
 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 15 20 1 20 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 17 40 21 20 زبان عربی 2
 دقیقه 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 18 80 61 20 زبان انگلیسی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی
  14و  12، 11، 10درس  - زبان و ادبیات فارسی

 )128تا  100(صفحه  14تا  12درس  )112تا  107و صفحه  103تا  86(صفحه 

 3درس  6و  5درس  - یزبان عرب

 8و  7درس  9تا  7درس  - یفرهنگ و معارف اسالم

 )85تا  71(صفحه  3درس  )92تا  81(صفحه  3درس  - زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 آمده است؟ نادرست در کدام گزینه تماماً» صحن علَم، الحاح، کالف،«عنی واژگان م
 ) بیرق، اصرار، نخ و ریسمان که گرد کرده باشند، میدانگاه2  ) آگاهی، فشرده، دوك، پهن1
 ) درفش، پافشاري، نخ و ریسمان باز، میدانگاه4 ) پرچم، درخواست کردن، دوك، پهنا3

به ترتیب آمده است؟» عفاف و تطاول«هاي ي واژهانها معدر کدام بیت 2-
ن تــو، بیــداد و تعدیســتالــف) آنجــا کــه نــه فرمــا

ــویش را    ــردم خـــ ــر مـــ ــو دار مـــ ب) نکـــ
ج) عاشـــقی بـــا پارســـایی هـــم خـــوش اســـت
ــداد آرام گیــر      ــا بام ــتم اي مــه در بــرم ت د) گف

 

ــر اســت   ــاد و نفی ــو، فری ــه انصــاف ت ــه ن ــا ک و آنج
همــــــان پارســــــا مــــــرد درویــــــش را
ــاده آب   ــان بـــ ــاد میـــ ــان کاُفتـــ همچنـــ
ــتم   ــتمگر داشـ ــار سـ ــخ یـ ــوي پاسـ ــوش سـ گـ

 

) ج و الف4 ) الف و ب3 ) ج و د2 ) ب و الف1
به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» گاه، دشمنی و صرف پیروز، تکیه«معناي واژگان  3-

) متعصب، عماد، مخاصمت، قبول کردن2 ) فایق، عماد، مخاصمت، مجرّد1
 شا، خصومت، مجرّدت) برگزیده، من4 ) فایق، منتشا، خصومت، مجرّد3

-4 آمده است؟ نادرستد واژه الخط چن امال و رسم
آورد تا ضحاك به پادشاهی برسد. سـپس در لبـاس    خورد؛ ابلیس با موافقت او پدرش مرداص را از پا درمی ضحاك فریب ابلیس را می«

ـ  گان بـه دیـوان او مـی    خوراند. بدین ترتیب هر شب دو تن از کهتران یا مهترزاده هایی حیوانی به او می خالیگري چاالك خورش د و برن
 »گیرند و... جانشان را می

 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-5 شود. ........ غلط امالیی دیده می. گزینۀ جز بهها  گزینه همۀدر 
ــدر قضــا نکشــت 1 ) خصــمی کــه تیــر کــافرش ان
ــده 2 ــژده از دیـ ــدان مـ ــو  ) بـ ــت غـ ــان خواسـ بـ
بینی تو ایشـان را ز بـس مسـتی همـی     ) گر نمی3
صـحبت مـردي  سوز کم گیرد نصـیب از  ) دل بی4

 

ــروي همچــون کمــان دوســت   خــونش بریخــت اب
دویدنـــــــد پـــــــیش ســـــــپهدار نـــــــو   
رَب        نیست رویـی مـر مـرا از تـو وز ایشـان جـز حـ

ــده  ــس تابی ــیرم  م ــو اکس ــرد در ت ــه گی اي آور ک
 

هستند؟» سرایندگان نامی رباعی«در کدام گزینه تمامی شاعران از  6-
 ، خیام) بیدل، صائب4 مولوي، بابا افضل، عطّار) 3 ، صائب) عطّار، مولوي2 ، خیام ) مولوي، صائب1

-7 واژگان در گذر زمان وجود دارد؟معنایی در کدام گزینه هر چهار وضعیت 
 ) زندگی، زین، دستار، یخچال2 ) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
 ) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4  ) ترگ، گناه، رکاب، دستور3

بن مضارع + («صفت وندي) و  وند + اسم(«اسم مرکب)،  »اسم + بن مضارع(«ساس الگوهاي هاي کدام گزینه به ترتیب بر ا واژه 8-
 اند؟ شده  اسم وندي ـ مرکب) ساخته » بن مضارع +وند 

  گداز ) هواپیما، ناشکر، سوز و2  وجو ) خداجو، بیکار، پرس1
 اساس، جوش و خروش دار، بی ) مردم4  شوکش، نامعلوم، شست ) خط3
-9 ......... گزینۀ جز به شود، ابدال دیده میفرایند واجی ها  گزینه همۀ در
ــودم  1 ــاچیز بـــ ــی نـــ ــن گلـــ ــا مـــ ) بگفتـــ
ــازنین گیسوکشــان از هــر طــرف  ) مــی2 رود آن ن
ــت   3 ــم اسـ ــفیدش محکـ ــت سـ ــا دسـ ) از عصـ
اشــــکیریخــــت  ز رخســــارش فــــرو مــــی) 4

 

ــتم     ــل نشســـ ــا گـــ ــدتی بـــ ــیکن مـــ ولـــ
ــ  انصــد هــزار ــد هم ــه دنبــالش کشــان آی یدل ب

قــــدرت کامــــل بــــه علمــــش تــــوأم اســــت
دیـــــد بنـــــاي زنـــــدگی بـــــر آب مـــــی   

 

-10 است؟ نرفتهکار  ر کدام بیت صفت نسبی یا لیاقت بهد
ولـــــی چشـــــم از درون خـــــود نبنـــــدي) 1
گــــــردان بــــــزم تقــــــدیرت   کاســــــه) 2
گردنــــده آســــمانی و عــــدل آفتــــاب تــــو) 3
اگر آن ترك شـیرازي بـه دسـت آرد دل مـا را    ) 4

 

ــت     ــدنی هسـ ــزي دیـ ــو چیـ ــان تـ ــه در جـ کـ
ــدام     ــیم انـــ ــاله ســـ ــن کـــ ــبح زریـــ صـــ

آفتــــابی و تخــــت آســــمان تــــو   تابنــــدة 
ــارا را   ــدویش بخشــم ســمرقند و بخ ــال هن ــه خ ب

 

-11 ؟شود میدر کدام گزینه دیده » جناس ،ایهام ،حسن تعلیل ،کنایه«هاي  آرایه
ــم فتـــ   ) 1 ــحاك و چشـ ــب ضـ ــالم آن لـ انمغـ
) پــا بــر ســر ســبزه تــا بــه خــواري ننهــی       2
ــهرة) 3 ــوه     ش ــر در ک ــنهم س ــا ن ــو ت ــهر مش ش
ــان مـــــن پـــــرس 4 ) درازي شـــــب از مژگـــ

 

ــدکــه ک ــه ضــحاك و ســامر  ی آموخــت يســحر ب
ــت     ــته اس ــی رس ــه روی ــاك الل ــبزه ز خ ــان س ک
شـــور شـــیرین منمـــا تـــا نکنـــی فرهـــادم     
ــت     ــته اس ــمم نگش ــواب در چش ــک دم خ ــه ی ک

 

آمده است؟نادرستنند واژه الخط چنمال و رسم
آورد تا ضحاك به پادشاهی برسد. سـپس درخورد؛ ابلیس با موافقت او پدرش مرداص را از پا درمیضحاك فریب ابلیس را می«

گان بـه دیـوان او مـیخوراند. بدین ترتیب هر شب دو تن از کهتران یا مهترزادههایی حیوانی به او میخالیگري چاالك خورش
»گیرند و... جانشان را می

) یک4) چهار3) سه2) دو1
شود......... غلط امالیی دیده می.گزینۀجزبهها گزینههمۀدر 
ــدر قضــا نکشــت 1 ) خصــمی کــه تیــر کــافرش ان
ــده 2 ــژده از دیـ ــدان مـ ــو ) بـ ــت غـ ــان خواسـ بـ
بینی تو ایشـان را ز بـس مسـتی همـی    ) گر نمی3
صـحبت مـرديسوز کم گیرد نصـیب از) دل بی4

ــروي همچــون کمــان دوســت   خــونش بریخــت اب
دویدنـــــــد پـــــــیش ســـــــپهدار نـــــــو   
رَب        نیست رویـی مـر مـرا از تـو وز ایشـان جـز حـ

ــده  ــس تابی ــیرمم ــو اکس ــرد در ت ــه گی اي آور ک
هستند؟»سرایندگان نامی رباعی«در کدام گزینه تمامی شاعران از 

، خیام) بیدل، صائب4مولوي،بابا افضل، عطّار) 3، صائب) عطّار، مولوي2، خیام ) مولوي، صائب1
واژگان در گذر زمان وجود دارد؟معنایی در کدام گزینه هر چهار وضعیت 

) زندگی، زین، دستار، یخچال2) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4) ترگ، گناه، رکاب، دستور3

بن مض(«صفت وندي) و وند + اسم(«اسم مرکب)، »اسم + بن مضارع(«ساس الگوهاي هاي کدام گزینه به ترتیب بر اواژه
اند؟ شده اسم وندي ـ مرکب) ساخته» بن مضارع+وند 

گداز ) هواپیما، ناشکر، سوز و2وجو ) خداجو، بیکار، پرس1
اساس، جوش و خروشدار، بی ) مردم4تتشوکش، نامعلوم، شست ) خط3
.........گزینۀجزبهشود،ابدال دیده میفرایند واجی هاگزینههمۀدر
ــودم  1 ــاچیز بـــ ــی نـــ ــن گلـــ ــا مـــ ) بگفتـــ
ــازنین گیسوکشــان از هــر طــرف ) مــی2 رود آن ن

ــتم     ــل نشســـ ــا گـــ ــدتی بـــ ــیکن مـــ ولـــ
ــ انصــد هــزار ــد هم ــه دنبــالش کشــان آی ــ ـ یدل ب
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-12 ؟شود میدیده » حسن تعلیل«در کدام گزینه 

) امــروز کــه در دســت تــوام مرحمتــی کــن      1
) گداي کوي تـو از هشـت خلـد مسـتغنی اسـت     2
ــود   3 ــوان ب ــن نت ــه ایم ــده ک ــو اي دی ــدار ش ) بی
ریـز از چشـمم نشـد بیـرون     خیال آن بت خون) 4

 

ــدامت   ــردا کــه شــوم خــاك چــه ســود اشــک ن ف
ــ ــالم آزاد   یراسـ ــه عـ ــو از جملـ ــد تـ ــا بنـ تسـ

ــزل خوابســت   ــن من ــه دری ــادم ک ــن ســیل دم زی
هاي خـون  از آن در خواب هم ریزد ز چشمم قطره

 

-13 هاي ادبی وجود دارد؟ کدام آرایه» زمینیان همه دامن کشند بر افالك/ خاك گر آفتاب رخت سایه افکند بر«در بیت 
 تضاد تناقض، ، تشبیه،کنایه) 2 استعاره ،ایهام، تلمیح ،) تشبیه1
 اسلوب معادله ،جناس ،کنایه ،) تشخیص4 تناقض  ،کنایه، تشبیه ،) ایهام3

-14 در کدام گزینه مشهود است؟» پراکنده شد نام دیوانگان/ نهان گشت آیین فرزانگان«مفهوم مقابل بیت 
ــنو) 1 ــر یـ ــرانپ يپـ ــوش   یکـ ــه گـ ــه بـ حلقـ
روي عشــــــــقت اي پــــــــري دیوانــــــــۀ) 2
چنان بیند که هسـت  شاهد ما را نه هر چشمی) 3
ام گهـــــرپراکنـــــدهنناکســـــان  ) در پـــــاي4

 

ــاهد ــ يشـــ ــد یمـــ ــوه کننـــ ــرو جلـــ يگـــ
عاقــــــل نشــــــود بــــــه هــــــیچ پنــــــدي

ــر وي زنــگ نی صــنع را آیینــه ســتاي بایــد کــه ب
ــه   ــران نپذیرفتـــ ام عطـــــااز دســـــت مهتـــ

 

-15 با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ »ذره باز یکتواند ماند از  کی/راز یدداند گفت با خورش هک هر«مفهوم بیت 
خورشـــــید در مجلـــــس نشـــــیند) وگـــــر 1
ــن مســکین نیســت   ) ذره2 ــزاي م ــه اج اي در هم
ــی   3 ــا مـ ــه دریـ ــون بـ ــوان ) چـ ــت یتـ راه یافـ
) آهنـــــگ دراز شـــــب ز مـــــن پــــــرس   4

 

ــد    ن ــو باشـــ ــاي تـــ ــه همتـــ ــدارم کـــ پنـــ
ــود   ــو بـ ــواي تـ ــه هـ ــق بـ ــه آن ذره معلّـ ــه نـ کـ
ســــوي یــــک شــــبنم چــــرا بایــــد شــــتافت
ــتم  ــی نخفــــ ــو دمــــ ــز فرقــــــت تــــ کــــ

 

-16 دارد؟ تتفاومفهوم کدام بیت با بقیه 
همــــه ذرات خــــود را دان تــــو کثـــــرت   ) 1
) تـــــویی خـــــالق هـــــر بـــــاال و پســـــتی2
جـــز او یســـتن یچهســـت و هـــ یکـــیکـــه ) 3
ــرد  ) 4 ــوش کـ ــی نـ ــدت کسـ ــرف وحـ ــی صـ مـ

 

ــو   ــو ســ ــذر شــ ــرت در گــ ــدت يز کثــ وحــ
ــتی     ــه هســ ــان هرچــ ــدا و پنهــ ــویی پیــ تــ

هــــــــــــو الــــــــــــه اال وحــــــــــــده ال
ــرد   ــوش کـــ ــی فرامـــ ــا و عقبـــ ــه دنیـــ کـــ

 

-17 ؟ ندارد......... با بیت زیر قرابت معنایی گزینۀ تنها بیت 
هســت   عــالم در هرچــه نیســت تــو ز بیــرون

 

بـود ) گوهري کـز صـدف کـون و مکـان بیـرون      1
ــال  اســتغناي و یافــت نخــواهی آزادي ملــک) 2 م
ــا) 3 ــینه در عمره ــان س ــتیم پنه ــرار داش دل  اس
ــی   4 ــود مـ ــداي خـ ــت خـ ــر معرفـ ــی  ) گـ طلبـ

 

ــود در  ــب خ ــر بطل ــه ه ــواهی آنچ ــه خ ــوی ک یت
 

ــی    ــا مـ ــب دریـ ــدگان لـ ــب از گمشـ ــرد طلـ کـ
ــر ــالم دو ه ــدة ع ــود بن ــن خ ــه ک ــتظهار ب دل اس

دل پرگـــار از شـــد بیـــرون عاقبـــت ســـر نقطــۀ 
خــــود را بشــــناسدر خــــود نگــــر و خــــداي 

 

-18 ... با بیت زیر تناسب معنایی دارد....... گزینۀتنها بیت 
ــا   ــان مـــ ــان و جانـــ ــر جـــ ــال منکـــ هـــ

 

ــاد ) 1 ــن بـــ ــب راز مـــ ــو رقیـــ ــق تـــ عشـــ
کنـی رخنـه  رانـی و در جـان مـی    رقیبا تیر مـی ) 2
سـود ) با رقیب سخت دل زخم زبان کـردن چـه  3
بـه انکـار آیـد ) بنده خود کیست که بـا خواجـه   4

 

ــا       ــان مــ ــر جــ ــار بــ ــم انکــ ــزن زخــ بــ
 

ــو جگر ــم تــــ ــاد زخــــ ــن بــــ ــواز مــــ نــــ
گویی و ما را فتح باب اسـت ایـن   تو این را زخم می

ــه   ــد رخن ــن ســوهان بیفت ــوالد اوچــون از ای در ف
ــم  ــده از او زخ ــغ از او بن ــت  از تی ــرهم از اوس او م

 

-19 ابیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟
ســـکون   رتبـــۀالـــف) بـــاالتر اســـت از حرکـــت 

  صـائب قـدم بـر کرسـی همـت نهـاد      ب) هرکه چون 
ــین   ج)  ــون جنـ ــن همچـ ــبش بکـ ــدکی جنـ   انـ

ــدتی   ــین را مــ ــر جنــ ــر هــ ــت اختــ د) هفــ
 

ــتاده (ایســتاده) نیســت  ــافی آب س ــه ص آب روان ب
ــ ــر ک    یم ــت از س ــاج رفع ــد ت ــتوان ــت وانی  گرف

  نیببخشـــــندت حـــــواسِ نـــــورب   تـــــا 
ــی ــدمتی    مـ ــت خـ ــه نوبـ ــان بـ ــد اي جـ  کننـ

 
 

) د و الف4 ج و ب )3 د و ج )2 الف و ب )1
-20 ؟با  بیت  زیر تناسب معنایی دارند  گزینهابیات کدام 

ــز از کَ« ــگریـــ ــگ فَـــ ــان نهنـــ ش در دهـــ
جنــــگاز مــــردن گــــه  نترســــیدند الــــف)

 زندگی در بند و قید رسـم و عـادت مـردن اسـت     ب)
ــردن      ج) ــتر م ــر بس ــر س ــود ب ــاق ب ــگ عش   نن
بشـــد بـــر تـــو ز بـــد نـــامی جهـــان تنـــگ  د) 

 

ــدگانی     ــه از زنـ ــردن بـ ــه مـ ــگ کـ ــه ننـ  »بـ
از ننــــــگ بــــــد بترســــــیدند و ز نــــــام

طلســم ننــگ رادســت دســت توســت بشــکن ایــن 
بایـــد شـــد نمـــیایـــن ننـــگ  آلـــودة صـــائب

روا دارم از ایــــن ننــــگ  کــــه مــــن  مــــردن
 

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

ي پ رپرنر ه یرم پ ن ر ه مز
با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟»ذره بازیکتواند ماند از کی/رازششیدداند گفت با خورشککهکهر«مفهوم بیت 

خورشـــــید در مجلـــــس نشـــــیند) وگـــــر 1
ــن مســکین نیســت  ) ذره2 ــزاي م ــه اج اي در هم
ــی   3 ــا مـ ــه دریـ ــون بـ ــوان) چـ ــتننی   تـ راه یافـ
) آهنـــــگ دراز شـــــب ز مـــــن پــــــرس   4

ــد    ن ــو باشـــ ــاي تـــ ــه همتـــ ــدارم کـــ ننپنـــ
ــود   ــو بـ ــواي تـ ــه هـ ــق بـ ــه آن ذره معلّـ ــه نـ کـ
ســــوي یــــک شــــبنم چــــرا بایــــد شــــتافت
ــتم  ــی نخفــــ ــو دمــــ ــز فرقــــــت تــــ کــــ

دارد؟تتفاومفهوم کدام بیت با بقیه 
همــــه ذرات خــــود را دان تــــو کثـــــرت   )1
) تـــــویی خـــــالق هـــــر بـــــاال و پســـــتی2
جـــز اوننیســـتنـــیچهســـت و هـــیکـــیکـــه ) 3
ــرد  ) 4 ــوش کـ ــی نـ ــدت کسـ ــرف وحـ ــی صـ مـ

ــو   ــو ســ ــذر شــ ــرت در گــ ــدت  يز کثــ وحــ
ــتی     ــه هســ ــان هرچــ ــدا و پنهــ ــویی پیــ تــ

هــــــــــــوالــــــــــــه االوحــــــــــــده ال
ــرد   ــوش کـــ ــی فرامـــ ــا و عقبـــ ــه دنیـــ کـــ

؟ ندارد......... با بیت زیر قرابت معنایی گزینۀ نها بیت
هســت عــالمدرهرچــهنیســتتــوزیــرون

بـود ) گوهري کـز صـدف کـون و مکـان بیـرون      1
ــتنخــواهیآزاديملــک) 2 ــال اســتغنايویاف م
ــا)3 ــینهدرعمره ــانس ــتیمپنه ــرارداش دل اس
ــی   4 ــود مـ ــداي خـ ــت خـ ــر معرفـ ــی ) گـ طلبـ

ــوددر ــبخ ــربطل ــهه ــواهیآنچ ــهخ ــویک یییت
ــی    ــا مـ ــب دریـ ــدگان لـ ــب از گمشـ ــردطلـ    کـ

ــر ــالمدوه ــدةع ــودبن ــنخ ــهک ــتظهارب دلاس
دلپرگـــارازشـــدبیـــرونعاقبـــتســـرنقطــۀ 

خــــود را بشــــناسدر خــــود نگــــر و خــــداي 

... با بیت زیر تناسب معنایی دارد.......گزینۀنها بیت
ــا   ــان مـــ ــان و جانـــ ــر جـــ ــال منکـــ هـــ

ــاد ) 1 ــن بـــ ــب راز مـــ ــو رقیـــ ــق تـــ عشـــ
   کنـی رخنـه رانـی و در جـان مـی   رقیبا تیر مـی ) 2
سـود ) با رقیب سخت دل زخم زبان کـردن چـه  3

آ

ــا      ــان مــ ــر جــ ــار بــ ــم انکــ ــزن زخــ بــ
ــو جگر ــم تــــ ــاد زخــــ ــن بــــ ــواز مــــ نــــ

گویی و ما را فتح باب اسـت ایـن  تو این را زخم می
ــه   ــد رخن ــن ســوهان بیفت ــوالد اوچــون از ای     در ف
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4صفحه  زبان عربی

 :)٢١ - ٣١( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

-21  :فسجد المالئکة کلّھم أجمعون إّال إبلیس استکبر و کان من الکافرین
 جز ابلیس که مستکبر و از کافران بود! ،) تمامی مالئکه به سجده افتادند1
 که تکبر ورزید و کافر شد!) فرشتگان جملگی در حال سجده بودند، مگر ابلیس 2
 فرشتگان سجده نمودند، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! همۀ) 3
 مالئکه سجده کردند، مگر ابلیسی که مستکبر بود و از کافران گردید! همۀ) 4
-22 »مّرات و بعد تبیّن کذبھ یَفضح عند اآلخرین! ةمن یھرب من الواقع یُْضَطّر إلی الکذب عدّ «
 کند! گوید و بعد از آن دروغش او را نزد دیگران رسوا می از واقعیت بگریزد، به ناچار چندین بار دروغ می ) آنکه1
ها فرار نماید، ناگزیر چند بار دروغ خواهد گفت و بعد از اینکه دروغش آشکار شـد، بـین دیگـران رسـوا      ) هر کس از واقعیت2

 خواهد شد!
 کنند! شود و دیگران او را رسوا می بعد از آن دروغش آشکار میگوید،  بارها دروغ می ) اگر کسی از واقعیت فرار کند،3
 گردد! شود و بعد از آشکار شدن دروغش، نزد دیگران رسوا می ) هر کس از واقعیت فرار کند، چندین بار به دروغ گفتن ناگزیر می4
!» مختلفة كتب نتصفّح عندما نعرفھاأن نستطیع آراء كاتب لكلّ « 23-
!بفهمیم را آنها توانیم می زنیم، می ورق را مختلف هایی کتاب وقتی که دارد نظراتی اي نویسنده هر )1
!بفهمیم را آنها توانیم می زنیم، می ورق را مختلفی هاي کتاب که هنگامی که دارند نظراتی نویسندگان همۀ )2
! شناسیم می را آنها ،خوانیم می را مختلف هاي کتاب وقتی که هست اي عقیده اي نویسنده هر براي )3
!بشناسیم را آنها مختلف هایی کتاب زدن ورق با توانیم می که دارد عقایدي اي نویسنده هر )4
-24 »:ة مقاالت عن الفلسفة تُغنیک عن قراءة عشرات الکتب فی ھذا المجال!یسھذا المفّکر الّذی نشأ فی ظروف قال«
ها کتاب در این  دگی کرده است، مقاالتی درباره فلسفه دارد که تو را از خواندن ده) این دانشمندي که در شرایطی دشوار زن1

 نیاز خواهد کرد! زمینه بی
ها کتاب  ) این اندیشمندي که در شرایطی جانکاه پرورش یافته است، مقاالتی در خصوص فلسفه دارد که تو را از خواندن ده2

 کند! نیاز می در این زمینه بی
ها کتـاب در ایـن    شان از دهناندیشمند در شرایطی سخت پرورش یافته است و مقاالتی درباره فلسفه دارد که با خواند) این 3

 شوي! نیاز می زمینه بی
فرسا زندگی کرده است و مقاالتی درباره فلسفه نگاشته است کـه اگـر آنهـا را بخـوانی از      ) این اندیشمند در شرایطی طاقت4

 شوي! نیاز می ینه بیها کتاب در این زم ده
دون « ی االمتحان و یری اتّصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیّارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور ف 25-

ل االمتحان!  »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: أن یؤجَّ
حان حضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـداختن   ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست در امت1

 امتحان هستند!
خواهنـد کـه امتحـان را بـه      توانند در امتحان حاضر شوند و می ) یکی از تایرهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین نمی2

 تأخیر بیندازي!
 خواهند که امتحان به تأخیر بیفتد! اهند یافت و میهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین در امتحان حضور نخو ) یکی از چرخ3
خواهنـد کـه    ) یکی از تایرهاي خودروي دوستانم منفجر شده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان حضور پیدا کنند و مـی 4

 امتحان به تأخیر بیفتد!
 

کنند! شود و دیگران او را رسوا میبعد از آن دروغش آشکار میگوید، بارها دروغ می ) اگر کسی از واقعیت فرار کند،3
شود و بعد از آشکار شدن دروغش، نزد دیگران رسوا می) هر کس از واقعیت فرار کند، چندین بار به دروغ گفتن ناگزیر می4
!» مختلفةكتبحنتصفّحعندمانعرفھاأننستطیعآراءكاتبّّلكّل«
!بفهمیم را آنها توانیم  می زنیم،  می ورق را مختلف هایی کتاب وقتی که دارد نظراتی اي نویسنده  هر )1
!بفهمیم را آنها توانیم   می زنیم،   می ورق را مختلفی هاي کتاب که هنگامی که دارند نظراتی نویسندگان   همۀ )2
!شناسیم میراآنها ،خوانیم میرا مختلف هاي کتاب وقتی که هست اي عقیده اي نویسنده هربراي )3
!بشناسیم راآنها مختلف هایی کتاب زدن ورق با توانیم میکه دارد عقایدي اي نویسنده   هر )4
ذذر الّذی نشأ فی ظروف قال« »غغُغییة مقاالت عن الفلسفة تُغنیک عن قراءة عشرات الکتب فی ھذا المجال!سسیسّرلھذا المفک
ها کتابنندگی کرده است، مقاالتی درباره فلسفه دارد که تو را از خواندن ده) این دانشمندي که در شرایطی دشوار زن1

نیاز خواهد کرد! زمینه بی
ه ) این اندیشمندي که در شرایطی جانکاه پرورش یافته است، مقاالتی در خصوص فلسفه دارد که تو را از خواندن ده2

کند! نیاز می در این زمینه بی
ها کتـاب د شان از دهناندیشمند در شرایطی سخت پرورش یافته است و مقاالتی درباره فلسفه دارد که با خواند) این 3

شوي! نیاز می زمینه بی
فرسا زندگی کرده است و مقاالتی درباره فلسفه نگاشته است کـه اگـر آنهـا را بخـ) این اندیشمند در شرایطی طاقت4

شوي! نیاز می ینه بیها کتاب در این زمده مم
ی االمتحان و یر« ّااصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور ف ّصاتّ

لن یؤجل االمتحان! »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: َّ
تتحان حضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست در امت1
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5صفحه  زبان عربی

-26 عیّن الصحیح:
یـک موضـوع چنـد کتـاب      دربـارة دوست دارم که  لی: أحّب أن أقرأ فی الموضوع الواحد عدّة کتب ألّن ھذا العمل امتع) 1

 بخش است! بخوانم؛ زیرا این کار برایم لذت
دیث:علیکم أن ال) 2 شان فریـب   نباید با نمازشان و نه با روزه تغتّروا بصالتھم و البصیامھم ولکن اختبروھم عند صدق الح

 گویی بیازمایید! بخورید؛ ولی آنان را هنگام راست
لمناقالت األعرا) 3 آورید، بلکـه بگوییـد    اعراب گفتند ایمان آوریدم. بگو: ایمان نمی :ب آمنّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أس

 اسالم آوردیم!
 است!نگاران  روزنامهترین کشورها براي  ایران از محبوب :للصحفیّینتُعدّ ایران من أحّب البالد ) 4

-27 عیّن الصحیح:
ام و وصیت کرد کـه   از پدرم قرآنی قدیمی به ارث برده!: ةأوصانی أن أُحافظ علیھ بدقّ وّرث أبی مصحفاً قدیماً لی و کان ) 1

 از آن به دقت نگهداري نمایم!
رئیس جمهور ایران در سخنانش به بهبـود شـرایط   !: ةأشار الرئیس اإلیرانی فی مقابلتھ إلی تحّسن األوضاع االقتصادیّ  )2

 اقتصاد اشاره کرد!
هـاي   گهمعلم بر!: ةمن القاع ةاالمتحان بین طّالبھ و طلب منھم أن یجلس کّل واحد منھم فی زاویوّزع المدّرس أوراق )3

 اي از سالن بنشینند! پخش کرد و از آنها خواست هر یک از آنها در گوشه شآموزان امتحان را بین دانش
 شود! وختم که خیر دنیا و آخرت در آن جمع میاز پدربزرگم اخالقی را آمَعلّمنی جدّی خلقاً یجمع لی خیر الدنیا و األخرة!:  )4

-28 عن الباقی فی المفھوم: یختلفعیّن ما 
 و عباد الّرحمن الذین یمشون علی االرض ھونا... )1
 پشمینه بینداز و برو!خرقۀ / حافظ این هد و ریا خرمن دین خواهد سوخت ) آتش ز2
 تمیل نحو األرض أکثر! ةأغصان األشجار المثمر )3
 فقر و فنا خواهی در این راز / تکبر از نهاد خود بینداز!) اگر 4

-29 »ها تیمی تشکیل شود! اند که براي اتحاد بین تمدن هایشان سفارش کرده برخی از خاورشناسان در سخنرانی«
 قد أوصی بعض المستشرقین فی حضاراتھم أن یُشکَّل فریق التّحاد بین المحاضرات!) 1
 التّحاد بین الحضارات! فی محاضراتھم أن یُشّکل فریق قینکان قد أوصی بعض المستشر) 2
 ِمن المستشرقین َمن أوصوا فی حضاراتھم أن یُشکَّل الفریق التّحاد بین المحاضرات!) 3
 شکَّل فریق التّحاد بین الحضارات!عض المستشرقین فی محاضراتھم أن یُ قد أوصی ب) 4

-30 عیّن الصحیح لتکمیل الفراغات:
 ةو التقدیر!: المجاالت ـ واثق ة......... بالعنای ةعلماءنا فی ......... العلمیّ إّن جھود ) 1
ً  :......... أنفسھا من عّشھا واحداً فواحداً فھذا السقوط یوجدُ مشھداً ......... جدّاً!الفراخ  )2  تَقِفُز ـ ُمرِعبا
 ـ ُغضَّت ةباکی : فی الدنیا!إّال عین ......... عن محارم هللا ةکّل عین ......... فی یوم القیام )3
 ةً أن نتحّمل اُموراً .........!: شرائط ـ قاسی ة......... الحیاقد تُجبرنا  )4

