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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
 

-1 نوشته شده است؟ نادرستمعنی چند واژه 

هاي ممتـاز)   (مخمصه: بدبختی) (خَلَف صدق: مخالف راستین) (بیرنگ: طرح اولیه) (مکاري: مکرکننده) (صبیان: اطفال) (معالی: خصلت
 تکیه کننده) (تعلیق: پیوست و یادداشت کردن در کتاب) (عم نوالُه: فراگیر است لطف او) (نمط: نوع) (تکیده:

 ) پنج4 ) دو3 ) چهار2 ) سه 1
-2 در کدام گزینه معنی تمام واژگان به درستی آمده است؟

 ) (فراغ: جدایی) (تعلّل: بهانه آوردن) (بهیمه: چارپا) (مولع: شیفته)1
 (مفتاح: گشایش) (مخذول: خار) ) (خیره: لجوج) (قفا: پشت)2
 کراي: کرایه) (شوخ: آلودگی) (ضایع: تلف)) () (وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم3
 ) (اَوان: هنگام) (فضل: نیکویی) (تیمار: خدمت) (کمیت: اسب بور و مایل به سرخ)4

-3 ؟نداردواژه در ابیات زیر معادل معنایی  کدام
ــی کــ   ــاز کس ــاز و نی ــا نم ــف) خوش ــر دردال ه از س

ب) پوشــــید بــــدین حیلــــه رخ نیکــــو را   
پ) شــــور و غوغــــا از یســــار و از یمــــین   

 

ــرد   ــارت کـ ــر طهـ ــون جگـ بـــه آب دیـــده و خـ
تـــا هـــر کـــه نـــه محـــرم نشناســـد او را     
ــین  ــا نشـ ــا مـ ــین، بـ ــا نشـ ــا مـ یـــک دو دم بـ

 

 ) هرا4 ) فرقت3 ) کَید2 ) خنک1
-4 هست؟ غلط امالییدر عبارت زیر چند 

خویش خطایی ثابت کنم تا عیبی به جانب او منصوب گردانم اما حسد جاهالن حادثۀ ي آن است تا بر رأي ملک در چه گویم نه از براآن«
 »در حق ارباب هنر و کفایت، عادتی مستمر و رسمی معلوف است و بسته گردانیدن آن صعب و دشوار.

 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-5 شود؟ دیده می غلط امالییدر کدام گزینه عبارت 

 ها باید پرهیز کرد. ) پس از اطمینان تمام باز گفت که براي رضا و فراغ مخدوم از شداید و سختی1
 آرا بگشاد، برخاست و مشاوران و خوابگزاران را بخواند. ) چندان که نقاب ظلمت از جمال صبح جهان2
 واضع شناخته.گان در صحبت من بودند و ظاهر ایشان به صالح آراسته و به ت ) تنی چند از رونده3
 ) ما در این هفته حرکت خواهیم کرد و آنچه گفتنی است با خانان ترکستان نهاده آید.4

-6 شود؟ دیده می نادرستدر کدام گزینه مطلبی 
 قرن ششم است.سرایندة حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، » سفرنامۀ«بخشی از » سفر به بصره«) درس 1
اي از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صـورت   سهراب سپهري، خاطره» اتاق آبی«از کتاب » کالس نقاشی«) در متن 2

 نگاري نوشته شده است. خاطره
دربـارة  بیان حس و حال عاطفی جـالل آل احمـد بـا زبـان صـمیمی      » زده ارزیابی شتاب«از کتاب » پیرمرد چشم ما بود) «3

 است.» علی اسفندیاري«
ـا هـدف آمـوزش و تعلـیم، موضـوعی از         به کوشش» هاي صاحبدالن داستان«) 4 محمدي اشتهاردي تدوین شده است و اثـر تعلیمـی ب

 توانند تخیلی ـ ادبی باشند. کند. آثار تعلیمی می حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می
-7 شود؟ ها دیده می دام آرایهک» گیرد درد رنگ خواب می بیدیدة گیرد / نمک در  حدیث تلخ را جاهل شراب ناب می«در بیت 

 آرایی آمیزي، کنایه، واج ) تشبیه، حس1
 آرایی، تلمیح ) استعاره، جناس، واج2
 آمیزي، جناس تام ) تلمیح، کنایه، حس3
 ) مراعات نظیر، تشبیه، تناقض، تشخیص4
 

ییم ل زیر بی ر ژ رو
ــی کــ   ــاز کس ــاز و نی ــا نم ــف) خوش ــر دردل ــ  ه از س

ب) پوشــــید بــــدین حیلــــه رخ نیکــــو را   
پ) شــــور و غوغــــا از یســــار و از یمــــین   

ــرد  ــارت کـ ــر طهـ ــون جگـ بـــه آب دیـــده و خـ
تـــا هـــر کـــه نـــه محـــرم نشناســـد او را     
ــین  ــا نشـ ــا مـ ــین، بـ ــا نشـ ــا مـ یـــک دو دم بـ

 ) هرا4 ) فرقت3 ) کَید2 ) خنک1
 هست؟ غلط امالییدر عبارت زیر چند 

خویش خطایی ثابت کنم تا عیبی به جانب او منصوب گردانم اما حسدحادثۀ ي آن است تا بر رأي ملک در ننچه گویم نه از براآن«
 »در حق ارباب هنر و کفایت، عادتی مستمر و رسمی معلوف است و بسته گردانیدن آن صعب و دشوار.

 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
 شود؟ دیده می غلط امالییدر کدام گزینه عبارت 

ها باید پرهیز کرد.) پس از اطمینان تمام باز گفت که براي رضا و فراغ مخدوم از شداید و سختی1
آرا بگشاد، برخاست و مشاوران و خوابگزاران را بخواند.) چندان که نقاب ظلمت از جمال صبح جهان2
چند از رونده3 تت واضع شناخته.گان در صحبت من بودند و ظاهر ایشان به صالح آراسته و به ت) تنی
) ما در این هفته حرکت خواهیم کرد و آنچه گفتنی است با خانان ترکستان نهاده آید.4

 شود؟ دیده می نادرستدر کدام گزینه مطلبی 
قرن ششم است.سرایندة حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، » سفرنامۀ«بخشی از »سفر به بصره«) درس 1
اي از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صسهراب سپهري، خاطره»اتاق آبی«از کتاب » کالس نقاشی«) در متن 2

نگاري نوشته شده است.خاطره
3» د) ا چش کتاب»د شتاب«از ا ز ص»زدها ان ز ا د اح آل الل ج عاطف حال ح ان
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-8 در کدام گزینه آمده است؟» آمیزي، تشبیه جناس، پارادوکس، حس«هاي  ترتیب آرایه

ــف)  ــرال ــیآ ه ــ هن ــب ش ــد  نیریل ــخ ده ــواب تل   ج
ــلم ند  ب) ــقان مسـ ــو عاشـ ــتـ ــعد يا دهیـ   يسـ
ـ یتو را چه غـم کـه   ج)  ـ در غمـت بـه جـان آ    یک   دی

  مـــران شیز خـــو یگـــانگیمـــرا بـــه علـــت ب د)
 

شـــندیارب نچنـــان کـــه صـــاحب نوشـــند ضـــ
ــه ت ــک ــده    غی ــر بن ــر و س ــر س ــندیوار در پ ب ش

ــ  ــه م ــدان ک ــو چن ــتان ت ــه دوس شــندیب یکشــ یک
  شـــندیکـــه دوســـتان وفـــادار بهتـــر از خو   

 

 ) د، ج، الف، ب4 ) ب، د، ج، الف3 ) ج، الف، د، ب2 ) د، الف، ب، ج 1
-9 ذکر شده است؟ نادرست داخل کمانک آرایۀدر کدام بیت 

ــقان بایــــــد 1 ــی شــــــهر عاشــــ ) قاضــــ
ــب 2 ــس عج ــان را ب ــت ج ) اي عجــب دردي اس
) جــــوفروش اســــت آن نگــــار ســــنگدل 3
ــر 4 ــردم از بـ ــان کـ ــو فرقـ ــوانم چـ ــرا خـ ) چـ

 

ایهــــام) کــــه بــــه یــــک شــــاهد اختصــــار کنــــد (      
جنـــــــاس)آن روز و شـــــــب ( اندیشـــــــۀ ده درمانــــــ 

ــی    ــایی مــ ــدم نمــ ــن او گنــ ــا مــ ــد ( بــ ــبیه)کنــ تشــ
تشــــبیه)بــــه جــــاي خــــتم قــــرآن مــــدح دهقــــان؟ ( 

 

-10 شود؟  دیده می» مجاز، کنایه و تشبیه«هاي  در کدام گزینه آرایه
ام، آرمــــــانم شــــــهادت مــــــن ایرانــــــی) 1
ــواهش  ) 2 ــریم و خ ــه تک ــازش، ن ــلیم و س ــه تس ن
ــانم) 3 مــــــــن آزاده از خــــــــاك آزادگــــــ
ــا مـــــی) 4 ــایی کجـــ ــبم ربـــ تـــــوانی ز قلـــ

 

کندن من گـاه از او سـازند     تجلّی هستی است جان
ــن     ــن مــ ــو، توســ ــگ تــ ــه نیرنــ ــازد بــ بتــ

پــــرورد دامــــن مــــن   گــــل صــــبر مــــی  
ــن؟   ــیهن مــ ــان مــــن و مــ ــو عشــــق میــ تــ

 

-11 ؟شود نمیوابسته دیده جملۀ در کدام بیت 
ســت در طــرب) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زنا1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
دانـی کـه چیسـت؟    ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
کاغـذ روان صـفحۀ  ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

 

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گــاه از او ســازند منشــور و گهــی از وي کتــاب    
فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب

ــدي را  ــغ هن ــاب     تی ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب نمان
 

-12 .........گزینۀ  جز به ،شود اي با تحول معنایی دیده می بیت کلمه تمامدر 
ــار     1 ــر به ــد اب ــون دی ــام چ ــدي ای ــم بدعه ) رس
رسـد از چـپ و راسـت    ) هر نفس آواز عشق مـی 2
ــد   3 ــه ش ــه میخان ــین دوش ب ــوت نش ــد خل ) زاه
ــی4 ــوگند مـ ــدگان  ) سـ ــرام پرنـ ــه مـ ــورم بـ خـ

 

نبل و نســرین آمــد  اش بــر ســمن و ســ    گریــه
رویــم عــزم تماشــا کــه راســت؟ مــا بــه فلــک مــی

از ســر پیمــان گذشــت بــر ســر پیمانــه شــد      
ــا ســـزاي پریـــدن تفنـــگ نیســـت  در عـــرف مـ

 

؟نیستدر عبارت زیر با نقش این واژه در کدام گزینه یکسان » تنها«  واژةنقش  13-
 »اتنهشـیرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود  اش همگی در چند بچـه«
 تــــرا چشــــم خوانــــد کــــه تنهــــا شــــوخ) 1
ــر) 2 ــی بحـ ــت بـ ــا قعرسـ ــم تنهـ ــت علـ  نیسـ
ــا از) 3 ــت آنجــ ــان رفــ ــر دل و جــ ــد پــ  امیــ
 زنهـــار تـــن مـــرا چـــو شـــمع تنهـــا مشـــمر) 4

 

ــم ــو چشــ ــوخ تــ ــا و هســــت شــ ــم رعنــ هــ
ــوه ــد و ک ــت ص ــن کوهس ــود ای ــم خ ــت حل نیس

ــد ــاه آن بمانــ ــا را مــ ــو تنهــ ــید چــ  خورشــ
ــو ــه کــ ــد جملــ ــه بمانــ ــک بــ ــدا زار نمــ  خــ

 

-14 ؟ندارد کار رفته در کدام بیت با  نمودار پیکانی زیر تناسبی به وابستۀ وابستۀ
 
 

 
ــه) 1 ــی روز نـ ــمردم مـ ــار در بشـ ــت انتظـ  جمالـ
  حاجـت  چـه  و عشق حدیث بگویم که نخواستم) 2
ــاط) 3 ــر بسـ ــرا عمـ ــو مـ ــورد گـ ــه فرونـ  زمانـ
 صـبوري  بـه  کند همی نصیحت که کسم آن هر) 4

 

ــه ــر روز ک ــو هج ــود را ت ــر ز خ ــی عم ــمردم م نش
ــه ــده آب کـ ــرخم دیـ ــره و بگفـــت سـ  زردم چهـ
 درننـــوردم دوســـت دیـــدار حکایـــت مـــن کـــه
ــه ــرزه ب ــاد ه ــوا ب ــی ه ــد م ــر دم ــن ب ــردم آه  س

 

آمده است؟متفاوت در کدام گزینه » را«نوع  15-
 رسید عشق تیر چه را دلم که کن قیاس )2 بپرورد یا بکشد را بنده دوست گر )1
بنشین سالمت به پس این از گفتم را عقل )4 بگویی   تلخ سخن را یکی که هیخوا تو گر )3

ام، آرمــــــانم شــــــهادتمــــــن ایرانــــــی)1
ــواهش  )2 ــریم و خ ــه تک ــازش، ن ــلیم و س ــه تس ن
ــانم) 3 مــــــــن آزاده از خــــــــاك آزادگــــــ
ــا مـــــی)4 ــاییکجـــ ــبم ربـــ تـــــوانی ز قلـــ

کندن من گـاه از او سـازند   تجلی هستی است جان
ــن     ــن مــ ــو، توســ ــگ تــ ــه نیرنــ ــازد بــ بتــ

پــــرورد دامــــن مــــن  گــــل صــــبر مــــی  
ــن؟   ــیهن مــ ــان مــــن و مــ ــو عشــــق میــ تــ

 ؟شودنمیوابسته دیده جملۀ در کدام بیت 
ســت در طــرب) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زنا1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
   دانـی کـه چیسـت؟   ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
  کاغـذ روان صـفحۀ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گــاه از او ســازند منشــور و گهــی از وي کتــاب    
فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب

ــدي را  ــغ هن ــاب    تی ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب نمان
.........گزینۀ جزبه،شوداي با تحول معنایی دیده میبیت کلمه تمامدر
ــار     1 ــر به ــد اب ــون دی ــام چ ــدي ای ــم بدعه ) رس
رسـد از چـپ و راسـت   ) هر نفس آواز عشق مـی 2
ــد   3 ــه ش ــه میخان ــین دوش ب ــوت نش ــد خل ) زاه
ــی4 ــوگند مـ ــدگان ) سـ ــرام پرنـ ــه مـ ــورم بـ خـ

ــ   نبل و نســرین آمــد  اش بــر ســمن و ســگریــه
رویــم عــزم تماشــا کــه راســت؟مــا بــه فلــک مــی

از ســر پیمــان گذشــت بــر ســر پیمانــه شــد      
ــا ســـزاي پریـــدن تفنـــگ نیســـت  در عـــرف مـ

؟نیستدر عبارت زیر با نقش این واژه در کدام گزینه یکسان » تنها« واژةقش 
 »اتنهشـیرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود  اش همگی در چند بچـه«
 تــــراچشــــمخوانــــدکــــهتنهــــاشــــوخ) 1
ــر) 2 ــیبحـ ــتبـ ــاقعرسـ ــمتنهـ ــتعلـ  نیسـ
ــااز) 3 ــتآنجــ ــانرفــ ــردلوجــ ــدپــ  امیــ

ــم ــوچشــ ــوختــ ــتشــ ــاوهســ ــمرعنــ هــ
ــوه ــدوک ــتص ــنکوهس ــودای ــمخ ــتحل نیس

ــد ــاهآنبمانــ ــارامــ ــوتنهــ ــیدچــ  خورشــ

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-16 ؟نداردبیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی 

ــرد     « ــالمم ک ــراه ع ــت گم ــوي زلف ــه ب ــتم ک گف
 

ــد     ــر آیـ ــم اوت رهبـ ــدانی هـ ــر بـ ــا اگـ »گفتـ
 

بیــنم ) چنــین کــه از همــه ســو دام راه مــی    1
) دارم از زلف سیاهش گلـه چنـدان کـه مپـرس    2
) از صبا پرس که مـا را همـه شـب تـا دم صـبح     3
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است) 4

ــت   ــاهی نیسـ ــرا پنـ ــش مـ ــت زلفـ ــه از حمایـ بـ
سروســامان کــه مپــرس ام بــی کــه چنــان زو شــده

بوي زلـف تـو همـان مـونس جـان اسـت کـه بـود        
ــا    ــر مـ ــی زنجیـ ــد از پـ ــه گردنـ ــاقالن دیوانـ عـ

 

-17 ......... ارتباط دارد. گزینۀبیت  جز بهها  گزینه همۀ مفهوم شعر زیر با ابیات
 »توانم داشت ترین مور/ که بلنداي تو را در چشم نمی تواند ساخت/ و من آن کوچک تو آن بلندترین هرمی/ که فرعون تخیل می«
ــتم  1 ــم شکسـ ــم وهـ ــتم قلـ ــه ببسـ ) درِ اندیشـ
) کمال حسـن وجـودت بـه وصـف راسـت نیایـد      2
ــف د  3 ــدي در وصــ ــال نیازمنــ ــد) حــ ر نیایــ
ــت  4 ــر مطبوع ــران در منظ ــرد حی ــم خ ) اي چش

 

ــو زیبــاتر از آنــی کــه کــنم وصــف و بیانــت  کــه ت
ــد چنــان کــه هســت نمــایی   مگــر هــم آینــه گوی
ــاجرا را  ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آن گــ
واي دســـت نظـــر کوتـــاه از دامـــن ادراکـــت    

 

-18 ها است؟ مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
عـــالم راســـت) همـــه قضـــا و قـــدر کردگـــار 1
) دولـــــت آنجـــــا کـــــه راهبـــــر گـــــردد 2
) زان گونــه کــه هــر چــه بــود، آن خواهــد بــود 3
ــر، آن نــــی ز ماســــت ) 4 ــرانیم تیــ ــر بپــ گــ

 

ــزد داور     ــز ز ایـ ــدي جـ ــک و بـ ــو نیـ ــدان تـ مـ
خـــــــار خرمـــــــا و خـــــــاره زر گـــــــردد
ــود    ــوده شــ ــی بــ ــی ور نکنــ ــد کنــ ار جهــ
مـــــا کمـــــان و تیرانـــــدازش خداســـــت   

 

» حق آگاه اسـت هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت  کجا از مرگ می«بارت ه از ابیات زیر با مفهوم عکدام گرو 19-
 ؟تناسب معنایی دارند

ـایتی اسـت عجیـب        )الف به مـرگ زنـده شـدن هـم حک
سوي دشـمن رفـت مـرگ از بـیم تسـلیم شـما       )ب
ــود      )پ ــد وج ــد ص ــرگ بین ــدر م ــه ان ــون ک چ
ــور  روزي )ت ــفرة خـ ــقسـ ــد  عشـ ــا ابـ ــد تـ انـ

 

ــوجیم و و )ث ــت   م ــدن اس ــود بری ــا از خ ــل م ص
 

 اگـــر غلـــط نکـــنم خـــود بـــه جـــاودان مـــانم 

ــاد    ــر ادوار بـ ــان مفخـ ــرگ از نوجوانـ ــول مـ  هـ

 همچـــــو پروانـــــه بســـــوزاند وجـــــود   

 انــــد اي زنــــدگان خــــاك مگوییــــد مــــرده

ــاحل بهانــه  ــت    س ــیدن اس ــت رفــتن رس  اي اس

 

 پ ،ت ،) ب4 ب ،ث ،) الف3 ب ،ث ،) پ2 ت ،پ ،) الف1
-20 در تقابل معنایی است؟» روزي به خطاي منکر نبردوظیفۀ « جملۀکدام بیت با 

) ولــــــیکن خداونــــــد بــــــاال و پســــــت 1
کنــد ) هــر کــه رو در فســق و عصــیان مــی    2
ــترد  3 ــرم گســ ــوان کــ ــن خــ ــان پهــ ) چنــ
گـــــرم نیســـــت روزي ز مهـــــر کســـــان) 4

 

ــت    ــس نبســ ــر کــ ــیان در رزق بــ ــه عصــ بــ
ــی   ــم مـــ ــدر رزق او کـــ ــزد انـــ ــد ایـــ کنـــ

ــورد   ــاف روزي خـــ ــیمرغ در قـــ ــه ســـ کـــ
ــ ــداي اســـــ ــان ت رزاق و روزيخـــــ رســـــ

 

-21 در کدام گزینه آمده است؟» عقرب جراره به مارِ غاشیه پناه بردن بیماز «المثل  مفهوم کنایی ضرب
ایـم  ما بـدین در نـه پـی حشـمت و جـاه آمـده      ) 1
در خم زلف تو آویخت دل از چـاه زِنـخ (چانـه) ) 2
 بارهـــا از ســـخن خـــویش بـــه چـــاه افتـــادم) 3
 انـــدر دهـــن مـــار شـــو و مـــال مجـــوي     ) 4

 

 

ــده    ــاه آمـ ــه پنـ ــا بـ ــه اینجـ ــد حادثـ ــم از بـ ایـ
آه کـــه از چـــاه بـــرون آمـــد و در دام افتـــاد    
ــرا      ــاد م ــه افت ــن واقع ــد از ای ــف ص ــو یوس همچ
در چـــــاه نشـــــین و طلـــــب جـــــاه مکـــــن

 

-22 است؟ تمتفاوها  بیت بقیۀ مفهوم کدام بیت با
بگفـــت آنجـــا بـــه صـــنعت در چـــه کوشـــند) 1
گرچه در بازار عشـق هـر کسـی چیـزي خریـد     ) 2
ــان  )3 ــدین سـ ــق بـ ــدي عاشـ بگفـــت از دل شـ
ــا   ) 4 ــر مـ ــت بـ ــان بفروخـ ــق او جهـ ــو عشـ چـ

 

بگفــــت انــــده خرنــــد و جــــان فروشــــند 
مــا بـــه ســوداي غـــم او خــویش را بفـــروختیم   

ــی  ــو مـ ــت از دل تـ ــان  بگفـ ــن از جـ ــویی مـ گـ
ــدم    ــقش خریــ ــم عشــ ــان و دل غــ ــه جــ بــ

 

ــف د  3 ــدي در وصــ ــال نیازمنــ ــد) حــ ر نیایــ
ــت  4 ــر مطبوع ــران در منظ ــرد حی ــم خ ) اي چش

ــاجرا را  ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آن گــ
واي دســـت نظـــر کوتـــاه از دامـــن ادراکـــت    

 ها است؟ مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
عـــالم راســـت) همـــه قضـــا و قـــدر کردگـــار 1
) دولـــــت آنجـــــا کـــــه راهبـــــر گـــــردد 2
) زان گونــه کــه هــر چــه بــود، آن خواهــد بــود 3
ــر، آن نــــی ز ماســــت )4 ــرانیم تیــ ــر بپــ گــ

ــزد داور    ــز ز ایـ ــدي جـ ــک و بـ ــو نیـ ــدان تـ مـ
خـــــــار خرمـــــــا و خـــــــاره زر گـــــــردد
ــود    ــوده شــ ــی بــ ــی ور نکنــ ــد کنــ ار جهــ
مـــــا کمـــــان و تیرانـــــدازش خداســـــت   

«بارت ه از ابیات زیر با مفهوم عکدام گرو روح خویش در جوار رحمت کجا از مرگ میعع حق آگاههراسد آن کس که به جاودانگی
 ؟ناسب معنایی دارند

ـایتی اسـت عجیـب       )لف به مـرگ زنـده شـدن هـم حک
سوي دشـمن رفـت مـرگ از بـیم تسـلیم شـما      )ب
ــود     )پ ــد وج ــد ص ــرگ بین ــدر م ــه ان ــون ک چ
ــور روزي)ت ــفرة خـ ــقسـ ــد عشـ ــا ابـ ــد تـ انـ
ــوجیم و و)ث ــت   م ــدن اس ــود بری ــا از خ ــل م ص

اگـــر غلـــط نکـــنم خـــود بـــه جـــاودان مـــانم
ــاد    ــر ادوار بـ ــان مفخـ ــرگ از نوجوانـ ــول مـ هـ
همچـــــو پروانـــــه بســـــوزاند وجـــــود   

انــــداي زنــــدگان خــــاك مگوییــــد مــــرده
ــاحل بهانــه  ــت   س ــیدن اس ــت رفــتن رس اي اس

 پ ،ت ،) ب4 ب ،ث ،) الف3 ب ،ث ،) پ2 ت ،پ ،) الف1
در تقابل معنایی است؟» روزي به خطاي منکر نبردوظیفۀ « جملۀکدام بیت با 

) ولــــــیکن خداونــــــد بــــــاال و پســــــت 1
    کنــد) هــر کــه رو در فســق و عصــیان مــی    2
ــترد  3 ــرم گســ ــوان کــ ــن خــ ــان پهــ ) چنــ
کســـــان)4 مهـــــر ز روزي نیســـــت گـــــرم

ــت   ــس نبســ ــر کــ ــیان در رزق بــ ــه عصــ بــ
ــی   ــم مـــ ــدر رزق او کـــ ــزد انـــ ــدایـــ   کنـــ

ــورد   ــاف روزي خـــ ــیمرغ در قـــ ــه ســـ کـــ
ــ اســـــ ــداي روزيخـــــ و رزاق ــانــت رســـــ
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-23 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 

ــاتم) 1 ــتی خـــ ــروزة راســـ ــحاقی فیـــ بواســـ
ــی ) 2 ــن گیت ــدر چم ــب داري کان ــه عج آري چ
ــد دارد ) 3 ــار حـ ــه چـ ــرب زانکـ ــو دوام طـ مجـ
ــایه  ) 4 ــه در س ــر ک ــام   ه ــت او گ ــه دول ــاد گ  نه

 

 

ــتعجل بــود      ــت مس ــی دول ــید ول ــوش درخش خ
جغــد اســت پــی بلبــل، نوحــه اســت پــی الحــان  
ــان   ــراي جهـ ــرب سـ ــوادث طـ ــاهراه حـ ــه شـ بـ

ــکن او  ــد از مســ ــۀکنــ ــذر  حادثــ ــرخ حــ چــ
 

دارد؟ تقابل معناییکدام گزینه با بیت زیر  24-
ــت    « ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــو نیس ــرون ز ت بی

 

ام  خواســته مــی بیــرون ز تــو نیســت آنچــه   ) 1
هــــیچ خیــــري ندیــــدم انــــدر خــــود ) 2
زنگــــــــی زشــــــــت در بالجــــــــویی ) 3
ــردار ) 4 ــودي ز ره بـــ ــواهی خـــ غیـــــب خـــ

 

ــویی    د ــه ت ــواهی ک ــه خ ــر آنچ ــب ه ــود بطل ر خ
 

ــی    ــاي منــــ ــاب آرزوهــــ ــت کتــــ فهرســــ
شــــکر کــــز شــــر خــــود شــــدم آگــــاه      

ــیه  رویـــــی  خـــــوش دلـــــی یافـــــت در ســـ
ــار    ــه کــ ــب چــ ــراي غیــ ــا ســ ــب را بــ عیــ

 

-25 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه 
کــه عاشــق صــادق نباشــدش     یخــودمزان ب) 1
را یشنفـــس خـــو یـــود يپـــا آور هـــوا یـــرز) 2
واهی تـرك وصـل مـا بگـوي    ) گر مراد خویش خ3
) ســــعدیا تــــرك جــــان ببایــــد گفــــت    4

 

ــروا ــس خو يپـ ــتننفـ ــت یشـ ــتغال دوسـ از اشـ
حکم کن بر انس و جن و مـور و مـار   یمانچون سل

ور مـــرا خـــواهی رهـــا کـــن اختیـــار خـــویش را
ــوان داشـــت  ــه یـــک دل دو دوســـت نتـ ــه بـ کـ

 

  

 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه 
کــه عاشــق صــادق نباشــدش    ببیخــودمزان ب) 1
رایشنفـــس خـــویـــوديپـــا آور هـــوایـــرز) 2
خخواهی تـرك وصـل مـا بگـوي    ) گر مراد خویش خ3
) ســــعدیا تــــرك جــــان ببایــــد گفــــت    4

ــروا ــس خويپـ ــتننفـ ــتیشـ ــتغال دوسـ از اشـ
حکم کن بر انس و جن و مـور و مـار  للیمانچون سل

ور مـــرا خـــواهی رهـــا کـــن اختیـــار خـــویش را
ــوان داشـــت  ــه یـــک دل دو دوســـت نتـ ــه بـ کـ
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6صفحه  زبان عربی

 :)٢۶ - ٣۶( مأو المفھو بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■

-26 :﴾إذا قُِرَئ القرآُن فاستَِمعوا لَھ و أنِصتوا لعلّکم تُرَحمون﴿﴿
 خوانید، به آن گوش کنید و عمل نمایید، شاید مورد رحمت قرار گیرید!  گاه که قرآن می ) آن1
 خوانند، به آن گوش بسپارید و سکوت کنید چه بسا مورد رحمت قرار گیرید!  ) هرگاه قرآن می2
 چه بسا به دیگران رحمت خواهید کرد!  ،به آن گوش کنید و ساکت باشید ،خوانید  ه قرآن می) هرگا3
 گاه که قرآن خوانده شد، به آن گوش فرا دهید و سکوت اختیار کنید، شاید مورد رحمت قرار گیرید!  ) آن4
دت لسانک الکذب و التعنّ « -27 :»!لسانھیخاف النّاس من  إنسانت ُعرفت بین الناس و ُرّب إن عوَّ

شوي و چه بسا انسانی که مردم از زبان  گیري عادت بدهی در میان مردم شناخته می ) اگر زبان خود را به دروغ و مچ1
 او بترسند!

هـایی کـه مـردم از     گیري عادت کرد، بین مردم شناخته خواهی شـد، چـه بسـا انسـان     ) چنانچه زبانت به دروغ و مچ2
 ترسند! زبانشان می

شوي و چه بسیار انسانی که مردم  گیري عادت داشته باشد، در میان مردم شناخت شده می گویی و مچ و به دروغ) اگر زبان ت3
 از بان او بهراسند!

 گیري عادت کند و چه بسا انسانی که مردم را با زبانش بترساند! شوي اگر زبان تو به دروغگویی و مچ ) در میان مردم شناخته می4
ُب بیوُت َمنْ « -28 »:یَْنَھبُوَن أمواَل النّاِس و یَْرفضوَن دعوة التّوحیِد و الیُحاِربوَن الظُّلَم! تَُخرَّ

هایشـان ویـران    جنگنـد خانـه   کنند و با ظلـم نمـی   کنند و دعوت یکتاپرستی را رد می هاي مردم را غارت می ) کسانی که ثروت1
 شود! می

کنند، خـراب   کنند و با ظلم مبارزه می پرستی را قبول نمی دعوت یگانه برند و هاي آنانی را که اموال مردم را به تاراج می خانه) 2
 کند! می

 شود! جنگند، ویران می پذیرند و با ظلم نمی کنند و دعوت توحید را نمی هاي کسانی که اموال مردم را غارت می ) خانه3
 کنیم! جنگند، خراب می و با ظلم نمیپذیرند  کنند و دعوت توحید را نمی هاي آنان که اموال مردم را غارت می ) خانه4
-29 »:قرأت الصفحة التاسعة و العشرین من ذکریات تلک المرأة المشھورة مّرة ثانیة فما أجمل ذکریاتھا!«

 بیست و نهم از خاطرات آن زن معروف را بار دوم خواندم، خاطراتش چه زیباست! صفحۀ) 1
 ام، خاطراتش بسیار زیباست!خوانده ) بیست و نه صفحه از خاطرات آن زن مشهور را بار دوم2
 بیست و نهم از خاطرات آن زن که معروف است را دو بار خواندم، خاطراتش خیلی زیباست! صفحۀ) 3
 ) بیست و نهمین صفحه از خاطرات معروف آن زن را دو بار خواندم، خاطراتش چه زیبا هستند!4
-30 :»عملھ القبیح لی صدیٌق یُحاِول لِکشف اسرار النّاس و أنا ال اُحبُّ «

 کند و من این کار او را دوست ندارم! ) دوستی دارم که براي کشف اسرار مردم تالش می1
 کند و این کار زشت او را دوست ندارم! ) دوست من براي کشف کردن رازهاي مردم تالش می2
 !کند و من کار زشت او را دوست ندارم ) دوستی دارم که براي کشف رازهاي مردم تالش می3
 کند و او این کار زشت را دوست ندارد! ) دوست من براي شناختن راز مردم تالش می4

-31 :الخطأ عیّن
کننـد،   هاي دیگران را آشکار می برخی از مردم عیب :بعض الناس یجھرون بعیوب اآلخرین بینما الیھتّموا بعیوب أنفسھم) 1

 کنند! هاي خودشان توجه نمی که به عیب درحالی
هـاي   دانشـمندان مسـلمان در زمینـه    :ةتقّدماً تعترف بھ الجوامع الغربیّ  ةلعلماء المسلمون فی المجاالت المختلفقد تقّدم ا) 2

 کنند! اند که جوامع غربی به آن اعتراف می اي پیشرفت کرده مختلف به گونه
 !آمد )(د امیرمؤمنان : در روزي از روزها پدرش با او نز)( فی یوم من األیّام جاء بھ أبوه إلی أمیرالمؤمنین) 3
نهنگ براي استخراج روغن از کبدش براي ساخت مـواد   :مواّد التجمیل ةیُصاد الحوت الستخراج الزیت من کبده لصناع) 4

 شود! آرایشی شکار می

هـایی کـه مـگیري عادت کرد، بین مردم شناخته خواهی شـد، چـه بسـا انسـان    ) چنانچه زبانت به دروغ و مچ2
 ترسند! زبانشان می

گویی و مچ و به دروغ) اگر زبان ت3 شوي و چه بسیار انسانی کهگیري عادت داشته باشد، در میان مردم شناخت شده میتت
از بان او بهراسند!

گیري عادت کند و چه بسا انسانی که مردم را با زبانش بترشوي اگر زبان تو به دروغگویی و مچ) در میان مردم شناخته می4
نن َمْن ُب بیوُت ررَخرَّ َلم!ُخختُ للالظُّ ُحح و الیُحاِربوَن ِوحیِد ّوو دعوة التّ َفضون رر و یَْر ااالنّاِس َأموال ووبُوَن ببَھ ھھْن »:ننیَ

هایشـان جنگنـد خانـه   کنند و با ظلـم نمـی  کنند و دعوت یکتاپرستی را رد میهاي مردم را غارت می) کسانی که ثروت1
شود! می

کنند، کنند و با ظلم مبارزه میپرستی را قبول نمی دعوت یگانه برند و هاي آنانی را که اموال مردم را به تاراج می خانه) 2
کند! می

 شود! جنگند، ویران میپذیرند و با ظلم نمیکنند و دعوت توحید را نمیهاي کسانی که اموال مردم را غارت می) خانه3
 کنیم! جنگند، خراب می و با ظلم نمیپذیرند  کنند و دعوت توحید را نمیهاي آنان که اموال مردم را غارت می) خانه4

»:ّقرأت الصفحة التاسعة و العشرین من ذکریات تلک المرأة المشھورة مرة ثانیة فما أجمل ذکریاتھا!
بیست و نهم از خاطرات آن زن معروف را بار دوم خواندم، خاطراتش چه زیباست!صفحۀ) 1
ام، خاطراتش بسیار زیباست!خوانده ) بیست و نه صفحه از خاطرات آن زن مشهور را بار دوم2
بیست و نهم از خاطرات آن زن که معروف است را دو بار خواندم، خاطراتش خیلی زیباست!صفحۀ) 3
) بیست و نهمین صفحه از خاطرات معروف آن زن را دو بار خواندم، خاطراتش چه زیبا هستند!4

ُاس و أنا ال اُحبُّ ااکشف اسرار النّ ککل لِ حح یُحاِو  :»عملھ القبیح ٌلی صدیٌق
کند و من این کار او را دوست ندارم!) دوستی دارم که براي کشف اسرار مردم تالش می1
کند و این کار زشت او را دوست ندارم!) دوست من براي کشف کردن رازهاي مردم تالش می2
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7صفحه  زبان عربی

-32   عیّن الصحیح:
واّد مخرج) 1 ھ ةھناک نوع من سمک یستر نفسھ فی غالف من م در نـوعی از مـاهی وجـود دارد کـه خـودش را       :من فم

 کند! پوششی از مواد خارج شده از دهانش، پنهان می
ر ةقد ال یقدر الحّجاج فی مک) 2 ام ةعلی أن یستلموا الحجر لکث گـاهی حجـاج در مکـه بـه خـاطر جمعیـت زیـاد         :االزدح

 دست بیاورند! توانند سنگ را به نمی
داشت و  شناسم که اهل بیت را دوست می ا میکسی ر :أعرف الّذی کان محبّاً ألھل البیت و کان یستر حبّھ عند اآلخرین) 3

 کرد! نزد دیگران، این محبت را مخفی می
 کند! باید بدانیم که مادر براي تربیت فرزندانش قطعاً تالش می أوالدھا اجتھاداً بالغاً: ةلنعلم أّن األّم تجتھد لتربی) 4
﴿﴿میماهجرِمونَ بِسالم رَفعن  ﴾ی33 فی المفهوم:  الخطأعی-

 ) از دل برود هر آنچه از دیده برفت!2  نَّ الظّاِھَر ٌعْنواُن الباِطِن!إ) 1
 دهد از سر ضمیر! ) رنگ رخساره خبر می4  فی َوْجِھِھ شاِھٌد ِمَن الَخبَِر!) 3
-34 :!»ام به پروردگارم پناه خواهم برد تا کمکم کند هاي زندگی در تمام سختی«

 ا حتی یساعدنا!سوف نلجأ إلی ربّنا فی ُکّل مصاعب حیاتن )1
 فی جمیع مشاکل حیاتی سألجأ إلی هللا حتی اُساعده!) 2
 فی ُکّل مصاعب الحیاة ألجأُت إلی ربّی حتی یُساعدنی!) 3
 َسالجأ إلی ربّی فی جمیع مصاعب حیاتی حتّی یُساعدنی!) 4

-35 :»هیچ کاري نزد خداوند برتر از اندیشیدن نیست!«  
 !ال یوجد عمل أحسن من التفّکر عند ّهللا ) 2 ّب!لیس عمل أفضل من التفّکر عند الر )1
 !التفّکر عمل حسن و لیس عمل أفضل منھ عند ّهللا ) 4  من التفّکر!ال عمل أفضل عند ّهللا ) 3

-36 :ال متضاّدانجاء فیھا مرادفان  ةأّی عبار
 کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیھ إّال وعاء العلم؛ فإنّھ یتّسع بھ!) 1
 ثر إّال األدب؛ فأنّھ إذا کثر غال!یرخص إذا ک کّل شیء) 2
 آراء اآلخرین! ةلمعرف ةنستطیع أن نستخدم المنابع و المصادر المختلف )3
 یوم القیامة! ةهللا لن تکون باکی ةأعین سھرت فی سبیل هللا و أعین فاضت من خشی )4
 

 :)٣٧( الّصحیح فی التشکیلعیّن  ■■
 

-37 فی ضبط حرکات (قراءة) الکلمات:الخطأ عیّن 
 الیرحُم هللاُ َمن ال یَرحُم النّاَس! )2 ال تَغضْب، فإنَّ الغضَب مفسدةٌ!) 1
 ال جھاَد َکجھاَد النّفِس! )4 کلُّ طعاٍم ال یُذَکُر اسُم هللاِ َعلَیِھ، فإنّما ھَو داٌء! )3

   :)٣٨ - ۴١( بما یناسب النّصّ إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة  ■■
 

القُطن؟ عندما یتجّمد الماء یتحّول إلی قطعة من الجلید الشفّاف. فل ون ک یَض اللّ ماء أب زل من الّس ماذا نَری الثّلج الذی ین
یّا و بلورة الثّلج اِنَّ الّسر وجود الھواء فی بلورات الثّلج  ف شکال ھندس ھی مجموعة الّذرات تتشّکل بطریقة معیّنة لتؤلّ

ین ذلک منتظما. عندما یتجّمد البخار فی الجّو یکّون بلورات صغیرة جّداً و تتحّرک ھذه فی الف زوال و ب ضاء صعوداً و ن
ة  ی االحمر خالل لیل ثّلج ال د یتحّول ال مالّی ق ی االرض. ففی القطب الّش تتجّمع بشکل أثقل وزنا و اکبر حجما فتنزل عل

 واحدة و الّسبب یعود إلی وجود بعض الموجودات التی تتکاثر فیھ بسرعة.
 
-38 :عیّن الصحیح 

 !کبیر الحجم فی البدایة یکون الثلج ثقیل الوزن و) 1
 !بعد إنجماد البخارات فی الجّو یتکّون الثّلج) 2

رربَِر!) 3 ببالَخ َ نن ِمَن دد شاِھٌد ھھِھِھ ھھْج سر ضمیر!) رنگ رخساره خبر می4 َفی و دهد از
:!»ام به پروردگارم پناه خواهم برد تا کمکم کند هاي زندگی در تمام سختی

ُللنا فی ُکّل مصاعب حیاتن)1 ننا حتی یساعدنا!ّننسوف نلجأ إلی رب
ُفی جمیع مشاکل حیاتی سألجأ إلی هللا حتی اُساعده!) 2

ّیی إلی ربی حتی یُساعدنی!) 3 ُ مصاعب الحیاة ألجأُت للفی ُکّل
ّییی فی جمیع مصاعب حیاتی حتّی یُساعدنی!) 4 ّییالجأ إلی رب ااَس
:»هیچ کاري نزد خداوند برتر از اندیشیدن نیست!«
!ّررال یوجد عمل أحسن من التفّکر عند ّهللا) 2 ّب!ّررلیس عمل أفضل من التفّکر عند الر )1
ّر عمل حسن و لیس عمل أفضل منھ عند ّهللا) 4 ّرر من التفّکر!ّال عمل أفضل عند ّهللا) 3 !ّررالتفّک

نجاء فیھا مرادفان ةّی عبار ّان:ال متضاّد
سسھ یتّسع بھ!) 1 ّھھ وعاء العلم؛ فإنّ ّ وعاء یضیق بما ُجعل فیھ إّال ّکل
ی)2 یرخص إذا ک کل ّھھ األدب؛ فأنّھ إذا کثر غال!ّ شیء ککثر إّال
آراء اآلخرین! ةلمعرف ةنستطیع أن نستخدم المنابع و المصادر المختلف)3 فف
یی یوم القیامة! ةهللا لن تکون باکیییةأعین سھرت فی سبیل هللا و أعین فاضت من خشی)4

ححالّصحیح فی التشکیلننعیّن  ّ)٣٧(:

الخطأ عی فی ضبط حرکات (قراءة) الکلمات:ّنن
َالغضب مفسدةٌ!) 1 َّ، فإنَّ ْغضْب َاس!)2َغغال تَ ّااالنّ َررن ال یرحُم نن َم ُ هللاُ ُالیرحم
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8صفحه  زبان عربی

 ع یخرج الثّلج من لونھ الطبیعّی!عند الصعود و النزول و خالل التّجمّ ) 3
 !للثلوج الجمیلة و المیاه المنجمدة جلود شفّافة) 4

-39 لماذا یکون الثّلج کلون القطن؟

 ی الثّلج ذّرات من القطن!توجد ف) 2 !فی ذرات الثّلج الموجود بسبب الھواء )1
 !ِألنَّ القطن یوجد فی االلوان المختلفة) 4 !یتألّف الثّلج من االشکال الھندسیّة المنظمة) 3

-40  : .........نری فی فصل الّشتاء الثلوج فی بلدنا 

 !بسبب تکاثر الموجودات فیھاحمراء ) 2 !حمراء لیالً و بیضاء صباحاً ) 1
 !المختلفة کبیضاء و حمراءبالوان ) 4  !بیضاء دائما) 3

-41 :الخطأعیّن 

 البلورات تصعد و تنزل فی السماء!) 2 !دائماً باللّون األحمر نری الثلج فی قطب الشمال ) 1
 !من السماء علی االرضاألثقل تَْنزل الثلوج ) 4 !ھناک فی الثّلج شکل ھندسّی منظم) 3

 
 :)۴٢ -۴۴(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■

 
-42 »ھم لعبادهأنفعهللا إلی هللا  عبادِ  أحبّ «ت التی لھا خطّ عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی و المحّل االعرابی للکلما

 تر و الجملة فعلیّةالمست» انا«باب افعال/ فعل و فاعلھ ضمیر  من ثالثی مزید ،للمتکلم وحده فعل مضارع،أحّب: ) 1
 مفرد مذکر/ مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیّة ،: اسماَحبّ ) 2
 الیھ و مجرور / مضاف»عابد«عباد: اسم، جمع تکسیر و مفرده ) 3
 أنفع: فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی/ خبر) 4

-43 فی التحلیل الصرفی و المحّل االعرابیَّ للکلمات التی اشیر الیھا بخط: الخطأعیّن 

تلّما «  »الفاسدین اَصلححکم الناَس بالعدالة و  االوضاعُ  استقرَّ
اب افإستَقرَّت) 1 ال،: فعل ماٍض، للغائبة، ثالثی مزید من ب ھ  تع ة » وضاعاال«المجھول/ فعل و فاعل اسم ظاھر و الجمل

 فعلیّة
 جمع مکسر (مفرد: وضع)/ فاعل و مرفوع االوضاع: اسم،) 2
 نوع ضمیر مستتر و الجملة فعلیّة المعلوم/ فعل و فاعلھ من ،باب افعال ،ثالثی مزید ،للغائبة ،أصلَح: فعل ماضٍ ) 3
 / مفعول و منصوبر مذکّ سالم للجمع  ،الفاسدین: اسم) 4

-44 :الخطأعیّن 
 الیھ !: اسم، جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل من المزید الثالثی/ مضافالمستشرقینمن أشھر » آنّھ ماری شیمل«تَُعّد الدکتورة  )1
 »فریق«ھ فریق للحوار الدینّی و الثقافی فی الشرق األوسط: فعل المستقبل، مزید ثالثی، مجھول/ فعل و نائب فاعل سیَُشکَّل )2
 »المؤمنون« ھالزم/ فعل و فاعل د واحد،: فعل مضارع، للغائب، لھ حرف زائالمؤمنون فَْلیتوّکلعلی هللا  )3
 ، اسم التفضیل/ خبرقة الجاھل!: اسم، مفرد مذکر، نکرةمن صدا خیرعداوة العاقل  )4
 

 )۴۵-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-45 عیّن الخطأ فی تعیین الخبر:
 طبی دائم! سالح) لسان القطّ 2 لکالم!   النّدم علی ا من خیر) النّدم علی السکوت 1
3 مق 4 لنا!    نافعۀ الجمیلۀ) قراءة أبیات سعدياإلغراق ) أکبر الح!فی المدح و الذّم 

البلورات تصعد و تنزل فی السماء!) 2 !دائماووباللون األحمر نری الثلج فی قطب الشمال ) 1
ّلج شکل ھندسی منظم) 3 ززْنزل الثلوج ) 4!للھناک فی الثّ !من السماء علی االرضاألثقل ننتَ

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  ّ ححن الّص ّ :)۴٢-۴۴(ننعیّ

ّن الصحیح فی التحلیل الصرفی و المحل االعرابی للکلما »ھم لعبادهأنفعهللا إلی هللا  عبادّ أحب«ت التی لھا خطّننعیّ  ِ
ّتتتر و الجملة فعلیالمست» انا«باب افعال/ فعل و فاعلھ ضمیر  من ثالثی مزید ،للمتکلم وحده فعل مضارع،ّأحب: ) 1
2 (ّ بّب ،: اسماح ّةةمفرد مذکر/ مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیةَ
الیھ و مجرور / مضاف»عابد«عباد: اسم، جمع تکسیر و مفرده ) 3
أنفع: فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی/ خبر) 4

َّ االعرابیَّ للکلمات التی اشیر الیھا بخط:ّنن الخطأعی ّفی التحلیل الصرفی و المحل
حَحکم الناس بالعدالة و  االوضاُعَّت  استقرَّاالما« »الفاسدین اَ َصلح
َّقرَّت) 1 اب افَققإستَ ال،: فعل ماٍض، للغائبة، ثالثی مزید من ب ھ فف تع اسم ظاھر و» وضاعاال«المجھول/ فعل و فاعل

ّةة فعلی
جمع مکسر (مفرد: وضع)/ فاعل و مرفوع االوضاع: اسم،) 2
ٍح: فعل ماٍض) 3 ّةةنوع ضمیر مستتر و الجملة فعلیةالمعلوم/ فعل و فاعلھ من ،باب افعال ،ثالثی مزید ،للغائبة ،َححأصلَ
رکّ سالم للجمع  ،الفاسدین: اسم) 4 / مفعول و منصوبل ل

ّنن  :الخطأعی
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9صفحه  زبان عربی

-46 کثرة الّصفة : یعل دلّ یاسم  ھیما ف نیّ ع
 !مةیقد وتیجدار ب یالخفّاش وکنھ ف صنعی) 1
 »!ادالسجّ «بـ  لقَّبیُ کان  نیاإلمام الّرابع ھو ابن الحس) 2
 !ءینھار ُمض یالبحر إل یھذه األضواء تحّول الظّالم ف) 3
 !لیالجم یّ لمشاھدة مسجدھا الخشب تنایقر یإل أتونیھؤالء زّوار ) 4

-47 عیّن من یدّل علی الشرط:
 أفضل الناس من تعلّم القرآن فیعلّمھ!) 2 !من المؤمنین من یستغفرون ربّھم لیالً و نھاراً ) 1
 من إلھ غیرهللا یُنزل علیکم أنعمھ المنھمرة!) 4 فقد صیّرنی عبده! من علّمنی ولو حرفاً ) 3

-48 :فی المعنیعن البقیّة  یَختلفُ » کان«عیّن 
 !تّوابا ره انّھ كانَ غفِ ربّك و استَ  ح بحمدِ بِّ سَ  )2 إّن هللاَ کاَن غفوراً رحیما!) 1
َ كاَن َعلیًما َحكیم )3  !ما کانَ اللَّه معذّبهم و هم یستَغْفرُونَ )4  اً!إِنَّ هللاَّ

-49 »:ان«عیّن الّصحیح فی استخدام 
  تجتھد فی سبیل هللا تصل إلی رضاه!أْن ) 1
 !ربّما فی المستقبل نشاھد أّن المدرسة یتغیّر شکلھا و تعریفھا )2
 و األرض بالحّق أّن فی ذلک آلیة للمؤمنینخلق هللا السماوات ) 3
 ال نحزن إلّن هللا معنا! نْ علینا أ )4

-50 عیّن اسماً یعیّن ھیئة مرجعھ:
 ال یکون المتکاسلون محبوبین عند الناس! )2 کان الّشاعر یقرأ األنشودة مبتسماً!) 1
 جالسون! رأیت الضیوف فی الغرفة و ھم )4 لیس اکثر الطّالب متشابھین فی األذواق! )3

ابا ره انتت فِ  ِب ب ح بحمدس سبس)2إن هللا کان غفورا رحیما!)1 نف ف ابا! 
ككا حكیم )3 َ االیم ً لل َع َ كان َ هللاَّ !ما کانَ اللَّه معذّبهم و هم یستَغْفرُونَ)4 !مماً!إِنَّ

ححن الّصحیح فی استخدام  ّ »:ان«ننعیّ
  تجتھد فی سبیل هللا تصل إلی رضاه!ْأن) 1
ّرر المدرسة یتغیر شکلھا و تعریفھا)2 ّما فی المستقبل نشاھد أن !ممربّ
فی ذلک آلیة للمؤمنینخلق هللا السماوات) 3 ّ أن ّو األرض بالحق
ّال نحزن إلّن هللا معنا!  ن علینا أ )4

نن یعیّن ھیئة مرجعھ: ننعیّن اسماً
ًاعر یقرأ األنشودة مبتسماً!)1 ااکان الّش ال یکون المتکاسلون محبوبین عند الناس!)2ّ
 جالسون! رأیت الضیوف فی الغرفة و ھم)4ّلیس اکثر الطّالب متشابھین فی األذواق!)3
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ـ﴿﴿بر اساس آیات قرآنی، چه کسانی مشمول عبارت  رة  ـ اند و کدام عبارت قرآنی، عجز و ناتوانی آنان را در اثبـات   شده ﴾ا  51-
 دهد؟ غیر الهی بودن قرآن، نشان می

رة  ﴿گویند پیامبر قرآن را به خداوند افترا بسته است ـ  افرادي که می  )1  ﴾ا 
ان﴿زدند که ایشان امی نبوده است ـ  دي که به پیامبر خدا افترا می) افرا2 ا ا ا    ﴾ ان 
ن ﴿گویند پیامبر قرآن را به خداوند افترا بسته است ـ  ) افرادي که می3 ٔ﴾ 
رة  ﴿زدند که ایشان امی نبوده است ـ  ) افرادي که به پیامبر خدا افترا می4  ﴾ا 

ل...﴿ آیۀ شریفۀبا دقت در  ا و  ا ا -52 کدام مورد مؤید مفهوم آن است؟ ﴾ا ا ا
 ) اجابت دعوت خدا و پیامبرش علت ایمان به خداست.1
 ) اجابت دعوت خدا و پیامبرش معلول داشتن ایمان است.2
 ) حصول زندگی و حیات، علت اجابت دعوت خدا و پیامبر است.3
 ل زندگی و حیات، معلول اجابت دعوت خدا و پیامبر است.) حصو4

-53 ترین و واالترین معرفت نسبت به خداوند در مفهوم کدام بیت بیان گردیده است؟ راه عمیق
ــش  1 ــتی بخـــــ ــه از هســـــ ) ذات نایافتـــــ
ــی  2 ــود ز آب تهــ ــه بــ ــري کــ ــک ابــ ) خشــ
) دلـــی کـــز معرفـــت نـــور و صـــفا دیـــد     3
ــا  4 ــانی نمـــ ــی فـــ ــود مطلقـــ ــو وجـــ ) تـــ

 

ــ ه بــــود هســــتی بخــــش چــــون توانــــد کــ
نایــــــــــد از وي صــــــــــفت آبــــــــــدهی
ــد    ــدا دیـ ــد اول خـ ــه دیـ ــزي کـ ــر چیـ ــه هـ بـ

ــتی   ــائیم و هســ ــدم هــ ــا عــ ــا   مــ ــاي مــ هــ
 

-54 ترتیب به کدام یک از مظاهر الهی اشاره دارند؟ به» هایش جهان با همه ویژگی و قانون نقشۀ«و » روابط بین موجوداتکلیۀ کیفیت و «
 ) تقدیر ـ تقدیر4 دیر  ) قضا ـ تق3 ) قضا ـ قضا2 ) تقدیر ـ قضا1

ترین علت ضرورت وجود اسوه و الگوهاي موفق براي حرکت در مسیر هدف و علت دعوت نیکوترین اسوه از نظر قرآن به الگوگیري  مهم 55-
 السالم به ترتیب چیست؟  از اهل بیت علیهم

 م در امور با ارزش براي بشر السال اهل بیت علیهمبودن   آمیزبودن راه با وجود این الگوها ـ اسوه ) اثبات موفقیت1
تر به هدف رسیدن با پیروي از آنان ـ رستگاري و نجات انسان بـا پیـروي از اهـل بیـت       ها و سریع گرفتن از آن اسوه ) کمک2

 السالم  علیهم
 م السال آمیز بودن راه با وجود این الگوها ـ رستگاري و نجات انسان با پیروي از اهل بیت علیهم ) اثبات موفقیت3
السالم در امـور بـاارزش    اهل بیت علیهمبودن    رسیدن با پیروي از آنان ـ اسوه  تر به هدف ها و سریع گرفتن از آن اسوه ) کمک4

 براي بشر 
-56 گردد؟ شود و زوال میل به توبه در انسان موجب کدام امر می به ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه در جوانی می

 پذیري ـ پریشانی و پشیمانی ) انعطاف2 تسویف و تأخیر پذیري ـ ) انعطاف1
 ها ـ پریشانی و پشیمانی ها و خصلت ) ثبات خوي4 ها ـ تسویف و تأخیر ها و خصلت ) ثبات خوي3

