ـهـ  ـ د ـ ج ـ ) الف3  الف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ) ب2  ج ـهـ  ـ الف ـ د ـ ) ب1

  ایهام تناسب است؟ فاقدکدام بیت  - 137

  هاي بیگناه / زلف ایاز در سر این کار سر گذاشت ) محمود نیست ظلم به دل1

  ) قایل به خطا باش که مردود جهان شد / هرکس گنه خویش حوالت به قضا کرد2

  هنوز / بید مجنون سر به زیر انداختن بار آورد ،یلیل ةآلود) از حجاب حسن شرم 3

  الخصوص در آن دم که سرگران داري ) بنوش می که سبک روحی و لطیف مدام / علی4

  جز:ها در بیت زیر وجود دارند؛ به آرایه ۀهم -138

  »من از تو سیر نگردم، و گر ترش کنی ابرو / جواب تلخ ز شیرین، مقابل شکر آید«

  ) حسن تعلیل4  ) ایهام3  آمیزي ) حس2  ) ایهام تناسب1
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  جز: ابیات یکسان است، به ایهام در همۀ ۀتعداد آرای -139

  مقام مجنون است ،کالم فرهاد است / شکنج طرّه لیلی ،) حکایت لب شیرین1

  باده از این دست به جام اندازد / عارفان را همه در شرب مدام اندازد ) ساقی ار2

  باش باش / به بوي گل نفسی همدم صبا می ریا می ) به دور الله قدح گیر و بی3

  گیري بودم چو چشم مستت / و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل ) در عین گوشه4

  است؟» آمیزي حس«کدام بیت فاقد  -140

  ) بل تا پري ز خوان بشر خواهد استخوان / تو چون فرشته بویی شنو استخوان مخواه1

  / به غیر از بو صدایی نیست زنجیر رگ گل را دهد شهرت ) جنون ناتوان را خموشی می2

  بشود ) طفل بد را که گریه تلخ است / به که در خواب نوش می3

  ) گرت از دست برآید دهنی شیرین کن / مردي آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی4

  هاي زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست ذکر شده است؟ معناي واژه - 141

  »ر ـ نخجیردیجور ـ هژبر ـ کسر ـ دوا«

  گردنده ـ شکار تاریک ـ شیر ـ شکستن ـ بسیار) 2  تاریک ـ پسندیده ـ فراوان ـ گردند ـ اسب سیاه و سفید) 1

  ابر سیاه ـ نیکو ـ فراوانی ـ سر گیجه ـ اسب سیاه و سفید) 4  شمشیر برّنده ـ شیر ـ شکستن ـ بسیار گردنده ـ شکار  ) 3

  شود؟ یبیت زیر در کدام گزینه مشاهده ممفهوم  -142

  »خاموش باش ،روشن سخن ینش روشن است / جوهري گر داري ايحالت آیینه بر ارباب ب«

  نسرایدنتوان بست که بر گل  بلبلچشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند / پاي ) 1

  حرف تنگ، میدان را مکن به طوطی خوش مزن /  وار خویش آیینه جبهۀبه  هگر) 2

  ریزد تو کند / مرا دگر نمکی بر کباب میبه هر سخن که لب همچو شکر ) 3

  از آن مرد دانا دهان دوخته است / که بیند که شمع از زبان سوخته است) 4

  :جز بهمفهوم تمام ابیات در مقابل آنها درست ذکر شده است؛  -143

  )ایجاد امنیت( یچنان سایه گسترد بر عالمی / که زالی نیندیشد از رستم) 1

  )پیوستگی عاشق و معشوق( باشد توان کردن / موج جزو بدن آب روان میقطع زنجیر ز مجنون تو ن) 2

  )معشوق بر عاشقسخن (تأثیر  روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما) 3

  )ر عاشقاثر ناپذیري پند د( بیدل چه تواند کردن ریاد نگردد بیدار / پند با عاشقپاي خوابیده به ف) 4

  کدام بیت با بیت زیر مفهومی نزدیک دارد؟ -144

  »چکد از ابر / پیداست که از دست کریم تو حیا کرد باران همه بر جاي عرق می«

  تو بخشندگی معدن چیست / پیش دست کرمت ریزش ابرست کدام دجوبا کف ) 1

  ساز ما ندارد جز حیا آتشگري نیم / شیشهک دیم تا مشتی عرق گل میگر آب می) 2

  دهی زار عشق را جز که وصال دارویی / نیست دهان عشق را جز کف تو علفننیست ) 3

  جهد / با پختگان گوي این سخن سوزش نباشد خام را رود و از ابرم آتش می باران اشکم می) 4

  جز: ؛ بهشود ابیات مشاهده می همۀمفهوم شعر زیر  -145

  »کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را خواهند پاسخ گفت / سرها در گریبان است / سالمت را نمی«

  بینم یاران را چه شد؟ / دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟ ) یاري اندر کس نمی1

  آید، سواران را چه شد؟ اند / کس به میدان در نمی ) گوي توفیق و کرامت در میان افکنده2

  پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ میداند خموش / از که  ) حافظ اسرار الهی کس نمی3

 را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟سان شنا گوید که یاري داشت حق دوستی / حق ) کس نمی4

  ))5تا انتهاي درس  3پایه دوازدهم (از درس (عربی زبان 

  ) 146ـ  154** عین األصح و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربیۀ: (

  ....................خ المعزّز یعتق األسري و یدافع عن المظلومین مدافعۀً: همانا الشّی إنّ -146

  کند! کنند، قطعاً آزاد می ) پیشواي گرامی اسیرانی را که از مظلومان دفاع می1

  کند! دیدگان دفاع می تر اسیرها را آزاد و از ستم ) پیرمرد گرامی2

  کرد! رد و از مظلومان بدون شک دفاع میک ) پیشواي عزیز اسیر را آزاد می3

  کند! گمان دفاع می دیدگان بی کند و از ستم ) پیرمرد گرامی اسیران را آزاد می4
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  قد بلَغَنی أنّ رجالً من فتیۀ أهل البصرة دعاك إلی مأدبۀٍ فأسرعت إلیها: -147

  نی فراخواند و تو نیز به سوي آن شتافتی!) به من (خبر) رسیده بود که مردي از مردهاي اهل بصره تو را به آن سفره مهما1

  ) مرا (خبر) رسیده که آن مرد از مردان اهل بصره تو را به یک سفره مهمانی دعوت کرد پس تو نیز با سرعت رفتی به سوي آن!2

  ) به من (خبر) رسیده که مردي از مردان اهل بصره تو را به یک سفره مهمانی فراخواند پس به سوي آن شتافتی!3

  مرا (خبر) آمده که یک مرد از مردهاي اهل بصره تو را به سفره مهمانی دعوت کرده پس به سوي آن شتاب کن! )4

  تؤدي نشاطات اإلنسان المخرّبۀ إلی اختالل توازن البیئۀ و حذف استقرارها: -148

  شود! هاي انسان ویرانگر منجر به اختالل تعادل محیط زیست و از بین رفتن آرامش می ) فعالیت1

  کننده انسان باعث اختالل تعادل محیط زیستمان و حذف ثباتش شده! هاي تخریب ) فعالیت2

  هاي مخرّب انسان باعث اختالل تعادل محیط زیست و حذف ثبات آن شده بود! ) فعالیت3

  شود! کننده انسان منجر به اختالل تعادل محیط زیست و از بین رفتن آرامش آن می هاي ویران ) فعالیت4

149- »جالمالئکۀ کلّهم أجمعون إفس رَ و کان من الکافریندپس »: لّا إبلیس استکب....................   

  ها، فرشتگان را سجده کردند مگر ابلیس که استکبار ورزید و از کافران بود! ) همه آن1

  سجده کردند به جز ابلیس تکبر ورزید و از کافران بود!دسته جمعی ) فرشتگان همگی 2

  ها همگی سجود کردند مگر ابلیس که متکبر شده بود و در گروه کافران جاي گرفت! ه) فرشت3

  باره سجود کردند به جز ابلیس که با استکبارش در گروه کافران خواهد شد! ها به یک ) همه فرشته4

  عین الصحیح: - 150

  که ایمان آوردند! ) إنّ اإلنسان لفی خسرٍ إلّا الّذین آمنوا: همانا انسان در زیان است مگر کسانی1

  !قطعا سخن گفت موسی تکلیماً: موسی با خداوند  کلَّم اهللاُ) 2

3تر است به بدي! : قطعاً نفس، امرکنندهءبالسو ارة) إنّ النّفس ألم  

  ) یا عبادي الّذین آمنوا إنّ أرضی واسعۀ: اي بندگانم ایمان آورید که زمین من پهناور است!4

  : الخطأعین  -151

  رك ما تحب لنفسک: آنچه براي خودت دوست داري، براي غیرخودت دوست بدار!) أحبب لغی1

  دهد! ) المزارع یربی أنواع الخضراوات فی المزرعۀ: کشاورز انواع سبزیجات را در مزرعه پرورش می2

  اي براي دور کردن دشمن پناه برده بودند! ) الطّیور قد تلجاء إلی حیلٍ لطرد العدو: پرندگان به چاره3

  کشید! میترش را به آغوش  األصغر: پیرزن پسر کوچک اهالعجوز تحضن ابن ) کانت4

  عین الصحیح: » دهنده به دعاها است کند و او پاسخ پروردگارمان در مشکالت سختمان ما را یاري می« -152

  ۀ فهو مجیب الدعاء.الصعب اذي ینتصر فی مشاکلن) ربنا ال2ّ  ب األدعیۀ. ا القاسیۀ و هو یجینلک) رب یعیننا فی مشا1

  ) ربنا أعنّا فی المشاکل القاسیۀ و هو مجیب أدعیتنا. 4  نا فی مشاکلنا الصعبۀ و هو مجیب األدعیۀ.  ) ربنا یعین3

  عین الصحیح للفراغات: - 153

 ....................هـر دو گـروه در یـک راه    پس گفت: »: ون و یفقّهون الجاهلمیتعلّهؤالء فیدعون اهللا و أما هؤالء فقال: کال الجماعتین إلی خیرٍ. أما «

  »کنند. و نادان را دانا می ....................و اما اینان  ....................ها به درگاه خدا  هستند اما این

  گیرند کنند ـ یاد می ) خوب ـ دعا می2  دهند یاد می ـگویند  تر ـ دعا می ) خوب1

  گیرند   ) بهتر ـ دعا گفتند ـ یاد می4  دهند  یاد می ـکنند  دعا می ـ) نیک 3

  »و لهو و ما الحیاة الدنیا إلّا لعب: «فی المفهوم األقربعین  -154

  سازيبرد / ضرورت است که با روزگار در) چو روزگار نسازد ستیزه نتوان 1

  ) اي که پنجاه رفت و در خوابی / مگر این پنج روزه دریابی  2

  که هست / خوابی و خیالی و فریبی و دمیست  ) احوال جهان و اصل این عمر3

  گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور   ) چرخ گردون4

  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعین  - 155

  ) الوالد یقَبلَ ابنَه و یجلسه عنده. 2  ) تَجتَهد األم لتَربیۀِ أوالدها اجتهاداً.  1

  ؤَدبه الوالدانِ صغیراً یؤَدبه الزَّمنُ.  ) من لَم ی4    نْ یقالَ لَک.  حب أَلْ ما ال تُ) ال تَق3ُ
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  ) 156ـ  158** عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: (

  »: بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و اهللا أعلم بما یکتمون یقولون« -156

  بین ـ مجرد ثالثی / فعلٌ مع فاعله و الجملۀ فعلیۀٌ  ) یقولون: مضارع ـ للغائ1

  ) قلوب: جمع سالم للمذکّر ـ معرفۀ ـ معرب / مجرور بحرف الجرّ  2

  ) أعلم: فعل ماضٍ ـ للغائب ـ مجرّد ثالثی ـ الزم / الجملۀ فعلیۀٌ  3

  ) یکتمون: مضارع ـ مزید ثالثی و أصله (ك ت م) ـ متعد / فعل مع فاعله  4

157 - جالس الفقراء مجالسۀ المتواضعین: إنّ النبیی  

  ) النبی: اسم ـ مفرد مذکّر ـ معرفۀ (أل) ـ معرب / اسم إنّ و منصوب 1

  ) یجالس: للغائب ـ مضارع ـ مزید ثالثی (تفاعل) / الجملۀ فعلیۀٌ  2

  ) مجالسۀ: مصدر من المصادر المزیدة ـ معرفۀ ـ معرب / مفعولٌ به و منصوب 3

  مذکّر ـ اسم المفعول ـ معرب / مضاف إلیه و مجرورع سالم لل) المتواضعین: جم4

  األعداء استطاعوا أن یهجموا علی البالد هجوماً قاسیاً:  -158

  ـ معرفۀ ـ مبنی / مبتدأ و مرفوع  » العدو«) األعداء: جمع مکسر و مفرده 1

  له  فعلٌ مع فاع» / یفتعل«) استطاعوا: فعل ماضٍ ـ مزید ثالثی و مضارعه علی وزن 2

  ثالثی ـ الزم / الجملۀ فعلیۀٌ   مزید) یهجموا: مضارع ـ للغائب ـ 3

  ) البالد: جمع تکسیرٍ و مفرده بلد ـ مذکّر ـ معرفۀ (أل) / مجرور بحرف الجرّ  4

  ) 159ـ  165** عین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ: (

  عین الصحیح: -159

  ) الجوز: ثمرةٌ قشرها صلب و غیرصالحٍ لألکل.  2  . مر: عالم متخصص بأمور مهنۀٍ أو عملٍ) الط1

3  .بال صوت خفیف هو الّذي یقف خلف اإلمام.  4    ) الحظّ: ضَحک :المدعو (  

 فی الترادف: الخطأعین  -160

  أمل  یأن تکرهوا شیئاً و هو خیرٌ لکم:  عسی) 2  فی دروسی: یعین   یینصرن) زمیلی النشیط 1

  موظّفاً جدیراً للمنظّمۀ: انتخَب   اختار) المدیر 4    : المزارع  یراقب الحقل بدقّۀٍ الفلّاح) 3

  :عین ما فیه المفعول المطلق - 161

  نقدر علی إحصائها.   ) ینعمنا اهللا أنعماً ال2  ) إنّ للوالدین حقّاً کبیراً علی تربیۀ األوالد.  1

  ع مشهداً مرعباً فلن أنساه.  ) شاهدت فی الشار4  ) کنّا نُرسل زمیلنا إلی المدیر لیکلِّمه إرساالً.  3

 عین ما فیه المنادي: -162

  عن إلی البیت بسرعۀٍ.  ) اعلم أنّ زمیالتی یرج2    دیتَنا. تزغ قلوبنا بعد إذ ه ) ربنا ال1

  ) ربنا هو الّذي یتقبل دعاءنا و یحمینا.  4  فر ذنوبهم.  ) أوالدي استغفروا فاهللا یغ3

 : محذوفاً منهعین المستثنی  -163

  ) ال نعتمد علی العلماء إلّا خمسۀ منهم. 2  فی الدنیا حصدته فی اآلخرة.   ) ما زرعت1

  ) ما رأیت فی المصنع إلّا أحد العمال.  4  ) یجب أن یراقب ألّا تتکلّم مع اإلنسان الجاهل.  3

 نوع الفعل: یبین العین المصدر  -164

  ر فی مهنتک فی المستقبل تفکُّراً. ) علیک أن تتفک2ّ  ) اإلنسان یغتنم الفرص المهمۀ اغتنام العاقلین.  1

  د نفسی أن أعمل بما قلت معاهدةً دقیقۀً. عاه) أ4  بیل اهللا مجاهدة األنبیاء.  ) إنّ الرجل التقی یجاهد فی س3

 عین المنادي اسم التفضیل:  -165

  ) یا أحسن الخالقین ساعدنا فی الحادثات.  2  طوا من رحمتی. نتق ) عبادي األفاضل ال1

  واجباته بدقّۀٍ.     یقرألّابی من ) أفضل ط4  الصراط المستقیم.  ام الغیوب اهدنا ) یا عل3ّ

  ) 12تا انتهاي درس  7از درس (پایه دوازدهم) (تاریخ 

  ؟ستیندرست  1299 سوم اسفند يدر مورد کودتا ریز نهیکدام گز -166

  اهنگ کند.را با اهداف خود هم يبا رضاخان مالقات کرد و توانست و نیدر قزو دیسا رونیآ) 1

  کند. هیتوج یحرکت نظام نیا يانجام کودتا به تهران آمد. تا احمدشاه را برا يبعد از آماده کردن رضاخان برا دیسا رونیآ) 2

  را اشغال کردند. تختینقاط حساس پا يقزاق در بامداد سوم اسفند وارد تهران شدند و بدون مقاومت جد يقوا) 3

  .منصوب کرد يریوز رضاخان را به ناچار به نخست ها یسیفشار انگلحادثه احمدشاه تحت  نیا یدر پ) 4
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  ؟ستینرضاشاه  دنیدر ارتباط با به سلطنت رس نهیکدام گز -167

  خواهد شد. لیتشک ین اساسقانو از ماده چند رییتغ يمجلس مؤسسان برا سیتأس) 1

  دند.مثبت دا يطرح رأ نیبه ا ندگانینما ریمجلس سا ندگانیجز چهار تن از نما به) 2

  مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد.1304 در سال) 3

  .از سلطنت خواسته شده بود هیواحده مطرح در مجلس مؤسسان خلع قاجار در ماده) 4

  د؟یگرد لیو قدرتمند تبد یصنعت يقرن نوزدهم به کشور انیتا پا یجیانقالب معروف م یدر پ ییایکدام کشور آس -168

  ژاپن) 4  نیچ) 3  يمالز) 2  ياندونز) 1

  در ژاپن چه بود؟ دیجد یقانون اساس یاصل امدیپ -169

  ياقتصاد ریمردم و حکومت و رشد چشمگ انیم وندیپ شیافزا) 1

  یاسسی نظام رغییو ت یصنعت داتیتول شیافزا) 2

  یو خروج قدرت از دست امپراطور و فرماندهان نظام یدموکراس تیتقو) 3

  از جنگ یناش يارتهاجهت جبران خس کایکشور به آمر نیا یوابستگ) 4

  چه بود؟ رانیملت ا يجنبش ضد استعمار يروزیگام پ نینخست - 170

  اسالم ناییافد تیآرا توسط جمع رزم یترور انقالب) 1

  و سنا یمل يتوسط مجلس شورا رانیصنعت نفت ا شدن یطرح مل بیتصو) 2

  نفت يها هچا يدر واگذار ریو پرداخت غرامت بابت تأخ سیو انگل رانیشرکت نفت ا دیخلع ) 3

  رانیو پرداخت خسارت به دولت ا تیامن يمصدق در دادگاه الهه و مرکز شورا يروزیپ) 4

  آن چه بود؟ جهیها واگذار شد؟ نت به روس ینفت شمال توسط چه کس ازیامت -171

  مرتبط ازاتیتمام امت يو واگذار یمل يآن توسط شورا بتصوی و داییتـ  آرا رزم یعل یحاج) 1

  مرتبط ازاتیتمام امت يو واگذار یمل يآن توسط شورا بتصوی و دیایتـ  احمد قوام) 2

  اه یاستخراج نفت به خارج ازیهرگونه امت دنیمجلس و ممنوع اعالم گرد ندگاننمای مخالفتـ  اناییگلش یعباسقل) 3

  ها یاستخراج نفت به خارج ازیهرگونه امت دنیمجلس و ممنوع اعالم گرد ندگانیمخالفت نماـ  السلطنه قوام) 4

  آموزگار، کدام بود؟ دیجمش هلیوس به1357 در اصفهان در سال ینظام حکومت يبرقرار لیدل نیتر مهم -172

