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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 است؟ نرفتهادبی در بیت زیر به کار آرایۀ کدام 

چو ماه نو، قـد خـم گشـته بـر سـپهر وجـود      «
 

ــاره  ــه  اش ــتن رااي اســت ک ــاش رف ــاده ب »آم
 

 ) مراعات نظیر4 ) تشبیه3 ) حسن تعلیل2 ) تشخیص1
آمده است؟ نادرستروي آن  معنی چند واژه در کمانک روبه 2-

(تَعب: سختی) (کَنَف: اطراف) (اندیشه: اضطراب) (نقصان: کاهش یافتن) (دستوري: وزیر) (غضنفر: شیر) (خدو: تفـو) (محضـر: بارگـاه)    
 (آورد: نبردگاه)

 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 دو )1
-3 است؟ نادرستمعنی چند واژه 

بلند) (حمیت: جوانمردي) (توفیق: سازگار گردانیـدن) (فـراغ: دوري) (حجـره:     نامۀ (مقرون: همراه) (توقیعی: امضا و مهرشده) (رقعت:
 سوراخ) (صنم: بت) (ضیعت: زمین زراعتی) (نژند: خشمگین)

 ) یک4 ) دو  3 ) چهار 2 ) سه 1
-4 ؟شود نمیدر کدام عبارت غلط امالیی دیده 

 ) زنان باید چشم از روي بیگانگان دور دارند و روي از نامحرمان مسطور.1
 خواهد به قضا رضا ده که ما دادیم.   ) تو جهد خویش و بندگی به جاي آوردي، خدا نمی2
 ) بر وصال حریص مباش که صور آن از شیون کمتر است و اندوه بر شادي راجح.3
 شبهت کور شود.  ) اگر خار در چشم مستبد افتد و در بیرون رفتن آن غفلت ورزد و خار دارد بی4

-5 آمده است؟ نادرستدر متن زیر امالي کدام کلمه 
کرد. روزي مـاري اژدهـاپیکر بـا     توانگري خانه گرفت و راهی به باغ کرد و مدتها به فراق دل زندگانی میخانۀ شنیدم وقتی موشی در «

حـرم داشـت. مـار آن    عرصۀ ارم و روضۀ موش کرد، چشمش بر آن آرام جاي افتاد که در امن نشان از خانۀ سخت منکر گذر بر  صورتی
 »کنج عافیت یافت و بر سرگنج مراد نشست.

 ) حرم4 ) فراق3 ) عافیت2 ) روضه1
-6 است؟ نادرستامالي چند واژه با توجه به معنی مترادف 

 کمان) چلۀ(زبون و خوار) (خُبس و پلیدي) (اشباح و مانندها) (فغان و ناله) (نحس و شوم) (زه و  گی و اسب) (صاعد و مچ) (باره
 (تلتّف و مهربانی) (تباه و فاسد) (تزویر و ریاکاري)

1 (6 2 (7 3 (5 4 (4 
-7 کدام گروه سرایندگان غزل اجتماعی هستند؟

 ، مولوي) حافظ، سعدي2 ) فرّخی سیستانی، محمدتقی بهار، عارف قزوینی1
 ) محمدحسین بهجت تبریزي، عارف قزوینی، مولوي4 ) عارف قزوینی، محمدتقی بهار، فرّخی یزدي3

-8 ي ......... .  گزینه به جزها نام نویسندگان آثار به درستی ذکر شده است  ي گزینه در همه
 ) اسرارالتوحید (ابوسعید ابوالخیر) 2  ) اتاق آبی (سهراب سپهري) 1
 الملک توسی)  نامه (خواجه نظام ) سیاست4 زده (آل احمد)  ب) ارزیابی شتا3

-9 شود؟  دیده می» سجع، جناس و تضاد«هاي  در کدام گزینه آرایه
 ) نیکوترین از بهر آن بود که یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود. 1
 ) در این قصه دو ضد جمع بود؛ هم راحت بود، هم آفت؛ در بدایت بند و چاه بود در نهایت تخت و گاه بود. 2
 ) هرکس که روي از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت.  3
 وفا کرد.  ي جفا،  ي زشتی آشتی کرد و در مقابله ها بود که در مقابله ) سیرتش نیکوترین سیرت4

-10 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ » آمیزي، ایهام، مجاز و کنایه حس«هاي  آرایه
 الف ـ چشم چپ خویشتن برآرم / تا روي نبیندت به جز راست

 که جان بخشید و ایمان خاك را  ب ـ آفرین جان آفرین پاك را / آن
 شنوم میج ـ بوي دهن تو از چمن می شنوم / رنگ تو ز الله و چمن 

 د ـ از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید، جو ز جو  
 ) ج ـ الف ـ ب ـ د  4 ) ب ـ ج ـ الف ـ د  3 ) ج ـ الف ـ د ـ ب 2 ) د ـ الف ـ ب ـ ج 1

؟شودنمیدر کدام عبارت غلط امالیی دیده 
) زنان باید چشم از روي بیگانگان دور دارند و روي از نامحرمان مسطور.1
خواهد به قضا رضا ده که ما دادیم.  ) تو جهد خویش و بندگی به جاي آوردي، خدا نمی2
) بر وصال حریص مباش که صور آن از شیون کمتر است و اندوه بر شادي راجح.3
شبهت کور شود. ) اگر خار در چشم مستبد افتد و در بیرون رفتن آن غفلت ورزد و خار دارد بی4

آمده است؟نادرستدر متن زیر امالي کدام کلمه 
کرد. روزي مـاري اژدهـاپتوانگري خانه گرفت و راهی به باغ کرد و مدتها به فراق دل زندگانی میخانۀ شنیدم وقتی موشی در «

حـرم داشـت. معرصۀ ارم و روضۀ موش کرد، چشمش بر آن آرام جاي افتاد که در امن نشان از خانۀ سخت منکر گذر بر صورتی
»کنج عافیت یافت و بر سرگنج مراد نشست.

) حرم4) فراق3) عافیت2) روضه1
است؟نادرستمالي چند واژه با توجه به معنی مترادف 

کمان) چلۀ(زبون و خوار) (خُبس و پلیدي) (اشباح و مانندها) (فغان و ناله) (نحس و شوم) (زه و  گی و اسب) صاعد و مچ) (باره
تلتّف و مهربانی) (تباه و فاسد) (تزویر و ریاکاري)

1 (62 (73 (54 (4
کدام گروه سرایندگان غزل اجتماعی هستند؟

، مولوي) حافظ، سعدي2) فرّخی سیستانی، محمدتقی بهار، عارف قزوینی1
) محمدحسین بهجت تبریزي، عارف قزوینی، مولوي4) عارف قزوینی، محمدتقی بهار، فرّخی یزدي3

ي ......... . گزینهبه جزها نام نویسندگان آثار به درستی ذکر شده است ي گزینهدر همه
) اسرارالتوحید (ابوسعید ابوالخیر) 2) اتاق آبی (سهراب سپهري) 1
شتا3 ارزیابی احمد)ب) (آل سیاست4زده نظام) (خواجه توسی)نامه الملک
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 شود؟ در کدام گزینه غلط امالیی دیده می

 شرع است اما نباید به آن راضی شد.عقل و قضیۀ ایزد ساختن، دادة ) اگرچه خود را به دست قضاي محتوم دادن و با 1
 تقّدم یافته و مشیر و محرم اسرار مملکت گشتند.مرتبۀ  وحشم خدم) هر دو به افزونی قربت از دیگر خواص 2
 قدم در راه این عزیمت ننهی که صواب در این است. تأمل یبژرف این کار نگه کنی و اندیشۀ باید به صرف  ) می3
 خاطر و آسودگیِ پیوسته باشد. تیجمعدبیري بیندیش که متضمن فراق و ) غم خوردن سود ندارد ت4

-12 هستند؟  ها اضافه استعاري ترکیب همۀدر کدام گزینه 
 افکار پایۀ) مشت درشت روزگار، گنبد گیتی، 2 ) اساس تزویر، آتش دل، دل زمانه1
دین) موج بحر، دیوار امت، فرش زمر4ّ ) بناي ظلم، جور گردون، فرّاش باد صبا3

-13 است؟ متفاوتي مشخص شده در کدام گزینه با بقیه »را«نوع 
ــو 1 ــوخت    را) تـ ــر بسـ ــر پـ ــق اگـ ــش عشـ آتـ
ــرگ 2 ــرفراز  را) گـــ ــر آن ســـ ــد ســـ برکنـــ
قـــدر کـــم گشـــت   را) ز کژگـــویی ســـخن  3
ــین    4 ــر بب ــذر عم ــوي و گ ــب ج ــر ل ــین ب ) بنش

 

ــوخت      ــر بسـ ــا سـ ــاي تـ ــه از پـ ــین کـ ــرا بـ مـ
ــاز   ــري و امتیـــــ ــد دو ســـــ ــا نمانـــــ تـــــ

ــد   ــتگو شـ ــاو راسـ ــی کـ ــتکسـ ــم گشـ محتشـ
ــا   ــذران مـ ــان گـ ــارت ز جهـ ــاین اشـ بـــس راکـ

 

-14 ......... به جزها ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است،  گزینههمۀ در 
ــو   1 ــمان شــ ــر آســ ــین بــ ــت زمــ ) اي مشــ
ــاري  2 ــت روزگــــ ــت درشــــ ــو مشــــ ) تــــ
) چــــون گشــــت زمــــین ز جــــور گــــردون3
خـــــردان ســـــفله بســـــتان ) زیـــــن بـــــی4

 

ــد    ــربتی چنـــــ ــواز ضـــــ ــر ري بنـــــ بـــــ
ــرن  ــردش قـــ ــا از گـــ ــد  هـــ ــس افکنـــ پـــ

ــد   ــوش و آونــــ ــیه و خمــــ ــرد و ســــ ســــ
ــد  ــردم خردمنـــــــــــــ داد دل مـــــــــــــ

 

-15 زمان افعال به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟
 شدم. هایش داشتم آشنا می الف) من که در جلسات قبلی، با سرگذشت

 ب) الري در آخرین زندگی همسر او بوده است.
 کند. صبحت میما در سکوت دارد با مادرش در زندگی قبلی خود  سوژةج) 

 کننده باید پس از ورودمان به برزخ انجام دهند. د) کارهایی که هیئت استقبال
 ) ماضی استمراري، ماضی بعید، مضارع اخباري، مضارع ساده1
 ) ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع ساده2
 ) ماضی استمراري، ماضی نقلی، مضارع اخباري، مضارع التزامی3
 مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی) ماضی 4

-16 شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«در کدام گزینه صفات 
 گوید.   شاعر، سخن میپرندة هاي این  ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
 تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
 پاك و تابناك دلش بود.    آینۀاش بیانگر  دوستانه ن) نگاه پر مهر و انسا3
 ) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

-17 .........گزینۀ  جزها یکسان است  مفاهیم هر دو مصراع در تمام گزینه
 ) نباشی بس ایمن به بازوي خویش / ز تلبیس ایمن مشو زینهار1
 ملک آفرین گوي رزم شماست / فلک گفت احسنت و مه گفت زه) 2
 ات نیست شیري مکن ) با ددان آن به کم گیري ستیز / چو سر پنجه3
 ) دریا همه عمر خوابش آشفته است / ما زنده به آنیم که آرام نگیریم4

-18 است؟» باز آمد آورد پیش خیر فراز / گفت گوهر به گوهر آمد«معنایی با بیت  تقابلکدام گزینه در 
 خویش آي و ز خاکش برگیرکشتۀ ما بین و مدار آب دریغ / بر سر تشنۀ ) در لب 1
 ) منزل حافظ کنون بارگه پادشاست / دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد2
 کان بازگشت نیستسینۀ ) مرغِ ز دام جسته نیفتد دگر به دام / یاقوت را به 3
 پرست را  دهد آتش ند / آتش امان نمیک ) دنیا به اهل خویش ترحم نمی4

قـــدر کـــم گشـــت  را) ز کژگـــویی ســـخن  3
ــین    4 ــر بب ــذر عم ــوي و گ ــب ج ــر ل ــین ب ) بنش

ــد   ــتگو شـ ــاو راسـ ــی کـ ــتکسـ ــم گشـ   محتشـ
ــا ــذران مـ ــان گـ ــارت ز جهـ ــاین اشـ بـــسراکـ

.........به جزها ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است، گزینههمۀ در
ــو   1 ــمان شــ ــر آســ ــین بــ ــت زمــ ) اي مشــ
ــاري  2 ــت روزگــــ ــت درشــــ ــو مشــــ ) تــــ
) چــــون گشــــت زمــــین ز جــــور گــــردون3
خـــــردان ســـــفله بســـــتان) زیـــــن بـــــی4

ــد   ــربتی چنـــــ ــواز ضـــــ ــر ري بنـــــ بـــــ
ــرن  ــردش قـــ ــااز گـــ ــد   هـــ ــس افکنـــ پـــ

ــد   ــوش و آونــــ ــیه و خمــــ ــرد و ســــ ســــ
ــد  ــردم خردمنـــــــــــــ داد دل مـــــــــــــ

زمان افعال به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟
شدم. هایش داشتم آشنا میلف) من که در جلسات قبلی، با سرگذشت

ب) الري در آخرین زندگی همسر او بوده است.
کند. صبحت میما در سکوت دارد با مادرش در زندگی قبلی خود سوژةج) 

کننده باید پس از ورودمان به برزخ انجام دهند.د) کارهایی که هیئت استقبال
) ماضی استمراري، ماضی بعید، مضارع اخباري، مضارع ساده1
) ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع ساده2
) ماضی استمراري، ماضی نقلی، مضارع اخباري، مضارع التزامی3
مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی) ماضی4

شود؟ دیده می» مفعولی، نسبیفاعلی،«در کدام گزینه صفات 
گوید.  شاعر، سخن میپرندة هاي این  ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
ا3 ان نگا انگتانه) نۀاش لشآ ناك تا اك
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 کدام بیت بیانگر استجابت دعاي شاعر با توجه به بیت زیر است؟

 »قطرة دانش که بخشیدي ز پیش / متّصل گردان به دریاهاي خویش«
 ) شد حواس و نطق با پایان ما / محو نور دانشِ سلطان ما1
 شمار قدر بی ) علم اگر اندك بود، خوارش مدار / زان که دارد علم،2
 ها باالترست / خویش را با دانش سرشار، نادان ساختن ) پیش دانا از همه علم3
 ) گر به جهل آییم، آن زندان اوست / ور به علم آییم، آن ایوان اوست4

-20 ؟نداردکدام بیت با ابیات دیگر مضمون مشترك 
اي کاو نشـود غرقـه بـه خـون بهـر وطـن       ) جامه1
ــا مـــــی2 ــبم ر ) کجـــ ــاییتـــــوانی ز قلـــ بـــ
) خاك لیالي وطن را جان شیرین بر سر افشـان 3
اي بـــه غریبـــی و از پریشـــانی   ) تـــو رفتـــه 4

 

بدر آن جامـه کـه ننـگ تـن و کـم از کفـن اسـت        
ــن    ــیهن مــ ــن و مــ ــان مــ ــق میــ ــو عشــ تــ
خســروان عشــق، درس عبــرت از مجنــون گرفتنــد

ــی      ــن ب ــرا وط ــان م ــام غریب ــت ش ــده اس ــو ش ت
 

-21 با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» ز قلم / هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشتدر دفتر زمانه فُتد نامش ا«مفهوم بیت 
ــه شـــد، دور از وطـــن شـــد 1 ــر کـ ــرور هـ ) هنـ
ــی2 ــان     ) از بـ ــا جوهریـ ــه بـ ــود کـ ــردي بـ خـ
ــرد    3 ــم و خ ــل عل ــار اه ــحبت گفت ــیض ص ) ز ف
این دولت بر صورت از آن اسـت   ) صیت (شهرت)4

 

ــد     ــخن شــ ــاحب ســ ــم صــ ــتن، قلــ زره رفــ
در کـــان تـــو نیســـت الف از گهـــري زنـــی کـــه

ــدن    ــت و نالیـ ــه اسـ ــم گریـ ــار قلـ ــه کـ همیشـ
ــو صــاحب خــرد ایــن سلســله مــی  جنبــانی کــه ت

 

-22 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
ــر    1 ــپید معجــ ــن ســ ــر ایــ ــرکش ز ســ ) بــ
) خیزیـــد و چـــو شـــیر شـــرزه اقـــدام کنیـــد 2
ــه کــج و دوروســت، شمشــیرش کــن 3 ــاري ک ) ی
) زي اوج گـــــــراي و ناگهـــــــان بتـــــــرك4

 

اورنــــــدبنشـــــین بـــــه یکــــــی کبـــــود     
ــد  ــدام کنیـــ ــب انـــ ــگ زیـــ ــان پلنـــ خفتـــ

ــد  ــر راســــت نشــ ــانۀگــ تیــــرش کــــن نشــ
ــو    ــان شـــ ــرق دونـــ ــرم فـــ ــتر گـــ خاکســـ

 

-23 هاست؟ با دیگر گزینه تقابل معناییدر  گزینۀکدام 
خـواهی  قدم بیـرون منـه از پیـروي گـر عافیـت     ) 1
) خواه بد و خواه نیـک هـر چـه کنـی تـازه کـن       2
ــدیم    )3 ــرور ش ــا س ــم ت ــا درآوردی ــر پ ــه زی ــر ب س
ــت  ) ر4 ــت اســـ ــ ــه آن جمعیـ ــا رو کـــ اه آبـــ

 

ــال  ــه در دنب ــردي    ک ــر راهبرگ ــال، گ ــد ب  داري ص
ــاش     ــار بـ ــرع کـ ــده، مختـ ــع مـ ــه تتبـ ــن بـ تـ
ــافتیم  پیــــروي کــــردیم از آن رو پیشــــوایی یــ
ــت    ــت اســـ ــبط ملّـــ ــد ضـــ ــی تقلیـــ معنـــ

 

هـا   در تمام گزینه» پذیرفت شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می هر عصب و فکر به منبع بی«مفهوم عبارت  24-
 .........  گزینۀ جزهست، 

دامن دوسـت بـه دسـت آر و ز دشـمن بگسـل     ) 1
) تو کار خـویش بـه فضـل خـداي کـن تفـویض      2
مــرا جفــا و وفــاي تــو پــیش یــک ســان اســت  )3
ــر     )4 ــه قه ــذاري ب ــف ور بگ ــه لط ــوازي ب ــر بن گ

 

ــان   ــذر از اهرمنـ ــارغ گـ ــو و فـ ــزدان شـ ــرد یـ  مـ
ــار خداســت   ــار، ک ــه ک ــت و نکبــت ک ــه روز دول ب
که هر چه دوست پسندد به جاي دوست، نکوسـت 
حکم تـو بـر مـن روان، زجـر تـو بـر مـن رواسـت        

 

-25 ؟نیست یکسان  مفهوم دو مصراع در کدام گزینه
شــــــکرریزهــــــاي  شــــــکرپاشِ زبــــــان) 1
ــت  2 ــه نرُس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان ) ک
ــی    )3 ــتن نم ــه نشس ــس ب ــیب ک ــود روزي نص ش
ــو    4 ــوده دل ش ــن، آس ــا ک ــود اینج ــاب خ ) حس

 

/ 
/ 
/ 
/ 

ــان  ــی در بیـــ ــنج معنـــ ــالوت ســـ ــا حـــ  هـــ
ــر     ــدن بنگـ ــدي، برآمـ ــو بدیـ ــدن چـ ــرو شـ فـ

آید بـه کوشـش، دامـن روزي بـه کـف صـائب       نمی
هـــــم امـــــروز از پشـــــت بـــــارت بـــــیفکن 

 

 
 

ر و ی) پری ز و ی ریب ب یي ب ن و ر ن ریب وم
با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» ز قلم / هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشتدر دفتر زمانه فُتد نامش ا«مفهوم بیت 

ــه شـــد، دور از وطـــن شـــد 1 ــر کـ ــرور هـ ) هنـ
ــی2 ــان    ) از بـ ــا جوهریـ ــه بـ ــود کـ ــردي بـ خـ
ــرد    3 ــم و خ ــل عل ــار اه ــحبت گفت ــیض ص ) ز ف
این دولت بر صورت از آن اسـت  ) صیت (شهرت)4

ــد    ــخن شــ ــاحب ســ ــم صــ ــتن، قلــ زره رفــ
در کـــان تـــو نیســـتالف از گهـــري زنـــی کـــه

ــدن    ــت و نالیـ ــه اسـ ــم گریـ ــار قلـ ــه کـ همیشـ
ــو صــاحب خــرد ایــن سلســله مــی  ــانیکــه ت جنب

است؟متفاوتمفهوم کدام بیت 
ــر    1 ــپید معجــ ــن ســ ــر ایــ ــرکش ز ســ ) بــ
) خیزیـــد و چـــو شـــیر شـــرزه اقـــدام کنیـــد 2
ــه کــج و دوروســت، شمشــیرش کــن 3 ــاري ک ) ی
) زي اوج گـــــــراي و ناگهـــــــان بتـــــــرك4

اورنــــــدبنشـــــین بـــــه یکــــــی کبـــــود    
ــد  ــدام کنیـــ ــب انـــ ــگ زیـــ ــان پلنـــ خفتـــ

ــد  ــر راســــت نشــ ــانۀگــ تیــــرش کــــننشــ
ــو    ــان شـــ ــرق دونـــ ــرم فـــ ــتر گـــ خاکســـ

هاست؟با دیگر گزینهتقابل معناییدر گزینۀکدام 
خـواهی قدم بیـرون منـه از پیـروي گـر عافیـت     ) 1
) خواه بد و خواه نیـک هـر چـه کنـی تـازه کـن       2
ــدیم   )3 ــرور ش ــا س ــم ت ــا درآوردی ــر پ ــه زی ــر ب س
ــت  ) ر4 ــت اســـ ــ ــه آن جمعیـ ــا رو کـــ اه آبـــ

ــال  ــه در دنب ــردي   ک ــر راهبرگ ــال، گ ــد ب داري ص
ــاش     ــار بـ ــرع کـ ــده، مختـ ــع مـ ــه تتبـ ــن بـ تـ
ــافتیم  پیــــروي کــــردیم از آن رو پیشــــوایی یــ
ــت    ــت اســـ ــبط ملّـــ ــد ضـــ ــی تقلیـــ معنـــ

در تمام گز» پذیرفتشائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی میهر عصب و فکر به منبع بی«مفهوم عبارت 
.........گزینۀجزهست، 

دامن دوسـت بـه دسـت آر و ز دشـمن بگسـل     ) 1
ض2 تف ک ا خ ل فض ش خ کا ت (

ــان   ــذر از اهرمنـ ــارغ گـ ــو و فـ ــزدان شـ ــرد یـ مـ
ا خ ا ک ا ک ک نک ل
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5صفحه  زبان عربی

 :)٢۶ - ٣٧( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

. قُل سیروا فی« -26 »األرضِ فانْظُروا کیف بدأ الخلقَ
 کنم که چگونه آفرینش آغاز شد. ) بگو در زمین سیر کنید پس من نگاه می1
 اند. ) گفت در زمین حرکت کنید پس نظر کنید که چرا مخلوقات آفریده شده2
 ) بگو در زمین بگردید پس بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است.3
 کند و به چگونگی پیدایش آفرینش نگاه کند.) بگو در زمین حرکت 4
-27 »:علی حکّام المسلمین أن یحکموا بین النّاس بالعدل و یعلّموهم أن یعیشوا عیشۀ متمدنۀً«

 ها متمدنانه زندگی کنند! کنند تا آن ) حاکمان مسلمانان میان مردم به عدالت حکومت می1
 ها زندگی متمدنانه را یاد بدهد! ی کند و به آنران ) حاکم مسلمانان باید میان مردم به عدالت حکم2
 ) بر حاکمان مسلمانان واجب است که میان مردم عدالت برقرار کنند تا آنها زندگی متمدنانه را یاد بگیرند!3
 ) حاکمان مسلمانان باید که میان مردم به عدالت حکم کنند و به آنها یاد بدهند که متمدنانه زندگی کنند!4

-28 »:ْد لساننا لین الکالم فی مجتمعٍ نعیش فیھ َسیُغَیَُّر سلوُک اآلخریَن!إن نُعَوِّ 
 ار دیگران در آن تغییر خواهد کرد!کنیم، برگردانیم رفت اي که زندگی می ) اگر زبانمان را به نرم سخن گفتن در جامعه1
 ند رفتار دیگران تغییر خواهد کرد!کگفتن عادت  کنیم، به نرم سخن اي که در آن زندگی می ) چنانچه زبانمان در جامعه2
 کند! الق و رفتار دیگران تغییر میزبانی عادت کنیم اخ ایم به نرم اي که در آن زندگی کرده ) اگر در جامعه3
 یر خواهد یافت!کنیم زبان خود را به سخن نرم عادت بدهیم رفتار دیگران تغی اي که در آن زندگی می ) چنانچه در جامعه4
-29 »:یستطیع األعداء أن یواجِهونا ألنَّنا نفشلهم و ال تَنْجح خُطَّتُهم لتفریقنا أبداً!لَن «

 شود! هاي آنها براي پراکنده کردن ما هرگز موفق نمی ایم و نقشه ) دشمنان ما نخواهند توانست که با ما مقابله کنند زیرا ما آنها را شکست داده1
 یابد! وقت براي جدایی ما توفیق نمی آنها هیچنقشۀ دهیم و  رو شوند زیرا ما آنها را شکست می ما روبه) دشمنان نخواهند توانست که با 2
 شود! گاه موفق نمی آنها براي جدایی هیچنقشۀ خورند و  توانند که با ما مواجه شوند زیرا آنها شکست می ) دشمنان هرگز نمی3
 آنها براي جدا کردن ما هرگز توفیق نیافته است!نقشۀ دهیم و  ما آنها را شکست می رو شوند زیرا ) دشمنان نتوانستند که با ما روبه4
-30 : !»ة المکّرمةأتذّکر الحّجاج الّذین قُتلوا مظلومین فی ِمنی و ھم کانوا مشتاقین إلی زیارة مکّ «
 مکرمه مشتاق شده بودند! مکۀآورم حاجیانی را که مظلومانه در منا کشتند وقتی که آنها به زیارت  ) به یاد می1
 مکرمه مشتاق بودند! مکۀکه آنها به زیارت  آورم، درحالی ) حجاجی که مظلومانه در منا کشته شدند را به یاد می2
 مکرمه داشتند! مکۀکه آنها اشتیاق به زیارت  آوري، درحالی ) آیا حاجیانی را که مظلومانه در منا کشته شدند به یاد می3
 مکرمه بودند! مکۀکه آنها مشتاقانه در زیارت  آورم که در منا کشته شدند، درحالی ی را به یاد می) حاجیان مظلوم4

-31   عیّن الصحیح:
 کسی را که به شما بدي کرده است ببخشایید تا شما نیز بخشوده شوید! ارحموا من أساء إلیکم لعلّکم تُرحمون!:) 1
: سربازان ما مانند بنایی استوار بودند، زیرا آنهـا بـا شـجاعت    داء بشجاعة!صوص ألنّھم یقاتلون األعرجنودنا بنیان م کأنَّ ) 2

 با دشمنان جنگیدند!
ّ ذکَ ال تأکلوا طعاماً ال یُ ) 3  : از غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشده است، نخورید! علیھ!ر اسم 
هاي دشـوار مـن    هایی روشن کن که در لحظه انش: خدایا، عقل مرا با د!اللحظات الصعبةرّب أنِر عقلی بعلوم تعیننی فی ) 4

 کنند! را یاري می
-32 عیّن الخطأ:

 کردید! تان را به نماز و زکات امر می : خانوادهکنتم تأمرون أھلکم بالّصالة و الزکاة) 1
2 ( ً  دانا بوده است!: از خدا بخشش را بخواهید زیرا خدا به هر چیزي إسألوا هللا ِمن فضلھ إّن هللا کان بکّل شیٍء علیما
 دچار سرماخوردگی شده بودم و پزشک براي من یک نسخه نوشت!  کنُت مصاباً بزکام و کتب الطبیب لی وصفة:) 3
 گویند! هایشان می هایشان نیست با زبان چیزي که در دل :یقولون بألسنتھم ما لیس فی قلوبھم) 4

-33 و علیها ما اکْتَسبتلها ما کَسبت ما هو الصحیح عن مفهوم اآلیۀ الشریفۀ؟ 
ــد و نیـــک را بـــذل کـــن ســـیم و زر    1 ) بـ
ــو  2 ــل مشـــ ــل غافـــ ــات عمـــ ) از مکافـــ
) تـــــا تـــــوانی دلـــــی بـــــه دســـــت آور3
ــن  4 ــی ک ــوام مرحمت ــت ت ــه در دس ــروز ک ) ام

 

کــه ایـــن کســـب خیرســت و آن دفـــع شـــر   
ــو    ــو ز جــ ــد جــ ــدم برویــ ــدم از گنــ گنــ

ــی  ــر نمــــ ــتن هنــــ ــد دل شکســــ باشــــ
فردا کـه شـوم خـاك چـه سـود اشـک نـدامت       

 

ی م م
وعَّوِ َ اآلخریَن!عن نُ ُ سلوک رریَُّر یغَ غیُ َیی نعیش فیھ س »:ْد لساننا لین الکالم فی مجتمعٍ

تتار دیگران در آن تغییر خواهد کردکنیم، برگردانیم رفتاي که زندگی می) اگر زبانمان را به نرم سخن گفتن در جامعه1
ککند رفتار دیگران تغییر خواهد کرکگفتن عادت  کنیم، به نرم سخناي که در آن زندگی می) چنانچه زبانمان در جامعه2
کند! خالق و رفتار دیگران تغییر میزبانی عادت کنیم اخایم به نرم اي که در آن زندگی کرده ) اگر در جامعه3
یییر خواهد یاکنیم زبان خود را به سخن نرم عادت بدهیم رفتار دیگران تغیاي که در آن زندگی می) چنانچه در جامعه4

»:یستطیع األعداء أن یواجِهونا ألنَّنا نفشلهم و ال تَنْجح خُطَّتُهم لتفریقنا أبداً!لَن 
هاي آنها براي پراکنده کردن ما هرگز موفق نمی ایم و نقشه ) دشمنان ما نخواهند توانست که با ما مقابله کنند زیرا ما آنها را شکست داده1
وقت براي جدایی ما توفیق نم آنها هیچنقشۀدهیم و  رو شوند زیرا ما آنها را شکست می ما روبه) دشمنان نخواهند توانست که با 2
شود! گاه موفق نمی آنها براي جدایی هیچنقشۀ خورند و  توانند که با ما مواجه شوند زیرا آنها شکست می) دشمنان هرگز نمی3
آنها براي جدا کردن ما هرگز توفیق نیافته استنقشۀ دهیم و  ما آنها را شکست می رو شوند زیرا ) دشمنان نتوانستند که با ما روبه4
نتلوا مظلومین فی منی و ھم کانوا مشتاقین إلی زیارة مکّ « ِ تتذین قُ ذاج الّ اار الحّج ّ : !»ّککة المکرمةّّررأتذک
مکرمه مشتاق شده بودند!مکۀآورم حاجیانی را که مظلومانه در منا کشتند وقتی که آنها به زیارت  ) به یاد می1
مکرمه مشتاق بودند!مکۀکه آنها به زیارت  آورم، درحالی ) حجاجی که مظلومانه در منا کشته شدند را به یاد می2
مکرمه داشتندمکۀکه آنها اشتیاق به زیارت آوري، درحالی ) آیا حاجیانی را که مظلومانه در منا کشته شدند به یاد می3
مکرمه بودند! مکۀکه آنها مشتاقانه در زیارت  آورم که در منا کشته شدند، درحالیممی را به یاد می) حاجیان مظلوم4

  نعیّن الصحیح:
ُُرکم تُرحمون!:) 1 کسی را که به شما بدي کرده است ببخشایید تا شما نیز بخشوده شوید!ّّککارحموا من أساء إلیکم لعلّ
رجنودنا بنیان م کأنَّ)2 : سربازان ما مانند بنایی استوار بودند، زیرا آنهـا بـا شـععداء بشجاعة!ّّھھصوص ألنھم یقاتلون األعَّ

با دشمنان جنگیدند!
ُال یُ) 3 ً : از غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشده است، نخورید!ک ک علیھ!ر اسم ََییذَکًًال تأکلوا طعاما
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6صفحه  زبان عربی

-34 »گذرد زیرا آن گناه بزرگی است خداوند از شرك بندگانش نمی«
 ما غفر هللا من ُکفر عباده ِألنّھا ذنٌب کبیر!) 2 ال یغفر هللا ِمن شرک العباد ألنّھُ ذنٌب کبیر!) 1
 ال یغفر هللا من شرک عباده ِألنّھ ذنب کبیر!) 4 هللاُ ما غفر من شرک عبادھا ألنَّھُ ظلٌم کبیر!) 3
-35 »توانستیم از تنبلی دوري کنیم و در امتحانمان موفق شویم! کاش می«

   لیتنا کنّا نقدر أن نبتعد عن الکسل و ننجح فی امتحاننا!) 1
 عسی أن نستطیع لکی نبتعد عن التکاسل و ننجح فی االمتحان!) 2
 الکسل و نجحوا فی امتحاننا!نبعّد لیتنا کنّا نستطیع أن ) 3
 التکاسل و نجحوا فی امتحاننا!لعلّنا نقدر حتّی نبعّد ) 4

-36 عیِّن الصحیح َعن مرادف الکلمات:
 ال تَْقُف ما لیس لََک بھ علٌم: ال تَتَّبِعْ ) 2 کلِّم النّاس علی قدر عقولھم: أْحِدثْ ) 1
بَْت بیتاً: إعصار )4 الکتاب صدیٌق یُْنِقذُک ِمن مصیبة الجھل: یَْسلَمُ ) 3  َعَصفَْت ریاٌح شدیدةٌ َخرَّ

-37 :فی ضبط حرکات الکلماتصحیح عیِّن ال
 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
 
 

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴٠إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة ( ■■
 

راب؟متی یظھر  تعلم ھل« راب الس دث  الس دمایح ون عن واء یك رب الھ ّر  األرض سطح ق نأَح وّ  م ھ الموجود الج . فوق
واء نحو  البارد الھواء من الشمسضوء  یمرّ  عندما ارّ  الھ زداد ،الح وء ینكسر و سرعتھ ت ى نحو الض ات أعل  و الطبق
ً  یعطینا ریّا وھما اء بوجود بص د. الم راب یحدث ق ي الس دة رقالّط ف افرین نّ إ باألسفلت،(پوشیده)  المعب ي المس ذه ف  ھ

ً  رقالطّ  ی  تبدو الماء بركة یشاھدون حین السراب بتجربة یمّرون أحیانا ق سطحعل ن الطری د م ن بعی  یصلون حین ولك
ى ع إل دون ال الموق الالرّ  اّال  یج ذلك. ةالجافّ م درك وب اظر ی ذه أنّ  الن اھرة ھ ة الظ ریة؛ خدع اكلّ  ھألنّ بص رب م ا اقت  منھ

 ».وعینھ الخادعة البركة بین ثابتة المسافة وتبقى عنھ، ابتعدت
 

-38 :الّصحیحعیّن 
 إذا نذھب إلی السراب یقترب منّا!) 1
 تختلف سرعة الضوء فی الجّو البارد و الجّو الحاّر!) 2
 بسرعٍة فی الطرق یمکن اَن نصل الی السراب!إن نتحّرک ) 3
 نجد ھذه الظاھرة طول اللیل و النھار!) 4

-39 ما ھو السَّبُب األَصلّی لحدوث السَّراب؟
 قلّة حرارة الجّو فی سطح األرض!) 1
 إزدیاد سرعِة ضوء الّشمس فی المناطق الباردة!) 2
 وجود برکة الماء الّصغیرة علی َسطح الّطریق!) 3
درجة حرارة الجّو قرب سطح األرض و الجّو الموجود فوقھ! اختالف) 4

-40 ..........»:ظاھرة السراب « الخطا عیّن
 إنکسار ضوء الشمس! تحدث عند) 2  تحدُث دائماً!) 1
 َکأنّھا إختفاء الحقیقة!) 4  وھم فی الطرق!) 3
 
 

ملم)3 للس سسن مصیبة الجھل: ی ننک ِم ِ ذِقذ ققن نن ی تبت بیتا: إعصار)4الکتاب صدیق رر خر تتفت ریاح شدیدة ففص صع
:فی ضبط حرکات الکلماتلصحیح نعیِّن ال

َاإلجاب) 1 ِلالجاِھِل مفھم!بب ةنِمن أخالِق َ َفة قبل أن ی ةةَض َ َعار عبل أن یسمع و الم ُ بقَ
مظلَُم!)2 ظظُُظظ أن تُ ُُحما التُحبُّ ََمظلم ک ََظظال تَ
مدروسِھم!)3 ِ ملَِّم للعَ ععتَ ِتب ِل الالد الّطّال ددساِع ُُس االمتحانات تُ ّإّن
ھقاِلھ؟)4 قق َم صص بِصدِق ققالمقاِل َ ِِإلی صدِق َعاک َ صدیق دَ ِککھل ِلَک

بِجب عن األسئلة ( َّ ثم اَ   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴٠ّصقرأ النّّص

راب؟متی یظھر  تعلم ھل« راب الس دث  الس دمایح ون عن واء یك رب الھ ن األرض سطح ق و  م الموجود الج   
واء نحو  البارد الھواء من   الشمسضوء  یمرعندما ار الھ زداد ،الح وء ینكسر و سرعتھ ت ى نحو الض الطبأعل   
ًیعطینا ریّاوھما وداابص اءبوج د. الم دثق رابیح يالس دةرقالّطف افرینّنإباألسفلت،(پوشیده) المعب فالمس

ی تبدوالماءبركةیشاھدونحینالسراببتجربةیمّرونًأحیاناًططرقلّط قسطحعل نالطری دم نبعی ینولك یح
ى عل دونالالموق الّالراّالیج ذلك.ةالجافّم دركوب اظری ذهّأّنالن اھرةھ ةالظ ریة؛خدع اكلّھّألنّبص ربللم اقت

».وعینھالخادعةالبركةبینثابتةالمسافةوتبقىعنھ،بتعدت

:ّحالّصحیحنعیّن
ّااإذا نذھب إلی السراب یقترب منّا!) 1
ّالحار!) 2 ّالبارد و الجو ّتختلف سرعة الضوء فی الجو
ََفی الطرق یمکن اَن نصل الی السراب!ّإن نتحرک ) 3 ٍبسرعٍة
النھار!)4 و اللیل طول الظاھرة ھذه نجد
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7صفحه  زبان عربی

 )۴١-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 
 

-41 :»السراب یحدث عندما یکون الھواء قرب سطح االرض أحّر من الجّو الموجود فوقھ« فی تشکیل: الخطأعیّن 
 یَکوُن ـ سطحِ ـ فوقَھ) 4  ألسراُب ـ الھواُء ـ الموجودِ ) 3 یَْحدُُث ـ أَحرٌّ ـ الجوِّ ) 2 ِعندَما ـ قرَب ـ االرِض ) 1
-42 :فی اإلعراب و التحلیل الصرفیّ  الخطأیّن ع
 فی جنّات نعیم!: (اسم، جمع سالم للمذکر/ مفعول) الصادقیندخل هللا یُ  )1
 الناس) ھُ / فعل و فاعل فعل، للمتکلّم وحده، مجّرد ثالثیالناس من جمع علم الناس إلی علمھ!: ( أعلم )2
 نزل علی قلوبکم سکینة! (اسم، لفظ جاللة، مفرد، مذّکر / مبتدأ)یُ  هللا )3
 / خبر) »تحذیر«لخطر!: (فعل، للغائب، مزید ثالثی من مصدر د ابصوتھ الحیوانات عن یحذّرالغراب  )4

-43 عیّن الصحیح فی نوعیّة الکلمات و المحّل اإلعراّب:
 األخالق!: جمع التکسیر ـ اسم المکان/ مفعول مکارمإّن النبّی (ص) بُعث لیُتِّم  )1
 المبالغة/ مجرور بحرف الّجراسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم  ھو الجواب!: الھّ الجُ ترک الجواب علی  )2
 اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم التفضیل/ مبتدأ األشیاء فی المیزان ھو الخلق الحسن!: أثقل )3
روا هللا ینصرکم و ) 4 تإن تنص دامکم یثبِّ ل) ـ الزم/ جواب : أق اب تفعی ن ب د (م د واح رف زائ ھ ح ارع ـ ل ل مض فع

 »أقدام«الشرط، فعل و فاعلھ 
-44 حلیل الصرفّی و المحّل االعرابّی للکلمات الّتی تحتھا خّط فی ھذه الجملة:عن الت الخِطأعیّن 

 »لمکظالینسی  المظلومحتی تَعلَم أنَّ  کضربُت: الُمعَلّمفقال «
 الُمعَلِّم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل، معّرف بأل/ فاعل من نوع اسم ظاھر و الجملة فعلیّة )1
 »ک«ضمیر بھ البارز و المفعول » تُ «، معلوم/ فعل و فاعلھ ضمیر ثالثی مجرد، متعدّ ده، ، للمتکلم وحضربُت: فعل ماض )2
 المظلوم: اسم، مفرد مذکر، اسم مفعول، معّرف بال )3
 بھ ظلم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل / مفعول  )4

-45 »أنا، أْنتم، ُھنَّ «عیّن أفعاالً تناسب الضمائر علی الترتیب. 
ْجُت، تَتََکلَُّموَن، تَْختَِلْفنَ  )1  أْشتَِغُل، إحتَفَلُوا، إْشتََرْکنَ  )2 تََخرَّ
ْجنَ ) 3 فُوا، إْنَکِسْرنَ  )4  أسترِجُع، إْجعَلُوا، تََخرَّ  إْستَلََم، تَعَرَّ

-46 عیّن الفاِعَل لیست لھ صفة أو مضاف الیھ:
 َشَکَر القوُم الصالحوَن ربّھم علی نجاحھم!) 2 یَْعَمُل ُمَوظٌَّف الئٌق فی دائرتنا بِأْحَسِن َشْکٍل!  )1
 نشاھد آیات هللاِ فی جمیع الکائنات حولنا! )4 یَْحِملَُک أشراُف المدینة علی ایدیھم! )3

-47 َمیِّز العبارة خالیة عن اسم التفضیل:
 قام الّطّالب بعمل الَخیر فی ھذا السَّنَة!) 2  خیُر االمور خیرھا عاقبةً!) 1
 ال یَْسَخر قوٌم من قوٍم َعسی أْن یکونوا خیراً منھم) 4 خیٌر من ألف شھرٍ  لیلةُ القدرِ ) 3

-48 عیِّن العبارة الصحیحة:
 ِلکیال تحزنون علی ما فاتکم! )2  فاصبروا حتّی یحُکُم هللا بیننا! )1
َر أربعة طّالب أن یغیبون عن اإلمتحان! )4 ھل تضَمُن أن یجیَب أصدقاُءک مثل إجابتَک! )3  قَرَّ

-49 :فی وصف عمل الحرف المطلوب الخطأعیِّن 
 یرفع اإلبھام عن الجملة قبلھ. :کم کنتم ال تعلمونلکنّ فھذا یوم البعث و ) 1
 .: یؤّکد علی الجملةھکنتم فی ریب مّما نّزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل إن) 2
 الجملتین.: یربط الحّق من ربّھم أنّھفأّما الّذین آمنوا فیعلمون ) 3
ً  لیتنییا ) 4  : یُستَعَمل لبیان التّمنّیکنُت معھم فأفوز فوزاً عظیما
-50 بالفعل و الحال معاً! ةأّی عبارة جاء فیھا الحرف المشبّھ فی
 علینا أن نکون متّحدین أمام المشاکل! )2 کان الناس أّمة واحدة فبعث هللا النبیّین مبّشرین) 1
 لکنّی أحّب أن أذھب لزیارة العتبات المقدّسة أیضاً! )4 شون خائفین من الموت!نعلم أّن اکثر النّاس یعی )3
 

ممتِّم)1 ُتعث لیُ ُع (ص) بُ ّالنبی األخالق!: جمع التکسیر ـ اسم المکان/ مفعولمکارمّإّن
ررالمبالغة/ مجرور بحرف الجرّّرراسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم ھو الجواب!: ھھالججھُالجترک الجواب علی )2 ّ
ـ اسم التفضیل/ مبتدأاألشیاء فی المیزان ھو الخلق الحسن!: أثقل )3 ّّراسم ـ مفرد مذّکر
روا هللا ینصرکم و ) 4 تإن تنص دامکمّیثبِ ل) ـ الزم/: أق اب تفعی ن ب د (م د واح رف زائ ھ ح ارع ـ ل ل مض فع

»أقدام«الشرط، فعل و فاعلھ 
ت للکلمات الّتی تحتھا خّط فی ھذه الجملة:عن التأأالخِطأنعیّن ّاالعرابی ّّ و المحّل ّتحلیل الصرفی

َُّتت  کضربُ: ممّّمفقال« َّأ َعلم ی »لمکظالینسی  المظلوم 
ّةف بأل/ فاعل من نوع اسم ظاھر و الجملة فعلیة)1 ّم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل، معر ملِّ للعَ عالم ُ
«ضمیر بھ البارز و المفعول » ««ُت«، معلوم/ فعل و فاعلھ ضمیر ّثالثی مجرد، متعدّده، ، للمتکلم وحضربُت: فعل ماض)2
ّالمظلوم: اسم، مفرد مذکر، اسم مفعول، معرف بال)3
بھ ظلم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل / مفعول )4

تناسب الضمائر علی الترتیب.  ًن أفعاالً نتم، ُھنَّ«نعیّ »ْتأنا، أْن
ننْفَن)1 ففِل لتَ تْخ خ، تَ ووُموَن مملَّ کتکَکََلَک ت، تَ تْجُت ررَخرَّ ْْنْکَن)2ختَ ررتََر تتوا، إْش ْ وولُ لفَ ََفف، إحتَ لِغُُل غغتَ تتأش ْ
ننْجَن) 3 ررَخرَّ ََخوا، تَ وولُ لعَ عع، إج ْ عأسترِجُع رِسْرَن)4ِ ََسسَک ْْککوا، إْن ووفُ ررعَرَّ عع، تَ ملََم للتَ تتإس ْ

لن الفاِعََل لیست لھ صفة أو مضاف الیھ: ِ نعیّ
ْْل َشْکٍل! )1 نَسِن سأح ْ ِأ فی دائرتنا بِ ٌالئٌق ففظٌٌَّف وو ُمَو للَمُُل مْع ھھ ربّھم علی نجاحھم!) 2عیَ َ الصالحون ُالقوم ََرَشَکَر
المدینة علی ایدیھم!)3 ُأشراف کلَُک للِم ممْح فی جمیع الکائنات حولنا!)4حیَ ِنشاھد آیات هللاِ

ززیِّز العبارة خالیة عن اسم التفضیل:
االمور خیرھا عاقبةً!) 1 َّننیر فی ھذا السَّنَة!) 2ُخیُر یب بعمل الَخ َ الالقام الّطّال
ِالقدِر) 3 ٍ من ألف شھٍرلیلةُ ْسی أن یکونوا خیراً منھم) 4ٌخیٌر سس َع ٍٍ من قوٍم ٌر قوم رَخ خخْس َسال ی
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هـاي اعجـاز    یک از جنبه ، از کدام»سخن از امور مادي و معنوي«و » تعارض و ناسازگاريعدم «، »سخن از علم دوستی«هر یک از موارد  51-

 گوید؟   محتوایی قرآن کریم سخن می
 جانبه بودن ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت ـ جامعیت و همه1
 جانبه بودن  رونی در عین نزول تدریجی ـ جامعیت و همه) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت ـ انسجام د2
 جانبه بودن  ی در عین نزول تدریجی ـ جامعیت و همهنسابقه ـ انسجام درو ) ذکر نکات علمی بی3
 جانبه بودن ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی  سابقه ـ جامعیت و همه ) ذکر نکات علمی بی4

ر﴿﴿علت  ات و ا -52 کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟ در ﴾ض   ا
ٔن﴿) 1 م    اء ا﴿) 2  ﴾   ﴾ا  ا ا
رض﴿) 3 وات و ا ر ا رض﴿) 4 ﴾ا  وات و   ا  ﴾   ا

-53 پاسخ به سؤال ......... بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا در صورت پاسخ صحیح ندادن به این سؤال ........ .
  کنیم؟ ـ به حیات دنیوي راضی شویم ) ما در چگونه جهانی زندگی می1
 کنیم؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیم ) ما در چگونه جهانی زندگی می2
 در این جهان چیست؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیم من) هدف از زندگی 3
  وي راضی شویمدر این جهان چیست؟ ـ به حیات دنی من) هدف از زندگی 4

» ارزشمند عمر اسـت سرمایۀ خطا در آن موجب اتالف « :توان گفت یک از آنها می با توجه به نیازهاي برتر انسان، به ترتیب در مورد کدام 54-
 »کند که در این فرصت یکباره به این نیاز به دوستی پاسخ دهیم. عدم تکرار زندگی اقتضا می«و 
 ) شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی  2 ویش خآیندة ) شناخت هدف زندگی ـ درك 1
 خویشآیندة ) کشف راه درست زندگی ـ درك 4 ) کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی  3
عاقبت  کنندة تعیینهاي ما و  گیري اختیار است و آنچه مبناي تصمیم نشانۀ، بیانگر کدام »ایم جبران نمودن زیانی که به دیگران رسانده« 55-

 و سرنوشت ماست، چیست؟
 محدود ارادة) احساس رضایت یا پشیمانی ـ اختیار و 1
 ) احساس رضایت یا پشیمانی ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق 2
 پذیري ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق ) مسئولیت3
 محدود ارادةپذیري ـ اختیار و  ) مسئولیت4

-56 است؟ ایش گناه، عدم استجابت دعا را به دنبال دارد، مهر تأییدي بر کدام حدیث شریفاینکه براساس آیات قرآن کریم ظلم و افز
 ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود،.... منزلۀ کفۀ) به راستی که مؤمن به 1
 دهیم... که زندگی و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا می ) کسانی2
 پوشی خدا او را مغرور سازد... پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده) چه بسا احسان 3
 میرند، بیشتر هستند... سرآمد عمرشان میواسطۀ که به  میرند، از کسانی گناه می واسطۀکه به  ) کسانی4

) الطبیعه توسط پیامبر اکرم تصرّف در عالم خلقت و شُهود ماوراء دارد و اولین و معتبرتـرین   ارهیا مقام پیامبر اش به کدامین وظیفه ( 57-
 مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی کدام است؟

  ) والیت معنوي ـ اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی 1
 ) دریافت و ابالغ وحی ـ اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی 2
) ) والیت معنوي ـ گفتار و رفتار پیامبر اکرم3 )  
) ابالغ وحی ـ گفتار و رفتار پیامبر اکرم ) دریافت و4 ) 

ّ اآیۀ شریفۀ خداوند در  ّـ  ا ل ا  ر ّ  ا ل  )، از حفظ جان پیامبر...ّ گوید و با بیان عبـارت .........   سخن می ( 58-
 کند.   به علت آن اشاره می

ّ ر) 1 سو ا   ) 2 و ان     ّ  ا
م ا) 3 ی ا ّ ر) 4 ان ا    و ان    

کنیم؟ ـ به حیات دنیوي راضی شویم) ما در چگونه جهانی زندگی می1
کنیم؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیم) ما در چگونه جهانی زندگی می2
در این جهان چیست؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیممن) هدف از زندگی3
یوي راضی شویمدر این جهان چیست؟ ـ به حیات دنیمن) هدف از زندگی 4

ارزشمند عمرسرمایۀ خطا در آن موجب اتالف «:توان گفتیک از آنها می توجه به نیازهاي برتر انسان، به ترتیب در مورد کدام
»کند که در این فرصت یکباره به این نیاز به دوستی پاسخ دهیم.عدم تکرار زندگی اقتضا می«
) شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی  2ویش خآیندة ) شناخت هدف زندگی ـ درك 1
خویشآیندة ) کشف راه درست زندگی ـ درك 4) کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی  3
کنندةتعیینهاي ما و گیرياختیار است و آنچه مبناي تصمیمنشانۀ، بیانگر کدام »ایمجبران نمودن زیانی که به دیگران رسانده«

سرنوشت ماست، چیست؟ و
محدود ارادة) احساس رضایت یا پشیمانی ـ اختیار و 1
) احساس رضایت یا پشیمانی ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق 2
پذیري ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق ) مسئولیت3
محدود ارادةپذیري ـ اختیار و  ) مسئولیت4

استایش گناه، عدم استجابت دعا را به دنبال دارد، مهر تأییدي بر کدام حدیث شریفینکه براساس آیات قرآن کریم ظلم و افز
ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود،....منزلۀ کفۀ) به راستی که مؤمن به 1
دهیم...  که زندگی و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا می) کسانی2
پوشی خدا او را مغرور سازد...پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده) چه بسا احسان 3
میرند، بیشتر هستند...سرآمد عمرشان میواسطۀ که به  میرند، از کسانی گناه می واسطۀکه به  ) کسانی4

ا او د شُه و خلقت عال د ّف مص اک ا پ سط ت عه )الط فه( وظ ن کدا اشبه ا پ قام هیا عتششا و ن اول و د دا
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 یک از آیات زیر است؟ ترتیب مربوط به کدام به» بیزاري از شقاوت«و » دوري کردن از راه شقاوت«هاي  هر یک از ویژگی

را) 1  ّ ا و ا ّ ا  ه ا  ّ ا ـ  ا ّ او  و   ر و    
را) 2  ّ ا و ا ّ ا  ه ا  ّ راـ  ا ا و ا   ّ ّ ا ه ا  ّ  ا
ا) 3 ر و  ا   ّ راـ  و  و   ا و ا   ّ ّ ا ه ا  ّ  ا
ا) 4 ر و  ا   ّ اـ  و  و   ر و  ا   ّ  و  و  

-60 گردد؟ شریفه مفهوم می آیۀ کند، از دقّت در پیام کدام کند و به سوي مقصدي که برایش معین فرموده هدایت می اینکه خداوند جهان را اداره می
۱ (﴿ ٍ ء﴿ )2 ﴾   دو  و ّ  ا  ا    ﴾ ا
3( ﴿ ّ ءا ء﴿ )4  ﴾    ً و  رّب   ّ ا ر  ﴾ ا ا

-61 ......... و ......... است. نتیجۀ ترشدن دستیابی به هدف، به ترتیب  تر و سریع آسان
 روي از الگوهاي برتر  ) عزم قوي ـ دنباله2  ) عزم قوي ـ عزم قوي 1
 ) مراقبت و وفاي به عهد ـ عزم قوي 4 روي از الگوهاي برتر  ) مراقبت و وفاي به عهد ـ دنباله3

-62 عهد و پیمان خداوند با فرزندان آدم است؟ کنندة یادآوريکدام آیه 
ادی﴿) 1 ّ  و  ا  ٍة اَن  َ ِ ا  ُ ُ ّ ا    ﴾ا
و ﴿ )2  ُ  ّ ِ ن ا ّ وا ا ُ َ  ﴾ان  
3( ﴿ّ ا ا  ّ َن ا او ا ّ ل     ﴾ن ا
ّدة﴿) 4 ن ا  ء  ُ او ّو ّوی و  َ وا  ّ  ﴾ 

ـ ُرواةة﴿که فرمود  یکی از شرایط مشروعیت مرجع تقلید و ولی فقیه که در حدیث امام عصر ا اِ ِ ر َ  ُ َ ِ ا اِدُث ا َ َو اَ ا 63-
ِ َ َ  ِ ُ ا ُ  َ ُ َو اَ َ َ  ُ  ُ ِ َ  ِ  به آن اشاره شده است، چیست و به چه ضرورتی باید در ایشان باشد؟  ﴾َ

 جهانی رهبري کند.  پیچیدة ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 1
 جهانی رهبري کند.پیچیدة ) زمان شناس بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 2
 ن شناس بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. ) زما3
 ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.4

کند و ترس و سرافکندگی با ورود به کدام واقعه براي  دریافت پاداش و کیفر میآمادة ها را  دام مرحله از قیامت، انسانوقوع رخدادهاي ک 64-
 شود؟ گناهکاران حادث می

 ها انسانهمۀ دوم ـ زنده شدن مرحلۀ ) 2 اعمالنامۀ دوم ـ دادن   مرحلۀ) 1
 ها انسانهمۀ ن اول ـ زنده شد  مرحلۀ) 4 اعمالنامۀ اول ـ دادن مرحلۀ ) 3

-65 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 عالی ـ توجه به وجدان) خود دانی علیه 4 ) خود عالی علیه خود دانی ـ توجه به وجدان3

یـک   امیه، پیروزي شامیان را معلول کدام  ضمن انذار نسبت به ضعف و سستی مسلمانان در مبارزه با حکومت بنی )( یلمؤمنان عامیر 66-
 دانستند؟   می
 ) اتّحادشان در راه حق2  تر بودن به حق  ) نزدیک1
 میان مسلمانان) اختالف و تفرقه 4  برداري از زمامدارشان ) فرمان3

-67 دانند؟   دوزخیان فراموش کردن یاد خدا در دنیا را معلول چه چیزي می
  ) پیروي از بزرگان و سروران 2  توجهی به اموال یتیمان  ) بی1
 ) انتخاب دوست بد4 ) عدم دریافت دالیل روشن از سوي پیامبران 3

  

) مراقبت و وفاي به عهد ـ عزم قوي 4روي از الگوهاي برتر ) مراقبت و وفاي به عهد ـ دنباله3
عهد و پیمان خداوند با فرزندان آدم است؟کنندةیادآوريکدام آیه 

ادی﴿) 1 ّ  و  ا  ٍة اَن  َ ا  ِ ُ ُ ّ ا  ﴾ا
و﴿ )2  ُ  ّ ِ ِن ا ّ ّوا ا ُ َ ﴾َان  
3(﴿ّ ا ا  ّ َن ا او ا ّ ل  ﴾ّن ا
ّدة﴿) 4 ن ا  ء  ّ او ُُ ّو ّی و  ّّو َ َوا  ّ  ّ﴾

ــــ﴿که فرمود کی از شرایط مشروعیت مرجع تقلید و ولی فقیه که در حدیث امام عصر اِ اا ِ ررر َ ُ َ ِ اا ا ااِدُث َ ا اَ َو
ِ َ َ ِ ا ُ ُ ََ اَ َو ُ َ َ ُ ُ ِ َ به آن اشاره شده است، چیست و به چه ضرورتی باید در ایشان باشد﴾ِِِ

جهانی رهبري کند.  پیچیدة ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 1
جهانی رهبري کند.پیچیدة ) زمان شناس بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 2
ن شناس بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. ) زما3
) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.4

کند و ترس و سرافکندگی با ورود به کدام واقعدریافت پاداش و کیفر میآمادة ها را ککدام مرحله از قیامت، انسانقوع رخدادهاي ک
شود؟ناهکاران حادث می

ها انسانهمۀ دوم ـ زنده شدن مرحلۀ )2اعمالنامۀ دوم ـ دادن   مرحلۀ)1
ها انسانهمۀ ن اول ـ زنده شد  مرحلۀ)4اعمالنامۀ اول ـ دادن مرحلۀ )3

نقالب 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 عقل
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
) پیامبرسیرة چرا خداوند در  )کردنـد و پیـامبر   نسـبت بـه ایشـان ابـراز نگرانـی مـی       ﴾لعلّـک بـاخع نفسـک   ﴿جملـۀ  با  ( )،  68-

 کردند؟   را با چه صفتی در انجام فرمان خدا توصیف می )( حضرت علی
 ترین  ) پیامبر نزدیک بود از ایمان نیاوردن بعضی مردم جان از دست بدهد ـ راسخ1
 وفادارترین) پیامبر نزدیک بود از ایمان نیاوردن بعضی مردم جان از دست بدهد ـ 2
 ترین  ) پیامبر مدام نگران فقر و محرومیت مردم بودند ـ راسخ3
 ) پیامبر مدام نگران فقر و محرومیت مردم بودند ـ وفادارترین4

کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان هستند، باید به چهرة دارد، نگاهش به  کسی که دوست می )با توجه به فرمایش رسول اکرم ( 69-
 شریفه ارتباط مفهومی دارد؟آیۀ نگرد و این فرمایش پیامبر با پیام کدام کدام گروه ب

ّ﴿) نمازگزاران ـ 1 ً  ا  ر ٓ و   م ا  ﴾ ا  و ا
ّ﴿) جویندگان علم ـ 2 ً  ا  ر ٓ و   م ا  ﴾ ا  و ا
ی﴿ ـ) نمازگزاران 3 ن    ن و ا   ﴾ا 
ن﴿ جویندگان علم ـ) 4 ن و ا  ی ا    ﴾ 
ایـن  » بردنـد.  ارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی مـی  مبناي سخن منکران معاد از روي علم نیست؛ وگرنه با علم مستمر، به کم« 70-

 قرآن تناسب دارد؟ شریفۀها از آیات  سخن به ترتیب با کدام قسمت
نَ ﴿) 1 ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا نَ ﴿ - ﴾اِن  َ َ ا   َ﴾   
2 (﴿ ٍ ِ  ِ  َ ِ ِ  ُ َ ُ ا﴿ - ﴾َو  َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾  
نَ ﴿) 3 َ َ ا  انُ ﴿ - ﴾َ  َ َ َ ا ِ َ َة  َ ِ ٓ    ﴾ا
4 (﴿ ُ ّ ا ِ ُ ا ِ ُ َ ﴿ - ﴾َو    ّ ِ ٌ ا ا ِ َ   ﴾ٌ َو 
-71 ها قرار داد؟ توان در کارکردهاي منفی کدام حوزه را می» استفاده ابزاري از زنان«و » استعمارپدیدة «
 ) عدل و قسط ـ خانواده4 زدگی   ) عدل و قسط ـ مصرف3 ) علم ـ خانواده  2 زدگی ) علم ـ مصرف1

هاي معمولی انجام  ها و ورزش که قمار در بازي ست و در صورتیچه چیز ا ﴾  ا و ا﴿ آیۀدلیل حرمت قمار در  72-
 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

...﴿آیۀ شریفۀ با توجه به  ء ا زوا و  و    ّ ّ ا -73 یک است؟ معلول کدام» ذلک ادنی ان یعرفن«، عبارت ﴾ ا
ذ) 1    2 ( ّ    ّ    
3 ( ّ ّ ) 4  و   ز و   

پذیري در محیط خانواده، اهدافی است که در کدام عبارات قرآنـی   فراهم شدن امکان رشد و بالندگی فرزندان و تجربه کردن مسئولیت 74-
 به ترتیب از آنها یاد شده است؟

1 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ ِ اَن  ِ ِ آ ً ﴿ـ  ﴾…َو  َ دًة َو َر َ َ  ُ َ َ  َ َ َ    ﴾َو 
2 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ْ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ ِ اَن  ِ ِ آ ونَ ﴿ـ  ﴾…َو  ُ َ  ُ  ِ ِ ا َ ِ ِ َن و  ِ ُ  ِ ِ ِ َ   ﴾اَ
3 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ  ُ ونَ ﴿ـ  ﴾…َو ا ُ َ  ُ  ِ ِ ا َ ِ ِ َن و  ِ ُ  ِ ِ ِ َ  ﴾اَ
4 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ  ُ ُ ﴿ـ   ﴾…َو ا َ َ  َ َ َ ً َو  َ دًة َو َر َ َ﴾ 

-75 اش ادامه دهد؟ یک از موارد زیر، شخص مسافر باید روزه بگیرد یا به روزه در کدام
 فرسخ باشد. 10رفت و برگشت او مجموعۀ فرسخ شرعی و  4) مسیر رفتنش بیش از 1
 تر از ده روز در جایی که سفر کرده است، بماند. ) بخواهد کم2
 ظالم در ظلم باشد و به این نیت عازم شده است. ) سفر او به قصد همکاري با یک3
 خواهد دو روز بماند، برسد. ) صبح حرکت کرده است و بعدازظهر به جایی که می4

ی﴿ ـ) نمازگزاران3 ن    ن و ا  ﴾ا 
ن﴿ جویندگان علم ـ) 4 ن و ا  ی ا    ﴾
بردنـدارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی مـی مبناي سخن منکران معاد از روي علم نیست؛ وگرنه با علم مستمر، به کم«

قرآن تناسب دارد؟شریفۀها از آیات سخن به ترتیب با کدام قسمت
1 (﴿َ ّ ُّ ّ ُ َ  ﴾ا﴿ ّّ َ ا ُ-﴿َ َ َ﴾ َ  َا
2 (﴿ٍ  ِ ِ  َ ِ  ِ ُ َ ُُ ا﴿-﴾َو   َ ّ ِ َ ا ِ  ﴾
3 (﴿َ َ َ﴾ َ ُاُن﴿-َا َ َ ا َ َ ِ َ َة  ةَ ِ ٓ  ﴾ٓا
4 (﴿ُُ ّ ا ِ ُ ا ِِ ُ   ُ َ﴿-﴾َو ّ َا ﴿ا و ٌ  ﴾      ِ و
ها قرار داد؟توان در کارکردهاي منفی کدام حوزهرا می» استفاده ابزاري از زنان«و »استعمارپدیدة «
) عدل و قسط ـ خانوا4زدگی   ) عدل و قسط ـ مصرف3) علم ـ خانواده  2زدگی ) علم ـ مصرف1

ا﴿آیۀدلیل حرمت قمار در  و هاي معمولیها و ورزشکه قمار در بازيست و در صورتیچه چیز ا﴾﴾﴾ا
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

...﴿﴿﴿آیۀ شریفۀ توجه به  ا ء و و ززووزووزوواوا ّّ ا ّ یک استمعلول کدام»«ذلک ادنی ان یعرفن«،﴾﴾، عبارت ﴾ا
ذ) 1  2 (ّ    ّ ّ  ّ
ّ) 4ّو   ز) 3 و  ّ

پذیري در محیط خانواده، اهدافی است که در کدام عباراتراهم شدن امکان رشد و بالندگی فرزندان و تجربه کردن مسئولیت
است؟ شده یاد آنها از ترتیب ه
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11صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

There’s a good film on channel 3 tonight. I ……… it.76-
1) will watch 2) am going to watch 3) am watching  4) watch 

We had some ……… left from the breakfast meal, so I made ……… sandwiches for lunch.77-
1) bread - few 2) breads - few 3) bread - a few 4) breads - a few 
On our vacation, we went to a garden ……… had a huge pool.78-
1) that 2) who 3) whom 4) whose 
The journalist asked if he might ……… the interview in addition to taking notes.79-
1) care for 2) record 3) regard 4) donate 
A/An ……… teacher expects his students to perform at top levels, though this very rarely 80-
happens when the teacher himself doesn’t attend the class on time to ensure efficiency.
1) communicative 2) essential 3) demanding 4) former 

My old father looked at the picture and said: “Jack, my old friend, must be 70 if he’s still ……… .” 81-
1) alive 2) true  3) safe 4) free 

In our school, the students do ……… in the school laboratory twice a week.82-
1) experiment 2) medicine 3) translation 4) science 

English is the mother ……… of around 20 percent of the world's population. 83-
1) language 2) nation 3) tongue 4) native 

The kind nurses were looking ……… the sick people in the hospital.84-
1) for 2) up 3) after 4) out 
It’s a book that will be of ……… to a wide range of readers.85-
1) belief 2) interest 3) hint 4) percent 
You can ……… the meaning of a new word in a passage by considering the meaning of the 86-
words around. 
1) figure out 2) stick out 3) make up 4) turn up
All this will happen eventually, I believe, even if ……… hunger policy were not to change a bit.87-
1) global 2) kinetic 3) environmental 4) practical 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 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. 

Despite its name, the Caspian Sea can be called (88) ……… a lake or a sea. Prof. Michael 
Kukral refers to it as a lake, as do many scholars. It has historically been considered a sea 
because of its size and its saline water, but it embodies many characteristics of lakes.(89) 
……… of the confusion that exists is because there are no internationally agreed - upon (90) 
……… for seas or lakes. Seas are often connected to the ocean or another sea via salt water, 
but the Caspian Sea is not linked to any other body of water.(91) ..…… land, according to 
the National Oceanic and Atmospheric Administration; however, the Caspian Sea has land 
all around it. Seas are typically salt water. While the Caspian Sea is not fresh water, its salty 
water is diluted by the inflow of fresh water, (92) ..…… in the north.

88-
1) none 2) neither 3) either 4) all 

89-
1) many 2) a few 3) much 4) lot of 

90-
1) exclamation 2) definition 3) recommendation 4) combination 

91-
1) Seas are usually partially surrounding by 2) Seas usually partially surround 
3) Seas are usually partially surrounded by 4) Seas usually partially surrounded with 

92-
1) unexpectedly 2) systematically 3) accidentally 4) especially 

happens when the teacher himself doesn’t attend the class on time to ensure efficiency.
1) communicative 2) essential 3) demanding 4) former 

My old father looked at the picture and said: “Jack, my old friend, must be 70 if he’s still ……
1) alive 2) true  3) safe 4) free 
n our school, the students do ……… in the school laboratory twice a week.
1) experiment 2) medicine 3) translation 4) science 

English is the mother ……… of around 20 percent of the world's population. 
1) language 2) nation 3) tongue 4) native 

The kind nurses were looking ……… the sick people in the hospital.
1) for 2) up 3) after 4) out 
It’s a book that will be of ……… to a wide range of readers.
1) belief 2) interest 3) hint 4) percent 
You can ……… the meaning of a new word in a passage by considering the meaning o
words around.
1) figure out 2) stick out 3) make up 4) turn up
All this will happen eventually, I believe, even if ……… hunger policy were not to change
1) global 2) kinetic 3) environmental 4) practical 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 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. 

Despite its name, the Caspian Sea can be called (88) ……… a lake or a sea. Prof. Mic
Kukral refers to it as a lake, as do many scholars. It has historically been considered 
ecause of its size and its saline water, but it embodies many characteristics of lakes

……… of the confusion that exists is because there are no internationally agreed - upon
f l k S f d h h i l
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12صفحه  زبان انگلیسی

 

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: 
Lion rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their 
physical features that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies 
of some animals, even scientists have trouble telling them apart. Male lions weigh between 
150 and 250 kg (330 and 550 Ib) and stand about 123 cm (about 48 in) tall at the shoulder. 
They measure up to 250 cm (98 in) in length, not including the tail, which measures an 
additional 90 to 105 cm (35 to 41 in). Female lions are smaller, weighing between 120 and 
182 kg (265 and 400 Ib). They stand about 107 cm (about 42 in) tall and measure less than 
175 cm (less than 69 in) in length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the 
tail is darker. Only male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows 
darker and fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which helps 
them hide from dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow up, 
sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 
What does paragraph 1 mainly discuss? 93-
1) physical features of lions  2) Difference in length between lions 
3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about lions 
A male lion is ……… long (including its tail)94-
1) more than 3 meters  2) less than 3 meters 
3) two and a half meters 4) one meter and twenty-three centimeters 
According to the passage, we cannot normally find ……… .95-
1) a lion with a one-meter-long tail 2) a male lion that is less than 123 cm tall at the shoulder
3) a female lion that is less than 100 kg 4) a female lion smaller in size than a male one 
We can find the meaning of which word in the passage? 96-
1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot 
Passage 2: 
Child labor is an international concern across the world nowadays, since many countries, 
whether developed or underdeveloped, European or African, rich or poor, have been 
experiencing the unending sad story of child laborers working in dangerous conditions and 
suffering from various diseases while struggling to make just enough money needed for their 
survival. Although child labor usually drew attention to some poor nations in Africa and 
Asia in the past, a new report by United Nations shows that thousands of children are 
employed in Italy in leather industry, and very young girls are employed in domestic 
services and clothing industry in Portugal. More than 30 percent of these children are 
employed illegally and most are working in dangerous positions and inhuman conditions. 

