
 
 
 
 
 

 

 

 دقيقه 190: مدت پاسخگويي                                                              205: تعداد سؤال

  اختصاصي عمومي و آزمون
  )دوازدهم(گروه آزمايشي علـوم تجربـي

 

  دوازدهمآزمون آزمايشي سنجش 
  مرحلة اول

 صبح جمعه
23/07/1400 

  .گيرند و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي) حتي با ذكر منبع(ممنوع است ، قبل و يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ...)الكترونيكي و (حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش 

  :داوطلبي ةشمار        :نام خانوادگي    :نام

.شودمملكت اصالح مي ،اگر دانشگاه اصالح شود
)ره(امام خميني 
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14از  3ـون ـآزمــ  

  عنوان مواد امتحاني، تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 18  25  1  25   فارسي  1
  دقيقه 20  50  26  25 زبان قرآن ،عربي  2
  دقيقه 17  75  51  25   دين و زندگي  3
  دقيقه 20  100  76  25  انگليسي  4
  دقيقه 10  115  101  15  شناسي زمين  5
  دقيقه 37  135  116  20  رياضي  6
  دقيقه 18  160  136  25  شناسي زيست  7
  دقيقه 25  180  161  20  فيزيك  8
  دقيقه 25  205  181  25  شيمي  9
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                                     فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

  :جز خورد؛ به به چشم مي» منّت«هاي زير، معني واژة  در همة گزينه  -1
 بـنشين، مرو، صـفاي تمنّاي من ببين) الف

  

 امشب چراغ عشق در اين خانه روشن است   
  

  

  تقصير عشق نيست اگر واژه لج كند) ب
  

 كنم من الل هم شوم به تو تعظيم مي  
  

 شكر ايزد كه به اقبال كله گوشة گل ) ج
  

 نخوت باد دي و شوكـت خـار آخر شد   
  

  دراز اسـت دسـت فـلـك بر بـدي )د
  

 هـمه نيـكويـي كـن اگــر بـخـردي   
  

 سپاس دار كه فضلي بود كبير از دوست) هـ
  

  به جاي دوست گرت هر چه در جهان بخشند  
  ج ، الف ، ب) 4  هـ ، ج، د) 3  هـ ، الف ، ب) 2  ج ، ب ، د) 1

  است؟ غلطمعني چند واژه   -2
: رحمت«، »تسلّي دادن: يله دادن«، »آسمان: فلق«، »والي: عامل«، »كفيل: ضامن«، »خوار: خذالن«، »مشهور: علم«  

اي  اي از راستة شكاريان، داراي جثّه پرنده: هما«، »بركه: تاالب«، »دالوري: شرف«، »انديشه باطل: محال«، »رفعت
  »نسبتاً درشت

  سه) 4  چهار) 3  پنج) 2  شش) 1
  دهد؟ هاي زير را نشان مي كدام گزينه، معاني تعداد بيشتري از واژه  -3

  »مطاع، مدام، قدوم، داروغه، باسق، تقصير، مزيد«  
  ها، مي عذر، نگهبان، گام) 2    باليده ، ادامه، زياد، گناه) 1
  شب گرد، فرمانبر، فربه، كوتاه) 4  آمدن، افزوني، محكم، اطاعت شده) 3

  ، كامالً درست است؟امالي كدام عبارت  -4
  .دارد كه سيانت نفس در همة احوال، فرض است مي نگاه رساند و در اثناي آن خويشتن  گاه آن را به آهستگي به تيسير مي آن) 1
  .بدان كه قوت عزيمت و ثبات رأي هر كس در هنگام نكبت توان آزمود، زيرا كه حوادث زمانه، بوتة وفا و مهك مردان است) 2
  .تر بيافتي و طمع دشمنان غالب، از ذات تو منقطع گشت ودت و فوايد حرّيت من، هر چه آجلمنافع م) 3
  .هر كجا كَرَمي شامل و مروتي شايع است، طبع اهمال حقوق، نفور باشد و همت برگزارد مواجب آن مقصور) 4

  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام گزينه، تماماً   - 5
 ختـه رادر بـيابـان فـقـير سـو) الف

  

 شلقم پخته به كه نقرة خام   
  

  

 انجم و افالك به گـشتن درند) ب
  

 راحت و محنت به گذشتن درند  
  

 به هولش بپرسيد و هيبت نمود ) ج
  

 كه مرگ منَت خواستن چه بود   
  

  شصت سال، آفت اين دريا ديد )د
  

 هيچ ماهيش نيفتاد به شصت   
  

  ج، ب) 4  ج، د) 3  الف، ب) 2  الف، د) 1
  اماليي وجود دارد؟ غلطدر متن زير چند   -6

خانة دهقاني . يكي از ملوك با تني چند از خاصان در شكارگاهي به زمستان از امارت دور افتادند تا شب درآمد«  
هم . اليق قدر پادشاه نيست به خانة دهقاني التجا كردن«: يكي از وزرا گفت. »شب آنجا رويم: ملك گفت. ديدند

قدر بلند سلطان «: ما حذري ترتيب كرد و پيش آورد و گفت. دهقان را خبر شد» .نيم و آتش كنيماينجا خيمه ز
سلطان را سخن گفتن او متبوع آمد، شبانگاه به منزل او » .نازل نشدي وليكن نخواستند كه قدر دهقان بلند گردد

  . نقل كردند
 ز قدر و شوكت سلطان نگشت كم«

  

 » نياز الطفات به مهمانسراي دهقا  
  

  

  دو) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1
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 3صفحه 

  اند؟ در كدام گزينه، سرايندة ابيات تماماً درست معرفي شده  -7
 عالم از شور و شرّ عشق خبر هيچ نداشت) الف

  

 ) حافظ(انگيز جهان، نرگس جادوي تو بود  فتنه  
  

  

 بـه نـام كـردگــار هـفـت افــالك) ب
  

 )نظامي(كه پيدا كرد آدم از كفي خاك   
  

 آب اجل كه هست گلوگير عام و خاص) ج
  

  )ابن حسام خوسفي(بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد   
  

  بيد مجنون در تـمام عمر سر باال نكرد) د
  

 ) صائب تبريزي(حاصلي نبود به جز شرمندگي  حاصل بي  
  

  الف، د) 4  الف، ج) 3  ب، ج) 2  ب ، د) 1
  كار رفته است؟ عاره بهدر كدام بيت، يك تشبيه و بيشترين است  - 8

 در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت) 1
  

ــذرد     ــز بگ ــما ني ــگان ش ــو س ــن عوع  اي
  

 اي تو رمه سپرده بـه چوپـان گـرگ طبـع    ) 2
  

ــذرد    ــز بگ ــما ني ــبان ش ــي ش ــن گرگ  اي
  

 هـا بكشـت   بادي كه در زمانه بسـي شـمع  ) 3
  

ــذرد     ــز بگ ــما ني ــدان ش ــر چراغ ــم ب  ه
  

ــپر   ) 4 ــل س ــان ز تحم ــر جورت ــر تي ــيمب  كن
  

ــذرد     ــز بگ ــما ني ــان ش ــختي كم ــا س  ت
  

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه  -9
 هواي منزل يار، آب زندگاني ماست «

  

 » صبا بيار نسيمي ز خاك شيرازم  
  

  

  جناس، استعاره، ايهام تناسب، تشبيه) 2    تشبيه، ايهام، تلميح، استعاره) 1
  يهام تناسب، تشبيهبخشي، كنايه، ا جان) 4  بخشي، تناقض، مجاز، ايهام جان) 3

  تعداد استعاره در كدام بيت، بيشتر است؟  - 10
ــته ) 1 ــوي آب بس ــد ج ــار ص ــده بركن  ام از دي

  

 بر بـوي تخـم مهـر كـه در دل بكارمـت     
  

 در خم زلـف تـو آويخـت دل از چـاه زنـخ     ) 2
  

ــرون آمــد و در دام افتــاد   آه كــز چــاه ب
  

ل كنـد جفـاي خـزان     ) 3 نه هر درخـت تحمـ 
  

 كــه ايــن قــدم داردغــالم همــت ســروم 
  

 بان دارد بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايه) 4
  

 بهار عارضش، خطّي به خون ارغوان دارد
  

  روي كدام گزينه، تماماً درست است؟ هاي روبه آرايه  -11
  )استعاره، تشبيه(بهايت حقيقت در يك تراز ايستاد  خونت با خون) 1
 دل، اگر خداشناسي همه در رخ علي بين) 2

  

 )كنايه، مجاز(ه علي شناختم من، به خدا قسم خدا را ب
  

ــدگي  ) 3 ــگ و برازنـ ــه رنـ ــه همـ ــل بـ  گـ
  

ــي ــدگي    م ــن زن ــو م ــد از پرت ــتعاره (كن ــاز، اس  )مج
  

ــان ) 4 ــدا و پنهــ ــر پيــ ــويي رزاق هــ  تــ
  

ــادان    ــا و ن ــر دان ــالّق ه ــويي خ ــيح (ت ــاقض، تلم  )تن
  

  دارد؟در كدام گزينه، سه تركيب وصفي و چهار تركيب اضافي وجود   -12
  .هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق جلّ و عال بردارد، ايزاد تعالي در او نظر نكند) 1
  .دريغش، همه جا كشيده حسابش، همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي) 2
پس در هـر نفسـي دو نعمـت موجـود اسـت و بـر هـر        . آيد مفرّح ذات رميرود، ممد حيات است و چون ب هر نفسي كه فرو مي) 3

  .نعمتي، شكري واجب
  .عصارة تاكي به قدرت او، شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش، نخل باسق گشته) 4

  است؟» فعل+متمم + نهاد «ها  اجزاي كدام مصراع  -13
  حسان خويشعيب كسان منگر و ا) ب  دانه شد خرمن دهقان ز تو بي) الف  
  پير چو زان روضة مينو گذشت) د  .آتش صبحي كه در اين مطبخ است) ج  
  الف، ج) 4  الف، د) 3  ب، ج) 2  ب، د) 1
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 4صفحه 

  :جز هاي زير كامالً درست هستند؛ به با توجه به بيت زير، همة گزينه  -14
 » ها دادست سروش عالم غيبم چه مژده    چه گويمت كه به ميخانه، دوش، مست و خراب«

  
  

  .خورد دو متمم و دو مفعول به چشم مي) 1
  .شود رابطه معنايي ترادف و تناسب ديده مي) 2
  .شود يك وابسته پيشين و دو وابسته پسين يافت مي) 3
  .نقش وصفي دارد» مست«ساز است و  حرف ربط وابسته» كه«) 4

  است؟ متفاوتهاي كدام بيت با بيت زير،  تعداد جمله  -15
  »ار ز من باز مگير                      كه مرا طاقت ناديدن ديدار تو نيستبه جمال تو كه ديد«   
 تو نه مرد گل بسـتان اميـدي، سـعدي   ) 1

  

 كه به پهلو نتـواني بـه سـرِ خـار برفـت     
  

 در همــــه شــــهر، اي كمــــان ابــــرو) 2
  

 كس نـدانم كـه صـيد تيـر تـو نيسـت      
  

 درد دل با تو همان به كه نگويد درويش) 3
  

 تو را درد دلي پنهان نيست اي برادر كه
  

 بخـــت و رأي و زور و زر بـــودم دريـــغ) 4
  

 كاندرين غم هـر چهـار از دسـت رفـت    
  

  هاي مشخص شده به ترتيب كدام است؟ نقش قسمت  -16
  »تو نيست ميدانگريز از سر  پايرا  خصم  خم چوگان تو نيست گويست كه  دل نمانده«  
  فعول، مفعول، متمممسند، م) 2    مسند، نهاد، مفعول، اضافي) 1
  نهاد، مفعول، مسند، متمم) 4    نهاد، نهاد، مسند، اضافي) 3

  وضعيت قافيه در كدام بيت، متفاوت است؟  -17
 بـه تلبـيس ابلـيس در چـاه رفـت     ) 1

  

 كه نتوان از اين خوبتر راه رفـت 
  

ــا  ) 2 ــر عط ــوم و ديگ ــود آن ق  ببخش
  

 كه هرگز نكرد اصل و گوهر خطا
  

ان حرب داشت سكندر كه با شرقي) 3
  

 در خيمه گويند در غرب داشـت 
  

 چو بهمن به زاولستان خواست شد) 4
  

 چپ آوازه افكند و از راست شـد 
  

  بيت زير با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟  -18
  »از دسـت و زبان كه برآيد                    كز عهدة شكرش به درآيـد؟«  
 نه بلبل بـر گلـش تسـبيح خـواني اسـت     ) 1

  

 كه هر خاري به تسـبيحش زبـاني اسـت   
  

 همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم) 2
  

 همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي
  

شـناس اسـت    كسي كز بيم حـق، نعمـت  ) 3
  

ــدارد  ــه دســت از شــكر جــز دســتان ن  ب
  

ــي ) 4 ــس م ــت    نف ــكر دوس ــارم زد از ش  ني
  

 كه شـكري نـدانم كـه در خـورد اوسـت     
  

  است؟ غلطروي كدام گزينه،  روبه مفهوم  -19
 مشغول عشق جانان گر عاشقي است صادق) 1

  

ــارد     ــر نخ ــه س ــد ك ــاران باي ــض (در روز تيرب ــليم مح  )تس
  

 پسـندد  سوداي عشـق پخـتن، عقلـم نمـي    ) 2
  

 )تقابـل عقـل و عشـق   (گـذارد   فرمان عقل بردن، عشقم نمي
  

زهرم چـو نوشـدارو از دسـت يـار شـيرين      ) 3
  

 )فرسايي فراق جان(گوارد  نوشم، بي او نمي بر دل خوش است
  

 پايي كه بر نيـارد روزي بـه سـنگ عشـقي    ) 4
  

 )ارزشـمندي عشـق  (سـپارد   گوييم جـان نـدارد يـا دل نمـي    
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 5صفحه 

  كدام گزينه به عبارت زير، مفهوم دورتري دارد؟  -20
  »ما عرفناك حقّ معرفتك: واصفان حلية جمالش به تحير منسوب كه«  
 تــر از مــن بــه مــن اســت كدوســت نزديــ) 1

  

ــن از وي دورم  ــه مـ ــكل كـ  وينـــت مشـ
  

 نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي) 2
  

 نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيـايي 
  

تو مگر سايه لطفي به سـر وقـت مـن آري    ) 3
  

 كه من آن مايه ندارم كه به مقدار تو باشم
  

 به قياس در نگنجي و بـه وصـف درنيـايي   ) 4
  

 حيرم در اوصـاف جمـال و روي زيبـت   مت
  

  :جز خورد؛ به به چشم مي» لطف پروردگار در كسب روزي بندگان«در همة ابيات زير مفهوم   -21
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند) 1

  

 تا تو ناني به كف آري و به غفلـت نخـوري  
  

ــي   ) 2 ــاه ب ــه درگ ــاز ب ــف ني ــرآر  ك ــاز ب  ني
  

 خداي خواني نيستكه كار مردان خدا جز 
  

اگر به پاي بپوشي و گـر بـه سـر بـروي     ) 3
  

ــت   ــه ننهادس ــي ك ــد روزي ــمت نده مقس 
  

 الوان نعمتـي كـه نشـايد سـپاس گفـت     ) 4
  

ــرد   ــه نشــايد شــمار ك ــي ك  اســباب راحت
  

  است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت،   -22
   )تأكيد بر حفظ اسرار(برنيايد ز كشتگان آواز ) 1
  )ارزش ترك وجود بي(مردان ره بشوي  دست از مس وجود چو) 2
   )ارزشمندي كيفيت سخن(گو، حرف كم و بسيار نيست  اي بيهوده: گفت) 3
  )حمايت پيامبر از امت(چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان ) 4

  شود؟ ديده مي» الدهر يومانِ؛ يوم لك و يوم عليك«در كدام گزينه، مفهوم   -23
ــاني  ) 1 ــنه م ــر تش ــوش  اگ ــختي مج  ز س

  

ــه دوش   ــت آرد بـــ ــر آبـــ ــقّاي ابـــ ــه ســـ  كـــ
  

ــت  ) 2 ــمن و دوس ــالف دش ــدا دان خ  از خ
  

 كـــــاين دل هـــــر دو در تصـــــرّف اوســـــت   
  

ــد  ) 3 ــي مخنـ ــد بينـ ــه دربنـ ــي را كـ يكـ
  

 مبــــادا كــــه ناگــــه در افتــــي بــــه بنــــد     
  

 دانم سر آرد غصه را، رنگين برآرد قصه را) 4
  

 زنـم  اين آه خون افشان كه من هر صبح و شامي مي
  

  :جز همة ابيات زير باهم تناسب معنايي دارند؛ به  -24
 شهباز دسـت پادشـهم، ايـن چـه حالـت اسـت      ) 1

  

ــرده   ــاد ب ــز ي ــيمنم   ك ــواي نش ــد ه  ان
  

ــوروث مــن اســت  ) 2 ــة م ــرين خان ــد ب  حافظــا خل
  

 اندر اين منزل ويرانه نشيمن چه كـنم 
  

ــوض    ) 3 ــب ح ــور و ل ــويي ح ــوبي و دلج ــاية ط س
  

 برفـت از يـادم  به هواي سـر كـوي تـو    
  

 چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است) 4
  

 روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم
  

  بيت زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟  -25
  »كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را  برو اي گداي مسكين در خانة علي زن«  
ــرم   ) 1 ــي آن ك ــدهي و بكن ــه را ب ــر ك  ه

  

 آن كس هم منماو سليمان است و 
  

 دلـــي را كـــه شـــد بـــر درت رازدار   ) 2
  

ــاز دار  ــر دري بــ ــوزة هــ  ز دريــ
  

چو سائل از تو به زاري طلب كند چيزي ) 3
  

 بده و گرنه ستمگر بـه زور بسـتاند  
  

 هر سو دود آن كَش ز برِ خـويش برانـد  ) 4
  

 وان را كه بخواند به درِ كس نداوند
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 6صفحه 

  
  

  :»!کّل يشء طریق و طریُق الجّنة العلملـ«  -26
  !است يآموز بهشت علم يها دارد و راه يراه يزهر چي) 2  !دارد و راه بهشت دانش است يراه يزيهر چ) 1
  !بهشت است يها از راهيكي  وجود دارد و دانش يراه يزيهر چ يبرا) 4  !وجود دارد و راه بهشت دانش است يراه هازيهمه چبراي  )3

  :»!شاهدُت يف املکتبة أَحّب زمیيل الذي جلس علی الکرّيس املُقابل ِبَصوت هادئ«  -۲۷
  !بودم دهيد ،آرام نشست يصدا با ،مقابل يصندل يرا كه بر روام  يهمكالسدر كتابخانه، ) 1
  !دميآرام نشست د يمقابل با صدا يدوستم را كه بر صندل نيتر در كتابخانه محبوب) 2
  !دينشستم د بخش شآرام يمقابل با صدا يصندل يكه رو يا ا در كتابخانهمحبوبم مر يهمكالس) 3
  !مشاهده كردم ،آرام نشست ييبا صدا ييجلو يبر صندلي، ا ابخانهدر كتكه ام را  يهمكالس نيتر محبوب )4

  :»!تَهاَسم القوم بأنَّ إبراهیم یرید أن یَستهزئ ِبأصنامنا«  -28
  !مان را دارديها كه او قصد مسخره كردن بت دكردن چپشروع به پچ  ميابراه قوم) 1
  !ما را دارد يها تقصد مسخره كردن ب ميكنند كه ابراه يمقومي پچ پچ  )2
  !را مسخره كند مانيها تكه ب خواهد يم ميكردند كه ابراهقوم پچ پچ ) 3
  !را مسخره كند مانخواست كه بت ميانداختند كه ابراه هقوم پچ پچ را) 4

  :»!نفع من األدب الذي أکَتسبُته يف حیا ال میراَث أ «  -29
  !آوردم دست مي هيچ ميراثي سودمند تر از ادبي نيست كه آن را در زندگي به )1
   !رساند آوردم سود نمي دست مي هيچ ميراثي مانند ادبي كه آن را در زندگي به )2
  !ي كنمميراثي نيست كه سودمندتر از ادبي باشد كه آن را در زندگي خودم كسب م) 3
  !هيچ ميراثي سودمندتر از ادبي نيست كه آن را خودمان در زندگي كسب خواهيم كرد )4

  :»!لیتني أقدُر أن أبّدل اللونَین األحمر و األزرق بنفسجًیا جمیًال «  -30
  ! درست كنم ييبايو قرمز رنگ بنفش ز يدو رنگ آب بيتوانم از تركشايد ب) 1
  !كنم ليتبد يتربايو قرمز را به بنفش ز يآب يها توانستم كه رنگ ميكاش ) 2
  ! ميكن ليتبد يباتريدو رنگ زرد و قرمز را به بنفش ز نيا ميقادر باش ديشا) 3
  !كنم بايز يبه بنفش ليرا تبد يكاش بتوانم دو رنگ قرمز و آب يا) 4

  :»!کأنَّ إرضاء جمیع الناِس غایة ال تُدرک«  -31
  !دبود كه درك نش يكردن مردم هدف يراض )1
  !شود ياست كه درك نم يهدف ييشدن مردم گو يراض) 2
  !شود يدست آورده نم است كه به يخشنود ساختن همه مردم همانند هدف) 3
  !شود يدست آورده نم است كه به يتمام مردم هدف خشنود ساختن ايگو) 4

  :»!أؤلئک األوالد قبلوا کالم والدهم و اآلن یعملون به«  -32
  !كنند يد كه صحبت پدرشان را قبول كردند و اكنون به آن عمل مآنها فرزندان هستن )1
  !ديكن يو به آن عمل م ديپدرتان را قبول كرد مكه كال يدسته يشما فرزندان) 2
  !كنند يپدرشان را قبول كردند و االن به آن عمل م كالم فرزندان آن )3
  !دهند يانجام م را نهستند كه صحبت پدر را قبول كردند و اكنون آ يآنها پسران) 4
  
  
  

  األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة من أو إلی العربیة ّ   )۳۵ - ۲۶( ع
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 7صفحه 

  :في المفهوم لهذه اآلية ﴿من جاء بالحسنة فـََله عشر أمثالها﴾ الَخطَأَ َعیِِّن   -33
   ر اوــود اجـر شـرابـه ده بـهم  وـکـار نـود کـه بنمـس کـکـنآ ر ـه) 1
  ازـد بـابانت دهـزد در بیـای که  تو نیکی می کن و در دجله انداز  )2
  خدای نویسد می ده به را یکی  ک رای ـــردم نیــاری از مــو کــنک) ٣
  گـر هـمـه نـیـک و بـد کنـــی  هـر چــه کـنــی بـه خـود کنـــــی) 4

   :الَخطَأَ َعیِِّن   -34
بـر  های حکمت از قلب شخص مخلص بعد چهل صـبح چشمه: تظهر ینابیع الحکمة من قلب املُخلِص علی لسانه بعد أربعین صباًحا) ۱

  .شود آشکار میروی زبانش 
ن می: ﴾أیَحسب اإلنسان أن یُرتک ُسدی﴿) 2   .کند کند که بیهوده او را رها می آیا انسان گ
  .گویند نباید وارد شویم بین دو نفری که با هم راز می: بین شخَصین یتناجیان ندُخـْل ال  )3
  !خوابش گرفت ها کرد پس هرشوع به کشیدن شکوفخواهر کوچکم  :بدأت أختي الصغیرة تَرُسم األزهار فأخذها النوم) ۴

ی او را به خاطر بت«  -35   :عّین الصحیح»توانند صحبت کنند در آتش نیندازید هایی که 
  !ال تقذفاه يف الّنار ألصنام ما کانت قادرة للتکلم )1
  !ال تقذفاه يف الّنار ألجل أصنام ما کانت تقدر أن تتکلم) 2
  !یع أن تتکلّمال تقذفوه يف الّنار لألصنام التي ال تستط) 3
  !ال تقذفوه يف الّنار للصنم الذي ال یستطیع أن یتکلّم) 4

  
  

 

ن يف  کانت مریم و سمّیة جارتَین   تحّبان إحداه األخری تأتیان بقصد الزیارة أحیانا فتجتمعان يف بیت هذه أو تلک، تتکل
ة يف مکانها بسبب املرض لََمَست رأسها  القهوة أو الشاي، مرًّة زارت مریم جارتهاترشبان مختلفة املواضیع و ه  فوجدتها نا
جارتنا يف حالة سّیئة و زوجها مسافر یجب أن «:، عندئذ رجعت إلی بیتها برسعة و قالت لزوجها)تب(فشاهدتها حاّرا ِمن الحّمی

و جاءت إلیها مریم للعیادة غًدا و ، نُِقلَت سمّیة إلی املستشفی فأمر الطبیب أن تَرُقد للعالج »ننقلها إلی املستشفی اآلن للعالج 
التحزن علی أوالدک إنّهم : قالت مریم لسمّیة. الطازجة و جلست بجانبها تؤنسها حّتی تنُقص وحدتها الفواکههي تحمل بعض 