  قم يدر چهلم شهدا زیمردم تبر امیهمزمان با ق گرید يمردم شهرها امیترس از ق) 1

  اطالعات هدر روزنام (ره)امام  نیاز تظاهرات در اعتراض به توه يریجلوگ) 2

  در نجف یآقا مصطف حاج یخاطر درگذشت ناگهان دم بهمر امیترس از ق) 3

  یانقالب و تنفر از نظام شاهنشاه يمردم با رهبر دعهدیتجد) 4

  آوردند؟ يبودند و بعد از کدام واقعه به مبارزه مسلحانه رو يکدام سازمان عضو نهضت آزاد ياعضا - 173

  رانیدر ا ها ستیت گرفتن مارکسقدر ،یحزب ملل اسالم) 2  پانزده خرداد امیخلق، ق ییفدا يها کیچر) 1

  پانزده خرداد امیخلق، ق نیسازمان مجاهد) 4  یتیو وال یالتیا يها انجمن حهیال بیحزب توده، تصو) 3

  چه بود؟ کایسفارت آمر ریهدف از تسخ -174

  به طبس ها ییکایآمر ینظام هحمل) 1

  .شد یم یطراح کایکه توسط آمر ینظام ياز کودتاها يریجلوگ) 2

  کایاز داخل سفارت آمر یتیا خروج اطالعات امنمقابله ب) 3

  یانقالب و دخالت در امور داخل هیعل کایو توطئه دولت آمر ها یتداوم دشمن) 4

  داشت؟ يا جهیچه نت یوحدت مل تیخرمشهر عالوه بر تقو ییرها - 175

  .داد رانیابتکار عمل را در جنگ به ا) 2  کشورها به او ریسا يها آشکارشدن سقوط صدام و کمک) 1

 شد شتریمطرح شد و توجه مسئوالن ب یمل یاساس هعنوان مسئل جنگ به) 4  تر شرفتهیپ يها و استفاده از سالح رانیا ینظام استراتژي رغییت) 3

  )6تا انتهاي درس  4از درس (پایه دوازدهم) ( جغرافیا

ـ هـا   جـاده  يدر پاکساز یخاص زاتیتجه از خبندانیسخت، بارش برف و  يها به زمستان باتوجه يناویاسکاند يدر کشورها«عبارت  -176  احـداث  ای

  منطبق است؟ نهیدر مورد کدام گز ».کنند یها استفاده م فرودگاه

  .ونقل تأثیر مستقیم دارد وهوا بر حمل آب )1

  .شود آنها محاسبه می ازدهیها و خرید ناوگان و همچنین ب اي و عملیاتی براي ساختن راه هاي سرمایه ونقل براي هر ناحیه هزینه ریزي حمل در برنامه )2

  .دار نیاز دارند ونقل برخی کاالها که به مراقبت خاص با کانتینرهاي یخچال شیوه حمل) 3

  .تعداد نقاط بیشتر به معناي تراکم و تأخیر زمانی بیشتر است) 4
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  است. ...................... تیتقو ،یمنیفرهنگ ا هنیزم هم درم يها از گام یکی و ابد؟ی یکاهش م يطور مؤثر ونقل به حمل يها نهیهز ریاز موارد ز کی در کدام - 177

  شاخص مطلوبـ  یونقل چندوجه حمل) 2  شاخص مطلوبـ  يا ونقل جاده حمل) 1

  مهیفرهنگ بـ  یلیونقل ر حمل) 4  مهیفرهنگ بـ  یونقل چندوجه حمل) 3

  ؟ستین یلیر يشهر ونقل درون حمل يها یژگیاز و کیکدام -178

  دارد. يکمتر یندگیآال) 2  .کند یجا م را جابه يمسافران شهراز  يادیتعداد ز )1

  ندارد کیتراف) 4  .گذارد یبر سالمت افراد م يادیز ریستفاده از آن، تأث) ا3

 باشد، ......................ونقل  حمل وهیش کیشده در  مصرف يانرژ متیتوجه کرد. هرچه ق ......................و نوع  زانیبه م دیونقل با حمل تیریدر مد -179

  .شود یم ......................حمل  هنیهز

  شتریبـ  شتریبـ  شاخص انحراف) 2    شتریبـ  کمترـ  شاخص مطلوب) 1

  شتریبـ  شتریبـ  تقاضا) 4    کمترـ  شتریبـ  نهیهز) 3

  دهد؟ یرا ارائه م »لغزش«و  »لیس«، در وقوع »مدت زمان بارش«و  »شدت«از  یدرست هسیکدام مورد، مقا -180

  تر و کوتاه شتریب ل،یو در س تر یدر لغزش، کمتر و طوالن) 2  تر یو طوالن شتریب ل،یتر و در س در لغزش، کمتر و کوتاه) 1

  تر یکمتر و طوالن ل،یتر و در س و کوتاه شتریدر لغزش، ب) 4  تر کمتر و کوتاه ل،یو در س تر یو طوالن شتریدر لغزش، ب) 3

  است؟ ریسؤاالت ز حیپاسخ صح نهیکدام گز بیبه ترت -181

  لغزش کمتر دارند؟ نیها استعداد زم کدام دامنه )الف

  ......................جز  به باشد، یها م دامنه يبر رو یانسان يها تیاز فعال ریموارد ز ههم )ب

  افتد؟ یاتفاق م ییوهوا در چه نوع آب یسال خشک )ج

  کدام است؟ یسال خشک امدیپ نیتر مهم )د

  ها سمت سکونتگاه به حرکت و زگردهایر شیافزا )صرفًا مرطوب د )ها ج دامنه يوسازها در رو انجام ساخت )شده در مناطق مرطوب ب واقع يها هدامن )الف) 1

  يکشاورز رفتن محصوالت نیاز ب ایکاهش  )د ییوهوا در هر نوع آب )ها ج رودخانه يرُبریز )فاقد درز و شکاف ب يها دامنه )الف) 2

  و جانوران یاهیگ رفتن پوشش نیاز ب )صرفًا خشک د )ج يکشاورز يها تیفعال )متراکم ب اهانیشده از درختان و گ دهیپوش يها نهدام )الف) 3

  یسال مناطق دچار خشک ساکنان مهاجرت )صرفًا گرم د )ها ج ساخت جاده يبرا بیپرش يها دامنه يرُبریو ز يبردار خاك )ب ادیز بیش يدارا يها دامنه )الف) 4

  ست؟ین یسال خشک يامدهایاز پ نهیکدام گز -182

  ها گونه یمهاجرت برخ ایو جانوران  اهانیرفتن گ نیاز ب) 1

  یماقلی راتتغیی هجینت برش در يها ینظم یو ب نیکره زم يوهوا گرم شدن آب) 2

  ها و حرکت آنها سمت سکونتگاه زگردهایر شیافزا) 3

  نهاخشک شدن آ ای ینیرزمیو ز یآب سطح ریکاهش ذخا) 4

  است؟ گریکدیکدام صفحات نسبت به  تیمانند وضع ییو همگرا یینظر واگرا از ایو اوراس قایصفحات آفر تیوضع -183

  ایسهند و اورا انوسیاق) 2    یمنجمد جنوب انوسیهند و اق انوسیاق) 1

  قایو آفر یشمال يکایآمر) 4      یشمال يکایو آمر ایاوراس) 3

  ؟ستین غزشل نیاز اقدامات بعد از وقوع زم کی کدام -184

  یلغزش هودسطح ت یزهکش هشبک یسامانده) 2    منطقه يو بازساز ریتعم) 1

  یپرتگاه يها تند و لبه يها بیدر ش يساز از ساختمان زیپره) 4    استعداد لغزش مجدد یابیارز) 3

ـ  کدام در» اده از پله و آسانسورعدم استف«، »میمناسب قرار ده طیرا در مح هیاول يها کمک فیک«، »نیزم يها لغزش« يها هرکدام از عبارت -185  کی

  افتند؟ یزلزله اتفاق م تیریاز مراحل مد

  از وقوع زلزله شیپـ  بعد از وقوع زلزلهـ  زمان وقوع زلزله) 2  زمان وقوع زلزلهـ  از وقوع زلزله شیپـ  بعد از وقوع زلزله) 1

  بعد از وقوع زلزلهـ  زمان وقوع زلزلهـ  وقوع زلزلهاز  شیپ) 4  از وقوع زلزله شیپـ  زمان وقوع زلزلهـ  زمان وقوع زلزله) 3

  ))10تا انتهاي  6هاي  (پایه دوازدهم (درس شناسی جامعه

  گیرد؟ شود و شکل می قدرت اجتماعی در کدام موقعیت پیدا می -186

 زمانی که انسان بتواند کاري را با آگاهی و اراده خود انجام دهد و بر دیگران تسلط یابد.) 1

 انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده دیگران تأثیر بگذارد.هنگامی که ) 2

 ها باشد.زمانی که انسان در راستاي اهداف دیگران به کار گرفته شود و مطیع آن) 3

 تأثیر اراده اجتماعی دیگران قرار گیرد و تغییر یابد. هنگامی که اراده فردي انسان تحت) 4
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  قانون الهی باشد اما تبعیت از آن، از روي رضایت باشد، کدام حالت را دارد؟ هنگامی که قدرت برخالف حکم و -187

  جویانه ولی مشروع ) قدرت سلطه4  ) قدرتی مقبول ولی غیرمشروع3  جویانه و غیرمشروع ) قدرت سلطه2  ) قدرتی مقبول و مشروع1

  بندي کرده است؟ گیري، دسته و روش تصمیمهاي سیاسی را براساس تعداد افراد تأثیرگذار کدام یک از فیلسوفان زیر، نظام - 188

  ) کانت4    ) فارابی3  ) افالطون2  ) ارسطو1

  گیرند؟ شناسان طرفدار قشربندي اجتماعی، کدام قدمت را براي این پدیده در نظر می جامعه -189

 است. اي است که از عصر شروع استعمار آغاز شده پدیده) 2  اي است که از دوره رنسانس رواج یافته است. پدیده) 1

 ها وجود داشته است. ها و مکان اي است که در همه زمانپدیده) 4  اي مربوط به دوران مدرن است و قدمت چندانی ندارد. پدیده) 3

  شناسی قشربندي طبقات، کدام نتیجه را براي از میان بردن مالکیت خصوصی در نظر دارند؟ مخالفانِ جامعه -190

 به وجود آمدن مالکیت عمومی و شرایط مساوي در نتایج رقابت) 2  ایط یکسان براي همگاناز بین رفتن طبقه پایین و برقراري شر) 1

 پیدایش طبقات جدید پیرو طبقات باالي جامعه) 4  داران مناطق مختلف جهان از میان رفتن رقابت میان سرمایه) 3

  ها خارج از علوم اجتماعی و غیرعلمی قلمداد شود؟ ارزش هاي انتقادي و داوري درباره شناسی موجب شد تا گزاره غلبه کدام رویکرد در جامعه -191

  ) توصیفی4  ) انتقادي3  ) تبیینی2  ) تفسیري1

  هاي مربوط به کدام دوره مورد نقد قرار گرفت؟   طور کل پدیدهدر دوره پسامدرن، تمام عقاید، اصول و به -192

  ) باستان4  ) مدرن3  ) قرون وسطا2  ) رنسانس1

  گیرد؟ جاي مدل همانندسازي هویت مورد توجه و تأکید قرار می ، بهدر دوران پسامدرن، کدام مدل -193

  ) تکثرگرا4  گرا ) وحدت3  هاي تحمیلی ) هویت2  ) فردمحور1

  ها، کدام پیام منفی زیر را به دنبال دارد؟ ها و اصالت بخشیدن به آن تأکید بر تنوع و تکثر هویت -194

 پی خواهد داشت. در نهایت مانند مدل همانندسازي، هویت تحمیلی را در) 1

  کند. ها را انکار می برد و وحدت انسان ها را از بین می ها و فرهنگ وگو و معارفه انسان فرصت گفت) 2

 کند. هاي قومی گردیده و یک هویت واحد را ایجاد می باعث حذف تمام هویت) 3

 د.کن راند و یا حذف می هاي انسانی و فرهنگی مختلف و قومی را به حاشیه می هویت) 4

  ترین علوم در دین اسالم، کدام دسته است؟ نافع -195

 لوم اجتماعی، علوم عقلی و تجربی) ع2  علم پزشکی، علوم فنی و مهندسی و علوم پایه) 1

 علم نجوم، علم ریاضیات و علوم غریبه مانند سحر) 4  علم به نفس، علم توحید و علم به مبدأ و معاد) 3

  ه به کدام امور زیر به کار رفته است؟هاي الهی براي اشار در قرآن کریم، سنت -196

 علوم نافعِ تأثیرگذار بر زندگی روزانه مردم و جوامع) 2  هاي مختلف قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امت) 1

 کننده زندگی اجتماعی مردم ابزار توصیف و تبیین) 4  ها قوانین مربوط به هدایت بشر و زندگی اجتماعی انسان) 3

  اي که فارابی در نظر دارد، صحیح است؟ درباره مدینه فاضلهکدام گزینه  -197

  این مدینه، در نتیجه انحراف از مدینه جاهله پدیدار شده است.) 1

 اند و علم همچون ابزارا است. بهره اي است که از علوم عقلی بی جامعه) 2

 گیرد. ی محدود نیست و علوم عقلی و وحیانی را در بر میبعلم، به علم تجر) 3

  اي است که در آن علوم عقلی و وحیانی چندان کاربردي ندارد. جامعه) 4

  هاي علوم اجتماعی مسلمانان، کدام است؟ ترین شاخه یکی از مهم -198

  ) منطق4  ) اصول3  ) فقه2  ) کالم1

  ؟نیستدار بیان آنهاست،  هاي اجتماعی که فقه اسالمی عهده کدام گزینه، از جمله آرمان -199

 دفاع از مرزهاي اسالمی در برابر تهاجم متجاوزان) 2  جویان لمانان و صلحمداراي اجتماعی با مس) 1

  دفاع از حقوق مسلمین در برابر پیروان سایر ادیان) 4  تالش براي تحقق و گسترش عدالت) 3

  ها دارد؟هاي حسی و تجربی، کدام رویکرد را نسبت به آن عقالنیت مورد استفاده در جهان اسالم، عالوه بر تعامل فعال با داده -200

  گیرد. ) تابع آنهاست و در تمام موارد از آنها بهره می2  دهد. ) آنها را مورد ارزیابی انتقادي قرار می1

 کند. ) تنها از جوانب عقالنی و وحیانی این موارد استفاده می4  کند. ها را براساس مدل اسالمی دچار تحول می) آن3
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  )))111تا آخر صفحه  52انتهاي درس دوازدهم (از صفحه پایه دوازدهم (از درس هفتم تا فلسفه و منطق (

  ؟شود نمیدر این معنا مربوط در ارتباط با کارکرد عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل انسان کدام عبارت به کارکرد عقل   -201

  ) انجام کار خوب و زیبا و دوري از کار بد و زشت2  تشخیص سخن درست و حق از سخن نادرست و باطل )1

  حق از دین و آیین باطل ) تشخیص دین و آیین4    گیري درست در زندگی ) تصمیم3

  در ارتباط با کاربرد عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده کدام عبارت درست است؟ -202

  ) در اعمال خود مستقل از ماده هستند.2  اجسامی هستند که در قید زمان و مکان نیستند. )1

  گیرد. ) علم عقول از طریق علم به مفاهیم صورت می4  بسیاري از فالسفه بخشی از عالم طبیعت است. ل از نظرقعالم ع )3

  ......................بوده و اشیاي عالَم  ......................نامد که به معناي  می ......................هراکلیتوس حقیقت برتر از این جهان را  -203

  ی ـ بیان علم و حکمت حقیقت متعالی هستند.) لوگوس ـ حقیقت متعال1

  بیان علم و حکمت حقیقت متعالی هستند.عقل ـ حقیقت متعالی و کلمه ـ ) 2

  کلمات حقیقت متعالی هستند. و کلمه ـ حقیقت متعالی لوگوس ـ )3

  عقل ـ حقیقت متعالی ـ کلمات حقیقت متعالی هستند.  )4

  ؟نیستروپا پس از دوره رنسانس درست کدام عبارت در ارتباط با دیدگاه فالسفه ا - 204

  گرا تقسیم شدند. گرا و تجربه اي که فیلسوفان اروپا به دو دسته عقل ) در همان ابتداي دوره رنسانس اختالفی میان فالسفه آغاز شد به گونه1

  ) دکارت به همه کاربردهاي عقل از سوي فالسفه توجه داشت.2

  اند دست بردارند.   هایی که فالسفه قدیم براي ما ساخته از بت) فرانسیس بیکن از فیلسوفان خواست که 3

  هاي عقل تأثیر فراوانی داشت.   ) دیدگاه اوگوست کنت در مورد عقل و فلسفه به تدریج در میان فیلسوفان اروپایی گسترش یافت و بر توانایی4

  ش فراوانی داشته است؟خصوص کدام دانش رشد چشمگیر و گستره در تمدن اسالمی کدام دسته از علوم و ب -205

  ) علوم نقلی ـ علم الحدیث  4  ) علوم نقلی ـ فقه3  ) علوم عقلی ـ تفسیر2  ) علوم عقلی ـ فلسفه1

  .  ..................... توان گفت نمیهاي فکري اسالمی  در ارتباط با شکل دوم مخالفت با عقل از سوي برخی جریان - 206

  حله تعقل و خردورزي است.  ) مخالفت با فلسفه مخالفت با باالترین مر1

  هاي اسالمی سازگاري دارد.   ) بسیاري از آراي فیلسوفان یونانی با آموزه2

  گیري از دستاوردهاي متفکران دیگر ضروري نیست.  ) در دانش فلسفه بهره3

  کند.  ) در درستی یا نادرستی یک دانش عقلی فقط استدالل است که داوري می4

  شود؟ مربوط میایاي زیر به مرحله عقل بالملکه ک از قضی درك و تصدیق کدام -207

  ) اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.  2  کنند.  ) دو خط موازي همدیگر را قطع نمی1

  ) وجود خداوند وجود ضروري و بالذات است.  4  ) مجموع زوایاي مثلث برابر با دو قائمه است.  3

  است؟ نیامدهسینا  ابن معراجیهساله کدام یک از القاب زیر براي امام علی (ع) در مقدمه ر -208

  ) خزینه عقل4  ) فلک حقیقت3  ) مولود کعبه2  ) مرکز حکمت1

  ......................گرا تقسیم کرد؟ زیرا  گرا و تجربه توان به دو گروه عقل چرا فیلسوفان مسلمان را نمی -209

  ل نیستند.گرا هستند و براي تجربه ارزش و اعتباري قائ عموم فالسفه مسلمان عقل) 1

  و اعتباري قائل نیستند. هستند و براي عقل و استدالل ارزشیگرا  فالسفه مسلمان تجربه عموم) 2

  یند.آ ها هر کدام در جایگاه خود روشی درست براي کسب دانش به حساب می عموم فیلسوفان مسلمان عقیده دارند که انواع استدالل) 3

  رساند و موید یکدیگرند. و شهود و وحی هر سه ما را به حقیقت می یاز نظر فیلسوفان مسلمان استدالل عقل) 4

  درست است؟ کدام عبارت شناسی سهروردي در ارتباط با جویندگان معرفت و مدارج دانایی در نظریه شناخت -210

  سینا و سایر حکماي مسلمان اند مانند فارابی و ابن به کمال رسیده یمعرفت کسانی هستند که در فلسفه استداللبهترین دسته در جویندگان ) 1

  اند مانند عرفاي مسلمان و سایر عرفاي اسالمی شهود دست یافتهریاست تامه و خلیفه و جانشین خداوند کسانی هستند که با تصفیه نفس به  )2

  شراقی ایران باستاناند مانند حکماي ا به کمال رسیده یخداوند کسانی هستند که در فلسفه استداللتامه و خلیفه و جانشین   ریاست) 3

  ایران باستان. یهیچ گاه از حکیمی که غرق در تالّه بوده و در بحث نیز استاد باشد خالی نیست مانند حکماي اشراق جهان )4
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» شـکل مختصـر کتـاب شـفا    «و » برگیرنده ابواب مختلـف حکمـت  به زبان پارسی و در«، »ا در حکمتسین هاي ابن دربرگیرنده آخرین دیدگاه« -211