One of the legal procedures for preventing child labor is passing relevant acts that either 
stop or keep under control the illegal employment of children. As it is called in most 
countries, the Child Labor Act is related to the employment of children up to 14 years of age. 
But unfortunately most of industries and businesses give the age of the child laborers higher 
than the actual one through the statements of their protectors or the fake documents. This is 
because the parents or protectors do not want the removal of their underage children from
their employment because of their poverty, low income and ever increasing cost of living 

The author of the text seems to have a tone of ……… .97-
1) indifference and neutrality 2) kindness and sorrow 
3) love and passion  4) hope and optimism 
According to the passage, it can be understood that ……… .98-
1) child labor has become limited to Africa and Asia recently 
2) only poor countries have this problem 
3) child labor is not a problem limited to certain countries any more 
4) those children who are ill are the only child laborers 
According to the passage, it can be understood that Child Labor Act protects ……… .99-
1) children up to a certain age 2) children, teenagers and adults 
3) only girls at the age of 14 4) only boys at the age of 14 
The word “one” in line 5, paragraph 2, refers to ……… .100-
1) act 2) age 3) procedure 4) employment 

y g , g , g
darker and fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which h
hem hide from dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow
ometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 
What does paragraph 1 mainly discuss?
1) physical features of lions  2) Difference in length between lions
3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about l
A male lion is ……… long (including its tail)
1) more than 3 meters  2) less than 3 meters
3) two and a half meters 4) one meter and twenty-three centimeters
According to the passage, we cannot normally find ……… .
1) a lion with a one-meter-long tail 2) a male lion that is less than 123 cm tall at the should
3) a female lion that is less than 100 kg 4) a female lion smaller in size than a male
We can find the meaning of which word in the passage? 
1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot
Passage 2: 
Child labor is an international concern across the world nowadays, since many coun
whether developed or underdeveloped, European or African, rich or poor, have
xperiencing the unending sad story of child laborers working in dangerous conditions
uffering from various diseases while struggling to make just enough money needed for 
urvival. Although child labor usually drew attention to some poor nations in Africa

Asia in the past, a new report by United Nations shows that thousands of children
mployed in Italy in leather industry, and very young girls are employed in dom
ervices and clothing industry in Portugal. More than 30 percent of these children
mployed illegally and most are working in dangerous positions and inhuman conditions

One of the legal procedures for preventing child labor is passing relevant acts that e
top or keep under control the illegal employment of children. As it is called in 
ountries, the Child Labor Act is related to the employment of children up to 14 years of

But unfortunately most of industries and businesses give the age of the child laborers h
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف
 دقیقه 85 155 101 55 ریاضیات 1
 دقیقه 55 200 156 45 فیزیک 2
 دقیقه 35 235 201 35 شیمی 3
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xاگر  3 32 3 2 xحاصل  3 x3 -101 کدام است؟  3
1 (4 2 (2 3   3 (3 2   4 (4 3   

-102 اول این دنباله کدام است؟جملۀ هستند، مجموع ده  -23و  -14پنجم و هشتم به ترتیب برابر با جملۀ حسابی  دنبالۀدر یک 
1 (120 2 (150 3 (155 4 (125 

f(x)، دامنه و برد تابع bبه ازاي چه مقداري از  ax a b  با هم برابرند؟(a )0 103-
1 (1 2 (1 3 (a 4 (a 

xf(x)اگر 
x a
2 fof(x)و  1 x  باشد، مقدارa 104 کدام است؟-

1 (1 2 (2 3 (2- 4 (1- 
Aاگر  (x ,y )0 yیک نقطه از نمودار تابع  0 f(x)  ،متناظر با آن روي نمودار تابع  نقطۀباشدy f( x )2 -105 کدام است؟ 1

1 (x
( , y )0

0
2 1

2 2 (x
( , y )0

0
1

2 3 (x
( , y )0

0
1

2 4 (( x , y )0 02 1 

xمانده تقسیم  باقی x Kx4 23 xبر  1 -106 است. مجموع ضرایب خارج قسمت این تقسیم کدام است؟ 3برابر  1
1 (3- 2 (3 3 (6 4 (6- 

f(x) ضابطۀتابع با  نموداراگر  x x x m3 22 تالقـی دیگـر آن   نقطۀ هاي دو  قطع کند، طول 2اي به طول  ها را در نقطهxمحور  5 107-
 ها کدام است؟xبا محور 

1 (, 11 2   2 (,1 12   3 (, 31 2   4 (,1 32   

xاگر  a معادلۀ جوابیک  5
x x

7 22 2 -108 باشد، جواب دیگر کدام است؟ 3

1 (2
3 2 (1

2 3 (5
4 4 (3

2 
A(mنقطۀ اگر خط گذرنده از دو  , )1 )Bو  2 , m )4 3 yمعادلۀ بر خطی به  1 x3 7 -109 کدام است؟ ABخط  عمود باشد، طول پاره 2

1 (58 2 (10 3 (85 4 (43 
xyنمودارهاي توابع  برخوردنقاط فاصلۀ  34 xyو  2 ( )1 -110 از هم چقدر است؟ 22

1 (1 2 (2 3 (5   4 (11   
xLogهرگاه  x Log22 4 Logمقدار  5 x2 111 تواند باشد؟ چه عددي می-

1یا  1) 1
2 2 (1

1یا  2
4 3 (1

 1یا  4) 4 1یا  4

tanاگر  x cot x 32
sinباشد، حاصل  9 x cos x 112 چقدر است؟-

1 (1/1 2 (15/1 3 (2/1 4 (25/1 
xاگر  5

asinx معادلۀهاي  یکی از جواب 4 3 -113 باشد، جواب کلی این معادله کدام است؟ 0

1 (k2 4 2 (k 32 2 4 3 (k 2 4 4 (k 32 4 

222
xمانده تقسیماقی x Kx4 23 1x Kx برx است؟ 3برابر  1 قسمت این تقسیم کدام است. مجموع ضرایب خارج

1 (3-2 (33 (64 (6-
f(x)ضابطۀتابع با نمودارگر  x x x m3 2x x محورxتالقـی دیگنقطۀ هاي دو قطع کند، طول2اي به طول ها را در نقطه

ها کدام است؟xا محور 
1 (, 11 2 2 (,1 12 3 (, 31 2 4 (,1 32 

xگر  aمعادلۀجوابیک 5 7 22 2 3x xx
باشد، جواب دیگر کدام است؟

1 (2
32 (1

23 (5
44 (3

2
A(mنقطۀ گر خط گذرنده از دو  , ), ), )Bو ( , m ), m, m معادلۀ بر خطی بهy3 7 2y xخط  عمود باشد، طول پارهABکدام اس

1 (582 (103 (854 (43

xyنمودارهاي توابع برخوردنقاط اصلۀ  34 xyو 2 ( )1 از هم چقدر است؟22

1 (12 (23 (5 4 (11 
xLogهرگاه  x Log2xx2 4 Logمقدار  5 x2g تواند باشد؟ چه عددي می

1یا  1) 1
22 (1

1یا  2
43 (1

1یا  4) 14یا  4

tanگر  x cot x 32
sinباشد، حاصل 9 x cos xچقدر است؟

1 (1/12 (15/13 (2/14 (25/1
xگر  5

asinxمعادلۀهاي یکی از جواب 4 3 باشد، جواب کلی این معادله کدام است؟0
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yبخشی از نمودار تابع  a bsin(x aدر شکل زیر رسم شده است. حاصل  2( b3 -114 کدام است؟  2

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

حاصل 
x

cos xlim
sin x

-115 برابر است با : 1

1 (2
2 2 (2

2 3 (2 4 (2 
yتابع  aبه ازاي کدام مقدار  (a [x])[ x]2  درx -116 پیوسته است؟ 1

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
xf(x)اگر  ( )1

g(x)و  2 tan x2  مقدار
x

lim fog

4

-117 کدام است؟ 

 ) 4 ) 3 ) صفر2 1) 1

f(x)اگر  x | x |22 ، مقدار 4
h

f( h) f(h )
Lim

h0
2 -118 کدام است؟ 2

 ) صفر4 8) 3 16) 2 32) 1

fاگر  (x) x x  مشتقf
x
xبه ازاي  2 -119 کدام است؟ 2

1 (1
2 2 (1

2 3 (2 4 (2 

f(x)اگر 
f (x)

x
fمقدار  1 ( -120 چه عددي است؟ 4(

1 (/025 2 (/0 5 3 (/0 75 4 (1 
yمقادیر مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع  x a x24  یکدیگر هستند، مقدار قرینۀa 121 چه عددي است؟-

1 (1 2 2 (2  a) 4 ) صفر3 1
f(x)اختالف مقادیر ماکزیمم و مینیمم نسبی تابع  cos x cosx2  بازةدر ( , -122 چقدر است؟ 0(

1 (1 3
2 2 (3

4 3 (1
4   4 (3 2 3

4 

f(x)تقعر تابع  x cos x21
)در بازه  2 , )0 -123 کند؟ در کدام گزینه صدق می 2

  ) همواره رو به پایین است.2  ) همواره رو به باالست.1
 ) ابتدا رو به پایین سپس رو به باالست.4  سپس رو به پایین است.   ) ابتدا رو به باال3

2

x0 2

xf(x)گر  ( )1
g(x)و 2 tan x مقدار

x

lim fog

4

کدام است؟ 

) 4) 3) صفر12) 1

f(x)گر  x | x |2x | xx | x مقدار ،
h

f( h) f(h )
Lim

h0
h) f(h( h) f(h کدام است؟

) صفر84) 163) 322) 1

fر  (x) x x  مشتقf
x
xبه ازاي 2 کدام است؟ 2

1 (1
22 (1

23 (24 (2

f(x)ر 
f (x)

x
fمقدار 1 ( )f ( چه عددي است؟)(

1 (/025//2 (/0 5/3 (/0 75//4 (1
yادیر مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع  x a x24 یکدیگر هستند، مقدار قرینۀaچه عددي است؟

1 (1 22 (2 a)4) صفر13

f(x)ختالف مقادیر ماکزیمم و مینیمم نسبی تابع  cos x cosx2 بازةدر( , چقدر است؟ (((

1 (1 3
22 (3

43 (1
4 4 (33 2

4
f(x)قعر تابع  x cos x21

)در بازه 2 , کند؟ در کدام گزینه صدق می2(

) همواره رو به پایین است.2) همواره رو به باالست.1
اال3 ا ا ا) اال4ا ا ا ا (
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f(x)نمودار تابع  (x )(x ax b)21  124 عطف این تابع کدام است؟ نقطۀبه صورت مقابل است. طول-
1 (1  
2 (1

2  

3 (1
3  

4 (2
3 

mاگر 
A

n
4

1 ،B
1 2
3 Aو ماتریس 2 B  قطري باشد، مقادیرm  وn 125 کدامند؟-

1 (m ,n4 3 2 (m ,n4 13 3 (m ,n4 13 4 (m ,n4 3 

ijAدر ماتریس  a
2 2

که 
ij

ij

ij

i ja i jx

a ij i j

a ix j i j2
هاي پایین قطر اصلی  هاي باالي قطر اصلی با مجموع درایه اگر مجموع درایه  126-

 کدام است؟ xبرابر باشد 
 2) 4 ) صفر3 -1) 2 1) 1

Aاگر 
2 1
3 A و همانی باشد  ماتریس Iو  4 I A -127 کدام است؟ باشد، مقدار  1

1 (2
5 2 (1

5 3 (2
5 4 (4

5 
-F 128 نقطـۀ باشـد. از   واحد می 2و  6به ترتیب  Aو  O نقطۀاز  F فاصلۀدر بیضی شکل مقابل مرکز بیضی منطبق بر مبدأ مختصات است و 

 کدام است؟ D نقطۀقطع کند، مختصات  D نقطۀکنیم تا بیضی را در  رسم می OAخطی عمود بر 

1 (( , )76 2   
2 (( , )6 4   
3 (( , )6 3   
4 (( , )4 4 

x) دایرةها و xوجود دارد که بر محور  1چند دایره به شعاع  ) (y )2 22 1 -129 مماس باشد؟ 1
1 (1 2 (3 3 (5 4 (6 

yخط  معادلۀیک پرتو نور به  yبه سهمی  4 x2 -130 خط شعاع بازتابش کدام است؟ معادلۀتابد  می 16
1 (y x3 4 16 2 (y x3 4 16 3 (y x3 4 16 4 (y x3 4 16 

x دایرةخط مماس بر  y x y2 2 4 2 )A نقطۀدر  12 , )2 -131 کند؟ اي با کدام طول قطع می را در نقطه xمحور  2
1 (5 2 (/2 5 3 (/1 5 4 (3 

3

O

B D

F A
x

y

ijAدر ماتریس  a
2 2

ijکه 

ij

a ij i jij

a ix jij i j

هاي پایین قطهاي باالي قطر اصلی با مجموع درایهاگر مجموع درایه

کدام است؟xرابر باشد 
2) 4) صفر1-3) 12) 1

Aگر 
2 1
3 Aوهمانی باشدماتریسIو 4 I A کدام است؟ باشد، مقدار 1

1 (2
52 (1

53 (2
54 (4

5
نقباشـد. از  واحد می2و 6به ترتیب Aو Oنقطۀاز Fفاصلۀدر بیضی شکل مقابل مرکز بیضی منطبق بر مبدأ مختصات است و 

کدام است؟Dنقطۀقطع کند، مختصات Dنقطۀکنیم تا بیضی را در رسم میOAخطی عمود بر 

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

x)دایرةها و xوجود دارد که بر محور 1چند دایره به شعاع  ) (y )2 2( )( ) 1) (y )) (y 2( )(y مماس باشد؟ (
1 (12 (33 (54 (6

yخط معادلۀک پرتو نور به  yبه سهمی  4 x2 خط شعاع بازتابش کدام است؟معادلۀتابد  می16
1 (y x3 4 16y xxx2 (y3 4 16y xxx3 (y3 4 16y xxxx4 (y3 4 16y xx

xدایرةخط مماس بر  y x y2 2 4 2 12x y  نقطۀدرA( , ), کند؟اي با کدام طول قطع میرا در نقطهxمحور  ,(
1(52(2 5/3(1 5/4(3

O

B D

F A
x

y
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ADدر لوزي داده شده مطابق شکل اگر  3AD ACو  3 3AC AB.ACباشد، حاصل  3 AB.AD AB.ABAB AC AB AD AB AB 132 کدام است؟-
  ) صفر1
2 (3  
3 (6  
4 (9 

aحاده باشد و  bو  aبین دو بردار  زاویۀاگر  bو  6 aو  5 ( a b)2 3 a.(aآنگاه حاصل   باشد، 54 b)2 -133 کدام است؟ 2
1 (12- 2 (12 3 (24- 4 (28- 

)Pنقطۀ اگر  , m n,n m )3 3 4 )Qها واقع باشد، با فـرض  xروي محور  7 m ,n m,m )22 1 3 -Q 134و  Pنقطـۀ  دو فاصـلۀ  ، 1
 کدام است؟

1 (2 10 2 (3 10 3 (4 10 4 (10 
3برابر  ABبه  DPمربع است. اگر نسبت  ABCDدر شکل زیر 

AMباشد، حاصل  2
AN

-135 چقدر است؟ 

1 (2
3 

2 (3
4 

3 (3
5 

4 (1
3 

DEدر شکل زیر  || BC  اگر مساحت مثلثADE ،75  درصد مساحت مثلثDEC  ،باشدAD
AB

-136 چقدر است؟ 

1 (3
7 

2 (3
4 

3 (1
3 

4 (1
5 

Hدر شکل مقابل،  yباشد. حاصل  می 90
x

-137 چقدر است؟ 

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

A

BC
Hx

y

14

1513

A B

D C P

NM

A

B C

ED

A

C

D B

3برابر ABبه DPمربع است. اگر نسبت ABCDدر شکل زیر 
AMباشد، حاصل  2

AN
چقدر است؟ 

1 (2
3

2 (3
4

3 (3
5

4 (1
3

DEدر شکل زیر  || BC اگر مساحت مثلثADE ،75 درصد مساحت مثلثDEC ،باشدAD
AB

چقدر است؟ 

1 (3
7

2 (3
4

3 (1
3

4 (1
5

Hدر شکل مقابل،  yباشد. حاصل  می90
x

چقدر است؟ 

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

A

BC

y
1513

A B

D C P

NM

A

B C

ED
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-138 کدام است؟ xدر شکل مقابل 
1 (60 
2 (70 
3 (80 
4 (90 

ˆدر شکل مقابل  ˆ ˆA A A1 2 BMو  3 CN1
AM، نسبت 2

AN
-139 کدام است؟ 

1 (3
4 

2 (6
4 

3 (6
3 

4 (3
2 
-140 وجود دارد؟ aرسم شده است. چند مقدار طبیعی براي  aو ضلع  7و  4االضالعی با طول قطرهاي  متوازي

1 (4 2 (5 3 (7 4 (9 
 

~گزارة اگر  p q  نادرست وr 141 یک همواره درست است؟  اي دلخواه باشد، کدام گزاره-
1 (p (q r)   2 (r (~ q ~ p)   3 ((p ~ q) r   4 ((p ~ q) r   
Aمجموعه باشند، عبارت  Cو  A ،B اگر (B C) 142 یک برابر است؟  با کدام-
1 ((A B) (A C)   2 ((A B) C   3 ((A B) (A C)   4 ((A B) C   

nxهاي  میانگین داده ,x ,...,x1 x12هـاي   است و میانگین داده 10برابر  2 1 ،x22 nxو ... و  2 n2   28/برابـر اسـت. تعـداد    5 143-
 ها کدام است؟ داده

1 (15 2 (16 3 (17 4 (18 
-144 سومین عضو انتخابی کدام است؟شمارة باشد،  9شمارة اگر اولین عضو انتخابی نفر،  500عضو از بین  10سیستماتیک  گیري نمونهدر 
1 (39 2 (77 3 (90 4 (109 

-145 کنیم. در چند حالت حاصلضرب اعداد آمده، عددي زوج خواهد بود؟ یک تاس را سه مرتبه پرتاب می
1 (120 2 (126 3 (154 4 (189 
ها درست کرد، هرگاه در هـر سـاالد    توان با این سبزي ید چند نوع ساالد مینوع سبزي مخصوص تهیه ساالد موجود است. تعیین کن 5 146-

 حداقل دو نوع سبزي به کار رود؟
1 (29 2 (31 3 (33 4 (26 

B
A

x 110

D
C

A

B C
M N

123

60 45 3
4 (3

2
ضلع 7و 4االضالعی با طول قطرهاي متوازي وجود دارد؟aرسم شده است. چند مقدار طبیعی براي aو

1 (42 (53 (74 (9

~گزارة گر  p q  نادرست وrیک همواره درست است؟ اي دلخواه باشد، کدامگزاره
1 (p (q r)(q(q 2 (r (~ q ~ p)(~ q(~ q ~ 3 ((p ~ q) r~ q)~ q) 4 ((p ~ q) r~ q)~ q) 
Aمجموعه باشند، عبارتCو A ،Bگر (B C) یک برابر است؟  با کدام 
1 ((A B)A B)A (A C)(AA 2 ((A B)A C 3 ((A B)A B)A (A C)(AA 4((A B)A C 

nxهاي میانگین داده ,x ,...,x1 2,xx 12هـاي  است و میانگین داده10برابر  , 1xx1 ،22 2xx2  و ... وnx nnn2   28/برابـر اسـت.//5
ها کدام است؟داده

1 (152 (163 (174 (18
سومین عضو انتخابی کدام اسشمارة باشد، 9شمارة اگر اولین عضو انتخابی نفر، 500عضو از بین 10سیستماتیک گیرينمونهدر 
1 (392 (773 (904 (109

کنیم. در چند حالت حاصلضرب اعداد آمده، عددي زوج خواهد بود؟ک تاس را سه مرتبه پرتاب می
1 (1202 (1263 (1544 (189
ها درست کرد، هرگاه در هـرتوان با این سبزيننید چند نوع ساالد مینوع سبزي مخصوص تهیه ساالد موجود است. تعیین کن5

حداقل دو نوع سبزي به کار رود؟
1 (292 (313 (334 (26

B C
M N
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0/هاي  علی و مازیار هر کدام به ترتیب با احتمال 0/و  4 روند. اگر علی به ورزشـگاه رفتـه    فوتبال به ورزشگاه می مسابقۀ براي دیدن 3 147-
0/احتمال  باباشد، مازیار   ؟نرفته استرود. اگر علی به ورزشگاه نرفته باشد، با چه احتمالی مازیار به ورزشگاه  به ورزشگاه می25

1 (3
4 2 (2

3 3( 1
3 4( 3

5 
به تصـادف   Bمهره از  3و  Aاز  مهرهمهره آبی موجود است. دو  6قرمز و مهرة  B ،4آبی و در ظرف مهرة  3قرمز و مهرة  A ،5در ظرف  148-
 کنیم، احتمال قرمز بودن این مهره کدام است؟ اي خارج می مهره Cدهیم و سپس از ظرف  قرار می  Cکنیم و در ظرف خالی  خارج می

1 (/0 49 2 (/0 45 3 (/0 39 4 (/0 35 
z, y, x  149 سه عدد صحیح هستند، کدام گزینه ممکن است، فرد باشد؟-

1 (xy(x y) 2 ((x y)(y z)(z x) 

3 ((x y)(y z)  4 (x y x y2 2

a16ب.م.م دو عدد  a16و  8 -150 تواند باشد؟ چند عدد مختلف می aبه ازاي مقادیر مختلف  32
1 (1 2 (2 3 (4 4 (8 

xy54ترین عدد به صورت  مجموع ارقام بزرگ -151 پذیر باشد، کدام است؟ بخش 33که بر  7
1 (25 2 (27 3 (29 4 (31 

qآنها  همۀکه در  طوري گراف مقابل چند زیرگراف دارد، به -152 باشد؟ 4
1 (2 2 (4 
3 (5 4 (6 

-153 مجموعه دارد؟ چند  c6گراف دور 
1 (5 2 (4 3 (2 4 (3 

-154 طوري که به هر نفر حداقل دو مداد برسد؟ نفر توزیع کنیم، به 3خودکار یکسان را بین  4مداد یکسان و  10توانیم  میبه چند روش 
1 (30 2 (45 3 (90 4 (225 

3مربع التین 3 A
2 3 1
3 1 2
1 2 3

-155 وجود دارد؟ Aرايب Bمفروض است. چند مربع التین متعامد 

1 (6 2 (8 3 (12 4 (7 

d c

ba

e
f

1 (12 (23 (44 (8
y54ترین عدد به صورت مجموع ارقام بزرگ 7xyy  پذیر باشد، کدام است؟ بخش 33که بر

1 (252 (273 (294 (31
qآنها همۀکه در طوريگراف مقابل چند زیرگراف دارد، به باشد؟ 4

1 (22 (4
3 (54 (6

مجموعه دارد؟چند c6گراف دور 
1 (52 (43 (24 (3

طوري که به هر نفر حداقل دو مداد برسدنفر توزیع کنیم، به3خودکار یکسان را بین 4مداد یکسان و 10توانیم میه چند روش 
1 (302 (453 (904 (225

3مربع التین 3A
2 3 1
3 1 2
1 2 3

وجود دارد؟ Aرايب Bمفروض است. چند مربع التین متعامد

1 (62 (83 (124 (7

d c

ba

e
f
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-156 هستند؟ یاصل یهمگ نهیعنوان شده در کدام گز يها تیکم
 ) گرما ـ زمان ـ جرم2 رویـ طول ـ ن یی) شدت روشنا1
 ـ مقدار ماده ـ زمان یکیالکتر لی) اختالف پتانس4 ـ دما ـ جرم یکیالکتر انی) جر3
/لوله  کی یاست، قطر داخل mm1/0آن  يبند میتقس ي نهیکه کم سیکول کیبا  /m m0 03520 0 گـزارش شـده اسـت. رقـم      00005 157-
 گزارش کدام است؟ نیا یو تعداد ارقام با معن یرقطعیغ
 4و  صفر) 4 5و  صفر) 3 3و  2) 2 4و  2) 1

-158 کند؟ تواند بیانگر نمودار مکان زمان متحرکی باشد که روي خط راست حرکت می هاي زیر می یک از گزینه کدام
 
 
 
 کدام ) هیچ4 ) 3  )2  )1

20ثانیه برابر  18در نمودار مقابل اگر سرعت متوسط در 
mمتر بر ثانیه باشد، حداکثر سرعت متحرك چند  3

s
-159 است؟ 

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

mچند  SIدر نمودار مقابل (سهمی) که مربوط به حرکت متحرك روي خط راست است، شتاب متحرك در 
s2 160 است؟-

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

-t2 161تـا   t1زمـانی   بـازة تغییرات سـرعت در  دربارة نحوة ها  یک از گزینه باشد. کدام ـ زمان متحرکی مطابق شکل زیر می نمودار شتاب
 ؟نیستپذیر  امکان

 یابد. ) پیوسته افزایش می1
 یابد. پیوسته کاهش می) 2
 یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4
 

x

t

x

t

x

t

v

6

10 18

v(m)

t (s)

10

10-
t(s)

x(m)

2

a

t
t1 t2

20ثانیه برابر 18در نمودار مقابل اگر سرعت متوسط در 
mمتر بر ثانیه باشد، حداکثر سرعت متحرك چند 3

s
است؟ 

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

mچند SIدر نمودار مقابل (سهمی) که مربوط به حرکت متحرك روي خط راست است، شتاب متحرك در 
s2 است؟

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

t1زمـانی  بـازة تغییرات سـرعت در  دربارة نحوة ها یک از گزینهباشد. کدامـ زمان متحرکی مطابق شکل زیر میمودار شتاب
؟نیستپذیر مکان

یابد. ) پیوسته افزایش می1
یابد. پیوسته کاهش می) 2
یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4

v

6

10 18

v(m)

t (s)

10

10-
t(s)

x(m)

2

a

t
t1 t2
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دوم،  گلولـۀ شوند. چند ثانیه پس از رهـا شـدن    اي باالي سطح زمین با اختالف زمانی یک ثانیه رها می دو گلوله در شرایط خأل از نقطه 162-

m(gرسد؟  متر می 20ها به  گلوله فاصلۀ )
s210 

1 (/1 5 2 (/2 5 3 (/3 5 4 (/4 5 
-163 العمل نیروي کنیم. در این حالت عکس منحرف می(حالت قائم) از حالت تعادل درجه  30اندازة به مطابق شکل جسم متصل به طنابی را 

 شود؟ وزن جسم به کجا و به چه اندازه وارد می

mg) زمین ـ 1
2 

mg) طناب ـ 2
2 

 mg) زمین ـ 3
mg) طناب ـ 4

گاه وارد بر  به دیوار قائم و بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. در صورتی که نیروي عمودي تکیه kg30مطابق شکل نردبانی به جرم  164-
)sباشد، حداقل ضریب اصطکاك ایستایی  N100جسم از طرف دیوار قائم  بین زمین و پاي نردبان چقدر باشد تـا نردبـان بـر روي     (

 ؟ (سطح قائم بدون اصطکاك است.)نلغزدزمین 
1 (1 

2 (1
5   

3 (1
3 

4 (1
4 

شود، چنـد   برسد، مقدار نیروي کشش نخ متصل به دیوار که جرمش ناچیز فرض می N100به  N50از  Fل اگر نیروي افقی در شکل مقاب 165-
s(یابد؟  نیوتون افزایش می /0 6 ،m kg10 ،mg

s210 ماند.) و در هر دو حالت دستگاه در حال تعادل باقی می 

1 (50 
2 (40   
3 (30 
توان تعیین کرد. ) نمی4

Fدر شکل مقابل نیروي افقی  N30  به جسمی ساکن به جرمkg4  که ضریب اصطکاك آن با سطح افقیk /0 -166 نقطۀاست، در  5
A  نقطۀاعمال شده و در B  این نیرو قطع شده و جسم درC فاصلۀشود.  متوقف می AC  چند متر است؟(AB m)8 
1 (8 2 (10 
3 (12 4 (16 

30

m FT

m
F

A B C
m8

گاه به دیوار قائم و بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. در صورتی که نیروي عمودي تکیهkg30مطابق شکل نردبانی به جرم 
)sباشد، حداقل ضریب اصطکاك ایستایی N100جسم از طرف دیوار قائم  )sبین زمین و پاي نردبان چقدر باشد تـا نردبـان بـ

؟ (سطح قائم بدون اصطکاك است.)نلغزدزمین 
1 (1

2 (1
5 

3 (1
3

4 (1
4

شودبرسد، مقدار نیروي کشش نخ متصل به دیوار که جرمش ناچیز فرض میN100به N50از Fببل اگر نیروي افقی در شکل مقاب
s(یابد؟ یوتون افزایش می /0 6// ،m kg ،mg

s210ماند.) و در هر دو حالت دستگاه در حال تعادل باقی می

1 (50
2 (40 
3 (30
توان تعیین کرد. ) نمی4

Fدر شکل مقابل نیروي افقی  N3 به جسمی ساکن به جرمkg4 که ضریب اصطکاك آن با سطح افقیk /0 است، د //5
A نقطۀاعمال شده و درB این نیرو قطع شده و جسم درCفاصلۀشود. متوقف میAC چند متر است؟(AB m)

1 (82 (10
3(124(16

m FT

m
F

A B C
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/موتورسواري با تندي ثابت 
m
s

12 -167 حرکت این متحرك چند ثانیه است؟ دورةپیماید.  را می m20اي شکل به قطر  محیط یک میدان دایره 56

1 (5 2 (10 3 (/2 5 4 (/1 25 
-168 14آب را به مخزنـی بـه ارتفـاع     lit50در هر ثانیه  Bتلمبۀ فرستد و  متري می 10آب را به مخزنی در ارتفاع  lit70، در هر ثانیه Aتلمبۀ 

gباشد؟ ( می Bتلمبۀ چند برابر بازده  Aتلمبۀ برد. اگر توان ورودي هر دو تلمبه یکسان باشد، بازده  متري می

cm31آب( 

1 (/05   2 (2 3 (1 4 (/15 
ــه  ــکل روبـ ــوي    در شـ ــرم گـ ــر جـ ــروي وزن از    kg2رو اگـ ــار نیـ ــد، کـ ــا  Aباشـ ــت؟    Bتـ ــد ژول اسـ ــر چنـ -169 برابـ

)/sin cos37 53 sin/و  06 cos53 37 08( 
1 (32- 
2 (24 
3 (32 
4 (24- 

دهد و شیر رابط بسته است و سطح آزاد مایع دو لوله در یک ارتفاع قرار دارنـد. اگـر    رو دو مایع مخلوط نشدنی را نشان می شکل روبه 170-
 نظر کنید.) رابط صرفلولۀ کند؟ (سطح مقطع دو لوله یکسان است و از حجم  چند پاسکال تغییر می Aنقطۀ شیر را باز کنیم، فشار در 

1 (200 
2 (300 
3 (400 
4 (500 
 

 
ور  سربی درون ظرف را بیرون آورده و آن را به یک ریسمان وصل کرده و در آب غوطـه وزنۀ ) ترازو در حال تعادل است. اگر 1در شکل ( 171-

 درست است؟ Bو  Aهاي  جرم وزنه دیگر قرار دهیم، کدام گزینه در موردکفۀ را در  Bوزنۀ کنیم و براي برقراري تعادل مجدد 
1 (B Am m   
2 (B Am m   
3 (B Am m   
4 (B Am m   

cm) 1رو اگر سرعت در مقطع ( در شکل روبه
s

Dهاي سطوح مختلـف برابـر    و قطر مقطع 8 cm1 10 ،D cm2 Dو  4 cm3 8 172-
 ) چند متر بر ثانیه است؟ 3باشد سرعت در مقطع (

1 (10 
2 (/12 5   
3 (15 
4 (/17 5 

53
R m2

A

B

cm12

g

cm
2 31

/
g

cm
1 31 5

cm16

A

A B

)1( لکش )2( لکش

( )1 ( )3( )2

4 (24-
دهد و شیر رابط بسته است و سطح آزاد مایع دو لوله در یک ارتفاع قرار دارنـرو دو مایع مخلوط نشدنی را نشان میشکل روبه

نظر کنرابط صرفلولۀ کند؟ (سطح مقطع دو لوله یکسان است و از حجم چند پاسکال تغییر میAنقطۀ شیر را باز کنیم، فشار در 
1 (200
2 (300
3 (400
4 (500

ترازو در حال تعادل است. اگر 1در شکل ( سربی درون ظرف را بیرون آورده و آن را به یک ریسمان وصل کرده و در آب غووزنۀ )
درست است؟Bو Aهاي جرم وزنهدیگر قرار دهیم، کدام گزینه در موردکفۀ را در Bوزنۀ کنیم و براي برقراري تعادل مجدد 

1 (B Am mB 
2 (B AmmB 
3 (B AmmB 
4 (B AmmB 

cm)1رو اگر سرعت در مقطع (در شکل روبه
s

Dهاي سطوح مختلـف برابـر   و قطر مقطع 8 cm1 1،D cm2 cm8و 4
) چند متر بر ثانیه است؟ 3اشد سرعت در مقطع (

1 (10
2 (/12 5// 
3(15

cm12

g

cm3

/
g

cm
1 31 5/

cm16

AAAA

B

)1(لکش )2(لکش

( ) ( )( )( ))
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-C27 173محبوس است. دماي گاز را به تدریج بـه   C57رو درون پیستون بدون اصطکاك، مقداري گاز آرمانی با دماي  مطابق شکل روبه
 شود؟  جا می متر و چگونه جابه رسانیم. در این صورت پیستون چند سانتی می
 آید. ـ به سمت پایین می 05/) 1
 آید. ـ به سمت باال می 05/) 2
 آید. ـ به سمت پایین می 2) 3
 آید. ـ به سمت باال می 2) 4

اي بـه ابعـاد    ایـن اتـاق در هـر دقیقـه چنـد کیلـوژول گرمـا از شیشـه        پنجـرة  است. از  C20اختالف دماي بین اتاق و هواي بیرون  174-

/ /m m15 Jشود؟ ( متر از طریق رسانش منتقل می میلی 5و ضخامت  15
s.m.K

 )Kشیشه1
1 (54 2 (90 3 (540 4 (900 

Aویژة به گرماي  Bو  Aجرم  مطابق شکل دو گوي هم BC C2 دهیم و پس از مـدتی آنهـا را    را درون آب در حال جوشیدن قرار می 175-
باشـد، کـدام گزینـه درسـت      Bmو  Amکنند به ترتیب  ذوب می Bو  Aدهیم. اگر جرمی از پارافین که  روي پارافین بزرگی قرار می

 است؟
1 (A Bm m 
2 (A Bm m2 
3 (B Am m2 
4 (B A Bm m m2 
 

-176 چند ژول است؟ ABCباشد. گرماي مبادله شده بین دستگاه و محیط در مسیر  اي مربوط به گاز کامل تک اتمی می رو چرخه شکل روبه
1 (400  
2 (200  
3 (400  
4 (200 
 
 

-177 باشد؟تواند  کننده کدام می کند. ضریب عملکرد این خنک کار می C27و  C23کننده میان دماهاي  یک خنک
1 (K 6 2 (K 5 3 (K  3و  2هاي  ) گزینه4 4

P)در نمودار  T) کند؟ (از  شکل مقابل حجم گاز چگونه تغییر میa  تاb( 178-
 ) همواره ثابت است1
 یابد ) همواره افزایش می2
 ) ابتدا کاهش و سپس افزایش3
 ) ابتدا افزایش و سپس کاهش4
 

cm22

A B
ندیشوج لاح رد بآ

AB

C
P (atm)

62

1

V (lit)

امد مه

P

T

b

a

ست؟
1 (A Bm mA

2 (A Bm mA 2
3 (B Am mB 2
4 (B A BmBmB mA 2

چند ژولABCباشد. گرماي مبادله شده بین دستگاه و محیط در مسیر اي مربوط به گاز کامل تک اتمی میرو چرخهشکل روبه
1 (400
2 (200
3 (400
4 (200

باشد؟تواند  کننده کدام میکند. ضریب عملکرد این خنک کار می C27و C23کننده میان دماهاي ک خنک
1 (K 62 (K 53 (K 3 و  2هاي  ) گزینه44

P)در نمودار  T)کند؟ (از شکل مقابل حجم گاز چگونه تغییر میa تاb(
) همواره ثابت است1
یابد ) همواره افزایش می2
) ابتدا کاهش و سپس افزایش3
کا4 ا اف ا ا (

A B
ندیشوج لاح رد بآ

AB

C
atm)

62

1

V (lit)

امد مه

P
b

a
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qدر شکل زیر بار  C4  179 را در وسط کدام ضلع قرار دهیم تا بزرگی برآیند نیروي وارد بر آن بیشترین مقدار باشد؟-
1 (AB 
2 (BC 
3 (AC 
 شود.   ) در هر سه حالت نیروي یکسانی وارد می4

1/الکتریک با ثابـت   % کاهش و درون صفحات یک دي20ها را  بین صفحهفاصلۀ کنیم و سپس  را باز می kرو کلید  در شکل روبه قـرار   5 180-
 صفحات خازن در ابتدا هوا بوده است.) الکتریک بین کند؟ (دي دهیم. انرژي ذخیره شده در خازن تقریباً چگونه تغییر می می
 درصد افزایش 47) 1
 درصد کاهش 47) 2
  درصد افزایش 57) 3
 درصد کاهش 57) 4

)نقطۀ را در دو  qو  qاي  دو بار نقطه , )0 )و  0 , )4 )Aنقطـۀ  دهـیم. اگـر بـار آزمـونی را از      قـرار مـی    xoyصـفحۀ  در  0 , )2 تـا   4 181-
B( , )2  کند؟ جا کنیم. انرژي پتانسیل الکتریکی چگونه تغییر می روي خط راست جابه 4

 یابد. کاهش می) ابتدا افزایش و سپس 1
   یابد. ) کاهش می2
 یابد. ) افزایش می3
 کند.   ) تغییري نمی4

دهیم. اگر چگـالی   باشد قرار می می cm 6و شعاع خارجی آن  cm 3کروي که شعاع داخلی آن پوسـتۀ  را در مرکز  qدر شکل زیر بار  182-

Cداخلی   کرةسطحی 

m280  سیم رسانا چنـد الکتـرون از زمـین بـه کـره منتقـل       وسیلۀ خارجی به زمین به کرة باشد، با وصل کردن

e)/شود؟  می C, )1916 10 3  

1 (/
185 4 10   

2 (/
125 4 10   

3 (/
187 2 10   

4 (/
127 2 10   

 
-183 آل نیست.) سنج ایده دهد، چند ولت است؟ (ولت سنج نشان می است. عددي که این ولت 300سنج برابر  رو، مقاومت ولت در مدار روبه

1 (20 
2 (24 
3 (40 
4 (48 

B
Bq C2 cm5 C

cm5

Cq C2

Aq C2A

k

x

y

q

V

600R1 150

V80

r 50

)نقطۀ را در دو  qو qاي دو بار نقطه , )و ,,( , ),( , ,نقطـۀ دهـیم. اگـر بـار آزمـونی را از     قـرار مـی  xoyصـفحۀ در ( ), )

B( , )( , کند؟ جا کنیم. انرژي پتانسیل الکتریکی چگونه تغییر میروي خط راست جابه)(
یابد. کاهش می) ابتدا افزایش و سپس 1
  یابد. ) کاهش می2
یابد. ) افزایش می3
کند.   ) تغییري نمی4

دهیم. اگر چباشد قرار میمیcm6و شعاع خارجی آن cm3 کروي که شعاع داخلی آن پوسـتۀ را در مرکز qدر شکل زیر بار 

Cداخلی کرةسطحی 

m280 سیم رسانا چنـد الکتـرون از زمـین بـه کـرهوسیلۀ خارجی به زمین به کرة باشد، با وصل کردن

e)/شود؟  می C,1916 10/ C,19 )

1 (/
185 4 10/ 

2 (/
125 4 10/ 

3 (/
187 2 10/ 

4 (/
127 2 10/ 

آل نیسنج ایدهدهد، چند ولت است؟ (ولتسنج نشان میاست. عددي که این ولت300سنج برابر رو، مقاومت ولتدر مدار روبه
1 (20
2 (24
3(40

x

y

q

VV

600R1 15
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-184 ي آن است؟ رو، افت پتانسیل داخل مولد چند درصد نیروي محرکه در مدار شکل روبه
1 (3 
2 (15 
3 (18 
4 (42 
 

-185 برابر چند ولت است؟ Aنقطۀ در مدار زیر پتانسیل 
1 (5 
2 (/7 5 
3 (10 
4 (/12 5 
 
 
 
 

-186 کند؟ رو ترمیستور رسانا در مدار قرار گرفته است. با گذشت زمان شدت روشنایی چه تغییري می در مدار روبه
 یابد ) افزایش می1
 یابد ) کاهش می2
 یابد ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می3
 یابد ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می4
 

/به صورت بردار  SIمیدان مغناطیسی یکنواختی در  /B i j0 6 0 گذرد.  می jآمپر در جهت  50باشد. از سیم راستی جریان  می 8 187-
 از این سیم چند نیوتون و در چه جهتی است؟ cm20نیروي مغناطیسی وارد بر 

1 (6  
2 (6  
3 (10  
4 (10  

کند و پـس از حـذف    به سختی تغییر می Aهاي  گیرند، حجم حوزه وقتی در یک میدان مغناطیسی قرار می Bو  Aمغناطیسی مادة دو  188-
کند و پس از حذف میدان خارجی به سـرعت بـه    ها به سهولت تغییر می حجم حوزه Bگردد، ولی در  میدان خارجی به حالت اول بر نمی

 اند؟ به ترتیب کدام Bو  Aگردد.  حالت اول بازمی
 یکل ـ فوالد) ن4 ) فوالد ـ نیکل3 ) نیکل ـ آلومینیوم2 ) آلومینیوم ـ فوالد1

r 3

6

9

6

3

/r 0 5
V2 2

4

/1 5

A

5 2
r1 1

V1 12

r

پمال

j

i

(/

کند؟رو ترمیستور رسانا در مدار قرار گرفته است. با گذشت زمان شدت روشنایی چه تغییري میدر مدار روبه
یابد ) افزایش می1
یابد ) کاهش می2
یابد ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می3
یابد ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

/به صورت بردار SIمیدان مغناطیسی یکنواختی در  /B i j/ /ii/ // / jB iiiآمپر در جهت  50باشد. از سیم راستی جریان میjjمی
از این سیم چند نیوتون و در چه جهتی است؟cm20یروي مغناطیسی وارد بر 

1 (6
2 (6 
3 (10
4 (10

کند و پـس ازبه سختی تغییر میAهاي گیرند، حجم حوزهوقتی در یک میدان مغناطیسی قرار میBو Aمغناطیسی مادة دو 
کند و پس از حذف میدان خارجی به سـرعها به سهولت تغییر میحجم حوزهBگردد، ولی در میدان خارجی به حالت اول بر نمی

اند؟به ترتیب کدامBو Aگردد. حالت اول بازمی

/r 5//
V2 2 /1 5/

r

پمال

jj

ii
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اختالف پتانسیل دو سر این مولد  معادلۀمطابق شکل مقابل داده شده است.  20نمودار جریان برحسب زمان در یک قاب به مقاومت  189-
 کدام است؟ SIدر 
1 (sin( t)100 100 
2 (sin( t)100 50 
3 (sin( t)5 50 
4 (sin( t)5 100 
 

متر در جهت نشان داده شده وارد میـدان مغناطیسـی یکنـواختی بـه      سانتی 10متر و عرض  سانتی 20قابی به شکل مستطیل به طول  190-
0/بزرگی  mگردد. سطح قاب بر خطوط میدان عمود بوده و سرعت حرکت آن  تسال می 06

s
باشـد،   5اسـت. اگـر مقاومـت آن     20

 آمپر است؟ گردد، چند میلی جریان القایی که طی مدت ورود قاب به میدان ایجاد می
1 (12 
2 (24 
3 (6 
4 (4 

-cm6 191خطی به طول  بار پاره 1200کنیم. در مدت یک دقیقه این وزنه  را به فنري متصل کرده و به نوسان وادار می kg2اي به جرم  وزنه
 مکان ـ زمان آن در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ معادلۀپیماید.  را می

1 (/x cos( t)006 20 2 (/x cos( t)003 20 3 (/x cos( t)006 40 4 (/x cos( t)003 40 
x/مکان ـ زمان آن به صورت   معادلۀو  mجرم نوسانگري  cos( t)0 1 اي که انرژي جنبشـی نوسـانگر بـا انـرژي      است. در لحظه 40 192-

mشود، تندي حرکت چند  پتانسیل آن برابر می
s

)است؟   )2 10 

1 (4 5 2 (2 5 3 (8 5 4 (16 5 
tلحظۀ نقش یک موج عرضی در  3زمانی صفر تا بازة مطابق شکل است. در 0

چنـد بـار تغییـر جهـت      Nذرة ثانیه بردار سرعت  80 193-

m(vدهد؟  می )
s

40  

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

I (A)

t (s)
s22 10

5

5

0

mv
s

20

cm20

cm10

x (cm)
N

cm70

y(m)

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

خطی به طول بار پاره 1200کنیم. در مدت یک دقیقه این وزنه را به فنري متصل کرده و به نوسان وادار میkg2اي به جرم وزنه
مکان ـ زمان آن در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟معادلۀپیماید. را می

1 (/x cos( t)/ cos( tcos( tcos(cos(/ cos(cos(//2 (/x cos( t)/ cos( tcos( tcos(cos(/ cos(cos(//3 (/x cos( t)/ cos( tcos( tcos(cos(/ cos(cos(//4 (/ cos( t)/ cos( tcos( tcos(cos(/ cos(cos(//
x/مکان ـ زمان آن به صورت  معادلۀو mجرم نوسانگري  cos( t)/ ttcos(cos(//اي که انرژي جنبشـی نوسـانگر بـا است. در لحظه

mشود، تندي حرکت چند تانسیل آن برابر می
s

)است؟   )( 2 )

1 (4 52 (2 53 (8 54 (16 5
tلحظۀ 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

cm20

cm0

x (cm)
N

cm70

m)
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معینی از منبع صوت قرار داشته و سطح آن بر جهت انتشار صوت عمود است. اگر تـراز  فاصلۀ در  cm2500یک میکروفون به مساحت  194-
کنـد؟   دسی بل باشد، در مدت یک دقیقه چند نانوژول انرژي صوتی از سطح میکروفون عبـور 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 
سرعت ارتعـاش ذرات  بیشینۀ شود. سرعت انتشار موج چند برابر  منتشر می cm30و طول موج  cm20دامنۀ در یک تار، موج عرضی با  195-

)طناب است؟  )3 

1 (1
12 2 (1

6 3 (1
4 4 (1

2 
nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست  شود. بسـامد ایـن نـور     کم می nm400شود،  می 3 196-

m(Cاست؟  THzچند  )
s

83 10 

1 (500 2 (1000 3 (200 4 (400 
-197 بین دو آینه چقدر است؟زاویۀ باشد،  15و  40) به ترتیب برابر 1(آینۀ تابش به سطح زاویۀ در شکل زیر اگر اولین و دومین 

 
1 (30 
2 (15 
3 (25 
4 (/12 5 

 

n) براکت رشتۀدر  )R رابطۀ، براي اتم هیدروژن در 4( )
m n2 2

1 1 nبه ازاي  1 m طول موج گسیلی چنـد میکرومتـر    2 198-

R)/است؟  nm )10 01  
1 (/1 20   2 (/1 40 3 (/2 88 4 (/5 10 

-199 است؟ درستفوتوالکتریک  پدیدةیک از جمالت زیر در  کدام
 شوند. ها با انرژي جنبشی بیشتري از فلز خارج می ) به ازاي یک بسامد معین نور فرودي، اگر شدت نور افزایش یابد الکترون1
 فوتوالکتریک گویند. پدیدة) جدا کردن هر نوع بار الکتریکی از سطح فلز توسط تاباندن نور را 2
 ترك فلز است. آستانۀدر  ) در بسامد آستانه، الکترون بدون هیچ انرژي جنبشی3
 تواند انرژي جنبشی خود را به چند الکترون تحویل بدهد. ) هر فوتون می4

-200 یک درست است؟ کدام

1 (U238 اي به عنوان سوخت استفاده کرد.  توان از آن در راکتورهاي هسته شود و می به راحتی شکافته می 
 برد هستند.  ) نیروهاي کولنی و گرانشی کوتاه2
 هستند.  اي یکسان ها داراي خواص شیمیایی متفاوت و خواص هسته ) ایزوتوپ3
 کند.   اي وارد می هاي مجاور خود، نیروي هسته ) هر نوکلئون فقط به نوکلئون4

S

( )1

( )2

i i

1 (5002 (10003 (2004 (400
بین دو آینه چقدر است؟زاویۀ باشد، 15و 40) به ترتیب برابر 1(آینۀ تابش به سطح زاویۀ در شکل زیر اگر اولین و دومین 

1 (30
2 (15
3 (25
4 (/12 5/

n)براکترشتۀدر  )Rرابطۀ، براي اتم هیدروژن در ((( )
m n2 2n

1 1 1R(  به ازايn m طول موج گسیلی چنـد میک2

R)/ست؟  nm )/
1

//

1 (/1 20/ 2 (/1 40/3 (/2 88/4 (/5 10/
است؟درستفوتوالکتریک   پدیدةیک از جمالت زیر در کدام

ها با انرژي جنبشی بیشتري از فلز خارج می) به ازاي یک بسامد معین نور فرودي، اگر شدت نور افزایش یابد الکترون1
فوتوالکتریک گویند.پدیدة) جدا کردن هر نوع بار الکتریکی از سطح فلز توسط تاباندن نور را 2
ترك فلز است. آستانۀدر  ) در بسامد آستانه، الکترون بدون هیچ انرژي جنبشی3
تواند انرژي جنبشی خود را به چند الکترون تحویل بدهد. ) هر فوتون می4

یک درست است؟کدام

1 (U238اي به عنوان سوخت استفاده کرد. توان از آن در راکتورهاي هستهشود و می به راحتی شکافته می
برد هستند.  ) نیروهاي کولنی و گرانشی کوتاه2

S

( )( )

( ))(

i ii
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گوناگون اطالعات زیادي به دست آورند و با کمک دسـتگاهی   شده از مواد دانشمندان با کمک دستگاهی به نام ......... از پرتوهاي گسیل 201-
 ها را اندازه گرفتند. به نام ......... جرم دقیق اتم

  ترازوي بسیار دقیق -) پرتوسنج 2 ترازوي بسیار دقیق -سنج  ) طیف1
 سنج جرمی طیف -) پرتوسنج 4 طیف سنج جرمی -سنج  ) طیف3

/
2018 06 )Feاتم آهن به ترتیب چند مول و چند گرم است؟  10 mol g)1 56  202-

1(/
3 3112 10 05 10   2(3 3112 10 2 10  

3(/
3 328 10 05 10    4(/ /

3 3168 5 10 3 01 10  
-203 چند عبارت درست است؟

/الف) جرم 
236 02  شود. است و جرم اتمی نامیده می g1اتم هیدروژن برابر با  10

)هاي موجود در یک گرم هیدروژن برابر است.  با تعداد اتم Alگرم  27هاي موجود در  ب) تعداد اتم Al , H)27 1  
 است. amu1ج) جرم یک پروتون و یک نوترون تقریباً با هم برابر و حدود 

1برابر با  amuد) 
 است. C12جرم ایزوتوپ  12

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
)در اتم سلنیوم  Se)34 204 ي پر وجود دارد؟ (به ترتیب از راست به چپ) چند زیرالیه داراي الکترون و چند الیه-

1 (7 - 3 2 (7 - 4 3 (8 - 3 4 (8 - 4 
-205 چند جمله درست است؟ (CO)در مورد کربن مونواکسید 
Cالف ـ ساختار لوویس آن  O .است 

 ب ـ حاصل سوختن ناقص سوخت فسیلی است.
 تر از میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین است. برابر بیش 200ج ـ میل ترکیبی آن با هموگلوبین خون 

 بو و بسیار سمی است. رنگ، بی زي بید ـ گا
1 (1 2 (3 3 (2 4 (4 

-206 چند مورد از جمالت زیر درست است؟
 جا هوا رقیق است. هاي باالتر هواکره، عالوه بر اتم و مولکول یون نیز وجود دارد چون آن الف ـ در الیه

 یابد. ها در واحد حجم کاهش می یابد چون تعداد مولکول ب ـ هر چه از سطح زمین باالتر رویم فشار هوا کاهش می
 ي خورشیدي، تنها زمین اتمسفر دارد به این دلیل امکان زندگی در آن فراهم است. هاي سامانه ج ـ در میان سیاره

 افتد. کیلومتري از سطح زمین اتفاق می 10-12ي  د ـ تغییرات آب و هوایی در فاصله
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

سـاعت   12هایش وارد کند چند مول اکسـیژن در   لیتر هوا به ریه 7/0بار نفس بکشد و در هر بار  10اگر یک فرد ورزشکار در هر دقیقه  207-
 است)  STP(شرایط انجام واکنش   شود؟ هاي فرد می وارد شش

1 (86   2 (89   3 (49 4 (47   
-208 چند جمله درست است؟ 

xو  xNOو  COهاي در موتور اتومبیل آالیندههاي فسیلی  الف ـ در اثر سوزاندن سوخت yC H  وH SO2  شود.   وارد هوا کره می 4
 تر است.  ب ـ نمودار تغییر دما درون یک گلخانه، نسبت به نمودار تغییر دماي بیرون گلخانه منظم

 کند.  ج ـ استفاده از نفت خام براي تولید برق، کربن دي اکسید بیشتري نسبت به دیگر منابع وارد هوا کره می
دهد در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیت چه مقدار از این گاز تولید و وارد هـوا کـره    د ـ رد پاي کربن دي اکسید نشان می 

 شود.  می
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

-209  چند است و درصد جرمی آن چقدر است؟ ppmگرم آب حل شود غلظت آن را برحسب  100) سولفات در IIگرم مس ( 05/0هرگاه 
1 (4/0 - 40    2 (8/0 - 800 3 (062/0 - 2/6 4 (7/499 - 049/0 

است.amu1ج) جرم یک پروتون و یک نوترون تقریباً با هم برابر و حدود 
1برابر با amuد) 

است.C12جرم ایزوتوپ  12

1 (12 (23 (34 (4
)در اتم سلنیوم  Se)34ي پر وجود دارد؟ (به ترتیب از راست به چپ)چند زیرالیه داراي الکترون و چند الیه

1 (7 - 32 (7 - 43 (8 - 34 (8 - 4
چند جمله درست است؟(CO)در مورد کربن مونواکسید 
CCلف ـ ساختار لوویس آن  OC O.است

ب ـ حاصل سوختن ناقص سوخت فسیلی است.
تر از میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین است. برابر بیش 200ج ـ میل ترکیبی آن با هموگلوبین خون 

ـ گا بو و بسیار سمی است.رنگ، بی زي بید
1 (12 (33 (24 (4

چند مورد از جمالت زیر درست است؟
جا هوا رقیق است.هاي باالتر هواکره، عالوه بر اتم و مولکول یون نیز وجود دارد چون آنلف ـ در الیه

یابد. ها در واحد حجم کاهش مییابد چون تعداد مولکولب ـ هر چه از سطح زمین باالتر رویم فشار هوا کاهش می
ي خورشیدي، تنها زمین اتمسفر دارد به این دلیل امکان زندگی در آن فراهم است.هاي سامانه ج ـ در میان سیاره

افتد. کیلومتري از سطح زمین اتفاق می10-12ي د ـ تغییرات آب و هوایی در فاصله
1 (12 (23 (34 (4

س12هایش وارد کند چند مول اکسـیژن در  لیتر هوا به ریه7/0بار نفس بکشد و در هر بار 10گر یک فرد ورزشکار در هر دقیقه 
است) STP(شرایط انجام واکنش شود؟هاي فرد میوارد شش

1 (86 2 (89 3 (494 (47
چند جمله درست است؟ 
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اسـت؟   ppmتهیه شـده اسـت. غلظـت یـون پتاسـیم در ایـن محلـول چنـد          60گرم محلول پتاسیم سولفات با درصد جرمی % 80  210-
g g g

(K ,S ,O )
mol mol mol

39 32 16 

1 (/
52 68 10   2 (512 10   3 (416 10   4 (/

226 8 10 
-211 در کدام ترکیب یونی زیر هم کاتیون و هم آنیون چنداتمی است؟  

 ) آلومینیم سولفات 4 ) آمونیوم کلرید  3 ) آمونیوم کربنات 2 ) هیدروکسید  II) آهن (1
؟                             نیسـت دهـد کـدام جملـه درسـت      اوزون را نشـان مـی  الیـۀ  شـده   هـاي انجـام   زیـر کـه مجموعـه واکـنش    معادلـۀ  با توجـه بـه     212-

A
(g) (g)B

O O3 22 3 
 شود.   کم انرژي فروسرخ تبدیل میاشعۀ شود و به  فرابنفش جذب میاشعۀ ها  ) در طی این واکنش1
 شوند.   به ترتیب واکنش رفت و برگشت نامیده می Bو  A) واکنش در جهت 2
 پذیر است غلظت اوزون در استراتوسفر ثابت است.  ) چون واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت3
 رسید.   بعد از مدت زمانی به اتمام می  شد، تمامی اوزون انجام می B) اگر تنها واکنش 4
وجود دارد. کدام گزینه در ارتباط با عنصـر   11در آرایش الکترونی اتم یک عنصر در حالت پایه، چهارده الکترون با عدد کوانتومی   213-

 مورد نظر درست است؟
 اي عنصرها قرار دارد. جم جدول دورهپندورة ) در 1
 است.  00الکترون با  10) داراي 2
 دارد.  33) شعاع اتمی بیشتري نسبت به اتمی با عدد اتمی 3
 شود.   ها الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل می ) در واکنش با دیگر اتم4
-214 اي است چند عبارت درست است؟  با توجه به جدول مقابل که قسمتی از جدول دوره 

 بیشتر است.  Dو  Bهاي  از شعاع اتم Eالف) شعاع اتمی 
 بیشتر است.  Aاز  Fب) رسانایی الکتریکی 

 تعداد سه زیرالیه با الکترون اشغال شده است.  Cهمانند اتم  B) در اتم ج
 است.  Aبیشتر از  Dپذیري  از الکترون پر بوده و واکنش Dو  Aاتم شدة هاي اشغال  ) تمام زیرالیهد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-215 با محلول سدیم هیدروکسید، .........  کلرید) IIIدر واکنش ......... آهن ( 

 دهنده و فرآورده متفاوت است. مجموع ضرایب مواد واکنش) محلول ـ 1
 ) محلول ـ رسوب حاصل رنگی مشابه کانی کلسیم کربنات دارد.2
 هاي حاصل آنیون و کاتیونی با مقدار بار یکسان دارد. ) رسوب ـ یکی از ترکیب3
 هاي حاصل رنگی مشابه، زنگار آهن دارد. ) محلول ـ یکی از ترکیب4
باشد، با مقدار کافی کربن، چند متر مکعـب گـاز در    ) اکسید خالص میIIIدرصد آهن ( 40نگ معدن آهن که داراي ستن  16در واکنش   216-

O)شود؟  حاصل می STPشرایط  ,Fe g .mol )116 56  
1 (500 2 (672 3 (1000 4 (1344 
NHگرم آمونیاك، مطابق فرایند  85از واکنش   (g) O (g) NO (g) H O(g)3 2 2 24 7 4 اکسـید حاصـل    یتروژن دي، چند گرم ن6 217-

H)درصد در نظر بگیرید)  50شود؟ (بازدهی واکنش را  می ,N ,O g.mol )11 14 16  
1 (58 2 (86 3 (115 4 (170 
-218 کند. مصرف غذا، ......... اولیه مورد نیاز را براي ......... فراهم می 

 هاي گوناگون بدن ) مواد ـ رشد بخش2 هاي عصبی ) مواد ـ ارسال پیام1
 ها ها از دیواره یاخته جایی اتم ) انرژي ـ جابه4 هاي خونی و استخوان ) انرژي ـ ساخت سلول3

A
B C

D E F

2
3
4

هورگ
بوانت 2 13 14
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-219 باشد؟ می نادرستهاي زیر در مقایسه مفهوم دما و گرما  چه تعداد از عبارت 
 شود. آن بیشتر میدهندة  تشکیلالف) با افزایش دماي ماده میانگین انرژي پتانسیل ذرات 

 رود. یک ماده نیست و گرما براي توصیف یک فرایند به کار میهاي  ب) دما از ویژگی
 باشد. می C20بیشتر از یک استخر آب با دماي  C25) مجموع انرژي جنبشی آب درون یک لیوان با دماي ج
 اشد.ب در آب گرم شدیدتر از آب سرد میذرات  پیوستۀهاي منظم و  ) جنبشد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-220 نام درست ترکیبی (به روش آیوپاك) با ساختار مقابل کدام است؟ 

 ، پنتا متیل اوکتان6و5و5و4و3اتیل،  -3) 1
 پنتا متیل اوکتان 6و5و4و4و3اتیل،  -6) 2
 تري متیل هگزان - 4و4و3تري اتیل،  -5و2و2) 3
 هگزانتري متیل  -4و3و3تري اتیل،  -5و5و2) 4
-221 باشد؟ می نادرستهاي زیر  یک از عبارت روغن و چربی، کداممقایسۀ در  

 هاي روغن بیشتر است. پذیري مولکول ) واکنش1
 هاي کربن دارند. ) هر دو ترکیب در ساختار خود اتم2
 ) رفتارهاي فیزیکی هر دو ترکیب مشابه اما رفتار شیمیایی آنها متفاوت است.3
 یزیکی چربی برخالف روغن، جامد است.) در دماي اتاق، حالت ف4
-222 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ چه تعداد از عبارت 

 زمینی است. اي سیب سطح و جرم یکسان، بیشتر از تکه ي نان باا تکهویژة الف) ظرفیت گرمایی 

J)گرم اتانول برحسب  100ویژة ب) ظرفیت گرمایی  .g .K )1 J)گرم اتانول برحسب  100بیشتر از  1 .g . C )1  باشد. می 1
 باشد. ) در دما و فشار اتاق ظرفیت گرمایی برخالف ظرفیت گرمایی ویژه وابسته به دو عامل میج
)معادل  (SI)در سیستم  (Q)گیري گرما  ) هر واحد یکاي اندازهد kg .m .s )2  باشد. می 21
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-223 هاي یک واکنش برقرار باشد، چند عبارت زیر صحیح است؟  ها و فراورده دهنده زیر میان واکنشرابطۀ اگر  

CA B Dnn n n
R

t t t t
2 3 شنکاو6

 
 یابد. کاهش می Cمادة برخالف  Dمادة الف) با گذشت زمان مقدار 

Bواکنش به صورت معادلۀ ب)  C A D4 2  است. 6
 باشد. می 2برابر زمانی معین، بازة در یک ، D، به تغییر غلظت مولی C) نسبت تغییر غلظت مولی ج

molبرابر  Aمادة ) اگر سرعت متوسط تولید یا مصرف د .L .s4 1 13 molباشد، سرعت کـل واکـنش برابـر     10 .L .s4 1 110 
 است.

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-224 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میکدام گزینه عبارت  

 »ها ......... هستند. ها ......... و ......... محلول کلوئیدها ......... سوسپانسیون«
 ) برخالف ـ پایدار هستند ـ برخالف ـ ناهمگن2 کنند ـ برخالف ـ ناپایدار نور می ) مانند ـ پخش1
 ـ پایدار هستند ـ مانند ـ همگن ) مانند4 کنند ـ مانند ـ پایدار ) برخالف ـ پخش نور می3
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-225 هاي صابونی و غیرصابونی مشترك است؟ کننده هاي زیر میان پاك چند مورد از ویژگی 
 ها گریز و چربی دروالس میان بخش آب الف) تشکیل نیروي وان

 ب) یکسان بودن ارتفاع کف ایجاد شده در آب داراي یون کلسیم
 ) آروماتیک بودنج
 لی، در صورت یکسان بودن تعداد کربن و نوع کاتیون) یکسان بودن جرم مود
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-226 است؟ نادرستاست، کدام مطلب  C20در دماي  CuSO4هاي فلزي درون محلول  با توجه به جدول زیر که مربوط به قرار دادن برخی تیغه 

)دماي مخلوط واکنش پس از مدتی  نماد فلز C) 
Au 20 
Fe 23 
Zn 26 

 ) قدرت اکسندگی کاتیون طال بیشتر از کاتیون مس است.1
Cu) ترتیب قدرت کاهندگی این فلزها به صورت 2 Zn Fe Au .است 
 دهد. ، واکنشی رخ نمیFeSO4) با وارد کردن تیغه مسی در محلول 3
 دهد. ، رنگ محلول را به تدریج کاهش میCuSO4روي، در محلول  تیغۀ) وارد کردن 4
-227 رو چند مورد از مطالب زیر درست است؟ با توجه به شکل روبه 

Oواکنش کاهش در این فرایند به صورت  الف) نیم (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4 
  باشد. می

 بندي مواد غذایی استفاده کرد. توان براي ساختن ظروف بسته ب) از این نوع آهن برخالف حلبی، نمی
 قدرت کاهندگی بیشتري از هیدروژن دارد. ،ج) فلز اکسایش یافته در این فرایند

تـري دارد،   د) در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهن، فلزي که پتانسیل کاهشـی منفـی  
 .یابد اکسایش می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
مبادلۀ گرم فلز نقره بر سطح قاشق قرار گرفته است. اگر با  Mمول الکترون مقدار  xمبادلۀ در آبکاري یک قاشق فوالدي با فلز نقره، با   228-

22/ن در واکنش ترمیت مقدار همین مقدار الکترو به جـرم آلـومینیم    M% تولید شده باشد، نسبت جرم 100گرم فلز آهن با بازدهی  4
Fe)مصرفی در واکنش ترمیت کدام است؟  , Al , Ag : g.mol )156 27 108 

Al(s) Fe O (s) Fe(l) Al O (s)2 3 2 32 2 
1 (/1 2 2 (/0 6 3 (12 4 (6 
kJ.molجدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی را برحسب   به ترتیب از راست بـه   Zو  X ،Yدهد. به جاي  نشان می 1 229-

 توانیم قرار دهیم؟ چپ چه اعدادي را می
  801ـ  672ـ  864) 1
  769ـ  864ـ  801) 2
  864ـ  796ـ  801) 3
 672ـ  769ـ  864) 4
......... است شیمیایی گونۀ این   اند، هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل داده اي از گرافیت است که در آن، اتم گرافن، تک الیه  230-

 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 هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ شفاف ) حلقه3

بآ ةرطق

Zn (aq)2O (g)2

Fe(s)

F Cl Br

Li X

Na Y

K Z

1045 819
904 736
769 698

نویتاکنوینآ
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Feاگر 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  3 231-

Feتعداد 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 

C): به جزهاي زیر درست هستند،  تمام گزینه  ,O ,H : g.mol )112 16 1 232-
/گرم مولکول آسپرین،  36) در 1 AN0  عدد آووگادرو). ANاتم اکسیژن وجود دارد ( 8
 شود که در آب محلول است. ) از واکنش محلول لوله بازکن با لوله مسدود شده با چربی، ترکیبی تولید می2
مـول ترکیـب یـونی محلـول در آب حاصـل       2مول ضد اسید موجود در شیر منیزي با هیـدروکلریک اسـید،    1) از واکنش 3

 شود. می

/) اسید معده با غلظت 4 mol.L 1/برابر  pHداراي  1003  باشد. می 5
-233 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت 

 گیرد. را دربرمی سدهها از چند ثانیه تا چند  زمانی انجام واکنشگسترة الف) 
 دهد. شود، بسیار کند رخ می سلولز کاغذ که سبب زرد و پوسیده شدن آن میتجزیۀ ب) واکنش 

 کنند. اي تولید می ج) اشیاي آهنی در هواي مرطوب به سرعت زنگ زده و زنگار ترد و شکننده
 شود. د) افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات به کندي باعث تشکیل رسوب سفید رنگ می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-234 ایم، کدام عبارت درست است؟ تفاده کردهدر یک واکنش گرماده به منظور سرعت بخشیدن به واکنش از کاتالیزگر اس 

 تر بیاید. ها پایین شود سطح انرژي فراورده ) کاتالیزگر سبب می1
 سازي و سرعت واکنش افزایش یابد. شود انرژي فعال ) کاتالیزگر سبب می2
 دهد. واکنش و مقدار فراورده را تغییري نمی H) مقدار عددي 3
 شود. ها می اولیه وارد واکنش شده و سبب تغییر در نوع فراورده ) با مواد4
SOرو، کدام تغییر بر روي تعادل  با توجه به نمودار روبه  (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (3SOO  ایجاد شده است و نمودارA   مربوط به کـدام 235-

 ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.) تواند باشد؟ (گزینه گونه موجود در واکنش می

 SO2) کاهش فشار ـ 1

 SO2) افزایش دما ـ 2

 O2) کاهش فشار ـ 3

 O2) کاهش دما ـ 4
 
 

 

شنکاو تفرشیپ

تظلغ
(A)

 لداعت
هیلوا

 هظحل
رییغت

 لداعت
دیدج
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 1آنالین شمارة دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است.  2گزینه .1

 ماه نو / تشبیه: چو ماه نوگشتۀ تشخیص: قد خم 
 مراعات نظیر: ماه و سپهر  

 این بیت حسن تعلیل ندارد.  

 صحیح است. 3گزینه .2
 نادرست معنی شده است. واژةچهار 

ــر:      ــازه دادن) (محض ــت، اج ــتوري: رخص ــاره) (دس ــرف، کن ــف: ط (کن
 استشهادنامه) (آورد: نبرد، جنگ)

 )161و  160هاي  صفحه(فارسی یازدهم، 
 )175و  174، 173هاي  صفحه(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .3
گی (فـراق: دوري  بلند)، فراغ: آسـود  نامۀکوتاه (طومار:  نامۀ رقعت: رقعه،

 و جدایی)، حجره: اتاق (حفره: گودال و سوراخ)، نژند: اندوهگین
 )160و  159، 41هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه 

 صحیح است.  2گزینه .4
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینـۀ  : سـور،  3گزینۀ : مستور، 1گزینۀ 

 کلمات است.  

 صحیح است.  3گزینه .5
 در معناي جدایی و دوري» فراق«در معنی آسایش، » فراغ«

 صحیح است. 3گزینه .6
ها: (ساعد و مـچ) (بـارگی و اسـب) (خُبـث و پلیـدي)       امالي درست واژه

 (اشباه و مانندها) (تلطّف و مهربانی)  
 )  14تا  12هاي  (پایه دهم، درس

 )5و  3هاي  (پایه دوازدهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .7

 ها: بررسی سایر گزینه
 غزل اجتماعی نیست. سرایندة) فرّخی سیستانی شاعر قرن پنجم 1
 کدام سراینده غزل اجتماعی نیستند. ) هیچ2
غــزل  ســرایندة) شــهریار (محمدحســین بهجــت تبریــزي) و مولــوي  4

 اجتماعی نیستند.
 )29 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است.  2گزینه .8
آن سرگذشـت  اسرارالتوحید کتابی است از محمدبن منـور کـه موضـوع    

 ابوسعید ابوالخیر است.  

 صحیح است.  2گزینه .9
 گزینه یک: وفادار، آموزگار: سجع.  

 گزینه دو: بدایت و نهایت: تضاد، چاه و گاه: جناس و سجع  
 گزینه سه: بتافت و بیافت: سجع  

 گزینه چهار: جفا و وفا: تضاد و جناس  

 صحیح است.  4گزینه .10
 ایهام دارد. (جهت راست، درست)  » راست«ي  واژه بیت الف

 خاك مجاز از انسان است.   در بیت ب

 آمیزي دارد.  ي حس بوي را شنیدن آرایه در بیت ج 
 مصراع دوم کنایه است.   در بیت د 

 صحیح است. 4گزینه .11
در معناي جدایی و دوري » فراق«در معناي آسودگی و آسایش، » فراغ«

 است.