-57 خوانی دارد؟ اي معلول کدام عامل است و این مطلب با کدام عبارت هم مبعوث شدن پیامبران متعدد در هر دوره
س هاي مختلف، تا تعالیم الهی جزء فرهنگ مردم شود ـ ر طول زمانتبلیغ دین الهی د  )1 ء ا ان  ا  ا  ا
ن﴿ کردند تا تعالیم دچار تحریف نشوند ـ هاي دوران خود ابالغ می ) تعالیم اسالم را به انسان2 ر   ً  و   ﴾ر
ن﴿، تا تعالیم الهی جزء فرهنگ مردم شود ـ هاي مختلف ) تبلیغ دین الهی در طول زمان3 ر   ً  و   ﴾ر
سهاي دوران خود بیان کنند ـ  ) اصول ثابت دین الهی را در خور فهم و اندیشه انسان4 ء ا ان  ا  ا  ا

-58 گردد؟ از کدام عبارت قرآنی مستفاد می» از مخلوقاتشنیازي خدا  بی«و » ورود جاهلیت با شکل جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان«
1 (﴿ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ َ ﴿ ـ ﴾ا ّ ُ ا ِی ا َ َ  ﴾َو 
2 (﴿ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ ِی وَ ﴿ ـ ﴾َ  َ َ  ُ َ  ا ّ  ﴾ا
3 (﴿َ َ َ ِ  ِ ِ َ ُ ً ﴿ ـ ﴾ا َ  َ ُ ا َ  َ َ﴾ 
4 (﴿ ِ ُا َ َ َ ُ ِ َ﴿ ـ ﴾اَ َ  ُ َ  َ ً  ا َ﴾ 

ر پ و و و ی ز ول
ل زندگی و حیات، معلول اجابت دعوت خدا و پیامبر است.) حصو4

ترین و واالترین معرفت نسبت به خداوند در مفهوم کدام بیت بیان گردیده است؟ ه عمیق
ــش  1 ــتی بخـــــ ــه از هســـــ ) ذات نایافتـــــ
ــی  2 ــود ز آب تهــ ــه بــ ــري کــ ــک ابــ ) خشــ
) دلـــی کـــز معرفـــت نـــور و صـــفا دیـــد     3
ــا  4 ــانی نمـــ ــی فـــ ــود مطلقـــ ــو وجـــ ) تـــ

ــ ــه بــــود هســــتی بخــــش چــــون توانــــد کــ
نایــــــــــد از وي صــــــــــفت آبــــــــــدهی
ــد    ــدا دیـ ــد اول خـ ــه دیـ ــزي کـ ــر چیـ ــه هـ بـ

ــتی   ــائیم و هســ ــدم هــ ــا عــ ــا مــ ــاي مــ   هــ
ترتیب به کدام یک از مظاهر الهی اشاره داربه» هایش جهان با همه ویژگی و قانوننقشۀ«و » روابط بین موجوداتکلیۀ کیفیت و«
) تقدیر ـ تقدیر4دیر  ) قضا ـ تق3 ) قضا ـ قضا2 ) تقدیر ـ قضا1

ترین علت ضرورت وجود اسوه و الگوهاي موفق براي حرکت در مسیر هدف و علت دعوت نیکوترین اسوه از نظر قرآن به الگهم
السالم به ترتیب چیست؟  اهل بیت علیهم

م در امور با ارزش براي بشر السال اهل بیت علیهمبودن    آمیزبودن راه با وجود این الگوها ـ اسوه) اثبات موفقیت1
تر به هدف رسیدن با پیروي از آنان ـ رستگاري و نجات انسان بـا پیـروي از اهـل ها و سریع  گرفتن از آن اسوه) کمک2

 السالم  علیهم
م السال آمیز بودن راه با وجود این الگوها ـ رستگاري و نجات انسان با پیروي از اهل بیت علیهم ) اثبات موفقیت3
السالم در امـور بـاهل بیت علیهمبودن    رسیدن با پیروي از آنان ـ اسوه  تر به هدف ها و سریع  گرفتن از آن اسوه) کمک4

براي بشر 
گردد؟ شود و زوال میل به توبه در انسان موجب کدام امر میه ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه در جوانی می

پذیري ـ پریشانی و پشیمانی ) انعطاف2 تسویف و تأخیر پذیري ـ ) انعطاف1
ها ـ پریشانی و پشیمانی ها و خصلت ) ثبات خوي4 ها ـ تسویف و تأخیرها و خصلت ) ثبات خوي3
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیـزي را در راه   بینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می 59-

 گیرد چه اشکالی دارد؟ غیر هدف خاصی که براي آن ساخته شده است، به کار می
 گیري از خرد ه ها ـ عدم بهر در برابر اختالف در انتخاب هدف) سردرگمی 1
 ها ـ  اسراف سرمایه ) سردرگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف2
 ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش ـ اسراف سرمایه3
 گیري از خرد ه ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش ـ عدم بهر4

براي آگاهی مردم از  )(شریفه به نحوي بود که امکان مخفی کردن و کتمان وجود نداشته باشد و پیامبر اکرم  آیۀم شرایط نزول کدا 60-
 کرد؟ زهرا (س) تالوت میخانۀ اي آن را هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد و گذشتن از  موضوع مطرح در چه آیه

 المرا اولی آیۀانذار ـ  آیۀ) 2  تطهیر آیۀانذار ـ  آیۀ) 1
 تطهیر آیۀوالیت ـ  آیۀ) 4  االمر اولی آیۀوالیت ـ  آیۀ) 3

-61 گردد؟ می مستنبطاینکه ایمان به خداوند با برقراري پیوند دوستی با دشمن خدا ناسازگار است، از دقت در پیام کدام عبارت شریفه 
ء﴿ )1 ً و  رّب   ّ ّ ا ر اه ا﴿ )2 ﴾ ا ا ّ ا  ً أرا  ا ن  و  ﴾ 
ء﴿) 4 ﴾و ان ا  ا  و﴿) 3 ّو او ّوی و  وا  ا  ّ ا ا  ﴾ ا

قیامت اشاره ۀ واقعو آیات مشابه آن به کدام  ﴾اَلیوم نَختم علی اَفواههم و تُکَلِّمنا اَیدیهِم و تَشْهد اَرجلُهم بِما کانوا یکسبونَ﴿آیۀ شریفۀ  62-
 کند؟   دارد و چه مفهومی را بیان می

 ) حضور شاهدان و گواهان ـ تکلم اشیاء و جمادات2 ها ـ تکلم اشیاء و جمادات  انسانهمۀ ) زنده شدن 1
 ) حضور شاهدان و گواهان ـ گفتگوي خداوند با مجرمین 4 با مجرمین  وندها ـ گفتگوي خدا انسانهمۀ ) زنده شدن 3

-63 توحیدي چیست و فرد متناسب با چه چیزي مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد؟منشأ زندگی 
  ها   بینی توحیدي ـ میزان کماالت و خوبی ) جهان1
 ) آگاهی و دانش ـ اعتقادات خویش2
  ها ) آگاهی و دانش ـ میزان کماالت و خوبی3
 بینی توحیدي ـ اعتقادات خویش ) جهان4

وو و ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت  )(کید امام رضا علت تأ الذهب بیـانگر کـدام    سلسلۀدر حدیث »    64-
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می مفهوم است و براساس این حدیث کدام

 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
 یش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر) معرفی خو2
 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4
-65 و داد قـرار  اسـتناد  مـورد  تـوان  می را شریفه آیۀ کدام. شود آنها پاداش ازدیاد موجب نیکوکار، هاي انسان به الهی فضل و لطف که آنجا

 است؟ علت کدام به ذلیل انسان چهرة بر ذلت غبار نشستن
ُ  نَ  َ﴿) 1 ه ُ ِ ّ ا ه َ ِ ً  ا ُ وَ ﴿ ـ ﴾َ ُ َ َ  ُ   ﴾ِذ
2 (﴿ َ ا ِ ُ َ ُ اَ دهٌ  وَ  ا َ  وَ ﴿ ـ ﴾ز ا ا ُ َ تِ  َ  ﴾ا

3( ﴿ َ ا ِ ُ َ ُ اَ دهٌ  وَ  ا ُ وَ ﴿ ـ ﴾ز ُ َ َ  ُ  ﴾ِذ

ُ  نَ  َ﴿) 4 ه ُ ِ ّ ا ه َ ِ ً  ا َ  وَ ﴿ ـ ﴾َ ا ا ُ َ تِ  َ  ﴾ا

-66 برند؟   ات را به کار میناپذیر انسان، براي انتخاب نیک و بد آن به ترتیب کدام اصطالح ، ضمن معرفی مصاحب جدایی)( پیامبر اکرم
  ) سبب فالح و رستگاري ـ موجب وحشت 1
 ) سبب فالح و رستگاري ـ موجب هالکت و بدبختی2
   انس ـ موجب وحشت مایۀ ) 3
  انس ـ موجب هالکت و بدبختیمایۀ ) 4

ء﴿ )1 ً و  رّب   ّ ّ ا ر ّ اه ا﴿ )2 ﴾ ا ا ّ ا  ّرا  ا ن  وأ  
ّو او﴿) 4 ﴾و ان ا  ا  و﴿) 3 وی و  وا  ا  ّ ا ا ّ ّ ا

قیامتععۀ واقعو آیات مشابه آن به کدام ﴾اَاَلیوم نَختم علی اَفواههم و تُکَلِّمنا اَیدیهِم و تَشْهد اَرجلُهم بِما کانوا یکسبونَ﴿یۀ شریفۀ 
 کند؟   رد و چه مفهومی را بیان می

) حضور شاهدان و گواهان ـ تکلم اشیاء و جمادات2 ها ـ تکلم اشیاء و جمادات  انسانهمۀ ) زنده شدن1
) حضور شاهدان و گواهان ـ گفتگوي خداوند با مجرمی4 با مجرمین  وندها ـ گفتگوي خدا انسانهمۀ ) زنده شدن3

توحیدي چیست و فرد متناسب با چه چیزي مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد؟منشأ زندگی 
  ها   بینی توحیدي ـ میزان کماالت و خوبی) جهان1
) آگاهی و دانش ـ اعتقادات خویش2
 ها) آگاهی و دانش ـ میزان کماالت و خوبی3
بینی توحیدي ـ اعتقادات خویش) جهان4

تأ ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت ))(کید امام رضا علت و الذهب بیـانگرسلسلۀدر حدیث » وووووووووو
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی میمفهوم است و براساس این حدیث کدام

) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
یش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر) معرفی خو2
) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4
قـر اسـتناد  مـورد  تـوان  میرا شریفه آیۀ کدام.شود آنها پاداش ازدیاد موجب نیکوکار، هاي انسان بهالهی فضل و لطف  که جا
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آنـان، مرهـون کـدام فعـل     هاي مستغرق در گناه در مورد فرصت الهی به آنان چیست و عذاب خوارکننده بـراي   پندار نادرست انسان 67-

 شان است؟ اختیاري
1 (﴿ِ ِ ُ َ  ٌ َ  ُ َ  ُ وا اَ  َ َ  َ َ ا َ َ ً ﴿ـ  ﴾َو   ِ دادوا ا َ ِ﴾  
2 (﴿ِ ِ ُ َ  ٌ َ  ُ َ  ُ وا اَ  َ َ  َ َ ا َ َ ُ﴿ـ  ﴾َو   َ اَ َ  ِ﴾ 
َ ا﴿) 3 ِ َ نَ اَ َ ُ   ُ ّ َو  َ ا آ َ ا اَن  َ ُس اَُن  ً ﴿ـ  ﴾ّ ِ دادوا ا َ ِ﴾ 
نَ ﴿) 4 َ ُ  ُ ّ َو  َ ا آ َ ا اَن  َ ُس اَُن  ّ َ ا ِ َ ُ﴿ـ  ﴾اَ َ اَ َ  ِ﴾ 

-68 کند؟ آن را بیان میفایدة ترین  و کدام عبارت مهم شریفه بیانگر استمرار یکی از واجبات دین از گذشته تا به امروز بوده  آیۀکدام 

1 (﴿ّ م    ا ّ ُ  ا ا  ّ آ ّ ا ن﴿ـ  ﴾… ا ّ  ّ﴾   
2 (﴿ّ م    ا ّ ُ  ا ا  ّ ا آ ُ ا ا﴿ـ  ﴾… ا   ﴾و 
ة اّن ا﴿) 3 ّ ة  و ا ا ء و اّ ُ ا ا﴿ـ  ﴾… ا َ   ﴾و 
ة اّن ا﴿) 4 ّ ء و او ا ا ة   ا ن﴿ـ  ﴾…ّ ّ  ّ﴾ 

-69 باشد؟ یک از وظایف منتظران در عصر غیبت می در ارتباط با کدام» حضور فعاالن در جبهه حق«و » مراجعه به عالمان دین«با حفظ رتبه، 
 ت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا براي ظهور) تقویت معرف1
 ) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج)2
 هاي امام عصر (عج) ) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ـ پیروي از فرمان3
 (عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4

ن ءا﴿آیۀ شریفۀ  ف  و    م ا و     پیامد  کدام دیدگاه در رابطه  با  ﴾  و ا 70-
 مرگ را بیان می دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟

 گـردد ـ شـور و نشـاط ـ      یابد و رهسپار نیستی مـی  ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان )1
 سیدن از مرگنهرا

نهراسـیدن از   گـردد ـ   یابـد و رهسـپار نیسـتی مـی     ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان )2
 مرگ ـ شور و نشاط  

ماند ـ نهراسـیدن    پذیرد و باقی می ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان )3
 شور و نشاط -مرگ از 

مانـد ـ شـور و     پـذیرد و بـاقی مـی    ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان )4
 نهراسیدن از مرگـ نشاط 

ر کـدام  که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیسـت، د   در راستاي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، نفی حاکمیت کسانی 71-
 پیام رهبر کبیر انقالب اسالمی مستتر است؟

 گوید چگونه زندگی کن. گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او می زمان با اینکه به انسان می ) مذهب اسالم هم1
 ) هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم براي آن حکمی مقرر داشته است.2
 مسلمانان دور کنیم. جامعۀآمیز است و ما موظفیم آثار شرك را از  ظام سیاسی غیراسالمی، نظامی شرك) هر ن3
 گوید. اسالمی با سایر جوامع سخن می جامعۀها و حتی  ) اسالم در مورد چگونگی روابط انسان با سایر انسان4

-72 ینه به درستی بیان شده است؟اگر بخواهیم تقدم و تأخر را در وقوع حوادث قیامت بیان کنیم، کدام گز
 به سوگند دروغ ـ آشکار شدن حوادث تلخ و شیرین زمین  ) برچیده شدن بساط حیات ـ توسل1
 ها ) تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند ـ حضور در پیشگاه خداوند ـ سنجش اعمال، افکار و نیت2
 در پیشگاه خداوند  ) شنیده شدن صدایی سهمگین ـ سنجش اعمال، افکار و نیات ـ حضور 3
 ها و زمین ـ کنار رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم ـ تجسم اعمال  ) تحولی عظیم در آسمان4

ّ ا﴿) 3 ّ ة  ّو ا ا ء و اّّ ﴾و  ا ا﴿ـ﴾… ا    ا ا ا ا
ّ ا﴿) 4 ّ ء و اّو ا ا ة   ا ن﴿ـ ﴾…ّّ ّ  ّ ن﴾ّ ّ

 باشد؟ یک از وظایف منتظران در عصر غیبت میدر ارتباط با کدام»««حضور فعاالن در جبهه حق«و » ««مراجعه به عالمان دین«ا حفظ رتبه، 
ففت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا براي ظهور) تقویت معرف1
عصر (عج)2 ) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام
هاي امام عصر (عج)) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ـ پیروي از فرمان3
(عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4

ننءا﴿یۀ شریفۀ  و فف و ا ممم ا پیامد  کدام دیدگاه در ر﴾و
مرگ را بیان می دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟

گـردد ـ شـور و نشیابد و رهسپار نیستی مـی ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان)1
سیدن از مرگنهرا

نهراسـ    گـردد ـ   یابـد و رهسـپار نیسـتی مـی    ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان)2
مرگ ـ شور و نشاط  

ماند ـ نهراس پذیرد و باقی میها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان)3
شور و نشاط -مرگ از 

   مانـد ـپـذیرد و بـاقی مـی   ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان)4
نهراسیدن از مرگـ نشاط 

رکه فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیسـت، د  در راستاي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، نفی حاکمیت کسانی
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
آیـۀ  سوي زندگی مبتنی بر تفکر سوق دهد، بـا پیـام کـدام     جاهلیت را متحول کند و مردم را بهجامعۀ آمد تا  )اینکه پیامبر اکرم ( 73-

 شریفه ارتباط معنایی دارد؟ 
1 (﴿ ... ّ ً  ا  ر ٓ و   م ا ّ و ا    ﴾ا 
ل و او﴿) 2 ا ا ا ا ا و ا ّ ا ا    ﴾ا   ا
3 (﴿... س  م ا ان  ب و ا ت و ا  ا ّ    ﴾ ار ر 
4 (﴿ ّ ن وا ی ا  ب   ا ا ّ او  ّ ن ا   ﴾ 

-74 ها به استعمار نو، کدام رفتار از سوي کشور استعمارگر است و این پیامد در کدام حوزه در تمدن جدید ظهور پیدا کرد؟ مقصود از گرفتاري ملت
  علم و فناوريحوزة ) به تاراج بردن ذخایر و منابع کشورها ـ 1
 عدل و قسطحوزة ابع کشورها ـ ) به تاراج بردن ذخایر و من2
 عدل و قسطحوزة ) استقرار افراد وابسته در مسند قدرت ـ 3
 علم و فناوريحوزة  ) استقرار افراد وابسته در مسند قدرت ـ4

َ ﴿شریفۀ آیۀ ها در   سفارش الهی به انسان ُ  َ َ اَ َ ِ َو...اَ َ ا ِ ی  َ  َ استوار  گی محکم وهاي زند با پایهدر رابطه  ﴾ُ  75-
 و آتش دوزخ  نصیب چه کسی خواهد شد؟در کدام گزینه آورده شده است 

 .  کند ر دنیا نیست و بر غیر او تکیه میکسی که نگران عاقبت خود د ـعلم همراه با تعهد  ) پرهیزگاري و1
 .کند می ر دنیا نیست و بر غیر او تکیهکسی که نگران عاقبت خود د ـاري و خشنودي خدا ) پرهیزگ2
 ریزي کرده باشد. حال سقوط پیپرتگاهی در لبۀکسی که بناي خود را بر  ـخدا  خشنودي و اريپرهیزگ) 3
 باشد. کرده ریزي پی سقوط درحال پرتگاهی لبۀ بر را خود بناي که کسی علم همراه با تعهد ـ ) پرهیزگاري و4

 
 
 

 

َ﴿شریفۀ آیۀ ها در  سفارش الهی به انسان ُ َ اَ َ َ َو...اَ ِ ا َ ِ یی َ َ گی محکم وهاي زند با پایهدر رابطه ﴾ُ
و آتش دوزخ  نصیب چه کسی خواهد شد؟در کدام گزینه آورده شده است 

.  کند ر دنیا نیست و بر غیر او تکیه میکسی که نگران عاقبت خود دـ علم همراه با تعهد  ) پرهیزگاري و1
.کند میر دنیا نیست و بر غیر او تکیهکسی که نگران عاقبت خود دـگگاري و خشنودي خدا ) پرهیزگ2
ریزي کرده باشد.حال سقوط پیپرتگاهی در لبۀ کسی که بناي خود را بر  ـخدا  خشنودي و اريپرهیزگ) 3
 باشد. کرده ریزي پی سقوط درحال پرتگاهی لبۀبررا خود بناي  که کسی  علم همراه با تعهد ـ ) پرهیزگاري و4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 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. 
PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 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. 

A: “How long ……… you ……… as a mechanic?” 76-
B: “……… about half a year.”  
1) did – practice – for  2) have – practiced – for 
3) will – practice – since  4) have – practiced – since 
Follow the guide book if you ……… to have a suitable result.77-
1) wanted 2) would want 3) will want 4) want 

Would you please tell us more about the matter? You have ……… information about it. 78-
1) any 2) many 3) only a few 4) a lot of 
I thought I knew Peter well, ……… you don’t know a person until you travel with him ……… 79-
her. 
1) and - but 2) but - so 3) and - or 4) but – or 
If you touch a poison plant, you will get sick. So, it’s necessary to visit a ……… .80-
1) scientist 2) host 3) physician 4) physicist 

A place where people work whose job is to speak and act for their government in another 81-
country is called ……… .
1) pilgrim 2) destination 3) embassy 4) shrine 

We speak Farsi at home so that the boys don’t lose touch with their language and ……… .82-
1) culture 2) agent 3) abroad 4) behavior 

She played the piano so ......... that everyone was filled with admiration.  83-
1) normally 2) physically 3) generally  4) rarely  

………, you're right. but in reality I don't think what you are suggesting would work. 84-
1) Formerly 2) Uniquely 3) Especially 4) Morally 
Dr. Gharib ……… no efforts to cure sick children in Medical Center.85-
1) regarded 2) became 3) guessed 4) spared 
I have an article with a lot of new words, so I have to ……… before starting to translate.86-
1) look for them 2) look after them 3) look at them 4) look them up 
The first thing attracting your soul and eyes are so beautiful ……… on the walls or dooms in 87-
each historical religious sites. 
1) carpets 2) tileworks 3) potteries  4) crafts 
Most of the times, ……… items which has been made by craftsmen have more price than the 88-
ones made in factory.  
1) skillful 2) cultural 3) economical 4) decorative 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 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. 

A Monolingual learner's dictionary (or MLD) is a type of dictionary (89)……… to meet the 
reference needs of people learning a foreign language. These Dictionaries for learners include 
information on grammar, usage, common errors, (90)………, and pragmatics, which is largely 
missing from standard dictionaries, because native speakers tend to know these aspects of language 
intuitively. And while the (91)……… in standard dictionaries are often written in difficult language, 
those in a monolingual learner’s dictionary aim to be  (92)……… and accessible.

89-
1) decided 2) achieved 3) considered 4) designed 

90-
1) combination 2) collocation 3) entry  4) poetry 

91-
1) definitions 2) synonyms 3) antonyms 4) details 

92-
1) right 2) simple 3) unknown 4) effective 

Would you please tell us more about the matter? You have ……… information about it. 
1) any 2) many 3) only a few 4) a lot of 
I thought I knew Peter well, ……… you don’t know a person until you travel with him …
her. 
1) and - but 2) but - so 3) and - or 4) but – or 
If you touch a poison plant, you will get sick. So, it’s necessary to visit a ……… .
1) scientist 2) host 3) physician 4) physicist

A place where people work whose job is to speak and act for their government in an
ountry is called ……… .
1) pilgrim 2) destination 3) embassy 4) shrine 

We speak Farsi at home so that the boys don’t lose touch with their language and ……… .
1) culture 2) agent 3) abroad 4) behavior 

She played the piano so ......... that everyone was filled with admiration.  
1) normally 2) physically 3) generally  4) rarely  

………, you're right. but in reality I don't think what you are suggesting would work. 
1) Formerly 2) Uniquely 3) Especially 4) Morally 
Dr. Gharib ……… no efforts to cure sick children in Medical Center.
1) regarded 2) became 3) guessed 4) spared 
I have an article with a lot of new words, so I have to ……… before starting to translate.
1) look for them 2) look after them 3) look at them 4) look them up
The first thing attracting your soul and eyes are so beautiful ……… on the walls or doom
each historical religious sites. 
1) carpets 2) tileworks 3) potteries  4) crafts 
Most of the times, ……… items which has been made by craftsmen have more price tha
ones made in factory.  
1) skillful 2) cultural 3) economical 4) decorative 

PART B: Cloze Test 
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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: 

Most plants need four things: air, soil, water, and sunlight. But there is a special kind of plant 
called a carnivorous plant that needs one more thing. Besides air, soil, water, and sunlight, a 
carnivorous plant also needs to eat meat. Carnivorous plants usually eat insects and spiders, 
but some even eat very small frogs. 

Carnivorous plants grow in places where the soil is not very good. They need to eat meat 
in order to get the nutrients they cannot get from the soil. The plants need these nutrients to 
survive and grow. 

There are many different kinds of carnivorous plants. Two of the most well-known are the 
pitcher plant and the Venus fly trap. 

The pitcher plant has a leaf shaped like a cup. This cup is filled with an acid that is similar 
to what is in your own stomach. The outside of the cup is covered with nectar, which is 
something that insects like to eat. When insects come to taste the nectar, they fall into the 
acid inside the cup, becoming a meal for the plant. 

Another famous carnivorous plant is the Venus fly trap. A Venus fly trap has special 
leaves that can open and close. When a bug lands on its open leaves, the plant closes the 
leaves very quickly, trapping the bug inside. The plant then eats the insect using an acid 
similar to that of the pitcher plant. 

Pitcher plants and Venus fly traps may be the most well-known carnivorous plants, but 
they are not the only ones. In fact, it may surprise you to learn that there are more than 600 
different kinds of them on Earth. With all of those carnivorous plants out there, the bugs had 
better watch out! 

Based on its use in paragraph 2, we can understand that a “nutrient” is something that ………93-
1) keeps you alive 
2) makes you feel good 
3) is difficult to find 
4) tastes delicious 
According to the passage, a carnivorous plant eats insects because it ……… .94-
1) does not get very much sunlight 
2) grown in a place that does not have enough water 
3) lives in a place with poor soil 
4) cannot make its own food 
All the following is correct about pitcher plants and Venous fly traps EXCEPT they ……… .95-
1) use acid to eat insects 
2) have special leaves that trap insects 
3) need sunlight to survive 
4) eat only small frogs 
Based on the information in the passage, we can understand that the author most likely thinks 96-
that ……… .
1) most people do not know how many different kinds of carnivorous plants there are 
2) carnivorous plants are good to have in your house because they eat insects 
3) human beings and carnivorous plants are similar in many ways 
4) carnivorous plants can be dangerous to human beings 

urvive and grow. 
There are many different kinds of carnivorous plants. Two of the most well-known ar

itcher plant and the Venus fly trap.
The pitcher plant has a leaf shaped like a cup. This cup is filled with an acid that is si

o what is in your own stomach. The outside of the cup is covered with nectar, whi
omething that insects like to eat. When insects come to taste the nectar, they fall int
cid inside the cup, becoming a meal for the plant.

Another famous carnivorous plant is the Venus fly trap. A Venus fly trap has sp
eaves that can open and close. When a bug lands on its open leaves, the plant close
eaves very quickly, trapping the bug inside. The plant then eats the insect using an
imilar to that of the pitcher plant. 

Pitcher plants and Venus fly traps may be the most well-known carnivorous plants
hey are not the only ones. In fact, it may surprise you to learn that there are more than

different kinds of them on Earth. With all of those carnivorous plants out there, the bug
etter watch out! 

Based on its use in paragraph 2, we can understand that a “nutrient” is something that …
1) keeps you alive 
2) makes you feel good 
3) is difficult to find 
4) tastes delicious
According to the passage, a carnivorous plant eats insects because it ……… .
1) does not get very much sunlight 
2) grown in a place that does not have enough water 
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Passage 2: 

One of the first great intellectual feats of a young child is learning how to talk; closely 
followed by learning how to count. From earliest childhood we are so bound up with our 
system of numeration that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early 
humans who had not yet developed this facility. Careful consideration of our system of 
numeration leads to the conviction that, rather than being a facility that comes naturally to a 
person, it is one of the great and remarkable achievements of the human race. 

It is impossible to learn the sequence of events that led to our developing the concept of 
number. Even the earliest of tribes had a system of numeration that, if not advanced, was 
sufficient for the tasks that they had to perform. Our ancestors had little use for actual 
numbers; instead their considerations would have been more of the kind Is this 
enough? rather than How many? when they were engaged in food gathering, for example. 
However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them, they 
discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in order. As 
they began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated number 
system became paramount. It will never be known how and when this numeration ability 
developed, but it is certain that numeration was well developed by the time humans had 
formed even semi-permanent settlements. 

What's the best title for this passage? 97-
1) numeration 2) learning numbers 3) teaching numbers 4) numbers usages 
According to the text what is the second problem of young children after talking? 98-
1) how to learn to communicate 2) how to listen correctly 
3) how to count  4) how to make numeration system 
What do we sure about creating numeration system? 99-
1) when it has begun 
2) who discovered it 
3) "How many" is the first word in developing numbers 
4) it has happened the time humans had formed semi-permanent settlements 
Which one is correct according to the text? 100-
1) It is possible to learn the sequence of events that led to developing numbers. 
2) Our ancestors had great use for actual numbers. 
3) Food gathering was the event that led to create the "how many" question. 
4) Growing plants was the only effective event in developing numbers.

However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them,
discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in orde
hey began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated nu
ystem became paramount. It will never be known how and when this numeration a

developed, but it is certain that numeration was well developed by the time humans
ormed even semi-permanent settlements. 

What's the best title for this passage?
1) numeration 2) learning numbers 3) teaching numbers 4) numbers usages
According to the text what is the second problem of young children after talking?
1) how to learn to communicate 2) how to listen correctly 
3) how to count  4) how to make numeration system 
What do we sure about creating numeration system?
1) when it has begun 
2) who discovered it 
3) "How many" is the first word in developing numbers
4) it has happened the time humans had formed semi-permanent settlements 
Which one is correct according to the text? 
1) It is possible to learn the sequence of events that led to developing numbers. 
2) Our ancestors had great use for actual numbers. 
3) Food gathering was the event that led to create the "how many" question. 
4) Growing plants was the only effective event in developing numbers.
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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  x y23 9 yو  3 xy23 18 xمقدار  3 y 101 چه عددي است؟-
1 (27 2 (9 3 (3 4 (6 

-102 برابر مجموع جمالت با ردیف فرد است. قدر نسبت دنباله، کدام است؟ 4تمام جمالت،  مجموعاي،  جمله n2در یک دنباله هندسی 

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

2  

xfتابع  (x) ax
3 2

g(x)یک تابع ثابت و تابع  5 x b f(x) یک تابع همانی است. حاصلa b  103 کدام است؟-

1 (/7 1 2 (/6 8 3 (/7 9 4 (/6 6 
f(x)با فرض  x2 fofنمودار  1 (x)1 104 چگونه است؟-

1 (1

1
2 (1

1
 3 (2

2

  4 (2

2

 

f(x)نمودار  Log x44  با چه تبدیلی از نمودارy log x2 105 آید؟ دست می به-
 ) انبساط طولی و سپس انتقال به راست2 راست) انقباض طولی و سپس انتقال به 1
 ) انبساط عمودي و سپس انتقال به باال4 ) انقباض عمودي و سپس انتقال به باال3

,هرگاه  xهاي  ریشه 1, ax3 6 -106 باشد؟ می 1و  1هاي کدام معادله  باشند ریشه 0

1 (x x26 1 0  2 (x x26 1 0  3 (x x26 1 0  4 (x x26 1 0  
fogکدام باشد تا  aبه شکل مقابل باشد؟ مقدار  gو  fاگر نمودار  (a) gof ( a)3 -107 برقرار باشد؟ 2

1 (1 
2 (2 

3 (2
3 

4 (3
4 

دقیقه کمتر از مدت زمانی است کـه شـیر    5مدت زمان الزم براي پر شدن حوض حوضی دو شیر آب دارد. اگر دو شیر با هم باز شوند،  108-
دقیقه بیشتر از مدت زمـان   15کند. اگر مدت زمانی که نیاز است تا شیر دوم به تنهایی حوض را پر کند،  اول به تنهایی حوض را پر می

کند؟ شیر اول به تنهایی باشد، شیر دوم به تنهایی حوض را در چند دقیقه پر می
1 (15 2 (30 3 (10 4 (45 

) نقطۀ فاصلۀاگر  , xاز خط  21( ay3 -109 کند؟ اي با کدام عرض قطع می ها را در نقطه باشد، خط موردنظر محور عرض 1برابر  5

1 (5
3 2 (5

3 3 (5
4 4 (5

4 

3

2

2

3
f

g

1 (12 (13 (24 (2

f(x)مودار  Log x4 با چه تبدیلی از نمودارy log x2آید؟ دست می به
) انبساط طولی و سپس انتقال به راست2راست) انقباض طولی و سپس انتقال به 1
) انبساط عمودي و سپس انتقال به باال4) انقباض عمودي و سپس انتقال به باال3

,هرگاه  xهاي  ریشه 1, ax3 6 باشد؟ می1و 1هاي کدام معادله  باشند ریشه 0

1 (26 1 0x x22 (26 1 0x x23 (26 1 0x xx24 (26 1 0x x2

fogکدام باشد تا aبه شکل مقابل باشد؟ مقدار gو fگر نمودار  (a) gof ( a) برقرار باشد؟
1 (1
2 (2

3 (2
3

4 (3
4

دقیقه کمتر از مدت زمانی است کـه5مدت زمان الزم براي پر شدن حوض حوضی دو شیر آب دارد. اگر دو شیر با هم باز شوند، 
دقیقه بیشتر از مدت15کند. اگر مدت زمانی که نیاز است تا شیر دوم به تنهایی حوض را پر کند، ول به تنهایی حوض را پر می

کند؟شیر اول به تنهایی باشد، شیر دوم به تنهایی حوض را در چند دقیقه پر می
1 (152 (303 (104 (45

)نقطۀفاصلۀگر  , y3از خط  ,,( 5x ay  کند؟ اي با کدام عرض قطع می ها را در نقطه باشد، خط موردنظر محور عرض 1برابر
5555

3

2

2

3
f

g
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  ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

x نامعادلۀجواب  x( ) 42 -110 باشد؟ شامل چند عدد طبیعی می 4
 1) 4 2) 3 ) صفر2 شمار ) بی1

Log معادلۀجواب  x Log x Log x.Log x3 12 3 -111 چه عددي است؟ 122
1 (2 2 (3 3 (4 4 (6 

3اگر 
4 tanو  4 m

1
4 -112 کدام است؟ mحدود  3

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

cosهاي  جواب x sin x2 1
تواند  کدام زاویه می مثلثاتی رئوس مثلث متساوي االضالع است، دایرة بر روي  زاویۀ به همراه  4 113-

 باشد؟

1 (2 2 (3
2 3 (6 4 (7

6 

-114 تواند باشد؟ ، کدام می3و  9و مقادیر ماکزیمم و مینیمم برابر  2تناوب دورة تابعی مثلثاتی با ضابطۀ 

1 (xcos3 6 4 2 (sin x3 6 4 3 (cos x6 3 4 4 (xsin6 3 4 

مقدار 
x

cos(x )
lim

sin(x )4

4

4
-115 چه عددي است؟ 

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

اگر تابع 
cos (x )

xsin x cos xf(x)
xK

4
4

4

xدر   چه عددي است؟ Kپیوسته باشد، مقدار  4 116-

1 (2 2 (2
2 3 (2

2 4 (2 

yبین دو مجانب قائم متوالی تابع  فاصلۀ tan( x )2 -117 چه عددي است؟ 3

1 (1 2 (1
2 3 (2

3 4 (1
6 

yبخشی از نمودار  x | x h4روي نمودار با طـول   Bو  Aنقطۀ رسم شده است. دو  4| ایـم، شـیب    در نظـر گرفتـه   h4و  2 118-
hدر حالتی که  ABخط  پاره  کدام عدد است؟ 0

1 (3 
2 (1

3 
3 (4 
4 (4

3 

AB

4

مقادیر ماکزیمم و مینیمم برابر 2تناوب دورةتابعی مثلثاتی با ضابطۀ  تواند باشد؟ ، کدام می3و 9و

1 (xcos3 6 42 (sin x3 6 4sin3 (x6 3 4cos4 (xsin6 3 4

مقدار 
x

cos(x )
lim

sin(x )4

4

4
چه عددي است؟

1 (12 (13 (24 (2

گر تابع 
cos (x )

xsin x cos xf(x)
xK

4
4

4

xدر   چه عددي است؟Kپیوسته باشد، مقدار 4

1 (22 (2
23 (2

24 (2

yبین دو مجانب قائم متوالی تابع فاصلۀ tan( x چه عددي است؟3(

1 (12 (1
23 (2

34 (1
6

yخشی از نمودار  x | x h4روي نمودار با طـول  Bو Aنقطۀ رسم شده است. دو | ایـم، در نظـر گرفتـه  h4و 2
hدر حالتی که ABخط اره کدام عدد است؟0

1 (3
2 (1

3
3 (4

AB

4
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h(x)صورت مقابل است، اگر  به gو  fنمودار توابع  f(x)g(x)  باشد، حاصلh ( ) h 71 -119 کدام است؟ 2

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

m(t)ساعت داراي جرم  tباکتري پس از تودة یک  t at3 لحظۀ طوري که آهنگ رشد جرم توده در  گرم است بهt برابـر   4 120-
/144  کدام است؟ aگرم بر ساعت است. مقدار  25

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-121 مثلث چه عددي است؟است. بیشترین مقدار مساحت  3قائمه مقدار ثابت زاویۀ الزاویه حاصل جمع وتر و یک ضلع  در مثلث قائم

1 (3 2 (1 32 3 (1 33 4 (2 3 

)A نقطۀ ,b)3 مینیمم نسبی تابع  نقطۀx af(x)
x aاست. مقدار 1 b 122 کدام است؟-

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

f(x)در کدام بازه تابع  x x2 -123 صعودي و تقعر آن رو به پایین است؟ 3
1(( , )1 2  2(( , )2 3  3(( , )1 3  4 (( , )0 2 

f(x)نمودار تابع  x ax bx cx4 3 -124 عطف آن کدام است؟ نقطۀشکل مقابل است. طول  2
1 (1  
2 (2  
3 (5/1  
4 (5/2 

Aاگر  1 1
0 Aو  1 A I1398  125 کدام است؟ آنگاه-

1 (1 2 (2397 3 (2795 4 (2790 

aدر دترمینان 
2 1 2
3 1
4 1 1

-126 کدام است؟ aکند، مقدار  واحد اضافه شود، مقدار دترمینان تغییر نمی 3سطر سوم و ستون اول  درایۀاگر به  

 -2) 4 1) 3 -1) 2 ) صفر1

1در یک دستگاه ماتریس ضرایب  5
2 4و ماتریس مقادیر 4

ها کدام است؟ است؛ جواب 6 127-

1 (x
y

1
1 2 (x

y
1
1 3 (x

y
1
1 4 (x

y
1

1 

2 4

4
f g

g

3

)Aقطۀ ,b)مینیمم نسبی تابع نقطۀx af(x)
x aاست. مقدار 1 b کدام است؟

1 (62 (73 (84 (9

f(x)در کدام بازه تابع  x x2 صعودي و تقعر آن رو به پایین است؟3
1(( , ),,2(( , ),,3(( , ),,4 (( , ),,

f(x)مودار تابع  x ax bx cx4 3 2a bax bx عطف آن کدام است؟نقطۀشکل مقابل است. طول
1 (1
2 (2
3 (5/1
4 (5/2

Aگر  1 1
0 Aو 1 A I1398 کدام است؟ آنگاه

1 (12 (23973 (27954 (2790

aر دترمینان 
2 1 2
3 1
4 1 1

کدامaکند، مقدار واحد اضافه شود، مقدار دترمینان تغییر نمی3سطر سوم و ستون اول درایۀاگر به 

-2) 14) 3-1) 2) صفر1

1ر یک دستگاه ماتریس ضرایب  5
2 4و ماتریس مقادیر 4

ها کدام است؟ است؛ جواب 6

xxxx

3
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Aاگر  2 1
0 )هاي قطر اصلی  باشد، مجموع درایه 2 A I)1 -128 کدام است؟ 24

1 (18 2 (15 3 (12 4 (24 

|صورت  به Aاگر ماتریس  A |A I | A |
1

5 |حاصل  2 A -129 کدام است؟ 1|

1 (1- 2 (1 3 (3 4 (2 
) نقطۀخط مماس از  معادلۀ , )2 x) دایرةبر  3 ) (y )2 21 1 -130 چگونه خطی است؟ 5

1 (x y2 8 0 2 (x y2 4 0 3 (x y2 7 0 4 (x y2 1 0 
xدو دایره به معادالت  y2 2 x)و  16 ) y2 22 اي که بر هر دو دایره ممـاس اسـت،    دایره ترین مفروض هستند. شعاع بزرگ 1 131-

 کدام است؟
1 (/1 2 2 (/2 5 3 (/3 5 4 (/3 4 

-132 قطر کوچک برابر کدام است؟ اندازةبر بیضی مماس است.  BBیک سر قطر کوچک  B نقطۀدر  dدر بیضی شکل مقابل، خط 
1 (6 
2 (3 3 
3 (6 3 
4 (3 
 
 
 

)aتصویر بردار  , , )2 1 b(kبر روي بردار  2 ,m , )1 2 kشده است. حاصل  aخود بردار  6 m2 -133 کدام است؟ 2
1 (26 2 (25 3 (14 4 (36 

ي ارتفاع وارد بـر   واحد به وجود آورده است. اندازه 8و  6هایی به طول  خط الزاویه، نیمساز وارد بر وتر، روي وتر پاره قائمدر یک مثلث  134-
 وتر این مثلث کدام است؟ 

1 (72/6 2 (54/6  3 (64/6  4 (48/6 
-135 را قطع کند؟ lموازي باشند و  d. چند صفحه وجود دارد که با باشندمیمتقاطع  dو  lدو خط 

 ) دو4 ) صفر3 ) یک2 شمار ) بی1
باشد، مساحت سطح مقطع چقدر  8تا مرکز کره برابر  Pصفحۀ را قطع کرده است. اگر فاصله  17و به شعاع  Oبه مرکز اي کره Pصفحۀ  136-
 است؟

1 (256 2 (264 3 (20 4 (225 
DBCˆاست. اگر  BDبرابر  AB اندازةبر دایره مماس است و ABمطابق شکل  -137 کدام است؟ DBA زاویۀ اندازة، آنگاه 120

1 (150 
2 (140
3 (135 
4 (130 

B C

AF3O

B

A

d
30

D C A

B

قطر کوچک برابر کدام است؟اندازةبر بیضی مماس است. BBیک سر قطر کوچک B نقطۀدر dر بیضی شکل مقابل، خط 
1 (6
2 (33
3 (6 3
4 (3

)aصویر بردار  , , ), ,, ,a( , , ), ,, , b(kبر روي بردار ( ,m , ),m ,,m ,b(k m  خود بردارaa شده است. حاصلk m2 2m کدام است؟
1(262(253(144(36

ي ارتفاع وواحد به وجود آورده است. اندازه8و 6هایی به طول خطالزاویه، نیمساز وارد بر وتر، روي وتر پارهقائمدر یک مثلث
وتر این مثلث کدام است؟ 

1 (72/62 (54/6 3 (64/6 4 (48/6
را قطع کند؟lموازي باشند و d. چند صفحه وجود دارد که با باشندمیمتقاطع dو lدو خط 

) دو4) صفر3) یک2شمار ) بی1
باشد، مساحت سطح مقطع8تا مرکز کره برابر Pصفحۀ را قطع کرده است. اگر فاصله 17و به شعاع Oبه مرکز ايکرهPصفحۀ 
ست؟

1 (2562 (2643 (204 (225
DBCˆاست. اگر BDبرابر ABاندازةبر دایره مماس است و ABمطابق شکل  کدام است؟DBAزاویۀاندازة، آنگاه 120

1 (150
2 (140
3(135

B C

AF3O

B

A

d
30

D C A
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4خارجی و داخلی دو دایره به ترتیب  مشتركهاي  طول مماس دایـرة  واحـد از شـعاع    2تـر   بزرگدایـرة  باشد. اگر شعاع  می 6و  6 138-
 تر باشد، کمترین فاصله بین نقاط دو دایره کدام است؟ تر، بزرگ کوچک

1 (2 2 (2 2 3 (3 4 (/3 2 
Âنقاط تماس با دایره هستند. اگر  Qو  P ،M ،Nنقاط  مقابلدر شکل  B̂و  30 MLو  50 NL  ،کمان  انـدازة باشدQN 139-

 چقدر است؟
1 (30 
2 (20 
3 (40 
4 (15 

-140 وارد بر ضلع متوسط کدام است؟  ارتفاعطول  23و  16، 9در مثلثی با اضالع 

1 (23 5
2  2 (8 5

3  3 (3 5  4 (6 5  
-141 زیر درست است؟ سوريهاي  چند تا از گزاره

xالف)  ; x x22 3 1 xب)            0 ;x2 2 0 
xج)  ;x x2              (دx ;x x21 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
A مجموعۀ { , , , ..., }1 2 3 افراز شده است، مجموع اعضاي هر عضو افراز را در نظر بگیریـد، حـداکثر    هایش به پنج تا از زیرمجموعه 9 142-

 این مجموع چقدر است؟
1 (20 2 (35 3 (40 4 (52 

0/انحراف از میانگین تعدادي عدد با میانگین  کنیم  ها را به هر عدد اضافه می است. میانگین این داده xو  -5، -4، -1، 0، 2، 7، 2برابر  5 143-
 هاي جدید کدام است؟ دست آید. ضریب تغییرات داده هاي جدید به تا داده

1 (5 2
4 2 (5 2

2 3 (5 2 4 (10 2 
کـه  ایی هـ  دادهعدد مشخص شده در نمودار تنها دو عدد در میان  5گسسته در نظر بگیرید. از دادة اي زیر را براي تعدادي  نمودار جعبه 144-

 تواند باشد؟ ها کدام می ، وجود دارند. تعداد دادهشدهاین نمودار براي آنها رسم 
1 (60 
2 (70 
3 (65 
4 (75 

Sاگر  {a,b,c,d}  فضاي نمونه وP({a,d}) 6
11 ،P(C) 1

P(b)و  11 x 2
-145 کدام است؟ P(b)باشد،  11

1 (2
11 2 (3

11 3 (4
11 4 (5

11 

A
B5030

M P

N Q

L

3

7 8 10

15

1 (523
22 (58

33 (534 (56
زیر درست است؟سوريهاي چند تا از گزاره

xلف)  ; x x3 1 0x; x22 3xx2          (بx 0;x2 2
xج)  ;x x2           (دx ;x x2;x 1

1(12(23(34(4
Aمجموعۀ { , , , ..., }, , , ...,, , , افراز شده است، مجموع اعضاي هر عضو افراز را در نظر بگیریـد، حهایش به پنج تا از زیرمجموعه,...

ین مجموع چقدر است؟
1 (202 (353 (404 (52

0/نحراف از میانگین تعدادي عدد با میانگین  ها را به هر عدد اضافه ماست. میانگین این دادهxو -5، -4، -1، 0، 2، 7، 2برابر  /5
هاي جدید کدام است؟دست آید. ضریب تغییرات دادههاي جدید بها داده

1 (5 2
42 (5 2

23 (254 (10 2
ــ اهـدادهعدد مشخص شده در نمودار تنها دو عدد در میان 5گسسته در نظر بگیرید. از دادةاي زیر را براي تعدادي مودار جعبه

تواند باشد؟ها کدام می، وجود دارند. تعداد دادهشدهین نمودار براي آنها رسم 
1 (60
2 (70
3 (65
4 (75

Sگر  {a,b,c,d} فضاي نمونه وP({a,d}) 6
11 ،P(C) 1

P(b)و 11 x 2
کدام است؟ P(b)باشد، 11

3

7 8 10

15
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-146 زیر قرار داد؟ خانۀ  7متوالی از خانۀ  6را در  BABAEEتوان حروف کلمه  به چند طریق می

1 2 3 4 5 6 7 

1 (90 2 (180 3 (720 4 (1440 
1برابر Cمقام اول را کسب کند، احتمال کسب مقام دوم توسط تیم A اگر تیم 

کسب کند، احتمال دوم  مقام اول را Bاست و اگر تیم  3 147-

2برابر  Cتیم شدن 
مقـام اول   Aیا  Bکه بدانیم یکی از دو تیم به شرط آنباشد،  Cتواند احتمال دوم شدن تیم  . کدام گزینه میاست 7

 کنند؟ را کسب می

1 (3
10 2 (18

70 3 (24
70 4 (1

2 
درصد و در غیر این  80پنالتی را با احتمال  ضربۀخوبی داشته باشد، روحیۀدرصد اوقات خوب است. اگر 80یک فوتبالیست در  روحیۀ 148-

 ؟شود نمیاول او گل ضربۀ پنالتی این فوتبالیست، فقط  کند. با کدام احتمال از سه ضربۀ درصد تبدیل به گل می 30با احتمال صورت 
1 (/0063 2 (/0169 3 (/0184 4 (/0147 

yاگر  | z6 xو  15 | y5 -149 ، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟3

1 (x | z 2 (x | z2 3 3 (x | z3 2 4 (x | z2 
Aدد تقسیم ع ماندة باقی ( ) ( )44 333443 -150 کدام است؟ 8بر  4334

 ) صفر4 2) 3 3) 2 1) 1
-151 تومانی پرداخت کرد؟ 5000و  2000هاي  تومان را توسط اسکناس 29000توان  به چند طریق می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
pدر یک گراف بین هر دو رأس دلخواه آن یال وجود دارد. اگر 

q
1
-152 کدام است؟ pباشد،  5

1 (11 2 (9 3 (12 4 (10 
-153 داریم؟ 6مرتبۀ چند گراف منتظم از 

1 (6 2 (8 3 (4 4 (10
Aمجموعۀاز  { , , , }1 2 3 Bمجموعۀبه  4 { , , , , }1 2 3 4 یـک شـامل زوج    کـه هـیچ   طوري توان نوشت، به یک می به چند تابع یک 5 154-

)مرتب , )1  نباشد؟ 2
1 (81 2 (120 3 (24 4 (96 

مانـده یکسـانی در    چهار عدد وجود دارد کـه بـاقی   Aاز اعداد صحیح حداقل چند عضو داشته باشد تا مطمئن شویم در Aمجموعه 155-
 دارند؟ 7تقسیم بر 

1 (20 2 (21 3 (22 4 (23
 

 

1 (/0063/2 (/0169/3 (/0184/4 (/0147/

yگر  | z6 xو |15 | y5 ، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟|3

1 (x | z2 (x | z2 3|3 (x | z3 2|4 (x | z2

Aععدد تقسیم عماندةاقی ( ) ( )44 33( )) () کدام است؟ 8بر  ))
) صفر24) 33) 12) 1

تومانی پرداخت کرد؟5000و 2000هاي تومان را توسط اسکناس29000توان ه چند طریق می
1 (12 (23 (34 (4

pدر یک گراف بین هر دو رأس دلخواه آن یال وجود دارد. اگر 
q

1
کدام است؟pباشد، 5

1 (112 (93 (124 (10
داریم؟6مرتبۀ چند گراف منتظم از 

1 (62 (83 (44 (10
Aمجموعۀز  { , , , }, , Bمجموعۀبه , { , , , , }, , , یـک شـامکـه هـیچ   طوري توان نوشت، به یک می  به چند تابع یک ,

)مرتب , نباشد؟ ,,(
1 (812 (1203 (244 (96

مانـده یکسـچهار عدد وجود دارد کـه بـاقی  Aاز اعداد صحیح حداقل چند عضو داشته باشد تا مطمئن شویم درAمجموعه
دارند؟7قسیم بر 

1 (202 (213 (224 (23
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تـیم   16کند. در لیگ برتر ایـران   متر با توپ حرکت می 230دقیقه بازي حدود  90در بازي فوتبال به طور متوسط هر بازیکن در جریان  156-
هاي تیم خـود در یـک فصـل حضـور      مام بازيدهند. اگر یک بازیکن در ت حضور دارند که به طور رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه می

 داشته باشد تخمین بزنید مرتبه بزرگی مسافت حرکت پا به توپ در یک فصل براي یک بازیکن چند متر است؟

1 (310  2 (610  3 (910  4 (10 
A ،/0خطاي دستگاه رقمی  طول میزي را  Bتري بوده و اگر  است. در این صورت دستگاه ......... دستگاه دقیق Bخطاي دستگاه رقمی  1 157-

/2  تواند ......... نشان دهد. طول میز را می Aنشان دهد، دستگاه  40
1 (A  ،/2 400 2 (A  ،/2 4 3 (B  ،/2 400 4 (B ،/2 4

tهاي  کند، در لحظه متحرکی با شتاب ثابت روي خط راست حرکت می s1 tو  2 s2 mهـاي   بـه ترتیـب سـرعت    4
s5  وm

s12 158-

mمتحرك چند اولیۀ دارند. سرعت 
s است؟ 

1 (2 2 (1- 3 (2- 4 (1 
tهاي  کند. اگر در لحظه متحرکی با سرعت ثابت حرکت می s1 tو  2 s2 xهـاي   در مکـان  8 m1 xو  10 m2 باشـد،   120 159-

t لحظۀاین متحرك تا مبدأ مکان در  فاصلۀ s3  چند متر خواهد بود؟ 20
1 (280 2 (380 3 (480 4 (580 

vسرعت با مکان به صورت رابطۀ کند. اگر  متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت از مبدأ مکان حرکت می x2  باشد، شتاب جسم 160-
mچند 

s2
 است؟ 

1 (1 2 (/0 5 3 (2 4 (/2 5 
کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر مسافت طی شده توسط متحرك  ها حرکت می xنمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي محور   161-

 زمانی چند متر است؟ بازةجایی متحرك در این  جابه اندازةمتر باشد،  15ثانیه دوم حرکت  3در 
1 (9 
2 (6 
3 (5 
4 (3 

mثانیه اول حرکت چند  6نمودار مکان ـ زمان مقابل که قسمتی از یک سهمی است، سرعت متوسط در با توجه به 
s 162 است؟-

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

x (m)

t (s)4

x0

x(m)

t (s)

20

4

tهاي کند. اگر در لحظهمتحرکی با سرعت ثابت حرکت می s1 tو 2 s2 xهـاي  در مکـان  8 m1 xو 10 m2 120
tلحظۀاین متحرك تا مبدأ مکان در فاصلۀ s3 چند متر خواهد بود؟2

1 (2802 (3803 (4804 (580
vسرعت با مکان به صورت رابطۀ کند. اگر متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت از مبدأ مکان حرکت می x2باشد، شتاب

mچند 
s2

است؟ 

1 (12 (/0 5/3 (24 (/2 5/
کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر مسافت طی شده توسط مها حرکت میxمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي محور  

زمانی چند متر است؟بازةجایی متحرك در این جابهاندازةمتر باشد، 15ثانیه دوم حرکت 3در 
1 (9
2 (6
3 (5
4 (3

mثانیه اول حرکت چند 6نمودار مکان ـ زمان مقابل که قسمتی از یک سهمی است، سرعت متوسط در ا توجه به 
s است؟

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

x (m)

t (s)4

x0

x(m)

t (s)

20

4
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20 اولیۀرا با سرعت  kg 12جسمی به جرم  پوشی از مقاومت هـوا آهنـگ    کنیم. با چشم باالي سطح افق پرتاب می 45 زاویۀبا  2 163-
Ngباشد؟ (میSIجسم در واحد زمان چند واحد تکانۀتغییر  kg10(

1 (N 120 
2 (N 60 
3 (N 20 
4 (N 40 

جـدا شـدن    لحظۀدر  kg 2جسم بر جسم پاره شود، برایند نیروهاي وارد  2اگر نخ بین  باشد. یر مجموعه در حالت تعادل میدر شکل ز 164-
Ngباشد؟ ( می kg 1نخ چند برابر برایند نیروهاي وارد بر جسم  kg10( 

1 (1 
2 (2 
3 (3 

4 (1
3 

sبه دیوار بدون اصطکاك تکیه داده شده است، اگر ضریب اصـطکاك ایسـتایی زمـین     kg 10اي به جرم  در شکل زیر میله /0 و  2 165-
 باشد؟ لغزش باشد، نیرویی که دیوار به میله وارد کرده است چند نیوتن می آستانۀمیله در 