  شوند؟ سینا مربوط می یک از آثار ابن به کدام بترتی به

    ) شفا ـ دانشنامه عالیی ـ اشارات2    ) شفا ـ انصاف ـ نجات  1

  ) اشارات ـ انصاف ـ قانون  4    ) اشارات ـ دانشنامه عالیی ـ نجات3

  .  .....................توان گفت  سینا می شناسی ابن با توجه به طبیعت -212

  مقصدي خاص دارد.  سوي است که رو به ) طبیعت مساوي با هستی1

  دارد.  وا می  خشوع و خشیت در برابر حقهاي آن دانشمند را به  ها و روابط پدیده ) مطالعه عالم طبیعت و ویژگی2

  ) اجزاي عالم طبیعت هر کدام ذات خاصی دارند که عامل حرکت آن شیء به سوي خیر و کمال است.  3

  به کمال نهایی طبیعت کمکی ننموده و مانعی در راه رسیدن به خیر و کمال هستند. هاي ظاهري طبیعی  ) شر و بدي4

  ها است؟ تفاوت موجودات در کدام جنبه آن ترتیب بهسینا  و ابن سهروردياز نظر  -213

  عالم ها ـ طبع و ذات خاص اجزاي این ) شدت و ضعف نورانیت آن2  ها   ها ـ شدت و ضعف وجود آن ) شدت و ضعف نورانیت آن1

  ها ) طمع و ذات خاص اجزاي این عالم ـ شدت و ضعف مرتبه وجود آن4  ها ها ـ شدت و ضعف مرتبه نورانیت آن ) شدت و ضعف وجود آن3

  چیست؟ ترتیب بهدر جغرافیاي عرفانی سهروردي منظور از مغرب وسطی، مشرق و مغرب کامل  -214

  گی از نور   بهره ) آمیختگی نور و ظلمت ـ نور االنوار ـ بی2  گی از نور   بهره ) آمیختگی نور و ظلمت ـ نور محض ـ بی1

  ) عالم ماده ـ نور االنوار ـ جهان تاریکی  4  ) عالم ماده ـ محل فرشتگان مقرّب ـ جهان تاریکی3

  ؟نیستکدام یک از اصول زیر جزو اصول حکمت متعالیه  -215

  اصالت وجود) 2    مغایرت وجود با ماهیت در ذهن) 1

  مراتب داشتن وجود) 4    جودحقیقت و توحد) 3

  اصالت ماهینی و اصالت وجودي هستند؟به ترتیب  در بحث اصالت وجود یا ماهیت منظور از اصالت چیست؟ کدام فالسفه -216

    ) ما به ازاء خارجی بودن در مقابل انتزاعی بودن ـ میرداماد ـ مالصدرا2  ذهنی بودن در مقابل غیر واقعی بودن ـ میرداماد ـ مالصدرا  ) 1

  ذهنی بودن در مقابل غیر ذهنی بودن ـ مالصدرا ـ میرداماد) 4  واقعی بودن در مقابل غیرواقعی بودن ـ مالصدرا ـ میرداماد) 3

  با توجه به بحث وحدت حقیقت وجود در فلسفه صدرایی کدام عبارت درست است؟ -217

  د.هاي جهان اصالت ندارن عرفا از دیرباز معتقد بودند که هستی یکی است و کثرت) 1

  ر از حقیقت یگانه است.متکثّ هاي عرفا از دیرباز معتقد بودند که خداوند یکی است و هستی) 2

  اما در حقیقت و مبدا وجود جهان یگانه است.از نظر مالصدرا مفهوم وجود در هر شی با شی دیگر متفاوت است ) 3

  ایی براي تکثر واقعی در عالم وجود ندارد.گاه اصالت با ماهیت باشد و ماهیت واقعیت موجودات را تشکیل دهد جهر) 4

218- ؟نیستد و کثرت در عالم است؟ کدام عبارت در ارتباط با این اصل درست کدام یک از اصول فلسفه صدرایی، تبیین دقیق تعد  

  این حقیقت را خود با برهان فلسفی شهود کرده بود.وحدت حقیقت وجود ـ مالصدرا ) 1

  گردد. می نت و ضعف مراتب وجود سبب پیدایش کثرت در جهار شدمراتب داشتن وجود ـ اختالف د) 2

  وحدت حقیقت وجود ـ مالصدرا این حقیقت را با سلوك قلبی شهود کرده بود.) 3

4 (مراتب داشتن وجود ـ اختالف در شدگردد. ت سبب پیدایش کثرت در جهان میت و ضعف نورانی  

  یک از عبارات زیر است؟ موید کدام» / کثرت اندر موج باشد، لیک آبی پیش نیستشمار  گرچه برخیزد ز آب بحر، موجی بی«بیت شعر  -219

  ) ماهیت اصیل و واقعی است و واقعیت خارجی ما به ازاء و مصداق ماهیت است.  1

  است و واقعیت خارجی ما به ازاء و مصداق وجود است.   واقعی) وجود اصیل و 2

  و مراتب و شدت و ضعف است.   ) هستی یک حقیقت واحدي است که داراي درجات3

  کنیم به معناي وجودهاي مختلف و متکثر نیست.  ) آنچه از کثرت در جهان مشاهده می4

  ؟نیستکدام عبارت در مورد جایگاه عقل در دوران حاکمیت مسیحیت در اروپا درست  -220

  به تبیین عقالنی مسائل دینی روي آوردند. سینا  و ابن رشد هاي ابن در دوره دوم حاکمیت کلیسا حکماي مسیحی تحت تاثیر کتاب) 1

  دانستند. هاي اروپایی ترجمه شد چون و چرا کردن عقالنی را عامل تضعیف ایمان می رشد به زبان سینا و ابن هاي ابن بزرگان کلیسا تا قرن سیزدهم میالدي که کتاب) 2

  تولیک سازگاري نداشت.توجه به عقل و عقالنیت در فرهنگ مسیحیت با مبانی اولیه کلیساي کا) 3

  ایستادند. هاي عقلی می دانستند و در برابر استدالل برخی از بزرگان کلیسا به خصوص در قرن سوم تا نهم میالدي عقل را امري شیطانی می) 4
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 محل انجام محاسبات

 

    
 
  

  

    ـ  پایه دوازدهمـ  پایه دوازدهم) ) 14001400//0303//2828(( 1آزمایشی جامع  آزمونآزمونمبحث مبحث 

  

  مباحثمباحث  دروسدروس

 مطابق کنکور  فارسیفارسی

 مطابق کنکور  زبان عربی (ریاضی و تجربی)زبان عربی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  زبان عربی (عمومی انسانی) زبان عربی (عمومی انسانی) 

 مطابق کنکور  دین و زندگی (ریاضی و تجربی)دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

 مطابق کنکور  دین و زندگی (انسانی)دین و زندگی (انسانی)

 مطابق کنکور  زبان انگلیسیزبان انگلیسی

 مطابق کنکور  ریاضیات (تجربی)ریاضیات (تجربی)

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  زیستزیست

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  زمینزمین

 مطابق کنکور  فیزیک (تجربی)فیزیک (تجربی)

 مطابق کنکور  شیمیشیمی

 مطابق کنکور  حسابانحسابان

 مطابق کنکور  هندسه / گسستههندسه / گسسته

 مطابق کنکور  فیزیک (ریاضی)فیزیک (ریاضی)

 مطابق کنکور  ریاضی و آمارریاضی و آمار

 مطابق کنکور  زبان عربی اختصاصی (انسانی)زبان عربی اختصاصی (انسانی)

 مطابق کنکور  اقتصاداقتصاد

 مطابق کنکور  علوم و فنون ادبیعلوم و فنون ادبی

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  جامعهجامعه

 مطابق کنکور  تاریخ تاریخ 

 مطابق کنکور  جغرافیاجغرافیا

 مطابق کنکور  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

 مطابق کنکور  شناسیشناسی  روانروان
    

  

 
 

  

  

  
  
  
  

    

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وزارت آموزش و پرورش

  علــويآموزشی مؤسسه علمی 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  بنديبندي  جمعجمعآزمــــــون آزمـــــایشی آزمــــــون آزمـــــایشی 

  13991399  --  14001400سال تحصیلی سال تحصیلی 
  

  

  

  

  
  

  

  انسانیانسانیگروه آزمایشی علوم گروه آزمایشی علوم اختصاصی  اختصاصی  آزمون آزمون نامه نامه   پاسخپاسخ
  

  

  تا شماره  از شماره  مواد امتحانی  ردیف

  25  1  ادبیات عمومی  1

  50  26  عربی عمومی  2

  75  51  دین و زندگی  3

  100  76  زبان انگلیسی  4

  120  101  و آمار ریاضی  5

  145  121  علوم و فنون  6

  165  146  اختصاصی عربی  7

  175  166   تاریخ  8

  185  176  جغرافیا  9

  200  186  شناسی جامعه  10

  220  201  و منطق فلسفه  11

  

   داوطلب گرامی:

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

   نمایید. مشاهدهوي ـعلآموزشی 
 

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

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

  
  

  
  

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

  

  14001400//22//1717جمعه جمعه 



     »1«صفحه                                                        بندي آزمون آزمایشی جمعـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

 فارسی  

  ـ بررسی سایر ابیات:» 2«گزینه  -1

  شود. است که با خشم و خشونت بیان می سخنیتشر: »: الف«

  دارد.  باریکتازي: اسبی که پاهاي »: ب«

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ معنی واژه) (طباطباییگیرند.  به دست می قلندرانو  درویشانمنشا: عصایی که »: د«

  ها: گزینه ـ بررسی سایر» 3«گزینه  - 2

  بحبوحه: میان، وسط»: 4«معهود: معمول، شناخته شده / گزینه »: 2«دیالق: دراز و الغر / گزینه »: 1«گزینه 

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

  اژه)معنی و ترکیبی ـ  نژاد) (پایه دوازدهم ـ (طباطباییـ هیون به معناي شتر بزرگ است. » 2«گزینه  -3

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ امال)  (طباطبایینادرست نوشته شده است. » سپاسگزاري« واژةـ » 2«گزینه  -4

  ها: ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  -5

 غدر (خیانت، بی وفایی) »: 4« گزینۀعیار(معیار سنجش) / »: 3« گزینۀسورت (تندي و تیزي) / »: 2« گزینۀ

  وازدهم ـ درس سیزدهم ـ امال) نژاد) (پایه د (طباطبایی

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ امال) (طباطبایینادرست نوشته شده است. » مخاصمت« واژةـ » 4«گزینه  -6

نـرودا و  از پـابلو  » ات را نه هوا را از من بگیر، خنده«از سلمان هراتی، » خورشید خانۀدري به «از سید مهدي شجاعی، » سانتاماریا«ـ » 3«گزینه  -7

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ تاریخ ادبیات) (طباطباییکوب است.  عبدالحسین زرین ترجمۀاز آلفونس دوده و » هاي دوشنبه قصه«

  ضمیر  آیینۀـ در بیت چهارم سه تشبیه وجود دارد: رنگ بدعت ـ زنگ شرك ـ » 4«گزینه  - 8

  دریاي عشق ـ تن خاکی همچو لنگر»: 3« گزینۀـ شمشادوار /  آبنوس شب و روز»: 2« گزینۀلب /  خورشیدروي ـ یاقوت»: 1« گزینۀ

  ادبی)  آرایۀنژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ  (طباطبایی

 » آ«آرایی  ) چشمه / واج2) مثل (1ایهام (جناس / عین تشبیه و تلمیح / آن و آب خضر چشمۀـ چو » 2«گزینه  - 9

  آرایۀ ادبی) ترکیبی ـ نژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطبایی

  ـ بررسی ابیات:» 3«گزینه  -10

  استعاره: پیر منحنی استعاره از ساز چنگ »: الف«

  آمیزي: کالم خشک حس»: ب«

  شده در مصراع دوم  اول مثالی است براي اندیشۀ مطرح اسلوب معادله: مصراع»: ج«

  ایهام تناسب دارد.در معنی سیارة مشتري با کیوان و ایهام تناسب: مشتري در معنی خریدار در بیت به کار رفته »: د«

  هاي ادبی) (کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه» انّه کان ظلوماً جهوالً«تلمیح به آیۀ قرآن »: هـ«

  ها: ـ بررسی گزینه»3«گزینه  - 11

  .وب معادله واضح است. / تضاد ندارداسل»: 1«گزینۀ 

  ./ جناس تام ندارد رمه استعاره از یا»: 2«گزینۀ 

  اندوزي است. اشاره دارد که نماد مال (ع) تشبیه: گنج حسن / تلمیح: بیت به ماجراي قارون پسر عموي حضرت موسی»: 3«گزینۀ

  آمیزي ندارد. رویان است. / حس اغدار عشق اللهحسن تعلیل: علت نیفتادن سیاهی از روي کعبه آن است که د»: 4«گزینۀ 

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

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس دهم ـ دستور) (طباطباییقید است. » کی«ـ » 2«گزینه  -12

  ها: ـ بررسی گزینه» 1«گزینه  -13

  پسین) وابستۀ(هفت  مجازات سادگی عصر/  جسمیهاي  اتمجاز بزرگ نمایش/ این  نوزدهم قرن ابتداي»: 1« گزینۀ

  هسته                                هسته                                             هسته                

  پسین) وابستۀ(شش  فرانسه جزایی نظام/  شکنجهو  زجر الغاي/  مدید هاي مدت/  تغییراتاین  روند»: 2« گزینۀ

  هسته                       هسته                 هسته                         هسته               

  پسین)   وابستۀ(پنج  خود جزایی قوانین اجراي شدت کاهش»: 3« گزینۀ

  هسته                      

  پسین) وابستۀ(چهار  بدنی تنبیه اعمال/  خود تدارکاتترین  ها / سریعکشورهاي  زندان»: 4« گزینۀ

  هسته                                            هسته             هسته                 

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



 بندي آزمون آزمایشی جمعـ انسانی دفترچه ه نام پاسخ                                               »2«صفحه 

  ها: نسبت است. بررسی سایر گزینه نشانۀ» جانان« واژةدر » ان«ـ » 1«گزینه  -14

  خون از سر تیغ که چکیده است: دو جزئی  ةقطرشد عمر ـ این »: 2« گزینۀ

  جمالت، فعل بر دیگر اجزا مقدم شده است.  همۀدر »: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ دستور)  (طباطباییساز است.  ربط در بیت دوم پیوند همپایه» واو»: «4« گزینۀ

  مرکب وجود دارد:   جملۀ 3ـ در بیت سوم » 3«گزینه  - 15

  ار عاقلی ـ دریاب اگر صاحبدلی ـ باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را غافل مباش 

  مرکب است.) جملۀمرکب دارد (هر مصراع یک  جملۀ 2»:  1« گزینۀ

  شود.  ساده دیده می جملۀمرکب و در مصراع دوم یک  جملۀدر مصراع اول یک »: 2« گزینۀ

   نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس شانزدهم ـ دستور) (طباطباییاند.  مرکب ساخته جملۀا هم جمالت بیت ب بقیۀمناداست و » اي دوست!»: «4« گزینۀ

  شود. ـ در بیت دوم حذف فعل دیده نمی» 2«گزینه  -16

  اي کمتر از گوش ماهی (هستیم.) من و گوشه»: 4« گزینۀاین حد هجران تا کجا (است؟) / »: 3« گزینۀخصومت خیزد و آزار (خیزد) / »: 1« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس هجدهم ـ دستور)  باطبایی(ط

چنـد  «، باالي چند گز داري؟ (یعنی قد تو چند گز است؟) کنایه از این است که توانایی تو چه اندازه اسـت؟ و معـادل   »2«ـ در گزینه »2«گزینه  -17

  )ناییقرابت معـ  درس شانزدهم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ است. » مرده حلّاج بودن

کند که تو دنیـا را   به خداوند اشاره می» 4«مفهوم مشترك تعالی بنده و خدا شدن است اما در گزینه » 3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزینه» 4«گزینه  -18

  )قرابت معناییـ  ترکیبی(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ اي.  خلق کرده

شکایت از فـراق  » 3«ترین کسان (برادر) است، ولی مفهوم گزینۀ  از زیان دیدن از نزدیکسخن » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در ابیات گزینه»3«گزینه  -19

  )قرابت معناییـ  درس سیزدهم(کتاب همراه علوي) (پایه دوازدهم ـ  است.

  رسد ناشی از خود ماست.  هایی که به ما می این است که آسیب» 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت سؤال و » 2«گزینه  - 20

  توانم ظلم کنم.  کنم اما به دشمن نمی من به خود ظلم می »:1« گزینۀ

  به عاشق اعتراض نکن. »: 3« گزینۀ

  نژاد) (پایه دوازدهم ـ درس شانزدهم ـ قرابت معنایی)  (طباطباییکنیم.  شکایت نمی»: 4« گزینۀ

هـاي   بیت نخست بر اثرگذاري سخن حتی بر دل ـ مفهوم مشترك سه بیت پایانی، این است که کسی که عاشق نباشد زنده نیست. در» 1«گزینه  -21

  ـ قرابت معنایی)  نیایشنژاد) (پایه دوازدهم ـ  (طباطباییعشق اشاره کرده است.  بی

  ـ در بیت سوم به ارتباط ظاهر و باطن اشاره شده است. » 3«گزینه  -22

  فنا و بقا  شوي با فنا ارزشمند می»: 4« گزینۀتوحید  /  عالم یک وجود است همۀ»: 2« گزینۀوادي استعتا /  ترك تعلقات»: 1« گزینۀ

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

  خنده و زیبایی تو هستم.  وابستۀها این است که تن» 4« گزینۀـ مفهوم مشترك مصراع اول بیت سوال و » 4«گزینه  - 23

  شوند.  بسیاري از عاشقان رسوا می»: 3« گزینۀنداشتن همدم  / »: 2« گزینۀدلیل گرفتار رنج شدم /  بی»: 1« گزینۀ

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

  کند. بررسی سایر ابیات: گذارد و او را نابود می الم نیز اثر میبر این است که ظلم، بر ظ» د«و » ج«هاي  ـ تأکید بیت»3«گزینه  -24

  معنایی)  نژاد) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ قرابت (طباطباییشهرت متعلق به ظالمان است. »: ب«نباید بر عاشق ظلم کرد / بیت »: الف«بیت 

  و بیت سؤال، زیبایی بسیار است. » 2« گزینۀـ مفهوم مشترك بیت » 2«گزینه  - 25

  ها را احیا کنید.  ارزش»: 4« گزینۀعشق معشوقم. /  شرمندة»: 3« گزینۀارزش بود. /  کارهاي دنیا بی همۀ»: 1« گزینۀ

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

  زبان عربی

هو أهلٌ لمجتمعـه: او  ») / 3«) / البالد: کشور (رد گزینه »4«اهتم: اهتمام ورزد، توجه کرد (رد گزینه ») / 3«ـ من: هر کس (رد گزینه » 2«گزینه  -26

  ترکیبی ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ (پورمهدي) (») 4«و » 1«هاي  اش شایسته است (رد گزینه براي جامعه

») / 4«و » 2«هـاي   یـا بنـاتی: اي دختـرانم (رد گزینـه    ») / 4«گوید (رد گزینه  یقول: می») / 4«کند (رد گزینه  ـ ینصح: نصیحت می» 3«گزینه  - 27

  ») 2«گذرد (رد گزینه  تمرّ: می») / 4«و » 1«هاي  هاي طالیی (رد گزینه الفرص الذّهبیۀ: فرصت») / 2«اغتَنمنَ: غنیمت شمارید (رد گزینه 

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

المحاصیل: محصـوالت (رد گزینـه   ») / 1«... توانستند (رد گزینه نتوانستند مگر، فقطوا ... إلّا: لم یقدر») / 2«ـ أکثر: بیشتر (رد گزینه » 4«گزینه  -28