: مریم. ک طول حیامساعدتشکرا یا جار العزیزة لن أنسی : سمّیة. يف بیتي ، سأحافظهم مثل أوالدي حتی تخرجي بالسالمة
  )سفارش کرده است:أوصی.(ال شکرا علی الواجب، نحن جیران و قد أوصانا الرسول بالجار َخیًرا

  أین تتناجي مریم و سمّیة؟   -36
  !بیت سمیة) 4  !يف الحدیقة ) 3  !يف بیت األصدقاء) 2  !يف بیت سمیة و مریم) 1

  أین کانت أوالد سمّیة؟  -37
  !يف بیت مریم )4  !ت أنفسهميف بی) 3    !يف املستشفی )2  !يف بیت ّجدهم )1

  : غیرالّصحیحعّین   -۳۸
ِ َو ال ْؤِمنُ یَمن کاَن  )1 ّ ْربُ َعل) 2  !إىل جارِه حسنْ یَ اآلخر فَل ومِ یِبا     !یاْألَذ یُحْسُن الَجواِر الصَّ
هِ اْإلنساِن کَُحْر  یُحرَْمُة الْجاِر َعلَ ) 4   !ُکمیُّ نب ةُ یَّ فانَُّهم َوص رانُکمیّهللا ّهللا ىف جِ ) 3   !َمِة أُمِّ

   :مریم لصدیقتها علی حسب النّص  ما فعلتأيَّ عمل   -39
  رشاء الفواکه) ۴  معالجة سمیة) ۳  العیادة   )۲  مراقبة من أوالدها ) ۱
   ۴۲-۴۰(يف اإلعراب و التحلیل الرصيف   الخطأعّین(  
  : »مساعدة«  - 40

  علی وزن مفاِعلَة-»س ع د «حروفه األصلیة -مؤنث-اسم )2  فعله علی وزن فاَعَل  -»س ع د «حروفه األصلیة -مفرد-اسم) 1
  »م ا ة«حروفه الزائدة-مفرد) 4  »ک«مضاف و املضاف إلیه/مؤنث -اسم) 3
  

  

   ۴۲-۳۶(اِقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة(  
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 8صفحه 

  : »الفواکه«  -۴۱
  معرفة -»فاکهة«:اسم جمع تکسیر مفرده) 2  مضاف إلیه/مفرده فاکهة  -جمع تکسیر -اسم ) 1
  ، مؤنث»فاکهة«مفرده : سیرجمع تک) 4  صفت/»ف ک ه«حروفه األصلیة  -اسم ) 3

  :»ترشبان«  -۴۲
    فعل مع فاعله جمله فعلیة/للمخاطب  -فعل ) 1
  معلوم -» ش ر ب«حروفه األصلیة  -مضارع ) 2
  »ش ر ب«: حروفه األصلیة -للمؤنث الغائب  -فعل مضارع )3
  فعل مع فاعله جمله فعلیة/ » ش ر ب« :حروفه اإلصلیة -فعل ) 4
  

  
  

  :فية للجنسالنا» ال«عّين   -43
  .َسلَّمنا َعلَی صدیقنا ال َعلَی کُّل الحارضین) 2  .العاِقُل ال یَدخل يف شؤون اآلخرین) 1
ء) 4  .إّن َصدیقي ال یَدرس يف املَدرسة بَل یَدرس يف البَیت) 3   .الیوم ال سحاب يف السَّ

  :املرتادف الیوجديف أّي عبارة    -۴۴
ء) 1   .رأیت طائرا خلف الطائرة يف الس
  .استفاد أ من ضیاء الشمس صباحا و قال هذا النور مفید يل) 2
  .جعل األب الغداء علی املائدة و وضعت األّم العشاء علی املنضدة) 3
  .بحث عّيل عن بعض املفردات يف املعجم و فتّشها زمیله يف کتابه املدرسيّة )4

   :عّین الصفة اسم الفاعل  -45
   .الغابة أرض واسعة فیه أشجار کثیرة )2  .انالصحة و األم: نعمتان مجهولتان) 1
  .ذهب عا جامعتنا إلی القریة لتعلیم بعض التالمذة) 4  .َسیسرتجع حاکم مدیتنا نقود الفقراء من الظاملین)3

   :فیها املضاف ألیه ما جاءعّین عبارة   -46
  !کبیرة األسواق الصغیرة أحیاناتحتوي ُمُدن العالَم ال) 2  !علی الشباب أن یستفیدوا ِمن أوقاتهم املفیدة) 1
  !هناک أشجار عالیة و أزهار متنوعة يف الربکة الصغیرة) 4   !هّن یقرأن الرسائل بعد الصالة) 3

  :الخطأعین   -47
  .مئة تقسیم علی خمسة یساوي عرشین) 2  .اثنان و أربعون تقسیم علی اثنین یساوي واحد و عرشون) 1
    .ستة يف خمسة یساوي ثالثین) 4  .مئة ناقص عرشین یساوي تسعین) 3

   :أکعّین عبارة جاء فیها جمع تکسیر   -48
راته) 2  !أکابر الُقری اجتمعوا يف املسجد لحّل املشاکل األخیرة) 1   !ال تقطع أوالد مدینتنا غصون هذه األشجار و 
  !جمل املناظر يف الحدائقحرکة األزهار و ألوانها أ ) 4  !اىل مياه البحر ةالينابيع تجري من الجبال املرتفع) 3

ت صعبة يف املعجم هذا العاّم الدرايس«للسؤال عن هذه العبارة؟ غیر املناسبعّین   -49   »وجد الطالب کل
ت صعبة) 1 ت صعبة ) 2    !َمن َوَجَد کل   !کیف وجد الطالب کل
ت صعبة) 3   !ما وجد الطالب يف املعجم) 4  !متی َوجد الطالب کل

۵۰-   ّ   »التاسعة إّال ربعاذهبنا إلی املکتبة يف الساعة «: أشیر ألیه بخطٍّ عّین الصحیح ع
1( ۸:۴۵   2( ۸:۱۵      3 (۹:۴۵      4 (۹:۱۵  
  

  
  

  
  
  

   املناسب للجواب عن األسئلة التالية ّ   )۵۰-۴۳(ع
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 9صفحه 

  اشاره دارند؟ يبه چه موضوعات بيترت به زير تيابا  -51
   »ـــيده ت آبــفـص ياز و ديــاـن   ـيود، زآب تهــه بــك يرــك ابــخش«
  » آن كه برآرد گل، صد نرگس تر سازد اي  گلشن و گل در تو  ايتر  خوش ييباغ تو يا«
  انسان يفطرت خداآشنا -جهان به خداوند  يازمندين) 2  انتخاب هدف برتر -جهان به خداوند  يازمندين) 1
  انسان يفطرت خداآشنا - دآورندهيبه پد دهيپد ازين) 4  انتخاب هدف برتر - دآورندهيبه پد دهيپد ازين) 3

  انسان قرار داده است؟ اريدر اخت ييها هيچه سرما بيترت خود، به »ترِ قيشناخت عم«و  »هيشناخت اول« يخداوند برا  - 52
  راه درست از راه غلط صيتشخ يروين - ياز بد يزاريو ب يكيبه ن شيگرا) 1
  ست از راه غلطراه در صيتشخ يروين -آشنا  سرشت خدا) 2
  يو بد يكيشناخت ن - ياز بد يزاريو ب يكيبه ن شيگرا) 3
  يو بد يكيشناخت ن -آشنا  سرشت خدا) 4

جهان به  يازمندين«و » جهان به خداوند در بقا يازمندين« يبرا يمشابه خوب يها مثال بيترت به ها، دهيكدام پد  -53
  هستند؟ »نشيخداوند در آفر

  پژواك صدا در كوه - يصدا در ن جاديا) 2    بارش باران - يصدا در ن جاديا) 1
  پژواك صدا در كوه - يساعت كوك) 4    بارش باران - يساعت كوك) 3

 ،»دميخدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن د نكهيرا مشاهده نكردم، مگر ا يزيچ چيه«كه  )ع( يگفته امام عل نيا  -54
  اشاره دارد؟ يا به چه نكته »انسان«و » خداوند«در مورد  بيترت به

    .كند يانسان در همه حال وجود خدا را احساس م - .ستاخداوند در همه جا ) 1
  .كند يانسان در همه حال وجود خدا را احساس م - .است يخداوند نور هست) 2
  .آشنا دارد خدا يانسان فطرت - .ستاخداوند در همه جا ) 3
  .آشنا دارد خدا يتانسان فطر - .است يخداوند نور هست) 4

  افت؟يدر توان يبهتر م ث،يبودنش به خداوند را در كدام حد ازمنديانسان و ن يو ضرورت توجه به فقر ذات تياهم  -55
1 ( َ َ  ئًایشَ  ُت یما َرا  تََفكَّروا يف كُلِّ َيشٍء َوال تََفكَّروا يف ذاِت هللاّ ) 2 هللا قَبلَه و َو بَعَده و َو َمَعه ُت یاِالّ َو َرا
  فَِإَذا َماتُوا انْتَبَُهوا امٌ یَ النَّاِس نِ ) 4 اَبَدً  نٍ یطَرفََة عَ  ینَفس یاِل یاللهم ال تَِکلن) 3

  ؟ستيندرست  ،كدام عبارت  -56
  .هاست دانش نيسودمندتر ،يخودشناس) 1
    .است يخودشناس شيموجب افزا از،يفقر و ن شتريدرك ب) 2
    .خداوند است يبندگ شيافزا ساز نهيزم ،يخودشناس شيافزا) 3
  .ها استفاده از آن يخود و چگونگ يها هيشناخت سرما يعني يخودشناس) 4

  ؟هستند ياله اتيآ داللت دارد كه تمام موجودات ي،كدام عبارت قران  -57
َواِت َواْألَرِْض  ﴿) 1 َ َواِت َواْألَرَْض ﴿) 2  ﴾قُْل َمْن رَبُّ السَّ َ   ﴾َوَما َخلَْقَنا السَّ
َواِت َواْألَرِْض يَْسأَلُُه ﴿) 3 َ َواِت َواْألَرِْض ﴿) 4  ﴾َمْن ِيف السَّ َ ُ نُوُر السَّ   ﴾هللاَّ

 يي، قرابت معنا»هللا َقبلَه و َو بَعَده و َو َمَعه ُت یاِالّ َو َراَ  ًئایشَ  ُت یما َراَ «: ديفرما يكه م )ع( يكالم امام عل نيبا ا تيكدام ب  -58
  ؟دارد يشتريب
 ا ديـد دلي كز معرفت نـور و صـف  ) 1

  

 به هر چيزي كه ديد، اول خدا ديد
  

 به هر جا بنگرم كوه و در و دشت) 2
  

ــنم   ــو بي ــا ت ــت رعن ــان از قام  نش
  

ــهيذات نا) 3 ــت افت ــش ،ياز هس  بخ
  

 بخـش  يتوانـد كـه بـود هسـت     يك
  

 مــا يهــا يهســت مييهــا مـا عــدم ) 4
  

ــود مطلقــ   ــو وج ــان ،يت ــا يف  نم
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                      دين و زندگي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10صفحه 

  است؟ ريپذ انسان امكان يبرا ر،يشناخت كدام دسته از موضوعات ز  -59
  ذات خودمان -ذات خداوند  -داشتن خداوند  قتيحق )1
    خودمان قتيحق -رازق بودن خداوند  -خداوند  قتيحق) 2
  زنده بودن خداوند -خالق بودن خداوند  - يهست قتيحق) 3
  وجود داشتن خداوند -صفات خداوند  - يريكهكشان راه ش) 4

  .ميهست..........  ازمندين.......... خود را  يها هدف..... ..... ميبتوان نكهيا يبرا  -60
  يزري برنامه – ميانتخاب كن -آگاهانه ) 2  يزري برنامه – ميبشناس -درست  يبا نگاه) 1
  اريمع - ميبشناس -آگاهانه ) 4  اريمع – ميانتخاب كن -درست  يبا نگاه) 3

  شده است؟ ذكر يدرست به د،يمراتب توح بِيترت نهيدر كدام گز  -61
   تيدر ربوب ديتوح - تيدر وال ديتوح) 2  تيدر خالق ديتوح - تيدر ربوب ديتوح) 1
  تيدر خالق ديتوح - تيدر مالك ديتوح) 4  تيدر مالك ديتوح - تيدر وال ديتوح )3

  ست؟يچ »ديتوح« قتياصل و حق  -62
    .جهان است ارياخت خدا تنها صاحب) 2  .ندارد يكيو شر همتاست يخدا ب) 1
  .خدا تنها مبدا و خالق جهان است) 4    .خدا تنها مالك جهان است )3

ُ أََحدٌ ﴿ اتيآ  -63     اشاره دارند؟ ديبه كدام جنبه توح بيترت ، به﴾َوَال يُْرشُِك ِيف ُحْكِمِه أََحًدا... ﴿و  ﴾قُْل ُهَو هللاَّ
  تيدر وال ديتوح - ديتوح قتياصل و حق) 2  تيدر مالك ديتوح - تيدر ربوب ديتوح) 1
  تيدر وال ديتوح - تيدر ربوب ديتوح) 4  تيدر مالك ديتوح - ديتوح قتياصل و حق) 3

  شود؟ ياستنباط م هياز كدام آ »تيدر مالك ديتوح«  -64
َواِت َواْألَرِْض ﴿) 1 َ َواِت َواْألَرَْض ﴿) 2  ﴾يَْسأَلُُه َمْن ِيف السَّ َ   ﴾َوَما َخلَْقَنا السَّ
3 (﴿ َ ِ َما ِيف السَّ َّ ِ َواِت َواْألَرِْض ﴿) 4   ﴾َواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َو َ   ﴾قُْل َمْن رَبُّ السَّ

در  توانند يهست و مخلوقات جز به اجازه او نم زيجهان ن.......... جهان است، تنها .......... از آنجا كه خداوند تنها   -65
  .جهان تصرف كنند

    يول -مالك ) 4  مالك –رب ) 3  رب – يول) 2  مالك –خالق ) 1
هدف خود، مربوط به  يجهان به سو تيبر هدفمند بودن جهان دارد و هدا يتر حيتر و صر داللت روشن هيكدام آ  -66

  است؟ ديكدام مرتبه از مراتب توح
1 (﴿ َ َ َالِعِب َواِت َواْألَرَْض َوَما بَيَْنُه َ   تيدر ربوب ديتوح - ﴾َوَما َخلَْقَنا السَّ
َ َوَما َخلَْقَنا السَّ ﴿) 2 َ َالِعِب َواِت َواْألَرَْض َوَما بَيَْنُه   تيدر وال ديتوح - ﴾َ
َواِت َوَما ِيف اْألَرِْض ﴿) 4 َ ِ َما ِيف السَّ َّ ِ   تيدر وال ديتوح -﴾ َو
َواِت َوَما ِيف اْألَرِْض ﴿) 3 َ ِ َما ِيف السَّ َّ ِ     تيدر ربوب ديتوح - ﴾َو

   ست؟يزم چنخست، مستل ةشرك به خداوند در وهل  -67
  داشتن خداوند كيشر) 4  ناقص دانستن خداوند) 3  همكار داشتن خداوند) 2  دانستن خداوند ازمندين) 1

ْلِكُوَن ِألَنْفُ ﴿ هيدر آ  -68 َ ُ ُقْل أََفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء َال  َواِت َواْألَْرِض ُقِل هللاَّ َ  َرضا ُقْل َهْل يَْسَتِوي ِسِهْم نَْفًعا َوَال ُقْل َمْن َربُّ السَّ
ُ اْألَْعَمى  ُت  تَْسَتِوي َهْل  أَمْ  َوالَْبِص َ ٍء َوُهَو  َجَعلُوا أَمْ  َوالنُّورُ  الظُّلُ ُ َخالُِق ُكلِّ َيشْ ِ ُرشَكَاَء َخلَُقوا كََخلِْقِه َفَتَشابََه الَْخلُْق َعلَْيِهْم ُقِل هللاَّ َّ ِ

ارُ    است؟ نشدهاشاره  ماًيموضوع، مستق به كدام ،﴾الَْواِحُد الَْقهَّ
   تيدر مالك ديتوح) 4  تيدر ربوب ديتوح) 3  تيشرك در وال )2  تيشرك در خالق) 1

  ؟ندارندرا  يو سرپرست تيوال تيصالح رند،يگ يخداوند در نظر م يكه مشركان برا ييها كيچرا شر  -69
  .را هم ندارند خود انيسود و ز ارياخت رايز) 2    .ستندين يزيچ چيخالق ه رايز) 1
  .ستندين يزيچ چيمالك ه رايز) 4    .ستندين يامر چيمدبر ه رايز) 3
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  ؟ستينكدام عبارت، درست   -70
  .است يگريخداوند به د تيوال يواگذار يمعنا تصرف در جهان، به ياجازه دادن به مخلوقات برا) 1
  .است زيآم شرك يا دهي، عقكند ريامور را تدب تواند يمستقل از خداوند م يكس نكهياعتقاد به ا) 2
      .بدهد زين يگرياجازه تصرف را به د تواند يو سرپرست جهان است و م يخداوند تنها ول) 3
  .رديگ يشده و به اذن و اراده او صورت م يتوسط خداوند طراح تيرابطه عل) 4

  دارد؟ ييارتباط معنا گريد يبا كدام عبارت قرآن ،﴾أََحًدا َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيلٍّ َوَال يُْرشُِك ِيف ُحكِْمهِ ... ﴿ هيآ  -71
ءٍ ﴿) 1 ُ َخالُِق كُلِّ َيشْ ُ﴾قُْل َهْل يَْستَِوي اْألَْعَمى ﴿) 2    ﴾قُِل هللاَّ   َوالْبَِص
َواِت َواْألَرِْض قُِل هللاَُّ ﴿) 4  ﴾قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاءَ ﴿) 3 َ   ﴾قُْل َمْن رَبُّ السَّ

َواِت َواْألَْرِض ﴿ يعبارت قرآن  -72 َ   دارد؟ يتر كينزد ييارتباط معنا گر،يبا كدام عبارت د ﴾ُقْل َمْن َربُّ السَّ
َواِت َواْألَرِْض ﴿) 1 َ ُ نُوُر السَّ َواِت َوَما ِيف اْألَرِْض ﴿) 2    ﴾هللاَّ َ ِ َما ِيف السَّ َّ ِ   ﴾َو
َواِت َوا﴿) 3 َ ءٍ ﴿ )4  ﴾ْألَرِْض يَْسأَلُُه َمْن ِيف السَّ ِ أَبِْغي َربا َوُهَو رَبُّ كُلِّ َيشْ َ هللاَّ ْ   ﴾قُْل أََغ

َواِت َواْألَْرِض ﴿ هيآ  -73 َ   دارد؟ يتر و روشن تر كيبه كدام موضوع اشاره نزد ،﴾كُلَّ يَْوٍم ُهَو ِيف َشأٍْن  يَْسأَلُُه َمْن ِيف السَّ
  به خداوند در بقاجهان  يازمندين) 2    تيو ربوب تيدر وال ديتوح) 1
  انسان در شناخت خداوند يناتوان) 4    تيو مالك تيدر خالق ديتوح) 3

 ياله ياياند و كار اول مواجه يبا چه اتهام» قادر به برآوردن حاجات انسان هستند ياله ياياول«كه معتقدند  يكسان  -74
  ست؟يمشابه كار ك نه،يزم نيدر ا

  .كند يشك مپز كيكه  يمشابه كار - تيشرك در وال) 1
  .كند يكشاورز م كيكه  يمشابه كار - تيشرك در وال) 2
  .كند يكشاورز م كيكه  يمشابه كار - تيشرك در ربوب) 3
  .كند يپزشك م كيكه  يمشابه كار - تيشرك در ربوب) 4

.......... تا  خواهند يم..... .....، بلكه آنان از خداوند .......... كه آنان  ستيمعنا ن نيخداپرستان از مرگ به ا دنينترس  -75
  .خداوند را مالقات كنند

  يگ ديطهارت و آمرز -توبه  قيتوف - دانند يخود را از گناه پاك م) 1
  تر با اندوخته كامل - يعمر طوالن - كنند يمرگ م يآرزو) 2
  همراه با شهدا -ثواب شهادت  - كنند يشهادت م يآرزو) 3
  تر زودتر و پاك -عمر كوتاه  -مشتاق مرگ هستند ) 4
  

     انگليسي
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76 - There isn’t ................ airport near where I live. ……….. nearest airport is 80 miles away. 

1)  an/ the  2) a / the 
3)  the/ the  4) an / a 

77- A: Have you decided what to do about that car you were interested in? 
 B: Yes, I ................ it. 

1) buy  2) bought 
3) wil buy  4) am going to buy 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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78- A: Did you call Reza? 
 B: Oh, no. I completely forgot. I ................ her now.  

1) call 2) called 3) will call 4) am going to call 
79- I saw two ................ in the park while I was walking. Many people had seen them before. 

................  were big and black. 
1)  mice/ mice  2) mice/ the mice 
3) mouse’s/ the mouse’s 4) mouse’s / the mice 

80- Many of these animals may ................ unless we do things to keep them safe in their 
natural homes. 
1) die out 2) put out 3) give up 4) take care of 

81- There are too many cars in big cities in Iran and there are no ................ places for those 
people who would like to ride bicycles in the streets. 
1) wild 2) safe 3) natural 4) endangered 

82- It rained very hard for 3 days and hundreds of people ................ their homes in the 
floods and also didn’t have any power for 4 days. 
1) protected 2) destroyed 3) increased 4) lost 

83- I was reading a very interesting story when the electricity went out, and, ................ , my 
old friend called me by the time I didn’t have any power.  
1) unless 2) in fact 3) by the way 4) however 

84- My father ................ at me when I arrived home at midnight. He was very angry with 
me. 
1) discovered 2) destroyed 3) regarded 4) shouted 
 

85- Our parents try their best to help us grow up, so we must also help and................ for 
them as much as possible instead. 
1) care 2) hug 3) dedicate 4) develop 

86- He cried and ................ tears because he felt so alone. And also he lost his father and 
mother in a car accident. 
1) put out 2) burst into 3) turned on 4) gave up 

87- His doctor ................ told him to exercise a lot but he didn’t pay much attention to his 
doctor’s speech. 
1) gradually 2) surprisingly 3) repeatedly 4) calmly 
 

 
 
 
 

What exactly is respect? It’s the sense of worth or personal value that you attach to 
someone. Respect is an overall (88) ---------- you give someone based on many factors -
what that person is doing with their life, how they (89) ---------- you and others , whether 
they are honest or not and if they seem to do good things, large or small, for other people. 
In short, (90) ---------- is a positive view that you form of how some one is living their life. 
Respecting yourself means giving and defining your own (91) ---------- and value as a 
human being. It all begins with self- respect. Obviously, we’ll not always agree with one 
another on every topic, but we should allow each other to have and express our own views 
(92) ---------- of whether we agree with them or not. The highest levels of respect are 
always earned never given. Before donating the highest level of self-respect or respect for 
others, make sure the person is worthy of the honor. 
 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 
decide which choice (1), (2), (3), and (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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88- 1) evaluation 2) explanation 3) protection 4) solution 
89- 1) develop 2) treat 3) protect 4) expect 
90- 1) pity 2) attack 3) emotion 4) respect 
91- 1) growth 2) worth 3) thought 4) duty 
92- 1) regardless 2) careless 3) meaningless 4) tasteless 

 
 
 
 
 
 

PASSAGE 1: 

Human language is unique in comparison to other forms of communication, such as those used by 
non- human animals. Communication systems used by other animals such as bees or apes are closed 
systems that consist of a finite, usually very limited, number of possible ideas that can be expressed. 

In contrast, human language is open-ended and productive, meaning that it allows humans to 
produce a wide range of utterances from a finite set of elements, and to create new words and 
sentences. This is possible because human language is based on a dual code, in which a finite 
number of elements which are meaningless in themselves (e.g. sounds, letters or gestures) can he 
combined to form an almost infinite number of larger units of meaning (words and sentences). 
Furthermore, the symbols and grammatical rules of any particular language are largely arbitrary, 
so that the system can only be acquired through social interaction. The known systems of 
communication used by animals, on the other hand, can only express a finite number of utterances 
that are mostly genetically determined. Several species of animals have proved to be able to 
acquire forms of communication through social learning: for example, a bonbo named kanzi 
learned to express itself using a set of symbolic lexigrams. Similarly, many species of birds and 
whales learn their songs by imitating other members of their species. However, while some 
animals may acquire large numbers of words and symbols, none have been able to learn as many 
different signs as are generally known by an average 4 year old human, nor have any acquired 
anything resembling the complex grammar of human language. 

93- The passage is mainly about ................ . 
1) the similarity of communication systems between human and animal. 
2) the very complex and limited animals communication systems in learning a number words 
3) the development of the humans communication system through social interaction 
4) the difference between the humans communication system and the animal’s communication 

system 
94- In the last paragraph, the writer tries to say that ................ . 

