


 مرحله اول -رياضيدهم، رشته دواز، پايه 1397 - 98تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي  1

 دقيقه  10زمان پيشنهادي :   ديني، اخالق و قرآن

 با مفهوم كدام آيه مرتبط است ؟"دلي كز معرفت نور وصفا ديد به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد"شعر  -1
        الحمیدوهللا هو الغنی  ب)    کل یوم هو فی شأنالف) 

وت واالرض د)   یا ایّهاالناس انتم الفقراءالی هللاج)    هللا نور الس

 محدوديت ذهن انسان موجب مي شود كه ما نتوانيم .........خدا را بشناسيم زيرا الزمه شناخت هر چيزي ..........است . -2
  احاطه ودسترسي به آن –ب) اسماء     محدوديت –الف) صفات 

  محدويت آن –د) هستي   احاطه ودسترسي به آن –ج) چيستي 
 زيرا اين .نيستاسـتمداد از حقيقت روحاني ومعنوي پيامبر اسـالم (ص)در بر آوردن حاجات ،مخالف با توحيد در ........   -3

  .توانايي پيامبر (ص).........است
    مستقل از اراده خداوند –ب) ربوبيت     با اذن خداوند –الف) ربوبيت 

  با اسباب وعلل معنوي –د) واليت   در طول اراده خداوند   –ج) واليت 
  كدام يك از آيات زير از نظر مفهوم با آيات ديگر فرق دارد ؟ -4

    هوالواحد القهارب)     قل هوهللا احدالف) 
  رب السموات واالرضد)      یکن له کفوا احدج) 

ــلطه پيدا كنند وآنها را  -5 ــانها پيام آيه ........را  طاغوت آنگاه مي توانند بر مردم س ــتقيم خارج كنند كه انس ــراط مس از ص
  فراموش كرده باشند و دچار شرك .......شده باشند.

ا جا ءکم من الحقب)   عملي در بعد فردي– افانت تکون علیه وکیال الف)   در خالقيت – وقد کفروا 
  در مالكيت – من یعبد هللا علی حرفومن الناس د)   عملي در بعد اجتماعي– ان هللا ربی وربکم فاعبدوهج) 

  مهم ترين شرط براي آنكه يك نظام را توحيدي بدانيم اين است كه : -6
  الف) از تفرقه وتضاد دوري كند وبه سوي وحدت حركت كند.

  ب) در مقابل ستمگران ودشمنان سكوت نكند واز محرومان حمايت كند.
  ومجري قوانين الهي در جامعه باشد. ج) حاكمش با شرايط دين الهي به حكومت رسيده باشد

  د) اقتصاد وفرهنگ در آن جامعه رو به سوي عدالت گستري داشته باشد.
از نظر قرآن عاقبت آنها  و شرح حال چه كساني را به تصوير مي كشد" ومن الناس من یعبد هللا علی حرف"آيه ي  -7

  چگونه خواهد بود ؟
  دچار خسران در دنيا وآخرت مي شوند. –الف) افرادي كه ايمانشان كامل نيست وگاهگاهي عبد خدا هستند 

  پاداشي بزرگ وآشكار در آخرت دارند. –ب) كساني بر حرف خود بر توحيد ثابت قدم هستند 
    آنها بهره ي كمي از آخرت دارند. –ج) افرادي كه فقط با حرف ايمان دارند 

  يان آخرت در امان هستند.از ز–نگام بالها دلشان آرامش دارد وبه سخن خدا اميد دارند د) كساني كه ه
وقوع مي پيوندد اما قرآن مارا به ..........فرا مي خواند كه آيه ي ه درك حضــور خداوند نزد خويش به وســيله ي ........ ب -8

    ؟هاي آن اشاره دارد........به يكي از راه
وات واالرضفیمنیساله –بيشترمطالعه–واختيار ب) اراده  تفکرو فی کل شی ء –تفكر بيشتر  –الف) عقل    الس
  ها الّناس انتم الفقراء الی هللایا ایّ  –معرفت بيشتر  –د) فطرت   قل هللا خالق کل شی ء –تفكر در اسما الهي  –ج) فطرت 
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  را بيان مي كند واين پيام در كدام آيه آمده است ؟تسليم امر خدا بودن وبندگي او ،كدام نوع از توحيد  -9
  قل هوهللا احد –ب) اصل توحيد   اّن هللا ربّی وربکم –الف) ربوبيت 

  هللا خالق کّل شیء–د) خالقيت   فاعبدوه هذا رصاط مستقیم–ج) عملي 
  .............مي باشدريشه شرك وبت پرستي جديد ..............است ووظيفه ما در تقابل با آن در قدم اول  -10

  دوري از بت هاي جديد - الف) توجه به بت هاي جديد ودوري از بندگي خدا
  بي توجهي به بت هاي نوين –ب) اصل قرار دادن دين هاي ديگر در كنار دين الهي 

  شناخت بيشتر دين الهي وعمل به آن -ج) اصالت تمايالت نفساني در عين توجه به خدا 
  شناخت بت پرستي نوين –الهي در زندگي واصل قرار دادن تمايالت دنيوي ونفساني د) عدم ورود تعاليم 

  دقيقه  10زمان پيشنهادي :   3عربي ، زبان قرآن 

  »إنَّ َهللا یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن ِيف َسبیلِِه َصّفاً کَأَنَُّهم بُنیاٌن َمرصوٌص « عیِّن األصّح و األدّق يف الرتجمة :  -11
  قطعاً خداوند كساني را كه در راه او صف در صف مي جنگند، دوست دارد ، گويا آنها ساختماني استوار هستند!الف) 
  يقيناًخداوند كساني را كه در راهش كشته مي شوند دوست دارد گويا آنها ساختمان استواري هستند!ب) 
  جنگند ، گويا آنها ساختمان استوارند!همانا خداوند دوست مي دارد كساني را كه در راهش در يك صف مي ج) 
  درستيكه خداوند دوست مي دارد كساني را كه در راهش در يك صف مي كشند گويا آنها ساختماني استوارند!ه بد) 

ُم الّناُس َقرابیَن ِألَصناِمهم لَِیَتَجنَّبوا َرشَّها « عیِّن األصّح و األدّق يف الرتجمة :  -12   »َقْد یَُقدِّ
  مردم به بت هاي خويش قرباني ها را تقديم مي كنند كه از بدي آنها دوري كنند !گاهي الف) 
  گاهي مردم قرباني هايي را به بتهايشان تقديم مي كنند تا از بدي آنها دوري كنند!ب) 
  قطعاً مردم قرباني هايي به بت هاي خود تقديم كرده اند براي اينكه از بدي آنها دوري كنند!ج) 
  م قرباني ها را به بت هاي خودشان تقديم مي كردند تا از بدي آنها دوري كنند!چه بسا مردد) 