   دروس سوم و چهارم ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (») 3«و » 1«هاي  ها (رد گزینه الصعوبات: سختی») / 3«

هـاي   شود (رد گزینه یحاسب: محاسبه می») / 2«(رد گزینه  دستان عیش الفقراء: مانند تهی») / 2«کند (رد گزینه  ـ یعیش: زندگی می» 4«گزینه  -29

  درس چهارم ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (») 1«محاسبۀ األغنیاء: مانند ثروتمندان (رد گزینه ») / 3«و » 1«
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ذکّرون منک إلّـا سـوء   یت ال») / 1«شوند (رد گزینه  نده میینفضّوا: پراک») / 1«ألنّ: زیرا (رد گزینه ») / 1«تکن فضّاً: تندخو نباش (رد گزینه  ـ ال» 4«گزینه  - 30

  (پورمهدي) (پایه دوازدهمـ  درس سومـ  ترجمه)ها)  داخالقی (رد سایر گزینهآورند مگر ب آورند، از تو به یاد نمی الخلق: فقط بداخالقی از تو به یاد می

یریـد:  ») / 3«کنـد (رد گزینـه    یحمی اآلخرین: از دیگران حمایت می») / 4«و » 2«هاي  ـ خیر إخوانکم: بهترین برادرانتان (رد گزینه» 1«گزینه  -31

   درس پنجم ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (») 4«و » 2«هاي  جمیع الشعب: همه ملت (رد گزینه») / 3«خواهد (رد گزینه  می

هـاي   ربنا: پروردگارا (رد گزینه») / 2«لصالة: برپا دارنده نماز (رد گزینه مقیم ا») / 3«ـ رب اجعلنی: پروردگارا، مرا قرار بده (رد گزینه » 1«گزینه  - 32

  درس پنجم ـ ترجمه)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (ها)  تقبلْ دعاء: دعایم را بپذیر (رد سایر گزینه») / 4«و » 3«

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

  شود.   می فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید»: 1«گزینه 

  پس به (برکت) رحمتی از سوي خدا با آنان نرمخو شدي. »: 3«گزینه 

  (پورمهدي) (پایه دوازدهم ـ ترکیبی ـ ترجمه) خواند.  اي را شنیدیم که به ایمان فرا می دهندهپروردگارا قطعاً ما ندا»: 4«ینه گز

   ترکیبی ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ( (پورمهدي)هاي سودمند روشن کن.  ـ عقلم و قلبم را با دانش» 3«گزینه  -34

او را ») / 3«و » 1«هـاي   گذارد: یحترم أستاذه (رد گزینـه  به استادش احترام می») / 3«و » 1«هاي  ـ این نوجوان: هذا األمرد (رد گزینه» 4«گزینه  -35

  درس چهارم ـ تعریب) دهم ـپایه دواز(پورمهدي) (») 2«و » 1«هاي  دارد: یکرمه إکراماً بالغاً (رد گزینه بسیار گرامی می

  درك متن:

هاي مغز و افزایش فعالیت آن اثر  هاي ورزشی به صورت منظم تا حد زیادي بر باال بردن توانایی اند که انجام تمرین تعدادي از مطالعات تأکید کرده

کند و این موضـوعی اسـت کـه باعـث      می ها با یکدیگر کمک هاي عصبی و ارتباط آن سرعت بخشیدن به رشد سلولگونه که بر  گذارد. همان می

و جلوگیري از نابودي و ضعف آن بسیار مهم اسـت. در ایـن   فرد  یعقلهاي  سازي توانایی شود انسان بیشتر به آن توجه کند زیرا آن در بهینه می

د ورودي بـه  انه بیست درصد از مـوا به صورت روز )مغز(مورد، مغز به مواد غذایی براي محافظت از فعالیت خود و همچنین رشدش نیاز دارد. آن 

هـاي   هـا و خـوراکی   هـا و سـبزي   میوهکند،  موادي که به بهبود کار مغز کمک میترین  و از مهمکند.  هایش مصرف می جسم را براي تغذیه سلول

هـاي   سالم و ذهن دور از وسوسهوجود فکر به این موضوع مهم کنیم که کلید ورود به این زمینه و توجه  هستند اما فراموش نمی 3سرشار از امگا 

  شیطانی است.

  ها:  هاي مغز تأثیرگذار است؟ ترجمه گزینه در افزایش توانایی ـ کدام یک» 4«گزینه  -36

  هاي منظم در طول زندگی اقدام به ورزش»: 1«گزینه 

   3هاي سرشار از امگا  خوردن غذاهاي سودمند و خوراکی»: 2«گزینه 

  مند است.  ردن فکري سالم که از هر چه در آن خوبی است، بهرهتالش براي به دست آو»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)99عمومی انسانی ـ  سراسري( هاي ورزشی تالش در پی افزایش قدرت جسمی با انجام تمرین»: 4«گزینه 

  ها:  ... ترجمه گزینههاي عصبی ـ سرعت بخشیدن به ارتباط سلول» 2«گزینه  -37

  ها به بهترین شکل به وظیفه خود بپردازند.   شود که سلول باعث می»: 1«گزینه 

  شود که انسان به صورت منظم به کارهاي ورزشی خود بپردازد.   باعث می»: 2«گزینه 

  کند.   ها جلوگیري می از فراموش کردن موضوعات و ناتوانی در تحلیل یا حل آن»: 3«گزینه 

  ) (درك متن)99عمومی انسانیـ   سراسري(کند.  شود، جلوگیري می ها دچار می به آن از رخ دادن برخی مشکالتی که انسان در اواخر عمرش»: 4«گزینه 

  ها:  ... ترجمه گزینهخود بپردازد مگر اینکه مصرف کند گونه که شایسته است به کار ـ مغز نخواهد توانست آن» 1«گزینه  -38

  .  خورد ساعت می 24ها را در هر  هایی که انسان آن یک پنجم خوراکی»: 1«گزینه 

  اي نیست.  وجود دارد و در غیر این دو هیچ فایده 3ها و آنچه در آن امگا  % از میوه20»: 2«گزینه 

  کند.  % از هر ماده غذایی که انسان از آن استفاده می20»: 3«گزینه 

  ن)) (درك مت99عمومی انسانی ـ  سراسري(شود.  یک پنجم از موادي که به صورت ماهانه وارد جسم می»: 4«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 3«گزینه  - 39

»: 4«گزینه / تأثیر فعالیت بر بازگرداندن فراموشی »: 3«گزینه /  کلیدهاي زندگی متعادل»: 2«گزینه / عقل سالم در بدن سالم است. »: 1«گزینه 

  ) (درك متن)99عمومی انسانی ـ  سراسري(اثر ورزش در توانمندسازي مغز 



 بندي آزمون آزمایشی جمعـ انسانی دفترچه ه نام پاسخ                                               »4«صفحه 

  ها:  هـ بررسی سایر گزین» 2«گزینه  -40

  ) (تجزیه و ترکیب)99عمومی انسانی ـ  سراسري(للغائبۀ مخاطب»: 4«گزینه معلوم / مجهول»: 3«گزینه /  تفعیلمن باب تفعل»: 1«گزینه 

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 3«گزینه  -41

  هـ ل ك ۀ س ل ك حروفه األصلی»: 4«گزینه / معلوم مجهول »: 2«گزینه /  متعدالزم »: 1«گزینه 

  ) (تجزیه و ترکیب)99عمومی انسانی ـ  سراسري(

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

  ) (تجزیه و ترکیب)99عمومی انسانی ـ  سراسري( معربمبنی »: 4«گزینه /  مصدراسم فاعل »: 3«گزینه /  مصدراسم مفعول »: 2«گزینه 

  گذاري) حرکتـ ترکیبی  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (تَخَلَّصت ـ تُخَلِّصت » 2«گزینه  -43

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -44

  شود. کشتزار: زمینی سبز که در آن انواع محصوالت کاشته می»: 1«گزینه 

  : مرد یا زنی که سن زیادي دارد (العجوز)پیشوا»: 2«گزینه 

  کود: مواد شیمیایی براي تقویت خاك ضعیف»: 3«گزینه 

  ترکیبی ـ واژگان) دوازدهم ـپایه (پورمهدي) (شادمانی: احساس خوشحالی و شادي بسیار »: 4«گزینه 

  ها: متضاد است. بررسی سایر گزینه» غنی: ثروتمند«ا ب» عائل: فقیر«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -45

  ترکیبی ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) ( گران ـترازو »: 4«گزینه /  بازگشتن  ـبازگشتن »: 3«گزینه /  درک آزاد ـزندان »: 2«گزینه 

  ـ قواعد)ـ درس سوم پایه دوازدهم (پورمهدي) (ـ در این گزینه مستثنی منه ذکر شده (کلّ) بنابراین حصر وجود ندارد بلکه اسلوب استثناء است. » 3«گزینه  - 46

  را خواستند، منظور مفعول مطلق تأکیدي است که در این گزینه آمده: یواجه ... مواجهۀ » تأکید الفعل«ـ هرگاه از ما » 1«گزینه  -47

  درس چهارم ـ قواعد)  پایه دوازدهم ـي) ((پورمهد

  درس پنجمـ  قواعد)پایه دوازدهمـ  (پورمهدي) (فعل ماضی است نه امر بنابراین أخواتی منادي نیست. » شارکنَ: شرکت کردند«ـ در این گزینه » 4«گزینه  - 48

مفعـول مطلـق   » 3«و » 1«هـاي   ف العلماء در گزینهتعرّخواهد که در گزینه آمده است:  ـ صورت سؤال از ما مفعول مطلق نوعی را می» 2«گزینه  -49

  درس چهارم ـ قواعد)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (هم اصالً مفعول مطلق نداریم. » 4«تأکیدي آمده، در گزینه 

   وم ـ قواعد)درس س پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (آید.  منه است که اسم مکان به حساب می ـ در این گزینه المدارس، مستثنی» 1«گزینه  -50

  دین و زندگی

ها انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مردم در انجـام ایـن    ترین راه اصالح و معالجه جامعه از این بیماري ـ مهم» 4«گزینه  - 51

  )هشتمري) (پایه دوازدهم ـ درس (ناص کنند. شوند و در تمام سطوح جامعه نفوذ می تر می تر و محکم وظیفه کوتاهی کنند گناهان اجتماعی قوي

خواهنـد   کننـد، مـی   و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میالً عظیماً: و کسانی که از شهوات پیروي می« فرماید: ـ قرآن کریم می» 4«گزینه  - 52

  (ناصري)(پایه دوازدهم ـ درس هفتم)ند.گذار ران به استفاده متعادل از تمایالت نام منع می این افراد شهوت» شما به انحراف بزرگی دچار شوید.

ها گردیـد. تـا پـیش از آن،     ـ از اقدامات مهم رسول خدا (ص) ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب تحول در روابط بین ملت» 4«گزینه  -53

هـا را   گیـري  هـا و جبهـه   بندي صف کردند. رسول خدا (ص) این پادشاهان معموال روابط خود با دیگران را بیشتر بر اساس منافع مادي تنظیم می

  )(پایه دوازدهم ـ درس دهم)آقاصالح(گیري)  مردود اعالم کرد.(نه هر جبهه

، به منظور پیشگیري از خطرات هشدارهایی داده اسـت  استگر حقیقی مردم و خواهان سعادت آنان  خداوند نصحیتاز آنجایی که ـ » 2«گزینه  -54

کند نه دوست داشتن یا نداشتن مـردم.   را بشناسند. در این راستا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه میتا مردم قبل از گرفتار شدن، آن خطرات 

دارید و آن براي شما بد اسـت و   دارید و آن براي شما خوب است و بسا چیزي را دوست می و بسا چیزي را خوش نمی«... فرماید:  قرآن کریم می

  )نهم) (پایه دوازدهم ـ درس حآقاصال( » دانید. داند و شما نمی خدا می

  :ـ موارد درست» 3«گزینه  -55

  جایز هاي مذهبی و ملی شرکت در جشن»: ب«

  مستحب و در مواردي واجب کفاییهاي اینترنتی به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی ایجاد پایگاه»: پ«

  :موارد نادرست

  واجب کفاییهاي سینمایی به منظور گسترش فرهنگ اسالمی توزیع و تبلیغ فیلم تولید،»: ت«

  )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  جایزهاي فرهنگی استفاده از آالت موسیقی براي اجراي برنامه»: الف«

قل هـل  «رساند  رد و دانش را میی را شکست که این معیار توجه به خگرای (ص) سد جاهلیت و خرافه هاي دائمی رسول خدا ـ تشویق» 2«گزینه  -56

رسول خدا (ص) با گفتار و رفتار خویش انقالبی عظیم در جایگاه خانواده و زن  »یعلمون انما یتذکر اولوا االلباب. یستوي الذین یعلمون و الذین ال

  » ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون حمۀو ر دةو من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مو«پدید آورد. 

  )دهم(آقاصالح) (پایه دوازدهم ـ درس 

خارجی سبب وابستگی شود واجب است از خرید آن خودداري گردد. مجموعه افراد جامعه بایـد بـا پیـروي از    ـ اگر مصرف کاالهاي » 2«گزینه  -57

  )نهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  ازمنکر روابط اقتصادي را سالم نگه دارند. معروف و نهی پیامبر اکرم (ص) و امربه
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دهد. بـه همـین    وشو می کند و آن را شست هاست. توبه گناهان را از قلب خارج می ـ گناه، آلودگی است و توبه، پاك شدن از آلودگی» 3«گزینه  -58

 »التوبۀ تطهر القلوب و تغسل الذنوب«فرمایند:  گویند: امام علی (ع) در این باره می جهت این عمل را پیرایش یا تخلیه می

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( مام علی (ع).از پیامبر (ص) است نه ا» التائب من الذنب کمن ال ذنب له«دقت شود که روایت 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتـاب و المیـزان   «ـ این فرمایش رسول خدا (ص) بیانگر معیار عدالت محوري است که آیه » 4«گزینه  - 59

  )دهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  آن است. بیانگر» لیقوم الناس بالقسط

هر گونـه نگرانـی نسـبت بـه     » اسس بنیانه علی تقوي من اهللا و رضوان«ـ مطابق با این آیه تکیه بر خداوند و اعتماد به دستورات او   »3«گزینه  -60

 ها: سایر گزینهبررسی  برد. آینده را از بین می

  هاي غیر قابل توصیف  اشاره نشده است. در این آیه به نعمت»: 1«گزینه 

  اند، ظالم هستند نه کافر خود را بر لبه پرتگاه بنا کردهکسانی که زندگی »: 2«گزینه 

  )نهم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( فرو افتادن در آتش دوزخ تابع و معلول (نه متبوع) زندگی بر لبه پرتگاه است.»: 4«گزینه 

مل را از نو آغاز کند و زندگی را از سر گیرد. البتـه آگـاه   مؤمن باید، بعد از توبه کردن، ع« ـ امام باقر (ع) به یکی از یاران خود فرمود:» 3«گزینه  -61

  »مراقب باش مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس نکنی.«در انتها امام به او گفت: » باش که این امتیاز فقط براي اهل ایمان است.

  (ناصري)(پایه دوازدهم ـ درس هشتم)

را کـه یکـی از بـاالترین    » فردوس« ي خداوند هستند و  هاي زیبا اینان وارث وعده:«فرماید ـ در سوره مؤمنون در مورد این افراد می» 4«گزینه  -62

  (ناصري)(پایه دوازدهم ـ درس هفتم) برند. مراحل بهشت است، براي ابد به ارث می

فامـا  «ر عبـارت  ـ گام اول براي حرکت به سمت رشد و کمال، اندیشه و تفکر است. گام دوم کسب کماالت و مدارج معنوي اسـت. د » 3«گزینه  -63

یهدیهم الیه صراطاً مستقیماً: ایشان «خوانیم  است. در ادامه آیه می» اعتصموا به«و گام دوم » آمنوا باهللا«گام اول » الذین آمنوا باهللا و اعتصموا به

  (ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم) »را به سوي خود به راهی راست هدایت کند.

  کند. کننده در او اثر نمی  است که قلب انسان نسبت به حق تسلیم نیست، تا آنجا که نصیحت هیچ نصیحتـ قساوت قلب حالتی » 3«گزینه  -64

  دهد. آنان را توضیح می وضعکند و با مثالی  قرآن کریم به گناهکاران خطاب می

هـا آب   شکافد و از بعضـی از آن  می ها جویباران تر از سنگ: زیرا که از بعضی سنگ هایتان پس از آن سخت شد، همانند سنگ یا سخت پس دل«

  )(پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح(» افتد. ها از عظمت و خشیت خداوند فرو می آید. و برخی از آن بیرون می

  پذیري و حاکمیت والیت خدا است. والیت ـ بناي نظام اجتماعی بر پایه دستورات الهی» 1«گزینه  -65

  )دهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  عدالت محوري ن امکان رشد براي همگانفراهم بود

: سـپس سرنوشـت آنـان کـه     یستَهزِئونَ بِها وکانوا اللَّه بِآیات کَذَّبوا أَنالَّذینَ أَساءوا السوأى  ثُم کانَ عاقبۀُ« فرماید: ـ قرآن کریم می» 3«گزینه  -66

اگر انسان هنگامی کـه اولـین گنـاه را    » ها را به باد تمسخر گرفتند. هاي خدا را تکذیب کردند و آن نشانه گناه شدند چنین شد که نشانهمرتکب 

  کند. جوید و دوري می شود، شخصیت آلوده و وحشتناك فرداي خود را ببیند، به شدت از آن بیزاري می مرتکب می

  )(پایه دوازدهم ـ درس هفتم)آقاصالح(

هاي دنیاي کنـونی ضـرورت یابـد، فـراهم کـردن       بندوباري هاي ورزشی براي دور شدن افراد جامعه از فساد و بی ـ اگر ورزش و بازي» 4«گزینه  -67

  نماید. (مستحب است.) مند می جمعی انسان را از پاداش اخروي بهره هاي دسته ها و ورزش قدم شدن در بازي پیش امکانات آن واجب کفایی است.

  )نهمصري) (پایه دوازدهم ـ درس (نا 

ـ  وي گناه میبه س» گناه کن و بعد توبه کن«ـ شیطان ابتدا انسان را با این وعده که » 3«گزینه  - 68 وده شـد از رحمـت الهـی    کشاند و وقتی که او آل

  در حالی که: ست.ام پذیرفته نی گوید که کار از کار گذشته است و دیگر توبه در این حالت انسان به خود می سازد. مأیوسش می

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( »پرستی بازآ بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ / گر کافر و گبر و بت«

حق خداوند حق اطاعت و بندگی اوست یعنی انسان   ترین توبه، جبران حقوق الهی و حقوق مردم است. مهم یـ یکی از مراحل تکمیل» 2«گزینه  -69

کار تالش خود را کرده و  را به تدریج قضا کند. البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببیند که شخص توبههاي ترك شده  عبادت

  )هشتم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس  کند. نتوانسته همه گناهان را جران کند بقیه موارد را خود جبران نموده و او را عفو می

  آمده است. » ان اهللا یحب التوابین و یحب المتطهرین«شود. توبه از گناهان در آیه  از گناهان آغاز می ـ تزکیه نفس با توبه» 3«گزینه  -70

  )نهمو  هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح(

مـورد  در قـرآن  » نیست تا رستگار شـوید  اهللامعبودي جز «اي مردم بگویید : «گفت در ابتداي دعوت به مردم میـ رسول اکرم (ص) » 1«گزینه  -71

 ...»من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون «... فرماید:   معیار توحید و یکتاپرستی می

  )دهم(ناصري) (پایه دوازدهم ـ درس 

نجام دهد خداوند گناهان آنان را به حسـنات تبـدیل   کسی که باز گردد (توبه کند) و ایمان آورد و عمل صالح ا«فرماید:  ـ خداوند می» 4«گزینه  - 72

  )هشتم) (پایه دوازدهم ـ درس آقاصالح( »کند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. می

»: و ال تقربو الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیالً«خوانیم:  ـ رایج شدن زنا بازگشتی به دوران جاهلیت است. در قرآن کریم درباره زنا می» 3«گزینه  -73

  )نهمدرس  ـ(ناصري) (پایه دوازدهم  لی بسیار زشت و راهی ناپسند است.به زنا  نزدیک نشوید قطعاً آن عم
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به سوي تمدن اسالمی را آغـاز  هاي یک جامعه دینی را بنا نهاد و حرکت  ـ رسول خدا (ص) با هجرت به مدینه و کمک یاران خود پایه» 3«گزینه  -74

  )دهمدرس ـ پایه دوازدهم ) (آقاصالح( کرد.