 است. صحیح 2گزینه .12
 مشبه به+ ـِ + مشبه نشانۀاستعاري:  اضافۀ

 تشخیص: دست روزگار / غیرتشخیص: اساس تزویر
کـار   استعاري همان استعاره است، فقط به صورت ترکیب اضافی بهاضافۀ 

بـه اسـت کـه حـذف شـده:       اي از مشبه رود و بخش ابتدایی آن نشانه می
اي اسـت کـه    د خانـه روزگار مانند انسان است که دست دارد/ تزویر مانن

 اساس دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 استعاري نیست و فقط آتش استعاره است.اضافۀ ) آتش دل 1
 تشبیهی)اضافۀ ) بناي ظلم و فرّاش باد صبا (3
تشبیهی / فرش زمرّدین: استعاره از سبزه و چمن و اضافۀ ) دیوار امت: 4

 استعاري نیست.اضافۀ چون موصوف و صفت است 

 صحیح است. 4 گزینه.13
 (ما را بس: براي ما بس است)» براي«حرف اضافه است به معنی  4 گزینۀدر 

 هاي دیگر، فک اضافه است. در گزینه» را«نوع 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) تو را پر: پرِ تو1
 ) گرگ را برکند سر: سرِ گرگ2
 ) سخن را قدر: قدرِ سخن3

 )116 صفحۀ(پایه دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .14

 : (وصفی: ضربتی چند) (اضافی: مشت زمین)1زینه گ
 ها) : (وصفی: مشت درشت) (اضافی: مشت روزگار ـ گردش قرن2گزینه 
 : (وصفی: ـ ) (اضافی: جور گردون)3گزینه 
خـردان سـفله ـ مـردم خردمنـد)       خردان ـ بـی   : (وصفی: این بی4گزینه 

 (اضافی: داد دل ـ دل مردم)
 )36 صفحۀ(پایه دوازدهم ،  

 صحیح است. 4گزینه .15
 بررسی موارد:

 ماضی مستمر شدم  الف) داشتم آشنا می
 ماضی نقلی ب) همسر او بوده است 

 مضارع مستمر (ملموس) کند  ج) دارد صحبت می
 مضارع التزامی د) باید انجام دهند (بدهند) 

 )107 صفحۀ(پایه دهم، 
 صحیح است.  4گزینه .16

 هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
 تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
دوسـتانه: صـفت نسـبی، پـاك و      : پرمهـر: صـفت بیـانی، انسـان    3گزینۀ 

 تابناك: صفت بیانی
 صفت مفعولی، روزانه: صفت نسبی  : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 

م ی
صحیح است.2نه 

 گی (فـراق: دوري  بلند)، فراغ: آسـود نامۀکوتاه (طومار:  نامۀ ت: رقعه،
دایی)، حجره: اتاق (حفره: گودال و سوراخ)، نژند: اندوهگین

)160و 159، 41هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
صحیح است. 2نه 
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینـۀ  : سـور،3گزینۀ : مستور،1نۀ

است.   ت

صحیح است. 3نه 
در معناي جدایی و دوري» فراق«در معنی آسایش، » غ

صحیح است.3نه 
ها: (ساعد و مـچ) (بـارگی و اسـب) (خُبـث و پلیـدي)      ي درست واژه

باه و مانندها) (تلطّف و مهربانی)  
)  14تا 12هاي  (پایه دهم، درس

)5 و 3هاي  (پایه دوازدهم، درس
صحیح است.3نه 

ها: سی سایر گزینه
غزل اجتماعی نیست.سرایندةفرّخی سیستانی شاعر قرن پنجم 

 چکدام سراینده غزل اجتماعی نیستند.هیچ
بهجــت تبریــزي) و مولــوي   (محمدحســین غــزل    ســرایندةشــهریار

ماعی نیستند.
ۀ

اساس دارد.
ها: بررسی سایر گزینه

استعاري نیست و فقط آتش استعاره است.اضافۀ ) آتش دل 1
تشبیهی)اضافۀ ) بناي ظلم و فرّاش باد صبا (3
تشبیهی / فرش زمرّدین: استعاره از سبزهاضافۀ ) دیوار امت: 4

استعاري نیست.اضافۀ چون موصوف و صفت است 

صحیح است.4گزینه.13
(ما را بس: براي ما بس»براي« حرف اضافه است به معنی 4 گزینۀدر

هاي دیگر، فک اضافه است. در گزینه» را«نوع 
ها: بررسی سایر گزینه

) تو را پر: پرِ تو1
) گرگ را برکند سر: سرِ گرگ2
) سخن را قدر: قدرِ سخن3

 صف(پایه دهم، 
صحیح است.3گزینه .14

: (وصفی: ضربتی چند) (اضافی: مشت زمین)1زینه گ
: (وصفی: مشت درشت) (اضافی: مشت روزگار ـ گردش2گزینه 
: (وصفی: ـ ) (اضافی: جور گردون)3گزینه 
خـردان سـفله ـ مـردمخردان ـ بـی   : (وصفی: این بی4گزینه 

(اضافی: داد دل ـ دل مردم)
 ص(پایه دوازدهم ،
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 صحیح است. 1گزینه .17
 از نیرنگ، : مغرور نشدن به قدرت خود / در امان ندانستن خود1گزینه 
 ها، : تحسین شدن از سوي فرشته2گزینه 
 تر از خود،   : درگیر نشدن با قوي3گزینه 
 کنند. : تحرّك و رکود نداشتن را بیان می4گزینه 

 صحیح است. 3گزینه .18
و » آنچه از دست رفته بود، به دسـت آمـد  «کند که  بیت سؤال اشاره می

یـاقوت از کـوه اسـتخراج    از دام فـرار کـرده و   پرندة معتقدست  3گزینه 
 شده دیگر به دست آوردنی نیستند.

 صحیح است. 1گزینه .19
ایـن  نتیجۀ  1خواهد خدا علم اندك او را وسعت بخشد و گزینه  شاعر می

کند که سخن مـا در دانـش حـق محـو شـد و بـه او        خواسته را بیان می
 وصل گردید.  

: توجه بـه  4 : تواضع و فروتنی، گزینه3: ارزشمندي علم، گزینه 2گزینه 
 شوند. علم را یادآور می

 صحیح است. 4گزینه .20
: وطن دوستی و عشق به میهن. در  3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

شاعر وطن را بدون معشـوق (کـه از دیـارش دورگشـته اسـت)       4 گزینۀ
 داند. چون شام غریبان می

 )29 صفحۀ(پایه دوازدهم ، 
 صحیح است. 4گزینه .21

ماننـد کـه    هـایی در تـاریخ زنـده مـی     در بیت سؤال گفته شده که ملـت 
خردمندانی داشته باشند و این صاحبان قلم و خرد هستند کـه ممالـک   

قرینـه   4 گزینـۀ سازند. این مفهوم تا حدود زیادي با بیـت   را مشهور می
دارد، چرا که در این بیت نیز گفته شده است شهرت ملّت به ایـن دلیـل   

 ب قلمی چون تو دارد.است که صاح
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. ) انسان با سختی کشیدن داراي فضیلت می1
 خرد است. ) کسی که الف داشتن چیزي را بزند که ندارد بی2
هـا و آثـار در سـرزمین     ) از فیض و برکت اهـل خـرد، همـواره نوشـته    3

 یابد. افزایش می
 )27 صفحۀ(پایه دوازدهم ، 

 صحیح است. 3گزینه .22
دسـت گـرفتن قـدرت     دعوت به مبارزه و به 4و  2، 1هاي  در تمام گزینه
گویـد انسـان ریاکـار و     مـی  3 گزینـۀ شود، در حالی که بیت  مشاهده می

دورو را باید مثل شمشیر، صاف و یک رو کرد و اگر این امر محقق نشـد،  
 باید او را کشت.

 )35 صفحۀ(پایه دوازدهم ، 
 صحیح است. 2گزینه .23

داننـد و   را امـري نیکـو و پسـندیده مـی    » تقلید و پیروي«ها  تمام گزینه
 کند. می» نوآوري«توصیه به  2 گزینۀ

 )24 صفحۀ(فارسی یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .24
تسلیم و رضاي فرد بـه قضـا و خواسـت خـدا بـه خـاطر       «مفهوم عبارت 

سـتن  پیو« 1 گزینۀها آمده است و  که در تمام گزینه» ایمان قوي اوست
 کند. را بیان می» به خدا و رهایی از افراد بد

 )40 صفحۀفارسی یازدهم، (
 صحیح است. 3گزینه .25

 ها: بررسی گزینه
 کالم       کنندة دلنشین) 1
 ) جاودانگی حیات2
 ) تأثیر تالش در کسب روزي/ عدم تأثیر کوشش در کسب روزي3
 ) حسابرسی به اعمال4

)33و  23، 13، 10هاي  صفحهفارسی یازدهم، (  
 

 عربیزبان 
 صحیح است. 3گزینه .26

: چگونـه /   فقل: بگو / سیروا: بگردید، سیر کنید / اُنْظُروا: نگاه کنید / کَی
 بدأ: آغاز کرد / الخلق: آفرینش

 صحیح است. 4گزینه .27
حاکمان مسلمانان باید، بر حاکمـان مسـلمانان   »: علی حکّام المسلمین«

در گزینـه  » حاکم«نیامده است و  1در گزینه » باید(« ←واجب است... 
ترجمـه   3(در گزینـه   ←که حکم کنند» : أن یحکموا« -مفرد است) 2

درسـت   4فقط در گزینه  ←به آنها یادبدهند»: یعلّموهم« -نشده است)
 متمدنانه زندگی کنند.»: أن یعیشوا عیشۀ متمدنۀ« ترجمه شده است. 

 صحیح است.  4گزینه .28
و(فعل شرط): عادت بدهیم / لساننا: زبانمان، زبان خود / لین الکالم: نُع د

: جامعه اي / سـیغیر (فعـل مجهـول): تغییـر خواهـد       سخن نرم / مجتمعٍ
 یافت  

 صحیح است.  2گزینه .29
: دشمنان / أنْ یواجهونا: که با مـا   نخواهند توانست / االعداء : لن یستطیع

آنهـا /  نقشـۀ  دهیم / خطـتهم:   شکست می رو شوند / نفشلهم: آنها را روبه
 تفریقنا: جدایی ما  

 صحیح است. 2گزینه .30
آورم/ الحجاج الـذین... : حاجیـانی کـه.../ قُتلـوا: کشـته       أتذّکر: به یاد می

 که آنان بودند... شدند/ مظلومین: مظلومانه (حال)/ و هم کانوا: درحالی
 )16صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 

 ت.صحیح اس 4گزینه .31
 ها: صحیح سایر گزینه ترجمۀ

شـما   امید اسـت کـه  ) کسی را که به شما بدي کرده است ببخشایید؛ 1
 بخشوده شوید.

؛ زیـرا آنهـا بـا شـجاعت بـا دشـمنان       استوارند) سربازان ما مانند بنایی 2
 .جنگند می
 ، نخورید.شود برده نمی) از غذایی که اسم خداوند بر آن 3

 )14و  12، 6، 5هاي  ، صفحه1دوازدهم، درس  عربی(

ی زیر و ب و ر و م نیجو ی
کند که سخن مـا در دانـش حـق محـو شـد و بـه او       سته را بیان می

گردید.   ل
: توجه بـه  4 : تواضع و فروتنی، گزینه3: ارزشمندي علم، گزینه 2نه

شوند. را یادآور می

است.4نه  صحیح
: وطن دوستی و عشق به میهن. در 3و 2، 1هاي  وم مشترك گزینه

شاعر وطن را بدون معشـوق (کـه از دیـارش دورگشـته اسـت)       4 ۀ
داند. ن شام غریبان می

)29صفحۀ(پایه دوازدهم ، 
صحیح است.4نه 

ماننـد کـه    هـایی در تـاریخ زنـده مـی    یت سؤال گفته شده که ملـت 
مندانی داشته باشند و این صاحبان قلم و خرد هستند کـه ممالـک   

قرینـه   4   گزینـۀ سازند. این مفهوم تا حدود زیادي با بیـت  شهور می
، چرا که در این بیت نیز گفته شده است شهرت ملّت به ایـن دلیـل   

که صاح ححب قلمی چون تو دارد.ت
ها: سی سایر گزینه

شود. نسان با سختی کشیدن داراي فضیلت می
خرد است. کسی که الف داشتن چیزي را بزند که ندارد بی

فیض و برکت اهـل خـرد، همـواره نوشـته     هـا و آثـار در سـرزمین    ز
می یابد.ش

)27صفحۀ(پایه دوازدهم ، 

،13، 10هاي  صفحهفارسی یازدهم، (

عرععرعربیببیبیبیزبابببان
صحیح است.3گزینه .26

قل: بگو / سیروا: بگردید، سیر کنید / اُنْظُروا: نگاه کنید / کَیف
بدأ: آغاز کرد / الخلق: آفرینش

صحیح است.4گزینه .27
حاکمان مسلمانان باید، بر حاکمـان»: علی حکّام المسلمین«

»حاکم«نیامده است و  1در گزینه » باید(«←واجب است... 
(در گزینـه ←که حکم کنند» : أن یحکموا« -مفرد است) 2

فقط در گزینه ←به آنها یادبدهند»: یعلّموهم« -نشده است)
متمدنانه زندگ»: أن یعیشوا عیشۀ متمدنۀ« ترجمه شده است. 

صحیح است. 4گزینه .28
و(فعل شرط): عادت بدهیم / لساننا: زبانمان، زبان خود /نُع د

: جامعه اي / سـیغیر (فعـل مجهـول): تغییسخن نرم / مجتمعٍ
یافت  

صحیح است. 2گزینه .29
: دشمنان / أنْ یواجهون نخواهند توانست / االعداء : لن یستطیع

    نقشدهیم / خطـتهم:   شکست می رو شوند / نفشلهم: آنها را روبه
تفریقنا: جدایی ما  

صحیح است.2گزینه .30
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 صحیح است.  2گزینه .32
ترجمـه نشـده اسـت و همچنـین     » فضـله «در » ه«در این گزینه ضمیر 

 ».بود«دهد نه  می» است«در این عبارت معناي » کان«

 صحیح است. 3گزینه .33
 2شـود. در گزینـه    حـذف مـی   1گزینۀ ماضی است پس » ناامید شدند«

هم به صـورت جمـع آمـده.    » الظّواهر«باید مفرد بیاید ثانیاً » یئسوا«اوالً 
نیـز حـذف    4گزینۀ باشد پس  نمی» هذه«درعربی به معنی » آن«ضمناً 

 شود. می

 صحیح است.  4گزینه .34
» مـاغفر « 3و  2  باید ضمیر داشته باشد. در گزینـه » العباد« 1در گزینه 

 هم باید مذکر باشد.» ها«ضمیر  3است و در گزینه فعل ماضی 

 صحیح است. 1گزینه .35
 ها: بررسی سایر گزینه

(در اینجـا مناسـب نیسـت    » لکی«دهد)/  (معناي کاش نمی» عسی) «2
 دهد)/ االمتحان (امتحاننا) می» تا اینکه«چون معناي 

 نبتعد)/ نجحوا (ننجح) » دور کنیم«) نبعد: (یعنی 3
 )/ نجحوا (ننجح)3نا)/ نبعد (مانند گزینه ) لعلّنا (لیت4

 )6صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است.  2گزینه .36

 است.  » ایجاد کن«فعل امر به معناي » اُحدثْ: «1گزینۀ در 
 است.  » ماند سالم می«به معنی » یسلَم: «3گزینۀ در 
 است.» گرد باد«به معنی » إعصار: «4گزینۀ در 

  ست.صحیح ا 1گزینه .37
 ها: بررسی سایر گزینه

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

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

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

 )62و  51هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
  صحیح است. 2گزینه .38
  صحیح است. 4گزینه .39
  صحیح است. 1گزینه .40
  صحیح است. 2گزینه .41

: غیر منصرف است و تنوین قبول نمی  کند.    أحرّ

 صحیح است. 2گزینه .42
 مردم......... داناترین(أعلم) در این گزینه اسم است، نه فعل: 

 پس: اسم، مفرد، مذکر / مبتدا
 )66تا  56هاي    صفحه(عربی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .43
 ها: بررسی سایر گزینه

اسـم مکـان   » هـا  بزرگـواري «بـه معنـاي   » مکـارم «) اسم المکان1
 نیست.

 شود. اسم فاعل محسوب می» ج الجاهل: نادان«) الجهال 2
فاعلـه  «بـه مفعـول احتیـاج دارد)؛    » سازد استوار می(«متعد ) الزم4

 است.» یثبت«مفعول فعل » أقدام«، »أقدام
 )20و  10، 6، 5هاي ، صفحه2و  1هاي  (عربی یازدهم، درس

 صحیح است. 4گزینه .44
 اسم فاعل نیست.» ظُلم«

 صحیح است. 3گزینه .45
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 یخْتَلفْنَ ) تَخْتَلفْنَ 1
 إحتَفلُوا ) إحتَفَلُوا 2
4 تَلَمرْنَ  ) إسإنْکَس ،تتَلَمرْنَ إسإنْکَس 

 صحیح است.  4گزینه .46
 در این جمله مفعول است.  » آیات«

 صحیح است. 2گزینه .47
باشد، اسم تفضیل به حسـاب  » بهتر، بهترین«اگر به معنی » خیر«کلمۀ 

 آید: می
) شاید که آنهـا  4) شب قدر بهتر از ...   3) بهترین کارها ...   1در گزینه 

 بهتر باشند.  
حسـوب  باشد کـه اسـم تفضـیل م    می» کار خیر (خوب)« 2اما در گزینه 

 شود. نمی

 صحیح است.  3گزینه .48
: لکیال تحزنوا (لکیال: لکـی + ال)  2گزینۀ ، در »حتّی یحکم: «1گزینۀ در 

 : أن یغیبوا صحیح هستند.  4گزینۀ و در 

 صحیح است. 2گزینه .49
کـار   بـراي تأکیـد بـه   » إنّ«رود.  کـار نمـی   براي تأکید بر جمله بـه » إن«

 رود. می
 ها: بررسی سایر گزینه

: از  )1  کند. قبل از خودش رفع ابهام می جملۀلکنّ
: دو جمله را به هم ربط می3  دهد. ) أنّ
 رود. کار می ) لیت: براي بیان آرزو به4

 )6و  5هاي  صفحه، 1دوازدهم، درس  عربی(
 صحیح است. 3گزینه .50

 حال است.» خائفین«حرف مشبه بالفعل و » أنَّ«
 )20و  6، 5هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

 صحیح است.  2گزینه .51
 تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت   دوستی  سخن از علم

 انسجام درونی در عین نزول تدریجی عدم تعارض و ناسازگاري 
 جانبه بودن   جامعیت و همه سخن از امور مادي و معنوي 

 )38 صفحۀ،  3(دین و زندگی یازدهم ، درس 
 صحیح است. 2گزینه .52

کنند، ایـن   علت اینکه موجودات پیوسته از خداوند درخواست رحمت می
 دانند. است که خود را نیازمند او می

زیی ر بیرو ر ی ب م

صحیح است.1نه 
ها: سی سایر گزینه

(در اینجـا مناسـب نیسـت    » لکی«دهد)/  (معناي کاش نمی» عسی«
معناي  دهد)/ االمتحان (امتحاننا)می» تا اینکه«ن

نبتعد)/ نجحوا (ننجح)» دور کنیم«بعد: (یعنی
)/ نجحوا (ننجح)3تتنا)/ نبعد (مانند گزینه علّنا (لیت

)6صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2نه 

است.  »ایجاد کن«فعل امر به معناي » اُحدثْ: «1گزینۀ 
است.  »ماند سالم می«به معنی »یسلَم: «3گزینۀ 
است.»گرد باد«به معنی »إعصار: «4گزینۀ 

ست.صحیح ا1نه 
سایر گزینه ها: سی

تُظلَم (أن تُظلَم) (باید بدانیم که وقتی حروفی مانند أن، لن، لکـی   ن
دهـد، مگـر در    آیند شکل آخر آنها را تغییر میبر سر فعل مضارع می

هاي جمع مؤنث. در این گزینه این تغییر اعمال نشده است.) ه
باشـد کـه   »لـتعلُّم «صـورت   باید به»ملتَعلَّ«جمله  ترجمۀا توجه به

در باب تفعل است، نه فعل!
ك«بر سر ضمیر »الم«ک (لَک) (حرف  رود.) کار می با فتحه به»  

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

نم ن

صحیح است. 4گزینه .46
در این جمله مفعول است.  » آیات«

صحیح است.2گزینه .47
باشد، اسم تفضیل» بهتر، بهترین«اگر به معنی » خیر«کلمۀ 

آید: می
) شای4) شب قدر بهتر از ...   3) بهترین کارها ...   1در گزینه 

بهتر باشند.  
باشد کـه اسـم تفضـیلمی» کار خیر (خوب)« 2اما در گزینه 

شود. نمی

صحیح است. 3گزینه .48
: لکیال تحزنوا (لکیال:2گزینۀ ، در »حتّی یحکم: «1گزینۀ در

: أن یغیبوا صحیح هستند.  4گزینۀ و در

صحیح است.2گزینه .49
إنّ«رود.  کـار نمـی   براي تأکید بر جمله بـه » إن« بـراي تأکی» 

رود. می
ها: بررسی سایر گزینه

: از  )1 کند. قبل از خودش رفع ابهام میجملۀلکنّ
: دو جمله را به هم ربط می3 دهد. ) أنّ
رود. کار می ) لیت: براي بیان آرزو به4

ه صفحه، 1دوازدهم، درس عربی(
است3گزینه50 ح صح
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 )6صفحۀ ، 1 درس(دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .53

بسیار مهم و » هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟«پاسخ به سوال 
صورتی که به این سوال بـه درسـتی پاسـخ نـدهیم      حیاتی است زیرا در

 ممکن است عمر خود را از دست بدهیم.

 صحیح است.  2گزینه .54
دانـد کـه اگـر هـدف حقیقـی خـود را        شناخت هدف زندگی: انسان مـی 

نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شـود، عمـر خـود را از دسـت داده     
 است.  

کشف راه درست زندگی: انسان فقط یک بار زنـدگی در دنیـا را  تجربـه    
هـاي   راههمـۀ  باید از بـین    کند. بنابراین در این فرصت تکرار نشدنی،  می

 پیش رو، راهی را انتخاب کند که به آن مطمئن باشد.  
 )8 صفحۀ، 1(دین و زندگی  یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .55
دانــیم  مســئول کارهــاي خــود مــی    هــر کــدام از مــا خودمــان را   

پذیریم  پذیري). به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می (مسئولیت
 کنیم. ایم، آن را جبران می و اگر به کسی زیان رسانده

بایــد توجــه داشــت کــه همــین اختیــار محــدودي کــه داریــم، مبنــاي  
 عاقبت و سرنوشت ماست. کنندة تعیینهاي ما و  گیري تصمیم

 ه اختیار انسان، محدود به قوانین طبیعت است.دقت شود ک
 )56و  55هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس  

 صحیح است. 4گزینه .56
ظلم به دیگران و افزایش گناه، اعم از فردي و اجتمـاعی، آثـار زیانبـاري    
ازجمله نزول بال و عدم اسـتجابت دعـا را بـه دنبـال دارد، ایـن موضـوع       

و حـدیث امـام   » أثیر اعمال انسان در زنـدگی او ت«مربوط است به سنت 
 نیز در همین راستا است.» من یموت بالذّنوب...: «)(صادق 

 )78صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.  3گزینه .57

)پیامبر اکـرم   انـد و ایشـان    دار بـوده  والیـت معنـوي را نیـز عهـده     (
توانست عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشاهده کنـد و بـه اذن الهـی     می

 نمایند.   در عالم خلقت تصرف می
)گفتار و رفتار پیامبر  اولین و معتبرترین مرجع علمـی بـراي فهـم     (

 عمیق آیات الهی است.  
 ) 51و  47هاي  صفحه، 4(دین و زندگی  یازدهم، درس 

 صحیح است.  3گزینه .58
)، خطرهـاي زیـادي را   جانشینی و والیت حضرت علی (مسئلۀ ابالغ 

از سوي مخالفان (قوم کافرین) به دنبـال دارد (علـت) بـه همـین دلیـل      
)حفظ جان پیامبر وعدة خداوند   دهد.  را به او می (
ه هدایت نشدن قـوم  که اشاره ب انّ اهللا ال یهدي القوم الکافرینعبارت 

 کند.    هاي آنان نیز اشاره می کافرین دارد درواقع به مخالفت
 باشد. بیان صورت سؤال می 2گزینۀ الزم به توضیح است که 

 )69و  68هاي  ، صفحه 5(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .59

 ﴾انا هدیناه ...﴿ اختیار  دوري کردن از راه شقاوت 

 هـا   هـا و بیـزاري از بـدي    روي آوردن به نیکـی  اوت بیزاري از شق
 »نفس ...  و«

 صحیح است. 4گزینه .60
قل اغیر اهللا ابغی ربـاً و هـو   ﴿انعام  سورة 164 آیۀعبارت صورت سؤال و 

 هر دو به توحید در ربوبیت اشاره دارند. ﴾رب کل شیء
 )22صفحۀ ،  2دوازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است.  2گزینه .61
 عزم قوي   ترشدن دستیابی به هدف  آسان
 روي از الگوهاي برتر   دنباله ترشدن دستیابی به هدف  سریع

 صحیح است. 2گزینه .62
اي فرزنـدان آدم، آیـا از شـما    «فرماید:  یس میسورة   60 آیۀخداوند در 

پیمــان نگرفتــه بــودم کــه شــیطان را نپرســتید کــه او دشــمن آشــکار  
 »شماست؟

 )43 صفحۀ، 4س (دینی دوازدهم، در
 صحیح است.  3گزینه .63

بـن یعقـوب کـه      در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق امام عصر 
عصر غیبـت سـؤال کـرد، حـدیث مـذکور را      » رویدادهاي جدید«دربارة 

شناس بـودن فقیـه اشـاره دارد تـا بتوانـد       فرمود. لذا این حدیث به زمان
 احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 
 )145و  143هاي   (صفحه

 صحیح است.  2گزینه .64
دریافـت  دة آمـا هـا   دهـد تـا انسـان    دوم قیامت، وقایعی رخ میمرحلۀ در 

هـا و حضـور در پیشـگاه     انسـان همـۀ  پاداش و کیفر شوند. با زنده شدن 
هـاي آنـان    گردنـد؛ دل  هاي گنهکار به دنبال راه فراري می  خداوند، انسان

 هایشان از ترس به زیر افکنده است.   سخت هراسان و چشم
 )72و  71هاي  ، صفحه 6(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .65
. انسان  انقالب علیه خود؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود دانیخصلت 

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

 صحیح است.  3گزینه .66
  سوگند به خداوندي که جانم به دست قـدرت اوسـت،  «فرمود:  ایشان می

شما پیروز خواهند شد؛ نه از آن جهت که آنان بـه   آن مردم (شامیان) بر
ترنــد، بلکــه بــه ایــن جهــت کــه آنــان در راه بــاطلی کــه   حــق نزدیــک

برنـد و شـما در حـقّ مـن      رود شـتابان فرمـان او را مـی    زمامدارشان می
 » کنید.... اعتنایی و کندي می بی

 )96صفحۀ ، 7(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است.  4گزینه .67

هاي حسرت دوزخیان این اسـت: کـاش فـالن شـخص را بـه       ناله یکی از
 کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت. عنوان دوست خود انتخاب نمی

 صحیح است.  1گزینه .68
آورند شاید که جانـت را   از اینکه برخی ایمان نمی«فرماید:  شریفه میآیۀ 

)و پیـامبر » از شدت اندوه از دست بـدهی  در مـورد حضـرت علـی     (

ی ن نن
ش رو، راهی را انتخاب کند که به آن مطمئن باشد.  

)8 صفحۀ، 1(دین و زندگی  یازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

دانــیم  مســئول کارهــاي خــود مــی   ر کــدام از مــا خودمــان را   
پذیریم  پذیري). به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می ئولیت

به کسی زیان رسانده کنیم. ایم، آن را جبران میر
د توجــه داشــت کــه همــین اختیــار محــدودي کــه داریــم، مبنــاي  

عاقبت و سرنوشت ماست.کنندة تعیینهاي ما و  گیريمیم
طبیعت است.ت شود ک ککه اختیار انسان، محدود به قوانین

)56و 55هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

به دیگران و افزایش گناه، اعم از فردي و اجتمـاعی، آثـار زیانبـاري    
مله نزول بال و عدم اسـتجابت دعـا را بـه دنبـال دارد، ایـن موضـوع       

و حـدیث امـام   » تتأثیر اعمال انسان در زنـدگی او ت«ط است به سنت 
نیز در همین راستا است.» من یموت بالذّنوب...: «)(ق

)78صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3نه 

)بر اکـرم   انـد و ایشـان   دار بـوده والیـت معنـوي را نیـز عهـده    (
وانست عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشاهده کنـد و بـه اذن الهـی    

نمایند.  عالم خلقت تصرف می
)ر و رفتار پیامبر  اولین و معتبرترین مرجع علمـی بـراي فهـم    (

ح
اي فرزنـدان آدم، آ«فرماید:  یس میسورة  60آیۀخداوند در 

پیمــان نگرفتــه بــودم کــه شــیطان را نپرســتید کــه او دشــم
»شماست؟

ص،4س (دینی دوازدهم، در
صحیح است. 3گزینه .63

بـن یعدر پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاقامام عصر 
عصر غیبـت سـؤال کـرد، حـدیث» رویدادهاي جدید«دربارة 

شناس بـودن فقیـه اشـاره داردفرمود. لذا این حدیث به زمان
احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 
43هاي   (صفحه

صحیح است. 2گزینه .64
دآمـا هـا   دهـد تـا انسـان  دوم قیامت، وقایعی رخ میمرحلۀ در   

هـا و حضـور د    انسـان همـۀپاداش و کیفر شوند. با زنده شدن 
ه گردنـد؛ دل  هاي گنهکار به دنبال راه فراري می  خداوند، انسان

هایشان از ترس به زیر افکنده است.  سخت هراسان و چشم
هاي ، صفحه 6(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است.1گزینه .65
انقالب علیه خود؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود دخصلت 

تواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کندمی
ص7درس  (دین و زندگی دوازدهم، ،

است.3گزینه.66 صحیح
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آورنده به خدا، وفـادارترین شـما در    ) فرمودند: این مرد اولین ایمان(
 ترین شما در انجام فرمان خداست.   پیمان با خدا و راسخ

 )83و  80هاي  ،  صفحه6(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .69

 ﴾قل هل یستوي الذین یعلمـون و... ﴿آیۀ شریفۀ و  )سخن پیامبر (
   گرایی و مبارزه با جهل و خرافات اشاره دارند. عقل هر دو به معیار

 )119و  118هاي   صفحه، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .70

منکـران معـاد از    ﴾و مالَهم بِذلک من علمٍ ان هم الّا یظُنّـونَ ﴿ آیۀطبق 
 گویند. روي گمان سخن می

به دانایی مستمر نسـبت بـه لهـو و لعـب      ﴾لَو کانوا یعلَمونَ﴿در عبارت 
 بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت اشاره گردیده است.

 )38و  36هاي  ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .71

 عدل و قسطحوزة  استعمارپدیدة 
 خانواده حوزة استفاده ابزاري از زنان

 )143و  140هاي  صفحه، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .72

دلیل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مـادي آن اسـت کـه    
باشد و درواقع خداونـد خیـر و مصـلحت     بیشتر بودن ضرر و گناه آن می
 بندگان را در نظر گرفته است.

 )101صفحۀ  ،8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 صحیح است. 2گزینه .73

یــدنین علــیهنّ مــن ﴿فرمایــد:  احــزاب خداونــد مــیســورة  59آیــۀ در 
هـاي خـود را بـه خـود      جالبیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فالیؤذین: پوشش

تر کنند این براي آن که به (عفـاف) شـناخته شـوند و مـورد آزار      نزدیک
 ﴾قرار نگیرند، بهتر است.

هـا بـه خـود     تر کردن پوشش معلول نزدیکپس شناخته شدن به عفاف، 
 است.

 )136و  135هاي  ، صفحه12(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است.  4گزینه .74

لَ لَکُـم مـن اَزواجِکُـم     ﴿آیۀ در  عـج کُم اَزواجاً ون اَنفُسلَ لَکُم معاهللاُ ج و

 کند.  به هدف رشد و پرورش فرزندان اشاره می ﴾بنینَ و حفَدة
شـود   پذیري در هدف رشد اخالقی و معنوي تعریف مـی  مسئولیتتجربۀ 
 مورد اشاره است.  » مودة و رحمۀ«که در 

 )169و  175(دین و زندگی یازدهم، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .75

کسی که براي انجام کار حرام سفر کرده باشد. مثالً اگر به قصد ستم بـه  
اش را  ر کنـد، بایـد روزه  مظلوم یا همکاري با یـک ظـالم در ظلـم او سـف    

 بگیرد.
 )119و  118هاي  ، صفحه10(دین و زندگی دهم، درس 

 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 2گزینه .76

 شود. استفاده می to be going toنکته: براي بیان قصد انجام عملی در آینده از 
 فیلم خوبی دارد. قصد دارم آن را تماشا کنم. 3معنی جمله: امشب کانال 

 صحیح است. 3گزینه .77
گیـرد و   جمع نمـی  sغیرقابل شمارش است. بنابراین  breadکلمۀ نکته: 
 باشد. می fewبه مفهوم کافی است و بیشتر از  a fewکلمۀ 

صبحانه باقی مانده بود، به همین خـاطر چنـد   وعدة ترجمه: کمی نان از 
 تا ساندویچ براي ناهار درست کردم.

 صحیح است. 1گزینه .78
 تعطیالت به باغی رفتیم که استخر بزرگی داشت.ترجمه: براي 

را بـا   gardenکلمـۀ  طور که در ترجمه مشخص است قصد داریـم   همان
کـه بیـان    whoseاستفاده از یک شبه جملـه توصـیف کنـیم، بنـابراین     

نیز فقط بـراي انسـان بـه     whomو  whoکند حذف شده و  مالکیت می
 صحیح است. thatگزینۀ رود بنابراین  کار می

 )57صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .79

نگار پرسید که آیا ممکن است مصاحبه را عـالوه   معنی جمله: آن روزنامه
 یا خیر. ضبط کندبر یادداشت برداشتن 

 ) اهدا کردن4) توجه کردن  3) ضبط کردن 2) مراقبت کردن  1

 صحیح است. 3گزینه .80
آموزانش انتظـار دارد، در سـطح    شمعنی جمله: یک معلم سختگیر از دان

که معلم سـر وقـت در کـالس     باالیی عمل کنند، اگرچه این اتفاق زمانی
 دهد. پذیر کند، به ندرت رخ می شود تا بازده را امکان حاضر نمی

 ) قبلی4) سختگیر 3) ضروري 2) اجتماعی 1
 47 ، صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم

 صحیح است. 1گزینه .81
جـک، دوسـت   "رم بـه عکـس نگـاه کـرد و گفـت:      معنی جمله: پدر پیـ 

 "سال داشته باشد اگر هنوز زنده باشد. 70ام، باید  قدیمی

 صحیح است. 1گزینه .82
اي دو بـار در آزمایشـگاه    آمـوزان هفتـه   معنی جمله: در مدرسه ما، دانش

 دهند. انجام می آزمایشمدرسه 

 صحیح است. 3گزینه .83
 درصد جمعیت جهان است. 20مادري حدود  زبانترجمه: انگلیسی 

 صحیح است.  3گزینه .84
از افـراد بیمـار در    مراقبـت کـردن  ترجمه: آن پرستاران مهربان در حال 

 بیمارستان بودند.  
 ) جستجوي لغت در دیکشنري2) جستجو کردن            1
 ) مواظب بودن4) مراقبت کردن            3

 صحیح است. 2گزینه .85
تابی است که بـراي طیـف وسـیعی از خواننـدگان جالـب      معنی جمله: ک

 خواهد بود.
  = be of interest to sbبراي کسی جالب بودن

)15صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

به دانایی مستمر نسـبت بـه لهـو و لعـب     ﴾﴿﴿لَو کانوا یعلَمونَ﴿عبارت 
دنیا و حقیقی بودن آخرت اشاره گردیده است. ن

)38و 36هاي  ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.4نه 
عدل و قسطحوزة استعماردة 

خانواده حوزةفاده ابزاري از زنان
)143و 140هاي  صفحه، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.2نه 
مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مـادي آن اسـت کـه     ل

باشد و درواقع خداونـد خیـر و مصـلحت    تر بودن ضرر و گناه آن می
گان را در نظر گرفته است.

)101صفحۀ  ،8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
صحیح است.2نه 
یــدنین علــیهنّ مــن ﴿فرمایــد: احــزاب خداونــد مــیســورة 59یــۀ 

هـاي خـود را بـه خـود     یبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فالیؤذین: پوشش
تر کنند این براي آن که به (عفـاف) شـناخته شـوند و مـورد آزار     ک

﴾ نگیرند، بهتر است.
هـا بـه خـود     تر کردن پوششمعلول نزدیکشناخته شدن به عفاف، 

ت.
)136و 135هاي  ، صفحه12(دین و زندگی دهم، درس 

بري یرج بزر ر یم ر ی ب ب ی
en  کلمـۀ  طور که در ترجمه مشخص است قصد داریـم   همان

whoseاستفاده از یک شبه جملـه توصـیف کنـیم، بنـابراین     

نیز فقط بـرايwhomو whoکند حذف شده و مالکیت می
صحیح است.thatگزینۀ رود بنابراین کار می

ص(زبان انگلیسی دوازدهم،
صحیح است.2گزینه .79

نگار پرسید که آیا ممکن است مصاحبمعنی جمله: آن روزنامه
یا خیر. ضبط کندبر یادداشت برداشتن 

) اهدا کر4) توجه کردن 3) ضبط کردن 2) مراقبت کردن  1

صحیح است.3گزینه .80
آموزانش انتظـار دارد،ننشمعنی جمله: یک معلم سختگیر از دان

که معلم سـر وقـتباالیی عمل کنند، اگرچه این اتفاق زمانی
دهدپذیر کند، به ندرت رخ میشود تا بازده را امکان حاضر نمی

) قبلی4) سختگیر 3) ضروري 2) اجتماعی 1
،(زبان انگلیسی دوازدهم

صحیح است.1گزینه .81
جـک"ـ رم بـه عکـس نگـاه کـرد و گفـت:      معنی جمله: پدر پیـ

"سال داشته باشد اگر هنوز زنده باشد.70ام، باید  قدیمی

صحیح است.1گزینه .82
اي دو بـار در آمـوزان هفتـه   معنی جمله: در مدرسه ما، دانش

دهند. انجام می آزمایشمدرسه 
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 صحیح است. 1گزینه .86
توانید معناي یک لغت جدید را در متن با توجـه کـردن    ترجمه: شما می

 به معناي لغات اطراف آن تشخیص دهید.
 ) ظاهر شدن4) تشکیل دادن  3) بیرون زدن  2خیص دادن ) تش1

 )50صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .87

این موضوعات و مشکالت باالخره اتفاق خواهند افتـاد،   همۀدانم  من می
(گرسنه نگه داشتن دیگـران) یـک    جهانحتی اگر سیاست گرسنگی در 

 ذره هم تغییر نکند.
 ) عملی4) زیست محیطی   3ی  ) جنبش2) جهانی  1

 )87 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم
 

 :Clozeترجمۀ 
دریـا   یـا توانـد یـک دریاچـه     برخالف نامش، دریاي کاسپین (خـزر) مـی  

یـاد    نامیده شود. پروفسور مایکل کرکرال از آن بـه عنـوان یـک دریاچـه    
کنند. از نظر تـاریخی،   طورکه خیلی از دانشوران چنین می کند، همان می

به دلیل اندازه و آب نمکش، آن به عنوان یک دریا در نظـر گرفتـه شـده    
ــی از ویژگــی  ــا آن خیل ــردارد.   اســت؛ ام ــاي دریاچــه را درب ــیه از  خیل

 تعریــفاي کــه وجــود دارد بــه دلیــل ایــن اســت کــه هــیچ  ســردرگمی
هـا   المللی که بر روي آن توافق شده باشـد بـراي دریاهـا یـا دریاچـه      بین

وجود ندارد. دریاها معموالً به اقیانوس یا یک دریاي دیگـر از طریـق آب   
نمک متصل هستند، اما دریاي کاسپین به هیچ حجم آبی دیگري وصـل  

، بـا  انـد  اي توسط خشکی دربرگرفته شـده  موالً تا اندازهدریاها معنیست. 
، اما دریاي کاسـپین در کـل   »مدیریت اقیانوسی و جوي ملی«استناد به 

اطراف خود خشکی دارد. اگرچه دریاي کاسپین آب شیرین نیسـت، آب  
در شـمال، رقیـق شـده     خصـوص  بـه شور آن توسط جریان آب شیرین، 

 است.

 صحیح است. 3گزینه .88
 صحیح است. 3گزینه .89

 4 گزینــۀغیرقابــل شــمارش اســت و  confusion واژةتوجــه شــود کــه 
است که از نظر زبانی نادرست است. اگر ترکیـب   a lot ofترکیب ناقصِ 

توانست درست باشد، چـون هـم بـراي     نیز می a lot ofکامل بود گزینه 
 اسامی قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش کاربرد دارد.

 صحیح است. 2گزینه .90
 ) ترکیب4) توصیه  3) تعریف  2) فریاد   1

 صحیح است. 3گزینه .91
اي باشـیم کـه ترکیـب مجهـولی را      از نظر گرامـري بایـد دنبـال گزینـه    

 کار برده است. درستی به به

 صحیح است. 4گزینه .92
 طور تصادفی  ) به3طور سیستماتیک   ) به2طور غیرقابل انتظار    ) به1
 خصوص ) به4 

 
 
 

 1ترجمه متن 
کند. در واقـع، شـیر و    سان با ببر رقابت می ر در عنوان بزرگترین گربهشی

قدر شبیه (هم) هستند که بـدون خـز    شان آن هاي جسمی ببر در ویژگی
متمــایز رنگشــان (یعنــی) مــوي نرمــی کــه بــدن برخــی از حیوانــات را 

پوشاند. حتی دانشمندان (نیز) در تشـخیص آنهـا از یکـدیگر مشـکل      می
پونـد) و   550و  330کیلوگرم ( 250و  150اي نر بین دارند. وزن شیره

باشـد. طـول    اینچ) مـی  48متر (حدود  سانتی 123قد آنها تا شانه حدود 
تـر طـول    اینچ) اضافه 41تا  35متر ( سانتی 105تا  90آنها بدون دم که 

تـر   باشد. شـیرهاي مـاده کوچـک    اینچ) می 98متر ( سانتی 250دارد. تا 
ــ ــد)  400و  265کیلــوگرم ( 182و  120ین هســتند. (و) وزنشــان ب پون

ایـنچ) و طولشـان   42متـر (حـدود    سـانتی  107باشد. قد آنها حـدود   می
باشـد، بـا دمـی نسـبتاً      ایـنچ) مـی   69متر (کمتر از  سانتی 175کمتر از 

 تر. کوتاه
اي  اي روشن تا قهـوه  شیرهاي بالغ خزهایی دارند که از نظر رنگ از قهوه

تر است. تنها شـیرهاي نـر، یـال     است. خز دم تیرهمایل به قرمز متفاوت 
تـر   (یعنی) موي بلند اطراف شانه را دارند، که با پیرتر شدن حیوان، تیره

شود. توله (شیر) ها با خزهاي انبوه و خال خالی بـه دنیـا    تر می و پرپشت
کند از حیوانات خطرناك مخفـی شـوند. بـا     آیند که به آنها کمک می می

دهنـد (و)   ها به مرور رنگ (خود) را از دست می ا، خاله بزرگ شدن توله
گاهی اوقات تا زمانی که شیر به طور کامل رشد کند. روي پاهـا و شـکم   

 مانند. آن باقی می

 صحیح است. 1گزینه .93
 کند؟ عمدتاً در چه موردي بحث می 1پاراگراف 

 هاي جسمانی شیرها ) ویژگی1
 ) تفاوت طول بین شیرها2
 و ماده متفاوت هستند ) چرا شیرهاي نر3
 کند. ) آن چیزي که دانشمندان را در مورد شیرها گیج می4

 صحیح است. 1گزینه .94
 یک شیر نر (با دمش) .......... طول دارد.

 متر 3) کمتر از 2متر                     3) باالي 1
 متر ) یک متر و بیست و سه سانتی4) دو متر و نیم                     3

 صحیح است. 3 گزینه.95
 توانیم ......... را بیابیم. طبق متن، ما معموالً نمی

 ) شیري با دم یک متري1
 باشد. متر می سانتی 123) شیر نري که در شانه قدش کمتر از 2
 کیلوگرم باشد. 100اي که (وزنش) کمتر از  ) شیر ماده3
 اش از شیر نر کوچکتر است. اي که اندازه ) شیر ماده4

 ح است.صحی 3گزینه .96
 توانیم معنی کدام کلمه را در متن بیابیم؟ ما می

 ) خال، لک4) یال                  3) شانه            2) توله          1
 

 2ترجمه متن
آید، چرا که  امروزه کار کودك یک نگرانی در سطح جهانی به حساب می

یی چـه  نیافتـه، چـه اروپـا    یافته چه توسعه بسیاري از کشورها، چه توسعه
آفریقایی، چه ثروتمند چه فقیر، شاهد داسـتان غـم انگیـز و بـی پایـان      

:Clozeجمۀ 
دریـا  یـا توانـد یـک دریاچـه    الف نامش، دریاي کاسپین (خـزر) مـی           

یـاد  ده شود. پروفسور مایکل کرکرال از آن بـه عنـوان یـک دریاچـه    
کنند. از نظر تـاریخی،  طورکه خیلی از دانشوران چنین میکند، همان

لیل اندازه و آب نمکش، آن به عنوان یک دریا در نظـر گرفتـه شـده    
ــی از ویژگــی  ــا آن خیل ــردارد.  ت؛ ام ــاي دریاچــه را درب ــیه از خیل

تعریــفاي کــه وجــود دارد بــه دلیــل ایــن اســت کــه هــیچ درگمی
هـا  لمللی که بر روي آن توافق شده باشـد بـراي دریاهـا یـا دریاچـه     

ندارد. دریاها معموالً به اقیانوس یا یک دریاي دیگـر از طریـق آب    د
متصل هستند، اما دریاي کاسپین به هیچ حجم آبی دیگري وصـل   ک

، بـا  انـد اي توسط خشکی دربرگرفته شـده ععموالً تا اندازهدریاها معت. 
، اما دریاي کاسـپین در کـل   »مدیریت اقیانوسی و جوي ملی«ناد به 

خود خشکی دارد. اگرچه دریاي کاسپین آب شیرین نیسـت، آب   ف
در شـمال، رقیـق شـده    خصـوص بـه آن توسط جریان آب شیرین، 

ت.

صحیح است.3نه 
صحیح است.3نه 

4گزینــۀغیرقابــل شــمارش اســت و confusionواژةــه شــود کــه 
ناقصِ  است که از نظر زبانی نادرست است. اگر ترکیـب  a lot ofیب

بود گزینه  توانست درست باشد، چـون هـم بـراي    نیز میa lot ofل
د دا د کا ش ا ش ل قا غ ه ش ا ش ل قا

باشـد، بـا دم ایـنچ) مـی   69متر (کمتر از  سانتی 175کمتر از 
تر. کوتاه

اي روشنشیرهاي بالغ خزهایی دارند که از نظر رنگ از قهوه
تر است. تنها شـیرهاياست. خز دم تیرهمایل به قرمز متفاوت 

(یعنی) موي بلند اطراف شانه را دارند، که با پیرتر شدن حیو
شود. توله (شیر) ها با خزهاي انبوه و خال خالیتر می و پرپشت

کند از حیوانات خطرناك مخفـیآیند که به آنها کمک میمی
ها به مرور رنگ (خود) را از دست می ا، خاله بزرگ شدن توله

گاهی اوقات تا زمانی که شیر به طور کامل رشد کند. روي پاه
می مانند. آن باقی

صحیح است.1گزینه .93
کند؟ عمدتاً در چه موردي بحث می 1پاراگراف 

هاي جسمانی شیرها ) ویژگی1
) تفاوت طول بین شیرها2
و ماده متفاوت هستند) چرا شیرهاي نر3
کند. ) آن چیزي که دانشمندان را در مورد شیرها گیج می4

صحیح است.1گزینه .94
یک شیر نر (با دمش) .......... طول دارد.

متر 3) کمتر از 2متر                    3) باالي 1
) یک متر و بیست و سه س4) دو متر و نیم                     3

صحیح است.3گزینه.95
توانیم ......... را بیابیم.طبق متن، ما معموالً نمی
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هـاي   کودکان کار که در شرایط خطرناك مشـغول هسـتند و از بیمـاري   
باشند. این امر در حالی است که ایـن کودکـان    برند، می مختلفی رنج می

کننـد. گرچـه کـار     ماندن تقال مـی  صرفاً براي کسب پول کافی براي زنده
ها را در گذشته به برخی کشورهاي فقیر آفریقایی و  ك معموالً توجهکود

کرد، گـزارش جدیـدي از سـوي سـازمان ملـل نشـان        آسیایی جلب می
سـازي و دختـران    دهد که هزاران کودك در ایتالیـا در صـنعت چـرم    می

بسیار کم سن و سـال در پرتغـال در بخـش خـدمات خـانگی و صـنعت       
یش از سی درصـد از ایـن کودکـان بـه     پوشاك مشغول به کار هستند. ب

اند و اکثر آنها در شـرایط خطرنـاك و    شکل غیرقانونی به کار گرفته شده
 کنند. غیر انسانی کار می

هاي قانونی براي جلوگیري از کار کـودك تصـویب قـوانین     یکی از روش
کنـد و   ها را یا ممنـوع مـی   کارگیري غیرقانونی بچه باشد که به مرتبط می
طـور کـه در بسـیاري از کشـورها ایـن       آورد. همان رل درمییا تحت کنت

شـود، (محتـواي آن) مـرتبط بـا      قانون، قـانون کـار کـودك نامیـده مـی     
باشد. اما متأسـفانه بیشـتر    سال سن می 14استخدام کودکان حداکثر تا 

سرپرسـت یـا اسـناد     اظهارنامـۀ هـاي اقتصـادي از طریـق     صنایع و بنگاه
کننـد. ایـن    شان اعالم مـی  جعلی، سن کودکان کار را باالتر از سن واقعی

خواهند کودکان تحـت   مسئله به آن دلیل است که پدر، مادر یا ولی نمی
سرپستی آنها از کارشان کنار گذاشته شوند کـه عمـدتاً بـه دلیـل فقـر،      

 شان است. زندگی فزایندةهاي  درآمد پایین و هزینه

 صحیح است. 2ینه گز.97
 متن ظاهراً لحن ........ دارد.نویسندة 

 ) محبت و اظهار تأسف2طرفی (خنثی)             تفاوتی و بی ) بی1
 ) امیدوارانه و خوش بینانه4) عاشقانه و پر شور                            3

 صحیح است. 3گزینه .98
 . .توان چنین استنباط کرد که ....... بر اساس متن، می

 ) کار کودك اخیراً به آفریقا و آسیا محدود شده است.1
 ) صرفاً کشورهاي فقیر با این مشکل مواجه هستند.2
) کار کودك، دیگر یک مشـکل محـدود بـه برخـی کشـورهاي خـاص       3

 نیست.
 ) تنها کودکان بیمار، کودکان کار هستند.4

 صحیح است. 1گزینه .99
کرد کـه قـانون کـار کـودك از     گونه استنباط  توان این بر اساس متن، می
 کند. ........ محافظت می

 ) کودکان تا سنی خاص1
 ) کودکان، نوجوانان و بزرگساالن2
 ساله 14) تنها دختران 3
 سالگی 14) تنها پسران تا سن 4

 صحیح است. 2گزینه .100
 به ....... اشاره دارد. 2پاراگراف  4) در خط oneضمیر (

 ) اشتغال4) روش         3) سن       2) قانون           1
 

 
 
 

 حسابان 
 صحیح است.  2گزینه .101

aبا فرض  3 2 bو  3 3 2  داریم: 3

x a b x a a b ab b a ab(a b) b3 3 2 2 3 3 33 3 3
x 

x a b abx3 3 3 3  
x x ( )( )3 32 3 2 3 3 2 3 2 3 
x x x x x x3 3 332 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 

 صحیح است. 3گزینه .102
a a d

d ,a
a a d

5 1
1

8 1

14 4 14 3 223 7 23 

S ( a d) ( ) ( )10 1
10 2 9 5 4 27 5 31 1552 

 )3 صفحۀ، م(حسابان یازده

 صحیح است. 2گزینه .103
a

f fax a ax a x R D [ , ) b00 1 1 1 
b 1 

 )47صفحۀ (حسابان یازدهم، مثال 

 صحیح است. 3گزینه .104
 راه اول:

x( )
x a x afof (x)
x ( a)x aa

x a
2

2 12 1 3 2
2 1 2 1

 

a2باید  aباشد، پس  0 2 
 راه دوم:

x
fof (x) x fof ( ) f ( ) a

a

1
2 1 1 1 1 10 22 2 2 2 

 صحیح است. 3گزینه .105
 کنند. عرض نقاط تغییر نمی

x
y y f( x ) x x x 0

0 0
12 1 2 1 2 

 )10صفحۀ (پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .106
x x Kx (x ).Q(x)4 23 1 1 3 
x K K1 1 3 1 3 6 
x K Q( )1 1 3 1 2 1 3 

Q( )1 6 
 است. -6برابر  Qپس مجموع ضرایب 

 )19صفحۀ (پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .107
x f( ) m m2 2 0 16 20 2 0 6  

f(x) x x x3 22 5 6 

می ی  کنـد و   ها را یا ممنـوع مـی  کارگیري غیرقانونی بچهباشد که به ط
آورد. همان رل درمیحت کنت طـور کـه در بسـیاري از کشـورها ایـن      ت

شـود، (محتـواي آن) مـرتبط بـا     ن، قـانون کـار کـودك نامیـده مـی     
باشد. اما متأسـفانه بیشـتر    سال سن می 14خدام کودکان حداکثر تا 

سرپرسـت یـا اسـناد    اظهارنامـۀ هـاي اقتصـادي از طریـق    یع و بنگاه
کننـد. ایـن    شان اعالم مـی  ی، سن کودکان کار را باالتر از سن واقعی

خواهند کودکان تحـت  له به آن دلیل است که پدر، مادر یا ولی نمی
ستی آنها از کارشان کنار گذاشته شوند کـه عمـدتاً بـه دلیـل فقـر،      

شان است. زندگیفزایندةهاي  مد پایین و هزینه

صحیح است.2نه 
متن ظاهراً لحن ........ دارد.سندة 

) محبت و اظهار تأسف2طرفی (خنثی)            تفاوتی و بیی
) امیدوارانه و خوش بینانه4عاشقانه و پر شور                            

صحیح است.3نه 
. .توان چنین استنباط کرد که .......ساس متن، می

کار کودك اخیراً به آفریقا و آسیا محدود شده است.
صرفاً کشورهاي فقیر با این مشکل مواجه هستند.

کشـورهاي خـاص        کار کودك، دیگر یک مشـکل محـدود بـه برخـی
ت.

نها کودکان بیمار، کودکان کار هستند.

صحیح است.1نه 
کرد کـه قـانون کـار کـودك از     گونه استنباط  توان این ساس متن، می

( a d) ( ) ( )( 1( a( 155a d) ( ) ( )( a d) ( ) ( )a d) ( ) ( )d) ( ) (( a d) ( ) ( )aa

ههم(حسابان یازده

صحیح است.2گزینه .103
a

f fax a x R D [ , ) ba
f fax a x R D [ , ) bax a x R D [ , )a
f f

0 [ 1

1
(حسابان یازدهم، مثال

صحیح است.3گزینه .104
راه اول:

( )
x a x a

)

( a)x aa
x a

x a
2

2 1xx2 1( )x
3 2xx

2 1x a)xa)xa)x

2باید  0aa باشد، پسa 2
راه دوم:

x
x fof ( ) f ( )x fof ( ) f (fof ( )

1
2 1 1 1 1 1) f ( )) f ( 2)( )) a1 1 1)( )2 2 2 2) ( ))

a

صحیح است.3گزینه .105
کنند. عرض نقاط تغییر نمی

x
f( x ) x x xf( x ) x x xx 0( )( )

1
)x ) x)( x ) x) xx )) x)x ) 2

(پایه دوازدهم

صحیح است.4گزینه .106
K ( ) Q( )
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x x x x

x x x x f (x) (x )( x x )

x x x , x x

x x (x )( x )

x ,x

x
x

3 2

3 2 2 2

2 2

2

2 5 6 2
2 4 2 3 2 2 3 0

6 2 2 3 0
2 1 2 3 0

31 2
3 6
3 6

0

 

 صحیح است. 3گزینه .108
ax a a

x x
7 9 75 2 7 16 9 28 8 2 2 3 

( x )(x ) (x ) ( x ) ( x )(x )2 2 3 9 3 7 2 2 2 2 2 3 

x x
x x x

x

2 1 2
2

1

25 54 15 25 0 4 45
 

 )22صفحۀ ، 1(حسابان یازدهم، تمرین 

 صحیح است. 1گزینه .109
7
yشیب3 x y x y x7 23 7 2 3 7 2 3 3 

B A
AB

B A

y y mm
x x m

3 3 3 1 2 3
7 7 4 1 7 

m m m m
m m

3 3 3 3 3 3 21 21 3 155 7 5 7 
m m A( , ) , B( , )18 36 2 3 2 4 5 

AB ( ) ( )2 23 4 2 5 49 9 58 
 )30صفحۀ (حسابان یازدهم، 

 صحیح است.  3گزینه .110
x x x x( ) ( )31 12 4 2 6 8 2 02 2  
x A AA A A

A
22 18 6 0 8 6 1 0  

x

x

A x y ( )

A x y ( )

1
4

2

1 1 12 1 2 02 2 2
1 1 12 2 2 24 4 2

ای

 
)مختصات نقاط برخورد عبارت است از  , )1 )و  0 , )2 2  

( ) ( )2 22 1 2 0  دو نقطهفاصلۀ  5

 صحیح است. 3گزینه .111

x xLog x Log Log x Log2 2
52 2 2 5 2 2 

A
Log x A A

AA2
21 5 12 2

 

Log x

Log x
2

2

1
1
4

 

 صحیح است. 4گزینه .112
sin x cosx sin xcosx
cosx sin x sin xcosx

32 1 32 9
9 9 32 

 از طرفی داریم:

A | sin x cosx | A sin xcosx A2 2 91 2 1 16 

A25 5
16 4 

 )42 صفحۀ(پایه دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .113
x asin a a25 5 3 0 3 0 3 24 4 2 

a sin x sin x
a

x k

3 13 0
2

32 2 4

هلداعم :

44 
 صحیح است.  3گزینه .114

y a bsin(x ) a bsin( x) y a bcosx2 2  

a
a b

b
1 3 2 51 

 صحیح است. 2گزینه .115

sinتساوي  xدر سمت راست  x cos x21   .برقـرار اسـت 
)sin x  مثلثاتی منفی است) دایرةسوم  ناحیۀدر 

x x

cosx cosxlim lim
sin x cos x2

1 1
1

 

x
lim

cosx
21 1

21 2
 

 صحیح است. 2گزینه .116
y( ) (a ) a1 2 1 2 2 

x

x

lim y (a ) a
a a a

lim y (a ) a
1

1

1 2 2 2
2 2 20 1 

 )151 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .117

t
x x

lim fog lim f (tan x) lim f (t) ( )

4 4

12 22 

 )50 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .118

h

( h)| h h | (h )| h h |
lim

h

2 2

0

2 2 4 2 2 4 

h

| h | ( ( h) | h | (h )| h |)
lim

h0

2 2 4 2 2 4 

h

h( )
lim

h0

16 16 0 

 )87 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .119

y f y f
x x x xx x2 2
2 2 2 2 2 2 

x y
x x3
4 2 4 2 12 28 2

 

 )96 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .120

8 8 2 2 3xx x
( x )(x ) (x ) ( x ) ( x )(x )((( x )(x )( x )(xx )(xx )(x)(xx )x )(xx )(xx )(xx 9(x ) ( x ) ( x )(x) ( x ) ( x )(x(x ) ( x ) ( x )(x) ( x ) ( x )(x) ( x ) ( x

x x

x
x2 1 2xx

2
1

25 54 15 25 0x x2 4 45
)22صفحۀ ، 1(حسابان یازدهم، تمرین 

صحیح است.1نه 
7
yشیب3 y yy xy 7 2x3 7 2 3 7 2y x y xx y xx y xx y xx y x 3 3

A
AB

B A

y yB
x xBB A

B A
AB

yBm 3 3 3 1 2 3mmm
7 7 4 1 7mm

mm
3 3 3 3 3 3m mmmmm m 21 21 3 15m mm5 7 5 7m

m m A( , ) , B( , )18m m A( , ) , B( ,m A( , ) , B( ,m m A( , ) , B(mm (

AB ( ) ( )( 2 2( ) 49 9 58) ( )( ) () ( )) (( ) ( 2( )( )

)30 صفحۀ (حسابان یازدهم، 

صحیح است. 3نه 
x x( ) ( )x( )31 1x x) x (32 4 2 6 8 2 0xx

2 2) (

x A A A A
A

A AAAA 22 8 6 0 8 6 1 0A
A

8A AAAA A AA
A

A

A x y ( )

A x y ( )

x y ( )y

x y ( )

1
4

2

1 1x 12 2 02 2 2
1 1x 12 2 24 4 2

ای

)صات نقاط برخورد عبارت است از  , )و ,,( , ),,

bsin(x ) a bsin( x) y a bcosx) b i () b i (bsin(x ) a bsin( x) y a) a bsin( x) y a) a bsin() a bsin(2 2) () (

b3 2 5ba bb

صحیح است.2گزینه .115

sinتساوي  xدر سمت راست  x cos x21 برقـ
)sin x مثلثاتی منفی است)دایرةسوم  ناحیۀدر

x

cosxlim
sin xsin x cos xsin x 2

11 1cos licosx li
1

21 1
21 2cosxcosx

صحیح است.2گزینه .116
a ) a 2a ) a)a ) a))

y (a ) a

y (a ) a

(a(a

(a )(a )

2) a)) a)
2 2 2a a aaa

)))

 صف(حسابان یازدهم، 
صحیح است.3گزینه .117

t
g lim f (tan x) lim f (t) ( )

t
g

xx 4

1 2x) lim f (t) ( )x )lim f (t) ( )lim f (t) 2

ص(حسابان دوازدهم،
صحیح است.4گزینه .118

2 2
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f (x)
x f (x) f (x) f (x) f (x) f (x)xf (x)

x xx x x2 2 2

1
 

f(x) f(x)
f ( )

x xx x2 2
1 1 14 4

 

 )98 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .121

xxy x x
x

2 0
21 0 4

4
 

x y a min
x x x x y a

x y a max

2 2
2 2

4 2 2 2
2 2 2

 

Max Min a a0 2 2 2 2 0 1 2 
 )117 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .122
f (x) sin xcos x sin x sin x( cos x )2 2 1 0  

x y
f (x) y y

x y
1 1

1 2
2 2

0 10 2 1 43 4
  

 )123صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .123

 را تعیین عالمت کنیم. fباید 
x

f

f (x) x sin x f (x) cos x

f cos x x

1 1

10
 

 )129صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .124

xها مماس است، پس xنمودار تابع بر محور   معادلـۀ ریشه مضاعف 1
f (x) xاست. یعنی  0 ax b2  به ازايx برابـر صـفر اسـت     1

aپس  b 1. 
f ( ) b a0 3 3 2  

f(x) (x )(x x ) f (x) x x2 11 2 3 6 2 0 3 
 )139صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

 
 

 هندسه 
 صحیح است. 4گزینه .125

m m m ?
A B

n n n ?
4 1 2 4 3 2 8 0

1 3 2 3 2 2 0 

m m
n n
2 8 0 4

3 0 3 

 )21و  20، 12هاي  (پایه دوازدهم، صفحه
 است. صحیح 3گزینه .126

x
A x x x

x
2 2 2 2 2 02 

 )12 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .127

A
( )

1 4 1 4 11 1
3 2 3 28 3 5 

A I A 1 2 1 1 0 4 11
3 4 0 1 3 25 

4 1
2 1 15 5

3 4 3 2 5 5
5 5

 

4 22 5 5 

صحیح است. 1گزینه .128

A

D

F 26
O

O F A

a
b a c

c

bFD D
a

2 2 2

2

0 6 8
0 0 0

8 64 36 286
628 14 7 78 4 2 2 

 )48 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .129

O
C

L1

L2

1

1 y

O L ,L

O (t, )

1 2
1

1

R ,1

O( , )
(x ) (y )

R
2 2 2 12 1 1 1

 
 اکنون با توجه به مماس خارج بودن دو دایره داریم:

| OO | (t ) ( )O( , )
R R OO

O (t, ) | OO | (t ) ( )

2 2

2 22

2 1 12 1
1 2 1 1

R RRR
2

 

| t | t , t
t(t )2

2 2 0 4
22 4 4

 

1

1

1 2 3 4

 
 )44و  43هاي  صفحه(هندسه یازدهم، 

صحیح است. 1گزینه .130
بتابـد پرتـو بازتـابش از    دانیم وقتی پرتوي موازي محور تقارن سهمی  می

 گذرد. کانون سهمی می

)117صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

f (x) sin xcos x sin x sin x( cos x )( sin xcos x sin x sin x( 0cos x )os )cos x ))

x
f (x) y

x

y
y y

y
1 1yy

1 2yy
2 2yyyy

0 12 1y 43 42yy

)123صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
صحیح است.4نه 
f.را تعیین عالمت کنیم

x

f

f (x) x sin x f (x) cos x

f cos x x

x sin x f (x)x sin x f (x)( )( )

cos x xcos x

1 1i f ( )sin f ( )x sin x f (x)x sin x f (x)

1

)129صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

xها مماس است، پس xدار تابع بر محور  معادلـۀ ریشه مضاعف 1
f (x)  است. یعنیx ax baxax2  به ازايx برابـر صـفر اسـت    1

a bb 1.
f ( ) b a 2( ) b a) b abb

f(x) (x )(x x ) f (x) x xff(x) (x )(x x ) f (x) x x(x )(x x ) f (x) x2)(x x ) f (x) x)(x x ) f (x) xf)(x x ) f (x) xx ) f (x) x)(x x ) f (x) xfxx

)139صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

A
F 26

O

O F A

a
b

c

bFD D
a

b a ca

b

2 2 2a ca

2

0 0 0
8 64 36 286

628 14 7 78 4 2 2
ص(هندسه دوازدهم،

صحیح است.2گزینه .129

O
C

L1

L2 y

O

O (t, )

1y
1 2,L
1

R ,R

O( , )
(y )

R
2 2( )

,,1(y )(y )(y 2( )( ) 1

اکنون با توجه به مماس خارج بودن دو دایره داریم:

| OO | (t ) ( )O( )
O (t, ) (t ) ( )| OO |

(t(t
OOO

O( , )
O (t )

( , )
O ( ) OO (t

2 2( )
2 2( )

) () ( )) (() ((( )((,,
)) ) () ( )) (() (( )((

OOOOOO

| t , t
t)
t
t2

2|| 4, t, t
24 4)))2
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1 F

?
A 4

y 4

y

AF

y x x

x A

y
m

x

F y (x )

y x

y x

2 416 16 16
11 4
4 0 4
1 4 3

4 40 40 3
4 16
3 3

3 4 16 
 )56صفحۀ (هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .131
 قرینـۀ روي این دایره قرار دارد پس شیب خط مماس عکـس و   A نقطۀ

 است. OAشیب 
شیب خط مماس4

OA
a bO , ( , ) m 2 1 1212 2 2 2 4 

yy y m(x x ) y (x ) 0
0 0 2 4 2 

x x 10 52 4 8 4 2 

 صحیح است. 4گزینه .132
ACدر لوزي هر چهار ضلع مسـاویند چـون    AD   بنـابراین انـدازه .

DC    ــث ــی مثل ــر اســت یعن ــا براب ــا آنه ــز ب ــاي  نی   ABCو ADCه
 االضالع هستند. متساوي

A

C

D B

3

3

6060

60

3

3

AB.AC AB AC cos60
1 93 3 2 2

 
AB.AD AB AD cos ( )1 9120 3 3 2 2  

AB.AB AB
2 9  

9 9 9 92    مجموع  2
 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .133

a a2 a b | a || b |
0

3 54 3 sin
30

54  

sin cos

4
18 3 5

430 5
5

ق ق غ
 

a.(a b) a a.b a b cos
22 2 2 4 2 36 4  
472 4 6 5 72 96 245  

  )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .134

 ها، عرض و ارتفاعش صفر است، پس:xهر نقطه روي محور 
m n m

P( , , ) ,Q( , , )
n m n
3 0 1 3 00 1 6 04 7 0 3 

 برابر است با: Qو  Pنقطۀ دو فاصلۀ بنابراین 

PQ ( ) ( ) ( )2 2 23 1 0 6 0 0 4 36 40 2 10 
 )66 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .135
A B

D C P

NM

1
2 1

1 2

12

ˆ ˆB D
AMB ~ MDPˆ ˆA P

1 1

1

ز ز

MP DP DM ( )
AM AB MB

1

 
ˆ ˆB D AD AM DMAMD ~ BMN ( )ˆ ˆ BN MN BMM M

2 2

1 2
ز ز2

 
( ),( ) AM DP AM

MN AB AN
1 2 3 3

2 5
جرخم رد بیکرت

 
 ، تشابه)38(هندسه دهم، صفحه 

 صحیح است. 1گزینه .136
 کنیم: را رسم می DHارتفاع 

A

B C

ED

H
ADE

DEC

S

S
75 3
100 4

 
DE||BCADE

DEC

S DH AE
AE AD

S EC DBDH EC

1
2 3 3
1 4 4
2

 

AD
AB

3
7

جرخم رد بیکرت
 

 ها) ، مساحت47(هندسه دهم، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .137

: ( x) y2 2 214 ABHفیثاغورث 15 : 

x x y ( )2 2196 28 225 1 

: x y x y ( )2 2 2 2 213 169 ACHفیثاغورث 2 : 

/
y

( ) ( ) : x x ,y
x

122 1 196 169 28 225 5 12 2 45 
 )43(هندسه دهم، صفحه 

 صحیح است. 2گزینه .138
محاطی هسـتند.   BEFCو  AEFDبا توجه به شکل، هر دو چهارضلعی 

 پس:
A

D

x
E

F
C

B

21
110

 
ˆ ˆA F ˆ ˆA B F F A BˆB F 1 2

2

180 360 180
180

 

B Â x110 70 

است.OAب
شیب خط مماس4

OA
a bO , ( , ) m( ) ma b

OA, ( , ) m, ( , )a b 2 1 1,,,2 2,, 2 2 4
yy y m(x x ) y (x ) yyy m(x x ) y (x )y m(x x ) y 0(m(x x(m(x x (x(x(x(x(x

x 10 52 4 8x 4 2
صحیح است.4نه 

ACوزي هر چهار ضلع مسـاویند چـون    AD   بنـابراین انـدازه .

D   ــث ــی مثل ــر اســت یعن ــا براب ــا آنه ــز ب ــاي  نی   ABCBCو ADCDCه
االضالع هستند. اوي

A

C

D B

3

3

6060

60

33

3

AB.AC AB AC cosAB AC cos6
1 93 3 2 2

AB.AD AB AD cos ( )( )( 1 9))2 2)

AB.AB ABAB
2 9

9 9 9 92   مجموع  2
)80تا 77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

صحیح است.3نه 
0 30

MN AB ANMN AB AN2 5AN

8(هندسه دهم، صفحه 
است.1گزینه .136 صحیح

کنیم:را رسم میDHارتفاع 

C

E

H
ADE

DEC

S

S
75 3
100 4

DE||BC
DH AE

AE AD
EC DBDH EC

DE||BC||AE AD
EC DB

1
2 3 3
1 4 4
2

AD
AB
AD
AB

3
7

د بیکرت

م47(هندسه دهم، صفحه  ،
صحیح است.3گزینه .137

: ( x) y2 2 215x) yx) yx) فیثاغورث 2

x x y ( )2 2x x y ( )x (x x yxxx x yx x y

: x y x y ( )y x yy x y2 2 2 2 2 فیثاغورث ))

/
y

: , y
x

12196 169 28 225 5 12 2 4/
y

: , yx
y

: x x ,yxx 12
5

ص (هندسه دهم،
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 صحیح است. 2گزینه .139

ABM ABM

ACN ACN

R sin A R
BMBM CN
CN R sin A R

1

3
1 1 1 1
2 2 2 2 

ABM ABM

ACN ACN

R sin R
AM
AN R sin R

32 60 3 3 62 1
2 45 2 42 2 2 2

2

 

 )65و  64هاي  صفحه(هندسه یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .140

االضـالع منصـف یکدیگرنـد. قضـیه نامسـاوي       دانیم قطرهاي متوازي می
 نویسیم: می OABمثلث (حمار) را در مثلث 

/3 52

O 2/3 5

aA B

/ /

/ /

a
a

a , , ,

3 5 2 3 5 2
1 5 5 5

2 3 4 5

 
 )1، تمرین 15صفحه (هندسه دهم، 

 
 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 4گزینه .141

~چون  p q p q  و~ p q F  :پسp q F بنابراین .
p  داراي ارزش درست وq      داراي ارزش نادرسـت اسـت. در ایـن صـورت

~ q  ارزش درست دارد بنابراینp q T   و بدون توجه بـه ارزشr ،
p)گزارة ارزش  ~ q) r   .درست است 

 صحیح است. 3گزینه .142
 کنیم: عبارت سؤال را ساده می

A (B C) A (B C)  
 بنا به قانون دمرگان:

A (B C ) (A B ) (A C ) (A B) (A C) 
 صحیح است. 2گزینه .143

 میانگین:رابطۀ با توجه به 
n

n
i

i

x x ... x
x n

n
1 2

1
10 10 

n
/

x x ... x n
n

1 22 1 2 2 2 28 5 

n
/

(x x ... x ) ( ... n)
n

1 22 1 2 28 5 

/ /

n (n )
n

n n
n

120 2 128 5 20 28 5 162 

 صحیح است. 4گزینه .144
500چون  نفـري داریـم. اگـر اولـین عضـو       50بنابراین ده گـروه   5010

عمـومی  جملـۀ  باشد، آنگاه با استفاده از دسـتور   9شمارة انتخابی داراي 
 حسابی داریم:دنبالۀ 

n n na a (n )d a (n ) a n1 1 9 1 50 50 41 
a3 150 41 109 

 صحیح است. 4گزینه .145
36کنیم. تعداد کل حاالت  از اصل متمم استفاده می باشـد.   مـی  216

3برابر است با:  تعداد حاالتی که هر سه عدد فرد است 3 3 27 
در سایر حاالت حداقل یکی از سه عدد زوج است پس حاصلضـرب آنهـا   

216زوج است بنابراین:  27 189 

 صحیح است. 4گزینه .146
 نوع سبزي استفاده کنیم: 5یا  4یا  3یا  2براي تهیه ساالد باید از 

5 5 5 5 10 10 5 1 262 3 4 5 

صحیح است. 2گزینه .147
و احتمـال رفـتن مازیـار بـه      P(A)احتمال رفتن علی به ورزشگاه را با 

، بــا توجــه بــه فرضــیات ســؤال دهــیم مــینشــان  P(B)ورزشــگاه را بــا 
/P(A) 0 4 ،/P(B) 0 P(B/و  3 | A) ــل   025 ــال حاص ــت. ح اس

P(B | A  خواهیم: را می (
P(B A ) P(A B) [P(A) P(B) P(A B)]

P(B | A )
P(A ) P(A ) P(A)

1
1 

P(Aحال کافی اسـت   B)  را بـه کمـک/P(B | A) دسـت   بـه  025
 آوریم:

/ /
/

P(A B) P(A B)
P(B | A) P(A B)

P(B)
025 0104 

P(Bبنابراین  | A  برابر است با:(
/ / / /

/ /

[ ]
P(B | A )

1 0 4 0 3 01 0 4 2
1 0 4 0 6 3 

 )66 صفحۀ 16(پایه یازدهم، تمرین 
 صحیح است. 1گزینه .148

زمرق 5
یبآ 3

زمرق 4
یبآ 6

BA

2 3C
 

C  هرهم 1

2
5

3
5

A يات 2 هب قلعتم        A زمرق

B يات 3 هب قلعتم        B زمرق

ای

5
8

4
10

 
) 2 5 3 4 49

5 8 5 10  )Pقرمز100
 )58 صفحۀ (آمار و احتمال، تمرین

 صحیح است. 3گزینه .149
x)اعـدادي زوج باشـند، آنگـاه    zو  xعددي فـرد و   yاگر  y)(y z) 

 ها همواره زوج هستند. عدد فرد خواهد بود. سایر گزینه
 )6و  4 هاي صفحه(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .150
d

d
d

|( a , a ) ( a , a ) |

d | a
( a , a ) d d | d

d | a

1

3
816 8 16 32 8 2 1 2 4

24
2 42 1 2 4 3 1 32 1

d
d

|( a , a ) |
||

d
|) |
|

d||( a , a )(( a , a )( a a باوج 2

ای
 

/3 5/2

O 2/3 5/

aA B

/ /

/ /
a , , ,a

3 5 2 3 5 2/ //a
1 5 5 5/ // a

2 3 4 5, , ,, ,

)1، تمرین 15صفحه (هندسه دهم، 

گگسسگگسسگسسسسسسسسستتسستتستتهتتهته
صحیح است.4نه 
~ن p q p qq pp q p و~ p q Fq  :پسp q Fq بنابراین .