  عیِّن األصّح و األدّق يف الرتجمة : -13
ًَة ثُمَّ تَهاَمسوا َو قالوا یا لَیَتنا ماَخرَْجنا ِمَن املَدینِة «  ّ َرَجَع الّناُس شاَهدوا أَصناَمُهم ُمکَرسَّ   »لَ

  بوديم!نشدهارجما از شهر خپچ كردند و گفتند : كاشخويش را ديدند، سپس بايكديگر پچيشكستههايبتمردم بازگشتند وقتي الف)
  موقعي كه مردم برگشتند بت هاي خود را شكسته ديدند، پس پچ پچ كنان گفتند : اي كاش ما از شهر خارج نمي شديم!ب) 
  شديم !نميارجما از شهر خكردند و گفتند : كاشپچبا يكديگر پچسپسديدند، هايشان را شكستهبرگشتند بتكه مردمهنگاميج) 
  وقتي مردم بازگشتند بت هايي شكسته شده ديدند ، سپس پچ پچ كردند وگفتند : كاش از شهر خارج نمي شديم!د) 

  » :ُزْرُت سامراَء  کُْنُت ُزْرُت النجف األرشف َو کربالء َو یا لَیَتني« عیِّن األصّح و األدّق يف الرتجمة :  -14
  نجف اشرف و كربالء را زيارت كرده بودم و اي كاش سامراء را زيارت كنم!الف) 
 زائر نجف اشرف و كربالء بوده ام و اي كاش سامراء را هم زيارت كرده بودم !ب) 
  نجف اشرف و كربالء را زيارت كرده ام و اي كاش سامراء را زيارت كنم!ج) 
  را زيارت كرده بودم و اي كاش سامراء را زيارت مي كردم!نجف اشرف و كربالء د) 

  »تَْبلَُع َسمکة الّتیالبیا ِصغارَها ِعنَد الخطر، ثُمَّ تَْخُرُج الّصغاُر بَعَد زواِل الخطر«األصّح و األدّق يف الرتجمة : عیِّن -15
  از ميان رفتن خطر خارج مي شوند!شوند ، سپس بچه ها پس از هايش بلعيده ميماهي تيالپيا هنگام خطر، بچهالف) 
  هايش را مي بلعد ، سپس بعد از بين رفتن خطر بچه هايش را خارج مي كند!هنگام خطر، ماهي تيالپيا، بچهب) 
  ماهي تيالپيا بچه هايش را هنگام خطر مي بلعد ، سپس بچه ها پس از ازبين رفتن خطر خارج مي شوند!ج) 
  هايش را مي بلعد ، سپس بچه ها را بعد از رفع شدن خطر خارج مي كند!هنگام خطر، ماهي تيالپيا بچه د) 
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  »ِعنَدما کاَن الّناُس یَْعُبدوَن األصناَم َجهالً کاَن النبيُّ یَعُبُد َهللا الواِحَد عاِقالً « يف الرتجمة :  األصحَّ و األدقَّ َعّین  -16
  وقتي مردم از روي جهل در حال پرستش بت ها بودند پيامبرِ عاقل خداي يكتا را مي پرستيد! الف)
 هنگامي كه مردم از روي ناداني بت ها را مي پرستيدند پيامبر عاقالنه خداي يكتا را عبادت مي كرد!ب) 

  عاقالنه مي پرستيد!موقعي كه مردم جاهالنه بت هايي را عبادت مي كردند پيامبر خداي يكتا را ج) 
  پيامبر با عقل خداي يگانه را مي پرستيد وقتي مردمِ نادان بت هايي را جاهالنه عبادت مي كردند!د) 

  أٌ :طَ فیها خَ  لیَس َعیِّن الرتجمة التی  -17
  ها را شكستند .هاي موجود در جانبت : ِيف النفوِس  االصناُم املَوجودةُ  انکرسِت الف) 
ةَ ب)  ثونا َعن َرشّها ِألَنَّ األَ   زيرا پيشوايان در باره ي بدي آنها سخن گفته اند. :َحدَّ
ُق دموَع التمساحج)    گويند.آيا اشك هاي تمساح راست مي : َهْل تَُصدِّ
  . أَتََذکَُّر أَیّاَم ِصَغري الّتي کُنُت مَع أ ،حیَن أذهُب إلی املقربَةد) 

  را كه با پدرم بودم به ياد مي آورم. روزهاي كودكيم ،رومهنگامي كه به گورستان مي
َ ها أُ َعین الرتجمة الّتي خط -18   :أَک

  كاش مسلمانان به آسايش رسيده باشند! : لَیَت املُستَضَعفیَن یَحُصلُوَن َعلَی الرّاَحةالف) 
  هايش بكوشد.آموز در درسانشدكاش  لَیَت التِّلْمیَذ اِْجتََهَد فی دروسه :ب) 
  بازيكني توپِ سرگردان را ديده بود! : الالِعبُة الُکرََة ُمتََحیِّرَةً شاَهَدْت ج) 
  دانش آموز در پايان سال مردود نيست!  : ال تلمیَذ راَسٌب ِيف نهایِة السنةد) 

  يف املفهوم : الخطأَعیِّن  -19
  دو صد گفته چون نيم كردار نيست / بزرگي سراسر به گفتار نيست! : الَخیَر يف قَوٍل إّال َمَع الِفعلالف) 
  قناعت توانگركند مرد را ! : ال کَنَز أَغَنی ِمن القناعةب) 
  : بار درخت علم ندانم جز به عمل / با علم اگر عمل نكني شاخ بي بري! الِعلَم لَنا إّال ما َعلَّمتَناج) 
  دهان خصم و زبان حسود نتوان بست / رضاي دوست بدست آر و ديگران بگذار! : تُدَرکُ کَأَنَّ إرضاَء الّناِس غایٌَة ال د) 

  : الصداقةِ  تؤکُِّد أهمّیةَ  َعیِّن عبارةً  -20
  إِنَّ الصداقة أَمٌر َجمیٌل!ب)   لََعَل الصداقة تقُع يف قلوب الناس!الف) 

َ الناِس الیَعلموَن! الصداقةُ د)   کَأَنَّ الصداقة ُدرٌّ َجمیٌل َعلی لِسان املؤِمن! ج) َ    يشٌء جمیٌل لکنَّ أَک
 َعیِّْن ِعَباَرًة لَْیَسْت الَحاُل ِفیَها ُجْملًَة : -21