دهم که حتی فکـر زنـا    عمران به شما دستور داد که زنا نکنید اما من به شما فرمان می بن موسی« ـ حضرت عیسی (ع) به حواریون خود فرمود:» 4«گزینه  - 75

 (ناصري)(پایه دوازدهمـ  درس هفتم)» هامن کَثُرَ فکرُه فی المعاصی دعته إلَی«فرماید ي فکر گناه می امام علی(ع) درباره» را نیز به خاطر نیاورید.

  زبان انگلیسی  

  ـ » 4«گزینه  -76

  آمدم.  داشتم، براي دیدنت می الف: اگر آدرس تو را می

  ب: اوه، حق با توست. تو آدرسم را نداري.  

این است کـه در حـال حاضـر     داشتم مقصود او گوید اگر آدرس تو را می توضیح: شرطی نوع دوم به حال غیرواقعی اشاره دارد. وقتی نفر اول می

   درس دوم ـ گرامر)پایه دوازدهم ـ (معتمدي) (را انتخاب کنیم. » 4«آدرست را ندارم. پس باید گزینه 

  ـ وقتی به مهمانی رسیدم، سایر مهمانان همگی قبالً شامشان را خورده بودند.  » 1«گزینه  -77

(رسیدن) یک فعـل الزم   arriveنادرست است. فعل » 2«شود. پس گزینه  به زمان گذشته مربوط می (had eaten)توضیح: زمان گذشته کامل 

شود  دار محسوب نمی گیرد و عملی ادامه هم نادرست است. رسیدن به جایی در یک لحظه صورت می» 4«است و حالت مجهول ندارد پس گزینه 

  ) درس سوم ـ گرامر پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (را انتخاب کنیم. » 1«پس باید گزینه 

  ـ تو باید پی ببري که چقدر باید به آن کارگران بابت رنگ زدن آپارتمانت بپردازي. » 1«گزینه  -78

شده است  sthکند و در واقع جایگزین  از مبلغ سؤال می how much. در این جمله (pay sb sth)باشد  داراي دو مفعول می payتوضیح: فعل 

]به صورت how muchپس ساختار جمله بعد از  pay sb]    اعل ف     یعنی)you must pay those workersفاقـد  » 3«آیـد. گزینـه    ) می

هم نادرست است چون زمانی که فاعل در ابتداي جمله بیاید فعل آن نباید به فـرم  » 2«باشد پس نادرست است. گزینه  ) میyouفاعل (در اینجا 

به انتهاي آن اضافه شود چون زمانی که جمله با مفعول مستقیم مجهـول   toاضافه  شود که حرف در صورتی صحیح می» 4«مجهول باشد. گزینه 

  رود. مثال:  کار می ) بهfor(یا  toشود بین فعل و مفعول غیرمستقیم حرف اضافه  می

the workers.  toYou must pay the workers some money. Some money must be paid   

  بیاوریم:  some money ،how muchحال فرض کنید به جاي 

the workers? toHow much must be paid  
  درس سوم ـ گرامر)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (

  ؟ترسید میـ آیا چشم براه سالخوردگی هستید یا این که از ضعف جسمانی، زوال حافظه و وابستگی به دیگران » 3«گزینه  - 79

  ) تقاضا کردن4  ترسیدن از )3  ) جایگزین کردن2  ) تجدید کردن، تمدید کردن1

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

  براي گذرنامه همه مدارکت را به دقت آماده کنی.  درخواست دادنـ تو باید قبل از » 4«گزینه  -80

  ) درخواست دادن  4  ) تأمین کردن3  ) دریافت کردن2  ) تحویل دادن1

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

  .کاهش دهدـ رضا بیمار است و دکتر به او توصیه کرده است که میزان چربی را در غذایش » 3«گزینه  -81

  ) نابود کردن4  ) کاهش دادن3  ) آماده کردن / شدن2  ) نادیده گرفتن1

  درس سوم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ) (94(سراسري تجربی ـ 

  جود در این کالج نفع خواهند برد. از طیف گسترده امکانات مو جامعهـ کل » 2«گزینه  -82

1زیست ) محیط، محیط4  ) کاربرد، درخواست3  ) جامعه، اجتماع2  ) محیط، جو  

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

  مخصوصاً در زمینه دارو و پوشاك را به همه نیازمندان داده است.  کمکـ سازمان خیریه وعده » 2«گزینه  -83

  ) مسئله، موضوع4  ) سرنخ، نشانه3  ) کمک2  ) اقدام، عمل  1

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

  ها قدرت عضالنی بیشتري دارند.   به این دلیل که آن عمدتاًدوند،  تر از زنان می ـ مردان معموالً سریع» 3«گزینه  - 84

  ) فورا4ً  ) عمدتا3ً  اي ) بطور غیرمنتظره2  ) لزوما1ً

  درس دوم ـ واژگان)  دهم ـپایه دواز(معتمدي) (

  استثنایی تولید نمایند. جذر و مدهايکنند تا  ـ هنگامی که خورشید و ماه در یک امتداد قرار دارند، با هم کار می» 4«گزینه  -85

  ) جذر و مدها4  ) سوختها3  ها ) حاشیه2  ) منابع1

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

  بندي شده است.  ماده مخدر در هستی طبقه اعتیادآورترینآور است و به عنوان  در سیگار به شدت زیانـ نیکوتین موجود » 1«گزینه  - 86

  ) قابل حمل4  )گوارشی3  ) منفعل2  ) اعتیادآور1

  درس دوم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(معتمدي) (
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  جراحت جدي در حوادث رانندگی را کاهش خواهد داد.   تمالاحـ افراد کمی با این واقعیت مخالف هستند که استفاده از کمربند ایمنی » 1«گزینه  - 87

  ) تجارت 4  ) مؤلفه 3  ) معلولیت2  ) احتمال  1

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

  ترجمه کلوزتست:

صـدا مخصـوص سـاخته     بجـاذ هایی از جنس مـواد   . دیوارها و سقف آزمایشگاه که با بلوكیافتها  در آزمایشگاه توان تنها میسکوت کامل را 

یا پنبه بـه ضـخامت شـش فـوت      پرهایی از جنس  هاي البراتوار را الیه پوش اند، بیش از سه فوت ضخامت دارند و این درحالی است که کف شده

نی را مـورد  ماننـد و مـواد گونـاگو    باشد، با این حال دانشمندان در چنین مکانی می دردناكتواند بسیار  دهند. سکوت آزمایشگاه می تشکیل می

  (معتمدي) . اند پدید آمدهتر و کم هیاهوتر  دهند که به منظور بدل ساختن دنیا به مکانی آرام آزمایش قرار می

 only، »4«شـود. در گزینـه    کند بلکه پیدا می چون سکوت پیدا نمی») 4«و » 2«هاي  ـ توضیح: جمله داده شده مجهول است (گزینه» 2«گزینه  -88

  (کلوزتست) . foundبیاید یا بعد از  isنرفته است. یا باید بعد از  کار در محل درستی به

  ـ » 4«گزینه  -89

  ) جذب کردن4  ) مصرف کردن  3  ) تقاضا کردن 2  ) تبدیل کردن1

  (کلوزتست) 

  ـ » 4«گزینه  - 90

  ) پر4  ) ریسمان3  سنگ ) زغال2  ) مفصل1

  (کلوزتست) 

  ـ » 1«گزینه  -91

  ی) جادوی4  ) تدریجی3  ) شیمیایی2  ) دردناك1

  (کلوزتست) 

  ـ » 3«گزینه  -92

  ) جایگزین کردن4  ) پدید آوردن، توسعه دادن3  ) زیرنظر گرفتن2  ) تمدید کردن1

  (کلوزتست) 

  : 1ترجمه متن 

هایی که به انقـالب   ترین نویسنده و متفکري است که در قرن هجدهم و طی سال ) بزرگ1694ـ   1778» (فرانسوا ماري آروئه«ولتر اسم مستعار 

کرد. او عمري طوالنی داشت و هرگز از نوشتن درباره حـق آزاد بـودن و آزاد اندیشـیدن     ) منجر گردید در فرانسه زندگی می1789ـ 99فرانسه (

کرد. او همچنین به کلیسا که به تصور او آزادي عقیده را مجـاز   یک فرد دست برنداشت. او به دولت به خاطر ظلم کردن به زندگی افراد حمله می

ساخت و کمک کرد تا راه براي انقـالب فرانسـه    کرد خاطر نشان می اي را که در آن زندگی می هاي جامعه شد. او تمام ضعف ور می ملهشمرد ح نمی

بیـات  هموار شود. فرانسوا ماري آروئه در پاریس به دنیا آمد. او در کالج یسوعی لوس لگراند در پاریس حضور یافت و در آنجا عشق ورزیدن به اد

نوشت دردسر داشت.  ها مطلب می کرد و درباره آن را فرا گرفت. او طرفدار انجمن پاریسین شد اما همیشه با افراد مقتدري که مسخره میو تئاتر 

 1718نام ادیـپ در سـال    اش به نامه زندانی شد. او به دنبال موفقیت اولین نمایش» باستیل«سالگی از پاریس تبعید گردید و سپس در  24قبل از 

دید که در آن نسـبت   اي را می او به عنوان یک تبعیدي در انگلستان زندگی کرد. او جامعه 1729تا  1726ولتر را براي خودش برگزید. از سال نام 

  به آنچه او در فرانسه دیده بود، آزادي بسیار بیشتر و تحمل بسیار بیشتر براي نظرها و عقاید دیگران وجود داشت. 

را که نقطه عطفی در تاریخ تفکر بـود  » هاي فلسفی نامه« 1734اش را متوجه تاریخ و فلسفه کرد و در سال  گشت، عالقهوقتی ولتر به فرانسه باز

منتشر کرد. این اثر صریح چنان آشوبی به راه انداخت که او بار دیگر با مقامات سیاسی و مذهبی مشکل پیدا کـرد و بـه کـاخ ییالقـی یکـی از      

کـرد،   کـه مطالعـه مـی    سال با مادام دوشاتله زندگی کـرد درحـالی   15منطقه شامپاین فرار کرد. در آنجا به مدت  واقع در» سیره«دوستانش در 

    )90(سراسري هنر ـ کرد.  نوشت و هر از گاهی در اروپا سفر می می

  زندگی و آثار ولتر ـ بهترین عنوان براي متن چیست؟» 2«گزینه  - 93

  ) ظهور یک انقالب1

  ولتر ) زندگی سیاسی دشوار3

  هاي ولتر بر فرانسه و انگلستان ) تأثیرات ایده4

  (درك مطلب) 

  او انقالب فرانسه را تجربه کرد. یک از موارد زیر درباره ولتر صحیح نیست؟ ـ کدام» 3«گزینه  -94

  اش فوت کرد. ) او در دهه هشتاد سالگی1

  ) او با دولت زمان خود مخالف بود.2

  داد.   اهمیت می زیست اي که در آن می ) او به جامعه4

  (درك مطلب)
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  آن اثر در اوایل قرن هجدهم نوشته شد.ـ کدام مورد درباره اولین اثرش براي تئاتر صحیح است؟ » 1«گزینه  - 95

  اي بود که مورد استقبال مردم قرار نگرفت.  نامه ) آن اثر نمایش2

  نام باستیل نوشته شد.  ) آن اثر در جایی به3

  مقتدر آن اثر در هیچ تئاتري به روي صحنه نرفت. ) به دلیل نفوذ برخی افراد 4

  (درك مطلب)

  اشاره دارد.  مردمدر سطر سیزدهم به  othersـ کلمه » 1«گزینه  -96

  ) آزادي و تحمل 4  ) جوامع3  ) نظرها2

  (درك مطلب)

  : 2ترجمه متن 

ساعت در روز  18و  17خوابند ـ یک نوزاد بین   همه می میزان خواب با توجه به سن و حتی بین افراد مختلف خیلی تفاوت دارد. نوزادان بیشتر از

و  REMکند. هر دو نوع خـواب   هاي حرکت چشم در طول خواب) سپري می (مدت زمان REMخوابد و تقریباً نیمی از این زمان را در خواب  می

NREM درصد  20خوابند و حدود  ساعت در روز می 12و  10ها بین  سالگی، بچه 5یابند و تا  (حرکات غیرسریع چشم) با باال رفتن سن کاهش می

رسد که یک شخص بالغ جوان معمولی براي داشتن عملکرد خوب در طول ساعات بیـداري   گذرانند. به نظر می می REMاز آن زمان را در خواب 

 9که سایر افراد بـه بـیش از    درحالی خوابند ساعت در شب می 7یا  6ساعت خواب در هر شب نیاز دارد. با این حال، برخی افراد تنها  8به حدود 

گذراننـد و خوابشـان    مـی  NREMشان در رفته است. سالمندان وقت کمتري را در خـواب عمیـق    ساعت نیاز دارند تا احساس کنند خستگی

  شود.   تر قطع می راحت

رشدش به هنگام تولد بستگی دارد. به نظـر  اندازه جانور و سطح  کند و این امر به همچنین در میان حیوانات مختلف فرق می REMمیزان خواب 

سـپري   REMگذارد ـ حیوانات کوچک عموماً زمان بیشتري را در خـواب    کند تأثیر می رسد که اندازه یک جانور بر نوع خوابی که تجربه می می

بت کنند و یا براي کمک بـه خودشـان   شوند که قادر نیستند از خودشان مراق کنند. حیواناتی مانند ساریق و انسان که در شرایطی متولد می می

توانند شکار کنند، غـذا بخورنـد، خـود را گـرم نگـه دارنـد و از        کاري انجام دهند، نسبت به حیواناتی مانند اسب که مدت کمی پس از تولد می

هایی که نسبتاً نارس به دنیا  رسند، آن بیشتري دارند. حتی زمانی که حیوانات به سن بلوغ می REMخودشان دفاع کنند؛ به عنوان نوزاد خواب 

  کنند.  سپري می REMآیند نسبت به جانورانی که هنگام تولد رشد یافته هستند همچنان مدت بیشتري را در خواب  می

  )90(سراسري خارج از کشور ـ 

  ساعت 5/8حدود برد؟  به سر می REMـ یک نوزاد تازه متولد شده چه مدتی در خواب » 3«گزینه  - 97

  ) نصف روز1

  ساعت 6حدود  )2

  ساعت  18و  17) بین 4

  (درك مطلب)

  ساعت متغیر است. 9تا  6بین جویان کالج احتماالً نیاز دارند  ـ طبق متن، تعداد ساعات خوابی که دانش» 3«گزینه  -98

  ساعت است 8) دقیقاً 1

  ساعت یا بیشتر است 8) 2

  دهند بستگی دارد ) به کارهایی که انجام می4

  (درك مطلب)

  هستند.   سالمندانشوند  هایی که در طول خوابشان احتماالً بیشتر بیدار می کند که آن ـ این متن بیان می »4«گزینه  -99

  ساله 5هاي  ) بچه1

  ) بزرگساالن2

  ) نوزادان  3

  (درك مطلب)

  در حیوانات REMعوامل تأثیرگذار بر خواب کند؟  عمدتاً درباره چه موضوعی بحث می 3ـ پاراگراف » 1«گزینه  - 100

  ها و حیوانات یسه میان خواب انسان) مقا2

  ) تأثیر اندازه یک حیوان بر الگوهاي خوابش  3

   REMها هنگام تولد و میزان خواب  ) ارتباط میان سطح رشد حیوانات و انسان4

  (درك مطلب)
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  سازي و دنباله) (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس اول ـ مدل

nجمله اول یک دنباله حسابی از رابطه nـ مجموع » 3«گزینه  -102
n

S ( a (n )d)  12 1
2

  آید: دست می به 
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n
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d

a ?




 
                 


 

1 1 1 1 1
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  هاي حسابی)  یه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله(اکبري) (پا

  باشد: می 3ـ دنباله داده شده یک دنباله حسابی با اختالف مشترك » 2«گزینه  - 103

, , , ( ) ( )              12 9 6 9 12 9 12 3 6 9 ا  3 ی     

naام یک دنباله حسابی از رابطه nجمله  a (n )d  1   آید: دست می به 1

a  1 12   

a ( )( ) a            19 1912 19 1 3 12 18 3 12 54 42   

  هاي حسابی)  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل دوم ـ درس دوم ـ دنباله

nم دنباله هندسی از رابطها n ـ جمله» 3«گزینه  -104
na a r  1

  جمله اول است.  a1ت مشترك وسبن rآید که  دست می به 1

a a a r ( )   4
5 5 110 10 1   

a a a r ( )   6
7 7 140 40 2   

  کنیم: ) تقسیم می2) را بر (1رابطه (

a r
r r

a r r
       

4
1 2

6 2
1

10 1 1
4 2

40 4
   

rاست فقط یچون دنباله افزایش    (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی)قابل قبول است.  2

جملـه اول یـک دنبالـه     nاست. مجموع  3شویم که این دنباله یک دنباله هندسی با نسبت مشترك گشتی متوجه میـ از رابطه باز» 1«گزینه  - 105

هندسی از رابطه
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 باشد.  نسبت مشترك می rجمله اول و  aآید که  دست می به 
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  پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس اول ـ دنباله هندسی) (اکبري) (  

 ـ » 2«گزینه  -106

( ) ( ) ( ) ( )

   
        

1 1 1 1
2 4 1 1 22 4 2 4 1

9 81 3 3 3 3 3
9

   

  ایم:  مقابل استفاده کرده وابطاز ر

m n mn m n m n(a ) a a .a a     

  ام و توان گویا)  n(اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه 
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x x x( ) ( ) ( ) ( ) ( )          


1 12 2
1 22 2

2 2

64 49 7 1 8 7 7 1 8 7
3

9 36 48 3 6 8 3 33 6 6


7

6 8
    

x x( ) ( ) ( ) x x         2 2 18 3 8 8 1
2 1

3 8 3 3 2
  

  ام و توان گویا) n(اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه 

  ـ » 3«گزینه  -108

( ) ( )              4 5 555243 3 81 3 3 3 243 3 3   

  ام و توان گویا)  n(اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه 
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1 1 1 1 1 1 1 1
1 12 2 3 3 2 2 3 35 3 75 5 40 5 3 25 3 5 8 5   

[  

1
1 25 3

 

 

1 1

2 225 3 ] [ ( )



  

1 1 1
33 3 35 2 5 ]


    

1 1 50 49
2

25 25 25
  

A A ( A)       

1

249 49 7

25 25 5
   

  ام و توان گویا)  n(اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه 

mـ با استفاده از رابطه» 3«گزینه  -110 n mn(a ) a  :داریم  

( )

( )


    

1 5 5 5
5 1 4

2 2 4 4
4 4 4

1 1 1
28 8 4

3 3 3
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که از رابطه
m

m n
n

a
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a

 (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه ایم.  استفاده کردهn (ام و توان گویا   

  داریم:  aام عددي مانند  nـ درباره ریشه » 1«گزینه  -111
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د    ر ف  ام ریشــه 

ــدارد زوج  ریشه ن

د    ر ف  ام ریشــه 
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  ام و توان گویا)  n(اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه 

فاده از رابطهـ با است» 2«گزینه  -112

m
n mna a :داریم 

    
  

  