1 (100 
2 (80 
3 (20 
 ) صفر4

ـ را بـه آن ب  یلـوگرم یک 3و اگـر جسـم    متر یسانت 22طول آن  میزیاویفنر ب کیرا به  یلوگرمیک 2هرگاه جسم  -166 24طـول آن   میزیاوی
بـا سـرعت ثابـت     یسطح افق يو آن را رو میببند لوگرمیک 5به جرم  یبه جسم یفنر را به صورت افق نیحال اگر ا .شود یم متر یسانت

mg(سطح چقدر است؟  یاصطکاك جنبش بی. ضرشود یم متر یسانت 23طول آن  میبکش
s2

10( 

1 (/0 2 2 (/0 4 3 (/0 5 4 (/0 65 
-167 کند؟ رییغت %75تا شتاب گرانش  می) باال رونی(شعاع زم Reبرحسب  یتا چه ارتفاع نیسطح زم ياز رو

1 (eR
2 2 (Re 3 (eR3

2 4 (Re3 

mکه با سرعت  kg20نمودار شتاب زمان متحرکی به جرم 
s3 کند، مطابق شکل مقابل است کار براینـد نیروهـاي    شروع به حرکت می 168-

 اول چند ژول است؟ ثانیۀ 6وارد بر این متحرك در 
1 (250 
2 (160 
3 (90 
4 (340 

m
s20 2

45

kg2

kg1
خن

3

1
2 6 t (s)

ma( )
s2

3 (3

4 (1
3

0/به دیوار بدون اصطکاك تکیه داده شده است، اگر ضریب اصـطکاك ایسـتایی زمـین    kg10اي به جرم در شکل زیر میله 2/
باشد؟لغزش باشد، نیرویی که دیوار به میله وارد کرده است چند نیوتن میآستانۀمیله در 

1 (100
2 (80
3 (20
) صفر4

طـولییمیییزیــ اوبب یـرا بـه آن ب مم یییلـوگرم ککیک3و اگـر جسـم   مترتتیسانت22طول آن ییمیییزیییاوببیفنر بییکیرا به ممیییلوگرمککیک2هرگاه جسم 
بـا سـرعتققیسطح افقيو آن را روییمیببندییلوگرمککیک5به جرم ممیبه جسمققیفنر را به صورت افقیینیحال اگر ا.شودممیممترتتیسانت

mg(سطح چقدر است؟ ششیاصطکاك جنبشییبی. ضرشودممیممترتتیسانت23طول آن ییمششیکش
s2

10(

1 (/0 2/2 (/0 4/3 (/0 5/4 (/0 65/
کند؟ییرغغییتتغت%75تا شتاب گرانش ییمی) باال رویینممی(شعاع زمReبرحسب ععیتا چه ارتفاعیینممیسطح زميز رو

1 (eR
22 (Re3 (eR3

24 (Re3

mکه با سرعت  kg20مودار شتاب زمان متحرکی به جرم 
s3کند، مطابق شکل مقابل است کار براینـد نیرشروع به حرکت می

اول چند ژول است؟ثانیۀ6وارد بر این متحرك در 
1 (250
2 (160

kg2

kg1
خن

3
2 6

ma( )m
s2
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کنیم، سرعت آونگ هنگام عبـور   درجه از وضع تعادل منحرف کرده و رها می 53اندازة را به  cm50مطابق شکل زیر، آونگی به طول   169-
Ngاز وضع تعادل (حالت قائم) چند متر بر ثانیه است؟ ( kg10  و/sin37 0  شود.) نظر می و از اتالف انرژي و جرم نخ صرف 6

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

-170 یابد؟  اي را نصف کنیم سرعت آب خروجی چند درصد افزایش می گیري از یک شیر، قطر مقطع گذر آب در لوله اگر با بهره
1 (300  2 (30  3 (4  4 (400  

-171 هستند. چگالی روغن ......... درصد از چگالی آب ......... است.   شکل به حالت تعادل Uي  در شکل مقابل، آب و روغن در یک لوله
  تر  ـ بیش 15) 1
  تر  ـ کم 15) 2
  تر  ـ کم 85) 3
 تر ـ بیش 85) 4

Kgشود و چگالی مایع درون ظرف  ها ناچیز فرض می در شکل زیر، جرم و اصطکاك پیستون
m3800  است. هرگاه بر رويP1    کـه انـدازه 172-

m(gگیرد؟  قرار میP1متر باالتر از  چند سانتی P2گرمی قرار دهیم پیستون  480است، وزنه  cm2200سطح آن  )
s2

10  

1 (6 2 (3   
3 (6/0  4 (3/0  

 

تا نیمه درون جیوه فرو برده شده است. هنگامی که انتهاي باالیی لوله را بسته و آن را تا  cm40اي با دو انتهاي باز به طول  شیشه لولۀ 173-
متـر   رود. فشار هوا در هنگام آزمایش چند سانتی در لوله باال می cm15بریم، در این حالت جیوه تا ارتفاع  سطح جیوه در ظرف باال می

 جیوه است؟ (دما را ثابت فرض کنید.)
1 (75 
2 (80 
3 (70 
4 (65 

گـرم و سـر    400به جرم  C0در تماس با یک قالب یخ  cm40و طول  cm8به قطر مقطع اي شکل  استوانهآلومینیمی  میلۀ یک سر 174-
 دقیقه چند گرم یخ هنوز باقی است؟ 7است. در مدت  C100دیگر میله داخل آب با دماي ثابت 

)Al
WK m.K240  وF

JL g336  شود آلومینیم و یخ انجام میمیلۀ و تبادل گرما فقط بین 3و( 

 360) 4 40) 3 364) 2 ) صفر1
-175 شود؟ گراد می سانتی درجۀ کنیم. دماي نهایی چند می C95آب  kg1را داخل  C110گرم بخار آب  10
)kJ

kg.K4 آبc  وkJ
kg.K2 بخار آبc  وV

kJL kg2250( 

1 (/98 5 2 (105 3 (100 4 (103 

53

cm20
cm17بآ نغور

p1 p2

cm15

cm25

cm20

cm20

هویج

تر  ـ کم 85) 3
 تر ـ بیش 85) 4

میدر شکل زیر، جرم و اصطکاك پیستون ظرف ها ناچیز فرض مایع درون Kgشود و چگالی
m3800 است. هرگاه بر رويP1PP کـه

m(gگیرد؟  قرار میP1PPمتر باالتر از چند سانتی P2PPگرمی قرار دهیم پیستون 480است، وزنه cm2200سطح آن  )m
s2

1 (62 (3
3 (6/04 (3/0

تا نیمه درون جیوه فرو برده شده است. هنگامی که انتهاي باالیی لوله را بسته وcm40اي با دو انتهاي باز به طول شیشهولۀ
رود. فشار هوا در هنگام آزمایش چند سانت در لوله باال میcm15بریم، در این حالت جیوه تا ارتفاع سطح جیوه در ظرف باال می

جیوه است؟ (دما را ثابت فرض کنید.)
1 (75
2 (80
3 (70
4 (65

گـرم 400به جرم  C0در تماس با یک قالب یخ cm40و طول cm8به قطر مقطع اي شکل استوانهآلومینیمی میلۀک سر
دقیقه چند گرم یخ هنوز باقی است؟7است. در مدت C100دیگر میله داخل آب با دماي ثابت 

Al
WK m.K240 وF

JL g336 شودآلومینیم و یخ انجام میمیلۀ و تبادل گرما فقط بین 3و(

360) 404) 3643) 2) صفر1
شود؟ گراد می سانتی درجۀ کنیم. دماي نهایی چندمیC95آب  kg1را داخل C110گرم بخار آب 10

kJ
kg K4 آبc وkJ

kg K2 بخار آبc وV
kJL kg2250(

cm17

p1 p2

cm15

cm25

cmcm22220

cm20

هویج
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-C100 176و  C40به ترتیب  اول کنند یکسان است. اگر دماهاي منابع سرد و گرم ماشین کارنو کار میچرخۀ بازده دو ماشین گرمایی که با 
 ها ......... باشد، در این صورت بازده این ماشین دومبیشتر از دماهاي منابع سرد و گرم ماشین 

   درصد است. 40) کمتر از 1
 درصد است. 40) 2
   درصد است. 60تا  40) بین 3
 درصد است. 60) 4

لیتر برسانیم. طی کدام فرایند خاص زیر، انـرژي درونـی    20گاز را به خواهیم طی فرایندي، حجم  لیتر گاز کامل در اختیار است. می 30 177-
 رسد؟گاز به مقدار بیشتري می

  دما ) هم2  دررو ) بی1
 شود. ) هر سه فرایند یکسان می4  فشار ) هم3

کند. اگر این چرخه مربوط به یک یخچال فرضی باشد و مساحت  اي مانند شکل زیر را طی می اتمی، چرخه مقدار معینی از یک گاز تک 178-
 باشد، ضریب عملکرد این یخچال فرضی کدام است؟  J2500داخل چرخه برابر 

V / P /(C R,C R)1 5 2 5 
1 (5/1 
2 (2 
3 (3 
4 (5 
 

را خنثـی   q1باشد. اگر بـار   می Eاز هم قرار دارند. میدان خالص در وسط خط واصل دو بار برابر  dفاصلۀ به  q2و q1اي  دو بار نقطه 179-

Eط خط واصل دو بار وسنقطۀ کنیم، میدان در 
qشود.  می 2

q
1
2

 باشد؟ برابر کدام گزینه می 

1 (3
2 2 (3

2 3 (3 4 (3- 
متـر و در کـدام جهـت     را چنـد سـانتی   q4اند. بار الکتریکی  رو قرار گرفته مطابق شکل روبه q4و  q1 ،q2 ،q3بارهاي الکتریکی   180-

 برابر صفر شود؟ Oنقطۀ جا کنیم تا میدان حاصل از بارها در  جابه
 متر به راست سانتی 15) 1
 متر به چپ سانتی 15) 2
 متر به راست سانتی 20) 3
 متر به چپ سانتی 20) 4
 

/میان یک خازن تخت هوا قرار دارد و بار الکتریکی ذخیره شده در هر صفحه آن  nC09 است اگر مساحت سطح هر صفحه خازن برابر 181-

/ cm20 )Fهاي خازن چند ولت بر متر است؟  باشد، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت میان صفحه 2 )m
12

0 9 10 

1 (610 2 (62 10 3 (65  ) اطالعات سؤال کافی نیست4 10

A

C
V (lit)

P (atm)

B

3010

1

6
وررد یب

q C4 27 q C3 3cm5cm5
cm5

cm5
q C2 8

q C1 8

o

V / P /(C R,C R)V / P /R,CR,C/ P // P
1 (5/1
2 (2
3 (3
4 (5

نقطه بار بـار  میEEاز هم قرار دارند. میدان خالص در وسط خط واصل دو بار برابر dفاصلۀ به q2وq1ايدو راq1باشد. اگر

EEسسط خط واصل دو بار وسنقطۀ کنیم، میدان در 
qشود.  می2

q
1
2

باشد؟ برابر کدام گزینه می

1 (3
22 (3

23 (34 (3-
متـر و در کـدامرا چنـد سـانتی  q4اند. بار الکتریکی  رو قرار گرفته مطابق شکل روبهq4و q1 ،q2 ،q3بارهاي الکتریکی 

برابر صفر شود؟Oنقطۀ جا کنیم تا میدان حاصل از بارها در جابه
متر به راست سانتی 15) 1
متر به چپ سانتی 15) 2
متر به راست سانتی 20) 3
متر به چپ سانتی 20) 4

/میان یک خازن تخت هوا قرار دارد و بار الکتریکی ذخیره شده در هر صفحه آن  nC09/است اگر مساحت سطح هر صفحه خاز

/ cm20 )Fهاي خازن چند ولت بر متر است؟ باشد، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت میان صفحه/2 )Fm
212

0

1(6102(62 103(65 ن104 کافی سؤال اطالعات (

A

C
V (lit)

)

B

3010

1

6
وررد یب

C q C3
cm5cm5

cm5

cm5
q C2

q C1

o
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+ قرار گرفتـه اسـت. چگـالی    qاي با بار  باشد که در مرکز آن ذره می cm8و قطر داخلی  cm10اي به قطر خارجی  رو پوسته شکل روبه 182-
 باشد؟ خارجی میکرة داخلی چند برابر چگالی کرة سطحی 

1 (5
4 

2 (4
5 

3 (16
25 

4 (25
16 

-183 باشد، کدام گزینه در مورد نمودارهاي الف و ب به ترتیب از راست به چپ درست است؟ هاي مختلف می نمودارهاي (الف) و (ب) مربوط به مقاومت
 انارس ) رساناي اهمی ـ نیم1
 ) رساناي غیر اهمی ـ رسانا2
 رسانا ) رساناي غیر اهمی ـ نیم3
 ) رساناي اهمی ـ رسانا4

-184 چند اهم است؟ Rشود و در این حالت مقاومت  پتانسیل دو سر کدام باتري ابتدا صفر می اختالف Rرو با تغییر مقاومت  در مدار روبه
1/) ـ 1) باتري (1 25 
1/) ـ 1) باتري (2 5 
1/) ـ 2) باتري (3 25 
1/) ـ 2) باتري (4 5 
 

-185 چند ولت است؟ A نقطۀدر مدار شکل زیر قدرمطلق پتانسیل 

1 (53
8 

2 (53
4 

3 (93
8 

4 (93
4 

 
 

است. اگر دماي این رشته  44) برابر C1200است، در حالت روشن (دماي  نیکرومکن که از جنس  درونی یک برشته رشتۀمقاومت  186-
C50 کند؟  شود، مقاومت آن چند درصد تغییر می( )K

4 14 10 

1 (34 2 (25 3 (54 4 (68 

q

I

V

)فلا(

R

)ب(

1 4

/r1 0 5

R 2 4

r2 2

( )1 ( )2

R1 4

V2 2

R2 3

V3 4
/r3 0 5

A

/R3 1 5
V1 15

r1 1 R4 2

ر ی یر ي ر (
رسانا ) رساناي غیر اهمی ـ نیم3
) رساناي اهمی ـ رسانا4

چند اهم اسRشود و در این حالت مقاومت پتانسیل دو سر کدام باتري ابتدا صفر میاختالف Rرو با تغییر مقاومت در مدار روبه
1/) ـ1) باتري (1 25/
1/) ـ1) باتري (2 5/
1/) ـ2) باتري (3 25/
1/) ـ2) باتري (4 5/

چند ولت است؟Aنقطۀدر مدار شکل زیر قدرمطلق پتانسیل 

1 (53
8

2 (53
4

3 (93
8

4 (93
4

است. اگر دماي این44) برابر C1200است، در حالت روشن (دماي نیکرومکن که از جنس درونی یک برشتهرشتۀمقاومت 
C50کند؟ شود، مقاومت آن چند درصد تغییر می( )K

4 1

V

)فلا( )ب(

1 4

/r1rr 5//

R 2 4

r2rr 2

( ) ( )

V2 2

R2 3

V3 4
/r3rr 5//

A

/R3 1 5//
V1 15

r1rr 1 R4 2
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3و  اي به شعاع  دایرهحلقـۀ  مطابق شکل دو 
ها است و جریان yها و محور دومی منطبق بر محور xکه محور اولی منطبق بر محور  2 187-

I A1 Iو  2 A2 ها که بر مبدأ مختصات  گذرد. میدان در مرکز حلقه هاي نشان داده شده در شکل از آنها می به ترتیب در جهت 3
)T.mمنطبق است کدام گزینه است؟  )A

7
0 4 10 

1 (i j5 54 10 3 10 

2 (i j5 54 10 4 10 

3 (i j5 54 10 3 10 

4 (i j5 54 10 4 10 

/است، در میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگـی   g4متر آن  که جرم هر سانتی CDافقی میلۀ در شکل زیر  T04    قـرار دارد. جریـان 188-

N(gها عدد صفر را نشان دهند؟  چند آمپر و در چه جهتی باشد تا نیروسنج CDمیلۀ عبوري از  )kg10 

1 (A5 از ،D  بهC 
2 (A5 از ،C  بهD 
3 (A10 از ،C  بهD 
4 (A10 از ،D  بهC 
 
 

B (T)صورت  به (SI)بردار میدان مغناطیسی یکنواخت در  i j1 -y 189متر عمـود بـر محـور     1اي به شعاع  است. اگر سطح حلقه 2
است؟  (wb)باشد و در این میدان قرار گیرد، شار مغناطیسی عبوري از حلقه چند 

 5) 4 ) 3 2) 2 ) صفر1
است. انرژي مغناطیسی ذخیره شده در القاگر چنـد   mH200در مدار شکل مقابل مقاومت اهمی سیملوله ناچیز و ضریب القاگري آن  190-

 ژول است؟
1 (/2 5  
2 (/0 5 
3 (/0 7 
4 (/4 9 

x/صورت  به SIمکان ـ زمان یک نوسانگر در  معادلۀ  cos( t)0 /است، بیشترین سرعت متوسط توسط نوسانگر در مـدت   04 s0 5 191-
cmچند 

s باشد؟ می 

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

y

I A1 2

I A2 4

x

DC

V
r

35
1

4
6 / H02 3

N(gها عدد صفر را نشان دهند؟ چند آمپر و در چه جهتی باشد تا نیروسنجCDمیلۀ عبوري از  )N
kg

1 (A5 از ،D بهC
2 (A5 از ،C بهD
3 (A10 از ،C بهD
4 (A10 از ،D بهC

B(T)صورت به(SI)ردار میدان مغناطیسی یکنواخت در  i ji jiiiمتر عمـود بـر مح 1اي به شعاع  است. اگر سطح حلقه
است؟ (wb)اشد و در این میدان قرار گیرد، شار مغناطیسی عبوري از حلقه چند 

5) 4) 23) 2) صفر1
است. انرژي مغناطیسی ذخیره شده در القاگرmH200در مدار شکل مقابل مقاومت اهمی سیملوله ناچیز و ضریب القاگري آن 

ژول است؟
1 (/2 5/
2 (/0 5/
3 (/0 7/
4 (/4 9/

x/صورت بهSIمکان ـ زمان یک نوسانگر در  معادلۀ  cos( t)//است، بیشترین سرعت متوسط توسط نوسانگر در مـدت
cmچند 

sباشد؟ می

DC

V35
1

4
6 / H02/ 3
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mافقـی مطـابق   میلۀ مشخصات سه نوسانگر مکانیکی بسته شده به  g( ) k
1001 50 ،m g( ) l cm

2002 و  5
m g

( ) Nk m

400
3 اسـت، بـا    200 192-

وزنـه   سامانۀ 3و  1آونگ ساده و نوسانگرهاي  2آیند؟ (نوسانگر  ) به نوسان در می3) یا (2یک از نوسانگرهاي ( ) کدام1نوسان نوسانگر (
 ـ فنر هستند)

 )3) فقط (1
 )2) فقط (2
 ) هردو نوسانگر3
 کدام ) هیچ4

tلحظۀ جایی ـ مکان موجی را در یک طناب در   شکل مقابل نمودار جابه براي اولین بار در  Mذرة دهد، پس از چند ثانیه  نشان می 0 193-

mvگیرد؟ ( قرار می Nذرة موقعیت  s10 (سرعت انتشار موج 

1 (/001 
2 (/002 
3 (/003 
4 (/004 

gطناب همگنی به چگالی 
m30  با نیروي کششN12 شود. اگر یک سر طناب را با بسامد  کشیده میHz100 عمود بر راستاي طناب ، 194-

 کند؟ روي می نوسان کامل، موج در طناب چند متر پیش 150به ارتعاش درآوریم، بعد از 
1 (15 2 (30 3 (/1 5 4 (3 

کـدام   Bنقطـۀ  و جهـت شـتاب    A نقطۀها است، در همین لحظه جهت سرعت Xموج عرضی مطابق شکل در حال انتشار به طرف  195-
 گزینه است؟

1 (y  وy 
2 (y  وy 
3 (y  وy 
4 (y  وy 

افتـد، اگـر    متغیر به کار میساز صوتی با بسامد  در نزدیکی بلندگویی قرار داده شده است و توسط یک نوسان cm20یک تار به طول  196-

/نیروي کشش تار  N32 gباشد، چگالی جرمی خطی تار چند  Hz1350و  Hz900و دو بسامد متوالی تار  4
m است؟ 

1 (/0001 2 (/001 3 (/01 4 (1 
 

( )1 ( )2 ( )3

N
20

M

x (cm)

y(cm)
جوم راشتنا تهج

A

A

y

x
B

A

s

1 (/001/

2 (/002/

3 (/003/

4 (/004/

gطناب همگنی به چگالی 
m30 با نیروي کششN12 شود. اگر یک سر طناب را با بسامد کشیده میHz100عمود بر راستاي ،

کند؟روي مینوسان کامل، موج در طناب چند متر پیش150ه ارتعاش درآوریم، بعد از 
1 (152 (303 (/1 5/4 (3

B  نقطـۀو جهـت شـتاب   Aنقطۀها است، در همین لحظه جهت سرعت Xموج عرضی مطابق شکل در حال انتشار به طرف 
گزینه است؟

1 (y وy

2 (y وy

3 (y وy

4 (y وy

افتـ متغیر به کار میساز صوتی با بسامد در نزدیکی بلندگویی قرار داده شده است و توسط یک نوسانcm20ک تار به طول 

/یروي کشش تار  N32 gباشد، چگالی جرمی خطی تار چند Hz1350و Hz900و دو بسامد متوالی تار /4
m است؟

1 (/0001/2 (/001/3 (/01/4 (1

N
20

M

x (cm)

(cm)
جوم راشتنا تهج

yy

x
B

A
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4شفاف با ضریب شکست تیغۀ از هوا به یک  53زاویۀ با  SIرو پرتو  در شکل روبه
از تیغـه   Aنقطـۀ  تابد. و در  می cmو ضخامت  3 197-

sin53/متر است؟ ( چند سانتی hشفاف خارج شود. تیغۀ از  Bنقطۀ در  SIشود، اگر راستاي  خارج می 0 8( 
1 (18 
2 (21  
3 (35 
4 (41 
 

-198 یک از موارد زیر توسط الگوي رادرفورد در مورد اتم هیدروژن قابل توجیه است؟ کدام
  مدارهایی با شعاع معینگردش الکترون به دور هسته در  )1
 اتمی گسستۀ) طیف 2
 ) پایداري حرکت الکترون به دور هسته3
 ) افزایش بسامد موج الکترومغناطیسی تابش شده با نزدیک شدن الکترون به هسته4

n)خطوط بالمر  رشتۀالکترونی در اتم هیدروژن دومین خط از  در این گذار نیروي ربایش وارد بر کند.  را در یک گذار گسیل می 2( 199-
 الکترون از طرف هسته، چند برابر شده است؟

1( 4 2 (1
4  3 (16 4 (1

16 
-200 چند دقیقه است؟  tپرتوزا بر حسب زمان به صورت مقابل است. در این صورت مادة مانده یک  هاي فعال باقی نمودار تعداد هسته

1 (40 
2 (50 
3 (60 
4 (80 
 
 
 
 
 

S 53
I

A
h

B
cm60

30 t
45 1016

510
45 104

N

t )هقیقد(

) پایداري حرکت الکترون به دور هسته3
) افزایش بسامد موج الکترومغناطیسی تابش شده با نزدیک شدن الکترون به هسته4

n)خطوط بالمر رشتۀلکترونی در اتم هیدروژن دومین خط از  در این گذار نیروي ربایشکند. را در یک گذار گسیل می(
لکترون از طرف هسته، چند برابر شده است؟

1(42 (1
43 (164 (1

16
چند دقیقه استtپرتوزا بر حسب زمان به صورت مقابل است. در این صورت مادة مانده یک هاي فعال باقیمودار تعداد هسته

1 (40
2 (50
3 (60
4 (80

30 t
410

510
410

N

t )هقیقد(
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-201 کند؟ کدام گزینه عبارات زیر را به درستی کامل می 
مشتري بیشتر از جـنس ......... اسـت و در آن عنصـر .........    سیارة هاي زمین و مشتري هستند.  هر دو عنصر ......... و ......... از سازنده«

 »وجود ندارد.
 ي) کلسیم ـ گوگرد ـ گاز ـ نافلز2 ي) اکسیژن ـ سیلیسیم ـ جامد ـ فلز1
يگوگرد ـ گاز ـ فلز) اکسیژن ـ 4ي) گوگرد ـ سیلیسیم ـ مایع ـ نافلز3

-202 کدام جمله درست است؟
 شود. عنصرها جرم میانگین گزارش می همۀ) براي 1
Hگرم آهن است. ( 56هاي موجود در  گرم هیدروژن برابر تعداد اتم 1هاي موجود در  ) تعداد اتم2 , Fe1 56

1 26( 
 کوانتومی است.) در باال رفتن از یک تپه افزایش انرژي پتانسیل بدن از نوع 3
 شود. ) از طیف عناصر، فقط براي شناسایی فلزها استفاده می4

/تر نسبت تنها داراي دو ایزوتوپ است. اگر در ایزوتوپ سنگینA5عنصر
n
p 1 واحد باشد و جـرم   1هاي آنها  باشد و تفاوت نوترون 2 203-

/میانگین عنصر amu10  دست آورید؟ باشد، درصد ایزوتوپ سبک را به8
1 (20 2 (80 3 (30 4 (70 

-204 چند جمله درست است؟
 است.Li23الف) مدل بور قادر به توجیه طیف نشري

 ارائه کردند. اي ب) دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، براي اتم ساختار الیه
 کند. می اي جذب یا نشر اي یا بسته پیمانه صورت دیگر، انرژي را به الیۀ به ج) الکترون هنگام انتقال از یک الیه

 شوند. تر توزیع می ها در فضایی بسیار بزرگ اي کوچک دارد و الکترون گیرند که هسته اي در نظر می اي، اتم را کره د) در ساختار الیه
1 (1 2 (2 3( 3 4 (4 

-205 چند مورد از مطالب زیر درست است؟
 شود. جوش آمونیاك از دیگر گازها بیشتر است، پس دیرتر از مخلوط گازهاي نیتروژن و هیدروژن جدا مینقطۀ الف) 

 شد. ب) واکنش هابر در حضور پودر آهن به عنوان کاتالیزگر انجام می
 جوش آمونیاك سرد کرد.نقطۀ ، مخلوط را تا H2و  N2پ) هابر براي جداسازي آمونیاك از مخلوط گازهاي 

 شوند. ها به فراورده تبدیل می دهنده واکنشهمۀ ، H2و  N2ت) در واکنش بین 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-206 % حجم اولیه افزایش یابد، نسبت فشار نهایی به فشار اولیه چقدر خواهد شد؟40نمونه گاز  اگر در دماي ثابت، حجم یک

1 (7
10 2 (14

10 3 (10
14 4 (10

7 
-207 چند جمله درست است؟

 با کمبود آب مواجه خواهند شد. 2025درصد مردم جهان تا سال  66پوشانده و درصد سطح زمین را آب  75الف) 
 هاي یخی منبع آب شیرین هستند ولی قابل آشامیدن نیستند. ب) کوه

 اند. ها منابع ارزشمندي براي تهیه و استخراج مواد شیمیایی گوناگون ها و دریاها و دریاچه پ) اقیانوس
 ریاها با یکدیگر تفاوت دارند.ت) نوع و مقدار مواد حل شده در د

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-208 شد؟ زمین با میانگین فعلی چند درجه میکرة اي وجود نداشتند، اختالف میانگین دماي  اگر گازهاي گلخانه

1 (C18- 2 (C32+ 3 (C32- 4 (C18+ 

/میانگین عنصر amu10 دست آورید؟ باشد، درصد ایزوتوپ سبک را به/8
1 (202 (803 (304 (70

چند جمله درست است؟
است.Li23لف) مدل بور قادر به توجیه طیف نشري

ارائه کردند. ايب) دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، براي اتم ساختار الیه
کند. میاي جذب یا نشراي یا بسته پیمانهصورتدیگر، انرژي را بهالیۀبهج) الکترون هنگام انتقال از یک الیه

شتر توزیع می ها در فضایی بسیار بزرگاي کوچک دارد و الکترون گیرند که هسته اي در نظر می اي، اتم را کره د) در ساختار الیه
1 (12 (23( 34 (4

چند مورد از مطالب زیر درست است؟
شود. جوش آمونیاك از دیگر گازها بیشتر است، پس دیرتر از مخلوط گازهاي نیتروژن و هیدروژن جدا مینقطۀ لف) 

شد. ب) واکنش هابر در حضور پودر آهن به عنوان کاتالیزگر انجام می
جوش آمونیاك سرد کرد.نقطۀ ، مخلوط را تا H2و N2پ) هابر براي جداسازي آمونیاك از مخلوط گازهاي 

شوند. ها به فراورده تبدیل میدهنده واکنشهمۀ ،H2و N2ت) در واکنش بین 
1 (12 (23 (34 (4

% حجم اولیه افزایش یابد، نسبت فشار نهایی به فشار اولیه چقدر خواهد شد؟40نمونه گاز گر در دماي ثابت، حجم یک

1 (7
102 (14

103 (10
144 (10

7
چند جمله درست است؟

 با کمبود آب مواجه خواهند شد.2025درصد مردم جهان تا سال 66پوشانده و درصد سطح زمین را آب 75لف) 
هاي یخی منبع آب شیرین هستند ولی قابل آشامیدن نیستند. ب) کوه

اند. ها منابع ارزشمندي براي تهیه و استخراج مواد شیمیایی گوناگونها و دریاها و دریاچه پ) اقیانوس
ش ل ا ا ق ن ن) ا تفا گ ک ا ا ا
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شـونده و پیونـد هیـدروژنی بـین      بین ذرات حلجاذبۀ تر از میانگین  شونده ضعیف حالل ـ حل جاذبۀ در چند مورد از موارد زیر نیروي  209-
 هاي آب است؟  مولکول

 »انحالل اتانول در آب ـ انحالل هگزان در آب ـ انحالل نمک خوراکی در آب ـ انحالل آلومینیم نیترات«
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/5 K)ایم، غلظت یون پتاسیم  را در مقدار معینی آب حل کرده KOHگرم پتاسیم هیدروکسید  6 رسیده  ppm 1000در محلول به  ( 210-

gاست. حجم محلول بر حسب لیتر کدام است؟ (چگالی محلول تقریباً 
ml
gاست.)  1 g(KOH ,K )mol mol56 39  

1 (/3 1  2(/7 2  3 (/3 9  4 (/6 8  
دهند. به طـوري   لیتر در شرایط استاندارد به طور کامل با هم واکنش می میلی 44800مخلوطی از گازهاي اکسیژن و هیدروژن به حجم  211-

g(Hشود؟  . بعد از انجام واکنش چند گرم بخار آب تولید میرسد که هر دوي آنها به اتمام می O )mol2 18  
1 (36 2 (24 3 (12 4 (72 

-212 یابد؟  هاي زیر به صورت یکنواخت افزایش می عبارتاتمی، چند مورد از  در گروه چهاردهم، با افزایش عدد
تمایل براي اشتراك الکترونب)   میزان رسانایی الکتریکیالف) 

 خصلت فلزيت)  ترین الیه هاي بیرونی تعداد الکترونپ) 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

42/اگر در یک نمونه  Na)گرمی سدیم کربنات  4 CO )2 4/ناخالص،  3 گرم سدیم خالص وجود داشته باشد، درصد خلوص سـدیم   6 213-
Naکربنات در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,C ,O :g.mol 123 12 16( 

1 (25% 2 (28% 3 (32% 4 (36% 
-214 است؟ نادرستکدام گزینه 

 شبیه به گاز نجیب آرگون است.ها وجود دارد و آرایش یون پایدار آن  ) نخستین عنصر واسطه در تلویزیون رنگی و برخی شیشه1
 است. d63 [Ar]صورت  به 27با عدد اتمی  (III)) آرایش الکترونی کاتیون کبالت 2
هـاي اشـغال    و در دیگري تمام زیرالیـه  پر نیم زیرالیۀ 2که یکی از آنها داراي  4) اختالف عدد اتمی دو عنصر واسطه تناوب 3

 است. 5آن پر است،  شدة
 است. 42پذیري کمتري از فلزهاي اصلی دارند و حداقل عدد جرمی آنها  ) تمام عنصرهاي واسطه فلز هستند؛ معموالً واکنش4

راست زنجیر را نشـان  هاي جوش آلکاننقطـۀ  با توجه به نمودار داده شده که ترتیب  215-
 دهد، کدام گزینه درست است؟ می
اتـم کـربن دارنـد، در دمـاي      4هاي راست زنجیري که بیش از  ) تمام آلکان1

 معمولی مایع هستند.
حالت فیزیکی هگزان و اوکتان یکسان و حالت فیزیکـی   K373) در دماي 2

 نونان و دکان متفاوت است.
هاي راست زنجیري که پیشوندي براي مشـخص کـردن تعـداد     ن) تمام آلکا3

 به حالت گاز هستند. K323کربن آنها وجود ندارد، در دماي 
 اتان گاز است. C100) در دماي 4
 

یابد؟ هاي زیر به صورت یکنواخت افزایش میعبارتاتمی، چند مورد از در گروه چهاردهم، با افزایش عدد
تمایل براي اشتراك الکترونب) میزان رسانایی الکتریکیلف) 

خصلت فلزيت)ترین الیه هاي بیرونی تعداد الکترونپ)
1 (42 (33 (24 (1

42/گر در یک نمونه  Na)گرمی سدیم کربنات /4 CO )2 3COCO ،4/ناخالص گرم سدیم خالص وجود داشته باشد، درصد خلوص/6
Naکربنات در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,C ,O :g.mol 1,C ,O(

1 (25%2 (28%3 (32%4 (36%
است؟نادرستدام گزینه 

شبیه به گاز نجیب آرگونها وجود دارد و آرایش یون پایدار آن ) نخستین عنصر واسطه در تلویزیون رنگی و برخی شیشه1
است.d63[Ar]صورت  به 27با عدد اتمی  (III)) آرایش الکترونی کاتیون کبالت 2
هـاي و در دیگري تمام زیرالیـه پرنیمزیرالیۀ2که یکی از آنها داراي 4) اختالف عدد اتمی دو عنصر واسطه تناوب 3

است.5آن پر است،  شدة
است42پذیري کمتري از فلزهاي اصلی دارند و حداقل عدد جرمی آنها ) تمام عنصرهاي واسطه فلز هستند؛ معموالً واکنش4

راست زنجیر را نشـان  هاي  جوش آلکاننقطـۀ توجه به نمودار داده شده که ترتیب 
دهد، کدام گزینه درست است؟ی
اتـم کـربن دارنـد، در دمـاي     4هاي راست زنجیري که بیش از  ) تمام آلکان1

معمولی مایع هستند.
حالت فیزیکی هگزان و اوکتان یکسان و حالت فیزیکـی  K373) در دماي2

دکان متفاوت است. و نونان
آلکا3 تمام دادن) تع ردن ک خص مش براي پیشوندي که زنجیري راست هاي
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-216 است؟ نادرستهاي زیر  با توجه به شکل داده شده چه تعداد از عبارت
 است. Bبیشتر از  Aالف) شدت جنبش ذرات در ظرف 
برابر است.Bو Aب) انرژي گرمایی ذرات در ظرف 

را با هم مخلوط کنیم، دماي آنها تغییر نکرده اما انرژي گرمایی آنهـا   Bو  Aج) اگر ذرات 
 شود. زیاد می

 است. Bکمتر از  Aنامنظم ذرات در ظرف د) جنبش 
 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

5/گرم آلومینیم به ترتیب برابـر بـا    10گرم نقره و  20گرم آهن،  60گرم طال،  40ظرفیت گرمایی  12 ،/2 7 ،/4 J.C 9و  62 اسـت.   1 217-
 گرما داده شود، مقایسه تغییر دماي آنها کدام است؟ J4500گرم از آنها  120هرگاه به 

 طال <نقره  <آهن  <) آلومینیم 2 آلومینیم <آهن  <نقره  <) طال 1
 آهن <آلومینیم  <طال  <) نقره 4 نقره <طال  <آلومینیم  <) آهن 3

ــک  ــۀی ــم   کیس ــا حج ــودرو ب ــواي خ ــیم  Vه ــدت ن ــر در م ــنش      لیت ــابق واک ــروژن مط ــاز نیت ــل از گ ــور کام ــه ط ــه ب -218 ثانی

NaN (s) Na(s) N (g)3 22 2 mol.sاولیه برابر  تجزیۀ مادةشود. اگر سرعت  پر می 3 و چگالی گاز در شـرایط محیطـی    13

g.Lبرابر  N)هوا چند لیتر است؟  کیسۀباشد، حجم  11 g .mol )114  
1 (36 2 (63 3 (70 4 (92 

-219 است؟  نادرستکدام عبارت 
 دهند. پوشاك را الیاف طبیعی تشکیل میعمدة اند ولی همچنان بخش  ) امروزه الیاف ساختگی جایگزین الیاف طبیعی شده1
 .اند نفت شناسایی و تولید شدهپایۀ ) الیاف ساختگی انواع گوناگونی داشته و بر 2
 شود.  استفاده می …استر و نایلون و هاي پتروشیمیایی براي تولید الیاف ساختگی مانند پلی ) از فراورده3
 گذشته میزان مصرف الیاف ساختگی با شیب بسیار زیادي نسبت به الیاف طبیعی افزایش یافته است. دهۀ ) در 4

-220 است؟  نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام
اسـتري پوسـیده    هـاي پلـی   ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوامل محیطی لباس1

 شوند.  می
 آیند.  آنها هستند، به دست میسازندة الکل که مونومرهاي  اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
 شود. و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده میاسترها بسیار کند بوده  ) واکنش آبکافت پلی3
 شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند.  هاي سیرشده در طبیعت تجزیه نمی ) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن4

-221 هاي داده شده در بررسی ترکیب بنزوییک اسید درست است؟  یک از عبارت کدام
H)حضور کاتالیزگر ) با افزودن متانول به آن در 1 SO )2 Cتبدیل به ترکیب  4 H O8 8  شود.  می 2
 تبدیل به بنزن خواهد شد.   مول گاز هیدروژن به آن، 3) با افزودن 2
 کند. هاي منجر به فساد مواد غذایی را متوقف می ) حضور آن در کنار مواد غذایی، واکنش3
 هاي کربن است.  پیوند دوگانه میان اتم 4وماتیک است که داراي ) یک اسید آلی آر4

C H OH K2 5 250C H OH C2 5 10
BA

g400g400

آهن <آلومینیم <طال  <) نقره4نقره <طال  <آلومینیم  <) آهن3
ــۀــک ــم  کیس ــا حج ــودرو ب ــواي خ ــیم Vه ــدت ن ــر در م ــابق والیت ــروژن مط ــاز نیت ــل از گ ــور کام ــه ط ــه ب ثانی

NaN (s) Na(s) N (g)3 2(s) Na(s) N(s) Na(s) N2NaN (s) Na(s)Na(s) Na(s)Na(s) اولیه برابر تجزیۀ مادةشود. اگر سرعت  پر میmol.s و چگالی گاز در شـرایط مح13

g.Lرابر  N)هوا چند لیتر است؟ کیسۀباشد، حجم  11 g .mol )1

1 (362 (633 (704 (92
است؟ نادرستکدام عبارت 

پوشاك را الیاف طبیعی تشکیل میعمدة اند ولی همچنان بخش ) امروزه الیاف ساختگی جایگزین الیاف طبیعی شده1
.اند نفت شناسایی و تولید شدهپایۀ ) الیاف ساختگی انواع گوناگونی داشته و بر 2
شود.  استفاده می …استر و نایلون و هاي پتروشیمیایی براي تولید الیاف ساختگی مانند پلی ) از فراورده3
گذشته میزان مصرف الیاف ساختگی با شیب بسیار زیادي نسبت به الیاف طبیعی افزایش یافته است. دهۀ ) در4

است؟ نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام
اسـتري پو هـاي پلـی  ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوامل محیطی لباس1

شوند.  می
آیند. آنها هستند، به دست میسازندةالکل که مونومرهاي اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
شود. و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده میاسترها بسیار کند بوده ) واکنش آبکافت پلی3
شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند. هاي سیرشده در طبیعت تجزیه نمی) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن4

هاي داده شده در بررسی ترکیب بنزوییک اسید درست است؟ یک از عبارتکدام
H)حضور کاتالیزگر ) با افزودن متانول به آن در 1 SO )2 4SOSO تبدیل به ترکیبC H O8 8 2H OHشود. می
افزودن2 با آن،3) به هیدروژن گاز شد.مول خواهد بنزن به تبدیل
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-222 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت
 شود. می pHزیست سبب تغییر  هاي صنعتی به محیط الف) ورود فاضالب

 افزایند. خاك به آن آهک می pHب) براي کاهش 
ي محلول مستقل از غلظت آنهاست.هاي آرنیوس میزان رسانایی الکتریکی اسیدهاج) بر طبق پژوهش

pHهایی با  د) اغلب داروها ترکیب  هستند تا به بدن آسیبی نرسانند. 7
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-223 .........»اسیدهاي کربوکسیلیک، اسیدهایی ......... بوده و در محلول آنها در شرایط معین مولکول اسید یونیده نشده «
 ) قوي ـ با غلظت زیاد وجود دارد2  شود ) ضعیف ـ یافت نمی1
 شود ) قوي ـ یافت نمی4 ) ضعیف ـ با غلظت ثابت حضور دارد3

-224 یون در محلول وجود دارد. درصد یونش این اسید را کدام است؟ 46مولکول حل شده،  500در محلول استیک اسید در دماي اتاق به ازاي هر 
1 (/0046 2 (/0023 3 (/4 6 4 (/2 3 

-225 در شکل زیر دو محلول الکترولیت با غلظت برابر نشان داده شده است. با توجه به آن کدام گزینه درست است؟
 بیشتري است. pH) محلول (الف)، داراي 1
 ) مدل آرنیوس توجیهی براي این پدیده ندارد.2
 ل (الف) است.قدرت بیشتر اسید در محلو دهندة نشان) 3
 ) به دلیل غلظت برابر میزان رسانایی الکتریکی دو محلول یکسان است.4

 

-226 است؟ نادرستکدام گزینه 
 شود. قوي است و در طبیعت به شکل یون سدیم یافت می کاهندة) فلز سدیم یک 1
 توان از برقکافت سدیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی تهیه کرد. ) فلز سدیم را می2
 هاي قوي هستند و باید آنها را از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. فلزهاي فعال کاهنده )3
0/، با داد و ستد STPدر شرایط  NaCl(l)) حجم گاز کلر تولید شده از برقکافت 4 2/مول الکترون برابر  4  لیتر است. 24

-227 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت
 به سري الکتروشیمیایی معروف است. eبندي فلزها به ترتیب تمایل آنها براي از دست دادن  الف) رتبه

 قابل محاسبه است.» E0سلولE0آندE0کاتد« رابطۀب) یک سلول گالوانی معین، ولتاژ مشخصی دارد که از 
 شود. به چشم بخورد یک واکنش اکسایش ـ کاهش نامیده می eهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

و غلظت یـک مـوالر    atm1و فشار  سلسیوسدرجۀ صفر  سلول در شرایط استاندارد محیط یعنی دمايد) پتانسیل استاندارد هر نیم
 شود. گیري می محلول الکترولیت اندازه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-228 است؟ نادرستهاي مقابل کدام گزینه  با توجه به واکنش

N (g) O (g) NO(g)2 2  (الف 2
Cl (g) KI(aq) I (s) KCl(aq)2 22  (ب 2
N (g) H (g) NH (g)2 2 33  (ج 2

 ) نیتروژن در واکنش (الف) نقش کاهنده و در واکنش (ج) نقش اکسنده را دارد.1
 دهد که قدرت اکسندگی کلر از ید بیشتر است. ) واکنش (ب) نشان می2
 یابد. هاي نیتروژن، افزایش می ) واکنش (الف)، یک واکنش اکسایش ـ کاهش است که در آن، عدد اکسایش اتم3
هاي هیدروژن در واکنش  هاي نیتروژن در واکنش (الف)، با مجموع تغییر عدد اکسایش اتم مجموع تغییر عدد اکسایش اتم) 4

 (ج) برابر است.

)ب()فلا(

بیشتري است.pH) محلول (الف)، داراي 1
) مدل آرنیوس توجیهی براي این پدیده ندارد.2
ل (الف) است.قدرت بیشتر اسید در محلودهندة نشان) 3
) به دلیل غلظت برابر میزان رسانایی الکتریکی دو محلول یکسان است.4

است؟نادرستکدام گزینه 
شود. قوي است و در طبیعت به شکل یون سدیم یافت میکاهندة) فلز سدیم یک 1
توان از برقکافت سدیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی تهیه کرد.) فلز سدیم را می2
هاي قوي هستند و باید آنها را از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد.فلزهاي فعال کاهنده )3
0/، با داد و ستد STPدر شرایط  NaCl(l)) حجم گاز کلر تولید شده از برقکافت 4 2/مول الکترون برابر /4 لیتر/24

است؟نادرستهاي زیر چه تعداد از عبارت
به سري الکتروشیمیایی معروف است.eبندي فلزها به ترتیب تمایل آنها براي از دست دادن لف) رتبه

قابل محاسبه است.»E0سلولE0آندE0کاتد« رابطۀب) یک سلول گالوانی معین، ولتاژ مشخصی دارد که از 
شود. به چشم بخورد یک واکنش اکسایش ـ کاهش نامیده میeهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

و غلظت یـکatm1و فشار سلسیوسدرجۀ صفر سلول در شرایط استاندارد محیط یعنی دمايد) پتانسیل استاندارد هر نیم
شود. گیري می محلول الکترولیت اندازه

1 (12 (23 (34 (4
است؟نادرستهاي مقابل کدام گزینه ا توجه به واکنش

N (g) O (g) NO(g)2 2(g) O(g) O
(g) KI(aq) I (s) KCl(aq)2 2(g) KI(aq) I(g) KI(aq) IKI(aq) I (s) KKI(aq) I (s KKI(aq) I
(g) H (g) NH (g)2(g) H 3H (g)H

) نیتروژن در واکنش (الف) نقش کاهنده و در واکنش (ج) نقش اکسنده را دارد.1

)ب()فلا(
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20صفحه  شیمی

 
  ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

ـ هیدروژن «هرگاه در سلول گالوانی  1/میزان کاهش جرم آند برابر » روي  ـار    H2از هاي مبادله شده و حجم گ گرم باشد، شمار الکترون 3 تولید شـده در فش 229-
atm1  و دمايC0 لیتر کدام است؟  برحسب میلی(Zn g.mol )165/(E (Zn (aq) / Zn(s) V)2 0  )NA(عدد آووگادرو =  76

1 (/ AN004 ،448 2 (/ AN002 ،224 3 (/ AN004 ،224 4 (/ AN002 ،448 
A(g)/واکنش فرضی  B(g) C(g) ,K mol.L 12 2 0 135B(g)  لیتر با مقدار مشخصـی از ترکیـب    2اي به حجم  بستهسامانۀ درA 230-

شـود،   هاي رفت و برگشت یکسـان مـی   اي که سرعت واکنش لحظهدرصد باشد، در  60شود. اگر بازده درصدي واکنش برابر  شروع می
 برابر کدام گزینه است؟ Bو  Aاختالف غلظت 

1 (/004 2 (/002 3 (/003 4 (/001 
-231 چند مورد از موارد زیر درست است؟

 ها براي اتم ذرات بارداري به نام الکترون پیشنهاد دادند.اندالف) فیزیک
 شوند. پرتوي کاتدي هم در میدان الکتریکی و هم در میدان مغناطیسی منحرف میلولۀ ب) پرتوهاي کاتدي در دستگاه 

 پ) پرتوهاي کاتدي و بتا از نظر جنس و انرژي مشابه یکدیگر هستند.
 زیر اتمی را کشف کند.ذرة ، توانست سرانجام دومین Xرتوي ت) موزلی با کار کردن روي دستگاه پ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-232 ظرفیت، براي کدام دو عنصر با یکدیگر اختالف بیشتري دارد؟الیۀ ها در  مجموع چهار عدد کوانتومی الکترون

a (Se34                                    b (Cr24                                   c (Cu29                                   d (P15 
1 (a , b 2 (b , c 3 (a , d 4 (b , d 

Nتعادل  O (g) NO (g)2 4 اي مجهز به یک پیستون روان در دماي ثابت برقرار است. اگر در دماي ثابت، پیستون  داخل استوانه 22 233-
 درست هستند. ها  بقیۀ گزینه......... گزینۀ  به جزرا پایین بیاوریم تا فشار گازها دوبرابر شود، در ارتباط با این تغییر 

 ابد.ی ها کاهش می شود و تعداد کل مول جا می ) تعادل جابه1
 هاي رفت و برگشت با تعادل اولیه برابر است.  شود و در تعادل جدید، سرعت واکنش جا می ) تعادل جابه2
 ماند. ) ثابت تعادل در این تغییر ثابت می3
 ) براي ثابت ماندن دما باید مقداري گرما از محیط تعادل گرفته شود.4

اي قرمز رنـگ   ساعت، الیه 2دهیم، اگر با گذشت  ) سولفات قرار میIIنگ مس (لیتر محلول آبی ر میلی 200اي از جنس روي را در  تیغه 234-
3/به جرم تقریبی  گرم بر روي تیغه قرار گیرد، سرعت متوسط کاهش رنگ آبی محلول اولیه، تقریبا چند مول بـر لیتـر بـر دقیقـه      2

Cu)باشد.)  % می80باشد؟ (بازده واکنش  می ,Zn : g.mol )164 65 

1 (32 10 2 (/
32 6 10 3 (/

33 2 10 4 (/
33 6 10 

aرو که مربوط به واکنش گازي فرضی  با توجه به نمودار روبه b2 بـازة  در  bمادة در ظرف دو لیتري است، سرعت متوسط تولید  3 235-
 باشد؟ واکنش می تا پایان 5ثانیۀ زمانی بازة در  aمادة ثانیه چند برابر سرعت متوسط مصرف  5تا  0زمانی 

1 (1 

2 (4
9 

3 (9
4 

4 (1
2 

لوم

5

5 10 s

زیر اتمی را کشف کند.ذرة ، توانست سرانجام دومین Xپپرتوي ت) موزلی با کار کردن روي دستگاه پ
1 (12 (23 (34 (4

ظرفیت، براي کدام دو عنصر با یکدیگر اختالف بیشتري دارد؟الیۀ ها در مجموع چهار عدد کوانتومی الکترون
a (Se34                                   b (Cr24                                   c (Cu29                                   d (P15
1 (a , b2 (b , c3 (a , d4 (b , d

Nعادل  O (g) NO (g)2 4OO NO اي مجهز به یک پیستون روان در دماي ثابت برقرار است. اگر در دماي ثابت، پداخل استوانه 2)
درست هستند. ها بقیۀ گزینه.........گزینۀ به جزرا پایین بیاوریم تا فشار گازها دوبرابر شود، در ارتباط با این تغییر 

ابد.ی ها کاهش می شود و تعداد کل مول جا می ) تعادل جابه1
هاي رفت و برگشت با تعادل اولیه برابر است. شود و در تعادل جدید، سرعت واکنش جا می ) تعادل جابه2
ماند. ) ثابت تعادل در این تغییر ثابت می3
) براي ثابت ماندن دما باید مقداري گرما از محیط تعادل گرفته شود.4

اي قرمزساعت، الیه2دهیم، اگر با گذشت ) سولفات قرار میIIنگ مس (لیتر محلول آبی رمیلی200اي از جنس روي را در یغه
3/ه جرم تقریبی  گرم بر روي تیغه قرار گیرد، سرعت متوسط کاهش رنگ آبی محلول اولیه، تقریبا چند مول بـر لیتـر بـر/2

Cu)باشد.)  % می80باشد؟ (بازده واکنش می ,Zn : g.mol )1,Zn,Zn

1 (32 102 (/
32 6 10/3 (/

33 2 10/4 (/
33 6 10/

aرو که مربوط به واکنش گازي فرضی ا توجه به نمودار روبه b2 3a مادةدر ظرف دو لیتري است، سرعت متوسط تولیدbد
باشد؟واکنش میتا پایان5ثانیۀ زمانی بازة درaمادة ثانیه چند برابر سرعت متوسط مصرف 5تا 0زمانی 

1 (1

2 (4
9

3 (9
4

لوم

5

s
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 10دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 1گزینه .1

دهـد   خلق صدق: جانشین راستین/ مکاري: کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می
 اندام کند./ تکیده: الغر و باریک یا کرایه می

صحیح است.3گزینه .2
 آسودگی : فروغ: آسایش و آرامش، 1گزینۀ در 
 ها است) ها و پیروزي : مفتاح: کلید (فتوح به معناي گشایش2گزینۀ در 

 مخذول: خوار و زبون گردیده
 : کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه4گزینۀ در 

 صحیح است. 3گزینه .3
 واژة هرا: غوغاکید: حیله / معادل واژة معادل /  آهنگ: قصدواژة معادل 

 صحیح است. 1گزینه .4
 )23) و مألوف (صفحه 155منسوب (صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .5
ـان  «امالي درست کلمه است. در امالي کلماتی چون » روندگان« بندگان، دیوانگ

ـا   » ه بیان حرکت«باید توجه داشت که )» 30(صفحه  » ان«هنگام جمع بسـتن ب
 نباید نوشته شود.

ت    23، خان صفحه 32برخاست صفحه ، 32فراغ صفحه « از نظـر امالیـی اهمیـ ،
 »دارند.