ینَ «الف)  ِ ًة َواِحَدًة فَبََعَث ُهللا النَِّبیِّیَن ُمبَرشِّ   »کَاَن النَّاُس أُمَّ
 »نَ لَوْ تُُم األعْ زَنُوا َوأنْ َوالَ تَِهُنوا َوالَ تَحْ «ب) 
  ِصَغارَِها َوِهَی تَِسیُر َمَعَها. التِّیالَِبیا تَُداِفُع َعنْ َسَمَکُة ج) 
َسَة َوأنَا ُمشْ د)    َها.تَاٌق إلَیْ أتََذکَُّر األَماکَِن املَُقدَّ

ت املَُعّیَنة َعلَی الّرتتیب : -22   َعّین الصحیح يف املحّل اإلعرا للکل
ِيف املطار َوُهم یَرِکبوَن الطائرة للذهاب إلی َمکََة  الُحّجاجَ ، یُشاِهدوَن  ُمشـتاقینَ  التِّلفازِ َجلََس أَعضـاُء األُرسَِة أماَم « 

  » الصغیرنَظََر إلَی َولَِدِه  الوالِدُ َو املَدینِة املَُنوَّرة .  املُکَرََّمةِ 
  صفت –مبتدا  –صفت  –مفعول  –حال  –مضاف اليه ب)   صفت -فاعل  –صفت  –مفعول –مفعول  –اليهمضافالف) 

  خبر –مبتدا  –صفت  –مفعول  –حال  –مضاف اليه د)   خبر -مبتدا –اليه مضاف -فاعل  –حال  –مجرور بِالجارج) 
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  دقيقه 12زمان پيشنهادي :   3فارسي 

(تاب : پرتو) -(اورند : ســـرير) -(مزيد : فراوان)-(مدام : نهايت) -معني چنـد واژه درســـت اســـت ؟ (وجـه : ذات)   -23
  (اعراض:گسترده) -(مأوا : ساكن)  -(معجر : سرپوش) -د)(شرزه : ارغن-(عطا:دهش)
 8د)   7ج)   6ب)   5الف) 

  ؟نيست در كدام گزينه بعضي معاني انتخاب شده براي واژه درست -24
  ب) سامان : ميسر، درخور، مشخّص  الف) حسب : اندازه، برابر، برطبق
  د) روي: چاره، امكان ، راه  ج) دستور : اجازه ، وزير ، راهنما

  شود؟ در كدام گزينه غلط اماليي ديده مي -25
  الف) جماعتي كه به اصرار جهل منسوب اند / مثال شب پره از آفتاب محجوب اند.

  ب) هست و خواهد بود از مدح و ثناي تو مرا / اندر اين گيتي بزرگي واندر آن گيتي ثواب
  اميد به ساحلج) مگر به بحر فراقت به بادبان تضرّع / رسد هر آيينه اين كشتي 

  د) اهل تميز خار و حقيرند نزد خلق / جاهل به نزد خويش به غايت مسلّم است
  كدام گزينه است ؟  » باهللا كز آفتاب فلك خوبتر شوي « مصراع اول  -26

  ب) وجه خدا اگرشودت منظر نظر  الف) بنياد هستي تو چو زير و زبر شود 
  راه ذوالجالل چو بي پا و سر شويد) در   ج) گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

  با توجه به عبارت زير چند تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟ -27
روع دوم كار را ش يبا توجه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات، امكان زير آتش گرفتن بچه ها وجود دارد.به همين دليل مرحله« 

  » كرد و خاكريزي ديگر در پشت خاكريز اول احداث نمود
  چهار اضافي   –ب) شش وصفي   پنج اضافي  –چهاروصفي  الف)

  پنج اضافي  –د) پنج وصفي     چهار اضافي  –ج) پنج وصفي 
   »ينمبالله ميداغو مني گلتوخندهغم، تورا نشاط رسدمرا ز سير چمن«است؟ درستمقابلي بيتدربارهگزينهكدام -28

  است» واو عطف « واو مصراع دوم ب)   الف) دو مورد حذف به قرينة معنوي دارد 
 داراي نقش دستوري يكسان هستند » نشاط « غم و « د)   نشانة مفعول است  » را « ج) حرف 

  كدام گزينه در مورد بيت زير درست است ؟   -29
  »  دانيم ماها را سراسر سود مينيست ما را وحشتي از برگريزان حواس اين زيان«  

  توان به ساختار(نهاد+ مسند+ فعل) تبديل كردب) جملةدوم را مي  ه يكسان است  در دوجمل» را « الف) كاركرد 
  د) دو تركيب وصفي در بيت ديده مي شود    به كار نرفته است .» مفعول « ج) در ساخت جملة اول

  » ال رابنباشد ديدة غرچشمان چه سازد نعمت روي زمين / سيري از خرمن با تهي«؟ نيستكدام آرايه در بيت مقابل  -30
  د) اسلوب معادله   ج) كنايه   ب) تشخيص  الف) حسن تعليل 

  هاي بيت زير در كدام گزينه تماماً درست است ؟   آرايه -31
  »طاق كرد از هردو عالم طاق آن ابرو مرا ساخت وحشي از جهان آن نرگس جادو مرا «  

  مجاز ب) جناس همسان ، تشبيه ،  الف) استعاره ، حسن تعليل ، جناس همسان  
 د) مجاز ، تكرار ، متناقض نما   ج) استعاره ، تشخيص ، اسلوب معادله 
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  مفهوم كدام عبارت درست است ؟   -32
  ب) بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي : ( متعالي شدن )  ماديات) بهاعتنايينداشت :(بيغموبيشكمبرايالف) هرگز دلم

  نيست : (فناشدن، شرط عاشقي) هوشجز بياين هوشد) محرم  ري ) ج) پنهان مكن آتش درون را : (توصيه به رازدا
  نزديك است ؟ » مكاشفه « مفهوم كدام مصراع به معناي عارفانة  -33

  هاي ما دريد ب) پرده هايش پرده  الف) گفت بهر غرامت جامه ات بيرون كنم
 د) بركش زسر اين سپيد معجر   ج) سرّ من از نالة من دور نيست

  است؟ نامطابقدر كدام گزينه مفاهيم نظم و نثر  -34
  (در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد زان كه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش )   الف) عشق هركسي را به خود راه ندهد :

ب) در عشــق قدم نهادن كســي را مســلّم شــود كه با خود نباشــد : (تو تهي از حق از آني كز خودي خود پري پر زحق آن دم شــوي كز 
 خويشتن گردي تهي )  