داراي ارزش نادرسـت اسـت. در ایـن صـورت     qراي ارزش درست و 
pارزش درست دارد بنابراین ~ q Tqq  و بدون توجه بـه ارزشr   ،
p)گزارة ش ~ q) r~ q))   .درست است

صحیح است.3نه 
کنیم: ت سؤال را ساده می

A (B(B C) A (B C)C)

ه قانون دمرگان:
A (B C ) (A B ) (A C ) (A B) (A C)C ) (A B ) (A CB C ) (A B ) (A C (A B) (A(A B) (A

صحیح است.2نه 
میانگین:رابطۀ جه به

n
n

i
i

x x ... x
n

n
x ...x ...1 2xxx

1
10iixi10

ر ورز ی ن ر نل ر ل و
، بــا توجــه بــه فرضــیدهــیم مــینشــان  P(B)ورزشــگاه را بــا 

/P(A) 0 4/ ،/P(B) 0 P(B/و /3 | A) ــا//025 ــت. ح اس
P(B | A )B | AB A خواهیم: را می

P(B
)

P(A ) P(A ) P(A)
B(

) P(A 1
A ) P(A B) [P(A) P(B) P(A B)]

A ) P(A ) P(A)
A ) P(A B)) P(A B) [P(A) P(B)) ( )
) P(A

P(Aحال کافی اسـت   B)  را بـه کمـک/P(B | A) 025/

آوریم:

/
/

P(A
P(B)

(
P(B) // 04/

B) P(A B)
P(A

( )
P(A

)
B) // /)) 01/B)B)

P(Bبنابراین  | A )| A| A:برابر است با
/ / / /

/ /

[ ]/ / /) /1 0 4 0 3 01 0 4//[ ]/ / // /[ / /// / 2
1 0 4 0 6 3/ //

ص16(پایه یازدهم، تمرین 
صحیح است.1گزینه .148

زمرق5
یبآ3

زمرق4
یبآ6

BA

2 3

1

2
5

3
5

Aيات2 هب قلعتم      Aزمرق

Bيات3 هب قلعتم      B زمرق

ای

5
8

4
10
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 )13 صفحۀ(کتاب درسی،  
 صحیح است. 2گزینه .151

xy
x y x y x

x
y

y y x x y

3 11
3 3

11 11

54 7 0 5 4 7 0 2 70 9 40 9 7 4 5 0 3
 

 عدد مذکور54747جمع ارقام27
 )24 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .152
qهایی که در آنها  زیرگراف همۀ باشد، به شـکل مقابـل هسـتند و     4
توانند باشند یا نباشند، پـس   حالت دارند. می 2هر کدام  fو  eهاي  رأس

2 2  توان رسم کرد. زیرگراف می 4

d c

ba

 
 صحیح است. 4گزینه .153

 صورت مقابل است: به c6گراف دور 

a

b c

d

ef 
 ها عبارتند از: مجموعه 

{a,d},{b,e},{c,f} 
 )53 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .154
گیـریم   مـی  x3و  x1 ،x2رسـد را   تعداد مدادهایی که به هر نفر مـی 

xپس  x x1 2 3 i(iشـود کـه    مـی  10 , , ) x1 2 3 اسـت. دو   2
دهیم تا شرایط حداقل رعایت شده باشد، پـس کـافی    مداد به هر نفر می

هاي انجـام   توزیع کنیم، تعداد حالت نفر 3مانده را بین  مداد باقی 4است 

nاین کـار برابـر    k
k

1 6 151 هـاي   شـود. حالـت   روش مـی  2

حالت دارد، پس طبق  15نفر نیز مثل باال دقیقاً  3خودکار بین  4توزیع 
15اصل ضرب به  15  توانیم کل کار را انجام دهیم. روش می 225

 )73 صفحۀ، 11و  10(گسسته دوازدهم، تمرین 
  صحیح است. 1گزینه .155

 داریم: Bبا بررسی و نوشتن مربع التین
2 1 3
3 2 1
1 3 2

و  
3 1 2
2 3 1
1 2 3

و  
2 3 1
1 2 3
3 1 2

و  
1 3 2
2 1 3
3 2 1

  

1 2 2
3 1 2
2 3 1

و  
3 2 1
1 3 2
2 1 3

 

 تا. 6که تعداد آنها عبارتند از 
 )65 و 64هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

 
 

 فیزیک
 صحیح است. 3گزینه .156
 صحیح است. 4گزینه .157

پوشی از  آخرین رقم سمت راست (یعنی صفر) غیرقطعی است و با چشم
 داریم. 3و  5، 2، 0رقم با معنا یعنی صفر 4صفرهاي سمت چپ، 

 صحیح است. 4گزینه .158
نمودار نباید شکستگی داشته باشد؛ زیرا در ایـن صـورت در    1گزینۀ در 

 پذیر نیست. کند که امکان سرعت ناگهان تغییر می شکستگینقطۀ 
شکل تابع نیست؛ یعنی در یک لحظه متحرك در دو مکـان   2گزینۀ در 

 قرار دارد.
شود، سـرعت   زمانی که نمودار موازي محور زمان میبازة در  3گزینۀ در 
 پذیر نیست. شود که امکان می 

 صحیح است. 1گزینه .159
v xv x
t

20 1203 18 

v vx S S ( )1 2
6 8120 102 2

 هیناث 10 ات هقنزوذ)18ات10( ثلثم
mv v v v
s

120 30 5 4 9 90 10 

 )20 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .160

v v v mx x ( ) t ( ) v
s

2 1 1
2 1 1

010 10 2 202 2
v v ( )v ma a

t t s
2 1

2
0 20 102

tدر لحظه   شد. نمودار بودیم که سرعت آنجا صفر می minدر  2
 maxکـه   دارد، شتاب مثبـت و درحـالی   minنمودار مکان سهمی وقتی 

 دارد، شتاب منفی است.
 )20 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .161
باشـد. چنانچـه در    شـتاب متحـرك مثبـت مـی     t2تا  t1زمانی  بازةدر 

سـرعت   انـدازة متحرك در جهت مثبت در حال حرکت باشـد   t1 لحظۀ
متحرك در جهت منفـی در حـال    t1 لحظۀیابد ولی اگر در  افزایش می

یابـد. ممکـن اسـت ایـن کـاهش       سرعت کاهش مـی  اندازةحرکت باشد 
سرعت تا جایی ادامه یابد که متحرك متوقف شده و مجدداً بـه حرکـت   

یابـد، پـس فقـط     سرعت ابتدا کاهش و سـپس افـزایش مـی   درآید یعنی 
 تواند درست باشد. ) نمی4( گزینۀ

 )11 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .162

دوم در حرکت اسـت. در ایـن صـورت     گلولۀثانیه بیشتر از  1اول  گلولۀ
 داریم:

y g(t ) (t )
y y (t ) t

y gt t

2 2
1 2 2

1 22 2
2

1 1 5 12 5 1 51 52
 

/(t t t ) t2 220 5 2 1 1 5 

2 توان رسم کرد. زیرگراف می 2

d c

ba

صحیح است.4نه 
دور  صورت مقابل است:بهc6ف

a

b c

d

ef

ها عبارتند از: مجموعه 
{a,d},{b,e},{c,f}

)53صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

مدادهایی که به هر نفر مـی  گیـریم   مـی  x3و x1 ،x2رسـد را   د
x x xx1 2 3x xx i(iشـود کـه    مـی  10 , , ) x, , ) x 2i, , ) x, i, , ) x, , اسـت. دو  (

دهیم تا شرایط حداقل رعایت شده باشد، پـس کـافی   به هر نفر می
هاي انجـام   توزیع کنیم، تعداد حالت نفر 3مانده را بین  مداد باقی 4ت

nکـار برابـر    kk
k

n k
kk

هـاي   شـود. حالـت   روش مـی  15

حالت دارد، پس طبق 15نفر نیز مثل باال دقیقاً  3خودکار بین  4ع

شوزمانی که نمودار موازي محور زمان میبازة در 3گزینۀ در
پذیر نیست.شود که امکانمی

صحیح است.1گزینه .159
x xxx xxxxxxx20 1203 18

x S S ( )x S S (S1 2SSSS 6 8vv vvv 1( )( ))vv
2 2)

ات هقنزوذ)18ات10  ( ثلثم
m
s

5 4 9 90 10v v v vv vv v

 ص(پایه دوازدهم،
صحیح است.4گزینه .160

v v m( ) t
v

( ) v
v

s
v

) (( ) t
vv vv vv 1

110 10 2 20( ) v( ) v12 2) (

v v ( ) m
t s

( )
a 2 1v

2
0 ( )( 102

tدر لحظه  نمودار بودیم که سرعت آنجا صفر مminدر 2
دارد، شتاب مثبـت و درحـالیminنمودار مکان سهمی وقتی 

دارد، شتاب منفی است.
 ص(پایه دوازدهم،

صحیح است.4گزینه .161
باشـد. چشـتاب متحـرك مثبـت مـی    t2تا  t1زمانی  بازةدر

  انـدامتحرك در جهت مثبت در حال حرکت باشـدt1لحظۀ
متحرك در جهت منفـیt1لحظۀیابد ولی اگر در افزایش می
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1/دوم گلولۀ زمان حرکت  2/اول گلولـۀ  ثانیه و زمان حرکت  5 ثانیـه   5
 است.

 )23و  22هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .163

اسـت،   mg انـدازة کنـد کـه بـه     نیروي وزن را زمین به جسـم وارد مـی  
بـوده و بـه زمـین وارد     mgالعمل این نیرو درسـت برابـر    بنابراین عکس

 شود. می

 صحیح است. 3گزینه .164

max

x
N

y

N S S

S

f
F mg Nf

F f

1

2

0 3000
300 100

1
3

NF
2

mg

NF
1

maxf
1 

1برابر  sبنابراین کمترین مقدار 
 است. 3

 )45 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .165

smax s N s /f F mg N06 100 60 
Fدر حالت اول نیـروي   N50  ازsmaxf      کمتـر اسـت، پـس نیـروي

T)کشش نخ در این حالت صفر است  )1 0. 
Fدر حالت دوم چون  N100  ازsmaxf    بیشتر است، پـس جسـم در

 گیرد. در این حالت:   حرکت قرار میآستانۀ 
smaxF T f T T N2 2100 60 40 

T T T N2 1 40 

 صحیح است. 3گزینه .166

k / /
m: F f ma a a
s230 0 5 40 4 2  ABفاصلۀ در  5

B A B / Bv v a x v v2 2 2 22 0 2 2 5 8 40 

k k k
m: f ma mg ma a g
s20  BCفاصلۀ در  5

C Bv v a x ( ) x x m2 2 2 0 40 2 5 4 
AC m4 8 12 

 صحیح است. 1گزینه .167
/ /

/
/

r
N T s

T T
2 3 14 10 62 82 12 56 512 56 

 )49 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم  
 صحیح است.  3گزینه .168

توان ورودي هر دو تلمبه یکسان است بنابراین انـرژي ورودي هـر دو بـا    
 هم برابر است.  

آب را بـه   kg70یـا   lit70اول تلمبـۀ  شـود   این انرژي ورودي باعث مـی 
 متري ببرد. در این صورت: 10ارتفاع 

A A A
a A

A

(E ) m gh
(R )

(E ) E E
70 10 دیفم10

لک لک  لک

متـري   14آب را بـه ارتفـاع    kg50یا  lit50دوم تلمبۀ انرژي ورودي در 
 برد. پس:  می

B B B
a B

B

(E ) m gh
(R )

(E ) E E
50 10 دیفم14

لک لک  لک

A

B

a

a

R

R

70 10 10
E

50 10
E

114
لک

لک

 
 صحیح است.  3گزینه .169

 آوریم:  جایی جسم در راستاي قائم را به دست می جابه
 

53 m2

h
/h sin m2 53 1 6

mg

/

W mg( h)

J2 10 1 6 320
B

A

 
 صحیح است. 2گزینه .170

سمت راست پایین آمده و همان حجم لولۀ در  1با باز شدن شیر مایع 
 رود.  سمت چپ باال میلولۀ در  2مایع 

cm12

cm4cm4cm4

h
N M

cm12
h

cm12

A
 

M NP P g( h) g( ) gh1 2 112 12 
/ / / /( h) h h h1 5 12 12 1 5 18 1 5 12 1 5 

h h cm6 3 2 
بیشـتر   1از مـایع   cm2در حالت دوم بـه ارتفـاع    Aنقطۀ مایع باالسر 

 شده است پس:

AP g h Pa1
21500 10 300100  

 صحیح است. 2گزینه .171
) دو کفه در حالت تعادل هستند پـس وزن ظـرف مـایع بـا     1در شکل (

در آن قـراردارد   Aدیگـر کـه جسـم    کفۀ سربی درون آن برابر وزن وزنۀ 
 باشد.   می

ور شـده و   سربی به کمـک ریسـمان درون آب غوطـه   وزنۀ در حالت دوم 
کند پـس در ایـن حالـت بـراي      بخشی از وزن سرب را طناب تحمل می

ــۀ تعــادل در  ــم   دکف ــاز داری ــه جــرم کمتــري از حالــت قبــل نی یگــر ب
B Am m  

 صحیح است. 2گزینه .172
 پیوستگی داریم:معادلۀ با استفاده از 

V A r rA V A V
A V A V ( )

A V A V V A rr

2
23 1 1 11 1 2 2

1 1 3 3 23 3 2 2 1 3 33

25
16 

/
cmV V
s3 1

25 25 8 12 516 16 

 صحیح است. 3گزینه .173
 رود. گاز سرد شده در نتیجه پیستون پایین می

max

SSS

2
1
3

mg

NFN1

maxfm 1

1برابر  sاین کمترین مقدار 
است. 3

)45صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.2نه 

smax s N s /f F mgsmax Ns N s /s N sF mgFs N sN ss N s 06 100 60//

Fحالت اول نیـروي   N5  ازsmaxfs     کمتـر اسـت، پـس نیـروي
T)ش نخ در این حالت صفر است  )1T.

Fحالت دوم چون  N1  ازsmaxfs   بیشتر است، پـس جسـم در
 گیرد. در این حالت:   حرکت قرار مینۀ 

smaxF T f T T NsmaxT fT s 2 2100 60 40T T1 6 T TT2 2T TT T

T T T NT T TT T2 1T TT TT TT T 4

صحیح است.3نه 

k / /: F f makf mafk 30 0 5 40 4 2/ // a a فاصلۀ درAB

B A B / BvB A Bv a x vv a xA
2 2 2 22 0 2 2 5 8 40/ B/ B/ v

k k k: f ma mg ma a gg ggk k kf ma mg ma a gf ma mg ma a gf ma mg ma ak kkk kk فاصلۀ درBC

C BvC ( ) x x mBvvB ( ) x xx x2 2 2 4 2 (a xa ( m

AC mAC

53 m2

/h sin mh 2 53 1 6/sin /sinsinsin

mg

/

W mg( h)mgm

J

mg(mg(

2 10 1 6 320//

صحیح است.2گزینه .170
سمت راست پایین آمده و هلولۀ در  1با باز شدن شیر مایع 

رود.  سمت چپ باال میلولۀ در 2مایع 

cm12

cm4cm4

h
N M

cm12
h

A

g( h) g( ) ghg( h) g( )g ( h) g(1 2 1((

/ / /h) h h h/ / /h) h hh h/ / /h) h hh) h hh h/ //

h h cm2h hh hh

از مـایعcm  2در حالت دوم بـه ارتفـاع   Aنقطۀمایع باالسر 
شده است پس:

h Pag hh1
2 300100

صحیح است.2گزینه .171
دو کفه در حالت تعادل هستند پـس وزن ظـرف1در شکل ( (

در آن    Aدیگـر کـه جسـم    کفۀ سربی درون آن برابر وزن وزنۀ 
باشدم
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22
h22

( )2( )1

P0

P0
P V P V
T T
1 1 2 2

1 2
h

 
( h)AA h h cm
2222 22 20 2330 300 

 صحیح است. 3گزینه .174
/Q QKAH Q kJ

t l 3
1 2 25 20 9000 60 54060 5 10

 

 صحیح است. 2گزینه .175
 اولیه آنها یکسان است. 1دو جسم با هم همدما بوده 

چون پارافین بزرگ فرض شده، و دماي نهایی هر دو برابر دماي پـارافین  
 باشد. می 2

AA A A B

B B B B B

QQ mc ( ) Q mc
Q mc ( ) Q mc Q

2 1
2 1

2 2 

 Bبرابــر گــوي  2شــود،  داده مــی Aپــس گرمــایی کــه از طریــق گــوي 
 باشد. می

A Bm m2 

 صحیح است. 1گزینه .176

ABC CA

ABC ABC ABC ABC

ABC AB BC

U U U
Q W Q W
Q (W W ) (p v) j

0 0
0

400

امد مه

مجح مه

هخرچ

 
 )176 صفحۀ(فیزیک دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .177
ابتدا بیشترین ضریب عملکرد که مربوط بـه یخچـال کـارنو اسـت را بـه      

 آوریم.  دست می
L

H L

T
K

T T
250 5300 250 

Kضریب عملکرد باید   باشد. 5
 )172 صفحۀ(فیزیک دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .178
( )3

( )1
( )2

T

P

 
حجم را در این نمودار رسم کنیم، با توجـه بـه اینکـه     اگر نمودارهاي هم

nRtan
v

بیشـتر   P-Tباشد. هر چـه شـیب نمـودار     شیب خط می 
) کـاهش  2) بـه ( 1(نقطۀ خط از  باشد، حجم کمتر است. پس ابتدا شیب

)، 3() بـه  2(نقطـۀ  یابـد و سـپس از    یابد، بنابراین حجم افـزایش مـی   می
 یابد. شیب خط افزایش و حجم کاهش می

 )150 صفحۀ(فیزیک دهم، 

 صحیح است.  3گزینه .179
qاگر بار  C4   را در وسـط ضـلع  AB     قـرار دهـیم نیروهـايAF و

BF کنند و تنها نیروي  یکدیگر را خنثی میCF ماند. اگر در وسط  می
برابر بوده و یکـدیگر را خنثـی    CFو  BFقرار گیرد نیروهاي  BCضلع 
در ایـن حالـت بـا     AFماند کـه نیـروي    می AFکنند و تنها نیروي  می

 برابر است.   ABدر وسط  CFنیروي 
qاگر بار  C4  در وسطAC  قرار گیرد نیرويAF  وCF  برابر بوده

ماند و بدین دلیل در  باقی می BFکنند و نیروي  و یکدیگر را خنثی می
هـاي قبلـی کمتـر اسـت. نیـروي       از حالت Bqتا  qبار فاصلۀ این حالت 

BF درست است.   3گزینۀ تر است و  بزرگ 

CF
BF

AF

B
BF

AF

AF

BFCF

A

C
CF

 
 صحیح است.  2گزینه .180

س بـارالکتریکی روي صـفحات   چون بعد از شارژ، خازن را جدا کردیم پـ 
 ماند.   ) ثابت میQخازن (

AC
d1 0  

/
/

AC C2 0 1
151 5 0 8 8  

U u CQ
U u u

C U u C

2
2 2 2

2 1
1 1 1

1 8 8
2 15 15  

u u u u u2 1 1 1
7 4715 %  

 صحیح است.  4گزینه .181

qq

B

A
4

4

2

E

E

E

E

x

y

 
الکتریکی بـر مسـیر   در تمام نقاط مسیر نیروي وارد بر بار توسط میدان 

حرکت بار آزمون عمود است و کار میدان الکتریکی بر بـار آزمـون صـفر    
 است. بنابراین تغییر انرژي پتانسیل الکتریکی صفر است.

E Eu W
E EW u0 0  

 صحیح است.  2گزینه .182
 qداخلی و خارجی به دلیـل القـاي حاصـل از بـار     کرة بار ایجاد شده در 

 باشد پس داریم: بوده و با هم برابر می

/
q q

q C
r

6 6 7
2 480 10 80 10 8 64 10

4 4 3 9 10
 

بـــار منتقـــل شـــده بـــه زمـــین همـــان بـــار روي ســـطح خـــارجی  

/q C78 64  باشد.   می 10

اولیه آنها یکسان است.1جسم با هم همدما بوده 
پارافین بزرگ فرض شده، و دماي نهایی هر دو برابر دماي پـارافین   ن

باشد. می
AA A A B

B B B B B

QQ mc ( ) Q mcA A A
Q mc ( ) Q mcB B B Q

Bmc ( ) Q mcmc ( ) QA A AQ
QBmc ( ) Q mcmc ( ) QB B

2 1
2 1

m 2

گرمــایی کــه از طریــق گــوي  Bبرابــر گــوي 2شــود، داده مــیAس

اشد.
A Bm mA 2m

صحیح است.1نه 

ABC CA

ABC ABC ABC ABC

ABC AB BC

Q W Q WABC ABC ABC AABC ABC A
Q (W W ) (p v) jABC AB BCAB

CAU U UUABC
W Q WW WABC ABCA

(W W ) (p v)W WAB BCAB

0CAU UUABC

jj

امد مه

مجح مه

هخرچ

)176صفحۀ(فیزیک دهم، 
صحیح است.4نه 

بیشترین ضریب عملکرد که مربوط بـه یخچـال کـارنو اسـت را بـه      
می آوریم. ت

L

H L

TLLK
T TH LLLTL

250 5300 250
عملکرد باید  Kب باشد. 5

)172صفحۀ(فیزیک دهم، 
است.4نه صحیح

BFBB

AFA

AFA

BFBCFC

C
CFCC

صحیح است. 2گزینه .180
ـ ـ س بـارالکتریکی رويچون بعد از شارژ، خازن را جدا کردیم پـ 

ماند.  ) ثابت میQخازن (
A
d

/

A CAA
0 1C15
0 8 8//

U u C
u

U u C
u

U C

2
2 2 2u Cu

2 1u
1 1 1u Cu

8 8u15 152

uu uu u1 1 1u u uuu uuu7 4715 %

صحیح است. 4گزینه .181

q

A

22

E

E

E

x
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/ / /q ne n n C7 19 128 64 10 1 6 10 5 4 10  

 صحیح است. 3گزینه .183
Req I A600 300 80 1150 350600 300 350 50 5 

تقسـیم   1به  2همی به نسبت ا 600سنج و مقاومت  این جریان بین ولت
 شود: می

I A V (V)1
2 1 2 2 300 403 5 15 15 

 صحیح است. 2گزینه .184

IrI %
3
20 3 156 3 20 209 6 36 3

 

 صحیح است. 2گزینه .185
میانی، از این شـاخه جریـانی   شاخۀ با توجه به جهت دیود بسته شده در 

 کند و جریان در مدار برابر است با:   عبور نمی

/r 0 5

V2 2

/1 5

A

5 2

r1 1
V1 12

I / /

A / A /

I A
R r

V V V

1 2 12 2 11 2 5 0 5 1 5
5 2 0 5 0 7 5

 
 صحیح است. 2گزینه .186

یابـد   در ترمیستورهاي رسانا با افزایش دما مقاومت ترمیستور افزایش می
Iو افزایش مقاومت با توجه به 

R r
شـود.   باعث کاهش جریان می 

 یابد. پس شدت روشنایی المپ کاهش می

 صحیح است. 2گزینه .187
yB  وI  موازي هستند پسyB کند. نیرویی ایجاد نمی 

I

F
B

F N6 250 610 10

 
 سو است. دست راست نیروي مغناطیسی درون قاعدةبا استفاده از 

 صحیح است. 3گزینه .188
 صحیح است. 2گزینه .189

I (A)

t (s)
s22 10

5

5
m m

m

T T s

T
RI V

sin wt sin( t)

2 2

2

2 10 4 102
2 2 50

4 10
20 5 100

100 50
 

 )124صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .190

 محرکـۀ کند، پس دو سر آن نیروي  خطوط میدان را قطع می ABسیم 
آید تا اینکـه قـاب کـامالً وارد میـدان گـردد و از ایـن        وجود می القایی به

 گردد. لحظه به بعد شار تغییر نکرده و جریان القایی صفر می

/ولت / /BVL 006 20 01 012 
/

/I (A) mA
R

012 0024 245 

B
 

 آید. دست می که از روي آن جریان القایی به
 )115و  114 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .191

/ /T s A m60 01 20 003600 
 )63 صفحۀ، رشتۀ ریاضی (فیزیک دوازدهم

 صحیح است. 1گزینه .192
U K E mv ( mA )2 2 21 1 1 1

2 2 2 2 

K E1 1
2 2 mv2 1

2 /[ m ( )( )] v2 2 21 001 1600 82 

v v2 80 4 5 
 )85 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم 

 صحیح است. 2گزینه .193

/ 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.   عـوض مـی   Nذرة به ازاي هر دوره تنها دو بار جهت بردار سرعت 
Tپس به ازاي  T33 تغییـر   Nذرة هفـت بـار جهـت بـردار سـرعت       4

 کند. می

 صحیح است. 1گزینه .194

/ /
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، 

 صحیح است. 3گزینه .195

/

m /

v T T
v A AA

T

0 3 3 1
2 2 6 02 12 4 

)62صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی، 
 صحیح است. 1گزینه .196

Cn nm
V

1
2

3 600400 

C f f f Hz THz8 9 143 10 600 10 5 10 500 

صحیح است.2نه 
میانی، از این شـاخه جریـانی   شاخۀ جه به جهت دیود بسته شده در 

 کند و جریان در مدار برابر است با:   ر نمی

/r 5///

V2 2

/1 5//

A

5 2

r1rr 1
V1 12

I /

A / A

I
R r

VAA V
r
2 12 2

1 2 5 0 5 1//
5 2 0 5 0/ AV/ VA

صحیح است.2نه 
یابـد   رمیستورهاي رسانا با افزایش دما مقاومت ترمیستور افزایش می

Iزایش مقاومت با توجه به 
R r

شـود.  باعث کاهش جریان می
یابد.  شدت روشنایی المپ کاهش می

صحیح است.2نه 
کند. نیرویی ایجاد نمیyBموازي هستند پس Iو 

I

F
B

F N6 25 610 10

سو است. دست راست نیروي مغناطیسی درونقاعدةستفاده از 

م و ییزی ی
صحیح است.1گزینه .192

E mv ( mA )E mv ( mAmv ( mA2 2A )A1 1 1 1E m (E mv (E mv (2
2 2 2 2((

1
2 mvm 2 1

2 /[ m ( )( )] v[ m /
2 2 2)])]1 8)( )] v)(/ )] v)] 2)])] v)]2

580 4v

ص،رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم 
صحیح است.2گزینه .193

/ m
770 70 0 4//4 4

/ sT TT T 14 4/// 100

TT TT15 3T TT T34 4

عـوضNذرة به ازاي هر دوره تنها دو بار جهت بردار سرعت 
Tپس به ازاي  T33 ذرةهفـت بـار جهـت بـردار سـرعت4

کند.می

صحیح است.1گزینه .194

/ /
I I I ) log log
I I I

g( ) log( ) log( ) loglog( ) log( )/ /
I I I
0 0 0

g( ) /
I 2loglogloglog/

wI) I
I m

12 11
20

50 50 10 5 10I) I
I
I) I
I

12

E
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 )97 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه  .197

/ / /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  

 صحیح است. 3گزینه  .198
m , n4 6  

/( ) ( ) nm m1 1 1 1 1 1 20 2880 2 882100 16 36 100 576  

 صحیح است. 3گزینه  .199
نادرست است. این انتظار دانشمندان بود که با تجربه سـازگاري   1 گزینۀ

 نداشت.
نادرست است. زیرا جدا کردن الکتـرون (نـه بـار الکتریکـی کـه       2 گزینۀ
توانــد مثبــت یــا منفــی باشــد) از ســطح فلــز، توســط تابانــدن نــور  مــی

 فوتوالکتریک است.
 صحیح است. 3 گزینۀ
 پدیــدةنادرســت اســت. زیــرا فــرض اینشــتین بــراي توجیــه   4 گزینــۀ

توانـد   فوتوالکتریک این بود که هر فوتون فقط توسط یـک الکتـرون مـی   
 جذب شود.

 )117و  116هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است.  4گزینه  .200

 
 شیمی

 صحیح است. 3گزینه  .201
 19و  17ي  متن کتاب صفحه

 صحیح است. 4گزینه  .202

/ /
/

/ /

mol
mol? mol

g
gr? mol g

mol

20 3
23

3 3

118 06 10 3 01 10
6 02 10
563 01 10 168 56 101

متا متا

 
 صحیح است. 3گزینه  .203

/نه الف: جرم دلیل رد گزی
236 02  شود. جرم مولی نامیده می 10

 صحیح است. 3گزینه  .204
Se : s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 4

34 1 2 2 3 3 3 4 4 
) 8ي داراي الکتـــرون  زیرالیـــه s, s, p, s, p, d , s, p)1 2 2 3 3 3 4 چهـــار  4

 ي آن پر است. ي داراي الکترون است ولی سه الیه الیه

 صحیح است. 2گزینه  .205
هــاي ب، ج و د درســت اســت. امــا جملــه الــف نادرســت اســت.   جملــه

ــرون ــی   الکت ــاي ظرفیت ــوویس آن    CO ،10ه ــاختار ل ــس س ــت. پ تاس
: C O  است. :

 صحیح است. 2گزینه  .206
هاي باالتر هواکره عالوه  ب و د درست است. دلیل رد گزینه الف: در الیه

هـاي بـاالیی هـواکره     ون در الیـه بر اتم و مولکول یون نیز وجود دارد چـ 
 هاي پرانرژي کیهانی وجود دارد.  اشعه

ي خورشیدي، اتمسـفر دارنـد ولـی     هاي سامانه دلیل رد گزینه ج: سیاره
کنـد مـثالً    هـا را فـراهم نمـی    اتمسفر آنها امکان زندگی بر سطح سـیاره 

 باشد. CO2ممکن است اتمسفر آنها 

 است.  صحیح 4گزینه  .207

mol? h12 min60
h1 min

10
1

/ L0 7 /
L

209
1 100

L
O2

نژیسکا راب اوه
راب

/
/

molO
LO

2
2

1 47 0222 4
      

 صحیح است.  2گزینه  .208
مـورد ب و د درســت و مـورد الــف و ج نادرســت اسـت. در مــورد الــف،    

H SO2 هایی نیست که مستقیماً توسـط موتـور اتومبیـل     جزو آالینده 4
شود و در مورد ج، زغال سنگ نسـبت بـه سـایر منـابع      وارد هوا کره می

 کند.  اکسید بیشتري به هوا کره وارد می تولید برق، کربن دي

 صحیح است.  4گزینه  .209
جرم محلول  / / g100 005 10005   

/
/

/ /
ppm ppm

26 6005 5 1010 10 499 710005 10005  

درصد جرمی /
/

/

005 100 004910005
 

 صحیح است. 1گزینه  .210
4 510 6  ppmدرصد جرمی  10

56یعنی در یک میلیون گرم محلول  Kگرم  10 SO2  وجود دارد. 4
mol molK g

g K? g K SO K SO
g molK SO molK

5
2 4 2 4

2 4

1 2 396 10 174 1 1
 

/
52 68 10 

 صحیح است.  2گزینه  .211
 فقط آنیون چنداتمی است.   1در گزینه 

Fe2

Fe(OH)2
OH یمتا دنچ

یمتا کت

 
 هر دو کاتیون و آنیون چنداتمی است.  2در گزینه 

(NH ) CO4 2 3

NH4

CO2
3 یمتا دنچ

یمتا دنچ

 
 فقط کاتیون چند اتمی است.   3در گزینه 

NH Cl4
NH4

Cl

یمتا دنچ

یمتا کت
 

 فقط آنیون چند اتمی است.   4در گزینه 
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Al (SO )2 4 3
Al3

SO2
4 یمتا دنچ

یمتا کت

 

 صحیح است.  4گزینه  .212
الیـۀ  شد بعد از مدت زمانی تمامی اکسیژن  انجام می Bاگر تنها واکنش 

 شد.   استراتوسفر به اوزون تبدیل می

 صحیح است. 3گزینه  .213
[Ar]آرایش الکترونی اتم مورد نظر به صورت  d s p10 2 23 4 بوده و عـدد   4

باشد. پس شعاع اتمی آن بیشتر از عنصر سـمت راسـت    می 32اتمی آن 
 خود خواهد بود.  

 صحیح است. 1گزینه  .214
 درست است.  » د«فقط عبارت 

 صحیح است. 4گزینه  .215
FeCl (aq) NaOH(aq) NaCl(aq) Fe(OH) (s)3 33 3  

) هیدروکسـید) بـه رنـگ قرمـز آجـري اسـت       IIIرسوب حاصل (آهـن ( 
Fe(همانند رنگ زنگار آهن:  O2  )، رنگ کانی کلسیم کربنات  3

)CaCO3باشد.   )، سفید می 
 )18 صفحۀـ 2(شیمی 

 صحیح است. 4گزینه  .216
Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)2 3 22 3 4 3  

Fe O ( ) ( ) g.mol 1
2 3 2 56 3 16 160  

ندعم گنس gFe O molFe O molCO
g

g gFe O molFe O
6 2 3 2 3 2

2 3 2 3

40 1 316 10 100 160 ندعم گنس2
 

/ LCO m CO
m CO

molCO LCO

3
32 2

2
2 2

22 4 1 13441 1000  

 صحیح است. 3گزینه  .217
NH ( ) g.mol , NO ( ) g.mol1 1

3 214 3 1 17 14 216 46  
mol NH mol NO g NO

g NH
g NH mol NH mol NO

3 2 2
3

3 3 2

1 4 4685 17 4 1  

gمقدار نظري NO2230 

g
50100 100 230

یلمع رادقم
يرظن رادقم

يدصرد هدزابیلمع رادقم
 

g115  مقدار عملی 

 صحیح است.  2گزینه  .218
هاي تجربی، مصرف غذا انرژي مورد نیاز بدن  ها و یافته بر اساس پژوهش

هـا و   جـایی یـون   هـاي عصـبی، جابـه    ها، ارسال پیام براي حرکت ماهیچه
کند. غذا همچنین مواد اولیـه   هر یاخته را تأمین میدیوارة ها از  مولکول

هـاي خـونی،    هاي گوناگون بدن ماننـد سـلول   براي ساخت و رشد بخش
صـفحۀ  کنـد (  ها و ... را فراهم می ها، آنزیم ان، پوست، مو، ماهیچهاستخو

51( 

 صحیح است.  4گزینه  .219
عبارت الف (نادرست): بـا افـزایش دمـاي یـک مـاده میـانگین تنـدي و        

 شود. دهنده آن بیشتر می میانگین انرژي جنبشی ذرات تشکیل

گرما عبارت ب (نادرست): بیان دما، توصیف یک ویژگی از ماده است اما 
هاي یک نمونه ماده نبوده و تنها براي توصیف  کمیتی است که از ویژگی

 رود. یک فرایند به کار می
(نادرست): میانگین انرژي جنبشی (دما) براي آب درون لیـوان   جعبارت 

C25  بیشتر از یک استخر آبC20 وت باشد. امـا بـه دلیـل تفـا     می
دهنـده، گرمـا (مجمـوع انـرژي جنبشـی ذرات) در       تعداد ذرات تشـکیل 

 استخر آب بسیار بیشتر از لیوان آب است.
هـاي   هرچه دماي یک مـاده بیشـتر باشـد، جنـبش     :(نادرست) دعبارت 

 آن بیشتر است.  دهندة  نامنظم و پیوسته ذرات تشکیل 

 صحیح است.  1گزینه  .220

 
گذاري از سمتی است کـه   اصلی هشت کربنه است و جهت شمارهشاخۀ 

هاي فرعی بیشـتر اسـت. در    فرعی رسیده و تراکم شاخهشاخۀ زودتر به 
 شود. گذاري، نام (اتیل) پیش از نام (متیل) آورده می نام

 صحیح است.  3گزینه  .221
هاي آلی بوده، به دلیل تفـاوت در سـاختار،    روغن و چربی هر دو ترکیب

رفتار فیزیکی و شیمیایی متفاوت دارند. در دماي اتاق روغن بـه صـورت   
هـاي   مایع و چربی، جامد اسـت. از نظـر شـیمیایی در سـاختار مولکـول     

پـذیري روغـن    بیشتري وجود داشـته و واکـنش  دوگانۀ روغن پیوندهاي 
 بیشتر است.

 صحیح است.  1ینه گز .222
زمینــی (بــه دلیــل مقــدار بیشــتر  ســیبویــژة الــف) ظرفیــت گرمــایی 

 باشد (نادرست). هاي آب در ساختار آن) بیشتر از نان می مولکول
ویـژة  ) برابـر اسـت و ظرفیـت گرمـایی     K1) بـا ( C1ب) ارزش دمایی (

 اتانول با هر دو یکا، یکسان است (نادرست).
ت گرمایی ویژه تنها وابسته به نـوع مـاده و   ) در دما و فشار اتاق، ظرفیج

 باشد (درست). ظرفیت گرمایی وابسته به نوع ماده و مقدار آن می

)) هر ژول معادل د kg.m .s )2  باشد (نادرست). می 21

 صحیح است. 3گزینه  .223
 هاي (الف)، (پ) و (ت) صحیح هستند. عبارت

 ها: بررسی عبارت
بـا عالمـت منفـی     Dو  Bیان شده، چـون مـواد   برابطۀ الف) با توجه به 

دهنده بوده و با گذشـت زمـان مقـدار     هستند، بنابراین به عنوان واکنش
فراورده بوده و بـا گذشـت    Cو ِ Aیابد، در حالی که مواد  آنها کاهش می

 یابد. زمان مقدار آنها افزایش می
Bواکنش به صـورت  معادلۀ ب) با توجه به رابطه،  D C A6 2 3 

 است.
، دو برابـر  Cتوان گفت که سرعت متوسط تولید  ) با توجه به رابطه، میج

بـازة  تـوان گفـت در یـک     است، بنـابراین مـی   Dسرعت متوسط مصرف 
 Dنیز دو برابر تغییر غلظت مـولی   Cزمانی معین که تغییر غلظت مولی 

، D، به تغییر غلظت مولی Cباشد، بنابراین نسبت تغییر غلظت مولی می
 باشد. می 2برابر 
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اسـت، بنـابراین    3برابـر   A) با توجه به اینکـه ضـریب اسـتوکیومتري    د
 توان گفت: می

AR mol.L .s
R mol.L .s

4 1 1
4 1 13 10 103 شنکاو3

 
 کتاب درسی) 89(صفحه 

 صحیح است. 2گزینه  .224
ــه جــدول   ــا توجــه ب ــر خــالف   7 صــفحۀب کتــاب درســی، کلوئیــدها ب

 ها، ناهمگن هستند. د و برخالف محلولسوسپانسیون، پایدار هستن
 پایه دوازدهم) 7 صفحۀ(کتاب درسی، 

 صحیح است. 2گزینه  .225
هـاي صـابونی، در آب    کننـده  هاي غیرصابونی نسبت بـه پـاك   کننده پاك

سخت (آب داراي یون کلسیم و منیزیم) ارتفاع کـف بیشـتري را ایجـاد    
هـاي صـابونی    کننـده  هاي غیرصابونی برخالف پـاك  کننده کنند. پاك می

بنزن بوده و در نتیجـه آروماتیـک هسـتند. در صـورتی کـه       حلقۀداراي 
کننده یکسان باشد، به دلیل وجـود   ع کاتیون در دو پاكتعداد کربن و نو

 CO2هاي غیرصابونی نسبت بـه گـروه    کننده در پاك SO3گروه 
هاي غیرصابونی، جرم مـولی بیشـتري    کننده صابونی، پاك کنندة پاكدر 

 دارد.
 پایه دوازدهم) 11و  10 هاي صفحه(کتاب درسی، 

 صحیح است. 2گزینه  .226
Znصـورت   ترتیب قدرت کاهندگی ایـن فلزهـا بـه    Fe Cu Au 

 باشند. می
 )43 و 41هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه  .227
 الف) درست

ب) درست ـ زیرا فلز روي با اسید موجود در مواد غذایی واکـنش داده و   
 بیشتر است.) Snاز  Znپذیري  اکنشباشد. (و سمی می

تر از هیـدروژن   ج) درست ـ زیرا فلز روي در سري الکتروشیمیایی پایین 
 قرار دارد.

 یابد. اکسایش می Znد) درست ـ به عبارتی فلز 

 صحیح است. 3گزینه  .228
 واکنش ترمیت:معادلۀ با توجه به 

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)2 3 2 32 2 
2مول الکترون  6مبادلۀ به ازاي  2گرم فلـز آهـن تولیـد و     56 27 

 شود. گرم فلز آلومینیم مصرف می

/ / / /x g Al g g Al y mole
,

g Al g Fe g Al mole

10 8 22 4 10 8 1 2
54 112 54 6

 

 واکنش کاتدي مربوط به آبکاري نقره: نیم
Ag (aq) e Ag(s) 

/ / /

/

mole z
g Agmole

1 2 129 6 129 6 12108 10 81
هدش دیلوت Ag مرج
هدش فرصم Al مرج

 
 )62 و 61، 60هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه  .229
Xصورت  به Zو  X ،Yشبکۀ ترتیب انرژي  Y Z  است، پس پاسخ

 است. 4گزینۀ درست 

 
 )80صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .230
هـاي کـربن بـا     اي دو بعـدي از گرافیـت اسـت کـه اتـم      گرافن تک الیـه 

انـد کـه انتظـار     داده هاي شش گوشـه تشـکیل   پیوندهاي اشتراکی حلقه
 پذیر باشد. رود شفاف و انعطاف می

 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .231

/
/

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، 

 صحیح است. 3گزینه  .232
C) آسپرین با فرمول مولکولی 1ها:     بررسی گزینه H O9 8 4: 

 = ؟ اتم اکسیژن

AmolC H O NmolO
gCaH O

gC H O molC H O molO
9 8 4

8 4
9 8 4 9 8 4

1 436 180 1 1
متا

 
/ Oاتم  AN0 8 

ــاك    2 ــوعی پ ــی، ن ــا چرب ــن ب ــاز ک ــه ب ــنش لول ــده  ) محصــول واک  کنن
(RCOONa) باشد. است که در آب محلول می 

ــزي   3 ــیر منی ــنش ش Mg(OH))) واک ــید    2( ــدروکلریک اس ــا هی ب
(HCl(aq)) 1مـول شـیر منیـزي،     1صورت زیر است که از واکنش  به 

MgCl)مول ترکیب یونی   شود. تشکیل می 2(
Mg(OH) (aq) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)2 2 22 

 توان گفت: ) اسید معده، هیدروکلریک اسید است، بنابراین می4

/ / /[HCl] [H O ] mol.L pH log( )1
3 003 003 1 5 

 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .233

 درست است.» ب«تنها عبارت 
 ها: بررسی سایر عبارت

ها از چند صدم ثانیـه تـا چنـد سـده را      زمانی انجام واکنشگسترة الف) 
 گیرد. دربرمی
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ج) اشیاي آهنی در هواي مرطوب بـه کنـدي زنـگ زده و زنگـار تـرد و      
 کنند. اي تولید می شکننده

افزودن محلول سدیم کلرید به محلـول نقـره نیتـرات باعـث تشـکیل      د) 
 شود. سریع رسوب سفید رنگ نقره کلرید می

 )78صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه  .234

سـازي آن را کـاهش داده و    کاتالیزگرها وارد واکنش شده، انـرژي فعـال  
کنند و در آخـر خـود دسـت نخـورده بـاقی       سرعت واکنش را بیشتر می

 مانند. می
واکـنش، سـطح انـرژي مـواد اولیـه و       Hکاتالیزگرها مقـدار عـددي   

حاصـل از یـک واکـنش مشـخص را تغییـر      فـراوردة  ها و مقـدار   فراورده
 دهند.   نمی

 )96و  95هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه  .235

ـ  لحظۀ با توجه به نمودار در  هـا کـاهش یافتـه،     هتغییر، غلظت تمـام گون
توان نتیجه گرفت که حجم ظرف افـزایش یافتـه اسـت کـه      بنابراین می

باشـد. بـا کـاهش فشـار، طبـق اصـل        دلیل کـاهش فشـار تعـادل مـی     به
جـا   تعادل به سمت تعداد مول گازي بیشتر (سمت چپ) جابـه   لوشاتلیه،

افـزایش و غلظـت گـاز     SO2و  O2شده و در نتیجه، غلظت گازهـاي  
SO3 یابد، اما غلظت گازهاي  کاهش میSO2  وO2    به مقـدار اولیـه
اسـت، بنـابراین    O2دوبرابـر   SO2رسد. با توجه به اینکه ضـریب   نمی

مربـوط بـه    A بـوده، پـس نمـودار     O2نیز دو برابر  SO2شیب نمودار 
 است. SO2ترکیب 

 )105صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 است؟ نرفتهادبی در بیت زیر به کار آرایۀ کدام 

چو ماه نو، قـد خـم گشـته بـر سـپهر وجـود      «
 

ــاره  ــه  اش ــتن رااي اســت ک ــاش رف ــاده ب »آم
 

 ) مراعات نظیر4 ) تشبیه3 ) حسن تعلیل2 ) تشخیص1
آمده است؟ نادرستروي آن  معنی چند واژه در کمانک روبه 2-

(تَعب: سختی) (کَنَف: اطراف) (اندیشه: اضطراب) (نقصان: کاهش یافتن) (دستوري: وزیر) (غضنفر: شیر) (خدو: تفـو) (محضـر: بارگـاه)    
 (آورد: نبردگاه)

 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 دو )1
-3 است؟ نادرستمعنی چند واژه 

بلند) (حمیت: جوانمردي) (توفیق: سازگار گردانیـدن) (فـراغ: دوري) (حجـره:     نامۀ (مقرون: همراه) (توقیعی: امضا و مهرشده) (رقعت:
 سوراخ) (صنم: بت) (ضیعت: زمین زراعتی) (نژند: خشمگین)

 ) یک4 ) دو  3 ) چهار 2 ) سه 1
-4 ؟شود نمیدر کدام عبارت غلط امالیی دیده 

 ) زنان باید چشم از روي بیگانگان دور دارند و روي از نامحرمان مسطور.1
 خواهد به قضا رضا ده که ما دادیم.   ) تو جهد خویش و بندگی به جاي آوردي، خدا نمی2
 ) بر وصال حریص مباش که صور آن از شیون کمتر است و اندوه بر شادي راجح.3
 شبهت کور شود.  ) اگر خار در چشم مستبد افتد و در بیرون رفتن آن غفلت ورزد و خار دارد بی4

-5 آمده است؟ نادرستدر متن زیر امالي کدام کلمه 
کرد. روزي مـاري اژدهـاپیکر بـا     توانگري خانه گرفت و راهی به باغ کرد و مدتها به فراق دل زندگانی میخانۀ شنیدم وقتی موشی در «

حـرم داشـت. مـار آن    عرصۀ ارم و روضۀ موش کرد، چشمش بر آن آرام جاي افتاد که در امن نشان از خانۀ سخت منکر گذر بر  صورتی
 »کنج عافیت یافت و بر سرگنج مراد نشست.

 ) حرم4 ) فراق3 ) عافیت2 ) روضه1
-6 است؟ نادرستامالي چند واژه با توجه به معنی مترادف 

 کمان) چلۀ(زبون و خوار) (خُبس و پلیدي) (اشباح و مانندها) (فغان و ناله) (نحس و شوم) (زه و  گی و اسب) (صاعد و مچ) (باره
 (تلتّف و مهربانی) (تباه و فاسد) (تزویر و ریاکاري)

1 (6 2 (7 3 (5 4 (4 
-7 کدام گروه سرایندگان غزل اجتماعی هستند؟

 ، مولوي) حافظ، سعدي2 ) فرّخی سیستانی، محمدتقی بهار، عارف قزوینی1
 ) محمدحسین بهجت تبریزي، عارف قزوینی، مولوي4 ) عارف قزوینی، محمدتقی بهار، فرّخی یزدي3

-8 ي ......... .  گزینه به جزها نام نویسندگان آثار به درستی ذکر شده است  ي گزینه در همه
 ) اسرارالتوحید (ابوسعید ابوالخیر) 2  ) اتاق آبی (سهراب سپهري) 1
 الملک توسی)  نامه (خواجه نظام ) سیاست4 زده (آل احمد)  ب) ارزیابی شتا3

-9 شود؟  دیده می» سجع، جناس و تضاد«هاي  در کدام گزینه آرایه
 ) نیکوترین از بهر آن بود که یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود. 1
 ) در این قصه دو ضد جمع بود؛ هم راحت بود، هم آفت؛ در بدایت بند و چاه بود در نهایت تخت و گاه بود. 2
 ) هرکس که روي از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت.  3
 وفا کرد.  ي جفا،  ي زشتی آشتی کرد و در مقابله ها بود که در مقابله ) سیرتش نیکوترین سیرت4

-10 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ » آمیزي، ایهام، مجاز و کنایه حس«هاي  آرایه
 الف ـ چشم چپ خویشتن برآرم / تا روي نبیندت به جز راست

 که جان بخشید و ایمان خاك را  ب ـ آفرین جان آفرین پاك را / آن
 شنوم میج ـ بوي دهن تو از چمن می شنوم / رنگ تو ز الله و چمن 

 د ـ از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید، جو ز جو  
 ) ج ـ الف ـ ب ـ د  4 ) ب ـ ج ـ الف ـ د  3 ) ج ـ الف ـ د ـ ب 2 ) د ـ الف ـ ب ـ ج 1

؟شودنمیدر کدام عبارت غلط امالیی دیده 
) زنان باید چشم از روي بیگانگان دور دارند و روي از نامحرمان مسطور.1
خواهد به قضا رضا ده که ما دادیم.  ) تو جهد خویش و بندگی به جاي آوردي، خدا نمی2
) بر وصال حریص مباش که صور آن از شیون کمتر است و اندوه بر شادي راجح.3
شبهت کور شود. ) اگر خار در چشم مستبد افتد و در بیرون رفتن آن غفلت ورزد و خار دارد بی4

آمده است؟نادرستدر متن زیر امالي کدام کلمه 
کرد. روزي مـاري اژدهـاپتوانگري خانه گرفت و راهی به باغ کرد و مدتها به فراق دل زندگانی میخانۀ شنیدم وقتی موشی در «

حـرم داشـت. معرصۀ ارم و روضۀ موش کرد، چشمش بر آن آرام جاي افتاد که در امن نشان از خانۀ سخت منکر گذر بر صورتی
»کنج عافیت یافت و بر سرگنج مراد نشست.

) حرم4) فراق3) عافیت2) روضه1
است؟نادرستمالي چند واژه با توجه به معنی مترادف 

کمان) چلۀ(زبون و خوار) (خُبس و پلیدي) (اشباح و مانندها) (فغان و ناله) (نحس و شوم) (زه و  گی و اسب) صاعد و مچ) (باره
تلتّف و مهربانی) (تباه و فاسد) (تزویر و ریاکاري)

1 (62 (73 (54 (4
کدام گروه سرایندگان غزل اجتماعی هستند؟

، مولوي) حافظ، سعدي2) فرّخی سیستانی، محمدتقی بهار، عارف قزوینی1
) محمدحسین بهجت تبریزي، عارف قزوینی، مولوي4) عارف قزوینی، محمدتقی بهار، فرّخی یزدي3

ي ......... . گزینهبه جزها نام نویسندگان آثار به درستی ذکر شده است ي گزینهدر همه
) اسرارالتوحید (ابوسعید ابوالخیر) 2) اتاق آبی (سهراب سپهري) 1
شتا3 ارزیابی احمد)ب) (آل سیاست4زده نظام) (خواجه توسی)نامه الملک
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 شود؟ در کدام گزینه غلط امالیی دیده می

 شرع است اما نباید به آن راضی شد.عقل و قضیۀ ایزد ساختن، دادة ) اگرچه خود را به دست قضاي محتوم دادن و با 1
 تقّدم یافته و مشیر و محرم اسرار مملکت گشتند.مرتبۀ  وحشم خدم) هر دو به افزونی قربت از دیگر خواص 2
 قدم در راه این عزیمت ننهی که صواب در این است. تأمل یبژرف این کار نگه کنی و اندیشۀ باید به صرف  ) می3
 خاطر و آسودگیِ پیوسته باشد. تیجمعدبیري بیندیش که متضمن فراق و ) غم خوردن سود ندارد ت4

-12 هستند؟  ها اضافه استعاري ترکیب همۀدر کدام گزینه 
 افکار پایۀ) مشت درشت روزگار، گنبد گیتی، 2 ) اساس تزویر، آتش دل، دل زمانه1
دین) موج بحر، دیوار امت، فرش زمر4ّ ) بناي ظلم، جور گردون، فرّاش باد صبا3

-13 است؟ متفاوتي مشخص شده در کدام گزینه با بقیه »را«نوع 
ــو 1 ــوخت    را) تـ ــر بسـ ــر پـ ــق اگـ ــش عشـ آتـ
ــرگ 2 ــرفراز  را) گـــ ــر آن ســـ ــد ســـ برکنـــ
قـــدر کـــم گشـــت   را) ز کژگـــویی ســـخن  3
ــین    4 ــر بب ــذر عم ــوي و گ ــب ج ــر ل ــین ب ) بنش

 

ــوخت      ــر بسـ ــا سـ ــاي تـ ــه از پـ ــین کـ ــرا بـ مـ
ــاز   ــري و امتیـــــ ــد دو ســـــ ــا نمانـــــ تـــــ

ــد   ــتگو شـ ــاو راسـ ــی کـ ــتکسـ ــم گشـ محتشـ
ــا   ــذران مـ ــان گـ ــارت ز جهـ ــاین اشـ بـــس راکـ

 

-14 ......... به جزها ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است،  گزینههمۀ در 
ــو   1 ــمان شــ ــر آســ ــین بــ ــت زمــ ) اي مشــ
ــاري  2 ــت روزگــــ ــت درشــــ ــو مشــــ ) تــــ
) چــــون گشــــت زمــــین ز جــــور گــــردون3
خـــــردان ســـــفله بســـــتان ) زیـــــن بـــــی4

 

ــد    ــربتی چنـــــ ــواز ضـــــ ــر ري بنـــــ بـــــ
ــرن  ــردش قـــ ــا از گـــ ــد  هـــ ــس افکنـــ پـــ

ــد   ــوش و آونــــ ــیه و خمــــ ــرد و ســــ ســــ
ــد  ــردم خردمنـــــــــــــ داد دل مـــــــــــــ

 

-15 زمان افعال به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟
 شدم. هایش داشتم آشنا می الف) من که در جلسات قبلی، با سرگذشت

 ب) الري در آخرین زندگی همسر او بوده است.
 کند. صبحت میما در سکوت دارد با مادرش در زندگی قبلی خود  سوژةج) 

 کننده باید پس از ورودمان به برزخ انجام دهند. د) کارهایی که هیئت استقبال
 ) ماضی استمراري، ماضی بعید، مضارع اخباري، مضارع ساده1
 ) ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع ساده2
 ) ماضی استمراري، ماضی نقلی، مضارع اخباري، مضارع التزامی3
 مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی) ماضی 4

-16 شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«در کدام گزینه صفات 
 گوید.   شاعر، سخن میپرندة هاي این  ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
 تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
 پاك و تابناك دلش بود.    آینۀاش بیانگر  دوستانه ن) نگاه پر مهر و انسا3
 ) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

-17 .........گزینۀ  جزها یکسان است  مفاهیم هر دو مصراع در تمام گزینه
 ) نباشی بس ایمن به بازوي خویش / ز تلبیس ایمن مشو زینهار1
 ملک آفرین گوي رزم شماست / فلک گفت احسنت و مه گفت زه) 2
 ات نیست شیري مکن ) با ددان آن به کم گیري ستیز / چو سر پنجه3
 ) دریا همه عمر خوابش آشفته است / ما زنده به آنیم که آرام نگیریم4

-18 است؟» باز آمد آورد پیش خیر فراز / گفت گوهر به گوهر آمد«معنایی با بیت  تقابلکدام گزینه در 
 خویش آي و ز خاکش برگیرکشتۀ ما بین و مدار آب دریغ / بر سر تشنۀ ) در لب 1
 ) منزل حافظ کنون بارگه پادشاست / دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد2
 کان بازگشت نیستسینۀ ) مرغِ ز دام جسته نیفتد دگر به دام / یاقوت را به 3
 پرست را  دهد آتش ند / آتش امان نمیک ) دنیا به اهل خویش ترحم نمی4

قـــدر کـــم گشـــت  را) ز کژگـــویی ســـخن  3
ــین    4 ــر بب ــذر عم ــوي و گ ــب ج ــر ل ــین ب ) بنش

ــد   ــتگو شـ ــاو راسـ ــی کـ ــتکسـ ــم گشـ   محتشـ
ــا ــذران مـ ــان گـ ــارت ز جهـ ــاین اشـ بـــسراکـ

.........به جزها ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است، گزینههمۀ در
ــو   1 ــمان شــ ــر آســ ــین بــ ــت زمــ ) اي مشــ
ــاري  2 ــت روزگــــ ــت درشــــ ــو مشــــ ) تــــ
) چــــون گشــــت زمــــین ز جــــور گــــردون3
خـــــردان ســـــفله بســـــتان) زیـــــن بـــــی4

ــد   ــربتی چنـــــ ــواز ضـــــ ــر ري بنـــــ بـــــ
ــرن  ــردش قـــ ــااز گـــ ــد   هـــ ــس افکنـــ پـــ

ــد   ــوش و آونــــ ــیه و خمــــ ــرد و ســــ ســــ
ــد  ــردم خردمنـــــــــــــ داد دل مـــــــــــــ

زمان افعال به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟
شدم. هایش داشتم آشنا میلف) من که در جلسات قبلی، با سرگذشت

ب) الري در آخرین زندگی همسر او بوده است.
کند. صبحت میما در سکوت دارد با مادرش در زندگی قبلی خود سوژةج) 

کننده باید پس از ورودمان به برزخ انجام دهند.د) کارهایی که هیئت استقبال
) ماضی استمراري، ماضی بعید، مضارع اخباري، مضارع ساده1
) ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع ساده2
) ماضی استمراري، ماضی نقلی، مضارع اخباري، مضارع التزامی3
مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی) ماضی4

شود؟ دیده می» مفعولی، نسبیفاعلی،«در کدام گزینه صفات 
گوید.  شاعر، سخن میپرندة هاي این  ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
ا3 ان نگا انگتانه) نۀاش لشآ ناك تا اك
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 کدام بیت بیانگر استجابت دعاي شاعر با توجه به بیت زیر است؟

 »قطرة دانش که بخشیدي ز پیش / متّصل گردان به دریاهاي خویش«
 ) شد حواس و نطق با پایان ما / محو نور دانشِ سلطان ما1
 شمار قدر بی ) علم اگر اندك بود، خوارش مدار / زان که دارد علم،2
 ها باالترست / خویش را با دانش سرشار، نادان ساختن ) پیش دانا از همه علم3
 ) گر به جهل آییم، آن زندان اوست / ور به علم آییم، آن ایوان اوست4

-20 ؟نداردکدام بیت با ابیات دیگر مضمون مشترك 
اي کاو نشـود غرقـه بـه خـون بهـر وطـن       ) جامه1
ــا مـــــی2 ــبم ر ) کجـــ ــاییتـــــوانی ز قلـــ بـــ
) خاك لیالي وطن را جان شیرین بر سر افشـان 3
اي بـــه غریبـــی و از پریشـــانی   ) تـــو رفتـــه 4

 

بدر آن جامـه کـه ننـگ تـن و کـم از کفـن اسـت        
ــن    ــیهن مــ ــن و مــ ــان مــ ــق میــ ــو عشــ تــ
خســروان عشــق، درس عبــرت از مجنــون گرفتنــد

ــی      ــن ب ــرا وط ــان م ــام غریب ــت ش ــده اس ــو ش ت
 

-21 با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» ز قلم / هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشتدر دفتر زمانه فُتد نامش ا«مفهوم بیت 
ــه شـــد، دور از وطـــن شـــد 1 ــر کـ ــرور هـ ) هنـ
ــی2 ــان     ) از بـ ــا جوهریـ ــه بـ ــود کـ ــردي بـ خـ
ــرد    3 ــم و خ ــل عل ــار اه ــحبت گفت ــیض ص ) ز ف
این دولت بر صورت از آن اسـت   ) صیت (شهرت)4

 

ــد     ــخن شــ ــاحب ســ ــم صــ ــتن، قلــ زره رفــ
در کـــان تـــو نیســـت الف از گهـــري زنـــی کـــه

ــدن    ــت و نالیـ ــه اسـ ــم گریـ ــار قلـ ــه کـ همیشـ
ــو صــاحب خــرد ایــن سلســله مــی  جنبــانی کــه ت

 

-22 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
ــر    1 ــپید معجــ ــن ســ ــر ایــ ــرکش ز ســ ) بــ
) خیزیـــد و چـــو شـــیر شـــرزه اقـــدام کنیـــد 2
ــه کــج و دوروســت، شمشــیرش کــن 3 ــاري ک ) ی
) زي اوج گـــــــراي و ناگهـــــــان بتـــــــرك4

 

اورنــــــدبنشـــــین بـــــه یکــــــی کبـــــود     
ــد  ــدام کنیـــ ــب انـــ ــگ زیـــ ــان پلنـــ خفتـــ

ــد  ــر راســــت نشــ ــانۀگــ تیــــرش کــــن نشــ
ــو    ــان شـــ ــرق دونـــ ــرم فـــ ــتر گـــ خاکســـ

 

-23 هاست؟ با دیگر گزینه تقابل معناییدر  گزینۀکدام 
خـواهی  قدم بیـرون منـه از پیـروي گـر عافیـت     ) 1
) خواه بد و خواه نیـک هـر چـه کنـی تـازه کـن       2
ــدیم    )3 ــرور ش ــا س ــم ت ــا درآوردی ــر پ ــه زی ــر ب س
ــت  ) ر4 ــت اســـ ــ ــه آن جمعیـ ــا رو کـــ اه آبـــ

 

ــال  ــه در دنب ــردي    ک ــر راهبرگ ــال، گ ــد ب  داري ص
ــاش     ــار بـ ــرع کـ ــده، مختـ ــع مـ ــه تتبـ ــن بـ تـ
ــافتیم  پیــــروي کــــردیم از آن رو پیشــــوایی یــ
ــت    ــت اســـ ــبط ملّـــ ــد ضـــ ــی تقلیـــ معنـــ

 

هـا   در تمام گزینه» پذیرفت شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می هر عصب و فکر به منبع بی«مفهوم عبارت  24-
 .........  گزینۀ جزهست، 

دامن دوسـت بـه دسـت آر و ز دشـمن بگسـل     ) 1
) تو کار خـویش بـه فضـل خـداي کـن تفـویض      2
مــرا جفــا و وفــاي تــو پــیش یــک ســان اســت  )3
ــر     )4 ــه قه ــذاري ب ــف ور بگ ــه لط ــوازي ب ــر بن گ

 

ــان   ــذر از اهرمنـ ــارغ گـ ــو و فـ ــزدان شـ ــرد یـ  مـ
ــار خداســت   ــار، ک ــه ک ــت و نکبــت ک ــه روز دول ب
که هر چه دوست پسندد به جاي دوست، نکوسـت 
حکم تـو بـر مـن روان، زجـر تـو بـر مـن رواسـت        

 

-25 ؟نیست یکسان  مفهوم دو مصراع در کدام گزینه
شــــــکرریزهــــــاي  شــــــکرپاشِ زبــــــان) 1
ــت  2 ــه نرُس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان ) ک
ــی    )3 ــتن نم ــه نشس ــس ب ــیب ک ــود روزي نص ش
ــو    4 ــوده دل ش ــن، آس ــا ک ــود اینج ــاب خ ) حس

 

/ 
/ 
/ 
/ 

ــان  ــی در بیـــ ــنج معنـــ ــالوت ســـ ــا حـــ  هـــ
ــر     ــدن بنگـ ــدي، برآمـ ــو بدیـ ــدن چـ ــرو شـ فـ

آید بـه کوشـش، دامـن روزي بـه کـف صـائب       نمی
هـــــم امـــــروز از پشـــــت بـــــارت بـــــیفکن 

 

 
 

ر و ی) پری ز و ی ریب ب یي ب ن و ر ن ریب وم
با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» ز قلم / هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشتدر دفتر زمانه فُتد نامش ا«مفهوم بیت 

ــه شـــد، دور از وطـــن شـــد 1 ــر کـ ــرور هـ ) هنـ
ــی2 ــان    ) از بـ ــا جوهریـ ــه بـ ــود کـ ــردي بـ خـ
ــرد    3 ــم و خ ــل عل ــار اه ــحبت گفت ــیض ص ) ز ف
این دولت بر صورت از آن اسـت  ) صیت (شهرت)4

ــد    ــخن شــ ــاحب ســ ــم صــ ــتن، قلــ زره رفــ
در کـــان تـــو نیســـتالف از گهـــري زنـــی کـــه

ــدن    ــت و نالیـ ــه اسـ ــم گریـ ــار قلـ ــه کـ همیشـ
ــو صــاحب خــرد ایــن سلســله مــی  ــانیکــه ت جنب

است؟متفاوتمفهوم کدام بیت 
ــر    1 ــپید معجــ ــن ســ ــر ایــ ــرکش ز ســ ) بــ
) خیزیـــد و چـــو شـــیر شـــرزه اقـــدام کنیـــد 2
ــه کــج و دوروســت، شمشــیرش کــن 3 ــاري ک ) ی
) زي اوج گـــــــراي و ناگهـــــــان بتـــــــرك4

اورنــــــدبنشـــــین بـــــه یکــــــی کبـــــود    
ــد  ــدام کنیـــ ــب انـــ ــگ زیـــ ــان پلنـــ خفتـــ

ــد  ــر راســــت نشــ ــانۀگــ تیــــرش کــــننشــ
ــو    ــان شـــ ــرق دونـــ ــرم فـــ ــتر گـــ خاکســـ

هاست؟با دیگر گزینهتقابل معناییدر گزینۀکدام 
خـواهی قدم بیـرون منـه از پیـروي گـر عافیـت     ) 1
) خواه بد و خواه نیـک هـر چـه کنـی تـازه کـن       2
ــدیم   )3 ــرور ش ــا س ــم ت ــا درآوردی ــر پ ــه زی ــر ب س
ــت  ) ر4 ــت اســـ ــ ــه آن جمعیـ ــا رو کـــ اه آبـــ

ــال  ــه در دنب ــردي   ک ــر راهبرگ ــال، گ ــد ب داري ص
ــاش     ــار بـ ــرع کـ ــده، مختـ ــع مـ ــه تتبـ ــن بـ تـ
ــافتیم  پیــــروي کــــردیم از آن رو پیشــــوایی یــ
ــت    ــت اســـ ــبط ملّـــ ــد ضـــ ــی تقلیـــ معنـــ

در تمام گز» پذیرفتشائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی میهر عصب و فکر به منبع بی«مفهوم عبارت 
.........گزینۀجزهست، 

دامن دوسـت بـه دسـت آر و ز دشـمن بگسـل     ) 1
ض2 تف ک ا خ ل فض ش خ کا ت (

ــان   ــذر از اهرمنـ ــارغ گـ ــو و فـ ــزدان شـ ــرد یـ مـ
ا خ ا ک ا ک ک نک ل
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5صفحه  زبان عربی

 :)٢۶ - ٣٧( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

. قُل سیروا فی« -26 »األرضِ فانْظُروا کیف بدأ الخلقَ
 کنم که چگونه آفرینش آغاز شد. ) بگو در زمین سیر کنید پس من نگاه می1
 اند. ) گفت در زمین حرکت کنید پس نظر کنید که چرا مخلوقات آفریده شده2
 ) بگو در زمین بگردید پس بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است.3
 کند و به چگونگی پیدایش آفرینش نگاه کند.) بگو در زمین حرکت 4
-27 »:علی حکّام المسلمین أن یحکموا بین النّاس بالعدل و یعلّموهم أن یعیشوا عیشۀ متمدنۀً«

 ها متمدنانه زندگی کنند! کنند تا آن ) حاکمان مسلمانان میان مردم به عدالت حکومت می1
 ها زندگی متمدنانه را یاد بدهد! ی کند و به آنران ) حاکم مسلمانان باید میان مردم به عدالت حکم2
 ) بر حاکمان مسلمانان واجب است که میان مردم عدالت برقرار کنند تا آنها زندگی متمدنانه را یاد بگیرند!3
 ) حاکمان مسلمانان باید که میان مردم به عدالت حکم کنند و به آنها یاد بدهند که متمدنانه زندگی کنند!4

-28 »:ْد لساننا لین الکالم فی مجتمعٍ نعیش فیھ َسیُغَیَُّر سلوُک اآلخریَن!إن نُعَوِّ 
 ار دیگران در آن تغییر خواهد کرد!کنیم، برگردانیم رفت اي که زندگی می ) اگر زبانمان را به نرم سخن گفتن در جامعه1
 ند رفتار دیگران تغییر خواهد کرد!کگفتن عادت  کنیم، به نرم سخن اي که در آن زندگی می ) چنانچه زبانمان در جامعه2
 کند! الق و رفتار دیگران تغییر میزبانی عادت کنیم اخ ایم به نرم اي که در آن زندگی کرده ) اگر در جامعه3
 یر خواهد یافت!کنیم زبان خود را به سخن نرم عادت بدهیم رفتار دیگران تغی اي که در آن زندگی می ) چنانچه در جامعه4
-29 »:یستطیع األعداء أن یواجِهونا ألنَّنا نفشلهم و ال تَنْجح خُطَّتُهم لتفریقنا أبداً!لَن «