 صحیح است. 1گزینه .6
 قرن پنجم است.  سرایندة ناصرخسرو 

 )16و  27، 47هاي  (فارسی دهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .7

آمیزي/ رنگ خواب گرفتن:  سخن تلخ مثل شراب است: تشبیه/ حدیث تلخ: حس
 بیت تلمیح و تناقض و تشخیص ندارد. »/ر«، »ب«آرایی صامت  کنایه/ واج

 صحیح است. 4گزینه .8
 »خویش (خود)، خویش: خویشاوندان«د) جناس 

 »شوند کشی؛ اما بیشتر می می«ج) پارادوکس در مصراع دوم 
 »جواب تلخ«آمیزي  الف) حس

 »وار  بنده«ب) تشبیه: 
 صحیح است. 4گزینه .9

ـانی کـه   «به معنی » چو«حرف  4 گزینۀدر بیت  اسـت و از ادات  » وقتی کـه، زم
 گردد. تشبیه محسوب نمی

ـام   ـاهد  1 گزینـۀ ایه ـ زیبــارو  1: ش ـاس    2ـ ـ گـواه / جن ــان و آن: «2 گزینـۀ ـ  » ج
 ».ماند سنگدل: دلی که در سختی به سنگ می« 3 گزینۀتشبیه 

 صحیح است.   3گزینه .10
دارد. » تناقض«یک در مصراع دوم گزینۀ هاي درس یازدهم است:  بیت

 مجاز از وجود » توسن«دو: گزینۀ 
نداشتن وطن  چهار: کنایه از مجبورکردن به دوستگزینۀ 
 تشبیه  » گل صبر«مجاز از وطن، » خاك«سه: گزینۀ 

 کنایه از صبورم» پرورد دامن من گل صبر می«                
 صحیح است. 2گزینه .11

ط وابسته ساز (که، تا، چون (= وقتی که)، اگـر و ... ) را  هرگاه در عبارتی حروف رب
اي وابسته وجود دارد اما باید دقـت کنیـد    دیدیم در آن عبارت یا بیت حتماً جمله

ـار رود حـرف      فاصلۀ اگر در معناي نشان دادن » تا«که حرف  ـان بک ـا مک ـان ی زم
در معناي » تا«اضافۀ با حرف  2اضافه است نه حرف ربط دقیقاً شروع بیت گزینه 

) کـو =  1هاي دیگر:  زمانی به کار رفته که دقت شما را محک زند. در گزینهفاصلۀ 
شـویم کـه    هم از روي مفهوم متوجـه مـی   4گزینۀ ) که چیست؟ / و در 3که او / 

ـا   اضافۀ شود و حرف  معناي مصرع اول با یک بیت کامل نمی (که) بعد از هـر کج
شویم جمله کامل نیست  معنایی متوجه میرابطۀ حذف شده است، ولی از طریق 

صفحۀ هر کجا (که) کلک تو (= قلم تو) بر «دیگري وابسته شده است. جملۀ و به 
ـا یـک فعـل     خُب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پس می» کاغذ روان شد بینیم جمله ب

 وابسته است.جملۀ معنایش کامل نشده، پس 
 صحیح است. 1گزینه .12

 : شد (فعل اسنادي، رفت)3گزینۀ           رفتن، دیدن) : تماشا (با هم راه2گزینۀ 
 )33: سوگند (گوگرد، قسم) (صفحه 4گزینۀ 

 صحیح است. 4گزینه .13
 مسند  4گزینه            قید  3و  2و  1هاي  در عبارت سؤال و سه گزینه

صحیح است. 4گزینه .14
اي است که یـک   کار نرفته است. آهن هسته اي به وابسته وابستۀاصال  4گزینۀ در 

 الیه گرفته است.   مضاف وابستۀصفت و یک  وابستۀ
 ها: بررسی سایر گزینه

 الیه الیه مضاف : مضافت) انتظار جمال1َ 
 الیه   : صفت مضافسرخ دیدةالیه / آب  الیه مضاف : مضافمن دیدة) آب 2
 الیه مضاف الیه را: مضاف من) بساط عمر 3

 صحیح است. 1گزینه .15
ـافه بـه   مفعول است و در دیگر گزینهنشانۀ  1 گزینۀدر  ـار   ها در معنی حرف اض ک

 رفته است.  
 صحیح است. 2گزینه .16

ـار گلـه مـی    2 گزینۀدر  ـاه منفـی بـه آن دارد؛ ولـی در       شاعر از زلف ی کنـد و نگ
ـاعر بـه     هاي دیگر زلف یار را پناهگاه عاشق می گزینه ـاه ش داند. به عبارت دیگر نگ

 زلف مثبت است.
 )50صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .17
ـا   شاعر در این گزینه نیازمندي خود را به معشوق غیرقابل وصـف مـی   در  دانـد؛ ام

 گوید. هاي دیگر از ناتوانی خود در وصف یار سخن می گزینه
 )62صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .18
و » دهد، مشیت و خواست خداسـت  آنچه رخ می«معتقدند:  4و  3، 1هاي  گزینه

ـان کـه بـی    ) اشاره می2گزینه ( ـا را   ارزش کند به روي آوردن خوشبختی به انس ه
 کند. ارزشمند می

 )76 صفحۀ(پایه دهم، 
 صحیح است.1گزینه .19

ـا   مفهوم عبارت مورد سؤال در مورد جاودانه بودن شهیدان بعد از مرگ است که ب
 خوانی دارد. هاي (الف، پ و ت) هم گزینه

ـان رزمنـده از    ب) این بیت به هول مرگ از جوانان اشاره دارد. به جاي اینکه جوان
 .ترسد مرگ بترسند، مرگ از ایشان می

 طلبی رزمندگان دفاع مقدس است. این بیت در مورد شهادت ث)
 )76 صفحۀ، 10(پایه دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .20
».کند خدا به خاطر گناهان، روزي ما را قطع نمی«عبارت معتقد است: 

 ها: بررسی گزینه
 ) هم معنا با همان عبارت است.1
 شود. می ) معتقد است گناه و نافرمانی موجب کم شدن روزي2
 ) خدا روزي رسان همه است.3
 ) خدا روزي رسان من است.4

 )12 ، صفحۀ(پایه دوازدهم
 صحیح است.   2گزینه .21

وجود  2 گزینۀمفهوم کنایی سؤال، از بد به بدتر پناه آوردن است که فقط در بیت 
 دارد.

 )68 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .22

ـایر   از جان بـه معشـوق عشـق مـی     عاشق با تمام وجود و 3 گزینۀدر  ورزد. در س
 خرد. ها عاشق غم عشق را به بهاي جان می گزینه

 )2(فارسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .23

ـاره     گزینۀدر این گزینه به مفهوم ناپایداري که در سه  دیگر آمده اسـت، اصـالً اش
عنایت و توجه او قـرار گیـرد،    سایۀهرکس در «گوید:  می 4 گزینۀنشده است. در 

 »بیند. آسیب نمی
 )68و  62هاي  صفحه، 8  (فارسی دوازدهم، درس

صحیح است. 2گزینه .24
ـان   اندازةدر بیت صورت سؤال تکیه بر این نکته است که درون انسان به  یک جه

 گوید هیچ خیري در وجود انسان نیست. می 2 گزینۀعظمت وجود دارد؛ اما بیت 

صحیح است.3نه 
ـان  «امالي درست کلمه است. در امالي کلماتی چون »دگان ««بندگان، دیوانگ
ـا   »ه بیان حرکت«باید توجه داشت که 33)»30حه  » ««ان« هنگام جمع بسـتن ب

نوشته شود.
ت    3323، خان صفحه 32برخاست صفحه 32،33غ صفحه از نظـر امالیـی اهمیـ ،

.«
صحیح است.1نه 

قرن پنجم است.   سرایندة خسرو
)16و 27، 47هاي  (فارسی دهم، صفحه

صحیح است.1نه 
آمیزي/ رنگ خواب گرفتن: ن تلخ مثل شراب است: تشبیه/ حدیث تلخ: حس

بیت تلمیح و تناقض و تشخیص ندارد.»/ر«»»،»ب«آرایی صامت  / واج
صحیح است.4نه 

»««خویش (خود)، خویش: خویشاوندان«ناس 
دوم »شوند کشی؛ اما بیشتر می««می«رادوکس در مصراع

»جواب تلخ«آمیزي حس
»وار  ««بنده«شبیه: 

صحیح است.4نه 
ـانی کـه   «به معنی » ««چو«حرف  4 گزینۀت اسـت و از ادات     »««وقتی کـه، زم

گردد. ه محسوب نمی
ـاهد  1   گزینـۀ م   ــارو  1: ش ـ زیب ـاس    2ـ ـ گـواه / جن ــان و آن: «2     گزینـۀ 2ـ » ««ج
».ماند««سنگدل: دلی که در سختی به سنگ می« 3 گزینۀه

صحیح است.  3نه 
دارد. »تناقض«یک در مصراع دوم گزینۀ هاي درس یازدهم است: 

مجاز از وجود » توسن«دو: ۀ 
نداشتن وطن  چهار: کنایه از مجبورکردن به دوستۀ 
تشبیه  »گل صبر«مجاز از وطن، »خاك«سه: ۀ 

کنایه از صبورم»پرورد««دامن من گل صبر می«         
ا2

(فارسی دهم،
صحیح است.3گزینه .17

د شاعر در این گزینه نیازمندي خود را به معشوق غیرقابل وصـف مـی
گوید. هاي دیگر از ناتوانی خود در وصف یار سخن میگزینه

(فارسی دهم،
صحیح است.2گزینه .18

 دهد، مشیت و خواست خ آنچه رخ می«معتقدند:  4و  1،3هاي  گزینه
ـان کـه بـی) اشاره می2گزینه ( کند به روي آوردن خوشبختی به انس

کند. ارزشمند می
(پایه دهم،

صحیح است.1گزینه .19
مفهوم عبارت مورد سؤال در مورد جاودانه بودن شهیدان بعد از مرگ

خوانی دارد. هاي (الف، پ و ت) همگزینه
ـان اشاره دارد. به جاي اینکه جوان مرگ از جوانان ب) این بیت به هول

.ترسد مرگ بترسند، مرگ از ایشان می
طلبی رزمندگان دفاع مقدس است.این بیت در مورد شهادتث)

،10(پایه دوازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه .20

»کند ««خدا به خاطر گناهان، روزي ما را قطع نمی«عبارت معتقد است: 
ها:بررسی گزینه

عبارت است.1 ) هم معنا با همان
شود. می) معتقد است گناه و نافرمانی موجب کم شدن روزي2
33) خدا روزي رسان همه است.3
) خدا روزي رسان من است.4

،(پایه دوازدهم
صحیح است.  2گزینه .21

بیت در فقط استکه آوردن پناه بدتر به بد از سؤال، کنای گزمفهوم
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 است.صحیح  4گزینه .25
سپاري عاشق اشاره کرده است که عاشـق در راه رسـیدن    به جان: 4مفهوم گزینۀ 

 گذرد. به معشوق از جان هم می
اشاره شـده اسـت. یعنـی در    » ترك خود«و » ترك نفس«ها به  اما در سایر گزینه

 راه رسیدن به معشوق از نفس خویش باید بگذري.
 

 عربیزبان 
 صحیح است.   4گزینه .26

) به درستی ترجمـه  4(گزینۀ یک فعل ماضی و مجهول است که فقط در » قُرِئَ«
 شده است. (قُرِئَ: خوانده شد)  

 صحیح است. 1گزینه .27
ـارع ترجمـه     عودت: عادت بدهی (با توجه به اینکه فعل شرط است به صـورت مض

ـا توجـه بـه جـواب شـرط          می شود.)/ لسانک: زبانت/ عرفـت: شـناخته شـدي (ب
ـا/      » شوي می شناخته« ـان مـردم/ رب: چـه بس ـاس: در می صحیح است)/ بین الن

 انسانٍ: انسانی/ یخاف: بترسند
 )39و  38هاي  صفحه(عربی یازدهم، 

 صحیح است.   3گزینه .28
ـانی را کـه /      شود (فعل مجهول) / بیـوت: خانـه   تُخَرَّب: ویران می ـاي / مـنْ: کس ه

ـارت مـی   ـاربون:    کننـد، نمـی   کننـد / یرْفَضـونَ: رد مـی    ینهبون: غ پذیرنـد / الیح
 جنگند / الظلم: ظلم و ستم   نمی

 صحیح است.   1گزینه .29
 معناي کلمات:

از اعداد ترتیبی است (رد  ←صفحه بیست و نهم » : الصفحۀ التاسعۀ و العشرین«
ـاي  آن زن معروف (رد گزینـه » : تلک المرأة المشهورة« –) 2گزینه مـرّة   -)4و3ه

ـاي  انیۀ هم از اعداد ترتیبـی اسـت (رد گزینـه   ث ←ثانیۀ : بار دوم  ـا  « –) 4و3ه م
 )3و2هاي چه زیباست (رد گزینه»: اجمل

 )2(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .30

ـ + اسم: بر مالکیت داللت می« 4و2هاي  ، لی صدیقٌ: دوستی دارم (رد گزینه»کند ل (
ـ لکشف: براي کشف، کشف کردن (رد گزینـه    ـ یحاوِل: تالش می ـ اسـرار   4کند   (

ـ عمله القبیح: کار زشت   4الناس: رازهاي مردم (رد گزینه  ـ ال أحب: دوست ندارم   (
ـ در ض4و1هاي  او (رد گزینه  زائد است.» این«کلمۀ  4و  2، 1هاي  من در گزینه) 

 صحیح است. 3گزینه .31
 است)» آورد«به معناي » جاء ـب(«آمد 

 )44صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .32

 ها: اشتباهات گزینه
ـام  «) جمعیت زیاد (معادل مناسبی بـراي  2 ـ بـه   » کثـرة االزدح دسـت   نیسـت) 

 کنند) بیاورند. (أن یستلموا: لمس
» محب«زیرا » کان محباً«به این معناست نه » کان یحب(«داشت  ) دوست می3

 فعل نیست.) این محبت (حبه: محبت خود)
ـابراین نبایـد    » اجتهاداً(«) قطعاً 4 مفعول مطلق نوعی است؛ چون صـفت دارد، بن
 صورت تأکیدي ترجمه شود.) به

 )55صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 
 ست.  صحیح ا 2گزینه .33

عبارت سؤال بـه  » شوند. شان شناخته می مجرمان با چهره«عبارت سؤال: ترجمۀ 
ها  گزینههمۀ کند. به این مفهوم در  مفهوم پیدا بودن باطن از ظاهر افراد اشاره می

 اشاره شده است.   2گزینۀ به جز 
 :  3و  1هاي  گزینهترجمۀ 
 : ظاهر (انسان)، نشانگر باطن (انسان) است.  1گزینۀ 
 اي) از خبر هست.   : در صورت او، شاهدي (نشانه3گزینۀ 

 صحیح است. 4گزینه .34
ـاه     هاي زندگی در تمام: فی جمیع/ سختی ی/ پن ـارم: ربـ ام: مصائب حیاتی/ پروردگ

 خواهم برد: ساَلجأ/ تا کمکم کند: حتی یساعدنی
 )18صفحۀ (عربی دوازدهم،

 صحیح است. 3گزینه .35
استفاده شده، پس در عبارت عربـی از  » ... نیستهیچ «چون در عبارت فارسی از 

 شود. ي نفی جنس استفاده می»ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) (لیس: نیست) (الرب: پروردگار) نادرست هستند.1
 ) (الیوجد: وجود ندارد) نادرست است.2
 ) ساختار عبارت فارسی به طور کل به هم خورده است.4

 )8 صفحۀ، 1دوازدهم، درس  عربی(

 صحیح است. 3گزینه .36
ـار   متـرادف بـه  کلمـۀ  خواهد که در آن فقط دو  صورت سؤال از ما عبارتی را می ک

 متضاد!کلمۀ رفته باشد، نه دو 
 مترادف هستند.» المصادر«و » المنابع« 3 گزینۀدر 

 ها: بررسی سایر گزینه
 متضاد هستند.» شود) یتّسع (فراخ می«و » شود) یضیق (تنگ می) «1
 متضاد هستند.» غال (گران شد)«و » شود) (ارزان مییرخص ) «2
 ) در این گزینه نه متضادي وجود دارد، نه مترادفی!4

 )35صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .37

(کجهاد) کجهاد 
 )8صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 

 متنترجمۀ 
شود  شفاف تبدیل میپوستۀ زند به یک تکه از  هنگامی که آب یخ می

بارد مانند پنبـه، سـفید رنـگ     پس براي چه برفی را که از آسمان می
بینیم؟ راز، همان حضور هوا در ذرات بـرف اسـت. یـک ذره بـرف      می

مشـخص بـراي ایجـاد    شـیوة  اي از ذراتی است که بـه   همان مجموعه
که بخار در فضـا یـخ    اند. هنگامی شکل هندسی منظمی تشکیل یافته

شوند و این ذرات در فضا به طرف باال  ذرات، بسیار کوچک میزند  می
تـر و   کننـد و در ایـن هنگـام بـه شـکل سـنگین       و پایین حرکت مـی 

آینـد. گـاهی در    شوند و به طرف زمین فـرود مـی   تري جمع می بزرگ
شود و دلیل آن به حضور  قطب شمال در یک شب به قرمز تبدیل می

 گردد.  شوند، بر می ثیر میبرخی موجوداتی که در آن به سرعت تک
 صحیح است.   2گزینه .38

 شود.   بعد از انجماد بخارها در جو برف تشکیل می
 صحیح است.   1گزینه .39

 هاي برف است.  دلیل رنگ برف (سفید) وجود هوا در ذره
 صحیح است.   3گزینه .40

 بینیم.   ها را در کشورمان همیشه سفید می در فصل زمستان برف
 صحیح است.   1گزینه .41

ـاهی     » برف در قطب شمال همیشه به رنگ قرمز است.« که با توجـه بـه مـتن گ
اینطور است. نه همیشه!

 صحیح است. 2گزینه .42
 ها: اشتباهات در سایر گزینه

 اسم است، نه فعل» أحب«موارد اشتباه است. چون همۀ  )1
 اسم است، نه فعل» أنفع) «4             »)عبد«(مفرده » عابد«) مفرده 3

 صحیح است. 1گزینه .43
 معلوم باب استفعال / مجهول  باب افتعال 

 صحیح است. 3گزینه .44
 موارد نادرست:

 فعل أمر  فعل مضارع
ـاب  » یتوکّـل («له حرفان زائدان  له حرف زائد واحد ل «از ب اسـت و دو  » تفعـ

 الفعل)  و تکرار عین» ت»: «تَوکَّلَ«حرف زائد دارد. در ریشه اصل 
 )68و  63، 59، 58هاي  صفحه، 6  (عربی یازدهم، درس

 صحیح است.   3گزینه .45
خبـر اسـت نـه    » نافعـۀ «شـویم کـه   با توجه به معناي دقیق جمله متوجـه مـی  

 »هاي زیباي سعدي، براي ما سودمند است!خواندن بیت« »:الجمیلۀ«
 صحیح است. 2گزینه .46

ـان اسـم مبالغـه اسـت.     »صـفت داللـت دارد   يادیکه بر ز یاسم«منظور از  ، هم
از  )4( نـه یکـه در گز  دیـ اسـم مبالغـه اسـت. دقّـت کن    » فعال«بر وزن » سجاد«
بوده » زائر«جمع » زوار«که  دیفهم توانیم رودیجمع به کار م يکه برا» هؤالء«

 نه مبالغه.، و اسم فاعل است
 )111 ، صفحۀ8درس (عربی دهم، 

صحیح است.  3نه 
 ب: ویران می
ح

ـانی را کـه /      شود (فعل مجهول) / بیـوت: خانـه ـاي / مـنْ: کس   ه
ـارت مـی ـاربون:       کننـد، نمـی     کننـد / یرْفَضـونَ: رد مـی   ون: غ   پذیرنـد / الیح

جنگند / الظلم: ظلم و ستم  
صحیح است.  1نه 

ي کلمات:
از اعداد ترتیبی است (رد ←صفحه بیست و نهم » :فحۀ التاسعۀ و العشرین

ـاي  آن زن معروف (رد گزینـه » :««تلک المرأة المشهورة« –) 2ه )4و3ه مـرّة   - 
ـاي  ثثانیۀ هم از اعداد ترتیبـی اسـت (رد گزینـه   ث ←: بار دوم  4و3ه ـا  « –)     م

)3و2هاي چه زیباست (رد گزینه»:ل
)2(عربی دهم، درس 

صحیح است.3نه 
»کند  اسم: بر مالکیت داللت می ) 4و2هاي  »»، لی صدیقٌ: دوستی دارم (رد گزینهی

ـ لکشف: براي کشف، کشف کردن (رد گزینـه   وِل: تالش می ـ اسـرار  4کند   (
ـ عمله القبیح: کار زشت   4س: رازهاي مردم (رد گزینه  ـ ال أحب: دوست ندارم   (



ـ در ض4و1هاي  د گزینه 1هاي  من در گزینه)  زائد است.»««این«کلمۀ 4و 2، ضض
صحیح است.3نه 
«به معناي ــ»««جاء ـب(« است)»«آورد 

)44صفحۀ ، س 4(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.1نه 

 ها: هات گزینه
ـام  «جمعیت زیاد (معادل مناسبی بـراي   کثـرة االزدح ـ بـه    »   دسـت   نیسـت) 

کنند) د. (أن یستلموا: لمس
» ««محب«زیرا »کان محباً« به این معناست نه»«کان یحب(«داشت  وست می

نیست.) این محبت (حبه: محبت خود)
اجتهاداً(«طعاً

ن
ـابراین نبایـد    »««   مفعول مطلق نوعی است؛ چون صـفت دارد، بن

ورت تأکیدي ترجمه شود.)
)55صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

ست.  صحیح ا2نه 
ؤالۀ ت ا«ا اختها ش ندشا ه»ش ؤال ت ا

شفاف تبدیپوستۀ زند به یک تکه از هنگامی که آب یخ می
بارد مانند پنبـه، سـپس براي چه برفی را که از آسمان می

بینیم؟ راز، همان حضور هوا در ذرات بـرف اسـت. یـکمی
مشـخص بـرشـیوة  اي از ذراتی است که بـه   همان مجموعه

که بخار در اند. هنگامی شکل هندسی منظمی تشکیل یافته
شوند و این ذرات در فضا بهذرات، بسیار کوچک میزند  می

کننـد و در ایـن هنگـام بـه شـکل سـو پایین حرکت مـی 
آینـد.شوند و به طرف زمین فـرود مـی   تري جمع می بزرگ

شود و دلیل آنقطب شمال در یک شب به قرمز تبدیل می
شوند، بر می ثیر میبرخی موجوداتی که در آن به سرعت تک کک

صحیح است.  2گزینه 38.33
شود.  بعد از انجماد بخارها در جو برف تشکیل می

صحیح است.  1گزینه 39.33
هاي برف است.  دلیل رنگ برف (سفید) وجود هوا در ذره

صحیح است.  3گزینه .40
بینیم.   ها را در کشورمان همیشه سفید میدر فصل زمستان برف

صحیح است.  1گزینه .41
که با توجـه بـه م»««برف در قطب شمال همیشه به رنگ قرمز است.«

اینطور است. نه همیشه!
صحیح است.2گزینه .42

ها:اشتباهات در سایر گزینه
اسم است، نه فعل»أحب«موارد اشتباه است. چون همۀ )1
عبد«(مفرده »««عابد«) مفرده 3 اسم است، نه فع»أنفع) «4             ») 

صحیح است.1گزینه .43
معلوم باب استفعال / مجهول باب افتعال 

صحیحاست.3گزینه.44
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 صحیح است. 3گزینه .47
آید. در این گونه سؤاالت عالوه  شرطیه فعل شرط و جواب شرط می» من«بعد از 

 بر قواعد، به ترجمه هم باید دقت کنیم.  
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

ـاي  » من«ر) و (حرف ج» من«) ترکیب 1 » برخـی از «(موصول) در عربی به معن
تواند شرطیه باشد؛ چون پس از  از لحاظ قواعد هم نمی» من«است. عالوه بر معنا 

ـان   آن فعل شرط و جواب شرط نداریم. برخی از مؤمنان شب و روز از پروردگارش
 کنند. طلب آمرزش می

توانیم بفهمیم  به معنا هم میآید. با توجه  شرطیه غالباً ابتداي جمله می» من) «2
 کسـی اسـت کـه   در این گزینه موصول است، نه شرطی: بهترین مردم » من«که 

 قرآن را بیاموزد و آن را آموزش دهد.
و جـواب شـرط   » علَّـم «ابتداي عبارت آمده و بعـد از آن فعـل شـرط    » من) «3
ـاموزد، مـن را       هر کسیآمده است: » صیر«  بنـدة هرچند یک حـرف بـه مـن بی

 خویش ساخته است.
کار رفته در ایـن گزینـه از    به» من«آید.  گاه اسم نمی شرطیه هیچ» من«) بعد از 4

هاي ریـزانش را بـر    جز خداوند نعمت چه کسی«نوع استفهامی (پرسشی) است. 
 »کند؟ شما نازل می

 )19 صفحۀ، 2(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 4گزینه .48

گزینـۀ  بوده و معناي حال دارد؛ اما در » است« به معناي» کان«ها  در سایر گزینه
 باشد. می» بود«به معناي  4

 )75صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .49

 ها: بررسی سایر گزینه
 استفاده شود.)» إنْ«شرطیه است و باید از جملۀ ) أنْ (1
 باشد.)» إنّ«جدید آمده پس باید جملۀ ) أنّ (در آغاز یک 3
 باشد.)» ألنّ«دارد پس باید » زیرا«(معناي ) إلنّ 4

 )5صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .50

 حال است.» مبتسماً«خواهد و  سؤال از ما حال مفرد (از نوع اسم) را می
 )22و  21، 20هاي  صفحه، 2  (عربی دوازدهم، درس

 

 فرهنگ و معارف اسالمی
صحیح است. 1گزینه .51

 ه در الهی بودن قرآن کریم شک دارند سه پیشنهاد کرده است: خداوند به کسانی ک
 ) تا کتابی مانند آن را بیاورد (یأتو بمثل هذا القرآن)،1
آنها را نشان دهد، این پیشـنهاد را بـه ده سـوره    » عجز و ناتوانی«) و براي اینکه 2

 کاهش داده است،
) و براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره ماننـد  3

 هاي قرآن را هم داده است (قل فاتوا بسورة من مثله).   سوره
 )35و  34هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .52
 ، هرگاه که  دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیداید،  اي کسانی که ایمان آورده

علت
   بخشد. به شما زندگی و حیات میخواند که  شما را به چیزي فرا می

 معلول                                                            
 )2صفحۀ  (دین و زندگی یازدهم،

 صحیح است. 3گزینه .53
در پشت هر ظاهر و وراي هر چیز خدا را ببیند، معرفتی عمیـق و واال   اینکه انسان

است که امکان دارد در نگاه نخست مشکل باشد، اما هدفی قابل دسترسی اسـت،  
به خصوص براي جوانی که پاکی و صفاي قلب دارد. پاکی و صفاي قلب راه درك 

 قابل مشاهده است. 3این معرفت است که در بیت گزینه 
 )7صفحۀ ، 1 درسزندگی دوازدهم، و   (دین

 صحیح است. 4گزینه .54
تقدیرکیفیت و کلیه روابط بین موجودات 

 تقدیرهایش ها و قانون نقشه جهان با همه ویژگی
 )69و  59هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس   

 صحیح است.   2گزینه .55
حرکت در مسیر هدف وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده براي 

توان از آنان  تر اینکه می از همه مهم زیرا ؛اند بسیار ضروري است و به مقصد رسیده
) همـواره  تر به هدف رسید. پیامبر ( روي از آنان سریع کمک گرفت و با دنباله

انـد و   یر زندگی را با موفقیـت پیمـوده  هایی برتر که س از اهل بیت به عنوان انسان
ـا را بـه       پیروي از آنان موجب رستگاري و نجات انسان مـی  ـاد کـرده و م شـود، ی

 الگوگیري از آنان دعوت کرده است.  
 صحیح است. 1گزینه .56

پذیري موجب سهولت توبه در جوانی می شود، بـه خاموشـی گراییـدن و     انعطاف
 شود. میزوال میل به توبه موجب تسویف و تأخیر 

)92و  89هاي  صفحه ،7(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .57

ـان اصـول ثابـت      الزم بود تا در هر دوره ـا هم اي پیامبران جدیدي مبعوث شوند ت
ـا   انسان اندیشۀدین الهی را در خور فهم و  هاي دوران خود بیان کنند و متناسب ب

 درك آنان سخن گویند.
 »انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم«: )پیامبر اکرم(

 )20و  19هاي  (دین و زندگی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .58

و ما محمد الّا رسولُ قَد خَلَت من خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان مات ﴿ آیۀ شریفۀدر 
 یهبقلی عن عم لَ انقَلَبتُم وـاکّرینَ اَو قُت و : «﴾فَلَن یضُرَّ اهللاَ شیئاً و سیجزِي اهللاُ الشّ

محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند. پس اگر او بمیـرد  
گردید؟ و هر کـس   یا کشته شود، آیا شما به گذشته [و آیین پیشین خود] باز می

ـ          ـاند و خداون ـانی نرس د بـه زودي  به گذشـته برگـردد بـه خـدا هـیچ گزنـد و زب
ـاره    » عقبیه«و » اَعقابکم«الفاظ » دهد. سپاسگزاران را پاداش می بـه جاهلیـت اش

ـاره بـه     دارند و اینکه وارد شدن مردم به جاهلیت، ضرري به خدا نمـی  ـاند، اش رس
 کند. نیازي خداوند از مخلوقاتش می بی

 )7(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .59

ـاً هـدفی    قاعدةدات دیگر، از انسان مانند سایر موجو هدفمندي، جدا نیست و قطع
از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است 

 که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
ـارگیري     هزینۀامکانات و  یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده اسـت و بـه ک

 در دادن و اتالف سرمایه (اسراف) است.آنها در کارهاي دیگر، ه
 )15و  14هاي  ، صفحه1(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .60
از جانـب رسـول خـدا     )( والیت و اعالم والیت حضرت علی آیۀ شرایط نزول

ـان     ( ـا امک ـامبر بشـنوند ت )، براي آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پی
 مخفی کردن آن نباشد.  

ـا هـر روز    تطهیر، مـدت آیۀ ) براي آگاه شدن مردم از موضوع پیامبر اکرم ( ه
گذشـت و اهـل خانـه را     (س) می خانۀ فاطمۀصبح، هنگام رفتن به مسجد از در 

 خواند. تطهیر را میآیۀ زد و  صدا می» اهل بیت«
 )71و  70، 65هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .61
یا ایها الذین امنـوا التتخـذوا   ﴿کر شده در صورت سؤال از عبارت شریفه مفهوم ذ

ایـد، دشـمن مـن و دشـمن      که ایمان آورده اي کسانی: «﴾عدوي و عدوکم اولیاء
 شود. استنباط می» خودتان را دوست نگیرید

 )35صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (
 صحیح است.   2گزینه .62

کننـد. بـدکاران در روز    برخی آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می
خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال،  قیامت سوگند دروغ می

ـا بـه اذن خداونـد      خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا و جـوارح آنه
 دهند.   د شهادت میکنند و علیه صاحب خو شروع به سخن گفتن می

 شهادت دست و پاي انسان حاکی از تکلم اشیا و جمادات است.  
 )73صفحۀ ، 6(دین و زندگی دهم،  درس 

 صحیح است. 4گزینه .63
ـان زندگی توحیدي نیز شیوه بینـی توحیـدي    اي از زندگی است که ریشه در جه

ـان   دارد و هر فردي متناسب با اعتقادات خویش مسیر زندگی را انتخاب و بـر  هم
 اساس رفتار خواهد کرد.

 )31و  30هاي  صفحه ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

یچنز ی میر زبنیم زی ن ی ر ر ر
 هاي ریـزانش را بـر    جز خداوند نعمت چه کسی«ستفهامی (پرسشی) است. 

»کند؟نازل می
)19صفحۀ، 2(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
 گزینـۀ   بوده و معناي حال دارد؛ اما در»است« به معناي»«کان«ها سایر گزینه

باشد. می» بود«معناي 
)75صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.2نه 
 ها: ی سایر گزینه

إنْ«شرطیه است و باید ازجملۀنْ (   استفاده شود.)» 
باشد.)»إنّ«جدید آمده پس باید جملۀنّ (در آغاز یک 

باشد.)»ألنّ«دارد پس باید »زیرا«(معناينّ
)5صفحۀ ،1(عربی دوازدهم، درس

صحیح است.1نه 
 حال است.»مبتسماً«خواهد و  ل از ما حال مفرد (از نوع اسم) را می

)22و 21، 20 ه ههاي صفحه، 2  (عربی دوازدهم، درس
ممعممععمممععاععااعارفاسالسسالالسالممیممییمممی

صحیح است.1نه 
ککه در الهی بودن قرآن کریم شک دارند سه پیشنهاد کرده است: ند به کسانی ک

کتابی مانند آن را بیاورد (یأتو بمثل هذا القرآن)،
 آنها را نشان دهد، این پیشـنهاد را بـه ده سـوره    »عجز و ناتوانی«براي اینکه

ش داده است،
 براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره ماننـد  

 هاي قرآن را هم داده است (قل فاتوا بسورة من مثله).  
33)35و 34هههاي صفحه (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.4نه 

و ن ن ر
««انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقو«: )پیامبر اکرم(

هاي(دین و زندگی دوازدهم، صفحه
صحیح است.4گزینه .58

الرُّس﴿آیۀ شریفۀدر هن قَبلن خَلَت مسولُ قَد خَلَت ملّا را دمحو ما م﴿﴿
یهبقلی عن عم لَ انقَلَبتُم وجزِي اهللاُ الشّـاَو قُتیس ضُرَّ اهللاَ شیئاً وفَلَن ی

محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند. پس اگ
گردید؟یا کشته شود، آیا شما به گذشته [و آیین پیشین خود] باز می

ـاند و خداونـ ـانی نرس به گذشـته برگـردد بـه خـدا هـیچ گزنـد و زب
بـه جاهل»««عقبیه«و » اَعقابکم«الفاظ »دهد. سپاسگزاران را پاداش می

ـانددارند و اینکه وارد شدن مردم به جاهلیت، ضرري به خدا نمـی    رس
کند. نیازي خداوند از مخلوقاتش میبی

(دین و زندگی یازده
صحیح است.3گزینه .59

هدفمندي، جدا نیست و قط قاعدةدات دیگر، از انسان مانند سایر موجو
نهادن او در این دنیا، ف از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام

که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده اسـت و بـههزینۀامکانات و 

ههدر دادن و اتالف سرمایه (اسراف) است.آنها در کارهاي دیگر، ه
هههاي، صفحه1(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است.4گزینه .60
از جانـب ر)( والیت و اعالم والیت حضرت علیآیۀ شرایط نزول

ـامبر بشـنوند( )، براي آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پی
مخفی کردن آن نباشد.  

تطهیر، مـدتآیۀ ) براي آگاه شدن مردم از موضوع پیامبر اکرم (
گذشـت و اه(س) میخانۀ فاطمۀصبح، هنگام رفتن به مسجد از در 

خواند.تطهیر را می آیۀ زد و صدا می»««اهل بیت«
65هههاي صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.4گزینه .61
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 صحیح است. 4گزینه .64
کلمه ال الـه اال  «... علت تأکید بر آن عبارت معرفی خویش بود و در حدیث آمده: 

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

 صحیح است. 2گزینه .65
 پیشـه  نیکوکاري که کسانی براي: «﴾زیاده و الحسنی اَحسنُوا للَّذینَ﴿ آیۀ ترجمۀ
 بنـدگان  بـه  خداونـد  بیشتر لطف به.» است تر فرون چیزي و نیک پاداشی کردند،

 .کند می اشاره نیکوکارش
: ﴾ذلَّه تَرهقُهم و بِمثلها سیئَه جزاء السیئات کَسبوا الَّذینَ و﴿ آیۀ در
 و بیننـد  می خود عمل اندازة به بد جزاي کردند، پیشه بدي که آنان«
 چهـرة  بر ذلّت غبار نشستن علت.» نشیند می ذلت غبار آنان چهرة بر

 .است گناهان به آلودگی ذلیل،
  ) 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .66
کنی، نیـک   نشینی که انتخاب می پس دقت کن، هم«... فرماید:  می )پیامبر (

انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجـب  مایۀ باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، 
 »  شود. وحشت تو می

 )86صفحۀ ، 7(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .67

ـار خـود     چنان در گناه و باطل پیش روند (مسـتغرق شـوند)    اگر کسانی کـه از ک
دهـد   خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می

دهنـد. اینکـه ایـن     ها قرار می ور شدن در تاریکی غوطه وسیلۀو آنها این فرصت را 
بنَّ الّـذین   ﴿ آیـۀ ها به خیر آنها تمام شود، پنداري است کـه در   فرصت حسـالی و

آیه افزودن  ادامۀنادرست تلقی شده است. در  ﴾لَهم خَیرٌ لاَنفُسهِمکَفَروا اَنَّما نُملی 
گناهان را به عنوان دلیلی اختیاري بر دچار شدن بـه عـذاب خوارکننـده معرفـی     

 ﴾اَنَّما نُملی لَهم لیزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهینٌ﴿ کند: می
 )70، 69، 76هاي  صفحه، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   1گزینه .68
ـان     اي کسانی که ایمان آورده«آیه ترجمۀ  اید، روزه بر شما مقرر شـده اسـت هم

 »  گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود که تقوا پیشه کنید.
 روزه، تقواست.  فایدة ترین  مهم

 )125و  119هاي  ، صفحه10(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .69

ـام   مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی از جمله دستورات ام
ـاد     ـا ایج ـاط ب زمان و وظیفه پیروي منتظران است و حضور در جبهه حق در ارتب

 آمادگی است.
 )133و  132 هاي صفحه ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .70
دگاه معتقدان به معاد اشاره دارد که بـه  سوره مائده به پیامدهاي دی 69آیۀ شریفۀ 

ـار  انگیزة ترتیب نهراسیدن از مرگ (ال خوف علیهم) و شور و نشاط و  فعالیت و ک
 دارد. (و الهم یحزنون) را بیان می

 )37و  36هاي  ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .71

پذیرش والیت الهی و ، ضرورت 3گزینۀ موضوع سؤال و پیام امام خمینی (ره) در 
 نفی حاکمیت طاغوت است.

 )52تا  49هاي  صفحه، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است.   4گزینه .72

 ضروري است.    واقعهگویی به این سؤال دانستن جزئیات هر  براي پاسخ
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) توسل به سوگند دروغ در تأخر نسبت به دو مورد دیگر است.1
ها و در تقدم نسبت  انسانهمۀ ) حضور در پیشگاه خداوند مربوط به زنده شدن 2

 به تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند است.
 ) حضور در پیشگاه خداوند در تقدم نسبت به سنجش اعمال است.  3

 )73و  72هاي  ،  صفحه6(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .73
ـا یتـذکّر اولـو     قل هل یستوي ا﴿آیۀ شریفۀ  لذین یعلمون و الذین ال یعلمـون انّم

 آموزي است. گرایی و علم بیانگر معیار ششم عقل ﴾االلباب
 )119و  118هاي  صفحه، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .74
ـامی،          شیوة در  ـا اسـتفاده از قـدرت نظ جدیـد اسـتعمار نـو کشـور اسـتعمارگر ب

ـاند و   خود، افراد وابسته به خود را به قـدرت مـی   جاسوسی، تبلیغی و فرهنگی رس
استعمار، پدیدة کند. ظهور ظلم فراگیر و  هاي گوناگون از آنها حمایت می صورت به

 باشد. عدل و قسط میحوزة از آثار منفی تمدن جدید در 
 )10(دین و زندگی دوازدهم، درس  

 صحیح است. 3گزینه .75
تقـواي الهـی و    پایـۀ که بنیاد (کار) خود را بر کس   آیا آن« آیۀ شریفۀبا توجه به  

ـال   لبۀخشنودي خدا نهاده، بهتر است؛ یا کسی که بناي خود را بر  پرتگاهی درح
ـاي  »افتد؟ سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو می ، سفارش الهی است که بن

کار باید بر تقوا و رضایت و خشنودي خدا باشد و آتش دوزخ نصیب کسانی اسـت  
 اند. پرتگاه درحال سقوط بنا کرده لبۀناي کار خود را بر که ب

 زبان انگلیسی
 صحیح است.   2گزینه .76

 اید؟   ترجمه: چه مدت به عنوان مکانیک کار کرده
 سال.   براي حدود نیم

ـال کامـل در قسـمت اول     How longپرسشی کلمۀ با توجه به   نکته: از زمان ح
ـان از       استفاده می  forکلمـۀ  شود و در قسمت دوم با توجـه بـه طـول مـدت زم
 شود.   استفاده می

 صحیح است. 4گزینه .77
 راهنما پیروي کن.   دفترچۀمناسبی داشته باشی، از  نتیجۀخواهی  ترجمه: اگر می

ـابراین   دهندة نشاناي امري داریم که  در طرف اول جمله شرطی نوع اول است، بن
 از حال ساده استفاده کرد. ifباید بعد از 

 )96 ، صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم
 صحیح است. 4گزینه .78

information باشد. به معنی اطالعات، اسم غیر قابل شمارش می 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .79
شناسید  شما شخصی را نمی ماشناختم؛ ا ا خوب میمعنی جمله: فکر کردم پیتر ر

 تا اینکه با آن خانم یا آقا سفر کنید.
شویم، دو جملـه در دو طـرف    طورکه از دو جمله متوجه می نکته: همان

جاي خالی اول داراي تضاد هستند؛ اما بین اینکه آقا یـا خـانم در سـفر    
 ایم. همراه باشد، انتخاب کرده

 )1درس ، (زبان انگلیسی دوازدهم
 صحیح است. 3گزینه .80

ـابراین،      معنی جمله: اگر به یک گیاه سمی دست بزنید، مـریض خواهیـد شـد. بن
 را مالقات کنید. پزشکالزم است یک 

 ) فیزیکدان4) پزشک  3) میزبان   2) دانشمند   1
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم،  

 صحیح است. 3گزینه .81
کنند و کارشان صحبت کردن و کار بـراي   ترجمه: مکانی که در آنجا مردم کار می

 .سفارتخانهشود  شان در کشور دیگري است نامیده می دولت
 صحیح است. 1گزینه .82

شان را  فرهنگکنیم تا اینکه پسرها زبان و  ترجمه: ما در منزل فارسی صحبت می
 از دست ندهند.

 صحیح است. 4گزینه .83
ـانو زد کـه همـه غـرق تحسـین       (به طور کم عالیمعنی جمله: او چنان  نظیر) پی

 شدند.  
 ) عموماً به طور کلی3) به طور فیزیکی    2) به طور معمول    1

 صحیح است. 4گزینه .84
ـان    ، شما درست میبه لحاظ اخالقی«ترجمه:  گویید، اما به لحاظ عملی مـن گم

 »شدنی باشد.دهید  کنم که آنچه شما پیشنهاد می نمی
 ) اخالقا4ً) به ویژه    3) منحصراً    2) سابقاً    1

صحیح است.  3نه 
کنی، نیـک  نشینی که انتخاب میپس دقت کن، هم«...فرماید: می)ر (

انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجـب    مایۀ؛ زیرا اگر او نیک باشد، 
»  شود.شت تو می

) 86صفحۀ، 7(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.1نه 

ـار خـود     چنان در گناه و باطل پیش روند (مسـتغرق شـوند)   کسانی کـه از ک
دهـد   ند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می

دهنـد. اینکـه ایـن     ها قرار می ور شدن در تاریکیغوطه وسیلۀ این فرصت را 
بنَّ الّـذین   ﴿  آیـۀ  ها به خیر آنها تمام شود، پنداري است کـه در  ت حسـالی و﴿﴿

آیه افزودن ادامۀ نادرست تلقی شده است. در  ﴾لَهم خَیرٌ لاَنفُسهِم اَنَّما نُملی 
ن را به عنوان دلیلی اختیاري بر دچار شدن بـه عـذاب خوارکننـده معرفـی     

﴾﴿﴿اَنَّما نُملی لَهم لیزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهینٌ﴿ ند:
)76،69،6670هاي  صفحه6،66(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.  1نه 
ـان    ««اي کسانی که ایمان آورده«آیه مۀ  اید، روزه بر شما مقرر شـده اسـت هم

»  که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود که تقوا پیشه کنید.
روزه، تقواست.  فایدةرین 

)125و 119 ه ههاي ، صفحه10(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.4نه 

ـام   عه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی از جمله دستورات ام
ـاد     ـا ایج ـاط ب  و وظیفه پیروي منتظران است و حضور در جبهه حق در ارتب

گی است.
) 133  و 132 هاي صفحه ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیحاست.3نه 
ییدگاه معتقدان به معاد اشاره دارد که بـه  سوره مائده به پیامدهاي دی69شریفۀ 

ی رو وزخ ش ر ن ب و هیو رش
کار باید بر تقوا و رضایت و خشنودي خدا باشد و آتش دوزخ نصیب کس

اند.پرتگاه درحال سقوط بنا کردهلبۀببناي کار خود را بر که ب
اننگننگگنگگلگگللگللیللییلیسییسسیسسیسسییسی زبابباابان

صحیح است.  2گزینه .76
اید؟  ترجمه: چه مدت به عنوان مکانیک کار کرده

سال.   براي حدود نیم
قHow longپرسشی کلمۀ با توجه به   نکته: ـال کامـل در از زمان ح

ـان ازاستفاده می شود و در قسمت دوم با توجـه بـه طـول مـدت زم
شود.  استفاده می

صحیح است.4گزینه .77
راهنما دفترچۀمناسبی داشته باشی، از نتیجۀخواهی  ترجمه: اگر می

شرطی نوع اول استدهندة نشاناي امري داریم که در طرف اول جمله
از حال ساده استفاده کرد.  ifباید بعد از 

،(زبان انگلیسی یازدهم
صحیح است.4گزینه .78

informationباشد.به معنی اطالعات، اسم غیر قابل شمارش می
،1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

صحیح است.4گزینه .79
شناختم؛ ا ا خوب میمعنی جمله: فکر کردم پیتر ر شما شخصی رامارر

تا اینکه با آن خانم یا آقا سفر کنید.
شویم، دو جملـه درطورکه از دو جمله متوجه می نکته: همان

جاي خالی اول داراي تضاد هستند؛ اما بین اینکه آقا یـا خـان
ایم. همراه باشد، انتخاب کرده

(زبان انگلیسی دوازدهم
صحیح است.3گزینه 80.88

معنی جمله: اگر به یک گیاه سمی دست بزنید، مـریض خواهیـد شـ
را مالقات کنید. پزشکالزم است یک 

ا1 ا2) شک3) ا4) ک ف (

www.konkur.in
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 صحیح است. 4گزینه .85
کودکان بیمار از هـیچ تالشـی    معالجۀترجمه: دکتر قریب در مرکز پزشکی براي 

 .مضایقه نکرد
 ) شدن   2) مالحظه کردنـ  در نظر گرفتن         1
 غ کردنـ  مضایقه کردن) دری4) حدس زدن                             3

 )19(زبان انگلیسی دوازدهم، صفحه 
 صحیح است. 4گزینه .86

اي دارم که لغات جدید زیادي دارد، بنابراین ابتدا باید معناي آنها  ترجمه: من مقاله
 را پیدا کنم قبل از اینکه ترجمه را شروع کنم.

 ) نگاه کردن    3) مراقبت کردن   2) جستجو کردن   1
 در دیکشنري ) جستجو لغت4

 )43صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .87

ـان      ـام بازدیـد از مک ـاي   ترجمه: اولین چیزي که چشم و قلـب شـما را در هنگ ه
ـاي    تاریخی مذهبی به خود جلب می ـاري  کاشـی کند، کارهاي خیلـی زیب روي  ک

 دیوارها و گنبدهاست.
 صنایع دستی )4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   ) فرش1

 )83صفحۀ  ،3درس  ،(زبان انگلیسی یازدهم
 صحیح است. 4گزینه .88

ـاخته شـده اسـت، از نظـر       که به تزئینیبیشتر اوقات وسایل  وسیله صـنعتگران س
 شود. ها ساخته می قیمت باالتر از آنهایی هستند که در کارخانه

 ) تزئینی4) اقتصادي   3) فرهنگی  2) ماهر  1
 )90 ، صفحۀیازدهم(زبان انگلیسی 

 :Clozeترجمۀ 
ـاي        دیکشنري تک زبانه، نوعی دیکشنري اسـت کـه بـراي برطـرف کـردن نیازه

ها  است. این دیکشنري طراحی شدهگیرند  اساسی افرادي که زبان خارجی یاد می
ـارف،  دربارة براي یادگیرندگان شامل اطالعاتی است  گرامر، کاربرد، اشتباهات متع

ها حذف شـده. چـرا کـه     نامه رگیري لغات که عمدتاً از لغتو به کا ترکیب واژگان
داننـد. هـر چنـد     متکلمان بومی یک زبان، این بخش از زبان را به طور ذاتـی مـی  

ـانی سـخت نوشـته شـده      در دیکشنريتعاریف ـا در   هاي اسـتاندارد بـه زب انـد، ام
 و در دسترس باشند. سادهزبانه هدف این است که  هاي تک نامه لغت

 صحیح است. 4گزینه .89
 صحیح است. 2گزینه .90
 صحیح است. 1گزینه .91
 صحیح است. 2گزینه .92

 :1متن ترجمۀ 
بیشتر گیاهان به چهار چیز نیار دارند؛ هوا، خاك، آب و نور آفتاب. اما نوع خاصـی  

خوار وجود دارد که به یک چیز بیشتر نیاز دارد. عالوه بـر هـوا،    به نام گیاه گوشت
ـان       اه گوشتخاك، آب و نور آفتاب، یک گی خوار بایـد گوشـت نیـز بخـورد. گیاه

ـا برخـی حتـی قورباغـه     خوار معموال حشره و عنکبوت می گوشت ـاي   خورند، ام ه
 خورند. بسیار کوچک را نیز می

ـا بـراي        اي می خوار در نواحی گیاهان گوشت ـاك خـوبی ندارنـد، آنه رویند کـه خ
یاورنـد، بایـد گوشـت    دست ب توانند از خاك به دست آوردن مواد غذایی که نمی به

 بخورند این گیاهان براي زنده ماندن و رشد کردن به این مواد غذایی نیاز دارند.
ترین  خوار وجود دارد. دو گونه از معروف هاي بسیار مختلفی از گیاهان گوشت گونه

 خوار است. اي و ونوس مگس آنها گیاه کوزه
شـود کـه    از اسـیدي مـی   اي برگی به شکل فنجان دارد. این فنجان پر گیاه کوزه

ما وجود دارد. بیرون فنجان از شهد گل پوشـیده   معدةشبیه آن چیزیست که در 
شده است که حشرات دوست دارند آن را بخورند. وقتی حشرات بـراي چشـیدن   

افتند و تبدیل به غـذایی بـراي    آیند، به درون اسید داخل فنجان می این شهد می
 شوند. آن گیاه می
خـوار   خوار است. یک ونـوس مگـس   معروف دیگر، ونوس مگس خوار گیاه گوشت

هاي  اي روي برگ تواند باز و بسته شود. وقتی حشره هاي خاصی دارد که می برگ
ـایش را مـی   نشیند، گیاه به سرعت برگ باز آن می بنـدد و آن حشـره را بـه دام     ه

ـاه کـوزه     می اي، آن  اندازد، سپس آن گیاه با استفاده از اسیدي شبیه بـه اسـید گی
 خورد. حشره را می

ـان گوشـت   خوار ممکن است معروف اي و ونوس مگس گیاه کوزه خـوار   ترین گیاه
خوار موجـود نیسـتند. در حقیقـت، ممکـن اسـت       باشند، اما تنها گیاهان گوشت

ـا    گونۀ 600زده کند که بیش از  دانستن این مطالب شما را شگفت مختلـف از آنه
ـاه گوشـت  زمین وجود دارد. با وجوکرة روي  خـوار، حشـرات بایـد     د این همه گی

 بیشتر مراقب خودشان باشند!

 صحیح است. 1گزینه .93
ـادة «توانیم بفهمیم کـه   ، می2ترجمه: بر اساس کاربرد آن در پاراگراف  غـذایی،   م

 .........»چیزي است که 
 ها: بررسی گزینه

 شود حالتان خوب باشد ) باعث می2دارد      ) شما را زنده نگه می1
 ) خوشمزه است4) پیدا کردنش سخت است    3

 صحیح است. 3گزینه .94
 خورد زیرا ......... خوار حشره می ترجمه: بر اساس متن، گیاه گوشت

 گیرد ) نور خورشید زیادي نمی1  ها: بررسی گزینه
 روید که آب کافی ندارد اي می ) در ناحیه2
 کند که خاك نامرغوب دارد اي زندگی می ) در ناحیه3
 تواند براي خود غذا درست کند نمی )4

 صحیح است. 4گزینه .95
ـارة مـوارد   همۀترجمه: بر اساس متن،  ـاه کـوزه   درب خـوار   اي و ونـوس مگـس   گی

 جز اینکه آنها ......... اند، به درست
 ها: بررسی گزینه

 کنند ) از اسید براي خوردن حشرات استفاده می1
 اندازند یهاي خاصی دارند که حشرات را به دام م ) برگ2
 ) براي زنده ماندن به نور خورشید نیاز دارند3
 خورند هاي کوچک را می ) فقط قورباغه4

 صحیح است. 1گزینه .96
ـاد     ترجمه: بر اساس اطالعات متن، می ـال زی توانیم بفهمیم که نویسنده بـه احتم

 کند که ......... فکر می
 ها: بررسی گزینه

 خوار وجود دارد. گیاه گوشت مختلف گونۀدانند چند  ) اکثر مردم نمی1
 خورند. خوار در منزل خوب است زیرا حشرات را می ) داشتن گیاهان گوشت2
 خوار از جهات بسیاري شبیه یکدیگر هستند. ) انسان و گیاه گوشت3
 تواند براي انسان خطرناك باشد. خوار می ) گیاه گوشت4

 :2متن ترجمۀ 
هاي کوچک عبارت است از اینکه چگونـه   یکی از اولین کارهاي بزرگ فکري بچه

ـال     صحبت کنند که بالفاصله بعد از آن یادگیري اعداد و چگـونگی شـمردن دنب
ـان   شود. از اوایل دوران بچگی ما محدود و درگیر سیستم شماره می گذاري خودم

اي کـه هنـوز ایـن     لیههاي او هستیم که تصور بزرگی است از مشکالتی که انسانی
ـا روبـه      ـا آنه ـاهی دقیـق بـه      امکان براي آنها پیشرفتی نکـرده بـود ب رو بودنـد. نگ

ـاي اینکـه     گذاري به این نظر و عقیده منجر می هاي شماره سیستم شود که بـه ج
ـان قـرار گیـرد، آن یکـی از       ـار انس این فرصت و وسیله به صورت طبیعی در اختی

 شود.   بشري قلمداد می دستاوردهاي قابل توجه و برجسته
این غیر ممکن است که بتوان توالی مراحلی را که منجر بـه توسـعه مفهـوم عـدد     

ـتم شـماره    شود را یاد گرفت. حتی ابتدایی می گـذاري   ترین قبایل براي خـود سیس
 داشتند که اگر پیشرفته هم نبود، اما براي انجام کارهایی که آنها داشتند کافی بود.

ـا    محدودي از اعداد واقعی داشتند. اما در عوض اندیشه استفادةاجداد ما  ـاي آنه ه
ـان     ـال وقتـی انس فراتر از این سؤال بوده که آیا این کافی است؟ در عوض براي مث

مطرح شـد. اگرچـه وقتـی    » تا؟ چند«آوري غذا شد مفاهیمی مانند  درگیر جمع
ـا فهمید     انسان نـد کـه بـه    هاي اولیه به ماهیت اشیاء اطراف خـود پـی بردنـد آنه
ها بـه   اي از اعداد نیاز دارند که بتواند افکار آنها را جهت ببخشد. وقتی انسان نظریه

ـات      ساکن شدن در منطقه ـان و حیوان اي شروع کردند، یا اقدام بـه پـرورش گیاه
تري در اولویت قرار گرفت. اصالً مشخص نیست کـه   کردند، سیستم اعداد پیچیده
ـا ایـن را مطمـئن     ،گذاري توسـعه یافـت   شماره چگونه و چه زمانی این توانایی ام

ـا      هستیم که این موضوع زمانی که انسان ها تقریباً به طور نیمـه دائـم در یـک ج
 ساکن شدند، پیشرفت کرده است.  