1) acquiring communication forms through social learning is not specific to just humans. 
2) many species of birds and whales learn by imitating the human language 
3) some species of animals are able to as many different signs as humans are 
4) social interaction is not seen in animals, communication systems at all 

95- According to the passage, the animals; communication system ................ . 
1) is fully developed by imitating other members of the species 
2) is more open- ended and productive than the humans 
3) is a closed system with finite number of words or utterances 
4) is much more complex than the humans 
 
 

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages: Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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96- It can be understood that the word “arbitrary” underlined in the passage refers to 
................ . 
1) expressing a finite number of words and utterances 
2) imitating the symbols and grammatical rules 
3) communication systems used by animals 
4) learning something by social interaction 

PASSAGE 2: 

You have probably had a bad cold. You coughed a lot, your nose ran, and your head hurt. Bacteria 
did not cause your cold. A virus causes most colds. In fact, colds are the most comm on viruses. 
unlike bacteria, a virus is not alive. Yet once it gets into your body, it takes over your living cell 
and reproduces rapidly. This makes you sick. With most viruses, your body’s white cells will fight 
it off. You will get better within two weeks. However, some viruses such as AIDs can kill you. 
Today we have vaccines to keep us safe from many deadly viruses. 

A vaccine can only work against a certain virus. That’s why you must get a separate shot for 
each virus such as polio or hepatitis. A vaccine can only protect you from virus. It cannot fight 
bacteria. Bacteria are alive and change over time, when bacteria change, they can be resistant to an 
antibiotic that once killed them. That medicine can no longer kill the germs. Doctors must take 
care not to give out antibiotics unless they are necessary. 

 
97- Antibiotics work against most ................ . 

1) viruses 
2) bacteria 
3) bacteria and viruses 
4) germs and vaccines 

98- How does an antibiotic differ from a vaccine? 
1) Vaccines fight bacterial infections; antibiotics fight viral infections 
2) Vaccines are given after you get sick; antibiotics work before you get sick. 
3) Each vaccine stops a specific virus; antibiotics work on many kinds of bacteria. 
4) Vaccines work for bacteria only; antibiotics work for both bacteria and viruses. 

99- The word “resistant” underlined in the passage means ................ . 
1) not damaged or affected by something 
2) want to destroy something 
3) kill something with ease 
4) keep something safe 

100- It is understood from the passage that ................ . 
1) no medicine can kill the germs 
2) doctors must take care of bacteria 
3) vaccine can protect you from all diseases 
4) if we use antibiotics a lot, they won’t kill the germs any more 
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  تواند علت نتيجه گيري اشتباه، در  نظريه زمين مركزي باشد؟ كدام مورد، مي  -101
  آگاهي محدود از نيروي گرانش متقابل) 2  هاي نجومي گسترش كيهان گيري اندازه) 1
  مشاهده حركت ظاهري خورشيد) 4    مشاهده حركت كهكشان ها) 3

  ................ .در فصل زمستان   -102
  .خورشيد به استوا، عمود مي تابد) 2  .كره جنوبي زياد است يمطول روزهاي ن) 1
  .مدت زمان تابش قائم به مدارات استوايي، حداكثر است) 4  .كره جنوبي هستيم هاي طوالني در نيم شاهد شب) 3

  شكل زير، فرضيه كدام دانشمند است؟  -103
  كپلر) 1
  بطلميوس) 2
  كوپرنيك) 3
  ابوسعيد سجزي) 4

  تر است؟ انشمندان بررسي تنوع در گياهان گلدار باشد، قطعاً استفاده از كدام واحد زماني مناسبوقتي هدف د  -104

  ائون) 4  دوران) 3  دوره) 2  ابر دوران) 1
  تشكيل اكسيژن اوليه در جو زمين، توسط كدام عامل زير بوده است؟  -105

  سرد شدن و تبلور مذاب كره) 2    هاي شديد آتشفشاني فعاليت) 1
  دار فتوسنتز اوليه توسط گياهان آوند) 4  دار هاي هسته هاي زيستي سلول يتفعال) 3

  شود؟ اي انجام مي براي جبران وسعت يافتن پوسته زمين، كدام حركت ورقه  -106
  گرا هم) 4  واگرا) 3  امتداد لغز) 2  گسترشي) 1

  ا زمين حدود چند كيلومتر است؟اي به زمين برسد، فاصلة آن ستاره ت دقيقه طول بكشد تا نور ستاره 72اگر   -107
1 (/ × 61 5 10   2 (/ × 91 35 10  3 (× 483 10  4 (× 4300 10  

  علت مساوي بودن طول روز و شب در خط استوا كدام است؟  -108
  فقدان فصل زمستان) 2    انحراف محور زمين) 1
  هاي مساوي در فضا ايجاد مساحت) 4  ش زمين به دور محورهاي قطبيچرخ) 3

  شود؟ در شكل زير، چند بار پسروي دريا ديده مي  -109
  بار هفت) 1
  دو بار) 2
  يك بار) 3
  فاقد پسروي دريا) 4

  

  شناسي را به درستي بيان كرده است؟ كدام گزينه، ترتيب واحدهاي زماني زمين  -110
  آركئن - سيلورين -كامبرين ) 2  پالئوزوييك -ك سنوزويي - فانروزوييك) 1
  سيلورين -ژوراسيك  - ترياس) 4    ترياس - پرمين -كربنيفر) 3

  است؟ نادرستعنصر پايدار حاصل از واپاشي، در كدام گزينه   -111
  14يم پتاس ← 40آرگون ) 2     206سرب  ← 238اورانيم ) 1
  14نيتروژن  ← 14كربن ) 4    208سرب  ← 232توريم ) 3
  

  خورشيد

  عطارد
  زهره
  زمين
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  ؟نداردكدام عبارت، ارتباطي با  علم سنجش از دور،   -112
  پرتوهاي بازتابي از سطح زمين) 2  يافتن الگوي پراكندگي ريزگردها) 1
  برداري سطحي نمونه) 4    امواج الكترومغناطيس) 3

  .شود ديده مي............... با توجه به شكل زير، فرآيند ايجاد   -113
  هيماليا -هاي كمربند آلپ  كوه رشته) 1
  توسعه يافتن اقيانوس اطلس) 2
  بسته شدن اقيانوس تتيس) 3
  شكاف در شرق آفريقا) 4

1ميليارد سال، فقط  2/1در قطعه سنگ آذريني با سن   -114
  .توان يافت سال مي............... ماده راديواكتيو با نيم عمر  8

1 (/ 0 3/) 2  ميليون 4   ميليون 800) 4  ميليون 400) 3  ميليارد 2
  ست؟هاي قائم چگونه ا شهريور در شهر همدان، سايه ميله 20به هنگام ظهر شرعي،   -115

  به سمت غرب) 4  به سمت شرق) 3  رو به جنوب) 2  رو به شمال) 1
  
  
  رياضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

fاگر رابطة   -116 {(a, ) ,( ,a b) ,(b a,a ) ,( ,b ) ,(b,a b) ,(b a, )}= − − + −2 21 2 1 1  ،(a )>   تابع باشد، مقدارa.b 
  كدام است؟

1 (−2   2 (−1  3 (1  4 (2  
  است؟ xتابع  yيك از روابط زير،  در كدام  -117

1 (| y | x+ + + =31 1 1    2 (| x | | y |− + − =1 1 1    

3 (xy
x

+ =
+

2
2 1

    4 (y x y x+ + + + =2 24 9 4 6 2   

fدامنة تابع   -118 (x) | x | x= −   ، كدام است؟ 2
1 ([ ],− −1 1   2 (( ),− −1 1  3 ([ ],−1 1  4( [ ],1  

[x]تابع   -119 [ x] x
f (x)

+ − ∈=
k x




+ ∈ 2



k، كه در آن   ∈ جمـع مقـدار ثابـت بـا مقـدار       حاصل. ، تابعي ثابت است

  كدام است؟ kصحيح 
1 (−4   2 (−3  3 (−2  4 (−1  

]برد تابع   -120 ]
[ ]

x
x

x
f (x)

x
x

x

 <= 
 >





  ، كدام است؟

1 ([ , ]1   2 (( , )1  3 (( , ]1  4 ([ , )1  
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  كدام دو تابع با هم، برابرند؟  -121

1 (g(x) x x . x , f (x) x x x= + = +21   2 (
x

x(x )xg(x) , f (x)x ( x)( x)
x

++= =− − +
+

12
1 1 2

1

  

3 (g(x) cos x , f (x) sin x= = − 21  4 (xg(x) , f (x) [ ]
x

+= =
+

2
2

1
2

  

fاگر   -122 (x) | x |= g(x)و  1− x= +2   است؟ يك از توابع برابر  باشد، دامنة كدام 1

1 (g
f g

+
+

1
2   2 (f g

f g
−
+

2
  3 (f g

f g
+
−

2
2  4 (f

g f
−

+
1
2  

xدامنه و برد تابع   -123 [x]
f (x)

[x] [ x]

−=
+ − +   ، كدام است؟ 1

1 ({ }f fD , R= =     2 ({ }f fD , R= =   
3( f fD , R [ , )= − = 1    4 (f fD , R [ , )= − = 1    

xاگر   -124 x
f (x)

x x

 − < <= 
− ≥

2 2 2
1 2

xو   x
g(x)

x x

+ <= 
≤ <

1
1



 
f)باشد، ضابطة تابع   g)(x)−كدام است؟ ، 

1 (
x x x

(f g)(x) x x x

x x x

 − − − < <
− = − ≤ ≤
 − − < <

2

2
1 2

2
1 2 1







   2 (x x x
(f g)(x)

x x x

 − − − < <− = 
− − ≤ <

2 1 2 2
1 2 1

  

3 (
x x x

(f g)(x) x x x

x x x

 − − − < <
− = − ≤ <
 − − ≤ <

2

2
1 2

2
1 2 1







  4 (x x x
(f g)(x)

x x x

 − − − < <− = 
− − ≤ ≤

2 1 2
1 2 1




  

fاگر   -125 (x) x x= + −2 g(x)و  1 x x= − −2 xباشد، براي  1 ≥ f، حاصل 1 (x) g(x)+كدام است؟ ، 

1 (1  2 (2  3 (x   4 (x2  

yنمودار تابع   -126 cos(x )
π= − − +2 ]، در بازة 13 , ]π2 كدام است؟  

1 (  2 (  

3 (  4 (  
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  كدام تابع، يك به يك است؟  -127
1 (f (x) (x ) | x |= − −2 2   2 (f (x) x x= −  

3 (| x |f (x) [ ]
| x |

=
+1     4 (f (x) x= − 21  

)اگر   -128 ) | x |
f g(x)

(x )
=

−22 1
g(x)و   x= +24 yباشد، دامنة تابع  1 f (x)= كدام است؟ 

1 ([ , )+ ∞1   2 (( , )+ ∞  3 ({ }[ , )+ ∞ −1 5  4 ({ }( , )+ ∞ − 1  
fاگر   -129 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}= 2 2 3 3 1 4 4  وg {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}= 2 1 4 3 3 1 4 جمع عضـوهاي بـرد    باشد، حاصل

fتابع  og

(fof )

− −

−

1 1
  ، كدام است؟1

1 (3
4   2 (2  3 (1

2   4 (4  

  

fاگر   -130 (x) x( x)= −1 g(x)و  2 x= −   كدام است؟ (x)(fog)تابع دامنة. باشد 21

1 ([ , ]−1 1     2 ([ , ]− 3 3
2 2  

3 ([ , ] [ , ]− −3 1 1 3    4 ([ , ] [ , ]−− 3 31 12 2  

  است؟ كدام fogبا توجه به شكل، دامنة تابع . رسم شده است gو  fدر شكل زير، نمودار دو تابع   -131
1 ([ , ]−2 1   
2 ([ , ]+ + ∞2 1  
3 (( , ]+2 1   
4 (( , ]−∞ −2 1  
  

fاگر   -132 ( ) f ( x ) x x+ − = +25 3 2 fباشد، مقدار  1 (  ، كدام است؟2(

1 (1
2   2( 1

4  3 (2  4 (4  

fتابع وارون تابع   -133 (x) x=   كند؟ را در چند نقطه قطع مي f، نمودار تابع 3−
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

fضابطة تابع وارون تابع   -134 (x) x x x= − + −3 28 36 54   ، كدام است؟ 18

1 (xf (x)− − +=
31 9 2

3    2 (xf (x)− − +=
31 9 3

2  

3 (xf (x)− − −=
31 8 3

2    4 (xf (x)− − −=
31 8 2

3  

  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19صفحه 

yشكل زير نمودار تابع   -135 f (x)= دامنه و برد تابع . استf (| x   ، كدام است؟1−(|
1 ([ ]D , , R [ , ]= − = −4 4 11   
2 ([ ]D , , R [ , ]= − = −2 4 11  
3 ([ ]D , , R [ , ]= − = −4 2 2   
4 ([ ]D , , R [ , ]= − =2 2 2  

  
  شناسي زيست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ست است؟، دريابي حيات كدام عبارت در ارتباط با سطح سازمان  -136

  .سازند بوم را مي  سازگان كه از نظر اقليم و جانداران متفاوت هستند، زيست مجموع چند بوم) 1
  .آورند وجود مي كنند، يك جمعيت را به موجوداتي كه در زمان و مكان خاص زندگي مي) 2
  .ندساز سازگان را مي گذارند، بوم عوامل زنده و غير زندة محيط و تأثيرهايي كه برهم مي) 3
  .شود موجود در زمينة ياخته آغاز ميهاي  ترين سطح حيات از اندامك پايين) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -137
  .پيكر هر جاندار، سامانة بزرگي است كه اجزاي سازندة آن با هم ارتباط دارند) 1
  .دست آورد توان از جانداران امروزي به نفت، گاز و گازوئيل زيستي را مي) 2
  .كنند ان برخالف گياهان در محيطي پيچيده، شامل عوامل زنده و غير زنده رشد ميجانور) 3
  .كنند طور مستقيم قابل مشاهده هستند، بررسي مي شناسان، فقط ساختارهايي را كه به زيست) 4

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي  -138
  ».ياخته نقش دارد............. دستگاه گلژي، «  
  بندي مواد و ترشح آنها به خارج از در بسته) 2  در ساختن و ترشح پروتئين به خارج از) 1
  اندامكي دو غشايي است كه در تأمين انرژي براي) 4  جايي مواد در درون اي است كه در جابه كيسه) 3

  هاي بدن انسان، درست است؟ كدام عبارت دربارة بافت  -139
  .و صاف، برخالف ماهيچة قلبي به نوعي استخوان متصل هستند هاي مخطط هر كدام از ماهيچه) 1
  .هاي كمتري دارد بافت پيوندي متراكم نسبت به بافت پيوندي سست، تعداد ياخته) 2
  .گليسريد هستند گيري دارد، سرشار از تري هاي بافتي كه نقش ضربه همة ياخته) 3
  .پيوندي متصل استهر ياختة بافت پوششي مري، توسط غشاي پايه به بافت ) 4

  هاي زنده، درست است؟ كدام عبارت دربارة غشاي همة ياخته  -140
  .هاي كربوهيدرات فقط به فسفوليپيدها متصل هستند در سطح بيروني غشا، مولكول) 1
  .اي آن قرار دارند اسيدهاي چرب متصل به گليسرول، در ميان ساختار دو اليه) 2
  .ن هر دو الية فسفوليپيدي قرار دارندهاي آن در ميا هر يك از پروتئين) 3
  .هاي هر دو اليه قرار دارند هاي كلسترول در ميان فسفوليپيد مولكول) 4

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي  -141
  » .............هاي بافت پوششي،  در ساختار لولة گوارش انسان، ياخته«  
  .كنـند ، مـادة مـخـاطـي و آنـزيـم تــرشح مـيدر رودة بــاريـك و رودة بـزرگ) 1
  .كنند اي حـفـاظـتي را قـليايي مـي در مـعده، بـيـكربـنات تـرشـح و اليـة ژلـه) 2
  .آورند وجود مـي خورده و پرزهاي روده را به در سمـت فـضاي رودة بـاريك چين) 3
  .چسباند را به هم ميهاي غذا  با ترشح موسين در دهان و ايجاد مادة مخاطي، ذره) 4
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  شناسي زيست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20صفحه 

  چند مورد از عبارات زير در ارتباط با حركات لولة گوارش، درست است؟  -142
  .شوند ارادي انجام مي صورت غير حركات كرمي شكل از دهان تا انتهاي حلق به •
  .شود شكل متوقف مي  با برخورد محتويات معده به پيلور، حركات كرمي •
  .دو نوع ماهيچه نقش دارند براي رسيدن تودة غذا از حلق به معده، •
  .شود با شُل شدن بندارة ابتداي معده، تودة غذا وارد معده مي •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟ نادرستاي ديوارة رودة باريك،  كدام عبارت، در ارتباط با الية ماهيچه  -143

  .رنداي آن در دو جهت طولي و حلقوي، بين دو الية پيوندي قرار دا هاي ماهيچه ياخته) 1
  .شود هاي شبكة عصبي موجود در آن تنظيم مي تحرك و ترشح ديواره، توسط ياخته) 2
  .هاي رباط است هاي بافت پيوندي آن بسيار كمتر از تعداد ياخته تعداد ياخته) 3
  .اي آن دوكي شكل و داراي يك هسته هستند هاي ماهيچه ياخته) 4

   .............هاي كالژن و كشسان است،  در ديوارة لولة گوارش، بافتي كه فاقد رشته  -144

  .كند مويرگ بستة لنفي هر پرز از درون آن عبور مي) 2  .شود اي مي موجب لغزيدن مخاط روي الية ماهيچه) 1
  .دهد كارهاي متفاوتي مثل جذب و ترشح انجام مي) 4  .هاي عصبي در آن وجود دارند هاي ياخته شبكه) 3

  كدام عبارت درست است؟  -145
  .دهد هورمون گاسترين با اثر بر ياختة كناري، ترشح اسيد و آنزيم را افزايش مي )1
  .شود ها، بيشتر بر اثر فعاليت ليپاز صفرا و لوزالمعده، در دوازدهه انجام مي گوارش چربي) 2
  .دهد هاي پوششي معده، ترشح بيكربنات را افزايش مي سكرتين با اثر بر لوزالمعده و ياخته) 3
  .شود هاي پوششي سطحي معده، سبب قليايي شدن الية حفاظتي معده مي ز ترشحات ياختهيكي ا) 4

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي  -146
  ».كنند ترشح مي............. هاي  ياخته............. هاي  ياخته«  
  هاي بزاقي، موسين غده –رودة باريك، همانند ) 1
  هاي معده، آنزيم كناري غده -همانندهاي بزاقي،  غده) 2
  پوششي سطحي معده، بيكربنات –رودة باريك، برخالف ) 3
  لوزالمعده، پروتئاز و ليپاز –هاي معده، برخالف  اصلي غده) 4

  كدام عبارت در ارتباط با نقش دستگاه عصبي خودمختار در لولة گوارش انسان، درست است؟  -147
  س هنگام عبور غذا از مريمهار فعاليت مركز تنظيم تنف) 1
  تنظيم مستقل تحرك و ترشح لوله، از مري تا مخرج) 2
  هاي انتـهاي راسـت روده تـنـظيم فعاليـت بنـداره) 3
  ارتباط با شبكة عصبي روده و تأثير بر عملكرد آن) 4

  كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به   -148
  ».شود مي............. در مولكول دنا، سبب  قرارگيري جفت بازهاي آلي مكمل«  
  شناسايي ترتيب نوكلئوتيدهاي يك رشته، از روي رشتة مكمل آن) 1
  ها پايداري مولكول در بخش باز شده براي انجام عمل آنزيم) 2
  تشكيل پيوندهاي هيدروژني بيشتر بين بازهاي مكمل آن) 3
  يكسان ماندن قطر مولكول در سراسر طول آن) 4
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  شناسي زيست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحه 

  هاي زنده، درست است؟ هاي رِنا در همة ياخته چند مورد از عبارات زير دربارة نقش مولكول  -149
  .ها را بر عهده دارند اي، حمل الكترون در فتوسنتز و تنفس ياخته •
  .رسانند به عنوان ناقل، آمينو اسيدها را به رناتن مي •
  .انـواعي از رناها، در تنظيم بيان ژن دخالـت دارند •
  .ها در ساختار رناتن شركت دارند ا پروتئينهمراه ب •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام عبارت، درست است؟  -150

  .گريفيت، ماهيت مادة وراثتي و چگونگي انتقال آن را مشخص كرد) 1
  .ها را مشخص كردند ويلكينز و فرانكلين، با استفاده از پرتو ايكس، ابعاد مولكول) 2
  .اي دنا را بررسي كردند ي نردبان مارپيچ دو رشتهواتسون و كريك، مدل مولكول) 3
  .مزلسون و استال، چگونگي باز شدن دو رشتة مولكول دنا از يكديگر را بررسي كردند) 4

  ؟است نادرستكدام عبارت دربارة نكات كليدي مدل واتسون و كريك،   -151

  .شود يصورت اختصاصي تشكيل م پيوندهاي بين جفت بازهاي مكمل هر رشته، به) 1
  .دار است اي از پيـوند دو باز آلـي نـيتروژن هـر پلة نردبان دنا، سـاختاري سه حلقه) 2
  .توان همانندسازي دنـا را توضيح داد با توجه به رابطة مكملي بين بازهاي آلي، مي) 3
  .شود يكسان بودن قطر و وجود پيوندهاي هيدروژني، باعث پايداري مولكول دنا مي) 4

  هاي مختلفي كه براي همانندسازي دنا پيشنهاد شده است، درست است؟ عبارت در ارتباط با طرح كدام  -152
  .هاي هر دناي حاصل، از نوكلئوتيدهاي جديد ساخته شده است در طرح حفاظتي برخالف طرح نيمه حفاظتي، يكي از رشته) 1
  .حاصل، از نوكلئوتيدهاي جديد ساخته شده استهاي هر دناي  در طرح حفاظتي همانند طرح غير حفاظتي، يكي از رشته) 2
  .در طـرح غير حفاظتي برخالف طرح حفاظتي، در هر دو رشـتة هر دناي حـاصل، نـوكلئوتيدهاي جديد وجود دارد) 3
  .در طرح غير حفاظتي همانند طرح نيمه حفاظتي، در هر دو رشتة هر دناي حاصل، نوكلئوتيدهاي جديد وجود دارد) 4

  شوند؟ هايي است كه از روي بخشي از يك رشتة مولكول دنا ساخته مي بارت، ويژگي همة مولكولكدام ع  -153
  .در هـر مولكـول سـاخته شده، بازهاي آلي تـيمين و سـيتوزين وجود دارد) 1
  .هـر مولـكول ساخته شده، قـطـعاً خـطي بـوده و دو سـر مـتـفـاوت دارد) 2
  .زهاي پوريني و پيريميدني با هـم برابرنددر هـر مولكـول حاصل، تعداد با) 3
  .كند آنزيم دنا بسپاراز، نوكلئوتيد مكمل را با نوكلئوتيد رشتة الگو، جفت مي) 4

  است؟ نامناسبكدام گزينه، براي تكميل عبارت زير   -154
  ». .............در همة جانوراني كه همانندسازي دناي هسته دو جهتي است، قطعاً «  
  .هاي همانندسازي مولكول دنا، متفاوت است نندسازي در جايگاهسرعت هما) 1
  .يابد هاي آغاز همانندسازي در مرحلة بالستوال، افزايش مي تعداد جايگاه) 2
  .ها، از جمله هيستون هستند صورت خطي و همراه پروتئين ها به تن فام) 3
  .شود هليكاز، پيچ و تاب فامينه باز مي  قبل از شروع فعاليت آنزيم) 4

  كنند، درست است؟ ها كمك مي هايي كه به باز شدن پيچ و تاب فامينه كدام عبارت، دربارة آنزيم  -155
  .هاي هيستون از مولكول دنـا، نقش دارند در جـدا شـدن پـروتئين) 1
  .شكنند پيوندهاي هيدروژني بين نوكلئوتيدهاي دو رشتة دنا را مي) 2
  .كنند دو راهي همانندسازي باز ميمارپيچ مولكول دنا را در محـل ) 3
  .كنند نـوكلئوتيدها را به انتهـاي رشتة در حال تشـكيل اضـافه مي) 4
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  شناسي زيست
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 22صفحه 

  ها، درست است؟ كدام عبارت در ارتباط با سطوح مختلف ساختاري پروتئين  -156

  .شود تشكيل پيوندهاي اشتراكي در ساختار سوم، موجب تثبيت زير واحدهاي پروتئين مي) 1
  .گيرد گريز شكل مي هاي آب اي، در اثر بر هم كنش ر نهايي هر پروتئين تك رشتهساختا) 2
  .نوع ساختار دوم، بستگي به محل تشكيل پيوندهاي هيدروژني در زنجيرة پلي پپتيدي دارد) 3
  .دهي ساختار اول و دوم هر پروتئين مؤثر است هر آمينو اسيد در شكل Rماهيت شيميايي گروه ) 4