-31 عیّن الصحیح فی ضبط حرکات الکلمات:
 قَبل أن یسمع و الُمعاَرَضة قبل أن یَفَھم! ةِمن أخالِق الجاِھِل اإلجابَ ) 1
 ال تَظلم َکما التُحبُّ أن تُظلَُم!) 2
 إّن االمتحانات تُساِعد الّطّالب ِلتَعَلَِّم دروسِھم! )3
 ھل ِلَک صدیق دَعاَک إلی صدِق الَمقاِل بِصدِق َمقاِلھ؟ )4

 

م
ّن األوضاع االقتصادی)2 !:ةّنأشار الرئیس اإلیرانی فی مقابلتھ إلی تحس رئیس جمهور ایران در سخنانش به بهبـود شیی

اقتصاد اشاره کرد!
ّع المدرس أوراق )3 ّبھ و طلب منھم أن یجلس کل واحد منھم فی زاویوّز !: ةمن القاع ةّّاالمتحان بین طّال گمعلم بریی

اي از سالن بنشینند!پخش کرد و از آنها خواست هر یک از آنها در گوشه شآموزان امتحان را بین دانش
ًًی خلقاً یجمع لی خیر الدنیا و األخرة!: )4 ّمنی جدّ ملّ شمموختم که خیر دنیا و آخرت در آن جمع میاز پدربزرگم اخالقی را آمللَع

عن الباقی فی المفھوم:یختلفنعیّن ما 
ّو عباد الرحمن الذین یمشون علی االرض ھونا... )1
پشمینه بینداز و برو!خرقۀ / حافظ این هد و ریا خرمن دین خواهد سوخت ) آتش ز2
تمیل نحو األرض أکثر! ةأغصان األشجار المثمر)3
فقر و فنا خواهی در این راز / تکبر از نهاد خود بینداز!) اگر4
ها تیمی تشکیل شواند که براي اتحاد بین تمدنهایشان سفارش کردهبرخی از خاورشناسان در سخنرانی«
ّّححل فریق التّحاد بین المحاضرات!) 1 ََّّلشکَّ ُشقد أوصی بعض المستشرقین فی حضاراتھم أن ی
ّّلشّکل فریق قینکان قد أوصی بعض المستشر) 2 ّّحالتّحاد بین الحضارات!ُششفی محاضراتھم أن ی
ّححل الفریق التّحاد بین المحاضرات!) 3 ََّّللشکَّ ُشن أوصوا فی حضاراتھم أن ی ننن المستشرقین م َ نِم
ّّحل فریق التّحاد بین الحضارات!ُببعض المستشرقین فی محاضراتھم أن یقد أوصی ب) 4 ََّّللیشکَّ

نعیّن الصحیح لتکمیل الفراغات:
ققة و التقدیر!: المجاالت ـ واثقیی ة......... بالعنای ّةعلماءنا فی ......... العلمیّإّن جھود ) 1
مشھداً ......... جدّاً!الفراخ  )2 ُ فھذا السقوط یوجدُ ً  :ّھھ......... أنفسھا من عشھا واحداً فواحداً برعبا ِ ُ زقِفُز ققتَ
القیام)3 یوم فی ......... عین هللاممةّکّل محارم عن ......... عین الدنیا!إّال تةباکی:فی تتَّیی ُ
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6صفحه  زبان عربی

 ):٣٣و  ٣٢عیّن الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التحلیل الّصرفی ( ■■
-32 إن هللا الیھدی من ھو کاذب َکفّار

 / فاعلةبالعلمیّ لفظ الجاللھ، مفرد، مذکر، معّرف هللا:  )1
 و خبر ةالیھدی: فعل مضارع للنّفی، للغائب، متعٍدّ، دون حرف زائد/ الجملة فعلیّ  )2
 کاذب: اسم، مفرد، مذّکر، مصدر، نکره/ خبر )3
 ، نکرهةکفّار: اسم، جمع التکسیر، اسم المبالغ )4

-33 :الخطأعیّن 
 الیھ اسم، جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل من المزید الثالثی/ مضاف!: المستشرقینمن أشھر » آنّھ ماری شیمل«تُعَدّ الدکتورة  )1
 »فریق«فریق للحوار الدینّی و الثقافی فی الشرق األوسط: فعل المستقبل، مزید ثالثی، مجھول/ فعل و نائب فاعلھ  سیَُشکَّل )2
 »المؤمنون« ھ/ فعل و فاعلالزم د واحد،: فعل مضارع، للغائب، لھ حرف زائالمؤمنون فَْلیتوّکلعلی هللا  )3
 ، اسم التفضیل/ خبرقة الجاھل!: اسم، مفرد مذکر، نکرةمن صدا خیرعداوة العاقل  )4
 

 )٣۴-۴٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

ی  الّتیقّوة اإلرادة  تّحّکم ف ی ال درتک عل ی ق ذّاتّی ھ باط ال اک طرق . کو عواطف سلوککمعروفة أیضاً باسم االنض ھن
و تأمختلفة لتکون قوّی اإلرادة، أھ ویف و ھ ن التّس ب م ا التّجنّ ت ّمھ نعلم أّن اإلرادة لیس ر. ل ت آخ ی وق ال إل ل األعم جی

أس کافیة و العامل األساسّی لل ات یی رء لحظ ی الم ّر عل د تم ان. ق ام اإلنس ر أم کالت تظھ نّجاح ھو الثبات الّذی یذلّل مش
 یستسلم.فیھا ولکّن اإلنسان الصبور ال

 
-34 من النّّص؟ مانستنبط

 المصاعب محّک لإلنسان!) 2 لیس السبب األصلّی لفوز الناجحین إالّ إرادتھم!) 1
 اجتناب عن األمانّی ھو أفضل طریق لتسھیل الصعوبات!) 4  !من طلب شیئاً و جدّ وجد) 3

فی النّّص:لم یذکرعیّن ما  35-
 ؟ةاإلراد ةما ھی قوّ  )2 ویة اإلرادة!قالطرق المختلفة لت) 1
 !ةاإلراد ةاسم آخر لقوّ  )4  ما ھو التّسویف؟ )3
-36 :ةعیّن الصحیح عن نفی العبار» أنت سوف تندم علی أعمالک ھذه!«
أنت لم تندم...! )4 أنت سوف لن تندم...! )3 أنت لن تندم...! )2 أنت سوف التندم...!) 1

-37 عن الباقی: یختلف» الّالم«عیّن 
 المظلومین! ةحول مساعد ةساعدنا معلّمنا لنکتب مقال) 2 !ةالعربیّ  ةتعلّمت اللغألفھم آیات القرآن ) 1
 !ةلیشارکوا فی الحفل ةوصل زمالئی إلی المدرس) 4 ل الغداء!جاء الضیوف واحداً فواحداً إلی المطبخ لتناوُ ) 3

-38 »:حصر«عیّن عبارة تدّل علی 
 تھد!حول النّّص إّال الطالب المج ةلم یتأّمل أغلب الطلب) 1
 الیرید معلّمی أن یساعد أحداً إّال الطالب المجتھد! )2
 الطالب یضّرنا فی المدرسھ إّال الطالب المشاغب! )3
 لم یھمس إلی زمیلھ إّال الطالب المشاغب! ةحین یکتب المعلّم علی الّسبّور )4

-39 جمعاً سالماً: لیسعیّن المستثنی منھ 
 حضر مرافقو المسافر فی صالة التفتیش إّال اثنین منھم! )2 شرح الشرطّی قوانین المرور للّطالب إّال واحداً منھا! )1
 شاھدت طالبات الصّف الثانی فی الساحة إّال فاطمة! )4 سافرت إلی محافظات إیران الشمالیّة إّال جرجان! )3

-40 الترجمة و القواعد): عن تعیین أُسلوب العبارات التالیة (حسبالخطأعیّن 
 إن هللا یغفر ذنوب اإلنسان إّال الشرک بھ!: أُسلوب االستثناء) 1
 الّشرطما أظلم األنسان أمام الطبیعة ببعض أعمالھ القبحة!: أُسلوب ) 2
 من أصدقائی!: أُسلوب الحصر ةمیالدی إال ثالث ةلم یشترک فی حفل )3
 من جّرب ھذا الموضوع من قبلکم!: أُسلوب االستفھام ةألم تعتبروا بتجرب )4

، اسم التفضیل/ خبرقة الجاھل!: اسم، مفرد مذکر، نکرةمن صدا خیرعداوة العاقل )4

)٣۴-۴٠ننعیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (

تیقو ة اإلرادة  ی تتی ّّ ّممحّکم ف تّ ی ال درتک عل ی ق ّح ھ ّاتی ذّ باط ال لوککًمعروفة أیضاً باسم االنض اک. کو عواطف س ھن
و تأّّمختلفة لتکون قوی اإلرادة، أھ ویف و ھ ن التّس ّسسب م ا التّجنّ ّجھ نعلم أن اإلرادةھھھھّم ر. ل ت آخ ی وق ال إل ل األعم ّجی

اتّکافیة و العامل األساسی لل رء لحظ ی الم ر عل د تم ان. ق ام اإلنس ر أم ّل مشکالت تظھ ّللذی یذلّ ھو الثبات الّ ّذذجاح ججلنّ
یستسلم.ّفیھا ولکّن اإلنسان الصبور ال

صصمن النّّص؟مانستنبط
ّّ لفوز الناجحین إالّ إرادتھم!)1 ّالمصاعب محک لإلنسان!) 2ّلیس السبب األصلی
ّاجتناب عن األمانی ھو أفضل طریق لتسھیل الصع) 4!ًًمن طلب شیئاً و جدّ وجد) 3

ّصفی النّّص:لم یذکرنعیّن ما 
ویة اإلرادة!قالطرق المختلفة لت) 1 ؟ةاإلراد ةما ھی قو )2تت  ّ
!ةاإلراد ةاسم آخر لقو )4ّّسما ھو التّسویف؟)3  ّ
:ةننعیّن الصحیح عن نفی العبار» أنت سوف تندم علی أعمالک ھذه!«
أنت لم تندم...! )4أنت سوف لن تندم...!)3أنت لن تندم...! )2أنت سوف التندم...!) 1

عن الباقی:یختلف» ّالّالم«نعیّن 
اللغمت اللغ  ةتعلّألفھم آیات القرآن ) 1 !ةالعربیمت المظلومینةحول مساعد ةممساعدنا معلّمنا لنکتب مقال)2   لل
ُ إلی المطبخ لتناو) 3 !ةلیشارکوا فی الحفلسس ةوصل زمالئی إلی المدرس)4ل الغداء!ًجاء الضیوف واحداً فواحداً لل

ّن عبارة تدّل علی  »:حصر«نعیّ
للم یتأمل أغلب الطلب)1 الطالب المجببةّّ ججتھد!ّّصحول النّّص إّال
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7صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-41 ؟انقالب علیه خود، بیانگر انقالب کدام خود علیه دیگري است و این مهم چگونه فعلیت پیدا خواهد کرد

 ) خود دانی علیه خود عالی ـ با پیروي از عقل2 ) خود عالی علیه خود دانی ـ با پیروي از عقل1
 ) خود دانی علیه خود عالی ـ توجه به وجدان4 ) خود عالی علیه خود دانی ـ توجه به وجدان3

-42 گردد؟ سان موجب کدام امر میشود و زوال میل به توبه در ان به ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه در جوانی می
 پذیري ـ پریشانی و پشیمانی ) انعطاف2 پذیري ـ تسویف و تأخیر ) انعطاف1
 ها ـ پریشانی و پشیمانی ها و خصلت ) ثبات خوي4 ها ـ تسویف و تأخیر ها و خصلت ) ثبات خوي3

گسستن بندبند وجود بندگان از محبت الهی ......... است. )(با توجه به فرمایش خداوند متعال به حضرت داود  43-
 ) علت آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان1
 ) معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان2
 هایشان ) علت مداراي خداوند با بندگان و اشتیاق او بر ترك معصیت3
 هایشان او بر ترك معصیت ) معلول مداراي خداوند به بندگان و اشتیاق4

ممانعت از گسـترش و مانـدگاري گناهـان    «، »ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح«توان گفت  در زمینه توبه اجتماعی می 44-
به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟» ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت«و » اجتماعی

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    امر به معروف و نهی از منکر ـ تالش  فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام   هاي بزرگ و فعالیت ) تالش1
ایثارگرانه

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    تالشالعمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ   ضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس ی) انجام فر2
 ایثارگرانه

 کن کردن گناهان امر به معروف و نهی از منکر ـ همکاري همگان در ریشه فریضۀبزرگ و فعالیت ایثارگرانه ـ انجام هاي  ) تالش3
 کردن گناهان کن العمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ همکاري همگان در ریشه ) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس4

زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمندان در شریفۀ انسانی چه اقدامی الزم است و کدام عبارت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و  45-
 این مسیر اشاره دارد؟

ا  ر﴿) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 ا  ا  دی ا ا  ﴾ا   
د) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت ـ 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا  اد
ّاز گناه ـ  ی) پیشمان3 ی   ا  ا و  
ا    ر﴿) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا   ﴾ و   ا ا

-46 ن اشاره دارد؟راهکار قرآن و اسالم براي مقابله با زنا کدام است و کدام آیه به آ
ِ  ﴿) گناه کبیره خواندن آن ـ 1 ن إ  ﴾ِء  ٍ  
 ﴾  ا ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 2
ِ ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 3  ﴾ِء  ٍ ن  إ
 ﴾  ا ﴿ـ  ) گناه کبیره خواندن آن4

-47 شریفه به این امر اشاره دارد؟آیۀ یابد و کدام  شود و با چه چیزي تداوم می امر به تزکیه نفس، با کدام موضوع آغاز می
َ  ز﴿) توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند ـ 1  ﴾ اَ
ا و  ا﴿ ) عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان ـ2  ﴾ان ا  ا
ا و  ا﴿ ـ توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند )3  ﴾ان ا  ا
َ  ز﴿ـ  عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان )4  ﴾ اَ

ِ وَ ﴿ ۀآیۀ شریفمطابق  َ ا ِ ى  َ ْ َ  َ َ  ُ َ َ ْ ُ  َ ْ ا َ َ ْ  ا َ ٌ اْم  ْ َ اٍن  َ ْ رَ رِ َ ْ َ ٍر  َ ٍُف  ُ  َ َ  َ َ  ُ َ َ ْ ُ  َ -48 ﴾...ا
 اي به همراه خواهد داشت؟ توجهی به احکام و دستورات خداوند چه نتیجه بی
 ) عذابی عظیم به علت اعمال مستمر دنیایی آنها2 ) قرارگیري در گروه معاندان و دوري از رحمت خداوند1
 ) فراهم شدن عذابی خوارکننده در جهنم4 پرتگاه سقوط به آتش جهنم لبۀ ) قرارگیري بر3

ق ی و ن ب ب و ي ر ول ی) ر بر نو ی
ممانعت از گسـترش و مانـدگاري گ«،»ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح«توان گفت در زمینه توبه اجتماعی می

به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟» ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت«و »جتماعی
  هـاي بـزرگ و فعالیـتامر به معروف و نهی از منکر ـ تالش     فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام  هاي بزرگ و فعالیت ) تالش1

ایثارگرانه
هـاي بـزرگ و فعالیـت   تالشالعمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ  ییضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس ی) انجام فر2

ایثارگرانه
کن کردن گنامر به معروف و نهی از منکر ـ همکاري همگان در ریشهفریضۀبزرگ و فعالیت ایثارگرانه ـ انجام هاي ) تالش3
کردن گنکنالعمل در برابر اولین نمودهاي گناه ـ همکاري همگان در ریشه) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس4

زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمنشریفۀ انسانی چه اقدامی الزم است و کدام عبارت راي کسب کماالت و مدارج معنوي و 
ین مسیر اشاره دارد؟

ا  ر﴿) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 ا  ا  دی ا ا ﴾ا   
د) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت ـ 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا ّاد
ی از گناه ـ  ی) پیشمان3 ّا  ا و  
ا    ر﴿) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا  ﴾ و   ا ا

ن اشاره دارد؟راهکار قرآن و اسالم براي مقابله با زنا کدام است و کدام آیه به آ
ِ  ﴿) گناه کبیره خواندن آن ـ 1 ن إِِ ﴾ءٍ  ٍ      ِ
﴾  ا ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 2
ِ ﴿) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 3 ﴾ءٍ  ٍ ن  إِِ  ِ
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
» کار گیري آالت موسیقی بـراي نـواختن موسـیقی لهـوي     به» «ها و نهادهادادن جایزه به ورزشکاران توسط سازمان«هر یک از موارد  49-

 ه ترتیب چه حکمی دارد؟ب» اعتالي فرهنگ اسالمی در صورت ضرورت تلویزیونی به نیتهاي سینمایی و  تولید فیلم«
 ) مستحب ـ جایز ـ واجب2 ) جایز ـ حرام ـ واجب کفایی 1
) مستحب ـ حرام ـ واجب کفایی4) جایز ـ حرام ـ واجب3

هاي معمولی انجام  ها و ورزش که قمار در بازي چه چیز است و در صورتی ﴾  ا و ا﴿﴿آیۀدلیل حرمت قمار در  50-
 شود، چه حکمی دارد؟

 اندیشی خداوند در حق بندگان ـ حرام است ) مصلحت2 ) ضرر مالی یکی از طرفین ـ حرام است1
 اندیش خداوند در حق بندگان ـ جایز است ) مصلحت4 ) ضرر مالی کی از طرفین ـ جایز است3

-51 چه بود؟ )اي متعال در قرآن کریم براي مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر (خدوعدة 
1( ﴿ ً  ﴾ی ا ﴿ )2  ﴾  ا 
وا ﴿ )3 وا ان   ﴾او   ا﴿ )4 ﴾و  ا

-52 ؟نشدمبناي طراحی نظام حکومت اسالمی در دین اسالم چه بود و به چه علت محقق 
 هاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی به سؤاالت مردم ) امامت ـ گسترش اسالم به سرزمین1
 به سؤاالت مردمهاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی   ) خالفت ـ گسترش اسالم به سرزمین2
 )پیامبر ( شدةریزي  ) امامت ـ خروج رهبري امت از مسیر برنامه3
 )پیامبر ( شدةریزي  مسیر برنامهـ خروج رهبري امت از  خالفت) 4
بـه ترتیـب   » منزوي شدن افراد با تقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند«و » هاي شخصی در احکام دینی دخالت دادن سلیقه« 53-
یک از شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر بود؟ یجه کدامنت
 ـ ارائه الگوهاي نامناسب )) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (1
 ) ارائه الگوهاي نامناسب ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت2
 ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت )( ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر) 3
 )تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر () 4

وو و ا«اجتماع مردم نیشابور بر عبارت در  )(علت تأکید امام رضا  ـ ـ  در حدیث سلسلۀ الذهب بیانگر کـدام  »   54-
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می مفهوم است و براساس این حدیث کدام

 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر2
 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4

داشت و ایشان تشخیص راه رسـتگاري را   خواهدبه ترتیب چه عاقبتی در حکومت امویان» معروف و منکر« )(ر امام علی مطابق نظ 55-
 اند؟ یک دانسته امیه منوط به کدام در شرایط سخت حکومت بنی

 کنندگان قرآن رایج ـ تشخیص و شناسایی پشت ـ ) ناشناخته1
 صراط مستقیمکنندگان  ) ناشناخته ـ رایج ـ شناسایی پشت2
 کنندگان قرآن ) رایج ـ ناشناخته ـ تشخیص و شناسایی پشت3
 کنندگان صراط مستقیم ) رایج ـ ناشناخته ـ شناسایی پشت4

یک از ائمه معصوم  به ترتیب مرتبط با فعالیت کدام» تداوم جهاد علمی، تربیت شیعیان و ارتباط با شیعیان از طریق چهار نایب«عبارات  56-
 شیعیان است؟

  ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( صادقـ امام  )() امام باقر 1
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام سجاد )( ) امام صادق2
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام کاظم  )( ) امام صادق3
 ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( ـ امام کاظم )( ) امام باقر4

وا ﴿ )3 وا ان  ﴾او   ا﴿ )4﴾و  ا
؟نشدمبناي طراحی نظام حکومت اسالمی در دین اسالم چه بود و به چه علت محقق 

هاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی به سؤاالت مردم) امامت ـ گسترش اسالم به سرزمین1
به سؤاالت مردمهاي دیگر و فقدان امکانات الزم امامان براي پاسخگویی ) خالفت ـ گسترش اسالم به سرزمین2
)پیامبر ( شدةریزي  ) امامت ـ خروج رهبري امت از مسیر برنامه3
)پیامبر ( شدةریزي مسیر برنامه ـ خروج رهبري امت از خالفت) 4
  بـه ت»منزوي شدن افراد با تقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند«و » هاي شخصی در احکام دینیدخالت دادن سلیقه«
یک از شرایط اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر بود؟تتیجه کدامت
ـ ارائه الگوهاي نامناسب)) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (1
) ارائه الگوهاي نامناسب ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت2
ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت)( ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر) 3
)تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر () 4

ا«اجتماع مردم نیشابور بر عبارت در ))(علت تأکید امام رضا  و وووووووووووو ــــ در حدیث سلسلۀ الذهب بیانگر» ــــ
شود؟یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی میمفهوم است و براساس این حدیث کدام

) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر2
) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4

داشت و ایشان تشخیص راه رسـتگخواهدبه ترتیب چه عاقبتی در حکومت امویان» معروف و منکر«))(ظظر امام علی مطابق نظ
بن حکومت سخت شرایط کدامدر به منوط دانستهامیه اند؟یک
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
باشد و همچنـین اثبـات ......... آن    ر درباره ......... امام زمان (عج) در دوره غیبت کبري میمطابق معارف ناب دین مبین اسالم نفی تفک 57-

 شود.  حضرت، از سخن ......... دریافت می
 »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) ظهور ـ حضور ـ 1
»حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) حضور ـ ظهور ـ 2
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) ظهور ـ حضور ـ 3
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) حضور ـ ظهور ـ 4

......... مذکور است و ایـن   آیۀدر » ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه است زمینه«مفهوم  58-
اشاره به سؤال ........ دارد.هآی
اً ﴿) 1    ّ ن ا  علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ـ  ﴾ذ 
رض ﴿) 2 ر   ا ان ا  ـ علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ ﴾   ا
اً ﴿) 3    ّ ن ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾ذ 
ر  ﴿ )4 رض    ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾ ا ان ا

-59 پیام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿الف)   ـ وراثت زمین توسط بندگان شایسته ﴾و  ان  

ی...﴿ ب) ُ ِد ا َ  ّ  ـ استقرار دین براي مؤمنان صالح ﴾ُ

ّ ا﴿ج)  ا...و ا  جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ  ﴾ ا
 ) صفر مورد4 ) یک مورد3 ) دو مورد 2 ) سه مورد1

ـ      در ارتباط با کـدام » حضور فعاالن در جبهه حق«و » مراجعه به عالمان دین« ،با حفظ رتبه -60 تیـک از وظـایف منتظـران در عصـر غیب
 باشد؟ می
 براي ظهور) تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا 1
 ) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج)2
 هاي امام عصر (عج) ) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ـ پیروي از فرمان3
 (عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4
 

 
 

ا ﴿) 3 ن ا    رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟  ـ  ﴾ذ 
ر  ﴿ )4 رض    ا رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ ﴾ ا ان ا

یام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿لف)  ان ـ وراثت زمین توسط بندگان شایسته﴾و

ی...﴿ب) ا ِد ُ َ ّ ـ استقرار دین براي مؤمنان صالح﴾ُُ

ا﴿ج)  ّ ا اا...ووووو جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ﴾ا
) صفر مورد4) یک مورد3) دو مورد2) سه مورد1

یـک از وظـایف منتظـران در عصـردر ارتباط با کـدام » حضور فعاالن در جبهه حق«و » مراجعه به عالمان دین«،ا حفظ رتبه
باشد؟می
براي ظهور) تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا 1
) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج)2
هاي امام عصر (عج)) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ـ پیروي از فرمان3
(عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-68 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

The first thing attracting your soul and eyes are so beautiful ……… on the walls or dooms in 61-
each historical religious sites. 
1) carpets 2) tileworks 3) potteries  4) crafts 
We are happy to provide a service which is completely ……… to you.62-
1) decorative 2) cheerful 3) unique 4) proud 
How lucky you are to work in such a lovely shop. I really ……… the culture and art of Iran.63-
1) discount 2) depend 3) appreciate 4) weave 
It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increases in 64-
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……… .65-
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditional and 66-
old models. 
1) consume 2) pollute 3) convert 4) replace 
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough to fill 67-
cavities in the back teeth. 
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 
When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. Which of the 68-
following proverbs is the best for the above sentence? 
1) Kill two birds with one stone. 2) Birds of a feather flock together. 
3) Too many cooks spoil the broth. 4) Two heads are better than one. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The best energy is the sun’s light. It is renewable and free but the atmosphere keeps part of 
the sun’s light from reaching the earth. Plants and animals could not (69)…… on the earth 
without some light and (70)…… from the sun. But if all the sun’s light and warmth (71)…… 
the earth, they would kill living things. Luckily the earth’s covering of air prevents sudden 
great changes in (72)..… . Such changes would be dangerous for living things.

69-
1) breathe 2) keep 3) live 4) work 

70-
1) cloud  2) heat 3) rain 4) storm 

71-
1) directed 2) reached  3) reflected 4) produced 

72-
1) departure 2) mixture 3) temperature 4) structure 

It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increas
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditiona
old models. 
1) consume 2) pollute 3) convert 4) replace
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough t
cavities in the back teeth.
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 
When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. Which o
following proverbs is the best for the above sentence? 
1) Kill two birds with one stone. 2) Birds of a feather flock together. 
3) Too many cooks spoil the broth. 4) Two heads are better than one. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and d
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The best energy is the sun’s light. It is renewable and free but the atmosphere keeps pa
he sun’s light from reaching the earth. Plants and animals could not (69)…… on the 

without some light and (70)…… from the sun. But if all the sun’s light and warmth (71)
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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. 

Passage 1: 

Industrialized nations depend on fossil fuels (mainly oil, gas and coal) for most of their 
energy. Oil is the most popular source of energy, being easy to transport and, until recently, 
relatively cheap. 

It supplies about half of the energy needs of the U.S.A and Western Europe. Although the 
Soviet Union is currently the world’s biggest producer of oil, nearly 60% of the world’s 
proven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depending 
primarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperity of 
the western world became obvious in 1973, when a politically - motivated interruption in oil 
supplies by Arab producers led to an oil crisis which caused prices to rise sharply and 
threatened the economic stability of the world. As a result, the major non - communist oil - 
importing nations agreed at a series of summit meeting to make efforts to reduce their 
consumption of oil and to develop alternative sources of energy. 

Which one of the following isn’t mentioned as a fossil fuels in this text?73-
1) oil 2) wind 3) gas 4) coal 
Why is oil the most popular source of energy? Because it is ……… 74-
1) political and motivated 
2) political and volatile 
3) transportable and cheap 
4) threatening and economic 
What is the best title for this passage? 75-
1) Fossil fuels  
2) Industrialized and nations 
3) Middle East and oil  
4) The energy crisis 
What is the first result of the oil crisis? 76-
1) Stability of economy 
2) Oil consumption 
3) More import  
4) Rising prices 

roven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depen
rimarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperi
he western world became obvious in 1973, when a politically - motivated interruption 
upplies by Arab producers led to an oil crisis which caused prices to rise sharply
hreatened the economic stability of the world. As a result, the major non - communist
mporting nations agreed at a series of summit meeting to make efforts to reduce
onsumption of oil and to develop alternative sources of energy. 

Which one of the following isn’t mentioned as a fossil fuels in this text?
1) oil 2) wind 3) gas 4) coal 
Why is oil the most popular source of energy? Because it is ……… 
1) political and motivated 
2) political and volatile 
3) transportable and cheap 
4) threatening and economic
What is the best title for this passage? 
1) Fossil fuels  
2) Industrialized and nations
3) Middle East and oil
4) The energy crisis 
What is the first result of the oil crisis? 
1) Stability of economy 
2) Oil consumption 
3) More import 
4) Rising prices
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Passage 2: 

Currently, linguists estimate that there are between 6000 and 7000 languages in the world. 
Some experts have sounded the alarm that, by the year 2100, at least 3000 of those languages 
could be wiped out for ever. With so many languages on the brink of extinction, the efforts 
of social activists, educators, government officials and many others have converged to try to 
solve this difficult problem. From the accumulated experiences, it has become clear the easy 
answers are hard to find, and the unique and complex situation of each language has to be 
taken into consideration if a language is to experience a revival. 