 شود! هاي آنها براي پراکنده کردن ما هرگز موفق نمی ایم و نقشه ) دشمنان ما نخواهند توانست که با ما مقابله کنند زیرا ما آنها را شکست داده1
 یابد! وقت براي جدایی ما توفیق نمی آنها هیچنقشۀ دهیم و  رو شوند زیرا ما آنها را شکست می ما روبه) دشمنان نخواهند توانست که با 2
 شود! گاه موفق نمی آنها براي جدایی هیچنقشۀ خورند و  توانند که با ما مواجه شوند زیرا آنها شکست می ) دشمنان هرگز نمی3
 آنها براي جدا کردن ما هرگز توفیق نیافته است!نقشۀ دهیم و  ما آنها را شکست می رو شوند زیرا ) دشمنان نتوانستند که با ما روبه4
-30 : !»ة المکّرمةأتذّکر الحّجاج الّذین قُتلوا مظلومین فی ِمنی و ھم کانوا مشتاقین إلی زیارة مکّ «
 مکرمه مشتاق شده بودند! مکۀآورم حاجیانی را که مظلومانه در منا کشتند وقتی که آنها به زیارت  ) به یاد می1
 مکرمه مشتاق بودند! مکۀکه آنها به زیارت  آورم، درحالی ) حجاجی که مظلومانه در منا کشته شدند را به یاد می2
 مکرمه داشتند! مکۀکه آنها اشتیاق به زیارت  آوري، درحالی ) آیا حاجیانی را که مظلومانه در منا کشته شدند به یاد می3
 مکرمه بودند! مکۀکه آنها مشتاقانه در زیارت  آورم که در منا کشته شدند، درحالی ی را به یاد می) حاجیان مظلوم4

-31   عیّن الصحیح:
 کسی را که به شما بدي کرده است ببخشایید تا شما نیز بخشوده شوید! ارحموا من أساء إلیکم لعلّکم تُرحمون!:) 1
: سربازان ما مانند بنایی استوار بودند، زیرا آنهـا بـا شـجاعت    داء بشجاعة!صوص ألنّھم یقاتلون األعرجنودنا بنیان م کأنَّ ) 2

 با دشمنان جنگیدند!
ّ ذکَ ال تأکلوا طعاماً ال یُ ) 3  : از غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشده است، نخورید! علیھ!ر اسم 
هاي دشـوار مـن    هایی روشن کن که در لحظه انش: خدایا، عقل مرا با د!اللحظات الصعبةرّب أنِر عقلی بعلوم تعیننی فی ) 4

 کنند! را یاري می
-32 عیّن الخطأ:

 کردید! تان را به نماز و زکات امر می : خانوادهکنتم تأمرون أھلکم بالّصالة و الزکاة) 1
2 ( ً  دانا بوده است!: از خدا بخشش را بخواهید زیرا خدا به هر چیزي إسألوا هللا ِمن فضلھ إّن هللا کان بکّل شیٍء علیما
 دچار سرماخوردگی شده بودم و پزشک براي من یک نسخه نوشت!  کنُت مصاباً بزکام و کتب الطبیب لی وصفة:) 3
 گویند! هایشان می هایشان نیست با زبان چیزي که در دل :یقولون بألسنتھم ما لیس فی قلوبھم) 4

-33 و علیها ما اکْتَسبتلها ما کَسبت ما هو الصحیح عن مفهوم اآلیۀ الشریفۀ؟ 
ــد و نیـــک را بـــذل کـــن ســـیم و زر    1 ) بـ
ــو  2 ــل مشـــ ــل غافـــ ــات عمـــ ) از مکافـــ
) تـــــا تـــــوانی دلـــــی بـــــه دســـــت آور3
ــن  4 ــی ک ــوام مرحمت ــت ت ــه در دس ــروز ک ) ام

 

کــه ایـــن کســـب خیرســت و آن دفـــع شـــر   
ــو    ــو ز جــ ــد جــ ــدم برویــ ــدم از گنــ گنــ

ــی  ــر نمــــ ــتن هنــــ ــد دل شکســــ باشــــ
فردا کـه شـوم خـاك چـه سـود اشـک نـدامت       

 

ی م م
وعَّوِ َ اآلخریَن!عن نُ ُ سلوک رریَُّر یغَ غیُ َیی نعیش فیھ س »:ْد لساننا لین الکالم فی مجتمعٍ

تتار دیگران در آن تغییر خواهد کردکنیم، برگردانیم رفتاي که زندگی می) اگر زبانمان را به نرم سخن گفتن در جامعه1
ککند رفتار دیگران تغییر خواهد کرکگفتن عادت  کنیم، به نرم سخناي که در آن زندگی می) چنانچه زبانمان در جامعه2
کند! خالق و رفتار دیگران تغییر میزبانی عادت کنیم اخایم به نرم اي که در آن زندگی کرده ) اگر در جامعه3
یییر خواهد یاکنیم زبان خود را به سخن نرم عادت بدهیم رفتار دیگران تغیاي که در آن زندگی می) چنانچه در جامعه4

»:یستطیع األعداء أن یواجِهونا ألنَّنا نفشلهم و ال تَنْجح خُطَّتُهم لتفریقنا أبداً!لَن 
هاي آنها براي پراکنده کردن ما هرگز موفق نمی ایم و نقشه ) دشمنان ما نخواهند توانست که با ما مقابله کنند زیرا ما آنها را شکست داده1
وقت براي جدایی ما توفیق نم آنها هیچنقشۀدهیم و  رو شوند زیرا ما آنها را شکست می ما روبه) دشمنان نخواهند توانست که با 2
شود! گاه موفق نمی آنها براي جدایی هیچنقشۀ خورند و  توانند که با ما مواجه شوند زیرا آنها شکست می) دشمنان هرگز نمی3
آنها براي جدا کردن ما هرگز توفیق نیافته استنقشۀ دهیم و  ما آنها را شکست می رو شوند زیرا ) دشمنان نتوانستند که با ما روبه4
نتلوا مظلومین فی منی و ھم کانوا مشتاقین إلی زیارة مکّ « ِ تتذین قُ ذاج الّ اار الحّج ّ : !»ّککة المکرمةّّررأتذک
مکرمه مشتاق شده بودند!مکۀآورم حاجیانی را که مظلومانه در منا کشتند وقتی که آنها به زیارت  ) به یاد می1
مکرمه مشتاق بودند!مکۀکه آنها به زیارت  آورم، درحالی ) حجاجی که مظلومانه در منا کشته شدند را به یاد می2
مکرمه داشتندمکۀکه آنها اشتیاق به زیارت آوري، درحالی ) آیا حاجیانی را که مظلومانه در منا کشته شدند به یاد می3
مکرمه بودند! مکۀکه آنها مشتاقانه در زیارت  آورم که در منا کشته شدند، درحالیممی را به یاد می) حاجیان مظلوم4

  نعیّن الصحیح:
ُُرکم تُرحمون!:) 1 کسی را که به شما بدي کرده است ببخشایید تا شما نیز بخشوده شوید!ّّککارحموا من أساء إلیکم لعلّ
رجنودنا بنیان م کأنَّ)2 : سربازان ما مانند بنایی استوار بودند، زیرا آنهـا بـا شـععداء بشجاعة!ّّھھصوص ألنھم یقاتلون األعَّ

با دشمنان جنگیدند!
ُال یُ) 3 ً : از غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشده است، نخورید!ک ک علیھ!ر اسم ََییذَکًًال تأکلوا طعاما
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-34 »گذرد زیرا آن گناه بزرگی است خداوند از شرك بندگانش نمی«
 ما غفر هللا من ُکفر عباده ِألنّھا ذنٌب کبیر!) 2 ال یغفر هللا ِمن شرک العباد ألنّھُ ذنٌب کبیر!) 1
 ال یغفر هللا من شرک عباده ِألنّھ ذنب کبیر!) 4 هللاُ ما غفر من شرک عبادھا ألنَّھُ ظلٌم کبیر!) 3
-35 »توانستیم از تنبلی دوري کنیم و در امتحانمان موفق شویم! کاش می«

   لیتنا کنّا نقدر أن نبتعد عن الکسل و ننجح فی امتحاننا!) 1
 عسی أن نستطیع لکی نبتعد عن التکاسل و ننجح فی االمتحان!) 2
 الکسل و نجحوا فی امتحاننا!نبعّد لیتنا کنّا نستطیع أن ) 3
 التکاسل و نجحوا فی امتحاننا!لعلّنا نقدر حتّی نبعّد ) 4

-36 عیِّن الصحیح َعن مرادف الکلمات:
 ال تَْقُف ما لیس لََک بھ علٌم: ال تَتَّبِعْ ) 2 کلِّم النّاس علی قدر عقولھم: أْحِدثْ ) 1
بَْت بیتاً: إعصار )4 الکتاب صدیٌق یُْنِقذُک ِمن مصیبة الجھل: یَْسلَمُ ) 3  َعَصفَْت ریاٌح شدیدةٌ َخرَّ

-37 :فی ضبط حرکات الکلماتصحیح عیِّن ال
 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
 
 

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴٠إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة ( ■■
 

راب؟متی یظھر  تعلم ھل« راب الس دث  الس دمایح ون عن واء یك رب الھ ّر  األرض سطح ق نأَح وّ  م ھ الموجود الج . فوق
واء نحو  البارد الھواء من الشمسضوء  یمرّ  عندما ارّ  الھ زداد ،الح وء ینكسر و سرعتھ ت ى نحو الض ات أعل  و الطبق
ً  یعطینا ریّا وھما اء بوجود بص د. الم راب یحدث ق ي الس دة رقالّط ف افرین نّ إ باألسفلت،(پوشیده)  المعب ي المس ذه ف  ھ

ً  رقالطّ  ی  تبدو الماء بركة یشاھدون حین السراب بتجربة یمّرون أحیانا ق سطحعل ن الطری د م ن بعی  یصلون حین ولك
ى ع إل دون ال الموق الالرّ  اّال  یج ذلك. ةالجافّ م درك وب اظر ی ذه أنّ  الن اھرة ھ ة الظ ریة؛ خدع اكلّ  ھألنّ بص رب م ا اقت  منھ

 ».وعینھ الخادعة البركة بین ثابتة المسافة وتبقى عنھ، ابتعدت
 

-38 :الّصحیحعیّن 
 إذا نذھب إلی السراب یقترب منّا!) 1
 تختلف سرعة الضوء فی الجّو البارد و الجّو الحاّر!) 2
 بسرعٍة فی الطرق یمکن اَن نصل الی السراب!إن نتحّرک ) 3
 نجد ھذه الظاھرة طول اللیل و النھار!) 4

-39 ما ھو السَّبُب األَصلّی لحدوث السَّراب؟
 قلّة حرارة الجّو فی سطح األرض!) 1
 إزدیاد سرعِة ضوء الّشمس فی المناطق الباردة!) 2
 وجود برکة الماء الّصغیرة علی َسطح الّطریق!) 3
درجة حرارة الجّو قرب سطح األرض و الجّو الموجود فوقھ! اختالف) 4

-40 ..........»:ظاھرة السراب « الخطا عیّن
 إنکسار ضوء الشمس! تحدث عند) 2  تحدُث دائماً!) 1
 َکأنّھا إختفاء الحقیقة!) 4  وھم فی الطرق!) 3
 
 

ملم)3 للس سسن مصیبة الجھل: ی ننک ِم ِ ذِقذ ققن نن ی تبت بیتا: إعصار)4الکتاب صدیق رر خر تتفت ریاح شدیدة ففص صع
:فی ضبط حرکات الکلماتلصحیح نعیِّن ال

َاإلجاب) 1 ِلالجاِھِل مفھم!بب ةنِمن أخالِق َ َفة قبل أن ی ةةَض َ َعار عبل أن یسمع و الم ُ بقَ
مظلَُم!)2 ظظُُظظ أن تُ ُُحما التُحبُّ ََمظلم ک ََظظال تَ
مدروسِھم!)3 ِ ملَِّم للعَ ععتَ ِتب ِل الالد الّطّال ددساِع ُُس االمتحانات تُ ّإّن
ھقاِلھ؟)4 قق َم صص بِصدِق ققالمقاِل َ ِِإلی صدِق َعاک َ صدیق دَ ِککھل ِلَک

بِجب عن األسئلة ( َّ ثم اَ   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴٠ّصقرأ النّّص

راب؟متی یظھر  تعلم ھل« راب الس دث  الس دمایح ون عن واء یك رب الھ ن األرض سطح ق و  م الموجود الج   
واء نحو  البارد الھواء من   الشمسضوء  یمرعندما ار الھ زداد ،الح وء ینكسر و سرعتھ ت ى نحو الض الطبأعل   
ًیعطینا ریّاوھما وداابص اءبوج د. الم دثق رابیح يالس دةرقالّطف افرینّنإباألسفلت،(پوشیده) المعب فالمس

ی تبدوالماءبركةیشاھدونحینالسراببتجربةیمّرونًأحیاناًططرقلّط قسطحعل نالطری دم نبعی ینولك یح
ى عل دونالالموق الّالراّالیج ذلك.ةالجافّم دركوب اظری ذهّأّنالن اھرةھ ةالظ ریة؛خدع اكلّھّألنّبص ربللم اقت

».وعینھالخادعةالبركةبینثابتةالمسافةوتبقىعنھ،بتعدت

:ّحالّصحیحنعیّن
ّااإذا نذھب إلی السراب یقترب منّا!) 1
ّالحار!) 2 ّالبارد و الجو ّتختلف سرعة الضوء فی الجو
ََفی الطرق یمکن اَن نصل الی السراب!ّإن نتحرک ) 3 ٍبسرعٍة
النھار!)4 و اللیل طول الظاھرة ھذه نجد
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7صفحه  زبان عربی

 )۴١-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 
 

-41 :»السراب یحدث عندما یکون الھواء قرب سطح االرض أحّر من الجّو الموجود فوقھ« فی تشکیل: الخطأعیّن 
 یَکوُن ـ سطحِ ـ فوقَھ) 4  ألسراُب ـ الھواُء ـ الموجودِ ) 3 یَْحدُُث ـ أَحرٌّ ـ الجوِّ ) 2 ِعندَما ـ قرَب ـ االرِض ) 1
-42 :فی اإلعراب و التحلیل الصرفیّ  الخطأیّن ع
 فی جنّات نعیم!: (اسم، جمع سالم للمذکر/ مفعول) الصادقیندخل هللا یُ  )1
 الناس) ھُ / فعل و فاعل فعل، للمتکلّم وحده، مجّرد ثالثیالناس من جمع علم الناس إلی علمھ!: ( أعلم )2
 نزل علی قلوبکم سکینة! (اسم، لفظ جاللة، مفرد، مذّکر / مبتدأ)یُ  هللا )3
 / خبر) »تحذیر«لخطر!: (فعل، للغائب، مزید ثالثی من مصدر د ابصوتھ الحیوانات عن یحذّرالغراب  )4

-43 عیّن الصحیح فی نوعیّة الکلمات و المحّل اإلعراّب:
 األخالق!: جمع التکسیر ـ اسم المکان/ مفعول مکارمإّن النبّی (ص) بُعث لیُتِّم  )1
 المبالغة/ مجرور بحرف الّجراسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم  ھو الجواب!: الھّ الجُ ترک الجواب علی  )2
 اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم التفضیل/ مبتدأ األشیاء فی المیزان ھو الخلق الحسن!: أثقل )3
روا هللا ینصرکم و ) 4 تإن تنص دامکم یثبِّ ل) ـ الزم/ جواب : أق اب تفعی ن ب د (م د واح رف زائ ھ ح ارع ـ ل ل مض فع

 »أقدام«الشرط، فعل و فاعلھ 
-44 حلیل الصرفّی و المحّل االعرابّی للکلمات الّتی تحتھا خّط فی ھذه الجملة:عن الت الخِطأعیّن 

 »لمکظالینسی  المظلومحتی تَعلَم أنَّ  کضربُت: الُمعَلّمفقال «
 الُمعَلِّم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل، معّرف بأل/ فاعل من نوع اسم ظاھر و الجملة فعلیّة )1
 »ک«ضمیر بھ البارز و المفعول » تُ «، معلوم/ فعل و فاعلھ ضمیر ثالثی مجرد، متعدّ ده، ، للمتکلم وحضربُت: فعل ماض )2
 المظلوم: اسم، مفرد مذکر، اسم مفعول، معّرف بال )3
 بھ ظلم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل / مفعول  )4

-45 »أنا، أْنتم، ُھنَّ «عیّن أفعاالً تناسب الضمائر علی الترتیب. 
ْجُت، تَتََکلَُّموَن، تَْختَِلْفنَ  )1  أْشتَِغُل، إحتَفَلُوا، إْشتََرْکنَ  )2 تََخرَّ
ْجنَ ) 3 فُوا، إْنَکِسْرنَ  )4  أسترِجُع، إْجعَلُوا، تََخرَّ  إْستَلََم، تَعَرَّ

-46 عیّن الفاِعَل لیست لھ صفة أو مضاف الیھ:
 َشَکَر القوُم الصالحوَن ربّھم علی نجاحھم!) 2 یَْعَمُل ُمَوظٌَّف الئٌق فی دائرتنا بِأْحَسِن َشْکٍل!  )1
 نشاھد آیات هللاِ فی جمیع الکائنات حولنا! )4 یَْحِملَُک أشراُف المدینة علی ایدیھم! )3

-47 َمیِّز العبارة خالیة عن اسم التفضیل:
 قام الّطّالب بعمل الَخیر فی ھذا السَّنَة!) 2  خیُر االمور خیرھا عاقبةً!) 1
 ال یَْسَخر قوٌم من قوٍم َعسی أْن یکونوا خیراً منھم) 4 خیٌر من ألف شھرٍ  لیلةُ القدرِ ) 3

-48 عیِّن العبارة الصحیحة:
 ِلکیال تحزنون علی ما فاتکم! )2  فاصبروا حتّی یحُکُم هللا بیننا! )1
َر أربعة طّالب أن یغیبون عن اإلمتحان! )4 ھل تضَمُن أن یجیَب أصدقاُءک مثل إجابتَک! )3  قَرَّ

-49 :فی وصف عمل الحرف المطلوب الخطأعیِّن 
 یرفع اإلبھام عن الجملة قبلھ. :کم کنتم ال تعلمونلکنّ فھذا یوم البعث و ) 1
 .: یؤّکد علی الجملةھکنتم فی ریب مّما نّزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل إن) 2
 الجملتین.: یربط الحّق من ربّھم أنّھفأّما الّذین آمنوا فیعلمون ) 3
ً  لیتنییا ) 4  : یُستَعَمل لبیان التّمنّیکنُت معھم فأفوز فوزاً عظیما
-50 بالفعل و الحال معاً! ةأّی عبارة جاء فیھا الحرف المشبّھ فی
 علینا أن نکون متّحدین أمام المشاکل! )2 کان الناس أّمة واحدة فبعث هللا النبیّین مبّشرین) 1
 لکنّی أحّب أن أذھب لزیارة العتبات المقدّسة أیضاً! )4 شون خائفین من الموت!نعلم أّن اکثر النّاس یعی )3
 

ممتِّم)1 ُتعث لیُ ُع (ص) بُ ّالنبی األخالق!: جمع التکسیر ـ اسم المکان/ مفعولمکارمّإّن
ررالمبالغة/ مجرور بحرف الجرّّرراسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم ھو الجواب!: ھھالججھُالجترک الجواب علی )2 ّ
ـ اسم التفضیل/ مبتدأاألشیاء فی المیزان ھو الخلق الحسن!: أثقل )3 ّّراسم ـ مفرد مذّکر
روا هللا ینصرکم و ) 4 تإن تنص دامکمّیثبِ ل) ـ الزم/: أق اب تفعی ن ب د (م د واح رف زائ ھ ح ارع ـ ل ل مض فع

»أقدام«الشرط، فعل و فاعلھ 
ت للکلمات الّتی تحتھا خّط فی ھذه الجملة:عن التأأالخِطأنعیّن ّاالعرابی ّّ و المحّل ّتحلیل الصرفی

َُّتت  کضربُ: ممّّمفقال« َّأ َعلم ی »لمکظالینسی  المظلوم 
ّةف بأل/ فاعل من نوع اسم ظاھر و الجملة فعلیة)1 ّم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل، معر ملِّ للعَ عالم ُ
«ضمیر بھ البارز و المفعول » ««ُت«، معلوم/ فعل و فاعلھ ضمیر ّثالثی مجرد، متعدّده، ، للمتکلم وحضربُت: فعل ماض)2
ّالمظلوم: اسم، مفرد مذکر، اسم مفعول، معرف بال)3
بھ ظلم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل / مفعول )4

تناسب الضمائر علی الترتیب.  ًن أفعاالً نتم، ُھنَّ«نعیّ »ْتأنا، أْن
ننْفَن)1 ففِل لتَ تْخ خ، تَ ووُموَن مملَّ کتکَکََلَک ت، تَ تْجُت ررَخرَّ ْْنْکَن)2ختَ ررتََر تتوا، إْش ْ وولُ لفَ ََفف، إحتَ لِغُُل غغتَ تتأش ْ
ننْجَن) 3 ررَخرَّ ََخوا، تَ وولُ لعَ عع، إج ْ عأسترِجُع رِسْرَن)4ِ ََسسَک ْْککوا، إْن ووفُ ررعَرَّ عع، تَ ملََم للتَ تتإس ْ

لن الفاِعََل لیست لھ صفة أو مضاف الیھ: ِ نعیّ
ْْل َشْکٍل! )1 نَسِن سأح ْ ِأ فی دائرتنا بِ ٌالئٌق ففظٌٌَّف وو ُمَو للَمُُل مْع ھھ ربّھم علی نجاحھم!) 2عیَ َ الصالحون ُالقوم ََرَشَکَر
المدینة علی ایدیھم!)3 ُأشراف کلَُک للِم ممْح فی جمیع الکائنات حولنا!)4حیَ ِنشاھد آیات هللاِ

ززیِّز العبارة خالیة عن اسم التفضیل:
االمور خیرھا عاقبةً!) 1 َّننیر فی ھذا السَّنَة!) 2ُخیُر یب بعمل الَخ َ الالقام الّطّال
ِالقدِر) 3 ٍ من ألف شھٍرلیلةُ ْسی أن یکونوا خیراً منھم) 4ٌخیٌر سس َع ٍٍ من قوٍم ٌر قوم رَخ خخْس َسال ی
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هـاي اعجـاز    یک از جنبه ، از کدام»سخن از امور مادي و معنوي«و » تعارض و ناسازگاريعدم «، »سخن از علم دوستی«هر یک از موارد  51-

 گوید؟   محتوایی قرآن کریم سخن می
 جانبه بودن ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی ) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت ـ جامعیت و همه1
 جانبه بودن  رونی در عین نزول تدریجی ـ جامعیت و همه) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت ـ انسجام د2
 جانبه بودن  ی در عین نزول تدریجی ـ جامعیت و همهنسابقه ـ انسجام درو ) ذکر نکات علمی بی3
 جانبه بودن ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی  سابقه ـ جامعیت و همه ) ذکر نکات علمی بی4

ر﴿﴿علت  ات و ا -52 کدام عبارت قرآنی بیان شده است؟ در ﴾ض   ا
ٔن﴿) 1 م    اء ا﴿) 2  ﴾   ﴾ا  ا ا
رض﴿) 3 وات و ا ر ا رض﴿) 4 ﴾ا  وات و   ا  ﴾   ا

-53 پاسخ به سؤال ......... بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا در صورت پاسخ صحیح ندادن به این سؤال ........ .
  کنیم؟ ـ به حیات دنیوي راضی شویم ) ما در چگونه جهانی زندگی می1
 کنیم؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیم ) ما در چگونه جهانی زندگی می2
 در این جهان چیست؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیم من) هدف از زندگی 3
  وي راضی شویمدر این جهان چیست؟ ـ به حیات دنی من) هدف از زندگی 4

» ارزشمند عمر اسـت سرمایۀ خطا در آن موجب اتالف « :توان گفت یک از آنها می با توجه به نیازهاي برتر انسان، به ترتیب در مورد کدام 54-
 »کند که در این فرصت یکباره به این نیاز به دوستی پاسخ دهیم. عدم تکرار زندگی اقتضا می«و 
 ) شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی  2 ویش خآیندة ) شناخت هدف زندگی ـ درك 1
 خویشآیندة ) کشف راه درست زندگی ـ درك 4 ) کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی  3
عاقبت  کنندة تعیینهاي ما و  گیري اختیار است و آنچه مبناي تصمیم نشانۀ، بیانگر کدام »ایم جبران نمودن زیانی که به دیگران رسانده« 55-

 و سرنوشت ماست، چیست؟
 محدود ارادة) احساس رضایت یا پشیمانی ـ اختیار و 1
 ) احساس رضایت یا پشیمانی ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق 2
 پذیري ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق ) مسئولیت3
 محدود ارادةپذیري ـ اختیار و  ) مسئولیت4

-56 است؟ ایش گناه، عدم استجابت دعا را به دنبال دارد، مهر تأییدي بر کدام حدیث شریفاینکه براساس آیات قرآن کریم ظلم و افز
 ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود،.... منزلۀ کفۀ) به راستی که مؤمن به 1
 دهیم... که زندگی و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا می ) کسانی2
 پوشی خدا او را مغرور سازد... پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده) چه بسا احسان 3
 میرند، بیشتر هستند... سرآمد عمرشان میواسطۀ که به  میرند، از کسانی گناه می واسطۀکه به  ) کسانی4

) الطبیعه توسط پیامبر اکرم تصرّف در عالم خلقت و شُهود ماوراء دارد و اولین و معتبرتـرین   ارهیا مقام پیامبر اش به کدامین وظیفه ( 57-
 مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی کدام است؟

  ) والیت معنوي ـ اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی 1
 ) دریافت و ابالغ وحی ـ اجراي قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی 2
) ) والیت معنوي ـ گفتار و رفتار پیامبر اکرم3 )  
) ابالغ وحی ـ گفتار و رفتار پیامبر اکرم ) دریافت و4 ) 

ّ اآیۀ شریفۀ خداوند در  ّـ  ا ل ا  ر ّ  ا ل  )، از حفظ جان پیامبر...ّ گوید و با بیان عبـارت .........   سخن می ( 58-
 کند.   به علت آن اشاره می

ّ ر) 1 سو ا   ) 2 و ان     ّ  ا
م ا) 3 ی ا ّ ر) 4 ان ا    و ان    

کنیم؟ ـ به حیات دنیوي راضی شویم) ما در چگونه جهانی زندگی می1
کنیم؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیم) ما در چگونه جهانی زندگی می2
در این جهان چیست؟ ـ ممکن است عمر خود را از دست بدهیممن) هدف از زندگی3
یوي راضی شویمدر این جهان چیست؟ ـ به حیات دنیمن) هدف از زندگی 4

ارزشمند عمرسرمایۀ خطا در آن موجب اتالف «:توان گفتیک از آنها می توجه به نیازهاي برتر انسان، به ترتیب در مورد کدام
»کند که در این فرصت یکباره به این نیاز به دوستی پاسخ دهیم.عدم تکرار زندگی اقتضا می«
) شناخت هدف زندگی ـ کشف راه درست زندگی  2ویش خآیندة ) شناخت هدف زندگی ـ درك 1
خویشآیندة ) کشف راه درست زندگی ـ درك 4) کشف راه درست زندگی ـ شناخت هدف زندگی  3
کنندةتعیینهاي ما و گیرياختیار است و آنچه مبناي تصمیمنشانۀ، بیانگر کدام »ایمجبران نمودن زیانی که به دیگران رسانده«

سرنوشت ماست، چیست؟ و
محدود ارادة) احساس رضایت یا پشیمانی ـ اختیار و 1
) احساس رضایت یا پشیمانی ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق 2
پذیري ـ قدرت انتخاب نامحدود و مطلق ) مسئولیت3
محدود ارادةپذیري ـ اختیار و  ) مسئولیت4

استایش گناه، عدم استجابت دعا را به دنبال دارد، مهر تأییدي بر کدام حدیث شریفینکه براساس آیات قرآن کریم ظلم و افز
ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود،....منزلۀ کفۀ) به راستی که مؤمن به 1
دهیم...  که زندگی و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا می) کسانی2
پوشی خدا او را مغرور سازد...پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده) چه بسا احسان 3
میرند، بیشتر هستند...سرآمد عمرشان میواسطۀ که به  میرند، از کسانی گناه می واسطۀکه به  ) کسانی4

ا او د شُه و خلقت عال د ّف مص اک ا پ سط ت عه )الط فه( وظ ن کدا اشبه ا پ قام هیا عتششا و ن اول و د دا
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 یک از آیات زیر است؟ ترتیب مربوط به کدام به» بیزاري از شقاوت«و » دوري کردن از راه شقاوت«هاي  هر یک از ویژگی

را) 1  ّ ا و ا ّ ا  ه ا  ّ ا ـ  ا ّ او  و   ر و    
را) 2  ّ ا و ا ّ ا  ه ا  ّ راـ  ا ا و ا   ّ ّ ا ه ا  ّ  ا
ا) 3 ر و  ا   ّ راـ  و  و   ا و ا   ّ ّ ا ه ا  ّ  ا
ا) 4 ر و  ا   ّ اـ  و  و   ر و  ا   ّ  و  و  

-60 گردد؟ شریفه مفهوم می آیۀ کند، از دقّت در پیام کدام کند و به سوي مقصدي که برایش معین فرموده هدایت می اینکه خداوند جهان را اداره می
۱ (﴿ ٍ ء﴿ )2 ﴾   دو  و ّ  ا  ا    ﴾ ا
3( ﴿ ّ ءا ء﴿ )4  ﴾    ً و  رّب   ّ ا ر  ﴾ ا ا

-61 ......... و ......... است. نتیجۀ ترشدن دستیابی به هدف، به ترتیب  تر و سریع آسان
 روي از الگوهاي برتر  ) عزم قوي ـ دنباله2  ) عزم قوي ـ عزم قوي 1
 ) مراقبت و وفاي به عهد ـ عزم قوي 4 روي از الگوهاي برتر  ) مراقبت و وفاي به عهد ـ دنباله3

-62 عهد و پیمان خداوند با فرزندان آدم است؟ کنندة یادآوريکدام آیه 
ادی﴿) 1 ّ  و  ا  ٍة اَن  َ ِ ا  ُ ُ ّ ا    ﴾ا
و ﴿ )2  ُ  ّ ِ ن ا ّ وا ا ُ َ  ﴾ان  
3( ﴿ّ ا ا  ّ َن ا او ا ّ ل     ﴾ن ا
ّدة﴿) 4 ن ا  ء  ُ او ّو ّوی و  َ وا  ّ  ﴾ 

ـ ُرواةة﴿که فرمود  یکی از شرایط مشروعیت مرجع تقلید و ولی فقیه که در حدیث امام عصر ا اِ ِ ر َ  ُ َ ِ ا اِدُث ا َ َو اَ ا 63-
ِ َ َ  ِ ُ ا ُ  َ ُ َو اَ َ َ  ُ  ُ ِ َ  ِ  به آن اشاره شده است، چیست و به چه ضرورتی باید در ایشان باشد؟  ﴾َ

 جهانی رهبري کند.  پیچیدة ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 1
 جهانی رهبري کند.پیچیدة ) زمان شناس بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 2
 ن شناس بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. ) زما3
 ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.4

کند و ترس و سرافکندگی با ورود به کدام واقعه براي  دریافت پاداش و کیفر میآمادة ها را  دام مرحله از قیامت، انسانوقوع رخدادهاي ک 64-
 شود؟ گناهکاران حادث می

 ها انسانهمۀ دوم ـ زنده شدن مرحلۀ ) 2 اعمالنامۀ دوم ـ دادن   مرحلۀ) 1
 ها انسانهمۀ ن اول ـ زنده شد  مرحلۀ) 4 اعمالنامۀ اول ـ دادن مرحلۀ ) 3

-65 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 عالی ـ توجه به وجدان) خود دانی علیه 4 ) خود عالی علیه خود دانی ـ توجه به وجدان3

یـک   امیه، پیروزي شامیان را معلول کدام  ضمن انذار نسبت به ضعف و سستی مسلمانان در مبارزه با حکومت بنی )( یلمؤمنان عامیر 66-
 دانستند؟   می
 ) اتّحادشان در راه حق2  تر بودن به حق  ) نزدیک1
 میان مسلمانان) اختالف و تفرقه 4  برداري از زمامدارشان ) فرمان3

-67 دانند؟   دوزخیان فراموش کردن یاد خدا در دنیا را معلول چه چیزي می
  ) پیروي از بزرگان و سروران 2  توجهی به اموال یتیمان  ) بی1
 ) انتخاب دوست بد4 ) عدم دریافت دالیل روشن از سوي پیامبران 3

  

) مراقبت و وفاي به عهد ـ عزم قوي 4روي از الگوهاي برتر ) مراقبت و وفاي به عهد ـ دنباله3
عهد و پیمان خداوند با فرزندان آدم است؟کنندةیادآوريکدام آیه 

ادی﴿) 1 ّ  و  ا  ٍة اَن  َ ا  ِ ُ ُ ّ ا  ﴾ا
و﴿ )2  ُ  ّ ِ ِن ا ّ ّوا ا ُ َ ﴾َان  
3(﴿ّ ا ا  ّ َن ا او ا ّ ل  ﴾ّن ا
ّدة﴿) 4 ن ا  ء  ّ او ُُ ّو ّی و  ّّو َ َوا  ّ  ّ﴾

ــــ﴿که فرمود کی از شرایط مشروعیت مرجع تقلید و ولی فقیه که در حدیث امام عصر اِ اا ِ ررر َ ُ َ ِ اا ا ااِدُث َ ا اَ َو
ِ َ َ ِ ا ُ ُ ََ اَ َو ُ َ َ ُ ُ ِ َ به آن اشاره شده است، چیست و به چه ضرورتی باید در ایشان باشد﴾ِِِ

جهانی رهبري کند.  پیچیدة ) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 1
جهانی رهبري کند.پیچیدة ) زمان شناس بودن ـ تا بتواند جامعه را در شرایط بحران و 2
ن شناس بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. ) زما3
) عادل و باتقوا بودن ـ تا بتواند احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.4

کند و ترس و سرافکندگی با ورود به کدام واقعدریافت پاداش و کیفر میآمادة ها را ککدام مرحله از قیامت، انسانقوع رخدادهاي ک
شود؟ناهکاران حادث می

ها انسانهمۀ دوم ـ زنده شدن مرحلۀ )2اعمالنامۀ دوم ـ دادن   مرحلۀ)1
ها انسانهمۀ ن اول ـ زنده شد  مرحلۀ)4اعمالنامۀ اول ـ دادن مرحلۀ )3

نقالب 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 عقل
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
) پیامبرسیرة چرا خداوند در  )کردنـد و پیـامبر   نسـبت بـه ایشـان ابـراز نگرانـی مـی       ﴾لعلّـک بـاخع نفسـک   ﴿جملـۀ  با  ( )،  68-

 کردند؟   را با چه صفتی در انجام فرمان خدا توصیف می )( حضرت علی
 ترین  ) پیامبر نزدیک بود از ایمان نیاوردن بعضی مردم جان از دست بدهد ـ راسخ1
 وفادارترین) پیامبر نزدیک بود از ایمان نیاوردن بعضی مردم جان از دست بدهد ـ 2
 ترین  ) پیامبر مدام نگران فقر و محرومیت مردم بودند ـ راسخ3
 ) پیامبر مدام نگران فقر و محرومیت مردم بودند ـ وفادارترین4

کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان هستند، باید به چهرة دارد، نگاهش به  کسی که دوست می )با توجه به فرمایش رسول اکرم ( 69-
 شریفه ارتباط مفهومی دارد؟آیۀ نگرد و این فرمایش پیامبر با پیام کدام کدام گروه ب

ّ﴿) نمازگزاران ـ 1 ً  ا  ر ٓ و   م ا  ﴾ ا  و ا
ّ﴿) جویندگان علم ـ 2 ً  ا  ر ٓ و   م ا  ﴾ ا  و ا
ی﴿ ـ) نمازگزاران 3 ن    ن و ا   ﴾ا 
ن﴿ جویندگان علم ـ) 4 ن و ا  ی ا    ﴾ 
ایـن  » بردنـد.  ارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی مـی  مبناي سخن منکران معاد از روي علم نیست؛ وگرنه با علم مستمر، به کم« 70-

 قرآن تناسب دارد؟ شریفۀها از آیات  سخن به ترتیب با کدام قسمت
نَ ﴿) 1 ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا نَ ﴿ - ﴾اِن  َ َ ا   َ﴾   
2 (﴿ ٍ ِ  ِ  َ ِ ِ  ُ َ ُ ا﴿ - ﴾َو  َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾  
نَ ﴿) 3 َ َ ا  انُ ﴿ - ﴾َ  َ َ َ ا ِ َ َة  َ ِ ٓ    ﴾ا
4 (﴿ ُ ّ ا ِ ُ ا ِ ُ َ ﴿ - ﴾َو    ّ ِ ٌ ا ا ِ َ   ﴾ٌ َو 
-71 ها قرار داد؟ توان در کارکردهاي منفی کدام حوزه را می» استفاده ابزاري از زنان«و » استعمارپدیدة «
 ) عدل و قسط ـ خانواده4 زدگی   ) عدل و قسط ـ مصرف3 ) علم ـ خانواده  2 زدگی ) علم ـ مصرف1

هاي معمولی انجام  ها و ورزش که قمار در بازي ست و در صورتیچه چیز ا ﴾  ا و ا﴿ آیۀدلیل حرمت قمار در  72-
 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

...﴿آیۀ شریفۀ با توجه به  ء ا زوا و  و    ّ ّ ا -73 یک است؟ معلول کدام» ذلک ادنی ان یعرفن«، عبارت ﴾ ا
ذ) 1    2 ( ّ    ّ    
3 ( ّ ّ ) 4  و   ز و   

پذیري در محیط خانواده، اهدافی است که در کدام عبارات قرآنـی   فراهم شدن امکان رشد و بالندگی فرزندان و تجربه کردن مسئولیت 74-
 به ترتیب از آنها یاد شده است؟

1 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ ِ اَن  ِ ِ آ ً ﴿ـ  ﴾…َو  َ دًة َو َر َ َ  ُ َ َ  َ َ َ    ﴾َو 
2 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ْ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ ِ اَن  ِ ِ آ ونَ ﴿ـ  ﴾…َو  ُ َ  ُ  ِ ِ ا َ ِ ِ َن و  ِ ُ  ِ ِ ِ َ   ﴾اَ
3 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ  ُ ونَ ﴿ـ  ﴾…َو ا ُ َ  ُ  ِ ِ ا َ ِ ِ َن و  ِ ُ  ِ ِ ِ َ  ﴾اَ
4 (﴿ ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ  ُ ُ ﴿ـ   ﴾…َو ا َ َ  َ َ َ ً َو  َ دًة َو َر َ َ﴾ 

-75 اش ادامه دهد؟ یک از موارد زیر، شخص مسافر باید روزه بگیرد یا به روزه در کدام
 فرسخ باشد. 10رفت و برگشت او مجموعۀ فرسخ شرعی و  4) مسیر رفتنش بیش از 1
 تر از ده روز در جایی که سفر کرده است، بماند. ) بخواهد کم2
 ظالم در ظلم باشد و به این نیت عازم شده است. ) سفر او به قصد همکاري با یک3
 خواهد دو روز بماند، برسد. ) صبح حرکت کرده است و بعدازظهر به جایی که می4

ی﴿ ـ) نمازگزاران3 ن    ن و ا  ﴾ا 
ن﴿ جویندگان علم ـ) 4 ن و ا  ی ا    ﴾
بردنـدارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی مـی مبناي سخن منکران معاد از روي علم نیست؛ وگرنه با علم مستمر، به کم«

قرآن تناسب دارد؟شریفۀها از آیات سخن به ترتیب با کدام قسمت
1 (﴿َ ّ ُّ ّ ُ َ  ﴾ا﴿ ّّ َ ا ُ-﴿َ َ َ﴾ َ  َا
2 (﴿ٍ  ِ ِ  َ ِ  ِ ُ َ ُُ ا﴿-﴾َو   َ ّ ِ َ ا ِ  ﴾
3 (﴿َ َ َ﴾ َ ُاُن﴿-َا َ َ ا َ َ ِ َ َة  ةَ ِ ٓ  ﴾ٓا
4 (﴿ُُ ّ ا ِ ُ ا ِِ ُ   ُ َ﴿-﴾َو ّ َا ﴿ا و ٌ  ﴾      ِ و
ها قرار داد؟توان در کارکردهاي منفی کدام حوزهرا می» استفاده ابزاري از زنان«و »استعمارپدیدة «
) عدل و قسط ـ خانوا4زدگی   ) عدل و قسط ـ مصرف3) علم ـ خانواده  2زدگی ) علم ـ مصرف1

ا﴿آیۀدلیل حرمت قمار در  و هاي معمولیها و ورزشکه قمار در بازيست و در صورتیچه چیز ا﴾﴾﴾ا
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

...﴿﴿﴿آیۀ شریفۀ توجه به  ا ء و و ززووزووزوواوا ّّ ا ّ یک استمعلول کدام»«ذلک ادنی ان یعرفن«،﴾﴾، عبارت ﴾ا
ذ) 1  2 (ّ    ّ ّ  ّ
ّ) 4ّو   ز) 3 و  ّ

پذیري در محیط خانواده، اهدافی است که در کدام عباراتراهم شدن امکان رشد و بالندگی فرزندان و تجربه کردن مسئولیت
است؟ شده یاد آنها از ترتیب ه
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

There’s a good film on channel 3 tonight. I ……… it.76-
1) will watch 2) am going to watch 3) am watching  4) watch 

We had some ……… left from the breakfast meal, so I made ……… sandwiches for lunch.77-
1) bread - few 2) breads - few 3) bread - a few 4) breads - a few 
On our vacation, we went to a garden ……… had a huge pool.78-
1) that 2) who 3) whom 4) whose 
The journalist asked if he might ……… the interview in addition to taking notes.79-
1) care for 2) record 3) regard 4) donate 
A/An ……… teacher expects his students to perform at top levels, though this very rarely 80-
happens when the teacher himself doesn’t attend the class on time to ensure efficiency.
1) communicative 2) essential 3) demanding 4) former 

My old father looked at the picture and said: “Jack, my old friend, must be 70 if he’s still ……… .” 81-
1) alive 2) true  3) safe 4) free 

In our school, the students do ……… in the school laboratory twice a week.82-
1) experiment 2) medicine 3) translation 4) science 

English is the mother ……… of around 20 percent of the world's population. 83-
1) language 2) nation 3) tongue 4) native 

The kind nurses were looking ……… the sick people in the hospital.84-
1) for 2) up 3) after 4) out 
It’s a book that will be of ……… to a wide range of readers.85-
1) belief 2) interest 3) hint 4) percent 
You can ……… the meaning of a new word in a passage by considering the meaning of the 86-
words around. 
1) figure out 2) stick out 3) make up 4) turn up
All this will happen eventually, I believe, even if ……… hunger policy were not to change a bit.87-
1) global 2) kinetic 3) environmental 4) practical 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 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. 

Despite its name, the Caspian Sea can be called (88) ……… a lake or a sea. Prof. Michael 
Kukral refers to it as a lake, as do many scholars. It has historically been considered a sea 
because of its size and its saline water, but it embodies many characteristics of lakes.(89) 
……… of the confusion that exists is because there are no internationally agreed - upon (90) 
……… for seas or lakes. Seas are often connected to the ocean or another sea via salt water, 
but the Caspian Sea is not linked to any other body of water.(91) ..…… land, according to 
the National Oceanic and Atmospheric Administration; however, the Caspian Sea has land 
all around it. Seas are typically salt water. While the Caspian Sea is not fresh water, its salty 
water is diluted by the inflow of fresh water, (92) ..…… in the north.

88-
1) none 2) neither 3) either 4) all 

89-
1) many 2) a few 3) much 4) lot of 

90-
1) exclamation 2) definition 3) recommendation 4) combination 

91-
1) Seas are usually partially surrounding by 2) Seas usually partially surround 
3) Seas are usually partially surrounded by 4) Seas usually partially surrounded with 

92-
1) unexpectedly 2) systematically 3) accidentally 4) especially 

happens when the teacher himself doesn’t attend the class on time to ensure efficiency.
1) communicative 2) essential 3) demanding 4) former 

My old father looked at the picture and said: “Jack, my old friend, must be 70 if he’s still ……
1) alive 2) true  3) safe 4) free 
n our school, the students do ……… in the school laboratory twice a week.
1) experiment 2) medicine 3) translation 4) science 

English is the mother ……… of around 20 percent of the world's population. 
1) language 2) nation 3) tongue 4) native 

The kind nurses were looking ……… the sick people in the hospital.
1) for 2) up 3) after 4) out 
It’s a book that will be of ……… to a wide range of readers.
1) belief 2) interest 3) hint 4) percent 
You can ……… the meaning of a new word in a passage by considering the meaning o
words around.
1) figure out 2) stick out 3) make up 4) turn up
All this will happen eventually, I believe, even if ……… hunger policy were not to change
1) global 2) kinetic 3) environmental 4) practical 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 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. 

Despite its name, the Caspian Sea can be called (88) ……… a lake or a sea. Prof. Mic
Kukral refers to it as a lake, as do many scholars. It has historically been considered 
ecause of its size and its saline water, but it embodies many characteristics of lakes

……… of the confusion that exists is because there are no internationally agreed - upon
f l k S f d h h i l
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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: 
Lion rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their 
physical features that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies 
of some animals, even scientists have trouble telling them apart. Male lions weigh between 
150 and 250 kg (330 and 550 Ib) and stand about 123 cm (about 48 in) tall at the shoulder. 
They measure up to 250 cm (98 in) in length, not including the tail, which measures an 
additional 90 to 105 cm (35 to 41 in). Female lions are smaller, weighing between 120 and 
182 kg (265 and 400 Ib). They stand about 107 cm (about 42 in) tall and measure less than 
175 cm (less than 69 in) in length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the 
tail is darker. Only male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows 
darker and fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which helps 
them hide from dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow up, 
sometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 
What does paragraph 1 mainly discuss? 93-
1) physical features of lions  2) Difference in length between lions 
3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about lions 
A male lion is ……… long (including its tail)94-
1) more than 3 meters  2) less than 3 meters 
3) two and a half meters 4) one meter and twenty-three centimeters 
According to the passage, we cannot normally find ……… .95-
1) a lion with a one-meter-long tail 2) a male lion that is less than 123 cm tall at the shoulder
3) a female lion that is less than 100 kg 4) a female lion smaller in size than a male one 
We can find the meaning of which word in the passage? 96-
1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot 
Passage 2: 
Child labor is an international concern across the world nowadays, since many countries, 
whether developed or underdeveloped, European or African, rich or poor, have been 
experiencing the unending sad story of child laborers working in dangerous conditions and 
suffering from various diseases while struggling to make just enough money needed for their 
survival. Although child labor usually drew attention to some poor nations in Africa and 
Asia in the past, a new report by United Nations shows that thousands of children are 
employed in Italy in leather industry, and very young girls are employed in domestic 
services and clothing industry in Portugal. More than 30 percent of these children are 
employed illegally and most are working in dangerous positions and inhuman conditions. 

One of the legal procedures for preventing child labor is passing relevant acts that either 
stop or keep under control the illegal employment of children. As it is called in most 
countries, the Child Labor Act is related to the employment of children up to 14 years of age. 
But unfortunately most of industries and businesses give the age of the child laborers higher 
than the actual one through the statements of their protectors or the fake documents. This is 
because the parents or protectors do not want the removal of their underage children from
their employment because of their poverty, low income and ever increasing cost of living 

The author of the text seems to have a tone of ……… .97-
1) indifference and neutrality 2) kindness and sorrow 
3) love and passion  4) hope and optimism 
According to the passage, it can be understood that ……… .98-
1) child labor has become limited to Africa and Asia recently 
2) only poor countries have this problem 
3) child labor is not a problem limited to certain countries any more 
4) those children who are ill are the only child laborers 
According to the passage, it can be understood that Child Labor Act protects ……… .99-
1) children up to a certain age 2) children, teenagers and adults 
3) only girls at the age of 14 4) only boys at the age of 14 
The word “one” in line 5, paragraph 2, refers to ……… .100-
1) act 2) age 3) procedure 4) employment 

y g , g , g
darker and fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which h
hem hide from dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow
ometimes remaining on the legs and belly until the lion grows fully. 
What does paragraph 1 mainly discuss?
1) physical features of lions  2) Difference in length between lions
3) Why male and female lions are different 4) What makes scientists confused about l
A male lion is ……… long (including its tail)
1) more than 3 meters  2) less than 3 meters
3) two and a half meters 4) one meter and twenty-three centimeters
According to the passage, we cannot normally find ……… .
1) a lion with a one-meter-long tail 2) a male lion that is less than 123 cm tall at the should
3) a female lion that is less than 100 kg 4) a female lion smaller in size than a male
We can find the meaning of which word in the passage? 
1) cub 2) shoulder 3) mane 4) spot
Passage 2: 
Child labor is an international concern across the world nowadays, since many coun
whether developed or underdeveloped, European or African, rich or poor, have
xperiencing the unending sad story of child laborers working in dangerous conditions
uffering from various diseases while struggling to make just enough money needed for 
urvival. Although child labor usually drew attention to some poor nations in Africa

Asia in the past, a new report by United Nations shows that thousands of children
mployed in Italy in leather industry, and very young girls are employed in dom
ervices and clothing industry in Portugal. More than 30 percent of these children
mployed illegally and most are working in dangerous positions and inhuman conditions

One of the legal procedures for preventing child labor is passing relevant acts that e
top or keep under control the illegal employment of children. As it is called in 
ountries, the Child Labor Act is related to the employment of children up to 14 years of

But unfortunately most of industries and businesses give the age of the child laborers h
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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 15 120 101 20 شناسی زمین 1
 دقیقه 47 150 121 30 ریاضی 2
 دقیقه 36 200 151 50 شناسی زیست 3
 دقیقه 37 230 201 30 فیزیک 4
 دقیقه 35 265 231 35 شیمی 5
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2صفحه  شناسی زمین
 101 در نظریه کدام دانشمند مطرح شده است؟» ظاهري است حرکت روزانه خورشید در آسمان«عبارت-

 ) گالیله4 ) بطلمیوس3 ) کوپرنیک2 ) کپلر1
-102 ؟ا انقراض دایناسورها رخ داده استهمزمان ب میلیون سال قبل و 65زیستی حدود  کدام رویداد

 ) پیدایش نخستین گیاهان آوند دار2   خزندگان پیدایش نخستین )1
 ) پیدایش نخستین گیاهان گلدار4 ) پیدایش نخستین دوزیستان3

-103 باشد. می .........و ......... پیدایش نخستین خزندگان مربوط به 
 دوران کربونیفر ـ) ائون پالئوزوئیک 2 دوره کرتاسه ـدوران پالئوزوئیک  )1
 دوران ژوراسیک ـ) ائون مزوزوئیک 4 دوره کربونیفر ـ) دوران پالئوزوئیک 3

-104 ؟باشد نمیکدامیک از موارد زیر صحیح 
 باشد. ) نام دیگر فیروزه تورکوایز می2 آید. هاي دریایی کم عمق به وجود می ) نفت خام در محیط1
 گردد. ) لیگنیت از آنتراسیت حاصل می4 هاي شیل و گچ نفوذ ناپذیر هستند. ) الیه3

-105 شود؟ هاي زیر درصد نسبی بیشتري از پوسته زمین را شامل می از سیلیکاتکدامیک 
 ها ) آمفیبول4 ها ) پیروکسن3 فلدسپار پالژیوکالز )2 ) فلدسپار پتاسیم1

CuFeS2 106 باشد؟ هاي زیر می یک از کانی ترکیب کدام-
 ) کالکوپیریت4 ) بیوتیت 3 )پیریت2 ) هماتیت1

-107 ماند؟ روز باقی می 90رادیواکتیوي با نیمه عمر مادة روز چه کسري از  360پس از 

1 (1
2 2 (1

16   3 (1
4   4 (1

8   
-108 ؟باشد نمییک از موارد زیر صحیح  کدام

آید. عمیق دریایی به وجود می) نفت خام در محیط 1
) نام دیگر الیوین زبرجد است.2
3 (/99 درصد نفت تولید شده در تاریخ زمین از بین رفته است. 9
 .یابد تغذیه افزایش میمنطقۀ یرزمینی با افزایش فاصله از هاي ز ) امالح آب4

-109 ؟است ت سنگ قیمتی یاقوت صحیح آمدهدر کدام گزینه مشخصا
 ) اکسید آلومینیم با رنگ قرمز و سختی باال1
 ) سیلیکات بریل با رنگ سبز و شکل چند وجهی 2
 هاي قرمز، زرد، نارنجی ) نوعی سیلیکات به رنگ3
 آید ترین کانی که در گوشته تحت فشار باال به وجود می ) سخت4

-110 مورفولوژي یعنی شناخت: 
 مواردهمۀ ) 4 ) پستی و بلندي3 ها ) پایداري دامنه2 ها ) استحکام سنگ1

-111 شکند را ......... گویند. تواند تحمل کند و بدون آن می حداکثر تنشی که سنگ می
 ) هیچکدام4 ) متراکم شدن سنگ3 ) مقاومت سنگ2 ) تنش برشی1

-112 ؟ندارندهاي زیر استحکام الزم براي ساخت سد را  یک از سنگ کدام
 س) هورنفل4 ) گابرو3 ) کوارتزیت2 ) شیل1

-113 هاي زیر از پایداري کمتري برخوردار است؟ یک از تونل کدام
1 (A   
2 (B 
3 (C 
4 (D 
 
 

A B C D

نیزترآ هاچ
 هاچ

شود؟هاي زیر درصد نسبی بیشتري از پوسته زمین را شامل میاز سیلیکاتکدامیک 
  ها ) آمفیبول4  ها ) پیروکسن3 فلدسپار پالژیوکالز)2) فلدسپار پتاسیم1

CuFeS2باشد؟هاي زیر مییک از کانیترکیب کدام
) کالکوپیریت4) بیوتیت3)پیریت2) هماتیت1

ماند؟روز باقی می90رادیواکتیوي با نیمه عمر مادة روز چه کسري از 360س از 

1 (1
22 (1

16 3 (1
4 4 (1

8 
؟باشدنمییک از موارد زیر صحیح کدام

آید. عمیق دریایی به وجود می) نفت خام در محیط 1
) نام دیگر الیوین زبرجد است.2
3 (/99 درصد نفت تولید شده در تاریخ زمین از بین رفته است.//9
.یابد تغذیه افزایش میمنطقۀیرزمینی با افزایش فاصله از هاي ز ) امالح آب4

؟استت سنگ قیمتی یاقوت صحیح آمدهدر کدام گزینه مشخصا
) اکسید آلومینیم با رنگ قرمز و سختی باال1
) سیلیکات بریل با رنگ سبز و شکل چند وجهی 2
هاي قرمز، زرد، نارنجی) نوعی سیلیکات به رنگ3
آید ترین کانی که در گوشته تحت فشار باال به وجود می ) سخت4

مورفولوژي یعنی شناخت: 
مواردهمۀ) 4) پستی و بلندي3ها ) پایداري دامنه2ها) استحکام سنگ1

شکند را ......... گویند.تواند تحمل کند و بدون آن میحداکثر تنشی که سنگ می
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3صفحه  شناسی زمین
-114 باشد؟ زمین بیشتر از سایرین میپوستۀ یک از عناصر زیر در  غلظت کدام

 ) منگنز4 ) فسفر3 ) آهن2 ) مس1
-115 ؟باشد نمیهاي زیر صحیح  یک از گزینه کدام

 شود.   ) کادمیوم باعث نارسایی کلیه می2 شود.  ) آرسنیک باعث سرطان پوست می1
 ) بیماري ایتاي ایتاي حاصل مسمومیت جیوه است.4 شود.  ایتاي ایتاي باعث نرمی استخوان می  ) بیماري3

-116 دهد؟   شکل زیر طرز حرکت کدام موج را نشان می
1 (R 
2 (L 
3 (P 
4 (S 
 

کنـد. کـانون ایـن     ثبت می Pدقیقه پس از امواج  2دقیقه و درست  14و  5حاصل از یک زلزله را در ساعت  Sنگاري امواج  دستگاه لرزه 117-
 زلزله چند کیلومتري این دستگاه قرار دارد؟

   499تا  200) 1
 999تا  500) 2
 1500تا  1000) 3
 10800تا  10000) 4
 
 
 
 
 
 

-118 دهد. با توجه به راهنماي شکل نوع چین کدام است؟  رو یک چین را نشان می شکل روبه
 ) تاقدیس1
 ) ناودیس2
 شیب ) تک3
 کدام   ) هیچ4

-119 سنگ وجود دارد؟ هاي زغال هاي زیر رگه یک از پهنه در کدام
 ) البرز4 داغ ) کپه3 ) ایران مرکزي2 ) سنندج ـ سیرجان1

-120 هاي زیر در راستاي شمالی جنوبی نیست؟ یک از گسل کدام
 ) کازرون4 ) نایبند3 مشا) 2 ) آستارا1

  

 
 

26
24
2220
18
16
14
12
10
8
6
4
2

S جوم
S

S
P جوم

P

P

یحطس جوم

هلزلز زکرم زا هلصاف

) ×1000( رتمولیک

1 3 6 10

)هقیقد( نامز

نیمرپ
سایرت
کیساروژ
نسوئا

کنـد. کـانوثبت میPدقیقه پس از امواج 2دقیقه و درست 14و 5حاصل از یک زلزله را در ساعت Sنگاري امواج دستگاه لرزه
زلزله چند کیلومتري این دستگاه قرار دارد؟

 499تا 200) 1
999تا 500) 2
1500تا  1000) 3
10800تا 10000) 4

دهد. با توجه به راهنماي شکل نوع چین کدام است؟ رو یک چین را نشان میشکل روبه
) تاقدیس1
) ناودیس2
شیب ) تک3
کدام   ) هیچ4

سنگ وجود دارد؟هاي زغالهاي زیر رگهیک از پهنهدر کدام
) البرز4داغ ) کپه3) ایران مرکزي2) سنندج ـ سیرجان1

26
24
2220
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Sوجوم
S

S
Pجوم

P

P

یحطس جوم

هلزلز زکرم زا هلصاف

) ×1000(رتمولیک

1 3 6 10

)هقیقد( نامز

نیمرپ
سایرت
کیساروژ
نسوئا
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-121 کدام گزینه درست است؟
1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

-122 کدام است؟ ABخط  در شکل زیر طول پاره
1 (3 
2 (4 
3( 2 3   

4( 4 3
3 

xاگر  x x4 4 3 -123 کدام است؟ x، آنگاه 25
1( 115 5 2( 1125 5 3( 115 5 4( 1125 5 

x)به ازاي چند عدد طبیعی عبارت  )( x)p x
4 9

2 -124 مثبت است؟ 8

 شمار ) بی4 6) 3 4) 2 5) 1

fاگر  ( ,m ),( , ) ,(m , ) ,( , )22 9 5 6 2 6 2 -125 کدام است؟  mتابع باشد،  0

 کدام ) هیچ4  3) فقط 3 3) فقط 2   3) 1
-126 توان نوشت؟ بدون تکرار ارقام می 3000تر از  چند عدد چهار رقمی زوج بزرگ 9، 7، 4، 2، 1، 0با ارقام 

1 (72 2 (96 3 (108 4 (54 
هاي قرمز  کنیم. احتمال اینکه تعداد مهره مهره به تصادف از درون کیسه خارج می 4سبز قرار دارد. مهرة  4قرمز و   مهرة 5اي  در کیسه 127-
 هاي خارج شده بیشتر باشد چقدر است؟  در مهره

1 (5
14   2 (3

7   3 (19
63   4 (20

63   
)Aاگر نقاط  , )01 ،B( , )2 )Cو  3 , )3 -128 مختصات سه رأس یک مثلث باشند، کدام رابطه صحیح است؟ 1

1 (AB BC AC2 2 2  2 (AB BC AC2 2 
3 (AB BC AC2 2 2  4 (AB BC AC2 2 

axاگر خط  y b6 سهمی ،y x x2 4 چند  bاین دو نقطه از رأس سهمی با هم برابر باشد،  فاصلۀ را در دو نقطه قطع کند و 1 129-
 تواند داشته باشد؟ مقدار صحیح منفی می

1 (16 2 (17 3 (18 4 (19 
x، معادالت aبه ازاي کدام مقدار  x2 2 1 xو  0 x x

a a a
1 2 4
3 1 -130 مشترك هستند؟ ریشۀداراي  1

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

A

BC

D
2

30
30

pه ازاي چند عدد طبیعی عبارت  2 8x مثبت است؟

شمار ) بی64) 43) 52) 1

fگر  ( ,m ),( , ) ,(m , ) ,( , )2( ,m ),( , ) ,(m , ) ,( , )( ,m ( کدام است؟ mتابع باشد، (

کدام ) هیچ34) فقط 33) فقط 2 3) 1
توان نوشت؟بدون تکرار ارقام می3000تر از چند عدد چهار رقمی زوج بزرگ9، 7، 4، 2، 1، 0ا ارقام 

1 (722 (963 (1084 (54
هاکنیم. احتمال اینکه تعداد مهرهمهره به تصادف از درون کیسه خارج می4سبز قرار دارد. مهرة 4قرمز و مهرة5اي در کیسه
هاي خارج شده بیشتر باشد چقدر است؟ در مهره

1 (5
14 2 (3

7 3 (19
63 4 (20

63 
)Aگر نقاط  , ),, ،B( , )Cو ,,( , مختصات سه رأس یک مثلث باشند، کدام رابطه صحیح است؟,,(

1 (AB BC ACBCBC2 2 2BC ACBC2 (AB BC ACBCBC2 2BCBC

3 (AB BC ACBCBC2 2 2BC ACBCBC4 (AB BC ACBCBC2 2BCBCBC

axگر خط  y b سهمی ،y x x2 4 1xاین دو نقطه از رأس سهمی با هم برابر باشد،فاصلۀ را در دو نقطه قطع کند و
تواند داشته باشد؟مقدار صحیح منفی می

1 (162 (173 (184 (19
x2، معادالت aه ازاي کدام مقدار  2 1 0x وx

a
1 2 4x xx
3 1 1a aa مشترك هستند؟ریشۀداراي

1 (82 (93 (104 (11
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-131 قائمـۀ زاویۀ الزاویه که طول اضالع  است. این مثلث با کدام مثلث قائم 12و طول ارتفاع وارد بر وتر  25اي، طول وتر  الزاویه در مثلث قائم
 آنها داده شده متشابه است؟

 15و  12) 4 20و  12) 3 12و  12) 2 12و  16) 1
-132 کدام گزینه، مثال نقض دارد؟

 الساقین است. االضالع، متساوي ) هر مثلث متساوي2  ) هر مربع، یک لوزي است.1
 آن است.همرسی نیمسازهاي داخلی هر مثلث، داخل  نقطۀ) 4 نهشت هستند. ) دو مثلث هم مساحت، هم3

BDاست. اگر  A زاویۀنیمساز  ADدر شکل مقابل،  ABو  15 AC -133 کدام است؟ DCخط  باشد، طول پاره 12
1 (6 
2 (7 
3 (8 
4 (9 

fبرخورد تابع نقطۀ (x) ax )fدارد.2اي برابر وارون آن تا مبدأ مختصات فاصلهو 3 aچقدر است؟ (2( 0( 134-
1 (5 2 (4 3 (1 4 (3 

اول آن با شیشه تماس نـدارد.   cm14است که  cm34اي به طول  کن ماشینی براي تمیز کردن شیشه داراي تیغه پاك مطابق شکل برف 135-
 کند؟ مترمربع پاك می ماشین را برحسب سانتی شیشۀبچرخد، تقریباً چه مساحتی از  135 اندازةکن در هر حرکت به  پاك اگر این برف

1 (1000 
2( 1240 
3 (1200 
4 (1130 

logاگر  a2  وlog b3  باشد، حاصلlog2524 136 کدام است؟-

1 (a b
a b

   2 (b a
b

3
2 2   3 (a b

a
3
2 2 4 (a b

a
3

2   

logمعادلۀ از  x logx2 233 logحاصل  ،162 (x )5 -137 کدام است؟ 9
1 (1 2 (1   3 (2 4 (2   

f(x)اگر تابع  (x a)[x ]2 xدر  1 -138 کدام است؟  aحد داشته باشد، مقدار  3
1 (9- 2 (3 3 (9 4 (3- 

ضابطۀ تابع با 
x | x | | x |f(x) | x |
[x] | x |

2 6 22
4 2

-139  از نظر پیوستگی چگونه است؟ -2و  2به ترتیب در نقاط  

 ) ناپیوسته ـ ناپیوسته4 ) ناپیوسته ـ پیوسته 3 ) پیوسته ـ ناپیوسته 2 ) پیوسته ـ پیوسته 1

A

B C
D

34
14

135

fبرخورد تابعقطۀ (x) ax )fدارد.2اي برابر وارون آن تا مبدأ مختصات فاصلهو 3 aچقدر است؟ ((( 0(
1 (52 (43 (14 (3

اول آن با شیشه تماسcm14است که cm34اي به طول کن ماشینی براي تمیز کردن شیشه داراي تیغهپاكمطابق شکل برف
مترمربع پاك میماشین را برحسب سانتیشیشۀبچرخد، تقریباً چه مساحتی از 135اندازةکن در هر حرکت به پاكگر این برف

1 (1000
2( 1240
3 (1200
4 (1130

logگر  a وlog b  باشد، حاصلlog2524 کدام است؟

1(a b
a b

 2(b a
b

3
2 2 3(a b

a
3
2 24(a b

a
3

2 

logمعادلۀ ز  x logx2 2x logx logx 33 logحاصل  ،162 (x )5gg کدام است؟ ((
1(12(1 3(24(2 

f(x)گر تابع  (x a)[x xدر  2[ کدام است؟ aحد داشته باشد، مقدار 3
1 (9-2 (33 (94 (3-

ضابطۀ ابع با 
x | x | | x |f(x) | x |
[x] | x |

2 6 22
2| x |

از نظر پیوستگی چگونه است؟-2و 2به ترتیب در نقاط 

) ناپیوسته ـ ناپیوسته4) ناپیوسته ـ پیوسته 3) پیوسته ـ ناپیوسته 2) پیوسته ـ پیوسته 1

34
14

1353
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-140 باشد؟  %90بیش از » رو« یک سکه را حداقل چند بار پرتاب کنیم تا احتمال آمدن حداقل یک
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6  

تـر از چـارك سـوم را     تر از چارك اول و بزرگ هاي کوچک مفروض هستند. اگر داده 1، 3، 4، 5، 8، 11، 12، 13، 17، 19، 22، 28هاي  داده 141-
 شود؟ تغییرات چقدر کمتر می دامنۀحذف کنیم، 

1 (12 2 (27 3 (15 4 (14 
fنمودار مربوط به توابع  (x) ،f ( x)2  وxf ( -142 ایم، کدام گزینه صحیح است؟ را رسم کرده 2(

1( y f ( x)1 2 

2( xy f( )2 2 

3 (y f ( x)3 2 
4( y f (x)1 
 
-143 ؟نمودار مقابل مربوط به کدام تابع است 

1( y sin x 1 
2 (y cos x2 
3( y cos x1 
4 (y cos x2 1 

xاگر  xf(x)
x x

2
3

4
5

 ،f ( -144 کدام است؟ 1(

1 (5
4 2 (5

2 3 (5
16 4 (5

8 

axاگر تابع  xf(x)
bx x x

2
3

2 1
1

xدر   bپذیر باشد، مقدار  مشتق 1 a 145 کدام است؟-

1 (11 2 (13 3 (12 4 (14
f(x)تابع  x x x2 146 ؟در کدام فاصله نزولی است-

1 ([ , ]01 2 ([ , ]10 2 3 ([ , ]90 16 4 ([ , ]30 4 
aاگر   b2 -147 کدام است ؟ abباشد، حداکثر مقدار عبارت  10

1( 5 2 (5/12 3 (25 4 (100
9    

y1y2y3
1-

1
2
3
4
y

x1-2-3-4-5-6-7-8- 1

1
3
y

x

4( y ( )1

؟نمودار مقابل مربوط به کدام تابع است
1( y sin xsin x 1
2 (y cos x2
3( y cos x1
4 (y cos x2 1cos xcos x

xگر  xf(x)
x x

2
3

4
5

،f ( )fff کدام است؟ (

1 (5
42 (5

23 (5
164 (5

8

axf(x)گر تابع 
bx x x

2
3

2 1x
1

xدر  bپذیر باشد، مقدار مشتق 1 a کدام است؟

1 (112 (133 (124 (14
f(x)ابع  x x x2؟در کدام فاصله نزولی است

1 ([ , ],, ]2 ([ , ]1
23 ([ , ]9

164 ([ , ]3
4

aاگر  b2 10b باشد، حداکثر مقدار عبارتabکدام است ؟

1(52 (5/123 (254 (100
9 

y1yy2y3
11-1222334456778 1

1
3
y

x
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دهیم. نسبت مساحت کره به مساحت مقطع حاصل کـدام   است قطع می K  فاصلۀاي که از مرکز کره به  را با صفحه k3یک کره به شعاع  148-
 است؟

1 (4 2 (/4 5   3 (5 4 (16
3   

-149 ؟باشد نمیدایره  معادلۀهاي زیر  یک از گزینه کدام

1 (x y x y2 2 2 6 1 0 2 (x y x y2 2 2 0 

3 (x y x y2 22 2 3 4 2 0 4 (x y x y2 2 2 8 17 0 
جامعه سوم زنان بیمه دارند. اگر فردي را به تصادف از این  دانیم نیمی از مردان و یک دهند. می اي را مردان تشکیل می درصد جامعه 36 150-

 انتخاب کنیم، تقریباً با چه احتمالی بیمه دارد؟
1( /0 32  2 (/0 39 3 (/0 43 4 (/0 47 
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-151 گیري ......... و ......... مناسب است. هاي (الف) و (ب) جهت آزمایش اندازه به ترتیب طرح

 پروردهشیرة اي ـ محل آوند آبکش و جهت جریان  ) فشار ریشه1
 پروردهشیرة ) مکش تعرق ـ تعیین سرعت و ترکیب 2
 پروردهشیرة اي ـ تعیین سرعت و ترکیب  ) فشار ریشه3
 پروردهشیرة ) مکش تعرقی ـ محل آوند آبکش و جهت جریان 4
 

-152 فرایند ........ جهت انتقال مواد .........
  کند. تفاده نمیانتشار و همانند گذرندگی ـ از انرژي زیستی اس برخالفانتقال فعال، ) 1
  کند. بري و همانند انتشار تسهیل شده ـ از انرژي زیستی استفاده می گذرندگی ـ همانند درون) 2
  کند. رانی و همانند آندوسیتوز ـ از انرژي زیستی استفاده نمی ، برخالف برونشده لیتسهانتشار ) 3
 کند. زیستی استفاده میرانی، همانند انتقال فعال و برخالف اسمز ـ از انرژي  برون) 4

-153 کند؟   چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می
 »سان، .........میانی چشم انالیۀ بخشی از  «

 صورت شفاف و برجسته در آمده است. * به

 دهد. محرك، تغییر وضعیت می  * در پاسخ به

 شود. یه میذعدسی تغ ي* توسط مایع شفاف جلو

 ها در تماس است. هاي نوري و نورون گیرندهداراي الیۀ * با 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
-154 ترند؟  طور معمول، کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیک به
) زیر نهنج و بطن چهار2  ) رابطه سه گوش و بطن سه 1
 فیز هاي چهارگانه و اپی ) برجستگی4  اي و مغز میانی   ) رابطه پینه3

-155 کند؟ یم لیتکم یا به درستر ریکدام عبارت جمله ز
 .........» یستیز يهارزویکاتال«
 بخشند. یبدن جانداران سرعت م یستیز يها واکنش ۀهمبه  )1
 .هستندثر ؤماده خاص م شیپ کی يفقط رو) 2
 شوند. یم دیخود، تول ةسازند يها میآنز تیفعال یدر پ گیهم) 3
 شوند. یبدن جاندار م يها اختهی يهمواره موجب حفظ بقا )4

-156 قطعًا ......... IIاینترفرون  ......... I اینترفرون
 شود. آلوده به ویروس ترشح می یاختۀاز ـ  همانند) 1
 شود.  ترشح می Tطبیعی و لنفوسیت  کشندةهاي  برخالف ـ از یاخته )2
 هاي عمومی اما سریع نقش دارد. در واکنش) همانند ـ 3
 هاي سرطانی دارد. یاختهنقش مهمی در مبارزه علیه ) برخالف ـ 4