  كند؟ نه، عبارت زير را به درستي تكميل ميكدام گزي  -157
  ». .............هايي از دنا به نام ديسك دارد، قطعاً  هر پروكاريوتي كه مولكول«  
  .هاست ها، داراي ژن مقاومت در برابر پادزيست به تعداد ديسك) 1
  .تعداد نوكلئوتيدهاي هر نوكلئيك اسيد آن، دو برابر بازهاي پوريني است) 2
  .نوكلئوتيدي آن با پيوند اشتراكي به هم متصل هستند انتهاي هر رشتة پليدو ) 3
  .در هر مولكلول دنا، تعداد نوكلئوتيدها با تعداد پيوندهاي فسفودي استر برابر است) 4

  پپتيدي هموگلوبين، درست است؟ چند مورد از عبارات زير دربارة هر زنجيرة پلي  -158
 .آن دارد Rسيد در زنجيره، بستگي به ماهيت شيميايي گروه ويژگي منحصر به فرد هر آمينو ا •

 .آيد هر زنجيره، با پيوندهاي هيدروژني به شكل مارپيچ و با نيروي آب گريزي به شكل تا خورده درمي •

 .شود پيوند پپتيدي بين كربن كربوكسيل آمينو اسيد قبلي با نتيروژن آمين آمينو اسيد بعدي برقرار مي •

  .شود اي هر زنجيره، پيوندهاي هيدروژني بين آمينو اسيدهاي آن زنجيره برقرار مي در ساختار صفحه •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي  -159
  »............. .است،  ممكن غيرها،  طور معمول، در ارتباط با فعاليت سوخت و سازي آنزيم به«  
  .محيط با تأثير بر پيوندهاي شيميايي آنزيم، باعث تغيير شكل آن شود PHغيير ت) 1
  .با افزايش آنزيم در محيط، توليد فرآورده در واحد زمان افزايش يابد) 2
  .اتصال بعضي از مواد سمي در محيط، مانع فعاليت آنزيم شود) 3
  .ام واكنش، تغيير كندماهيت شيميايي آنزيم پس از انج) 4

  هاي بدن انسان، درست است؟ كدام عبارت دربارة همة آنزيم  -160
  .يابد هاي فعال آنها با پيش ماده، سرعت انجام واكنش كاهش مي با اشغال تمامي جايگاه) 1
  .دار هستند ها، داراي يك يا چند زنجيره از واحدهاي تكرار شوندة نيتروژن همة آنزيم) 2
  .سازد غيير در شكل طبيعي آنزيم، اتصال آن به پيش ماده را غير ممكن ميهر گونه ت) 3
  .فلزي و يا كوآنزيم، نياز دارند هاي غير ها براي فعاليت، به يون بعضي از آنزيم) 4

  

                                     فيزيك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/خواهيم از فلزي به چگالي  مي  -161
g

cm37 متر بسـازيم،   سانتي 1متر و ارتفاع   سانتي 8يك استوانه توپر به شعاع  5

)به چند گرم فلز نياز داريم؟  )π = 3  

1 (72    2 (1 8    3 (144    4 (216    
  ؟شود نميهاي فيزيكي يكاي مستقلي در نظر گرفته  كدام گزينه، دليل اين است كه براي همة كميت  -162

  .ي فيزيكي با هم ارتباط رياضي دارندها بسياري از كميت) 2  .هستند) بدون يكا(هاي فيزيكي اسكالر  برخي كميت) 1
  .شود هميشه از يك كميت در مسائل استفاده مي) 4  .هاي فيزيكي خيلي زياد است تعداد كميت) 3
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  فيزيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 23صفحه 

چند دقيقه زمان براي پر شدن مخزني بـه  . شود متر مكعب بر ثانيه خارج مي سانتي 375از يك لوله، آب با آهنگ   -163
  الزم است؟ليتر توسط اين لوله آب  315حجم 

1 (6  2 (7  3 (9  4 (14  
4/اگر در يك پارچ . است cm12و ارتفاع آن  cm6قطر يك ليوان   -164 تـوان   ليتر آب داشته باشيم، چند بار مـي  86

)ليوان را پر از آب كرد؟  )π = 3   
1 (15  2 (1   3 (/7 5   4 (5  

g5اي تو خالي به جرم  استوانه  -165  اگر آن را با مايعي به چگالي . داريم/
g

cm31 را پر كنيم، جرم استوانه پـر بـه    5
8  115رسد و اگر از مايع ديگري پر كنيم، جرم آن به  م ميگر چگالي مايع دوم چند كيلوگرم بر . رسد گرم مي

 متر مكعب است؟

1 (232   2 (253   3 (325   4 (523   
ميليون كيلومتر از زمين فاصله دارد، پيامي را بـه مركـز كنتـرل در     132يك سفينه فضايي از مدار يك سياره كه   -166

اگر سرعت ارسال پيام بين سـفينه  . شود ثانيه از زمين به آن ارسال مي 2كند و پاسخ آن پس از  زمين ارسال مي
  رسد؟ نور فرض شود، پاسخ پس از چند دقيقه به سفينه ميو مركز كنترل برابر سرعت 

1 (1   2 (15   3 (2  4 (25   
  .شود ناميده مي.......... مدت زمان بين شروع و پايان يك رويداد   -167

  ميانگين روز خورشيدي) 4  يك ثانيه) 3  يكاي زمان استاندارد) 2  نيبازه زما) 1
  آن را بر حسب كيلوگرم و با نمادگذاري علمي كدام است؟. است ng258جرم يك ذره غبار   -168

1 (−× 11258 1   2 (/
−× 925 8 1  3 (/

−×  82 85 1  4 (/
−×  12 58 1   

gاي توپر و فلزي به چگالي  كره  -169

cm36  1داريم، شعاع كره هـايي بـه    اگر بخواهيم از آن مكعـب . متر است سانتي
)است؟ متر  ها چند سانتي شود و ضلع مكعب گرم بسازيم، چند مكعب ايجاد مي 48جرم  )π = 3  

1 (25  - cm2   2 (5   - cm2   3 (25  - cm4  4 (5   - cm4  

170-  6   گرم شكر به چگاليg

cm32  1/را در gليتر آب به چگالي  2

cm31 چگالي محلول حاصل چند . كنيم حل مي
  كيلوگرم بر متر مكعب است؟

1 (185    2 (16    3 (15    4 (75   
توانند آزادانه و با سرعت زياد به اطـراف   ها مي ها است و اتم ها خيلي بيشتر از ابعاد اتم در يك ماده فاصله بين اتم  -171

  .است............  اين ماده حتماً در حالت. حركت كنند
  مايع يا جامد) 4  جامد) 3  مايع) 2  گاز) 1

  زير درست است؟ هاي عبارت يك از كدام  -172
  .پذير هستند مايعات تراكم) 1
  .هاي مايع شبكه بلورين دارند مولكول) 2
 .كنند هاي مايع جاذبة بسيار زيادي بر هم وارد مي مولكول) 3
  .يباً يكسان و حدود يك آنگستروم استهاي مايع و جامد تقر فاصله مولكول) 4

  .است.............. و پخش شدن بوي عطر در اتاق در اثر پديدة .............. اثر جوهر خودكار بر كاغذ به دليل   -173
  پخش -چسبي  هم) 4  چسبي هم - پخش) 3  پخش - دگرچسبي) 2  دگرچسبي - پخش) 1

هاي مايع بيشتر  چسبي بين مولكول هاي مايع و جامد از هم بين مولكولاگر هنگام تماس مايع با جامد، دگرچسبي   -174
  دهد؟ باشد، كدام گزينه روي مي

  دافعه مولكولي) 4  كشش سطحي) 3  موئينگي) 2  ترشوندگي) 1
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  فيزيك
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 24صفحه 

 1و  2الي  1هاي زماني  سرعت متوسط اتوبوس در بازه. زمان يك اتوبوس داده شده است -در شكل زير نمودار مكان  -175
  ثانيه از راست به چپ چند متر بر ثانيه است؟ 3الي 

1 (8 – 16  
2 (8 – 12  
3 (8 – 8  
4 (8 - 4  

  هاي زماني جسم در حال دور شدن از مبدأ است؟ در كدام بازه. دهد زمان متحركي را نشان مي  - نمودار مكان زيرشكل   - 176
1 (t1  تاt2 - t2  تاt3 - t2  تاt4   
2 (  تاt1 - t2  تاt3 - t4  تاt5  
3 (  تاt1 - t3  تاt4 - t5  تاt6  
4 (t1  تاt2 - t3  تاt4 - t5  تاt6 

  .شود ميده ميدر آن لحظه نا.............. كند، بردار برداري كه مبدأ محور را به مكان جسم در هر لحظه وصل مي  -177
  مكان) 4  سرعت) 3  جايي جابه) 2  مسافت) 1

  شكل مقابل، مربوط به كدام گزينه است؟  -178
  t1سرعت در لحظة ) 1
  t1شتاب در لحظة ) 2
  t2تا  t1شتاب متوسط در بازة ) 3
  t2تا  t1سرعت متوسط در بازة ) 4

  كدام گزينه زير درست است؟  -179
  .زمان است - ، برابر شيب خط مماس بر نمودار مكانtشتاب در هر لحظه دلخواه ) 1
  .زمان است - ، برابر شيب خط مماس بر نمودار شتابtسرعت در هر لحظة دلخواه ) 2
  .زمان در آن لحظه است - ، برابر شيب خط مماس بر نمودار سرعتtسرعت در هر لحظه دلخواه ) 3
  .زمان در آن لحظه است -، برابر شيب خط مماس بر نمودار سرعت tشتاب در هر لحظه دلخواه ) 4

4/اتومبيلي مسافت   -180  2 كيلومتر را با سـرعت متوسـط    6متر بر ثانيه و مسافت  15كيلومتر را با تندي متوسط  5
  تندي متوسط اتومبيل در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟. كند متر بر ثانيه طي مي

1 (/12 5  2 (/17 5  3 (25  4 (35  
  

                                     شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چه تعداد از مطالب زير، درست هستند؟  -181
 .ي استيكي از كاربردهاي مواد پرتوزا، استفاده از آنها در توليد انرژي الكتريك •

  .هاي سازنده، جرم يكساني ندارند تم، امعينطبيعي از عنصري  نمونهاغلب در يك  •
 .كنند هاي پرانرژي، مقدار زيادي انرژي نيز آزاد مي افزون بر ذره تالشيبر اثر هميشه پرتوزا  يها ايزوتوپ •

 .اي است هاي هسته خورشيد به دليل تبديل هيدروژن به هليم در واكنشه انرژي گرمايي و نور خيره كنند •

1 (1   2 (2   3 (3  4 (4  
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  شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25صفحه 

7عنصر ليتيم در طبيعت داراي دو ايزوتوپ پايدار   - 182
3Li  6و

3Li     و عنصر اكسيژن داراي سـه ايزوتـوپ پايـدار
16
8O،17

8O  18و
8O 2  ترين مولكول ترين و سنگين تفاوت جرم مولكولي سبك. استLi O چند ،amu  اسـت؟

 .) بگيريددر نظر amuها بر حسب  عدد جرمي را معادل جرم اتم(

1(  4  2( 5  3 (6  4 (7  
39  جرم يك اتم از اتم  -183

19K 2419جرم يك اتم كربن، (ر چند گرم است؟ به تقريب براب 9 10/ g−× فرض شود(. 

1 (/ −× 25534 25 10     2 (/ −× 24534 25 10   
3 (/ −× 24646 75 10    4 (/ −× 25646 75 10  

65نها در كاتيو شمار نوترون  -184 2
30Zn  ها در كدام گونه، برابر است؟ با شمار نوترون +

1( Mo +96 2
42 2( Cu+64

29 3( Co +60 2
27 4(  Br−80

35 

312/در يك نمونه خالص   -185 231هـا  شمار اتـم ، 5PX مولكولي با فرمول شيميايي گرمي از يك ماده 75 505 10/ ×  

131P(، چند گرم است؟ Xجرم يك مول از عنصر . است g.mol−=   (  
1 (16    2 (19   3 (/24 5 4 (/35 5  

 سوم خود دارند؟ ةالكترون در الي 18اي،  چهارم جدول دوره ةر در دورچه تعداد عنص  -186

1 (8   2( 1   3 (12  4 (18  
ها را از راسـت   گزينه( ؟قرار دارداي عنصرها  جدول دورهبه ترتيب در كدام دوره و گروه  قرمزرنگ شعله  باعنصري   -187

  .) به چپ بخوانيد
1 (2  ،1   2 (1 ، 2    3 (4  ،12    4 (4  ،17  

 ؟هستند  از مطالب زير، درست چه تعداد  -188

  .انرژي هر رنگ نور مريي، با طول موج آن نسبت مستقيم ندارد •
  .را در بر دارد2p  و 2sهاي الكتروني اتم، زيراليه دوميـن الية •
 .وابسته است) n(تنها به عدد كوانتومي اصلي  ها، ترتيب پر شدن زيراليه •

  .اند يها دو عنصر، گاز آن انيدارند كه از م يعنصر جا 18 ،يا جدول دوره ةدور ندر سومي •
1 (1    2 (2   3 (3   4 (4  

3n الكترون با عدد كوانتومي 9 آن در آرايش الكترونيعنصري كه   -189 ـ وجود دارد، = اي  روه جـدول دوره در كدام گ
 قرار دارد؟

1 (12  2 (7   3 (1   4 (3  
 الكترون وجود دارد؟ شود، چند ختم مي 15pالكتروني در عنصري كه آرايش الكتروني آن به ةدر چهارمين الي  -190

1 (6    2 (8     3 (10   4 (18  
اي، الكترون جفت شده  نصرهاي دو دوره نخست جدول دورهچه تعداد از ع اتم عنصر اي نقطه -در آرايش الكترون  -191

 .)گازهاي نجيب را در نظر نگيريد(؟ نداردوجود 

1 (4    2 (5   3 (6    4 (7  
 هاي زير، درست هستند؟ كدام موارد از عبارت  -192

  .است آلومينيوم اكسيد، يك تركيب يوني دوتايي) آ  
  .است هاي ظرفيتي هاي اشغال شده از الكترون، دو برابر تعداد الكترون زيراليه ، شمار32Geدر اتم ) ب  
  .مي توانند با جذب الكترون به آرايش گاز نجيب هم دوره خود برسند 15  اتم عنصرهاي نافلزي گروه) ج  
  .هستندهم الكترون در تركيب يوني سديم كلريد، كاتيون و آنيون ) د  
  دو  ج) 4    جب و  آ، )3    دآ و  )2  د، جب،  )1
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 26صفحه 

 در ساختار لوويس كدام تركيب، شمار جفت الكترون ناپيوندي بيشتر از شمار پيوند اشتراكي است؟  -193

1 (H S2  2(NH3  3(HF   4(HCN  
 ير، درست هستند؟هاي ز چه تعداد از عبارت  -194

 .محلول در آب است ،روغن زيتون برخالف اوره •

 .در اسيدهاي چرب بلند زنجير، بخش قطبي بر بخش ناقطبي غلبه دارد •

 .شوند مانند و در آب پخش مي مينهاي اوره در آب، كنار هم باقي  مولكول •

و نامحلول  شوند ينم آب پخش يها مولكول نيب اديز يداشتن جرم مول ليبه دل س،يگر يقطب هاي مولكول •
  .در آب هستند

1 (1  2 (2   3 (3   4 (4  
  مواد اوليه الزم براي تهيه صابون جامد، كدام است؟  -195

  پتاسيم هيدروكسيد  +  نمك اسيد چرب) 2     پتاسيم هيدروكسيد  + چربي ) 1
  سديم هيدروكسيد  + ربي چ) 4    چربي      + نمك اسيد چرب ) 3

اتم كربن كه در زنجير آلكيلي آن يك پيوند دوگانـه وجـود دارد، بـا جـرم      14صابون حاوي  تفاوت جرم مولي يك  - 196
گـرم   23جـرم مـولي بخـش كـاتيوني صـابون،      (مولي الكل سه عاملي سازندة چربـي زيـر، چنـد گـرم اسـت؟      

116است؛ 12 1O ,C , H : g.mol−= = =(   
 

1 (162  
2 (158   
3 (146   
4 (138  

 هستند؟ نادرستزير درباره كلوئيدها، هاي  چه تعداد از عبارت  -197

  .ها است هاي موجود در محلول تر از ذره ها، درشت هاي موجود در آن ذره •
  .كنند ها، نور را پخش مي برخالف سوسپانسيون •
  .شود پايدار بوده و با گذشت زمان ته نشين نمي •
 .ها، مخلوط ناهمگن هستند همانند سوسپانسيون •

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

ايـن  . چسبند آن مي.............  هاي چربي به بخش ذره دهدكه را نشان مي.............  كننده يك پاكساختار شكل زير،   -198
 . ..............كنندگي خود را حفظ  هاي سخت خاصيت پاك در آبكننده  پاك

  
  
  
   

 كند نمي -قطبي -صابوني) 2    كند مي -ناقطبي -صابوني) 1
 كند نمي -قطبي -صابوني غير) 4    كند يم -ياقطبن -يصابون ريغ) 3

  شود؟ هاي سخت، مي بها در آ آنيون، باعث بهبود عملكرد شويندههاي كدام  افزودن نمك  -199
  فسفات) 4  كلريد  ) 3  سولفات   ) 2  نيترات  ) 1

CH (CH )3 2 11

SO Na− +
3

O

O

O

CH O C(CH ) CH

|

CHO C(CH ) CH

|

CH O C(CH ) CH

2 2 16 3

2 16 3

2 2 16 3
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  شيمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27صفحه 

ppm2  يك ليتر آب سخت كه داراي  -200  )11d g.mL−=( چند مول صابون واكنش  هاي كلسيم است، با از يون
2:معادله موازنه شود(دهد؟  مي

2RCOONa Ca (RCOO) Ca Na+ ++ ⎯⎯→ 140Ca؛ + g.mol−=( 

1 (/1  2(/ 1     3 (/ 2    4(/ 2   
  هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت  -201

  .آيند دست مي ها به هاي پيچيده از چربي صابوني با واكنش هاي غير  كننده پاك •
  .توليد و مصرف صابون به اندازه نياز جمعيت جهان وجود داشته است •
  .كنندگي بيشتري دارند صابوني، نسبت به صابون، قدرت پاك هاي غير  كننده پاك •
 .اند ي غير صابوني نيز همانند صابون از دو بخش قطبي و غير قطبي تشكيل شدهها كننده پاك •

1 (1  2 (2   3 (3   4 (4  
. پودر آلومينيم و مقدار كافي از سديم هيدروكسيد در يك محلول لوله بازكن استفاده شده است g54مخلوطي از   -202

  ند ليتر است؟، چSTPمقدار گاز توليد شده در شرايط 
Alمعادله موازنه شود (  NaOH H O NaAl(OH) H , Al g .mol−+ + → + = 1

2 4 2 27(  
1 (/44 8   2 (/71 7  3( /67 2  4 (/78 4  
  است؟ نادرستكدام عبارت،   -203

  .كنند با پوست سوزش ايجاد مي تماسدر دهند و  فلزها واكنش مي تماماسيدها با ) 1
  .اضافه كرد آمونياك آن به توان براي كاهش ميزان اسيدي بودن خاك مي )2
   توصيف كردبر يك مبناي علمي آرنيوس نخستين دانشمندي بود كه اسيدها و بازها را ) 3
  .آب وابسته است pHآبزيان به ميزان بسياري اززندگي ) 4

  .رنگ است............. در محلول آن  pHاست و رنگ كاغذ ............. نيتروژن پنتا اكسيد، يك اكسيد  دي  -204
  قرمز -اسيدي ) 4  يآب - يدياس) 3  آبي -قليايي ) 2  قرمز -قليايي ) 1

 شود؟ ميمول يون توليد  4، در آب چه تعداد از تركيبات زيردر اثر انحالل يك مول از   -205

*BaO             *Li O2               *CaO            *SO3 

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

  
  
  
  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيماآز يهاآزمون تلگرام كانال  
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



١

 

 

 

  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دوازدهمسنجش 
)23/07/1400(  

 )دوازدهم( علوم تجربي  
 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ميان بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  3ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

  )اري

 –، باليـده   

  )نظر است

» ي پسـت  

ـ    ه چوپـان ب

  ) تشبيه

آب «: تعاره 
. تـه اسـت  

 

ationgroup

آبرو، بزرگوا: شرف

بلنـد،: باسـق  –

  

صراع دوم مورد نظ

هـاي انسان –ست

است و نيـز چ» 

 استعاره و فاقد

اسـت –»  اسـت 
ا در بيت پذيرفت
 .ت تلميح دارد

  )خسار

140(  

ش) (باني، بخشش

  .برد
–گهبان، شبگرد 

تر عاجل ←تر 

اين واژه در مص(ت 

  

رت ظاهري و پس

»حاكم ستمگر –

سه. (است» ظلم

چون آب زندگي
ينكه هر دو معنا
 كردن آب حيات

  .ست

  )ع دو
رخ –زنخدان (ز 

23/07/00لة اول 

مهربا: رحمت) (ن

ب  فرمان او را مي
پاسبان، نگ: روغه

ت آجل/ محك  ←

شست ←شصت 
  

التفات ←فات 

قدر –اد شجاع 

–ظلم –ت ظالم 

حكومت ظ –د 

واي منزل يار چ
و اين» آرزو –هوا 

رت خضر و پيدا
ضيح داده شده اس

استعاره نوع(رد 
ترتيب استعاره ا

2  

مرحل(لوم تجربي 

 

  :تند از
تكيه دادن: دادن  ه

ريسي كه ديگ
دار –را رسيدن 

  دي

←مهك / نفس 

ش –شلغم ←م 
)شست گذارند

الطف  -مطبوع  

  اني

افرا –قدرت «ز 

حكومت –مردم«

افراد ارزشمند –گ
  )د استعاره

هو«: تشبيه –ن
حال و ه«عناي 

به داستان حضر
توض» ان بخشي

استعاره دا» دل
به ت) دام –چاه 

ارسي 

جش دوازدهم؛ عل

 »اس، نيكويي

رست آنها عبارت
يله) ( صبح، فجر

اطاعت شده، كس
، قدم نهادن، فر

افزوني، زياد: زيد

انت نصي ←س 

شلقم:  عبارتند از
 كه بر انگشت ش

←متبوع  –ي 

سيف فرغا ←ج 

رتيب استعاره از

«يب استعاره از 
  )يك تشبيه
مرگ«ستعاره از 

دو تشبيه و فاقد

خاطب واقع شدن
به دو مع» هوا« 
بيت ب: تلميح –
جا« –» بيار – 

  )ت
« –) اشك –يار

( –) ره نوع دوم

 فا

سنج

شكر، سپا«:  از 

اند و معني در ده
سپيدة: فلق) (ت

فرمانروا، ا: مطاع
آمدن: قدوم – 

مز –هي كردن 

سيانت نفس: د از

رند و اصالح آنها
ن انگشتر مانند

  : آنها
ماحضري ←ري 

ج –عطّار  ←ب 

به تر» سگان –و
  )د تشبيه

ترتي به» شبان –
چهار استعاره و ي

ترتيب اس به» ان
) (حمل به سپر

به جهت مخ» با
:ايهام –است » 

–)  پذيرفته است
يار«بين » ناس

ت افزايش اطالعا
شي( استعاره از 

استعار(ص دارد 

    
 

 .رست است

عبارتند» منّت«
 .رست است

ه غلط معني شد
ري، پستي، مذلّت

 .رست است

م: هاي داده شده
هميشه، پيوسته
ه، كوتاهي، كوتاه

 .رست است

صالح آنها عبارتند
 .رست است

 غلط اماليي دار
ه معني استخوا

 .رست است

ماليي و اصالح
ماحذر –عمارت 

 .رست است

ب: و اصالح آنها
 .رست است

  :ها ه
عوعو –شيران –

ر استعاره و فاقد
–گرگي  –چوپان

چ. (ه شده است
چراغدا –ها  شمع

تح –جور به تير 
 .رست است

  :نة پاسخ
صب«): ن بخشي
»عشق«تعاره از 

نا اسب يك مع
جن«: اي درست
 .رست است

و نوع آنها جهت
ترتيب  به) آب –

ستعاره و تشخيص

www.sanjeshse

  
  
  
در 3نه گزي 

«معاني واژة 
در 2گزينه  

هايي كه واژه
خوا: خذالن(
در 3گزينه  

ه معاني واژه
مي، ه: مدام

گناه: تقصير
در 4گزينه  

ها و اص غلط
در 1گزينه  

هايي كه واژه
به» شست«(
در 2گزينه  

لط امچهار غ
ع ←امارت 

در 4گزينه  
موارد غلط و

در 2گزينه  
بررسي آرايه

–غرّش «) 1
چهار. (است

چ –رمه«) 2
گرگ تشبيه

ش –باد«) 3
ج(تشبيه ) 4
در 1گزينه  

بررسي گزين
جا(استعاره 
است» زندگي

در ايهام تنا(
ها ديگر آرايه

در 4گزينه  .
و(ها  استعاره

–جوي ) (1
اس» دل«) 2

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
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@sanjesheduc