The Tjapukai language is a language spoken by Tjapukai people. They inhabited the 
Kuranda region of northern Queensland, Australia for 10,000 years. When western settlers 
attempted to build a railroad through their land to connect the metropolitan areas of Cairns 
and Herberton, the Tjapukai people fought back. For this, they were forced to move off their 
land to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destroyed 
their language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century? 77-
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   78-
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers. 
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .79-
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas 
3) The forces to revive the language  
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 80-
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) They wanted to create a national park by the railroad 
4) They wanted to build a railroad 

and to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destr
heir language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century? 
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   
1) There are too many opinions.
2) There are not enough language teachers. 
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas
3) The forces to revive the language 
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) They wanted to create a national park by the railroad
4) They wanted to build a railroad 
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 10 90 81 10 شناسی زمین 1
 دقیقه 40 115 91 25 ریاضی 2
 دقیقه 25 145 116 30 شناسی زیست 3
 دقیقه 30 165 146 20 فیزیک 4
 دقیقه 25 190 166 25 شیمی 5

 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 - )101تا  68(صفحه  5و  4فصل  - شناسی زمین

 (آمار و احتمال) 7فصل  ریاضی 
 (آمار) 3و  2درس 

 (آمار و احتمال) 7فصل 
 (آمار) 2درس 

  1درس  (کاربرد مشتق)، 5فصل 
 ها) (یکنوایی، اکسترمم

 5فصل   8فصل  - شناسی زیست

 (موج) 3فصل  )38تا  1(صفحه (الکتریسیته ساکن)  1فصل  - فیزیک

 )88تا   65(صفحه  3فصل  )77تا  61(صفحه  2فصل  - شیمی
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2صفحه  شناسی زمین
-81 باشد؟ هاي زیر حاصل تنش کششی می یک از پدیده کدام

1(   2 ( 

 

3 (  4 ( 

 
-82 هاي زیر تنش از حد مقاومت سنگ کمتر است؟ یک از پدیده در کدام

1(   2 ( 

 

3 (  4 ( 

 
-83 ؟باشد نمیهاي سنگین مناسب  هاي زیر براي پی سازهیک از سنگ کدام

سنگ ) ماسه4 ) گابرو3 ) شیست2 ) کوارتزیت1
-84 ؟شود نمی ها لحاظبندي خاك یک از موارد زیر در طبقه کدام

 ) رطوبت4 ) مقدار مواد آلی3 ) جنس2 بندي دانه )1
-85 زیر بستگی دارد؟یک از موارد  هاي ریز دانه به کدام پایداري خاك

 ) جنس4 ) تراکم3 ها ) شکستگی2 رطوبت )1
-86 ؟نداردیک از عناصر زیر در ترکیب اصلی سنگ گرانیت وجود  کدام

 ) کربن4 م) آلومینی3 ) سیلیسیم2 اکسیژن )1
-87 باشد؟ یک از عناصر زیر از عناصر اساسی و فرعی می کدام

 ) کادمیوم4 ) فسفر3 ) پتاسیم2 اکسیژن )1
-88 ؟باشد نمیناصر زیر سمی یک از ع کدام

1(As 2(Cd 3(Ag 4(Hg 
-89 شود؟ یک از عناصر زیر ناشی می هاي پوستی، دیابت و سرطان پوست از کدام ایجاد لکه

 ) جیوه4 ) فلوئور3 ) کادمیم2 آرسنیک )1
-90 شود؟ هاي سولفیدي یافت می یک از عناصر سمی زیر در کانسنگ کدام

 ) جیوه4 ) فلوئور3 ) کادمیم2 آرسنیک )1

1( 2 (

3 (4 (

؟باشدنمیهاي سنگین مناسب هاي زیر براي پی سازهیک از سنگکدام
سنگ ) ماسه4) گابرو3) شیست2) کوارتزیت1

؟شودنمیها لحاظبندي خاكیک از موارد زیر در طبقهکدام
) رطوبت4) مقدار مواد آلی3) جنس2بندي دانه )1

زیر بستگی دارد؟یک از موارد هاي ریز دانه به کدامایداري خاك
) جنس4) تراکم3ها ) شکستگی2رطوبت )1

؟نداردیک از عناصر زیر در ترکیب اصلی سنگ گرانیت وجود کدام
) کربن4م) آلومینی3) سیلیسیم2اکسیژن )1

باشد؟یک از عناصر زیر از عناصر اساسی و فرعی میکدام
) کادمیوم4) فسفر3) پتاسیم2اکسیژن )1

؟باشدنمیععناصر زیر سمی یک از عکدام
1(As2(Cd3(Ag4(Hg

شود؟یک از عناصر زیر ناشی میهاي پوستی، دیابت و سرطان پوست از کدامیجاد لکه
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-91 است؟ نادرست کدام گزینه
 گیري است. علم آمار اندازهمرحلۀ ) اولین 1
 ) آمار با علم آمار تفاوت دارد.2
گیرد. ) نمونه بخشی از جامعه است که مورد مطالعه قرار می3
شود. گیرد، جمعیت نامیده می تمام افراد یا اشیاء که در مورد یک یا چند ویژگی آنها تحقیق صورت میمجموعۀ ) 4

-92 است؟ متفاوتنوع کدام متغیر با بقیه 
 ) مدرك تحصیلی یک فرد2  ) وضعیت اقتصادي یک فرد1
 ) مراحل برداشت4  آموز ) گروه خونی یک دانش3

3/هاي  اختالف میانگین داده 1 ،/2 2 ،/4 2 ،/3 2 ،/2 1/و  1 -93 آنها چقدر است؟میانۀ از  4
1 (/005 2 (/0125 3 (/0 3875 4 (/01125 

-94 ، میانه کدام است؟5در اعداد سه رقمی مضرب 
 ام 451ام و  450هاي  داده) میانگین 2  ام 450دادة ) 1
 ام 91ام و  90هاي  ) میانگین داده4  ام 90دادة ) 3

یـک  نمـرة  کنـیم و   آموز با نمرات برابـر را از کـالس حـذف مـی     است. سه دانش 15نفره برابر  20میانگین نمرات مربوط به یک کالس  95-
 د. هر یک از نمرات حذف شده، چقدر بوده است؟باش 16بخشیم. اگر میانگین جدید  ارتقاء می 15به  13آموز را هم از  دانش

1 (10 2 (11 3 (/11 5 4 (/11 75 
-96 گزینه است؟ ها برابر کدام تغییرات این دادهدامنۀ بوده است. در این صورت  xو  1، 0، 3، 6صورت  آماري از میانگین آنها بهدادة  5اختالف 

1 (6 2 (8 3 (10 4 (14 
هـا برابـر    کنیم، اگر میانگین کل داده تقسیم می 12و  10، 8، 4هاي  دسته با میانگین 4ها را به  ها داده آماري به کمک چاركدادة  25در  97-

/8  باشد، میانه کدام است؟ 54
1 (/9 25 2 (/9 5 3 (/9 75 4 (10 

-98 برابر کدام گزینه است؟ 4و  7، 10، 13، 16، 19هاي  واریانس داده
1 (/24 5 2 (/25 75 3 (/26 25 4 (/26 5 

داده تقریبـاً   11را به آنها اضافه کنیم، واریانس کل  11و  12، 16هاي  است. اگر داده 13و میانگین آنها  3آماري برابر دادة  8انحراف معیار  99-
 کدام است؟

1 (/7 36 2 (/7 8 3 (/8 01 4 (/8 22 
2واحد با ضریب تغییرات  9هایی برابر  میانگین طول اضالع مربع

-100 ها کدام است؟ است. میانگین مساحت این مربع 3

1 (110 2 (112 3 (114 4 (117 
هاي جدید تقریبـاً   تغییرات دادهکنیم. ضریب  واحد کم می 2ها  ، از دو برابر هر یک از داده8و میانگین  16آماري با واریانس دادة  12در  101-

 چند درصد است؟
1 (54 2 (57 3 (60 4 (64 

می
ام 451ام و  450هاي  داده) میانگین 2ام 450دادة ) 1
ام 91ام و  90هاي  ) میانگین داده4ام 90دادة ) 3

  نمـر    کنـیم و  آموز با نمرات برابـر را از کـالس حـذف مـی    است. سه دانش15نفره برابر 20میانگین نمرات مربوط به یک کالس 
ششد. هر یک از نمرات حذف شده، چقدر بوده است؟باش16بخشیم. اگر میانگین جدید ارتقاء می15به 13آموز را هم از دانش

1 (102 (113 (/11 5/4 (/11 75/
گزینه اها برابر کدامتغییرات این دادهدامنۀ بوده است. در این صورت xو 1، 0، 3، 6صورت آماري از میانگین آنها بهدادة5ختالف 

1 (62 (83 (104 (14
هـکنیم، اگر میانگین کل دادهتقسیم می12و 4،8،10هاي دسته با میانگین4ها را به ها دادهآماري به کمک چاركدادة 25در 

/8 باشد، میانه کدام است؟/54
1 (/9 25/2 (/9 5//3 (/9 75/4 (10

برابر کدام گزینه است؟4و 7، 10، 13، 16، 19هاي واریانس داده
1 (/24 5/2 (/25 75//3 (/26 25/4 (/26 5/

داده11را به آنها اضافه کنیم، واریانس کل 11و 12، 16هاي است. اگر داده13و میانگین آنها 3آماري برابر دادة 8نحراف معیار 
کدام است؟

1 (/7 36/2 (/7 8/3 (/8 01/4 (/8 22/

2واحد با ضریب تغییرات 9هایی برابر میانگین طول اضالع مربع
ها کدام است؟ است. میانگین مساحت این مربع3

1 (1102 (1123 (1144 (117
هاي جدیدتغییرات دادهکنیم. ضریب واحد کم می2ها ، از دو برابر هر یک از داده8و میانگین 16آماري با واریانس دادة 12در

چند درصد است؟
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

و دقت محمـد از امـین بیشـتر باشـد،      17است. اگر میانگین نمرات امین  5با انحراف معیار  15میانگین نمرات محمد در درس ریاضی  102-
تواند باشد؟ واریانس نمرات امین برابر کدام گزینه می

1 (33 2 (32 3 (31 4 (30 
f(x)تابع  x x x2 103 در کدام فاصله نزولی است؟-

1 ([ , ]01 2 ([ , ]10 2 3 ([ , ]90 16 4 ([ , ]30 4 

xf(x)نمودار تابع 
x a2  .به شکل مقابل استa 104 کدام است؟-

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

xاگر  c  طول اکسترمم نسبی تابعxf(x)
x

3
2 -105 و نوع اکسترمم تابع کدام است؟ cباشد، مقدار  1

1) 3 و مینیمم 1) 2 و ماکزیمم 1) 1
1) 4 و ماکزیمم 4

 و مینیمم 4

f(x)ماکزیمم نسبی تابع نقطۀ طول  x | x |3 -106 کدام است؟ 1

1 (1
2 2 (3

4 3 (2
3 4 (1 

f(x)تابع  x x3 3 -107 بحرانی دارد؟نقطۀ چند  2
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

yپیوستۀ نمودار مشتق تابع  f(x) 108 به شکل مقابل است. این تابع به ترتیب چند ماکزیمم و مینیمم نسبی دارد؟-
 2ـ  2) 1
 1ـ  2) 2
 2ـ  1) 3
 2ـ  3) 4

)Aاگر  , )2 bf(x)اکسترمم تابع  1 ax
x

-109 کدام است؟ bباشد،  2

1 (1
3 2 (2

3 3 (1 4 (4
3 

-110 ؟نیستبحرانی نقطۀ تابع، یک دامنۀ دلخواه از نقطۀ در کدام گزینه هر 

1 (y x [x] 2 (y [x ]2 3 (x
y

x
2 0

1 0 4 (y cos x sin x22 2 

1
4

f

(

xگر  c طول اکسترمم نسبی تابعxf(x)
3

2 1x
و نوع اکسترمم تابع کدام است؟cباشد، مقدار 

1) 3و مینیمم 1) 2و ماکزیمم 1) 1
1) 4و ماکزیمم 4

و مینیمم 4

f(x)ماکزیمم نسبی تابع نقطۀ طول  x | x کدام است؟ 3|

1 (1
22 (3

43 (2
34 (1

f(x)ابع  x x3 3 2x بحرانی دارد؟نقطۀ چند
1 (12 (23 (34 (4

yپیوستۀ مودار مشتق تابع f(x)به شکل مقابل است. این تابع به ترتیب چند ماکزیمم و مینیمم نسبی دارد؟
2ـ 2) 1
1ـ 2) 2
2ـ 1) 3
2ـ 3) 4

)Aگر  , ),( bf(x)اکسترمم تابع , ax
x

کدام است؟bباشد،  2

1 (1
32 (2

33 (14 (4
3

؟نیستبحرانی نقطۀ تابع، یک دامنۀ دلخواه از نقطۀ در کدام گزینه هر 

1 (y x [x]xx2 (y [x ]23 (y
2 0x

1 0x
4 (cos x sin xcos 2xxx

f
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5صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

جمع مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع 
tan x | x |

f(x)
cos x | x |

3
2 1 3

-111 کدام است؟ 

1 (2 3 2 (3 1) 4 ) صفر3 2 3 
f(x)برد تابع  x x3 2 ]بازة در  5 , ]2 -112 کدام است؟ 1

1 ([ , ]17 2 2 ([ , ]17 1 3 ([ , ]2 1 4 ([ , ]2 17
3 3

 

f(x)کدام گزینه در مورد تابع  | x | ]فاصلۀ در  2 , ]5 -113 صحیح است؟ 3
 اکسترمم نسبی دارد. 5) تابع 1
xتابع در ) 2  ولی اکسترمم نسبی ندارد. ؛اکسترمم مطلق دارد3
3 (x   اکسترمم نسبی است و مطلق نیست. 0
 ماکزیمم نسبی و مطلق تابع با هم برابر است.) مقادیر 4

-114 ؟نداردکدام تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق 

1 (y log x 2 (xy 2 3 (y | x |1 1 4 (y sin x cos x2 2 

xyنمودار تابع 
x

3
-115 در اطراف مبدأ مختصات به چه شکلی است؟ 1

1 (  2 (  

3 (  4 (  

ماکزیمم نسبی و مطلق تابع با هم برابر است.) مقادیر4
؟نداردکدام تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق 

1 (y log x2 (xy 23 (y | x |||4 (sin x cos xsin xsin x2

xyمودار تابع 
x

3
در اطراف مبدأ مختصات به چه شکلی است؟1

1 (2 (

3 (4 (
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6صفحه  شناسی  زیست
میلین، درست است؟سازندة  ۀیاخت(گلیکولیز) در  قندکافت مرحلۀهاي  واکنش دربارةکدام عبارت،  116-

 گردد. مصرف می ATPدار دو فسفاته، دو مولکول ) با تولید هر ترکیب کربن1
 گردد. فسفاته مصرف می ترکیب دودار بدون فسفات، یک  ) با تولید هر ترکیب کربن2
 شود. مصرف می NADH) با تولید هر قند دو فسفاته، یک مولکول3
 گردد. تولید می NADدار، یک مولکول ) با تولید هر ترکیب نیتروژن4

-117  شود. می حاصل  .........هاي موجود در طی فعالیت آنزیم CO2آکنه، اولین مولکول اي هوازي نرم در تنفس یاخته
 ) بستره راکیزه4 ) غشاي درونی راکیزه3 ) غشاي بیرونی راکیزه 2 یاخته ) میان1

Hدر چند مورد زیر،  O2 118 شود؟ تولید می-
 ساز میتوکندريATPد) پروتئین  انتقال الکترونزنجیرة ج)   کربس چرخۀ ب)   الف) گلیکولیز

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
این نوع تنفس  دربارةگیرد. کدام عبارت،  طور مستقیم از مولکولی پرانرژي الکترون می در پی مصرف گلوکز در نوعی یاخته، پیرووات به 119-

      صحیح است؟

 گردد. مصرف می NADول، یک مولکCO2) به دنبال آزاد شدن 1
 یابد. به ترکیب دو کربنی انتقال می NADHهاي یک مولکول  ) الکترون2
 گیرد. هاي پرانرژي سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می ) تولید مولکول3
 شود. تولید می NADHزمان با تولید ترکیب شش کربنه از ترکیب چهار کربنی، ) هم4

-120 شود، توانایی تولید کدام دو ماده را دارد؟ هاي بنیادي میلوئیدي ایجاد می موجود در خون که از تقسیم یاخته ۀیاختهر 
  FADH2و  NADH2 (NADH) پیرووات و 1
 و گلوکزFADH2) 4 و الکتات A) استیل کوانزیم 3

-121  شود. کاسته می ……، از هاي آن یاختهدر  ……دو سر بازو، به دنبال افزایش  عضلۀدر یک فرد سالم، هنگام فعالیت 
 کربنات خون ) تولید الکتیک اسید ـ میزان بی2 روژن خونـ غلظت یون هیدA) تولید استیل کوآنزیم 1
 ) مصرف اکسیژن ـ تولید کربنیک اسید خونATP 4اکسید ـ میزان تولید  ) تولید کربن دي3

-122  شود. می …… ADP ……هاي  برخالف واکنش ……هاي سرالدي، در اولین واکنش در یاخته
کربس ـ تولیدچرخۀ ) اکسایش پیرووات ـ 2 تولیدکربس ـ چرخۀ ) گلیکولیز ـ 1
 کربس ـ اکسایش پیرووات ـ مصرف چرخۀ) 4 کربس ـ گلیکولیز ـ مصرفچرخۀ ) 3

-123 کبدي صحیح است؟یاختۀ هاي مسئول تنفس هوازي  چند مورد در ارتباط با هر یک از پروتئین
 اند. ههاي بستره تولید شد هاي فعال در راکیزه توسط رناتن آنزیمهمۀ الف) 

 اند. در هسته رونویسی شده 2آنها توسط رنابسپارازرمزکنندة هاي  ب) ژن
 ج) داراي الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی هستند.

 شود. می +NADسازي  د) مستقیماً باعث خنثی
 3) 4 ) صفر3 1) 2 2) 1

-124 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام عبارت 
 »کند، قطعاً .........  ي مصرف میراکیزه براي فعالیت خود انرژ هر پروتئینی که در غشاي درونی«
 نقش دارد. ATP) در ساخته شدن اکسایشی 2 شود. هاي فضاي بیرونی می باعث افزایش پروتونمستقیماً ) 1
 .شود هاي فضاي درونی راکیزه می سبب افزایش پروتونمستقیماً ) 4 انتقال الکترون است.زنجیرة ) جزء 3

NADHهاي  انتقال الکترون در غشاي درونی راکیزه، الکترونة زنجیردر  H هاي  ......... الکترونFADH2     باعـث فعـال شـدن 125-
 شوند. ......... پمپ براي انتقال فعال پروتون می

 سه ـ) برخالف 4 ) برخالف ـ دو 3 ) همانند ـ دو 2 ) همانند ـ سه1
-126 تبدیل ماده به انرژي در بدن انسان درست است؟ با مورد در ارتباطچند 

 شود. هاي آزاد در راکیزه می الف) کربن مونواکسید همانند آنتوسیانین سبب افزایش رادیکال
 یابد. هاي آزاد افزایش می راکیزه، احتمال تشکیل رادیکالبسترة ها در  ب) با کاهش پروتون

 هاي آزاد شود. تواند سبب تجمع رادیکال اموش در ژنوم سیتوپالسمی میمعنا برخالف جهش خ ج) جهش بی
 شود. ساز میATPطور غیرمستقیم سبب مهار فعالیت پروتئین  سمی است که بهمادة د) سیانید 

 ) صفر4 2) 3 1) 2 3) 1

صحیح است؟

گردد. مصرف می NADکول، یک مولکCO2) به دنبال آزاد شدن 1
یابد. به ترکیب دو کربنی انتقال میNADHهاي یک مولکول  ) الکترون2
گیرد. هاي پرانرژي سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می ) تولید مولکول3
شود. تولید می NADHزمان با تولید ترکیب شش کربنه از ترکیب چهار کربنی، ) هم4

شود، توانایی تولید کدام دو ماده را دارد؟هاي بنیادي میلوئیدي ایجاد میموجود در خون که از تقسیم یاختهتتۀیاختهر 
FADH2و NADH2 (NADH) پیرووات و1
و گلوکزFADH2) 4و الکتات A) استیل کوانزیم 3

شود.کاسته می……، از هاي آنیاختهدر ……دو سر بازو، به دنبال افزایش عضلۀدر یک فرد سالم، هنگام فعالیت 
کربنات خون ) تولید الکتیک اسید ـ میزان بی2روژن خونـ غلظت یون هیدA) تولید استیل کوآنزیم 1
) مصرف اکسیژن ـ تولید کربنیک اسید خونATP4اکسید ـ میزان تولید ) تولید کربن دي3

شود. می……ADP……هاي برخالف واکنش……هاي سرالدي، در اولین واکنشدر یاخته
کربس ـ تولیدچرخۀ ) اکسایش پیرووات ـ 2تولیدکربس ـ چرخۀ ) گلیکولیز ـ1
کربس ـ اکسایش پیرووات ـ مصرفچرخۀ)4کربس ـ گلیکولیز ـ مصرفچرخۀ )3

کبدي صحیح است؟یاختۀ هاي مسئول تنفس هوازي چند مورد در ارتباط با هر یک از پروتئین
اند. ههاي بستره تولید شدهاي فعال در راکیزه توسط رناتن آنزیمهمۀلف) 

اند. در هسته رونویسی شده2آنها توسط رنابسپارازرمزکنندةهاي  ب) ژن
ج) داراي الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی هستند.

شود.می+NADسازي  د) مستقیماً باعث خنثی
3) 4) صفر13) 22) 1

کند؟درستی تکمیل میزیر را بهجملۀ کدام عبارت
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7صفحه  شناسی  زیست
است؟تر  انسان است، کدام جمله مناسب يا چهیماه ۀاختیکه در ارتباط با تنفس  ریز جملۀ لیتکم يبرا 127-
 »اي که براي اکسایش ......... هر ماده«
 شود، فاقد فسفات است. راکیزه میبسترة ) وارد 1
 ) به یکی از محصوالت گلیکولیز نیاز دارد، داراي فسفات است.2
 شود. انتقال الکترون راکیزه وابسته است، با یک الکترون خنثی میزنجیرة ) به 3
کند. اتانال را به اتانول تبدیل می کند، ) از ترکیب دو کربنه استفاده می4

-128 کنند؟ هاي موجود در مواد غذایی گاو شرکت می کربوهیدراتتجزیۀ دهد که در  هایی را نشان می چند مورد، ویژگی مشترك یاخته
 کنند. را در سطح پیش ماده تولید می ATPالف) 

ار دارند.ب) در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قر
رسانند. میتوز را به انجام می مرحلۀج) در هنگام تقسیم، هر چهار 

هاي پهنی دارند که در ترشح پروتئین دخالت دارند. خود کیسهیاختۀ د) در میان 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

-129 در ......... وجود دارد.  2COدر شکل مقابل امکان تولید 
1 (B  وC 
2 (A  وD

3 (B  وD

4 (A  وC 
 

در چرخه کربس امکان تولید ......... در یک محل از چرخه وجود دارد. Aکو آنزیم  استیلاز اکسایش هر مولکول  130-
1 (ATP  وFADH2  2 (CoA  وCO2  
3 (NADH  وFADH2  4 (NADH و ترکیب چهار کربنه 

-131 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
.........»درخت آلبالو ساقۀ دهد، .........  نوعی گیاه علفی چندساله که هر سال گل میساقۀ  زمین«
 هایی قرار دارند.انت ۀجوان) برخالف ـ داراي سرالدهایی است که فقط در 1
 برد. ها بهره می خام از پالسمودسمشیرة ) همانند ـ براي هدایت 2
 هایی با نوار کاسپاري است. ) برخالف ـ داراي یاخته3
 اي بسازد.  جانبی خود انواعی از بافت زمینه جوانۀتواند به کمک  ) همانند ـ می4
-132 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ ند مورد چ
 .........» نیست در گیاه .......... ممکن«

 فرنگی ـ عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است، داراي پوستک باشد. الف) توت
هاي معبر باشد.ب) الله ـ بخش کوتاه و تکمه مانند داراي یاخته

 هاي جدید است، رشد افقی داشته باشد. هج) زنبق ـ بخشی که محل پیدایش پای
 اي بزرگ باشند. هایی با هسته کننده مواد غذایی، داراي یاخته زمینی ـ بخش متورم ذخیره د) سیب

 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
-133 کدام موارد براي هر نوع گل گیاه کدو صادق است؟

ها ب) بخش وسیع براي اتصال کاسبرگ     هاي متصل به هم الف) گلبرگ
 رویانی ۀکیسد) محلی براي تشکیل   خارجی منفذدار ةدیوار هاي با ج) محلی براي تولید گرده

 ) ج و د4 ) الف و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1
-134 هاي نوترکیب وجود دارد؟ هاي گل کامل امکان پیدایش فامینک در کدام حلقه 

 ) دوم و چهارم4 ) اول و سوم3 ) سوم و چهارم2 ) اول و دوم1
-135 است؟ نادرستکدام عبارت  

تن دارد. فام 14زایشی یاختۀ رویشی همانند یاختۀ ) در گل مغربی چهارالد، 1
 با عدد کروموزومی متفاوت را دارد.  تخم یاختۀ) هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو 2
 ته است.ضمیمه دخالت داشیاختۀ ) براي ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژيِ 3
 هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. ، فاقد رنگهاي درخت بلوط برخالف گل قاصد گل) 4

1(12(23(34(4
در ......... وجود دارد. 2COدر شکل مقابل امکان تولید 

1 (BوC

2 (A وD

3 (BوD

4 (A وC

در چرخه کربس امکان تولید ......... در یک محل از چرخه وجود دارد.Aکو آنزیم استیلز اکسایش هر مولکول 
1 (ATP وFADH22 (CoA وCO2
3 (NADH وFADH24 (NADHو ترکیب چهار کربنه

کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
.........»درخت آلبالو ساقۀدهد، ......... نوعی گیاه علفی چندساله که هر سال گل میساقۀ زمین«
تتهایی قرار دارند.انتۀجوان) برخالف ـ داراي سرالدهایی است که فقط در 1
برد. ها بهره می خام از پالسمودسمشیرة ) همانند ـ براي هدایت 2
هایی با نوار کاسپاري است.) برخالف ـ داراي یاخته3
اي بسازد.  جانبی خود انواعی از بافت زمینهجوانۀتواند به کمک  ) همانند ـ می4
کند؟درستی تکمیل میزیر را بهجملۀ چچند مورد چ
.........» نیست در گیاه .......... ممکن«

  فرنگی ـ عاملی که براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است، داراي پوستک باشد.لف) توت
هاي معبر باشد.ب) الله ـ بخش کوتاه و تکمه مانند داراي یاخته

 هاي جدید است، رشد افقی داشته باشد.ییهج) زنبق ـ بخشی که محل پیدایش پای
سیب ذخیرهد) بخشمتورم یاختهزمین داراي غذای مواد هستهکننده با باشندهای بزرگ اي
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8صفحه  شناسی  زیست
-136 است؟  نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه 

 از تقسیم تخمی پدید آمده است که سیتوکینز  وترین بخش رویان است  مشخص» پ) «1
نامساوي داشته است.

 زنی از خاك  هنگام جوانه» پ«هاي سرالدي است و برخالف  داراي یاخته» ب«همانند » الف) «2
 شود. خارج می

 اي پدید آمده است. تخمی است که از لقاح کامه نر با یاخته دو هسته یاختۀحاصل تقسیم » ت) «3
 ارد.الد به رویان را بر عهده د اي سه نقش انتقال مواد غذایی بافت ذخیره» ب) «4

-137 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام مورد 
 .........»که ......... دارد، قطعاً   افشانی هر گرده«
هاي خود به دو جفت میانک نیاز دارد. ) براي انتقال گازهاي تنفسی خود به گردش خون نیاز ـ براي تقسیم یاخته1
 هاي پیکري دوالد است. با یاخته ـ داراي والدینی  اي براي پرتوهاي فرابنفش ) گیرنده2
افشانی گلی است که شهد آن قند فراوانی ـ داراي یک عدسی براي هر چشم مرکب خود است.  ) مسئول گرده3
 هاي دیگر است.  افشان گردههاي آنالوگ با  ها در شب وابستگی ـ فاقد اندام ) براي تغذیه به باز شدن گل4

-138 ...... گیاه شلغم ......... اي .. لپه و تک n6نوعی گیاه زراعی 
) همانند ـ از گیاهان علفی و چند ساله است. 1
 کند. دهی استفاده می خود براي گلریشۀ ) همانند ـ از مواد غذایی ذخیره شده در 2
 نشیند. اش، چندین مرتبه به بار می ) برخالف ـ در طول زندگی3
 کند. اش را تکمیل می زندگی چرخۀ) برخالف ـ در یک فصل رشد، تمام 4

-139 ........ است و ........ هلو از تغییر یکی از اجزاي گل حاصل شده است.میوة سیب نوعی 
 ) کاذب ـ برخالف 4 ) حقیقی ـ همانند3 ) کاذب ـ همانند2 ) حقیقی ـ برخالف 1

-140 چند مورد صحیح است؟
نیست.مادگی قابل تشخیص سازندة اي واحد  رسیدهمیوة الف) در هیچ 

 هاي خود نقش دارد.اي در پراکنش دانه رسیدهمیوة ب) هر 
 ، تکمیل مراحل رشد و نمو رویان الزامی است.n3اي  ج) براي تشکیل هر نوع میوه

 ها داراي اسکلت خارجی هستند. افشان د) اکثر گرده
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

-141 است. غیر ممکنیعی، ........ توان انتظار داشت در حالت طب در ارتباط با گیاه لوبیا می
 اي که هنوز رشد آن پایان نیافته  گردهلولۀ ها در  ) پیدایش زامه1
 هاي حاصل از تقسیم میوز پارانشیم خورش هاي نر با یاخته ) امکان لقاح هر یک از کامه2
 ته رویانی لقاح یافکیسۀ هاي با عدد کروموزومی متفاوت در  ) وجود هسته3
 نارسگردة اي با حداکثر فشردگی در هر ه تن ) رویت فام4

-142 ؟نداردرویانی گیاه ذرت وجود کیسۀ هاي تخم در یک  در حالت طبیعی امکان تشکیل کدام یاخته
1(AaBbCc - AaaBBbCCc  2 (AABbCC - AAABbbCCC 
3(aaBbCc - aaaBBbCcc  4 (aaBbCC - aaaBbbCCc

-143 است. درون هر ........ درخت زیتون ........ قابل مشاهده
 تتراد 23 ـرسیده گردة ) 2  تتراد  23ـ رویانی کیسۀ ) 1
 تنی فام 23یاخته  6حداکثر  ـ) تخمک رسیده 4 هاي دوك  هایی با رشته یاخته ـ گردهلولۀ ) 3

-144 است؟ نادرست کدام عبارت
 هاي هم شکل است. اي از یاخته نرم آکنه، شامل تودهیاختۀ ) کال حاصل از تقسیم 1
 ک گل دوجنسی است که لقاح مضاعف دارد.) گل آلبالو ی2
 رویشی است.یاختۀ زا وابسته به رشد  ) گامت نر هر گیاهی براي رسیدن به تخم3
 ) طول عمر گیاهانی با پوشش پریدرم بیشتر از گیاهانی است که فقط پوشش اپیدرمی دارد.4

شکل مقابل معرف پراکنده شدن عاملی توسط باد است که ........ 145-
 خارجی منفذدار است.پوستۀ ) دو یاخته و دو پوسته دارد که 1
 ) پس از شکافتن دیواره بساك رها شده است.2
 ) براي تشکیل آن به غیر از تخمک سایر اجزاي گل نیز نقش داشته است.3
 شود. آکنه محافظت می هایی است که توسط بافت سخت ترس ) داراي دانه4

هاي دیگر است. افشان گردههاي آنالوگ با  ها در شب وابستگی ـ فاقد اندام) براي تغذیه به باز شدن گل4
...... گیاه شلغم ......... اي ..لپهو تکn6وعی گیاه زراعی 

) همانند ـ از گیاهان علفی و چند ساله است. 1
کند. دهی استفاده می خود براي گلریشۀ) همانند ـ از مواد غذایی ذخیره شده در 2
نشیند. اش، چندین مرتبه به بار می) برخالف ـ در طول زندگی3
کند.   اش را تکمیل می زندگی چرخۀ) برخالف ـ در یک فصل رشد، تمام 4

........ است و ........ هلو از تغییر یکی از اجزاي گل حاصل شده است.میوة سیب نوعی 
) کاذب ـ برخالف 4) حقیقی ـ همانند3) کاذب ـ همانند2) حقیقی ـ برخالف 1

چند مورد صحیح است؟
نیست.مادگی قابل تشخیص سازندةاي واحد  رسیدهمیوة لف) در هیچ 

هاي خود نقش دارد.اي در پراکنش دانهرسیدهمیوة ب) هر
، تکمیل مراحل رشد و نمو رویان الزامی است.n3اي ج) براي تشکیل هر نوع میوه

 ها داراي اسکلت خارجی هستند. افشان د) اکثر گرده
1 (12 (23 (34 (4

انتظار داشت در حالت طبدر ارتباط با گیاه لوبیا می ممکنببیعی، ........ توان است.غیر
اي که هنوز رشد آن پایان نیافته  گردهلولۀها در  ) پیدایش زامه1
هاي حاصل از تقسیم میوز پارانشیم خورش هاي نر با یاخته ) امکان لقاح هر یک از کامه2
ففته رویانی لقاح یافکیسۀ هاي با عدد کروموزومی متفاوت در  ) وجود هسته3
نارسگردة ههاي با حداکثر فشردگی در هر ه تن) رویت فام4