 صحیح است. 1گزینه .97
 بهترین عنوان براي این متن چیست؟

 د) کاربرد اعدا4) آموزش اعداد    3) یادگیري اعداد    2) شمارش    1
 صحیح است. 3گزینه .98

ـاي کوچـک چـه چیـزي      براساس متن بعد از صحبت کردن مشکل دوم بچـه  ه
 باشد؟ می
 ) چگونه درست گوش دهند.2) چگونه ارتباط را یاد بگیرند               1
 ) چگونه سیستم شمارش ایجاد کنند.4 ) چگونه بشمارند.3

ها و گنبدهاست.
صنایع دستی )4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   رش

)83صفحۀ ،3درس  ،(زبان انگلیسی یازدهم
صحیح است.4نه 

ـاخته شـده اسـت، از نظـر       که به تزئینیر اوقات وسایل    وسیله صـنعتگران س
شود.ها ساخته میت باالتر از آنهایی هستند که در کارخانه

) تزئینی4) اقتصادي   3) فرهنگی  2هر 
صفحۀ ی یازدهم(زبان انگلیسی  ،90(

Cloze:CCمۀ 
ـاي       شنري تک   زبانه، نوعی دیکشنري اسـت کـه بـراي برطـرف کـردن نیازه

ها است. این دیکشنريطراحی شدهگیرند  ی افرادي که زبان خارجی یاد می
ـارف،  دربارة یادگیرندگان شامل اطالعاتی است  گرامر، کاربرد، اشتباهات متع

رگیري لغات که عمدتاً از لغتو به کاب واژگان
ی

ها حذف شـده. چـرا کـه    نامه
  داننـد. هـر چنـد    مان بومی یک زبان، این بخش از زبان را به طور ذاتـی مـی  

ـانی سـخت نوشـته شـده      در دیکشنريف ـا در   هاي اسـتاندارد بـه زب             انـد، ام
و در دسترس باشند.سادهزبانه هدف این است که هاي تکامه
صحیح است.4نه 
صحیح است.2نه 
صحیح است.1نه 
صحیح است.2نه 

:1متن مۀ 
ر گیاهان به چهار چیز نیار دارند؛ هوا، خاك، آب و نور آفتاب. اما نوع خاصـی  

 خوار وجود دارد که به یک چیز بیشتر نیاز دارد. عالوه بـر هـوا،    م گیاه گوشت
ـان      ییاه گوشتك، آب و نور آفتاب، یک گی خوار بایـد گوشـت نیـز بخـورد. گیاه

ـا برخـی حتـی قورباغـه     خوار معموال حشره و عنکبوت می ت ـاي  خورند، ام     ه
خورند. ر کوچک را نیز می

ـا بـراي       اي می خوار در نواحین گوشت ـاك خـوبی ندارنـد، آنه رویند کـه خ
ببیاورنـد، بایـد گوشـت    دست ب توانند از خاك به ست آوردن مواد غذایی که نمی

دارند. نیاز غذایی مواد این به کردن رشد و ماندن زنده براي گیاهان این ند

 جز اینکه آنها .........اند، به درست
ها:بررسی گزینه

کنند ) از اسید براي خوردن حشرات استفاده می1
اندازند ی هاي خاصی دارند که حشرات را به دام م ) برگ2 مم
33) براي زنده ماندن به نور خورشید نیاز دارند3
خورند هاي کوچک را می) فقط قورباغه4  

صحیح است.1گزینه .96
توانیم بفهمیم که نویسنده بـه احترجمه: بر اساس اطالعات متن، می

 کند که ......... فکر می
ها:بررسی گزینه

خوار وجود داردگیاه گوشت مختلف گونۀدانند چند ) اکثر مردم نمی1
خوار در منزل خوب است زیرا حشرات را می) داشتن گیاهان گوشت2
خوار از جهات بسیاري شبیه یکدیگر هستند.33) انسان و گیاه گوشت3
 تواند براي انسان خطرناك باشد. خوار می ) گیاه گوشت4

:2متن ترجمۀ 
هاي کوچک عبارت است از اینیکی از اولین کارهاي بزرگ فکري بچه

صحبت کنند که بالفاصله بعد از آن یادگیري اعداد و چگـونگی شـم
گذاري شود. از اوایل دوران بچگی ما محدود و درگیر سیستم شمارهمی

اي کـهولیههاي او هستیم که تصور بزرگی است از مشکالتی که انسانی
ـا روبـه      ـا آنه ـاهیامکان براي آنها پیشرفتی نکـرده بـود ب           رو بودنـد. نگ

شود که بـه جگذاري به این نظر و عقیده منجر میهاي شماره سیستم
ـان قـرار گیـرد، ـار انس این فرصت و وسیله به صورت طبیعی در اختی

شود. بشري قلمداد می دستاوردهاي قابل توجه و برجسته
این غیر ممکن است که بتوان توالی مراحلی را که منجر بـه توسـعه مف

ـتم شـشود را یاد گرفت. حتی ابتداییمی ترین قبایل براي خـود سیس
داشتند که اگر پیشرفته هم نبود، اما براي انجام کارهایی که آنها داشتند

محدودي از اعداد واقعی داشتند. اما در عوض اندیشهاستفادةاجداد ما 
ـال وق فراتر از این سؤال بوده که آیا این کافی است؟ در عوض براي مث
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 صحیح است. 4گزینه .99
 د آن از چه چیزي مطمئن هستیم؟گذاري و ایجا در مورد سیستم شماره

 ) چه کسی آن را کشف کرد2            ) چه زمانی شروع شده1
 اولین کلمه در فرایند تشکیل اعداد است.» چه تعداد) «3
 وقت در یک جا ساکن شده بودند. ها به طور نیمه ) در زمانی اتفاق افتاد که انسان4

 صحیح است. 3گزینه .100
 درست است؟ براساس متن کدام مورد زیر

 هایی که به تشکیل اعداد منتهی شد یافت (بررسی کرد). توان سري اتفاق ) می1
 زیادي از اعداد واقعی داشتند.استفادة ) اجداد ما 2
 شد.» چه تعداد؟«آوري غذا اتفاقی بود که منجر به پیدایش سؤال  ) جمع3
) پرورش گیاهان تنها اتفاق مؤثر در پیدایش اعداد بود.4
 حسابان 

 صحیح است. 3گزینه .101
x x y x y x y xy
y xy

3 2
3 3 2 2

3 2
9 3 27 3 3
18 3

  

(x y)3 27  
x y 3 

 صحیح است. 3گزینه .102
n na ( q ) a ( (q ) ) q qq qq q

2 2
1 1

2 2
1 1 1 44 1 4 31 11 1

 

 صحیح است. 1گزینه .103
axتابع  b

cx d  با فرضa b
c d .یک تابع ثابت است 

xy aax a
3 2 3 2 15

5 5 2
تباث

 
yتابع  x :تابع همانی است، پس 

xb f (x) b b
x

3 2 20 0 015 552
 

a b 15 2 71
2 5 10 

 صحیح است. 4گزینه .104
fofتساوي  (x) x1  برايfx R .برقرار است 

fx R ( , ]2 1 2 2 
 صحیح است. 3گزینه .105

f(x) log x log log x log x log x4 4 4 4 2
14 4 1 1 2 

 صحیح است. 3گزینه .106
a a1 6 0 7 

x x (x )(x x )3 27 6 1 6 0 
ــس  ــۀ  و  پ xریش x2 6 ــذا   0 ــتند ل ــه 1و  1هس ـاي  ریش هـ

x x26 1  هستند زیرا: 0

.1 1 1
61

6 1 1 1 1
6 6

 

x x x x2 21 1 0 6 1 06 6 
 صحیح است. 1گزینه .107

g :y x g(x) x3 33 32 2 

f :y x f (x) x2 22 23 3 
fog(a) ( x ) x2 3 3 23 2 
gof (x) ( x ) x3 2 2 32 3 

fogمعکوس یکدیگرند، لذا  gو  fدر واقع توابع  (x) x  وgof (x) x: 
fog(a) gof ( a) a a a3 2 3 2 1 

 صحیح است. 2گزینه .108
ـا       ـایی حـوض را پـر کنـد ب  xاگر مدت زمان مورد نیاز براي اینکه شیر اول به تنه

 نشان دهیم، داریم:

x x
x x

1

115 15

لوا ریش نامز
مود ریش نامز

هقیقد کی رد ضوح ندش رپ نازیم
هقیقد کی رد ضوح ندش رپ نازیم

مهاب ریش ود ره نامز
هقیقد کی رد ضوح ندش رپ نازیم

x 5

x
1

5 
x(x )(x )

x x x
(x )(x ) x(x ) x(x )

15 51 1 1
15 5

15 5 5 15
 

x x x x x x2 2 210 75 5 15 
x x (x )(x ) x2 10 75 0 15 5 0 15 

x 15 15 15  مدت زمان شیر دوم30
)22 صفحۀ(حسابان یازدهم ، 

 صحیح است. 3گزینه .109
x ay3 5 0 

| a | | a | a
a

2
2 2

3 2 1 5 1 1 9
3

 فاصله

a a a a2 22 1 9 4 
x y 50 4x y3 4  خط معادلۀ 5

 )36 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است.   4گزینه .110

x
x x x( )

44 222 4 2 2  
x x x x4 2 4 42  

x x 43 4 3
xتنها عدد طبیعی   است. 1

 صحیح است. 4گزینه .111

b
Loga Log x Log x Log x Log xLog a Log b Log Log Log Log23 12 3 12 

Log x
Log Log Log Log

1 1 23 12 3 12 
Logطرفین را در  .Log3  کنیم و داریم: ضرب می12

Log Log Logx Logx Log x212 3 2 36 6 
 صحیح است. 1گزینه .112

| tan | | m | m m 11 4 3 1 1 4 3 1 1 2 
 صحیح است. 2گزینه .113

sin x sin x sin x sin x2 21 31 04 4 

sin x
x ,

sin x

1
5 32

3 6 6 2
2 ق ق غ

 )44 صفحۀدوازدهم،  2(حسابان  
 صحیح است. 3گزینه .114

yدر تابع  asin bx c  وy acosbx c  ،ـاکزیمم و   دورة تناوب، م
مینمم به ترتیب برابر 

| b |
2،| a | c  و| a | c .است 

| b || b | y sin x
| a | c c y cos x
| a | c | a |

2 42 6 3 4
9 6 6 3 4
3 3

 )34 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

x y x y xy
y xy

x yy3 2 x yx yx yx y
18 3

(x y)(x y)3 27
yx y 3

صحیح است.3نه 
na ( q ) a ( (q ) )n

qq q q

2 2n) ( () ( (n
1 1( q ) a( q ) a

2 2q
q ) a (q ) a (q ) a () (nq ) a 1 44 1 4qq1 qq 21 1qq qqq

صحیح است.1نه 
ax b
cx d با فرضa b

c d.یک تابع ثابت است

y aax a3 2 3 2 15xx ax
5 5 2a

تاث

y x:تابع همانی است، پس
b f (x) bf (x) bf b

x
3 2 2x bx b 0b15 552

a bb 15 2 71
2 5 10

صحیح است.4نه 
fofي  (x) x1 برايfx R .برقرار است

fx R ( , ]fx R (R (f2 x
صحیح است.3نه 

f(x) log log l x log x log xlog log l x llo log l x l4 4 4x log oglo 4 2
1lo l x log xlo x lx log log x log xlog l x llog l x lx log loglogx logx log loglolo 2

صحیح است.3نه 
1 6 0 7a a
x x (x )(x x )3 2( )( 0x (x )(x x )x x xx (x )(x x )(x )(x xx (x )(x x )( )((( )((

ــۀوس xریش x2 6 ــذا0 ل ــتند ــه1و1هس ـايریش هـ

x 15 15 15 مدت زم30
، (حسابان یازدهم

صحیح است.3گزینه .109
5 0

a | | || |
a

2
2 2
aaaaa 1 1 9| |1 1| | a| a || 2

3
22 1 9 4a a aaa a2

yx y 5
4y3 4 5x yy

(حسابان یازدهم،
صحیح است.  4گزینه .110

x
x

4 2xx4 2 2x

x2 4 4x xx

x 44 3
xتنها عدد طبیعی  است. 1

صحیح است.4گزینه .111
Loga Log x Log x Log x Log x
Log b Log Log Log Log

g
L

g g gg g
L b L LL 12Log Log LogLog Log

Log x
Log Log LogL

1 2 12Log Log LogL Log
Logطرفین را در  .Log12.Logکنیم و داریم: ضرب می

Log Logx Logx Log xLogx Logx LogLogx2LogLog 6xx

صحیح است.1گزینه .112
| m | m m 13 1 1| || 3 1 1| || || m | mm m 2

ا2گ113
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 صحیح است. 2گزینه .115

x

(cos x sin x)
lim

(sin x cos x)4

2
2 1
2

2
x

cos x cos sin xsin
lim

sin x cos cos xsin4

4 4

4 4
 

 صحیح است. 3گزینه .116
(cosx sin x)

limf(x) lim sin x cosx

2
22

2 

kپس  f ( ) 2
4  است. 2

 صحیح است. 1گزینه .117
yهاي  مجانب tan x صورت  بهx k  است. 2

x k x k 5
3 2 6 

kبه ازاي  kو  0  آید. دست می دو خط مجانب قائم متوالی تابع به 1

k x
x x

k x

1
2 1

2

50 6 151 1 6
 

 )55 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .118

( h)( h) ( h)| h |f ( h) f ( h)m ( h) ( h) h
4 2 2 44 2 4

4 2 4 3 

h

| h |( h h) h lim mh 0

8 4 4 4 5 4
3 3 3 
 )86 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .119
x( x ) xh(x) ( x )( x ) x

2 4 0 2
4 2 8 2 4 

x xh (x) h ( ) hx x
4 8 0 2 71 4 2 24 16 2 4 2 

 صحیح است. 3گزینه .120
m (t) at

t
21 3

2
 

/m ( )4 144 25 

/a a a1 3 16 144 25 48 144 3
2 4

 

 صحیح است. 2گزینه .121

b

a

c

a c c a b
b (c a)(c a) c a b

c a b a b
c a

2 2 2

2 2

2
2

3
1
3

1 12 33 33
 

bS ba b( b ) S b s
22 31 1 1 33 0 32 4 3 4 2 

 صحیح است. 4گزینه .122
x ax

x x af (x) x (x ) x

1 2 1 2
1 2 1 1  

f ( ) a3 0 5  
f ( ) bxf (x) b b

x
35 8 421  

aپس   b 9  

 صحیح است. 1گزینه .123
x x x x x xf(x) f (x)
x x x x x x

3 2 2

2 3 2
3 3 3 6 3

3 3 6 3 3
 

x xf (x) x x
6 6 3
6 6 3  

x

f

0
f

1 2 3

 
1,در بازه   صعودي و تقعر آن رو به پایین است. fتابع  2

 )131و  121هاي  صفحه(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .124

x  طول یکی از نقاط عطف است. 0
f ( ) f ( ) f ( )0 0 3 0 0 0  

f ( ) cf (x) x ax bx c f ( ) a a
3 2 0 0 04 3 2 3 0 108 27 0 4

 f (x) x ax b f ( ) b212 6 2 0 0 0  
f (x) x x f x x4 3 24 12 24  

xf x
00 2  

 

 هندسه 
 صحیح است. 3گزینه .125

A

A A A

2

3 2

1 1 1 1 1 2
0 1 0 1 0 1

1 2 1 1 1 3
0 1 0 1 0 1

 

n nA A13981 1 1398
0 1 0  به همین ترتیب1

A I 0
0 0 0 

 )18و  17 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .126

a ( a) ( ) (a )
2 1 2
3 1 2 1 3 1 2 4 2
4 1 1

لوا نوتس لوح طسب

 

a ( a) ( ) (a )
2 1 2
3 1 2 1 3 1 2 7 2

4 3 1 1

لوا نوتس لوح طسب

 
 با برابر قراردادن این دو دترمینان و حذف جمالت مانند هم داریم:

a a a a4 8 7 14 3 6 2 
 )29تا  27 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .127
x
y

11 5 4 4 5 41
2 4 6 2 1 64 10 

x
y

14 11
14 114 
)31صفحۀ(هندسه دوازدهم، تمرین 

 صحیح است. 1گزینه .128

A A1 1

2 1 1 10 2 2 12 4 41 0 24 0 0 2
 

A I1 2 1 1 0 3 14 0 2 0 1 0 3 

( A I)1 2 3 1 3 1 9 64 0 3 0 3 0 9 
 )23 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

kkx k x kk xkkk 5
3 2 6

kي  kو 0 آید. دست می دو خط مجانب قائم متوالی تابع به1

k x

k x

x
x x

1
2 1x

2

5
6 151 1x2 6

)55، صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

( h)( h) ( h)| h |f ( h) f ( h)m ( h) ( h) h
h)|h)|h)( h) (h)( h) (h)( h) (h)( h)h)( h) (h) f (h) f (h) f (h)h) f (

h) (h) (h) (h)h) ( 3

h

| h |( h h) h lih
h lim m

0

hhhhh 4 5 4
3 3 3
)86، صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
x( x ) xh(x) ( x )( x ) xx )( x ) xx )( x )

2 4 0 2x( x ) x)xx x
4)( x ) x)( x ))( x ) xx ))( x )

h (x) h ( ) h( ) hh ((4 8 0 2x x 7 4 2 2)) h) h) h 7
4 16 2 4x x 2

صحیح است.3نه 
m (t) at

t
21

2
/m ( ) 144 25/)

/
1 3 16 144 25 48 144 3//a a a

2 4
صحیح است.2نه 

2 2 2

f ( ) cax bx c f ( )
cbx c3 2 0) caxaaxaa 0 108 27 0 4) a a

x ax b f ( ) b2 0x ax b f ( ) bx ax bx ax b f ( ) bax b f ( )x ax b f ( )
x f x x4 3 2x f xx f xx f xf xx f

x
x

0
2

ددنندننددندسهسسههسه ههنههننههه
صحیح است.3گزینه .125

AA A2AA

nAn n AnA AAAAبه ه

I

هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 
صحیحاست.4گزینه .126

a ( a) ( ) (a )
2

2( a) ( ) (aa) ( ) (a( a) ( ) (aa) ( ) (aa) ( )
1

لوا نوتس لوح طسب

a ( a) ( ) (a )
2

2( a) ( ) (aa) ( ) (a( a) ( ) (aa) ( ) (aa) ( )
1 1

لوا نوتس لوح طسب

با برابر قراردادن این دو دترمینان و حذف جمالت مانند هم داریم:
7 14 3 6 2a a aaa a

دوازدهم، هايصفحه(هندسه
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 صحیح است. 3گزینه .129

|گیریم از طرفین دترمینان می A | | A |A I | A | | A |
1 1 1

5 2 5 1 

| A | | A | | A | | A | | A | | A |111 5 3 1 33 
 )23و  22 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .130
O( , )

(x ) (y )
R

2 2 111 1 5 5 

A( , )2 3
L

( , ) C2 3,
هریاد يور هطقن

 
OA Lm m y (x )3 1 1 12 3 22 1 2 2 

y x x y2 6 2 2 8 0 
 )45 صفحۀ(هندسه دوازدهم، مثال 

 صحیح است. 3گزینه .131
 Cو  Cاي است که بر هر دو دایره  ترین دایره بزرگ C دایرةمطابق شکل زیر 

3/مماس است و شعاع آن   باشد. می 5
y

C

C
C

1234 x

 
 )45تا  43 هاي صفحه(هندسه دوازدهم،  

 صحیح است. 3گزینه .132
OBFˆˆمتشابهند پس  OBFو  BFCدو مثلث  C  . داریم:30

BF aOFOBF : sin aBF a
1 330 62 

 بنابراین:  
a b c b b2 2 2 2 236 9 27 

b BB b3 3 2 6 3 
 صحیح است. 1گزینه .133

aاگر  || ba || bb  باشد تصویر بردارaa  رويbb  خود بردارaa شود. می 
kk ma || b k mm

2 251 2 6 2612 1 2a || b kb k 

 )70 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است.   1گزینه .134

A

CB

k6 k8

6 8D

( k) ( k) k2 2 2 14 76 8 14 10 5
AB ACعافترا × رتو

( ) ( )7 76 85 5 672
14  ارتفاع 100

 صحیح است. 1گزینه .135
 صحیح است. 1گزینه .136

A

B C
7

73
Px

x 3
N

M ABP APN
S S

 
MBP AMP

BPC APC

S S
MP x x MP

S PC S x x PC
3
7 3 7 10 

/
ABC

x x Sx
3 7 5 3510 7 

 صحیح است. 2گزینه .137
ــه  BAاز آنجـــایی کـ BD بنـــابراین ،ˆ ˆA D   ــیم اســـت. فـــرض کنـ

ˆ ˆA D x: 
BCˆCBA

ˆ ˆCBA D xBCD̂
2

2

ّیلظ
یطاحم

 
ˆˆ ˆABD : D A DBA x x x180 120 180 

ˆx x DBA3 60 20 120 20 140 
 )15و  14هاي  صفحه(هندسه یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .138

A

B
A

O O
M

N
B

AA d (R R ) d (R R )
d (R R )BB d (R R )

2 2 2 2

2 22 2
96
36

RR RR
R R

R dR
MN d (R R ) MN

60 4 15
2

5 103
2

 
 )22و  21هاي  صفحهیازدهم، هندسۀ (

 صحیح است. 3گزینه .139
PM PQ QN MNA PM PQ QN MN
PM MN NQ PQB PM MN NQ PQ

30 602
50 1002

( ) ( ) PM QN1 2 80 
PM QNˆNLQ

L̂ˆ ˆML NL LMN LNM NQ

80 402 2
20 2 20 402 

 )17 صفحۀ(هندسه یازدهم، 

 صحیح است.   3گزینه .140
 هرون در مساحت داریم:  قضیۀ طبق 

P 9 16 23 242  

S ( )( )( )24 24 23 24 16 24 9 24 1 8 15 24 5  

S h h124 5 16 3 52 

ریيور

OA Lm m y (x )Lm yL
3 1 1 1y2 (x(x(x(x2 1 2 2yy

y y2 6 2 2 8 0y yy x x yx xx x
)45ل صفحۀ(هندسه دوازدهم، مثال 

صحیح است.3نه 
Cو C  اي است که بر هر دو دایره  ترین دایره بزرگ Cدایرةق شکل زیر 

3/س است و شعاع آن  باشد. می/5
y

C

C
CCC

1234 x

هاي صفحه(هندسه دوازدهم،  )45تا 43، 
صحیح است.3نه 

OBFˆˆمتشابهند پس OBFو BFCثلث  CC . داریم:3
BF aOFOBF : sin BF a
BF aOF aBF

1 330 62
ین:  

a b cb c2 2 2 2 2b b bb 36 9 27b bbb 2b bbb bb
b BB bb 36BB bBBBB bBBBB

ح
ــه  BAاز آنجـــایی کـ BD بنـــابراین ،ˆ ˆA Dــر اســـت. فـ

ˆ ˆA D xDD:
BCˆCBA

ˆ ˆCBA D xBCD̂
CBA DD2

2

ˆˆ ˆˆD A DBA x x xA DBA x x xA DBA x x18 12 18x x xx xx x
ˆADBA6 2 12 2 14x DBAxx

 ه ههاي صفحه(هندسه یازدهم، 

صحیح است.1گزینه .138

BB
A

O
M

NN
B

AA d (R R ) d (R R )
d (R R )BB d (R R )

d (R Rd (Rd (R d (R(R
d (R(Rdd (Rd (R

2 2)(R R 2 2(R R )(R
2 2(R R )(R2 2)(R R(R

96
36

RR
R R

R dR
MN d (R R ) MN

RRRR RRRR
R

dR
MN d (R R ) MNd (R R )

60 4 15
2

5 103
2

 ه ههاي صفحه یازدهم، هندسۀ(

صحیح است.3گزینه .139
PM PQ QN MN PM PQ QN MN
PM MN NQ PQ

PQ QNPQ QN PM PQ QN MNPQ QN
MN NQMN NQ

602
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 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 1گزینه .141

 بررسی موارد:
 الف) نادرست است، زیرا:

x x x , x2
1 2

12 3 1 0 1 2 
عضو  x2و  x1و هیچ کدام از 

2
 نیستند. 

x x x2 22 0 2 2 
 بنابراین گزاره (ب) نادرست است.

xج) نیز نادرست است، زیرا اگر مثالً  21باشد آنگاه  1 1 
x د) درست است، زیرا   x x x2 21 1 0 

aبرقـرار اسـت، زیـرا     xباال بـراي هـر    نامعادلۀ اسـت و   0و  0
 نیز درست است. xبنابراین براي هر 

 )15 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .142

صـورت   بـه  Aها حداکثر شود، باید  براي اینکه مجموع اعضاي یکی از زیرمجموعه
Aزیر افراز شود:     {},A { },A { },A { }1 2 3 41 2 3 4 

A { , , , , }5 5 6 7 8 9 
S        در این صورت: 5 6 7 8 9  A5مجموع اعضاي  35

 )21صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .143

ixبرابر  ixانحراف از میانگین داده  x      ـانگین اسـت. مجمـوع انحـراف از می
 ها برابر صفر است پس: داده

x x5 4 1 0 2 7 2 0 1 
 حال

i(x x) ( ) ( ) ( ) ( )
n

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 5 4 1 0 2 7 2

8
 

25
2 

5پس انحراف معیار برابر  225 5
2 22

ـانگین     می  شـود، اگـر می
کند ولی میانگین با آن  ها را به هر داده اضافه کنیم انحراف معیار تغییري نمی داده

 شوند: هاي جدید می شود، پس ضریب تغییرات داده جمع می

C.V x x x

5 2
5 22

2 212 2
 

 )96تا  94هاي  ، صفحه100صفحۀ(گسسته دوازدهم، تمرین 
 صحیح است. 1گزینه .144

ـ کمتـرین و         دانیم که در نمودار جعبه می ـارك سـوم  ـ چ ـارك اول  ـ چ اي، میانه 
ـا توجـه بـه اینکـه در گسسـته کمتـرین و        بیشترین داده نمایش داده می شود. ب

ـارك    حتماً در بین دادهها  بیشترین مقدار داده ها وجود دارند، پس باید میانـه و چ
ـا مضـرب    ها موجود نباشند. یعنی تعداد داده اول و سوم در داده باشـد. توجـه    4ه

ها موجود است و اگر زوج  ها فرد باشد، میانه حتماً در داده کنید که اگر تعداد داده
 ها وجود دارند. نباشد چارك اول و سوم حتماً در داده 4باشد ولی مضرب 

 صحیح است. 3گزینه .145
P(s) P(a) P(b) P(c) P(d)1 1 

[P(a) P(d)] P(c) P(b) 1 
x x x6 1 2 9 9 21 1 111 11 11 11 11 11 

P(b) x 2 2 2 4
11 11 11 11 

: P({a,d}) P(a) P(d) نکته 
)48صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .146
ـا   ) قرار می7تا  2آخر (خانۀ  6) یا در 6تا  1اول (خانۀ  6حرف یا در  6این  گیرد. ب

! جایگشت با تکرار داریم:قضیۀ توجه به 
! ! !
62 1802 2 2 

 )58، صفحۀ (گسسته دوازدهم

 صحیح است.   1گزینه .147
صورت همزمان وجود ندارد؛ لذا  به Bو  Aمعلوم است که احتمال قهرمانی دو تیم 

ـازگا  ــن دو پیشــــامد ناســـ ــؤال  ایــ ــق اطالعــــات ســ ــتند و طبــ  ر هســ
P(C B) P(C A) باشد.   می 

ایم که با ایـن شـرایط خـواهیم     کتاب درسی ثابت کرده 66صفحۀ  14در تمرین 
P(C داشت:     B) P(C B A) P(C A)A) P(CA)  

2اي که بین دو عدد  ها تنها گزینه در بین گزینه
1و 7

 باشد. می 1گزینۀ باشد،  3
 صحیح است. 4گزینه .148

 کنیم: پنالتی این فوتبالیست را محاسبه میضربۀ ابتدا احتمال گل شدن 

/P( ) 80 80 20 30 0 7100 100 100 100
ندش لگ

بوخ ۀیحور

دوش لگ دوش لگ

فیعض ۀیحور

 
 اول گل نشود برابر است با:ضربۀ حال احتمال آنکه فقط 

/ / / /P ( )1 0 7 0 7 0 7 0147 
 صحیح است. 2گزینه .149

 کنیم: را یکی می yهاي  براي اینکه از خاصیت تعدي استفاده کنیم، توان
x | y (x ) | (y ) x | y5 3 5 2 3 2 10 6

yاز طرفی  | z6  در نتیجه: 15
x | z (x ) | (z ) x | z10 15 2 5 3 5 2 3

 )12و 11و 10 هاي صفحه(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .150

     

A ( ) ( ) ( )
8 8 844 33 44 2 223443 4334 3 3 1

rماع راد 
3 0 1

3443 8

3
 

 صحیح است. 3گزینه .151
x y2000 5000 29000 

x y y y y k
2

2

2 25 1

29 1
2 5 29 5 29 1 2 1 

x ( k ) x k x k2 5 2 1 29 2 10 5 29 12 5 
x x xk , k , ky y y

12 7 20 1 21 3 5 
 )27و  26 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .152
ـال وجـود دارد، پـس گـراف کامـل اسـت و         چون بین هر دو رأس دلخـواه آن ی

p(p )q 1
 باشد، بنابراین: می 2

153.p(p )p q p p p pq
11 5 5 1 10 115 2

 صحیح است. 3گزینه 
را  v1باشد، پـس بایـد    می v4و  v2 ،v3شامل رئوس  vچون همسایگی

ـأمین   3به آنها وصل کرد و به رئوس دیگر وصل نکرد. که این خود  یال گراف را ت
vکند. در نهایت باید دو یال دیگر را با رئوس  می ,v ,...,v2 3 تأمین کـرد   10

که به 
9 362 22

 گیرد. صورت می 

36 36 35 6302 2 

 صحیح است. 4گزینه .154
!: ( ) ( )!
!: ( ) ( )!

4

3

55 1205 4 120 24 9644 244 3

کی هب کی عباوت لک
 لکش کی هب کی عباوت
)1و2( بترم جوز

صحیح است.2نه 
 صـورت  بـهAها حداکثر شود، باید اینکه مجموع اعضاي یکی از زیرمجموعه

Aفراز شود:     {},A { },A { },A { }{1 2 3 4{},A { },A { },A{},A { },A { },A{},A { },A { },A {},A { },A { },A {} A { } A { } A{ } A { } A} A { } A {},A { },A { },A{ },A { },A},A { },A {} A { } A { } A{ } A{ } A { } A} A { } A {
A { , , , , }5 , , , ,

S       ن صورت: 5 6 7 8 9 A5مجموع اعضاي 35
)21، صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم، 

صحیح است.2نه 
ixبرابر  ixف از میانگین داده  xi     ـانگین اسـت. مجمـوع انحـراف از می

ها برابر صفر است پس:
x 5 4 1 0 2 7 2 0 1x

(x x)i ( ) ( ) ( ) ( )
n

(xii( )i
2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( )( ) ( )2 2) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( )( ) ( ) () ( ) ( ) ( 2 2 2( ) ( ) ( )( ) ( )) ( ) (( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )) ( ) (

8

25
2

2525 انحراف معیار برابر  5
2 22

ـانگین    می شـود، اگـر می
کند ولی میانگین با آن ها را به هر داده اضافه کنیم انحراف معیار تغییري نمی

شوند: هاي جدید می  شود، پس ضریب تغییرات داده  می

C.V x x

5 2
252

2 2x 12 2 2صفحۀ(گسسته دوازدهم، تمرین  ) 96تا94 ه ههاي ، صفحه100ن 
صحیح است.1نه 

ـ کمتـرین و        نیم که در نمودار جعبه ـارك سـوم  ـ چ ـارك اول  ـ چ اي، میانه 
ـا توجـه بـه اینکـه در گسسـته کمتـرین و       رین داده نمایش داده می شود. ب

ـارك    حتماً در بین دادهها رین مقدار داده ها وجود دارند، پس باید میانـه و چ

دوش لگ دوش لگ
اول گل نشود برابر است با:ضربۀحال احتمال آنکه فقط 

/ / / /)/ 0 7 0 7 0147/ / //)/ / // // /)/

صحیح است.2گزینه .149
کنیرا یکی میyهاي  براي اینکه از خاصیت تعدي استفاده کنیم، توان

(x ) | (y ) x | y(x ) | (y )(x ) | (y )5 2 3 2 10 6( ) | ( ) |) | ( )( ) | ( )( ) | ( )) | ( )
yاز طرفی  | z6 در نتیجه: |15

(x ) | (z ) x | z(x ) | (z )(x ) | (z )2 5 3 5 2 3( ) | ( ) |)( ) | ( )( ) | ( )) | ( )
هاي صفحه(پایه دوازدهم،   ،10

صحیح است.1گزینه .150

     

) ( ) ( )
8 8 844 33 44 2 22( ) ( )( ) (
8 8

1) ( ) ( )) ( ) () ( ) ( )( )) ( ) ( 22( ) ( )( ) () (( ) ( )( ) () (
rع)) (ا) (

3 0 1

3443 8

3

صحیح است.3گزینه .151
y5000 29000yy

y y y y k
2

2

2 22
5 1

29 1
5 29 5 29 1 2 1y y y y ky y y y k2

5 1

k ) x k x kk ) x k x) x k xk ) x k x) x k x) x k x

x x x, k , ky y y, k , k12 7 21 21 3 5
، صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.1گزینه .152
ـال وجـود دارد، پـس گـراف کام چون بین هر دو رأس دلخـواه آن ی

p(p )q )) 1
باشد، بنابراین: می2
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 صحیح است. 3گزینه .155
شــود. دســته افــراز مــی 7بــر  مجموعــه 7در تقســیم اعــداد صــحیح بــر 

( r )0 7بیشـتر از  Aاگر تعداد اعضاي مجموعه 6 انتخـاب شـود    3
یکسانی در تقسیم بـر  ماندة  باقیAعضو از 4بنابر اصل النه کبوتري حداقل 

 عضو داشته باشد. 22باید حداقل  Aدارند. پس مجموعه 7
 )83تا  80 صفحۀدوازدهم،  گسسته(

فیزیک
 صحیح است. 1گزینه .156

 تعداد مسابقه مسافت دویدن با توپ در هر بازي  
/

2 330 230 3 10 2 3 10 10310 
 )18(فیزیک دهم، صفحه 

 صحیح است. 1گزینه .157
ـام    دستگاه دقیق Aاست، پس  Bکمتر از  Aچون خطاي  تري است و تعـداد ارق
 صحیح است. 1باشد. پس گزینۀ  Bباید یکی بیشتر از دستگاه  Aبعد از ممیز 

 صحیح است. 3گزینه .158
a vv at v a v

0
0

0

5 2
12 4

لوا تلاح

مود تلاح

هاگتسد لح

 
 ضرب شود. -2باالیی در 

a v mv va v s
0

0 0
0

10 4 2 2 212 4 
 )15 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک 

 صحیح است. 2گزینه .159
( ) ( )x x

v( ) v ( ) 2 8 2 202 8 2 20 6 اتات18
 

x x m120 10 10 3806 18 
 )6و  5هاي  صفحهدوازدهم، (فیزیک 

 صحیح است. 3گزینه .160
v v ax mv a a
v x s

2 2
0

02 2
2 0 2 4 2

4
 

 )18 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک 
 صحیح است. 1گزینه .161

tمتحرك در  ـان را رسـم       4 تغییر جهت داده است. ابتـدا نمـودار سـرعت زم
 کنیم: می

S1

S2

v

t31

24 6
S S

S S
S S ?

S ( ) S SS

S S
S S S

1 2

1 2
2 1

22
2 1

1
15

1 1
1 2 1

15

2 41
4 15

3 4 12

هدش یط تفاسم
ییاج هباج

 
x S S m2 1 12 3 9 

 )17 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک
 صحیح است. 2گزینه .162

v v v mx ( )t ( ) v s
0 0

0
020 4 102 2

/
mv at v a a
s

0 20 4 10 2 5 
tاي در  اول برابر سرعت لحظهثانیۀ  6سرعت متوسط در  s3 :است. پس 

/ /
mv v at v s3 0 2 5 3 10 2 5

 )17و16 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک

صحیح است. 1گزینه .163
یک جسم برابر با نیروي خالص وارد بر آن است، در حرکـت جسـم    تکانۀآهنگ تغییر 

 باشد. آهنگ تغییر تکانه می N120باشد، بنابراین  تنها نیروي وارد بر آن وزن آن می
صحیح است. 1گزینه .164

ـا  در ابتدا مجموعه در حالت تعادل است، بنابر  N30این نیروي کشسانی فنر برابر ب
ـاي وارد بـر وزنـه     جسم پاره می 2اي که نخ بین  است. در لحظه شود برایند نیروه

N10  در حال سقوط نیز  وزنۀو برایند نیروهاي وارد برN10 .است 
صحیح است. 3گزینه .165

N2

mg

smaxf

N1 smax s

smax

N mg N
f N N
N f N

1
1

2

100
20

20

صحیح است. 3گزینه   .166
 داریم:چون فنر در حال تعادل است 

mg

Fe

Nkk ( x )Fe mg cmk ( x ) x cm
1
1 1

522 20
24 30 18

 
 و در حالت دوم داریم:

mg

NF

kf
Fe

N
net k

k
k /

F mg N
F Fe f

( )

50
0

5 23 18 50
0 5

 
صحیح است. 2گزینه .167

e e
e e e

e e

GM GMg g R h R h R
(R h) R

0 2 2
25 1 2100 4 

 صحیح است. 2گزینه .168
aبا توجه به نمودار، مساحت زیر نمودار  t ،v ثانیـۀ  6دهد و داریـم در   می 

vاول  6 4 برابر: 6 ثانیۀو سرعت که پایان  2
mv v v v s0 3 2 5

 
T T TW K K W m(v v ) W ( )2 2

2 1 2 1
1 1 20 25 92 2 

TW J160 
صحیح است.3گزینه .169

E E K U K U1 2 2 2 1 1 
U K mgh mv v gh2 2

1 2 2 2
1 22 

/ /h L Lcos L( cos ) ( ) m501 1 0 6  : از طرفی 02100
mv v s

2 22 10 210 
 صحیح است.   1گزینه .170

: A V A V r V r V2 2
1 1 2 2 1 1 2  ي پیوستگی  طبق معادله 2

V r( ) V VV r
22 1

2 1
1 2

4 4 

Vدرصد افزایش سرعت   V V V %V V
2 1 1 1

1 1

4100 100 300 

یح
ـام   دستگاه دقیقAاست، پس Bکمتر از A خطاي  تري است و تعـداد ارق
صحیح است.1باشد. پس گزینۀ Bباید یکی بیشتر از دستگاه   Aز ممیز 

صحیحاست.3نه 
a vv at v a v
aata a

0
0

0

5 2
12 4

لوا تلاح

مود تلاح

هاگتسد لح

ضرب شود. -2ی در 
v m

a v sva
0

0 0
0

10 4 2aa 2 2v0v12 4
)15، صفحۀدوازدهم،  (فیزیک 

صحیح است.2نه 
( ) ( )x

v ( ) v ( )
x( )( )) ) () () () () ()) v () v ( 6 18) v () v () v () v () v (v(

mx120 10 10xx 3806 18
) 6  و 5 ه ههاي  صفحهک دوازدهم، (فیزیک 

صحیح است.3نه 
v v ax m
v x s

vv v
2 2

0
02 2

2 0 2 4 2a aaa
4

)18، صفحۀدوازدهم،  (فیزیک 
صحیح است.1نه 

tرك در  ـان را رسـم      4 تغییر جهت داده است. ابتـدا نمـودار سـرعت زم
نیم:

v S S
S S ?
S S1 2SS هدش یط تفاسم15

اا

صحیح است.3  گزینه .166
داریم:چون فنر در حال تعادل است 

Nkk ( x )Fe mg cmk ( x ) x cm
mg 1

1 1

520x )x )
30x )x ) 18

و در حالت دوم داریم:

mg

NFN

Fe

N
net k

k
k /

F mg NN
F Fe fnet k

( )

mgmg
FeF

k( )
k

5 23 18 50( ) k( )
0 5/

صحیح است.2گزینه .167
e e

e e e
e e

GM GMeg R h R h R
(R h) Re

e
e e

eg R hheeR hhe0 2 2R
صحیح است.2گزینه .168

aبا توجه به نمودار، مساحت زیر نمودار  t ،vvvدهد و داریـم می
vvvاول  6 4 برابر: 6 ثانیۀو سرعت که پایان 2

m
sv vv 3 2 5

TK W m(v v ) W ( )T TK W m(v v ) WK W m(v v ) WT T2 1K vvv1 1( ) W( ) Wm(v v ) Wm(v v ) W2 2 (( )((2 2T( )( ) T2 1
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 صحیح است.   2گزینه .171
 باشد:  و چگالی آب اگر چگالی روغن

P P gh P gh p h h1 2 0 0 
/ / / /

1720 17 0 85 0 85 1 0 85 01520  
 صحیح است.   2گزینه .172

p1 p2

 
ــه بـــه مـــایع وارد مـــی  ــر بـــا وزن آن یعنـــی   نیرویـــی کـــه وزنـ کنـــد برابـ

/ /F mg N0 48 10 4 باشد. این نیرو باعث افزایش فشاري به اندازه  می8
/FP paA 4

4 8 240
200 10

شود. این فشار توسط مایع به تمام نقاط  می 
ـاال   به انـدازه  P2. لذا باید پیستون P2شود، از جمله به پیستون  آن منتقل می اي ب

 فشاري ایجاد کند که این افزایش فشار را جبران نماید. بنابراین: رود که ارتفاع مایع 
/P gh h h m cm240 800 10 003 3 

صحیح است. 1گزینه .173
گیریم که یک تغییـر   هواي درون لوله و باالي سطح جیوه را گاز کامل در نظر می

 دما را انجام داده است. بنابراین داریم: حالت هم
PV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph P h1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

h cm P P,h cm P P
1 1 0
2 2 0

20
25 15 

P (P )0 020 15 25 
P P0 020 25 15 25 

P P cmHg0 05 375 75 
 صحیح است. 3گزینه .174

FmLKA KAQ
t L t L 

/
m 3 4336 10 240 16 10 100

420 04 

m 80 /4 2 310
420

240 16 410 100
4 110

 

m/جرم یخ ذوب شده   m kg g110 3 3 4 10 036 360 
mمانده   جرم یخ باقی g400 360 40 

 صحیح است. 3گزینه .175
 به جوش آید چقدر گرما الزم دارد. C95کنیم براي آنکه آب  ابتدا تعیین می

Q mc ( ) kJ1 4 100 95 20 
 تبدیل شود.C100دهد تا به بخار  از دست میC110گرمایی که بخار 

/Q mc ( ) kJ10 2 100 110 021000 
 برسد: C100دهد تا به آب جوش  می C100گرمایی که بخار 

F / /Q mL kJ001 2250 22 5  
ـاي   تبدیل میC100بنابراین تنها مقداري از بخار آب به آب جوش  گردد و دم

 است. C100تعادل 
 صحیح است. 4گزینه .176

L L L L L
H H H H H

T T T T T
T T T T T

40 40
100 100 

L
H

T
T

601 100 

 صحیح است. 1گزینه .177
ـا در   فشار، دما کاهش می دما، دما ثابت است و در تراکم هم در تراکم هم یابد و تنه

 یابد. رونی نیز افزایش مییابد. پس انرژي د دررو است که دما افزایش می تراکم بی
 صحیح است. 2گزینه .178

P
L BC

CQ Q P V JR
5 35 10 20 10 50002 

LQW S J K W
50002500 22500 

 صحیح است. 3گزینه .179
 نویسیم: در دو حالت میدان خالص را می

r roq1 q2
o q2

E E E EEEE
1 2

1
2

3
2

2

E E EE E3EE
EE E1

E
EE

 
هاي به دست آمده داریم: میداناندازة حال با توجه به 

q
E k qEr

Eq q
E k

r

1
1 2 11

22 2
2 2

3 

 داریم: E2و  E1حال با توجه به جهت 

oq1 q2
E1E2

 
q                                    همنام باشد. از اینرو: q2و  q1پس باید 

q
1
2

3

 صحیح است. 3گزینه .180
قرار دارد.  q2و  q1وسط بین  oنقطۀ باشند و  با هم برابر می q2و  q1ذرة دو 

 کند. یکدیگر را خنثی می oنقطۀ پس برایند میدان حاصل از این دو ذره در 
ـا صـفر     q4و  q3هاي  ذره ناهمنام بوده و براي اینکه برایند میدان حاصـل از آنه

 q4ت، باید تر اس بزرگ q3از  q4اندازة خارج از دو بار بوده و چون  oشود، باید 
 قرار بگیرد. پس داریم: oنسبت به  q3دورتر از 

E4E3 o

cm5
q C3 3

r

q C4 27

 
q qE E
r r r

6 63 4
3 4 2 2 4 2

3 4

3 10 27 10
25 10

 

r r m cm2 4 29 25 10 15 10 15 
cm15را باید  q4پس باید  5 به سمت راست بیاوریم.20

 صحیح است. 3گزینه .181
VEرابطۀ با توجه به  d   :داریم 

Q QC VV C Q Q QVE Ed cd k A k Add
0 0

 

/ /

//

V
m

9
7 6

12 4
09 10 01 10 5 10021 9 10 02 10 

 صحیح است. 4گزینه .182
ـان   پوسـتۀ  + در مرکز دایره مقداري بار منفی در qبا قرار گرفتن بار  داخلـی و هم

 شود. بنابراین: خارجی القا میپوستۀ مقدار بار مثبت در 
Q

r r( )Q r
r

2
2

2

25
16

یلخاد
یجراخ

یجراخ

یلخاد یجراخ
یلخاد

 
 صحیح است. 3گزینه .183

VR رابطۀدر نمودار (الف) مقاومت از  I   پیروي نکرده، پس رسانا غیر اهمـی
 رسانا است. است. (ب) با افزایش دما مقاومت کاهش پیدا کرده، پس مقاومت نیم

 )54 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

ـاال   به انـدازه  P2P. لذا باید پیستون P2Pشود، از جمله به پیستون نتقل می اي ب
فشاري ایجاد کند که این افزایش فشار را جبران نماید. بنابراین: که ارتفاع مایع 

/P gh h h m cm/gh 240 800 10 003 3h h mm/h h mh m/

صحیح است.1نه 
گیریم که یک تغییـر  ي درون لوله و باالي سطح جیوه را گاز کامل در نظر می

دما را انجام داده است. بنابراین داریم:ت هم
PV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph P hP V P (Ah ) P (Ah ) PhP V P (Ah ) P (Ah ) Ph1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2PV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph P hPV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph PP V P (Ah ) P (Ah ) PhP V P (Ah ) P (Ah ) PhP V P (Ah ) P (Ah ) Ph

P P
P P
Ph cmcm

h ,h cmcm
Ph cmh cm , 1 0P PP PPP

2 0P PP PP 15
P (P )(( 25(P )(P(P )(P(P((

P P0 020 25 15 25P PP0 0
P P cmHg5P PPPP

صحیح است.3نه 
FmLKA KAQ

t L t L
AA AAF
L t

/
mm 3 4336 10 240 16 10 1003 4

420 04/
m 80 /4 2/4 2/

310
420

240 16 410 1004

4 110
m/م یخ ذوب شده   m kg g/

110 3 3 4 10 m kgkg/1 3 3 4 1 m kgkg/
1

mمانده   جرم یخ باقی g4 36 4

صحیحاست.3نه 
به جوش آید چقدر گرما الزم دارد.C95 کنیم براي آنکه آب تعیین می

Q mc ( ) kJmc ( )mc ( )( )( )( )(
شود.C100دهد تا به بخار  از دست میC110یی که بخار  تبدیل

/Q mc ( ) kJ/mc ( )1 2 ( ) /( )1000
برسد: C100دهد تا به آب جوش میC100یی که بخار 

o q2
E1E2

                                  همنام باشد. از اینرو:q2و q1پس باید 

صحیح است.3گزینه .180
2وq1وسط بین oنقطۀ باشند و  با هم برابر می q2و q1ذرة دو

یکدیگر را خنثی میoنقطۀ پس برایند میدان حاصل از این دو ذره در 
ناهمنام بوده و براي اینکه برایند میدان حاصـل ازq4و q3هاي  ذره

تتر اس بزرگ q3از q4اندازة خارج از دو بار بوده و چون oشود، باید 
قرار بگیرد. پس داریم:oنسبت به  q3دورتر از 

E4

cm5
q C3

r

q C4

q q
r r r
q 6 64qq

2 2 4 2
3 4r rr r

3 10 27 106

25 10

cm4 225 10 15 10 15r mm4 2

cm15را باید q4پس باید  5 به سمت راست بیاوریم.20
صحیح است.3گزینه .181

VEرابطۀ با توجه به d :داریم
Q QC Q
V C Q Q QEV C

cd k A k Ad

VQ
V V Q QQEV C

d k AA kA k0 0ddd
V

99 1 19
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 صحیح است. 4گزینه .184
 ) برابر است با:2) و (1اختالف پتانسیل دو سر باتري (

IV Ir V1 1 1 1 2 
V Ir V I2 2 2 2 2 

ـابراین اخـتالف       V2در  تـري از   عدد بزرگ Iبا افزایش  کـم خواهـد شـد، بن
 شود. ) صفر می2پتانسیل دو سر باتري (

/
/

: I I
RRI r r R1 2

2 0 2 2 4 4 1 52 5 2

)2( يرتاب

 
 )64 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .185
 آوریم. دست می ابتدا جریان مدار را به

R1 4

V2 2

R2 3

V3 4
/r3 0 5

A

/R3 1 5
V1 15

r1 1 R4 2

I
I

I

 

/ /
I IR R R r r

1 2 3
1 2 3 1 3

15 4 2
2 1 5 05 3 4 1 

I A9 3
12 4 

V)تا اتصال به زمین  A نقطۀحال در خالف جهت جریان از   زنیم: قدم می 0(

R1 4

V2 2

R2 3

V3 4
/r3 0 5

A
I A3

4

 
AV (r I) R I R I3 3 2 2 1 0 

A A AV V V | V | V3 9 93 934 2 3 08 4 8 8 
 )64 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .186
 درصد تغییرات برابر است با:

R ( )R
R R

11501100 100 

54%( )41 4 10 1150 100 
 )53 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .187
ـا را  انـدازة  ها را بـه دسـت آورده و    دست راست جهت میدانقاعدة با توجه به  آنه
 کنیم: محاسبه می

y

xB2B1

B B i B j
NIB TR

B

2 1
7 50

1 2
7 5

2 2

22 10 4 102 10
32 10 4 103 102

B B i BB i

B i j5 54 10 4 10B 

 صحیح است. 3گزینه .188
ـا   براي آنکه نیروسنج ها صفر را نشان دهند، باید نیروي وزن و نیروي مغناطیسی ب

 هم برابر باشند.
mg BIL 

/ Im BI I AL g
3

2
0 44 10 101010

 
ـاال وارد    نیروي وزن به سمت پایین است. پس باید نیروي مغناطیسی به سـمت ب

ـان را مشـخص مـی   ست راستقاعدة دشود. حال با توجه به  کنـیم.   ، جهت جری
 باشد. می Dبه  Cبنابراین جریان از 

DC

BF

mg

I

 
صحیح است. 2گزینه .189

ـاري تولیـد نمـی    xB مؤلفۀعمود است،  yچون سطح حلقه بر محور  کنـد و   ش
 را حساب کنیم: yBکافی است شار مغناطیسی 

y yAB r B2 1 2 2 
 )112و  111هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

صحیح است. 4گزینه .190
 شوند. موازي بوده و اتصال کوتاه و حذف می 6و  3هاي  مقاومت

eqR I AR r
354 75 

/ /U LI J21 1 02 49 4 92 2 
 )116  صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .191
جایی زمانی است که نوسانگر بیشترین سـرعت را دارد و بیشـترین    بیشترین جابه

ـانگر       tسرعت متوسط با توجه به ثابـت بـودن    ـانی رخ مـی دهـد کـه نوس زم
 کز نوسانجایی را دارد. یعنی در دو طرف مر بیشترین جابه

( )2

/025 /025/025

( )1

AA

/ s05/ s05

T sT
2 2

 
/ /t s x cos cm1 1025 004 2 24 

/ /t s x cos cm2 2
33 025 004 2 24 

/

cmx| d | x x cm v t s2 1
4 24 2 8 20 5 

 )64 صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .192

تشدید اگر بسامد طبیعی دو نوسانگر یکسان باشد، با نوسان یکی پدیدة بر اساس 
 کند. مکانیکی آن به دیگري، دیگري هم نوسان میو رسیدن موج 
T3

12 500 ،lT g2
12 2 mTو  200 k1

12 2 500 

 صحیح است. 3گزینه .193
به سـمت   Mذرة + قرار دارد، با توجه به جهت انتشار Aدر ابتدا در مکان  Mذرة 

Ttکند و بعد از مدت مرکز نوسان حرکت می 3
براي اولین بار به موقعیت 4

 در مرکز نوسان قرار دارد.) Nذرة رسد، ( می Nذرة 

AA
B

T
4

T
4

T
4 

/cm m20 40  با توجه به نمودار042
/

/ /
TvT T s , t s0 4 004 3 0 0310 4 

)90 ، صفحۀ16و  15، 14تمرین (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

آوریم.دست می جریان مدار را به

R1 4

V2 2

R2 3

V3 4
/r3rr 5//

A

/R3 1 5//
V1 15

r111rr 1 R4 2

I
I

I

/ /
I IR R R r r IR R r r

3
1 2 3 1 3R R r rR R rR r r

15 4 2
2 1 5 05 3 4 1/ // /

I AI 9 3
12 4

V)تا اتصال به زمین A نقطۀدر خالف جهت جریان از  زنیم: قدم می (

R1 4

V2 2

R2 3

V3 4
/r

V
3rr 5//

A
I A3

4

AV (r I) R I R IA (r I) R I R Ir I I3 3 2 2 1))r I) R I RIr I I R 0

A A AVA V V | V | VA AV V | V |V | V |A A
3 9 93 934 2 3 09
8 4 8 8

)64، صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.3نه 

با: است اب ب ات تغ د

صحیح است.2گزینه .189
نxBمؤلفۀعمود است، yچون سطح حلقه بر محور  ـاري تولیـد ش
را حساب کنیم: yBکافی است شار مغناطیسی 

yByr Br2 1 2 2
1 ه ههاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

صحیح است.4گزینه .190
شوموازي بوده و اتصال کوتاه و حذف می6و 3هاي  مقاومت

AR rI 35 7RI R 5
/ / J12 02 49 4 9/ ، ص(فیزیک یازدهم ریاضی، 2//

صحیح است.3گزینه .191
 جایی زمانی است که نوسانگر بیشترین سـرعت را داردبیشترین جابه

ـانی رخ مـی دهـد کtسرعت متوسط با توجه به ثابـت بـودن    زم
رکز نوسان جایی را دارد. یعنی در دو طرف مربیشترین جابه

( )

/025/ /025//025/

( )

A

/ s05/

( )
s5/ s05/

( )
s5

T sT TT
2 2

/ cm1 4 2 2//s x cosx cos/ 4
/ cm2/

34 2 2//s x cosx coss x/ //// 4

/

cmx
t s
xx cm vx cm1x 4 2 (فیزیک دوازدهم ریاضی،//285

صحیح است.1گزینه .192
تشدید اگر بسامد طبیعی دو نوسانگر یکسان باشد، باپدیدةبر اساس 
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 صحیح است. 2گزینه .194
g kg
m m

330 30 10
F mv v v s3

12 20
30 10

 

/ /
Nf t s x vt x mt t

150100 1 5 20 1 5 30 
 )90 ، صفحۀ17تمرین (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .195
+ yطـرف   در حال نوسان و جهت حرکت آن به A نقطۀ+ xطرف  با انتشار موج به

ـان    همواره به Bاست، از طرف دیگر جهت نیرو و شتاب نوسانگر  طرف مرکـز نوس
 + است.yطرف  است، پس جهت شتاب آن نیز به

 )86صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .196

n n
v v mf f vL s1 2450 1802 2 20 10 

/ /FLv m kgm m
432 4 0 2180 2 10

 gm
L m

1
1

2 10 1
2  )107 صفحۀ(فیزیک دوازدهم،   10

 صحیح است. 2گزینه .197

cm60

S
53
I

2

1 2

1 53
37

h

B

M

AO

 
n sin n sin sin sin1 1 2 2 2

41 53 3 
/sin 2 20 6 37 

OA OAIOA : tan OA cmIO2
3 454 60 

OB OBIOB : tan OB cmIO1
4 803 60 

AB cm80 45 35 

/
h hABM : sin h cmAB37 0 6 2135 

 )98 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 است. صحیح 4گزینه .198

در الگوي رادرفورد با نزدیک شدن الکترون بـه هسـته سـرعت حرکـت الکتـرون      
شود و سایر موارد توسط ایـن   افزایش یافته و در نتیجه بسامد موج تابشی زیاد می

 الگو قابل توجیه نیست.
   صحیح است. 3گزینه .199

 باشد: می 2به  4گذار الکترون از مدار 
F r rKqF ( ) ( )F r rr

2 2 22 4 0
2 4 2 0

16 164 
 صحیح است.   2گزینه .200

n n
NN n

540 5 1010 342 2
  

t T minT T
303 3 10  

n
n n

NN n
540 5 1010 2 32 5162 2

  
t t min5 5010 

 شیمی
 صحیح است. 4گزینه .201

 )3 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .202

/گرم آهن هردو یک مول اتم هستند که  56گرم هیدروژن و  1
236 02 اتم  10

 دارند.
 ها: بررسی سایر گزینه

ـ اتم 1 هایی مانند، فسفر و فلوئور و آلومینیم فقط یک ایزوتوپ دارنـد و   ) نادرست 
 شود. جرم میانگین براي آنها گزارش نمی

ـ باال رفتن از تپه انرژي بدن پیوسته افزایش می3  یابد. ) نادرست 
ـ طیف عنصرهاي4  رود. نافلزي نیز براي شناسایی آنها به کار می ) نادرست 

 صحیح است. 1گزینه .203
/ نوترون ایزوتوپ سنگین:   /

n np 1 2 1 2 5 6 
n نوترون ایزوتوپ سبک: 5 

,11  ها جرم ایزوتوپ10

/
( x) x x x x %11 100 1010 8 1080 1100 11 10 20100 

 x20درصد فراوانی ایزوتوپ سبک
 )15 صفحۀ(شیمی دهم ، 

 صحیح است. 3گزینه .204
مورد (ب) نادرست است. دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیـف نشـري   

 اي را ارائه کردند. خطی سایر عنصرها، ساختار الیه
 صحیح است. 1گزینه .205

 موارد الف، ب و ت نادرست هستند.
 شود. گازها خارج می الف) آمونیاك زودتر از مخلوط

 آهنی. ورقۀب) در حضور 
 شوند. ها به فراورده تبدیل نمی دهنده واکنشهمۀ پذیر است و  ت) واکنش برگشت

 صحیح است. 3گزینه .206
 ثابت = دما 
PV P V P V1 1 2 2 1 1 P ( V2 1 V1

40
100

P) P
2
1

10
14 

 صحیح است. 4گزینه .207
 صحیح است. 3گزینه .208

ـاي       مـی  C14زمین کرة میانگین فعلی دماي  باشـد کـه در صـورت نبـود گازه
 شد. می -C32رسید و اختالف آنها  می -C18اي، دما به  گلخانه

صحیح است.   1گزینه .209
شـونده و   تر از میانگین بین ذرات حل شونده قوي حالل و حلجاذبۀ وقتی نیروي 

 پیوند هیدروژنی است که ماده کامالً در آب محلول باشد.  
 با این توضیح فقط هگزان در آب نامحلول است. 