-157 کند؟ کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می
 .........»قطعاً   .........در هر مرحله از ترجمه که «
   جا می شود. ) پیوند پپتیدي تشکیل شود ـ رناتن به اندازه سه نوکلئوتید جابه1
 شود. وارد می Pپپتید به جایگاه  شود ـ رناي ناقل متصل به پلی می جا ) رناتن جابه2
 رناتن توسط رناي ناقل اشغال شده باشد ـ مرحله آغاز است.  P) فقط جایگاه 3
 ) رمزه با پادرمزه پیوند هیدروژنی تشکیل دهد ـ مرحله طویل شدن است.4

-158 ها ......... درصد گردیزه 20به طور معمول در انسان حدود 
 تر باشد. س هنله در بخش مرکزي کوتاهشود قو ) از نوعی هستند که سبب می1
 ) تقریباً به طور کامل در بخش قشري قرار دارند.2
 آنها تا اعماق بخش مرکزي نفوذ کرده است.هنلۀ ) بخش بزرگی از قوس 3
 تري دارند. ) در عمل تراوش نقش مهم4

بفلا

کند؟  چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می
»ننسان، .........میانی چشم انالیۀ بخشی از  «

صورت شفاف و برجسته در آمده است. * به
دهد. محرك، تغییر وضعیت می * در پاسخ به

شود. یه میذعدسی تغ ي* توسط مایع شفاف جلو
ها در تماس است.هاي نوري و نورون گیرندهداراي الیۀ * با 

1 (12 (23 (34 (4
ترند؟ طور معمول، کدام دو بخش مغز گوسفند به یکدیگر نزدیکه
) زیر نهنج و بطن چهار2) رابطه سه گوش و بطن سه 1
فیز هاي چهارگانه و اپی ) برجستگی4اي و مغز میانی   ) رابطه پینه3

کند؟ممیمییلممیتکمتتیا به درسترییریکدام عبارت جمله ز
.........»تت یییستیز يهارییزویکاتال«
بخشند. یبدن جانداران سرعت متتیییستیز ي ها واکنش ممۀهمبه )1 مم
.هستندثر ؤماده خاص م شیپ کی يفقط رو)2
شوند. یم دیخود، تول ةسازنديها میآنز تیفعال یدر پ ممگیهم) 3
شوند. یبدن جاندار م يهااختهی يهمواره موجب حفظ بقا )4

قطعًا .........IIاینترفرون .........Iینترفرون
شود. آلوده به ویروس ترشح مییاختۀاز   ـ  همانند) 1
شود. ترشح میTطبیعی و لنفوسیت کشندةهاي برخالف ـ از یاخته )2
هاي عمومی اما سریع نقش دارد. در واکنش) همانند ـ3
هاي سرطانی دارد.یاختهنقش مهمی در مبارزه علیه ) برخالف ـ4
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-159 .........صماخ انسان  ةپرد .........صماخ جیرجیرك  ةپرد
 کند. امواج صوتی را به پیام صوتی تبدیل می) همانند ـ مستقیماً 1
 هاي مکانیکی منتقل کند.   تواند امواج صوتی را مستقیم به گیرنده ) برخالف ـ می2
 ) برخالف ـ به تعداد بیشتري در جانور وجود دارد. 3
 شود. ) همانند ـ از طریق عبور هوا مرتعش می4
-160 هم تفاوت داشته باشند. با .........از نظر  توانند ینمها  يا هسته شیدر پ یتن اصل ها و فام سکید
 هیدروژنیپیوندهاي) تعداد2  ها ژن) نوع1
 ) قطر مولکول4 استر فسفوديپیوندهاي) تعداد3

-161 ......... کند، قطعاً ها در کنار یکدیگر کمک می پیوندي که به باهم ماندن استخواندر اسکلت بدن انسان هر ساختاري با بافت 
 بافت غضروفی اتصال دارد.) با 1
 مایعی مفصلی در تماس است. سازندة) در زیر خود با غشاي 2
 حس وضعیت است.  گیرندة) داراي 3
 هاي کشسان و کالژن است. ) داراي انواعی از پروتئین4

-162 است؟ ي شدهگذار نامدهنده لوله گوارش کرم خاکی) کدام شماره اشتباه  ي تشکیلها بخشدر تصویر مقابل (مربوط به 
1 (3  
2 (4  
3 (5  
4 (6 
 

-163 چند مورد در ارتباط با تبدیل ماده به انرژي در بدن انسان درست است؟
 شود. هاي آزاد در راکیزه می الف) کربن مونواکسید همانند آنتوسیانین سبب افزایش رادیکال

 یابد. هاي آزاد افزایش می ل تشکیل رادیکالراکیزه، احتمابسترة ها در  ب) با کاهش پروتون
 هاي آزاد شود. تواند سبب تجمع رادیکال معنا برخالف جهش خاموش در ژنوم سیتوپالسمی می ج) جهش بی

 شود. ساز میATPطور غیرمستقیم سبب مهار فعالیت پروتئین  سمی است که بهمادة د) سیانید 
 ) صفر4 2) 3 1) 2 3) 1

-164 است؟ نادرست هاي تشخیص و درمان سرطان با روشکدام مورد در ارتباط 
 ) در پی انجام شیمی درمانی ممکن است فرد در انعقاد خون دچار مشکل شود.1
 گیرند. هاي توموري به طور مستقیم تحت تابش پرتوها قرار می درمانی یاخته  ) در روش پرتو2
 رمان سرطان است.هاي رایج د ) روش پرتو درمانی همانند روش شیمی درمانی از روش3
 شود. هاي بدن می یاختههمۀ ) در روش شیمی درمانی داروها باعث سرکوب تقسیم 4
-165 . افتی خواهد شیافزا ......... ،دیروئیت غدةافزایش فعالیت  به مبتال و بالغ فرد کی در
 هاورس ۀساماناز  میکلس برداشت زانیم) 2 قرمز هاي چهیگو در A میکوآنز لیاست دیتول) 1
 ها نورون در دیاس کیالکت دیتول زانیم) 4 قرمز هاي چهیگو وندر میآنز ینوع تیفعال) 3

-166 کدام عبارت زیر درست است؟
 یابد. ) هر نفرون از بخش قشري کلیه شروع شده و در بخش مرکزي خاتمه می1
 کننده ادرار است. جمعهاي پیچ خورده دور و نزدیک و مجراي  ) هر نفرون شامل کپسول بومن، لوله هنله، لوله2
 هاي بومن کمتر است. کننده ادرار از کپسول هاي جمع ) در هر کلیه تعداد لوله3
 شود. هاي پیچ خورده نزدیک در بخش مرکزي هم دیده می هاي پیچ خورده دور برخالف لوله ) لوله4

-167 چند مورد درست است؟  ،پس از برخورد با جسم داغدست انسان  با در نظر گرفتن فرایند انعکاس عقب کشیدن
 شود.   تحریک می ،کننده در این انعکاس شرکت * هر نورون رابط

 شکمی عصب نخاعی، نورونی که تحریک شده مربوط به بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی است.ریشۀ * در 
 شکمی عصب نخاعی، نورونی که مهار شده مربوط به بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی است.ریشۀ * در 

 شوند. هاي دوسر بازو برخالف سه سربازو کوتاه می هاي ماهیچه طول یاخته* 
1 (1   2 (2   3 (3 4 (4 

1
2ناهد

3قلح
يرم

4
5هدعم

نادگنس

6
هدور

حس وضعیت است. گیرندة) داراي3
هاي کشسان و کالژن است.) داراي انواعی از پروتئین4

است؟ي شدهگذارنامدهنده لوله گوارش کرم خاکی) کدام شماره اشتباه ي تشکیلهابخشدر تصویر مقابل (مربوط به 
1 (3
2 (4
3 (5
4 (6

چند مورد در ارتباط با تبدیل ماده به انرژي در بدن انسان درست است؟
شود. هاي آزاد در راکیزه میلف) کربن مونواکسید همانند آنتوسیانین سبب افزایش رادیکال

یابد. هاي آزاد افزایش میل تشکیل رادیکالراکیزه، احتمابسترة ها در ب) با کاهش پروتون
هاي آزاد شود.تواند سبب تجمع رادیکالمعنا برخالف جهش خاموش در ژنوم سیتوپالسمی میج) جهش بی

شود.ساز میATPطور غیرمستقیم سبب مهار فعالیت پروتئین سمی است که بهمادة د) سیانید 
) صفر24) 13) 32) 1

است؟نادرستهاي تشخیص و درمان سرطانبا روشکدام مورد در ارتباط 
) در پی انجام شیمی درمانی ممکن است فرد در انعقاد خون دچار مشکل شود.1
گیرند. هاي توموري به طور مستقیم تحت تابش پرتوها قرار می درمانی یاخته  ) در روش پرتو2
رمان سرطان است.هاي رایج د ) روش پرتو درمانی همانند روش شیمی درمانی از روش3
شود. هاي بدن می یاختههمۀ ) در روش شیمی درمانی داروها باعث سرکوب تقسیم 4
. ییافتیخواهدییشیافزا.........،ییدئئیییروئتتیتغدةافزایش فعالیت بهمبتالوبالغفردییکیدر
میکوآنزلیاستدیتول)1  هاورسۀسامانازمیکلسبرداشتزانیم)2قرمزهايییچهیگودرAتت

1
2نناهد

33قلقلح
يرم

4
هدعم 5هدعم

نادگنس

6
هدهدور
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10صفحه  شناسی  زیست
-168 نوع دگره داشته باشد. .........تواند حداکثر  تن است که هر فرد سالم می جایگاه بر روي فام........  تحت کنترل ABOگروه خونی 

     ) سه ـ سه     4 ) یک ـ دو3 ) سه ـ دو2 ) یک ـ سه1
-169 ......... است.  مربوط بهدر انعکاس عقب کشیدن دست انسان در اثر برخورد با جسم داغ هر نورونی که .........، قطعاً 

 شود ـ دستگاه عصبی مرکزي ) مهار می2 کند ـ بخش حسی دستگاه عصبی محیطی ) تحریک می1
 دستگاه عصبی مرکزيکند ـ  ) مهار می4 شود ـ بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی ) تحریک می3

-170 کند؟ تکمیل می نادرستچند مورد جمله زیر را به طور 
 »در پالناریا .........«

 شود. سامانه دفعی از نوع متانفریدي مشاهده می الف)
 اي تشکیل شده است. هاي شعله سامانه دفعی از یاخته ب)
 یابند. راه میها وجود دارد که از طریق یک منفذ به خارج بدن  اي از کانال شبکه )ج
 اي است که در جلو، قیف مژکدار و در نزدیک انتها، داراي مثانه است. دفعی داراي لولهسامانۀ  )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-171 کند؟  تکمیل می نامناسبرا به طور زیر   جملۀ کدام گزینه
 .........» براي تشکیل دوقلوهاي «
 ) همسان، یک اسپرم و یک اووسیت ثانویه دخالت دارد.  1
 شود.   به دو قسمت تقسیم می درونی یک بالستوسیست،   تودة) ناهمسان، 2
 هاي بنیادي حاصل از تقسیمات یاخته تخم از هم جدا شوند.   ) همسان، ممکن است یاخته3
 ) ناهمسان، دو اسپرم در لقاح شرکت دارند. 4

-172  ......... .، روي غشاي گلبول قرمز قرار IAمحصول نهایی ژن  ......... D، محصول نهایی ژن Aونی در فردي با گروه خ
 گیرد ) برخالف ـ نمی4 گیرد ) همانند ـ نمی3 گیرد ) برخالف ـ می2 گیرد ) همانند ـ می1

gو چگالی  mدرون یک مکعب فلزي به جرم 
cm38  که داراي ضلعcm10  است، یک حفره به حجمcm3900 وجود دارد که آب در آن 173-

gکند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی  نفوذ نمی
cm31 دهد؟ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می 

 توان تعیین کرد نمی) 4 شود ور می ) غوطه3 شود نشین می ) ته2 شود ) شناور می1
-174 کدام عبارت در ارتباط با دستگاه تولید مثلی یک زن سالم و بالغ صحیح است؟ 

 کند. ترشح می LHو  FSHقاعدگی هیپوتاالموس هورمون مهارکننده ترشح زمان ) در 1
 .شود رحم میدیوارة هاي جنسی به طور مستقیم موجب ناپایداري  هاي هیپوفیزي محرك غده ) کاهش هورمون2
 کند.   کند، آندومتر رحم شروع به ضخیم شدن می ) وقتی مقدار هورمون استروژن شروع به افزایش می3
 تر از سطح هورمون پروژسترون است.  رحمی، سطح هورمون استروژن خون پایینچرخۀ ) در پایان 4
-175 توان گفت .........  می
ها کم شده، و هواي بیرون  نتیجه فشار هواي درون شششود در  سینه منبسط میقفسۀ ها منبسط شده،  ) هنگامی که شش1

 شود. به درون کشیده می
و   حبابـک دیـوارة    هاي پرز همانند عبور اکسیژن از ضخامت باریک به درون مویرگرودة هاي پوششی  ) عبور گلوکز از یاخته2

 شود.   مویرگ جهت تبادالت گازي، از طریق دو الیه بافت پوششی سنگفرشی انجام می دیوارة
باز باشند و در صورتی که قسمتی  ها در حالت بازدم هم، نیمه شود شش ) فشار مایع جنب از فشار جو کمتر است و باعث می3

 شوند.  ها جمع می سینه سوراخ شود ششقفسۀ از 
مـؤثري بـراي بیـرون      دار مخاط تنفسـی، سـرفه راه   هاي مژك کنند به علت از بین رفتن یاخته در افرادي که دخانیات مصرف می) 4

   راندن مواد خارجی نیست.
-176 هستند؟ نادرستعبارت زیر به صورت  کنندة تکمیلچند مورد 

 .........»هر نوع گیاه «
 باشد. الف) که واجد ساقه باشد، داراي بخش ریشه نیز می

 تواند با قارچ همزیستی برقرار کند. دار می ب) دانه
 را جهت به دست آوردن نیتروژن، دارد.ها  ج) امکان همزیستی با انواع باکتري

 آورد. مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق خاك به دست میهمۀ اي،  د) فتوسنتزکننده
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

کند؟ تکمیل مینامناسبرا به طور زیر جملۀکدام گزینه
.........» براي تشکیل دوقلوهاي «
) همسان، یک اسپرم و یک اووسیت ثانویه دخالت دارد.  1
شود.   به دو قسمت تقسیم میدرونی یک بالستوسیست،   تودة) ناهمسان،2
هاي بنیادي حاصل از تقسیمات یاخته تخم از هم جدا شوند. ) همسان، ممکن است یاخته3
) ناهمسان، دو اسپرم در لقاح شرکت دارند. 4

......... .، روي غشاي گلبول قرمز قرار IAمحصول نهایی ژن .........D، محصول نهایی ژن Aخخونی در فردي با گروه خ
گیرد ) برخالف ـ نمی4گیرد ) همانند ـ نمی3گیرد ) برخالف ـ می2گیرد ) همانند ـ می1

gو چگالی mدرون یک مکعب فلزي به جرم 
cm38 که داراي ضلعcm10 است، یک حفره به حجمcm3900وجود دارد که آب

gکند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی فوذ نمی
cm31دهد؟ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می

توان تعیین کرد نمی)4شود ور می ) غوطه3شود نشین می ) ته2شود ) شناور می1
کدام عبارت در ارتباط با دستگاه تولید مثلی یک زن سالم و بالغ صحیح است؟ 

کند.ترشح میLHو FSHقاعدگی هیپوتاالموس هورمون مهارکننده ترشح زمان ) در1
.شود رحم میدیوارة هاي جنسی به طور مستقیم موجب ناپایداري هاي هیپوفیزي محرك غده) کاهش هورمون2
کند.   کند، آندومتر رحم شروع به ضخیم شدن می) وقتی مقدار هورمون استروژن شروع به افزایش می3
تر از سطح هورمون پروژسترون است. رحمی، سطح هورمون استروژن خون پایینچرخۀ ) در پایان 4
توان گفت ......... می
ها کم شده، و هواينتیجه فشار هواي درون شششود در سینه منبسط میقفسۀ ها منبسط شده، ) هنگامی که شش1

شود. به درون کشیده می
اخته2 از کز گل ع شش) گدةهاي ن د ه ک تا ضخا از ژن اک ع انند ه ز ةهاي ا اد ح
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11صفحه  شناسی  زیست
-177 است.......... است همان مرکز ......... مرکزي که در مغز مسئول 

 ) تفکر و یادگیري ـ پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی1
 م ترشح بزاق ـ عملکرد هوشمندانه) تنظی2
 ) تنظیم وضعیت بدن و تعادل ـ تنظیم فشار خون3
 ) تنظیم خواب ـ تنظیم تشنگی و گرسنگی4

-178 .........شود  پذیري اندام می در گیاهان بافتی که ضمن ایجاد استحکام سبب انعطاف
 هایی با دیواره نخستین نازك است. ) داراي یاخته1
 شود. گیاهی نمی) مانع رشد اندام 2
 هایی است که دیواره پسین دارد. ) داراي یاخته3
 شود. هاي آن، اغلب سبب مرگ پروتوپالست می ) چوبی شدن دیواره یاخته4

-179 شود؟ هاي حواس انسان یافت می ها فقط در یکی از گروه کدام گیرنده
 ) دمایی و مکانیکی4 ) شیمیایی و نوري3 ) مکانیکی و نوري2 ) درد و دمایی1

-180  شود. می ......... ADP .........هاي  برخالف واکنش ......... هاي سرالدي، در اولین واکنش در یاخته
کربس ـ تولیدچرخۀ ) اکسایش پیرووات ـ 2 کربس ـ تولیدچرخۀ ) گلیکولیز ـ 1
 کربس ـ اکسایش پیرووات ـ مصرف چرخۀ) 4 کربس ـ گلیکولیز ـ مصرفچرخۀ ) 3

-181 .........تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد،  ......... اکسید را فقط هر گیاهی که قادر است کربن دي
 دهد. ن را در دو زمان متفاوت انجام میتثبیت کرب ـ) هنگام شب 1
 دهد. متفاوت انجام می تثبیت کربن را در دو زمان کربنی ـ در ترکیب چهار) 2
 سازد. می NADHبدون حضور اکسیژن، ـ کالوین چرخۀ) توسط 3
 دهد. فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو را افزایش می ـ ) هنگام روز4

-182 منجر شود.    .........و افزایش  .........تواند به کاهش  مصرف مقادیر زیاد و طوالنی مدت کورتیزول در یک فرد، می
  خوارها خواري درشت ـ بیگانه دیابت شیرین ) عالئم1
 هاي سفید اگذري گویچهتر ـ ) مقدار آمینواسیدهاي خون2
  میزان گلوکز خون ـ ) قدرت انقباض عضالت اسکلتی3
زا حساسیتمادة ـ واکنش نسبت به هاي درون مفصلی  ) استحکام رباط4

-183 کند؟   تکمیل می نادرستکدام گزینه عبارت زیر را به صورت 
 .........»خوار همانند  دانهپرندة در «
 اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفس برقرار شود.  شود جریان پیوسته ) قورباغه، ساز و کارهایی وجود دارد که باعث می1
 سلولز را ندارند. دهندة  کافت آبهاي  باریک، توانایی ترشح آنزیمدیوارة رودة هاي  ) اسب، یاخته2
 شود.  دان ذخیره می وارش نیافته درون چینه) ملخ، مواد گ3
 تواند به جانور امکان دهد با دفعات کمتر تغذیه، انرژي مورد نیاز خود را تأمین کند.   ) کرم خاکی، ساختاري وجود دارد که می4

-184 ؟کنند نمیزیر را به درستی تکمیل جملۀ چند عبارت، 
 .........»قلب، در انسان، صداي اول قلب، ......... و صداي دوم «

 هاي نزدیک بافت پیوندي عایق است.  نزدیک است ـ مربوط به بسته شدن دریچه QRSالف) به 
 شود. ب) بالفاصله پس از پایان سیستول دهلیزها ـ در شروع دیاستول شنیده می

 شود. شنیده می Tخروج خون از قلب ـ همزمان با پایان ثبت موج مرحلۀ ج) در ابتداي 
 نزدیک است. Tانجامد ـ به موج  به طول می s3/0کار قلب است که دورة د) در شروع بخشی از 

 مورد 1) 4 مورد 2) 3 مورد 4) 2 مورد 3) 1
-185   هاي جهش درست است؟ ارتباط با علت کدام عبارت در

 است.) هر جهش غیر ارثی، از عوامل محیطی منشأ گرفته 2 ) هر جهش غیر اکتسابی، منشأ ارثی دارد.1
 ) هر جهش ارثی، در اثر خطاي کاستمانی رخ داده است.4 ) هر جهش ناشی از عوامل فیزیکی، از نوع اکتسابی است.3

یر روم ز ی ی یر ی ن س و وي
) دمایی و مکانیکی4) شیمیایی و نوري3) مکانیکی و نوري2) درد و دمایی1

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

.........تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، .........اکسید را فقطهر گیاهی که قادر است کربن دي
دهد. ببن را در دو زمان متفاوت انجام میتثبیت کرب ـ) هنگام شب 1
دهد. متفاوت انجام میتثبیت کربن را در دو زمانکربنی ـ در ترکیب چهار) 2
سازد. میNADHبدون حضور اکسیژن،ـ کالوین چرخۀ) توسط 3
دهد. فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو را افزایش می ـ ) هنگام روز4

منجر شود.   .........و افزایش .........تواند به کاهش مصرف مقادیر زیاد و طوالنی مدت کورتیزول در یک فرد، می
خوارها خواري درشت ـ بیگانه دیابت شیرین ) عالئم1
هاي سفید اگذري گویچه ترـ ) مقدار آمینواسیدهاي خون2
میزان گلوکز خون ـ ) قدرت انقباض عضالت اسکلتی3
زا حساسیتمادة ـ واکنش نسبت به  هاي درون مفصلی  ) استحکام رباط4

کند؟  تکمیل مینادرستکدام گزینه عبارت زیر را به صورت 
.........»خوار همانند دانهپرندة در«
اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفس برقرارشود جریان پیوسته) قورباغه، ساز و کارهایی وجود دارد که باعث می1
سلولز را ندارند. دهندة  کافت آبهاي باریک، توانایی ترشح آنزیمدیوارة رودة هاي  ) اسب، یاخته2
شود.  دان ذخیره می گوارش نیافته درون چینه) ملخ، مواد گ3
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وجود دارد.......... به یاخته، امکان اتصال ......... رونویسی با ورود......... در تنظیم E.coliدر باکتري  186-

 کننده به جایگاه اتصال خود ) مثبت ـ مالتوز ـ فعال2 انداز ـ رنابسپاراز به راه مثبت ـ الکتوز) 1
کننده به فعال ) منفی ـ مالتوز ـ رنابسپاراز4 منفی ـ الکتوز ـ مهارکننده به اپراتور) 3

-187 دهد.  جانوري با عدد کروموزومی ......... را نشان می یاختۀ......... یک  مرحلۀشکل مقابل 
 n2=4 چهر میتوز ـ ) پسین1
 n2=4 ـ 1میوز ) آنافاز 2
 n2=8 ـچهر میتوز  ) پسین3
 n2=8 ـ 1) آنافاز میوز 4

-188 ؟ صحیح استعبارت زیر به صورت کنندة  چند مورد تکمیل
 .........»گفت در  توان نمی«

 دارد. جانورانی که دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد، دو نوع ساز و کار متفاوت در تهویه جهت تنفس وجودالف) 
 تشـود، ضـمن تبـادال    معده وارد می معده به بخشی به نام پیشکیسۀ هاي مترشحه از معده و  گوارش آن آنزیملولۀ ب) جانوري که در 

 از یک منفذ مشترك سطح پوستی وجود ندارد.   CO2و خروج  O2گازهاي تنفسی، امکان ورود 
 امکان تبادالت گازهاي تنفسی وجود ندارد.    تنفسی نایدیسی بدون دخالت مایعات بدن،نۀ ساماج) 
 شوند.  بالغ سطوح تنفسی به نواحی خاصی در بدن محدود مینا قورباغۀهاي بالغ همانند  ماهید) 
1 (1 2 (2 3 (3 4( 

-189 است. .........آن یک پیک شیمیایی  .........شود و  یعصبی ترشح م یاختۀتوسین از یک  اکسی .........دوپامین 
 ردبـ دوربرخالف  ـ ) همانند2 ردب ـ برخالف ـ کوتاه ) همانند1
 ردـ دوربهمانند  ـ) برخالف 4 ردب کوتاه ـهمانند  ـ ) برخالف3

-190 ها و عوامل انعقادي دیگر ......... . در مراحل انعقاد خون با کمک گرده
 کند. صله بعد از تولید پروترومبین عمل می) ترشح آنزیم پروترومبیناز بالفا1
 الزم است. ++Caهاي پروترومبیناز و ترومبین، وجود  ) براي عمل آنزیم2
 شود. ها را در برگرفته و لخته تشکیل می هاي خونی و گرده هاي پروتئینی نامحلول فیبرینوژن، یاخته ) رشته3
 کند. تولید فیبرینوژن عمل می ) آنزیم پروترومبیناز مانند ترومبین بالفاصله پس از4

-191 میلین، درست است؟سازندة  ۀیاخت(گلیکولیز) در  قندکافت مرحلۀهاي  واکنش دربارةکدام عبارت، 
 گردد. مصرف می ATPدار دو فسفاته، دو مولکول ) با تولید هر ترکیب کربن1
 گردد. ترکیب دوفسفاته مصرف میدار 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
-192 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه 

 ترین بخش رویان است. مشخص» پ) «1
 شود. زنی از خاك خارج می هنگام جوانه» پ«همانند » الف) «2
 از تخم ضمیمه به وجود آمده است. » ت) «3
 آید.   بزرگ پدید مییاختۀ از   تخمیاختۀ پس از تقسیم » ب) «4

-193 .........جیبرلین  سالیسیلیک اسید .........
 هاي رشد گیاهی است. کننده جزو تنظیم برخالف ـ )1
 شود. هاي آلوده به ویروس می موجب مرگ یاخته ) همانند ـ2
 سازي در گیاهان نقش دارد. ) همانند ـ روي پروتئین3
 شود. زاي گیاهی تولید می توسط عوامل بیماري ـ) برخالف 4

-194 اي عبور کند، در این یاخته در فرایند پیرایش ......... ویرایش ......... یاختهچرخۀ وارسی در نقطۀ هر سه تواند از  نوعی یاخته بدن انسان می
 شود. فسفودي استر شکسته می برخالف ـ پیوند) 2 شکند. همانند ـ پیوند فسفودي استر می) 1
 رونویسی مستقیماً شرکت دارند. برخالف ـ عوامل) 4 دنا بسپاراز شرکت دارد. همانند ـ آنزیم) 3

شـود، ضـمن تبمعده وارد می معده به بخشی به نام پیشکیسۀ هاي مترشحه از معده و گوارش آن آنزیملولۀب) جانوري که در 
از یک منفذ مشترك سطح پوستی وجود ندارد.  CO2و خروج O2گازهاي تنفسی، امکان ورود 

امکان تبادالت گازهاي تنفسی وجود ندارد.   تنفسی نایدیسی بدون دخالت مایعات بدن،نۀ ساماج) 
شوند. بالغ سطوح تنفسی به نواحی خاصی در بدن محدود میناقورباغۀهاي بالغ همانند ماهید) 
1 (12 (23 (34(

است..........آن یک پیک شیمیایی .........شود و ممیعصبی ترشح میاختۀتوسین از یک اکسی.........دوپامین 
بردبـ دوربرخالف  ـ ) همانند2بردب ـ برخالف ـ کوتاه ) همانند1
بردـ دوربهمانند  ـ) برخالف 4بردب کوتاه ـهمانند  ـ ) برخالف3

ها و عوامل انعقادي دیگر ......... .در مراحل انعقاد خون با کمک گرده
کند. صله بعد از تولید پروترومبین عمل می) ترشح آنزیم پروترومبیناز بالفا1
الزم است.++Caهاي پروترومبیناز و ترومبین، وجود ) براي عمل آنزیم2
شود. ها را در برگرفته و لخته تشکیل میهاي خونی و گردههاي پروتئینی نامحلول فیبرینوژن، یاخته ) رشته3
کند. تولید فیبرینوژن عمل می) آنزیم پروترومبیناز مانند ترومبین بالفاصله پس از4

میلین، درست است؟سازندة تتۀیاخت(گلیکولیز) در قندکافتمرحلۀهاي واکنشدربارةکدام عبارت، 
گردد. مصرف می ATPدار دو فسفاته، دو مولکول) با تولید هر ترکیب کربن1
گردد. ترکیب دوفسفاته مصرف میدار 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
است؟نادرستا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه 

ترین بخش رویان است. مشخص»پ) «1
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13صفحه  شناسی  زیست
-195 ......... باشد. تواند نمیهر جانوري که داراي ......... است، 

 دان، داراي سنگدان ي گردش خون بسته ـ بعد از چینه ترین سامانه ) ساده1
 هاي قرمز بدون هسته یا داراي هسته هاي روي پوست ـ گویچه ترین آبشش ) ساده2
 ر دهان، گوارش آنزیمی داشتهتنفس نایدیسی ـ دسامانۀ ) 3
 ) تنفس پوستی و داراي شش ـ داراي گردش خون مضاعف4

-196 دهد؟ ، کدام اتفاق روي میگل رزهاي گیاه  انتقال الکترون غشاي تیالکوئید زنجیرةدر هر 
 کنند. هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می ) یون1
 یابد. اکسید کاهش می مولکول کربن دي در) عدد اکسایش اتم کربن 2
 پیوندند. هاي هیدروژن می هاي پرانرژي به یون ) الکترون3
 شود. می aموجب اکسایش سبزینه  ي آن) همواره یکی از اجزا4

-197 ساز یک فرد بالغ و سالم درست است؟ هاي اسپرم هر اسپرماتوسیت موجود در لوله دربارةچند مورد، 
 هاي دو کروماتیدي داشته باشد. تواند کروموزوم می 

 داراي تاژکی بدون قابلیت حرکت است. 

 سازد. هاي هاپلوئیدي می با تقسیم خود، یاخته 

 دهد. ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

-198 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می ۀجملکدام عبارت 
  .........» میهنی زایی هم گونه .........میهنی  زایی دگر در هر گونه«
  دهد. ) برخالف ـ جدایی خزانه ژنی در یک نسل رخ می1
 ) همانند ـ رانش ژن قطعاً دخالت دارد.2
 تعادل جمعیت باید متوقف شود. دهندة) برخالف ـ یکی از عوامل تغییر3
 دارد.) همانند ـ خطاي کاستمانی براي جدایی خزانه ژنی ضرورت 4

-199 دهد. .............. رخ می مرحلۀس از ............. بالفاصله پ مرحلۀانقباض ماهیچه،  نحوةاط با در ارتب
  اتصال میوزین به اکتین )پ  به سر میوزین ATPاتصال  )ب  لغزیدن اکتین روي میوزین )الف

 از سر میوزین ADPجدا شدن  )ث  ADPبه  ATP ت) تبدیل
 ثب ـ  )4 پت ـ  )3 تـ الف  )2 ثالف ـ  )1

-200 هاي زنده، ....... را کنار بگذارند و ......... کنند. اند که بهتر است براي درك سامانه شناسان امروزي به این نتیجه رسیده زیست
 نگري ي ـ اغلب کلجزءنگر) 2 يجزءنگرنگري ـ همواره  کل) 1
 نگري نگري ـ همواره کل ) جزء4 ي  جزءنگرنگري ـ اغلب  ) کل3

  

مپ مپ غ
هاي دو کروماتیدي داشته باشد.تواند کروموزوممی

داراي تاژکی بدون قابلیت حرکت است.
سازد.هاي هاپلوئیدي میبا تقسیم خود، یاخته

دهد.ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می
1(12(23(34(4

کند؟زیر را به درستی تکمیل میللۀجملکدام عبارت 
.........» میهنی زایی هم گونه .........میهنی  زایی دگر در هر گونه«
دهد. ) برخالف ـ جدایی خزانه ژنی در یک نسل رخ می1
) همانند ـ رانش ژن قطعاً دخالت دارد.2
تعادل جمعیت باید متوقف شود.دهندة) برخالف ـ یکی از عوامل تغییر3
دارد.) همانند ـ خطاي کاستمانی براي جدایی خزانه ژنی ضرورت 4

دهد............... رخ میمرحلۀپپس از ............. بالفاصله پمرحلۀانقباض ماهیچه، نحوةبباط با در ارتب
اتصال میوزین به اکتین )پبه سر میوزینATPاتصال  )بلغزیدن اکتین روي میوزین )لف

از سر میوزینADPجدا شدن )ثADPبه ATP ت) تبدیل
ثب ـ  )4پت ـ  )3تـ الف )2ثالف ـ  )1

هاي زنده، ....... را کنار بگذارند و ......... کنند.اند که بهتر است براي درك سامانهشناسان امروزي به این نتیجه رسیدهزیست
نگري ي ـ اغلب کلجزءنگر) 2يجزءنگرنگري ـ همواره کل)1
نگري نگري ـ همواره کل ) جزء4ي  جزءنگرنگري ـ اغلب  ) کل3
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-201 هستند؟ یاصل یهمگ نهیعنوان شده در کدام گز يها تیکم
 ) گرما ـ زمان ـ جرم2 رویـ طول ـ ن یی) شدت روشنا1
 ـ مقدار ماده ـ زمان یکیالکتر لیاختالف پتانس) 4 ـ دما ـ جرم یکیالکتر انی) جر3

-202 کند؟ تواند بیانگر نمودار مکان زمان متحرکی باشد که روي خط راست حرکت می هاي زیر می یک از گزینه کدام
 
 
 
 کدام ) هیچ4 ) 3  )2  )1
20ثانیه برابر  18در نمودار مقابل اگر سرعت متوسط در  

mمتر بر ثانیه باشد، حداکثر سرعت متحرك چند  3
s 203 است؟-

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

mچند  SIدر نمودار مقابل (سهمی) که مربوط به حرکت متحرك روي خط راست است، شتاب متحرك در 
s2 204 است؟-

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

-t2 205تـا   t1زمـانی   بـازة تغییرات سـرعت در  دربارة نحوة ها  یک از گزینه باشد. کدام ـ زمان متحرکی مطابق شکل زیر می نمودار شتاب
 ؟نیستپذیر  امکان

 یابد. ) پیوسته افزایش می1
 یابد. پیوسته کاهش می) 2
 یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4

العمل نیروي  الت عکسکنیم. در این ح منحرف می(حالت قائم) از حالت تعادل درجه  30اندازة به مطابق شکل جسم متصل به طنابی را  206-
 شود؟ وزن جسم به کجا و به چه اندازه وارد می

mg) زمین ـ 1
2 

mg) طناب ـ 2
2 

 mg) زمین ـ 3
mg) طناب ـ 4

  

30

x

t

x

t

x

t

v

6

10 18

v(m)

t (s)

10

10-
t(s)

x(m)

2

a

t
t1 t2

3 (30
4 (40

mچند SIدر نمودار مقابل (سهمی) که مربوط به حرکت متحرك روي خط راست است، شتاب متحرك در 
s2 است؟

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

t1زمـانی  بـازة تغییرات سـرعت در  دربارة نحوة ها یک از گزینهباشد. کدامـ زمان متحرکی مطابق شکل زیر میمودار شتاب
؟نیستپذیر مکان

یابد. ) پیوسته افزایش می1
یابد. پیوسته کاهش می) 2
یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می3
یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می4

العملححالت عکسکنیم. در این حمنحرف می(حالت قائم) از حالت تعادل درجه 30اندازة به مطابق شکل جسم متصل به طنابی را 
شود؟وزن جسم به کجا و به چه اندازه وارد می

mg) زمین ـ1
2

6

10 18 t (s)

10

10-
t(s)

x(m)

2

a

t
t1 t2
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گاه وارد بر  به دیوار قائم و بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. در صورتی که نیروي عمودي تکیه kg30مطابق شکل نردبانی به جرم  207-
)sباشد، حداقل ضریب اصطکاك ایستایی  N100جسم از طرف دیوار قائم  بین زمین و پاي نردبان چقدر باشد تـا نردبـان بـر روي     (

 ؟ (سطح قائم بدون اصطکاك است.)نلغزدزمین 
1 (1 

2 (1
5   

3 (1
3 

4 (1
4 

شود، چنـد   برسد، مقدار نیروي کشش نخ متصل به دیوار که جرمش ناچیز فرض می N100به  N50از  Fل اگر نیروي افقی در شکل مقاب 208-
s(یابد؟  نیوتون افزایش می /0 6 ،m kg10 ،mg

s210 ماند.) و در هر دو حالت دستگاه در حال تعادل باقی می 

1 (50 
2 (40   
3 (30 
توان تعیین کرد. ) نمی4

Fدر شکل مقابل نیروي افقی  N30  به جسمی ساکن به جرمkg4  که ضریب اصطکاك آن با سطح افقیk /0 -209 نقطۀاست، در  5
A  نقطۀاعمال شده و در B  این نیرو قطع شده و جسم درC فاصلۀشود.  متوقف می AC  چند متر است؟(AB m)8 
1 (8 
2 (10 
3 (12 
4 (16 

Fمطابق شکل جسمی تحت تأثیر نیروي  N5  جسم در  معادلۀدر حال حرکت است. اگرSI  به صورتx t t2 4 باشـد و در   3 210-
tمدت   چند ثانیه است؟ tکار انجام شده صفر شود،  tتا  0

1 (1 2 (4 
 صحیح است. 3و  1 هاي گزینه) 4 3) 3

دهد و شیر رابط بسته است و سطح آزاد مایع دو لوله در یک ارتفاع قرار دارنـد. اگـر    رو دو مایع مخلوط نشدنی را نشان می شکل روبه 211-
 نظر کنید.) رابط صرفلۀ لوکند؟ (سطح مقطع دو لوله یکسان است و از حجم  چند پاسکال تغییر می Aنقطۀ شیر را باز کنیم، فشار در 

1 (200 
2 (300 
3 (400 
4 (500 
 
 

m FT

m
F

A B C
m8

F N5

cm12

g

cm
2 31

/
g

cm
1 31 5

cm16

A

s
1 (50
2 (40 
3 (30
توان تعیین کرد. ) نمی4

Fدر شکل مقابل نیروي افقی  N3 به جسمی ساکن به جرمkg4 که ضریب اصطکاك آن با سطح افقیk /0 است، د //5
A نقطۀاعمال شده و درB این نیرو قطع شده و جسم درCفاصلۀشود. متوقف میAC چند متر است؟(AB m)
1 (8
2 (10
3 (12
4 (16

Fمطابق شکل جسمی تحت تأثیر نیروي  N5NN جسم در  معادلۀدر حال حرکت است. اگرSI به صورتx t2 4 3t باشـ
tمدت  چند ثانیه است؟tکار انجام شده صفر شود، tتا 0

1 (12 (4
صحیح است. 3و  1 هاي گزینه)34) 3

دهد و شیر رابط بسته است و سطح آزاد مایع دو لوله در یک ارتفاع قرار دارنـرو دو مایع مخلوط نشدنی را نشان میشکل روبه
نظر کنرابط صرفلۀ لوکند؟ (سطح مقطع دو لوله یکسان است و از حجم چند پاسکال تغییر میAنقطۀ شیر را باز کنیم، فشار در 

1 (200
2 (300
3 (400

m FT

m
F

A B C
m8

F N5

cm12
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ور  سربی درون ظرف را بیرون آورده و آن را به یک ریسمان وصل کرده و در آب غوطـه وزنۀ ) ترازو در حال تعادل است. اگر 1در شکل ( 212-
 درست است؟ Bو  Aهاي  دیگر قرار دهیم، کدام گزینه در مورد جرم وزنهکفۀ را در  Bوزنۀ کنیم و براي برقراري تعادل مجدد 

1 (B Am m   
2 (B Am m   
3 (B Am m   
4 (B Am m   

cm) 1رو اگر سرعت در مقطع ( در شکل روبه
s8 هاي سطوح مختلـف برابـر    و قطر مقطعD cm1 10 ،D cm2 Dو  4 cm3 8 213-

 ) چند متر بر ثانیه است؟ 3باشد سرعت در مقطع (
1 (10 
2 (/12 5   
3 (15 
4 (/17 5 

-C27 214محبوس است. دماي گاز را به تدریج بـه   C57رو درون پیستون بدون اصطکاك، مقداري گاز آرمانی با دماي  مطابق شکل روبه
 شود؟  جا می متر و چگونه جابه رسانیم. در این صورت پیستون چند سانتی می
 آید. ـ به سمت پایین می 05/) 1
 آید. ـ به سمت باال می 05/) 2
 آید. ـ به سمت پایین می 2) 3
 آید. ـ به سمت باال می 2) 4

اي بـه ابعـاد    ایـن اتـاق در هـر دقیقـه چنـد کیلـوژول گرمـا از شیشـه        پنجـرة  است. از  C20اختالف دماي بین اتاق و هواي بیرون  215-

/ /m m15 Jشود؟ ( متر از طریق رسانش منتقل می میلی 5و ضخامت  15
s.m.K1شیشهK( 

1 (54 2 (90 3 (540 4 (900 
Aویژة به گرماي  Bو  Aجرم  مطابق شکل دو گوي هم BC C2 دهیم و پس از مـدتی آنهـا را    را درون آب در حال جوشیدن قرار می 216-

باشد، کـدام گزینـه درسـت     Bmو  Amکنند به ترتیب  ذوب می Bو  Aدهیم. اگر جرمی از پارافین که  روي پارافین بزرگی قرار می
 است؟

1 (A Bm m 
2 (A Bm m2 
3 (B Am m2 
4 (B A Bm m m2 
 

qدر شکل زیر بار  C4  217 را در وسط کدام ضلع قرار دهیم تا بزرگی برآیند نیروي وارد بر آن بیشترین مقدار باشد؟-
1 (AB 
2 (BC 
3 (AC 
 شود.   ) در هر سه حالت نیروي یکسانی وارد می4
 

A B

)1( لکش )2( لکش

( )1 ( )3( )2

cm22

A B
ندیشوج لاح رد بآ

B
Bq C2 cm5 C

cm5

Cq C2

Aq C2A

3 (15
4 (/17 5/

محبوس است. دماي گاز را به تدریج بـهC57رو درون پیستون بدون اصطکاك، مقداري گاز آرمانی با دماي مطابق شکل روبه
شود؟ جا میمتر و چگونه جابهرسانیم. در این صورت پیستون چند سانتیمی
آید. ـ به سمت پایین می/05/) 1
آید. ـ به سمت باال می/05/) 2
آید. ـ به سمت پایین می2) 3
آید. ـ به سمت باال می2) 4

اي بـهایـن اتـاق در هـر دقیقـه چنـد کیلـوژول گرمـا از شیشـه        پنجـرة است. از C20ختالف دماي بین اتاق و هواي بیرون 

/ / m15 15/ // m Jشود؟ ( متر از طریق رسانش منتقل میمیلی 5و ضخامت  //
s.m.K1شیشهK(

1 (542 (903 (5404 (900
Aویژة به گرماي Bو Aجرم مطابق شکل دو گوي هم BC CAA Bدهیم و پس از مـدتیرا درون آب در حال جوشیدن قرار می

باشد، کـدام گزینـه دBmو Amکنند به ترتیب ذوب میBو Aدهیم. اگر جرمی از پارافین که روي پارافین بزرگی قرار می
ست؟

1 (A Bm mAA B

2 (A Bm mA BA B2m

3 (B Am mB AB A2
4 (B A BmBBmBB mmAA 2m

qدر شکل زیر بار  CCC را در وسط کدام ضلع قرار دهیم تا بزرگی برآیند نیروي وارد بر آن بیشترین مقدار باشد؟
1 (AB

cm22

A B
ندیشوج لاح رد بآ

q CA CA
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1/الکتریک با ثابـت   % کاهش و درون صفحات یک دي20ها را  بین صفحهفاصلۀ کنیم و سپس  را باز می kرو کلید  در شکل روبه  قـرار   5 218-
 هوا بوده است.) الکتریک بین صفحات خازن در ابتدا کند؟ (دي دهیم. انرژي ذخیره شده در خازن تقریباً چگونه تغییر می می
 درصد افزایش 47) 1
 درصد کاهش 47) 2
  درصد افزایش 57) 3
 درصد کاهش 57) 4
)نقطۀ را در دو  qو  qاي  دو بار نقطه  , )0 )و  0 , )4 )Aنقطـۀ  دهـیم. اگـر بـار آزمـونی را از      قـرار مـی    xoyصفحۀ در  0 , )2 تـا   4 219-

B( , )2  کند؟ جا کنیم. انرژي پتانسیل الکتریکی چگونه تغییر می روي خط راست جابه 4
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می1
   یابد. کاهش می) 2
 یابد. ) افزایش می3
 کند.   ) تغییري نمی4
باشـد، جریـان    V32برابـر   bو  aي  دهد. اگر اختالف پتانسیل بـین دو نقطـه   رو، قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می شکل روبه  220-

 چند آمپر است؟ R2عبوري از مقاومت 

1 (4
3 2 (8

3 

3 (2
7 4 (5

7 
-221 چند اهم است؟ Rبا توجه به مدار مقابل،  

1 (5/2 
2 (8/3 

3 (9/4 
4 (7 
باشد، بیشینه توان مصرفی مـدار   W90تواند تحمل کند  ها می اي که هر کدام از المپ اند. اگر توان بیشینه ها مشابه در مدار مقابل المپ  222-

 چند وات است؟
1 (110 
2 (125 
3 (130 
4 (150 
/به صورت بردار  SIمیدان مغناطیسی یکنواختی در   /B i j0 6 0 8jB iii آمپر در جهت  50باشد. از سیم راستی جریان  میjj گذرد.  می 223-

 از این سیم چند نیوتون و در چه جهتی است؟ cm20نیروي مغناطیسی وارد بر 
1 (6  
2 (6  
3 (10  
4 (10  

R

V24
r 1R6

A1
R3

k

x

y

a R1 6
R2 3

R3 6

b

V

L2 L1

L3

L4

jj

ii

www.konkur.in

forum.konkur.in



 18صفحه  فیزیک 

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

متر در جهت نشان داده شده وارد میـدان مغناطیسـی یکنـواختی بـه      سانتی 10متر و عرض  سانتی 20قابی به شکل مستطیل به طول   224-

0/بزرگی  mگردد. سطح قاب بر خطوط میدان عمود بوده و سرعت حرکت آن  تسال می 06
s20     باشـد،   5اسـت. اگـر مقاومـت آن

 آمپر است؟ گردد، چند میلی جریان القایی که طی مدت ورود قاب به میدان ایجاد می
1 (12 
2 (24 
3 (6 
4 (4 
x/مکان ـ زمان آن به صورت   معادلۀو  mجرم نوسانگري   cos( t)0 1 اي که انرژي جنبشـی نوسـانگر بـا انـرژي      است. در لحظه 40 225-

mشود، تندي حرکت چند  پتانسیل آن برابر می
s  است؟( )2 10 

1 (4 5 2 (2 5 3 (8 5 4 (16 5 
tلحظۀ نقش یک موج عرضی در   3زمانی صفر تا بازة مطابق شکل است. در 0

چنـد بـار تغییـر جهـت      Nذرة ثانیه بردار سرعت  80 226-

m(vدهد؟  می )s40  

1 (6 
2 ( 7 
3 (8 
4 (9 
سرعت ارتعـاش ذرات  بیشینۀ شود. سرعت انتشار موج چند برابر  منتشر می cm30و طول موج  cm20دامنۀ در یک تار، موج عرضی با   227-

)طناب است؟  )3 

1 (1
12 2 (1

6 3 (1
4 4 (1

2 
nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست   شود. بسـامد ایـن نـور     کم می nm400شود،  می 3 228-

m(Cاست؟  THzچند  )s
83 10 

1 (500 2 (1000 3 (200 4 (400 
-229 فوتوالکتریک قابل توجیه است؟ پدیدةیک از موارد زیر توسط فیزیک کالسیک در  کدام 

  ها با کاهش طول موج نور تابشی ) افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون1
 ) وجود طول موج آستانه2
 ها با افزایش شدت نور تابشی ) ثابت ماندن انرژي جنبشی فوتوالکترون3
 کوانتومی بودن انرژي نور تابشی به سطح فلز) 4
-230 یک درست است؟ کدام 

1 (U238 اي به عنوان سوخت استفاده کرد.  توان از آن در راکتورهاي هسته شود و می به راحتی شکافته می 
 برد هستند.  ) نیروهاي کولنی و گرانشی کوتاه2
 هستند.  اي یکسان فاوت و خواص هستهها داراي خواص شیمیایی مت ) ایزوتوپ3
 کند.   اي وارد می هاي مجاور خود، نیروي هسته ) هر نوکلئون فقط به نوکلئون4

mv
s

20

cm20

cm10

x (cm)
N

cm70

y(m)
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شده از مواد گوناگون اطالعات زیادي به دست آورند و با کمک دسـتگاهی   دانشمندان با کمک دستگاهی به نام ......... از پرتوهاي گسیل  231-
 ها را اندازه گرفتند. به نام ......... جرم دقیق اتم

  بسیار دقیقترازوي  -) پرتوسنج 2 ترازوي بسیار دقیق -سنج  ) طیف1
 سنج جرمی طیف -) پرتوسنج 4 طیف سنج جرمی -سنج  ) طیف3
 /

2018 06 )Feاتم آهن به ترتیب چند مول و چند گرم است؟  10 mol g)1 56  232-

1(/
3 3112 10 05 10  2(3 3112 10 2 10   3(/

3 328 10 05 10   4(/ /
3 3168 5 10 3 01 10   

-233 چند عبارت درست است؟ 
/الف) جرم 

236 02  شود. است و جرم اتمی نامیده می g1اتم هیدروژن برابر با  10
)هاي موجود در یک گرم هیدروژن برابر است.  با تعداد اتم Alگرم  27هاي موجود در  ب) تعداد اتم Al , H)27 1   

 است. amu1ج) جرم یک پروتون و یک نوترون تقریباً با هم برابر و حدود 
1برابر با  amuد) 

 است. C12جرم ایزوتوپ  12
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
)در اتم سلنیوم   Se)34 234 ي پر وجود دارد؟ (به ترتیب از راست به چپ) چند زیرالیه داراي الکترون و چند الیه-

1 (7 - 3 2 (7 - 4 3 (8 - 3 4 (8 - 4 
-235 چند جمله درست است؟ (CO)در مورد کربن مونواکسید  

Cالف ـ ساختار لوویس آن  OC OC O .است 
 ص سوخت فسیلی است.ب ـ حاصل سوختن ناق

 تر از میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین است. برابر بیش 200ج ـ میل ترکیبی آن با هموگلوبین خون 
 بو و بسیار سمی است. رنگ، بی د ـ گازي بی

1 (1 2 (3 3 (2 4 (4 
-236 چند مورد از جمالت زیر درست است؟ 

 جا هوا رقیق است. یون نیز وجود دارد چون آنهاي باالتر هواکره، عالوه بر اتم و مولکول  الف ـ در الیه
 یابد. ها در واحد حجم کاهش می یابد چون تعداد مولکول ب ـ هر چه از سطح زمین باالتر رویم فشار هوا کاهش می

 ي خورشیدي، تنها زمین اتمسفر دارد به این دلیل امکان زندگی در آن فراهم است. هاي سامانه ج ـ در میان سیاره
 افتد. کیلومتري از سطح زمین اتفاق می 10-12ي  تغییرات آب و هوایی در فاصلهد ـ 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
سـاعت   12هایش وارد کند چند مول اکسـیژن در   لیتر هوا به ریه 7/0بار نفس بکشد و در هر بار  10اگر یک فرد ورزشکار در هر دقیقه   237-

 است)  STP(شرایط انجام واکنش   شود؟ هاي فرد می وارد شش
1 (86   2 (89   3 (49 4 (47   
-238 چند جمله درست است؟  

xو  xNOو  COهاي هاي فسیلی در موتور اتومبیل آالینده الف ـ در اثر سوزاندن سوخت yC H  وH SO2  شود.   وارد هوا کره می 4
 تر است.  ب ـ نمودار تغییر دما درون یک گلخانه، نسبت به نمودار تغییر دماي بیرون گلخانه منظم

 کند.  ج ـ استفاده از نفت خام براي تولید برق، کربن دي اکسید بیشتري نسبت به دیگر منابع وارد هوا کره می
 شود.   انجام یک فعالیت چه مقدار از این گاز تولید و وارد هوا کره می دهد در تولید یک محصول یا بر اثر د ـ رد پاي کربن دي اکسید نشان می

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
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-239  چند است و درصد جرمی آن چقدر است؟ ppmگرم آب حل شود غلظت آن را برحسب  100) سولفات در IIگرم مس ( 05/0هرگاه  
1 (4/0 - 40    2 (8/0 - 800 3 (062/0 - 2/6 4 (7/499 - 049/0 
اسـت؟   ppmتهیه شـده اسـت. غلظـت یـون پتاسـیم در ایـن محلـول چنـد          60گرم محلول پتاسیم سولفات با درصد جرمی % 80  240-

g g g(K ,S ,O )mol mol mol39 32 16 

1 (/
52 68 10   2 (512 10   3 (416 10   4 (/

226 8 10 
-241 در کدام ترکیب یونی زیر هم کاتیون و هم آنیون چنداتمی است؟  

 ) آلومینیم سولفات 4 ) آمونیوم کلرید  3 ) آمونیوم کربنات 2 ) هیدروکسید  II) آهن (1
-242         ؟                    نیسـت دهـد کـدام جملـه درسـت      اوزون را نشـان مـی  الیـۀ  شـده   هـاي انجـام   زیـر کـه مجموعـه واکـنش    معادلـۀ  با توجـه بـه    

A
(g) (g)B

O O3 22 3 
 شود.   کم انرژي فروسرخ تبدیل میاشعۀ شود و به  فرابنفش جذب میاشعۀ ها  ) در طی این واکنش1
 شوند.   به ترتیب واکنش رفت و برگشت نامیده می Bو  A) واکنش در جهت 2
 پذیر است غلظت اوزون در استراتوسفر ثابت است.  ) چون واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت3
 رسید.   بعد از مدت زمانی به اتمام می  شد، تمامی اوزون انجام می B) اگر تنها واکنش 4
وجود دارد. کدام گزینه در ارتباط با عنصـر   11در آرایش الکترونی اتم یک عنصر در حالت پایه، چهارده الکترون با عدد کوانتومی   243-

 مورد نظر درست است؟
 اي عنصرها قرار دارد. پنجم جدول دورهدورة ) در 1
 است.  00الکترون با  10) داراي 2
 دارد.  33) شعاع اتمی بیشتري نسبت به اتمی با عدد اتمی 3
 شود.   ها الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل می ) در واکنش با دیگر اتم4
-244 اي است چند عبارت درست است؟  با توجه به جدول مقابل که قسمتی از جدول دوره 

 بیشتر است.   Dو  Bهاي  از شعاع اتم Eالف) شعاع اتمی 
 بیشتر است.   Aاز  Fب) رسانایی الکتریکی 

 تعداد سه زیرالیه با الکترون اشغال شده است.   Cهمانند اتم  B) در اتم ج
 است.   Aبیشتر از  Dپذیري  از الکترون پر بوده و واکنش Dو  Aاتم شدة هاي اشغال  ) تمام زیرالیهد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-245 با محلول سدیم هیدروکسید، .........  کلرید) IIIدر واکنش ......... آهن ( 

 دهنده و فرآورده متفاوت است. ) محلول ـ مجموع ضرایب مواد واکنش1
 ) محلول ـ رسوب حاصل رنگی مشابه کانی کلسیم کربنات دارد.2
 هاي حاصل آنیون و کاتیونی با مقدار بار یکسان دارد. ) رسوب ـ یکی از ترکیب3
 حاصل رنگی مشابه، زنگار آهن دارد.هاي  ) محلول ـ یکی از ترکیب4

A
B C

D E F

2
3
4

هورگ
بوانت 2 13 14
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باشد، با مقدار کافی کربن، چند متر مکعـب گـاز در    ) اکسید خالص میIIIدرصد آهن ( 40نگ معدن آهن که داراي تن س 16در واکنش   246-
O)شود؟  حاصل می STPشرایط  ,Fe g .mol )116 56  

1 (500 2 (672 3 (1000 4 (1344 
NHابق فرایند گرم آمونیاك، مط 85از واکنش   (g) O (g) NO (g) H O(g)3 2 2 24 7 4 اکسید حاصـل   ، چند گرم نیتروژن دي6 247-

H)درصد در نظر بگیرید)  50شود؟ (بازدهی واکنش را  می ,N ,O g.mol )11 14 16  
1 (58 2 (86 3 (115 4 (170 
-248 کند. مصرف غذا، ......... اولیه مورد نیاز را براي ......... فراهم می 

 هاي گوناگون بدن ) مواد ـ رشد بخش2 هاي عصبی پیام) مواد ـ ارسال 1
 ها ها از دیواره یاخته جایی اتم ) انرژي ـ جابه4 هاي خونی و استخوان ) انرژي ـ ساخت سلول3
-249 باشد؟ می نادرستهاي زیر در مقایسه مفهوم دما و گرما  چه تعداد از عبارت 

 شود. آن بیشتر میدهندة  تشکیلالف) با افزایش دماي ماده میانگین انرژي پتانسیل ذرات 
 رود. هاي یک ماده نیست و گرما براي توصیف یک فرایند به کار می ب) دما از ویژگی

 باشد. می C20بیشتر از یک استخر آب با دماي  C25) مجموع انرژي جنبشی آب درون یک لیوان با دماي ج
 باشد. در آب گرم شدیدتر از آب سرد میذرات  پیوستۀنظم و هاي م ) جنبشد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-250 نام درست ترکیبی (به روش آیوپاك) با ساختار مقابل کدام است؟ 

 ، پنتا متیل اوکتان6و5و5و4و3اتیل،  -3) 1
 پنتا متیل اوکتان 6و5و4و4و3اتیل،  -6) 2
 تري متیل هگزان - 4و4و3تري اتیل،  -5و2و2) 3
 تري متیل هگزان -4و3و3تري اتیل،  -5و5و2) 4
 
-251 باشد؟ می نادرستهاي زیر  یک از عبارت روغن و چربی، کداممقایسۀ در  

 هاي روغن بیشتر است. پذیري مولکول ) واکنش1
 ربن دارند.هاي ک ) هر دو ترکیب در ساختار خود اتم2
 ) رفتارهاي فیزیکی هر دو ترکیب مشابه اما رفتار شیمیایی آنها متفاوت است.3
 ) در دماي اتاق، حالت فیزیکی چربی برخالف روغن، جامد است.4
-252 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ چه تعداد از عبارت 

 زمینی است. اي سیب سطح و جرم یکسان، بیشتر از تکه ي نان باا تکهویژة الف) ظرفیت گرمایی 

J)گرم اتانول برحسب  100ویژة ب) ظرفیت گرمایی  .g .K )1 J)گرم اتانول برحسب  100بیشتر از  1 .g . C )1  باشد. می 1
 باشد. ) در دما و فشار اتاق ظرفیت گرمایی برخالف ظرفیت گرمایی ویژه وابسته به دو عامل میج
)معادل  (SI)در سیستم  (Q)گیري گرما  اندازه) هر واحد یکاي د kg .m .s )2  باشد. می 21
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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-253 هاي یک واکنش برقرار باشد، چند عبارت زیر صحیح است؟  ها و فراورده دهنده زیر میان واکنشرابطۀ اگر  
CA B Dnn n nR t t t t2 3 شنکاو6

 
 یابد. کاهش می Cمادة برخالف  Dمادة الف) با گذشت زمان مقدار 

Bواکنش به صورت معادلۀ ب)  C A D4 2  است. 6
 باشد. می 2برابر زمانی معین، بازة در یک ، D، به تغییر غلظت مولی C) نسبت تغییر غلظت مولی ج
molبرابر  Aمادة ) اگر سرعت متوسط تولید یا مصرف د .L .s4 1 13 molباشد، سرعت کل واکنش برابر  10 .L .s4 1  است. 110
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-254 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 »ها ......... هستند. ها ......... و ......... محلول کلوئیدها ......... سوسپانسیون«
 ) برخالف ـ پایدار هستند ـ برخالف ـ ناهمگن2 کنند ـ برخالف ـ ناپایدار نور می ) مانند ـ پخش1
 ) مانند ـ پایدار هستند ـ مانند ـ همگن4 کنند ـ مانند ـ پایدار ) برخالف ـ پخش نور می3
-255 هاي صابونی و غیرصابونی مشترك است؟ کننده هاي زیر میان پاك چند مورد از ویژگی 

 ها گریز و چربی دروالس میان بخش آب الف) تشکیل نیروي وان
 ب) یکسان بودن ارتفاع کف ایجاد شده در آب داراي یون کلسیم

 ) آروماتیک بودنج
 ) یکسان بودن جرم مولی، در صورت یکسان بودن تعداد کربن و نوع کاتیوند
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-256 است؟ نادرستاست، کدام مطلب  C20در دماي  CuSO4هاي فلزي درون محلول  با توجه به جدول زیر که مربوط به قرار دادن برخی تیغه 

 

دماي مخلوط واکنش پس از  نماد فلز
)مدتی  C) 

Au 20 
Fe 23 
Zn 26 

 
 ) قدرت اکسندگی کاتیون طال بیشتر از کاتیون مس است.1
Cu) ترتیب قدرت کاهندگی این فلزها به صورت 2 Zn Fe Au .است 
 دهد. ، واکنشی رخ نمیFeSO4) با وارد کردن تیغه مسی در محلول 3
 دهد. ، رنگ محلول را به تدریج کاهش میCuSO4روي، در محلول  تیغۀ) وارد کردن 4
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-257 رو چند مورد از مطالب زیر درست است؟ با توجه به شکل روبه 
Oواکنش کاهش در این فرایند به صورت  الف) نیم (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4 

  باشد. می
 استفاده کرد.بندي مواد غذایی  توان براي ساختن ظروف بسته ب) از این نوع آهن برخالف حلبی، نمی
 قدرت کاهندگی بیشتري از هیدروژن دارد. ،ج) فلز اکسایش یافته در این فرایند

تـري دارد،   د) در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهـن، فلـزي کـه پتانسـیل کاهشـی منفـی      
 .یابد اکسایش می

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

مبادلۀ گرم فلز نقره بر سطح قاشق قرار گرفته است. اگر با  Mترون مقدار مول الک xمبادلۀ در آبکاري یک قاشق فوالدي با فلز نقره، با   258-
22/همین مقدار الکترون در واکنش ترمیت مقدار  به جـرم آلـومینیم    M% تولید شده باشد، نسبت جرم 100گرم فلز آهن با بازدهی  4

Fe)مصرفی در واکنش ترمیت کدام است؟  , Al , Ag : g.mol )156 27 108 
Al(s) Fe O (s) Fe(l) Al O (s)2 3 2 32 2 

1 (/1 2 2 (/0 6 3 (12 4 (6 
kJ.molجدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی را برحسب   به ترتیب از راست به  Zو  X ،Yدهد. به جاي  نشان می 1 259-

 توانیم قرار دهیم؟ چپ چه اعدادي را می
  801ـ  672ـ  864) 1
  769ـ  864ـ  801) 2
  864ـ  796ـ  801) 3
 672ـ  769ـ  864) 4
 

شیمیایی ......... است گونۀ این   اند، پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل دادههاي کربن با  اي از گرافیت است که در آن، اتم گرافن، تک الیه  260-
 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 هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ شفاف ) حلقه3
 

Feر درصد جرمی سدیم اکسید و اگ  O2 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب  3 0/و  24 Feنسبت تعداد مول  درصد باشد، 96 O2 به  3 261-

Feتعداد 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 

 

بآ ةرطق

Zn (aq)2O (g)2

Fe(s)

F Cl Br

Li X

Na Y

K Z

1045 819
904 736
769 698

نویتاکنوینآ
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C): به جزهاي زیر درست هستند،  تمام گزینه  ,O ,H : g.mol )112 16 1 262-
/گرم مولکول آسپرین،  36) در 1 AN0  عدد آووگادرو). ANاتم اکسیژن وجود دارد ( 8
 شود که در آب محلول است. ) از واکنش محلول لوله بازکن با لوله مسدود شده با چربی، ترکیبی تولید می2
مـول ترکیـب یـونی محلـول در آب حاصـل       2منیزي با هیـدروکلریک اسـید،   مول ضد اسید موجود در شیر  1) از واکنش 3

 شود. می

/) اسید معده با غلظت 4 mol.L 1/برابر  pHداراي  1003  باشد. می 5
-263 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت 

 گیرد. را دربرمی سدهها از چند ثانیه تا چند  زمانی انجام واکنشگسترة الف) 
 دهد. شود، بسیار کند رخ می سلولز کاغذ که سبب زرد و پوسیده شدن آن میتجزیۀ ب) واکنش 

 کنند. اي تولید می ج) اشیاي آهنی در هواي مرطوب به سرعت زنگ زده و زنگار ترد و شکننده
 شود. سفید رنگ می د) افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات به کندي باعث تشکیل رسوب

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-264 ایم، کدام عبارت درست است؟ در یک واکنش گرماده به منظور سرعت بخشیدن به واکنش از کاتالیزگر استفاده کرده 

 تر بیاید. ها پایین شود سطح انرژي فراورده ) کاتالیزگر سبب می1
 ایش یابد.سازي و سرعت واکنش افز شود انرژي فعال ) کاتالیزگر سبب می2
 دهد. واکنش و مقدار فراورده را تغییري نمی H) مقدار عددي 3
 شود. ها می ) با مواد اولیه وارد واکنش شده و سبب تغییر در نوع فراورده4
SOرو، کدام تغییر بر روي تعادل  با توجه به نمودار روبه  (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (3SOO  ایجاد شده است و نمودارA   مربوط به کـدام 265-

 ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.) تواند باشد؟ (گزینه گونه موجود در واکنش می

 SO2) کاهش فشار ـ 1

 SO2) افزایش دما ـ 2

 O2) کاهش فشار ـ 3

 O2) کاهش دما ـ 4
 
 

 
 

  266-

 

شنکاو تفرشیپ

تظلغ
(A)

 لداعت
هیلوا

 هظحل
رییغت

 لداعت
دیدج
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 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 علی الماسی، مهدي شکري، رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
 طاهره میرصفی سمیه قدرتی، معصومه علی بخشی،

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 . پاسخنامه تجربی 1آزمون آنالین شمارة دوازدهم .  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است.  2گزینه 

 ماه نو / تشبیه: چو ماه نوگشتۀ تشخیص: قد خم 
 مراعات نظیر: ماه و سپهر  

 این بیت حسن تعلیل ندارد.  

.2 صحیح است. 3گزینه 
 نادرست معنی شده است. واژةچهار 

ــف:  ــر:    (کن ــازه دادن) (محض ــت، اج ــتوري: رخص ــاره) (دس ــرف، کن ط
 استشهادنامه) (آورد: نبرد، جنگ)

 )161و  160هاي  صفحه(فارسی یازدهم، 
 )175و  174، 173هاي  صفحه(فارسی دوازدهم، 

.3 صحیح است. 2گزینه 
بلند)، فراغ: آسـودگی (فـراق: دوري    نامۀکوتاه (طومار:  نامۀ رقعت: رقعه،

 و جدایی)، حجره: اتاق (حفره: گودال و سوراخ)، نژند: اندوهگین
 )160و  159، 41هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه 

.4 صحیح است.  2گزینه 
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینـۀ  : سـور،  3گزینۀ : مستور، 1گزینۀ 

 کلمات است.  

.5 صحیح است.  3گزینه 
 در معناي جدایی و دوري» فراق«در معنی آسایش، » غفرا«

.6 صحیح است. 3گزینه 
ها: (ساعد و مـچ) (بـارگی و اسـب) (خُبـث و پلیـدي)       امالي درست واژه

 (اشباه و مانندها) (تلطّف و مهربانی)  
 )  14تا  12هاي  (پایه دهم، درس

 )5و  3هاي  (پایه دوازدهم، درس
.7 صحیح است. 3گزینه 

 ها: نهبررسی سایر گزی
 غزل اجتماعی نیست. سرایندة) فرّخی سیستانی شاعر قرن پنجم 1
 کدام سراینده غزل اجتماعی نیستند. ) هیچ2
غــزل  ســرایندة) شــهریار (محمدحســین بهجــت تبریــزي) و مولــوي  4

 اجتماعی نیستند.
 )29 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

.8 صحیح است.  2گزینه 
اسرارالتوحید کتابی است از محمدبن منـور کـه موضـوع آن سرگذشـت     

 ابوسعید ابوالخیر است.  

.9 صحیح است.  2گزینه 
 گزینه یک: وفادار، آموزگار: سجع.  

 گزینه دو: بدایت و نهایت: تضاد، چاه و گاه: جناس و سجع  
 گزینه سه: بتافت و بیافت: سجع  

 گزینه چهار: جفا و وفا: تضاد و جناس  

.10 صحیح است.  4ه گزین
 ایهام دارد. (جهت راست، درست)  » راست«ي  واژه بیت الف

 خاك مجاز از انسان است.   در بیت ب

 آمیزي دارد.  ي حس بوي را شنیدن آرایه در بیت ج 
 مصراع دوم کنایه است.   در بیت د 

.11 صحیح است. 4گزینه 
 دوري است. در معناي جدایی و» فراق«در معناي آسودگی و آسایش، » فراغ«

.12 صحیح است. 2گزینه 
 مشبه به+ ـِ + مشبه نشانۀاستعاري:  اضافۀ

 تشخیص: دست روزگار / غیرتشخیص: اساس تزویر
کـار   استعاري همان استعاره است، فقط به صورت ترکیب اضافی بهاضافۀ 

بـه اسـت کـه حـذف شـده:       اي از مشبه رود و بخش ابتدایی آن نشانه می
اي اسـت کـه    که دست دارد/ تزویر مانند خانـه روزگار مانند انسان است 

 اساس دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 استعاري نیست و فقط آتش استعاره است.اضافۀ ) آتش دل 1
 تشبیهی)اضافۀ ) بناي ظلم و فرّاش باد صبا (3
تشبیهی / فرش زمرّدین: استعاره از سبزه و چمن و اضافۀ ) دیوار امت: 4

 استعاري نیست.اضافۀ چون موصوف و صفت است 

.13 صحیح است. 4گزینه 
(ما را بس: براي مـا بـس   » براي«حرف اضافه است به معنی  4 گزینۀدر 

 است)
 هاي دیگر، فک اضافه است. در گزینه» را«نوع 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) تو را پر: پرِ تو1
 ) گرگ را برکند سر: سرِ گرگ2
 ) سخن را قدر: قدرِ سخن3

 )116 صفحۀ(پایه دهم، 
.14 صحیح است. 3گزینه 
 : (وصفی: ضربتی چند) (اضافی: مشت زمین)1گزینه 
 ها) : (وصفی: مشت درشت) (اضافی: مشت روزگار ـ گردش قرن2گزینه 
 : (وصفی: ـ ) (اضافی: جور گردون)3گزینه 
خـردان سـفله ـ مـردم خردمنـد)       خردان ـ بـی   : (وصفی: این بی4گزینه 

 (اضافی: داد دل ـ دل مردم)
 )36 صفحۀ(پایه دوازدهم ،  

.15 صحیح است. 4گزینه 
 بررسی موارد:

 ماضی مستمر شدم  الف) داشتم آشنا می
 ماضی نقلی ب) همسر او بوده است 

 مضارع مستمر (ملموس) کند  ج) دارد صحبت می
 مضارع التزامی د) باید انجام دهند (بدهند) 

 )107 صفحۀ(پایه دهم، 
.16 صحیح است.  4گزینه 
 هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
 تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
دوسـتانه: صـفت نسـبی، پـاك و      : پرمهـر: صـفت بیـانی، انسـان    3گزینۀ 

 تابناك: صفت بیانی
 صفت مفعولی، روزانه: صفت نسبی  : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 

م ی
صحیح است.2نه 

بلند)، فراغ: آسـودگی (فـراق: دوري   نامۀکوتاه (طومار:  نامۀ ت: رقعه،
دایی)، حجره: اتاق (حفره: گودال و سوراخ)، نژند: اندوهگین

)160و 159، 41هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
صحیح است. 2نه 
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینـۀ  : سـور،3گزینۀ : مستور،1نۀ

است.   ت

صحیح است. 3نه 
در معناي جدایی و دوري» فراق«در معنی آسایش، » غ

صحیح است.3نه 
ها: (ساعد و مـچ) (بـارگی و اسـب) (خُبـث و پلیـدي)      ي درست واژه

باه و مانندها) (تلطّف و مهربانی)  
)  14تا 12هاي  (پایه دهم، درس

)5 و 3هاي  (پایه دوازدهم، درس
صحیح است.3نه 

ها: یینهسی سایر گزی
غزل اجتماعی نیست.سرایندةفرّخی سیستانی شاعر قرن پنجم 

 چکدام سراینده غزل اجتماعی نیستند.هیچ
بهجــت تبریــزي) و مولــوي   (محمدحســین غــزل    ســرایندةشــهریار

ماعی نیستند.
ۀ

ها: بررسی سایر گزینه
استعاري نیست و فقط آتش استعاره است.اضافۀ ) آتش دل 1
تشبیهی)اضافۀ ) بناي ظلم و فرّاش باد صبا (3
تشبیهی / فرش زمرّدین: استعاره از سبزهاضافۀ ) دیوار امت: 4

استعاري نیست.اضافۀ چون موصوف و صفت است 

صحیح است.4گزینه  13.
(ما را بس: براي» براي«حرف اضافه است به معنی  4 گزینۀدر

است)
هاي دیگر، فک اضافه است. در گزینه» را«نوع 

ها: بررسی سایر گزینه
) تو را پر: پرِ تو1
) گرگ را برکند سر: سرِ گرگ2
) سخن را قدر: قدرِ سخن3

 صف(پایه دهم، 
صحیح است.3گزینه  14.
: (وصفی: ضربتی چند) (اضافی: مشت زمین)1گزینه 
: (وصفی: مشت درشت) (اضافی: مشت روزگار ـ گردش2گزینه 
: (وصفی: ـ ) (اضافی: جور گردون)3گزینه 
خـردان سـفله ـ مـردمخردان ـ بـی   : (وصفی: این بی4گزینه 

(اضافی: داد دل ـ دل مردم)
 ص(پایه دوازدهم ،
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.17 صحیح است. 1گزینه 
 خود / در امان ندانستن خود از نیرنگ، : مغرور نشدن به قدرت1گزینه 
 ها، : تحسین شدن از سوي فرشته2گزینه 
 تر از خود،   : درگیر نشدن با قوي3گزینه 
 کنند. : تحرّك و رکود نداشتن را بیان می4گزینه 

.18 صحیح است. 3گزینه 
و » آنچه از دست رفته بود، به دسـت آمـد  «کند که  بیت سؤال اشاره می

از دام فـرار کـرده و یـاقوت از کـوه اسـتخراج      ندة پرمعتقدست  3گزینه 
 شده دیگر به دست آوردنی نیستند.