؟نداردرویانی گیاه ذرت وجود کیسۀ هاي تخم در یک در حالت طبیعی امکان تشکیل کدام یاخته
1(AaBbCc - AaaBBbCCc 2 (AABbCC - AAABbbCCC
3(aaBbCc - aaaBBbCcc 4 (aaBbCC - aaaBbbCCc
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هاي الکتروسکوپ ابتدا بسته و سـپس بـاز    نارسانایی را با چوب مالش دهیم و به الکتروسکوپ با بار مثبت نزدیک کنیم، ورقهمیلۀ اگر  146-
 الکتریسیته مالشی،جنس این میله و عالمت بار ایجاد شده در آن کدام است؟شوند. با توجه به جدول سري  می
 ) الستیک ـ مثبت1
) الستیک ـ منفی2
 ) شیشه ـ مثبت3
 ) شیشه ـ منفی4

135اي با بار الکتریکی مثبت،  به ذره ایـن ذره  اولیـۀ  گردد. بار  برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10 147-
e)/کرو کولن بوده است؟ چند می C)191 6 10 

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

cmنقطۀ در  nC9اي  بار نقطه
A

cm
3
cmنقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده است،  4

B
cm

6
چند نیوتون بـر   5 148-

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10 

1 (1000 2 (5000 3 (10000 4 (8100 
qدر شکل مقابل بار  C4 صفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط  به جرم یک میلیA  وB     صـفحۀ  حداکثر با چه سـرعتی بـه سـمتB 149-
 شود.)نظر می برخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرف Bصفحۀ پرتاب شود که به 

1 (20 
2 (20 2 
3 (10 
4 (10 2 
 

Cیک خازن با ظرفیت  F20  داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده است. اگـر   V10است، توسط مولد  4 150-
 بخواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟

1 (1 2 (4 3 (3 4 (/0 75 
فاصـلۀ  است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،      cm2صفحاتش فاصلۀ ا و خازن تختی را که دي الکتریک آن هو 151-

صفحات به درستی فاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب  می cm4صفحات را به تدریج به 
 دهد؟ نشان می

1(

U

d (cm)42
 2( 

U

d (cm)42
 3(

U

d (cm)42
 4(

U

d (cm)42 

هشیش
بوچ
کیتسال

A B

cm10

V V100

Aنقطۀ در nC9اي ار نقطه
cm4 ،نقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده استB

cm5چند نیوت

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10

1 (10002 (50003 (100004 (8100
qدر شکل مقابل بار  CCCCصفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط به جرم یک میلیA وB    صـحداکثر با چه سـرعتی بـه سـمت
شود.)نظر میبرخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرفBصفحۀرتاب شود که به 

1 (20
2 (220
3 (10
4 (10 2

Cک خازن با ظرفیت  F2 داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده استV10است، توسط مولد 4
خواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟

1 (12 (43 (34 (/0 75/
است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،cm2صفحاتش فاصلۀ ا و خازن تختی را که دي الکتریک آن هو

صفحات بهفاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب میcm4صفحات را به تدریج به 
دهد؟شان می

1

U

2

U

3

U

4

U

A B

cm10

V V1
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qدر شکل مقابل بار  C4  به جرم/ g0 شود و  رها می cm5فاصلۀ مثبت در صفحۀ منفی به سمت صفحۀ بدون سرعت اولیه از مجاورت  2 152-

mبا سرعت 
s

mg(کند. اختالف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟  مثبت برخورد میصفحۀ به  3
s210  وزن قابل توجه است.)نیروي و

1 (125 
2 (250 
3 (500 
4 (1000 
 

برابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور کامـل توسـط    10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی فاصلۀ  153-
1/الکتریکی با ضریب  دي کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چند برابـر شـود تـا     پر می 6

 نکند؟ ظرفیت آن تغییر

1 (5
2 2 (2

5 3 (25
4 4 (4

25 

برابر شـود،   q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار  Eوسط دو بار بردار  Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در  154-

qشود. نسبت  می Eبردار  Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q

2
1

 چند است؟ 

1 (1
2 2 (1

2  
3 (2 4 (2 

tلحظۀ نقش یک موج عرضی در  3زمانی صفر تا بازة مطابق شکل است. در 0
چنـد بـار تغییـر جهـت      Nذرة ثانیه بردار سرعت  80 155-

m(vدهد؟  می )
s

40  

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

معینی از منبع صوت قرار داشته و سطح آن بر جهت انتشار صوت عمود است. اگر تراز فاصلۀ در  cm2500یک میکروفون به مساحت  156-
کنـد؟   دسی بل باشد، در مدت یک دقیقه چند نانوژول انرژي صوتی از سطح میکروفون عبور مـی  17شدت صوت در سطح میکروفون 

/
w(I , log )

m

12
0 210 2 0 3 

1 (/015 2 (/0015 3 (/0 3 4 (/003 

q C4
V ? cm5

q1 q2
M

x (cm)
N

cm70

y(m)

1 (5
22 (2

53 (25
44 (4

25
برابر q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار EEوسط دو بار بردار Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در 

qشود. نسبت میEEبردار Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q

2
1

چند است؟ 

1 (1
22 (1

2
3 (24 (2

t  لحظۀ قش یک موج عرضی در  3زمانی صفر تا بازة مطابق شکل است. در 0
چنـد بـار تغییـرNذرة ثانیه بردار سرعت 80

m(vدهد؟ می )m
s

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

معینی از منبع صوت قرار داشته و سطح آن بر جهت انتشار صوت عمود است.فاصلۀ در cm2500ک میکروفون به مساحت 
دسی بل باشد، در مدت یک دقیقه چند نانوژول انرژي صوتی از سطح میکروفون عبور مـی17شدت صوت در سطح میکروفون 

/
w(I , log )/
w

m

12
2 , log,log //

w

1 (/015//2 (/0015//3 (/0 3/4 (/003//

q1 q2
M

x (cm)
N

cm70

m)
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-157 دهد؟ هاي موج را به درستی نشان می حرکت این جبههنحوة شود. کدام شکل  می آبوارد  هواموج صوتی از  هیک جبه

بآ) 1
اوه

بآ) 2 
بآ) 3 اوه

اوه
بآ) 4 

اوه
 

-158 کاربرد بازتاب امواج در زندگی است؟دهندة هاي زیر نشان  چند مورد از پدیده
هاي  بینیم، تصاویري که با استفاده از عدسی تصویري که با کمک عینک میکمان، تولید صدا در آالت موسیقی،  هاي رنگین پژواك صدا، رنگ«

 »هاي خورشیدي شود، دیدن ماه، گرم شدن مواد غذایی در اجاق ابزارهاي نوري مانند میکروسکوپ و دوربین دیده می
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

-159 بین دو آینه چقدر است؟زاویۀ باشد،  15و  40بر ) به ترتیب برا1(آینۀ تابش به سطح زاویۀ در شکل زیر اگر اولین و دومین 
1 (30 
2 (15 
3 (25 
4 (/12 5 
 

در مسیر نشان داده شـده از مـایع خـارج     ،تختآینۀ وارد مایع شده و پس از بازتاب از  ،عمود بر سطح مایع SIپرتو نور  ،مطابق شکل 160-
 شود. ضریب شکست مایع کدام است؟ می
 
1 (2  
2 (3 
3 (2 
4 (3 
 
 

ها که مشابه هستند، با هم صوت را تولید  تا از این منبع صوت 80بل است. اگر  دسی 50از یک منبع صوت  dفاصلۀ تراز شدت صوت در  161-
log2/شود؟ ( بل می از آنها تراز شدت صوت چند دسی d4فاصلۀ کنند، در  0  شود.) و دامنه ثابت فرض می 3

1 (60 2 (57 3 (43 4 (70 
nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست  شود. بسامد ایـن نـور    کم می nm400شود،  می 3 162-

m(Cاست؟  THzچند  )
s

83 10 

1 (500 2 (1000 3 (200 4 (400 

S

( )1

( )2

i i

15

30
S

I

هنیآ

عیام

اوه

2 (15
3 (25
4 (/12 5/

نور ،مطابق شکل مایعSIپرتو سطح شده و پس از بازتاب از ،عمود بر داده شـده از مـایع،تختآینۀ وارد مایع در مسیر نشان
شود. ضریب شکست مایع کدام است؟می

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

ها که مشابه هستند، با هم صوت رتا از این منبع صوت80بل است. اگر دسی50از یک منبع صوت dفاصلۀ راز شدت صوت در 
log2/شود؟ (بل میاز آنها تراز شدت صوت چند دسیd4فاصلۀ کنند، در  0 شود.) و دامنه ثابت فرض می//3

1 (602 (573 (434 (70
nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست  شود. بسامد ایـ کم می nm400شود، می3

m(Cاست؟ THzچند  )m
s

8

1(5002(10003(2004(400

S

( ))

( ))

i ii

15

30
S

I

هنیآ

عیام

اوه
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tلحظۀ ن را در یک طناب در جایی مکاشکل مقابل نمودار جابه ضمن نوسان، براي اولـین   Mذرة دهد. پس از چند ثانیه  نشان می 0 163-
 گیرد؟ قرار می Nبار در موقعیت مکانی 

1 (1
400 

2 (3
400 

3 (5
400 

4 (7
400 

 
gطناب همگنی با چگالی طولی 

m
-cm20 164دامنـۀ  بـا   Hz50شود و در آن موجی با بسامد  نیوتون کشیده می 24با نیروي کشش  60

 کند، میزان پیشروي موج چند متر است؟ متر را طی می 12شود. در مدتی که یک نقطه از طناب در اثر نوسان مسافت  منتشر می
1 (3 2 (6 3 (12 4 (24 

سرعت ارتعاش ذرات بیشینۀ شود. سرعت انتشار موج چند برابر  منتشر می cm30و طول موج  cm20دامنۀ در یک تار، موج عرضی با  165-
)طناب است؟  )3 

1 (1
12 2 (1

6 3 (1
4 4 (1

2

x (cm)

M

y(cm)

10
N

mv
s

20

1 (32 (63 (124 (24
سرعت ارتعاش  بیشینۀ شود. سرعت انتشار موج چند برابر منتشر میcm30و طول موج cm20دامنۀ در یک تار، موج عرضی با 

)طناب است؟  )(

1 (1
122 (1

63 (1
44 (1

2
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-166 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 زمین است.جامد پوستۀ ترین عنصر در  ) سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان1
 هاي ناخالص سیلیسیم است. هاي خالص و ماسه از جمله نمونه جمله نمونه) کوارتز از 2
جامد زمین است.پوستۀ ترین اکسید در  فراوان ،) سیلیس3
 آساي آن است. ساختار به هم پیوسته و غول ،) دلیل دیرگداز بودن و سختی سیلیس4

-167 رس است، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟نوعی خاك سازندة درصد جرمی مواد دهندة  با توجه به جدول زیر که نشان

 
 است.در آن ) اکسید IIفام بودن این نوع خاك رس به دلیل وجود آهن ( الف) سرخ

 است. »جامد کوواالنسی <جامد یونی  <جامد فلزي «صورت  انواع جامدها به مجموع درصد جرمیمقایسۀ ب) 
 دهند. نافلزي تشکیل میدرصد جرمی این نمونه را اکسیدهاي  60ج) بیش از 

 هاي سنگی است. د) ترکیبی از این خاك که بیشترین درصد جرمی را دارد، عامل استحکام سازه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Fe اگر درصد جرمی سدیم اکسید و O2 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب  3 0/و 24 Feنسبت تعداد مول  درصد باشد، 96 O2 به  3 168-

Fe( تعداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ,Na ,O : g.mol 156 23 16( 

1 (3
10 2 (10

3 3 (3 4 (1
3

شیمیایی ......... است گونۀ این   اند، هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل داده اي از گرافیت است که در آن، اتم گرافن، تک الیه 169-
 رود ......... باشد. و انتظار می

 بعدي ـ کدر  تایی ـ سه ) زنجیرهاي شش2 هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ کدر ) حلقه1
 تایی ـ دو بعدي ـ شفاف ) زنجیرهاي شش4 ه ـ دو بعدي ـ شفافهاي شش گوش ) حلقه3

-170 ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در  کدام
 تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
 ) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
 اتم اکسیژن است. 6اي تشکیل شده است که هر حلقه شامل  هاي شش گوشه ب از حلقه) ساختار بلوري دو ترکی3
 هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي  ) در مولکول4

-171 است؟نشده عبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان 
 ها تقریباً یکسان است. اتمهستۀ هاي پیوندي در اطراف  و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترون هاي کربن در پیوند میان اتم) 1
هاي پیوندي پیرامـون هسـته اتـم اکسـیژن بیشـتر       احتمال حضور جفت الکترون ،هاي اکسیژن و کربن ) در پیوند میان اتم2

 است.
 گیرند. بر روي یک خط راست قرار می ،همانند اتین ،آنسازندة ) در مولکول این ترکیب هر سه اتم 3
گیـري نشـان    اکسـید در میـدان الکتریکـی از خـود جهـت      همانند کلروفرم و گـوگردتري  ،این مادهدهندة هاي تشکیل  ) مولکول4

 .دهند می
 

ز ش يج ر و ن ی ر یر ل زي
هاي سنگی است.د) ترکیبی از این خاك که بیشترین درصد جرمی را دارد، عامل استحکام سازه

1 (12 (23 (34 (4
Feگر درصد جرمی سدیم اکسید و O2 3OO 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب 0/و /24 O3OOنسبت تعداد مول  درصد باشد، /96

Fe(عداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ,Na ,O : g.mol 1,Na ,O,Na ,O(

1 (3
102 (10

33 (34 (1
3

شیمیایی ......گونۀ این اند،هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل دادهاي از گرافیت است که در آن، اتمگرافن، تک الیه
رود ......... باشد.و انتظار می

بعدي ـ کدر  تایی ـ سه ) زنجیرهاي شش2هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ کدر) حلقه1
تایی ـ دو بعدي ـ شفاف) زنجیرهاي شش4ششه ـ دو بعدي ـ شفافهاي شش گوش ) حلقه3

ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در دام
تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
گوشهیی ب از حلقه) ساختار بلوري دو ترکی3 اتم اکسیژن است. 6اي تشکیل شده است که هر حلقه شامل  هاي شش
هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي ) در مولکول4

است؟نشدهبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان 
ها تقریباً یکسان است اتمهستۀهاي پیوندي در اطراف و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترونهاي کربن در پیوند میان اتم)1
هاي پیوندي پیرامـون هسـته اتـم اکسـیژناحتمال حضور جفت الکترون،هاي اکسیژن و کربن) در پیوند میان اتم2

است.
ات3 ه ه ک ت ن ا ل لک د نآنازندة) ات انند اه ق ت ا خط ندک گ
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تـوان   زیر را می مواد......... تعداد از دهد،  اي باردار نشان می شیشهمیلۀ حرکت یک مایع را در حضور یک نحوة که با توجه به شکل زیر  172-
 توان به شکل (ب) نسبت داد. را میمواد به شکل (الف) و ......... تعداد از 

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

H O(l) Br (l) CCl (l) CH Cl(l) CHCl (l) CH Cl (l) NH (l) C H (l)2 2 4 3 3 2 2 3 6 14 
-173 است؟درستی بیان شده  تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي بهپیشرفتۀ هاي زیر در مورد فناوري  یک از گزینه عبارت کدام

 شود. طور مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل می ) در این روش، انرژي خورشیدي (گرمایی) به1
 کند. اي است که با به حرکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید می ) سدیم کلرید مذاب شاره2
 نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
 شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولید شود. انرژي الکتریکی سرازیر میذخیرة بسیار داغ به منبع شارة ) 4

kJ.molبرحسب  را جدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی به ترتیب از راست به  Zو  X ،Yدهد. به جاي  نشان می 1 174-
 توانیم قرار دهیم؟ چپ چه اعدادي را می

  801ـ  672ـ  864) 1
  769ـ  864ـ  801) 2
  864ـ  796ـ  801) 3
 672ـ  769ـ  864) 4

-175 هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟ چند مورد از ویژگی
 »ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنش ـ شکل ـ رسانایی الکتریکیتنوع عدد اکسایش «
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-176 انیم درست است؟هاي زیر در مورد تیت یک از گزینه کدام
 نزن است. ذوب و چگالی کمتري نسبت به فوالد زنگنقطۀ ) داراي 1
 دهد، ولی مقاومت کمی در برابر خوردگی دارد. هاي موجود در آب دریا واکنش نمی ) با ذره2
 ) نیتینول آلیاژي از تیتانیم و منیزیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.3
شود. پیما استفاده می کشتی اقیانوسپروانۀ و در ساخت ) از این فلز در موتور جت 4

-177 است؟ نادرستکدام گزینه 
 شود. ) در برخی منابع از انرژي پتانسیل موجود در یک نمونه ماده، با نام انرژي شیمیایی یاد می1
آن و تأثیري کـه   هاي شیمیایی، تغییر ی و کیفی گرماي واکنشاي از علم شیمی است که به بررسی کم شاخه ،) ترموشیمی2

 پردازد. می ،بر حالت ماده دارد
 شود. ) واکنش اکسایش گلوکز در بدن، در دماي ثابت انجام می3
دهنده، نوع فراورده و حالـت فیزیکـی    به نوع و مقدار مواد واکنشدما و فشار، گرماي یک واکنش، فقط ) در شرایط متفاوت 4

 کننده بستگی دارد. مواد شرکت

)ب( لکش)فلا( لکش

F Cl Br

Li X

Na Y

K Z

1045 819
904 736
769 698

نویتاکنوینآ

ب یی) ر ) ي ی ور رژي روش ین ر ی) یل ب ی ری رژي ب یم وور
کند. اي است که با به حرکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید می) سدیم کلرید مذاب شاره2
نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولیدانرژي الکتریکی سرازیر میذخیرةبسیار داغ به منبع شارة)4

kJ.molبرحسب راجدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی به ترتیب از رZو X ،Yدهد. به جاي نشان می 1
توانیم قرار دهیم؟چپ چه اعدادي را می

801ـ 672ـ 864) 1
769ـ 864ـ 801) 2
864ـ 796ـ 801) 3
672ـ 769ـ 864) 4

هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟چند مورد از ویژگی
»ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت   پذیري ـ واکنشـ شکل ـ رسانایی الکتریکیتنوع عدد اکسایش «
1 (22 (33 (44 (5

تتانیم درست است؟هاي زیر در مورد تیتیک از گزینهکدام
کمتري نسبت به فوالد زنگنقطۀ ) داراي 1 نزن است. ذوب و چگالی
دهد، ولی مقاومت کمی در برابر خوردگی دارد.هاي موجود در آب دریا واکنش نمی ) با ذره2
) نیتینول آلیاژي از تیتانیم و منیزیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.3
شود. پیما استفاده می کشتی اقیانوسپروانۀ و در ساخت ) از این فلز در موتور جت 4

است؟نادرستکدام گزینه 
شود. ) در برخی منابع از انرژي پتانسیل موجود در یک نمونه ماده، با نام انرژي شیمیایی یاد می1
آن و تأثیرهاي شیمیایی، تغییرممی و کیفی گرماي واکنشاي از علم شیمی است که به بررسی کمشاخه ،) ترموشیمی2

F Cl Br

Li X

Na Y

K Z

F Cll

1045 819X

904 736Y

769 698

نویتاکنوینآ
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اکسید تولید شده است، اگر بخواهیم مقدار گرماي تولید شده از واکنش فوق را از  دي گرم گاز کربن 22 ،مقداري گاز اتاندر اثر سوختن  178-
Cسوختن اتانول تأمین کنیم، به چند گرم اتانول نیاز داریم؟ ( ,O ,H : g.mol 112 16 1( 

C H O CO H O kJ2 6 2 2 22 7 4 6 3120
C H OH O CO H O kJ2 5 2 2 23 2 3 1248 

1 (/14 3752 (/28 753 (/86 254 (/1 5
-179 در مورد ساختارهاي (الف) و (ب) درست است؟ ي زیرها یک از گزینه کدام

O

H OH
 )ب()فلا(

 ) خواص فیزیکی و شیمیایی آنها، یکسان است.1
 هاي کربن موجود در ترکیب آلدهیدي موجود در بادام با (الف) و (ب) یکسان است. عداد اتم) ت2
 ) این دو ترکیب داراي محتوي انرژي متفاوتی هستند.3
 ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.گروه عاملی ) گروه عاملی ترکیب (ب) با 4

-180 ها به درستی انجام شده است؟ گرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازة ها  قایسهیک از م کدامزیر، شدة هاي داده  با توجه به معادالت واکنش
N (g) H (g) NH (g) q2 2 3 13  (الف 2

N H (g) H (g) NH (g) q2 4 2 3  (ب 22
CH (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 32  (ج 2
CH (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 42  (د 2

1 (q q1 2 ،q q3 4 2 (q q1 2 ،q q4 3 3 (q q1 2 ،q q3 4 4 (q q1 2 ،q q4 3
-181 هاي زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت
 کرد. ها تهیه می ن، مواد رنگی را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی کانیالف) در گذشته انسا

 هاي ساختگی گوناگونی شده است. هاي صنعتی باعث تولید رنگ ب) امروزه پیشرفت و گسترش تولید فراورده
 ن هستند.روند، نوعی سوسپانسیو کار می صنایع غذایی، نساجی، ساختمانی و... به هایی که در ج) رنگ
 کنند. هاي سبز و قرمز را ایجاد میاکسید به ترتیب رنگ (III)و آهن  TiO2هاي  دانه د) رنگ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
Feکیلوگرم آهـن از واکـنش    28براي تولید  ،هاي داده شده با توجه به واکنش O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3 23 2 چنـد   3 182-

Fe)کیلوژول گرما نیاز است؟  g.mol )156 
) Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g) H kJ2 3 3 4 21 3 2 48 
)Fe(s) CO (g) FeO(s) CO(g) H kJ22 11 
) FeO(s) CO (g) Fe O (s) CO(g) H kJ2 3 43 3 21 

1 (5000 2 (7500 3 (10000 4 (2500
-183 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ یک از گزینه عبارت کدام

 شود. منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می هاي سوختن گرماده است، ارزش سوختی در واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 ) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.2
 مرغ و شیر بیشتر است. نان از تخم ی) ارزش سوخت3
 ها است. ها و کربوهیدرات ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی پروتئین چربی ) ارزش سوختی4

هاي کربن موجود در ترکیب آلدهیدي موجود در بادام با (الف) و (ب) یکسان است. عداد اتم) ت2
) این دو ترکیب داراي محتوي انرژي متفاوتی هستند.3
ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.گروه عاملی ) گروه عاملی ترکیب (ب) با 4

ها به درستی انجام شدهگرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازةها ممقایسهیک از مکدامزیر،شدة هاي داده توجه به معادالت واکنش
(g) H (g) NH (g) q2 2(g) H(g) H 3 1(g) qHH (g)H (g)H

H (g) H (g) NH (g) q4 2H (g) HH (g) H 3 2(g) qH (g) q

H (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 3(g) O (g) CO (g) H O(g) q(g) O (g) CO (g) H O(g) qO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)(g) COO (g) CO (g)

H (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2(l) OH (l) O 2 2 4(g) H O(g) q(g) H O(g) qO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g)

1 (q q1 2q ،q q3 4q2 (q q1 2qq ،q q4 3q3 (q q1 2q ،q q3 4q4 (q q1 2qq ،q q4 3q
هاي زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت
کرد. ها تهیه می ن، مواد رنگی را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی کانیلف) در گذشته انسا

هاي ساختگی گوناگونی شده است.هاي صنعتی باعث تولید رنگب) امروزه پیشرفت و گسترش تولید فراورده
هستند.روند، نوعی سوسپانسیو کار می صنایع غذایی، نساجی، ساختمانی و... به هایی که در ج) رنگ ن
کنند.هاي سبز و قرمز را ایجاد میاکسید به ترتیب رنگ(III)و آهن  TiO2هاي  دانه د) رنگ

1 (12 (23 (34 (4
Feکیلوگرم آهـن از واکـنش   28براي تولید ،هاي داده شدها توجه به واکنش O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3Oe O 2CO(g) Fe(s)CO(g) Fe(s)

Fe)کیلوژول گرما نیاز است؟  g.mol )1

e O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g) H kJHH2 3OO 3 4 2O (s) COe O (s) CO

(s) CO (g) FeO(s) CO(g) H kJHH2(O 11
eO(s) CO (g) Fe O (s) CO(g) H kJH2 3 4(g) Fe O(g) Fe O

1 (50002 (75003 (100004 (2500
کدام گزینهعبارت از است؟یک شده بیان درست به زیر هاي
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16صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

Hاگر متوسط آنتالپی پیوند  F  اندازة بهkJ.mol Fبیشتر از متوسط آنتالپی پیوند  1150 F  باشد و متوسط آنتالپیC F  به 184-
kJ.molاندازة  Cکمتر از متوسط آنتالپی پیوند  1100 H  ،باشدH  چقدر است؟برحسب کیلوژول زیر واکنش 

CH (g) F (g) CF (g) HF(g)4 2 44 4 
1 (200 2 (200 3 (50 4 (50 

-185 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 تر از محیط گرم، روشن و مرطوب است. الف) محیط سرد، خنک و تاریک براي نگهداري انواع مواد غذایی مناسب

شود سرعت فاسد شدن بیشتر شود. باعث میست و وجود پوشود ها مانع از ورود اکسیژن به درون آنها می ب) پوست میوه
 شود. اش فاسد می ج) قاووت، گردي مغذي است که دیرتر از مواد سازنده

 کنند. بندي می ها، آنها را با خالی کردن هواي درون ظرف بسته د) براي نگهداري سالم برخی خوراکی
 د ) ج و4 ) ب و ج3 ) الف و ج2 و ب) الف 1

درصد از اکسید فلزي و مابقی ناخالصی است را حرارت داده تـا درصـد    60درصد جرمی آب،  20ناخالص که حاوي رس یک نمونه خاك  186-
 دهد؟ حرارت داده شده را اکسید فلزي تشکیل مینمونۀ چند درصد  .درصد برسد 12آب در آن به 

1 (68 2 (52 3 (64 4 (66 
Cاگر آنتالپی پیوند  O  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی پیوند  380برابرC O ،O O  وC S     به ترتیب از راسـت بـه چـپ 187-

 برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟
 260ـ  495ـ  799) 4 410ـ  799ـ  495) 3 410ـ  495ـ  799) 2 260ـ  799ـ  495) 1

-188 ها به درستی بیان شده است؟ ارزش سوختی هیدروکربن و الکلدربارة چند مورد از مطالب زیر 
 یابد. کربن به هیدروژن، گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم از آنها، کاهش میتعداد ها با افزایش نسبت  الف) در آلکان

 یابد. زش سوختی افزایش میار اتان، اتن و اتین،هاي هیدروژن، در  ب) با افزایش تعداد اتم
 ها، متان، بیشترین ارزش سوختی را دارد. ها و آلکین ها، آلکن در میان آلکانج) 

 یابد. هاي کربن ارزش سوختی افزایش می ها با افزایش تعداد اتم د) در الکل
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-189 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 و اتري است.(هیدروکسیل) هاي آلی هستند که گروه عاملی آنها به ترتیب الکلی  ) گشنیز و رازیانه داراي ترکیب1
 هاي آلی موجود در زردچوبه با میخک یکسان است. ) گروه عاملی ترکیب2
 بنزنی در ساختار آنها وجود دارد.حلقۀ ) بادام و دارچین داراي ترکیبات آلی هستند که 3
 .یکدیگر، ایزومر هستندآلدهیدها و کتون با همۀ ) 4

کیلوژول است. میـانگین آنتـالپی    4020و  1660هاي متان و پروپان به ترتیب  انرژي الزم براي شکستن تمام پیوندهاي موجود در ترکیب 190-
Cپیوند  C  کدام است؟برحسب کیلوژول بر مول 

1 (370 2 (350 3( 310 4 (380 
 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از کانال)

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و 
 نمایید.