 صحیح است.   3گزینه .210
KOH(s) K (aq) OH (aq)

KOH K
K / KOH

KOH K

molmol g mgmg ? g g mol mol g

311 39 105 6 56 1 1 1  
mg3900 

/
(L)

V LV
3900 39001000 3 91000  

 صحیح است.   2گزینه .211
H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2  

H Og ? mL
2

44800 mol
mL

1
22400

molH O g gmol molH O
2

2

2 18 243 زاگ ةدنهد شنکاو1 زاگ ةدنهد شنکاو
  

صحیح است. 4گزینه .212
رسانایی الکتریکی کربن نسبت به سیلیسیم بیشتر است و در انتهاي گروه میـزان  

ـانایی بـه صـورت     رسانایی بیشتر می شود، بنابراین با افزایش عدد اتمی میزان رس
ـلت فلـزي و در     یابد. همچنین با افزایش عـدد  یکنواخت افزایش نمی اتمـی، خص

ـاي   شود، اما تعداد الکتـرون  ون بیشتر مینتیجه تمایل براي از دست دادن الکتر ه
 باشد.   ترین الیه ثابت می بیرونی

 )10و  6هاي  صفحه(شیمی یازدهم ، 

n n
mfn L sn

v vfn vL v1 1802 2 20 10
/ /FLv m kgm m
/ / mFL 432 4 0 2/ /180

gm
L m
m
L

12 10 1
2 )107صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 10

صحیح است.2نه 

cm60

S
53
I

2

1 2

1 53
37

h

B

M

AO

n sin n sin sinn sin sin sinn sin sin1 1 2 2sin n sinn sinn sin 2
41 53sinsin 3

sin 2 2/ 37/ 2//

OA OAIOA : tan OA cmIO
OA OA OAIO2 454 60
OB OBIOB : tan OB cmIO
OB OB OBIO1 83 60

AB cmAB 80 45 35

/
h hABM : sin h cmAB37 0 6 21/
h h hAB /
h h hAB )98، صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 35

نوترون ایزوتوپ سبک:
,11 جر,10

( x) x x x x %( x)x)( x)x) 1080 1100 11x x xx xx x xx x100درصد فراوانی ایزوتوپ سبک
، (شیمی دهم

صحیح است.3گزینه .204
مورد (ب) نادرست است. دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طی

اي را ارائه کردند. خطی سایر عنصرها، ساختار الیه
صحیح است.1گزینه .205

موارد الف، ب و ت نادرست هستند.
شود. گازها خارج می الف) آمونیاك زودتر از مخلوط

 آهنی.ورقۀب) در حضور
ها به فراورده تبدیل دهنده واکنشهمۀپذیر است و ت) واکنش برگشت

صحیح است.3گزینه .206

V P VV2 1 1P VP VVV P ( V2 1P ( VP ( V V1VV40
100

P) PP
2PP
1PP

10
14

صحیح است.4گزینه .207
صحیح است.3گزینه .208

  باشـد کـه در صـورت نبـمـیC14زمین کرة میانگین فعلی دماي 
شد.می-C32رسید و اختالف آنها می-C 18اي، دما به گلخانه

صحیح است.  1گزینه .209
 تر از میانگین بین ذرات حشونده قوي حالل و حلجاذبۀ وقتی نیروي 

پیوند هیدروژنی است که ماده کامالً در آب محلول باشد.  
رو ی لو و ول نو ز ر

با این توضیح فقط هگزان در آب نامحلول است. 
صحیح است.  3گزینه .210

K (aq) OH (aq)( ) OHK (aq)K (aq)( )

KOH Kmolmol mg311 39 10g
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صحیح است. 1گزینه .213
ـات   Na)با توجه به مقدار سدیم موجود در سـدیم کربن CO )2 ، مقـدار سـدیم   3

 آوریم: دست می کربنات خالص را به

/
molNa CO gNa COmolNa?gNa CO gNa gNa molNa molNa CO

2 3 2 3
2 3

2 3

1 1061 14 6 23 2 1  صلاخ2
/ gNa CO2 310 6 

Naصولخ دصرد CO2 3
/

/

gNa CO %gNa CO
2 3

2 3

10 6 100 2542 4
)صلاخ(
)صلاخان( صلاخ

 )23و  22هاي  صفحه(شیمی یازدهم،  
صحیح است. 3گزینه .214

Cr پر است. نیم الیۀداراي دو زیر Cr24 واسطۀعنصر  :[Ar] d s5 1
24 3 4 

 آن پر است. شدةهاي اشغال  تمام زیرالیه Zn30 واسطۀعنصر 
Zn :[Ar] d s10 2

30 3 4 
 )20و 16و  12هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه .215
هاي کـربن را معلـوم کنـد،     ها پیشوندي که شمار اتم در چهار عضو نخست آلکان

گازي شکل هستند.      K323یا  C50وجود ندارد و این چهار عضو در دماي 
 هاي نادرست: بررسی گزینه

ـاي      4هاي راست زنجیري که بـیش از   ) در تمام آلکان1 اتـم کـربن دارنـد در دم
 مایع و یا جامد هستند. C22معمولی 

ـاوت و      K373یا  C100) در دماي 2 ـان متف حالت فیزیکـی هگـزان و اوکت
 حالت فیزیکی نونان و دکان یکسان است.

 حالت فیزیکی متان گاز است. C100) در دماي 4
 )35 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .216
 هاي (ب)، (ج) و (د) نادرست است. عبارت

باشد، بنابراین شدت جنبش ذرات در ظـرف   می K283؛ Aدماي آب در ظرف 
A  بیشتر ازBهاي نادرست: است.     بررسی عبارت 

 است. Bبیشتر از  Aب) انرژي گرمایی ذرات ظرف 
ـایی مـی    Bو  Aج) اگر ذرات  ـادل گرم رسـند و   را با هم مخلوط کنیم، به یک تع

 کند. دماي آنها تغییر می
 است. Bبیشتر از  Aد) جنبش نامنظم ذرات در ظرف 

 )55و  54هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه .217

 آوریم: دست می فلزها را به ویژةابتدا ظرفیت گرمایی 
/

/ J.g .C1 15 12  طال ویژةایی ظرفیت گرم 012840
/

/ J.g .C1 12 7 0  آهن ویژةظرفیت گرمایی  4560
/

/ J.g .C1 14 62  نقره ویژةظرفیت گرمایی  023120

/ J.g .C1 19  آلومینیم ویژةظرفیت گرمایی  0910
ـاي آن در       ویژةهر فلزي که ظرفیت گرمایی  کمتـري داشـته باشـد، افـزایش دم

 هاي برابر به ازاي گرماي برابر بیشتر است. جرم
 طال : تغییر دما <نقره  <آهن  <آلومینیم 

)58و 57هاي (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است.   2گزینه .218

N NaNR R mol.s mol.s
2 3

1 13 3 932 2 2  

N
n(N ) n(N ) n(N )R t s2

2 2 229 9
2 1 2 1

2
  

n(N ) mol2
9
4 

g63 9جرم گاز نیتروژن
4 28

نژورتین زاگ مرج

 
md V LV

63 631 

صحیح است.   1گزینه .219
ـاك را  عمـدة  اند و بخـش   امروزه الیاف ساختگی جایگزین الیاف طبیعی شده پوش

 دهند.   الیاف ساختگی تشکیل می
صحیح است.   4گزینه .220

ـاخته مـی    پلیمرها از هیدروکربن ـاي سیرنشـده س ـا      ه شـوند؛ ولـی خـود پلیمره
 ها داشته و سیرشده هستند.   ساختاري شبیه آلکان

صحیح است.   1گزینه .221
: بنزوییــک اســید، یــک کربوکســیلیک اســید آروماتیــک بــا فرمــول   1گزینــۀ 

C H COOH6 فرمــول باشــد کــه افــزودن متــانول بــه آن، اســتري بــا   مــی 5
C H O8 8  دهد:   می 2

H SO
C H COOH CH OH C H COOCH H O2 4

6 5 3 6 5 3 2
H SO

5
H SO

C HC H2 4SO
6HH  

اي  بــه ایــن ترکیــب، تبــدیل بــه حلقــه H2مــول گــاز  3: بــا افــزودن 2گزینــۀ 
 شود:   غیرآروماتیک با یک گروه عاملی کربوکسیل می

C H COOH H C H COOH6 5 2 6 113  
ـاده ( : استفاده از این 3گزینۀ  ـادة  م ـار مـواد غـذایی، سـرعت      م نگهدارنـده) در کن

 دهد.   غذایی را کاهش میمادة واکنش منجر به فساد 
C)پیونـد دوگانـه    3: این ترکیـب داراي  4گزینۀ  C)    دوگانـۀ  و یـک پیونـد

(C O) باشد.   می 
صحیح است. 1گزینه .222

 است.تنها عبارت (الف) درست 
 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. آن می pHب) افزودن آهک به خاك با خنثی کردن اسید سبب افزایش 
ـاي محلـول افـزایش یافتـه و      ج) هرچه غلظت اسید بیشتر باشـد، میـزان یـون    ه

 شود. رسانایی الکتریکی آن بیشتر می
 هایی با خاصیت اسیدي یا بازي هستند. د) اغلب داروها ترکیب

 )14 صفحۀهم، (شیمی دوازد
صحیح است. 3گزینه .223

ـا افـزون بـر انـدك      کربوکسیلیک اسیدها، اسیدهایی ضعیف بوده و در محلول آنه
ـا غلظـت ثابـت در شـرایط معـین        هاي آب پوشیده، مولکول یون هاي اسید نیـز ب

 حضور دارند.
 )19 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .224
 شود. زیر دو یون تشکیل می معادلۀبه ازاي تفکیک یونی هر مولکول اسید طبق 

CH COOH(aq) CH COO (aq) H (aq)3 3 
هاي تشکیل شـده برابـر    هاي یونش یافته اسید با نصف یون بنابراین تعداد مولکول

 است.

/
23 0 046500

شنوی ۀجرد هتفای شنوی ياه لوکلوم دادعت
 هدش لح ياه لوکلوم لک دادعت

/4 6%/100 0046  درصد یونش =یونش  درجۀ 100
 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .225
ــون  ــت آنی ـاتیون  غلظ ـا و کـ ــوي   هـ ــید ق ــول اس ـا در محل ــر  هـ  HCl(aq)ت

 (محلول الف) بیشتر بوده و به همین دلیل رسانایی الکتریکی آن بیشتر است.
 )17 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه .226
 ستـ  زیرا تمایل زیادي به دادن الکترون دارد.) در1
 ) درست2
ـ مانند فلز منیزیم که در صنعت از برقکافـت   3 مـذاب تهیـه    MgCl2) درست 

 مذاب. NaClاز  Naکنند یا تهیه  می

/ ) نادرستـ  مطابق واکنش باال:  4 /

/

NaCl(l) Na (l) Cl (g)
mole x L

LClmole

2

2

2 2
0 4 4 48

22 42
 

 
 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

[ ]30
)20و  16و 12هاي (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.3نه 
هاي کـربن را معلـوم کنـد،    ها پیشوندي که شمار اتمچهار عضو نخست آلکان

گازي شکل هستند.   K323یا  C50د ندارد و این چهار عضو در دماي 
هاي نادرست:ی گزینه

ـاي     4 هاي راست زنجیري که بـیش از   ر تمام آلکان اتـم کـربن دارنـد در دم
مایع و یا جامد هستند.C22ولی 

ـاوت و     K373یا  C100ر دماي ـان متف حالت فیزیکـی هگـزان و اوکت
ت فیزیکی نونان و دکان یکسان است.

حالت فیزیکی متان گاز است.C100ر دماي
33)35، صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است.3نه 
هاي (ب)، (ج) و (د) نادرست است.ت

باشد، بنابراین شدت جنبش ذرات در ظـرف  میAAK283؛ Aي آب در ظرف 
هاي نادرست:است.     بررسی عبارتBشتر از 

است.Bبیشتر از Aنرژي گرمایی ذرات ظرف 
ـایی مـی   Bو Aگر ذرات  ـادل گرم     رسـند و  را با هم مخلوط کنیم، به یک تع

کند.ي آنها تغییر می
است.Bبیشتر از Aنبش نامنظم ذرات در ظرف 

)55و 54هاي (شیمی یازدهم، صفحه
صحیحاست.2نه 

آوریم: دست می فلزها را به ویژةظرفیت گرمایی 
/

/ J.g .C1 1C5 12/ طالویژةایی ظرفیت گرم 0128/40
/

/ J.g .C1 1C2 7/ 0 آهن ویژةظرفیت گرمایی  45/60
/ J g C1 1C4 62/ مای/0231 گ فیت هویژةظ نق

 

OOH H C H COOHHH2 6 11C HC H3
ـاده ( : استفاده از این3گزینۀ  ـادةم ـار مـواد غـذای  م   نگهدارنـده) در کن

دهد.   غذایی را کاهش میمادةواکنش منجر به فساد 
ترکیـب داراي4گزینۀ  پیونـد دوگانـه    3: این   (C C) و یـک پیو

(C O)باشد.   می
صحیح است.1گزینه .222

است.تنها عبارت (الف) درست 
سایر گزینه  ها: بررسی

آنpHب) افزودن آهک به خاك با خنثی کردن اسید سبب افزایش 
ـاي محلـول افـزایج) هرچه غلظت اسید بیشتر باشـد، میـزان یـون       ه

شود. رسانایی الکتریکی آن بیشتر می
هایی با خاصیت اسیدي یا بازي هستند.د) اغلب داروها ترکیب

هم،(شیمی دوازد
صحیح است.3گزینه .223

ـا افـزون کربوکسیلیک اسیدها، اسیدهایی ضعیف بوده و در محلول آنه
ـا غلظـت ثابـت در شـرهاي آب پوشیده، مولکولیون هاي اسید نیـز ب

حضور دارند.
(شیمی دوازدهم،

صحیح است.3گزینه .224
زیر دو یون تشکیلمعادلۀبه ازاي تفکیک یونی هر مولکول اسید طبق 

OH(aq) CH COO (aq) H (aq)( ) H( ) HOH(aq) CH CO3CH
هاي تشکیلهاي یونش یافته اسید با نصف یونبنابراین تعداد مولکول

است.

/
23 0 046/500

جرد هتفای شنوی ياه لوکلوم دادعت
هدش لح ياهلوکلوم لک دادعت

/4 6/%/1 46 1/1 46 د=یونش درجۀ/1
دوازدهم، (شیم
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صحیح است. 4گزینه .227
صـورت زیـر    هاي صورت سؤال نادرست هستند. شکل درست آنها به تمامی عبارت

ـا بـراي     الف) رتبه است: بندي فلزها در سري الکتروشیمیایی به ترتیب تمایـل آنه
ـالوانی نیـروي الکتروموتـوري از        است. eگرفتن  ـلول گ  رابطـۀ ب) در یـک س

ج) هر واکنشی که در سـمت    آید. دست می ) بهE0سلولE0کاتدE0(آند
واکنش اکسایش است.د) در شرایط  به چشم بخورد، یک نیم eهاي آن  فراورده

 است. C25ترودي هر نیم سلول دما گیري پتانسیل الک استاندارد براي اندازه
 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه .228
 ها: بررسی سایر گزینه

) درســت -3(NH3در  N+) و 2( NOدر  N) بــا توجــه بــه عــدد اکســایش 1
 باشد. می
 الکترون گرفته است. Cl2) درستـ  زیرا 2
ـ در این واکنش، عدد اکسایش اتم نیتروژن، از صـفر در   3 + 2، بـه  N2) درست 

 رسد. می NOدر 
 )63 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

  صحیح است. 1گزینه .229
نی روي با توجه به موقعیت روي در سري الکتروشیمیایی واکنش کلی سلول گالوا

 ـ هیدروژن:
Zn(s) H (aq) Zn (aq) H (g)2

22 
/ Zn /

/ A
Zn A

g x N
g N e

1 3 004 004
65 2

 

/ /

/

Zn ~ H
g y L mL
g L

2
1 3 0448 448
65 22 4

 

 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 1گزینه .230

 مول است.mبرابر  Aاولیۀ کنیم مقدار  فرض می
/A(g) B(g) C(g) K mol.L

: mmol
: (m x)mol x mol x mol

12 2 0135
0 0

2 2
عورش ۀظحل
 لداعت ۀظحل

/
A x mol% x mA mmol

2100 60 0 هدزاب3 ةدش فرصم رادقم
 هیلوا رادقم

/
/

[m ( m)]mol[A] mmol.LL
12 0 3 0 22 

/
/

[ ( m)]mol[B] mmol.LL
12 0 3 0 32 

/
/

( m)mol[C] mmol.LL
10 3 0152 

/
[B] [C]K mol.L

[A]

2
1

2 0135 

/ /
/

/

( mmol.L ) ( mmol.L ) m
( mmol.L )

1 2 1

1 2
0 3 015 04

02
 

/ / / /
/

/ / / /

[A] m mol.L [B] [A]
[B] m mol.L

1

1
0 2 0 2 0 4 008 004
0 3 0 3 0 4 012

 

صحیح است. 1گزینه .231
 بررسی موارد:

ـام الکتـرون   ها براي الکتریسیته ذرات بارداري به  دان الف) نادرست است. فیزیک ن
 پیشنهاد دادند.

ـار دارد و در میـدان مغناطیسـی و الکتریکـی       ب) درست است. پرتوي کاتـدي ب
 شود. منحرف می

ـا     ـاي بت پ) نادرست است. از نظر جنس هر دو الکترون هستند ولی انـرژي پرتوه
 بیشتر است.

 ت) نادرست است. سرانجام رادرفورد پروتون را کشف کرد نه موزلی!

ح است.صحی 2گزینه .232
(a) Se :[ Ar] s p2 4

34 18 4 4 
برابر صفر است. lmو smمجموع عدد کوانتومی d103و s24در 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12 4 4 4 2 0 4 1 1 2 282
n l lm sm

 
(b) Cr[ Ar] s d1 5

24 18 4 3 

n l lm
sm

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 4 5 3 1 0 5 2 0 6 322

(c) Cu[ Ar] s d1 10
29 18 4 3 

/( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 4 10 3 1 0 10 2 0 54 52
n l lm sm

 
(d) P[ Ne] s p2 3

15 10 3 3 
/( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12 3 3 3 2 0 3 1 0 3 19 52

n l lm
sm

 
صحیح است.   2گزینه .233

ـادل در       ـابراین تع چون فشار افزایش یافته، پس حجم ظرف کـم شـده اسـت. بن
ـاي مـولی در    جا شده است. با کاهش حجم ظـرف غلظـت   جهت برگشت جابه ه

ـاي رفـت و    تعادل جدید بیشتر از اولیه خواهد بود، در نتیجـه سـرعت واکـنش    ه
 شود.   برگشت نیز بیشتر می

صحیح است. 2گزینه .234
 ت  صور شده به واکنش انجام

Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)2 ــی 2 ــد و  مــ ــۀباشــ  الیــ
شده همان مس جامد تولیدشده است: تشکیل

/
/

gCu(s)Cu(s)Cu(s) gCu(s)3 2 40 يرظن رادقم8 یلمع رادقم
هدزاب

 
ـابراین سـرعت متوسـط      Cu2دلیل حضور یون  رنگ آبی محلول به اسـت، بن

 :Cu2کاهش رنگ آبی محلول، یعنی سرعت متوسط مصرف 
molCu molCugCu gCu molCu

21 14 64   molCu2?(مصرفی)1

/ molCu2 26 25 10 
/ mol[Cu ] / mol.L/ L

2
2 1 16 25 10 3 125 100  مصرفی 2

Cu
/ mol.LR / mol.L .min( )min

2
1 1

3 1 13 125 10 2 6 102 60  
 )84صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .235
ـان   tبا توجه به نمودار، در زم s5   ـاده ـان مـی   bو  a، مقـدار دو م شـود،   یکس

 توان گفت: بنابراین می
a b

t mol
t s x x x x

x t s a b mol

2 3
0 5 0
5 5 2 3 5 2 3

1 5 3

  

b( )
( )molR mol.ss

1
0 5

3 0 3
5 5  

tواکنش در زمان  s10   ـایی به پایان رسیده است. از طرف دیگر چون مقدار نه
 توان گفت: برابر است، بنابراین می aبا مقدار اولیه  bماده 

b( )
( )molR mol.s( )s

1
5 10

5 3 2
10 5 5  

a bR R mol.s 12 2 2 4
3 3 5 15  

b( )

a( )

mol.sR
R mol.s

1
0 5

15 10

3
5 9
4 4

15
  

 )87و  86هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

ری
)63، صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است.1نه 
نی روي جه به موقعیت روي در سري الکتروشیمیایی واکنش کلی سلول گالوا

دروژن:
Zn(s) H (aq) Zn (aq) H (g)( ) Z( ) ZH (aq) Zn (aq)H (aq) Zn (aq)( ) Z( ) Z 2

2
/ Zn /

/ A
Zn A

g xZn N
g N eA

1 3/ 004/ 004/65 2

/ /

/

Zn ~ H
g y L/ mL
g L/

2
1 3/ g y / 448
65g )47، صفحۀ(شیمی دوازدهم، /

صحیح است.1نه 
مول است.mبرابر Aاولیۀ کنیم مقدار ض می

/A(g) B(g) C(g) K mo/
: mmol
: (m x)mol x mol x mol

C(g) KC(g)2A(g) /
0 0

x)molx)mol

B(g)
عورش ۀظحل
لداعت ۀظحل

A x mol%A mmol xl
21 6%1 هدزاب6%% ةدش فرصم رادقم

هیلوا رادقم
/

/
[m ( m)]mol/[A] mmol.LL

1(( / 0 2/2
/

/
[ ( m)]mol/[B] mmol.LL

1(( / 0 3/2
/

/
( m)mol/[C] mmol.LL

1/ 015/2

/
[B] [C]K mol.L[ ] [ ]K

2
1

2 0135/

Ne] s p2 3ss

/( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 19 5/( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) 2
l lm

2
sm

صحیح است.  2گزینه .233
ـابراین چون فشار افزایش یافته، پس حجم ظرف کـم شـده اسـت. بن

ـاي جا شده است. با کاهش حجم ظـرف غلظـتجهت برگشت جابه ه
هـ تعادل جدید بیشتر از اولیه خواهد بود، در نتیجـه سـرعت واکـنش

شود.   برگشت نیز بیشتر می
صحیح است.2گزینه .234

ررت صور شده به واکنش انجام
Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)Cu (aq) Zn (aq)Cu ( ) Zn ( )2 2( ) Z( ) Z( ) Z( ) Z ــی ــ مــ باشــ

شده همان مس جامد تولیدشده است:تشکیل
/

/

gCu(s)Cu(s) gCu(s)/3 2/ 40 8/
يرظن رادقم یلمع رادقم

هدزاب

ـابراین سـرعتCu2دلیل حضور یونرنگ آبی محلول به اسـت، بن
:Cu2کاهش رنگ آبی محلول، یعنی سرعت متوسط مصرف 

molCu molCugCu gCu molCugCu C

21 1molCu4 64gCu(مصرفی)
2

molCu2 2lClC1
/ molu ] / mol.L/ L

2
2 1 1lLl6 25 10/ 3 125 10//0 2/
/ mol.L / mol.L .min( )min

1 1lLl 3 1 1lL ilLl il3 125 10/ 2 6 10//
(شیمی یازدهم،

صحیح است.3گزینه .235
ان زم د نمودا به توجه tبا sاده م دو دا انbوaمق یک
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 18 25 1 25 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 20 50 26 25 زبان عربی 2
 دقیقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 20 100 76 25 زبان انگلیسی 4
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
 

-1 نوشته شده است؟ نادرستمعنی چند واژه 

هاي ممتـاز)   (مخمصه: بدبختی) (خَلَف صدق: مخالف راستین) (بیرنگ: طرح اولیه) (مکاري: مکرکننده) (صبیان: اطفال) (معالی: خصلت
 تکیه کننده) (تعلیق: پیوست و یادداشت کردن در کتاب) (عم نوالُه: فراگیر است لطف او) (نمط: نوع) (تکیده:

 ) پنج4 ) دو3 ) چهار2 ) سه 1
-2 در کدام گزینه معنی تمام واژگان به درستی آمده است؟

 ) (فراغ: جدایی) (تعلّل: بهانه آوردن) (بهیمه: چارپا) (مولع: شیفته)1
 (مفتاح: گشایش) (مخذول: خار) ) (خیره: لجوج) (قفا: پشت)2
 کراي: کرایه) (شوخ: آلودگی) (ضایع: تلف)) () (وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم3
 ) (اَوان: هنگام) (فضل: نیکویی) (تیمار: خدمت) (کمیت: اسب بور و مایل به سرخ)4

-3 ؟نداردواژه در ابیات زیر معادل معنایی  کدام
ــی کــ   ــاز کس ــاز و نی ــا نم ــف) خوش ــر دردال ه از س

ب) پوشــــید بــــدین حیلــــه رخ نیکــــو را   
پ) شــــور و غوغــــا از یســــار و از یمــــین   

 

ــرد   ــارت کـ ــر طهـ ــون جگـ بـــه آب دیـــده و خـ
تـــا هـــر کـــه نـــه محـــرم نشناســـد او را     
ــین  ــا نشـ ــا مـ ــین، بـ ــا نشـ ــا مـ یـــک دو دم بـ

 

 ) هرا4 ) فرقت3 ) کَید2 ) خنک1
-4 هست؟ غلط امالییدر عبارت زیر چند 

خویش خطایی ثابت کنم تا عیبی به جانب او منصوب گردانم اما حسد جاهالن حادثۀ ي آن است تا بر رأي ملک در چه گویم نه از براآن«
 »در حق ارباب هنر و کفایت، عادتی مستمر و رسمی معلوف است و بسته گردانیدن آن صعب و دشوار.

 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-5 شود؟ دیده می غلط امالییدر کدام گزینه عبارت 

 ها باید پرهیز کرد. ) پس از اطمینان تمام باز گفت که براي رضا و فراغ مخدوم از شداید و سختی1
 آرا بگشاد، برخاست و مشاوران و خوابگزاران را بخواند. ) چندان که نقاب ظلمت از جمال صبح جهان2
 واضع شناخته.گان در صحبت من بودند و ظاهر ایشان به صالح آراسته و به ت ) تنی چند از رونده3
 ) ما در این هفته حرکت خواهیم کرد و آنچه گفتنی است با خانان ترکستان نهاده آید.4

-6 شود؟ دیده می نادرستدر کدام گزینه مطلبی 
 قرن ششم است.سرایندة حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، » سفرنامۀ«بخشی از » سفر به بصره«) درس 1
اي از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صـورت   سهراب سپهري، خاطره» اتاق آبی«از کتاب » کالس نقاشی«) در متن 2

 نگاري نوشته شده است. خاطره
دربـارة  بیان حس و حال عاطفی جـالل آل احمـد بـا زبـان صـمیمی      » زده ارزیابی شتاب«از کتاب » پیرمرد چشم ما بود) «3

 است.» علی اسفندیاري«
ـا هـدف آمـوزش و تعلـیم، موضـوعی از         به کوشش» هاي صاحبدالن داستان«) 4 محمدي اشتهاردي تدوین شده است و اثـر تعلیمـی ب

 توانند تخیلی ـ ادبی باشند. کند. آثار تعلیمی می حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می
-7 شود؟ ها دیده می دام آرایهک» گیرد درد رنگ خواب می بیدیدة گیرد / نمک در  حدیث تلخ را جاهل شراب ناب می«در بیت 

 آرایی آمیزي، کنایه، واج ) تشبیه، حس1
 آرایی، تلمیح ) استعاره، جناس، واج2
 آمیزي، جناس تام ) تلمیح، کنایه، حس3
 ) مراعات نظیر، تشبیه، تناقض، تشخیص4
 

ییم ل زیر بی ر ژ رو
ــی کــ   ــاز کس ــاز و نی ــا نم ــف) خوش ــر دردل ــ  ه از س

ب) پوشــــید بــــدین حیلــــه رخ نیکــــو را   
پ) شــــور و غوغــــا از یســــار و از یمــــین   

ــرد  ــارت کـ ــر طهـ ــون جگـ بـــه آب دیـــده و خـ
تـــا هـــر کـــه نـــه محـــرم نشناســـد او را     
ــین  ــا نشـ ــا مـ ــین، بـ ــا نشـ ــا مـ یـــک دو دم بـ

 ) هرا4 ) فرقت3 ) کَید2 ) خنک1
 هست؟ غلط امالییدر عبارت زیر چند 

خویش خطایی ثابت کنم تا عیبی به جانب او منصوب گردانم اما حسدحادثۀ ي آن است تا بر رأي ملک در ننچه گویم نه از براآن«
 »در حق ارباب هنر و کفایت، عادتی مستمر و رسمی معلوف است و بسته گردانیدن آن صعب و دشوار.

 ) یک4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
 شود؟ دیده می غلط امالییدر کدام گزینه عبارت 

ها باید پرهیز کرد.) پس از اطمینان تمام باز گفت که براي رضا و فراغ مخدوم از شداید و سختی1
آرا بگشاد، برخاست و مشاوران و خوابگزاران را بخواند.) چندان که نقاب ظلمت از جمال صبح جهان2
چند از رونده3 تت واضع شناخته.گان در صحبت من بودند و ظاهر ایشان به صالح آراسته و به ت) تنی
) ما در این هفته حرکت خواهیم کرد و آنچه گفتنی است با خانان ترکستان نهاده آید.4

 شود؟ دیده می نادرستدر کدام گزینه مطلبی 
قرن ششم است.سرایندة حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، » سفرنامۀ«بخشی از »سفر به بصره«) درس 1
اي از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صسهراب سپهري، خاطره»اتاق آبی«از کتاب » کالس نقاشی«) در متن 2

نگاري نوشته شده است.خاطره
3» د) ا چش کتاب»د شتاب«از ا ز ص»زدها ان ز ا د اح آل الل ج عاطف حال ح ان
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-8 در کدام گزینه آمده است؟» آمیزي، تشبیه جناس، پارادوکس، حس«هاي  ترتیب آرایه

ــف)  ــرال ــیآ ه ــ هن ــب ش ــد  نیریل ــخ ده ــواب تل   ج
ــلم ند  ب) ــقان مسـ ــو عاشـ ــتـ ــعد يا دهیـ   يسـ
ـ یتو را چه غـم کـه   ج)  ـ در غمـت بـه جـان آ    یک   دی

  مـــران شیز خـــو یگـــانگیمـــرا بـــه علـــت ب د)
 

شـــندیارب نچنـــان کـــه صـــاحب نوشـــند ضـــ
ــه ت ــک ــده    غی ــر بن ــر و س ــر س ــندیوار در پ ب ش

ــ  ــه م ــدان ک ــو چن ــتان ت ــه دوس شــندیب یکشــ یک
  شـــندیکـــه دوســـتان وفـــادار بهتـــر از خو   

 

 ) د، ج، الف، ب4 ) ب، د، ج، الف3 ) ج، الف، د، ب2 ) د، الف، ب، ج 1
-9 ذکر شده است؟ نادرست داخل کمانک آرایۀدر کدام بیت 

ــقان بایــــــد 1 ــی شــــــهر عاشــــ ) قاضــــ
ــب 2 ــس عج ــان را ب ــت ج ) اي عجــب دردي اس
) جــــوفروش اســــت آن نگــــار ســــنگدل 3
ــر 4 ــردم از بـ ــان کـ ــو فرقـ ــوانم چـ ــرا خـ ) چـ

 

ایهــــام) کــــه بــــه یــــک شــــاهد اختصــــار کنــــد (      
جنـــــــاس)آن روز و شـــــــب ( اندیشـــــــۀ ده درمانــــــ 

ــی    ــایی مــ ــدم نمــ ــن او گنــ ــا مــ ــد ( بــ ــبیه)کنــ تشــ
تشــــبیه)بــــه جــــاي خــــتم قــــرآن مــــدح دهقــــان؟ ( 

 

-10 شود؟  دیده می» مجاز، کنایه و تشبیه«هاي  در کدام گزینه آرایه
ام، آرمــــــانم شــــــهادت مــــــن ایرانــــــی) 1
ــواهش  ) 2 ــریم و خ ــه تک ــازش، ن ــلیم و س ــه تس ن
ــانم) 3 مــــــــن آزاده از خــــــــاك آزادگــــــ
ــا مـــــی) 4 ــایی کجـــ ــبم ربـــ تـــــوانی ز قلـــ

 

کندن من گـاه از او سـازند     تجلّی هستی است جان
ــن     ــن مــ ــو، توســ ــگ تــ ــه نیرنــ ــازد بــ بتــ

پــــرورد دامــــن مــــن   گــــل صــــبر مــــی  
ــن؟   ــیهن مــ ــان مــــن و مــ ــو عشــــق میــ تــ

 

-11 ؟شود نمیوابسته دیده جملۀ در کدام بیت 
ســت در طــرب) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زنا1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
دانـی کـه چیسـت؟    ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
کاغـذ روان صـفحۀ  ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

 

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گــاه از او ســازند منشــور و گهــی از وي کتــاب    
فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب

ــدي را  ــغ هن ــاب     تی ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب نمان
 

-12 .........گزینۀ  جز به ،شود اي با تحول معنایی دیده می بیت کلمه تمامدر 
ــار     1 ــر به ــد اب ــون دی ــام چ ــدي ای ــم بدعه ) رس
رسـد از چـپ و راسـت    ) هر نفس آواز عشق مـی 2
ــد   3 ــه ش ــه میخان ــین دوش ب ــوت نش ــد خل ) زاه
ــی4 ــوگند مـ ــدگان  ) سـ ــرام پرنـ ــه مـ ــورم بـ خـ

 

نبل و نســرین آمــد  اش بــر ســمن و ســ    گریــه
رویــم عــزم تماشــا کــه راســت؟ مــا بــه فلــک مــی

از ســر پیمــان گذشــت بــر ســر پیمانــه شــد      
ــا ســـزاي پریـــدن تفنـــگ نیســـت  در عـــرف مـ

 

؟نیستدر عبارت زیر با نقش این واژه در کدام گزینه یکسان » تنها«  واژةنقش  13-
 »اتنهشـیرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود  اش همگی در چند بچـه«
 تــــرا چشــــم خوانــــد کــــه تنهــــا شــــوخ) 1
ــر) 2 ــی بحـ ــت بـ ــا قعرسـ ــم تنهـ ــت علـ  نیسـ
ــا از) 3 ــت آنجــ ــان رفــ ــر دل و جــ ــد پــ  امیــ
 زنهـــار تـــن مـــرا چـــو شـــمع تنهـــا مشـــمر) 4

 

ــم ــو چشــ ــوخ تــ ــا و هســــت شــ ــم رعنــ هــ
ــوه ــد و ک ــت ص ــن کوهس ــود ای ــم خ ــت حل نیس

ــد ــاه آن بمانــ ــا را مــ ــو تنهــ ــید چــ  خورشــ
ــو ــه کــ ــد جملــ ــه بمانــ ــک بــ ــدا زار نمــ  خــ

 

-14 ؟ندارد کار رفته در کدام بیت با  نمودار پیکانی زیر تناسبی به وابستۀ وابستۀ
 
 

 
ــه) 1 ــی روز نـ ــمردم مـ ــار در بشـ ــت انتظـ  جمالـ
  حاجـت  چـه  و عشق حدیث بگویم که نخواستم) 2
ــاط) 3 ــر بسـ ــرا عمـ ــو مـ ــورد گـ ــه فرونـ  زمانـ
 صـبوري  بـه  کند همی نصیحت که کسم آن هر) 4

 

ــه ــر روز ک ــو هج ــود را ت ــر ز خ ــی عم ــمردم م نش
ــه ــده آب کـ ــرخم دیـ ــره و بگفـــت سـ  زردم چهـ
 درننـــوردم دوســـت دیـــدار حکایـــت مـــن کـــه
ــه ــرزه ب ــاد ه ــوا ب ــی ه ــد م ــر دم ــن ب ــردم آه  س

 

آمده است؟متفاوت در کدام گزینه » را«نوع  15-
 رسید عشق تیر چه را دلم که کن قیاس )2 بپرورد یا بکشد را بنده دوست گر )1
بنشین سالمت به پس این از گفتم را عقل )4 بگویی   تلخ سخن را یکی که هیخوا تو گر )3

ام، آرمــــــانم شــــــهادتمــــــن ایرانــــــی)1
ــواهش  )2 ــریم و خ ــه تک ــازش، ن ــلیم و س ــه تس ن
ــانم) 3 مــــــــن آزاده از خــــــــاك آزادگــــــ
ــا مـــــی)4 ــاییکجـــ ــبم ربـــ تـــــوانی ز قلـــ

کندن من گـاه از او سـازند   تجلی هستی است جان
ــن     ــن مــ ــو، توســ ــگ تــ ــه نیرنــ ــازد بــ بتــ

پــــرورد دامــــن مــــن  گــــل صــــبر مــــی  
ــن؟   ــیهن مــ ــان مــــن و مــ ــو عشــــق میــ تــ

 ؟شودنمیوابسته دیده جملۀ در کدام بیت 
ســت در طــرب) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زنا1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
   دانـی کـه چیسـت؟   ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
  کاغـذ روان صـفحۀ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گــاه از او ســازند منشــور و گهــی از وي کتــاب    
فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب

ــدي را  ــغ هن ــاب    تی ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب نمان
.........گزینۀ جزبه،شوداي با تحول معنایی دیده میبیت کلمه تمامدر
ــار     1 ــر به ــد اب ــون دی ــام چ ــدي ای ــم بدعه ) رس
رسـد از چـپ و راسـت   ) هر نفس آواز عشق مـی 2
ــد   3 ــه ش ــه میخان ــین دوش ب ــوت نش ــد خل ) زاه
ــی4 ــوگند مـ ــدگان ) سـ ــرام پرنـ ــه مـ ــورم بـ خـ

ــ   نبل و نســرین آمــد  اش بــر ســمن و ســگریــه
رویــم عــزم تماشــا کــه راســت؟مــا بــه فلــک مــی

از ســر پیمــان گذشــت بــر ســر پیمانــه شــد      
ــا ســـزاي پریـــدن تفنـــگ نیســـت  در عـــرف مـ

؟نیستدر عبارت زیر با نقش این واژه در کدام گزینه یکسان » تنها« واژةقش 
 »اتنهشـیرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود  اش همگی در چند بچـه«
 تــــراچشــــمخوانــــدکــــهتنهــــاشــــوخ) 1
ــر) 2 ــیبحـ ــتبـ ــاقعرسـ ــمتنهـ ــتعلـ  نیسـ
ــااز) 3 ــتآنجــ ــانرفــ ــردلوجــ ــدپــ  امیــ

ــم ــوچشــ ــوختــ ــتشــ ــاوهســ ــمرعنــ هــ
ــوه ــدوک ــتص ــنکوهس ــودای ــمخ ــتحل نیس

ــد ــاهآنبمانــ ــارامــ ــوتنهــ ــیدچــ  خورشــ
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-16 ؟نداردبیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی 

ــرد     « ــالمم ک ــراه ع ــت گم ــوي زلف ــه ب ــتم ک گف
 

ــد     ــر آیـ ــم اوت رهبـ ــدانی هـ ــر بـ ــا اگـ »گفتـ
 

بیــنم ) چنــین کــه از همــه ســو دام راه مــی    1
) دارم از زلف سیاهش گلـه چنـدان کـه مپـرس    2
) از صبا پرس که مـا را همـه شـب تـا دم صـبح     3
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است) 4

ــت   ــاهی نیسـ ــرا پنـ ــش مـ ــت زلفـ ــه از حمایـ بـ
سروســامان کــه مپــرس ام بــی کــه چنــان زو شــده

بوي زلـف تـو همـان مـونس جـان اسـت کـه بـود        
ــا    ــر مـ ــی زنجیـ ــد از پـ ــه گردنـ ــاقالن دیوانـ عـ

 

-17 ......... ارتباط دارد. گزینۀبیت  جز بهها  گزینه همۀ مفهوم شعر زیر با ابیات
 »توانم داشت ترین مور/ که بلنداي تو را در چشم نمی تواند ساخت/ و من آن کوچک تو آن بلندترین هرمی/ که فرعون تخیل می«
ــتم  1 ــم شکسـ ــم وهـ ــتم قلـ ــه ببسـ ) درِ اندیشـ
) کمال حسـن وجـودت بـه وصـف راسـت نیایـد      2
ــف د  3 ــدي در وصــ ــال نیازمنــ ــد) حــ ر نیایــ
ــت  4 ــر مطبوع ــران در منظ ــرد حی ــم خ ) اي چش

 

ــو زیبــاتر از آنــی کــه کــنم وصــف و بیانــت  کــه ت
ــد چنــان کــه هســت نمــایی   مگــر هــم آینــه گوی
ــاجرا را  ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آن گــ
واي دســـت نظـــر کوتـــاه از دامـــن ادراکـــت    

 

-18 ها است؟ مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
عـــالم راســـت) همـــه قضـــا و قـــدر کردگـــار 1
) دولـــــت آنجـــــا کـــــه راهبـــــر گـــــردد 2
) زان گونــه کــه هــر چــه بــود، آن خواهــد بــود 3
ــر، آن نــــی ز ماســــت ) 4 ــرانیم تیــ ــر بپــ گــ

 

ــزد داور     ــز ز ایـ ــدي جـ ــک و بـ ــو نیـ ــدان تـ مـ
خـــــــار خرمـــــــا و خـــــــاره زر گـــــــردد
ــود    ــوده شــ ــی بــ ــی ور نکنــ ــد کنــ ار جهــ
مـــــا کمـــــان و تیرانـــــدازش خداســـــت   

 

» حق آگاه اسـت هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت  کجا از مرگ می«بارت ه از ابیات زیر با مفهوم عکدام گرو 19-
 ؟تناسب معنایی دارند

ـایتی اسـت عجیـب        )الف به مـرگ زنـده شـدن هـم حک
سوي دشـمن رفـت مـرگ از بـیم تسـلیم شـما       )ب
ــود      )پ ــد وج ــد ص ــرگ بین ــدر م ــه ان ــون ک چ
ــور  روزي )ت ــفرة خـ ــقسـ ــد  عشـ ــا ابـ ــد تـ انـ

 

ــوجیم و و )ث ــت   م ــدن اس ــود بری ــا از خ ــل م ص
 

 اگـــر غلـــط نکـــنم خـــود بـــه جـــاودان مـــانم 

ــاد    ــر ادوار بـ ــان مفخـ ــرگ از نوجوانـ ــول مـ  هـ

 همچـــــو پروانـــــه بســـــوزاند وجـــــود   

 انــــد اي زنــــدگان خــــاك مگوییــــد مــــرده

ــاحل بهانــه  ــت    س ــیدن اس ــت رفــتن رس  اي اس

 

 پ ،ت ،) ب4 ب ،ث ،) الف3 ب ،ث ،) پ2 ت ،پ ،) الف1
-20 در تقابل معنایی است؟» روزي به خطاي منکر نبردوظیفۀ « جملۀکدام بیت با 

) ولــــــیکن خداونــــــد بــــــاال و پســــــت 1
کنــد ) هــر کــه رو در فســق و عصــیان مــی    2
ــترد  3 ــرم گســ ــوان کــ ــن خــ ــان پهــ ) چنــ
گـــــرم نیســـــت روزي ز مهـــــر کســـــان) 4

 

ــت    ــس نبســ ــر کــ ــیان در رزق بــ ــه عصــ بــ
ــی   ــم مـــ ــدر رزق او کـــ ــزد انـــ ــد ایـــ کنـــ

ــورد   ــاف روزي خـــ ــیمرغ در قـــ ــه ســـ کـــ
ــ ــداي اســـــ ــان ت رزاق و روزيخـــــ رســـــ

 

-21 در کدام گزینه آمده است؟» عقرب جراره به مارِ غاشیه پناه بردن بیماز «المثل  مفهوم کنایی ضرب
ایـم  ما بـدین در نـه پـی حشـمت و جـاه آمـده      ) 1
در خم زلف تو آویخت دل از چـاه زِنـخ (چانـه) ) 2
 بارهـــا از ســـخن خـــویش بـــه چـــاه افتـــادم) 3
 انـــدر دهـــن مـــار شـــو و مـــال مجـــوي     ) 4

 

 

ــده    ــاه آمـ ــه پنـ ــا بـ ــه اینجـ ــد حادثـ ــم از بـ ایـ
آه کـــه از چـــاه بـــرون آمـــد و در دام افتـــاد    
ــرا      ــاد م ــه افت ــن واقع ــد از ای ــف ص ــو یوس همچ
در چـــــاه نشـــــین و طلـــــب جـــــاه مکـــــن

 

-22 است؟ تمتفاوها  بیت بقیۀ مفهوم کدام بیت با
بگفـــت آنجـــا بـــه صـــنعت در چـــه کوشـــند) 1
گرچه در بازار عشـق هـر کسـی چیـزي خریـد     ) 2
ــان  )3 ــدین سـ ــق بـ ــدي عاشـ بگفـــت از دل شـ
ــا   ) 4 ــر مـ ــت بـ ــان بفروخـ ــق او جهـ ــو عشـ چـ

 

بگفــــت انــــده خرنــــد و جــــان فروشــــند 
مــا بـــه ســوداي غـــم او خــویش را بفـــروختیم   

ــی  ــو مـ ــت از دل تـ ــان  بگفـ ــن از جـ ــویی مـ گـ
ــدم    ــقش خریــ ــم عشــ ــان و دل غــ ــه جــ بــ

 

ــف د  3 ــدي در وصــ ــال نیازمنــ ــد) حــ ر نیایــ
ــت  4 ــر مطبوع ــران در منظ ــرد حی ــم خ ) اي چش

ــاجرا را  ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آن گــ
واي دســـت نظـــر کوتـــاه از دامـــن ادراکـــت    

 ها است؟ مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
عـــالم راســـت) همـــه قضـــا و قـــدر کردگـــار 1
) دولـــــت آنجـــــا کـــــه راهبـــــر گـــــردد 2
) زان گونــه کــه هــر چــه بــود، آن خواهــد بــود 3
ــر، آن نــــی ز ماســــت )4 ــرانیم تیــ ــر بپــ گــ

ــزد داور    ــز ز ایـ ــدي جـ ــک و بـ ــو نیـ ــدان تـ مـ
خـــــــار خرمـــــــا و خـــــــاره زر گـــــــردد
ــود    ــوده شــ ــی بــ ــی ور نکنــ ــد کنــ ار جهــ
مـــــا کمـــــان و تیرانـــــدازش خداســـــت   

«بارت ه از ابیات زیر با مفهوم عکدام گرو روح خویش در جوار رحمت کجا از مرگ میعع حق آگاههراسد آن کس که به جاودانگی
 ؟ناسب معنایی دارند

ـایتی اسـت عجیـب       )لف به مـرگ زنـده شـدن هـم حک
سوي دشـمن رفـت مـرگ از بـیم تسـلیم شـما      )ب
ــود     )پ ــد وج ــد ص ــرگ بین ــدر م ــه ان ــون ک چ
ــور روزي)ت ــفرة خـ ــقسـ ــد عشـ ــا ابـ ــد تـ انـ
ــوجیم و و)ث ــت   م ــدن اس ــود بری ــا از خ ــل م ص

اگـــر غلـــط نکـــنم خـــود بـــه جـــاودان مـــانم
ــاد    ــر ادوار بـ ــان مفخـ ــرگ از نوجوانـ ــول مـ هـ
همچـــــو پروانـــــه بســـــوزاند وجـــــود   

انــــداي زنــــدگان خــــاك مگوییــــد مــــرده
ــاحل بهانــه  ــت   س ــیدن اس ــت رفــتن رس اي اس

 پ ،ت ،) ب4 ب ،ث ،) الف3 ب ،ث ،) پ2 ت ،پ ،) الف1
در تقابل معنایی است؟» روزي به خطاي منکر نبردوظیفۀ « جملۀکدام بیت با 

) ولــــــیکن خداونــــــد بــــــاال و پســــــت 1
    کنــد) هــر کــه رو در فســق و عصــیان مــی    2
ــترد  3 ــرم گســ ــوان کــ ــن خــ ــان پهــ ) چنــ
کســـــان)4 مهـــــر ز روزي نیســـــت گـــــرم

ــت   ــس نبســ ــر کــ ــیان در رزق بــ ــه عصــ بــ
ــی   ــم مـــ ــدر رزق او کـــ ــزد انـــ ــدایـــ   کنـــ

ــورد   ــاف روزي خـــ ــیمرغ در قـــ ــه ســـ کـــ
ــ اســـــ ــداي روزيخـــــ و رزاق ــانــت رســـــ
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-23 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 

ــاتم) 1 ــتی خـــ ــروزة راســـ ــحاقی فیـــ بواســـ
ــی ) 2 ــن گیت ــدر چم ــب داري کان ــه عج آري چ
ــد دارد ) 3 ــار حـ ــه چـ ــرب زانکـ ــو دوام طـ مجـ
ــایه  ) 4 ــه در س ــر ک ــام   ه ــت او گ ــه دول ــاد گ  نه

 

 

ــتعجل بــود      ــت مس ــی دول ــید ول ــوش درخش خ
جغــد اســت پــی بلبــل، نوحــه اســت پــی الحــان  
ــان   ــراي جهـ ــرب سـ ــوادث طـ ــاهراه حـ ــه شـ بـ

ــکن او  ــد از مســ ــۀکنــ ــذر  حادثــ ــرخ حــ چــ
 

دارد؟ تقابل معناییکدام گزینه با بیت زیر  24-
ــت    « ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــو نیس ــرون ز ت بی

 

ام  خواســته مــی بیــرون ز تــو نیســت آنچــه   ) 1
هــــیچ خیــــري ندیــــدم انــــدر خــــود ) 2
زنگــــــــی زشــــــــت در بالجــــــــویی ) 3
ــردار ) 4 ــودي ز ره بـــ ــواهی خـــ غیـــــب خـــ

 

ــویی    د ــه ت ــواهی ک ــه خ ــر آنچ ــب ه ــود بطل ر خ
 

ــی    ــاي منــــ ــاب آرزوهــــ ــت کتــــ فهرســــ
شــــکر کــــز شــــر خــــود شــــدم آگــــاه      

ــیه  رویـــــی  خـــــوش دلـــــی یافـــــت در ســـ
ــار    ــه کــ ــب چــ ــراي غیــ ــا ســ ــب را بــ عیــ

 

-25 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه 
کــه عاشــق صــادق نباشــدش     یخــودمزان ب) 1
را یشنفـــس خـــو یـــود يپـــا آور هـــوا یـــرز) 2
واهی تـرك وصـل مـا بگـوي    ) گر مراد خویش خ3
) ســــعدیا تــــرك جــــان ببایــــد گفــــت    4

 

ــروا ــس خو يپـ ــتننفـ ــت یشـ ــتغال دوسـ از اشـ
حکم کن بر انس و جن و مـور و مـار   یمانچون سل

ور مـــرا خـــواهی رهـــا کـــن اختیـــار خـــویش را
ــوان داشـــت  ــه یـــک دل دو دوســـت نتـ ــه بـ کـ

 

  

 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه 
کــه عاشــق صــادق نباشــدش    ببیخــودمزان ب) 1
رایشنفـــس خـــویـــوديپـــا آور هـــوایـــرز) 2
خخواهی تـرك وصـل مـا بگـوي    ) گر مراد خویش خ3
) ســــعدیا تــــرك جــــان ببایــــد گفــــت    4

ــروا ــس خويپـ ــتننفـ ــتیشـ ــتغال دوسـ از اشـ
حکم کن بر انس و جن و مـور و مـار  للیمانچون سل

ور مـــرا خـــواهی رهـــا کـــن اختیـــار خـــویش را
ــوان داشـــت  ــه یـــک دل دو دوســـت نتـ ــه بـ کـ
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6صفحه  زبان عربی

 :)٢۶ - ٣۶( مأو المفھو بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■

-26 :﴾إذا قُِرَئ القرآُن فاستَِمعوا لَھ و أنِصتوا لعلّکم تُرَحمون﴿﴿
 خوانید، به آن گوش کنید و عمل نمایید، شاید مورد رحمت قرار گیرید!  گاه که قرآن می ) آن1
 خوانند، به آن گوش بسپارید و سکوت کنید چه بسا مورد رحمت قرار گیرید!  ) هرگاه قرآن می2
 چه بسا به دیگران رحمت خواهید کرد!  ،به آن گوش کنید و ساکت باشید ،خوانید  ه قرآن می) هرگا3
 گاه که قرآن خوانده شد، به آن گوش فرا دهید و سکوت اختیار کنید، شاید مورد رحمت قرار گیرید!  ) آن4
دت لسانک الکذب و التعنّ « -27 :»!لسانھیخاف النّاس من  إنسانت ُعرفت بین الناس و ُرّب إن عوَّ

شوي و چه بسا انسانی که مردم از زبان  گیري عادت بدهی در میان مردم شناخته می ) اگر زبان خود را به دروغ و مچ1
 او بترسند!

هـایی کـه مـردم از     گیري عادت کرد، بین مردم شناخته خواهی شـد، چـه بسـا انسـان     ) چنانچه زبانت به دروغ و مچ2
 ترسند! زبانشان می

شوي و چه بسیار انسانی که مردم  گیري عادت داشته باشد، در میان مردم شناخت شده می گویی و مچ و به دروغ) اگر زبان ت3
 از بان او بهراسند!