خيص دارد  

: توجـه ) (ي

(.  

ationgroup

استعاره و تشـخ 

تركيب وصفي 5

(  
مين اجزا را دارد

  .ب دارند

  )جمله 3) (

  )مله

  د
  

140(  

»ارغوان«و ) ب

  

5(ايزد تعالي  – 

فعل: شد –سند 
لة بعدي نيز هم

تناسب) ش و مژده

يك فعل:  رفت

جم 4(ن نيست 
  )ه

تو ندارد ميدانر 
متممي/ اضافي 

23/07/00لة اول 

  )وع دو
لب –زلف –بوب 

  ستعاره

  »رزشمندي
» اهللا هو الرزاق

حق جلّ و عال 

  )ي
  )كيب وصفي
  )يب اضافي
  )ب وصفي

  )كيب اضافي

مس: دانه  بي –اد 
جمل: توجه) (عل

  )است
  

سروش( و غيب 
  .ن هستند

توان(اني برفت 
  )جمله 

را درد ولي پنهان
جمله 3. ( رفت

از سر] را[گريز  
          ول     

3  

مرحل(لوم تجربي 

استعاره نو(دارند 
محب –زيبارو (ز 

د افاق. شده است

ها و ار ازاً زيبايي
ان«يح دارد به 

–ريشان روزگار
  )د
تركيب اضافي 3(
ترك 3(همه جا  –
تركي 4(نعمتش  

تركيب 4( نعمت 
  )في

  ) صفي
ترك 4( –ربيتش 

نها: رمن دهقان
فع: منگر –تمم 

ر ادارد فعل ناگذ
)فعل: گذشت –

  .ستند
سروش –)خراب
هاي پسين وابسته

  .دي دارد

و به سر خار نتوا
3(ير تو نيست 

كه تو ر – برادر 
ر چهار از دست

  :ها
پاي ، خصم    

مفعو  نهاد       

جش دوازدهم؛ عل

بخشي د  و جان
رتيب استعاره از

تشبيه ش» بها ن
  فاقد كنايه» 

 و برازندگي مجا
ارند و بيت تلمي

بندگان پر –كار 
شوند حسوب مي

(درگاه حق  –ت 
–دريغ  عمت بي

–خوان نعمت –
هر –دو نعمت  
تركيب اضاف 2( 

تركيب وص 2(سق 
تر –تخم خرما  

خر(زئي اسنادي 
مت: عيب كسان 

ه معني وجود د
–متمم : ه مينو

هاي بيت هس ول
ميخانه و خ(ست 

و) غيب –عالم (
نقش قيد» ست

كه به پهلو –ي 
كه صيد تي –نم 

اي –د درويش
كاندرين غم هر 

ه ص كردن نقش
  تو نباشد      

                  

سنج

رههمگي استعا 
همگي به تر) خطّ

حقيقت به خون«
»رخ مجازاً وجود

رنگ«. ص دارد
تضاد د» نادان –

  :ها زينه
بندگان گنهك –

 فارسي صفت مح
اميد اجابت –ت 
نع –حساب  بي ت

–رحمتش –مت
–هر نفس –س
مفرّح ذات –ت 

نخل باس –ايق 
–قدرت او  –ك

سه جز) الف: ها
–نهاد محذوف 

به» است« –هاد
آن روضه –نهاد 

مفعو) ها مژده –
ميخانه و مس – 

( –سته پيشين 
مس«ساز است و  ه

سعدي – نيستي 
ه شهر كس ندانم

كه نگويد –ست 
–دريغ  –بودم 

 و سپس مشخص
خم چوگان ت ي

مسند            

    
 

)سرو –خزان –
خ –سنبل  –ل

  )ع دو
 .رست است

  : ها ه
» «مجازاً شهادت
ر» «جاز از انسان

ستعاره و تشخيص
–دانا«، » پنهان

 .رست است

في گزصفي و اضا
–هرگه : ت وصفي

عرضه عربي، در
دست انابت: ضافي

رحمت: ت وصفي
باران رحمت: ضافي

هر نفس: ت وصفي
ممد حيات: ضافي

اشهد ف: ت وصفي
عصارة تاك: ضافي

 .رست است

ه  جمالت مصراع
:تو(ئي با متمم 

نه: آتش صبح(ي 
:پير(ي با متمم 
 .رست است

  : د
–چه (ها  متمم) 

ترادف) و خراب
وابس) ها چه مژده

رف ربط وابسته
 .رست است

گل بستان اميد
ر همهد –ن ابرو 

 با تو همان به اس
راي و زور و زر ب

 .رست است

ش و معناي بيت
گو] آن[ست كه 

م                  

www.sanjeshse

–درخت) (3
گل –بت) (4
استعاره نوع(

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

خون مج«) 1
دل مج«) 2
اس» گل«) 3
پ –پيدا«) 4

در 2گزينه  .1
تركيبات وص

تركيبات) 1
جمالت متع
تركيبات اض

تركيبات) 2
تركيبات اض

تركيبات) 3
تركيبات اض

تركيبات) 4
تركيبات اض

در 1گزينه  .1
بررسي نوع

سه جزئ) ب
دو جزئي) ج
سه جزئي) د

در 4گزينه  .1
بررسي موارد

)م –ت ) (1
مست و) (2
چ( »چه«) 3
حر» كه«) 4

در 3گزينه  .1
تو مرد گ) 1
اي كمان) 2
درد دل) 3
بخت و ر) 4

در 1گزينه  .1
ابتدا چينش
س دل نمانده
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.  
  .ش نيست

نـه پاسـخ   

را » محبوب

ديدم  :»دت

  )4و  1

ationgroup

نندك  اشاره مي
اي بيش سان حيله

 است كه با گزين

  گران 

وجهي به غير مح

شاهد«) 4و  3ي 

1هاي رد گزينه(ت 

140(  

  )»را«ع 

ر به اين مفاهيم
رگزاري خدا ترس

  .ده است
  د

  .داوند

ي در هم تنيده

همدردي با ديگ

تو ي عاشق و بي

  : د از
  ين

  )3رد گزينه (

هاي رد گزينه(نه 

بركناريت :»َعزلِک

  )4و  3،  2 

23/07/00لة اول 

به دليل نوع(ت 

  )خطا
  

هاي ديگر گزينه
شكر) 3. د است

  .د

و دريافت من شد
 شناخت خداوند
ف و شناخت خد

مرادي و نامرادي

توصيه به ه) 3) 

آرزومندي«پاسخ 

اي ديگر عبارتند
نيازي مقرّبي بي) 

(هر چيز  :» يشء

كتابخانه :»املکتبة«

َع«) 2و  1هاي  نه

هاي رد گزينه( 

ن

4  

مرحل(لوم تجربي 

غير اسنادي است

خ –عطا + گوهر 
.)رديف هستند

شاره دارند ولي گ
ط خاص خداوند

باشد مي) كوست

بب عدم درك و
عجز انسان از) 

ت، عجز از وصف

  .ر است

يعني م) ه پشت

)حكمت پروردگار

رند ولي گزينة پ

ها مفاهيم گزينه
)4. ستاند ر وامي

کل«) 4 و 2 اي

«) 3رد گزينه ( 

رد گزين(ن مردان 

هفتگي: »سبوعیة

ي، زبان قرآن

جش دوازدهم؛ عل

در مصراع دوم غ

گ –ديگر: ( است
ت ديگر داراي ر

اش) ز شكرگزاري
ستايش فقط) 2. 

دوست رسد، نيك

سب ن از محبوب
3ظمت خداوند 

ود جاي داده است

  .ه پاسخ است

ود زشت و منفور

ن و گهي زين به

ح(د از خداست 

اشاره دار» برين

م. است»  فراوان
 سائل را روزگار

ها رد گزينه( راه 

آرام :»هادئ« )3

آن: »ؤلئک الرجال

أس«) 4و  3، 2ي 

 عربي

سنج

د –اول اسنادي 

اي دو قافيه: سخ
همه ابيات(اي  يه

عجز انسان از(ه 
.مشغول هستند

هر چه از د(مانا 

دوري من ←خ 
سان از وصف عظ
مفاهيم را در خو

مفهوم گزينه» د

شت، در ذات خو

هي پشت به زين
  :هاي ديگر ه

رود چه بر ما مي

ي انسان، عالم ب

بخشش«سوال 
تقاضاي عاجزانه

:»طریق«، )4و  

3و  1هاي  زينه

أ« )4 و 1 هاي نه

هاي رد گزينه( د

    
 

در مصراع ا» ت
 .رست است

يه در گزينه پاس
ي ديگر يك قافي

 .رست است

و گزينه پاسخ به
تسبيح خداوند م

 .رست است

هم  ت اين گزينه
 .رست است

گزينه پاسخ: ها ه
عجز انس) 4و ) 2

ل مجموع اين مف
 .رست است

 به درگاه خداوند
 .رست است

كار زش: ة پاسخ
 .رست است

گه(ت يادآوري 
مفهوم گزينه. ت

هر چ) 2پرودگار 
 .رست است

جايگاه واقعي«به 
  .ارد

 .رست است

ه پاسخ و بيت س
تق) 3ه راز داري 

  .رست است
3 هاي رد گزينه

  .رست است
رد گز(ترين  بوب

1( -   
  .رست است

رد گزين( ويل بده
  .رست است

كرد چاپ مي ←

www.sanjeshse

نيست«: توجه
در 2گزينه  .1

وضعيت قافي
هاي در گزينه

در 4گزينه  .1
بيت سوال و

همه به ت) 1
در 3گزينه  .1

مفهوم درست
در 1گزينه  .2

مفهوم گزينه
2هاي  گزينه

عبارت سوال
در 2گزينه  .2

اظهار نياز«
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينة
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
استمشترك 

حكمت پ) 1
در 3گزينه  .2

همة ابيات ب
د نظر دامور

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

توصيه به) 2
   
  

 
در 1 گزينه .2

ر(دارد : »لـِ «
در 2گزينه  .2

محب :»أحّب «
1رد گزينه (

در 3گزينه  .2
تحو :»استلِم«

در 1گزينه  .2
←»کان یطبع«

erv.ir
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هـا   مكـان  

 )2 نه

يـن يـا آن     
ك بار مـريم  

بـه   سـپس 
درمـان بـه    
ـردا بـراي       
: سميه گفت

نم از آنهـا     
، ام اسـت  ه

 -4 ديـ جد 

ationgroup

:»األمـاکن«) 2و 

رد گزين( ساختن

ـد و در خانـه اي
نوشيدند، يك ي

س. د كه تب دارد
يد او را بـراي د
شـود و مـريم فـ

مريم به سم. يابد
، ماننـد فرزنـدا

وظيفه: مريم. رد

  خانه سميه

  ه مريم

  

لـبس ج دنخريـ 

140(  

و 1هاي   گزينه

خشنود س :»إرضاء«

  ) 4  و 2

آمدنـ ديـدار مـي  
 قهوه يا چاي مي
لمس كرد و ديد
سافر است، ما با
مـان بسـتري ش
هايي او كاهش ي
ت بيرون بيـايي،
موش نخواهم كر

خ -4در باغ  -3

در خانه -4شان 

مريم -4  سميه

خ -3عيـادت   -2

23/07/00لة اول 

رد(اهد گرفت 

«) 2و  1 هاي ينه

2هاي  رد گزينه

  )1ينه 
به قصد د تند و

كه دند در حالي
 ديد، سرش را لم
د و شوهرش مس
ر داد او براي در
ا آرام كرد تا تنه
ي كه به سالمت
 تا آخر عمر فرام

  

3منزل دوستان 

در خانه خودش -

همسر -3رش 

2 از فرزنـدانش   

5  

مرحل(لوم تجربي 

به كار خو: »دم

رد گزي(شود  ي نم

ر( پدرشان :»هم

  )1نه 

رد گزي( نقودک: 
ر را دوست داشت

كرد  صحبت مي
ي خود خوابيده

ضعيت بدي دارد
ن پزشك دستور
و نشست و او را

ند و من تا زماني
ت راهرگز كمك

.يه نيكي كنيم

در م -2و سميه 

3در بيمارستان 

مريم و همسر -2

مراقبـت -1اد 

جش دوازدهم؛ عل

َسیسـتخد«) 1و  3

ن  به دست آورده

والد« )4و  2، 3

رد گزين. (باشد ي

»پولهايت« )4و 
ودند كه يكديگر
ضوعات مختلف
 بيماري در جاي

همسايه ما وض: ت
قل شد، بنابراين
 آمد و در كنار او
ر خانه من هستن
 متشكرم، من ه
كرد كه به همسا

در خانه مريم و 

د -2ر بزرگشان 

2 فرزندان سميه

ستش انجام ندا

سنج

3 ،2 هاي گزينه

:»التدرک«) 1و  3

3هاي  رد گزينه(

مي» است«ت آن

  )2ه 

و 2 هاي د گزينه
ه دو همسايه بو

در موض) شدند ي
و او را به دليل

ه شوهرش گفت
 بيمارستان منتق

تانه به بيمارس
خور، زيرا آنها در
 همسايه عزيزم
ر به ما توصيه ك

-1؟گفتند ز مي

در خانه پدر -1

فر -1رستان برد؟

را مريم براي دو

  .باشد مي 

  . ب است

    
 

  .رست است
رد گ( ها عالمت

2(  
  .رست است

3هاي  رد گزينه( 
  .رست است

( آن فرزندان :»د
  .رست است

باه است و درست
  .رست است

رد گزينه(پوشم 
  رست است

رد(  اسرتجاع :»ن
مريم و سميه :ب

جمع مي( كردند 
اش رفت و مسايه
اش آمد و به خانه

ببريم سميه به
قداري ميوه تازه
ن خود غصه نخ

از: سميه.كنم ي
هستيم و پيامبر

  .رست است
 سميه با هم راز

 .رست است

: ميه كجا بودند
  . رست است

سميه را به بيمار
  .رست است

متن چه كاري ر
  ه 

  .رست است
»ُمفاَعلَة«ر وزن 

  .رست است
  . تباه است

  .رست است
ثناي مونث غائب

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ع: »اإلشارات«
رد گزينه (

در 4گزينه  .3
گويي: »کأنّ «

در 1گزينه  .3
أؤلئک األوالد«

در 1گزينه  .3
اشتب: »بود«

در 2گزينه  .3
پ مي :»ألبُس «

در 3گزينه  .3
پس گرفتن«

درك مطلب
مالقات مي
به ديدن هم
سرعت به خ
بيمارستان ب
عيادت با مق
براي فرزندان
محافظت مي
ما همسايه ه

در 1گزينه  .3
كجا مريم و

در 4 گزينه .3
فرزندان سم

در 2گزينه  .3
چه كسي س

در 2گزينه  .3
با توجه به م
خريدن ميوه

در 2گزينه  .4
بر :»مساعدة«

در 3گزينه  .4
اشت» صفت«

در 1گزينه  .4
مث: »ترشبان«
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در مدرسـه    

سـه درس    

=20-100  

زان كلمات 

هستند كـه  
بـه   ازمنـد 

بخش  ،يست

و هـم   نند
و  كننـد  يـ 

قمر سـازد  

 نيـ جـود ا  
 زيـ د او و ن 

ationgroup

دوسـتم درس د

دوسـتم در مدر

80=

آموز چگونه دانش

ه يا آورنده ديپد
ايشدن ن نيريش

از هست افتهيت نا

كن ياستفاده م ي
مـ تـر  كيدا نزد
آن كه ق اي بهتر 

بـا  وج. ميكنـ  يـ 
درك وجـود يرا 

140(  

همانـا د -3 ميد 

همانـا د -3. ـود 

چ -3دا كردند؟ 
 ؟

به پ ازمنديدن، ن
ش يبرا ستند،ين 
ذات: كند يم اني

  يده صفت آب
يماده زندگ يها

ل خود را به خد
قمر يخوب*** 

  زد

ورش را درك مـ
را بـر يگونـاگون 

23/07/00لة اول 

ضران سالم كـرد
  .سمان نيست

شـ ران وارد نمي
  .كالس نيست

 .دا كردند
ات دشواري پيد

ند؟نگ لغت يافت

موجود شد يرا
نيريكه ش ييا

يب نيچن تيدو ب
ص ياز و دينا** 

ه خود، هم از بهره
جان و د دهند، 

*كه شكر سازد 
صد نرگس تر ساز

و حضو ميابي ي
گ يها و راه خواند

6  

مرحل(لوم تجربي 

 نه به همه حاض
ري امروز در آس

قل در امور ديگر
آموزي در ك نش

  )4 گزينه 

  
  )3ه 
2(  

  )1نه 

فرهنگ لغت پيد
آموزان كلما نش

شجويان در فرهنگ

بر - ستيشان ن
زهايطور كه چ ن
معنا را در د ني

** يد زآب ته
خ ين هدف اصل

يخدا انجام م ي
آن ك ايشكر بهتر 

كه برآرد گل، ص

يخدا را م شيخو
خ يم  خداوند فرا

ن و زندگي

جش دوازدهم؛ عل

به دوستمان -2
هيچ ابر -4. واند

عاق -2.  كرديم
امروز هيچ دان -4

رد( أوقاته )3نه 

مع تكسير است
رد گزينه(راست 

رد گزينه (ست 
رد گزين(يراست 

 دشواري را در ف
چه زماني دا -2

ه چيزي را دانش

جودشان از خود
همان. دش باشد

ا يجام نلرحما
كه بود يشك ابر

عنوان ب خدا به
ي در جهت رضا

دوست ش يا ... 
آن ك اي*** تو 

 اساس فطرت خ
درباره تر قي عم

 دين

سنج

2. شود ياخل نم
خو يخانه درس م

م حاضران سالم
4. خواند س مي

  . است

رد گزين( د الصالة
 

  )3گزينه 

جم 4داراي : ئق
جمع تكسير 3ي

مع تكسير داراس
جمع تكسي 3ي 

حصيلي كلمات
2ت را پيدا كرد؟ 

چه -4) 3  گزينه

) 8:45(  

كه وج - ها دهيد
 وجودش از خود

عبدال. باشد نير
خش/  بخش يست
با انتخا ركيد ز

خود را يويدن 
.زندسا يآباد م 

گلشن و گل در ت

هر كدام از ما بر
ما را به معرفت

    
 

  .رست است
دا گرانير امور د

كه در خالبخواند 
  .رست است

تمان، نه به تمام
لكه در خانه درس

  . رست است
فت و اسم فاعل

  . رست است
بعد )1گزينه رد 

. رست است
انین رد گ( ساوی 

  . رست است
الحدا - املناظر - ن

داراي ):میاه - جبال
جم 3):األشجار - ن
داراي ):املشاکل - ی

  .رست است

ن در اين سال تح
ي كلمات سخت

رد گ(دا كردند؟ 
  .رست است

.ربع به نُه است

 .رست است

پد: تاب دوازدهم
نباشد، بلكه ده

ريند كه خود ش
 تواند كه بود هس

افراد: كتاب دهم
يه تمام كارها

زيرا ن شيت خو
گ ايتر  خوش ي

 .رست است

ه: تاب دوازدهم
م ميقرآن كر ه،ي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
عاقل در -1

خ درس نمي
در 1گزينه  .4

وستبه د -1
خواند بل نمي

در 2گزينه  .4
صفت »واسعة«

در 1گزينه  .4
ر( مدن العا

در 3گزينه  .4
یس: درستش

در 4گزينه  .4
ألوان - األزهار

الج - الینابیع(
غصون - أوالد(
القری - أکابر(

در 2گزينه  .4
آموزان دانش

چه كسي -1
دشوار را پيد

در 1گزينه  .5
ساعت يك ر

 
 
    

 
در 3گزينه  .5

كت 7صفحه 
ديخودش پد

هستن يزيچ
چون*** 
ك 21 صفحه
كه يياز آنجا

آخرت يسرا
ييباغ تو يا/ 

در 2گزينه  .5
كت 7صفحه 

يشناخت اول

erv.ir
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 ننـده ي آفر  
 ايـ » عقل«

عنـوان   به. 
قـف شـود،    

مثـال   نيـ 

ر، خشـك       
 گريبه د ي

و  دايـ  او پ
 انگريـ هان ب

  هللا قَبلَـه و و

س در خـود    
: ديفرما يم 

و  ي نـاتوان  
عاجزانـه از  

اللهم «ند؛ 

و  ي نـاتوان  
 از،يفقر و ن 

و  هـا  يينـا 
ـا شـمرده   

مـا   ي بـرا   
؛ خداونـد  »

و  دايـ  او پ  
 انگريـ هان ب

كننـد و   ي

ationgroup

خـود بـه شيدا
«سان قرار داده، 

شود يكم نم اي 
مولـد متوقـ كه ن
همـ هيشـب  باًيقر

ن اسـت كـه ابـر
يبخش يكان هست

به سبب رند،يگ
جه نيدر ا يزي
اهللا تيـ االّ و راَ ا

رو هـر كـس نـ 
السالم هيعل نان

احسـاس و شـتر 
ع ،يالهـ  شـگاه ي

 خود واگذار نكن

احسـاس و شـتر 
شتريدرك ب كه

توان هـا،  هي سرما
هـ دانـش  نيدتر 

ـه در نظـر اول،
»ماوات والْـأَرضِ 

و بـه سـبب ـد 
جه نيدر ا يزي

يدا را مشاهده م
 

140(  

دين جهان در پ
انس اريكر در اخت

قطع گاه چيه ز
نيرق است؛ هم

تقر زين يدا در ن

ران مسـتلزم آن
امك ستند،يجود ن

گ يخود را از او م
يجهت هر چ ني
ـ  تيـ ما راَ« ئًايشَ

يـاز ا.  قـرار داد 
رمؤمنيام. كند ي

شيبه او را ب ازين
ينزلت خود در پ

و او را به حال د
  .م وامگذار

شيبه او را ب ازين
نكياست، نه ا ي

شناخت يعني؛ 
سـودمند ،يشناس

كـ كند يم انيب 
اللَّه نُور السّم«: د

رنـيگ ي را از او م
يجهت هر چ ني

خد يزيدر هر چ
 .دياول خدا د 

23/07/00لة اول 

بود ازمنديباره ن
تفك يخداوند برا

اين نياست و ا د
بر اني برق با جر

صد جاديا. (شوند
  

 است، بارش بـار
ذاتاً موج نكهيا ل

جودات، وجود خ
يبه هم. ته است

«: ديفرما يم الم

د را در وجود ما
ير دل احساس م

  .دميبا آن د

شود، ن شتريدا ب
 با آن مقام و من

رديش را از او نگ
به خودم يم زدن

شود، ن شتريدا ب
يبندگ شيافزا از

خت انسان است؛
است كه خودش 

يا را با كلمه ي
ديفرما يم مي كر

دات وجود خود
يبه هم. ته است

د نگرند، يم يست
د،يكه د يزي چ

7  
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ها، تفكر درب راه 
كه خ يكه ابزار 

ازمندي خداوند ن
رابطه مولد هيب
ش يخاموش م زي

).ع خواهد شد
آمده يمان جام

ليدل وقات كه به
  .است ريپذ ن

تمام موج يعني، 
ه وجود او وابست

السال هيعل يم عل

به خود شي گرا
و محبتش را در
ن، بعد از آن و با

اش با خد  رابطه
ما يگرام امبري

ش رحمت خاصش
مرا چشم به هم

اش با خد  رابطه
سا نهيزم ،يشناس

شناخ ر،يمس ني
ليدل نيبه هم 

يد و جهان هست
قرآن. ميبر ين م
تمام موجود يعن

ه وجود او وابست

در جهان هس شه
به هر***  دي

جش دوازدهم؛ عل

نياز ا يكي. هد
ميشو يتوجه م
  .ط است

به» آن«در هر 
شب يهان تا حد

يمتصل به آن ن 
نشود، صدا قطع 

 شعر عبدالرحما
 مانند همه مخلو

خداوند امكان ه

است، يور هست
و وجودشان به د
امام. ... شود يم ب

خود آشنا كرد و
و ابدي يخدا را م

خدا را قبل از آن

نسان به خود و
ياست كه پ نيم

 لطف و رحمتش
م گاه چيه! ايخدا 

نسان به خود و
خودش شيافزا ن

يكت انسان در ا
...و  ها هيسرما 

خداوند انيطه م
آن يبه معنا ق

عياست،  يهست
و وجودشان به د

  .شود يب م

شيبه دقت و اند
فت نور و صفا د

سنج

د يم ه ما نشان
كتاب دهم، مت 2

درست از راه غلط

جهان همواره و د
طه خداوند با جه

يها و المپ ردد
دهيدم يدر ن ي

طور كه در همان
داشته باشد؛ ن

هيناحمر، فقط از 

خداوند نو: زدهم
گذارند يم يهست
سوبمح ياله ت

سرشت ما را با خ
خ ند،ينش ين مها

خ نكهيا ردم، مگ

هرچه معرفت ا 
هم يبرا. كند يم
هم لحظه كي 
نٍيع ديعني» اَب

هرچه معرفت ا 
نيبنابرا كند؛ يم
  .باشد ي

حر يگام برا ن
نيا يريكارگ به 

رابط ميقرآن كر 
قيس از تفكر دق

خداوند نور ه ... 
گذارند يم يهست
محسوب ياله ت

آنان كه ب: زدهم
كز معرف يدل  د؛

    
 