 

دهد؟حرارت داده شده را اکسید فلزي تشکیل مینمونۀ چند درصد.درصد برسد12آب در آن به 
1 (682 (523 (644 (66

Cگر آنتالپی پیوند  O  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی پیوند 3برابرC O ،O O وC Sبه ترتیب از راسـت بـه
رحسب کیلوژول بر مول کدام است؟

260ـ 495ـ 799) 4104ـ 799ـ 495) 4103ـ 495ـ 799) 2602ـ 799ـ 495) 1
ها به درستی بیان شده است؟ارزش سوختی هیدروکربن و الکلدربارة چند مورد از مطالب زیر 

یابد. کربن به هیدروژن، گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم از آنها، کاهش میتعدادها با افزایش نسبت لف) در آلکان
یابد. زش سوختی افزایش میاراتان، اتن و اتین،هاي هیدروژن، در ب) با افزایش تعداد اتم

ها، متان، بیشترین ارزش سوختی را دارد.ها و آلکینها، آلکن در میان آلکانج) 
یابد. هاي کربن ارزش سوختی افزایش می ها با افزایش تعداد اتمد) در الکل

1 (12 (23 (34 (4
است؟نادرستیک از موارد زیر کدام

و اتري است.(هیدروکسیل) هاي آلی هستند که گروه عاملی آنها به ترتیب الکلی ) گشنیز و رازیانه داراي ترکیب1
هاي آلی موجود در زردچوبه با میخک یکسان است.) گروه عاملی ترکیب2
بنزنی در ساختار آنها وجود دارد.حلقۀ ) بادام و دارچین داراي ترکیبات آلی هستند که 3
.یکدیگر، ایزومر هستندآلدهیدها و کتون با همۀ) 4

کیلوژول است. میـانگین آ4020و 1660هاي متان و پروپان به ترتیب رژي الزم براي شکستن تمام پیوندهاي موجود در ترکیب
Cوند  C کدام است؟برحسب کیلوژول بر مول

1 (3702 (3503( 3104 (380

!دانش ا گ ز آ
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 ، حسن وسگريکیوان ناییجیسلیمان شاوله،  مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 آریا ذوقیبهروز حیدربکی،  کاظم غالمی زبان عربی 2
 وحید دولتیمحبوبه ابتسام،  گیانمحمدرضا فرهن فرهنگ و معارف اسالمی 3
 رضا علیزاده متین رضا شایانی فرد،  ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 لیلی نظیف پور رضا ملکان شناسی زمین 5
 محمدمصطفی ابراهیمی، محمد پورسعید محمد امین نباخته ریاضی 6
 ، مهرداد محبیفر مازیار اعتمادزاده، امیرحسین بهروزي علی کرامت شناسی زیست 7

 مرتضی بیاتی، عرفان چنگی جواد قزوینیان فیزیک 8
 وند، حسین شرانلو محمدرضا زهره مسعود جعفري شیمی 9

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 سید محمد حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، مبین سیدمحمدي، معصومه فرهادي، 
 رضا وظیفهآژنگ نظري پویا، امیر

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)
 طاهره میرصفی سمیه قدرتی، بهاره احدي، علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی،

  
 

 

هایی که این عالمت در کنار آنها قـرار دارد، حـل کامـل آن بـه صـورت تصـویري در        آموز گرامی! پاسخ دانش
 قرار داده شده است. taraaznet@رس برتر به آدرس کانال مرکز سنجش آموزش مدا

 
 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 . پاسخنامه تجربی 9دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 1گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 ) معنی همه واژگان نادرست آمده است.1
 ب درست آمده است.) معنی همه واژگان به ترتی2
 اند. ) کالف و صحن نادرست معنی شده3
 ) کالف نادرست معنی شده است.4

 )161و  160، 159هاي  صفحهواژگان ازدهم، ی(فارسی 
.2 صحیح است. 4گزینه 

 شوند. عفاف: پارسایی در بیت (ج) و تطاول: تعدي در بیت (الف) دیده می
 )174و  173، 172 هاي صفحهواژگان (فارسی دوازدهم، 

.3 صحیح است. 1گزینه 
 )161و  160، 159 هاي صفحهواژگان (فارسی یازدهم، 
 )174و  173، 172 هاي صفحه واژگان(فارسی دوازدهم، 

.4 صحیح است. 2گزینه 
 خوالگیرييریگلاخ                مرداس صادرم
 مهترزادگان ناگ هدازرتهم

 )96صفحۀ (فارسی یازدهم، 
.5 صحیح است. 4گزینه 
 :هاي دیگر هاي امالیی گزینه غلط

خاست (بلند شد) تساوخ)2                غزااضق)1
 هرَببَرح)3

 )14واژگان درس (فارسی یازدهم، 
.6 صحیح است. 3گزینه 

سـرایندگان نامـدار   » خیام، عطّار، مولـوي و باباافضـل  «در کتاب درسی 
 اند. رباعی معرفی شده

.7 ح است.صحی 3گزینه 
ترگ: متروك شده/ گناه: بـدون تغییـر/ رکـاب: حفـظ معنـاي سـابق و       

 پذیرش معناي جدید/ دستور: تحول معنایی
 ها: بررسی سایر گزینه

تغییر/ برگستوان: متروك شده، سپر: حفظ معنایی  ) گوش و خنده: بی1
 سابق و پذیرش معناي جدید

و پذیرش معناي تغییر/ زین و یخچال: حفظ معناي سابق ) زندگی: بی2
 جدید/ دستار: متروك شده

 تغییر ) مزخرف: تحول معنایی/ آزفنداك: متروك شده/ ناله و سفیر: بی4
)101صفحۀ(فارسی یازدهم، 

.8 صحیح است. 2گزینه 
 اسم مرکب مضارع) هوا (اسم) + پیما (بن 
 صفت وندي نا (وند) + شکر (اسم)

 اسم وندي ـ مرکب سوز (بن مضارع) + و (وند) + گداز (بن مضارع) 
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 صفت مرکب است.» خداجو) «1
بن ماضی + وند + بـن   شستشو«صفت مرکب است و » نامعلوم) «3

 است.» مضارع
 است. دار: صفت مرکب ) مردم4

 )87 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.9 صحیح است. 4گزینه 

 ) سفید3) دنبال   2) لیکن   1ها:  بررسی سایر گزینه

.10 صحیح است. 3گزینه 
 ».هستی«در آسمانی و آفتابی، اسنادي است به معناي  3گزینۀ در 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) شیرازي (نسبی)4) زرین (نسبی)   2) دیدنی (لیاقت)   1

.11 صحیح است. 2گزینه 
 کنایه: پا بر چیزي گذاشتن (نادیده گرفتن)

 ایهام: روي (چهره ـ روییدن)
 حسن تعلیل: مصراع دوم جواب ادبی است.

 » پا«، »تا«جناس: 
.12 صحیح است. 4گزینه 

علت اشک خونین ریختن در خـواب آن اسـت کـه خیـال آن زیبـاروي      
 رود. ریز از چشمم بیرون نمی خون

.13 صحیح است. 2گزینه 
یه: سایه افکندن ـ دامن کشیدن به ترتیب به معناي: مورد لطف قرار  کنا

 دادن و خرامان رفتن
 تشبیه شده است.» رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

 افکند تناقض: آفتابی که سایه می
 تضاد: خاك، افالك

.14 صحیح است. 1گزینه 
هاي بد و نابکار معروف شدند و خوبـان پنهـان    مفهوم بیت سؤال: انسان

 زیبارویان به تجلی آمدند و دیده شدند.» 1«دند ولی در گزینه ش
تقابـل عشـق و عقـل اسـت یعنـی هـیچ عاشـقی        » 2«) مفهوم بیـت  2

 تواند در راه عشق از عقل تبعیت کند. نمی
بینـد کـه    ) معشوق ما را هر چشمی قدرت دیدن ندارد و آن کس مـی 3

 قلبی پاك دارد.
فظ ارزشمندم را بـراي ناکسـان   رساند که شعر و ل) ارزش سخن را می4

نخواهم گفت.
صحیح است. 3گزینه  15.

مفهوم بیت سؤال و جواب این است که وقتی معشوق به وضـوح دیـده    
 شود، نباید به چیزهاي دیگر بپردازیم.می

 ها: بررسی سایر گزینه
) به زیبایی معشوق اشاره شده اسـت و حتـی خورشـید نیـز در برابـر      1

 معشوق زیبایی ندارد.
 همه چیز من از معشوق و نشانی از اوست. )2
هـایش را   فهمد که خودش در این مسیر سختیآن کس عشق را می )4

 طی کرده باشد. 
 »هوش نیست محرم این هوش جز بی«

.16 صحیح است. 4گزینه 
سایر ابیات به وحدت وجود اشاره دارد، یعنی تمام هستی پیدا و پنهـان  

 خداوند است. نشان دهندة
 به ترك تعلق اشاره دارد. 4 ۀگزین اما در

صحیح است. 3گزینه  17.
مفهوم مشترك صورت سؤال و ابیات مرتبط این است کـه انسـان بایـد    

به آشکار شدن  3 گزینۀهمه چیز را در خود و درون خود بیابد؛ اما بیت 
 راز عاشق اشاره دارد.

صحیح است. 2گزینه  18.
منکـر  ه در ایـن اسـت کـ    2 گزینـۀ مفهوم مشترك صورت سؤال و بیت 

ها براي عاشق  بیند و اما این زخمهاي راه عشق را زخم می سختی عشق
 مرهمی شفابخش است.

.19 صحیح است. 3گزینه 
بر این نکته اشاره دارد که اگـر جهـد و تـالش     3 گزینۀهاي  مفهوم بیت

ح
)161و 160، 159 هاي صفحهواژگان (فارسی یازدهم، 
)174و  173، 172هاي صفحه واژگان(فارسی دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
خوالگیرييریگلاخ               مرداس صاد
مهترزادگان ناگ هدازر

)96صفحۀ (فارسی یازدهم، 
صحیح است.4نه 

:هاي دیگر هاي امالیی گزینه
خاست (بلند شد)تساوخ)2               غزااضق
هرَببَرح

)14واژگان درس (فارسی یازدهم، 
صحیح است.3نه 

سـرایندگان نامـدار   » خیام، عطّار، مولـوي و باباافضـل  «کتاب درسی 
اند.ی معرفی شده

ییح است.صحی3نه 
گ: متروك شده/ گناه: بـدون تغییـر/ رکـاب: حفـظ معنـاي سـابق و       

ش معناي جدید/ دستور: تحول معنایی
ها:سی سایر گزینه

تغییر/ برگستوان: متروك شده، سپر: حفظ معنایی گوش و خنده: بی
ق و پذیرش معناي جدید

و پذیرش معناي تغییر/ زین و یخچال: حفظ معناي سابق زندگی: بی
د/ دستار: متروك شده

ف ال / ك اك ف آ / ا ل ف خ

صحیح است.2گزینه  13.
یه: سایه افکندن ـ دامن کشیدن به ترتیب به معناي: موردکنا

دادن و خرامان رفتن
تشبیه شده است.»رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

افکند تناقض: آفتابی که سایه می
تضاد: خاك، افالك

صحیح است.1گزینه  14.
هاي بد و نابکار معروف شدند و خوبـمفهوم بیت سؤال: انسان

زیبارویان به تجلی آمدند و دیده شد» 1«ششدند ولی در گزینه ش
تقابـل عشـق و عقـل اسـت یعنـی هـی» 2«) مفهوم بیـت  2

تواند در راه عشق از عقل تبعیت کند.نمی
) معشوق ما را هر چشمی قدرت دیدن ندارد و آن کس مـی3

قلبی پاك دارد.
للفظ ارزشمندم را بـرايرساند که شعر و ل) ارزش سخن را می4

نخواهم گفت.
صحیح است.3گزینه  15.

مفهوم بیت سؤال و جواب این است که وقتی معشوق به وض
شود، نباید به چیزهاي دیگر بپردازیم.می

ها:بررسی سایر گزینه
) به زیبایی معشوق اشاره شده اسـت و حتـی خورشـید نیـ1

معشوق زیبایی ندارد.
همه چیز من از معشوق و نشانی از اوست. )2
فهمد که خودش در این مسیر سختیآن کس عشق را می)4

طی کرده باشد. 
»هوش نیست محرم این هوش جز بی«
ا4گ 1
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گردد. مفهوم  صورت گیرد و همت با انسان یار گردد، پیروزي نزدیک می
پیـدایش   دربـارة حرکت و مفهوم بیـت (د)   بیت (الف) ترجیح سکون بر

 انسان و عظمت آفرینش او است.
.20 صحیح است. 4گزینه 

 ناپـذیر اسـت.    زندگی با ننگ تحمل :مفهوم ابیات مرتبط با صورت سؤال
ــت  ــوم بی ــوردمفه ــادي    :(ب) م ــدگی م ــدهاي زن ــد و بن ــایی از قی  ره

 فشانی در راه عشق جان :مفهوم بیت مورد (ج)
 

 زبان عربی
.21 صحیح است. 3 گزینه
 کلمات مهم: ترجمۀ

 سجد: سجده کردند (براي فاعل جمع)/ استکبر: تکبر ورزید/ کان: بود
 ها: بررسی سایر گزینه

تـر اسـت)، مسـتکبر (بـود)      دقیق» سجده کردند(«) به سجده افتادند 1
 فعل است)» استکبر«(تکبر ورزید؛ 

 کافران بود))، کافر شد (از 1گزینۀ ) در حال سجده بودند (مانند 2
 )، گردید (بود)1 گزینۀ) ابلیسی (ابلیس)، مستکبر بود (مانند 4

 )35صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 
.22 صحیح است. 4گزینه 

شـود، تَبـین کذبـه:     من: هر کس، یضْطَرّ إلی الکذب: به دروغ ناگزیر می
 شود. آشکار شدن دروغش، یفضح: رسوا می

 ها: بررسی سایر گزینه
فعـل  » یضـطَرّ «شـود؛   گویـد (ناچـار بـه دروغ مـی     وغ میرد ) به ناچار1

کنـد (رسـوا    (ترجمـه نشـده اسـت)، رسـوا مـی     » تبین«مجهول است)، 
 فعل الزم است).» یفْضَح«شود؛  می
مفرد است)، ناگزیر دروغ خواهد گفـت  » الواقع«ها (واقعیت؛  ) واقعیت2

ر اسـت)، بـین   مصـد » تَبیُن«)، آشکار شد (آشکار شدن؛ 1 گزینۀ(مانند 
مضـارع اسـت، نـه    »  یفضـح «شـود؛   (نزد)، رسوا خواهد شد (رسـوا مـی  

 مستقبل)
)، 2گزینۀ شود (مانند  )، آشکار می1 گزینۀگوید (مانند  ) اگر دروغ می3
 )2کنند (مانند گزینۀ  (ترجمه نشده است)، رسوا می» عند«

 )48صفحۀ ، 5(عربی یازدهم، درس 
.23 صحیح است. 1گزینه 
:ها گزینه سایر بررسی

)اي نویسنده هر( نویسندگان همۀ )2
)/ مختلفـی  هـاي  کتـاب ( مختلـف  هـاي  کتاب)/ عقاید، نظرات( عقیده )3

 ترجمـه  »نسـتطیع )/ «کنیم می مطالعه زنیم، سریع می ورق( خوانیم می
باشد.» بشناسیم را آنها توانیم می«صورت  باید به .است نشده

) زنیم می ورق( زدن ورق./ است نشده ترجمه »عندما« )4
 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 

.24 صحیح است. 2گزینه 
لهذا المفکّر: این اندیشمند دارد/ نَشَأ: پرورش یافته   کلمات مهم: ترجمۀ

کند نیاز می است/ تُغنیک: تو را بی
 ها: بررسی سایر گزینه

) دانشمند (اندیشمند)، زنـدگی کـرده اسـت (پـرورش یافتـه اسـت)،       1
 فعل مضارع است)» تُغنی«کند؛  نیاز می هد کرد. (بینیاز خوا بی
(ترجمـه نشـده اسـت)، بـا خواندنشـان      » الّذي«(اضافی است)، » و) «3
 فعل متعدي است)» تُغنی«کند؛  نیاز می شوي (تو را از خواندن... بی نیاز می بی
» و«)، 1 گزینـۀ )، زندگی کرده است (ماننـد  3گزینۀ (مانند » الذي) «4

)، نگاشته است (دارد)، اگر آنها را بخـوانی (از خوانـدن)،   3 گزینۀ(مانند 
 )3 گزینۀشوي (مانند  نیاز می بی

 )32و  31، 30هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 

.25 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

ها)/ به تأخیر انداختن امتحـان (امتحـان بـه     ) یک چرخ (یکی از چرخ1
 تأخیر بیفتد)

ند (نخواهند توانست)/ به تأخیر بیندازي (بـه تـأخیر بیفتـد)    توان ) نمی2
 مجهول است)» یؤجل«(فعل 

) در امتحان حضور نخواهند یافت (نخواهـد توانسـت کـه در امتحـان     3
 حضور پیدا کنند)

 )49و  48هاي  صفحه، 5(عربی یازدهم، درس 
.26 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 اسم تفضیل است)» أمتع(«، تر) بخش بخش (لذت ) لذت1
 آورید (ایمان نیاوردید) ) ایمان نمی3

 شود. صورت ماضی ساده یا نقلی منفی ترجمه می به» لم«فعل مضارع با 
 نیست!» تُعد«معادل صحیحی براي » است« رود) شمار می ) است (به4

 )65، 58، 53هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
 )31صفحۀ  ،3(عربی دوازدهم، درس 

.27 صحیح است. 3گزینه 
 ها: صحیح سایر گزینه ترجمۀ

کـه   سفارش کرده بودو  ارث گذاشت) پدرم قرآن قدیمی براي من به 1
 از آن به دقت نگهداري نمایم.

 اشاره کرد. اقتصاديبه بهبود شرایط  اش مصاحبه) رئیس جمهور ایران در 2
آخرت را براي من  که خیر دنیا و آموخت) پدربزرگم به من اخالقی را 4

 افزاید) . (به من میکند جمع می
 )59و  58، 49، 48هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس

.28 صحیح است. 2گزینه 
دیگـر   گزینـۀ مفهوم این بیت نکوهش ریا و تزویر است؛ اما مفهوم سـه  

 باشد. دعوت به فروتنی و نکوهش تکبر می
 )39صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 

.29 صحیح است. 4گزینه 
 ها: الحضارات هایشان: محاضَراتهم/ تمدن سخنرانی

 ها: بررسی سایر گزینه
 اند! جا تعریب شده ) حضارات و محاضرات جابه1
 ) کان قد أوصی (ساختار کان + قد + ماضی بعید است، نه ماضی نقلی!)2
» تیمی«اند/ الفریق (فریق،  جا تعریب شده ) حضارات و محاضرات جابه3

 صورت نکره تعریب شود.) هباید ب
 )59و  58هاي  صفحه، 6(عربی یازدهم، درس 

.30 صحیح است. 3گزینه 
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

توجـه و تقـدیر    مطمـئن مختلف،  هاي عرصه) تالش دانشمندانمان در 1
 است)» جدیر: شایسته«است. (واژه صحیح براي جاي خالی دوم 

شـان یکـی پـس از     از النـه  خودشان را پرند) جهند (می میها  ) جوجه2
آورد. (واژه  را پدیـد مـی   ترسـناکی دیگري و این سقوط، صـحنه بسـیار   

: پرت می«صحیح براي جاي خالی اول  فاست)» کنند تَقْذ 
هـاي   است، جز چشمی که از حـرام  گریان) هر چشمی در روز قیامت 3

 .بر هم نهاده استخداوند دیده 
کننــد کــه کارهــاي  مــی زنــدگی مــا را مجبــور هــاي شــرط) گــاهی 4

را تحمــل کنــیم. (واژه صــحیح بــراي جــاي خــالی اول  فرســایی طاقــت
است)» الظُّروف: شرایط«

 )41و  35، 32هاي  صفحه، 3 (عربی دوازدهم، درس

ها:سی سایر گزینه
تـر اسـت)، مسـتکبر (بـود)      دقیق» سجده کردند(«ه سجده افتادند 

فعل است)»استکبر«ر ورزید؛ 
کافران بود))، کافر شد (از1گزینۀ در حال سجده بودند (مانند

)، گردید (بود)1 گزینۀبلیسی (ابلیس)، مستکبر بود (مانند 
)35صفحۀ ،3(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
کذبـه:    هر کس، یضْطَرّ إلی الکذب: به دروغ ناگزیر می شـود، تَبـین

شود. ار شدن دروغش، یفضح: رسوا می
ها:سی سایر گزینه

فعـل  »یضـطَرّ «شـود؛   گویـد (ناچـار بـه دروغ مـی    وغ میرده ناچار
     کنـد (رسـوا    (ترجمـه نشـده اسـت)، رسـوا مـی     » تبین«ول است)، 

فعل الزم است).»یفْضَح«شود؛
مفرد است)، ناگزیر دروغ خواهد گفـت  » الواقع«ها (واقعیت؛ واقعیت

ر اسـت)، بـین     مصـد » تَبیُن«)، آشکار شد (آشکار شدن؛ 1 گزینۀند
مضـارع اسـت، نـه    »  یفضـح «شـود؛   )، رسوا خواهد شد (رسـوا مـی  

قبل)
)،2گزینۀ شود (مانند  )، آشکار می1 گزینۀگوید (مانند  گر دروغ می

)2کنند (مانند گزینۀ (ترجمه نشده است)، رسوا می» د
)48صفحۀ ،5(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.1نه 
: ها گزینه سایرسی
)اي نویسنده هر( نویسندگان همۀ

)/ مختلفـی  هـاي  کتـاب ( مختلـف  هـاي  کتاب)/ عقاید، نظرات( عقیده
 ترجمـه  »نسـتطیع )/ «کنیم   می مطالعه زنیم، سریع   می ورق( خوانیم

اااا اااآ

 یآورید (ایمان نیاوردید) ) ایمان نمی3
صورت ماضی ساده یا نقلی منفی ترجمبه» لم«فعل مضارع با 

تُعد«معادل صحیحی براي » است« رود) شمار می ) است (به4
53 ههاي  صفحه، 6و 5هاي (عربی یازدهم، درس

ص،3(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه  27.
ها:صحیح سایر گزینهترجمۀ

سفارش کرو  ارث گذاشت) پدرم قرآن قدیمی براي من به 1
از آن به دقت نگهداري نمایم.

اقتصاديبه بهبود شرایط   اشمصاحبه) رئیس جمهور ایران در 2
آخرتکه خیر دنیا و آموخت) پدربزرگم به من اخالقی را 4

افزاید). (به من میکندجمع می
،49، 48هاي  صفحه، 6 و  5هاي (عربی یازدهم، درس

صحیح است.2گزینه  28.
  گزمفهوم این بیت نکوهش ریا و تزویر است؛ اما مفهوم سـه  

باشد. دعوت به فروتنی و نکوهش تکبر می
ص،3(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.4گزینه  29.
ها: الحضارات هایشان: محاضَراتهم/ تمدنسخنرانی

ها:بررسی سایر گزینه
اند!جا تعریب شده ) حضارات و محاضرات جابه1
) کان قد أوصی (ساختار کان + قد + ماضی بعید است، نه ماضی2
اند/ الفریق (فریق جا تعریب شده ) حضارات و محاضرات جابه3

صورت نکره تعریب شود.) هباید ب
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.31 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

) (باید بدانیم که وقتی حروفی مانند أن، لن، لکی 2 أن تُظلَم) أن تُظلَم (
دهد، مگـر در   آیند شکل آخر آنها را تغییر می .. بر سر فعل مضارع میو.

 هاي جمع مؤنث. در این گزینه این تغییر اعمال نشده است.) صیغه
باشـد کـه   » لـتعلُّم «صورت  باید به» لتَعلَّم«جمله  ترجمۀ) با توجه به 3

 مصدر باب تفعل است، نه فعل!
) (حرف 4 لَک) کبر سر ضمیر » الم«) ل»رود.) کار می با فتحه به» ك 

 )62و  51هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
.32 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 رود!) کار نمی گاه قبل از فعل به ) فاعل (دقت شود که فاعل هیچ1
 ) مصدر (اسم فاعل)3
 اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با » کَفّار(«) جمع التکسیر (مفرد)، 4

 )47صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
.33 صحیح است. 3گزینه 

 موارد نادرست:
 فعل أمر فعل مضارع

است » تفعل«از باب » یتوکّل(«له حرفان زائدان  له حرف زائد واحد
 الفعل)  نو تکرار عی» ت»: «تَوکَّلَ«و دو حرف زائد دارد. در ریشه اصل 

 )68و  63، 59، 58هاي  صفحه، 6  (عربی یازدهم، درس
.34 صحیح است. 3گزینه 

با توجه به متن، هر کس چیزي را بخواهد (اراده) و بکوشد (ثبـات) بـه   
 رسد! آن می
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

شـان اسـت (کـه     ) علت اصلی براي موفقیـت افـراد موفـق فقـط اراده    1
 نیست و صبر و ثبات نیز از علل اصلی هستند)نادرست است و فقط اراده کافی 

ها محکـی بـراي انسـان هسـتند. (از مـتن چنـین منظـوري         ) سختی2
 شود) استنباط نمی

هاسـت.   ) دوري کردن از آرزوها بهترین راه براي ساده کـردن سـختی  4
(نادرست است)

.35 صحیح است. 1گزینه 
هـاي   نه راه ترین راه براي تقویت اراده ذکر شده است، در متن فقط مهم

 مختلفی براي تقویت اراده.
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

 چیست؟» تسویف) «3             ) نیروي اراده چیست؟2
 براي نیروي اراده ی دیگر) نام4

.36 صحیح است. 2گزینه 
معادل مستقبل مثبت است. بـراي منفـی   » سـ/ سوف + مضارع«ترکیب 

بیاید. (درواقع » لن« کردن آن کافی است فقط قبل از فعل مضارع حرف
» لَـم + مضـارع  «آید.) دقـت کنیـد کـه     می» سـ/ سوف«به جاي » لن«

 معادل ماضی (ساده یا نقلی) منفی است.
: پشیمان نخواهی شد پشیمان خواهی شد/ لَن تندم :  سوف تندمُِِ

 )51صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
.37 صحیح است. 3گزینه 

که اسم است آمده، بنـابراین حـرف    »تناول«در این گزینه بر سر » الم«
دیگر بر سر فعل مضـارع آمـده و بـه معنـاي      گزینۀجر است؛ اما در سه 

گزینـۀ  باشد در نتیجه حرف جرّ نیستند و بـا   می» براي اینکه...«یا » تا«
 متفاوت هستند. 3

 )63صفحۀ ، 6  (عربی یازدهم، درس

.38 صحیح است. 4گزینه 
منفی اسـت و مسـتثنی منـه نیـز در آن      قبل از إلّا در این گزینه جملۀ

 ها:بررسی سایر گزینه                وجود ندارد.
 منه است. در این گزینه مستثنی » أغلب« واژة) 1
 در این گزینه مستثنی منه است.» أحداً« واژة) 2
 در این گزینه مستثنی منه است.» طالب« واژة) 3

.39 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 »قانون«نین: مستثنی منه و جمع مکسر، مفرد ) قوا1
بوده): مستثنی منـه و جمـع مـذکر    » مرافقون«) مرافقوا (که در اصل 2

 »مرافق«سالم؛ مفرد: 
 ) محافظات: مستثنی منه و جمع مؤنث سالم؛ مفرد محافظۀ3
 »جمع مؤنث سالم«) طالبات: مستثنی منه، مفرد: طالبۀ 4

 )34صفحۀ ، 3 (عربی دوازدهم، درس
.40 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی گزینه
هـم  » الـذنوب «مسـتثنی منـه   » إلّا«یم و قبل از دار» االّ«) در عبارت 1

گمان خداوند گناهان انسـان   بی«آمده، پس اسلوب استثنا صحیح است: 
 »بخشاید جز شرك به او را می

داراي معنـاي تعجبـی اسـت. در کـل     » ما أظلم: چـه سـتمگر اسـت   ) «2
چه ستمگر است انسـان در  «رود:  کار می براي تعجب به» أفعل ما«ساختار 

 شرطیه نداریم.جملۀ پس » برابر طبیعت با برخی از کارهاي ناپسندش.
داریم؛ اما چون قبلش، مستثنی منه » إلّا«) درست است که در عبارت 3

در «نیامده، پس اسلوب حصر صحیح است: ») لم یشترك«(یعنی فاعل 
 »فر از دوستانم شرکت کردندجشن تولدم فقط سه ن

، یکـی از کلمـات پرسشـی    آیـا  :»أ«است. » پرسش«) استفهام همان 4
آیا از تجربه کسی که این موضوع را پیش از شـما آزمـوده، پنـد    «است. 

 »نگرفتید؟!
 )36و  34هاي  صفحه، 3 (عربی دوازدهم، درس

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.41 صحیح است. 1گزینه 
. انسان  ؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود دانیخصلت انقالب علیه خود

 تواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند.می
 )86 ، صفحۀ7درس  (دین و زندگی  دوازدهم،

.42 صحیح است. 1گزینه 
پذیري موجب سهولت توبه در جـوانی مـی شـود، بـه خاموشـی       انعطاف

 شود. تأخیر می گراییدن و زوال میل به توبه موجب تسویف و
)92و  89هاي  صفحه ،7(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.43 صحیح است. 2گزینه 
کشـم و   گردانان از من بدانند، چگونه انتظار آنهـا را مـی   اي داوود اگر روي

شوق بازگشتشـان را دارم... بنـابراین گسسـتن بندبنـد وجـود بنـدگان از       
 عصیت بندگان است.محبت الهی معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك م
 )84، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

.44 صحیح است. 4گزینه 
ترین راه اصالح جامعه انجام دادن وظیفه امر بـه معـروف و نهـی از     مهم

منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شـود، گناهـان اجتمـاعی    
رفـی  کنـد از ط  و در تمام سطوح جامعه نفوذ میشده تر  تر و محکم قوي

گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خـود اصـالح   
شود تا گسترش نیابد و ماندگار نشود.

 )91، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

مصدر (اسم فاعل)
اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با » ««کَفّار(«جمع التکسیر (مفرد)، 

)47صفحۀ ،5  (عربی یازدهم، درس
صحیح است.3نه 

د نادرست:
فعل أمر  مضارع

است » تفعل«از باب » یتوکّل(«له حرفان زائدان حرف زائد واحد
الفعل)  نو تکرار عی» ت»: «تَوکَّلَ« حرف زائد دارد. در ریشه اصل 

هاي  صفحه، 6  (عربی یازدهم، درس )68و 63، 59، 58 
صحیح است.3نه 

جه به متن، هر کس چیزي را بخواهد (اراده) و بکوشد (ثبـات) بـه   
رسد!می
ها:سایر گزینه مۀ

شـان اسـت (کـه    علت اصلی براي موفقیـت افـراد موفـق فقـط اراده    
نیست و صبر و ثبات نیز از علل اصلی هستند)ست است و فقط اراده کافی 

ها محکـی بـراي انسـان هسـتند. (از مـتن چنـین منظـوري        سختی
شود)باط نمی

هاسـت.   دوري کردن از آرزوها بهترین راه براي ساده کـردن سـختی  
رست است)

است.1نه  صحیح
هـاي   نه راه ترین راه براي تقویت اراده ذکر شده است،متن فقط مهم

لفی براي تقویت اراده.
ها:سایر گزینه مۀ

چیست؟»تسویف) «3             یروي اراده چیست؟
اگا ا ا

ب ر ی مب ؤ ع ج
ص،3 (عربی دوازدهم، درس

صحیح است.2گزینه  40.
ها:بررسی گزینه

الـذ«مسـتثنی منـه   » إلّا«یم و قبل از دار» االّ«) در عبارت 1
گمان خداوند گناهبی«آمده، پس اسلوب استثنا صحیح است: 

»بخشاید جز شرك به او را می
داراي معنـاي تعجبـی اسـت»ما أظلم: چـه سـتمگر اسـت   ) «2

چه ستمگر است«رود:  کار می براي تعجب به»أفعل ما«ساختار 
شرطیهجملۀپس » برابر طبیعت با برخی از کارهاي ناپسندش.

داریم؛ اما چون قبلش، مس» إلّا«) درست است که در عبارت 3
نیامده، پس اسلوب حصر صحیح») لم یشترك«(یعنی فاعل 

»ننفر از دوستانم شرکت کردندجشن تولدم فقط سه ن
، یکـی از کلمـاتآیـا  :»أ«است. » پرسش«) استفهام همان 4

آیا از تجربه کسی که این موضوع را پیش از شـما آزم«است. 
»نگرفتید؟!

 ه ههاي صفحه،3 (عربی دوازدهم، درس

ممععممعمممععااععااعارفاسالسسالالسالممییممییمممی ففرففرفرههنههننهههننگگننگگنگو
صحیح است.1گزینه  41.

؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود دخصلت انقالب علیه خود
تواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کندمی

ص7درس  (دین و زندگی  دوازدهم، ،
صحیح است.1گزینه  42.
پذیري موجب سهولت توبه در جـوانی مـی شـود، بـه انعطاف

أ
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.45 صحیح است. 4گزینه 
کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمات ممکـن  

رو اسـت، امـا مومنـان     هـاي روبـه   هر چند این مسیر بـا دشـواري   ،است
و : ﴾فامـا الـذین امنـوا باللّـه ...    ﴿پشتشان به خداوند گـرم بـوده و آیـه    

که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودي خداوند آنان  کسانی
 را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش درآورد.
 )88، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

.46 صحیح است. 1گزینه 
که عمل زنا فراوان بود مقابل آن ایستاد و آن را گنـاهی کبیـره    از زمانی

بِیلًا  و ساء فَاحشَۀً کَانَ إِنَّهولَا تَقْرَبوا الزِّنَا ﴿شمرد و در سوره اسراء  سـ﴾ :
 به زنا نزدیک نشوید؛ قطعاً آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است.