  ج) ممات بي عشق مي ياب : ( زنده شود هركه پيش دوست بميرد مرده دل است هركه هيچ دوست نگيرد )
  است كسي آن آستان بوسد كه جان راستين دارد)آيد : (حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقلها افزون عشق بر همة عقلد) ديوانگي

  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   3زبان خارجي 

35-A.student : Which level of dictionary do you suggest? 
     B. Teacher: A(n)---------- one is better for you. 

a) monolingual  b) pocket   
c) intermediate  d) compiled 

36- I didn’t read the ---------- of the book and jumped into the main part. 
a) conjunction  b) combination   
c) introduction  d) action 

37- A . Are they going to develop the new product in their factory next month? 
  B . No, actually it ----------since last week. 

a) was developing  b) is being developed  
c) were developed  d) has been developed 

38- Nobody knows the reason for the serious damage of that home in the earthquake,.......?  
a) does he  b) do they  c) don’t they  d) doesn’t he 

39- Who taught you English? ---------------English by Mr. Razavi. 
a) I was taught b) You were taught c) I taught you d) You taught him 

40- You should help elderly people, ---------- 
a) or you have to expect their hopelessness b) but you should donate what they need 
c) so you are not able to take care of them d) and you can’t make them happy 

 Read the passage and answer the questions:  
Narges Kalbasi was born in Isfahan. Her parents 
moved to UK when she was 4 years old. Losing both 
parents due to deadly diseases, Narges decided to 
dedicate her life to orphans, who had suffered the 
same problem as hers. So she opened a children’s 
home in India through foreign helps. 

 



 6  مرحله اول - رياضي دهم، رشتهدواز، پايه 1397 - 98تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي

 In 2011, she established Prishan Foundation in Rayagada for girls. It was the 
reason to found another home for blind children in Mukudapur. Both of them 
were done through generosity of foreign donors. Now she is in Kermanshah and 
helps those who were involved in the earthquake 
 

41- Based on the text, we can understand that ---------------. 
a) she first established a foundation for blind children  
b) she established a children’s home with her own money  
c) foreign donors helped her to establish foundations 
d) orphans helped her to establish children’s home 

42- The word ‘orphans’ in the text means ----------- 
a) educated children  b) children with no parents  
c) sick children  d) children with old parents 

43- Which option is not correctly used? 
Mary didn’t feel well and suddenly burst on the tears when she found out that her  
  a  b 
close friend who was hard of hearing had gone abroad. 

  c  d 
44-“Respect and cares for elders start with our parents as they are our first teachers.” 
The word ‘they ‘ refers to ------------. 

a) elders b) teachers  c) cares d) parents 
  دقيقه 20زمان پيشنهادي :   رياضيات گسسته 

  مثال نقض ندارد؟كدام يك از گزاره هاي زير  -45
 است.بزرگتر يا مساويمثبت از مربعشحقيقيهر عدد مكعبب)  مربع هر عدد طبيعي از خودش بزرگتر است. )الف

,𝑎اگر د)   گنگ است.ضرب هر عدد گويا در گنگ، عدديحاصلج)  𝑏 ∈ ℝ   و𝑎 < 𝑏 <   <آنگاه   0
𝒏𝟑 عبارت  nبراي هر عدد صحيح  -46 + 𝟑𝒏𝟐 + 𝟐𝒏    ؟بخش پذير نيستبر كداميك از اعداد صحيح زير همواره  

   8 د)  6ج)   3ب)   2 )الف
ــورت  ،  eو  dو  cاعداد حقيقي و  bو  aفرض كنيد  -47 ــند. در اين ص ــحيح باش هاي دو كداميك از تركيب ،اعدادي ص

 همواره درست است؟شرطي زير 
𝑎 )الف < 𝑏 ⟺	𝑎 < 𝑏     (ب𝑎 < 𝑏 ⟺	𝑎 < 𝑏    
𝑎|𝑏𝑐ج)  ⟺ 	𝑎|𝑏     (د𝑎|𝑏 ∧ 𝑎|𝑐 ⟺ 𝑎|𝑏 + 𝑐  

𝛂گنگ و  𝛂اگر  -48 +   گويا باشد ،كداميك از اعداد زير گويا هستند؟ 𝟐√
α )الف − αب)              2√ + 2αج)   2√2 + 2αد)   2√2 − 2√2  

𝒏,𝒎  اگر -49 ∈ ℕ  و𝒎 ≤ 𝒏    و𝒂|𝒃   مثال نقض دارد؟از موارد زير كداميك  
𝑎𝑚|𝑎𝑛	)الف + 𝑏𝑚    (ب𝑎 |𝑏   (ج𝑎 |𝑏   (د𝑎|𝑎 + 𝑏  

𝟓𝒌دو عدد  𝒂اگر عدد صحيح  -50 + 𝟕𝒌		و		𝟔 + 𝒌باشد؟( تواندنميكدام  𝒂را عاد كند، مقدار  𝟓 ∈ ℤ( 
  1د)                      -1ج)     17ب)     15 )الف

  كدام است؟ 42بر  𝒂باشد باقيمانده تقسيم  5و  4به ترتيب برابر 6و  7بر  𝒂اگر باقيمانده تقسيم  -51
   13 د)   12 ج)   11 ب)  10 )الف
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𝒑عدد اول -52 >   ؟بتوان نوشتممكن است حالت زير به كدام  	𝟑
6𝑘 )الف + 6𝑘ب)   1 + 6𝑘ج)   2 + 6𝑘د)   3 + 4  

𝟏𝟑𝟗𝟕𝟐𝟎𝟏𝟖باقيمانده تقسيم  -53 −   كدام است؟ 6بر  𝟓
  4 د)   3 ج)   2 ب)   1 )الف

𝒑اگر  -54 > ≡		𝟒𝟐𝒂عددي اول و  	𝟓
𝒑 	𝟐𝟏𝟎𝒃  باشد، چه تعداد از روابط همنهشتي زير به طور حتم برقرار است؟  

𝟕𝒂		≡
𝒑 	𝟑𝟓𝒃                  𝟏𝟒𝒂		≡

𝒑𝟕𝟎𝒃                       𝒂		≡
𝒑 	𝟓𝒃                𝟐𝟏𝒂		≡

𝒑 	𝟏𝟎𝟓𝒃  
  

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  دقيقه 15زمان پيشنهادي :   2حسابان 

تابع با ضابطة  -55 f x x  و دامنه ,0 است دامنه تابع با ضابطة مفروض4   g x f x  2   كدام است؟1
 )الف ,2  ب)  6 ,2  ج)  2 ,1 د)   5 ,0 4  

نمودار تابع با ضابطة  در شكل مقابل رسم شده است.fنمودار تابع  -56 y f x 3كدام است ؟  
  ب)      )الف