.19 صحیح است. 1گزینه 
ایـن  نتیجۀ  1خواهد خدا علم اندك او را وسعت بخشد و گزینه  شاعر می

کند که سخن مـا در دانـش حـق محـو شـد و بـه او        خواسته را بیان می
 وصل گردید.  

: توجه بـه  4: تواضع و فروتنی، گزینه 3: ارزشمندي علم، گزینه 2گزینه 
 شوند. علم را یادآور می

.20 صحیح است. 4گزینه 
: وطن دوستی و عشق به میهن. در  3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

شاعر وطن را بدون معشـوق (کـه از دیـارش دورگشـته اسـت)       4 گزینۀ
 داند. چون شام غریبان می

 )29 صفحۀ(پایه دوازدهم ، 
.21 است.صحیح  4گزینه 

ماننـد کـه    هـایی در تـاریخ زنـده مـی     در بیت سؤال گفته شده که ملـت 
خردمندانی داشته باشند و این صاحبان قلم و خرد هستند کـه ممالـک   

قرینـه   4 گزینـۀ سازند. این مفهوم تا حدود زیادي با بیـت   را مشهور می
دارد، چرا که در این بیت نیز گفته شده است شهرت ملّت به ایـن دلیـل   

 ه صاحب قلمی چون تو دارد.است ک
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. ) انسان با سختی کشیدن داراي فضیلت می1
 خرد است. ) کسی که الف داشتن چیزي را بزند که ندارد بی2
هـا و آثـار در سـرزمین     ) از فیض و برکت اهـل خـرد، همـواره نوشـته    3

 یابد. افزایش می
 )27 صفحۀ(پایه دوازدهم ، 

.22 است.صحیح  3گزینه 
دسـت گـرفتن قـدرت     دعوت به مبارزه و به 4و  2، 1هاي  در تمام گزینه
گویـد انسـان ریاکـار و     مـی  3 گزینـۀ شود، در حالی که بیت  مشاهده می

دورو را باید مثل شمشیر، صاف و یک رو کرد و اگر این امر محقق نشـد،  
 باید او را کشت.

 )35 صفحۀ(پایه دوازدهم ، 
.23 صحیح است. 2گزینه 

داننـد و   را امـري نیکـو و پسـندیده مـی    » تقلید و پیروي«ها  گزینهتمام 
 کند. می» نوآوري«توصیه به  2 گزینۀ

 )24 صفحۀ(فارسی یازدهم، 

.24 صحیح است. 1گزینه 
تسلیم و رضاي فرد بـه قضـا و خواسـت خـدا بـه خـاطر       «مفهوم عبارت 

پیوسـتن  « 1 گزینۀها آمده است و  که در تمام گزینه» ایمان قوي اوست
 کند. را بیان می» ه خدا و رهایی از افراد بدب

 )40 صفحۀفارسی یازدهم، (
.25 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 کالم       کنندة دلنشین) 1
 ) جاودانگی حیات2
 ) تأثیر تالش در کسب روزي/ عدم تأثیر کوشش در کسب روزي3
 ) حسابرسی به اعمال4

)33و  23، 13، 10هاي  صفحهفارسی یازدهم، (  
 

 زبان عربی
.26 صحیح است. 3گزینه 

: چگونـه /   فقل: بگو / سیروا: بگردید، سیر کنید / اُنْظُروا: نگاه کنید / کَی
 بدأ: آغاز کرد / الخلق: آفرینش

.27 صحیح است. 4گزینه 
حاکمان مسلمانان باید، بر حاکمـان مسـلمانان   »: علی حکّام المسلمین«

در گزینـه  » حاکم«یامده است و ن 1در گزینه » باید(« ←واجب است... 
ترجمـه   3(در گزینـه   ←که حکم کنند» : أن یحکموا« -مفرد است) 2

درسـت   4فقط در گزینه  ←به آنها یادبدهند»: یعلّموهم« -نشده است)
 متمدنانه زندگی کنند.»: أن یعیشوا عیشۀ متمدنۀ« ترجمه شده است. 

.28 صحیح است.  4گزینه 
نُعود (فعل شرط): عادت بدهیم / لساننا: زبانمان، زبان خود / لین الکالم: 

: جامعه اي / سـیغیر (فعـل مجهـول): تغییـر خواهـد       سخن نرم / مجتمعٍ
 یافت  

.29 صحیح است.  2گزینه 
: دشمنان / أنْ یواجهونا: که با مـا   نخواهند توانست / االعداء : لن یستطیع

آنهـا /  نقشـۀ  دهیم / خطـتهم:   آنها را شکست میرو شوند / نفشلهم:  روبه
 تفریقنا: جدایی ما  

.30 صحیح است. 2گزینه 
آورم/ الحجاج الـذین... : حاجیـانی کـه.../ قُتلـوا: کشـته       أتذّکر: به یاد می

 که آنان بودند... شدند/ مظلومین: مظلومانه (حال)/ و هم کانوا: درحالی
 )16صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 

.31 صحیح است. 4گزینه 
 ها: صحیح سایر گزینه ترجمۀ

شـما   امید اسـت کـه  ) کسی را که به شما بدي کرده است ببخشایید؛ 1
 بخشوده شوید.

؛ زیـرا آنهـا بـا شـجاعت بـا دشـمنان       استوارند) سربازان ما مانند بنایی 2
 .جنگند می
 ، نخورید.شود برده نمی) از غذایی که اسم خداوند بر آن 3

 )14و  12، 6، 5هاي  ، صفحه1دوازدهم، درس  عربی(

ی زیر و ب و ر و م نیجو ی
کند که سخن مـا در دانـش حـق محـو شـد و بـه او       سته را بیان می

گردید.   ل
: توجه بـه  4: تواضع و فروتنی، گزینه 3: ارزشمندي علم، گزینه 2نه

شوند. را یادآور می

است.4نه  صحیح
: وطن دوستی و عشق به میهن. در 3و 2، 1هاي  وم مشترك گزینه

شاعر وطن را بدون معشـوق (کـه از دیـارش دورگشـته اسـت)       4 ۀ
داند. ن شام غریبان می

)29صفحۀ(پایه دوازدهم ، 
است.صحیح 4نه 

ماننـد کـه    هـایی در تـاریخ زنـده مـی    یت سؤال گفته شده که ملـت 
مندانی داشته باشند و این صاحبان قلم و خرد هستند کـه ممالـک   

قرینـه   4   گزینـۀ سازند. این مفهوم تا حدود زیادي با بیـت  شهور می
، چرا که در این بیت نیز گفته شده است شهرت ملّت به ایـن دلیـل   

صاحب قلمی چون تو دارد.ت ک ککه
ها: سی سایر گزینه

شود. نسان با سختی کشیدن داراي فضیلت می
خرد است. کسی که الف داشتن چیزي را بزند که ندارد بی

فیض و برکت اهـل خـرد، همـواره نوشـته     هـا و آثـار در سـرزمین    ز
می یابد.ش

)27صفحۀ(پایه دوازدهم ، 

،13، 10هاي  صفحهفارسی یازدهم، (

عرععرعربیببیبیبی زبابببان
صحیح است.3گزینه  26.

قل: بگو / سیروا: بگردید، سیر کنید / اُنْظُروا: نگاه کنید / کَیف
بدأ: آغاز کرد / الخلق: آفرینش

صحیح است.4گزینه  27.
حاکمان مسلمانان باید، بر حاکمـان»: علی حکّام المسلمین«

»حاکم«یامده است و ن 1در گزینه » باید(«←واجب است... 
(در گزینـه ←که حکم کنند» : أن یحکموا« -مفرد است) 2

فقط در گزینه ←به آنها یادبدهند»: یعلّموهم« -نشده است)
متمدنانه زندگ»: أن یعیشوا عیشۀ متمدنۀ« ترجمه شده است. 

صحیح است. 4گزینه  28.
نُعود (فعل شرط): عادت بدهیم / لساننا: زبانمان، زبان خود /

: جامعه اي / سـیغیر (فعـل مجهـول): تغییسخن نرم / مجتمعٍ
یافت  

صحیح است. 2گزینه  29.
: دشمنان / أنْ یواجهون نخواهند توانست / االعداء : لن یستطیع

    نقشدهیم / خطـتهم:  آنها را شکست میرو شوند / نفشلهم:  روبه
تفریقنا: جدایی ما  

صحیح است.2گزینه  30.
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.32 صحیح است.  2گزینه 
ترجمـه نشـده اسـت و همچنـین     » فضـله «در » ه«در این گزینه ضمیر 

 ».بود«دهد نه  می» است«در این عبارت معناي » کان«

.33 صحیح است. 3گزینه 
 2شـود. در گزینـه    حـذف مـی   1گزینۀ ماضی است پس » ناامید شدند«

هم به صـورت جمـع آمـده.    » الظّواهر«د مفرد بیاید ثانیاً بای» یئسوا«اوالً 
نیـز حـذف    4گزینۀ باشد پس  نمی» هذه«درعربی به معنی » آن«ضمناً 

 شود. می

.34 صحیح است.  4گزینه 
» مـاغفر « 3و  2  باید ضمیر داشته باشد. در گزینـه » العباد« 1در گزینه 

 شد.هم باید مذکر با» ها«ضمیر  3فعل ماضی است و در گزینه 

.35 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

(در اینجـا مناسـب نیسـت    » لکی«دهد)/  (معناي کاش نمی» عسی) «2
 دهد)/ االمتحان (امتحاننا) می» تا اینکه«چون معناي 

 نبتعد)/ نجحوا (ننجح) » دور کنیم«) نبعد: (یعنی 3
 )/ نجحوا (ننجح)3) لعلّنا (لیتنا)/ نبعد (مانند گزینه 4

 )6صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
.36 صحیح است.  2گزینه 

 است.  » ایجاد کن«فعل امر به معناي » اُحدثْ: «1گزینۀ در 
 است.  » ماند سالم می«به معنی » یسلَم: «3گزینۀ در 
 است.» گرد باد«به معنی » إعصار: «4گزینۀ در 

.37  صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

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

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

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

 )62و  51هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
.38  صحیح است. 2گزینه 
.39  صحیح است. 4گزینه 
.40  صحیح است. 1گزینه 
.41  صحیح است. 2گزینه 

: غیر منصرف است و تنوین قبول نمی  کند.    أحرّ

.42 صحیح است. 2زینه گ
 مردم......... داناترین(أعلم) در این گزینه اسم است، نه فعل: 

 پس: اسم، مفرد، مذکر / مبتدا
 )66تا  56هاي    صفحه(عربی دهم، 

.43 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

نیست.اسم مکان » ها بزرگواري«به معناي » مکارم«) اسم المکان1
 شود. اسم فاعل محسوب می» ج الجاهل: نادان«) الجهال 2

فاعلـه  «بـه مفعـول احتیـاج دارد)؛    » سازد استوار می(«متعد ) الزم4
 است.» یثبت«مفعول فعل » أقدام«، »أقدام

 )20و  10، 6، 5هاي ، صفحه2و  1هاي  (عربی یازدهم، درس
.44 .صحیح است 4گزینه 

 اسم فاعل نیست.» ظُلم«

.45 صحیح است. 3گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 یخْتَلفْنَ ) تَخْتَلفْنَ 1
 إحتَفلُوا ) إحتَفَلُوا 2
4 تَلَمرْنَ  ) إسإنْکَس ،تتَلَمرْنَ إسإنْکَس 

.46 صحیح است.  4گزینه 
 در این جمله مفعول است.  » آیات«

.47 صحیح است. 2گزینه 
باشد، اسم تفضیل به حسـاب  » بهتر، بهترین«اگر به معنی » خیر«کلمۀ 

 آید: می
) شاید که آنهـا  4) شب قدر بهتر از ...   3) بهترین کارها ...   1در گزینه 

 بهتر باشند.  
باشد کـه اسـم تفضـیل محسـوب      می» کار خیر (خوب)« 2اما در گزینه 

 شود. نمی

.48 صحیح است.  3گزینه 
: لکیال تحزنوا (لکیال: لکـی + ال)  2گزینۀ ، در »محتّی یحک: «1گزینۀ در 

 : أن یغیبوا صحیح هستند.  4گزینۀ و در 

.49 صحیح است. 2گزینه 
کـار   بـراي تأکیـد بـه   » إنّ«رود.  کـار نمـی   براي تأکید بر جمله بـه » إن«

 رود. می
 ها: بررسی سایر گزینه

: از 1  کند. قبل از خودش رفع ابهام می جملۀ) لکنّ
3 :  دهد. دو جمله را به هم ربط می) أنّ
 رود. کار می ) لیت: براي بیان آرزو به4

 )6و  5هاي  صفحه، 1دوازدهم، درس  عربی(
.50 صحیح است. 3گزینه 

 حال است.» خائفین«حرف مشبه بالفعل و » أنَّ«
 )20و  6، 5هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس

 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است.  2گزینه 

 تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت   دوستی  سخن از علم
 انسجام درونی در عین نزول تدریجی عدم تعارض و ناسازگاري 

 جانبه بودن   جامعیت و همه سخن از امور مادي و معنوي 
 )38 صفحۀ،  3(دین و زندگی یازدهم ، درس 

.52 صحیح است. 2گزینه 
کنند، ایـن   درخواست رحمت میعلت اینکه موجودات پیوسته از خداوند 

 دانند. است که خود را نیازمند او می
 )6صفحۀ ، 1 درس(دین و زندگی دوازدهم، 

زی ر و بیری ر ی ب م

صحیح است.1نه 
ها: سی سایر گزینه

(در اینجـا مناسـب نیسـت    » لکی«دهد)/  (معناي کاش نمی» عسی«
معناي  دهد)/ االمتحان (امتحاننا)می» تا اینکه«ن

نبتعد)/ نجحوا (ننجح)» دور کنیم«بعد: (یعنی
)/ نجحوا (ننجح)3علّنا (لیتنا)/ نبعد (مانند گزینه 

)6صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2نه 

است.  »ایجاد کن«فعل امر به معناي » اُحدثْ: «1گزینۀ 
است.  »ماند سالم می«به معنی »یسلَم: «3گزینۀ 
است.»گرد باد«به معنی »إعصار: «4گزینۀ 

صحیح است.1نه 
سایر گزینه ها: سی

باید بدانیم که وقتی حروفی مانند أن، لن، لکـی  ن تُظلَم) (أن تُظلَم)
دهـد، مگـر در    آیند شکل آخر آنها را تغییر میبر سر فعل مضارع می

هاي جمع مؤنث. در این گزینه این تغییر اعمال نشده است.) ه
باشـد کـه   »لـتعلُّم «صـورت   باید به»لتَعلَّم«جمله  ترجمۀا توجه به

باب تفعل است، نه فعل!در 
ك«بر سر ضمیر »الم«ک (لَک) (حرف  رود.) کار می با فتحه به»  

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

صحیح است. 4گزینه  46.
در این جمله مفعول است.  » آیات«

صحیح است.2گزینه  47.
باشد، اسم تفضیل» بهتر، بهترین«اگر به معنی » خیر«کلمۀ 

آید: می
) شای4) شب قدر بهتر از ...   3) بهترین کارها ...   1در گزینه 

بهتر باشند.  
باشد کـه اسـم تفضـیلمی» کار خیر (خوب)« 2اما در گزینه 

شود. نمی

صحیح است. 3گزینه  48.
: لکیال تحزنوا (لکیال:2گزینۀ ، در »محتّی یحک: «1گزینۀ در

: أن یغیبوا صحیح هستند.  4گزینۀ و در

صحیح است.2گزینه  49.
إنّ«رود.  کـار نمـی   براي تأکید بر جمله بـه » إن« بـراي تأکی» 

رود. می
ها: بررسی سایر گزینه

: از 1 کند. قبل از خودش رفع ابهام میجملۀ) لکنّ
3 : دهد. دو جمله را به هم ربط می) أنّ
رود. کار می ) لیت: براي بیان آرزو به4

ه صفحه، 1دوازدهم، درس عربی(
صحیح است.3گزینه  50.

»َّ ل»أ الف ه ش ت»خائف«ف ا ال
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.53 صحیح است. 3گزینه 
بسیار مهم و » هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟«پاسخ به سوال 

حیاتی است زیرا در صورتی که به این سوال بـه درسـتی پاسـخ نـدهیم     
 از دست بدهیم.ممکن است عمر خود را 

.54 صحیح است.  2گزینه 
داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسـد   شناخت هدف زندگی: انسان می

 یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.  
کشف راه درست زندگی: انسان فقط یک بار زنـدگی در دنیـا را  تجربـه    

هـاي   راههمـۀ  باید از بـین    کند. بنابراین در این فرصت تکرار نشدنی،  می
 پیش رو، راهی را انتخاب کند که به آن مطمئن باشد.  

 )8 صفحۀ، 1(دین و زندگی  یازدهم، درس 
.55 صحیح است. 4گزینه 

دانــیم  مســئول کارهــاي خــود مــی    هــر کــدام از مــا خودمــان را   
پذیریم  پذیري). به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می (مسئولیت

 کنیم. ایم، آن را جبران می و اگر به کسی زیان رسانده
بایــد توجــه داشــت کــه همــین اختیــار محــدودي کــه داریــم، مبنــاي  

 عاقبت و سرنوشت ماست. کنندة تعیینهاي ما و  گیري تصمیم
 که اختیار انسان، محدود به قوانین طبیعت است.دقت شود 

 )56و  55هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس  
.56 صحیح است. 4گزینه 

ظلم به دیگران و افزایش گناه، اعم از فردي و اجتمـاعی، آثـار زیانبـاري    
ازجمله نزول بال و عدم اسـتجابت دعـا را بـه دنبـال دارد، ایـن موضـوع       

و حـدیث امـام   » تأثیر اعمال انسان در زنـدگی او «مربوط است به سنت 
 نیز در همین راستا است.» من یموت بالذّنوب...: «)(صادق 

 )78صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.57 صحیح است.  3گزینه 

)پیامبر اکـرم   انـد و ایشـان    دار بـوده  والیـت معنـوي را نیـز عهـده     (
هده کنـد و بـه اذن الهـی    توانست عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشا می

 نمایند.   در عالم خلقت تصرف می
)گفتار و رفتار پیامبر  اولین و معتبرترین مرجع علمـی بـراي فهـم     (

 عمیق آیات الهی است.  
 ) 51و  47هاي  ، صفحه4(دین و زندگی  یازدهم، درس 

.58 صحیح است.  3گزینه 
را  )، خطرهـاي زیـادي  جانشینی و والیت حضرت علی (مسئلۀ ابالغ 

از سوي مخالفان (قوم کافرین) به دنبـال دارد (علـت) بـه همـین دلیـل      
)حفظ جان پیامبر وعدة خداوند   دهد.  را به او می (
که اشاره به هدایت نشدن قـوم   انّ اهللا ال یهدي القوم الکافرینعبارت 

 کند.    هاي آنان نیز اشاره می کافرین دارد درواقع به مخالفت
 باشد. بیان صورت سؤال می 2گزینۀ الزم به توضیح است که 

 )69و  68هاي  ، صفحه 5(دین و زندگی یازدهم، درس 
.59 صحیح است. 1گزینه 

 ﴾انا هدیناه ...﴿ اختیار  دوري کردن از راه شقاوت 
 هـا   هـا و بیـزاري از بـدي    روي آوردن به نیکـی  بیزاري از شقاوت 

 »نفس ...  و«

.60 ست.صحیح ا 4گزینه 
قل اغیر اهللا ابغی ربـاً و هـو   ﴿انعام  سورة 164 آیۀعبارت صورت سؤال و 

 هر دو به توحید در ربوبیت اشاره دارند. ﴾رب کل شیء
 )22صفحۀ ،  2دوازدهم، درس دین و زندگی (

.61 صحیح است.  2گزینه 
 عزم قوي   ترشدن دستیابی به هدف  آسان
 روي از الگوهاي برتر   دنباله ترشدن دستیابی به هدف  سریع

.62 صحیح است. 2گزینه 
اي فرزنـدان آدم، آیـا از شـما    «فرمایـد:   یس مـی سورة   60 آیۀخداوند در 

 »پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟
 )43 صفحۀ، 4(دینی دوازدهم، درس 

.63 صحیح است.  3گزینه 
بـن یعقـوب کـه      خود به نام اسحاق در پاسخ یکی از یاران امام عصر 

عصر غیبـت سـؤال کـرد، حـدیث مـذکور را      » رویدادهاي جدید«دربارة 
شناس بـودن فقیـه اشـاره دارد تـا بتوانـد       فرمود. لذا این حدیث به زمان

 احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 
 )145و  143هاي   (صفحه

.64 صحیح است.  2گزینه 
دریافـت  آمـادة  هـا   دهـد تـا انسـان    دوم قیامت، وقایعی رخ میمرحلۀ در 

هـا و حضـور در پیشـگاه     انسـان همـۀ  پاداش و کیفر شوند. با زنده شدن 
هـاي آنـان    گردنـد؛ دل  هاي گنهکار به دنبال راه فراري می  خداوند، انسان

 هایشان از ترس به زیر افکنده است.   سخت هراسان و چشم
 )72و  71هاي  ، صفحه 6(دین و زندگی دهم، درس 

.65 صحیح است. 1گزینه 
. انسان  خصلت انقالب علیه خود؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود دانی

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

.66 صحیح است.  3گزینه 
  جانم به دست قـدرت اوسـت،  سوگند به خداوندي که «فرمود:  ایشان می

آن مردم (شامیان) بر شما پیروز خواهند شد؛ نه از آن جهت که آنان بـه  
ترنــد، بلکــه بــه ایــن جهــت کــه آنــان در راه بــاطلی کــه   حــق نزدیــک

برنـد و شـما در حـقّ مـن      رود شـتابان فرمـان او را مـی    زمامدارشان می
 » کنید.... اعتنایی و کندي می بی

 )96صفحۀ ، 7، درس (دین و زندگی یازدهم
.67 صحیح است.  4گزینه 

هاي حسرت دوزخیان این اسـت: کـاش فـالن شـخص را بـه       یکی از ناله
 کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت. عنوان دوست خود انتخاب نمی

.68 صحیح است.  1گزینه 
آورند شاید که جانـت را   از اینکه برخی ایمان نمی«فرماید:  شریفه میآیۀ 

)و پیـامبر » از دست بـدهی  از شدت اندوه در مـورد حضـرت علـی     (
آورنده به خدا، وفـادارترین شـما در    ) فرمودند: این مرد اولین ایمان(

 ترین شما در انجام فرمان خداست.   پیمان با خدا و راسخ
 )83و  80هاي  ،  صفحه6(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
دانــیم  مســئول کارهــاي خــود مــی   ر کــدام از مــا خودمــان را   

پذیریم  پذیري). به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می ئولیت
به کسی زیان رسانده کنیم. ایم، آن را جبران میر

د توجــه داشــت کــه همــین اختیــار محــدودي کــه داریــم، مبنــاي  
عاقبت و سرنوشت ماست.کنندة تعیینهاي ما و  گیريمیم

شود که اختیار انسان، محدود به قوانین طبیعت است.ت
)56و 55هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
به دیگران و افزایش گناه، اعم از فردي و اجتمـاعی، آثـار زیانبـاري    
مله نزول بال و عدم اسـتجابت دعـا را بـه دنبـال دارد، ایـن موضـوع       

و حـدیث امـام   » تأثیر اعمال انسان در زنـدگی او «ط است به سنت 
نیز در همین راستا است.» من یموت بالذّنوب...: «)(ق

)78صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3نه 

)بر اکـرم   انـد و ایشـان   دار بـوده والیـت معنـوي را نیـز عهـده    (
هده کنـد و بـه اذن الهـی    وانست عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشا

نمایند.  عالم خلقت تصرف می
)ر و رفتار پیامبر  اولین و معتبرترین مرجع علمـی بـراي فهـم    (

آیات الهی است.   ق
) 51و47هاي  ، صفحه4(دین و زندگی  یازدهم، درس 

ص،4(دینی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3گزینه  63.

بـن یعخود به نام اسحاقدر پاسخ یکی از یارانامام عصر 
عصر غیبـت سـؤال کـرد، حـدیث» رویدادهاي جدید«دربارة 

شناس بـودن فقیـه اشـاره داردفرمود. لذا این حدیث به زمان
احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 
43هاي   (صفحه

صحیح است. 2گزینه  64.
  آمـادهـا   دهـد تـا انسـان  دوم قیامت، وقایعی رخ میمرحلۀ در

هـا و حضـور د    انسـان همـۀپاداش و کیفر شوند. با زنده شدن 
ه گردنـد؛ دل  هاي گنهکار به دنبال راه فراري می  خداوند، انسان

هایشان از ترس به زیر افکنده است.  سخت هراسان و چشم
هاي ، صفحه 6(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است.1گزینه  65.
خصلت انقالب علیه خود؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود د

تواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کندمی
ص7درس  (دین و زندگی دوازدهم، ،

صحیح است. 3گزینه  66.
جانم به دست قـدرسوگند به خداوندي که «فرمود:  ایشان می

آن مردم (شامیان) بر شما پیروز خواهند شد؛ نه از آن جهت ک
ترنــد، بلکــه بــه ایــن جهــت کــه آنــان در راه بـ حــق نزدیــک
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.69 صحیح است. 4گزینه 
 ﴾هل یستوي الذین یعلمـون و...  قل﴿آیۀ شریفۀ و  )سخن پیامبر (

   گرایی و مبارزه با جهل و خرافات اشاره دارند. هر دو به معیار عقل
 )119و  118هاي   صفحه، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.70 صحیح است. 1گزینه 
منکـران معـاد از    ﴾و مالَهم بِذلک من علمٍ ان هم الّا یظُنّـونَ ﴿ آیۀطبق 

 ویند.گ روي گمان سخن می
به دانایی مستمر نسـبت بـه لهـو و لعـب      ﴾لَو کانوا یعلَمونَ﴿در عبارت 

 بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت اشاره گردیده است.
 )38و  36هاي  ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

.71 صحیح است. 4گزینه 
 عدل و قسطحوزة  استعمارپدیدة 

 خانواده حوزة استفاده ابزاري از زنان
 )143و  140هاي  صفحه، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.72 صحیح است. 2گزینه 
دلیل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مـادي آن اسـت کـه    

باشد و درواقع خداونـد خیـر و مصـلحت     بیشتر بودن ضرر و گناه آن می
 .بندگان را در نظر گرفته است

 )101، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.73 صحیح است. 2گزینه 

یــدنین علــیهنّ مــن ﴿فرمایــد:  احــزاب خداونــد مــیســورة  59آیــۀ در 
هـاي خـود را بـه خـود      جالبیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فالیؤذین: پوشش

تر کنند این براي آن که به (عفـاف) شـناخته شـوند و مـورد آزار      نزدیک
 ﴾است. قرار نگیرند، بهتر

هـا بـه خـود     تر کردن پوشش پس شناخته شدن به عفاف، معلول نزدیک
 است.

 )136و  135هاي  ، صفحه12(دین و زندگی دهم، درس 
.74 صحیح است.  4گزینه 

لَ لَکُـم مـن اَزواجِکُـم     ﴿آیۀ در  عـج کُم اَزواجاً ون اَنفُسلَ لَکُم معاهللاُ ج و

 کند.  به هدف رشد و پرورش فرزندان اشاره می ﴾بنینَ و حفَدة
شـود   پذیري در هدف رشد اخالقی و معنوي تعریف مـی  مسئولیتتجربۀ 
 مورد اشاره است.  » مودة و رحمۀ«که در 

 )169و  175(دین و زندگی یازدهم، صفحه 
.75 صحیح است. 3گزینه 

بـه   کسی که براي انجام کار حرام سفر کرده باشد. مثالً اگر به قصد ستم
اش را  مظلوم یا همکاري با یـک ظـالم در ظلـم او سـفر کنـد، بایـد روزه      

 بگیرد.
 )119و  118هاي  ، صفحه10(دین و زندگی دهم، درس 

 
 
 
 

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است. 2گزینه 

اسـتفاده   to be going toنکته: براي بیان قصد انجام عملی در آینده از 
 شود. می

خـوبی دارد. قصـد دارم آن را تماشـا     فـیلم  3معنی جمله: امشب کانال 
 کنم.

.77 صحیح است. 3گزینه 
گیـرد و   جمع نمـی  sغیرقابل شمارش است. بنابراین  breadکلمۀ نکته: 
 باشد. می fewبه مفهوم کافی است و بیشتر از  a fewکلمۀ 

صبحانه باقی مانده بود، به همین خـاطر چنـد   وعدة ترجمه: کمی نان از 
 درست کردم.تا ساندویچ براي ناهار 

.78 صحیح است. 1گزینه 
 ترجمه: براي تعطیالت به باغی رفتیم که استخر بزرگی داشت.

را بـا   gardenکلمـۀ  طور که در ترجمه مشخص است قصد داریـم   همان
کـه بیـان    whoseاستفاده از یک شبه جملـه توصـیف کنـیم، بنـابراین     

 نیز فقط بـراي انسـان بـه    whomو  whoکند حذف شده و  مالکیت می
 صحیح است. thatگزینۀ رود بنابراین  کار می

 )57صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.79 صحیح است. 2گزینه 

نگار پرسید که آیا ممکن است مصاحبه را عـالوه   معنی جمله: آن روزنامه
 یا خیر. ضبط کندبر یادداشت برداشتن 

 ) اهدا کردن4) توجه کردن  3) ضبط کردن 2) مراقبت کردن  1

.80 صحیح است. 3گزینه 
آموزانش انتظـار دارد، در سـطح    معنی جمله: یک معلم سختگیر از دانش

که معلم سـر وقـت در کـالس     باالیی عمل کنند، اگرچه این اتفاق زمانی
 دهد. پذیر کند، به ندرت رخ می شود تا بازده را امکان حاضر نمی

 ) قبلی4) سختگیر 3) ضروري 2) اجتماعی 1
 47 فحۀ، ص(زبان انگلیسی دوازدهم

.81 صحیح است. 1گزینه 
جـک، دوسـت   "معنی جمله: پدر پیـرم بـه عکـس نگـاه کـرد و گفـت:       

 "سال داشته باشد اگر هنوز زنده باشد. 70ام، باید  قدیمی

.82 صحیح است. 1گزینه 
اي دو بـار در آزمایشـگاه    آمـوزان هفتـه   معنی جمله: در مدرسه ما، دانش

 دهند. انجام می آزمایشمدرسه 

.83 ست.صحیح ا 3گزینه 
 درصد جمعیت جهان است. 20مادري حدود  زبانترجمه: انگلیسی 

.84 صحیح است.  3گزینه 
از افـراد بیمـار در    مراقبـت کـردن  ترجمه: آن پرستاران مهربان در حال 

 بیمارستان بودند.  
 ) جستجوي لغت در دیکشنري2) جستجو کردن            1
 ) مواظب بودن4) مراقبت کردن            3

.85 صحیح است. 2گزینه 
معنی جمله: کتابی است که بـراي طیـف وسـیعی از خواننـدگان جالـب      

صحیح است.4نه 
عدل و قسطحوزة استعماردة 

خانواده حوزةفاده ابزاري از زنان
)143و 140هاي  صفحه، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.2نه 
مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مـادي آن اسـت کـه     ل

باشد و درواقع خداونـد خیـر و مصـلحت    تر بودن ضرر و گناه آن می
.گان را در نظر گرفته است

)101، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
صحیح است.2نه 
علــیهنّ مــن﴿فرمایــد: احــزاب خداونــد مــیســورة 59یــۀ  یــدنین

هـاي خـود را بـه خـود     یبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فالیؤذین: پوشش
تر کنند این براي آن که به (عفـاف) شـناخته شـوند و مـورد آزار     ک

﴾است. نگیرند، بهتر
هـا بـه خـود     تر کردن پوشش شناخته شدن به عفاف، معلول نزدیک

ت.
)136و 135هاي  ، صفحه12(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است. 4نه 
لَ لَکُـم مـن اَزواجِکُـم     ﴿یۀ  عـج کُم اَزواجاً ون اَنفُسلَ لَکُم معاهللاُ ج و

حفَدة و م﴾نَ ه اشا زندان ف ش و پ و شد هدف کندبه

صحیح است.1گزینه  78.
ترجمه: براي تعطیالت به باغی رفتیم که استخر بزرگی داشت

en  کلمـۀ  طور که در ترجمه مشخص است قصد داریـم   همان

whoseاستفاده از یک شبه جملـه توصـیف کنـیم، بنـابراین     

نیز فقط بـرايwhomو whoکند حذف شده و مالکیت می
صحیح است.thatگزینۀ رود بنابراین کار می

ص(زبان انگلیسی دوازدهم،
صحیح است.2گزینه  79.

نگار پرسید که آیا ممکن است مصاحبمعنی جمله: آن روزنامه
یا خیر. ضبط کندبر یادداشت برداشتن 

) اهدا کر4) توجه کردن  3) ضبط کردن 2) مراقبت کردن  1

صحیح است.3گزینه  80.
آموزانش انتظـار دارد،معنی جمله: یک معلم سختگیر از دانش

که معلم سـر وقـتباالیی عمل کنند، اگرچه این اتفاق زمانی
دهدپذیر کند، به ندرت رخ میشود تا بازده را امکان حاضر نمی

) قبلی4) سختگیر 3) ضروري 2) اجتماعی 1
،(زبان انگلیسی دوازدهم

صحیح است.1گزینه  81.
بـه عکـس نگـاه کـرد و گفـت:        جمله: پدر پیـرم جـک"معنی

"سال داشته باشد اگر هنوز زنده باشد.70ام، باید  قدیمی

است1گزینه ح صح 82
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 خواهد بود.
  = be of interest to sbبراي کسی جالب بودن

 )15 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
.86 صحیح است. 1گزینه 

توانید معناي یک لغت جدید را در متن با توجـه کـردن    ترجمه: شما می
 اف آن تشخیص دهید.به معناي لغات اطر

 ) ظاهر شدن4) تشکیل دادن  3) بیرون زدن  2) تشخیص دادن 1
 )50صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 

.87 صحیح است. 1گزینه 
این موضوعات و مشکالت باالخره اتفاق خواهند افتـاد،   همۀدانم  من می

(گرسنه نگه داشتن دیگـران) یـک    جهانحتی اگر سیاست گرسنگی در 
 ذره هم تغییر نکند.

 ) عملی4) زیست محیطی   3) جنبشی  2) جهانی  1
 )87 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 
 :Clozeترجمۀ 

دریـا   یـا توانـد یـک دریاچـه     برخالف نامش، دریاي کاسپین (خـزر) مـی  
یـاد    ن یـک دریاچـه  نامیده شود. پروفسور مایکل کرکرال از آن بـه عنـوا  

کنند. از نظر تـاریخی،   طورکه خیلی از دانشوران چنین می کند، همان می
به دلیل اندازه و آب نمکش، آن به عنوان یک دریا در نظـر گرفتـه شـده    

ــی از ویژگــی  ــا آن خیل ــردارد.   اســت؛ ام ــاي دریاچــه را درب ــیه از  خیل
 تعریــفاي کــه وجــود دارد بــه دلیــل ایــن اســت کــه هــیچ  ســردرگمی

هـا   المللی که بر روي آن توافق شده باشـد بـراي دریاهـا یـا دریاچـه      بین
وجود ندارد. دریاها معموالً به اقیانوس یا یک دریاي دیگـر از طریـق آب   
نمک متصل هستند، اما دریاي کاسپین به هیچ حجم آبی دیگري وصـل  

، بـا  انـد  اي توسط خشکی دربرگرفته شـده  دریاها معموالً تا اندازهنیست. 
، اما دریاي کاسـپین در کـل   »مدیریت اقیانوسی و جوي ملی«تناد به اس

اطراف خود خشکی دارد. اگرچه دریاي کاسپین آب شیرین نیسـت، آب  
در شـمال، رقیـق شـده     خصـوص  بـه شور آن توسط جریان آب شیرین، 

 است.

.88 صحیح است. 3گزینه 
.89 صحیح است. 3گزینه 

 4 گزینــۀغیرقابــل شــمارش اســت و  confusion واژةتوجــه شــود کــه 
است که از نظر زبانی نادرست است. اگر ترکیـب   a lot ofترکیب ناقصِ 

توانست درست باشد، چـون هـم بـراي     نیز می a lot ofکامل بود گزینه 
 اسامی قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش کاربرد دارد.

.90 صحیح است. 2گزینه 
 کیب) تر4) توصیه  3) تعریف  2) فریاد   1

.91 صحیح است. 3گزینه 
اي باشـیم کـه ترکیـب مجهـولی را      از نظر گرامـري بایـد دنبـال گزینـه    

 کار برده است. درستی به به

.92 صحیح است. 4گزینه 
 طور تصادفی  ) به3طور سیستماتیک   ) به2طور غیرقابل انتظار    ) به1
 خصوص ) به4 

 1ترجمه متن 
کند. در واقـع، شـیر و    بت میسان با ببر رقا شیر در عنوان بزرگترین گربه

قدر شبیه (هم) هستند که بـدون خـز    شان آن هاي جسمی ببر در ویژگی
متمــایز رنگشــان (یعنــی) مــوي نرمــی کــه بــدن برخــی از حیوانــات را 

پوشاند. حتی دانشمندان (نیز) در تشـخیص آنهـا از یکـدیگر مشـکل      می
پونـد) و   550و  330کیلوگرم ( 250و  150دارند. وزن شیرهاي نر بین 

باشـد. طـول    اینچ) مـی  48متر (حدود  سانتی 123قد آنها تا شانه حدود 
تـر طـول    اینچ) اضافه 41تا  35متر ( سانتی 105تا  90آنها بدون دم که 

تـر   باشد. شـیرهاي مـاده کوچـک    اینچ) می 98متر ( سانتی 250دارد. تا 
ــین  ــد)  400و  265کیلــوگرم ( 182و  120هســتند. (و) وزنشــان ب پون

ایـنچ) و طولشـان   42متـر (حـدود    سـانتی  107باشد. قد آنها حـدود   یم
باشـد، بـا دمـی نسـبتاً      ایـنچ) مـی   69متر (کمتر از  سانتی 175کمتر از 

 تر. کوتاه
اي  اي روشن تا قهـوه  شیرهاي بالغ خزهایی دارند که از نظر رنگ از قهوه

یـال   تر است. تنها شـیرهاي نـر،   مایل به قرمز متفاوت است. خز دم تیره
تـر   (یعنی) موي بلند اطراف شانه را دارند، که با پیرتر شدن حیوان، تیره

شود. توله (شیر) ها با خزهاي انبوه و خال خالی بـه دنیـا    تر می و پرپشت
کند از حیوانات خطرناك مخفـی شـوند. بـا     آیند که به آنها کمک می می

دهنـد (و)   یها به مرور رنگ (خود) را از دست م ها، خال بزرگ شدن توله
گاهی اوقات تا زمانی که شیر به طور کامل رشد کند. روي پاهـا و شـکم   

 مانند. آن باقی می

.93 صحیح است. 1گزینه 
 کند؟ عمدتاً در چه موردي بحث می 1پاراگراف 

 هاي جسمانی شیرها ) ویژگی1
 ) تفاوت طول بین شیرها2
 ) چرا شیرهاي نر و ماده متفاوت هستند3
 کند. دانشمندان را در مورد شیرها گیج می) آن چیزي که 4

.94 صحیح است. 1گزینه 
 یک شیر نر (با دمش) .......... طول دارد.

 متر 3) کمتر از 2متر                     3) باالي 1
 متر ) یک متر و بیست و سه سانتی4) دو متر و نیم                     3

.95 صحیح است. 3گزینه 
 توانیم ......... را بیابیم. یطبق متن، ما معموالً نم

 ) شیري با دم یک متري1
 باشد. متر می سانتی 123) شیر نري که در شانه قدش کمتر از 2
 کیلوگرم باشد. 100اي که (وزنش) کمتر از  ) شیر ماده3
 اش از شیر نر کوچکتر است. اي که اندازه ) شیر ماده4

.96 صحیح است. 3گزینه 
 را در متن بیابیم؟توانیم معنی کدام کلمه  ما می

 ) خال، لک4) یال                  3) شانه            2) توله          1
 

 2ترجمه متن
آید، چرا که  امروزه کار کودك یک نگرانی در سطح جهانی به حساب می

نیافتـه، چـه اروپـایی چـه      یافته چه توسعه بسیاري از کشورها، چه توسعه
شاهد داسـتان غـم انگیـز و بـی پایـان       آفریقایی، چه ثروتمند چه فقیر،

ر ی ر ی ر نی یه ن ر ی ن ر
هم تغییر نکند.

) عملی4) زیست محیطی   3) جنبشی  2جهانی 
)87، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

:Clozeجمۀ 
دریـا  یـا توانـد یـک دریاچـه    الف نامش، دریاي کاسپین (خـزر) مـی           

یـاد      ن یـک دریاچـه  ده شود. پروفسور مایکل کرکرال از آن بـه عنـوا  
کنند. از نظر تـاریخی،  طورکه خیلی از دانشوران چنین میکند، همان

نظـر گرفتـه شـده     به عنوان یک دریا در آب نمکش، آن لیل اندازه و
ــی از ویژگــی  ــا آن خیل ــردارد.  ت؛ ام ــاي دریاچــه را درب ــیه از خیل

تعریــفاي کــه وجــود دارد بــه دلیــل ایــن اســت کــه هــیچ درگمی
هـا  لمللی که بر روي آن توافق شده باشـد بـراي دریاهـا یـا دریاچـه     

ندارد. دریاها معموالً به اقیانوس یا یک دریاي دیگـر از طریـق آب    د
متصل هستند، اما دریاي کاسپین به هیچ حجم آبی دیگري وصـل   ک

، بـا  انـد اي توسط خشکی دربرگرفته شـده دریاها معموالً تا اندازهت. 
، اما دریاي کاسـپین در کـل   »مدیریت اقیانوسی و جوي ملی«ناد به 

خود خشکی دارد. اگرچه دریاي کاسپین آب شیرین نیسـت، آب   ف
در شـمال، رقیـق شـده    خصـوص بـه آن توسط جریان آب شیرین، 

ت.

صحیح است.3نه 
صحیح است.3نه 

باشـد، بـا دم ایـنچ) مـی   69متر (کمتر از  سانتی 175کمتر از 
تر. کوتاه

اي روشنشیرهاي بالغ خزهایی دارند که از نظر رنگ از قهوه
تر است. تنها شـیرهايمایل به قرمز متفاوت است. خز دم تیره

(یعنی) موي بلند اطراف شانه را دارند، که با پیرتر شدن حیو
شود. توله (شیر) ها با خزهاي انبوه و خال خالیتر می و پرپشت

کند از حیوانات خطرناك مخفـیآیند که به آنها کمک میمی
ممیها به مرور رنگ (خود) را از دست مها، خال بزرگ شدن توله

گاهی اوقات تا زمانی که شیر به طور کامل رشد کند. روي پاه
می مانند. آن باقی

صحیح است.1گزینه  93.
کند؟ عمدتاً در چه موردي بحث می 1پاراگراف 

هاي جسمانی شیرها ) ویژگی1
) تفاوت طول بین شیرها2
) چرا شیرهاي نر و ماده متفاوت هستند3
کند. دانشمندان را در مورد شیرها گیج می) آن چیزي که 4

صحیح است.1گزینه  94.
یک شیر نر (با دمش) .......... طول دارد.

متر 3) کمتر از 2متر                    3) باالي 1
) یک متر و بیست و سه س4) دو متر و نیم                     3

صحیح است.3گزینه  95.
توانیم ......... را بیابیم.مم یطبق متن، ما معموالً نم
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هـاي   کودکان کار که در شرایط خطرناك مشـغول هسـتند و از بیمـاري   
باشند. این امر در حالی است که ایـن کودکـان    برند، می مختلفی رنج می

کننـد. گرچـه کـار     ماندن تقال مـی  صرفاً براي کسب پول کافی براي زنده
خی کشورهاي فقیر آفریقایی و ها را در گذشته به بر کودك معموالً توجه

کرد، گـزارش جدیـدي از سـوي سـازمان ملـل نشـان        آسیایی جلب می
سـازي و دختـران    دهد که هزاران کودك در ایتالیـا در صـنعت چـرم    می

بسیار کم سن و سـال در پرتغـال در بخـش خـدمات خـانگی و صـنعت       
پوشاك مشغول به کار هستند. بیش از سی درصـد از ایـن کودکـان بـه     

اند و اکثر آنها در شـرایط خطرنـاك و    غیرقانونی به کار گرفته شدهشکل 
 کنند. غیر انسانی کار می

هاي قانونی براي جلوگیري از کار کـودك تصـویب قـوانین     یکی از روش
کنـد و   ها را یا ممنـوع مـی   کارگیري غیرقانونی بچه باشد که به مرتبط می

از کشـورها ایـن    طـور کـه در بسـیاري    آورد. همان یا تحت کنترل درمی
شـود، (محتـواي آن) مـرتبط بـا      قانون، قـانون کـار کـودك نامیـده مـی     

باشد. اما متأسـفانه بیشـتر    سال سن می 14استخدام کودکان حداکثر تا 
سرپرسـت یـا اسـناد     اظهارنامـۀ هـاي اقتصـادي از طریـق     صنایع و بنگاه

ایـن   کننـد.  شان اعالم مـی  جعلی، سن کودکان کار را باالتر از سن واقعی
خواهند کودکان تحـت   مسئله به آن دلیل است که پدر، مادر یا ولی نمی

سرپستی آنها از کارشان کنار گذاشته شوند کـه عمـدتاً بـه دلیـل فقـر،      
 شان است. زندگی فزایندةهاي  درآمد پایین و هزینه

.97 صحیح است. 2گزینه 
 متن ظاهراً لحن ........ دارد.نویسندة 

 ) محبت و اظهار تأسف2(خنثی)            طرفی  تفاوتی و بی ) بی1
 ) امیدوارانه و خوش بینانه4) عاشقانه و پر شور                            3

.98 صحیح است. 3گزینه 
 توان چنین استنباط کرد که ........ . بر اساس متن، می

 ) کار کودك اخیراً به آفریقا و آسیا محدود شده است.1
 با این مشکل مواجه هستند.) صرفاً کشورهاي فقیر 2
) کار کودك، دیگر یک مشـکل محـدود بـه برخـی کشـورهاي خـاص       3

 نیست.
 ) تنها کودکان بیمار، کودکان کار هستند.4

.99 صحیح است. 1گزینه 
گونه استنباط کرد کـه قـانون کـار کـودك از      توان این بر اساس متن، می
 کند. ........ محافظت می

 ) کودکان تا سنی خاص1
 کودکان، نوجوانان و بزرگساالن) 2
 ساله 14) تنها دختران 3
 سالگی 14) تنها پسران تا سن 4

.100 صحیح است. 2گزینه 
 به ....... اشاره دارد. 2پاراگراف  4) در خط oneضمیر (

 ) اشتغال4) روش         3) سن       2) قانون           1
 
 
 
 

 

 شناسی زمین
صحیح است. 2گزینه  101.

خورشید مرکزي که نیکوالس کوپرنیـک مطـرح کـرد حرکـت     نظریۀ در 
روزانه خورشید در آسمان ظاهري و نتیجه چرخش زمین بـه دور محـور   

 خود است.
 13صفحه 

صحیح است. 4گزینه  102.
پیدایش نخستین گیاهان گلدار در دوران کرتاسه و همزمان بـا انقـراض   

 دایناسورها اتفاق افتاد.
 18صفحه 

صحیح است. 3گزینه  103.
پیدایش نخستین خزنـدگان در دوران پالئوزوئیـک و دوره کربـونیفر رخ    

 داده است.

صحیح است. 4گزینه  104.
گردد.  سنگ لیگنیت از تورب حاصل می با توجه به مراحل تشکیل زغال

صحیح است. 2گزینه  105.
ــوکالز (   ــه ترتیــب فلدســپات پالژی %)، 12%)، فلدســپات پتاســیم (39ب

 رصد نسبی بیشتري دارند.%) د5%) و آمفیبول(11پیروکسن (

صحیح است. 4گزینه  106.
 باشد. کالکوپیریت سولفید مس و آهن می 

.107 صحیح است. 2گزینه 
nتعداد نیمه عمر گذرانده شده 

n 360 90 4 

n 4
1 1 1

162 2

.108 صحیح است. 1گزینه 
 شود. متر تشکیل می 200تا  عمق دریایی هاي کم نفت خام در محیط

.109 صحیح است. 1گزینه 
ترین کانی است و ترکیـب اکسـید آلـومینیم     یاقوت پس از الماس سخت

 دارد.

.110 صحیح است.  3گزینه 
هـاي سـطح زمـین     مورفولوژي علم شناخت پستی و بلندي و نـاهمواري 

 باشد.   می

.111 صحیح است.  2گزینه 
هـا کـه    یبی از تـنش مقاومت سنگ، عبارت است از حداکثر تنش یا ترک

 تواند تحمل کند.  سنگ می

.112 صحیح است.  1گزینه 
ها، گچ و سنگ نمک در برابر تنش مقاوم  هاي تبخیري مانند شیل سنگ

 نیستند. 

.113 صحیح است.  1گزینه 
باشد و از پایداري کمتري نسبت بـه   آبدار تحت فشار میالیۀ در  Aتونل 

 بقیه برخوردار است.  

می ی  کنـد و   ها را یا ممنـوع مـی  کارگیري غیرقانونی بچهباشد که به ط
از کشـورها ایـن   طـور کـه در بسـیاري   آورد. همان حت کنترل درمی

شـود، (محتـواي آن) مـرتبط بـا     ن، قـانون کـار کـودك نامیـده مـی     
باشد. اما متأسـفانه بیشـتر    سال سن می 14خدام کودکان حداکثر تا 

سرپرسـت یـا اسـناد    اظهارنامـۀ هـاي اقتصـادي از طریـق    یع و بنگاه
ایـن  کننـد.  شان اعالم مـی  ی، سن کودکان کار را باالتر از سن واقعی

خواهند کودکان تحـت  له به آن دلیل است که پدر، مادر یا ولی نمی
ستی آنها از کارشان کنار گذاشته شوند کـه عمـدتاً بـه دلیـل فقـر،      

شان است. زندگیفزایندةهاي  مد پایین و هزینه

صحیح است.2نه 
متن ظاهراً لحن ........ دارد.سندة 

) محبت و اظهار تأسف2(خنثی)            طرفی  تفاوتی و بیی
) امیدوارانه و خوش بینانه4عاشقانه و پر شور                            

صحیح است.3نه 
توان چنین استنباط کرد که ........ .ساس متن، می

کار کودك اخیراً به آفریقا و آسیا محدود شده است.
با این مشکل مواجه هستند.صرفاً کشورهاي فقیر 

کشـورهاي خـاص        کار کودك، دیگر یک مشـکل محـدود بـه برخـی
ت.

نها کودکان بیمار، کودکان کار هستند.

صحیح است.1نه 
گونه استنباط کرد کـه قـانون کـار کـودك از     توان این ساس متن، می

صحیح است.3گزینه  103.
پیدایش نخستین خزنـدگان در دوران پالئوزوئیـک و دوره کر

داده است.

صحیح است.4گزینه  104.
سنگ لیگنیت از تورب حاصلبا توجه به مراحل تشکیل زغال

صحیح است.2گزینه  105.
ــوکالز (  ــه ترتیــب فلدســپات پالژی %)، فلدســپات پتاســ39ب

رصد نسبی بیشتري دارند.%) د5%) و آمفیبول(11پیروکسن (

است.4گزینه  صحیح 106.
باشد. کالکوپیریت سولفید مس و آهن می

صحیح است.2گزینه  107.
nتعداد نیمه عمر گذرانده شده

90 4
1
16

صحیح است.1گزینه  108.
متر تشکیل م200تا عمق دریایی هاي کم نفت خام در محیط

صحیح است.1گزینه  109.
ترین کانی است و ترکیـب اکسـیدیاقوت پس از الماس سخت

دارد.

صحیح است. 3گزینه  110.
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.114 صحیح است.  2گزینه 
) آهن جزء عناصر اصلی بـوده و غلظـت آن در   88صفحۀ ( 5ـ   1جدول 

 پوسته از سایر عناصر بیشتر است.  

.115 صحیح است.  4گزینه 
 باشد.   بیماري ایتاي ایتاي حاصل مسمومیت کادمیم می

.116 صحیح است.  2گزینه 
دارند با این تفاوت کـه ذرات   Sامواج الو حرکتی کم و بیش شبیه امواج 

جایی قـائم   گونه جابه شوند و هیچ جا می سطح زمین جابه ماده به موازات
 ندارند.  

.117 صحیح است.  3گزینه 
هـا کـه زمـان    yنگار تا کانون، ابتـدا از محـور    لرزهفاصلۀ براي پیدا کردن 

کـش   دقیقه است بر روي کاغذ یا خـط  2اي را که برابر با  باشد، فاصله می
آنقـدر   Sمنحنی مـوج  و  Pمتصل کرده و این فاصله را بین منحنی موج 

بین منحنـی مـوج   فاصلۀ کنیم که در یک محل این فاصله به  جا می جابه
P  و موجS      کامال منطبق باشد. سپس از آن محـل، خطـی را بـر محـور
x  کنـیم تـا    ضـرب مـی   1000ها عمود کرده و عدد به دست آمـده را در

فاصله از کانون برحسب کیلومتر به دسـت آیـد کـه ایـن عـدد مـا بـین        
 کیلومتر خواهد بود. 1500تا  1000

.118 صحیح است.  1گزینه 
جدید (ائـومن)  الیۀ هاي قدیمی (پرمین) در مرکز  خوردگی که الیه چین

 در تحدب چین واقع است را تاقدیس نامند.  

.119 صحیح است.  4گزینه 
هـاي رسـوبی    البرز داراي دو بخش شرقی و غربی و از جنس سنگپهنۀ 
 باشد.   سنگی می الهاي زغ باشد که داراي رگه می

.120 صحیح است.  2گزینه 
 باشد.   گسل مشا در راستاي شرقی غربی می

 
 

 ریاضی 
.121 صحیح است. 4گزینه 

عضو نیستند که  اعداد صحیح که در متمم  مجموعۀیعنی  
هسـتند، یعنـی:    اعـداد صـحیح کـه عضـو      مجموعـۀ برابر اسـت بـا   

 
 )9 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.122 صحیح است. 1گزینه 
AC ACcot AC30 3 2 32 2 

AB ABcos AB330 322 3 2 3
 

 )34 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.123 صحیح است. 3گزینه 

 داریم: xبا توجه به 
x x0 0 

x | x | x x ( x) x x x x3 3 3 25 

x x x x ( x) x2 6 3 2 123 5 6 ناوت5
 

x x x
11 1111 12 11 12 12 125 5 5 5 

11 11115 5 5 5 
 )56 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.124 صحیح است. 2گزینه 
x x , x x , x x4 0 4 9 0 9 2 8 0 4 

x
x

x
x

p

4 4 9
4 0

9 0
2 8 0

0 0
ج ج

ت
ن

 
x x x , , ,4 4 9 5 6 7 ای8 یعیبط دادعا ددع 4

 
 )85 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.125 صحیح است.  1گزینه 
ها هنگامی تـابع اسـت کـه اگـر دو زوج مرتـب       مرتب  اي از زوج مجموعه

 دوم آنها نیز برابر باشند.مؤلفۀ اول برابر باشند، آنگاه حتماً   داراي مؤلفه

( ,m ) ( , ) m m m2 2 22 9 2 0 9 0 9 3  
mتابع است.  f ( , ),( , ),( , ),( , ) ( , ),( , )3 2 0 5 6 5 6 2 0 2 0 5 6  

m f ( , ),( , ),( , ),( , )3 2 0 5 6 1 6 2 0  
)تابع است.  , ),( , ),( , )2 0 5 6 1 6 

mپس   هر دو قابل قبول هستند.  3

.126 صحیح است.  2گزینه 
باشد ب: رقـم   4باید در دو حالت مسئله را حل کنیم، الف: رقم هزارگان 

 نباشد.   4هزارگان 
, , ,9 7 0 2 4
2 4 3 3 72 24 72 یا  96

,0 24
1 4 3 2 24 

.127 صحیح است. 1گزینه 
!n(S)

! !
9 9 9 8 7 6 1264 5 2 3 44  

n(A)
5 5 4 5 40 454 3 1

زمرق ات 4  زمرق ات 3 و زبس 1
P(A) 45 5

126 14 

.128 صحیح است. 2گزینه 
AB ( ) ( )2 22 0 3 1 4 4 8 
BC ( ) ( )2 23 2 1 3 1 4 5 
AC ( ) ( )2 23 0 1 1 9 0 3 
AB BC AC2 2 8 5 3 

 )5صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

پیدا کردن  هـا کـه زمـان      y  نگار تا کانون، ابتـدا از محـور   لرزهفاصلۀي
ططکـش  دقیقه است بر روي کاغذ یا خـط 2اي را که برابر با اشد، فاصله

کرده و این فاصله را بین منحنی موج  آنقـدر  Sمنحنی مـوج  و Pصل
بین منحنـی مـوج   فاصلۀ کنیم که در یک محل این فاصله به جا می
کامال منطبق باشد. سپس از آن محـل، خطـی را بـر محـور     Sموج 

تـا   ضـرب مـی1000عمود کرده و عدد به دست آمـده را در     کنـیم
له از کانون برحسب کیلومتر به دسـت آیـد کـه ایـن عـدد مـا بـین        

کیلومتر خواهد بود.1500تا 10

صحیح است. 1نه 
جدید (ائـومن)  الیۀ هاي قدیمی (پرمین) در مرکز خوردگی که الیهن

حدب چین واقع است را تاقدیس نامند.  

صحیح است. 4نه 
هـاي رسـوبی    البرز داراي دو بخش شرقی و غربی و از جنس سنگۀ

باشد.   سنگی می غغالهاي زغ اشد که داراي رگه

صحیح است. 2نه 
مشا در راستاي شرقی غربی می باشد.   ل

صحیح است.4نه 
عضو نیستند که اعداد صحیح که در متمم مجموعۀیعنی  

ا ضۀا ک ا ا

ج ج

, , ,x4 9x 8, , ,5 6 7 8, , ,, ی, یعیبط دادعا ددع4
ص(ریاضی دهم،

صحیح است. 1گزینه  125.
ها هنگامی تـابع اسـت کـه اگـر دو ز مرتب  اي از زوج مجموعه

دوم آنها نیز برمؤلفۀ اول برابر باشند، آنگاه حتماً   داراي مؤلفه

) ( , ) m m m) ( ) 2 2 3) ( , )) ( , ) m m m( , ) m m) ( , ) m m

fتابع است.  ( , ),( , ),( , ),( , )f ( , ),( , ),( , ),( , ), ),( , ),( , ),( , )ff

f ( , ),( , ),( , ),( , )f ( , ),( , ),( , ),( , )( ) (ff

)تابع است.  , ),( , )( , ),( ,( , ),( ,( ) (( , )

mپس  هر دو قابل قبول هستند. 3

صحیح است. 2گزینه  126.
باش 4باید در دو حالت مسئله را حل کنیم، الف: رقم هزارگان 

نباشد.   4هزارگان 
, , ,9 7 0 2 4, , ,

2 4 3 3 72 24 72 یا  96
,0 2,
2 24

صحیح است.1گزینه  127.
!

! !
9 9 8 7 6!! 1264 5 2 3 4! !!

5 40 45
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.129 صحیح است. 2گزینه 
SAبا توجه به تقارن سهمی،  SB دهد که خـط   تنها زمانی رخ میd 

aافقی باشد، بنابراین در این مسئله  byخط، معادلۀ و  0 خواهد  6
 بود.  

S

BA
d

S

2

3

y x x2 4 1

 
 حال براي آنکه این خط افقی سهمی را در دو نقطه قطع کند، باید:

bb b b , , ,...,3 18 1 2 3 176 bb 

.130 صحیح است. 4گزینه 
x x (x ) x2 22 1 0 1 0 1 

xباید   گویا باشد، یعنی باید در آن صدق کند. معادلۀ ریشۀ 1
(a )(a )(a )

a a a
3 1 12 3 5

3 1 1 

a a a a a2 2 22 2 3 12 9 5 10 15 
a a2 22 11 

.131 صحیح است. 1گزینه 
 با توجه به شکل مقابل و فرضیات سؤال داریم:

c

a 25

b h
b c b c

bc bc

b ,c

2 2 2 2 225 625
1 1 25 12 3002 2

15 20
 

مشـابه اسـت، زیـرا     12و  16پس مثلث داده شده بـا مثلـث بـه اضـالع     
12 16
15  باشد. می 20

 )45و  40هاي  ، صفحه1 (ریاضی یازدهم، تمرین
.132 صحیح است. 3گزینه 

 نهشت نیستند. مساحت هستند، ولی هم دو مثلث زیر هم

4

3

4

3

 
 )41 صفحۀ، 9(ریاضی یازدهم، تمرین 

.133 صحیح است. 4گزینه 
ــی ــرض م ــیم  ف DCکن x  وAC y  باشــد. ازD  ــر ــود  ABب عم

DCباشـد، پـس    مـی  Aروي نیمسـاز   Dکنیم. چون  می DH x  و
AH AC y  است. با توجه بهAB AC برابر  AB، طول  12

y BHآید. پس  دست می به 12 خواهـد بـود. حـال بـه کمـک       12
 داریم: BHDفیثاغورس در مثلث 

A

y

CxD15B

12
H

y

x

BD HD HB

x

x x DC

2 2 2

2 2 2

2
15 12

81 9 9

 
 )30 صفحۀ، 3(ریاضی یازدهم، تمرین 

.134 صحیح است. 1گزینه 
fوارون  ضابطۀ (x) ax xfصورت  به 3 (x)

a
1  است: 3

x ax a x a x (a )x a
a

2 23 3 3 3 1 3 3 

,
a a

3 3
1  برخورد نقطۀ: 1

( ) ( ) | |
a a a

2 33 3 30 0 2 2 21 1 1
أدبم ات هلصاف

 
a

/
\a
a

4
3 11 2

 

f (x) x f ( )4 3 2 5 
 )64تا  57هاي  صفحه(ریاضی یازدهم، 

.135 صحیح است. 4گزینه 
تـر را منهـاي مسـاحت قطـاع      مطابق شکل بایـد مسـاحت قطـاع بـزرگ    

rad3135دانیم  تر کنیم. می کوچک اسـت کـه برابـر     4
3
4 3
2 8 

 شود. کل دایره می

20135
14

/

/

: r ( )

: r ( )

2 2

2 2

3 3 34 433 58 8
3 3 14 73 58 8

رت گرزب عاطق
رت کچوک عاطق

 
 

/ / /: ( )433 5 73 5 360 360 3 14  مساحت مطلوب 1130

صحیح است.  3گزینه   136.
log log log log a blog
log log ( a)log

3
10 10 10 10

25 210 1010

24 2 3 3 2 3 324 25 2 5 215
  

a b
a

3
2 2 

.137 صحیح است.  3گزینه 
log x log log x log log xx x ( )2 2 2 2 23 33 3 162 2 3 162  

log x log x log x x2 2 4
23 81 3 3 4 16  

log (x ) log5 59 25 2 

.138 صحیح است.  1گزینه 

x ( )

x ( )

lim f (x) ( a)( )
a a a

lim f (x) ( a)( )
3

3

9 2
18 2 27 3 99 3  

.139 صحیح است.  4گزینه 

x x
lim f (x) lim ([x] )

2 2
4 2 4 6  

x x x

x | x | x xlim f(x) lim lim
| x | x

2 2

2 2 2
6 6

2 2  

                 x

(x )
lim

2

2 (x )
(x )

3
2 5 

xنقطۀ پس در   حد ندارد و در نتیجه ناپیوسته است.   2

x ( ) x ( ) x ( )

x | x | x xlim f(x) lim lim
| x | x

2 2

2 2 2

6 6
2 2  

صحیح است.4نه 
x x (x ) xxx2 2( )x x (x ) 1x (x ) xx (x ) xx ( )x (x( )x (x

x گویا باشد، یعنی باید در آن صدق کند.معادلۀریشۀ1
(a )(a )(a )

a
(a(a )(a )(a )( )( )( )(a )(a )(a)(a )(a)(a )(a)(a)(a)(a )(a)(a )(a)(a2 3 5

3 1 1a aa aa
2 2 22 2 3 12 9 5 10 15a a a a aa a aa a a2 2 2

2 22 11a aa

صحیح است.1نه 
جه به شکل مقابل و فرضیات سؤال داریم:

c

a 25

b h
b c b c

bc bc

b ,c

c c

b

2 2 2 2 225 625
1 1bcb 25 12 3002 2

20,c,c

مشـابه اسـت، زیـرا    12و 16مثلث داده شده بـا مثلـث بـه اضـالع     
12
باشد. می15

)45و 40هاي  ، صفحه1 (ریاضی یازدهم، تمرین
صحیح است.3نه 

نهشت نیستند. مساحت هستند، ولی هم مثلث زیر هم

4

3

4

3

)41 صفحۀ، 9(ریاضی یازدهم، تمرین 

صحیح است.4گزینه  135.
تـر را منهـاي مسـامطابق شکل بایـد مسـاحت قطـاع بـزرگ    

rad3135دانیم  تر کنیم. می کوچک اسـت کـه برابـر4
شود. کل دایره می

20135
14

/

/

: r ( )

: r ( )

r (r

r (r

2( )

2( )

3 3rrr2r 433 5/) 433 5) /)2)8 8
3 3rrr2 73 5/) /)2)8 8

رت گرزب عاطق
رت کچوک عاطق

/ /: ( )/ / 360)/ / )/ /360 3 14 مساح/1130

صحیح است. 3گزینه  136.
log log log log a b
log log ( a)log

3
1 1loglog 10 10g

210 110

3log log logl logloglololog 10log 3
25 2log ((5

صحیح است. 3گزینه  137.
log log x log log x( )log xog og oggx xgg g 3log x logog oggg 23 162 2 3 162( )log x( )( og

x log x log x xx logg 4
281 3 3 4 16x log x xlog x xx logggg 4

) lx 5) gx 25 2) l) log5) g) log

است1گزینه صحیح 138
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x ( )

(x )
lim

2

2 (x )
(x )

3
2 5 

x ( ) x ( )

lim f(x) lim ([x] )
2 2

4 3 4 1  

xنقطۀ پس در   نیز حد ندارد و ناپیوسته است.   2

.140 صحیح است.  2گزینه 
هـا   سـکه همـۀ  متمم حـالتی اسـت کـه    » رو«پیشامد آمدن حداقل یک 

 پشت بیایند.  
تـا پشـت    nها از هم مستقل است، پس احتمال آمدن  چون پرتاب سکه

 برابر است با:  
n( )1 1 1 1 1

2 2 2 2 2(
1 1(2 2(  

n
n n

) n1 90 1 11 2 10 4100 102 2
  )Pحداقل یک رو

.141 صحیح است.  3گزینه 
 تا است، پس میانگین دو عدد وسطی میانه است:   12ها  تعداد داده

/
11 12 11  میانه 52

/Q1
4 5 4  چارك اول 52

Q3
17 19  چارك سوم 182

17 5 :تغییراتدامنۀ  12 , , , , ,5 8 11 12 13  هاي جدید داده 17
28 1  هاي اولیه تغییرات دادهدامنۀ  27

  شود. واحد کمتر می 15بنابراین 

.142 صحیح است. 1گزینه 
 کتاب درسی دوازدهم رسم شده است. 18 صفحۀاین نمودار در 

fبراي رسم  ( x)2  1باید دامنه را
xfبرابر و براي رسم  2 ( باید دامنـه   2(

 برابر کنیم. 2را 
 
 
 
 
 

.143 صحیح است. 2گزینه 

y cos x

y cos x
1

3

y cos x 2

 
 )94 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

.144 صحیح است. 4گزینه 

x

x( x ) x x (x x)
x x

f (x)
x x

23 2
3

1
3

3 52 4 5 4
2 5

5
 

( )
f ( )

2 52 2 34 2 51 4 4 8 

 )92صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 
.145 صحیح است. 2گزینه 

xباید شرط پیوستگی و تساوي مشتق چپ و راست در  را چـک   1
 کنیم:

: a ( ) b( ) ( ) a b2 31 2 1 1 2  طرش1
یگتسویپ

رادقم و پچ دح تسار دح

: ax bx22 3 1
پچ قتشم تسار قتشم

تسار و پچ ياه قتشم يواست طرش

x a b b a
a

b a
b

1 2 3 1 3 2 1
8 135

a b 3

 
 )79صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  

.146 صحیح است. 3گزینه 
f(x)تابع دامنۀ  x x x2  برابر[ , است. نقاطی از دامنـه 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 

.147 است. صحیح 2گزینه 
aاز رابطه  b2 aداریم:  10 b10  ، پس:2

/f ab b( b) b b f b b210 2 10 2 10 4 0 2 5 
a 5 

/برابر است با  abپس حداکثر  /( )5 2 5 12 5. 

bتوانیم حداکثر عبارت  تذکر: همچنین می b210 را از رابطـه   2
a4 

 بیابیم:

/a ( )
100 0 12 54 4 2 

.148 صحیح است. 2گزینه 
Oاي به شعاع  با توجه به شکل مقطع حاصل دایره A   است. با اسـتفاده

OOفیثاغورس در مثلث رابطۀ از  A   :داریم 

O

O A

O A OA OO k k k2 2 2 2 2 29 8

 
 در نتیجه مساحت مقطع برابر است با:  

OA k2 28  
(OA)از طرفی مساحت کره برابر است با  ( k) k2 2 24 4 3 36   

 پس نسبت خواسته شده برابر است با:  

/
k

k

2

2
36 36 9 4 58 28

 

.149 صحیح است. 4گزینه 
دایره باشد ایـن اسـت کـه     معادلۀضمنی،  معادلۀدانیم شرط این که  می

a b C2 2 4  Cمقـدار   2و  1هـاي   باشد. حـال چـون در گزینـه    0

1
2
3
4

y

x1-2-3-4-5-6-7-8-
1- 1

f (
x)2f (

x)
x

f ( )
2

n
n

) nn
n

nn1 90 1 1 nnn

10nn2 2nn )Pحداقل یک رو100

صحیح است. 3نه 
داده تا است، پس میانگین دو عدد وسطی میانه است:  12ها  د

/
11 12 11 میانه 5/2

/QQ1
4 5 4 چارك اول 5/2

QQ3
17 19 چارك سوم 182

17 :تغییراتدامنۀ 5 , , , , ,5 8 11 12 13 17, , , , هاي جدید داده ,
28 1 هاي اولیه تغییرات دادهدامنۀ 27

 شود. واحد کمتر می 15این 

صحیح است.1نه 
کتاب درسی دوازدهم رسم شده است.18صفحۀنمودار در 

fرسم  ( x)(  1باید دامنه را
xfبرابر و براي رسم 2 ( )( )x

باید دامنـه   2
برابر کنیم. 