4 2 4 2
3 4 3 3 3 3 37 6 36 7 6 6 7 6 6 7
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1 3
2

32 2
1

2

6 6 6 216
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mکه از رابطه n m na .a a  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس دوم ـ ریشه ایم.  نیز استفاده کردهn(ام و توان گویا   

xyـ در تابع نمایی» 4«گزینه  -113 a اگرa  1  باشد وقتیx شود مقدار  بزرگ میy شود و براي  کم میxتـر از صـفر بـا کـاهش      هاي کوچک

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی)یابد.  به سرعت افزایش می yمقدار  xمقدار 

  ، صفر قرار دهیم:xا باید به جاي هyـ براي یافتن نقطه برخورد منحنی با محور » 1«گزینه  - 114

xxy y ( , )


    5 5 1 ــه1  نقط
     

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی) 
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xyـ در تابع نمایی» 2«گزینه  -115 a :داریم  

a , a  1   

  قابل قبول است: » 2«بنابراین فقط گزینه 

xm y  5 4                                               xm y  2 1  

     xm y ( )   
1 1

2 2
                                            xm y  1   

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی) 

  کند. بنابراین هیچ تابع نمایی داراي برد صفر نخواهد بود.  ها را قطع نمیxـ نمودار تابع نمایی محور » 4«نه گزی - 116

f fD , R R : x  R   

  هست در نتیجه نمودار حالت افزایشی دارد و به شکل زیر است: 1عددي بزرگتر از  3چون

  
  دهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی) (اکبري) (پایه دواز

  باید صفر باشد: xنمایی است پس ضریب  fـ چون تابع » 1«گزینه  -117

x x xa a g(x) ( a) g(x) ( ) g( )            31 1 3 3 1 2 3 2 8   

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی) 

xyـ در تابع نمایی» 3«گزینه  -118 a اگرa  شـود در   ها نیـز زیـاد مـی   yها، xزیاد شدن  باشد نمودار حالت افزایشی دارد به این صورت که با 1

  نتیجه شکل نمودار به صورت زیر است: 

  
a،»3«فقط گزینه     است. 1

  (اکبري) (پایه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی) 

tfکلی رشد نمایی به صورتمعادله ـ » 2«گزینه  -119 (t) c( r) 1  است که در آنf(t)  ،بیانگر مقدار نهاییc  ،بیانگر مقدار اولیهr    بیـانگر میـزان

  بیانگر زمان است. tرشد و 

fمیلیون نفر       (t) 9          میلیون نفر
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r
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ــر  ــون نف 6 میلی

20 1
1 6

6 1 6 8 64100 5
5 5

 سال   2

   

  ازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی)(اکبري) (پایه دو

tf، به فرمکلی زوال نماییـ معادله » 4«گزینه  -120 (t) c( r) 1  است. که در آنf(t)  ،بیانگر مقدار نهاییc  ،بیانگر مقدار اولیهr    میـزان نـزول وt 

  بیانگر زمان است.

fمیلیون نفر  (t) ( ) ( ) ( )     3 3 35 1 19 8
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( ) / f (t)    3 1
19 6859 68 59 68

100000
   

 ه دوازدهم ـ فصل سوم ـ درس سوم ـ تابع نمایی) (اکبري) (پای

  علوم و فنون ادبی

هایی نیز متأثر از ادبیات جهان بود به حیـات خـویش ادامـه     اي از ادبیات هم بعد از انقالب به همان روال گذشته که در زمینه ـ شاخه» 2«گزینه  -121

   دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیات) پایه) (عنبران مژده( آبادي. دولتدادند، مانند: هوشنگ ابتهاج، حسین منزوي، علی محمد افغانی، محمود 

  دهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیات) دواز پایه) (عنبران مژده(اول بود.  ةدورـ درخشش نیما و جدال بر سر شعر کهنه و نو از رویدادهاي » 4«گزینه  -122

  :ها سایر گزینهبررسی  ـ این گزینه درست است.» 4«گزینه  -123

  پروین اعتصامی در قطعات خود به انوري و سنایی توجه دارد.»: 1«ینه گز

  تثبیت شد. 1316در سال » ققنوس«جریان نوگرایی شعر نیما با سرایش »: 2«گزینه 

 رواج یافت. سوم ةمرداد و در دور 28از وقایع  ولیسم اجتماعی یا شعر نو فارسی پسجریان سمب»: 3«گزینه 

   )زدهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیاتدوا پایه) (عنبران مژده(
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است؛ همچنین موضوع شعر محدود نیست و بسیار تنوع دارد و شـاعر بـراي انتخـاب    کم ـ مدح و ذم و هجو در شعر این دوره بسیار » 1«گزینه  -124

  ) شناسی سبکـ دهم دوازدهم ـ درس  پایه) (عنبران مژده(موضوع آزاد است. 

 خراسانی در شعر این دوره مربوط به ویژگی سطح ادبی شعر است.ـ تقلید از سبک عراقی و » 1«گزینه  -125

  )شناسی دوازدهم ـ درس دهم ـ سبک پایه) (عنبران مژده(

 از محورهاي فعالیت سید مهدي شجاعی.» د«و » ج«از محورهاي فعالیت محمدرضا سرشار هستند و موارد » ب«و » الف«ـ موارد » 3«گزینه  -126

  )ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیاتدوازدهم  پایه) (عنبران مژده(

  دهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیات) دواز پایه) (عنبران مژده(ـ مالقات در شب آفتابی اثر علی مؤذنی است. » 2«گزینه  -127

  و صورت سؤال:» 4«ـ آثار گزینه » 4«گزینه  -128

زده:  گرمارودي / دید و بازدید و ارزیابی شتابسبز و خواب ارغوانی: سیدعلی موسوي صداي پور /  هاي ناگهان و تنفس صبح: قیصر امین آینه

  زاده؛ بررسی سایر آثار: آب نامه و تلخ و شیرین: محمدعلی جمال جالل آل احمد / راه

پور / اگه بابا بمیره و مهاجر کوچک: محمدرضا سرشار / مدیر مدرسه و زیارت: جالل آل احمد / یکی  طوفان در پرانتز و ظهر روز دهم: قیصر امین

  یکی نبود: محمدعلی جمالزاده / بره گمشده راعی: هوشنگ گلشیري / از این ستاره تا آن ستاره و از آسمان سبز: سلمان هراتی ،بود

  )دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاریخ ادبیات پایه) (عنبران مژده(

  ـ تقطیع بیت بین صرت است:» 2«گزینه  -129

ب  خو  ك  یی  ت  تا  ف  زا  ري  ت  دا  خُ  ر  کشُ  ب  

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  بررسی سایر ادبیات:

  »:1«گزینه 

م  گر  گا  شِ  پی  بِ  شَد  با  نَ  ز  وا  ج  لَت  بو  قَ  ه  

  ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ  

  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  »:3«گزینه 

  دل  گ  سن  نِ  تا  ب  رِ  مه  رم  و  پر  ز  نا  بِ  د  چن

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:4«گزینه 

  هوش  ت  قَ  طا  ز  را  قَ  من  دز  بر  بِ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ      ـ  

  فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن

  )دوازدهم ـ درس هشتم ـ وزن شعر پایه) (عنبران مژده(

  ـ وزن بیت بدین صورت است:» 4«گزینه  - 130

  تَم  مس  ت  ي  نا  من  ت  کَز  تم  رس  پ  رت  صو  آن  نَ  من

  ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  (تکرار چهار بار فاعالتن)

  بررسی سایر ابیات:

  »:1«گزینه 

  تن  ش  یخ  ي  پا  ب  دتَ  دف  من  ك  در  تا  ود  ر  می

  ـ    ـ    ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن

  (بحر رمل مثمن محذوف)

  »:2«گزینه 

  تَن  گُف  خُن  س  در  دي  دي  بِ  نری  شی  تَر  نَ  ري  شی  بِ  لَ

  
  

    ـ  ـ
    ـ  ـ  ـ

    ـ  ـ  ـ
  ـ  ـ  ـ

  (تکرار چهار مفاعیلن: بحر هزج مثمن سالم)
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  »:3«گزینه 

ن  را  بیا  فَر  د  ر  ش  دتا  خ  قَز  ع  

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن

  ) وزن شعرـ یازدهم دوازدهم ـ درس  پایه) (عنبران مژده((بحر متقارب مثمن محذوف) 

  ـ تقطیع شعر نیمایی صورت سؤال بدین شکل است:» 2«ه گزین -131

  نی  طا  شی  نَد  ك  ك  ري  گو  چ  رِ  تی  بِ  ش  در

  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ      ـ

  لن فع  فعالتن  فعالتن  فاعالتن

  

  را  یش  سا  لَف  د  مِ  دا  ران  د  ون

  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ      ـ

  لن فع  فعالتن  فاعالتن

  

س  دا  هـَ  ده  ت  فا  ص  

    ـ  ـ      ـ  

  فعلن  فعالتن

   )دوازدهم ـ درس یازدهم ـ وزن در شعر نیمایی پایه) (عنبران مژده(

  متقارب مثمن است:» 1«ـ وزن بیت » 1«گزینه  -132

ر  ت  سنَ  می  اَ  هی  وا  گدر  ب  ن  دم  

  ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  ـ    ـ  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن

  ها: بررسی سایر گزینه

  »:2«گزینه 

  ده  بِ  دي  بن  دل  بِ  ري  دا  لی  د  گَر

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  فاعلن  فاعالتُن  فاعالتن

  (بحر رمل مسدس)

  »:3«گزینه 

  رد  ذَ  بگ  جِد  مس  شِ  پی  در  نَم  ص  کان  را  سا  ر  پا  هر

  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ

  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن

  (بحر رجز مثمن)

  »:4«گزینه 

  یی  گو  ز  با  جان  آن  شِ  پی  تَم  ذَش  گ  سر  یت  کا  حِ  یِک

  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

  دوازدهم ـ درس یازدهم ـ وزن شعر) پایه) (عنبران مژده( (تکرار چهار فاعالتن: بحر رمل مثمن)

  ـ تقطیع بیت:» 2«گزینه  - 133

  لیل  د  را  یو  وِ  ك  نی  خاه  ك  نی  را  ت  ك  هر

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  دیم  نَ  را  تو  م  دا  نَ  گال  س  بد  را  ت  ك  هر

  ـ    ـ  ـ    ـ    ـ    ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفاعلن  فاعلن  مفتعلن

  :بررسی سایر ابیات .)شودتبدیل مفتعلن مفاعلن به شوند تا وزن  جا می (در مصراع دوم هجاهاي هشتم و نهم جابه
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  »:1«گزینه 

  نَم  ك  خُد  بِ  ظَر  نَ  ز  با  رم  گ  بِن  ك  مت  د  م  آ

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  ري  ظَ  من  ف  طی  لَ  ك  سب  ظَر  نَ  ود  ش  می  نِ  ر  یس

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:3«گزینه 

  مار  قُ  در  ران  م  قَ  با  مام  ت  لَت  ما  ك  وِ  دا

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  رم  هـِ  در  مان  ر  هـِ  از  زون  ف  یت  قا  ب  نِ  حص

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  شیده باشد.)شود، هر چند هجاي کوتاه یا ک ها، هجاي بلند محسوب می (نکته: پایان نیم مصراع

  »:4«گزینه 

  بیب  ح  يِ  فا  ج  بِ  یا  قیب  ر  رِ  جو  بِ  ك  هر

  فاست  و  بی  يِ  عِ  د  مد  نَد  ك  مش  را  ف  د  عه

  ـ    ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

   ))2دوازدهم ـ درس هشتم ـ اختیار شاعري ( پایه) (عنبران مژده(

  ـ در این بیت حسن تعلیل وجود ندارد. بررسی سایر ابیات:» 3«گزینه  -134

  نقّاش از چشم مست معشوق است.هوشی  دلیل فراموش کردن تصویر دهان و کمر معشوق، بی»: 1«گزینه 

دلیل سرگشتگی خورشید و گردش برگرد جهان، بستن خود به شخص صاحب دولت است. (نکته: در قدیم بر این باور بودند که »: 2«گزینه 

  چرخد.) خورشید به دور جهان می

  رس دوازدهم ـ آرایه ادبی) دوازدهم ـ د پایه) (رانعنب مژده(دلیل وجود دندان در انسان را، مالیم و نرم کردن سخن دانسته است. »: 4«گزینه 

ـ این بیت اسلوب معادله ندارد. ایهام تناسب: پروانه: معناي مرتبط با شعر (رخصت و اجازه)، معناي غیرمرتبط: در معنـی معـروف آن   » 4«گزینه  - 135

  بررسی سایر ابیات: یعنی نوعی حیوان که عاشق شمع است، با شمع تناسب دارد.

  که با مرغ و شاهین و کبوتر تناسب دارد. ایهام: نگران  شکاري ةپرند: ایهام تناسب معناي مرتبط با بیت: دوباره ـ معناي غیرمرتبط: »1«گزینه 

  مضطرب و پریشان ـ2نگرنده،  ـ1

  آمیزي: رنگ شور (حس بینایی و چشایی) / بیت اسلوب معادله دارد. حس»: 2«گزینه 

شرمسار و خجل شدن اشک / حسن تعلیل: دلیل سرخ  ـ2، زیاد ۀسبب گریاشک خونین بیرون آمدن به  ـ1ایهام: سرخ برآمدن »: 3«گزینه 

  ) هاي ادبی آرایهـ ترکیبی دوازدهم ـ  پایه) (عنبران مژده(زده بودن آن است.  برآمدن اشک، خجالت

  ها: ـ بررسی آرایه» 2«گزینه  -136

  که با کف تناسب دارد.» عضوي از بدن«مرتبط الف) ایهام تناسب: لب: معناي مرتبط: کنار، معناي غیر

  گیرد. کارهایی که براساس همدلی و موافقت صورت می ـ2کارهاي غیرمنتظره،  ـ1ب) ایهام: امور اتفاقی: 

  ) بیت اسلوب معادله دارد.ج

  ) حسن تعلیل: علت دو نیم شدن دل، افتادن سر زلف معشوق در دست نسیمد

  ) هاي ادبی آرایهـ ترکیبی دوازدهم ـ  پایه) (عنبران مژده(حس بینایی ـ نغمه: حس شنوایی)  آمیزي: دیدن نغمه (دیدن: ) حسهـ

  بررسی سایر ابیات: ـ در این بیت ایهام تناسب وجود ندارد.» 2«گزینه  - 137

  محمود به معنی پسندیده است، اما در معناي پادشاه (سلطان محمود) با ایاز تناسب دارد.»: 1«گزینه 

  نون در این بیت همان بید مجنون است (نوعی درخت)، اما در معناي هواخواه لیلی، با لیلی تناسب دارد.مج»: 3«گزینه 

 مدام در اینجا به معنی پیوسته است، اما در معناي دیگر یعنی شراب، با می تناسب دارد.»: 4«گزینه 

   )دوازدهم ـ درس نهم ـ آرایه ادبی پایه) (عنبران مژده(

  ها: بررسی آرایه یت حسن تعلیل ندارد.ـ این ب» 4«گزینه  -138

خسرو  ۀخسرو پرویز / ایهام تناسب: شکر در معنی معشوق ۀشیرین معشوق ـ2گفتار،  معشوق شیرین ـ1آمیزي: جواب تلخ / ایهام: شیرین  حس

   )دوازدهم ـ ترکیبی ـ آرایه ادبی پایه) (عنبران مژده(خسرو پرویز تناسب دارد.  ۀپرویز با شیرین معشوق
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  :برري سایر ابیات فرهاد ۀشیرین معشوقلب  ـ2لب زیبا و شیرین،  ـ1ـ در این بیت یک ایهام وجود دارد: لب شیرین: » 1«زینه گ -139

  شراب ـ2مدام: الف) پیوسته و دائم،  ـ2از این دست: الف) از این شیوه و طریق، ب) از این دست زیبا /  ـ1»: 2«گزینه 

  بوي: الف) رایحه، ب) امید و آرزو ـ2ار و فصل روییدن الله، ب) اطراف و گرداگرد الله / دور الله: الف) روزگ ـ1»: 3«گزینه 

مایل: الف) خمیده  ـ2خویش، ب) چشمان مست معشوق که در مصراع اول به آن اشاره شده است.  مستان: الف) افراد مست و بی ـ1»: 3«گزینه 

ام یا میل  خمیده شده من هم به سوي افراد مست یا چشمان مست معشوق خمیده طور که ابروان تو به سمت چشم میل کرده یا (یعنی همان

  ) آرایه ادبی ـ ایهامـ نهم دوازدهم ـ درس  پایه) (عنبران مژده(کننده  کردم.)، ب) میل

  بررسی سایر ابیات: آمیزي ندارد. ـ این بیت حس» 4«گزینه  -140

  بویایی)شنیدن بو (حس شنوایی»: 1«گزینه 

  شنوایی)غیر از بو صدایی نیست (حس بویاییبه »: 2«گزینه 

  ) آرایه ادبیـ دوازدهم دوازدهم ـ درس  پایه) (عنبران مژده(چشایی) تلخ (حس بینایی ۀگری»: 3«گزینه 

  امال)ـ  ترکیبیـ  دوازدهم پایه) (عنبران مژده(درستی ذکر شده است.  به» 2«ها در گزینه  ـ معناي واژه» 2«گزینه  - 141

  در فضلیت خاموشی و سخن نگفتن است. بررسی سایر ابیات:» 4«ال و گزینه ؤبیت صورت سـ » 4«گزینه  -142

  نیاز عاشق به دیدن معشوق»: 1«گزینه 

  بدهد. تنسخن گف ةاجازتقاضا از معشوق که چهره در هم نکند و به عاشق »: 2«گزینه 

  معنی و مفهوم)ـ  دوازدهمدوازدهم ـ درس  پایه) (عنبران مژده( کند تر می تر و مجنون سخن معشوق، عاشق را شیفته»: 3«گزینه 

 کند بلکه به زیبایی روي معشوق اشاره دارد. در این بیت به تأثیر سخن معشوق اشاره نمیـ » 3«گزینه  -143

  )معنی و مفهوم ـ نهمدوازدهم ـ درس  پایه) (عنبران مژده(

  :ابیاتبررسی سایر  .بسیار بخشنده بودن ممدوح شاعر است.» 1«ـ مفهوم بیت سؤال و گزینه » 1«گزینه  -144

  حیاي بسیار شاعرشرم و »: 2«گزینه 

  تنها درمان در عاشقی، وصال به معشوق است»: 3«گزینه 

   ـ معنی و مفهوم) دوازدهمدوازدهم ـ درس  ایهپ) (عنبران مژده(داند.  درد عاشق را فقط عاشق درد کشیده می»:4«گزینه 

به خفقان اجتمـاعی اشـاره    »4«و  »2«و  »1«که شعر صورت سؤال و ابیات  ـ مفهوم این بیت عدم آگاهی از اسرار الهی است، درحالی» 3«گزینه  -145

  رس هفتم ـ معنی و مفهوم)دوازدهم ـ د پایه) (عنبران مژده(تواند در حق کسی مروت و دوستی نشان دهد.  دارد که کسی نمی

  زبان عربی 

کنـد   گمان دفاع مـی  ها) / یدافع ... مدافعۀً: بی کند (رد سایر گزینه یعتق األسري: اسیران را آزاد می») / 2«ـ المعزّز: گرامی (رد گزینه » 4«گزینه  -146

  درس سوم ـ ترجمه)پایه دوازدهم ـ (پورمهدي) (») 2«و » 1«هاي  (رد گزینه

») / 4«و » 1«هاي  مأدبۀٍ: یک سفره مهمانی (رد گزینه») / 2«رجالً: مردي (رد گزینه ») / 1«قد بلَغَنی: به من (خبر) رسیده (رد گزینه  ـ» 3«گزینه  -147

   درس چهارم ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (») 4«أسرعت: شتافتی (رد گزینه 