    
  

  د)     ج) 
  
  

yنمودار تابع با ضابطة -57 x x x   3 23 3   از كدام ناحيه دستگاه مختصات نمي گذرد ؟  2
  چهارم  د)    سوم   ج)   دوم  ب)  اول  )الف

مجموعه جواب نامعادله  -58   log x log x  1 1
2 2

1 2  كدام است ؟   3

 )الف ,2   (ب ,12   (ج ,1 د)   5 ,1 5 2  
y تابع با ضابطة  aبه ازاي چه مقاديري از  -59 x ax   در   اكيداً صعودي است ؟ 

a )الف  1 aب)   1 
1 3
2 2

aج)     
3 1
2 2

aد)     2 0  

xاگر چند جمله اي  -60 ax 2 xبر  2 a بخش پذير باشد ، مقدارa    كدام است ؟ 
   -1يا  1 د)   -2يا  2 ج)  2يا  -1ب)   -2يا   1 )الف

 است ؟   نادرستزير گزينه كدام  -61
  تابع تانژانت در هر بازه كه در آن تعريف شده باشد ، صعودي است .  )الف
  مي توان بازه اي يافت كه تابع تانژانت در آن نزولي باشد .ب)
y تابع با ضابطة  ج) sin x در بازه,   

 2 2
  صعودي است . 

y تابع با ضابطة  )د cos x  در بازه ,0 . نزولي است  
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جواب معادله مثلثاتي  -62 cos x cos x  2 9 كدام است؟  5  

x )الف 
 

2
3

xب)    
 

3
xج)    

 
22
3

xد)    
 2

3
  

yمقدار ماكزيمم  تابع با ضابطة  -63 cos x  
1
4

و مقدار مينيمم تابع با ضابطة   y sin x     به ترتيب  

 كدامند ؟  

, )الف 
1
4

,ب)    
1
4

,ج)   
1
4

,د)    1
4

  

xجواب حقيقي معادله  -64 x  3 3 1  در كدام بازة زير است؟   0

,)الف 
 
 

41
3

,ب)     
 
 

2 1
3

, ج)   
 
 

1 2
3 3

,د)    
 
 

10
3

  

  دقيقه 15زمان پيشنهادي :   3هندسه 

𝑨اگر -65 = 𝒂𝒊𝒋 𝟐×𝟑
𝒂𝒊𝒋و داشته باشيم   =

𝟐𝒊 + 𝒋 𝒊 < 𝒋
𝒊𝟐 𝒊 = 𝒋
𝒋 − 𝒊 𝒊 > 𝒋

 كدام است؟ 𝑨ماتريس   

 

1 )الف 4 5
−1 4 ب)   7

1 4
−1 4
−2 −1

ج)   
1 −1
4 4
5 7

1د)    −1 2
5 4 1  

  
𝑨اگر  -66 =

−𝟖 𝒙
𝒚 − 𝟐 −𝟑 𝑩و    =

𝟑 𝟐
𝟏 𝟒𝒙  و𝑨𝑩    ــلي ــل جمع درآيه هاي روي قطر اص   𝑨𝑩ماتريس قطري و حاص

  كدام است؟ 	𝒙عددي نامنفي باشد، مقدار 
  -2د)                     -3ج)     3ب)   2 )الف

𝑨اگر  -67 =
𝟎 −𝟏
𝟐   كدام است؟  𝑨𝟏𝟎، حاصل  𝟎

32− )الف 0
0 0ب)   32− −32

−32 0ج)   0 32
−32 32د)   0 0

0 32  
  چه تعداد از گزاره هاي زير همواره درست است؟ -68

𝑨𝑩دو ماتريس مربعي و  𝑨,𝑩اگر *    = 𝒐 آنگاه𝑩 = 𝒐		يا			𝑨 = 𝒐    
,𝑨,𝑩اگر *    𝑪   سه ماتريس مربعي و𝑨𝑩 = 𝑨𝑪	  آنگاه𝑩 = 𝑪     
𝑨اگر  *    = 𝟐𝑰  آنگاه𝑨𝟏𝟎 = 𝟏𝟎𝟐𝟒𝑰      
𝑨)براي هر دو ماتريس مربعي داريم: *    + 𝑩)𝟐 = 𝑨𝟐 + 𝟐𝑨𝑩 + 𝑩𝟐   

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
𝒙يك ماتريس وارون پذير و  𝑨اگر  -69 = |𝑨| + |𝑨   كدام است؟ 𝒙باشد ، حدود  |𝟏

𝑥 )الف ≥ 𝑥ب)     2 ≤ −2    
2−ج)  ≤ 𝑥 ≤ 𝑥)د)     2 ≤ −2)	∨ (𝑥 ≥ 2)  

𝟑يك ماتريس  𝑨اگر  -70 × |𝑨|و    𝟑 = 𝑨|𝑨|باشد، حاصل 𝟐 𝑨   كدام است؟  
  2د)   2ج)   2ب)   2 )الف
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𝟐𝒙 دستگاه  𝒌به ازاي كدام مقدار -71 + (𝟏 − 𝒌)𝒚 = 𝟓
−𝟐𝒌𝒙 + 𝟏𝟐𝒚 = 𝒌 − 𝟐𝟒

  ؟ندارداصال جواب   
  3د)   -4ج)   4ب)   -3 )الف

𝑨اگر  -72 =
𝒙 − 𝟑 𝟐
−𝟑 𝒙  باشد، چند مقدار براي𝒙 :مي توان يافت به طوري كه|𝑨|𝟐 + 𝟐𝟒 = 𝟏𝟎|𝑨|  

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
نيسـت در صـفحه مفروضند. چند نقطه مي توان يافت كه از    𝑩,𝑨از نقاط  كه شـامل هيچ يك  𝒅و خط  𝑩,𝑨دو نقطه  -73
   ؟به فاصله معين باشد 𝒅 خط به يك فاصله و از 𝑩,𝑨 نقاط

    بيشمار ب)     هيچ  )الف
  تواند درست باشد.ميموقعيت نقاط و خط، هر سهبا توجه بهد)     دونقطهج) 

,𝑪(𝒐ســانتيمتر كه بردايره ي 2مكان هندســي مركز همه دايره هايي با شــعاع  -74 در صــفحه اين دايره مماس داخل  (𝟑
  باشند، چيست؟

  5و شعاع oدايره اي به مركز ب)   و شعاع يك oكز دايره اي به مر )الف
  oسانتيمتر از  5يك خط راست و به فاصله د)     oيك خط راست و به فاصله يك سانتيمتر از ج) 