 گیري عادت کند و چه بسا انسانی که مردم را با زبانش بترساند! شوي اگر زبان تو به دروغگویی و مچ ) در میان مردم شناخته می4
ُب بیوُت َمنْ « -28 »:یَْنَھبُوَن أمواَل النّاِس و یَْرفضوَن دعوة التّوحیِد و الیُحاِربوَن الظُّلَم! تَُخرَّ

هایشـان ویـران    جنگنـد خانـه   کنند و با ظلـم نمـی   کنند و دعوت یکتاپرستی را رد می هاي مردم را غارت می ) کسانی که ثروت1
 شود! می

کنند، خـراب   کنند و با ظلم مبارزه می پرستی را قبول نمی دعوت یگانه برند و هاي آنانی را که اموال مردم را به تاراج می خانه) 2
 کند! می

 شود! جنگند، ویران می پذیرند و با ظلم نمی کنند و دعوت توحید را نمی هاي کسانی که اموال مردم را غارت می ) خانه3
 کنیم! جنگند، خراب می و با ظلم نمیپذیرند  کنند و دعوت توحید را نمی هاي آنان که اموال مردم را غارت می ) خانه4
-29 »:قرأت الصفحة التاسعة و العشرین من ذکریات تلک المرأة المشھورة مّرة ثانیة فما أجمل ذکریاتھا!«

 بیست و نهم از خاطرات آن زن معروف را بار دوم خواندم، خاطراتش چه زیباست! صفحۀ) 1
 ام، خاطراتش بسیار زیباست!خوانده ) بیست و نه صفحه از خاطرات آن زن مشهور را بار دوم2
 بیست و نهم از خاطرات آن زن که معروف است را دو بار خواندم، خاطراتش خیلی زیباست! صفحۀ) 3
 ) بیست و نهمین صفحه از خاطرات معروف آن زن را دو بار خواندم، خاطراتش چه زیبا هستند!4
-30 :»عملھ القبیح لی صدیٌق یُحاِول لِکشف اسرار النّاس و أنا ال اُحبُّ «

 کند و من این کار او را دوست ندارم! ) دوستی دارم که براي کشف اسرار مردم تالش می1
 کند و این کار زشت او را دوست ندارم! ) دوست من براي کشف کردن رازهاي مردم تالش می2
 !کند و من کار زشت او را دوست ندارم ) دوستی دارم که براي کشف رازهاي مردم تالش می3
 کند و او این کار زشت را دوست ندارد! ) دوست من براي شناختن راز مردم تالش می4

-31 :الخطأ عیّن
کننـد،   هاي دیگران را آشکار می برخی از مردم عیب :بعض الناس یجھرون بعیوب اآلخرین بینما الیھتّموا بعیوب أنفسھم) 1

 کنند! هاي خودشان توجه نمی که به عیب درحالی
هـاي   دانشـمندان مسـلمان در زمینـه    :ةتقّدماً تعترف بھ الجوامع الغربیّ  ةلعلماء المسلمون فی المجاالت المختلفقد تقّدم ا) 2

 کنند! اند که جوامع غربی به آن اعتراف می اي پیشرفت کرده مختلف به گونه
 !آمد )(د امیرمؤمنان : در روزي از روزها پدرش با او نز)( فی یوم من األیّام جاء بھ أبوه إلی أمیرالمؤمنین) 3
نهنگ براي استخراج روغن از کبدش براي ساخت مـواد   :مواّد التجمیل ةیُصاد الحوت الستخراج الزیت من کبده لصناع) 4

 شود! آرایشی شکار می

هـایی کـه مـگیري عادت کرد، بین مردم شناخته خواهی شـد، چـه بسـا انسـان    ) چنانچه زبانت به دروغ و مچ2
 ترسند! زبانشان می

گویی و مچ و به دروغ) اگر زبان ت3 شوي و چه بسیار انسانی کهگیري عادت داشته باشد، در میان مردم شناخت شده میتت
از بان او بهراسند!

گیري عادت کند و چه بسا انسانی که مردم را با زبانش بترشوي اگر زبان تو به دروغگویی و مچ) در میان مردم شناخته می4
نن َمْن ُب بیوُت ررَخرَّ َلم!ُخختُ للالظُّ ُحح و الیُحاِربوَن ِوحیِد ّوو دعوة التّ َفضون رر و یَْر ااالنّاِس َأموال ووبُوَن ببَھ ھھْن »:ننیَ

هایشـان جنگنـد خانـه   کنند و با ظلـم نمـی  کنند و دعوت یکتاپرستی را رد میهاي مردم را غارت می) کسانی که ثروت1
شود! می

کنند، کنند و با ظلم مبارزه میپرستی را قبول نمی دعوت یگانه برند و هاي آنانی را که اموال مردم را به تاراج می خانه) 2
کند! می

 شود! جنگند، ویران میپذیرند و با ظلم نمیکنند و دعوت توحید را نمیهاي کسانی که اموال مردم را غارت می) خانه3
 کنیم! جنگند، خراب می و با ظلم نمیپذیرند  کنند و دعوت توحید را نمیهاي آنان که اموال مردم را غارت می) خانه4

»:ّقرأت الصفحة التاسعة و العشرین من ذکریات تلک المرأة المشھورة مرة ثانیة فما أجمل ذکریاتھا!
بیست و نهم از خاطرات آن زن معروف را بار دوم خواندم، خاطراتش چه زیباست!صفحۀ) 1
ام، خاطراتش بسیار زیباست!خوانده ) بیست و نه صفحه از خاطرات آن زن مشهور را بار دوم2
بیست و نهم از خاطرات آن زن که معروف است را دو بار خواندم، خاطراتش خیلی زیباست!صفحۀ) 3
) بیست و نهمین صفحه از خاطرات معروف آن زن را دو بار خواندم، خاطراتش چه زیبا هستند!4

ُاس و أنا ال اُحبُّ ااکشف اسرار النّ ککل لِ حح یُحاِو  :»عملھ القبیح ٌلی صدیٌق
کند و من این کار او را دوست ندارم!) دوستی دارم که براي کشف اسرار مردم تالش می1
کند و این کار زشت او را دوست ندارم!) دوست من براي کشف کردن رازهاي مردم تالش می2
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7صفحه  زبان عربی

-32   عیّن الصحیح:
واّد مخرج) 1 ھ ةھناک نوع من سمک یستر نفسھ فی غالف من م در نـوعی از مـاهی وجـود دارد کـه خـودش را       :من فم

 کند! پوششی از مواد خارج شده از دهانش، پنهان می
ر ةقد ال یقدر الحّجاج فی مک) 2 ام ةعلی أن یستلموا الحجر لکث گـاهی حجـاج در مکـه بـه خـاطر جمعیـت زیـاد         :االزدح

 دست بیاورند! توانند سنگ را به نمی
داشت و  شناسم که اهل بیت را دوست می ا میکسی ر :أعرف الّذی کان محبّاً ألھل البیت و کان یستر حبّھ عند اآلخرین) 3

 کرد! نزد دیگران، این محبت را مخفی می
 کند! باید بدانیم که مادر براي تربیت فرزندانش قطعاً تالش می أوالدھا اجتھاداً بالغاً: ةلنعلم أّن األّم تجتھد لتربی) 4
﴿﴿میماهجرِمونَ بِسالم رَفعن  ﴾ی33 فی المفهوم:  الخطأعی-

 ) از دل برود هر آنچه از دیده برفت!2  نَّ الظّاِھَر ٌعْنواُن الباِطِن!إ) 1
 دهد از سر ضمیر! ) رنگ رخساره خبر می4  فی َوْجِھِھ شاِھٌد ِمَن الَخبَِر!) 3
-34 :!»ام به پروردگارم پناه خواهم برد تا کمکم کند هاي زندگی در تمام سختی«

 ا حتی یساعدنا!سوف نلجأ إلی ربّنا فی ُکّل مصاعب حیاتن )1
 فی جمیع مشاکل حیاتی سألجأ إلی هللا حتی اُساعده!) 2
 فی ُکّل مصاعب الحیاة ألجأُت إلی ربّی حتی یُساعدنی!) 3
 َسالجأ إلی ربّی فی جمیع مصاعب حیاتی حتّی یُساعدنی!) 4

-35 :»هیچ کاري نزد خداوند برتر از اندیشیدن نیست!«  
 !ال یوجد عمل أحسن من التفّکر عند ّهللا ) 2 ّب!لیس عمل أفضل من التفّکر عند الر )1
 !التفّکر عمل حسن و لیس عمل أفضل منھ عند ّهللا ) 4  من التفّکر!ال عمل أفضل عند ّهللا ) 3

-36 :ال متضاّدانجاء فیھا مرادفان  ةأّی عبار
 کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیھ إّال وعاء العلم؛ فإنّھ یتّسع بھ!) 1
 ثر إّال األدب؛ فأنّھ إذا کثر غال!یرخص إذا ک کّل شیء) 2
 آراء اآلخرین! ةلمعرف ةنستطیع أن نستخدم المنابع و المصادر المختلف )3
 یوم القیامة! ةهللا لن تکون باکی ةأعین سھرت فی سبیل هللا و أعین فاضت من خشی )4
 

 :)٣٧( الّصحیح فی التشکیلعیّن  ■■
 

-37 فی ضبط حرکات (قراءة) الکلمات:الخطأ عیّن 
 الیرحُم هللاُ َمن ال یَرحُم النّاَس! )2 ال تَغضْب، فإنَّ الغضَب مفسدةٌ!) 1
 ال جھاَد َکجھاَد النّفِس! )4 کلُّ طعاٍم ال یُذَکُر اسُم هللاِ َعلَیِھ، فإنّما ھَو داٌء! )3

   :)٣٨ - ۴١( بما یناسب النّصّ إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة  ■■
 

القُطن؟ عندما یتجّمد الماء یتحّول إلی قطعة من الجلید الشفّاف. فل ون ک یَض اللّ ماء أب زل من الّس ماذا نَری الثّلج الذی ین
یّا و بلورة الثّلج اِنَّ الّسر وجود الھواء فی بلورات الثّلج  ف شکال ھندس ھی مجموعة الّذرات تتشّکل بطریقة معیّنة لتؤلّ

ین ذلک منتظما. عندما یتجّمد البخار فی الجّو یکّون بلورات صغیرة جّداً و تتحّرک ھذه فی الف زوال و ب ضاء صعوداً و ن
ة  ی االحمر خالل لیل ثّلج ال د یتحّول ال مالّی ق ی االرض. ففی القطب الّش تتجّمع بشکل أثقل وزنا و اکبر حجما فتنزل عل

 واحدة و الّسبب یعود إلی وجود بعض الموجودات التی تتکاثر فیھ بسرعة.
 
-38 :عیّن الصحیح 

 !کبیر الحجم فی البدایة یکون الثلج ثقیل الوزن و) 1
 !بعد إنجماد البخارات فی الجّو یتکّون الثّلج) 2

رربَِر!) 3 ببالَخ َ نن ِمَن دد شاِھٌد ھھِھِھ ھھْج سر ضمیر!) رنگ رخساره خبر می4 َفی و دهد از
:!»ام به پروردگارم پناه خواهم برد تا کمکم کند هاي زندگی در تمام سختی

ُللنا فی ُکّل مصاعب حیاتن)1 ننا حتی یساعدنا!ّننسوف نلجأ إلی رب
ُفی جمیع مشاکل حیاتی سألجأ إلی هللا حتی اُساعده!) 2

ّیی إلی ربی حتی یُساعدنی!) 3 ُ مصاعب الحیاة ألجأُت للفی ُکّل
ّییی فی جمیع مصاعب حیاتی حتّی یُساعدنی!) 4 ّییالجأ إلی رب ااَس
:»هیچ کاري نزد خداوند برتر از اندیشیدن نیست!«
!ّررال یوجد عمل أحسن من التفّکر عند ّهللا) 2 ّب!ّررلیس عمل أفضل من التفّکر عند الر )1
ّر عمل حسن و لیس عمل أفضل منھ عند ّهللا) 4 ّرر من التفّکر!ّال عمل أفضل عند ّهللا) 3 !ّررالتفّک

نجاء فیھا مرادفان ةّی عبار ّان:ال متضاّد
سسھ یتّسع بھ!) 1 ّھھ وعاء العلم؛ فإنّ ّ وعاء یضیق بما ُجعل فیھ إّال ّکل
ی)2 یرخص إذا ک کل ّھھ األدب؛ فأنّھ إذا کثر غال!ّ شیء ککثر إّال
آراء اآلخرین! ةلمعرف ةنستطیع أن نستخدم المنابع و المصادر المختلف)3 فف
یی یوم القیامة! ةهللا لن تکون باکیییةأعین سھرت فی سبیل هللا و أعین فاضت من خشی)4

ححالّصحیح فی التشکیلننعیّن  ّ)٣٧(:

الخطأ عی فی ضبط حرکات (قراءة) الکلمات:ّنن
َالغضب مفسدةٌ!) 1 َّ، فإنَّ ْغضْب َاس!)2َغغال تَ ّااالنّ َررن ال یرحُم نن َم ُ هللاُ ُالیرحم
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8صفحه  زبان عربی

 ع یخرج الثّلج من لونھ الطبیعّی!عند الصعود و النزول و خالل التّجمّ ) 3
 !للثلوج الجمیلة و المیاه المنجمدة جلود شفّافة) 4

-39 لماذا یکون الثّلج کلون القطن؟

 ی الثّلج ذّرات من القطن!توجد ف) 2 !فی ذرات الثّلج الموجود بسبب الھواء )1
 !ِألنَّ القطن یوجد فی االلوان المختلفة) 4 !یتألّف الثّلج من االشکال الھندسیّة المنظمة) 3

-40  : .........نری فی فصل الّشتاء الثلوج فی بلدنا 

 !بسبب تکاثر الموجودات فیھاحمراء ) 2 !حمراء لیالً و بیضاء صباحاً ) 1
 !المختلفة کبیضاء و حمراءبالوان ) 4  !بیضاء دائما) 3

-41 :الخطأعیّن 

 البلورات تصعد و تنزل فی السماء!) 2 !دائماً باللّون األحمر نری الثلج فی قطب الشمال ) 1
 !من السماء علی االرضاألثقل تَْنزل الثلوج ) 4 !ھناک فی الثّلج شکل ھندسّی منظم) 3

 
 :)۴٢ -۴۴(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■

 
-42 »ھم لعبادهأنفعهللا إلی هللا  عبادِ  أحبّ «ت التی لھا خطّ عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی و المحّل االعرابی للکلما

 تر و الجملة فعلیّةالمست» انا«باب افعال/ فعل و فاعلھ ضمیر  من ثالثی مزید ،للمتکلم وحده فعل مضارع،أحّب: ) 1
 مفرد مذکر/ مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیّة ،: اسماَحبّ ) 2
 الیھ و مجرور / مضاف»عابد«عباد: اسم، جمع تکسیر و مفرده ) 3
 أنفع: فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی/ خبر) 4

-43 فی التحلیل الصرفی و المحّل االعرابیَّ للکلمات التی اشیر الیھا بخط: الخطأعیّن 

تلّما «  »الفاسدین اَصلححکم الناَس بالعدالة و  االوضاعُ  استقرَّ
اب افإستَقرَّت) 1 ال،: فعل ماٍض، للغائبة، ثالثی مزید من ب ھ  تع ة » وضاعاال«المجھول/ فعل و فاعل اسم ظاھر و الجمل

 فعلیّة
 جمع مکسر (مفرد: وضع)/ فاعل و مرفوع االوضاع: اسم،) 2
 نوع ضمیر مستتر و الجملة فعلیّة المعلوم/ فعل و فاعلھ من ،باب افعال ،ثالثی مزید ،للغائبة ،أصلَح: فعل ماضٍ ) 3
 / مفعول و منصوبر مذکّ سالم للجمع  ،الفاسدین: اسم) 4

-44 :الخطأعیّن 
 الیھ !: اسم، جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل من المزید الثالثی/ مضافالمستشرقینمن أشھر » آنّھ ماری شیمل«تَُعّد الدکتورة  )1
 »فریق«ھ فریق للحوار الدینّی و الثقافی فی الشرق األوسط: فعل المستقبل، مزید ثالثی، مجھول/ فعل و نائب فاعل سیَُشکَّل )2
 »المؤمنون« ھالزم/ فعل و فاعل د واحد،: فعل مضارع، للغائب، لھ حرف زائالمؤمنون فَْلیتوّکلعلی هللا  )3
 ، اسم التفضیل/ خبرقة الجاھل!: اسم، مفرد مذکر، نکرةمن صدا خیرعداوة العاقل  )4
 

 )۴۵-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-45 عیّن الخطأ فی تعیین الخبر:
 طبی دائم! سالح) لسان القطّ 2 لکالم!   النّدم علی ا من خیر) النّدم علی السکوت 1
3 مق 4 لنا!    نافعۀ الجمیلۀ) قراءة أبیات سعدياإلغراق ) أکبر الح!فی المدح و الذّم 

البلورات تصعد و تنزل فی السماء!) 2 !دائماووباللون األحمر نری الثلج فی قطب الشمال ) 1
ّلج شکل ھندسی منظم) 3 ززْنزل الثلوج ) 4!للھناک فی الثّ !من السماء علی االرضاألثقل ننتَ

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  ّ ححن الّص ّ :)۴٢-۴۴(ننعیّ

ّن الصحیح فی التحلیل الصرفی و المحل االعرابی للکلما »ھم لعبادهأنفعهللا إلی هللا  عبادّ أحب«ت التی لھا خطّننعیّ  ِ
ّتتتر و الجملة فعلیالمست» انا«باب افعال/ فعل و فاعلھ ضمیر  من ثالثی مزید ،للمتکلم وحده فعل مضارع،ّأحب: ) 1
2 (ّ بّب ،: اسماح ّةةمفرد مذکر/ مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیةَ
الیھ و مجرور / مضاف»عابد«عباد: اسم، جمع تکسیر و مفرده ) 3
أنفع: فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی/ خبر) 4

َّ االعرابیَّ للکلمات التی اشیر الیھا بخط:ّنن الخطأعی ّفی التحلیل الصرفی و المحل
حَحکم الناس بالعدالة و  االوضاُعَّت  استقرَّاالما« »الفاسدین اَ َصلح
َّقرَّت) 1 اب افَققإستَ ال،: فعل ماٍض، للغائبة، ثالثی مزید من ب ھ فف تع اسم ظاھر و» وضاعاال«المجھول/ فعل و فاعل

ّةة فعلی
جمع مکسر (مفرد: وضع)/ فاعل و مرفوع االوضاع: اسم،) 2
ٍح: فعل ماٍض) 3 ّةةنوع ضمیر مستتر و الجملة فعلیةالمعلوم/ فعل و فاعلھ من ،باب افعال ،ثالثی مزید ،للغائبة ،َححأصلَ
رکّ سالم للجمع  ،الفاسدین: اسم) 4 / مفعول و منصوبل ل

ّنن  :الخطأعی
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9صفحه  زبان عربی

-46 کثرة الّصفة : یعل دلّ یاسم  ھیما ف نیّ ع
 !مةیقد وتیجدار ب یالخفّاش وکنھ ف صنعی) 1
 »!ادالسجّ «بـ  لقَّبیُ کان  نیاإلمام الّرابع ھو ابن الحس) 2
 !ءینھار ُمض یالبحر إل یھذه األضواء تحّول الظّالم ف) 3
 !لیالجم یّ لمشاھدة مسجدھا الخشب تنایقر یإل أتونیھؤالء زّوار ) 4

-47 عیّن من یدّل علی الشرط:
 أفضل الناس من تعلّم القرآن فیعلّمھ!) 2 !من المؤمنین من یستغفرون ربّھم لیالً و نھاراً ) 1
 من إلھ غیرهللا یُنزل علیکم أنعمھ المنھمرة!) 4 فقد صیّرنی عبده! من علّمنی ولو حرفاً ) 3

-48 :فی المعنیعن البقیّة  یَختلفُ » کان«عیّن 
 !تّوابا ره انّھ كانَ غفِ ربّك و استَ  ح بحمدِ بِّ سَ  )2 إّن هللاَ کاَن غفوراً رحیما!) 1
َ كاَن َعلیًما َحكیم )3  !ما کانَ اللَّه معذّبهم و هم یستَغْفرُونَ )4  اً!إِنَّ هللاَّ

-49 »:ان«عیّن الّصحیح فی استخدام 
  تجتھد فی سبیل هللا تصل إلی رضاه!أْن ) 1
 !ربّما فی المستقبل نشاھد أّن المدرسة یتغیّر شکلھا و تعریفھا )2
 و األرض بالحّق أّن فی ذلک آلیة للمؤمنینخلق هللا السماوات ) 3
 ال نحزن إلّن هللا معنا! نْ علینا أ )4

-50 عیّن اسماً یعیّن ھیئة مرجعھ:
 ال یکون المتکاسلون محبوبین عند الناس! )2 کان الّشاعر یقرأ األنشودة مبتسماً!) 1
 جالسون! رأیت الضیوف فی الغرفة و ھم )4 لیس اکثر الطّالب متشابھین فی األذواق! )3

ابا ره انتت فِ  ِب ب ح بحمدس سبس)2إن هللا کان غفورا رحیما!)1 نف ف ابا! 
ككا حكیم )3 َ االیم ً لل َع َ كان َ هللاَّ !ما کانَ اللَّه معذّبهم و هم یستَغْفرُونَ)4 !مماً!إِنَّ

ححن الّصحیح فی استخدام  ّ »:ان«ننعیّ
  تجتھد فی سبیل هللا تصل إلی رضاه!ْأن) 1
ّرر المدرسة یتغیر شکلھا و تعریفھا)2 ّما فی المستقبل نشاھد أن !ممربّ
فی ذلک آلیة للمؤمنینخلق هللا السماوات) 3 ّ أن ّو األرض بالحق
ّال نحزن إلّن هللا معنا!  ن علینا أ )4

نن یعیّن ھیئة مرجعھ: ننعیّن اسماً
ًاعر یقرأ األنشودة مبتسماً!)1 ااکان الّش ال یکون المتکاسلون محبوبین عند الناس!)2ّ
 جالسون! رأیت الضیوف فی الغرفة و ھم)4ّلیس اکثر الطّالب متشابھین فی األذواق!)3
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ـ﴿﴿بر اساس آیات قرآنی، چه کسانی مشمول عبارت  رة  ـ اند و کدام عبارت قرآنی، عجز و ناتوانی آنان را در اثبـات   شده ﴾ا  51-
 دهد؟ غیر الهی بودن قرآن، نشان می

رة  ﴿گویند پیامبر قرآن را به خداوند افترا بسته است ـ  افرادي که می  )1  ﴾ا 
ان﴿زدند که ایشان امی نبوده است ـ  دي که به پیامبر خدا افترا می) افرا2 ا ا ا    ﴾ ان 
ن ﴿گویند پیامبر قرآن را به خداوند افترا بسته است ـ  ) افرادي که می3 ٔ﴾ 
رة  ﴿زدند که ایشان امی نبوده است ـ  ) افرادي که به پیامبر خدا افترا می4  ﴾ا 

ل...﴿ آیۀ شریفۀبا دقت در  ا و  ا ا -52 کدام مورد مؤید مفهوم آن است؟ ﴾ا ا ا
 ) اجابت دعوت خدا و پیامبرش علت ایمان به خداست.1
 ) اجابت دعوت خدا و پیامبرش معلول داشتن ایمان است.2
 ) حصول زندگی و حیات، علت اجابت دعوت خدا و پیامبر است.3
 ل زندگی و حیات، معلول اجابت دعوت خدا و پیامبر است.) حصو4

-53 ترین و واالترین معرفت نسبت به خداوند در مفهوم کدام بیت بیان گردیده است؟ راه عمیق
ــش  1 ــتی بخـــــ ــه از هســـــ ) ذات نایافتـــــ
ــی  2 ــود ز آب تهــ ــه بــ ــري کــ ــک ابــ ) خشــ
) دلـــی کـــز معرفـــت نـــور و صـــفا دیـــد     3
ــا  4 ــانی نمـــ ــی فـــ ــود مطلقـــ ــو وجـــ ) تـــ

 

ــ ه بــــود هســــتی بخــــش چــــون توانــــد کــ
نایــــــــــد از وي صــــــــــفت آبــــــــــدهی
ــد    ــدا دیـ ــد اول خـ ــه دیـ ــزي کـ ــر چیـ ــه هـ بـ

ــتی   ــائیم و هســ ــدم هــ ــا عــ ــا   مــ ــاي مــ هــ
 

-54 ترتیب به کدام یک از مظاهر الهی اشاره دارند؟ به» هایش جهان با همه ویژگی و قانون نقشۀ«و » روابط بین موجوداتکلیۀ کیفیت و «
 ) تقدیر ـ تقدیر4 دیر  ) قضا ـ تق3 ) قضا ـ قضا2 ) تقدیر ـ قضا1

ترین علت ضرورت وجود اسوه و الگوهاي موفق براي حرکت در مسیر هدف و علت دعوت نیکوترین اسوه از نظر قرآن به الگوگیري  مهم 55-
 السالم به ترتیب چیست؟  از اهل بیت علیهم

 م در امور با ارزش براي بشر السال اهل بیت علیهمبودن   آمیزبودن راه با وجود این الگوها ـ اسوه ) اثبات موفقیت1
تر به هدف رسیدن با پیروي از آنان ـ رستگاري و نجات انسان بـا پیـروي از اهـل بیـت       ها و سریع گرفتن از آن اسوه ) کمک2

 السالم  علیهم
 م السال آمیز بودن راه با وجود این الگوها ـ رستگاري و نجات انسان با پیروي از اهل بیت علیهم ) اثبات موفقیت3
السالم در امـور بـاارزش    اهل بیت علیهمبودن    رسیدن با پیروي از آنان ـ اسوه  تر به هدف ها و سریع گرفتن از آن اسوه ) کمک4

 براي بشر 
-56 گردد؟ شود و زوال میل به توبه در انسان موجب کدام امر می به ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه در جوانی می

 پذیري ـ پریشانی و پشیمانی ) انعطاف2 تسویف و تأخیر پذیري ـ ) انعطاف1
 ها ـ پریشانی و پشیمانی ها و خصلت ) ثبات خوي4 ها ـ تسویف و تأخیر ها و خصلت ) ثبات خوي3

-57 خوانی دارد؟ اي معلول کدام عامل است و این مطلب با کدام عبارت هم مبعوث شدن پیامبران متعدد در هر دوره
س هاي مختلف، تا تعالیم الهی جزء فرهنگ مردم شود ـ ر طول زمانتبلیغ دین الهی د  )1 ء ا ان  ا  ا  ا
ن﴿ کردند تا تعالیم دچار تحریف نشوند ـ هاي دوران خود ابالغ می ) تعالیم اسالم را به انسان2 ر   ً  و   ﴾ر
ن﴿، تا تعالیم الهی جزء فرهنگ مردم شود ـ هاي مختلف ) تبلیغ دین الهی در طول زمان3 ر   ً  و   ﴾ر
سهاي دوران خود بیان کنند ـ  ) اصول ثابت دین الهی را در خور فهم و اندیشه انسان4 ء ا ان  ا  ا  ا

-58 گردد؟ از کدام عبارت قرآنی مستفاد می» از مخلوقاتشنیازي خدا  بی«و » ورود جاهلیت با شکل جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان«
1 (﴿ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ َ ﴿ ـ ﴾ا ّ ُ ا ِی ا َ َ  ﴾َو 
2 (﴿ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ ِی وَ ﴿ ـ ﴾َ  َ َ  ُ َ  ا ّ  ﴾ا
3 (﴿َ َ َ ِ  ِ ِ َ ُ ً ﴿ ـ ﴾ا َ  َ ُ ا َ  َ َ﴾ 
4 (﴿ ِ ُا َ َ َ ُ ِ َ﴿ ـ ﴾اَ َ  ُ َ  َ ً  ا َ﴾ 

ر پ و و و ی ز ول
ل زندگی و حیات، معلول اجابت دعوت خدا و پیامبر است.) حصو4

ترین و واالترین معرفت نسبت به خداوند در مفهوم کدام بیت بیان گردیده است؟ ه عمیق
ــش  1 ــتی بخـــــ ــه از هســـــ ) ذات نایافتـــــ
ــی  2 ــود ز آب تهــ ــه بــ ــري کــ ــک ابــ ) خشــ
) دلـــی کـــز معرفـــت نـــور و صـــفا دیـــد     3
ــا  4 ــانی نمـــ ــی فـــ ــود مطلقـــ ــو وجـــ ) تـــ

ــ ــه بــــود هســــتی بخــــش چــــون توانــــد کــ
نایــــــــــد از وي صــــــــــفت آبــــــــــدهی
ــد    ــدا دیـ ــد اول خـ ــه دیـ ــزي کـ ــر چیـ ــه هـ بـ

ــتی   ــائیم و هســ ــدم هــ ــا عــ ــا مــ ــاي مــ   هــ
ترتیب به کدام یک از مظاهر الهی اشاره داربه» هایش جهان با همه ویژگی و قانوننقشۀ«و » روابط بین موجوداتکلیۀ کیفیت و«
) تقدیر ـ تقدیر4دیر  ) قضا ـ تق3 ) قضا ـ قضا2 ) تقدیر ـ قضا1

ترین علت ضرورت وجود اسوه و الگوهاي موفق براي حرکت در مسیر هدف و علت دعوت نیکوترین اسوه از نظر قرآن به الگهم
السالم به ترتیب چیست؟  اهل بیت علیهم

م در امور با ارزش براي بشر السال اهل بیت علیهمبودن    آمیزبودن راه با وجود این الگوها ـ اسوه) اثبات موفقیت1
تر به هدف رسیدن با پیروي از آنان ـ رستگاري و نجات انسان بـا پیـروي از اهـل ها و سریع  گرفتن از آن اسوه) کمک2

 السالم  علیهم
م السال آمیز بودن راه با وجود این الگوها ـ رستگاري و نجات انسان با پیروي از اهل بیت علیهم ) اثبات موفقیت3
السالم در امـور بـاهل بیت علیهمبودن    رسیدن با پیروي از آنان ـ اسوه  تر به هدف ها و سریع  گرفتن از آن اسوه) کمک4

براي بشر 
گردد؟ شود و زوال میل به توبه در انسان موجب کدام امر میه ترتیب وجود کدام خصوصیت موجب سهولت توبه در جوانی می

پذیري ـ پریشانی و پشیمانی ) انعطاف2 تسویف و تأخیر پذیري ـ ) انعطاف1
ها ـ پریشانی و پشیمانی ها و خصلت ) ثبات خوي4 ها ـ تسویف و تأخیرها و خصلت ) ثبات خوي3
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیـزي را در راه   بینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می 59-

 گیرد چه اشکالی دارد؟ غیر هدف خاصی که براي آن ساخته شده است، به کار می
 گیري از خرد ه ها ـ عدم بهر در برابر اختالف در انتخاب هدف) سردرگمی 1
 ها ـ  اسراف سرمایه ) سردرگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف2
 ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش ـ اسراف سرمایه3
 گیري از خرد ه ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش ـ عدم بهر4

براي آگاهی مردم از  )(شریفه به نحوي بود که امکان مخفی کردن و کتمان وجود نداشته باشد و پیامبر اکرم  آیۀم شرایط نزول کدا 60-
 کرد؟ زهرا (س) تالوت میخانۀ اي آن را هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد و گذشتن از  موضوع مطرح در چه آیه

 المرا اولی آیۀانذار ـ  آیۀ) 2  تطهیر آیۀانذار ـ  آیۀ) 1
 تطهیر آیۀوالیت ـ  آیۀ) 4  االمر اولی آیۀوالیت ـ  آیۀ) 3

-61 گردد؟ می مستنبطاینکه ایمان به خداوند با برقراري پیوند دوستی با دشمن خدا ناسازگار است، از دقت در پیام کدام عبارت شریفه 
ء﴿ )1 ً و  رّب   ّ ّ ا ر اه ا﴿ )2 ﴾ ا ا ّ ا  ً أرا  ا ن  و  ﴾ 
ء﴿) 4 ﴾و ان ا  ا  و﴿) 3 ّو او ّوی و  وا  ا  ّ ا ا  ﴾ ا

قیامت اشاره ۀ واقعو آیات مشابه آن به کدام  ﴾اَلیوم نَختم علی اَفواههم و تُکَلِّمنا اَیدیهِم و تَشْهد اَرجلُهم بِما کانوا یکسبونَ﴿آیۀ شریفۀ  62-
 کند؟   دارد و چه مفهومی را بیان می

 ) حضور شاهدان و گواهان ـ تکلم اشیاء و جمادات2 ها ـ تکلم اشیاء و جمادات  انسانهمۀ ) زنده شدن 1
 ) حضور شاهدان و گواهان ـ گفتگوي خداوند با مجرمین 4 با مجرمین  وندها ـ گفتگوي خدا انسانهمۀ ) زنده شدن 3

-63 توحیدي چیست و فرد متناسب با چه چیزي مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد؟منشأ زندگی 
  ها   بینی توحیدي ـ میزان کماالت و خوبی ) جهان1
 ) آگاهی و دانش ـ اعتقادات خویش2
  ها ) آگاهی و دانش ـ میزان کماالت و خوبی3
 بینی توحیدي ـ اعتقادات خویش ) جهان4

وو و ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت  )(کید امام رضا علت تأ الذهب بیـانگر کـدام    سلسلۀدر حدیث »    64-
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می مفهوم است و براساس این حدیث کدام

 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
 یش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر) معرفی خو2
 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4
-65 و داد قـرار  اسـتناد  مـورد  تـوان  می را شریفه آیۀ کدام. شود آنها پاداش ازدیاد موجب نیکوکار، هاي انسان به الهی فضل و لطف که آنجا

 است؟ علت کدام به ذلیل انسان چهرة بر ذلت غبار نشستن
ُ  نَ  َ﴿) 1 ه ُ ِ ّ ا ه َ ِ ً  ا ُ وَ ﴿ ـ ﴾َ ُ َ َ  ُ   ﴾ِذ
2 (﴿ َ ا ِ ُ َ ُ اَ دهٌ  وَ  ا َ  وَ ﴿ ـ ﴾ز ا ا ُ َ تِ  َ  ﴾ا

3( ﴿ َ ا ِ ُ َ ُ اَ دهٌ  وَ  ا ُ وَ ﴿ ـ ﴾ز ُ َ َ  ُ  ﴾ِذ

ُ  نَ  َ﴿) 4 ه ُ ِ ّ ا ه َ ِ ً  ا َ  وَ ﴿ ـ ﴾َ ا ا ُ َ تِ  َ  ﴾ا

-66 برند؟   ات را به کار میناپذیر انسان، براي انتخاب نیک و بد آن به ترتیب کدام اصطالح ، ضمن معرفی مصاحب جدایی)( پیامبر اکرم
  ) سبب فالح و رستگاري ـ موجب وحشت 1
 ) سبب فالح و رستگاري ـ موجب هالکت و بدبختی2
   انس ـ موجب وحشت مایۀ ) 3
  انس ـ موجب هالکت و بدبختیمایۀ ) 4

ء﴿ )1 ً و  رّب   ّ ّ ا ر ّ اه ا﴿ )2 ﴾ ا ا ّ ا  ّرا  ا ن  وأ  
ّو او﴿) 4 ﴾و ان ا  ا  و﴿) 3 وی و  وا  ا  ّ ا ا ّ ّ ا

قیامتععۀ واقعو آیات مشابه آن به کدام ﴾اَاَلیوم نَختم علی اَفواههم و تُکَلِّمنا اَیدیهِم و تَشْهد اَرجلُهم بِما کانوا یکسبونَ﴿یۀ شریفۀ 
 کند؟   رد و چه مفهومی را بیان می

) حضور شاهدان و گواهان ـ تکلم اشیاء و جمادات2 ها ـ تکلم اشیاء و جمادات  انسانهمۀ ) زنده شدن1
) حضور شاهدان و گواهان ـ گفتگوي خداوند با مجرمی4 با مجرمین  وندها ـ گفتگوي خدا انسانهمۀ ) زنده شدن3

توحیدي چیست و فرد متناسب با چه چیزي مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد؟منشأ زندگی 
  ها   بینی توحیدي ـ میزان کماالت و خوبی) جهان1
) آگاهی و دانش ـ اعتقادات خویش2
 ها) آگاهی و دانش ـ میزان کماالت و خوبی3
بینی توحیدي ـ اعتقادات خویش) جهان4

تأ ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت ))(کید امام رضا علت و الذهب بیـانگرسلسلۀدر حدیث » وووووووووو
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی میمفهوم است و براساس این حدیث کدام

) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
یش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر) معرفی خو2
) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا4
قـر اسـتناد  مـورد  تـوان  میرا شریفه آیۀ کدام.شود آنها پاداش ازدیاد موجب نیکوکار، هاي انسان بهالهی فضل و لطف  که جا
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آنـان، مرهـون کـدام فعـل     هاي مستغرق در گناه در مورد فرصت الهی به آنان چیست و عذاب خوارکننده بـراي   پندار نادرست انسان 67-

 شان است؟ اختیاري
1 (﴿ِ ِ ُ َ  ٌ َ  ُ َ  ُ وا اَ  َ َ  َ َ ا َ َ ً ﴿ـ  ﴾َو   ِ دادوا ا َ ِ﴾  
2 (﴿ِ ِ ُ َ  ٌ َ  ُ َ  ُ وا اَ  َ َ  َ َ ا َ َ ُ﴿ـ  ﴾َو   َ اَ َ  ِ﴾ 
َ ا﴿) 3 ِ َ نَ اَ َ ُ   ُ ّ َو  َ ا آ َ ا اَن  َ ُس اَُن  ً ﴿ـ  ﴾ّ ِ دادوا ا َ ِ﴾ 
نَ ﴿) 4 َ ُ  ُ ّ َو  َ ا آ َ ا اَن  َ ُس اَُن  ّ َ ا ِ َ ُ﴿ـ  ﴾اَ َ اَ َ  ِ﴾ 

-68 کند؟ آن را بیان میفایدة ترین  و کدام عبارت مهم شریفه بیانگر استمرار یکی از واجبات دین از گذشته تا به امروز بوده  آیۀکدام 

1 (﴿ّ م    ا ّ ُ  ا ا  ّ آ ّ ا ن﴿ـ  ﴾… ا ّ  ّ﴾   
2 (﴿ّ م    ا ّ ُ  ا ا  ّ ا آ ُ ا ا﴿ـ  ﴾… ا   ﴾و 
ة اّن ا﴿) 3 ّ ة  و ا ا ء و اّ ُ ا ا﴿ـ  ﴾… ا َ   ﴾و 
ة اّن ا﴿) 4 ّ ء و او ا ا ة   ا ن﴿ـ  ﴾…ّ ّ  ّ﴾ 

-69 باشد؟ یک از وظایف منتظران در عصر غیبت می در ارتباط با کدام» حضور فعاالن در جبهه حق«و » مراجعه به عالمان دین«با حفظ رتبه، 
 ت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا براي ظهور) تقویت معرف1
 ) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج)2
 هاي امام عصر (عج) ) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ـ پیروي از فرمان3
 (عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4

ن ءا﴿آیۀ شریفۀ  ف  و    م ا و     پیامد  کدام دیدگاه در رابطه  با  ﴾  و ا 70-
 مرگ را بیان می دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟

 گـردد ـ شـور و نشـاط ـ      یابد و رهسپار نیستی مـی  ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان )1
 سیدن از مرگنهرا

نهراسـیدن از   گـردد ـ   یابـد و رهسـپار نیسـتی مـی     ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان )2
 مرگ ـ شور و نشاط  

ماند ـ نهراسـیدن    پذیرد و باقی می ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان )3
 شور و نشاط -مرگ از 

مانـد ـ شـور و     پـذیرد و بـاقی مـی    ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان )4
 نهراسیدن از مرگـ نشاط 

ر کـدام  که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیسـت، د   در راستاي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، نفی حاکمیت کسانی 71-
 پیام رهبر کبیر انقالب اسالمی مستتر است؟

 گوید چگونه زندگی کن. گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او می زمان با اینکه به انسان می ) مذهب اسالم هم1
 ) هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم براي آن حکمی مقرر داشته است.2
 مسلمانان دور کنیم. جامعۀآمیز است و ما موظفیم آثار شرك را از  ظام سیاسی غیراسالمی، نظامی شرك) هر ن3
 گوید. اسالمی با سایر جوامع سخن می جامعۀها و حتی  ) اسالم در مورد چگونگی روابط انسان با سایر انسان4

-72 ینه به درستی بیان شده است؟اگر بخواهیم تقدم و تأخر را در وقوع حوادث قیامت بیان کنیم، کدام گز
 به سوگند دروغ ـ آشکار شدن حوادث تلخ و شیرین زمین  ) برچیده شدن بساط حیات ـ توسل1
 ها ) تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند ـ حضور در پیشگاه خداوند ـ سنجش اعمال، افکار و نیت2
 در پیشگاه خداوند  ) شنیده شدن صدایی سهمگین ـ سنجش اعمال، افکار و نیات ـ حضور 3
 ها و زمین ـ کنار رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم ـ تجسم اعمال  ) تحولی عظیم در آسمان4

ّ ا﴿) 3 ّ ة  ّو ا ا ء و اّّ ﴾و  ا ا﴿ـ﴾… ا    ا ا ا ا
ّ ا﴿) 4 ّ ء و اّو ا ا ة   ا ن﴿ـ ﴾…ّّ ّ  ّ ن﴾ّ ّ

 باشد؟ یک از وظایف منتظران در عصر غیبت میدر ارتباط با کدام»««حضور فعاالن در جبهه حق«و » ««مراجعه به عالمان دین«ا حفظ رتبه، 
ففت و محبت به امام عصر (عج) ـ دعا براي ظهور) تقویت معرف1
عصر (عج)2 ) دعا براي ظهور ـ تقویت معرفت و محبت به امام
هاي امام عصر (عج)) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ـ پیروي از فرمان3
(عج) ـ آماده کردن خود و جامعه براي ظهور  هاي امام عصر ) پیروي از فرمان4

ننءا﴿یۀ شریفۀ  و فف و ا ممم ا پیامد  کدام دیدگاه در ر﴾و
مرگ را بیان می دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟

گـردد ـ شـور و نشیابد و رهسپار نیستی مـی ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان)1
سیدن از مرگنهرا

نهراسـ    گـردد ـ   یابـد و رهسـپار نیسـتی مـی    ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می آنانی که معتقدند حیات انسان)2
مرگ ـ شور و نشاط  

ماند ـ نهراس پذیرد و باقی میها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان)3
شور و نشاط -مرگ از 

   مانـد ـپـذیرد و بـاقی مـی   ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان)4
نهراسیدن از مرگـ نشاط 

رکه فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیسـت، د  در راستاي ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، نفی حاکمیت کسانی
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
آیـۀ  سوي زندگی مبتنی بر تفکر سوق دهد، بـا پیـام کـدام     جاهلیت را متحول کند و مردم را بهجامعۀ آمد تا  )اینکه پیامبر اکرم ( 73-

 شریفه ارتباط معنایی دارد؟ 
1 (﴿ ... ّ ً  ا  ر ٓ و   م ا ّ و ا    ﴾ا 
ل و او﴿) 2 ا ا ا ا ا و ا ّ ا ا    ﴾ا   ا
3 (﴿... س  م ا ان  ب و ا ت و ا  ا ّ    ﴾ ار ر 
4 (﴿ ّ ن وا ی ا  ب   ا ا ّ او  ّ ن ا   ﴾ 

-74 ها به استعمار نو، کدام رفتار از سوي کشور استعمارگر است و این پیامد در کدام حوزه در تمدن جدید ظهور پیدا کرد؟ مقصود از گرفتاري ملت
  علم و فناوريحوزة ) به تاراج بردن ذخایر و منابع کشورها ـ 1
 عدل و قسطحوزة ابع کشورها ـ ) به تاراج بردن ذخایر و من2
 عدل و قسطحوزة ) استقرار افراد وابسته در مسند قدرت ـ 3
 علم و فناوريحوزة  ) استقرار افراد وابسته در مسند قدرت ـ4

َ ﴿شریفۀ آیۀ ها در   سفارش الهی به انسان ُ  َ َ اَ َ ِ َو...اَ َ ا ِ ی  َ  َ استوار  گی محکم وهاي زند با پایهدر رابطه  ﴾ُ  75-
 و آتش دوزخ  نصیب چه کسی خواهد شد؟در کدام گزینه آورده شده است 

 .  کند ر دنیا نیست و بر غیر او تکیه میکسی که نگران عاقبت خود د ـعلم همراه با تعهد  ) پرهیزگاري و1
 .کند می ر دنیا نیست و بر غیر او تکیهکسی که نگران عاقبت خود د ـاري و خشنودي خدا ) پرهیزگ2
 ریزي کرده باشد. حال سقوط پیپرتگاهی در لبۀکسی که بناي خود را بر  ـخدا  خشنودي و اريپرهیزگ) 3
 باشد. کرده ریزي پی سقوط درحال پرتگاهی لبۀ بر را خود بناي که کسی علم همراه با تعهد ـ ) پرهیزگاري و4

 
 
 

 

َ﴿شریفۀ آیۀ ها در  سفارش الهی به انسان ُ َ اَ َ َ َو...اَ ِ ا َ ِ یی َ َ گی محکم وهاي زند با پایهدر رابطه ﴾ُ
و آتش دوزخ  نصیب چه کسی خواهد شد؟در کدام گزینه آورده شده است 

.  کند ر دنیا نیست و بر غیر او تکیه میکسی که نگران عاقبت خود دـ علم همراه با تعهد  ) پرهیزگاري و1
.کند میر دنیا نیست و بر غیر او تکیهکسی که نگران عاقبت خود دـگگاري و خشنودي خدا ) پرهیزگ2
ریزي کرده باشد.حال سقوط پیپرتگاهی در لبۀ کسی که بناي خود را بر  ـخدا  خشنودي و اريپرهیزگ) 3
 باشد. کرده ریزي پی سقوط درحال پرتگاهی لبۀبررا خود بناي  که کسی  علم همراه با تعهد ـ ) پرهیزگاري و4
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14صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 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. 
PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 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. 

A: “How long ……… you ……… as a mechanic?” 76-
B: “……… about half a year.”  
1) did – practice – for  2) have – practiced – for 
3) will – practice – since  4) have – practiced – since 
Follow the guide book if you ……… to have a suitable result.77-
1) wanted 2) would want 3) will want 4) want 

Would you please tell us more about the matter? You have ……… information about it. 78-
1) any 2) many 3) only a few 4) a lot of 
I thought I knew Peter well, ……… you don’t know a person until you travel with him ……… 79-
her. 
1) and - but 2) but - so 3) and - or 4) but – or 
If you touch a poison plant, you will get sick. So, it’s necessary to visit a ……… .80-
1) scientist 2) host 3) physician 4) physicist 

A place where people work whose job is to speak and act for their government in another 81-
country is called ……… .
1) pilgrim 2) destination 3) embassy 4) shrine 

We speak Farsi at home so that the boys don’t lose touch with their language and ……… .82-
1) culture 2) agent 3) abroad 4) behavior 

She played the piano so ......... that everyone was filled with admiration.  83-
1) normally 2) physically 3) generally  4) rarely  

………, you're right. but in reality I don't think what you are suggesting would work. 84-
1) Formerly 2) Uniquely 3) Especially 4) Morally 
Dr. Gharib ……… no efforts to cure sick children in Medical Center.85-
1) regarded 2) became 3) guessed 4) spared 
I have an article with a lot of new words, so I have to ……… before starting to translate.86-
1) look for them 2) look after them 3) look at them 4) look them up 
The first thing attracting your soul and eyes are so beautiful ……… on the walls or dooms in 87-
each historical religious sites. 
1) carpets 2) tileworks 3) potteries  4) crafts 
Most of the times, ……… items which has been made by craftsmen have more price than the 88-
ones made in factory.  
1) skillful 2) cultural 3) economical 4) decorative 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 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. 

A Monolingual learner's dictionary (or MLD) is a type of dictionary (89)……… to meet the 
reference needs of people learning a foreign language. These Dictionaries for learners include 
information on grammar, usage, common errors, (90)………, and pragmatics, which is largely 
missing from standard dictionaries, because native speakers tend to know these aspects of language 
intuitively. And while the (91)……… in standard dictionaries are often written in difficult language, 
those in a monolingual learner’s dictionary aim to be  (92)……… and accessible.

89-
1) decided 2) achieved 3) considered 4) designed 

90-
1) combination 2) collocation 3) entry  4) poetry 

91-
1) definitions 2) synonyms 3) antonyms 4) details 

92-
1) right 2) simple 3) unknown 4) effective 

Would you please tell us more about the matter? You have ……… information about it. 
1) any 2) many 3) only a few 4) a lot of 
I thought I knew Peter well, ……… you don’t know a person until you travel with him …
her. 
1) and - but 2) but - so 3) and - or 4) but – or 
If you touch a poison plant, you will get sick. So, it’s necessary to visit a ……… .
1) scientist 2) host 3) physician 4) physicist

A place where people work whose job is to speak and act for their government in an
ountry is called ……… .
1) pilgrim 2) destination 3) embassy 4) shrine 

We speak Farsi at home so that the boys don’t lose touch with their language and ……… .
1) culture 2) agent 3) abroad 4) behavior 

She played the piano so ......... that everyone was filled with admiration.  
1) normally 2) physically 3) generally  4) rarely  

………, you're right. but in reality I don't think what you are suggesting would work. 
1) Formerly 2) Uniquely 3) Especially 4) Morally 
Dr. Gharib ……… no efforts to cure sick children in Medical Center.
1) regarded 2) became 3) guessed 4) spared 
I have an article with a lot of new words, so I have to ……… before starting to translate.
1) look for them 2) look after them 3) look at them 4) look them up
The first thing attracting your soul and eyes are so beautiful ……… on the walls or doom
each historical religious sites. 
1) carpets 2) tileworks 3) potteries  4) crafts 
Most of the times, ……… items which has been made by craftsmen have more price tha
ones made in factory.  
1) skillful 2) cultural 3) economical 4) decorative 

PART B: Cloze Test 
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15صفحه  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: 

Most plants need four things: air, soil, water, and sunlight. But there is a special kind of plant 
called a carnivorous plant that needs one more thing. Besides air, soil, water, and sunlight, a 
carnivorous plant also needs to eat meat. Carnivorous plants usually eat insects and spiders, 
but some even eat very small frogs. 

Carnivorous plants grow in places where the soil is not very good. They need to eat meat 
in order to get the nutrients they cannot get from the soil. The plants need these nutrients to 
survive and grow. 

There are many different kinds of carnivorous plants. Two of the most well-known are the 
pitcher plant and the Venus fly trap. 

The pitcher plant has a leaf shaped like a cup. This cup is filled with an acid that is similar 
to what is in your own stomach. The outside of the cup is covered with nectar, which is 
something that insects like to eat. When insects come to taste the nectar, they fall into the 
acid inside the cup, becoming a meal for the plant. 

Another famous carnivorous plant is the Venus fly trap. A Venus fly trap has special 
leaves that can open and close. When a bug lands on its open leaves, the plant closes the 
leaves very quickly, trapping the bug inside. The plant then eats the insect using an acid 
similar to that of the pitcher plant. 

Pitcher plants and Venus fly traps may be the most well-known carnivorous plants, but 
they are not the only ones. In fact, it may surprise you to learn that there are more than 600 
different kinds of them on Earth. With all of those carnivorous plants out there, the bugs had 
better watch out! 

Based on its use in paragraph 2, we can understand that a “nutrient” is something that ………93-
1) keeps you alive 
2) makes you feel good 
3) is difficult to find 
4) tastes delicious 
According to the passage, a carnivorous plant eats insects because it ……… .94-
1) does not get very much sunlight 
2) grown in a place that does not have enough water 
3) lives in a place with poor soil 
4) cannot make its own food 
All the following is correct about pitcher plants and Venous fly traps EXCEPT they ……… .95-
1) use acid to eat insects 
2) have special leaves that trap insects 
3) need sunlight to survive 
4) eat only small frogs 
Based on the information in the passage, we can understand that the author most likely thinks 96-
that ……… .
1) most people do not know how many different kinds of carnivorous plants there are 
2) carnivorous plants are good to have in your house because they eat insects 
3) human beings and carnivorous plants are similar in many ways 
4) carnivorous plants can be dangerous to human beings 

urvive and grow. 
There are many different kinds of carnivorous plants. Two of the most well-known ar

itcher plant and the Venus fly trap.
The pitcher plant has a leaf shaped like a cup. This cup is filled with an acid that is si

o what is in your own stomach. The outside of the cup is covered with nectar, whi
omething that insects like to eat. When insects come to taste the nectar, they fall int
cid inside the cup, becoming a meal for the plant.

Another famous carnivorous plant is the Venus fly trap. A Venus fly trap has sp
eaves that can open and close. When a bug lands on its open leaves, the plant close
eaves very quickly, trapping the bug inside. The plant then eats the insect using an
imilar to that of the pitcher plant. 

Pitcher plants and Venus fly traps may be the most well-known carnivorous plants
hey are not the only ones. In fact, it may surprise you to learn that there are more than

different kinds of them on Earth. With all of those carnivorous plants out there, the bug
etter watch out! 

Based on its use in paragraph 2, we can understand that a “nutrient” is something that …
1) keeps you alive 
2) makes you feel good 
3) is difficult to find 
4) tastes delicious
According to the passage, a carnivorous plant eats insects because it ……… .
1) does not get very much sunlight 
2) grown in a place that does not have enough water 

www.konkur.in

forum.konkur.in



16صفحه  زبان انگلیسی

 

Passage 2: 

One of the first great intellectual feats of a young child is learning how to talk; closely 
followed by learning how to count. From earliest childhood we are so bound up with our 
system of numeration that it is a feat of imagination to consider the problems faced by early 
humans who had not yet developed this facility. Careful consideration of our system of 
numeration leads to the conviction that, rather than being a facility that comes naturally to a 
person, it is one of the great and remarkable achievements of the human race. 

It is impossible to learn the sequence of events that led to our developing the concept of 
number. Even the earliest of tribes had a system of numeration that, if not advanced, was 
sufficient for the tasks that they had to perform. Our ancestors had little use for actual 
numbers; instead their considerations would have been more of the kind Is this 
enough? rather than How many? when they were engaged in food gathering, for example. 
However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them, they 
discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in order. As 
they began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated number 
system became paramount. It will never be known how and when this numeration ability 
developed, but it is certain that numeration was well developed by the time humans had 
formed even semi-permanent settlements. 

What's the best title for this passage? 97-
1) numeration 2) learning numbers 3) teaching numbers 4) numbers usages 
According to the text what is the second problem of young children after talking? 98-
1) how to learn to communicate 2) how to listen correctly 
3) how to count  4) how to make numeration system 
What do we sure about creating numeration system? 99-
1) when it has begun 
2) who discovered it 
3) "How many" is the first word in developing numbers 
4) it has happened the time humans had formed semi-permanent settlements 
Which one is correct according to the text? 100-
1) It is possible to learn the sequence of events that led to developing numbers. 
2) Our ancestors had great use for actual numbers. 
3) Food gathering was the event that led to create the "how many" question. 
4) Growing plants was the only effective event in developing numbers.

However, when early humans first began to reflect on the nature of things around them,
discovered that they needed an idea of number simply to keep their thoughts in orde
hey began to settle, grow plants and herd animals, the need for a sophisticated nu
ystem became paramount. It will never be known how and when this numeration a

developed, but it is certain that numeration was well developed by the time humans
ormed even semi-permanent settlements. 