فات و افعال او به
29حظه صفحه 

راه د صيتشخ ي
 .رست است

ج: تاب دوازدهم
گفت كه رابط ن

گر يقطع م هم 
ييهوا نكهيحض ا

ه: تاب دوازدهم
دنيبار يبرا يزي

ام نيا ندارند و ا
 .رست است

كتاب دواز 12و 
 و پا به عرصه ه

اتياز آ يا هي و آ
  »ه

او س: كتاب دهم
جه يبه تماشا ا
را مشاهده نكرد 

 .رست است

:كتاب دوازدهم
ابراز م شتري را ب

يكه برا خواهد
طَرفَةَ ع ينَفس ي

 .رست است

:كتاب دوازدهم
ابراز م شتري را ب
يخودشناس ش

نياول: كتاب دهم
ياو و چگونگ ي
 

 .رست است

:كتاب دوازدهم
اما پس د،ينما يم ز
.است نيو زم ها

 و پا به عرصه ه
اتياز آ يا هي و آ

 .رست است

كتاب دواز 12و 
ننديب يت او را م

www.sanjeshse

شناخت صف
با مالح. است

يرويهمان ن
در 1گزينه  .5

كت 9صفحه 
توان يمثال م

برق انيجر
مح است و به

كت 7 صفحه
ينباشد تا چ
موجودات را

در 4گزينه  .5
و 11صفحه 

آشكار شده
وجود خالق

بعده و و معه
ك 30 صفحه

ايو  نگرد يم
يزيچ چيه

در 3گزينه  .5
ك 11صفحه 

خود يبندگ
خ يخداوند م

يال يال تَكلن
در 2گزينه  .5

ك 10صفحه 
خود يبندگ

شيموجب افزا
ك 28 صفحه

ياستعدادها
 .شده است

در 4گزينه  .5
ك 11صفحه 
زيانگ شگفت

ه نور آسمان
آشكار شده
وجود خالق

در 1گزينه  .5
و 11صفحه 

علم و قدرت
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هان داللت 

هن خـود،  
 قـت يحق ، 

را انتخـاب   

 تيـ در وال 

 ن،يـ رد و ا 

در  تواننـد  ي
ي      فـ شْـرِك

 يهر كس را

ه اجـازه او      

و  كنـد  يمـ 
و  نيا و زم

بـه دسـت   
هـا خـالق،    

 شيـه بـرا  

 گريكـد ي ي
ن را خلـق   

ationgroup

دن مخلوقات جه

محدود بودن ذ 
هـا نـه يج در گز 

خـود ر يهـا  دف  

ديـ توح -3 تـ 

نـدا يكيو شـر  

  .د

  .جه دارد
ينمـ  يجـازه و 

ّ ولَـا يشْ يٍ لـمنْ و

ريهست؛ ز زين ن

خلوقـات جـز بـه

م ديدارند تأك ي
ها ؛ و ما آسمان»

پرورش مخلوق ب
 كه خداونـد تنه

كـ يمقصـد  يو  

يبـا همكـار   ايد 
كل جهـان توانند

140(  

و نشانه بود هي آ

ليدل  واقع ما به
وضوعات منـدرج

گاه درسـت هـد

يـدر مالك ديوح

ـ  همتاسـت  يا ب

اشاره دارند ديح

خدا توج تيحدان
بدون اج گراني د

م هوننْ دم ملَه 

ت، تنها مالك آن

هسـت و مخ زـ 

يجهان، هدف ني
» بينَهما لَاعبِينَ

و پ ريت كه تدب
از آنجا. ش دهد

و آن را بـه سـو 

اند از جهان يخش
تو ينم ييبه تنها

23/07/00لة اول 

بر زين »نميتو ب
  .رد

در. به آن است
مو انيدر م. ميب

با نگ ميبتوان نكه

تو -2 تير خالق

خدا يعني. ست

از مراتب توح يك

به اصل وح رايز ؛
را دارد، اما زيچ
ما«. نديگو يم 

خالق جهان است
  »ي الْأَرضِ

يـهـا مالـك آن ن  

يتك موجودات ا
ات والْأَرض وما

  .مي
است يارياخت حب

كرده و پرورش ري
كند يرا اداره م

ر كدام خالق بخش
اقص هستند و ب

8  
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ن از قامت رعنا ت
دار السالم هيعل ي

ب يطه و دسترس
ابيجودشان را در

   .د

نيا يها، برا سان

در ديتوح -1:  از

ا گانهي يه خدا

كيما هر كدام به 

پردازد؛ يم ديوح
در آن چ رييو تغ
يو سرپرست ت

 خداوند تنها خ
سّماوات وما في

جهان است، تنه

ت نكته كه تك ن
ما خَلَقْنَا السّماوا
 حق خلق نكرد

مالك و صاح يا
ريآن را تدب تواند

ست كه جهان ر

وجود دارد و هر
ها محدود و نا ن

جش دوازدهم؛ عل

نشان*** شت 
يامام عل ثيحد

احاط ،يزيهر چ
وج يو چگونگ م
ستنديدرك ن لب

انس شهيگاه و اند

اند عبارت ديح

اعتقاد به يمعنا ه

رست هستند، ام

تو قتيبه حق دي
شد، حق تصرف و
تيحق تصرف، وال

از آنجا كه -تي
وللَّه ما في الس«. 

وند تنها خالق ج

نيگوناگون به ا ت
وم«: ديفرما يه م
ها را جز به آن. 
رب به معنا -تي
ت يباشد، م يزيچ
اوس. باشد يز مين 
  .برد يم 

ر كه چند خدا و
كه هر كدام از آن

سنج

م كوه و در و دش
با ح يشتريبت ب

الزمه شناخت ه 
ميود را تصور كن

ما قا يداوند برا

وجه به تفاوت نگ
  .ميك هست

مراتب تو: زدهم

به ديتوح: زدهم
  . است دي
در زيها ن پاسخ ر

ديره مباركه توح
باش يزيمالك چ
ح نيبه ا.  كنند

يدر مالك ديتوح 
مالك آن است 

از آنجا كه خداو 
  . كنند

اتيدر آ مين كر
از آن جمله اند،

.ميديافرين چهيز
يدر ربوب ديتوح 

چ ي مالك و ول
ينها رب هست

شيو به پ ديما

تصور نيا: زدهم
آن است ك يعنا

    
 

به هرجا بنگرم« 
مورد نظر قراب ت

 .رست است

:كتاب دوازدهم
ذات امور نامحدو

و ذات خد قتيق
 .رست است

با تو: كتاب دهم
و مالك اريمع ند

 .رست است

كتاب دواز 19ه 
  تيدر ربوب

 .رست است

كتاب دواز 19ه 
يتوح قتي و حق

ري داشت كه سا
 .رست است

سور: 19و  22ه 
هركس م: تيال
از آن استفاده ا
«  

 .رست است

:كتاب دوازدهم
آورد، يم ديا پد

 .رست است

:كتاب دوازدهم
در جهان تصرف

 .رست است

قرآن: كتاب دهم
د يهان را حق م

هاست را به باز ن
:كتاب دوازدهم
كس كه خالق و

جهان است، تن ي
نم يم تيده، هدا

 .رست است

كتاب دواز 21ه 
به مع دند،يرا آفر

www.sanjeshse

تيب اگرچه
تيدارد، اما ب

در 4گزينه  .5
ك 12صفحه 

ذ ميتوان ينم
و حق يهست

در 3گزينه  .6
ك 17صفحه 

ازمنين م،يكن
در 2گزينه  .6

پاسخ صفحه
د ديتوح -4

در 1گزينه  .6
پاسخ صفحه

اصل انگريب
در نظر ديبا

در 2گزينه  .6
پاسخ صفحه

در و ديتوح
ايآن تصرف 
دأَح هكْماح

در 3گزينه  .6
ك 19صفحه 
ر يزيكه چ

در 4گزينه  .6
ك 19صفحه 

د توانند ينم
در 1گزينه  .6

ك 15صفحه 
جه نشيآفر
آن نيب نچهآ

ك 20 صفحه
هر ك. اوست

يمالك و ول
فرمود نيمع

در 3گزينه  .6
پاسخ صفحه

جهان ر نيا
  .كنند
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 نيـ ونـد، ا  

ت جـز بـه    
معناست  ن

ورد شـرك  

رَ   « قُـلْ أَغَيـ

او . كنـد  يـ  

 يوقتـ ) دن 
م آن را بـا     
وند بـه آن  
تصـرف در  

 نيمعتقد ،

خداوند عمر 
ا بتوانند با 

از  يا موعـه 
 در عرصـه   

بـا   يعنـ ي 

ationgroup

  .ده است

جـز خدا يكسـ  

ست و مخلوقـات
نيبلكه بد ست،ي

ه رعد كه در مو

«طور كه عبارت 

و درخواسـت مـ
  .ست

مانند شـفا داد( 
 از خـدا و انجـام
روست كه خداو

ت يانسـان، نـوع   
دانند، ي شرك م

بلكه آنان از خ ،
را فراهم آورند تا

آن دارد و مجم 
كـه ياه و روش

م،يكنـ  يم ييسا
  .ميكن ي

140(  

نشد يمي مستق

گـرفتن ك يسـت  

هس زيست جهان ن
ين يگريوند به د

سوره 16 هياز آ 

ط ره دارد؛ همان

از او وسـته يت، پ
خداوند اس ازمند

 حاجات انسان
را صـرفاً ييوانا

دا يثر شفابخش
وردن حاجـات ا
 تخطئه كرده و

كنند، يمرگ م 
رشد خود ر نهي

يهـا  تيـ و واقع
عبارت است از را

درك و شناس مي
يم افتيها را در ن

23/07/00لة اول 

اشاره تير مالك

فت با بـه سرپرس

و سرپرست يها ول
خداو تيوال ير
 

يبا بخش نيابرا

اشار تيدر ربوب 

است نيها و زم 
اين زيخود، ن يقا

در برآوردن نيد
تو نياما اگر ا م،
جهت مانند اث ن

برآو نكهيجه به ا
اعتقاد را نيه ا
  

يكه آنان آرزو 
يها، زم  به انسان

  

سبت به جهان و
عب يدئولوژيكه ا

يرمستقيز راه غ
آن شهيخرد و اند

   ديني

9  
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در ديقط به توح

ره رعد در مخالف
  .را هم ندارند

جهان است، تنه
واگذار يبه معن 

 .رار داده است

است و بنا تيال
  .دارد ييا

دي رعد به توح
  .د

آنچه در آسمان
بق ين خلقت برا

د يايو اول) ص(
ميقل از خدا بدان

نياست و از ا دي
با توج نيبنابرا). 

كه يانارد و كس
 

ستيمعنا ن ني
ه خدا و خدمت
.شت نائل شوند

كه هركس نس ي
ك يست، در صورت

بلكه ا م،ي مستق
خ يرويفتن از ن

هاي ف و اقليت

جش دوازدهم؛ عل

فق ها نهيگز انيم

سور 16 هياز آ ي
خود ر انيود و ز

وند تنها مالك ج
يا اجازه نيچن 
خود قر تيوال ي

در وال دي به توح
اءارتباط معنا) ي

سوره 16 هي از آ
وضوع اشاره دارد

هر آ: ديفرما يم 
كه جهان دهد ي

(اكرم  امبريپ ي
ها و مستق ود آن

يتوح نيع م،يدان
)است يمارين ب

قرار د تيزه وال
 .د

يان از مرگ به ا
ن با تالش در راه
 درجات برتر بهش

ياشت و شناخت
 جمله انسان است

را نه با مشاهده
گرف ياريپس با 

معارف

سنج

از م ه،يآ نيدر ا 

يدر فراز: زدهم
سو اريه كه اخت

از آنجا كه خداو 
.ن تصرف كنند

يو مجرا رير مس

مربوط هيآ نيا 
يلأَو هوننْ دم تُم

فراز نيا: زدهم
ءمو نيبه ا» شَي

فهيشر هيآ نيا 
ياست و نشان م

ييبه توانا دهيعق 
را از خو ييتوانا 

و به اذن خدا بد
كه واسطه درمان

امر در حوز نيا 
كنند يمتهم م ت

خداپرستا دنيس
جهان نيند در ا
كنند و به القات

برد يعني ينيب ن
و از يهان هست

  .مي

ر ياريبس يزها
ده و حس و سپ

    
 

 .رست است

:تاب دوازدهمك
 .رست است

كتاب دواز 22ه 
دانسته يرا كسان

 .رست است

:كتاب دوازدهم
در جهان توانند ي

آن شخص را در
 .رست است

:كتاب دوازدهم
قُلْ أَفَاتَّخَذْ(ست 

 .رست است

كتاب دواز 22و 
ا وهو ربّ كُلِّ شَ

 .رست است

:كتاب دوازدهم
ا ياندركار امر ت

 .رست است

:كتاب دوازدهم
نيك است كه ا

و از خداوند ايول
ك يپزشك اي(ت 

شود، يحسوب م
تيشرك در وال
 .رست است

نترس: كتاب دهم
تا بتوانن خواهند

مالتر خدا را  مل

 .رست است

جهان: تاب دهم
ما نسبت به جه

ينيگز يخود برم 
 .رست است

زيچ: كتاب دهم
از مشاهد ييبتدا

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
ك 22صفحه 

در 2گزينه  .6
پاسخ صفحه
سرپرستان ر

در 1گزينه  .7
ك 19صفحه 

ياجازه او نم
كه خداوند آ

در 3گزينه  .7
ك 19صفحه 
اس تيدر وال

در 4گزينه  .7
و 21صفحه 

اللَّه أَبغي ربّا
در 2گزينه  .7

ك 10صفحه 
همواره دست

در 1گزينه  .7
ك 24صفحه 

موجب شرك
درخواست او

است دهيبخش
مح نشيآفر

به آن را به ش
در 2گزينه  .7

ك 43صفحه 
خ يم يطوالن

اندوخته كام
  
  
    

در 3گزينه  .5
كت 4صفحه 

يها يآگاه
يجهان برا

در 2گزينه  .5
ك 12صفحه 

اب يريگ بهره
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شاره دارد؛ 
.  

قول است، 
  .ند

و  يحسـ  ه

 دهيـ ب نام 
ب نسبت به 
د انسـان و   

دارد،  نـات 
 يخته و برا

 يارهـا يمع 
فـوق   يهـا 

از نـور   يو 
داده و  ليك 

 يآسـمان  ي

.  جا اسـت 
  ميو

ه سـعادت   

گفـت   وان 

ationgroup

اش ها دهيناخت پد
.شوند يناخته م

و معق حينها صح
ان به دست آمده 

وهيستفاده از شـ 

آن مكتـب يناسـ 
كه هر مكتب ي

وجـود ،ي هسـت    

وانيو ح اهاني گ
جدا ساخ ي خاك

از سـطح م وانـد 
ه و ارزش يعنـو  

پرتـو ،يجسـمان 
او را تشـك تيصـ 

يهـا  هـا مكتـب  

به همان زي او ن
رو يو باال م ميي

ست تا بتواند بـه

تـو ياست، م يه

140(  

درك و شنا يرا
شن ميرمستقي غ

سخن نه تن نيا 
قتيحق ني به ا

اس يروش به جا

شن انساند دارد، 
ينگرش ميگفت ي

ـوط بـه جهـان

ت به جمادات و
و يعيودات طب

تو ينمـ  تاًيد، نها
سان، آرمـان مع

ج كـر يو پ يمـاد  
شخص يـه اصـل  

تنه...  سـت؟ ي چ

دارد و بازگشت
ما ز باال***  م

به كمال اس لي ن

تسب به عالم اله

23/07/00لة اول 

بر م،يمستق ريو غ
سان، با مشاهده

.به علت برد ي
كه با توجه يم

ر نياست؛ در ا ي

او وجود يدادها
ينيب جهان فيتعر

مربـ يئل اساس
 

كه انسان نسبت 
 را از صف موجو

شود دهيان برگز
انس يبرا فهيو وظ

عالوه بر جنبـه م
است كه جنبـ ي

او شيدايـ  از پ 
  .بردارند

د يل به عالم اله
ميرو يم ايو در م

الزم و يآمادگ 

منت يروح و ين
   .ست

10  

مرحل(لوم تجربي 

و مياهده مستق
كف و افكار انس ر

يو از معلول پ دي
از مسائل علم اري

يا، شناخت عقل

ز انسان و استعد
طور كه در ت مان
از مسا يكيون 

 .رديگ يقرار م 

يازيامت) يماد
كه او ياديبن ز

انسا يبرا يرمان
و تيمسئول نيي
  

است كه ع يود
يبعد اله نيا. ت

گذاشته و هـدف
پرده ب يراز ني

است كه اتصال 
مييايت؛ ما ز در

ليتحص ين برا

عني ،يانسان اتي
اس شتنيخو يش

جش دوازدهم؛ عل

هر دو روش مشا
ريز يايو در ميق

يبه مؤثر رس وان
ي است و چه بس

شناخت خدا ي
  .شود يفاده م

 در هر مكتب از
هم راياست، ز ي
و چو دهد يم لي

ينيب سائل جهان

م يشناس انسان(
ايامت گونه چيو ه
  .ت

هر آر) يماد( ي
ير در رابطه با تع

.نخواهد بود يي

انسان موجو ،يه
م معنا برده است

   .است ي

گذ ي عرصه هست
ياز چن توانند ي م

ينسان موجود
خداست يبه سو 

جهان نيعرصه ا

يجنبه از ح نير
كه دارد، فراموش 

سنج

شعر به ه نيا: م
ه مشاهده مستق

تو يوجه به اثر م
آن نهاده شده ه

ها راه از راه نيم
و استدالل استف

كه يشناخت: هم
ينيب از جهان يش
يآن را تشك يني

جزء مس يشناس

(برداشت  نير ا
و شود يخالصه م
ستين ناي در م

ينيب جهان نير ا
ناچار  و اگر به.. 
يگو ناقضتجز  ي

اله ينيب ر جهان
از عالم يا  و بهره
يالهبعد  نيودن ا

چرا انسان پا در
به خالق انسان،

ا ،ياله نشير ب
زي بازگشت او ن

ظهور انسان در ع
  .برسد يت اله

تر يز آنجا كه عال
يا جهينت نيست

    
 

 .رست است

كتاب دهم 13و 
از راه ليقال و ق

 .رست است

با تو: كتاب دهم
هيبر پا يلم بشر

 .رست است

سوم: كتاب دهم
عقل و يروي از ن

 .رست است

كتاب دوازده 3
بخش يشناس سان
يب دارد، جهان ي

ش ا انسانست، لذ
 .رست است

د: تاب دوازدهم
او خ يستيمل ز
قائل شود، يعنو

 .رست است

د: تاب دوازدهم
..فراتر رود  يهر
يزيكند، چ يرف

 .رست است

د: تاب دوازدهم
وجود خود دارد
 به خاطر دارا بو

 .رست است

چ: تاب دوازدهم
به علت اتصال به

 .رست است

د: تاب دوازدهم
انسان از خدا و 

 .رست است

ظ: ازدهمتاب دو
 در جوار رحمت

 .رست است

از: تاب دوازدهم
دن خداوند نخس

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
و 12صفحه 
و ق ايكف در

در 4گزينه  .5
ك 15صفحه 

بلكه كاخ عل
در 3گزينه  .5

ك 16صفحه 
تنها يتجرب

در 2گزينه  .5
و 2صفحه 

انس. شود يم
يجهان هست
شناخت او ا

در 4گزينه  .5
كت 3صفحه 

تنها در تكام
معن ياو برتر

در 1گزينه  .5
كت 3صفحه 

و ظاه يماد
را معر يماد

در 4گزينه  .5
كت 4صفحه 

در و ييخدا
او، تيانسان

در 3گزينه  .6
كت 4صفحه 

هستند كه ب
در 2گزينه  .6

كت 4صفحه 
يآغاز هست

در 1گزينه  .6
كت 5صفحه 

خود ديجاو
در 2گزينه  .6

كت 5صفحه 
فراموش كرد
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 گانـه ين و ب 
و در  كند ي

***  كـرد 

نسـته او را  
 يمجاز ي

 تيشخصـ  
ه قعـر دره   

 يظ و بقـا  
و  دنيـ خواب

 يسان بـرا 

در  ردازنـد، 
 ي درمعنـا 

ـر از عـالم   

 قيـه حقـا   
 يوانيـ ح ز

عـالم معنـا       

از  توانـد  يـ  

و  ي معنـو  

ت، موهبـت      
 مين، تعـال   

ationgroup

انسـان يو واقعـ 
يجستجو م گانه

ك يجـم از مـا مـ   

ندان ايـ  دانسـته  
ها ره همه عشق

يجـا  وامـل بـه  
بـه رود، يم شي

حفـظ ياو و برا 
خوردن، خ ليقب

خته است كه انس
  

پر يمـ  يزيـ غر 
 ظاهراً انسانند،

را خبـ وانيـ ح* 

انـد كـ كرده ير
زياعتدال در غرا 

د داشـت و از ع
  »ت

اسـت، مـ يلهـ 
  .شود

غفلت از جنبـه
  .كند ي

اده شـده اسـت
و بـه دنبـال آن  

140(  

و لياصـ  تيخصـ 
گياو خود را در ب

دل طلب جام ج

خود را كه د يد
 شهوات و باالخر

عو نيـ ا ينيگزي
يپ شتري هرچه ب

  »ود

يجسمان اتيح
از ق ست؛ين ريپذ

ناآموخ التيو تما
.رساند يانجام م

يهـا  ن در لذت
گرچه يكسان ن

***مرغ سحر 

ادآوري اتيز معنو
جادي موفق به ا

مشـغول خواهـد
ه چه افتاده است

و امانت ا ييخدا
 خداوند نائل ش

در صورت غ ،يد
يمكن سقوط م

ند بـه انسـان دا
شـهيعقـل و اند 

23/07/00لة اول 

و شخص شيخو ي
كه ا نجاستير ا

ها د سال« شاند؛

ناچار خالء وجود
 مقام، عشق به

يبـا جـا   بيترت 
هولناك يبيراش

وب ي عاقبت ننگ

مربوط به ح يمگ
پذ امكان ازهاين نه

ها و كشش هيكل
ناآگاهانه به ا اي 

ور شدن و غوطه 
نيچن. اند ر كرده

 خبر از زمزمه م

ه انسان غافل از
نرهد و ها يرست
همـواره م يـدگ 

دامگه نيكه در ا

خ ونديپ شي نما
با شتريهر چه ب

و جنبه ماد يوان
مراتب مم نيتر ل

خداوند يه از سو
ع يرويـ و ن يـر 

11  

مرحل(لوم تجربي 

يقيحق شتنيخو
در. ستيكه آن ن
كش يم يبه نابود

ن ،يز مبدا هست
شق به قدرت و

نيو بد كند ي م
سر نيو در ا ود

عشق نبود،** 

وجود انسان، هم
نگونهيدون رفع ا

بوده و شامل ك د
ها را آگاهانه و ن

زيغرا ي به ارضا
گرفتار يوانيم ح
خفتگان را« ند؛

نكته را به نيره ا
پر ز چنگال لذت

زنـ يهـا  چهي باز
ندانمت ك***  

كه يعال يادها
ه يكينزد يعني 

ويرا بودن بعد ح
و به نازل گردد ي

كه اريعمت اخت
فطـ يها ي آگاه

جش دوازدهم؛ عل

گم كردن خ يعن
ك يگريد زيا چ
و خود را ابدي ي

دورافتاده از  و به
عشق به مال، عش

پر يسرشار اله
شو يم گانهيخودب

*بود  يرنگ ي پ

و يِوانيبه بعد ح
بد) يماد( يعيب

اديز اريسان بس
آن ش،ينسل خو

خود تنها يدگ
را در عالم شتن

خبرن يبرتر ب قي

هموار يوالن اله
تا از يد كه آدم

شده، خود را با
ريصف زننديش م

دارا بودن استعدا
ش،يل كمال خو

علت دار نسان به
يتر م پست زين ت

كرد كه همراه نع
كه يمعن نيبد

سنج

عي يگانگيزخودب
با اش ينيگزي جا
يكمتر م كاود، ي

  »كرد يتمنا م

باخته سان خود
ع رينظ ات،يح ي
س بتو مح يقيق

خود، ازخ يو اله
كز  ييها عشق«

مربوط ب يازهاي
طب اتيح كه ير

در انس زيعداد غرا
ادامه نس ايخود  ت

كه در زند يكسان
شيلت نموده، خو

يو حقا ينم انسا

و رسو ايانب: دهم
وجود دار يشر

ها نش درك آن هب
 را ز كنگره عرش

  