  دقيقه 18زمان پيشنهادي :   3فيزيك 

ــروع به   –يك از نمودارهاي مكان كدام -75 زمان شــكل زير حركت متحركي را توصــيف مي كند كه از حال ســكون ش
  حركت كرده و به تدريج بر تندي آن افزوده شده است ؟  

 
  د)   ج)   ب)    )الف

  
  قسمتي از يك مطابق شكل زير، ،كندزمان متحركي كه روي خط راست حركت مي -مودار مكانن -76

𝒎باشد، شتاب حركت متحرك چند سهمي مي
𝒔𝟐 ؟است 

    -10ب)   10 )الف
  -5د)   5ج) 

در جهت متر بر ثانيه  30 تنديبا  𝑨متري از يكديگر قرار دارند. اگر متحرك  320در فاصـــله  𝑨	و	𝑩دو متحرك   -77
آن ثانيه به  5حركت كند، پس از  آنزمان به ســـوي هم هاxدر خالف جهت محور  	𝑽تنـدي بـا   𝑩و متحرك هـا  xمحور 

 برابر است با: 𝑽 سرعت رسد،مي
  -m/s 20د)   -m/s 34ج)     m/s 34 ب)  m/s20 )الف

   كند مطابق شكل است.حركت مي 𝐗كه در امتداد محور زمان متحركي-نمودار شتاب -78
    ،رده باشدكاگر اين متحرك از حال سكون و از مبدا مكان شروع به حركت 

 ثانيه چند متر بر ثانيه است؟ 25تندي متوسط اين متحرك در طول مدت 
    4 )الف
    5ب) 
    6ج) 
   7د)

𝑎(	
𝑚
𝑠
) 

t(s) 

2 

2- 

2515
5 

x

t t t t

x x x

0 0 0 0
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نگ آب برخورد كند سسطحسنگ بهاز اينكهاست، اگر قبلاي رها كردهرودخانهداخلسنگي را از باالي پلي بهشخصي -79
  زمان و قبل از برخورد سنگ اول به سطح آب فاصله ي بين دو سنگ :با گذشت ،همان ارتفاع رها كندديگري را دوباره از 

    افزايش مي يابدب)     كاهش مي يابد            )الف
  نخست كاهش مي يابد و سپس ثابت مي ماند.د)     تغيير نمي كند         ج) 

  صحيح مي باشد؟چند مورد هاي زير از عبارت -80
  ادامه ي حركت يك جسم بايد بر آن نيرو وارد شود.براي  *
  اگر بر جسم ساكني هيچ نيرويي وارد نشود، جسم لزوماً ساكن مي ماند. *
  برآيند نيروهاي عمل و عكس العمل صفر مي باشد. *
  شود. رسيده در يك لحظه قطع شود، جسم پس از طي مسافتي متوقف مي 𝐕اگر نيروهاي وارد بر جسمي كه سرعتش به  *

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  وارد بر آن در همين مدت:خالصنيروياندازه صورت زير باشد، به 𝒕زمان جسمي در مدت زمان  -اگر نمودار سرعت -81

  ابتدا كاهش و سپس افزايش يافته است. )الف
  پيوسته افزايش يافته است.ب) 
  پيوسته مقداري ثابت داشته است.ج) 
  ابتدا به صفر رسيده و سپس افزايش يافته است.د) 

آن را مي كشيم. اگر هنگامي كه  𝑭متصـل كرده و توسط نيروي   kg 5جرم جسـمي به  ري را به مطابق شـكل زير، فن  -82
طكاك ايستايي بين جسم و سـانتي متر افزايش يابد، ضريب اص  5جسـم در آسـتانه ي حركت قرار گرفته اسـت، طول فنر    

 ) N/kg 10  =g) و (  N/m 200  =Kسطح كدام است؟( 

         ب)     1	)الف
  د)                        ج) 

  جرم جسمي ثابت است. اگر تكانه ي جسم تغيير كرده باشد، كدام گزينه درست است؟ -83
    كرده است. سرعت و انرژي جنبشي جسم الزاماً تغيير )الف
 سرعت آن تغيير كرده ولي انرژي جنبشي آن ممكن است ثابت مانده باشد.ب) 

 سرعت و انرژي جنبشي آن الزاماً ثابت مانده است.ج) 

 سرعت آن ممكن است ثابت مانده باشد ولي انرژي جنبشي آن تغيير كرده است.د) 

𝑨 ، 𝟒 يجرم ماهواره .چرخندبه دور زمين مي		𝑨	و	𝑩		ماهواره هاي -84
𝟓
ــت. اگر بزرگي تكانه ي دو  𝑩جرم ماهواره ي   اس

 است؟ 𝑩چند برابر شعاع مدار ماهواره ي 𝑨	شعاع مدار ماهواره ي  ،ماهواره با هم برابر باشد
  د)    		ج)   						  )ب)                   )الف

پرتاب شده است اگر نيروي مقاومت  	𝑨گرم را نشان مي دهد كه از نقطه  500شكل زير مسير حركت توپي به جرم  -85
  ) N/kg 10  =gبردار شتاب توپ در اين نقطه كدام است؟ (  ،مسيرش يك نيوتن باشد يهوا در باالترين نقطه

  
2−) )الف )𝚤 + (−10 	)𝚥  10−)) ب )𝚤 + (−5 	)𝚥    
2)ج)  )𝚤 + (−10 	)𝚥     (10+)د )𝚤 + (5 	)�⃗�  

V ( 	) 

t(s)  

F

A



 مرحله اول -رياضيدهم، رشته دواز، پايه 1397 - 98تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي  11

   .به ديوار قائمي فشرده و ثابت نگه داشته ايم 𝑭كتابي را مانند شكل با نيروي عمودي  -86
𝒈و  	𝒌𝒈	𝟐/𝟓اگر جرم كتاب  = 𝟏𝟎	𝑵 𝒌𝒈 نيروي اصطكاك : ،در نظر گرفته شود  

    .نيوتن است 25 )الف
    نيوتن است. 25كمتر از ب) 
    نيوتن است. 25بيشتر از ج) 
  بستگي دارد. Fبه مقدار د) 

  دقيقه 15زمان پيشنهادي :   3شيمي 

 است؟ نادرستكدام گزينه  -87
    اتيلن گليگول داراي دو گروه عاملي هيدروكسيل است.الف) 
  .نيروي بين مولكولي غالب در اسيدهاي چرب از نوع هيدروژني استب) 
  شود.نشين نميها تهكند و مانند محلولكلوييد مانند سوسپانسيون نور را پخش ميج) 
  افزايند.فسفات مي هاينمك آنها به شوينده، مواد كنندگيپاك قدرت افزايش برايد) 