البیئۀ: ») / 1«کننده انسان (رد گزینه  هاي ویران نشاطات اإلنسان المخرّبۀ: فعالیت») / 3«و » 2«هاي  شود (رد گزینه ـ تؤدي: منجر می» 4«گزینه  -148

   درس چهارم ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (») 1«استقرارها: آرامش آن، ثباتش (رد گزینه ») / 2«زیست (رد گزینه  محیط

  »)  4«و » 3«هاي  کان من الکافرین: تکبر ورزید و از کافران بود (رد گزینه / استکبرَ و») 1«ـ المالئکۀ کلّهم: فرشتگان همگی (رد گزینه » 2«گزینه  - 149

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

  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«گزینه  - 150

  خدا قطعاً با موسی سخن گفت. »: 2«گزینه 

  بدي است.  قطعاً نفس، بسیار امرکننده به»: 3«گزینه 

  ترکیبی ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ (پورمهدي) (اي بندگان که ایمان آوردید ... »: 4«گزینه 

   ترکیبی ـ ترجمه) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (برند براي راندن دشمن.  هایی پناه می ـ پرندگان گاهی به چاره» 3«گزینه  -151

نـا (رد  کنـد: یعین  ما را یاري مـی ») / 4«لنا الصعبۀ، القاسیۀ (رد گزینه مشکالت سختمان: مشاک») / 1«ـ پروردگارمان: ربنا (رد گزینه » 3«گزینه  -152

  درس پنجم ـ تعریب) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (ها)  دهنده به دعاها است: هو مجیب األدعیۀ (رد سایر گزینه او پاسخ») / 4«و » 2«هاي  گزینه

  کنند.  درستی جاي خالی را پر می به» 2«هاي گزینه  گیرند. بنابراین واژه میکنند / یتعلّمون: یاد  ـ خیر: خوب / یدعون: دعا می» 2«گزینه  - 153

  درس چهارم ـ واژگان)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (

ـ ترجمه صورت سؤال: زندگی دنیا (چیزي) جز بازیچه و سرگرمی نیست. آیه صورت سؤال به پوچ بودن دنیا (در مقابل آخرت) اشاره » 3«گزینه  -154

  درس سوم ـ مفهوم)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (نیز آمده است. » 3«اً همین مفهوم در بیت گزینه دارد که دقیق

  گذاري) ترکیبی ـ حرکت پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (یجلسه یقَبلُ / یجلسه ـ یقَبلَ » 2«گزینه  - 155

  ها:  یر گزینهـ بررسی سا» 1«گزینه  -156

  جمع مکسرجمع سالم»: 2«گزینه 

  اسم تفضیل (بقیه اطالعات هم نادرست است.)فعل ماضٍ»: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ پایه دوازدهم ـ (پورمهدي) (مجرد ثالثی مزید ثالثی»: 4«گزینه 
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  ها:  ـ بررسی سایر گزینه» 1«ینه گز - 157

  مفاعلۀتفاعل»: 2«گزینه 

  مفعول مطلق مفعول به»: 3«گزینه 

  تجزیه و ترکیب) ترکیبی ـ پایه دوازدهم ـ (پورمهدي) ( اسم الفاعلاسم المفعول»: 4«گزینه 

 ها:  سایر گزینه ـ بررسی» 4«گزینه  -158

  معربمبنی »: 1«گزینه 

  یستفعل یفتعل »: 2«گزینه 

  تجزیه و ترکیب)  ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) ( مجرّدمزید »: 3«گزینه 

  ها:  ـ ترجمه گزینه» 2«گزینه  -159

  دانشمندي متخصص به امور شغلی یا کاري (الخبیر)  لباس کهنه:»: 1«گزینه 

  اي که پوستش سخت و غیرقابل خوردن است.  گردو: میوه»: 2«گزینه 

  اي خفیف بدون صدا (البسمۀ) شانس: خنده»: 3«گزینه 

  واژگان) ترکیبی ـ  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (ایستد. (المقتدي)  دعوت شده: همان کسی است که پشت امام می»: 4«گزینه 

 اند.  ها به درستی آمده مترادف نیست. سایر گزینه» یأمل: آرزو دارد«با » عسی: امید است«ـ در این گزینه » 2«گزینه  -160

  ترکیبی ـ واژگان) پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (

  خورد.   ول مطلق به چشم نمیها مفع ـ در این گزینه مفعول مطلق آمده است: إرساالً (از جنس فعل نُرسلُ) در سایر گزینه» 3«گزینه  - 161

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

، ربنا منادا نیست، زیرا بعد از آن فعل یتقبـل  »4«منادا است. توجه داشته باشید که در گزینه » ربنا: اي پروردگارمان«ـ در این گزینه » 1«گزینه  -162

   درس پنجم ـ قواعد) ه دوازدهم ـپای(پورمهدي) (آمده که براي غایب است نه مخاطب. 

  ها:  وجود آمده است. بررسی سایر گزینه منه حذف شده و اسلوب حصر به ـ در این گزینه مستثنی» 4«گزینه  -163

  ه یا حصریه نیست. یئالً جمله استثنااص»: 1«گزینه 

  العلماء مستثنی منه است. »: 2«گزینه 

  درس سوم ـ قواعد)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (ال) است. (أن در این گزینه إلّا نیامده بلکه ألّا»: 3«گزینه 

مفعول مطلق تأکیدي است. اما در سـایر  » تفکّراً» «2«خواهد که در گزینه  اي را که مفعول مطلق نوعی در آن نیست از ما می ـ این سؤال گزینه» 2«گزینه  - 164

  درس چهارمـ  قواعد)پایه دوازدهمـ  (پورمهدي) (داریم: اغتنام العاقلین / مجاهدة األنبیاء / معاهدةً دقیقۀً  ها به ترتیب مفعول مطلق نوعی گزینه

  درس پنجم ـ قواعد)  پایه دوازدهم ـ(پورمهدي) (اسم تفضیل است که منادا واقع شده. » أحسن«ـ در این گزینه » 2«گزینه  -165

  تاریخ 

 يکرده بود، توانسـت و  يآور درباره او جمع نیاءالدیض دیکه س یبه اطالعات توجه رضاخان مالقات کرد و بابا  نیدر قزو دیسا رونیآـ » 4« نهیگز -166

حرکـت   که القا کرد نیانجام کودتا، به تهران آمد و به احمدشاه چن يبعد از آماده کردن رضاخان برا دیسا رونیاهداف خود هماهنگ کند. آ با را

وارد 1299 اسـفند  سوم قزاق در بامداد روز يقوا ط،یاست. با آماده شدن شرا يحفظ کشور و سلطنت ضرور يتهران، برا يسو رضاخان به ینظام

بـه   هـا  یسیشاه تحت فشار انگل حادثه، نیا یکردند. در پ ریرا تسخ تختیرو شوند، نقاط حساس پا روبه يبا مقاومت جد آنکهی تهران شدند و ب

  (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم ـ ایران در دوره رضا شاه ـ کودتاي سیاه) .منصوب کرد يریوز را به نخست ییطباطبا نیاءالدیض دیناچار س

ـ مطرح شد که در آن، خلع قاجار یمل يصورت طرح در مجلس شورا به يواحدها ش، ماده1304 سال درـ » 4« نهیگز -167  از سـلطنت و سـپردن   هی

 چنـد  غییـر ت يبرا مجلس مؤسسان ه،یشده بود که پس از خلع قاجار ینیب شیواحده، پ ماده نیشده بود. در اموقت به رضاخان خواسته  حکومت

ـ به ا ندگانینما ریسا مجلس ندگاننمای از تن چهار جز. کرد خواهد عیینسلطنت را ت یقطع فیخواهد شد و تکل لیتشک اساسی قانون از ماده  نی

مؤسسان برگزار شـد.   یشیمجلس فرما انتخابات به عمل آمد، یبزرگ خارج يها دولت يکه از سو يا هجانب همه تیمثبت دادند. با حما يطرح رأ

ـ ا یگـو، رضـاخان را بـه پادشـاه     و و گفت بحث مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز1304 در آذر سال انتخـاب و   رانی

  لوي) (پایه دوازدهم ـ درس هفتم ـ ایران در دوره رضا شاه ـ رضا خان از نخست وزیري تا پادشاهی)(گروه مؤلفان ع .اعالم شد یموروث يسلطنت در خانواده و

  .شد لیو قدرتمند تبد یکشور صنعت کیقرن نوزدهم به  انیکشور تا پا نیدر ژاپن، ا یجیانقالب م یپ درـ » 4« نهیگز -168

  )در فاصله دو جنگ بزرگـ  جهان پس از آن جنگ جهانی دوم وـ  هشتم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

ـ    کایدوم به اشغال آمر یپس از شکست در جنگ جهان ا،یکشور آس نیتر یصنعت ژاپن،ـ » 3« نهیگز -169 ـ جد یدرآمـد. قـانون اساس  آن کشـور،  دی

  .ملت سپرد منتخب ندگانیخارج کرد و به نما یامپراطور و فرماندهان نظام اریرا از اخت یاسیو قدرت س تیرا تقو یدموکراس

  )جهان پس از جنگ جهانی دومـ  جنگ جهانی دوم و جهان پس از آنـ  هشتم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

ـ    نیتـر  و سنا مهم یمل يتوسط مجلس شورا رانیصنعت نفت ا شدنی طرح مل بیتصوـ » 2« نهیگز - 170  آرا برداشـتن  و تـرور رزم  شـود  یگـام محسـوب م

  )نهضت ملی شدن صنعت نفت ـ مبارزه براي ملی کردن نفت(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهمـ  درس نهمـ   .رانینفت ا شدنی مل مانع در راه نیتر بزرگ
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ـ خـارج کنـد؛ ازا   رانیرا از ا شیروهاین از،یبدون گرفتن امت خواست ینم يدوم، شورو یجنگ جهان انیاز پا پسـ » 4« نهیگز -171  احمـد قـوام   رو، نی

 بیتصـو  و اییـد نامـه بـه ت   موافقت نیواگذار کرد. الزم بود ا ينفت شمال را به شورو ازیامت يا نامه موافقت یوقت، ط ریوز خستن )السلطنه قوام(

نفت و مشتقات آن  استخراج ازیهرگونه امت ينامه مذکور را رد کردند بلکه واگذار تنها موافقت مجلس نه ندگانیبرسد، اما نما یمل يمجلس شورا

  )نهضت ملی شدن صنعت نفت ـ مبارزه براي ملی کردن نفت(پایه دوازدهم ـ درس نهم ـ (گروه مؤلفان علوي)  را ممنوع اعالم کردند. اه یرا به خارج

 شـاه  جه،ینداشت؛ درنت يثمر ریتدب نیبرقرار کرد اما ا یدر اصفهان حکومت نظام 1357 آموزگار در مرداد دیجمش ام،یگسترش ق باـ » 4« نهیگز -172

  .بگمارد يریوز به نخست »یمل یآشت«را با شعار  یامام فیموزگار را برکنار کند و جعفر شرشد آ مجبور

  )انقالب اسالمی ـ آغاز انقالب اسالمیـ  دهم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

 آوردند. آنهـا  يو به جنگ مسلحانه رو را کنار گذاشتند یاسیس تیخرداد فعال 15 امیبعد از ق ياز جوانان عضو نهضت آزاد یگروهـ » 4« نهیگز - 173

  .کردند دایپ لیتما سمیشدند و به مارکس يبه مرور زمان دچار انحراف فکر یداشتند ول یآغاز تفکر اسالم در

  )تداوم مبارزهانقالب اسالمی ـ ـ  دهم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

 و دخالـت در امـور   یانقالب اسـالم  هیعل کایدولت آمر يها و توطئه ها یام را تداوم دشمناقد نیعلت ا )خط امام انیدانشجو( آنانـ » 4« نهیگز -174

  .سفر به آن کشور اعالم کردند يبرا يجمله اجازه ورود شاه پهلو از رانیا یداخل

  )المیاستقرار و تثبیت جمهوري اسالمی ـ استقرار نظام جمهوري اسـ  یازدهم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

 داد. پس از فتح خرمشهر، جنگ وارد رانیدر داخل کشور، ابتکار عمل را در جنگ به ا یوحدت مل تیخرمشهر عالوه بر تقو ییرهاـ » 2« نهیگز - 175

از سـقوط   يریجلـوگ  يصدام برا یخارج انیحام گر،ید يو از سو افتیادامه  یرانیرزمندگان ا ینظام يها تیموفق سو کیشد؛ از  يتازها مرحله

  .گذاشتند يو اریرا در اخت ییایمیو ش یکروبیم يها و سالح شرفتهیپ ینظام زاتیو، انواع تجها

  )جمگ تحمیلی و دفاع مقدس ـ دفاع مقدس ملت ایرانـ  دوازدهم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

  جغرافیا

 از خبنـدان یسخت، بارش بـرف و   يها به زمستان باتوجه يناویکانداس ي در کشورهاالدارد مث میمستق ریونقل تأث بر حمل وهوا آبـ » 1« نهیگز -176

  .کنند یها استفاده م احداث فرودگاه ایها  جاده يدر پاکساز یخاص زاتیتجه

  )نقل و نقل ـ موارد اصلی در حمل و مدیریت حملـ  چهارم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

 در مهـم  يهـا  از گـام  یکی. دهد یکاهش م يطور مؤثر ونقل را به حمل يها نهیهز یونقل چندوجه که حمل دهد ینشان م مطالعاتـ » 3« نهیگز - 177

  )نقل چند وجهی و حملنقل ـ  و مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ مدیریت حمل(گروه  .است »مهیفرهنگ ب« تیتقو ،یمنیفرهنگ ا هنیزم

  .گذارد یالمت افراد مبر س يادیز ریاز آن، تاث استفادهـ » 3« نهیگز -178

  )نقل شهري و مدیریت حملنقل ـ  و مدیریت حملـ  چهارم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

 باشـد،  شـتر یونقل ب حمله ویش کیشده در  مصرف يانرژ متیو نوع تقاضا توجه کرد. هرچه ق زانیبه م دیونقل با حمل تیریمد درـ » 4« نهیگز -179

  نقل) و نقل ـ موارد اصلی در حمل و (گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس چهارم ـ مدیریت حمل .شود یم شتریحمل ب هنیهز

ـ پس از  ها لیس شتریدارد. ب لیدر وقوع س یزمان آن نقش مهم حجم بارش و مدت ،ییوهوا عناصر آب نیب درـ » 2« نهیگز -180  و دیبـارش شـد   کی

 24در مدت  اگر مقدار بارش نیکند اما هم جادیا لیدو ساعت، ممکن است س یط متر یلیم 20 نزایبه م یمثال، بارش ي. براشوند یم يجار عیسر

کـه شـدت    ییهـا  بارش لغزش، نیزم . درکند یم هیتخل جیتدر آب حاصل از بارش را به انیرودخانه جر رایز شود؛ ینم لیساعت ببارد، منجر به س

ـ و کمتر نفـوذ پ  شوند یم يسرعت جار به دیشد يها بارش رایدارند؛ ز يداریدر ناپا يشتریب اریبس ریاست، تأث شتریآنها کمتر اما مدت آنها ب  دای

  لغزش) انواع مخاطرات طبیعی ـ زمینـ  پنجم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس  .تا موجب لغزش شوند کنند یم

 یلغزش يسطح دامنه را پوشانده باشد برا وستهیو ناپ افتهی شیفرسااز رسوبات  يادیدارند و حجم ز ادیز بیکه ش ییها دامنه )الفـ » 2« نهیگز -181

ـ متراکم بـوده و   اهانیاز درختان و گ دهیپوش ایکه در مناطق مرطوب قرار دارند  ییها دامنه نیهستند. همچن مستعدتر ـ  شـکاف  درز و ای  اریبس

وزن و  شیدامنه باعث افـزا  يوسازها در رو انجام ساخت )ب االتر است.بوده و احتمال وقوع لغزش در آنها ب شتریدارند مقدار نفوذ باران در آنها ب

ها  ساخت جاده يبرا بیپرش يها دامنه يرُبریو ز يبردار خاك ،يکشاورز يها تیفعال نی. همچنشود یآنها م دارشدنیها و ناپا دامنه يفشار بر رو

ـ کـاهش   )د .فتـد یاتفاق ب ییوهوا ست در هر نوع آبممکن ا یسال خشک )ج .است ها در وقوع لغزش یانسان يها از دخالت زین ـ  ای رفـتن   نیاز ب

  .است یسال خشک امدیپ نیتر مهم یو گرسنگ یو بروز قحط يمحصوالت کشاورز

  )سالی و خشک لغزش انواع مخاطرات طبیعی ـ زمینـ  پنجم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

  آن امدیاست نه پ یسال خشک شیجزء علل افزا یماقلی غییراتت جهینت بارش در يها ینظم یو ب نیکره زم يوهوا شدن آب گرمـ » 2« نهیگز -182

  )سالی خشکانواع مخاطرات طبیعی ـ ـ  پنجم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

 هـا،  نـه یصفحات مذکور در گز ریسا یهمگرا هستند ول زین ایهند و اوراس انوسیهمگرا هستند. صفحات اق ایو اوراس قایآفر صفحاتـ » 2« نهیگز -183

  )رزهل انواع مخاطرات طبیعی ـ زمینـ  پنجم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس  .هستند واگرا

  یپرتگاه يها تند و لبه يها بیدر ش يساز از ساختمان زیپرهـ » 4« نهیگز -184

  )دیریت مخاطرات طبیعیممخاطرات طبیعی ـ  مدیریتـ  ششم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 

ـ  هیاول يها کمک فیک دیاز وقوع زلزله با شیها است. پ لرزه مربوط به بعد از وقوع زلزله و پس نیزم يها لغزشـ » 1« نهیگز -185  مناسـب  طیرا در مح

  .می. زمان وقوع زلزله از پله و آسانسور استفاده نکنمیقرار ده

  )مدیریت مخاطرات طبیعیمخاطرات طبیعی ـ  یریتمدـ  ششم(گروه مؤلفان علوي) (پایه دوازدهم ـ درس 



  بندي  آزمون آزمایشی جمعـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                        »18«صفحه  

  شناسی جامعه

شود که انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده دیگران تأثیر بگذارد و کار ارادي دیگران  قدرت اجتماعی هنگامی پیدا میـ   »2«گزینه  -186

  درت اجتماعی)ق ـ انواع قدرت ـ درس ششمپایه دوازدهم ـ (کاهیدوند) (را به خدمت بگیرد. 

 خالف حکم و قانون الهی باشد اما تبعیت از آن، از روي رضایت باشد، قدرتی مقبول ولی غیرمشروع وجود دارد.هنگامی که قدرت برـ  »3«گزینه  - 187

  )بعیت از قدرت مقبول ولی غیرمشروعـ ت مقبولیت و مشروعیت قدرت ـ درس ششم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) ( 

هاي سیاسی اسـتفاده کـرده و از شـش نـوع      بندي نظام گیري، براي دسته گیرنده و روش تصمیم از دو مالك افراد تأثیرگذار و تصمیم ارسطوـ   »1«گزینه  - 188

  )هاي سیاسی بندي نظام هاي تقسیم مالك ـ هاي سیاسی انواع نظامـ  درس ششمپایه دوازدهم ـ (کاهیدوند) ( حکومت نام برده است.

اي بدون قشربندي اجتماعی نبوده است یعنی  طرفدار قشربندي اجتماعی معتقدند که از گذشته تا حال، هیچ جامعه شناسان جامعهـ   »4«گزینه  -189

 داشته است.  ها وجود ها و مکان اي است که در همه زمان قشربندي پدیده

  )رویکرد اول ـ سه رویکرد به نابرابري اجتماعی ـ درس هفتم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) (

از نظر مخالفان قشربندي اجتماعی، مالکیت خصوصی موجب برقراري روابط ظالمانه میان افراد و در نتیجه، نابرابري اجتمـاعی شـده اسـت،    ـ   »1«گزینه  - 190

طبقـه   اگر مالکیت خصوصی از بـین بـرود، دیگـر    کنند، بنابراین براي ایجاد برابري، باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت، مخالفان قشربندي گمان می

  )رویکرد دوم ـ سه رویکرد به نابرابري اجتماعی ـ درس هفتم پایه دوازدهمـ (کاهیدوند) (ترتیب همگان شرایطی یکسان خواهند داشت.  پایین نخواهیم داشت و بدین

هـا خـارج از علـوم     رزشهاي انتقادي و تجویزي یـا داوري دربـاره ا   شد که گزاره شناسی موجب می غلبه رویکرد تبیینی در جامعهـ   »2«گزینه  -191

  نتایج غلبه رویکرد تبیینی)ـ  پیوند دانش و ارزش ـ درس هفتم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) ( اجتماعی و غیرعلمی قلمداد شوند.