علت د انسان به 
مراحل نيتر يال

ان گريد ياز سو 
واناتياز ح ،يوان

فراموش ك دينبا 
ب. ر گرفته است

    
 

 .رست است

از: تاب دوازدهم
ت به آن و آنگاه

يم شتريهرچه ب
تم گانهيداشت ز ب

 .رست است

انس: تاب دوازدهم
يبا ظواهر ماد د

عشق حق يه جا
و يواقع شتنيخو
« شود؛ يم تر ك

 .رست است

ين: تاب دوازدهم
طور است؛ به يع
  .ي

 .رست است

تع: تاب دوازدهم
اتيح يت و بقا

 .رست است

ك: تاب دوازدهم
خود غفل ي انسان

ستند كه از عالم
  »ت

 .رست است

كتاب دوازد 10
بش اتيدر ح يمت
ها نشود، قادر ب ن

تو«واهد ماند؛ 
 .رست است

.كتاب دوازدهم
 .رست است

:كتاب دوازدهم
برتر شود و به عا

 .رست است

:كتاب دوازدهم
ويح يل به زندگ

 .رست است

:كتاب دوازدهم
او قرا اريدر اخت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
كت 6صفحه 

شدن نسبت
زندان، ه نيا

آنچه خود د
در 4گزينه  .6

كت 6صفحه 
دهد يآزار م

به يو ظاهر
و خ يقيحق

كينزد ينابود
در 1گزينه  .6

كت 9صفحه 
عيطب يزندگ

يجنس ليم
در 3گزينه  .6

كت 9صفحه 
حفظ سالمت

در 4گزينه  .6
كت 9صفحه 

واقع از بعد
هس يواناتيح

ستين يانسان
در 2گزينه  .6

و  9صفحه 
باعظم اريبس

و كنترل آن
خو بينص يب

در 1گزينه  .7
ك 10صفحه 

در 3گزينه  .7
ك 10صفحه 
ب زيمالئك ن

در 4گزينه  .7
ك 10صفحه 

كامل ميتسل
در 2گزينه  .7

ك 11صفحه 
د زين تيهدا
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 تيمسـئول 

 ني در زمـ  
و كوشـش      

 نيـ رفتن ا   
  .ابدي ينا م

قبـل از  . د 
t,   و غيـره

وع شوند از 

pla   نشـان

بـه همـراه   

  .باشد ي
knife → 
wife →  
wolf → 
child → 
mouse → 
foot →  
foot →  

ي طبيعـي   

هـا   خيابـان   

ationgroup

و م دهيمام گردان

است كـه يا انه
چـه بـا تـالش و

ون در نظـر گـر
بوده و معن ريپذ ف

باشـد صدادار مـي 
c,bل صـدا مثـ  

شرو) صداي يو(

decide   يـاan

ني شود، آينده ب

قاعده مي  اسم بي
→ knives

wives
→ wolves 
→ children
→ mice
feet
feet

هـاي در زيستگاه

ل هسـتند در خ

  خطر افتاده

140(  

داوند را بر او تم

در حكم دا رد،ي
جـز آنچ يبينصـ 

ز انسان كه بـد
فيطه با خدا تعر

air   حرفa ص
ص داراي حرف بي

( uنها با صداي 

eكلمه . شود مي

بين ششخصي پي

يك moseسم 

ها د دهيم كه آن

 كشيدن

هايي كه مايـل ن

به خ) 4 

23/07/00لة اول 

و حجت خد اندي

پذ يانجام م يم
انسان بهره و ن ي
  »ت

ا يفيهر تعر. ت
نسان تنها در رابط

portول كلمه 

شود و اگر اسم د
اي حرف اول آن

 

آينده استفاده م

 بر اساس نظر ش

كه اس چون. باشد

رهايي را انجام د

  بت كردن
 كردن، دست ك

جاي امن براي آن

 عي

12  

مرحل(لوم تجربي 

ينما يل را به او م

آدم اريراده و اخت
يو برا دهد ي م

ت كار كه كشت

ستين ريپذ امكان
ان مييگو يت كه م

حرف او. باشد ي
a ش استفاده مي

ها ن قبل از اسم
“  

 .شود تفاده مي

be براي زمان آ

 يا اينكه چيزي

m )ب مي) ها موش

كه ما كار گر اين

مواظب) 2 
ترك) 4 

 دارند و هيچ ج

طبيع) 3 

  انگليسي

جش دوازدهم؛ عل

كمال يسو هت ب
  .ذارد

عالم به ار نير ا
و بر وهيخرت م

ن درود عاقبتآ ي

يواقع يابيخود
رو است نياز ا. د

مي anف نامعين 
(a,e  ،باشندan

در ضمن. شود مي
“a universit

است the معين 

e going to  از

  .مراه است

ني همراه باشد

miceد و برابر با 

منقرض شوند مگ

رگ ايران وجود

 ي

سنج

وده و راه حركت
گذ يده خود او م

كه در يهر عمل 
و در جهان آ ود
يهر كس« ست؛ي

خ ،يابيدون خدا
نخواهد بود يواقع

 به حرف تعريف
(e,I,aا صدادار 

استفاده م aين 
”tyشود مثل  ي

ي حرف تعريف

يم همراه باشد
صد و تصميم هم

صورت تصميم آن

 s رود كار نمي به

ت ممكن است م
  .رار گيرند

  
 )و آتش

 در شهرهاي بزر
  .د ندارد
طبيعي) 2 

    
 

انسان بو يهنما
 هر حال بر عهد

 .رست است

:كتاب دوازدهم
شو ين كاشته م

سين آورد، يست م
 .رست است

بد: تاب دوازدهم
و يفيتعر د،يل آ

 .رست است

 airport نياز
ه حرف اول آنها
رف تعريف نامعي

استفاده مي aف 
صفت و قيد عالي

 .رست است

ريزي و تصمي مه
 عمل فعل با قص

 .رست است

ص و زمان فعل به
  .د بود

 .رست است

mous هرگز با

 .رست است

ي از اين حيوانات
ورد محافظت قر

  شدن
سيگار و( كردن 

 .رست است

يادي ماشين ز
اري كنند وجود

 ن

www.sanjeshse

راه امبرانيپ
را در يآدم

در 1گزينه  .7
ك 11صفحه 

انسان يزندگ
دس به شيخو

در 2گزينه  .7
كت 6صفحه 

رابطه به عمل
 

 
در 1گزينه  .7

قبل از اسم
هايي كه اسم

باشند از حر
حرف تعريف

قبل ص: توجه
در 4گزينه  .7
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دت چهـار  

  .س گرفت

حد ممكن 

 را در يـك     

ationgroup

و همچنين به مد

  دست دادن

ام با من تماس ي

يد در عوض تا ح

ـدر و مـادرش

  طور آرام

   و حل

  ع داشتن

  ترام

  يفه

  مزه

140(  

ز دست دادند و

از د) 4 

تم، دوست قديمي

  جود

  .صباني بود

  ن

ن ما همچنين باي

  ش گرفتن
  ت كردن

د و همچنـين پـ

ط به) 4 

راه) 4 

توقع) 4 

احت) 4 

وظي) 4 

م بي) 4 

  

23/07/00لة اول 

ها خودشان را ا 

 ش دادن

كه برق نداشتم ني
  حقيقت

ر حال، با اين وج

ت من خيلي عص
   كردن

 كشيدن يا زدن

 شويم، بنابراين

كردن، در آغوش
عه دادن، پيشرفت

كرد س تنهايي مي

  ...)دن 

  .كتر نكرد
 اً

 ظت

 ظت كردن

 ن، عاطفه

  انديشه

 عني

.باشد حيوان مي

13  
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هآن سيالب خان

افزايش) 3 

رفت راستي زمان
در ح) 2 
در هر) 4 

او از دست. سيدم
نابود) 2 
فرياد) 4 

 كنند كه بزرگ

بغل ك) 2 
توسع) 4 

 خيلي احساس

يه كردن، خنديد

دي به حرف دك
 3 (ً مكرر

محافظ) 3 

محافظ) 3  ردن

هيجا) 3 

فكر،) 3 

مع بي) 3 

ستم ارتباطي ح

جش دوازدهم؛ عل

و صدها نفر در آ

 كردن

ر م زماني كه برق

شب به خانه رس

د تا به ما كمك

كه تن كرد چون

مثل گري(كردن 

 اما او توجه زياد
 انگيز  شگفت

 ح و شرح

كردن، درمان كر

 دقت ه، بي

طي انسان و سيس

سنج

ت باران باريد و

نابود ك) 2 

خواندم جالب را مي
  
  

وقتي كه نصف ش
  
  

كنند شان را مي
  . نيم

  
   دادن

ع به اشك ريخت
  .د ه بود
    ) آتش

به انجام كاري ك
    ...)ديو 

 

زياد ورزش كند
طور به) 2 

توضيح) 2 

رفتار ك) 2 

 حمله) 2 

 ارزش) 2 

توجه بي) 2 

ن سيستم ارتباط

    
 

 .رست است

ه روز هوا به شد
  .شتند

 ت كردن
 .رست است

داستان خيلي جا
 كه

 ضمن اينكه
 .رست است

م فرياد كشيد و
 ردن

 گرفتن
 .رست است

كثر تالش خودش
قبت و كمك كن

 كردن
دن، اختصاص د

 .رست است

د و ناگهان شروع
شين از دست داد

سيگار،( كردن 
، ناگهان شروع ب

چراغ، راد(ردن 
 دن، رها كردن
 .رست است

 به او گفت كه ز
 

 .رست است

 .رست است

 دادن
 .رست است

 
 .رست است

 .رست است

 ر از
 .رست است

درباره تفاوت بين
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ـاص فقـط      

 يـا تحـت    

ماني ديگـر  

 و وضعيت 

: ت بـود از     

 

هيـدروژن،  

رورانش در    

  ) د نجومي
÷72 8   

ationgroup

ي اجتمـاعي خـ

  .باشد ت مي

  .د

  .كارآمد است

 باعث آسـيب و

  .خواهند كشت

رد و اجرام آسم

روزهاي طوالني

كـرد كـه عبـار
  .گردد شيد مي

 .بر دوران است

مانند اكسيژن، ه

 و بـا ادامـه فـر

يك واحد(كيلومتر 
9حد نجومي 

140(  

طريـق يـادگيري

كلمات و جمالت

كند اشاره مي.... 

ها ك ي از باكتري

ست كه چيزي

ها را نخ ميكروب

ركز عالم قرار دا

، شاهد ر)ا استو

كزي را مطـرح ك
ت به دور خورش

تر از دوران و اب ك

زهاي مختلف م

رود خود فرو مـي 

 15 ميليون كي
واح

23/07/00لة اول 

كال ارتباط از ط

حدود يا معين ك

..........شده است 

 روي انواع زيادي

 به معني اين اس

ها ديگر م يم، آن

 كه زمين در مر

تابش قائم به(ر 

كيه خورشيد مر
هاي ساعت عقربه 

ي نسبتاً كوچك

ريج گادند به تد

اي مجاور خ قاره

دقيقه حدود 8/

 

14  
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كه فراگيري اشك

 همراه تعداد مح

ن خط كشيده ش

بيوتيك ك آنتي

ط كشيده است،

ياد استفاده كنيم

ن نتيجه رسيد

تا اول بهار) دي

نظري ،ي مختلف
 مخالف حركت

 يك واحد زماني

ن خارج شده بود

يه به زير ورقه ق
  .يابد تمه مي

3/كند و  ي مي

 شناسي زمين

جش دوازدهم؛ عل

كند كه بگويد ك 

سيستم بسته به

 در متن زير آن
  ي را

  .باشند  مي

  ت دارد؟ و
كند ولي يك  مي

متن زير آن خط

ها را زي بيوتيك ي

و خورشيد به اين

الجد قائم به رأس

هاي رات در زمان
اي و مدار دايره

ها متعلق به  آن

ه از داخل زمين

از حاشي ييانوس
خات اي ش پوسته

هزار كيلومتر را طي

سنج

كسنده تالش مي

ط حيوان يك س

arbitrar كه
 تعامل اجتماعي

ها كارآمد كتري

يك واكسن تفاو
ص را جلوگيري

ي مقاوم كه در م
  

د كه اگر ما آنتي

ت ظاهري ماه و

تابش ق(ول دي 
  .ي هستيم

لعه حركت سيار
ها در م اير سياره

و تنوع) كرتاسه

دد، گازهايي كه
  .جود آوردند

ورقه اقي) گرايي 
پس گسترش. ود

 حدود  3 هز

    
 

 .رست است

 آخر متن، نويس
  .ست

 .رست است

ن، سيستم ارتباط
 .رست است

ryميد كه كلمه 

 چيزي از طريق
 .رست است

ها در مقابل باك ك
 .رست است

بيوتيك از ي آنتي
يك ويروس خاص

 .رست است

resist به معني
.باشد گرفتن مي

 .رست است

شود  فهميده مي

 .رست است

ا مشاهده حركت
  .گردند مي

 .رست است

ستان يعني از او
كره جنوبي ر نيم

 .رست است

وپرنيك، با مطال
ه با ماه مانند سا

 .رست است

دوره ك(ن گلدار 
 .رست است

هاي متعد شفشان
وج هوا كره را به 

 .رست است

هم(سته شدن، 
شو وس بسته مي
 .رست است

 نور در يك ثانيه
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× ×9 15  

تالف مدت 
 

  . دارد

  

ationgroup

× =61 135

 سبب ايجاد اخت
 . مساوي است

رعايت ترتيب را

140(  

/× = 61 1 3

 دور خورشيد،
طول روز و شب

  .باشد ا مي

ترياس، ر ←ن 

23/07/00لة اول 

km× 935 1

گردش زمين به
ستوا ،  هميشه ط

رف پسروي دريا

پرمين ←بنيفر 
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 m

 بر سطح مدار گ
از طرفي در اس.

وان ديد كه معر

 واحد زماني كر

جش دوازدهم؛ عل

ت به خط عمود
شود مختلف مي

تو يالي تصوير م

تاب درسي، سه

سنج

حور زمين نسبت
هاي جغرافيايي م

 هوازده را در باال

ي زماني در كتا

    
 

 .رست است

اي مح درجه 23
ه  شب در عرض
 .رست است

منظره سطحر، 

 .رست است

واحدها) 1-7(ل 
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هـيچ نـوع    

  .ت

→ →11 2   

  سن پديده
= 12   

x = 12
3 

(b a ,−   
a = 1  

b = 2 1  
a ,b=1   
a , b=1  
a b× =  

y +24 4   

( , − −


1
3  

ationgroup

  .ود

پـس ه. ـا اسـت  

توان يافت ال مي

  → →1 1
4 8

س= نيم عمر  × 
 x × 3

  =   43

a ),(b a ,−2

f {( , ), = 1 1
b = ±1 

b f=  =1
b f= − 1

( )× − = −1 1

y x+ + 24 1 9

−(ت      


1
2  

  .آيد ت مي

140(  

شو تبديل مي4

هـ يكـي بـا آن  ز  

  .ست

4 ميليون سا

مرحله   3

تعداد نيم عمر 

ميليون سال 

  .شود يل مي

, ) f a∈ 1
, ( , b),(b−2 1

{( , ), ( , )1 1 2 
{( , ), ( ,= 11 2

−1

x+ + =6 1 

.  

تابع است

به دست yبراي  

23/07/00لة اول 

پايدار آرگون 

دون تمـاس فيز

 شرق آفريقا اس

يو با نيم عمر 

 به شمال تشكي

a=  =2 1
b , ),( ,b−1 1 1

), ( , ), ( , )1 1 1
), ( , ), (−2 2 1 1

( y +2 1

.رابر صفر باشند

x ، دو مقدار=

16  
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 سال به عنصر 

 سطح زمين، بـد
  

كه نمونه آن در

ماده راديواكتيو 

  يون سال

 

وهاي آن ر سايه

a= ±1
b ),(b, b+2 1

),( , ), ( , )1 2 1
, ), ( , ) ,−1 1 1 

) ( x+ +2 3 1

ت كه هر كدام بر

1=مثال  ه طور

  رياضي

جش دوازدهم؛ عل

ميليارد 3/1ان 

عات از عوارض
.شود نجام نمي

اي است ك ي قاره

1د سال، فقط 
8

 ني 12 ميلي

                    
لي قرار دارد و س

a a>  =

b),(b , )−1 1

({ت             
    , ( , )}−2 1  

) = 21 

 وقتي صفر است

به x مقداري به 

سنج

در طي مدت زما

آوري اطالع جمع
سطحي پوسته ا

 مرحله بازشدگي

ميليارد 2/1سن 

ميليارد سال يعن

                     
كره شمال در نيم 

1=قابل قبول    
)}

تابع نيست
تابع است

x

y

+ = 

+ = 

3 1

2 1





تر مساوي صفر

زيرا با دادن. ند

    
 

 .رست است

د 40ار پتاسيم 
 .رست است

دور، علم و فن ج
هاي س ي از سنگ

 .رست است

 نظر در تست،
 .رست است

نگ آذريني با س

1/ است كه م 2

    .رست است
همدان  و شهر

 .رست است

ق

 .است رست

x

y

 = −

 = −

1
3
1
2

 دو مقدار بزرگت

ديگر تابع نيستن
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f (x) =   

| x | ( −1  

[fD = −  

x

x

(n

− ≤



− ≤



− +


1

2


   

x

x

x

n x


<




≤ <

 ≤



 ≤




1

2





 

x
x

≤
2
2

1
2   

fD D=  
f (x) |=   
f (x) =  

fD : x ≤   

ationgroup

| x | | x−

| x |) ≥ 

],−1 1

[ ]

[

x x

x x

) x n

< 

< − 

+ ≤ < −

1

1



[ ]

[ ]

[

x

x

[x]

n

<  =

<  =

<  =

< + 

1

2

3

1

+ <  
+ 

1 1
2

 gD =        

cos x | , g
x x(x )+1

x≤ −1 

140(  

| | x | (=2 1
| x |

| x |
≥

  − ≥1



]

]

[ ]

x

n x

= −  <

= − 

→ = −

1

2



[ ]

[

[ ]

x
x

x
x
[

x n

=  =

=  <

=  <

= 

1

2







x
x

 + =
+  

2
2

1
2

تابع برابرند     
g(x) cos x=
) g(x

gD≥ 

  

23/07/00لة اول 

| x |)−1

| x | ≤1

[x   
k  
−   

  

[ ]

[ ]

x
x

x
x

(n )

< ≤

< ≤

− + 

1

1

1



]

[ ]

x
x
[x]
x

x
x

=

≤

≤

< ≤

1

1

1







دو ت
x نيست         

x) x x .=
     g : x ≥ 

.واره برقرار است
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x − ≤1

] [ ]x x+ − =
+ = − 2 1

− − = −3 1 4

[ ]
x
x

< ≤1

x > 

ها برابر ضابطه
x +1  

ها برابر نيست 

همو

جش دوازدهم؛ عل

≤1 

x−1
k = −3  

x < 

fR [ , ] = 1

ه هدامن

سنج

x∈

fR ( , = 1

]

    
 

 .رست است

 .رست است

 .ت استرس

]

fR

 .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .11

در 1گزينه  .11

در 1گزينه  .12

[ , ]= 1

در 4گزينه  .12

erv.ir

18

19

20

21

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

f (x) =  

fD :  

f g+ =2   

x≤ −   

[ ]x+ +1   

f (x) = 

f (x) g−   

f (x) =   

g(x) =  
f (x) g+  

  

π
−

3
π
3

ationgroup

x(x )
( x)(

+
− +

1
1 2

{ },− −2 1

| x |= − +1 2

[ ]x <1

[ ]x+ − =
1





[ ]
[ ] [

x x

x x

−

+ −

x

g(x) x

x


= 
 −

2

2

x x+ −2
x x− −2

g(x) = +1

π

140(  

g(x
x)

D

x x+ =2 2 2

x

x

∈

∈


 
]
]

[ ,
x

=
+

1
11


x

x

x

− −

−

− −

1

1

(− = +1 1
(− = −1 1

x − + −1 1

cos x

cos(x−2

y

π2 π2

y (x )= − 22
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x
xx) x

x

+= −
+

2
1

1
{g : − −2

x | x |+ + =2 1



f
) D =1

x

x

x

− < <

≤ <

≤ <

2
2

2 1







x )− =21
x )− =21
x − =1 2

   

f (x)   

cos(x −
π

2
3

co

x )−
π
3

y cos(x= − −2

+
π
3
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,{ت       ,−1 1

| x | |= +22

f, R =

x= + −1 1
x= − −1 1  

) (x ) |= − 2

)
π

3
os(x )−

π
3

)
π

− + 1
3

جش دوازدهم؛ عل

ها برابر نيست نه

x | + ≠ 1 

[ , )1  

(x
x |

− = 
−

2

سنج

دامن

g
f g

D +
+

 =1
2

 

x ) x
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x

x

≥

<
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2

  . است
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}
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يي كه بـر  

  ان، مشـابه   
 

شـتر از   بي   

از (روغنـي   
يم يا غيـر  

ح آنهـا بـه     

 سبزديسه 
ـت كـه در   

 تـر و مـادة   

. وان اسـت  
يه به بافت 

رار گـرفتن    
اي و   اليـه   

خلي غشـا  
و ليپيـدي  

  .كند مي
. آورنـد  مـي   

ي بـه درون    

تـا ابتـداي     

ationgroup

محيط و تأثيرها

كنـدگي جـانورا
 .آورند وجود مي

سـامانه، چيـزي

هـاي ر ي از دانـه  
ه به طور مستقي

ي مـواد و ترشـح

راكيزه يا زمينة
اي اسـ ، كيسـه )

هـا كمتـ  ياختـه   

فـراو) گليسـيريد 
توسط غشاي پاي

طـرز قـر. سـت       
رجي غشـاي دو

سطح الية داخ در
هاي پروتئيني و

ظتي را قليايي م
را بـه وجـود م 

هـاي بزاقـي غده

از بقيـة مـري ت

140(  

وامل غير زندة م

و پراز نظر اقليم 
ك جمعيت را به و

كـل س. ثر اسـت 

گازوئيل زيسـتي
كنند كه سي مي

بندي هدر بست. د

ياخته يا زمينه ر
)ريزكيسـه (ول  

 بيشـتر، تعـداد

گل تـري (ز چربي 
 طور مستقيم ت

  .صل نيست

م فسـفوليپيد اس
 در سمت خـار

ها د  از پروتئين
ه دادي از مولكول

اظاي حف  الية ژله
)نـه پـرز  (پرزها 

ركيب بزاق از غ

ا. مخطط اسـت 

23/07/00لة اول 

و عو) اجتماع(د 

ك بوم زيست، از
كنند، يك گي مي

كيل جاندار، مؤثر

در صورتي كه گ
ايندهايي را بررس

گيرند هم قرار مي

يدرون زمينة  ن
وزيكـو. ـه اسـت  

پيوندي سست

هاي سرشار از ته
زيرين به سطح 

ع استخواني متص

ليپيـدها بـه نـام
صل به گليسرول

  .دارند
تعدادي. د ندارد
ها به تعد يدرات

كنند كه شح مي
خورده و ريزپ ين

ست كه همراه تر

ي مري از نوع م

21  
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 هم تعامل دارند

هاي يك سازگان وم
كان خاصي زندگي

خود اجزا در تشك

د. شوند مين مي
ساختارها و يا فر

است كه روي ه

پروتئين. ش ندارد
رژي براي ياختـ

 كالژن از بافت 

 كه در آن ياخت
هاي فقط ياخته

روده، به هيچ نوع

هـا گروهـي از ل
اي فسفات متص
ن دو اليه قرار د
 كلسترول وجود
انواعي از كربوهي

كربنات نيز ترشح
 فضاي روده چي
ليكوپروتئيني اس

ن، حلق و ابتدا

شناسيست

جش دوازدهم؛ عل

گوناگوني كه با

بو. ، ياخته است
كه در زمان و مك

دار نيز مانند خ

منابع فسيلي تأم
شناسان فقط س

  .ند

ي تشكيل شده ا

د پروتئين نقش
كار آن تأمين انر

هاي يزان رشته

ت پيوندي است
ف. اي است  اليه

ي صاف جدار ر

ه غشـاي ياختـه  
ها هوست كه گر

سمت دروني اين
گياهي مولكول
ا). هاي سطحي

 مخاط معده بيك
اريك در سمت

موسين، گل. نند

 گوارش در دها

 زيس

سنج

هاي گ ز جمعيت
  .شود

ين سطح حيات
ك) همة موجودات

جزاي پيكر جاند

گاز و بنزين از م
ش زيست. آيد  مي
گيري هستن دازه

هايي ي، از كيسه
 

ه گلژي در توليد
مكي است كه ك

  .قش دارد

ندي متراكم، مي

چربي نوعي بافت
سنگفرشي چند

ها ماهيچه. ستند

دهندة غ  تشكيل
اي طوري اس  اليه

ها در س گليسرول
هاي گ شاي ياخته

ه پروتئين( دارند 

وششي سطحي
 پوششي رودة با
كن يم ترشح نمي

اي ديوارة لولة ه
  .ع صاف است

    
 