  هاي زير درست هستند؟چند مورد از عبارت -88
  دارد. تأثير آن كنندگيپاك قدرت روي بر صابون و مقدار آب نوع پارچه، دما، * نوع

  است. ظاهر ناهمگن بهكه شودمي ايجاد پايدار مخلوطبزنيم يك همبه را آن كنيم واضافهو روغنبه مخلوط آب صابون * اگر مقداري
  كنند.مي برقرار پيوند هيدروژني آب هايمولكول با عسل سازنده هاي* مولكول

𝑹كننده غير صابوني * فرمول همگاني پاك − 𝑺𝑶𝟑𝑵𝒂 .است  
   1د)   2ج)   3ب)   4الف) 

در  𝑪𝟏𝟓𝑯𝟑𝟏𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂گرم صــابون با فرمول  78/2با توجه به واكنش كلي صــابون با آب ســخت (واكنش زير)، اگر  -89
  آيد؟آب سخت داراي يون كلسيم واكنش دهد، چند گرم رسوب به دست مي

𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒) →																	 (𝑯 = 𝟏, 𝑪 = 𝟏𝟐,𝑶 = 𝟏𝟔,𝑵𝒂 = 𝟐𝟑, 𝑪𝒂 = 𝟒𝟎) 
    75/2ب)     46/2الف) 

  50/5د)      95/2ج) 
  هاي زير درست هستند؟چند مورد از عبارت -90

  شود.* صابون سبب پراكنده شدن چربي در آب مي  
  است.هاي موجود در محلول يك اسيد ضعيف ثابت * در شرايط معين، غلظت همه گونه  
 شوند.دهند و باعث از بين رفتن آنها ميها واكنش ميهاي خورنده با آاليندهكننده* پاك  
  هاي موجود در محلول هيدروفلوئوريك اسيد كمتر از محلول هيدروكلريك اسيد است.* در شرايط يكسان شمار يون  

  4د)   3ج)   2ب)   1الف) 
آيد و در شـرايط يكسان رسانايي الكتريكي اين محلول كمتر  آبي درمياي از يك محلول به رنگ در نمونه pHكاغذ  -91

  تواند باشد؟از محلول سديم كلريد است. اين محلول داراي كدام ماده مي
   𝐾𝑂𝐻	د)  𝐾𝐵𝑟ج)   𝐻𝐶𝑁ب)   𝑁𝐻3الف) 

92- pH  ــيد برابر ــت؟   4/2يك نمونه از محلول هيدروكلريك اس ــت. غلظت يون هيدرونيوم در اين محلول كدام اس اس
(𝒍𝒐𝒈𝟐 = 𝟎/𝟑)  

  04/0د)   02/0 ج)  004/0ب)   002/0الف) 
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  هاي زير درست هستند؟چند مورد از جمله -93
  * در فرمول ساختاري آسپيرين يك حلقه بنزن وجود دارد.  
𝑯* واكنش    (𝒂𝒒) + 𝑶𝑯 (𝒂𝒒) → 𝑯𝟐𝑶(𝒍) هاست.كنندهها و پاكمبنايي براي كاربرد شوينده  
  شود.* از واكنش سديم هيدروژن كربنات با هيدروكلريك اسيد، گاز هيدروژن توليد مي  
  كننده بوده و واكنش اين مخلوط با آب گرماده است.* مخلوط پودر آلومينيم و سديم هيدروكسيد نوعي پاك  

  4د)   3ج)   2ب)   1الف) 
  است؟ نادرستكدام گزينه  -94

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻]موالر استيك اسيد،  01/0الف) در محلول  > [𝐻+] .است  
  ب) ثابت يونش بياني از ميزان پيشرفت فرايند يونش تا رسيدن به تعادل است.

3درصد، غلظت يون هيدرونيوم برابر  3موالر استيك اسيد با درصد يونش  1/0ج) در محلول  ×   موالر است. 10−3
2يون هيدرونيوم برابر د) اگر در محلولي غلظت × 10−6𝑀  5باشد، غلظت يون هيدروكسيد در آن برابر × 10−8𝑀 .است  

  هاي زير درست هستند؟  چند مورد از عبارت -95
  را دارد.°𝑬چگالي و  كمترين فلزها ميان در * ليتيم  
 كنند.  سمت آند حركت مي ها به* در ديواره متخلخل بين دو نيم سلول، كاتيون  
 روند، نوعي باتري ليتيمي هستند.هايي كه در تلفن و رايانه همراه به كار مي* باتر  
𝑨𝒍* در واكنش    + 𝑪𝒖𝟐 → 𝑨𝒍𝟑 + 𝑪𝒖  شود.الكترون مبادله مي 6پس از موازنه  

  4د)   3ج)   2ب)   1الف) 
جريان يابد، در  Zبه  M، در صورتي كه در مدار بيروني الكترون از v 17/3برابر  emfبا  Z)- (Mدر سـلول گالواني   -96

  به ترتيب از راست به چپ چند ولت است؟ Mو  Zاين صورت پتانسيل كاهشي استاندارد 
    +37/2،  -8/0ب)     +37/2+ ، 8/0الف) 

  -37/2،  -8/0د)     -37/2+ ، 8/0ج) 
 Mهاي فلز شـــود اما با محلول داراي كاتيونتوليد مي Yدهد و فلز واكنش مي 𝐘𝟐هاي در محلولي از كـاتيون  Xفلز  -97

  دهد. بنابراين:  واكنش نمي
    بزرگتر است. Xفلز °𝐸از  Mفلز °𝐸الف) 
  كوچكتر است. Xفلز °𝐸از  Yفلز °𝐸ب) 
      حتماً مثبت است. Yفلز °𝐸ج) 
  بزرگتر است. Xو  Mفلزهاي °𝐸از  Yفلز °𝐸د) 

  هاي زير درست هستند؟عبارتكدام  -98
aدهد.  ) اكسيژن نافلزي فعال است اما با طال، پالتين و مس واكنش نمي  
bبا قرار دادن تيغه طال درون محلول مس ((II) كند.  سولفات، دماي مخلوط تغيير نمي  
cيابد.  مس، جرم الكترود مس كاهش مي-) با انجام واكنش در سلول گالواني روي  
d1، فشار ℃𝟎سلول در دماي اندارد نيماست) پتانسيل atm شود.  گيري ميو غلظت يك موالر براي محلول الكتروليت اندازه  
eاي از جنس روي درون محلول مس) هرگاه تيغه(II) شود.  سولفات قرار گيرد، به تدريج از شدت رنگ محلول كاسته مي  

  a  ،c  ،d  ،eد)   b  ،c  ،eج)   a  ،b  ،cب)   b  ،eالف) 
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  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   هويت اجتماعي