ص(ریاضی دوازدهم،
صحیح است.3گزینه  146.
f(x)تابع دامنۀ  x x xx2  برابر[ , است. نقاطی ا((

خواهیم که مشتق تابع در آن نقاط منفی یا صفر باشد.می

x x ) x x x x x( x )x(( )x( x )x x ) x x x x
3 12 2 ))) 3 32 3x x x xx x x xx x x xx x xx x x xx xx xx 02 2x 4

x xx3 3 9x xxx4 4 16
است.صحیح2گزینه  147.

aاز رابطه  b2 10bb  :داریمa b1 ، پس:2

/b( b) b b f b bfb( 2b 2 5/b) b b f b bb) b b f bfb) b bb) b bb) b b f b bb) b b f bb) b b f bf

/برابر است با abپس حداکثر  /( )/5 2 5 12 5/( )( /.

bتوانیم حداکثر عبارت تذکر: همچنین می b210 2bb b را از رابط
بیابیم:

/( )
100 0 12 5//(( )

صحیح است.2گزینه  148.
Oاي به شعاع  با توجه به شکل مقطع حاصل دایره A.است

در مثلث رابطۀ از OOفیثاغورس AO   :داریم

O A

11
22
33
44

y

x1-22-3-4- 23- 2-45-6-7- 5-7-7-77-8--
1-1 1

f (
x)

(
x

(
xf (

x))
xx

f ( )(( )xx
2
)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی 1آزمون آنالین شمارة دوازدهم .  ۀپای      

11

aمنفی است، عبارت  b C2 2 باشد و در نتیجـه   همواره مثبت می 4
را بررسـی   4و  3هاي  دایره هستند. حال گزینه معادلۀ 2و  1هاي  گزینه
 کنیم: می

: x y x y x y x y2 2 2 2 32 2 3 4 2 0 2 1  گزینۀ02
3 

9دایره است 4 4 04 

: x y x y2 2 2 8 17 0 4 64 4 17  4 گزینۀ0
 نقطه است (دایره نیست)

.150 صحیح است. 2گزینه 

درف

36
100 درم

1
2

نز
1
3

همیب

64همیب
100 

/
36 1 64 1 18 64 54 64 118 039100 2 100 3 100 300 300 300  P(بیمه) /039/

 شناسی زیست
.151 است.صحیح  1گزینه 

 کتاب درسی. 132و صفحه  127هاي صفحه  مطابق طرح

صحیح است. 4گزینه  152.
انتشار، انتشار تسهیل شده و اسمز (گذرندگی) در جهت شیب غلظـت و  

رانی (اگزوسـیتوز) و   ي به انرژي زیستی ندارند. اما انتقال فعال، برونازین
 بري (آندوسیتوز) نیاز به انرژي زیستی دارند. درون

صحیح است.  2گزینه  153.
 موارد دوم و چهارم صحیح است.  

 میانی چشم شامل مشیمیه، جسم مژگانی و عنبیه است.  الیۀ 
 میانی بخش شفاف ندارد.الیۀ مورد اول: 

هاي مژگانی و عنبیه در پاسخ بـه محـرك    هاي ماهیچه مورد دوم: یاخته
 دهند.  تغییر وضعیت می

 رنیه نقش دارد. مورد سوم: زاللیه در تغذیه عدسی و ق
ها، همان شبکیه است کـه   نوري و نورونگیرندة داراي الیۀ مورد چهارم: 

 با مشیمیه در ارتباط است.

.154 صحیح است. 4گزینه 
هـاي   کنیـد، برجسـتگی   طورکه در فعالیت تشریح مغز مشاهده می همان

 فیز قرار دارند.   چهارگانه درست در عقب اپی

 
 )15و  14هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.155 صحیح است. 3گزینه 
ها، کاتالیزروهاي زیستی هستند که همگی آنها (چه پروتئینی، چه  آنزیم

RNA شوند. خود، تولید میسازندة هاي  اي) در پی فعالیت آنزیم 
 )20و  19هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

.156 صحیح است.  3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

طبیعــی و کشــندة هــاي  از یاختــه 2: اینترفــرون نــوع 2و1هــاي  گزینــه
 ترشح می شود.  Tلنفوسیت 

: هــر دو نــوع اینترفـرون جزئــی از دومــین خـط دفــاعی بــدن   3گزینـۀ  
جزئـی از   Tهاي عمومی و سریع) هسـتند. هرچنـد لنفوسـیت     (واکنش

 دفاع اختصاصی است.
 نقش دارد.  هاي سرطانی در مبارزه با یاخته 2: اینترفرون نوع 4گزینۀ 

.157 صحیح است.  1گزینه 
شـود کـه بعـد از آن قطعـاً      ادامه، پیوند پپتیدي تشـکیل مـی   مرحلۀدر 
 شود. جا می یک رمزه (سه نوکلئوتید) جابه اندازة جایی رناتن به جابه

 )31و  30هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.158 صحیح است. 3گزینه 
 ز نوع مجاور مرکز هستند.ها) ا ها (نفرون درصد گردیزه 20حدود 

.159 صحیح است. 2گزینه 
هاي مکانیکی شنوایی مسـتقیماً بـه پـرده صـماخ      در جیرجیرك، گیرنده

هاي مکانیکی منتقل  متصل هستند و امواج صوتی را مستقیماً به گیرنده
هـا و سـپس    کند. در انسان، پرده صماخ سـبب ارتعـاش اسـتخوانچه    می

 شود.   ارتعاش مایع درون حلزون می
 ها:   رد سایر گزینه

هاي مکانیکی شنوایی، امواج صوتی را به پیـام صـوتی تبـدیل     ) گیرنده1
 کنند؛ نه پرده صماخ!! می
صـماخ وجـود   پـردة   2صماخ و در انسان نیـز  پردة  2) در جیرجیرك 3

 دارد.
 صماخ توانایی عبور هوا را ندارد.پردة ) 4

.160 صحیح است. 4گزینه 
شود، قطر مولکـول دنـا    مکمل باعث می صورت قرار گرفتن جفت بازها به

در سراسر طول آن یکسان باشد. پس این مورد براي هر مولکول دنا چـه  
 ها صادق است. اي ها و چه در هوهسته اي هسته در پیش

 )13و  12، 7هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
.161 صحیح است. 4گزینه 

هـا   گر مانـدن اسـتخوان  ها به کنار یکدی ها و زردپی کپسول مفصلی، رباط
کنند و همگی ساختاري از جنس بافت پیوندي دارند. قطعاً در  کمک می
 مـادة  هاي کشسان و کـالژن در  هاي پیوندي، انواعی از پروتئین این بافت

 اي وجود دارد. زمینه
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) براي کپسول مفصلی و زردپی صادق نیست.1
 است. ) تنها براي کپسول مفصلی صادق2
 ) تنها براي زردپی صادق است.3

 )43و  22هاي  صفحهشناسی یازدهم،  (زیست
.162 صحیح است. 2گزینه 
دان است! چینه 4شماره 

.163 صحیح است. 1گزینه 
 نادرست است.           » الف«تنها مورد 

درف

36
100 درم 2

نز
1
33

همیب

64همیب
100

36 1 64 1 18 64 54 64 118
100 2 100 3 100 300 300 P(بیمه) 300

ننااننااناسیسسیسی
است.صحیح 1نه 

کتاب درسی. 132و صفحه  127هاي صفحه ق طرح

است.4نه  صحیح
ار، انتشار تسهیل شده و اسمز (گذرندگی) در جهت شیب غلظـت و  

به انرژي زیستی ندارند. اما انتقال فعال، برون رانی (اگزوسـیتوز) و  ي
بري (آندوسیتوز) نیاز به انرژي زیستی دارند. ن

صحیح است. 2نه 
د دوم و چهارم صحیح است.  

میانی چشم شامل مشیمیه، جسم مژگانی و عنبیه است.  
میانی بخش شفاف ندارد.الیۀ د اول: 

دوم: یاخته هاي مژگانی و عنبیه در پاسخ بـه محـرك    هاي ماهیچهد
وضعیت می دهند.  ر

سوم: زاللیه در تغذیه عدسی و ق قرنیه نقش دارد. د
ها، همان شبکیه است کـه   نوري و نورونگیرندة دارايالیۀ د چهارم: 

شیمیه در ارتباط است.

است.4نه صحیح

هاي ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.3گزینه  158.
ز نوع مجاور مرکز هستها) ا ها (نفرون درصد گردیزه 20حدود 

صحیح است.2گزینه  159.
هاي مکانیکی شنوایی مسـتقیماً بـه پـردر جیرجیرك، گیرنده

هاي مکانیمتصل هستند و امواج صوتی را مستقیماً به گیرنده
هـکند. در انسان، پرده صماخ سـبب ارتعـاش اسـتخوانچه   می

شود.   ارتعاش مایع درون حلزون می
ها:   رد سایر گزینه

هاي مکانیکی شنوایی، امواج صوتی را به پیـام صـو ) گیرنده1
کنند؛ نه پرده صماخ!!می
  صـمپـردة2صماخ و در انسان نیـز  پردة 2) در جیرجیرك 3

دارد.
صماخ توانایی عبور هوا را ندارد.پردة ) 4

صحیح است.4گزینه  160.
شود، قطر مو مکمل باعث می صورتقرار گرفتن جفت بازها به

در سراسر طول آن یکسان باشد. پس این مورد براي هر مولکو
ها صادق است. ايها و چه در هوهستهايهسته در پیش

،7هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
صحیح است.4گزینه  161.

ییگر مانـدن اسها به کنار یکدی ها و زردپی کپسول مفصلی، رباط
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 بررسی موارد:
هـا ترکیبـات پاداکسـنده هسـتند و احتمـال تشـکیل        الف) آنتوسـیانین 

 دهند. ا افزایش نمیهاي آزاد ر رادیکال
شـود   اگر با افزایش یون اکسید همراه گردد، باعـث مـی   Hب) کاهش

صـورت رادیکـال    هاي اکسید در تشکیل مولکول آب وارد نشده و بـه  یون
 آزاد درآیند.

هاي معیـوب   معنا جهشی است که به ساخته شدن پروتئین ج) جهش بی
کـه جهـش    انجامـد، درحـالی   از جایگاه اصلی میبا ایجاد رمز پایان پیش 

هـاي 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 انتقـال الکتـرون  
شود، پس غیرمستقیم در فعالیت آنـزیم   الکترون می  زنجیرة باعث توقف

ATP کند. ساز اختالل ایجاد می 
 )76و  75، 49هاي  صفحه، 5و  4هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.164 صحیح است. 4گزینه 
درهـا  یاختـه تقسـیم سـرکوب باعثداروهاازاستفادهبادرمانیشیمی
همۀ دقت کنید شیمی درمانی سبب سرکوب تقسیم  .شود میبدنهمۀ

 ها قابلیت تقسیم ندارند.   شود؛ زیرا برخی یاخته هاي بدن نمی یاخته
 ها:   بررسی سایر گزینه

بیننـد و   هاي مغز استخوان آسیب مـی  ) در روش شیمی درمانی یاخته1
شود و روند انعقـاد خـون بـا مشـکل      ها مختل می در نتیجه تولید پالکت

 شود.  میمواجه 
شـوند   مـی تقسـیم سـرعت بـه کـه هـایی  پرتـو درمـانی، یاختـه   ) در2

قـرار قـوي پرتوهـاي تـأثیر تحتمستقیمطوربههاي توموري)، (یاخته
 .گیرند می
پرتـو وشیمی درمـانی جراحی،شاملسرطاندرمانرایجهاي ) روش3

 .استدرمانی

صحیح است. 3گزینه  165.
 و بـدن  سـم یمتابول شیافـزا  علـت  بـه  تیروئیـد، غـدة  افزایش فعالیت  در
 وندر انیـدراز  کیـ کربن تیـ فعال زانیـ ماکسـید   دي کـربن  د یش تولیافزا

 هسـتند  هوازي تنفس فاقد قرمز هاي گویچه .شود یم شتریب قرمز گویچۀ
  .کنند دیتول A میکوآنز لیاست توانند ینم و

 )69و  68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.166 صحیح است. 3گزینه 
ها هـم نقطـه آغـاز و هـم      نادرست است چون بسیاري از نفرون 1گزینه 

نادرسـت اسـت. زیـرا     2نقطه پایان آنها در بخـش قشـري اسـت گزینـه     
نیز  4شود. گزینه  کننده ادرار جزء یک نفرون محسوب نمی مجراي جمع

شود فقـط   خورده دور وارد بخش مرکزي نمی نادرست است زیرا لوله پیچ
 شود. هاي مجاور مرکز وارد بخش مرکزي می نفرونهنلۀ قسمتی از لوله 

صحیح است.  4گزینه  167.
 موارد صحیح هستند.  ۀهم

پس از برخورد با جسم  یند انعکاس عقب کشیدن دستامورد اول: در فر
 د.  نشو دو تحریک می ، دو نورون رابط وجود دارد که هرداغ

رتبـاط دارد و در  هاي اسـکلتی ا  : این انعکاس با ماهیچهو سوم رد دومامو
ریشـه شـکمی جـز دسـتگاه عصـبی پیکـري       حرکتی هاي  نتیجه نورون

 . هستند
شـود امـا    دوسر بازو منقـبض مـی   ۀماهیچمورد چهارم: در این انعکاس، 

 ماند. سه سر بازو در حالت استراحت می ۀماهیچ

.168 صحیح است. 3گزینه 
صفتی تک جایگاهی است، پس تنهـا یـک    ABOاز آنجا که گروه خون 

) و چون هر فرد در جمعیـت  9تن شماره  تن دارد (فام جایگاه بر روي فام
توانـد   دگره موجود را مـی  3نوع از  2انسانی دیپلوئید است، پس حداکثر 

 داشته باشد.  
 )44و  41، 40هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.169 صحیح است. 4گزینه 
خاکستري نخاع  مادةبط در انعکاس عقب کشیدن است. در هاي را نورون

قرار دارد که یکی از آنها نقش مهاري براي نورون حرکتـی ماهیچـه سـه    
هاي رابط در این انعکاس به دستگاه عصبی مرکـزي   سر بازو دارد. نورون

 تعلق دارند.
 )16صفحۀ شناسی یازدهم،  (زیست

.170 صحیح است. 3گزینه 
دفعی از نوع پروتونفریدي اسـت کـه کانـالی دارد و در    در پالناریا سامانه 

اي قرار دارند (تأیید مورد ب) ـ موارد الـف و د    هاي شعله طول آن یاخته
شـود   هاي متانفریدي است! (رد الـف و د) ـ مـورد ج نیـز رد مـی      ویژگی

 (مطابق اصالحیه کتاب و شکل منافذ صحیح است!)

.171 صحیح است.  2گزینه 
هاي بنیادي از یکـدیگر جـدا    یه یاخته تخم، یاختهدر حین تقسیمات اول

درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شـود،    تودةشوند و یا 
گیـرد کـه همگـی همسـان      در این حالت دو یا چند جنـین شـکل مـی   

هستند. دقت کنید در این حالت فقط یک اسپرم با یک اووسـیت ثانویـه   
 شود.  ک یاخته تخم تشکیل میدهد و فقط ی فرایند لقاح را انجام می

اگر دو اسپرم و دو اووسیت ثانویه با هم برخورد و فرایند لقـاح را شـروع   
شوند کـه هرکـدام از یـک یاختـه      کنند، دوقلوهاي ناهمسان تشکیل می

 اند.   تخم مجزا به وجود آمده

.172 صحیح است. 2گزینه 
 شناسـی دوازدهـم   ، کتـاب زیسـت  40 صفحۀ، 6و  5با توجه به دو شکل 

که محصـول ژن  گیرد، درحالی مستقیماً بر روي غشا قرار می Dپروتئین 
AI  آنزیمــی اســت (آنــزیمA کــه کربوهیــدرات (A  را بــه غشــا اضــافه
 کند، نه اینکه خود آنزیم بر روي غشا قرار بگیرد. می

 )41و  40  هاي صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.173 است.صحیح  1گزینه 

 کافی است نیروي وزن را با نیروي شناوري مقایسه کنیم:
cm310 10 10 900  حجم فلز 100

W m g N6 3100 10 8 10 10  وزن واقعی مکعب حجم 8

bF Vg N61000 10 1000 10  نیروي شناوري 10
چون نیروي وزن از نیروي شناوري کمتر است، جسم روي سـطح مـایع   

 شود. شناور می

توقف شود، پس غیرمستقیم در فعالیت آنـزیم  الکترون می  زنجیرةث
Aکند.ساز اختالل ایجاد می

)76و 75، 49هاي  صفحه، 5 و  4هاي  شناسی دوازدهم، فصل(زیست
صحیح است.4نه 
درهـا یاختـه تقسـیم سـرکوب باعثداروهاازاستفادهبادرمانیمی

همۀ دقت کنید شیمی درمانی سبب سرکوب تقسیم .شودمیبدن
ها قابلیت تقسیم ندارند.  شود؛ زیرا برخی یاختههاي بدن نمیته

ها:   سی سایر گزینه
بیننـد و  هاي مغز استخوان آسیب مـی در روش شیمی درمانی یاخته

شود و روند انعقـاد خـون بـا مشـکل     ها مختل می تیجه تولید پالکت
شود.  میجه 
  شـوند  مـی تقسـیم سـرعت بـه کـه هـایی پرتـو درمـانی، یاختـه   در
قـرار قـوي پرتوهـاي تـأثیر تحتمستقیمطوربههاي توموري)،ته

.گیرند

پرتـو وشیمی درمـانی جراحی،شاملسرطاندرمانرایجهاي روش
.استنی

صحیح است.3نه 
 و بـدن  سـم یمتابول شیافـزا  علـت  بـه  تیروئیـد، غـدة  فزایش فعالیت

تول وندر انیـدراز  کیـ کربن تیـ فعال زانیـ ماکسـید   دي کـربن  ییدیش
هسـتند  هوازي تنفس فاقد قرمز هاي گویچه .شود یم شتریب قرمزچۀ
.کنندییدللیتول A میکوآنز لیاست توانند ی

)69و 68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.4گزینه  169.
خاکسمادةبط در انعکاس عقب کشیدن است. در هاي را نورون

قرار دارد که یکی از آنها نقش مهاري براي نورون حرکتـی ماه
هاي رابط در این انعکاس به دستگاه عصبیسر بازو دارد. نورون

تعلق دارند.
 صتتشناسی یازدهم، (زیست

صحیح است.3گزینه  170.
دفعی از نوع پروتونفریدي اسـت کـه کانـالیدر پالناریا سامانه 

اي قرار دارند (تأیید مورد ب) ـ موارهاي شعله طول آن یاخته
هاي متانفریدي است! (رد الـف و د) ـ مـورد ج نیـز ردویژگی

(مطابق اصالحیه کتاب و شکل منافذ صحیح است!)

صحیح است. 2گزینه  171.
هاي بنیادي از یکـللیه یاخته تخم، یاختهدر حین تقسیمات اول

درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقس  تودةشوند و یا 
گیـرد کـه همگـیدر این حالت دو یا چند جنـین شـکل مـی   

هستند. دقت کنید در این حالت فقط یک اسپرم با یک اووسـ
یاخته تخم تشکیل میدهد و فقط ی فرایند لقاح را انجام می ییک

اگر دو اسپرم و دو اووسیت ثانویه با هم برخورد و فرایند لقـاح
شوند کـه هرکـدام از یـکنند، دوقلوهاي ناهمسان تشکیل می

اند.   تخم مجزا به وجود آمده

صحیح است.2گزینه  172.
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.174 صحیح است.  3گزینه 
جنسی، با پایان یافتن قاعدگی میـزان هورمـون   چرخۀ اول هفتۀ در طی 

داخلـی  دیـوارة  کند و در نتیجـه ضـخامت    استروژن شروع به افزایش می
 شود.  تر می تر و پرخون شود و آندومتر ضخیم رحم نیز بیشتر می
 ها:  بررسی سایر گزینه

مهارکننـدة  گـاه هورمـون    هیپوتاالموس هـیچ   جنسی،چرخۀ ) در طی 1
کند؛ بلکـه در نتیجـه بـازخورد منفـی یـا       ترشح نمی FSHو  LHترشح 

 کند.  مثبت، مقدار هورمون آزادکننده تغییر می
هـاي جنسـی ماننـد پروژسـترون       ) دقت کنید کاهش مقـدار هورمـون  2

 شود.  رحم میدیوارة سبب ناپایداري 
ی، سطح هورمون استروژن خون باالتر از سـطح  رحمچرخۀ ) در پایان 4

 هورمون پروژسترون است.

.175 صحیح است.  3گزینه 
شود، شش هم منبسط  سینه منبسط میقفسۀ : هنگامی که 1گزینۀ رد 
 شود. می
 اي داریم! باریک بافت پوششی استوانهرودة : در 2گزینۀ رد 

 : عیناً مطابق متن کتاب درسی3گزینۀ تأیید 
: سرفه راه مؤثري هست و به همین دلیل این گونه افـراد بـه   4 گزینۀرد 

 شوند! هاي مکرر مبتال می سرفه

.176 صحیح است. 4گزینه 
 رد الف) مثال نقض گیاه سس!

توانـد   درصد این گروه گیـاهی ایـن همزیسـتی را مـی     90رد ب) حدود 
 داشته باشد!

 رد ج) برخی گیاهان این امکان را دارند!
خـواري یـا انگـل و...     هاي دیگـر مـثالً حشـره    وشرد د) ممکن است از ر

 دست آورند! به

.177 صحیح است. 4گزینه 
 هیپوتاالموس در تنظیم خواب، تشنگی و گرسنگی نقش دارد.

 ها:   رد سایر گزینه
هاي مخ هسـتند کـه در پـردازش نهـایی      ) مرکز تفکر و یادگیري، لوب1

 اطالعات نقش دارند.  
قـش دارد و نقشـی در عملکـرد    ) پل مغـزي در تنظـیم ترشـح بـزاق ن    2

 هاي مخ) ندارد.   هوشمندانه (کار لوب
) مخچه در تنظیم وضعیت بدن و تعادل نقش دارد اما در تنظیم فشار 3

   خون نقشی ندارد.
.178 صحیح است. 2گزینه 

صورت سؤال ویژگی بافـت کالنشـیم (چسـب آکنـه) اسـت کـه دیـواره        
هـاي   شود و یاختـه  نمینخستین ضخیم داشته و مانع رشد اندام گیاهی 

 آن دیواره پسین ندارند.

.179 صحیح است. 1گزینه 
کننـد کـه    حواس را به دو گروه حواس پیکري و حواس ویژه تقسیم مـی 

 هاي درد و دمایی هر دو به گروه حواس پیکري تعلق دارند. گیرنده
هاي مکانیکی و شـیمیایی بـه    هاي نوري به حواس ویژه و گیرنده گیرنده

 اس تعلق دارند.هر دو گروه حو
 )24تا  20هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.180 صحیح است. 1گزینه 
شود که بـا   گلیکولیز، گلوکز به قند دو فسفاته تبدیل میمرحلۀ در اولین 

هاي  که در طی واکنش همراه است. درحالی ADPو تولید  ATPمصرف 
 ADPشود. در اکسـایش پیـرووات نیـز     مصرف می ADPکربس چرخۀ 

 گردد. تولید نمی
 )69تا  66هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 

.181 صحیح است. 3گزینه 
کننـد. ایـن    کالوین تثبیت مـی چرخۀ را فقط توسط  C3،CO2گیاهان

اي سیتوپالسـم خـود، بـدون     زمینهمادة گیاهان در نور و گرماي زیاد در 
 سازند. می NADHحضور اکسیژن در طی قندکافت (گلیکولیز) 

 )88تا  84و  66هاي  ، صفحه7و  6هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.182 صحیح است. 3گزینه 

دقت کنید براي رسیدن به پاسخ این سؤال بـر اسـاس اطالعـات کتـاب     
 4و  2، 1هـاي   ید. در گزینهدرسی باید بر اساس رد گزینه به نتیجه برس

ــا     ــدنظر اســت؛  ام ــی م ــتگاه ایمن ــزایش فعالیــت دس در بخــش دوم اف
کنـد. در   دانید کورتیزول دستگاه ایمنی را تضـعیف مـی   که می طور همان

یابـد کـه    به این دلیـل میـزان گلـوکز افـزایش مـی      3گزینۀ حقیقت در 
ر عضـالت  هـا د  پـروتئین  تجزیـۀ شوند و همین  ها نیز تجزیه می پروتئین

 شود. تواند منجر به کاهش قدرت انقباض آنها  اسکلتی می
 )67و  66، 60، 59، 47هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.183 صحیح است.  3گزینه 
دان آغـاز   در ملخ به دلیل آنکه گوارش مکانیکی و شیمیایی قبل از چینه

 د!شو دان ذخیره می نیافته در چینه توان گفت مواد گوارش شود، نمی می
داران هستند که بـه هـر حـال سـاز و کـار       : هر دو جزء مهره1گزینۀ رد 

 اي دارند.   تهویه
تواننـد   باریـک نمـی  رودة هـاي   : به هر حال در هر دو، یاخته2گزینۀ رد 

 آنزیم سلوالز ترشح کنند!
 دان است که به هر حال هر دو دارند! : منظور چینه4گزینۀ رد 

 
.184 صحیح است. 4گزینه 

 ها: تبررسی عبار
 QRSکند، چون صـداي اول قلـب بـه     عبارت (الف) نادرست تکمیل می

هـا در   نزدیک است ولی صداي دوم قلب مربوط بـه بسـته شـدن سـینی    
هــاي آئـورت و ششـی اســت. دقـت کنیـد کــه      ابتـداي منفـذ سـرخرگ   

لختـی) در بـین دهلیـز و بطـن و      هاي دهلیزي بطنـی (دو و سـه   دریچه
 باشد. ن آنها مینزدیک به بافت پیوندي عایق بی
کنـد، چـون پـس از پایـان سیسـتول یـا        عبارت (ب) درست تکمیل می

شـود   ها شـنیده مـی   انقباض دهلیزها، صداي اول در ابتداي انقباض بطن
 باشد. ولی صداي دوم در ابتداي دیاستول یا استراحت عمومی می

کند؛ چون صداي اول در ابتـداي انقبـاض    عبارت (ج) درست تکمیل می
شود و صـداي دوم همزمـان بـا پایـان      که خون از قلب خارج میها  بطن
 شود. در ابتداي دیاستول شنیده می Tثبت 

کند؛ چون صـداي اول در ابتـداي انقبـاض     عبارت (د) درست تکمیل می
نزدیـک   Tثانیه است صورت گرفته و صداي دوم به موج  3/0ها که  بطن

 است.

مون پروژسترون است.

صحیح است. 3نه 
شود، شش هم منبسط سینه منبسط میقفسۀ : هنگامی که 1گزینۀ 

شود.
اي داریم! باریک بافت پوششی استوانهرودة : در2گزینۀ 

: عیناً مطابق متن کتاب درسی3گزینۀ د
: سرفه راه مؤثري هست و به همین دلیل این گونه افـراد بـه   4 گزینۀ

شوند! هاي مکرر مبتال می ه

صحیح است.4نه 
لف) مثال نقض گیاه سس!

توانـد   درصد این گروه گیـاهی ایـن همزیسـتی را مـی    90ب) حدود 
ته باشد!

ج) برخی گیاهان این امکان را دارند!
خـواري یـا انگـل و...    هاي دیگـر مـثالً حشـره   وشد) ممکن است از ر

ست آورند!

صحیح است.4نه 
وتاالموس در تنظیم خواب، تشنگی و گرسنگی نقش دارد.

ها:  سایر گزینه
هاي مخ هسـتند کـه در پـردازش نهـایی     مرکز تفکر و یادگیري، لوب

دارند.   عات نقش
ن    ن    قـش دارد و نقشـی در عملکـرد    ل مغـزي در تنظـیم ترشـح بـزاق ن    

هاي مخ) ندارد.  شمندانه (کار لوب

صحیح است.3گزینه  182.
دقت کنید براي رسیدن به پاسخ این سؤال بـر اسـاس اطالعـ

هـاي ید. در گزینهدرسی باید بر اساس رد گزینه به نتیجه برس سس
ــدنظر اس ــی م ــتگاه ایمن ــزایش فعالیــت دس در بخــش دوم اف

دانید کورتیزول دستگاه ایمنی را تضـعیف مـ که می طور همان
به این دلیـل میـزان گلـوکز افـزایش مـی 3گزینۀ حقیقت در

هـا د پـروتئین  تجزیـۀ شوند و همین  ها نیز تجزیه می پروتئین
شود. تواند منجر به کاهش قدرت انقباض آنها اسکلتی می

،60، 59، 47هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است. 3گزینه  183.

در ملخ به دلیل آنکه گوارش مکانیکی و شیمیایی قبل از چین
دان ذخیره نیافته در چینه توان گفت مواد گوارششود، نمی می
داران هستند که بـه هـر حـال س: هر دو جزء مهره1گزینۀ رد

اي دارند.   تهویه
باریـک نمرودةهـاي   : به هر حال در هر دو، یاخته2گزینۀ رد

آنزیم سلوالز ترشح کنند!
دان است که به هر حال هر دو دارند: منظور چینه4گزینۀ رد

صحیح است.4گزینه  184.
ها: تبررسی عبار

کند، چون صـداي اول قلـبعبارت (الف) نادرست تکمیل می
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.185 صحیح است. 3گزینه 
هـاي   زا (فیزیـک یـا شـیمیایی) جهـش     جهـش جهش حاصل از عوامـل  

 اکتسابی هستند.
تواند ناشی از جهـش در همانندسـازي باشـند و در     می 2و  1هاي  گزینه

هاي کوچک  تواند ناشی از جهش هاي ژنی می ، بسیاري از جهش4گزینۀ 
 باشد.

 )52تا  48هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.186 صحیح است. 2گزینه 

الکتوز از نوع منفـی و   کنندة تجزیههاي  باط با ژنتنظیم رونویسی در ارت
مالتوز از نوع مثبـت اسـت. در تنظـیم     کنندة تجزیههاي  در ارتباط با ژن

کننـده،   مثبت رونویسی با ورود مالتوز بـه یاختـه و اتصـال آن بـه فعـال     
 کننده به جایگاه اتصال خود وجود دارد. امکان اتصال فعال

 )35و  34هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست
.187 صحیح است. 4گزینه 

شـوند، پـس مرحلـه آنافـاز      هاي همتا از هم جدا می در شکل، کروموزوم
کرومـوزوم   8شود. از طرفـی در ایـن یاختـه     ، مشاهده می1تقسیم میوز 
   باشد. می n2=8شود و در نتیجه عدد کروموزومی آن به صورت  مشاهده می

.188 صحیح است.  2گزینه 
 اصحیح را انتخاب کنیم یعنی الف و ب. بایستی عبارت ن

 دو نوع سازوکار متفاوت در تهویه دارند! داران مهرهتأیید الف: 
تأیید ب: مطابق طرح مقابل مربوط به تنفس نایدیسی حشـرات در ملـخ   

 پذیر است! امکان

 
رد ج: مطابق مـتن کتـاب درسـی، انشـعابات پایـانی کـه درکنـار تمـام         

بسـت بـوده و داراي مـایعی اسـت کـه       رند بنگی هاي بدن قرار می یاخته
 کند! تبادالت گازي را ممکن می

 ترین آبشش را دارد.   دریایی که سادهستارة رد د: برخالف مثالً 
 ) 52صفحۀ ، 21شناسی  دهم، شکل  (زیست

.189 صحیح است. 1گزینه 
هـاي عصـبی    برد اسـت کـه از یاختـه    دوپامین ناقل عصبی و پیک کوتاه

توسین نوعی هورمون و پیک دوربرد اسـت کـه آن    یشود. اکس ترشح می
 شود. هاي عصبی هیپوتاالموس ترشح می هم از یاخته

 )57و  54، 12هاي  ، صفحهشناسی یازدهم (زیست

.190 صحیح است. 2گزینه 
بینـد باعـث ترشـح آنـزیم      اي آسـیب مـی   هنگامی کـه بـافتی یـا گـرده    

پروتـرومبین را بـه   گردد و این آنزیم براي آنکـه بتوانـد    پروترومبیناز می
و Caترومبین تبدیل کند تا در نهایت لخته ایجاد شـود، نیـاز بـه یـون     

 ها: دارد.   بررسی سایر گزینه Kویتامین 
دانید پروترومبین قبالً ساخته شده اسـت و در   : همانطور که می1گزینه 

خون وجود دارد، پس ترشح آنزیم پروترومبیناز بعـد از تولیـد تـرومبین    
 کند. نمیعمل 

هـاي   کتاب درسـی داریـم کـه رشـته     23: طبق زیرنویس شکل 3گزینه 
ها را  هاي خونی و گرده پروتئینی نامحلول فیبرین (نه فیبرینوژن)، یاخته

 دهند. اند و لخته تشکیل می در برگرفته
: طبق نمودار و تولید لخته در آنزیم پروترومبیناز بعـد از تولیـد   4گزینه 

کند، زیرا فیبرینوژن قبالً در خـون سـاخته شـده و     فیبرینوژن عمل نمی
 وجود دارد.

.191 صحیح است. 2گزینه 
دار بدون فسفات، پیرووات اسـت کـه از    قندکافت ترکیب کربن مرحلۀدر 

 یک ترکیب دو فسفاته ایجاد شده است.
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) براي تبدیل قند فسفاته به ترکیب دوفسفاته صادق نیست.1
 گردد. تولید میNADHمصرف و NADندکافت) در ق4و  3

 )66 صفحۀ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.192 صحیح است.  4گزینه 

 لوبیا است.  دانۀ هاي مختلف  شکل مربوط به بخش
رویانی (بخش ب)، جزیی از رویان دانه است. رویـان دانـه، پـس از    ریشۀ 

 آید.  کوچک پدید مییاختۀ خم از تقسیم یاخته ت
 ها:    بررسی سایر گزینه

 اند.   ترین بخش رویان ها (بخش پ) مشخص لپه :1گزینۀ 
سـاقۀ  لوبیا و پیاز از نوع روزمینـی اسـت. بنـابراین،    دانۀ رویش   :2گزینۀ 

زنـی از خـاك    ها (بخش پ) هنگام جوانـه  رویانی (بخش الف) همانند لپه
 شوند.   خارج می

یابـد کـه    اي آمیـزش مـی   دو هستهیاختۀ دانگان با  : اسپرم نهان3گزینۀ 
هاي متوالی  آن تشکیل تخم ضمیمه است. تخم ضمیمه با تقسیمنتیجۀ 

 کند.  دانه (آندوسپرم (بخش ت)) را ایجاد می بافتی به نام درون

.193 صحیح است. 3گزینه 
ة بازدارنـد هاي رشد گیاهی) چـه   کننده هاي گیاهی (تنظیم هورمونهمۀ 

سازي در گیاهـان اثـر    رشد و چه محرك آن، بر روي فرایندهاي پروتئین
 دارند.

 )151و  143تا  140هاي  صفحه، 9شناسی  یازدهم،  فصل  (زیست
.194 صحیح است. 1گزینه 

در هر دو فراینـد پیـرایش و ویـرایش شکسـتن پیونـد فسـفودي اسـتر        
ــد فســفودي اســتربین   مشــاهده مــی شــود. در پیــرایش شکســتن پیون

در رنـــاي پیـــک نابـــالغ و در ویـــرایش بـــین    RNAنوکلئوئیـــدهاي 
 دهد. دناي در حال ساخت رخ می رشتۀدر  DNAنوکلئوئیدهاي 

 )25و  12هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست

اتصال فعال کننده به جایگاه اتصال خود وجود دارد.ن
)35و 34هاي  صفحهتتشناسی دوازدهم،  (زیست

صحیح است.4نه 
شـوند، پـس مرحلـه آنافـاز     هاي همتا از هم جدا میشکل، کروموزوم

کرومـوزوم   8شود. از طرفـی در ایـن یاختـه    ، مشاهده می1یم میوز 
 باشد.میn2=8شود و در نتیجه عدد کروموزومی آن به صورت هده می

صحیح است. 2نه 
نناصحیح را انتخاب کنیم یعنی الف و ب. تی عبارت ن

دو نوع سازوکار متفاوت در تهویه دارند!داران مهرهد الف: 
ب: مطابق طرح مقابل مربوط به تنفس نایدیسی حشـرات در ملـخ    د

پذیر است!ن

: طبق نمودار و تولید لخته در آنزیم پروترومبیناز بعـد4گزینه 
کند، زیرا فیبرینوژن قبالً در خـون سـاخفیبرینوژن عمل نمی

وجود دارد.

صحیح است.2گزینه  191.
دار بدون فسفات، پیرووات اسقندکافت ترکیب کربنمرحلۀدر

یک ترکیب دو فسفاته ایجاد شده است.
ها: بررسی سایر گزینه

) براي تبدیل قند فسفاته به ترکیب دوفسفاته صادق نیست.1
گردتولید میNADHمصرف و NADندکافت) در ق4و  3

ص،5تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4گزینه  192.

لوبیا است.  دانۀ هاي مختلف  شکل مربوط به بخش
رویانی (بخش ب)، جزیی از رویان دانه است. رویـان دانـریشۀ 

آید.  کوچک پدید مییاختۀتتخم از تقسیم یاخته ت
ها:    بررسی سایر گزینه

اند.   ترین بخش رویانها (بخش پ) مشخص لپه :1گزینۀ 
لوبیا و پیاز از نوع روزمینـی اسـت. بنـابردانۀ رویش   :2گزینۀ 

زنـیها (بخش پ) هنگام جوانـه رویانی (بخش الف) همانند لپه
شوند.   خارج می

اي آمیـزش مـی دو هستهیاختۀ دانگان با  : اسپرم نهان3گزینۀ 
ه آن تشکیل تخم ضمیمه است. تخم ضمیمه با تقسیمنتیجۀ 

کند دانه (آندوسپرم (بخش ت)) را ایجاد میبافتی به نام درون
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.195 صحیح است. 2نه گزی
هاي کوچک و پراکنده روي پوست، نظیـر   ها برجستگی ترین آبشش ساده

ي دریـایی   دانیم که ستاره ي دریایی است. از طرفی می هاي ستاره آبشش
هـاي قرمـز بـدون هسـته یـا       مهرگان، گویچه مهرگان است و در بی از بی

تــرین  داراي هســته وجــود نــدارد. پــس هــر جــانوري کــه داراي ســاده 
هاي قرمـز بـدون هسـته یـا      تواند گویچه هاي روپوست است، نمی بششآ

 داراي هسته داشته باشد.    
 ها: بررسی سایر گزینه 

هـاي حلقـوي،    ترین سیستم گردش خون بسـته در کـرم   : ساده1گزینه 
کتـاب   2نظیر کرم خاکی وجود دارد. در این جانوران با توجه بـه فصـل   

اریـم کـه کـرم خـاکی بعـد از      )، د41ـ شکل شـماره    45درسی (صفحه 
 دان داراي سنگدان است.   چینه

هـا را   : در حشرات، آمیالز بزاق در دهـان، گـوارش کربوهیـدرات   3گزینه 
 کند. آغاز می
دار مثـل سـمندرهاي    داران شـش  دانیم که برخـی از مهـره   : می4گزینه 
هاي آبی، عالوه بر شش، تنفس پوستی نیز دارنـد و   پشت دار و الك شش

 توانند داراي گردش خون مضاعف باشند. نوران میاین جا

.196  صحیح است. 4گزینه 
در هر دو زنجیره، همواره یکی از ناقلین الکترون، الکتـرون برانگیختـه از   

کنـد کـه ایـن امـر      موجود در هر فتوسیسـتم را دریافـت مـی     aسبزینۀ
 شود. می aسبزینۀ موجب اکسایش 

 )83و  82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.197 صحیح است. 2گزینه 

ــؤال،      ــورت سـ ــور صـ ــتند. منظـ ــحیح هسـ ــوم صـ ــوارد اول و سـ مـ
 هاي اولیه و ثانویه می باشد.   اسپرماتوسیت

توانـد   مورد اول: اسپرماتوسیت اولیه هماننـد اسپرماتوسـیت ثانویـه مـی    
 هاي دوکرماتیدي باشد. داراي کروموزوم

 ها تاژك ندارند.   مورد دوم: اسپرماتوسیت
سـوم: اسپرماتوسـیت اولیـه و ثانویـه بـه ترتیـب بـا تقسـیم خـود          مورد 

 سازند که هر دو هاپلوئید هستند.  اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید می
ــی     ــه م ــیت اولی ــط اسپرماتوس ــارم: فق ــورد چه ــاختارهاي   م ــد س توان

 چهارکروماتیدي تشکیل دهد. 

.198 صحیح است. 3گزینه 
قـف شـود. شـارش یکـی از     زایی دگر میهنی شارش ژن باید متو در گونه
ژنـی در یـک    خزانـۀ تعادل در جمعیت است. جدایی  تغییردهندةعوامل 

هـا بـروز رانـش     زایـی  میهنی است. در گونـه  زایی هم نسل مربوط به گونه
ژنـی  خزانـۀ  زایی دگرمیهنی ضرورتی براي جدایی  الزامی نیست. در گونه

 خطاي کاستمانی وجود ندارد. واسطۀ به 
 )62تا  60 صفحۀ زدهم،شناسی دوا (زیست

.199 صحیح است.  1گزینه 
 مطابق شکل ترتیب مراحل به این صورت است:    

.200 صحیح است. 2گزینه 
 ي کنند نگر کلي را کنار بگذارند و بیشتر جزءنگر

 )15صفحۀ  شناسی دهم،  (زیست
 فیزیک

.201 صحیح است. 3گزینه 
.202 صحیح است. 4گزینه 

نمودار نباید شکستگی داشته باشد؛ زیرا در ایـن صـورت در    1گزینۀ در 
 پذیر نیست. کند که امکان شکستگی سرعت ناگهان تغییر مینقطۀ 

شکل تابع نیست؛ یعنی در یک لحظه متحرك در دو مکـان   2گزینۀ در 
 قرار دارد.

شود، سـرعت   زمانی که نمودار موازي محور زمان میبازة در  3گزینۀ در 
 پذیر نیست. شود که امکان می 

.203 صحیح است. 1گزینه 
v xv x
t

20 1203 18 

v vx S S ( )1 2
6 8120 102 2

 هیناث 10 ات هقنزوذ)18ات10( ثلثم
mv v v v
s

120 30 5 4 9 90 10 

 )20 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
.204 صحیح است. 4گزینه 

v v v mx x ( ) t ( ) v
s

2 1 1
2 1 1

010 10 2 202 2
v v ( )v ma a

t t s
2 1

2
0 20 102

tدر لحظه   شد. نمودار بودیم که سرعت آنجا صفر می minدر  2
 maxکـه   دارد، شتاب مثبـت و درحـالی   minنمودار مکان سهمی وقتی 

 دارد، شتاب منفی است.
 )20 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

.205 صحیح است. 4گزینه 
باشـد. چنانچـه در    شـتاب متحـرك مثبـت مـی     t2تا  t1زمانی  بازةدر 

سـرعت   انـدازة متحرك در جهت مثبت در حال حرکت باشـد   t1 لحظۀ
متحرك در جهت منفـی در حـال    t1 لحظۀیابد ولی اگر در  افزایش می

یابـد. ممکـن اسـت ایـن کـاهش       سرعت کاهش مـی  اندازةحرکت باشد 
تا جایی ادامه یابد که متحرك متوقف شده و مجدداً بـه حرکـت    سرعت

یابـد، پـس فقـط     درآید یعنی سرعت ابتدا کاهش و سـپس افـزایش مـی   
 تواند درست باشد. ) نمی4( گزینۀ

 )11 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

دان داراي سنگدان است.   ه
هـا را   : در حشرات، آمیالز بزاق در دهـان، گـوارش کربوهیـدرات   3نه

کند.می
از مهـره  : می4نه دار مثـل سـمندرهاي   داران شـش  دانیم که برخـی
هاي آبی، عالوه بر شش، تنفس پوستی نیز دارنـد و   پشت دار و الك ش

توانند داراي گردش خون مضاعف باشند. نوران میجا

صحیح است.4نه 
هر دو زنجیره، همواره یکی از ناقلین الکترون، الکتـرون برانگیختـه از   

   کنـد کـه ایـن امـر     موجود در هر فتوسیسـتم را دریافـت مـی   aینۀ
شود.میaسبزینۀ ب اکسایش 

)83و 82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه 

ــؤال،      ــورت سـ ــور صـ ــتند. منظـ ــحیح هسـ ــوم صـ وارد اول و سـ
هاي اولیه و ثانویه می باشد.  رماتوسیت

توانـد   د اول: اسپرماتوسیت اولیه هماننـد اسپرماتوسـیت ثانویـه مـی    
کروموزوم هاي دوکرماتیدي باشد. ي

دوم: اسپرماتوسیت ها تاژك ندارند.  د
سـوم: اسپرماتوسـیت اولیـه و ثانویـه بـه ترتیـب بـا تقسـیم خـود          د

سازند که هر دو هاپلوئید هستند. رماتوسیت ثانویه و اسپرماتید می
ــی     ــه م ــیت اولی ــط اسپرماتوس ــارم: فق ــاختارهاي  رد چه ــد س توان

رکروماتیدي تشکیل دهد. 

صحیح است.3نه 

ففیززیززیزیکیییک
صحیح است.3گزینه  201.
صحیح است.4گزینه  202.

نمودار نباید شکستگی داشته باشد؛ زیرا در ایـن 1گزینۀ در
پذیر نی کند که امکان شکستگی سرعت ناگهان تغییر مینقطۀ 

شکل تابع نیست؛ یعنی در یک لحظه متحرك در 2گزینۀ در
قرار دارد.

شوزمانی که نمودار موازي محور زمان میبازة در 3گزینۀ در
پذیر نیست.شود که امکانمی

صحیح است.1گزینه  203.
x xxxx xxxxxxx20 1203 18

x S S ( )x S S (S S1 2SSSS 6 8vv vvv 1( )( ))vv
2 2)

ات هقنزوذ)18ات10  ( ثلثم
m
s

5 4 9 90 10v v v vv vv v

ص(پایه دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  204.

v v m( ) t
v

( ) v
v

s
v

) (( ) t
vv vv vv 1

110 10 2 20( ) v( ) v12 2) (

v v ( ) m
t s

( )
a 2 1v

2
0 ( ))( 102

tدر لحظه  نمودار بودیم که سرعت آنجا صفر مminدر 2
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.206 صحیح است. 3گزینه  
اسـت،   mg انـدازة کنـد کـه بـه     نیروي وزن را زمین به جسـم وارد مـی  

بـوده و بـه زمـین وارد     mgالعمل این نیرو درسـت برابـر    بنابراین عکس
 شود. می

.207 صحیح است. 3گزینه  

max

x
N

y

N S S

S

f
F mg Nf

F f

1

2

0 3000
300 100

1
3

NF
2

mg

NF
1

maxf
1 

1برابر  sبنابراین کمترین مقدار 
 است. 3

 )45 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.208 صحیح است. 2گزینه  

smax s N s /f F mg N06 100 60 
Fدر حالت اول نیـروي   N50  ازsmaxf      کمتـر اسـت، پـس نیـروي

T)کشش نخ در این حالت صفر است  )1 0. 
Fدر حالت دوم چون  N100  ازsmaxf    بیشتر است، پـس جسـم در

 گیرد. در این حالت:   حرکت قرار میآستانۀ 
smaxF T f T T N2 2100 60 40 

T T T N2 1 40 

.209 صحیح است. 3گزینه  

k / /
m: F f ma a a
s230 0 5 40 4 2  ABفاصلۀ در  5

B A B / Bv v a x v v2 2 2 22 0 2 2 5 8 40 

k k k
m: f ma mg ma a g
s20  BCفاصلۀ در  5

C Bv v a x ( ) x x m2 2 2 0 40 2 5 4 
AC m4 8 12 

.210 صحیح است. 2گزینه  
ــرك در   ــان متحـ tمکـ ــر  0 x1برابـ ــت و در  3 ــر  tاسـ برابـ

x t t2 4 ــابراین جابــــه مــــی 3 ــایی برابــــر  باشــــد. بنــ جــ
x x x t t2

2 1 جایی صفر باشد،  باشد. هنگامی که جابه می 4
 شود: کار صفر می

t t t s2 4 0 4t t t s2 4 0 4 
.211 صحیح است. 2گزینه  

سـمت راسـت پـایین آمـده و همـان      لولـۀ  در  1با باز شدن شیر مایع 
 رود.  چپ باال می سمتلولۀ در  2حجم مایع 

cm12

cm4cm4cm4

h
N M

cm12
h

cm12

A
 

M NP P g( h) g( ) gh1 2 112 12 
/ / / /( h) h h h1 5 12 12 1 5 18 1 5 12 1 5 

h h cm6 3 2 
بیشـتر   1از مـایع   cm2در حالت دوم بـه ارتفـاع    Aنقطۀ مایع باالسر 

 شده است پس:

AP g h Pa1
21500 10 300100  

.212 صحیح است. 2گزینه  
) دو کفه در حالت تعادل هستند پـس وزن ظـرف مـایع بـا     1در شکل (

در آن قـراردارد   Aدیگـر کـه جسـم    کفۀ سربی درون آن برابر وزن وزنۀ 
 باشد.   می

ور شـده و   سربی به کمـک ریسـمان درون آب غوطـه   وزنۀ در حالت دوم 
کند پـس در ایـن حالـت بـراي      بخشی از وزن سرب را طناب تحمل می

ــۀ تعــادل در  ــم   کف ــاز داری ــه جــرم کمتــري از حالــت قبــل نی دیگــر ب
B Am m  

.213 صحیح است. 2گزینه  
 پیوستگی داریم:معادلۀ با استفاده از 

V A r rA V A V
A V A V ( )

A V A V V A rr

2
23 1 1 11 1 2 2

1 1 3 3 23 3 2 2 1 3 33

25
16  

/
cmV V
s3 1

25 25 8 12 516 16  

.214 صحیح است. 3گزینه  
 رود. گاز سرد شده در نتیجه پیستون پایین می

22
h22

( )2( )1

P0

P0
P V P V
T T
1 1 2 2

1 2
h

 
( h)AA h h cm
2222 22 20 2330 300 

.215 صحیح است. 3گزینه  
/Q QKAH Q kJ

t l 3
1 2 25 20 9000 60 54060 5 10

 

.216 صحیح است. 2گزینه  
 اولیه آنها یکسان است. 1دو جسم با هم همدما بوده 

چون پارافین بزرگ فرض شده، و دماي نهایی هر دو برابر دماي پـارافین  
 باشد. می 2

AA A A B

B B B B B

QQ mc ( ) Q mc
Q mc ( ) Q mc Q

2 1
2 1

2 2 

 Bبرابــر گــوي  2شــود،  داده مــی Aپــس گرمــایی کــه از طریــق گــوي 
 باشد. می

A Bm m2 

.217 صحیح است.  3گزینه  
qاگر بار  C4   را در وسـط ضـلع  AB     قـرار دهـیم نیروهـايAF و

BF کنند و تنها نیروي  یکدیگر را خنثی میCF ماند. اگر در وسط  می
برابر بوده و یکـدیگر را خنثـی    CFو  BFقرار گیرد نیروهاي  BCضلع 
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در ایـن حالـت بـا     AFماند کـه نیـروي    می AFکنند و تنها نیروي  می
 برابر است.   ABدر وسط  CFنیروي 
qاگر بار  C4  در وسطAC  قرار گیرد نیرويAF  وCF  برابر بوده

ماند و بدین دلیل در  باقی می BFکنند و نیروي  و یکدیگر را خنثی می
هـاي قبلـی کمتـر اسـت. نیـروي       از حالت Bqتا  qبار فاصلۀ این حالت 

BF درست است.   3گزینۀ تر است و  بزرگ 

CF
BF

AF

B
BF

AF

AF

BFCF

A

C
CF

 
.218 صحیح است.  2گزینه  

س بـارالکتریکی روي صـفحات   چون بعد از شارژ، خازن را جدا کردیم پـ 
 ماند.   ) ثابت میQخازن (

AC
d1 0  

/
/

AC C2 0 1
151 5 0 8 8  

U u CQ
U u u

C U u C

2
2 2 2

2 1
1 1 1

1 8 8
2 15 15  

u u u u u2 1 1 1
7 4715 %  

.219 صحیح است.  4گزینه  

qq

B

A
4

4

2

E

E

E

E

x

y

 
الکتریکی بـر مسـیر   در تمام نقاط مسیر نیروي وارد بر بار توسط میدان 

حرکت بار آزمون عمود است و کار میدان الکتریکی بر بـار آزمـون صـفر    
 است. بنابراین تغییر انرژي پتانسیل الکتریکی صفر است.

E Eu W
E EW u0 0  

.220 صحیح است. 2گزینه  
و جریانی که بین ایـن دو نقطـه برقـرار     bو  aمقاومت معادل بین نقاط 

 آید: است مطابق روش زیر به دست می
R R

Req R I A
R R

2 3
1

2 3
3 6 326 8 43 6 8 

 برابر است با: R2بنابراین جریان عبوري از مقاومت 

I I (A)2
2 2 843 3 3 

.221 صحیح است. 1گزینه  
 A1جریـان   R6ه از مقاومت اند. با توجه به این ک ها با هم موازي مقاومت

ــی ــت  م ــذرد، از مقاوم ــان  R3گ ــت  A2جری ــان  Rو از مقاوم  A6جری
 گذرد. پس جریان عبوري از باتري برابر است با: می

I A1 2 6 9 
 بنابراین اختالف پتانسیل دو سر باتري برابر است با:

V Ir (V)24 9 15 
 برابر است. Rاین اختالف پتانسیل با اختالف پتانسیل دو سر مقاومت 

/( )(R) R6 15 2 5 

.222 صحیح است. 4گزینه  
 L4گذرد، بنابراین توان المـپ   می L4ترین جریان مدار از المپ  بیش

2گیـریم، همچنـین    در نظر می W90را برابر 
جریـان مـدار از المـپ     3

L3  1و
 گذرد. می L2و  L1هاي  جریان از المپ 3

P RI W P R( I) RI W2 2 2
4 3

2 490 403 9 

P P R( I) RI W2 2
1 2

1 1 103 9 

TP P P P P W1 2 3 4 10 10 40 90 150 

.223 صحیح است. 2گزینه  
yB  وI  موازي هستند پسyB کند. نیرویی ایجاد نمی 

I

F
B

F N6 250 610 10

 
 سو است. دست راست نیروي مغناطیسی درون قاعدةبا استفاده از 

.224 صحیح است. 2گزینه  
 محرکـۀ کند، پس دو سر آن نیروي  خطوط میدان را قطع می ABسیم 

آید تا اینکـه قـاب کـامالً وارد میـدان گـردد و از ایـن        وجود می القایی به
 گردد. لحظه به بعد شار تغییر نکرده و جریان القایی صفر می

/ولت / /BVL 006 20 01 012 
/

/I (A) mA
R

012 0024 245 

B
 

 آید. دست می که از روي آن جریان القایی به
 )115و  114 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

.225 صحیح است. 1گزینه  
U K E mv ( mA )2 2 21 1 1 1

2 2 2 2 

K E1 1
2 2 mv2 1

2 /[ m ( )( )] v2 2 21 001 1600 82 

v v2 80 4 5 
 )85 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم 

.226 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
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



      پاسخنامه تجربی .  1آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

 

    

18

شـود.   عـوض مـی   Nذرة به ازاي هر دوره تنها دو بار جهت بردار سرعت 
Tپس به ازاي  T33 تغییـر   Nذرة هفـت بـار جهـت بـردار سـرعت       4

 کند. می

.227 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، 

.228 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، 

.229 صحیح است. 1گزینه  
شـود. بـر طبـق     توسط فیزیـک کالسـیک توجیـه نمـی     4و  3، 2موارد 
ــیش ــاهش  پ ــا ک ــی فیزیــک کالســیک ب ــوج   بین ــرژي م ــوج ان ــول م ط

ها با انرژي جنبشـی   الکترومغناطیس تابش شده زیاد شده و فوتوالکترون
 شوند. بیشتري خارج می

.230 صحیح است.  4گزینه  
 
 شیمی

.231 صحیح است. 3گزینه  
 19و  17ي  متن کتاب صفحه

.232 صحیح است. 4گزینه  

/ /
/

/ /

mol
mol? mol

g
gr? mol g

mol

20 3
23

3 3

118 06 10 3 01 10
6 02 10
563 01 10 168 56 101

متا متا

 
.233 صحیح است. 3گزینه  

/دلیل رد گزینه الف: جرم 
236 02  شود. جرم مولی نامیده می 10

.234 صحیح است. 3گزینه  
Se : s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 4

34 1 2 2 3 3 3 4 4 
) 8ي داراي الکتـــرون  زیرالیـــه s, s, p, s, p, d , s, p)1 2 2 3 3 3 4 چهـــار  4

 ي آن پر است. ي داراي الکترون است ولی سه الیه الیه

.235 صحیح است. 2گزینه  
هــاي ب، ج و د درســت اســت. امــا جملــه الــف نادرســت اســت.   جملــه

ــرون ــی   الکت ــاي ظرفیت ــوویس آن    CO ،10ه ــاختار ل ــس س ــت. پ تاس
: C O  است. :

.236 صحیح است. 2گزینه  
هاي باالتر هواکره عالوه  ب و د درست است. دلیل رد گزینه الف: در الیه

هـاي بـاالیی هـواکره     ون در الیـه بر اتم و مولکول یون نیز وجود دارد چـ 
 هاي پرانرژي کیهانی وجود دارد.  اشعه

ي خورشیدي، اتمسـفر دارنـد ولـی     هاي سامانه دلیل رد گزینه ج: سیاره
کنـد مـثالً    هـا را فـراهم نمـی    اتمسفر آنها امکان زندگی بر سطح سـیاره 

 باشد. CO2ممکن است اتمسفر آنها 

.237 است.  صحیح 4گزینه  

mol? h12 min60
h1 min

10
1

/ L0 7 /
L

209
1 100

L
O2

نژیسکا راب اوه
راب

/
/

molO
LO

2
2

1 47 0222 4      

.238 صحیح است.  2گزینه  
مـورد ب و د درســت و مـورد الــف و ج نادرســت اسـت. در مــورد الــف،    

H SO2 هایی نیست که مستقیماً توسـط موتـور اتومبیـل     جزو آالینده 4
شود و در مورد ج، زغال سنگ نسـبت بـه سـایر منـابع      وارد هوا کره می

 کند.  اکسید بیشتري به هوا کره وارد می تولید برق، کربن دي

.239 صحیح است.  4گزینه  
جرم محلول  / / g100 005 10005   

/
/

/ /
ppm ppm

26 6005 5 1010 10 499 710005 10005  

درصد جرمی /
/

/

005 100 004910005  

.240 صحیح است. 1گزینه  
4 510 6  ppmدرصد جرمی  10

56یعنی در یک میلیون گرم محلول  Kگرم  10 SO2  وجود دارد. 4
mol molK g

g K? g K SO K SO
g molK SO molK

5
2 4 2 4

2 4

1 2 396 10 174 1 1
 

/
52 68 10 

.241 صحیح است.  2گزینه  
 فقط آنیون چنداتمی است.   1در گزینه 

Fe2

Fe(OH)2
OH یمتا دنچ

یمتا کت

 
 هر دو کاتیون و آنیون چنداتمی است.  2در گزینه 

(NH ) CO4 2 3

NH4

CO2
3 یمتا دنچ

یمتا دنچ

 
 فقط کاتیون چند اتمی است.   3در گزینه 

NH Cl4
NH4

Cl

یمتا دنچ

یمتا کت
 

 فقط آنیون چند اتمی است.   4در گزینه 

Al (SO )2 4 3
Al3

SO2
4 یمتا دنچ

یمتا کت

 

.242 صحیح است.  4گزینه  
الیـۀ  شد بعد از مدت زمانی تمامی اکسیژن  انجام می Bاگر تنها واکنش 

 شد.   استراتوسفر به اوزون تبدیل می
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.243 صحیح است. 3گزینه  
[Ar]آرایش الکترونی اتم مورد نظر به صورت  d s p10 2 23 4 بوده و عـدد   4

باشد. پس شعاع اتمی آن بیشتر از عنصر سـمت راسـت    می 32اتمی آن 
 خود خواهد بود.  

.244 صحیح است. 1گزینه  
 درست است.  » د«فقط عبارت 

.245 صحیح است. 4گزینه  
FeCl (aq) NaOH(aq) NaCl(aq) Fe(OH) (s)3 33 3  

) هیدروکسـید) بـه رنـگ قرمـز آجـري اسـت       IIIرسوب حاصل (آهـن ( 
Fe(هماننــد رنــگ زنگــار آهــن:  O2 )، رنــگ کــانی کلســیم کربنــات (3

CaCO3باشد.   )، سفید می 
 )18 صفحۀـ 2(شیمی 

.246 صحیح است. 4گزینه  
Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)2 3 22 3 4 3  

Fe O ( ) ( ) g.mol 1
2 3 2 56 3 16 160  

ندعم گنس gFe O molFe O molCO
g

g gFe O molFe O
6 2 3 2 3 2

2 3 2 3

40 1 316 10 100 160 ندعم گنس2
 

/ LCO m CO
m CO

molCO LCO

3
32 2

2
2 2

22 4 1 13441 1000  

.247 صحیح است. 3گزینه  
NH ( ) g.mol , NO ( ) g.mol1 1

3 214 3 1 17 14 216 46  
mol NH mol NO g NO

g NH
g NH mol NH mol NO

3 2 2
3

3 3 2

1 4 4685 17 4 1  

gمقدار نظري NO2230 

g
50100 100 230

یلمع رادقم
يرظن رادقم

يدصرد هدزابیلمع رادقم
 

g115  مقدار عملی 

.248 صحیح است.  2گزینه  
هاي تجربی، مصرف غذا انرژي مورد نیاز بدن  ها و یافته بر اساس پژوهش

هـا و   جـایی یـون   هـاي عصـبی، جابـه    ها، ارسال پیام براي حرکت ماهیچه
کند. غذا همچنین مواد اولیـه   هر یاخته را تأمین میدیوارة ها از  مولکول

هـاي خـونی،    هاي گوناگون بدن ماننـد سـلول   براي ساخت و رشد بخش
صـفحۀ  کنـد (  ها و ... را فراهم می ها، آنزیم ان، پوست، مو، ماهیچهاستخو

51( 

.249 صحیح است.  4گزینه  
عبارت الف (نادرست): بـا افـزایش دمـاي یـک مـاده میـانگین تنـدي و        

 شود. دهنده آن بیشتر می میانگین انرژي جنبشی ذرات تشکیل
گرما عبارت ب (نادرست): بیان دما، توصیف یک ویژگی از ماده است اما 

هاي یک نمونه ماده نبوده و تنها براي توصیف  کمیتی است که از ویژگی
 رود. یک فرایند به کار می

(نادرست): میانگین انرژي جنبشی (دما) براي آب درون لیـوان   جعبارت 
C25  بیشتر از یک استخر آبC20 وت باشد. امـا بـه دلیـل تفـا     می

دهنـده، گرمـا (مجمـوع انـرژي جنبشـی ذرات) در       تعداد ذرات تشـکیل 
 استخر آب بسیار بیشتر از لیوان آب است.

هـاي   (نادرست) هرچه دماي یک مـاده بیشـتر باشـد، جنـبش     دعبارت 
 آن بیشتر است.  دهندة  نامنظم و پیوسته ذرات تشکیل 

.250 صحیح است.  1گزینه  

 
گذاري از سمتی است کـه   اصلی هشت کربنه است و جهت شمارهشاخۀ 

هاي فرعی بیشـتر اسـت. در    فرعی رسیده و تراکم شاخهشاخۀ زودتر به 
 شود. گذاري، نام (اتیل) پیش از نام (متیل) آورده می نام

.251 صحیح است.  3گزینه  
هاي آلی بوده، به دلیل تفـاوت در سـاختار،    روغن و چربی هر دو ترکیب

رفتار فیزیکی و شیمیایی متفاوت دارند. در دماي اتاق روغن بـه صـورت   
هـاي   مایع و چربی، جامد اسـت. از نظـر شـیمیایی در سـاختار مولکـول     

پـذیري روغـن    بیشتري وجود داشـته و واکـنش  دوگانۀ روغن پیوندهاي 
 بیشتر است.

.252 صحیح است.  1ینه گز 
زمینــی (بــه دلیــل مقــدار بیشــتر  ســیبویــژة الــف) ظرفیــت گرمــایی 

 باشد (نادرست). هاي آب در ساختار آن) بیشتر از نان می مولکول
ویـژة  ) برابـر اسـت و ظرفیـت گرمـایی     K1) بـا ( C1ب) ارزش دمایی (

 اتانول با هر دو یکا، یکسان است (نادرست).
ت گرمایی ویژه تنها وابسته به نـوع مـاده و   ) در دما و فشار اتاق، ظرفیج

 باشد (درست). ظرفیت گرمایی وابسته به نوع ماده و مقدار آن می

)) هر ژول معادل د kg.m .s )2  باشد (نادرست). می 21

.253 صحیح است. 3گزینه  
 هاي (الف)، (پ) و (ت) صحیح هستند. عبارت

 ها: بررسی عبارت
بـا عالمـت منفـی     Dو  Bبیان شده، چـون مـواد   رابطۀ الف) با توجه به 

دهنده بوده و با گذشـت زمـان مقـدار     هستند، بنابراین به عنوان واکنش
فراورده بوده و بـا گذشـت    Cو ِ Aیابد، در حالی که مواد  آنها کاهش می

 یابد. زمان مقدار آنها افزایش می
Bواکنش به صـورت  معادلۀ ب) با توجه به رابطه،  D C A6 2 3 

 است.
، دو برابـر  Cتوان گفت که سرعت متوسط تولید  ) با توجه به رابطه، میج

بـازة  تـوان گفـت در یـک     است، بنـابراین مـی   Dسرعت متوسط مصرف 
 Dنیز دو برابر تغییر غلظت مـولی   Cزمانی معین که تغییر غلظت مولی 

، D، به تغییر غلظت مولی Cباشد، بنابراین نسبت تغییر غلظت مولی  می
 باشد. می 2برابر 

اسـت، بنـابراین    3برابـر   A) با توجه به اینکـه ضـریب اسـتوکیومتري    د
 توان گفت: می

AR mol.L .s
R mol.L .s

4 1 1
4 1 13 10 103 شنکاو3

 
 کتاب درسی) 89(صفحه 
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.254 صحیح است. 2گزینه  
ــه جــدول   ــا توجــه ب ــر خــالف   7 صــفحۀب کتــاب درســی، کلوئیــدها ب

 ها، ناهمگن هستند. د و برخالف محلولسوسپانسیون، پایدار هستن
 پایه دوازدهم) 7 صفحۀ(کتاب درسی، 

.255 صحیح است. 2گزینه  
هـاي صـابونی، در آب    کننـده  هاي غیرصابونی نسبت بـه پـاك   کننده پاك

سخت (آب داراي یون کلسیم و منیزیم) ارتفاع کـف بیشـتري را ایجـاد    
هـاي صـابونی    کننـده  هاي غیرصابونی برخالف پـاك  کننده کنند. پاك می

بنزن بوده و در نتیجـه آروماتیـک هسـتند. در صـورتی کـه       حلقۀداراي 
کننده یکسان باشد، به دلیل وجـود   تعداد کربن و نوع کاتیون در دو پاك

 CO2هاي غیرصابونی نسبت بـه گـروه    کننده در پاك SO3گروه 
هاي غیرصابونی، جرم مـولی بیشـتري    کننده صابونی، پاك کنندة پاكدر 

 دارد.
 پایه دوازدهم) 11و  10 هاي صفحه(کتاب درسی، 

.256 صحیح است. 2گزینه  
Znصـورت   ترتیب قدرت کاهندگی ایـن فلزهـا بـه    Fe Cu Au 

 باشند. می
 )43 و 41هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

.257 صحیح است. 4گزینه  
 الف) درست

رست ـ زیرا فلز روي با اسید موجود در مواد غذایی واکـنش داده و   ب) د
 بیشتر است.) Snاز  Znپذیري  باشد. (واکنش سمی می

تر از هیـدروژن   ج) درست ـ زیرا فلز روي در سري الکتروشیمیایی پایین 
 قرار دارد.

 یابد. اکسایش می Znد) درست ـ به عبارتی فلز 

.258 صحیح است. 3گزینه  
 واکنش ترمیت:معادلۀ با توجه به 

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)2 3 2 32 2 
2مول الکترون  6مبادلۀ به ازاي  2گرم فلـز آهـن تولیـد و     56 27 

 شود. گرم فلز آلومینیم مصرف می

/ / / /x g Al g g Al y mole
,

g Al g Fe g Al mole

10 8 22 4 10 8 1 2
54 112 54 6

 

 واکنش کاتدي مربوط به آبکاري نقره: نیم
Ag (aq) e Ag(s) 

/ / /

/

mole z
g Agmole

1 2 129 6 129 6 12108 10 81
هدش دیلوت Ag مرج
هدش فرصم Al مرج

 
 )62و  61، 60هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.259 صحیح است. 4گزینه  
Xصورت  به Zو  X ،Yشبکۀ ترتیب انرژي  Y Z  است، پس پاسخ

 است. 4گزینۀ درست 

 
 )80صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.260 صحیح است. 3گزینه  
هـاي کـربن بـا     بعـدي از گرافیـت اسـت کـه اتـم     اي دو  گرافن تک الیـه 

انـد کـه انتظـار     هاي شش گوشـه تشـکیل داده   پیوندهاي اشتراکی حلقه
 پذیر باشد. رود شفاف و انعطاف می

 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.261 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، 

.262 صحیح است. 3گزینه  
C) آسپرین با فرمول مولکولی 1ها:     بررسی گزینه H O9 8 4: 

 = ؟ اتم اکسیژن

AmolC H O NmolO
gCaH O

gC H O molC H O molO
9 8 4

8 4
9 8 4 9 8 4

1 436 180 1 1
متا

 
/ Oاتم  AN0 8 

ــاك    2 ــوعی پ ــی، ن ــا چرب ــن ب ــاز ک ــه ب ــنش لول ــده  ) محصــول واک  کنن
(RCOONa) باشد. است که در آب محلول می 

ــزي   3 ــیر منی ــنش ش Mg(OH))) واک ــید    2( ــدروکلریک اس ــا هی ب
(HCl(aq)) 1مـول شـیر منیـزي،     1صورت زیر است که از واکنش  به 

MgCl)مول ترکیب یونی   شود. تشکیل می 2(
Mg(OH) (aq) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)2 2 22 

 توان گفت: ید معده، هیدروکلریک اسید است، بنابراین می) اس4

/ / /[HCl] [H O ] mol.L pH log( )1
3 003 003 1 5 

 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.263 صحیح است. 1گزینه  

 ها: بررسی سایر عبارت                درست است.» ب«تنها عبارت 
ها از چند صدم ثانیـه تـا چنـد سـده را      زمانی انجام واکنشگسترة الف) 

 گیرد. دربرمی
در هواي مرطوب بـه کنـدي زنـگ زده و زنگـار تـرد و       ج) اشیاي آهنی

 کنند. اي تولید می شکننده
د) افزودن محلول سدیم کلرید به محلـول نقـره نیتـرات باعـث تشـکیل      

 شود. سریع رسوب سفید رنگ نقره کلرید می
 )78صفحۀ (شیمی یازدهم، 
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.264 صحیح است. 3گزینه  
ا کـاهش داده و  سـازي آن ر  کاتالیزگرها وارد واکنش شده، انـرژي فعـال  

کنند و در آخـر خـود دسـت نخـورده بـاقی       سرعت واکنش را بیشتر می
 مانند. می

واکـنش، سـطح انـرژي مـواد اولیـه و       Hکاتالیزگرها مقـدار عـددي   
حاصـل از یـک واکـنش مشـخص را تغییـر      فـراوردة  ها و مقـدار   فراورده

 دهند.   نمی
 )96و  95هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.265 صحیح است. 1گزینه  
هـا کـاهش یافتـه،     تغییر، غلظت تمـام گونـه  لحظۀ با توجه به نمودار در 

توان نتیجه گرفت که حجم ظرف افـزایش یافتـه اسـت کـه      بنابراین می
باشـد. بـا کـاهش فشـار، طبـق اصـل        دلیل کـاهش فشـار تعـادل مـی     به

جـا   جابـه تعادل به سمت تعداد مول گازي بیشتر (سمت چپ)   لوشاتلیه،
افـزایش و غلظـت گـاز     SO2و  O2شده و در نتیجه، غلظت گازهـاي  

SO3 یابد، اما غلظت گازهاي  کاهش میSO2  وO2    به مقـدار اولیـه
اسـت، بنـابراین    O2دوبرابـر   SO2رسد. با توجه به اینکه ضـریب   نمی

مربـوط بـه    A بـوده، پـس نمـودار     O2نیز دو برابر  SO2شیب نمودار 
 است. SO2ترکیب 

 )105صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
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