 .رست است

سازگان از بوم: ت
ش ند تشكيل مي

تري پايين: ادرست
نه ه(د يك گونه 
 .رست است

ارتباط بين ا: ت
  .اي آن است

گ نفت،: نادرست
به دست) روزي

بل مشاهده و اند
 .رست است

دستگاه گلژي :ت
 .خته نقش دارد

دستگاه: نادرست
راكيزه اندام. شود

مواد در ياخته نق
 .رست است

در بافت پيون :ت
  .دك است
بافت چ: نادرست

ي مري از نوع س
هس  متصل) دي

 .رست است

بخش اصلي :ت
ها در غشاي دو
چرب متصل به گ

در غشا: نادرست
داخلي قرارالية 
  .شوند

 .رست است

هاي پو ياخته :ت
هاي ياخته: ست

رودة بزرگ، آنزي
  .شود مي

 .رست است

بافت ماهيچه :ت
اي از نوع ماهيچه
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ـه صـورت    
در ابتـداي  

زان كالژن 

 حلقوي در 
گر متصـل      

ش، كارهـاي     

روده بافـت   
وردن اليـه     

ي را قليايي 

ف هورمـون     

ي هماننـد  

هـاي   ياخته

ز مـري تـا   
ستقل عمل 

. شـود   مـي     
نـه  (تنفس 

ـي، جفـت   

و پايـداري  
رشـتة رنـا   

ationgroup

شـكل بـ ت كرمي
د. نـدگي دارنـد  

اي مايع، ميز ينه

 جهت طولي و ح
سـت بـه يكـديگ

ف لولـة گـوارش

درون پرزهـاي ر
دن و چـين خـو

اي نات، الية ژله

ده، انـدام هـدف

هاي غدد بزاقي ته

يا. موسين دارند

از(ولـة گـوارش   
طور مس توانند به

يكـري تنظـيم
 عصبي، مركز ت

ر شرايط طبيعـ

ن قطر مولكول و
سازي و تشكيل ر

140(  

ركاتبه حلق ح
كنن نقش مخلوط

مادة زمي سست، 

در دو) اي هسته
ت پيونـدي سس

هاي مختلـف ش

د. وجـود دارنـد   
ط موجب لغزيـد

بيكربن. كنند  مي

عـدي سـطحي م   
  .كند مك مي

ياخته. نزيم است

رة رودة باريك م

در ساختار لو. د
تو هاي عصبي مي

  
ـتگاه عصـبي پي

اين دستگاه. ود

د. نه ثابت است

ب يكسان ماندن
مل در همانندس

23/07/00لة اول 

سيدن تودة غذا ب
شكل فقط نق رمي

ر بافت پيوندي
  .است

شكل و تك ه ي
ها توسط بافت خته

است كه در بخش

ية زيرمخـاطي و
الية زيرمخاط. د

بيكربنات ترشح

هـاي پوششـي ه
ها كم رش چربي

ن، بيكربنات و آن

بزاق و شير. نند
  .كنند شح مي

دهد تار انجام مي
ه اين شبكه) ي

.گذارد تأثير مي
 آن توسط دسـ
شو ش تنظيم مي

 به طور جداگان
 

كلول دنا، موجب
شكيل رشتة مكم

22  
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با رس. شوند  مي
لور، حركات كر

در.  سست است
 رباط و زردپي ا

دوكي( فاي صا  ه
ضمن خود ياخ 

ي تشكيل يافته ا

اي و الي ماهيچه
 در آن قرار دارد

اي حفاظتي و ب
  .كند ي

ياخته. كنند نمي
صفرا به گوار. د

ه شامل موسين

كن يم ترشح نمي
وتئاز و ليپاز ترش

عصبي خودمخت
ا ي عصبي روده

عملكرد آنها تبر 
ط بوده و فعاليت

صبي لولة گوارش
  .كند مي

(C,G هر كدام
 .كند يجاد نمي

قابل هم در مولك
مچنين براي تش

  .وري است

جش دوازدهم؛ عل

رت ارادي انجام
يات معده به پيل

 گوارش از نوع
ندي متراكم در

هاي ماهيچه خته
در. قرار دارندي 

هاي پوششي خته
  .هند

 عصبي در الية م
رگ بستة لنفي

  .شود ي

ا  معده، مادة ژله
زيم حفاظت مي
ده آنزيم ترشح ن
زيمي وجود ندار

كند كه ترشح مي
  .كنند

هاي معده، آنزي ه
هاي پرو ه، آنزيم

شي را دستگاه ع
ها شبكه. ( دارد

 ارتباط دارد و ب
ي از نوع مخطط

هاي عص ط شبكه
مهار م) نه مري(

(Gو  (T,A)ن 

د اين پيوندها اي
ي مكمل و در مق

هم. شود زي مي
ازهاي آلي ضرو

سنج

ت دهان، به صور
با برخورد محتو

ي در ديوارة لولة
شتر از بافت پيون

اي ياخ ة ماهيچه
ي و زير مخاطي

از ياخ)  مخاطي
ده ح را انجام مي

هاي هاي ياخته
وجود دارد كه ر 

اي مي ة ماهيچه

وششي سطحي
مقابل اسيد و آنز
هاي كناري معد
ب صفرا هيچ آنز

 شيرة روده را ت
ك سين ترشح مي
هاي كناري غده

هاي لوزالمعد ته

ي دستگاه گوارش
ي عصبي وجود
خودمختار با آنها
ة بندارة خارجي
ي تا مخرج توسط

(ور غذا از حلق 

ي هيدروژني بين
تغييري در تعداد

هاي ري مولكول
سي و همانندساز
ة مكملي بين با

    
 

حركات: نادرست
ب. شوند نجام مي

  . وجود ندارد
 .رست است

بافت پيوندي :ت
ها بيش واع ياخته
در الية: نادرست

ي پيوندي بيروني

 .رست است

الية(مخاط  :ت
ل جذب و ترشح

ه شبكه: نادرست
)زيرمخاط(ست 

روي الية) ششي
 .رست است

هاي پو ياخته :ت
رة معده را در م

ه ياخته: نادرست
در تركيب. ستند

 .رست است

رودة باريك، :ت
ريك، موسرودة با

ه ياخته: نادرست
اي معده و ياخت

 .رست است

عصبي تنظيم :ت
هاي هاي ياخته كه

ستگاه عصبي خ
ماهيچة: نادرست

شح لوله از مري
گام عبورا هن) س

 .رست است

تعداد پيوندي :ت
ر مولكول دنا، تغ

رارگيرق: نادرست
ده جهت رونويس
يسي وجود رابطة

www.sanjeshse
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هاي نا گزينه

پيوندي سس
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هاي نا گزينه

سكرتين نيس
در 1گزينه  .14
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هاي ر ياخته
هاي ن گزينه

ها اصلي غده
در 4گزينه  .14

درست نةيگز
شبك) مخرج

كنند، اما دس
هاي ن گزينه

تحرك و ترش
تنظيم تنفس

در 3گزينه  .14
درست نةيگز

شدن آنها د
هاي ن گزينه

نقاط باز شد
هنگام رونويس
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و اسـيد در   

ي منتقـل    

دنـا برقـرار        

ما در طـرح  
  .سازند ي

ي اوليـه و      

ي مولكـول   

مكن است 
كنـد تـا    ي 

. وندـدا شـ   

كلئوتيـدها  

يل ساختار 

هـا، فقـط     
م و يا سوم 

ationgroup

وان ناقل آمينـو

  .دند
 كه مـادة وراثتـي

شـتة مولكـول د

شود ام يساخته م
 دناي جديد را مي
مربـوط بـه دنـاي

هـاي ي از رشـته 

رنا، به ندرت مم 
ل دنا فعاليت مـي

هـا از آن جـ ون
  .كند ي

نوكبسپاراز  دنام 

دها منشأ تشكي

ر سوم پـروتئين
ساختار اول، دوم

140(  

ت دارند و به عنو

را مشخص كرد 
، مشخص كرد ك

  .شود  مي

ـل، بـين دو رش

جديد و قديم س
هم يك مولكول

هـا م ي از رشته

ي بخشي از يكي

ل دنا و يا رشتة
ندسازي مولكول

  .ستوال ندارند

 آن يعني هيستو
از هم باز ميرا ن 

آنزيم. كند جدا مي

اين پيوند. ر شود

در ساختار. دارد
تواند، س اي مي ه

  .ارند

23/07/00لة اول 

 بيان ژن دخالت

)از جمله دنا(ها 
گريفيت،. اختند

 حفاظتي انجام

و باز آلـي مكمـ
  .شود نمي

ز نوكلئوتيدهاي ج
 رشتة جديد با ه

دناي حاصل يكي

ي بوده و از روي
  .ارد
هاي مولكول شته

سپاراز، در همانن

بال حل موروال و
 

هاي همراه ئين
نا و دو رشته آن
شته را از هم جد

هيدروژني برقرار

دوتئين، نقشي ن
وتئين تك رشته
ساختار سوم ندا

23  

مرحل(لوم تجربي 

دارند، در تنظيم

  .دهند نمي

ه س ابعاد مولكول
ان مارپيج را سا

  .ص نكرد
ا، به روش نيمه

اي هيدروژني د
يدروژني برقرار ن

  .ند

ل دناي حاصل از
ماند و دو قي مي

 در هر مولكول د

اي ت كه تك رشته
و سر متفاوت دا

در رش. جود ندارد
بس دنا  آنزيم. شند

ان جنيني مراحر
 .ا درست است

ينه باز و پروتئم
ليكاز، مارپيچ دن
 شكسته و دو رش

واند پيوندهاي ه
  .ند

 ساختار اول پرو
تار نهايي هر پرو

پپتيدي س ي پلي

جش دوازدهم؛ عل

 رناتن شركت د

 فتوسنتز انجام ن

ده از پرتو ايكس
ل مولكولي نردبا
اثتي را مشخص
همانندسازي دنا

DN پيوندها. بود
هيول دنا پيوند 
باشن  درست مي

رشتة هر مولكول
ه باقدست نخورد

 نيمه حفاظتي
  . شده است

رنا است ،كلئيك
خطي، هميشه دو
ز آلي تيمين وج

هم برابر باش ي با
  .شود

ها، در دور  ماهي
ها همة يوكاريوت

د پيچ و تاب فا
سپس آنزيم هل 

ني راي هيدروژ
  .كند مي

تو پپتيدي مي لي
شو رت ديده مي

در تشكيل Rه 
ساخت. جود دارد

هاي الژن، زنجيره

سنج

 رنا، در ساختار
  .ندرت دا
هاي زنده، خته

رانكلين با استفاد
ن و كريك، مدل
ي انتقال مادة ور
ل نشان داد كه ه

NAن و كريك 

هر رشته از مولكو
ها، ت ديگر گزينه

حفاظتي هر دو ر
اوليه به صورت د
ح همانندسازي
ي جديد ساخته

از اسيدهاي نوك
تة دنا و رناي خ

هاي رنا، باز كول
اي اي و دو حلقه 

تة الگو ساخته ش

مهرگان و ل بي
ها دربارة ه گزينه

ندسازي دنا، بايد
.شود انجام مي 

هليكاز پيوندهاي
 تشكيل اضافه م

يي از زنجيرة پل
كه به چند صور
ت شيميايي گروه

وج) پپتيدي  پلي
اي كال ئين رشته

    
 

 .رست است

هاي مولكول :ت
سازي دخالت ئين

يا همة: ادرست
 .رست است

ويلكينز و فر :ت
واتسون: نادرست

هيت و چگونگي
مزلسون و استال

 .رست است

مدل واتسون :ت
ن بازهاي آلي هر

عبارات: ادرست
 .رست است

در طرح غيرح :ت
 دو رشتة دناي ا

در طرح: نادرست
 با نوكلئوتيدهاي

 .رست است

ديگري ا نوع: ت
هر رشت. شود مي

در مولك: نادرست
زهاي تك حلقه
دنا در مقابل رشت

 .رست است

جانوراني مثل: ت
ساير گ: ادرست

 .رست است

ننقبل از هما :ت
ها آنزيمه كمك 

ه  آنزيم: تنادرس
 رشتة در حال
 .رست است

ها بين بخش :ت
ها هستند ك تئين

ماهيت: نادرست
يك زنجيرة(حد 

ور مثال در پروتئ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
درست نةيگز

فرايند پروتئ
هاي نا هنيگز

در 2گزينه  .15
درست نةيگز

هاي ن گزينه
شود، ماه مي
مزمايشات آز

در 1گزينه  .15
درست نةيگز
بين. شود مي

هاي نا گزينه
در 3گزينه  .15

درست نةيگز
حفاظتي هر

هاي نا گزينه
رشتة ديگر

در 2گزينه  .15
گزينة درست
دنا ساخته م

هاي نا گزينه
كه تعداد باز
يك رشته د

در 2گزينه  .15
درستگزينة 
هاي نا گزينه

در 1گزينه  .15
درست نةيگز

اين كارها به
هاي نا گزينه
انتهاي را به

در 3ه گزين .15
درست نةيگز

دوم در پروت
هاي نا گزينه

واح يك زير
به طو. باشد
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ي حلقـوي،      

ة همـ . هنـد 
ـي بـوده و   

آلـي  ي بـاز    

تار اول بـا  
ر سـوم در   
 دو آمينـو  

يـزي،  گر ب

ي ورده بـاق   

.  آن شـود    
 تـا زمـاني     
پروتئينـي،  

تيدهاسـت  
از آمينـو   ه

شـكل   ،ـم  
ل آنزيم بـا  
ـاي فلـزي   

V
r c
h

 = π


=
 =

8
1

   

تـوان    مـي  

ationgroup

ارد، در دناهـاي

 به باكتري بدهن
هاي رنا خطـ ول

يگـر آنهـا داراي

هر زنجيره، ساخت
پيچ و سـاختارار 

ل و گروه آمين

آب( Rيي گـروه   
  .دارد

ها دسـت نخـو ش

م مـانع فعاليـت
ي ايـن افـزايش
هاي شيميايي پ

اي از نوكلئوت ـته 
زنجيرهد كه هر 

اده به آنـزيم هـ
هاي فعال جايگاه

هـ عاليت به يون

r .h
cm V

cm

π


2



بنـابراين ،سـتند  

m

140(  

 ديسـك نيـز د

ها سترابر پادزي
 حلقوي و مولكو

دييني و نـيم  ور

در ه. ورده است
ژني به شكل مـا

 گروه كربوكسيل

ماهيت شـيمياي
اي وجود ند فحه

در پايان واكنش

گاه فعال آنـزيم
دهد، ولي ش مي

ا تأثير بر پيونده

لكولي تك رشـت
شوند  ساخته مي

م اتصال پيش ما
 باشد و تمامي ج

فعها براي   آنزيم

V ( )= × ×23 8

هم مسـتقل نيس

m V= ρ = 7

23/07/00لة اول 

 حلقوي به نـام

ش مقاومت در بر
هاي دنا مولكول

داراي باز آلي پو

ختار سوم تا خو
وندهاي هيدروژ
ند پپتيدي بين

م. ن بستگي دارد
وبين ساختار صف

دكنند اما  ت مي

 گرفتن در جايگ
احد زمان افزايش

محيط با PHر 
  .يير دهد

مو RNA. تند
پپتيدي يرة پلي

هنگام. عال كند
ر از تعداد آنزيم

بعضي از) يابد ي

× = ×1 3 64

ضي دارند و از ه

/ × =7 5 192

24  

مرحل(لوم تجربي 

 اصلي، دناهاي
  . است

ري مانند افزايش
ها م در باكتري. 
ز نوكلئوتيدها دا

وم مارپيچ و ساخ
ساختار دوم با پيو
ساختار اول پيون

آن Rد به گروه 
هاي هموگلو يره

 جانداران شركت

تواند با قرار  مي
ورده را در واآ فر

تغيير. غال شوند
فعاليت آن را تغي

هست RNAنها 
ك يا چند زنجي

ا غيرفعواند آن ر
يش ماده بيشتر

كاهش نمي. (ود

× =4 1 192

يگر ارتباط رياض
  .ي آنها ساخت

 فيزيك

=144  

جش دوازدهم؛ عل

ه عالوه بر دناي
ودي استر برابر

هاي ديگر يژگي
.ها را ندارند يك

ي حلقوي نيمي ا

داراي ساختار دو
شكل خطي و س

در س. خورده است

د هر آمينو اسيد
در زنجي. ش دارد

ي شيميايي بدن

سمي در محيط
ياد است، توليد

با پيش ماده اشغ
ر نهايت ميزان ف

تعداد كمي از آن
ها از يك پروتئين 

  .وند
تو ختار آنزيم مي

ي كه غلظت پي
شو نش ثابت مي

  :م

cm3

ي از آنها با يكد
ي ديگر را از روي

سنج

ت يا باكتري كه
 پيوندهاي فسفو

توانند و ها، مي ك
ت به آنتي بيوتي

هاي دناي ولكول
  )ي مكمل

ين هر زنجيره د
ينو اسيدها به ش
يز به شكل تا خ

 منحصر به فرد
هي پروتئين نقش

هاي ة واكنشهم
  )ير كنند تغي

بعضي از مواد س
كه پيش ماده زي

هاي فعال با يگاه
 آنزيم شده و در

ها پروتئيني و ت
.وژن وجود دارد

شو ساخته مي ،ن
نه تغيير در ساخ

در محيطي) 19 
رعت انجام واكن

آوريم دست مي ه

ستند اما بسياري
بسياري و يكاي 

    
 

 .رست است

هر پروكاريوت :ت
وتيدها با تعداد

ديسك: نادرست
ن مقاومت نسبت

در مو. زاد دارند
بازهاي. (هستند

 .رست است

در هموگلوبي :ت
شتراكي بين آمي

گري هاي آب نش
  .شود  مي

ويژگي: نادرست
ده ، در شكل...) 

 .رست است

ها در ه آنزيم :ت
غير ممكن است

وجود ب: نادرست
م در محيطي ك

جاي د كه تمامي
ث تغيير شكل آ

 .رست است

ه بيشتر آنزيم :ت
ي آلي آن نيترو
اراي گروه آمين

هر گون: نادرست
شكل. (كند  مي

شغال شوند، سر
 

 .رست است

ستوانه توپر را به

 .رست است

 فيزيكي زياد هس
نمود ي تعريف

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
درست نةيزگ

تعداد نوكلئو
هاي ن گزينه
ها، ژ ديسك

دو انتهاي آز
ني پيريميد

در 2گزينه  .15
درست نةيگز

پيوندهاي اش
اثر بر هم كن
اسيد برقرار

هاي ن گزينه
آبدوستي و

در 4گزينه  .15
درست نةيگز
غ. (مانند مي

هاي ن گزينه
افزايش آنزيم

يابد ادامه مي
تواند باعث مي

در 2گزينه  .16
درست نةيگز

كه در بازهاي
اسيدهاي دا

هاي ن گزينه
آنزيم تغيير

پيش ماده اش
 .نياز دارند

 
 

  
در 3گزينه  .16

اول حجم اس

در 2گزينه  .16
هاي كميت

تعدادي يكاي

erv.ir
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t = 31

375
   

t = 315
3  

V
r c
h

 = π


=
 =

3
12

   

  ردن ليوان

  م مايع اول

   ثابت است

m =2 1   
m
V

ρ =2  

/ρ =2 3  

d

V C

dt
V


=




=



=


13

   

t t′ = =2   
t′= كلt   

= 9
   tكل 6

ationgroup

lit
cm

s

=3
15 31

5

s =5 84375
  

r .h
cm V
cm

π
→ =

2

2

داد دفعات پر كر

m =1 8  جرم
  

حجم ظرف كه

− =15 5  
m
V

= =2 65
2

 

× =
6
3

125
1



k

C

V

=

×=
×

9
8

32

3

132 1
3 1

     

    



  s= 88 

′ + =2 9  

mi=156
 


  توانه

140(  

  .آيد ت مي

cm×5 1  
cm3

375
s
mins =⎯⎯⎯14 

( )= × ×23 3

VN
V

تعد=

− =5   
مجموع     ظرف   

mV =
ρ1

ح 

  cm= 365 

/
g

cm33 25  

   kg
m3325 

km

km
s

= ×

= ×

= ×
9

1

132 1

3

44 1





 s

 n

  آب
  وان

است

  مايع
  يع

23/07/00لة اول 

دست هب ثانيه ب

m3

s t=⎯⎯→ =6 8
6



cm× =12 324

/ li
cm

= 4 86
324

g3  

/
= =3

1 5
 

  

m

m
s

s=

9

8

1

1

44







آ
ليو

ما
ما

25  

مرحل(لوم تجربي 

زمان بر حسب ،م

84=ه   146



 

m3

/t
m

×=3
4 86

324

cm32 

جش دوازدهم؛ عل

كنيم  تقسيم مي

دقيقه

  :كنيم يم مي
cm

cm
→

3 3

3
1
4


  :رسد ن مي

 :  م

   

سنج

خروج آب از لوله

  :آوريم  مي

حجم ليوان تقسي

N→ =15  

 :  

چه مدت به زمين

 :  موج
كنيم م اضافه مي

: كنيم بديل مي

    
 

 .رست است

ن را بر آهنگ خر

 .رست است

دست يوان را به

آب پارچ را بر ح

 .رست است

:هاي مسئله داده

   :ايع دوم

kg به 
m3  

 .رست است

 كنيم پيام در چ

رفت و برگشت م
پاسخ دادن را هم

ن را به دقيقه تب

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
حجم مخزن

در 1گزينه  .16
اول حجم لي

حال حجم آ

در 3گزينه  .16
با توجه به د

حال جرم ما

حال تبديل

در 2گزينه  .16
اول حساب

حال زمان ر
حال زمان پ

در آخر زمان

erv.ir
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m

g

 =


=

2
1 1

  

  M كره =

M
c

= 6  

N = 24  

m

V a

 ′ =

ρ =

 ′ =

4

6  

M M=   
M
lit

=
 =

1
1 1   

/V =1 2  

V
μρ = 

ابراين فقط 

يدن بـوي  

avV Δ=   

ationgroup

ng

kg−

=
3

258 258


 V= ρ
g (

cm
× ×3

4
3

=4 548
    

g
g

cm
a

3

3

48

Mآب +Mشكر

/ /kg k
kg

+2 6
1



/lit = ×1 2 1

/

/

kg
−=

× 3
1 8

1 2 1

بنا. ت و كم است
  .باشند ي

براي رسي. است 

 x
t

Δ
Δ

  مكعب

 مكعب 

  م مكعب

140(  

g−×
→

98 1

( ) )cm× 33 1

 

m′ =

/kg kg=1 8

     m−3 3  

g
m

→ ρ =3 3

 شبيه به جامدات
ح شده را دارا مي

دگرچسبي اين 
  .است  پخش

=48

جرم م

چگالي

حجم

23/07/00لة اول 

/m→ = 2 58

m = ×3 6 4 

V m′= ρ →

.حجم آب است

/
k
m

= × 31 5 1

ريباًر مايعات تق
ه در سوال مطرح

غذ بچسبند كه
پديدةكه نشانه 

a a= × →36

26  

مرحل(لوم تجربي 

kg−× 121

= 24   

m a′ = ρ 3  

م محلول همان ح

kg
m m

=3 15  

ها در صله بين اتم
 حركت آزادانه كه

اي جوهر به كاغ
ق پخش شوند ك

a a= →3 8

جش دوازدهم؛ عل

  .مطالعه شود

/m→ = 2 5

g  

 

اما حجم

kg
m3  

كت كنند اما فاص
ح لكول ها از هم و

  .عه شود

ها ماند كه مولكو
 همه حجم اتاق

  .ه شود

cm= 2

سنج

كتاب درسي م 

kg−× 158 1 

 :آوريم ي

 :آيد ت مي

  :ها ضلع مكعب

  :آوريم  مي

  :آيد ست مي

وانند آزادانه حرك
ه فاصله زياد مول

ب درسي مطالع

م اقي ميزماني ب
هاي عطر در ول

لعهب درسي مطا

 :نيه

    
 

 .رست است

9 زماني صفحه 
 .رست است

g

 .رست است

دست مي ره را به

دست ها به مكعب

دست آوردن ض ه

 .رست است

دست حلول را به

دس  محلول را به

 .رست است

تو ها و مايعات مي
د كه دو مشخصه

 .رست است

كتاب 25 صفحه 
 .رست است

ودكار بر كاغذ ز
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 .رست است
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ل نمودار داده ش
يابد افزايش مي
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4ر مكان صفحة 
 .رست است

1صفحة ) الف(
 .رست است

اي صفح ب لحظه
 .رست است

حركت را براي دو
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی


	12T-1q
	12T-1a