  پيامدهاي ....... كنش نيستند، كه الزم باشد كنشگري آنها را انجام دهد و اين پيامدها .......... هستند. -99
    قطعي -ب)غيرارادي     احتمالي -غيرارادي الف) 

 قطعي -د)ارادي     احتمالي -ج)ارادي 

 پذير است كه ............... كنش او را دريابيم.صورتي امكانپاسخ مناسب به كنش افراد در  -100
  د) شكل  ج) نحوه  ب) معناي  هدفالف) 

 پيروزي در تيم فوتبال و دست دادن به هنگام ديداردوستان، به ترتيب ............ و .......... است. -101
    ارزش -ب) ارزش     ارزش -هنجار الف) 

  هنجار -د) هنجار     هنجار -ج) ارزش 
 ارزش ها و هنجار هاي اجتماعي از طريق ........... تحقق و تداوم مي يابند. -102

    ب) جامعه پذيري    هاي اجتماعيكنشالف) 
  د) كنترل اجتماعي    ج) ارزش ها

 است. آموزيد ................كنيد و آنچه به تدريج ميدر نخستين برخورد در يك شهر ابتدا ........ را مشاهده مي -103
    جامعه -ب) فرهنگ     علم -فرهنگ الف) 

  فرهنگ -د) جامعه     علم -ج) جامعه 
 ها، بررسي . . . . . است.ارزيابي فرهنگيك راه  -104

    ب) نحوه برخوردها    هنجارهاالف) 
  فرهنگ حق د)    هاها و ارزشج) آرمان

 فرهنگ................... است.خرده فرهنگ صنف طالفروشان و احتكارگران، به ترتيب خرده  -105
    ب)موافق و موافق    موافق و ضدفرهنگالف) 

  د) ضدفرهنگ و موافق    ج) ضدفرهنگ و ضدفرهنگ
برنـامه ريزان فرهنگي در هر جامعه تالش مي كنند كه از طريق تعليم و تربيت زمينه ي .................. هرچه بيشـــتر   -106

 به قلمرو فرهنگ .................را فراهم كنند.فرهنگ ................ و ورود آن 
  آرماني -واقعي  -ب) رشد     واقعي  -آرماني  -تحقق الف) 

 آرماني -واقعي  -د) تحقق   آرماني -واقعي  -ج) شكل گيري 

 بخش هايي از فرهنگ كه از نظر .............. صحيح و مطابق با ............. باشد، فرهنگ حق است. -107
    فطرت -ب) اسالمي     اسالمي -علمي الف) 

  فطرت -د) مردم     فطرت -ج) علمي 
 حقايق ................ ولي از نظر وارد شدن به فرهنگ آرماني و واقعي ............. . -108

    هم متغيرند -ب) متغيرند     اندهم ثابت -اند ثابتالف) 
  متغيرند -د) ثابت اند     ثابت اند   -ج) متغيرند 
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  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   سالمت و بهداشت

داشـتن قدرت تطابق با شـرايط محيطي و بروز عكس العمل مناسـب از فرد در برابر مشكالت و حوادث زندگي به      -109
  .است. . . . .  معناي

 سالمت معنويد)   سالمت اجتماعيج)   سالمت روانيب)   سالمت جسمانيالف) 

 بدن چيست؟نقش پروتئين ها در   -110
     عضالني هاي بافت حفظ و ترميمالف) 

  انرژي سازي ذخيره – گرما ب) حفظ
    بدن شيميايي هاي عملكرد ج) تنظيم

  د) انتقال مواد مغذي و مواد دفعي در بدن

 ترتيب قرار گرفتن مواد غذايي در هرم غذايي از پايين به باال به چه صورت است؟  -111
   ان هاي فرآورده و شير و مرغ تخم و گوشت – ها چربي – سبزيجات و ها ميوه – غالت و نانالف) 
  سبزيجات و جات ميوه – ان هاي فرآورده و شير و مرغ تخم و گوشت – ها چربي – غالت و ب) نان

  ها چربي – سبزيجات و ها ميوه – غالت و نان – هاي آن فرآورده شير و مرغ تخم و ج) گوشت

  چربي ها –گوشت و تخم مرغ و فراورده هاي آن  –ميوه ها و سبزيجات  –د) نان و غالت 

 .شودخطر بياندازد . . . . . ناميده ميسالمتي افراد را بهطوري كهبهچربي در بدناز اندازه تودهغيرطبيعي و بيشتجمع  -112
    وزنب) اضافه    الف) وزن مطلوب

  د) چاقي    آلج) وزن ايده
 حين برداشت و انتقال و نگهداري مواد غذايي جزو كداميك از عوامل فساد ان مواد مي باشد؟ ضربه ديدن در  -113

    ب) شيميايي    الف) فيزيكي
  د) بيولوژيكي    ج) مكانيكي

به مجموعه اي از بيماريها گفته مي شـود كه اساسا عامل مشخصي ندارند و چند عامل خطر در  . . . . . . .  بيماريهاي  -114
 .ابتالي آن نقش دارند 

  غير واگيردارب)     مشترك بين انسان و دامالف) 
 د) باكتريايي    واگيردارج) 

  :ايسكمي قلب عبارتست از   -115
   قلب عضله شدن ب) ضعيف  قلب عضله به كافي خون نرسيدنالف) 

   د) منعقد شدن خون در رگهاي قلب    قلب عضله شدن ج) زخم

 پرخوري ، پرنوشي و پرادراي از عالئم بارز كدام بيماري است ؟  -116
    ب) ديابت    الف) سرطان
  د) اختالالت چربي خون    ج) سكته قلبي

 است ؟ميزان كالري، انرژي توليده شده توسط كدام يك از گروههاي مواد غذايي بيشتر   -117
    پروتئينهاب)     كربوهيدرات هاالف) 

  چربيهاد)     ويتامين هاج) 
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و به همين دليل به آن  كلسـترول از جدار داخلي شـريان ها جدا شود  ، . . . . . . . . . چربي اسـت كه باعث مي شـود    -118
 كلسترول خوب هم مي گويند.

    HDLب)     LDLالف) 
  چربي هاي اشباعد)     تري گليسريدج) 

  
  دانش آموز عزيز! *

  كنيد! يادداشترو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره
ي آزمون نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشـتن اين دو كد، و مراجعه به سامانه شـما مي 

همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون به زودي بر روي همين سامانه خود را مشاهده كنيد! 
 باشد.پذير ميامكان

 
 

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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