  )پسامدرن ا ـه ـ تنازع هویت (کاهیدوند) (درس هشتمدر دوره پسامدرن، همه آنچه در دوره مدرن پدید آمده بود، مورد نقد قرار گرفت. ـ  »3«گزینه  -192

جاي مـدل همانندسـازي    به» تکثرگرا«شود، مدل  هاي اجتماعی مختلف و توسط آنها، تعریف می در دوران پسامدرن که هویت از منظر گروهـ   »4«گزینه  -193

  )دوره پسامدرن ـ هاتنازع هویتـ  درس هشتم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) ( گیرد. مورد توجه و تأکید قرار می

هاي انسانی و فرهنگی ناپسند و مخالف با این امر ناپسند و مبارزه با آن ارزشمند است. اما این سـکه   شک به حاشیه راندن و حذف هویت  بیـ   »2«گزینه  - 194

 وگـو و  هاست و فرصـت گفـت   ها و اصالت بخشیدن به آن به معناي انکار اشتراك و وحدت انسان روي دیگري هم دارد. گاهی تأکید بر تنوع و تکثر هویت

  )هاي انسانی حذف هویت ـ عبور از علم ـ درس هشتمـ  دوازدهمپایه (کاهیدوند) (برد.  ها را از بین می ها و فرهنگ معارفه انسان

قرآن کریم، کتاب علم است. علم مراتب و انواعی دارد و یادگیري همه علوم ارزش یکسانی ندارد. آمـوختن برخـی علـوم ماننـد سـحر، در      ـ   »3«گزینه  - 195

کننـد،   نع شده و در مقابل، یادگیري برخی علوم، الزم و ضروري دانسته شده است. علوم ابزاري که نیازهاي روزمره جامعه اسالمی را برطرف مـی اسالم م

ند که اگر بـه  اند. علم به جامعه و تاریخ (علوم اجتماعی) نیز از دیگر علومی هست مانند علم پزشکی، علوم فنی و مهندسی و علوم پایه، از جمله علوم نافع

اما علم بـه  قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانین اجتماعی، براي استفاده از آن قوانین در حال و آینده آموخته شوند، علم نافع هستند 

  )جایگاه علم در اسالم ـ منزلت علم ـ درس نهم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) (اند.  ترین علوم دانسته شده نفس، علم توحید و علم به مبدأ و معاد، از نافع

هـا   نامند و آدمیان را براي شـناخت ایـن سـنت    می» هاي الهی سنت«هاي مختلف را  قرآن کریم، قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امتـ   »1«گزینه   -196

  )الهی هاي سنتـ  علوم اجتماعی در قرآن کریم ـ درس نهم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) ( کند. تشویق می

نامد. مدینه فاضله، جامعه آرمانی مورد نظر اوست. علم در  اي را که بر محور علم سازمان یافته باشد، مدینه فاضله می فارابی جامعهـ   »3«گزینه  - 197

 گیرد.  شود و علوم عقلی و وحیانی را نیز در بر می مدینه فاضله، به علم تجربی محدود نمی

  مدینه فاضله از منظر فارابی) ـ علم مدنی و علم عمران ـ نهمدرس  پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) (

کند امـا دربـاره چگـونگی     ترین علوم اجتماعی مسلمانان، علم فقه است. فقه مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی یکی از مهمـ   »2«گزینه  -198

 کند.   رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسالمی، احکام و قواعدي را مطرح می

  )علم فقه ـ افق علوم اجتماعی در جهان اسالم ـ درس دهم پایه دوازدهم ـاهیدوند) ((ک

آمیزند، دفاع از مرزهاي اسالمی در برابـر تهـاجم متجـاوزان،     مداراي اجتماعی با مسلمانان و همه کسانی که به دنبال زندگی صلحـ   »4«گزینه  -199

 دار بیان آنهاست.  ماعی هستند که فقه اسالمی عهدههاي اجت تالش براي تحقق و گسترش عدالت، از جمله آرمان

  مداراي اجتماعی) ـ علوم اجتماعی در جهان اسالم ـ درس دهم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) (

ي هـا  هـا و آرمـان   هاي حسی و تجربی و همچنین با هنجارهـا و ارزش  عقالنیت مورد استفاده در جهان اسالم، عالوه بر آنکه با دادهـ   »1«گزینه  -200

 دهد. فرهنگی، اجتماعی و تاریخی پیرامون خود تعامل فعال دارد، آنها را مورد ارزیابی و انتقادي قرار می

  عقالنیت) ـ علوم اجتماعی جهان اسالم در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد ـ درس دهم پایه دوازدهم ـ(کاهیدوند) (

  فلسفه و منطق

از کار بد و زشت کارکرد عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل انسان است ولی انجام رفتار خوب و زیبا  ـ جداسازي کار خوب و زیبا» 2«گزینه  -201

  هاي دیگر: و انجام ندادن آن به اموري همچون تربیت و اختیار و اراده و آگاهی بستگی دارد. بررسی گزینه

 به عنوان دستگاه تفکر و استدالل است.   تعبیرها و عبارات کتاب درسی در بحث عقل»: 4«و » 3«، »1«هاي  گزینه

  عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل) ) 1) ـ 1پایه دوازدهم ـ عقل در فلسفه ((لطفی) (



    »19«صفحه                                                                           بندي آزمون آزمایشی جمعـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ

ـ عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده براي موجوداتی است که از ماده و جسم مجرّدند و در قید زمان و مکـان نیسـتند،   » 2«گزینه  -202

 هاي دیگر: ودات در افعال خود به ابزار مادي هم نیاز ندارند. بررسی گزینهاین موج

  مانی مانند زمان و مکان. سهاي ج اجسامی نادرست است موجوداتی هستند مجرد از ماده و جسم و فاقد ویژگی»: 1«گزینه 

ها را درك کرد،  توان آن دارد که با حواس ظاهري نمی بر عالم طبیعت، عوالم دیگري هم وجود بسیاري از فالسفه معتقدند که عالوه»: 3«گزینه 

  است. » عالَم عقل«یکی از این عوالم 

  کنند و به مفاهیم و استدالل مفهومی نیازي ندارند.  عقول، حقایق اشیاء را شهود می»: 4«گزینه 

   ز ماده)) عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر ا2) ـ 1(لطفی) (پایه دوازدهم ـ عقل در فلسفه (

گوید که هم به معناي عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هـم بـه معنـاي نطـق و      نام لوگوس سخن می اکلیتوس از حقیقتی بهـ هر» 3«گزینه  -203

  هاي دیگر: . بررسی گزینهت برتر و بیان علم و حکمت اوینداکلیتوس، اشیاي عالم همان کلمات آن حقیقهر سخن و کلمه از نظر

  گوس هم به معناي عقل به عنوان حقیقت متعالی است و هم به معناي نطق و سخن و کلمه.لو»: 1«گزینه 

  ) ـ عقل در یونان باستان)1ـ عقل در فلسفه (ی) (پایه دوازدهم (لطف  گوید. نام لوگوس سخن می اکلیتوس از حیقتی بههر»: 4«و » 2«هاي  گزینه

ي دستگاه تفکر و استداللی انسان در کنار تجربه توجه داشت ولی او دیگر به عقل به عنوان هاي عقل در معنا ـ دکارت به همه توانایی» 2«گزینه  - 204

  هاي دیگر: آورد. بررسی گزینه اي نداشت و عقل را صرفاً یک دستگاه استدالل به حساب می یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان عقیده

  است. » عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا«بحث  تعبیرهاي کتاب درسی در»: 4«و » 3«، »1«هاي  گزینه

  ) ـ عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا)1(لطفی) (پایه دوازدهم ـ عقل در فلسفه (

  هاي دیگر: ـ در تمدن اسالمی، علوم عقلی و به خصوص فلسفه گسترش فراوان و رشد چشمگیري داشته است. بررسی گزینه» 1«گزینه  -205

  گزینه نادرست است. قسمت دوم »: 2«گزینه 

  ))2) ـ عقل در فلسفه (2عقل در فلسفه ((لطفی) (پایه دوازدهم ـ ها نادرست است.  هاي گزینه هر دو قسمت»: 4«و » 3«هاي  گزینه

ز گیـري ا  توان از آرا، و نظریـات دیگـران اسـتفاده کـرد، در دانـش فلسـفه نیـز بهـره         هاي دانش می طور که در سایر شاخه ـ همان» 3«گزینه  - 206

  هاي دیگر: دستاوردهاي متفکران دیگر ضروري است. بررسی گزینه

  )) 2(لطفی) (پایه دوازدهم ـ عقل در فلسفه (تعبیرهاي کتاب درسی است. »: 4«و » 2«، »1«هاي  گزینه

تواند هم  مثالً یک چیز نمیکند  ـ دومین مرحله عقل، عقل بالملکه نام دارد. در این مرحله عقل درك اولی از قضایات ضروري پیدا می» 2«گزینه  -207

  هاي دیگر: باشد و هم نباشد (اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است) بررسی گزینه

  از معلومات ریاضی است نه بدیهیات و ضروریات عقلی »: 3«و » 1«هاي  گزینه

  نیازمند استدالل و اثبات است پس ضروري و بدیهی عقل نیست. »: 4«گزینه 

  ) عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل) 2) ـ 2عقل در فلسفه ( (لطفی) (پایه دوازدهم ـ

  ها: سینا در رساله معراجیه و مقدمه آن به این لقب اشاره نکرده است. بررسی سایر گزینه لقب امام علی (ع) است ولی ابن مولود کعبه اگر چهـ » 2«گزینه  - 208

 قل از رساله معراجیه ابن سینا آمده است.درکتاب درسی به ن که القابی هستند»: 4«و » 3«و » 1«گزینه 

  ) 66) ـ تفکر صفحه 2عقل در فلسفه (پایه دوازدهم ـ (لطفی) ( 

شناخت و انواع استدالل تجربی، تمثیلی و برهان عقلی محـض، هـر    یعقل يها راه  ي عموم فیلسوفان مسلمان عقیده دارند که همهـ » 3«گزینه  -209

 ها: آیند. بررسی سایر گزینه سب دانش به حساب میکدام در جایگاه خود روش درست براي ک

  دانند. عموم فالسفه مسلمان همه ابزارهاي شناخت را در جاي خودشان معتبر می »:2«و » 1«گزینه 

هم  گرایی به عنوان دو مکتب نقطه مقابل گرایی و تجربه اگر چه عبارت درست است ولی پاسخ سؤال نیست. زیرا سؤال در مورد عقل»: 4«گزینه 

   )67به کار ببندیم صفحه ) ـ 2عقل در فلسفه ((لطفی) (پایه دوازدهم ـ  شناسی است. در شناخت

و بهترین دسته به حسـاب   متالّهاند اینان حکیم  اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته به کمال رسیده یر برهانوآنان که هم در صـ » 4«گزینه  -210

  ها: ه چنین باشد خالی نیست. بررسی سایر گزینهگاه از حکیمی ک آیند و جهان هیچ می

  اي ندارند.  اینان از ذوق و عرفان بهره»: 3«و » 1«گزینه 

  ) 85بندي جویندگان معرفت صفحه  دوره میانی ـ دسته(لطفی) (پایه دوازدهم ـ توجهی ندارند.  یبرهان و فلسفه استدالل اینان به طریقه»: 2«گزینه 

سینا در حکمت  هاي ابن سینا است که آخرین دیدگاه گویند: آخرین کتاب ابن طور مختصر به آن اشارات می بیهات که بهـ اشارات و تن» 3«گزینه  -211

اب مختلف حکمت در آن مندرج ته شده و به زبان پارسی است و ابوشود. دانشنامه عالیی براي عالءالدوله کاکویه حاکم اصفهان نوش را شامل می

  هاي دیگر:  اب شفا است. بررسی گزینهنجات: شکل مختصر کتاست. 

ترین مرجع  سینا و کامل شفا یک دایرةالمعارف عظیم علمی و فلسفی است. که قسمت الهیات آن دربردارنده فلسفه ابن»: 2«و » 1«هاي  گزینه

  حکمت مشائی است. 

  )ـ تألیفات دوره میانیپایه دوازدهم ـ ی) ((لطف. نامه پزشکی است سینا و نوعی فرهنگ ترین آثار ابن قانون: از معروف»: 4«گزینه 



  بندي  آزمون آزمایشی جمعـ انسانی دفترچه نامه  پاسخ                                                        »20«صفحه  

دهد بـه شـرط اینکـه مـانعی در راه      سینا طبیعت هر شیء (ذات هر شیء) آن را به سوي خیر و کمال مطلوبش سوق می ـ به نظر ابن» 3«گزینه  -212

  ها: بررسی سایر گزینهطبیعت قرار نگیرد. 

  نه مساوي با هستی اي از هستی است  سینا طبیعت مرتبه از نظر ابن»: 1«گزینه 

ها، دانشمند و محقق را از ظاهر  سینا، تامل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده از نظر ابن»: 2«گزینه 

  دارد. میع و خشیت در برابر حق وا خشورساند و این علم است که دانشمند را به  ها می دهد و به باطن آن ها عبور می پدیده

  کنند.  رسد همگی در یک نظم کلی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می آنچه ظاهراً شر و بدي به نظر می»: 4«گزینه 

  سینا) شناسی ابن (لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوره میانی ـ طبیعت

سـینا   ها است و از نظر ابـن  ت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آنالدین سهروردي ملقّب به شیخ اشراق تفاو ـ از نظر شیخ شهاب» 2«گزینه  -213

  اجزاي این عالم (موجودات این عالم) هر کدام طبع و ذات خاصی دارند که منشاء و مبدأ حرکات و تحوالت آن شیء است. 

  سینا و اشراق نور)  شناسی ابن (لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوره میانی ـ ترکیب طبیعت

  جغرافیاي عرفانی شیخ اشراق:  ـ» 1«گزینه  -214

  .ماده، غیرقابل مشاهده براي موجودات خاکی: نور محض، جهان فرشتگان مقرب، عالم مجرّد از مشرق

  .گی از نور بهره مغرب کامل: جهان تاریکی، عالم ماده و طبیعت مادي، بی

  ها: بررسی سایر گزینه. تگی نور و ظلمتمغرب وسطی: میانه مشرق محض و مغرب کامل، عالم اَفالك و ستارگان مرئی ـ آمیخ

  قسمت دوم گزینه نادرست است.»: 2«گزینه 

  (لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوره میانی ـ اشراق نور)عالم ماده و طبیعت مادي مغرب کامل است که جهان تاریکی است. »: 4«و » 3«هاي  گزینه

  ها: . بررسی سایر گزینهسینا است حکمت مشاء فارابی و ابنمغایرت وجود با ماهیت در ذهن از اصول و مبانی ـ » 1«گزینه  -215

ـ وحدت حقیقت وجود در 2ـ اصالت وجود در مقابل اصالت ماهیت 1اصول و مبانی حکمت متعالیه مالصدرا عبارتند از: »: 4«و » 3«و » 2«گزینه 

(ذو مراتب) یا وحدت در عین کثرت و کثـرت در   ـ مراتب داشتن وجود یا نظریه تشکیک وجود یا حقیقت مشکک3اشتراك لفظی وجود مقابل 

 ـ نظریه حرکت جوهري در مقابل حرکت عرضی.5ذاتی  ماهوي یا ـ نطریه امکان فقري یا فقر وجودي در مقابل امکان4عین وحدت 

  )92ـ صفحه  اصول اولیه حکمت متعالیه(لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوران متاخر ـ 

وجود یا ماهیت به معناي واقعی و اصیل بودن است در مقابل اعتباري بودن که به معناي ذهنی و غیر واقعـی  اصالت در بحث اصالت ـ » 2«گزینه  -216

  ها: بودن است در میان فالسفه مسلمان، میرداماد اصالت ماهیتی و شاگرد او مالصدرا اصالت وجودي است. بررسی سایر گزینه

  بودن است.اصالت به معناي واقعی و غیر ذهنی »: 4«و » 1«گزینه 

 و میرداماد اصالت ماهیتی است. يیب قسمت دوم گزینه رعایت نشده است، مالصدرا اصالت وجودترت»: 3«گزینه 

   )92ـ صفحه  اصالت وجود(لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوران متاخر ـ 

  ها: د. بررسی سایر گزینهناصالت ندار ،هاي جهان عارفان از دیرباز معتقد بودند که هستی یکی است و یک حقیقت است و کثرتـ » 1«گزینه  -217

 یکی هست و هیچ چیز نیست جز او عبارت مشهور در عرفان است.»: 2«گزینه 

  مفهوم وجود مشترك میان اشیاء است و مفهوم ماهیت است که در هر شیئی با شی دیکر متفاوت است.»: 3«گزینه 

  هر گاه اصالت با وجود باشد نه با ماهیت.»: 4«گزینه 

  ) 96وحدت حقیقت وجود صفحه ـ  (پایه دوازدهم ـ دوران متاخر(لطفی) 

  ها: د و تکثر در عالم پرداخته است. بررسی سایر گزینهمالصدرا در اصل و نظریه مراتب داشتن وجود یا تشکیک وجود به تبیین دقیق تعدـ » 4«گزینه  - 218

  است و وحدت داشتن موجودات در مفهوم وجود.  این اصل بیانگر اشتراك معنوي همه موجودات در وجود »: 3«و » 1«گزینه 

 کدام درست نیست؟که صورت سوال گفته است  قسمت دوم گزینه درست است در حالی»: 2«گزینه 

  ) 95مراتب داشتن وجود ـ صفحه (لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوران متاخر ـ 

ود در حکمت متعالیه مالصدرا دارد که بـه آن نظریـه تشـکیک    ـ بیت شعر مذکور در صورت سؤال اشاره به نظریه مراتب داشتن وج» 3«گزینه  -219

  هاي دیگر: گویند و بیانگر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت موجودات است. بررسی گزینه مراتبی بودن وجود نیز میذووجود یا 

  شود.  صالت وجود یا ماهیت؟ مربوط میاین بحث به مساله ا ،بیانگر عقیده طرفداران اصالت ماهیت است مانند میرداماد»: 1«گزینه 

گذار حکمت متعالیه که فلسفه خودش را بر همین  بیانگر عقیده طرفداران اصالت وجود است مانند مالصدرا شاگرد میرداماد و بنیان»: 2«گزینه 

  اصل اصالت وجود بنا نموده است. 

کند که هستی یک حقیقت و یک واحد حقیقی بیش  ا است که بیان میبیانگر نظریه وحدت حقیقت وجود در حکمت متعالیه مالصدر»: 4«گزینه 

  (لطفی) (پایه دوازدهم ـ دوران متاخر ـ مراتب داشتن وجود) نیست.

به خصوص در دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا یعنی حدود قرن سوم تا نهم میالدي بزرگان کلیسا دخالت و چون و چرا کـردن  ـ » 2«گزینه  -220

  ها: دانستند. بررسی سایر گزینه عیف ایمان میعقل را عامل تض

 تعبیرهاي کتاب درسی در بحث عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا است.»: 4«و » 3«و » 1«گزینه 

  )57) ـ عقل نزد فیلسوفان دوره جدید اروپا ـ صفحه 1عقل در فلسفه ((لطفی) (پایه دوازدهم ـ 
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