 )102صفحۀ  ،8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.47 صحیح است. 1ه گزین
نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پاك شـود، ایـن کـار بـا      تزکیۀ

براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسـان  شود و  میتوبه از گناهان آغاز 
بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده، عمل شود  می
 اثر تزکیه نفس اشاره دارد. به ﴾قد افلح من زکاها﴿و 

 )98، صفحۀ 8درس  ین و زندگی دوازدهم،(د
.48 صحیح است. 3گزینه 

پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در  لبۀکسی که بناي خود را بر 
 افتد... آتش دوزخ فرو می

 )99 صفحۀ ،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.49 صحیح است. 1گزینه 

)105و  104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.50 یح است.صح 2گزینه 

دلیل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مادي آن اسـت کـه   
باشد و درواقع خداوند خیـر و مصـلحت    میآن بیشتر بودن ضرر و گناه 

 بندگان را در نظر گرفته است.
)101، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

.51 صحیح است. 2گزینه 
لیـت آن بـود کـه اجـر     خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاه    وعدة

 سپاسگزاران را به زودي بدهد.
 )95 صفحۀ ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

.52 صحیح است. 3گزینه 
حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسـیري کـه    )پس از رحلت پیامبر (

ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کـرد و در نتیجـه    ) برنامهپیامبر (
 بر مبناي امامت طراحی شده بود، تحقق نیافت. نظام حکومت اسالمی که

 )95صفحۀ  ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 
.53 صحیح است. 3گزینه 

هاي شخصی مربوط به ممنوعیت نوشتن احادیـث و   دخالت دادن سلیقه
تبدیل حکومت عدل  بههمچنین منزوي شدن افراد مورد اعتماد پیامبر 

 اشاره دارد.به سلطنت نبوي 
 )98و  97هاي  صفحه یازدهم،(دین و زندگی 

.54 صحیح است. 4گزینه 
کلمه «... علت تأکید بر آن عبارت معرفی خویش بود و در حدیث آمده: 

 »ال اله اال اهللا قلعه محکم من است
 )109 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 

.55 صحیح است.  2گزینه 
تر از  تهتر از معروف و خیر و شناخ در آن ایام در شهرها چیزي ناشناخته

توانید راه رسـتگاري را   منکر و گناه نیست. در آن شرایط در صورتی می
 کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. تشخیص دهید که ابتدا پشت

 )107 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 
.56 صحیح است. 3گزینه 

امام ) را تداوم بخشیدند. همچنین ) جهاد علمی امام باقر (( امام صادق
) به تربیت شیعیان پرداختند و امـام زمـان (عـج) در زمـان غیبـت      کاظم (

 صغري از طریق چهار نائب با پیروانشان در ارتباط بودند.
 )116و  115، صفحۀ 8، درس (دین و زندگی یازدهم

.57 صحیح است. 1گزینه 
باشد؛  مطابق معارف اسالمی تفکر درباره ظهور امام عصر (عج) مردود می

حجت خداوند «همچنین با توجه به حدیث  ،اند ان ظهور نکردهچون ایش
 گردد. حضور ایشان در جامعه اثبات می» در میان مردم حضور دارد...

 )128و  127هاي  صفحه ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،
.58 صحیح است. 1گزینه 

ساز هالکت یـا   این موضوع اشاره دارد که زمینهبه  ﴾ذلک بان اهللا﴿آیه 
جامعه مردم آن هستند که این آیه بـه علـت غیبـت امـام      بدبختی یک

 عصر اشاره دارد.
 )126صفحۀ  ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،

.59 صحیح است. 2گزینه 
موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده؛ ولی عبارت (الف) بـه سرنوشـت   

 دهد. مستضعفان اشاره دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمین قرار می
 )129صفحۀ  ،9درس  دگی یازدهم،(دین و زن

.60 صحیح است. 4گزینه 
مراجعه به عالمان دین و عمل بـه احکـام فـردي و اجتمـاعی از جملـه      
دستورات امام زمان و وظیفه پیروي منتظران است و حضـور در جبهـه   

 حق در ارتباط با ایجاد آمادگی است.
 )133و  132 هاي صفحه ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

 
انگ لیسیزبان

.61 صحیح است. 2گزینه 
در هنگـام بازدیـد از   را ترجمه: اولـین چیـزي کـه چشـم و قلـب شـما       

کند، کارهاي خیلـی زیبـاي    هاي تاریخی مذهبی به خود جلب می مکان
 روي دیوارها و گنبدهاست. کاري کاشی

 ) صنایع دستی4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   ) فرش1
 )83صفحۀ  ،3 درس ،(زبان انگلیسی یازدهم

.62 صحیح است. 3گزینه 
ترجمه: ما خوشحال هستیم تا یک خدماتی را مهیا کنیم که کامال براي 

 است. همتا و منحصر به فرد بیشما 
 ) بشاش، شادمان، خوشحال 2        ) تزیین    1
 ) مغرور4        همتا   ) منحصر به فرد، بی3

 صحیح است. unique گزینۀفقط  contextبا توجه به معنی و 
 )88صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.63 صحیح است. 3گزینه 
زیبـایی کـار   مغـازة  شانسـید کـه در چنـین     ترجمه: چقدر شـما خـوش  

 .کنم تقدیر میکنید. من واقعاً فرهنگ و هنر ایران را می
 ) بافتن4) تقدیر کردن   3) بستگی داشتن   2) تخفیف دادن   1

 )89و  86هاي  صفحه، 3، درس (زبان انگلیسی یازدهم

1صفحۀ  ،8درس (دین و زندگی دوازدهم، 2(
صحیح است.1ننه ن
نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پاك شـود، ایـن کـار بـا     ۀ

براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسـان  شود و  می از گناهان آغاز 
ایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده، عمل شود 

اثر تزکیه نفس اشاره دارد.به﴾قد افلح من زکاها
)98، صفحۀ 8درس  ین و زندگی دوازدهم،(د

صحیح است.3نه 
پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در لبۀی که بناي خود را بر 

افتد... ش دوزخ فرو می
)99صفحۀ ،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.1نه 
)105و  104هههاي ، صفحه8درس(دین و زندگی دوازدهم،

ححیح است.صح2نه 
ل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مادي آن اسـت کـه   

باشد و درواقع خداوند خیـر و مصـلحت   میآن تر بودن ضرر و گناه
گان را در نظر گرفته است.

)101، صفحۀ 8درس(دین و زندگی دوازدهم،
صحیح است.2نه 
ه   ه   لیـت آن بـود کـه اجـر     خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاهة

سگزاران را به زودي بدهد.
)95صفحۀ ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.3نه 

حج«همچنین با توجه به حدیث ،اندششان ظهور نکردهچون ایش
حضور ایشان در جامعه اثبات می» در میان مردم حضور دارد...

27هاي  صفحه ،9درس (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است.1گزینه  58.

ساز این موضوع اشاره دارد که زمینهبه  ﴾ذلک بان اهللا﴿آیه 
جامعه مردم آن هستند که این آیه بـه علـت غی بدبختی یک

عصر اشاره دارد.
صف ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.2گزینه  59.
موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده؛ ولی عبارت (الف) بـه
مستضعفان اشاره دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمین قرار

،9درس  دگی یازدهم،(دین و زن صف نزن
صحیح است.4گزینه  60.

مراجعه به عالمان دین و عمل بـه احکـام فـردي و اجتمـاعی
دستورات امام زمان و وظیفه پیروي منتظران است و حضـور

حق در ارتباط با ایجاد آمادگی است.
32هاي صفحه ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

اننگگننگگنگ ییسسییسیزباابباابان لگگللییللیلگگلییسسییسسی
صحیح است.2گزینه  61.

در هنگـامرا ترجمه: اولـین چیـزي کـه چشـم و قلـب شـما       
کند، کارهاي خیلـهاي تاریخی مذهبی به خود جلب می مکان
روي دیوارها و گنبدهاست. کاري کاشی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی 9دوازدهم . آزمون  ۀپای      

5

.64 صحیح است. 2گزینه 
جنبشی معروف است که سرعت واکنش با افزایش دما نظریۀ ترجمه: در 

 یابد. فوراً افزایش می
 ) آفتاب4) انرژي   3) حرکتی ـ جنبشی   2) خورشیدي   1

 )73صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.65 صحیح است. 2گزینه 

اي از حقوق است کـه بـه مالکیـت، کنتـرل و      خهترجمه: حقوق آب، شا
 پردازد. برداري از آب به عنوان یک منبع می بهره

 ) درخواست، تقاضا4) تهویه   3) منبع   2) سوخت   1
 )77صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.66 صحیح است. 1گزینه 
درصـد بـرق    70تـر   شـویی پربـازده   هاي ظـرف  ترجمه: بعضی از ماشین

 کنند. هاي قدیمی مصرف می ز مدلکمتري ا
 ) جایگزین کردن4) تبدیل کردن  3) آلوده کردن   2) مصرف کردن  1

 )78صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.67 صحیح است. 4گزینه 

چنین در حال ساخت مواد جدیدي است که امیدوار ترجمه: شرکت هم
 عقب را پر کند.هاي  هاي دندان خوردگی است آنقدر مستحکم باشد که کرم

 ) مواد4) احتماالت   3ها    ) نسل2ها    کننده آوري ) جمع1
 )80صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.68 صحیح است. 4گزینه 
رسـند.   بهتـري مـی   ایـدة کنند، بـه   وقتی دو نفر با یکدیگر همکاري می

 باال است؟ جملۀهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب کدام
 با یک تیر دو نشان زدن )1
 جنس پرواز جنس با هم ) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم2
 نمک شود یا بی ) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می3
 ) دو فکر بهتر از یک فکر است.4

 )84صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس  
 :Clozeترجمۀ 

دیدپـذیر و رایگـان   بهترین انرژي نور خورشید است. نور خورشـید، تج  
است؛ اما جو (زمین) رسیدنِ بخشی از نور خورشـید بـه زمـین را مـانع     

توانستند بدون مقداري نور و  شود. گیاهان و حیوانات روي زمین نمی می
؛ اما اگر تمام نـور و گرمـاي خورشـید بـه     زندگی کنندخورشید  گرماي
گــردد.  ، موجــب هــالك شــدن موجــودات زنــده مــیرســید مــیزمــین 

شـود.   مـی  دمـا  وشبختانه پوشش هواي زمین مـانع تغییـرات فـاحش   خ
 تواند خطرناك باشد. چنین تغییراتی براي موجودات زنده می

.69 صحیح است. 3گزینه 
 ) کار کردن4   زندگی کردن) 3داشتن    ) نگه2) تنفس کردن   1

.70 صحیح است. 2گزینه 
 ) طوفان4   ) باران         3          گرما) 2) ابر              1

.71 صحیح است. 2گزینه 
 ) منعکس کردن3       رسیدن) 2) راهنمایی کردن        1
 ) تولید کردن4

.72 صحیح است. 3گزینه 
 ) ساختار4      دما) 3) ترکیب    2) عزیمت      1

 :1متن ترجمۀ 
هـاي خـود نیازمنـد و وابسـته بـه       کشورهاي صنعتی شده براي بیشتر انـرژي 

تـرین   سنگ) هستند. نفت متداول مدتاً نفت، گاز و زغالهاي فسیلی (ع سوخت
توان به سادگی  باشد که براي حمل آن می ترین منبع انرژي می شده و شناخته

اقدام کرد و فعالً نسبتاً ارزان است. نفت تقریباً نیمی از نیازهاي انرژي آمریکـا و  
کننـدة   تولیـد تـرین   اروپاي غربی را دربردارد. اگر اتحاد جماهیر شوروي بـزرگ 

درصـد از ذخـایر نفتـی جهـان در      60شـود، تقریبـاً    نفت جهان محسوب مـی 
خاورمیانه واقع شده است که یک منطقه چالش برانگیز از لحاظ سیاسـی نیـز   
هست. خطرات وابستگی به خاورمیانه براي تأمین چنین کاالي مهمی کـه در  

ی کـه قطـع و   واضح شد، وقتـ  1973شکوفایی غرب نیز اثرگذار است در سال 
اعراب رخ داد موجب  وسیلۀ بهوقفه تولید نفت، با هدف انگیزشی ـ سیاسی که  

باال رفتن سریع قیمت نفت و بحران نفت شده و تهدیدي براي ثبات اقتصـادي  
سري از  نفت، در یکواردکنندة  جهان شد. در نتیجه کشورهاي غیرکمونیستی

راي کمتر مصرف کردن جلسات اجالس سران موافقت کردند تا ضمن تالش ب
 منابع جایگزین انرژي بپردازند. توسعۀسوخت و نفت به 

.73 صحیح است. 2گزینه 
 شود. یک از موارد زیر به عنوان سوخت فسیلی در نظر گرفته نمی کدام

 سنگ ) زغال4) گاز  3) باد  2) نفت  1
.74 صحیح است. 3گزینه 

زیـرا نفـت    باشـد؟  ترین صورت انرژي (منبع انرژي) می چرا نفت متداول
 ......... است.

 ) قابل حمل و ارزان 3) سیاسی و فرار 2) انگیزشی و سیاسی 1
) تهدید کننده و اقتصادي، با توجه به مطالب موجـود در خـط  دوم و   4

 cheapو  being easy to transportسـوم ایـن مـتن بهتـرین جـواب      
 شود. مشخص می

.75 صحیح است. 4گزینه 
 ؟بهترین عنوان براي متن چیست

) خاورمیانه و نفـت  3) کشورهاي صنعتی شده 2هاي فسیلی  ) سوخت1
 ) بحران انرژي 4

گونه سؤاالت آمده است عنوان باید کلـی و  گونه که در توضیح این همان
بخشی از متن و  3و  1هاي  کل مطالب متن باشد؛ اما گزینه دربرگیرندة

هاي اشـاره   بحرانبسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به  2گزینۀ 
 شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن  شده در قسمت

.76 صحیح است. 4گزینه 
 اولین نتیجه بحران انرژي چیست؟

 ها ) افزایش قیمت4) واردات بیشتر 3) مصرف نفت 2) ثبات اقتصادي 1
هاي مختلف پاسخ داد؛ اما باید  توان به شکل گونه سؤاالت را می البته این

ت با توجه به متن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذهـن شـما.       به این سؤاال
شـود   شـروع مـی   crisis کلمـۀ  بنابراین با توجه به انتهاي مـتن کـه بـا   

 به عنوان پاسخ صحیح رسید. 4 گزینۀتوان به می
 :2متن ترجمۀ 

هزار زبان در دنیا وجود  7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده
اند که تـا سـال    ن زنگ خطر را به صدا درآوردهدارد. بعضی از متخصصی

شـوند. بـا    هـا بـراي همیشـه نـابود مـی      تا از زبان 3000، حداقل 2100
انقراض، تالش فعاالن اجتماعی، معلمان،  آستانۀهاي خیلی زیاد در  زبان

اند تـا   مقامات رسمی دولتی و افراد زیاد دیگري دست به دست هم داده
  این مسئله مهم را حل کنند.

هاي آسان، سخت  آنها، واضح شده است که پاسخ شدة از تجربیات جمع
هر زبـان بایـد در نظـر     پیچیدةشوند. وضعیت منحصر به فرد و  پیدا می

 گرفته شود، اگر یک زبان بخواهد که طعم احیا را تجربه کند.
شود، آنها بـراي   ) توسط مردم جاپوکاي صحبت میTjapukaiکاي (زبان جاپو

در منطقه کوراندا در قسمت شمالی کوینزلنـد اسـترالیا، سـاکن     هزار سال 10
) تالش کردنـد تـا در میـان    westernاند. وقتی که مهاجرینِ مقیم غربی ( بوده
هایشان خط آهن بسازند تا نواحی کالن شهري کنزر و هربوتون را به هم  زمین

دند تا از وصل کنند. مردم جاپوکاي مقاومت کردند. به این خاطر آنها مجبور ش
هایشان رانده شوند و روش زندگی خودشان را ترك کردند و کار زراعت و زمین

تـا   ؛بار انجام دهند. فرهنگ آنها نابود شد و در پی آن زبانشـان کارگري مشقت
 اینکه فقط تعداد کمی از سخنگویان زبان جاپوکاي باقی ماند.

کنند. هاي قدیمی مصرف می ز مدلري ا
) جایگزین کردن4) تبدیل کردن  3) آلوده کردن   2مصرف کردن  

)78صفحۀ ،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

چنین در حال ساخت مواد جدیدي است که امیدوار مه: شرکت هم
عقب را پر کند.هاي  هاي دندان خوردگی  آنقدر مستحکم باشد که کرم

) مواد4) احتماالت   3ها    ) نسل2ها    کننده آوري جمع
)80صفحۀ ،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
رسـند.   بهتـري مـی   ایـدة کنند، بـه   ی دو نفر با یکدیگر همکاري می

باال است؟ جملۀهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب م
ا یک تیر دو نشان زدن

جنس پرواز جنس با هم کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم
نمک شود یا بی شپز که دو تا شد، آش یا شور می

دو فکر بهتر از یک فکر است.
)84صفحۀ ،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

:Clozeمۀ 
ج ج دیدپـذیر و رایگـان   رین انرژي نور خورشید است. نور خورشـید، تج

ت؛ اما جو (زمین) رسیدنِ بخشی از نور خورشـید بـه زمـین را مـانع     
توانستند بدون مقداري نور و شود. گیاهان و حیوانات روي زمین نمی

؛ اما اگر تمام نـور و گرمـاي خورشـید بـه     زندگی کنندخورشید ي
گــردد. ، موجــب هــالك شــدن موجــودات زنــده مــیرســیدمــین 

شـود.  مـی دمـا شبختانه پوشش هواي زمین مـانع تغییـرات فـاحش   
تواند خطرناك باشد.ن تغییراتی براي موجودات زنده می

صحیح است.3نه 

صحیح است.3گزینه  74.
باشـد؟  ترین صورت انرژي (منبع انرژي) می چرا نفت متداول

......... است.
) قابل حمل و ارزان3) سیاسی و فرار 2) انگیزشی و سیاسی 1
) تهدید کننده و اقتصادي، با توجه به مطالب موجـود در خ4

being easy to transportسـوم ایـن مـتن بهتـرین جـواب      

شود.مشخص می
صحیح است.4گزینه  75.

؟بهترین عنوان براي متن چیست
خاورمی3) کشورهاي صنعتی شده 2هاي فسیلی  ) سوخت1 (
) بحران انرژي4

گونه سؤاالت آمده است عنوان باگونه که در توضیح اینهمان
بخشی3و  1هاي  کل مطالب متن باشد؛ اما گزینهدربرگیرندة

ه بحرانبسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به 2گزینۀ 
شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن شده در قسمت

صحیح است.4گزینه  76.
اولین نتیجه بحران انرژي چیست؟

) افزایش4) واردات بیشتر 3) مصرف نفت 2) ثبات اقتصادي 1
هاي مختلف پاسخ د توان به شکل نگونه سؤاالت را میالبته این

ت با توجه به متن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذبه این سؤاال
شـروعcrisisکلمـۀ  بنابراین با توجه به انتهاي مـتن کـه بـا   

به عنوان پاسخ صحیح رسید.4گزینۀتوان به می
:2متن ترجمۀ 

هزار زبان در 7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده
اند کهیین زنگ خطر را به صدا درآوردهدارد. بعضی از متخصصی

ا3اقل21 ا اتا ن ش ا ا
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.77 صحیح است. 2گزینه 
 تواند نابود شود. می بر اساس متن در این قرن چند زبان 

.78 صحیح است. 3گزینه 
 احیاي زبان وجود ندارد؟مسئلۀ اي براي  چرا هیچ پاسخ ساده

 هاي زیادي وجود دارد. ) ایده1
 ) به تعداد کافی معلم زبان وجود ندارد.2
 ) یک مشکل پیچیده است و براي هر زبان متفاوت است.3
 .) بیش از حد گران هست تا یک زبان را زنده کنیم4

.79 صحیح است. 4گزینه 
 کند به ........ ه است، اشاره میکه در متن زیر آن خط کشیده شد» they«کلمه 

 ) نیروهایی که زبان را احیا کند3) نواحی شهري  2) ساکنین غربی   1
 ) مردم جاپوکاي 4

.80 صحیح است. 4گزینه 
 خواستند؟ چرا ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

 خواستند کار کشاورزي کنند. ) آنها می1
 آهن مدرسه بسازند. خواستند تا براي کارگران راه ) آنها می2
 آهن بسازند. خواستند یک پارك ملی کنار راه ) آنها می3
 آهن بسازند. خواستند یک راه ) آنها می4
 
 شناسی زمین

.81 صحیح است. 2گزینه 
 باشد. می که حاصل تنش کششی موردنظر گسل نرمال یا عادي استپدیدة 

 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.82 صحیح است. 1گزینه 

اگر تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر گردد، ما شاهد شکستگی هستیم؛ 
این است که نشانۀ خوردگی را داریم که  ما هنوز چین 1پدیدة ولی در  

 تنش از حد مقاومت سنگ کمتر است.
 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

.83 صحیح است. 2گزینه 
 ها سست و ضعیف هستند و براي پی سازه مناسب نیستند. ستشی

 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.84 صحیح است. 2گزینه 
بندي، درجه خمیري بـودن   ها، بر مبناي دانه بندي مهندسی خاك طبقه

 شود. و مقدار مواد آلی آنها انجام می
 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

.85 صحیح است. 1گزینه 
 یز دانه به میزان رطوبت آنها بستگی دارد.هاي ر پایداري خاك

 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.86 صحیح است. 4گزینه 

 
 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین 

.87 صحیح است. 3گزینه 
 باشند. هاي اساسی و فرعی می عناصر منگنز، تیتانیوم و فسفر از کانی

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.88 صحیح است. 3گزینه 

As آرسنیک Cd کادمیم 
Ag نقره Hg جیوه 

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.89 صحیح است. 1گزینه 

هاي پوستی و سخت شدن و شاخی شدن کف  آرسنیک باعث ایجاد لکه
 شود. دست و پا، دیابت و سرطان پوست می

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.90 صحیح است. 2گزینه 

هــاي  باشــد کــه در کانســنگ زا مــی کــادمیم عنصــري ســمی و ســرطان
 شود. سولفیدي یافت می

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
 
  ریاضی

.91 صحیح است. 1گزینه 
 آوري اعداد و ارقام است. اولین مرحله در علم آمار جمع

 باشند. ها صحیح هستند و برگرفته از متن کتاب می سایر گزینه
.92 صحیح است. 3گزینه 

 ها کیفی ترتیبی هستند. گروه خونی کیفی اسمی است و سایر گزینه
.93 صحیح است. 1گزینه 

 کنیم: انه را پیدا میکنیم و می ها را مرتب می اول داده
/4 2 ،/3 2 ،/3 1 ،/2 2 ،/2 1/و  1 4 

 سوم و چهارم است:دادة میانه برابر میانگین 
/ / /

/Q2
2 2 3 1 5 3 2 652 2 

کنیم: حاال میانگین را پیدا می

/ / / / / /x
1 2 2 3 3 4 0 4 01 0 2 01 0 2 0 2

6
1 2

اه حیحص عمج اهراشعا عمج

 
/

/ / /
1 215 2 5 02 2 76 6 

/دست آمده برابر است با:  اختالف اعداد به / /2 7 2 65 005 
.94 صحیح است. 4گزینه 

 عبارتند از: 5اعداد سه رقمی مضرب 
, , ,..., 995 100100105 110 995 1 1805

دادعت
 

وسطی یعنی میانگین دادة انه برابر میانگین دو داده داریم می 180وقتی 
 اُم است. 91و  90دادة 

.95 صحیح است. 1گزینه 
x ... x

x ... x1 20
1 2015 30020 

xفرض کنید نمرات  x x1 2 x4کنیم و  را حذف می 3 را هم  13
 تبدیل کنیم: 15به 

x x ... x x ... x x1 5 20 5 20 13 13 300 15 302 3 
 بوده است. 16جدید برابر میانگین 

x
x x x1

1 1 1
302 3 16 302 3 272 3 30 1017 

 اند. بوده 10پس نمرات حذف شده برابر 
 

صحیح است.4نه 
خواستند؟  ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

خواستند کار کشاورزي کنند. نها می
آهن مدرسه بسازند.خواستند تا براي کارگران راه نها می
آهن بسازند. خواستند یک پارك ملی کنار راه نها می
آهن بسازند. خواستند یک راه نها می

سیسسییسی
صحیح است.2نه 
باشد. میکه حاصل تنش کششیموردنظر گسل نرمال یا عادي استة 

)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است.1نه 

تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر گردد، ما شاهد شکستگی هستیم؛ 
این است که نشانۀخوردگی را داریم که  ما هنوز چین 1پدیدة در  

ش از حد مقاومت سنگ کمتر است.
)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.2نه 
ها سست و ضعیف هستند و براي پی سازه مناسب نیستند.ست

)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است.2نه 
بندي، درجه خمیري بـودن  ها، بر مبناي دانهبندي مهندسی خاكه

شود. دار مواد آلی آنها انجام می
)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

ا1

ح
  باشــد کــه در کانس زا مــیکــادمیم عنصــري ســمی و ســرطان

شود. سولفیدي یافت می
شناسی یازدهم (زمین

ریاییاایاضضیضضیضی
صحیح است.1گزینه  91.

آوري اعداد و ارقام است.اولین مرحله در علم آمار جمع
باشندها صحیح هستند و برگرفته از متن کتاب می سایر گزینه

صحیح است.3گزینه  92.
ها کیفی ترتیبی هگروه خونی کیفی اسمی است و سایر گزینه

صحیح است.1گزینه  93.
کنیم: انه را پیدا میکنیم و می ها را مرتب می اول داده یی

/4 2/ ،/3 2/ ،/3 1/ ،/2 2//،
سوم و چهارم است:دادة میانه برابر میانگین 

/ /
/

3 1 5 3/ // 2 65/2 2
کنیم: حاال میانگین را پیدا می

/ / / / / /2 3 3 4 0 4 01 0 2 01 0 2 0 2/ / / / / // / / / // / / / // / / // / / /
6

2 3 3 4 4 1 2 1 2 2
هحج ه حیحص عمج ااشا اهراشعا عمج

/ / /
2 2 5 02 2 7/ / // ///6

/دست آمده برابر است با:  اختالف اعداد به / /2 7 2 65 005/ / /////

صحیح است.4گزینه  94.
عبارتند از: 5اعداد سه رقمی مضرب 
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.96 صحیح است. 4گزینه 
 ها همیشه صفر است. یعنی: مجموع اختالف از میانگین داده

x ( ) ( ) x x1 0 3 6 8 0 8 
 ترین داده است: ترین و بزرگ تغییرات برابر تفاضل کوچکدامنۀ 

R ( )6 8 14 
صحیح است.2گزینه  97.

هـا را   تـوانیم داده  هـا مـی   چـارك داده داشته باشـیم بـه کمـک     25اگر 
 بندي کنیم. صورت زیر تقسیم به

Q Q Q

x ...x x ...x x x ...x x ...x

1 2 3

1 6 7 12 13 14 19 20 25x ...x x ...x x x ...x x ...x1 6 7 12 13 14 19 20 25...x x ...x x x ...x x ...x...x x ...x x x ...x x

لوا هتسد مود هتسد موس هتسد  مراهچ هتسد
/

Q26 4 6 8 6 10 6 12 8  میانگین کل5425
/ /( ) Q Q2 26 34 25 8 54 204 213 5 

/ /Q2 213 5 204 9 5 
.98 است.صحیح  3گزینه 

بدهند، واریانس  dحسابی با قدرنسبت دنبالۀ آماري تشکیل دادة  nاگر 

nآنها برابر  d
22 21
 شود. می 12

/( )
22 26 1 35 1053 9 26 2512 12 4 

 باال استفاده کنید.رابطۀ البته براي حل سؤال لزوماً نباید از 
.99 صحیح است. 2گزینه 

ها میانگین  به داده 16و  12، 11هاي  توجه کنید که با اضافه شدن داده
است. چون  13کند. چرا که میانگین این سه داده هم برابر  تغییري نمی

شـود.   می 9بود، یعنی واریانس آنها  3هاي اولیه برابر  انحراف معیار داده
 پس داریم:

(x ) ... (x )
(x ) ... (x )

2 2
2 21 8

1 8
13 139 13 13 728 

 جدید داریم:دادة  یازدهدر 
دجدی

2 

(x ) ... (x ) ( ) ( ) ( )

72
2 2 2 2 2

1 813 13 11 13 12 13 16 13
11 

/~72 4 1 9 86 7 811 11 

.100 صحیح است. 4گزینه 
nxفرض کنید  ,..., x1 ها باشـد. در ایـن صـورت     طول اضالع این مربع

x  خواهد بود. 9
CV

x
22 2 9 6 363 3 

ix
(x)

n

2
2 236 ( )

n
(x)

 اه تحاسم نیگنایم
(x) ( )2 236 36 9 36 81  ها میانگین مساحت117

.101 صحیح است. 2گزینه 
هـاي جدیـد    هـا دو واحـد کـم کنـیم، یعنـی داده      برابر هر یک از داده 2اگر از 

x2صورت  به  کنیم: خواهند بود. میانگین و واریانس جدید را حساب می 2
x ( )2 2 2 8 2  xجدید14

64 )جدید8 )24 416 جدید64
2 

CV : ~
x

8 4 4 100 5714 7 7
دیدج
دیدج

دیدج دصرد

 

.102 صحیح است. 1گزینه 
: CV :امین        17 CV

x
5 1
15  محمد3

وقتی دقت محمد از امین بیشـتر اسـت، یعنـی بایـد ضـریب تغییـرات       
 کمتري داشته باشد:

/~21 17 289 32117 3 3 9 
32/اي را انتخاب کنیم که از  پس باید گزینه  بیشتر باشد. 1

.103 صحیح است. 3گزینه 
f(x)تابع دامنۀ  x x x2  برابر[ , است. نقاطی از دامنه را  0(

 خواهیم که مشتق تابع در آن نقاط منفی یا صفر باشد.می

f (x) (x x ) x x x x x( x )
3 12 2 23 3 32 2 2 02 2 4 

x x x3 3 904 4 16 

]فاصلۀ بنابراین تابع در  ,  اکیداً نزولی است. 9016[
 باشد.طور کل راحت  این هم از نمودار تابع تا خیالتان به

A
/0 5

1 /1 5

9
16/0 5

1

 
.104 صحیح است. 3گزینه 
1ماکزیمم نسبی تابع برابر نقطۀ عرض 

گیـري از تـابع    است. با مشـتق  4
 کنیم: طول آن را پیدا می

(x a) x (x) a xxf (x) f (x)
x a (x a) (x a)

2 2
2 2 2 2 2

1 2 0 

x a 
xآن برابر  طول ماکزیمم نسبی تابع با توجه به نمودار a شود.  می

fحاال  ( a)  1را برابر
 دهیم: قرار می 4

a af( a) a
a a a a

1 1 1 42 4 2 

.105 صحیح است. 3گزینه 
باید مشتق را تعیین عالمت کنیم.

x x( x ) ( x)
x x xf(x) f (x)

x ( x ) ( x )

3
2 23 33

2 2

1 2 1 62 1 2
3 3

2 1 2 1 2 1
 

x

x ( x )2 23
1 4

3 2 1
 

 کنیم: حاال مشتق را تعیین عالمت می

max

x

f
f

1 102 4

max 
xتابع در  1

، ماکزیمم دارد.4
 نمودار این تابع این شکلی است:

/
Q26 4 6 8 6 1 6 12 8 میانگین کل54/25

/( ) Q Q2 2/6 34 25 8 54 204 213 5//( ) Q Q6 34( ) Q /( ) Q Q2 //

/ /QQ2 213 5 204 9 5/ //

است.صحیح 3نه 
nحسابی با قدرنسبت دنبالۀ آماري تشکیل دادةd بدهند، واریانس

nبرابر  d
22 2n dd
2 1
شود. می12

/( )(
22 6 1((6 1 35 1052 2( ))
2

9 26 25//)( )( 35 105)( )( 2)(12 12 4( )

باال استفاده کنید.رابطۀ  براي حل سؤال لزوماً نباید از 
است.2نه  صحیح

ها میانگین  به داده 16و 12، 11هاي ه کنید که با اضافه شدن داده
است. چون  13 کند. چرا که میانگین این سه داده هم برابر ري نمی

شـود.   می9بود، یعنی واریانس آنها  3هاي اولیه برابر اف معیار داده
داریم:

(x ) ... (x )
(x ) ... (x

) ... (x) (x
(x ) ... (x) ... (x

2 2( )) ( 2 ((1 8) ... (x) ... (x) ... (x) ...
1 8) () ... (x) ... (x...) ... (x

))))9 )8
جدید داریم:دادة ازده

دجدی
2

(x ) ... (x ) ( ) ( ) () ... (x) . (x2))) 2 2 2)1 8) ... (x) ... (x) ... (x.) ) ( ) ( ) () ( ) () ( ) ( ) (( ) ( ) () ( ) ( ) (
11

72
2 2

/~72 4 1 9 86 7 8/11 11
صحیح است.4نه 

کنید xض xمربع این اضالع ورتطول ص ن ای در د باش ها

x x ) x x x x x( x )x x ) x x x x x( x )(x x x xx x x xx x x xx xx x x x 02 2 4
x xx3 3 9x xxx4 4 16

]فاصلۀ بنابراین تابع در  , ]9[ اکیداً نزولی است.16
باشد.طور کل راحت  این هم از نمودار تابع تا خیالتان به

/0 5/
1 /1 5/

9
16

صحیح است.3گزینه  104.
1ماکزیمم نسبی تابع برابر نقطۀ عرض 

گیـر است. با مشـتق  4
کنیم: طول آن را پیدا می

(x a) x (x) a xx f (x)
a (x a) (x a)

(x f (x)
2 2

2 2 2 2 2) ( )) (

1(x a) xa) 0

a

xآن برابر  طول ماکزیمم نسبی تابع با توجه به نمودار a

fحاال  ( a)  1را برابر
دهیم: قرار می 4

aa
a a a

aa a1 1 1 42 4 2aa a

نه ت3گز ا صح 1 5
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1
2

1
4

 
.106 صحیح است. 2گزینه 

x x x
f(x) x | x |

x x x

4 3
3

4 3
11
1

 

x x x
f (x)

x x x

3 2

3 2
4 3 1

4 3 1
 

 کنیم. را تعیین عالمت میحاال مشتق 

x x3 2

30 14
4 3

x x3 24 3
f
f max min

x ( x )2 4 3

 
 نمودار تابع به شکل مقابل است:

3ماکزیمم برابر نقطۀ طول 
 شود: می 4

3
4

1

 
.107 صحیح است. 3گزینه 

پذیر نیسـت و نقـاط بحرانـی دارد.     هاي زیر رادیکال تابع مشتق در ریشه
xپس  xو  0  بحرانی هستند. 1

x ( x )x xf (x) x x f (x)
(x x ) (x x )

23 23
3 2 2 3 2 23 3

3 23 2
3 3

 

xدر  2
بحرانی است.نقطۀ شود و  هم که مشتق صفر می 3

xپس نقاط بحرانی تابع  0 ،x xو  1 2
 هستند. 3

 این  هم از نمودار این تابع:

2
30

1

 

.108 صحیح است. 1گزینه 

x1 0
x2

x3 x4 x5

 
 توان جدول زیر را رسم کرد: با توجه به نمودار می

x x x x x x

f
f min max min max

1 2 3 4 50

min max min max

 
مینیمم  x3و  x1ماکزیمم و در نقاط x2و  x5بنابراین تابع در نقاط 

 نسبی دارد.

.109 صحیح است. 4گزینه 
Aنقطۀ اول از همه  ( , )2  تابع صدق کند.ضابطۀ باید در  1

bf(x) ax
x

2 
bf( ) a ( ) a b2 1 4 1 8 22 

xبه عالوه مشتق تابع در   باید صفر باشد. 2
xb bf (x) ax a a b

x

2
22 4 0 164 

aجایگذاري  b16  اول داریم:رابطۀ در 
b ba b b b3 48 2 2 22 2 3 

.110 صحیح است. 1گزینه 
 صورت مقابل است. به 1گزینۀ نمودار تابع در 

 حیح ناپیوسته و مشتق ناپذیر است.تابع در تمام نقاط ص
 پذیر است. پس این نقاط بحرانی هستند ولی در سایر نقاط مشتق

 
 ها: بررسی سایر گزینه

f(x)) در تابع 2 [x در نقاطی کـه عبـارت داخـل جـزء صـحیح،       2[
است. البته به جـز   شود، تابع ناپیوسته و مشتق ناپذیر عددي صحیح می

x ، به عالوه در سایر نقاط تابع ثابت خواهد بـود و مشـتق در آنهـا    0
 صفر است.

پس این نقاط هم بحرانی هستند. بنـابراین تمـام نقـاط دامنـه بحرانـی      
 شوند. محسوب می

x) تابع در 3 بحرانی اسـت. در   ناپیوسته و مشتق ناپذیر است  0
 بحرانی است. شود  سایر نقاط ثابت است و مشتق صفر می

 کنیم: تابع را ساده میضابطۀ ) 4
cos x sin x ( sin x) sin x2 2 22 2 1 2 2 1 

 شوند. چون تابع ثابت است، پس تمام نقاط آن بحرانی محسوب می
صـفحۀ  آمـوز در   ات کتاب درسی از دانـش این تست را منطبق بر انتظار

 تألیف کردیم. 7شمارة تمرین  112

x x x 1

f (x)
3 2

3 2
4 3 1x x x3 2

4 3 1x x x3 2

کنیم. را تعیین عالمت می مشتق 

x3 2

30 13
4

4 3x3

x3 24 3x3

f
f max min

x (x (2

دار تابع به شکل مقابل است:

3ماکزیمم برابر نقطۀل 
شود: می4

3
4

1

صحیح است.3نه 
پذیر نیسـت و نقـاط بحرانـی دارد.    هاي زیر رادیکال تابع مشتقیشه

x xو 0 بحرانی هستند. 1

3وx1ماکزیمم و در نقاط x2و x5بنابراین تابع در نقاط 

نسبی دارد.

صحیح است.4گزینه  109.
Aنقطۀ اول از همه  ( , ), تابع صدق کند.ضابطۀ باید در  )(

bx
x

x2

ba( ) b1 8 2ba( )( bba( )( a b2
xبه عالوه مشتق تابع در  باید صفر باشد. 2

b bxax a b
x

ab xax 2 4 0 16bba 4
aجایگذاري  b16 اول داریم:رابطۀ در

b bb b 4b bb2 2 2b bb bb
2 2 3

صحیح است.1گزینه  110.
صورت مقابل است.به1گزینۀ نمودار تابع در 

صصحیح ناپیوسته و مشتق ناپذیر است.تابع در تمام نقاط ص
پذیر اسپس این نقاط بحرانی هستند ولی در سایر نقاط مشتق

ها:بررسی سایر گزینه
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.111 صحیح است. 1گزینه 
|اگر  x | tanx3باشد آنگاه  3  کند. تغییر می 3

3

3

tan

 
cosدانیم  از طرفی می x cos x22 1 |اسـت کـه وقتـی     2 x | 3 

]فاصلۀ باشد، در  , ]0 کند. با این حساب ماکزیمم مطلق تابع  تغییر می 2
 شود. می 3و مینیمم مطلق آن برابر  2برابر 

.112 صحیح است. 1گزینه 
شـده  کتـاب دوازدهـم تـألیف     112صـفحۀ   5این تست عیناً از تمرین 

f(x)پیوستۀ برد تابع . است x x3 2 بـین مقـادیر مـاکزیمم و    5
 کنیم: گیرد. نقاط بحرانی را پیدا می مینیمم مطلق آن قرار می

f بحرانی ندارد و اکیداً صعودي است.نقطۀ تابع  (x) x23 2 0 
fکمترین مقدار تابع برابر  ( fار آن برابر و بیشترین مقد 2( (  شود. می 1(

f ( ) ( ) ( )32 2 2 2 5 8 4 5 17 

ff ( ) ( ) R [ , ]31 1 2 1 5 2 17 2 
.113 صحیح است. 3گزینه 

کتاب درسی رسم شده اسـت.   105صفحۀ نمودار مربوط به این تابع در 
xمطابق شکل تابع در   لق ندارد.ماکزیمم نسبی دارد ولی ماکزیمم مط 0

01234567 1 2 43

1
2
3
4

1

2

A

B

C

D
E

 
.114 صحیح است. 3گزینه 

y) چون برد تابع 1 log x   اسـت، پـس تـابع مـاکزیمم و      برابـر
 مینیمم مطلق ندارد.

xy) نمــودار 2 )ایــم. بــرد تــابع  را رســم کــرده 2 , اســت و  0(
 ماکزیمم و مینیمم مطلق ندارد.

1

xy 2
 

y) نمودار مربوط بـه تـابع   3 | x |1 گویـد کـه بـرد     بـه مـا مـی    1
( ,  است و تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق ندارد. 1[

xماکزیمم مطلق در   است. 1دهد و برابر  رخ می 1

1

1
2

y

x

 
4 ( y sin x cosx ( cos x) cosx2 22 1 2 

cos x cosx2 2 1 
cosxاگر  t   فرض کنید با توجه به اینکـهt1 اسـت، پـس    1

fتــابع  (t) t t2 2 زیمم و میــنمم مطلــق دارد. بــه حتمــاً مــاک 1
 توانید خودتان مقادیر آنها را پیدا کنید. عنوان تمرین می

.115 صحیح است. 1گزینه 
 کنیم: مشتق تابع را تعیین عالمت می

x (x ) (x ) x ( x )x xxy y
x (x ) (x ) (x )

2 3 23 23
2 2 2

3 1 1 2 32 3
1 1 1 1

 

xمشتق در   شود. حذف می 2گزینۀ برابر صفر است. پس  0
x

f
f

30 1 2

 
xثانیاً با توجه به جدول تابع اطراف  اکیداً نزولـی اسـت و در ایـن     0

شوند  ) هم حذف می4) و (3هاي ( نقطه اکسترمم نسبی نداریم و گزینه
 ) جواب خواهد بود.1(گزینۀ و 

 
 شناسی زیست

.116 صحیح است. 2گزینه 
، پیرووات است کـه از  دار بدون فسفات قندکافت ترکیب کربن مرحلۀدر 

 فسفاته ایجاد شده است. دویک ترکیب 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) براي تبدیل قند فسفاته به ترکیب دو فسفاته صادق نیست.1
 گردد. تولید میNADHمصرف و NAD) در قندکافت4و  3

 )66 صفحۀ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.117 صحیح است. 3گزینه 

 بنیـان دهـد و بـه    اکسید از دست مـی  دي  پیرووات در راکیزه یک کربن
آزاد شـده در طـی تـنفس     CO2شود. ایـن نخسـتین   استیل تبدیل می

آنزیمی که اکسـایش پیـرووات را انجـام     مجموعۀاي هوازي است.  یاخته
 .دهد در غشاي درونی راکیزه قرار دارد می

 )68 صفحۀ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.118 صحیح است. 4گزینه 
اي،  و نیز واکنش تنفس یاختـه  2اند. با توجه به شکل  موارد صحیحهمۀ 

 دهد. موارد ذکر شده رخ میهمۀ تولید آب در 
 )70تا  66هاي  هصفح، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.119 صحیح است. 3گزینه 
طور  کی است که در طی آن پیرووات بهمنظور سؤال فرایند تخمیر الکتی

را دریافـت کـرده و بـه     NADHهاي مولکول پرانرژي  مستقیم الکترون
هاي پر انـرژي سـه    شود. در این تنفس تولید مولکول الکتات تبدیل می

مربـوط بـه    1گزینۀ گیرد.  ) در غیاب اکسیژن صورت میATP(فسفاته
مربوط به  4گزینۀ لی و مربوط به تخمیر الک 2گزینۀ اکسایش پیرووات، 

 کربس است.چرخۀ ورود پیرووات به راکیزه در تنفس هوازي و 
 )74و  73، 69، 68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

]فاصلۀ د، در  , کند. با این حساب ماکزیمم مطلق تابع تغییر می ,,[
شود. می3و مینیمم مطلق آن برابر 2 

صحیح است.1نه 
شـده  کتـاب دوازدهـم تـألیف    112صـفحۀ  5تست عیناً از تمرین 

f(x)پیوستۀ برد تابع . ت x xxx3 5xxxبـین مقـادیر مـاکزیمم و
کنیم: گیرد. نقاط بحرانی را پیدا میمم مطلق آن قرار می

fبحرانی ندارد و اکیداً صعودي است.نقطۀ (x) x( 2 2 0xxxx2

fرین مقدار تابع برابر  ( fار آن برابر و بیشترین مقد ((( ( شود. می(
f ( ) ( ) ( )3 5 8 4 5 17) ( ) ( )) ( ) ( )) ( ) ( )( ) () ( ) (

ff ( ) ( ) R [ , ]f
3) ( ) R [ ,( ) ( ) R [ ,f( ) R [ ,[( ) ,f

صحیح است.3نه 
کتاب درسی رسم شده اسـت.  105صفحۀ دار مربوط به این تابع در 

xق شکل تابع در  ططلق ندارد.ماکزیمم نسبی دارد ولی ماکزیمم مط0

01234567 1 2 4433

11
22
33
44

11

2

A

BB

C

DD
E

است.3نه صحیح

کنیم: مشتق تابع را تعیین عالمت می
x (x ) (x ) x ( x )xy

(x ) (x ) (x )
y

2 3 23 2
2 2) 2

3x (x )))) xx )2 3x3

) (x) (x) (x)
xمشتق در  شودحذف می 2گزینۀ برابر صفر است. پس 0

30 1 2

xثانیاً با توجه به جدول تابع اطراف  اکیداً نزولـی اسـت0
) هم حذف4) و (3هاي ( نقطه اکسترمم نسبی نداریم و گزینه

) جواب خواهد بود.1(گزینۀ و

ششننششنشنناانناناسییسسییسیزیسسییسسیستسستست
صحیح است.2گزینه  116.

، پیرووات اسدار بدون فسفاتقندکافت ترکیب کربنمرحلۀدر
فسفاته ایجاد شده است.دویک ترکیب 

ها:بررسی سایر گزینه
) براي تبدیل قند فسفاته به ترکیب دو فسفاته صادق نیست1
گردتولید میNADHمصرف و NAD) در قندکافت4و 3

ص،5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.3گزینه  117.

دهـد و اکسید از دست مـی دي  پیرووات در راکیزه یک کربن
آزاد شـده در طـCO2شود. ایـن نخسـتین  استیل تبدیل می

آنزیمی که اکسـایش پیـروواتمجموعۀاي هوازي است. یاخته
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.120 صحیح است. 1گزینه 
هـاي بنیـادي    هـاي موجـود در خـون کـه از تقسـیم یاختـه       تمامی یاخته

هـاي سـفید    هـاي قرمـز، گویچـه    شوند شـامل گویچـه   میلوئیدي ایجاد می
باشند که همگـی   دار (ائوزینوفیل، بازوفیل و نوتروفیل) و مونوسیت می دانه

را در طـی قنـدکافت دارنـد؛ امـا تولیـد      NADHتوانایی تولید پیرووات و 
FADH2  و استیل کوآنزیمA  که مربوط به ورود پیرووات به میتوکندري
 یرا فاقد میتوکندري است.شود، ز قرمز دیده نمیگویچۀ است در 

 )82و  80هاي  صفحه، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
 )73و  68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.121 صحیح است. 2گزینه 
تولید الکتیک اسید در هنگام کاهش اکسـیژن و در طـی فراینـد تخمیـر     

 CO2دهـد. کـاهش اکسـیژن منجـر بـه کـاهش تولیـد        الکتیکی رخ می
کربنات در خون  خود منجر به کاهش تولید بینوبۀ گردد که این امر به  می
 ها:بررسی سایر گزینه             شود. می
کربنیــک اســید  A CO2اســتیل کــوآنزیم  )1

H 
3(CO2 ــوازي ــد  در مســیر ه ــرة در  ATP تولی ــال زنجی انتق

 الکترون  
یـون   کربنیک اسـید   CO2تولید O2مصرف)4
 کربنات بی

 )53صفحۀ ، 3شناسی دهم، فصل  (زیست
 )74و  73هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.122 صحیح است. 1گزینه 
شـود کـه بـا     گلیکولیز، گلوکز به قند دو فسفاته تبدیل میمرحلۀ در اولین 
هـاي   ر طی واکـنش که د همراه است. درحالی ADPو تولید  ATPمصرف 
 ADPشـود. در اکسـایش پیـرووات نیـز      مصرف مـی  ADPکربس چرخۀ 

 گردد. تولید نمی
 )69تا  66هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 

.123 صحیح است. 2گزینه 
قنـد کافـت،   مرحلـۀ  هاي موجـود در   ها شامل آنزیم اي از پروتئین مجموعه
کــربس، چرخــۀ اي هــ وات، آنــزیموهــاي مربــوط بــه اکســایش پیــر آنــزیم

سـازندة  پروتئینـی آنـزیم   مجموعـۀ  انتقال الکترون و زنجیرة هاي  پروتئین
ATP ها حـداقل  این پروتئینهمۀ در فرایند تنفس هوازي نقش دارند که

در ساختار دوم خود داراي الگوهـایی از پیونـد هیـدورژنی هسـتند. سـایر      
 آنها صادق نیست.همۀ موارد براي 

 )72تا  66، 17هاي  صفحه، 5و  1هاي  فصل شناسی دوازدهم، (زیست
.124 صحیح است. 2گزینه 
(بـا اسـتفاده از انـرژي     به فضاي بین دو غشـا  Hکنندة پمپهاي  پروتئین
ساز  ATP) و آنزیم FADH2و  NADHهاي پرانرژي  هاي مولکول الکترون

بـه بسـتره)،    از فضاي بین دو غشا Hهاي یون(با استفاده از انرژي انتشار 
هایی هستند که در غشاي درونی راکیزه براي فعالیت انرژي صـرف   پروتئین

 ATPها به ساخته شدن اکسایشـی   کنند، فعالیت هر دوي این پروتئین می
بـراي   4 گزینـۀ سـاز و  ATPبـراي آنـزیم    3و  1هاي  شود. گزینه منجر می

 به فضاي بین دو غشا صادق نیست. Hکنندة پمپهاي  وتئینپر
 )71و  70هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.125 صحیح است. 4گزینه 
ــکل   ــه ش ــه ب ــا توج ــاي  ب ــفحه 9و  8ه ــاي  در ص ــاب  71و  70ه کت

 سـه در فعال شدن  NADHو Hهاي شناسی دوازدهم، الکترون زیست
پمـپ پروتـونی    دودر فعال شدن  FADH2هاي پمپ پروتون و الکترون

 دخالت دارند.
 )71و  70هاي  هصفح، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.126 صحیح است. 1گزینه 
         نادرست است.» الف«تنها مورد 

 بررسی موارد:
ه هسـتند و احتمـال تشـکیل    هـا ترکیبـات پاداکسـند    الف) آنتوسـیانین 

 دهند. هاي آزاد را افزایش نمی رادیکال
شـود   اگر با افزایش یون اکسید همراه گردد، باعث مـی  Hب) کاهش

صـورت رادیکـال    هاي اکسید در تشکیل مولکول آب وارد نشده و به یون
 آزاد درآیند.

هاي معیوب  پروتئینمعنا جهشی است که به ساخته شدن  ج) جهش بی
کـه جهـش    انجامد، درحـالی  با ایجاد رمز پایان پیش از جایگاه اصلی می

هاي معیـوب   گیري پروتئین کامل همراه است. پروتئین خاموش با شکل
 هاي آزاد، عملکرد مناسبی ندارند. راکیزه در مبارزه با رادیکال

را مهـار و  O2هـا بـه   د) سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکتـرون 
شود، پس غیرمستقیم در فعالیت آنزیم  الکترون می  زنجیرةباعث توقف 

ATP کند. ساز اختالل ایجاد می 
 )76و  75، 49هاي  هصفح، 5و  4هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.127 صحیح است. 2گزینه 
 ست.صادق نی NADH) براي 1               ها: بررسی سایر گزینه

 ) براي بنیان استیل صادق نیست.4       صادق نیست. FAD) براي 3
 )70تا  66هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.128 صحیح است. 1گزینه 
هـاي   هاي موجود در مـواد غـذایی گـاو، بـاکتري     کربوهیدارتتجزیۀ در 

آنـزیم آمـیالز در بـدن جـانور      کنندة ترشحهاي  ساکن معده و نیز یاخته
 در سطح پیش ماده را دارند. ATPش دارند که همگی توانایی تولید نق

 سلولز صادق نیست.کنندة  تجزیههاي  سایر موارد براي باکتري
 )46ۀ  صفح، 2  شناسی دهم، فصل (زیست

 )65و  64هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.129 صحیح است. 1گزینه 

 گیاهی است. یاختۀ شکل، مربوط به یک 
Aسته، : هB  ،میتوکندري یا راکیـزه :C    ،سیتوپالسـم یـا میـان یاختـه : 
 Dهـاي گیـاهی نیـز     ه است. از آنجا که یاختـه : کلروپالست یا سبزدیس

توانایی تخمیر دارنـد، ازجملـه تخمیـر الکلـی، پـس در میتوکنـدري و       
 را داشت.CO2توان انتظار تولید سیتوپالسم می

)74و 73، 69، 68، 31هاي  صفحه، 5و  2هاي   ازدهم، فصلشناسی دو (زیست
.130 صحیح است. 4گزینه 

دقت کنید پاسخ به این سؤال براساس رد گزینه باید صـورت گیـرد. در   
کربنـی در   6کتاب درسی عنوان شده اسـت از اکسـایش هـر مولکـول     

در  ATPو NADH ،FADH2هـاي   کربس مولکولچرخۀ هاي  واکنش
 3و  1هـاي   شـوند. پـس گزینـه    میتشکیل چرخۀ هاي متفاوتی از  محل
نیـز   2گزینـۀ  ، 69صـفحۀ  ، 7توانند پاسخ باشند و با توجه به شکل  نمی

 است. 4گزینۀ مانده،  باقیگزینۀ قطعاً پاسخ نیست، پس تنها 
 )69صفحۀ ، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

CO2دهـد. کـاهش اکسـیژن منجـر بـه کـاهش تولیـد      یکی رخ می

کربنات در خون خود منجر به کاهش تولید بینوبۀگردد که این امر به 
ها:  بررسی سایر گزینه            شود.

کربنیــک اســید ACO2اســتیل کــوآنزیم
H

CO2ــوازي ــددر مســیر ه ــرة درATP تولی ــال زنجی انتق
رون  

یـون   کربنیک اسـید   CO2تولید O2مصرف
ربنات

)53صفحۀ،3تشناسی دهم، فصل  (زیست
هاي  صفحه،5تشناسی دوازدهم، فصل  (زیست )74و 73 

صحیح است.1نه 
شـود کـه بـا     گلیکولیز، گلوکز به قند دو فسفاته تبدیل میمرحلۀولین 
 هـاي  ر طی واکـنش که دهمراه است. درحالیADPو تولید ATPف 
ADPشـود. در اکسـایش پیـرووات نیـز     مصرف مـی ADPکربس خۀ 

گردد.د نمی
)69تا 66هاي  صفحه،5  تشناسی دوازدهم، فصل  (زیست 

صحیح است.2نه 
  قنـد کافـت،     مرحلـۀ   هاي موجـود در ها شامل آنزیم اي از پروتئین موعه
کــربس، چرخــۀ ايهــ وات، آنــزیموهــاي مربــوط بــه اکســایش پیــرم

  سـازندة  پروتئینـی آنـزیم   مجموعـۀ  انتقال الکترون و زنجیرةهاي ئین
Aکه ند دا نقش از ه تنف ند ا ف ۀد نه تئ ن داقلا ها

اگر با افزایش یون اکسید همراه گردد، باعثHب) کاهش
صـورتهاي اکسید در تشکیل مولکول آب وارد نشده و بهیون

آزاد درآیند.
ه پروتئینمعنا جهشی است که به ساخته شدن ج) جهش بی

ک انجامد، درحـالی با ایجاد رمز پایان پیش از جایگاه اصلی می
هاي  گیري پروتئین کامل همراه است. پروتئینخاموش با شکل

هاي آزاد، عملکرد مناسبی ندارند.راکیزه در مبارزه با رادیکال
O2هـا بـه   د) سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکتـرون 

شود، پس غیرمستقیم در فع الکترون می  زنجیرةباعث توقف 
ATPکند.ساز اختالل ایجاد می

،49ه ههاي  هصفح، 5و  4هاي شناسی دوازدهم، فصل(زیست
صحیح است.2گزینه  127.

سایر گزینه ییسصادق نیNADH) براي 1               ها:بررسی
) براي بنیان استیل صادق4       صادق نیست.FAD) براي 3

 ههاي صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
صحیح است.1گزینه  128.

هاي موجود در مـواد غـذایی گـاو، بـاک کربوهیدارتتجزیۀدر
آنـزیم آمـیالز در بـ کنندة ترشحهاي ساکن معده و نیز یاخته

در سطح پیش مادهATPققش دارند که همگی توانایی تولید نق
سلولز صادق نیستکنندة  تجزیههاي  سایر موارد براي باکتري

ص، 2  شناسی دهم، فصل (زیست
 ه ههاي صفحه،5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

صحیح است.1گزینه  129.
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.131 صحیح است. 4گزینه 
طـور افقـی زیـر خـاك رشـد       اي است که بـه  یافته تخصصساقۀ زمین ساقه، 

ها  جانبی و انتهایی دارد. از رشد این جوانهجوانۀ هوایی، ساقۀ کند و همانند  می
هـاي مـورد نیـاز بـراي      که داراي سرالدهاي نخستین هستند، مجموعه یاخته

خـام بـه کمـک    شـیرة  شوند. هدایت  هاي بافتی تولید می ساخته شدن سامانه
 هایی با نـوار  شود که فاقد پالسمودسم هستند. یاخته ی انجام میآوندهاي چوب

 کاسپاري در ریشه قرار دارند، نه در ساقه.
 )127و  111هاي  صفحه، 7و  6هاي   شناسی دهم، فصل (زیست

 )121صفحۀ ، 8  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.132 صحیح است. 1گزینه 

      کند. عبارت را به درستی کامل می» ب«تنها مورد 
 بررسی موارد:
 باشد. فرنگی است که داراي پوستک می رونده در توتساقۀ الف) منظور، 

هاي  شود. یاخته ب) منظور، پیاز در گیاه الله است که نوعی ساقه محسوب می
 معبر در ریشه وجود دارند، نه در ساقه.

کند  طور افقی در زیر خاك رشد می ج) منظور، زمین ساقه در زنبق است که به
 کند. هاي جدید تولید می ها پایه در محل جوانه و

زمینـی اسـت کـه در ناحیـه      زیرزمینی در سیبساقۀ د) منظور، غده یا همان 
اي  دارد کـه حـاوي هسـته    )مریسـتمی (هاي سـرالدي   هاي خود، یاخته جوانه

 باشند. درشت می
 )126و  111، 107هاي  صفحه، 7و  6 هاي  شناسی دهم، فصل (زیست

)125و  124هاي  صفحه، 8  ی یازدهم، فصلشناس (زیست
.133 صحیح است. 1گزینه 

شناسی یازدهم، گیاه کدو گیاهی  کتاب زیست 125صفحۀ ، 6با توجه به شکل 
براي هر نوع گـل ایـن گیـاه صـادق     » د«و » ج«تک جنسی است، پس موارد 

هر نوع گل این گیاه دربارة با توجه به شکل » ب«و » الف«نیست و تنها موارد 
 باشد. منظور نهنج می» ب«کند. در قسمت  ق میصد

 )122و  121هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.134 صحیح است. 2گزینه 

نـوترکیبی در فراینـد چلیپـایی    پدیـدة  هاي نوترکیب مربوط بـه   ایجاد فامینک
هـاي سـوم و    باشد. در حلقه شدن (کراسینگ اور) در طی کاستمان (میوز) می

 دهد. ا و مادگی قرار دارند، فرایند کاستمان رخ میه چهارم که پرچم
 ) 124صفحۀ ، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست 

 )56صفحۀ ، 4  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.135 صحیح است. 2گزینه 

تخم (تخم یاختۀ هر تخمک موجود در تخمدان درخت سیب قابلیت تولید دو 
            ها است. ) را دارد. تخمدان محل تشکیل تخمکn3ضمیمۀو تخم n2اصلی

 ها: بررسی سایر گزینه
دانـۀ گـردة   زایشی از تقسیم میتـوز   یاختۀرویشی همانند  یاختۀ) از آنجا که 1

n4شود و گل مغربی چهارالد نارس ایجاد می باشـد، هـر دوي ایـن     مـی 28
n2ها یاخته باشند. می14

) بخش سفید رنگ نارگیل آندوسپرمی است که در آن تقسـیم سیتوپالسـم   3
هاي گیاهی مربوط بـه آندوسـپرم،    رخ داده است. در تقسیم سیتوپالسم یاخته

 ضمیمه نقش دارد.یاختۀ دستگاه گلژي 
هـا فاقـد    افشانی درختانی که وابسته به باد هستند مثل بلوط، گـل  ) در گرده4

 هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. رنگ
 )129تا  124و  86هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست 

 )62و  61هاي  صفحه، 4  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.136 صحیح است. 4گزینه 
 رویانی  پ) لپه  ت) آندوسپرمریشۀ رویانی ب) ساقۀ الف) 

در » پ«باشد که در آن لپـه   می ذرتلپۀ گیاه تک دانۀ شکل مربوط به 
الد دانه (آندوسـپرم) بـه رویـان     اي سه انتقال مواد غذایی از بافت ذخیره

 رویانی)ریشۀ » (ب«نقش دارد، نه بخش 
 )132تا  130هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.137 صحیح است. 1گزینه 
ه جانورانی مانند خفاش براي انتقال گازهـاي تنفسـی خـود بـه دسـتگا     

افشـان قطعـاً بـراي تقسـیم      نوران گـرده گردش خون نیاز دارند. این جـا 
هاي خود به دو جفت میانک نیاز دارند. یاخته

    ها: بررسی سایر گزینه
 ) براي زنبور عسل صادق نیست.2
) منظور، زنبور عسل است که هر واحد بینایی آن (نه هر چشم مرکب 3

 آن) یک عدسی دارد.
افشـان دیگـر)    که بال آن بـا بـال زنبـور (گـرده    ست ) منظور، خفاش ا4

 آنالوگ است.
 )86و  60هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

 )129و  128، 116، 87، 81، 34هاي  صفحه، 8و  7، 6، 2هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )58صفحۀ شناسی دوازدهم،  (زیست

.138 صحیح است. 4گزینه 
سـاله اسـت و    باشد. این گیـاه یـک   لپه می و تکn6گندم زراعی گیاهی 

زندگی خود را در طی یـک  چرخۀ برخالف گیاه شلغم که دوساله است، 
 کند. فصل رشد کامل می

 )135و  134، 95هاي  صفحه، 8و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.139 صحیح است 2گزینه 
درخت سیب حاصل رشد نهنج است، اگرچه نهـنج بخشـی از گـل    میوة 
شود؛ اما ایـن میـوه چـون حاصـل رشـد تخمـدان نیسـت،         سوب میمح

شـود کـه    هلو از رشـد تخمـدان حاصـل مـی    میوة اي کاذب است.  میوه
 اي حقیقی است. تخمدان نیز همانند نهنج بخشی از گل است. میوه

 )132و  124هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.140 صحیح است. 1گزینه 

 بررسی موارد:         صحیح است.» د«تنها مورد 
تـوانیم تشـخیص    ها نیز می مادگی (برچه) را در میوهسازندة الف) واحد 

 شناسی یازدهم) کتاب زیست 133صفحۀ  7دهیم. (فعالیت 
 هاي بدون دانه صادق نیست. ب) براي میوه

ویانی آن بدون دانه خواهد بود، در نتیجه رمیوة نازا است و  n3ج) گیاه
تشکیل نخواهد شد.

ها حشراتی نظیر زنبور عسل بوده که داراي اسـکلت   افشان د) اکثر گرده
 خارجی هستند.

 )136و  134، 133، 129، 128هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.141 صحیح است. 2گزینه 

شـود   هاپلوئیدي ایجاد مـی   یاختۀخورش، چهار  پارانشیماز تقسیم میوز 
مـان امکـان لقـاح زامـه (اسـپرم) بـا آنهـا وجـود نـدارد. از          که در این ز

رویـانی  کیسـۀ  مانده ساختاري به نام  باقییاختۀ تقسیمات میتوزي تنها 
زا و  تخـم یاختـۀ  هـا بـا    شود که در این حالت امکان لقاح زامـه  ایجاد می

 اي وجود دارد. دوهستهیاختۀ 
)127تا  125هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

باشد.   فرنگی است که داراي پوستک میرونده در توتساقۀ  منظور، 
هاي  شود. یاخته منظور، پیاز در گیاه الله است که نوعی ساقه محسوب می

 در ریشه وجود دارند، نه در ساقه.
کند  طور افقی در زیر خاك رشد مینظور، زمین ساقه در زنبق است که به

کند.  هاي جدید تولید می ها پایه  محل جوانه
زمینـی اسـت کـه در ناحیـه     زیرزمینی در سیبساقۀ نظور، غده یا همان 

   اي   دارد کـه حـاوي هسـته    )مریسـتمی (هاي سـرالدي   هاي خود، یاختهه
باشند.ت می

)126و 111، 107 ه ههاي   صفحه، 7 و 6 هاي تتشناسی دهم، فصل (زیست
8  ی یازدهم، فصلشناس (زیست )125و 124هههاي صفحه،سس

صحیح است.1نه 
 شناسی یازدهم، گیاه کدو گیاهی کتاب زیست 125صفحۀ ،6جه به شکل 

براي هر نوع گـل ایـن گیـاه صـادق     »د«و » ج«جنسی است، پس موارد 
هر نوع گل این گیاه دربارةبا توجه به شکل »ب«  و » الف«ت و تنها موارد 

باشد. منظور نهنج می»ب«کند. در قسمت  ق می
)122و 121ه ههاي  صفحه، 8تتشناسی یازدهم، فصل (زیست

صحیح است.2نه 
  نـوترکیبی در فراینـد چلیپـایی        پدیـدة هاي نوترکیب مربوط بـه   د فامینک

هـاي سـوم و    باشد. در حلقه ن (کراسینگ اور) در طی کاستمان (میوز) می
و مادگی قرار دارند، فرایند کاستمان رخ میهرم که پرچم دهد. هها

 )124صفحۀ ،8  ت تشناسی یازدهم، فصل (زیست 
)56صفحۀ ، 4  تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست

است2نه صحیح

) براي زنبور عسل صادق نیست.2
) منظور، زنبور عسل است که هر واحد بینایی آن (نه هر چ3

آن) یک عدسی دارد.
افشـ که بال آن بـا بـال زنبـور (گـرده    ست) منظور، خفاش ا4

آنالوگ است.
هايتتشناسی دهم، صفحه (زیست

هاي  صفحه8، 8  و 667، 2،6هاي   تتشناسی یازدهم، فصل (زیست 3381،8887،8116،8، ي34 
تتشناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است.4گزینه  138.
سـا باشد. این گیـاه یـک لپه می و تکn6گندم زراعی گیاهی 

زندگی خود را درچرخۀ برخالف گیاه شلغم که دوساله است، 
کند. فصل رشد کامل می

95،34هاي  صفحه،8و 6هاي شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است2گزینه  139.
درخت سیب حاصل رشد نهنج است، اگرچه نهـنج بخشمیوة 
شود؛ اما ایـن میـوه چـون حاصـل رشـد تخمـدحح سوب میمح

هلو از رشـد تخمـدان حاصـل مـیمیوة اي کاذب است.  میوه
اي حقیقی است. تخمدان نیز همانند نهنج بخشی از گل میوه

24ه ههاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است.1گزینه  140.

بررسی موارد:       صحیح است.»د«تنها مورد 
 تـوانیمها نیز می مادگی (برچه) را در میوهسازندة الف) واحد 

ت (فعال ت133صفحۀ7ده زی )کتاب یازده شناس
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.142 صحیح است. 4گزینه 
 aaaBBbCCCتوانـد   باشد، تخم ضمیمه می aaBbCCاگر تخم اصلی 

 وجود ندارد. aaaBbbCCcباشد و امکان  aaaBbbCCCیا 
 )128تا  125هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.143 صحیح است. 4گزینه 
رویانی شکل گرفته است که در ایـن  کیسۀ در درون هر تخمک رسیده، 

 23هاپلوئید وجود دارند کـه در درخـت زیتـون    یاختۀ  6کثر کیسه حدا
 تنی) هستند.  کروموزومی (فام

 )126و  92، 84، 81هاي  صفحه، 8و  6هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست
.144 صحیح است. 3گزینه 

وسـیلۀ  گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامـت نـر در جـانوران    
آب یا رطوبتی کـه سـطح گیـاه را     هاي تواند در قطره حرکتی دارد و می

رویشـی  یاختۀ پوشانده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند، لذا به 
گرده دخالـت  لولۀ دار) براي ایجاد  نظیر آنچه در نهاندانگان (گیاهان گل

 دارد، نیاز ندارند.
 )125صفحۀ ، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.145 صحیح است. 3گزینه 
دانیـد در گیاهـان    نوعی میوه در گیاهان اسـت. مـی  شکل، در ارتباط با 

بقیـۀ  شـوند و میـوه از رشـد و نمـو      ها به دانه تبدیل می دار، تخمک گل
 شود. هاي گل تشکیل می قسمت

 )134تا  132هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
 
 فیزیک

.146 صحیح است. 2گزینه 
الکتریسیتۀ ري سف بار الکتروسکوپ باشد. در جدول بار جسم باید مخال

  کند. تر باشد، الکترون دریافت می اي که پایین مالشی، ماده
 )4 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

.147 صحیح است. 1گزینه 
گردد، پس بـار بـه   q3باشد، باید بار نهایی qباردار  ذرةاولیۀ اگر بار 
 این:کند، بنابر تغییر می q4اندازة 

/q 13 194 5 10 1 6 10 
q q C C6 64 8 10 2 10 2 

 )5تا  3 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.148 صحیح است. 2گزینه 

| q |
E K r AB ( ( )) ( ( ) ) cm

r

2 2
2 6 3 5 4 9 2 

NE
C( )

99
2 2

9 109 10 5000
9 2 10

 

 )16تا  12 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.149 صحیح است. 1گزینه 

 ولت است. 50ابر بر Bصفحۀ اختالف پتانسیل بین محل پرتاب و 

T K v q mv v2 6 6 2
0 0

1 10 50 4 10 102 2
mv v
s

2 2
0 04 10 20 

 )27و  26 هاي صفحه، (فیزیک یازدهم

.150 صحیح است. 3گزینه 
q CV C20 10 200 

q
: U J

C

2
1

1 200 200 10002 2  در حالت اول 20

: K K C C F2 1 2 1
1 1 54  در حالت دوم 4

q
U J

C

2
2

1 1 200 200 40002 2 5 
U U U J mJ2 1 3000 3 

 تغییر انرژي خازن همان کار انجام شده است.
 )40و  39 هاي صفحه، (فیزیک یازدهم

.151 صحیح است. 1گزینه 
 چون خازن از مولد جدا شده، پس بار آن ثابت است.

q q
U d U K d

C A
2 2

0
1 1
2 2 2 

 بین دو صفحه است.فاصلۀ پس انرژي خازن متناسب با 
 )40و  39 ايه صفحه، (فیزیک یازدهم

.152 صحیح است. 2گزینه 
TW K K m(v v ) ( ) J2 2 4 4

2 1 0
1 1 2 10 4 0 9 102 2 

mgW mgh J4 2 42 10 10 5 10 10 

T mg E EW W W W J U4 4 39 10 10 10 
UV V
q

3
6

10 250
4 10

 
 )29و  28 هاي صفحه، (فیزیک یازدهم

.153 صحیح است. 1گزینه 
A AC C K K .
d d0 

/
/

A A A
d d A

10 1001 6 110 1 6 16 

a b
ab a a

a aa b
a b

2100
16 100 10 5

16 4 2

 اب ار ضرع و لوط رگا
a و b میهد ناشن

یفرط زا
 

 )37تا  34 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.154 صحیح است. 3گزینه 

: E E E1  در حالت اول 2
: E E E1  در حالت دوم 23

E E
E E

E E
1

1
2

2 2 2EEE 

kq kq
E E q q

d d
2 1

2 1 2 12 2
22 2 

 q1مخالف است، پس بارهاي  E2و  E1با توجه به اینکه جهت بردارهاي 
 همنام باشند. q2و 

 )30و  29هاي  صفحه، (فیزیک دوازدهم
.155 صحیح است. 2گزینه 

/ m
770 70 0 42 4 4 

/vT T T s104 40 100 

t T T T
T

3
80 15 331 4 4

100
 

شـود.   عوض مـی  Nذرة ازاي هر دوره تنها دو بار جهت بردار سرعت  به

Tپس به ازاي  T33  کند. تغییر می Nذرة هفت بار جهت بردار سرعت  4

آب یا رطوبتی کـه سـطح گیـاه را      هاي تواند در قطره تی دارد و می
رویشـی  یاختۀ انده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند، لذا به 

گرده دخالـت  لولۀدار) براي ایجاد ر آنچه در نهاندانگان (گیاهان گل
، نیاز ندارند.

)125صفحۀ ، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است.3نه 

دانیـد در گیاهـان   نوعی میوه در گیاهان اسـت. مـی  ل، در ارتباط با 
    بقیـۀ  شـوند و میـوه از رشـد و نمـو     ها به دانه تبدیل می دار، تخمک

شود.  هاي گل تشکیل میمت
)134تا  132 ه ههاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

صحیح است.2نه 
الکتریسیتۀ ري سللف بار الکتروسکوپ باشد. در جدول جسم باید مخال

 کند. تر باشد، الکترون دریافت میاي که پایینشی، ماده
)4 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

صحیح است.1نه 
گردد، پس بـار بـه q3باشد، باید بار نهایی qباردارذرةاولیۀ بار 
این:کند، بنابر تغییر می q4ة 

/q 13 194 5 10 1 6 10/q //
13

q C Cq C CC6 64 8 10q Cq C6

)5تا  3 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 

q
d U K d

A
dd UU

A
2qqqq

0A2 2
بین دو صفحه است.فاصلۀپس انرژي خازن متناسب با 

ه صفحه،(فیزیک یازدهم ههاي  
صحیح است.2گزینه  152.

K m(v v ) ( ) J( )K m(v v )K m(v v ) 4 4
2 1KKKK 1 1( )m( )m(v v )m(v v )2 2 ( )( )( )( )( )2 2( )( )

mgh Jmgh 4 2 42 10 10 5 10 104 2

mg E E UJmg E EW W WWmg E Em E
4 4 39 1 1 1

VUUUU 3
6

10 25
4 10

هاي صفحه،(فیزیک یازدهم  
صحیح است.1گزینه  153.

A A.A
d d

.AKK K .KA KKK
dd0

/

A A
d A
A AAA AA
d Ad

10 100
1 6 16/

a b
ab a

aa b
a b

ba b
b aaa

b

2100
16 10 5aaa

16 4 2a

رع و لوط رگا
a و b ناشن

یفرط زا

هاي صفحه(فیزیک یازدهم،    
صحیح است.3گزینه  154.

: E E EEE1 2EEE E EEدر
: E E EEE E1 2EEEE3EE E EE Eدر

E E
E E

EE
E 12EE
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.156 صحیح است. 1گزینه 

/ /
I I Ilog( ) log( ) log( ) log log
I I I0 0 0

10 1 7 2 0 3 100 2 

wIlog( ) I
I m

12 11
20

50 50 50 10 5 10 

P EI
A At 

/E IAt J nJ11 2 115 10 5 10 60 15 10 015 
 )73و  72هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.157 صحیح است. 4گزینه 
ت. پس در هنگام حرکـت  دانیم سرعت صوت در هوا کمتر از آب اس می

تـر شـده و بـا    دورخط عمود  ازهاي موج  جبهه آببه هوا موج صوتی از 
vرابطۀ توجه به 

f
 بیشـتر مـوج   سرعت موج، طولافزایش به علت  

 شوند. می از هم دورترهاي موج  شده و جبهه
 )83و  82هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی،  

.158 صحیح است. 2گزینه 
دیدن ماه، گـرم شـدن مـواد     ،پژواك صدا، تولید صدا در آالت موسیقی

 هاي خورشیدي از کاربردهاي بازتاب موج است. غذایی در اجاق
 )94و  90 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

.159 صحیح است. 4گزینه 
/ / /90 15 62 5 180 90 77 5 12 5 

40
50

/
5590 62 52

15
55

75
40 15

 
 )91 صفحۀ، 19(فیزیک دوازدهم، مثال  

.160 صحیح است. 2گزینه 
درجه و  30تابش زاویۀ  ،در هنگام خروج ،با توجه به مسیر پرتوهاي نور

 درجه است. 60شکست زاویۀ 

15

30
60

30
60

151575

75

nsin n sin
sin n sin n

n

2 11 2
2 1 1

1

30 1
60

1
2 1
3

2

 بیرض
عیام تسکش n1 3

 
.161 صحیح است. 2گزینه 

db I I1 2 150 80 
شود، ولـی چـون    برابر می 80ماند، باید شدت صوت  اگر فاصله ثابت می

80برابر شده است، پس شـدت صـوت    4فاصله 
برابـر شـده    5یعنـی   16

 است.
I I2 15

/
I

log( ) log (log log ) ( ) db
I
2

2 1
1

10 10 5 10 10 2 101 0 3 7

db2 250 7 57 
 )73و  72هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.162 صحیح است. 1گزینه 
Cn nm
V

1
2

3 600400 

C f f f Hz THz8 9 143 10 600 10 5 10 500 
 )97 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.163 صحیح است. 1گزینه 
/

/cm cm vT T
0210 20 0012 20 

N ،yذرة مکان  مکان شود، باید  هم Nبا  Mاست. پس براي اینکه  0

1مکان آن صفر شود که این زمان معادل 
 دوره است. 4

Tt s
1

100 1
4 4 400 

 )65تا  63هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.164 صحیح است. 2گزینه 

F mv
s

2
3

24 4 10 20
60 10

 

d n A n n2 1204 12 4 1510 8 

/
nf t s
t t

1550 03 

/x v t m20 0 3  میزان پیشروي موج 6
)63صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی، 

.165 صحیح است. 3گزینه 

/

m /

v T T
v A AA

T

0 3 3 1
2 2 6 02 12 4 

)62صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی، 
 
 

شیمی
.166 صحیح است. 2گزینه 

 هاي خالص و ناخالص سیلیس هستند نه سیلیسیم. کوارتز و ماسه نمونه
 )69و  68هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.167 صحیح است. 2گزینه 
 (ب) و (د) صحیح هستند.

 سایر موارد: بررسی
 ) اکسید است.IIIفام بودن خاك رس به دلیل وجود آهن ( : سرخ(الف)

 60: با توجه به جدول درصد جرمـی اکسـیدهاي نـافلزي کمتـر از     (ج)
 درصد است.

 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.168 صحیح است. 1گزینه 

/
/

g Na O mol
g mol Na O

g g
2

2
1 24 11000 0 2100 سر كاخ62

 
/

/
g Fe O mol

g molFe O
g g

2 3
2 3

096 11000 006100  سر كاخ160
 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

vرابطۀ ه به 
f

 بیشـتر مـوج   سرعت موج، طولافزایش به علت  
شوند. میاز هم دورترهاي موج   و جبهه

)83و 82هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
صحیح است.2نه 

دیدن ماه، گـرم شـدن مـواد    ،ك صدا، تولید صدا در آالت موسیقی
هاي خورشیدي از کاربردهاي بازتاب موج است.ی در اجاق

)94و 90هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

/ / /90 15 62 5 180 90 77 5 12 5/ / /// //

40
50

/
5590 62 5/55
2

15
555

75
40 1515

)91صفحۀ،19(فیزیک دوازدهم، مثال 
صحیح است.2نه 

درجه و  30تابش زاویۀ  ،در هنگام خروج ،جه به مسیر پرتوهاي نور
درجه است. 60شکست ۀ 

30
60

30
60

15515175
nsin n sin

sin n sin n
sin
i

2 11 2n

2 1nn 1
30 1
6

s4 400
  ههاي صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

صحیح است.2گزینه  164.
m
s3 4 10 20

60 10

A n2 120n12 4AA nA nnA n 1510 8

/t s
t

1550 03/t /5 t15

/x v t mx v tv 20 0 3 میزان پیش//6
ص(فیزیک دوازدهم تجربی،

صحیح است.3گزینه  165.

/

/

T T
AA

T
A

0 3/ 3 1
2 2 6 02 12 4/AAA

ص(فیزیک دوازدهم تجربی،

ششیششییشییمییمیمییممیمممی
صحیح است.2گزینه  166.

هاي خالص و ناخالص سیلیس هستند نهکوارتز و ماسه نمونه
هاي(شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه  167.
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.169 صحیح است. 3گزینه 
هـاي کـربن بـا     اي دو بعـدي از گرافیـت اسـت کـه اتـم      گرافن تک الیه

انـد کـه انتظـار     هاي شش گوشه تشـکیل داده  پیوندهاي اشتراکی حلقه
 پذیر باشد. رود شفاف و انعطاف می

 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.170 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

ــتراکی   1 ــدهاي اش ــت، پیون O) نادرس H  ــتراکی ــدهاي اش از پیون
Si O تر است، چون هیدروژن از شعاع اتمی کمتري برخـوردار   قوي

Oاست و طول پیوند  H  کمتر ازSi O .است 
 ) نادرست، یخ زودگداز و سیلیس دیرگداز است.2
 ) درست3
 مولکول براي سیلیس نادرست است.واژة ) نادرست، استفاده از 4

 )72و  71هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.171 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی گزینه

تقریبـاً یکسـان اسـت. در نتیجـه      Cو  S) درست. زیرا خصلت نافلزي 1
 یع الکترون متقارن خواهد بود.توز
 ) درست                                  2
 ) درست3
ــرخالف  CHCl3و  SCO) نادرســت. مولکــول 4 در میــدان  SO3ب

 کند. گیري می الکتریکی جهت
 )74صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.172 یح است.صح 3گزینه 
مـایع  دهنـدة  مایع ناقطبی و شکل (ب) نشـان  دهندة  نشانشکل (الف) 
 قطبی است.

C: مایعات ناقطبی H Br CCl6 14 2 4 
H: مایعات قطبی O CH Cl CHCl CH Cl NH2 3 3 2 2 3 

 )75صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.173 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

ژي مکـانیکی و در ادامـه بـه    ) نادرست. انرژي گرمایی در ابتدا بـه انـر  1
 شود. انرژي الکتریکی تبدیل می

) نادرست. بخار داغ با به حرکت در آوردن تـوربین، انـرژي الکتریکـی    2
 کند.                                     تولید می

 ) درست3
انـرژي گرمـایی سـرازیر    ذخیـرة  بسیار داغ بـه منبـع   شارة ) نادرست. 4

 شود. می
 )76و  75هاي  ، صفحه(شیمی دوازدهم

.174 صحیح است. 4گزینه 
Xصورت  به Zو  X ،Yشبکۀ ترتیب انرژي  Y Z  است، پس پاسخ

 است. 4گزینۀ درست 

 
 )80صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.175 صحیح است. 2گزینه 
ذوب  نقطـۀ پذیري و تفـاوت   شکل ،هایی مانند رسانایی الکتریکی ویژگی

وان بر اساس مدل دریاي الکترونی توجیـه نمـود   ت فلزهاي مختلف را می
میـان   جاذبۀظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظر افـزایش   نقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
که بـر اسـاس    Alو  Na ،Mgنقطه ذوب فلزهاي مقایسۀ یابد، مانند  می

Alیت قابل توجیه است. ظرفالیۀ تعداد الکترون در  Mg Na( 
)82صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.176 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ذوب بیشتري از فوالد دارد.نقطۀ ) 1
 ) در برابر خوردگی مقاوم است.2
 ) آلیاژ از تیتانیم و نیکل است.3

 )86و  85هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.177 صحیح است. 4گزینه 
گرماي یک واکنش در دما و فشار ثابت (در شرایط یکسـان)، بـه نـوع و    

ــنش  ــواد واک ــدار م ــواد    مق ــت فیزیکــی م ــراورده و حال ــوع ف ــده، ن دهن
 کننده بستگی دارد. شرکت

 )63و  62، 61هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.178 صحیح است. 1گزینه 
molCO molC H OHkJ

gCO
gCO molCO kJ

2 2 5
2

2 2

1 1312022 44 4 1248 

/
gC H OH

gC H OH
molC H OH

2 5
2 5

2 5

46 14 3751 

 )70صفحۀ زدهم، (شیمی یا

.179 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 ) این دو ترکیب ایزومر هستند و خواص متفاوتی دارند.1
C) ترکیب موجود در بادام بنز آلدهید با فرمول 2 H O7 باشد کـه   می 6

 یک کربن بیشتر از (الف) و (ب) دارد.
 انرژي متفاوتی دارند.) این دو ترکیب متفاوت هستند، پس محتوي 3
 است. اتر ) گروه عاملی ترکیب آلی موجود در رازیانه4

 )67صفحۀ (شیمی یازدهم، 

ادرست، یخ زودگداز و سیلیس دیرگداز است.
درست

مولکول براي سیلیس نادرست است.واژة ادرست، استفاده از 
)72و71هاي(شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.4نه 
ها:سی گزینه

تقریبـاً یکسـان اسـت. در نتیجـه     Cو Sدرست. زیرا خصلت نافلزي 
ع الکترون متقارن خواهد بود.

درست                                  
درست

ــرخالف  CHCl3و SCOادرســت. مولکــول  در میــدان  SO3ب
کند. گیري می ریکی جهت

)74صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

ححیح است.صح3نه 
مـایع  دهنـدة  مایع ناقطبی و شکل (ب) نشـان  دهندة  نشانل (الف) 
ی است.

C: ات ناقطبی H Br CClBrBr6 14 2 4H Br CClH Br CCl

H: ات قطبی O CH Cl CHCl CH Cl NHCH Cl CHCl CH ClCH Cl CHCl CH Cl2 3O CHO CH 3 2 2 3CH Cl NHl CH Cl

)75صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است.3نه 
گزینه ها:سی

صحیح است.2گزینه  175.
  نپذیري و تفـاوت   شکل ،هایی مانند رسانایی الکتریکی ویژگی

توان بر اساس مدل دریاي الکترونی توجت فلزهاي مختلف را می
جظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظنقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
کهAlوNa ،NNMgنقطه ذوب فلزهاي مقایسۀیابد، مانند  می

Mgففیت قابل توجیه است. ظرفالیۀتعداد الکترون در  NaMg

ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است.4گزینه  176.
ها:بررسی سایر گزینه

ذوب بیشتري از فوالد دارد.نقطۀ ) 1
) در برابر خوردگی مقاوم است.2
) آلیاژ از تیتانیم و نیکل است.3

هاي(شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.4گزینه  177.
گرماي یک واکنش در دما و فشار ثابت (در شرایط یکسـان)،

ــنش  ــواد واک ــدار م ــت فیزیکمق ــراورده و حال ــوع ف ــده، ن دهن
 کننده بستگی دارد.شرکت

،61هاي (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.1گزینه  178.
lCO molC H OHkJ1 1molCO kJ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی 9دوازدهم . آزمون  ۀپای      

15

.180 صحیح است. 4گزینه 
Nهاي (الف) و (ب)،  واکنشمقایسۀ در  H2 به دلیل ناپایـدارتر بـودن    4

شکل  به حالت گازي CH4کند و از سوي دیگر  گرماي بیشتري آزاد می
هـا   از سطح انرژي باالتري برخوردار اسـت و در اثـر تبـدیل بـه فـراورده     

 کند. گرماي بیشتري تولید می
 )63و  62هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.181 صحیح است. 2گزینه 
 نادرست هستند. )د(و  )ج(هاي  عبارت
شـوند، نـوعی کلوییـد     هایی که براي پوشـش سـطح اسـتفاده مـی     رنگ
 رود. کار می ، براي ایجاد رنگ سفید بهTiO2د. هستن

.182 صحیح است. 1گزینه 
 شود: 3تقسیم بر  1واکنش 

Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g)2 3 3 4 2
1 2 1
3 3 3 

H kJ1
48 163 

 برابر شود: 2معکوس و  2واکنش 
FeO(s) CO(g) Fe(s) CO (g)22 2 2 2 
H ( ) kJ2 11 2 22 

2وس و معک 3واکنش 
 برابر شود: 3

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)3 4 2
2 2 223 3 3 

H ( ) kJ3
2 21 143 

 واکنش اصلی برابر است با: Hپس 
H H H H kJ1 2 3 16 22 14 20 

 کنیم: کیلوگرم آهن را محاسبه می 28اکنون، گرماي الزم براي تولید 
molFe kJ

g Fe kJ
g Fe molFe

3 1 2028 10 500056  kJ?گرما2

.183 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     را ) نادرست. ارزش سوختی 1
 دهند. نمایش می

) نادرست. آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سـوختن  2
 است.یک مول از یک ماده در مقدار کافی اکسیژن خالص 

 ) درست3
هـا انـدکی بیشـتر از دو برابـر ارزش      ) نادرست. ارزش سوختی چربـی 4

 هاست. ها و کربوهیدرات سوختی پروتئین
 )69و  68هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.184 صحیح است. 1گزینه 
H F
| |

H C H F F F C F H F
| |

H F

4 4 

H (C H) (F F) (C F) (H F)4 4 4 4 
H (C H) (C F) (F F) (H F)4 4 
H kJ4 100 4 150 200 

 )75و  74هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.185 صحیح است. 3گزینه 
 بررسی موارد:

 موارد (الف) و (د) مطابق متن کتاب درسی درست هستند.
 شود. ها باعث افزایش زمان ماندگاري آنها می (ب) پوست میوه

شود، چون سـطح تمـاس    اش زودتر فاسد می (ج) قاووت از مواد سازنده
 هوا دارد.بیشتري با اکسیژن 

 )77و  76هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.186 صحیح است. 4گزینه 

:20 12  مقدار آب کاهش یافته8
ها با توجه بـه درصـد جرمـی     این مقدار باید به اکسید فلزي و ناخالصی

 آنها اضافه شود.

22 %: 2020 820  ها درصد جرمی ناخالصی60

66 %: 6060 820  درصد جرمی اکسید فلزي60
 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.187 صحیح است. 4گزینه 
Cپیوند  O گانه است. پس انـرژي بیشـتري از    سهC O  وC S 

 دارد و بیشترین آنتالپی پیوند را دارد.
Oپیوند  O گانه است، پـس آنتـالپی پیونـد بیشـتري از     دوC O 
 دارد.

Cطول پیونـد   O  ازC S   بنـابراین آنتـالپی پیونـد     ،کمتـر اسـت
 بیشتري دارد.

 )66صفحۀ (شیمی یازدهم، 
.188 صحیح است. 4گزینه 

 ت است.موارد ذکر شده درسهمۀ 
 )69صفحۀ (شیمی یازدهم، 

.189 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 ) درست3) درست                2) درست               1
هاي تک عاملی با تعداد کربن برابر نسبت  ) نادرست. آلدهیدها و کتون4
 م ایزومرند.ه به

 )68و  67هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.190 صحیح است. 2گزینه 
Cانگین آنتالپی پیوند ابتدا می H کنیم. را محاسبه می 

kJ.mol 11660 4154

H
|

H C H
|

H

 

H H H
| | |

H C C C H
| | |

H H H

 

(C H) (C C) ( ) (C C)8 2 4020 8 415 2 4020 
C C kJ.mol 1350 

 )65صفحۀ (شیمی یازدهم، 

شود: 3تقسیم بر  1ش 
Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g)CO(g) Fe O (s)CO(g) Fe O (s)2 3OO 2O (s) COO (s) COO (s)O1 2 1CO(g) Fe O (s)CO(g) Fe O (s)CO(g) Fe O (s)Fe O (s)CO(g)3 3 3(g)(g) 3 4( )

kJH1
48 163

برابر شود: 2معکوس و 2ش 
FeO(s) CO(g) Fe(s) CO (g)22FeO(s) CO(g) Fe(s)CO(g) Fe(s)CO(g) Fe(s)CO(g) Fe(s)CO(g)

H ( ) kJH ( )(2 ))))

2کوس و معک 3ش 
برابر شود: 3

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)CO(g) FeO(s)CO(g) FeO(s)Oe 2
2 2Fe O (s) 2
3 3( )3 4 3

H ( ) kJH ( )(3
2 )))3

H:واکنش اصلی برابر است با
kJH H H HH H1 2 3H HHH 16 22 14 20

کنیم: کیلوگرم آهن را محاسبه می28ن، گرماي الزم براي تولید 
molFe kJ

g Fe kJ
g Fe molFe

g Fe
F lF

3 1 20molFe28 10 500056g Fe
kJ?گرما

صحیح است.3نه 
ها:سی گزینه

در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     را ادرست. ارزش سوختی 
دهند. ش می

ادرست. آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سـوختن  
است. مول از یک ماده در مقدار کافی اکسیژن خالص 

ت د

22 %: 2020 820
20 درصد جرمی60

66 %: 6060 860
20 درصد جرمی اک60

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  187.
Cپیوند  Oگانه است. پس انـرژي بیشـتري از   سهC O

دارد و بیشترین آنتالپی پیوند را دارد.
Oپیوند  Oگانه است، پـس آنتـالپی پیونـد بیشـتريدو
دارد.

Cطول پیونـد   O  ازC S   بنـابراین آنتـا ،کمتـر اسـت
بیشتري دارد.

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.4گزینه  188.

سست است.موارد ذکر شده درسهمۀ 
ص(شیمی یازدهم،

صحیح است.4گزینه  189.
ها:بررسی گزینه

) درست3) درست                2) درست               1
هاي تک عاملی با تعداد کربن ب) نادرست. آلدهیدها و کتون4
م ایزومرند.ه به

هاي(شیمی یازدهم، صفحه
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