What's the best title for this passage?
1) numeration 2) learning numbers 3) teaching numbers 4) numbers usages
According to the text what is the second problem of young children after talking?
1) how to learn to communicate 2) how to listen correctly 
3) how to count  4) how to make numeration system 
What do we sure about creating numeration system?
1) when it has begun 
2) who discovered it 
3) "How many" is the first word in developing numbers
4) it has happened the time humans had formed semi-permanent settlements 
Which one is correct according to the text? 
1) It is possible to learn the sequence of events that led to developing numbers. 
2) Our ancestors had great use for actual numbers. 
3) Food gathering was the event that led to create the "how many" question. 
4) Growing plants was the only effective event in developing numbers.
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی پاسخمدت  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

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-101  فرضی زیر، کدام است؟منطقۀ ها از قدیم به جدید در  تشکیل سنگ ترتیب
دگرگونی، آذرین ،) رسوبی1
) رسوبی، آذرین، دگرگونی2
) آذرین، دگرگونی، رسوبی3
 ) آذرین، رسوبی، دگرگونی4

-102 اشد؟ب هاي زیر حاصل تنش فشاري می یک از پدیده کدام

1(  2(  3(  4(  
-103 تواند باشد؟ می کدام و طرف سطح این روراندگی به ترتیبسنگ و آهک د دهد. سن ماسه یک روراندگی را نشان می شکل مقابل

   اردوویسینـ  ) سیلورین1
                ژوراسیک ـ ) سیلورین2
   کامبرین ـ ) اردوویسین3
         کربونیفر ـ ) ژوراسیک4

-104 آمده است؟  درستی ترتیب واحدهاي زمانی ائون فانروزئیک در کدام گزینه به
 ) دوران، عصر، دوره4 ) عصر، دوره، دوران2 ) دوران ـ دوره ـ عصر2 ) دوره ـ عصر ـ دوران1

-105 در شکل زیر وجود دارد؟ ماگماهاي اطراف اتاق  احتمال وجود کدام ماده معدنی در رگه
 ) آلومینیم1
 ) اورانیوم2
 ) قلع3
 ) تورمالین4

-106 کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟
  طبیعت وجود دارند.ها سیلیکاتی با بار منفی در  ) کانی1
 شوند. صورت ترکیب یافت می ها همواره به ) کانه2
  ) عنصر اقتصادي بوکسیت، فسفر و کلسیم است.3
sio)) هماتیت در ترکیب خود بنیان4 )4

 ندارند.4
-107 یک از موارد زیر بستگی دارد؟ هاي ریز دانه به کدام پایداري خاك

 ) جنس4 تراکم) 3 ها ) شکستگی2 ) رطوبت1
-108 هاي نام برده شده وزن حجمی کمتري دارد؟ سنگ کدام یک از انواع زغال

) آنتراسیت4 ) بیتومین3 ) لیگنیت 2 ) تورب1

                ژوراسیک ـ ) سیلورین2
کامبرین ـ ) اردوویسین3
       کربونیفر ـ ) ژوراسیک4

آمده است؟درستیرتیب واحدهاي زمانی ائون فانروزئیک در کدام گزینه به
) دوران، عصر، دوره4) عصر، دوره، دوران2) دوران ـ دوره ـ عصر2) دوره ـ عصر ـ دوران1

در شکل زیر وجود دارد؟ماگماهاي اطراف اتاق حتمال وجود کدام ماده معدنی در رگه
) آلومینیم1
) اورانیوم2
) قلع3
) تورمالین4

دام یک از عبارات زیر صحیح است؟
طبیعت وجود دارند.ها سیلیکاتی با بار منفی در  ) کانی1
شوند. صورت ترکیب یافت می ها همواره به ) کانه2
) عنصر اقتصادي بوکسیت، فسفر و کلسیم است.3
sio)) هماتیت در ترکیب خود بنیان4 )4

ندارند.4
یک از موارد زیر بستگی دارد؟هاي ریز دانه به کدامایداري خاك

) جنس4تراکم)3ها ) شکستگی2) رطوبت1
زغال یک از انواع حجمی کمتري دارد؟سنگدام هاي نام برده شده وزن

گ ا4ل آ
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3صفحه    شناسی زمین

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-109 در کدام گزینه صحیح ذکر شده است؟ EFو  AB ،CDطی شده در سه مسیر  فاصلۀ، سرعت و کپلربا توجه به قانون دوم 
AB) سرعت 1 CD EF مسافت ،AB CD EF

AB) سرعت 2 CD EF مسافت ،AB CD EF 
AB) سرعت 3 CD EF مسافت ،AB CD EF 
AB) سرعت 4 CD EFمسافت ،AB CD EF 
 

-110  ثبت شده است. کدام عبارت براي شدت و بزرگی این زلزله صحیح است؟ Bو  Aایستگاه  2در  Mاي به کانون  زلزله
 مساوي است. Bو  A) بزرگی و شدت در 1
 است. Bتر از بیش A) بزرگی و شدت در 2
 است. Aتر از بیش Bایستگاه مساوي ولی شدت در  2) بزرگی در هر 3
 است. Bبیشتر از  Aایستگاه مساوي ولی شدت در  2) بزرگی در هر 4

-111 باشد؟ یک از موارد زیر صحیح می کدام
 مشخص باشد. هاي دانهاندازة ) مواد مورد نیاز براي احداث سازه باید داراي مقاومت، نفوذپذیري و 1
 شود. ) در سدهاي بتنی از خاك رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می2
 گیرد. صورت می ها بر مبناي استقامت آنها بندي مهندسی خاك ) طبقه3
 دانه به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. هاي درشت ) پایداري خاك4

-112 یابد؟ کند، افزایش می رودي که آن حوضه را پس از یک بارندگی تخلیه می» دبی«آبریز  حوضۀیک در  با کاهش کدام
 ) رطوبت نسبی هوا4 ) مقدار بارندگی3 ) پوشش گیاهی 2 ) وسعت1

-113 باشد؟ زیر صحیح میهاي  یک از جمله کدام
 ) آهن عنصر فرعی و اساسی است.2 اکسیژن عنصر فرعی و اساسی است. )1
 ) فسفر عنصر اصلی و سمی است.4 ) مس عنصر اساسی و جزیی است.3

-114 هاي سنگی قرار دارند؟ یک از الیه ذخایر نفتی ایران عمدتاً در کدام
 مواردهمۀ ) 4 شیل) 3 سنگ آهک) 2 ماسه سنگ) 1

-115 شود؟ یک از عناصر زیر ناشی می هاي پوستی، دیابت و سرطان پوست از کدام لکهایجاد 
 ) جیوه4 ) فلوئور3 ) کادمیم2 ) آرسنیک1

؟وجه به کدام شرایط تعیین شده است. نوع این سد با تطبس از نوع بتنی استسد کریت در شهرستان  116-
 شرایط آب و هوایی منطقه) عمق آب ذخیره شده، 1
، مصالح موجود در منطقه د) حجم آب پشت س2
 هاي مورد نیاز  شناسی منطقه، انواع خاك و سنگ شرایط زمین )3
 هاي فصلی  هوایی منطقه، امکان سیالب ) شرایط آب و4

E

F

D C
B

A

t2

t1t3

A
B

M

است.Bبیشتر از Aایستگاه مساوي ولی شدت در 2) بزرگی در هر 4
باشد؟یک از موارد زیر صحیح میکدام

مشخص باشد. هاي دانهاندازة ) مواد مورد نیاز براي احداث سازه باید داراي مقاومت، نفوذپذیري و 1
شود. ) در سدهاي بتنی از خاك رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می2
گیرد. صورت می ها بر مبناي استقامت آنهابندي مهندسی خاك ) طبقه3
دانه به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. هاي درشت ) پایداري خاك4

یابد؟کند، افزایش میرودي که آن حوضه را پس از یک بارندگی تخلیه می»دبی«آبریز حوضۀیک در کاهش کدام
) رطوبت نسبی هوا4) مقدار بارندگی3) پوشش گیاهی 2) وسعت1

باشد؟زیر صحیح میهاي یک از جملهکدام
) آهن عنصر فرعی و اساسی است.2اکسیژن عنصر فرعی و اساسی است.)1
) فسفر عنصر اصلی و سمی است.4) مس عنصر اساسی و جزیی است.3

هاي سنگی قرار دارند؟یک از الیهذخایر نفتی ایران عمدتاً در کدام
مواردهمۀ) 4شیل) 3سنگ آهک) 2ماسه سنگ) 1

شود؟یک از عناصر زیر ناشی میهاي پوستی، دیابت و سرطان پوست از کدام لکهیجاد 
) جیوه4) فلوئور3) کادمیم2) آرسنیک1

؟تتوجه به کدام شرایط تعیین شده است. نوع این سد با تطبس از نوع بتنی استد کریت در شهرستان
شرایط آب و هوایی منطقه) عمق آب ذخیره شده، 1
، مصالح موجود در منطقه سسد) حجم آب پشت س2
هاي مورد نیاز  شناسی منطقه، انواع خاك و سنگشرایط زمین )3
هاي فصلی  هوایی منطقه، امکان سیالب ) شرایط آب و4
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-117 تري است؟ خاك حاصل از هوازدگی کدام کانه، غنی و داراي عناصر فراوان
 ) گالن4 ) کالکوپیریت3 ) هماتیت2 ) بوکسیت1

-118 باشد؟ هاي زیر می یک از زمان ي یافت شده در ایران مربوط به کدامها ترین سنگ قدیمی
 ) مزوزوئیک4 ) سنوزوئیک3 ) پرکامبرین2 ) کامبرین1

-119 گیرد؟ نفت کجا صورت می ثانویۀمهاجرت 
 ) در سنگ مادر2  ) در سنگ نفوذپذیر1
 ) از سنگ مادر به سنگ مخزن4 ) از سنگ نفوذپذیر به سنگ مادر3

-120 هاي متوالی تشکیل شده است؟ ها و ناودیس هاي زیر از تاقدیس پهنهیک از  کدام
 ) سنندج ـ سیرجان4 ) زاگرس3 ) کپه داغ2 ) ایران مرکزي1
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b a
1، b

1
bو  2 c

-121 باشند؟ حسابی می دنبالۀبه چه شرطی جمالت متوالی یک  1

1 (b هندسی بین  واسطۀa  وc .باشد  
2 (b حسابی بین  واسطۀa  وc .باشد 
3 (b

باشد.bو aحسابی بین  واسطۀ 1

4 (b هندسی بین  واسطۀa
cو  1

 باشد. 1

sinاگر  cos 2
tanباشد، حاصل  5 cot 122 کدام است؟-

1 (21
25  2 (21

50  3 (50
21  4 (25

21  

0/حاصل  752 -123 با کدام گزینه برابر است؟ 8
1 (84 2  2 (82 2  3 (44 2  4 (42 2  

| نامعادلۀاگر جواب  x b | a3 bباشد، حاصل عبارت  [a,b]صورت  به 3 a2 124 کدام است؟-
1 (3 2 (4 3 (7 4 (8 

-125 ؟ نیستیک از روابط زیر تابع  کدام
 اي که به هر عدد طبیعی مربع آن عدد را نسبت دهد.  ) رابطه1
 اي که به هر مستطیل، مساحت آن را نسبت دهد.  ) رابطه2
 هاي یک رقمی آن را نسبت دهد.  اي که به هر عدد طبیعی مقسوم علیه ابطه) ر3
 اي که به هر فرد، گروه خونی او را نسبت دهد.  ) رابطه4

نفر انتخاب کنیم به طوري کـه دوبـرادر در تـیم     5خواهیم  برادر است، می a4با  a3و  a2با  a1که  a10تا a1هاي  نفر به نام 10از بین  126-
 انتخابی نباشند. این کار به چند طریق ممکن است؟ 

1 (146  2 (220  3 (106  4 (192  
5باشد،  nدختران این خانواده برابر فرزند است. احتمال آنکه تعداد  6اي داراي  خانواده

-127 کدام است؟ nباشد. مقدار  می 16

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
yها از خط  yدو نقطه روي محور  فاصلۀ x2 -128 کند، کدام است؟ خطی که این دو نقطه را به هم وصل می است. طول پاره 5برابر  3

1 (6 2 (8 3 (10 4 (12 
yشکل مقابل نمودار سهمی  ax bx c2 129 باشد؟ است. کدام رابطه صحیح می-

1 (a c b  
2 (a c b  
3 (a c b9 3  
4 (a c b4 2 1 3 x

y

((((
|نامعادلۀگر جواب  x b | a||صورت به[a,b] باشد، حاصل عبارتb a2 کدام است؟

1 (32 (43 (74 (8
؟ نیستیک از روابط زیر تابع کدام

اي که به هر عدد طبیعی مربع آن عدد را نسبت دهد.  ) رابطه1
اي که به هر مستطیل، مساحت آن را نسبت دهد.  ) رابطه2
هاي یک رقمی آن را نسبت دهد. اي که به هر عدد طبیعی مقسوم علیه ابطه) ر3
اي که به هر فرد، گروه خونی او را نسبت دهد.  ) رابطه4

به نام10ز بین کـه دوبـرادر د 5خواهیم  برادر است، میa4با a3و a2با  a1که a10تاa1هاينفر به طوري انتخاب کنیم نفر
نتخابی نباشند. این کار به چند طریق ممکن است؟ 

1 (1462 (2203 (1064 (192
5باشد، nدختران این خانواده برابر فرزند است. احتمال آنکه تعداد 6اي داراي خانواده

کدام است؟nباشد. مقدار می16

1 (22 (33 (44 (5
yها از خط yدو نقطه روي محور فاصلۀ x2 3x کند، کدامخطی که این دو نقطه را به هم وصل میاست. طول پاره5برابر

1 (62 (83 (104 (12
yشکل مقابل نمودار سهمی  ax bx c2باشد؟ است. کدام رابطه صحیح می

1 (a c bcc
2 (a c bcc
3 (a c b9 3a ccc
4(a c b4a ccc1 3 x

y
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ˆکدام است؟  xدر شکل مقابل مقدار  ˆ(C M )1 130-

1 (25
3 2 (26

3 

3 (27
74 (30

7
 

ADدر شکل مقابل 
AB

2
DEو  5 || BC  است. اگر مساحت مثلثADE  واحد مربع باشد، مساحت مثلث  60برابرDEC 131 کدام است؟-

1 (180 
2 (90 
3 (150 
4 (75 

MNمقابل  ذوزنقۀدر  || AB  وAM
MD -132 کدام است؟ PQ اندازةاست. در این صورت  3

1 (16 
2 (17 

3 (33
2 

4 (35
2 

اي با مرکز محل برخورد نیمسازهاي داخلی مثلث بر هـر سـه ضـلع ممـاس      دایرهواحد،  4و  3الزاویه با طول اضالع قائم  در مثلث قائم 133-
 کنیم. شعاع این دایره کدام است؟ می
1 (2 2 (/1 5 3 (1 4 (/0 75 

f(x)تابع  ax b3  نقطۀ نمودار وارون خود را در( , )1 fکند.  قطع می 0 ( -134 کدام است؟ 2(
1 (9- 2 (9 3 (3 4 (3- 

)cosاگر  ) k2 )sinو  7 ) k3 3 -135 کدام است؟ kباشد، مقدار  22

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

5  

xf(x)دامنه و برد تابع  2 -136 از راست به چپ به ترتیب کدام است؟ 1
1 ({ },1 2 (( , ),( , )1 0 3 (( , ),0 4 (( , ),1 

-137 چه تعداد از حدود زیر موجود هستند؟

الف) 
x
lim x2

2
ب)  4

x
| x |lim[x] x0  (ج

x
cos xlim sin x

2

1
1 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

A B

CD 24
QP NM

6

A

CB

D E

2

5
3

A

x

CB

M
N1

MNمقابل ذوزنقۀدر  || AB وAM
MD کدام است؟PQاندازةاست. در این صورت 3

1 (16
2 (17

3 (33
2

4 (35
2

اي با مرکز محل برخورد نیمسازهاي داخلی مثلث بر هـر سـه ضـلعدایرهواحد، 4و 3الزاویه با طول اضالع قائم در مثلث قائم
کنیم. شعاع این دایره کدام است؟می
1 (22 (/1 5/3 (14 (/0 75/

f(x)ابع  ax b3 نقطۀ نمودار وارون خود را در ( , fکند.  قطع می ,,( ( کدام است؟ (
1(9-2(93(34(3-

)cosگر  ) k 7k وsin( ) k3 2k2 باشد، مقدارkکدام است؟

1 (52 (9
53 (54 (9

5
xf(x)دامنه و برد تابع  2 1xاز راست به چپ به ترتیب کدام است؟

1 ({ },{2 (( , ),( , )) ( ,) (, ),(, ),() (3(( , ),))4(( , ),,
چه تعداد از حدود زیر موجود هستند؟

لف)
x

xlim 2
2

ب) 4
x

| x |lim[x] x0 (ج
x

cos xlim sin x
2

1
1

1213243

A B

CD 24
QQP NNM

6
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f(x)اگر تابع  a[ sinx] [ tanx]4 xدر  3 -138 کدام است؟ aداراي حد باشد، مقدار  6

 2) 4 1) 3 1) 2 ) صفر1

x نامعادلۀتوان یافت که در جواب  ......... نمی نقطۀهیچ همسایگی چپی از 
| x |

2 4 -139 صدق کند. 03

1 (1 2 (2 3 (3 4 (2- 
-140 چگونه هستند؟ Bو  Aدر پرتاب یک تاس پیشامدهاي 

A : باشد.                        3پیشامد آنکه عدد روشده مضربB.پیشامد آنکه عدد روشده اول باشد : 
 ) غیرمستقل و ناسازگار4 غیرمستقل و سازگار )3 ) مستقل و ناسازگار2 مستقل و سازگار )1

2واحد با ضریب تغییرات  9هایی برابر  میانگین طول اضالع مربع
-141 ها کدام است؟ است. میانگین مساحت این مربع 3

1 (110 2 (112 3 (114 4 (117 
xf(x)اگر براي تابع  x a

4
f، دو تابع 2 of(x)1  وfof (x)1  ،باهم مساوي باشندf ( -142 کدام است؟ 1(

1 (7
5 2 (3

2 3 (5
3 4 (5 

-143 کدام است؟ با توجه به نمودار مقابل، 

1 (5
3 

2 (4
3 

3 (8
3 

4 (11
6 

|تابع -144 x | xf(x)
| x | x

2 1 0
2 1 0

 مشتق ناپذیر دارد؟ نقطۀچند  

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

f(x)fاگر -145 (x) x1  مقدارf (  است؟ عدديچه  4(

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

جمع مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع -146
tan x | x |

f(x)
cos x | x |

3
2 1 3

 کدام است؟ 

1 (2 3 2 (3 1) 4 ) صفر3 2 3 

y cos x2 1

y

x

y 2

xf(x)گر براي تابع  x a
4

f، دو تابع 2 of(x) وfof (x) ،باهم مساوي باشندf ( کدام است؟ (

1 (7
52 (3

23 (5
34 (5

کدام است؟ ا توجه به نمودار مقابل، 

1 (5
3

2 (4
3

3 (8
3

4 (11
6

|ابع  x | xf(x)
| x | x

2 0| x
2 1 0| x | x

مشتق ناپذیر دارد؟نقطۀچند  

1 (12 (23 (34 (4

f(x)fگر  (x) x1 مقدارf ( است؟ عدديچه ((

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

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

f(x)
cos x | x |

3
xx 3

کدام است؟ 

1(322(3 صف23 (4(31

y cos x2 1cos xcos x

y

x

2
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yمقادیر مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع -147 x a x24 یکدیگر هستند، مقدار قرینۀa چه عددي است؟ 
1 (1 2 2 (2  a) 4 ) صفر3 1

 حجم شکل فضایی ایجاده شده، کدام است؟ d یک ربع دایره باشد، از دوران قسمت رنگی حول محور  AOBاگر -148
1 (112 
2 (113 
3 (114 
4 (115 
 

xخط-149 my3 )Oاي به مرکز  بر دایره 5 , )1 2و شعاع  2 10
 کدام است؟  mمماس است، مقدار  5

1 (, 131 3  2 (, 131 3  3 (, 131 3  4 (, 131 3  
گونه عالئم ظاهري معیوب است. به تصادف دو المپ و یکی یکـی و بـدون    المپ است که پنج عدد از آنها بدون هیچ 12اي حاوي  جعبه-150

 کنیم. احتمال این که المپ اولی سالم و دومی معیوب باشد کدام است؟ جایگذاري از جعبه خارج می

1 (42
135 2 (42

144 3 (35
132 4 (35

144 
 

A

O
d

5

2
3

D

BC

, 3, 3, 3, 3
گونه عالئم ظاهري معیوب است. به تصادف دو المپ و یکی یکـی والمپ است که پنج عدد از آنها بدون هیچ12اي حاوي جعبه

کنیم. احتمال این که المپ اولی سالم و دومی معیوب باشد کدام است؟جایگذاري از جعبه خارج می

1 (42
1352 (42

1443 (35
1324 (35

144
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 است؟ نادرستکدام عبارت -151
 پذیر است. آپوپالستی امکانزاي گیاه از هر دو مسیر سیمپالستی و  ریشهالیۀ ) حرکت مواد در 1
 شود. گیاهان یافت میریشۀ آندودرم الیۀ هاي  ) نوار کاسپاري در تمام یاخته2
 خام نقش کمی دارد.شیرة اي در باال رفتن  ) در بیشتر گیاهان، فشار ریشه3
 هاي گیاهی و جانوري وجود دارد. ) کانال پروتئینی آکواپورین در غشاي بعضی از یاخته4

 بدن به یک نوع میکروب باشد؟ يقطعی ابتال نشانۀ تواند نمیز موارد زیر یک ا کدام-152
 ) لیزوزیم4 ) ترشحات ائوزینوفیلI( 3( ) اینترفرون2 ) پروتئین مکمل فعال1

 کنند؟ تکمیل می نادرستیکدام مورد (موارد) عبارت زیر را به -153
 »دهد. ......... گل مینوري رخ دهد،  جرقۀشکنی با  ، شبدر صورتی که در یک شب .........«

 الف) بلند ـ گیاه داوودي            ب) کوتاه ـ گیاه داوودي        ج) بلند ـ شبدر      د) کوتاه ـ شبدر
 ) ج ـ د4 ) الف ـ ب3 ) ب ـ ج2 ) الف ـ د 1

 است؟ گذاري شده هاي زیر، صحیح نام یک از شکل کدام-154
 

1(   2 (  
 
 

 
 

 
3(   4( 
 
 

 

 شود.  هیپوتاالموسی ......... می آزادکنندة......... هورمون  LHبا افزایش ترشح هورمون تستوسترون مقدار ترشح هورمون   در مردان سالم و بالغ،-155
 ) برخالف ـ زیاد  4 ) برخالف ـ کم 3 ) همانند ـ زیاد 2 ) همانند ـ کم 1

 از بقیه موارد بیشتر است. در حال تقسیم انسان، قطعًا تعداد ......... یاختۀدر یک -156
 ها ) هیستون4 ها ) فامینک3 ها تن ) فام2 ها تن ) هسته1

 هاي رشد در گیاهان، کدام گزینه صحیح است؟ در ارتباط با محرك-157
 توانند سبب از بین رفتن گیاهی نظیر لوبیا شوند. ) هیچ یک از این ترکیبات نمی1
 نقش دارند.ها حفظ آن هاي گیاهی برخالف ) در ایجاد اندام2
 هایی غیر از گیاهان تولید شوند. ) ممکن است توسط گونه3
 باشد. شان میها همواره مستقل از غلظتآن کنش با یکدیگر، اثرات ) در زمان برهم4

 شود ......... اي هوازي که بدون نیاز به اکسیژن انجام می فرایندي از تنفس یاخته-158
 .است همراه کترونال ناقل و پرانرژي هاي مولکول دیتول با) 1
 .ابدی یم خاتمه روواتیپ از CO2 مولکول کی شدن آزاد با) 2
 . ردیگ یم صورتاي  مربوط به تنفس یاخته میآنز ژنِ واجد هاي یاخته در تنها) 3
 .ندارد الکترون رندهیپذ وجود به ازيین ،ها اختهی در تدوام براي) 4

  مغزي ......... نوار قلب ......... نوار-159
 هاي عصبی است. همانند ـ ثبت جریان الکتریکی یاخته )1
 اي است. هاي ماهیچه برخالف ـ ثبت جریان الکتریکی یاخته) 2
 شود. هاي بیرونی ایجاد می همانند ـ به دنبال تحریک محرك )3
 .اي دیگر باشد اي به یاخته تواند ناشی از انتقال پیام از یاخته ) برخالف ـ نمی4

1(2 (

3(4(

شهیپوتاالموسی ......... میآزادکنندة......... هورمون LHبا افزایش ترشح هورمون تستوسترون مقدار ترشح هورمون در مردان سالم و بالغ،
) برخالف ـ زیاد  4) برخالف ـ کم 3) همانند ـ زیاد 2) همانند ـ کم1

است.در حال تقسیم انسان، قطعًا تعداد .........یاختۀدر یک  از بقیه موارد بیشتر
ها ) هیستون4ها ) فامینک3ها تن ) فام2هاتن ) هسته1

هاي رشد در گیاهان، کدام گزینه صحیح است؟در ارتباط با محرك
توانند سبب از بین رفتن گیاهی نظیر لوبیا شوند.) هیچ یک از این ترکیبات نمی1
نقش دارند.ننها حفظ آن هاي گیاهی برخالف ) در ایجاد اندام2
هایی غیر از گیاهان تولید شوند.) ممکن است توسط گونه3
باشد. شان میننها همواره مستقل از غلظتآن کنش با یکدیگر، اثرات ) در زمان برهم4 تت

یاخته تنفس از میفرایندي انجام اکسیژن به نیاز بدون که هوازي .........اي شود
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 دهد. هاي مخصوص خود راتشخیص می گل.........  کنندة دریافتهاي  زنبور عسل از طریق گیرنده-160
 هاي خود در خارج از چشمهاي فروسرخ  ) پرتو2 هاي خود درون چشمهاي فروسرخ  ) پرتو1
هاي خود در خارج از چشم رابنفشهاي ف ) پرتو4 هاي خود فرا بنفش درون چشمهاي  ) پرتو3

 در ارتباط با زایمان و اتفاقات آن در یک زن باردار و سالم صحیح است؟ کدام گزینه-161
 شود. آمنیون پاره میکیسۀ ) همزمان با خارج شدن سر نوزاد از رحم، 1
 گردد. هاي رحم، دردهاي زایمان آغاز می ) قبل از شروع انقباض ماهیچه2
 یابد. شین افزایش میتوسین از هیپوفیز پی ) با افزایش انقباضات، ترشح هورمون اکسی3
 آورد. شود و سر جنین بیشتر به آن فشار می رحم در هر انقباض، بیشتر باز میدهانۀ ) 4

 تر است؟ انسان است، کدام جمله مناسب يا چهیماه ۀاختیکه در ارتباط با تنفس  ریز جملۀ لیتکم يبرا-162
 »اي که براي اکسایش ......... هر ماده«
 شود، فاقد فسفات است. میراکیزه بسترة ) وارد 1
 ) به یکی از محصوالت گلیکولیز نیاز دارد، داراي فسفات است.2
 شود. انتقال الکترون راکیزه وابسته است، با یک الکترون خنثی میزنجیرة ) به 3
کند. کند، اتانال را به اتانول تبدیل می ) از ترکیب دو کربنه استفاده می4

 شود؟ می» زا بیماريیاختۀ ایجاد منفذ در «ها، در نهایت منجر به  ملکرد پادتنعنحوة کدام گزینه در رابطه با -163
  ها ) به هم چسباندن میکروب2  سازي ) خنثی1
 هاي محلول ژن ) رسوب دادن آنتی4 هاي مکمل ) فعال کردن پروتئین3

 ......... يهمانندسازدر دور دوم  قهیدق 40بعد از  وژیفیمورد سانتر يمزلسون و استال دناها شیدر آزما-164
 اند. لوله قرار گرفته انهیاند و در م داشته يبرابر یلگاچ گیهم )1
 اند. لوله قرار گرفته ياند و در باال داشته يبرابر یلگاچ گیهم) 2
  لوله ۀانیمدر  یگريلوله و د نییدر پا یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 3
 لوله ۀانیمدر  يریگلوله و د يدر باال یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 4

 هاي ......... فرنگی، بعضی از سلول در ......... گیاه گوجه-165
 کنند. ، با تمایز خود تارهاي کشنده را ایجاد می ـ روپوستیساقۀ ) 1
 ها را دارند. ـ آوند آبکشی، اطالعات ژنتیکی الزم براي ساخته پروتئینریشۀ ) 2
 سازند. هاي آوند چوبی را می تقسیم خود، سلولدرشت، با هستۀ ـ داراي ریشۀ ) 3
 گیرند. هاي روپوستی قرار می نخستین ضخیم، در زیرسلولدیوارة ـ داراي ساقۀ ) 4

 ......... ممکن نیست-166
 رونده داراي گره باشد. ساقۀ ) 1
رونده به ریشه متصل باشد.ساقۀ ) دو سر 2
 کیل شود.گیاه تش هایی براي گیاه جدید) از هر پیاز خاستگاه3
زمینی براي تولیدمثل جنسی ویژه شده باشد. سیبغدة ) 4

 گیري ......... .  مثل جنسی نیاز به جفتنر برخالف ......... براي تولید زنبور عسل-167
  ) کرم خاکی ـ ندارد4 ) کرم کبد ـ ندارد3 ) کرم خاکی ـ دارد2 ) کرم کبد ـ دارد1

حس) در ......... قرار دارد و مرکز تنظیمـی آن در ......... در نزدیکـی مرکـز     و پادهم حس مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار (اعصاب هم-168
 تنفس قرار دارد  این دو مرکز با هم ارتباط دارند.

 النخاع و پل مغزي ـ پل مغزي ) در بصل2 النخاع النخاع و پل مغزي ـ بصل ) در بصل1
هیپوتاالموس و پل مغزي ـ پل مغزي) در 4 النخاع النخاع و هیپوتاالموس ـ بصل ) در بصل3

 چند مورد درست است؟-169
 داشته باشند. Xهاي پیکري یک مرد سالم ممکن نیست بیش از یک کروموزوم  هیچ یک از یاخته الف)

هاي لنفوسیت انسان برابر است. دگره زیتون با آکنۀهاي نرم  ب) تعداد دگره
 تن دو فامینک یکسان دارد. هر فامپیکري انسان  یاختۀیک  G2مرحلۀ در  ج)
 شود. خته متوقف میهاي یا فعالیت رناتن G1برخالف  G2 مرحلۀدر  د)
1 (2 2 (3  3( 4  4 (1 

شود. انتقال الکترون راکیزه وابسته است، با یک الکترون خنثی میزنجیرة ) به3
کند. کند، اتانال را به اتانول تبدیل می) از ترکیب دو کربنه استفاده می4

شود؟می» زابیماريیاختۀ ایجاد منفذ در «ها، در نهایت منجر به ععملکرد پادتنعنحوة کدام گزینه در رابطه با 
ها) به هم چسباندن میکروب2سازي ) خنثی1
هاي محلول ژن) رسوب دادن آنتی4هاي مکمل ) فعال کردن پروتئین3

.........يهمانندسازدر دور دوم ییقهققیدق40بعد از ییوژففیییفیمورد سانتريمزلسون و استال دناهاییشیدر آزما
اند. لوله قرار گرفته انهیاند و در م داشته يبرابر یلچچگاچ ممگی هم )1
اند. لوله قرار گرفته ياند و در باال داشته يبرابر یلچچگاچ ممگیهم) 2
در  یگريلوله و د نییدر پا یکیاند  داده لیدو نوار تشک)3  لوله ننۀییانیمیی
در  يریگلوله و د يدر باال یکیاند  داده لیدو نوار تشک)4 لوله ننۀییانیمگگ

هاي .........فرنگی، بعضی از سلولدر ......... گیاه گوجه
کنند. ، با تمایز خود تارهاي کشنده را ایجاد میـ روپوستیساقۀ ) 1
ها را دارند. ـ آوند آبکشی، اطالعات ژنتیکی الزم براي ساخته پروتئینریشۀ)2
سازند. هاي آوند چوبی را میتقسیم خود، سلولدرشت، باهستۀ ـ داراي ریشۀ)3
گیرند. هاي روپوستی قرار مینخستین ضخیم، در زیرسلولدیوارة ـ داراي ساقۀ) 4

.........ممکن نیست
رونده داراي گره باشد. ساقۀ ) 1
رونده به ریشه متصل باشد.ساقۀ ) دو سر2
ششکیل شود.گیاه تش هایی براي گیاه جدید) از هر پیاز خاستگاه3
زمینی براي تولیدمثل جنسی ویژه شده باشد.سیبغدة ) 4

گیري ......... . مثل جنسی نیاز به جفتنر برخالف ......... براي تولیدزنبور عسل
کبد ـ دارد1 ـ دارد2) کرم خاکی ـ ندارد4) کرم کبد ـ ندارد3) کرم خاکی ) کرم

حس) در ......... قرار دارد و مرکز تنظیمـی آن در ......... در نزدیکـیو پادهمحسمرکز هماهنگی اعصاب خودمختار (اعصاب هم
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)فلا(
)ب(

 است.مادري یاختۀ دختري، مشابه هاي  یاختهدر حالت طبیعی، در یک تقسیم میتوز، ......... -170
  DNAهاي  ) تعداد مولکول2  ) تعداد کروماتیدهاي 1
 ژنتیکی هستهمادة ) میزان 4  ژنتیکی هستهمادة ) محتواي 3

 داراي ......... باشد. نیستاي که داراي ......... است، ممکن  هر یاخته-171
 بیوتیک هاي مقاومت به آنتی ) دناي حلقوي ـ ژن1
) دیسک ـ تنظیم بیان ژن2
 اي ـ دناي متصل به غشاي یاخته) دناي خطی 3
 اي ـ دنایی با قابلیت همانندسازي مستقل از ژنوم میزبان ) دناي هسته4

 شود.  انجام می .........سیستم تنفسی به ترتیب در جانداران الف و ب از طریق -172
  ) غشا ـ پوست 1
  ) غشا ـ غشا 2
  ) پوست ـ غشا 3
 ) پوست ـ پوست4

 در ......... وجود دارد.  CO2در شکل مقابل امکان تولید -173
1( B  وC 
2 (A  وD
3 (B  وD
4 (A  وC 

 کند؟  کامل می نادرستطور  زیر را به جملۀگزینه،   کدام-174
 ».........در پی «
شود. شناسایی می Aوارد شده به جایگاه  نجایی ریبوزوم، کدو ) هر جابه1
کند. سه نوکلئوتید به جلو حرکت می اندازة، ریبوزوم به A) ایجاد هر پیوند پپتیدي در جایگاه 2
شود. پایان ترجمه شروع می مرحلۀریبوزوم،  Aبه جایگاه  UAG) ورود هر توالی 3
 شود. آغاز، ساختار ریبوزوم کامل می نکدو ترجمۀ) 4

هاي گیاهی، احتمال بروز کدام تغییر کمتر است؟ طی افزایش سن یاخته-175
 میانیتیغۀ غشاي یاخته از فاصلۀ ) کاهش 2 ) افزایش میزان استحکام دیواره1
 ) کاهش یا توقف رشد یاخته4 ) تغییر ترکیب شیمیایی دیواره3

 هاي خارجی درست است؟ ر ارتباط با پاسخ گیاهان به محركکدام عبارت د-176
 گرایی دارد. ویش برخالف ساقه در حال رویش زمین) ریشه در حال ر1
تر است.رخورد دارند، بیشگاه ب هایی که با تکیه یاخته) در ساقه در حال رویش گیاه مو، رشد 2
 شود. اسخ دفاعی در برابر زخم ایجاد می) سنگواره گیاهی به دنبال نوعی پ3
 شوند. ها در پاسخ به تاریکی بسته می سوم همه گلحلقۀ ) 4

دختر سالم متولد شود، به دنبال این  نیستشوند، از این والدین ممکن  کنند و صاحب پسري سالم می زن و مردي بیمار با هم ازدواج می-177
 وجود آید. زا، محتمل است به متفاوت با ژنوتیپ سایر اعضاي خانواده در ارتباط با این صفت بیماري .........ازدواج ژنوتیپ 

1 (B BX X 2 (Aa 3 (aa 4 (b bX X 
 کند؟  زیر را به طور مناسبی تکمیل میجملۀ کدام مورد -178

 »تواند ......... ن .........، میهر استخوا«
 هاي خونی تولید کند.  ) داراي مغز قرمز ـ یاخته1
 ) اسکلت محوري ـ از مغز و نخاع محافظت کند.2
 ) متصل به ماهیچه ـ با انتقال نیروي خود به ماهیچه، آن را حرکت دهد.3
 صماخ مرتعش شود. پردة ی ـ با ارتعاش ) موجود در گوش داخل4

  

)فلا(
)ب( پ

) پوست ـ پوست4
در ......... وجود دارد. CO2در شکل مقابل امکان تولید 

1( B وC
2 (A وD
3 (B وD
4 (A وC

کند؟ کامل مینادرستطور زیر را به جملۀگزینه، کدام
».........در پی «
شود.شناسایی میAوارد شده به جایگاه  ن جایی ریبوزوم، کدو ) هر جابه1
کند.سه نوکلئوتید به جلو حرکت میاندازة، ریبوزوم به A) ایجاد هر پیوند پپتیدي در جایگاه 2
شود.پایان ترجمه شروع میمرحلۀریبوزوم، Aبه جایگاه UAG) ورود هر توالی 3
شود. آغاز، ساختار ریبوزوم کامل مینکدوترجمۀ)4

هاي گیاهی، احتمال بروز کدام تغییر کمتر است؟طی افزایش سن یاخته
میانیتیغۀ غشاي یاخته از فاصلۀ) کاهش2) افزایش میزان استحکام دیواره1
) کاهش یا توقف رشد یاخته4) تغییر ترکیب شیمیایی دیواره3

هاي خارجی درست است؟ر ارتباط با پاسخ گیاهان به محركکدام عبارت د
گرایی دارد. ویش برخالف ساقه در حال رویش زمین) ریشه در حال ر1
ششتر است.ببرخورد دارند، بیشگاه ب هایی که با تکیهیاخته) در ساقه در حال رویش گیاه مو، رشد 2
شود. پپاسخ دفاعی در برابر زخم ایجاد می) سنگواره گیاهی به دنبال نوعی پ3
شوند. ها در پاسخ به تاریکی بسته می سوم همه گلحلقۀ ) 4

دختر سالم متولد شود، به دنبنیستشوند، از این والدین ممکن کنند و صاحب پسري سالم میزن و مردي بیمار با هم ازدواج می
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 شود. چند مورد در ارتباط با این الیه صحیح است؟ چشم در جلو به بخشی شفاف تبدیل می کرةهاي  در انسان، یکی از الیه-179
 اي در تماس است که تحت کنترل پل مغزي است.  ب) با ترشحات غده  الف) فقط به عضالت اسکلتی چشم اتصال دارد.

دار، بسیار اندك است. هاي آن برخالف الیه رنگدانه یاخته همۀد) فضاي بین   پوشاند. چشم را میکرة ج) سرتاسر بخش عقبی 
1 (1 2( 2 3( 3  4 (4  

 ................... ممکن نیستدر جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال، -180
ود.انداز متصل ش ) در عدم حضور الکتوز، رنابسپاراز به راه1
انداز و ژن اول متصل شود.  فاصل بین راه ) پروتئین مهارکننده در فقدان الکتوز، به حد2
انداز باشند. هاي مربوط به تجزیه الکتوز، داراي یک راه ) ژن3
 ژن مربوط به تجزیه الکتوز باشد. 3ی از شونده به اپراتور، جزئ وتئین متصل) ژن پر4

 ؟شود نمی یافت مورد کدام انسان کلیۀ لپ یک در-181
 لنفی رگ )4 ادرار کنندة جمع لولۀ )3 هرم) 2 لگنچه) 1

 کند؟ زیر را به صورت صحیح تکمیل میجملۀ کدام عبارت یا عبارات، -182
 »اي ......... جهت ......... است. هاي گیاهی ایجاد تغییر دیواره در یاخته«

 کوتینی شدن ـ کاهش از دست دادن آب ب)  کانی شدن ـ جلوگیري از ورود عوامل بیماریزا به گیاه )الف
 چوبی شدن ـ استحکام بیشتر دیواره ج)
 ) فقط ب 4 ) الف و ج3 ) ب و ج2 ) فقط الف1

 ......... است.دورة جنسی مربوط به  چرخۀهاي ......... در خون با هم برابر شود، قطعاً  وقتی غلظت هورمون-183
 ) هیپوفیزي ـ فولیکولی4 ي ـ لوتئال) هیپوفیز3 ) جنسی ـ فولیکولی2 ) جنسی ـ لوتئال1

،   Aکند؟ (ماهی قرمـز =   با توجه به جانوران مشخص شده با حروف انگلیسی، کدام عبارت یا عبارات جمله زیر را به درستی تکمیل می-184
 )E،  گاو =  D،  مار =  C،  کبوتر =  Bقورباغه = 

 .»جانوران ......... جزء جانورانی هستند که ......... «
 ساختار کلیه مشابهی دارند. - Dو  C ب)  کلیه مشابهی دارند.  - Bو  A )لفا

 ترین شکل کلیه را دارند. پیچیده - Eو  Cو  B ج)
 ) الف، ب و ج4 ) الف و ج3 ) فقط ب2 ) الف و ب1

هاي والدي این والدین، به ترتیب پسر مبتال به هموفیلی  کند، اگر فرزندان اول و دوم حاصل از گامت زن سالمی با مردي سالم ازدواج می-185
 ؟نداردو نهفته) باشند، احتمال ایجاد کدام فرزند وجود  Xو پسر مبتال به کوررنگی (صفت وابسته به 

 ناقل هر دو بیماري ) دختر2 ) پسر سالم نسبت به هر دو بیماري1
 ) دختري فاقد دگره بارز4 ) پسري فقط مبتال به بیماري هموفیلی3

 شود. پروفاز تقسیم رشتمان یک یاخته، قطعاً ......... میمرحلۀ در -186
دوکروماتیدي، فشرده و نمایان   ) کروموزوم2 آندوپالسمی، تخریبشبکۀ ) پوشش هسته و 1
ها، دوك تقسیم ایجاد ) با حرکت میانک4 مشاهده اطراف هسته،در ) دو جفت سانتریول، 3

 ؟نیستهاي سرالدي (مریستمی)  کدام ویژگی مربوط به یاخته-187
  درشت در مرکز یاختههستۀ ) وجود 1
 ) تقسیم شدن دائمی2
  اي زیاد ) وجود فضاي بین یاخته3
 هاي بافتی هاي مورد نیاز براي ساختن سامانه ) تولید مجموعه یاخته4

 هاي هر مجموعه ......... هستند. کروموزومی است که کروموزوممجموعۀ گندم زراعی داراي ......... -188
 غیرهمتا ـ) چهار 4 همتا ـ) چهار 3 غیرهمتا ـ) شش 2 همتا ) شش ـ1

 نقش دارد. ......... کشف هورمونی بود که عملی مخالف با هورمونی داشت که  ،حاصل تالش دانشمندان ژاپنی-189
 هاي بدون دانه ) تولید میوه2  درشت کردن میوه) در 1
 زایی کال در ریشه )4  ) در افزایش فعالیت اکسیژنازي روبیسکو3

 ؟  نداردبافتی که در ترابري مواد در گیاه دخالت دارد، وجود  دهندة سامانۀ تشکیلهاي  انواع یاخته همۀچند مورد در -190
 »غشا ،هسته ،دیوارهسیتوپالسم، «
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

»اي ......... جهت ......... است.هاي گیاهی ایجاد تغییر دیوارهدر یاخته«
کوتینی شدن ـ کاهش از دست دادن آبب)کانی شدن ـ جلوگیري از ورود عوامل بیماریزا به گیاه)لف
چوبی شدن ـ استحکام بیشتر دیوارهج)
) فقط ب4) الف و ج3) ب و ج2) فقط الف1

......... است.دورة جنسی مربوط به چرخۀهاي ......... در خون با هم برابر شود، قطعاً وقتی غلظت هورمون
) هیپوفیزي ـ فولیکولی4ي ـ لوتئال) هیپوفیز3) جنسی ـ فولیکولی2) جنسی ـ لوتئال1

کند؟ (ماهی قرمـزا توجه به جانوران مشخص شده با حروف انگلیسی، کدام عبارت یا عبارات جمله زیر را به درستی تکمیل می
)E،  گاو = D،  مار = C،  کبوتر = Bقورباغه = 

.»««جانوران ......... جزء جانورانی هستند که ......... «
ساختار کلیه مشابهی دارند.-Dو Cب)کلیه مشابهی دارند. -Bو A )لف
ترین شکل کلیه را دارند. پیچیده -Eو Cو Bج)
) الف، ب و ج4) الف و ج3) فقط ب2) الف و ب1

هاي والدي این والدین، به ترتیب پسر مبتال به همکند، اگر فرزندان اول و دوم حاصل از گامتزن سالمی با مردي سالم ازدواج می
؟نداردو نهفته) باشند، احتمال ایجاد کدام فرزند وجود Xو پسر مبتال به کوررنگی (صفت وابسته به 

ناقل هر دو بیماري) دختر2) پسر سالم نسبت به هر دو بیماري1
) دختري فاقد دگره بارز4) پسري فقط مبتال به بیماري هموفیلی3
شود.پروفاز تقسیم رشتمان یک یاخته، قطعاً ......... میمرحلۀ در
دوکروماتیدي، فشرده و نمایان   ) کروموزوم2آندوپالسمی، تخریبشبکۀ) پوشش هسته و 1
ها، دوك تقسیم ایجاد) با حرکت میانک4مشاهده اطراف هسته،در ) دو جفت سانتریول،3

؟نیستهاي سرالدي (مریستمی) کدام ویژگی مربوط به یاخته
درشت در مرکز یاختههستۀ ) وجود1
) تقسیم شدن دائمی2
اخته3 ن فضا د اد) ز ا

www.konkur.in

forum.konkur.in



13صفحه  شناسی  زیست
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 .........»غدة « کند؟ تکمیل می نادرستکدام گزینه عبارت زیر را -191
 ریز بدن است. ) زیرمغزي، باالترین غده درون2 ) فوق کلیه باالتر از پانکراس قرار دارد.1
است.  ) تیموس همانند لوزالمعده، روي خط وسط بدن قرار گرفته4 هاي چهارگانه قرار دارد. ) رومغزي، در باالي برجستگی3

 داخل خون نسبت به حالت طبیعی تغییر یافته است. .........رمزگذار در  رشتۀ ......... شکل، نوکلئوتید خونی داسی در بیماران داراي کم-192
 بالغ گویچه قرمز ـ دار ) پورینB  2لنفوسیت  ـ دار ) پورین1
 بالغ گویچه قرمزـ  دار ) پیریمیدینB 4لنفوسیت  ـ دار ) پیریمیدین3

 شوند. وارد این یاخته می......... به میزان فراوان بین دو  فاصلۀاز  .........هاي  در آکسون نورون حسی، با شروع پتانسیل عمل یون-193
 ) سدیم ـ گره رانویه4 ) پتاسیم ـ گره رانویه3 ) سدیم ـ غالف میلین 2 پتاسیم ـ غالف میلین ) 1

 هستند؟ اي   چند مورد مطرح شده، از جنس بافت ماهیچه-194
»هاي ابتداي مویرگهاي سینی ـ پریکارد ـ مسیرهاي بین گرهی ـ میترال ـ دریچه دریچه«
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

 . کرد تصور نمود ژن.........  و نمود رخ نوع.........  توان یم صورت نیا در باشد، داشتهخالص نمود ژن ها ژن از یکی فقط اگر ذرت در رنگصفت يبرا-195
1 (3- 9 2 (2- 6  3 (3 – 12 4 (4- 24 

 زن کدام عبارت درست است؟ در ارتباط با دستگاه تولیدمثل-196
 هاي دوفامینکی داشته باشند. تن فامتوانند  کننده استروژن می شحهاي تر  یاخته )1
 توانند دوالد باشد. نمی FSHهمانند یاخته هدف  LHیاخته هدف )2
 شود. ترشح استروژن و پروژسترون در بدن متوقف می) با تبدیل جسم زرد به جسم سفید 3
.است FSH تر از مقدارخون بیش LHقاعدگی مقدار  ةدور) در 4

  کند؟ طور مناسب کامل می ، کدام گزینه، عبارت زیر را بههاي روپوستی برگ درخت آلبالو یکی از یاختهبا توجه به -197
 ......»...کلروپالست،  .........تیالکوئید،  .........در «
 نماید. مولکول آب فعالیت می کنندة تجزیهآنزیم  ـ همانند فضاي میان دو غشاي ـ ) فضاي1
 شود. اي از مدار الکترونی خود خارج می هر رنگیزهبرانگیختۀ ي ها ـ الکترون برخالف غشاي درونی ـ ) غشاي2
 شود. ناپایدار تولید میکربنی  ـ ترکیب شش همانند فضاي محصور شده توسط غشاي درونی ـ ) فضاي3
 شود. کربنی می کاهش عدد اکسایش قند سههاي برانگیخته سبب  انرژي الکترون ـ برخالف غشاي بیرونی ـ ) غشاي4

 کدام عبارت درست است؟-198
 هر هورمون فقط یک نوع یاخته هدف دارد. )1
 اختصاصی دارد. گیرندةهر یاخته هدف فقط براي یک نوع هورمون  )2
 مون و هم ناقل عصبی باشد.تواند تحت تاثیر هم هور نمی اي اختهیهیچ  )3
 دار قرار دارد. ین در جلوي مجاري داراي مخاط مژهترشح کننده تیموسغدة  )4

 و ......... در تشریح چشم گا-199
شعاعی در بخش رنگین و پشت قرینه قرار دارد.ماهیچۀ ) 1
گوش قرار دارد.تر آن به سمت  قرنیه به شکل تخم مرغ است و بخش پهن) 2
بینایی) در بخش پایینی چشم بیشتر از بخش باالیی چشم است.بین قرنیه تا عصب (فاصلۀ ) 3
 شوند. هاي دیگر چشم وارد مایع زجاجیه می هاي مالنین از بخش دانه) 4

 کدام عبارت درست است؟-200
 خورده باشد. هاي پیچ تواند در اطراف لوله مویرگی کالفکی میشبکۀ ) 1
 شود. مویرگی فقط درون کپسول بومن دیده میشبکۀ  ) اولین2
 شود. ادرار نیز ایجاد میکنندة  لولۀ جمعاي، در اطراف  مویرگی دور لولهشبکۀ ) 3
 شود. هنله دیده میلولۀ مویرگی کالفک در اطراف شبکۀ ) 4

1 (3- 92 (2- 6 3 (3–124 (4-24
زن کدام عبارت درست است؟در ارتباط با دستگاه تولیدمثل

هاي دوفامینکی داشته باشند.تنفامتوانند  کننده استروژن میشحهاي تر  یاخته )1
توانند دوالد باشد.نمیFSHهمانند یاخته هدف LHیاخته هدف )2
شود. ترشح استروژن و پروژسترون در بدن متوقف می) با تبدیل جسم زرد به جسم سفید 3
.استFSHششتر از مقدارخون بیشLHقاعدگی مقدار  ةدور) در4

کند؟طور مناسب کامل می، کدام گزینه، عبارت زیر را بههاي روپوستی برگ درخت آلبالویکی از یاختها توجه به 
......»...کلروپالست، .........تیالکوئید، .........در «
نماید. مولکول آب فعالیت میکنندة تجزیهآنزیم  ـ همانند فضاي میان دو غشاي ـ ) فضاي1
ي ها ـ الکترون برخالف غشاي درونی ـ ) غشاي2 شود. اي از مدار الکترونی خود خارج میهر رنگیزهبرانگیختۀ  
شود. ناپایدار تولید میکربنی  ـ ترکیب شش همانند فضاي محصور شده توسط غشاي درونی ـ ) فضاي3
شود. کربنی می کاهش عدد اکسایش قند سههاي برانگیخته سبب  انرژي الکترون ـ برخالف غشاي بیرونی ـ ) غشاي4

کدام عبارت درست است؟
هر هورمون فقط یک نوع یاخته هدف دارد. )1
اختصاصی دارد. گیرندةهر یاخته هدف فقط براي یک نوع هورمون  )2
مون و هم ناقل عصبی باشد.تواند تحت تاثیر هم هورنمیاياختهیهیچ  )3
دار قرار دارد. سسین در جلوي مجاري داراي مخاط مژهترشح کننده تیموس غدة  )4

و ......... در تشریح چشم گا
شعاعی در بخش رنگین و پشت قرینه قرار دارد.ماهیچۀ ) 1
گوش قرار دارد.تر آن به سمت  قرنیه به شکل تخم مرغ است و بخش پهن) 2
بینایی) در بخش پایینی چشم بیشتر از بخش باالیی چشم است.بین قرنیه تا عصب (فاصلۀ ) 3
خشان)4 ا الن اا ا ا ش گ نا ش
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

تـیم   16کند. در لیگ برتر ایـران   متر با توپ حرکت می 230دقیقه بازي حدود  90در بازي فوتبال به طور متوسط هر بازیکن در جریان -201
هاي تیم خـود در یـک فصـل حضـور      دهند. اگر یک بازیکن در تمام بازي میحضور دارند که به طور رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه 

 داشته باشد تخمین بزنید مرتبه بزرگی مسافت حرکت پا به توپ در یک فصل براي یک بازیکن چند متر است؟

1 (310  2 (610  3 (910  4 (10 
tهاي  کند، در لحظه متحرکی با شتاب ثابت روي خط راست حرکت می-202 s1 tو  2 s2 mهـاي   بـه ترتیـب سـرعت   4

s5  وm
s12 

mمتحرك چند اولیۀ دارند. سرعت 
s است؟ 

1 (2 2 (1- 3 (2- 4 (1 
tهاي  کند. اگر در لحظه متحرکی با سرعت ثابت حرکت می-203 s1 tو  2 s2 xهـاي   در مکـان  8 m1 xو  10 m2 باشـد،   120

t لحظۀاین متحرك تا مبدأ مکان در  فاصلۀ s3  چند متر خواهد بود؟ 20
1 (280 2 (380 3 (480 4 (580 

کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر مسافت طی شده توسط متحرك  ها حرکت می xنمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي محور  -204
 زمانی چند متر است؟ بازةجایی متحرك در این  جابه اندازةمتر باشد،  15ثانیه دوم حرکت  3در 
1 (9 
2 (6 
3 (5 
4 (3 

mثانیه اول حرکت چند  6با توجه به نمودار مکان ـ زمان مقابل که قسمتی از یک سهمی است، سرعت متوسط در -205
s است؟ 

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

جـدا شـدن    لحظۀدر  kg 2جسم بر جسم پاره شود، برایند نیروهاي وارد  2اگر نخ بین  باشد. یر مجموعه در حالت تعادل میدر شکل ز-206
Ngباشد؟ ( می kg 1نخ چند برابر برایند نیروهاي وارد بر جسم  kg10( 

1 (1 
2 (2 
3 (3 

4 (1
3 

sبه دیوار بدون اصطکاك تکیه داده شده است، اگر ضریب اصـطکاك ایسـتایی زمـین     kg 10اي به جرم  در شکل زیر میله-207 /0 و  2
 باشد؟ یی که دیوار به میله وارد کرده است چند نیوتن میلغزش باشد، نیرو آستانۀمیله در 

1 (100 
2 (80 
3 (20 
 ) صفر4

x (m)

t (s)4

x0

x(m)

t (s)

20

4

kg2

kg1
خن

کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر مسافت طی شده توسط مها حرکت میxمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي محور  
زمانی چند متر است؟بازةجایی متحرك در این جابهاندازةمتر باشد، 15ثانیه دوم حرکت 3در 
1 (9
2(6
3 (5
4 (3

mثانیه اول حرکت چند 6ا توجه به نمودار مکان ـ زمان مقابل که قسمتی از یک سهمی است، سرعت متوسط در 
s است؟

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

جـدالحظۀدر kg2جسم برجسم پاره شود، برایند نیروهاي وارد 2اگر نخ بین باشد.یر مجموعه در حالت تعادل میدر شکل ز
Ngباشد؟ (میkg1خ چند برابر برایند نیروهاي وارد بر جسم  kg10(

1 (1
2 (2
3 (3

4 (1
3

0/به دیوار بدون اصطکاك تکیه داده شده است، اگر ضریب اصـطکاك ایسـتایی زمـین    kg10اي به جرم در شکل زیر میله 2/
آ

x (m)

t (s)4

x0

x(m)

t (s)

20

4

kg2

kg1
خن

www.konkur.in

forum.konkur.in



15صفحه  فیزیک

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

ـ را بـه آن ب  یلـوگرم یک 3و اگـر جسـم    متر یسانت 22طول آن  میزیاویفنر ب کیرا به  یلوگرمیک 2هرگاه جسم -208  24طـول آن   میزیاوی
بـا سـرعت ثابـت     یسطح افق يو آن را رو میببند لوگرمیک 5به جرم  یبه جسم یفنر را به صورت افق نیحال اگر ا .شود یم متر یسانت

mg(سطح چقدر است؟  یاصطکاك جنبش بی. ضرشود یم متر یسانت 23طول آن  میبکش
s210( 

1 (/0 2 2 (/0 4 3 (/0 5 4 (/0 65 
 کند؟ رییغت %75تا شتاب گرانش  می) باال رونی(شعاع زم Reبرحسب  یتا چه ارتفاع نیسطح زم ياز رو-209

1 (eR
2 2 (Re 3 (eR3

2 4 (Re3 

mکه با سرعت  kg20نمودار شتاب زمان متحرکی به جرم -210
s3 کند، مطابق شکل مقابل است کار براینـد نیروهـاي    شروع به حرکت می

 اول چند ژول است؟ ثانیۀ 6وارد بر این متحرك در 
1 (250 
2 (160 
3 (90 
4 (340 

 یابد؟  اي را نصف کنیم سرعت آب خروجی چند درصد افزایش می گیري از یک شیر، قطر مقطع گذر آب در لوله اگر با بهره-211
1 (300  2 (30  3 (4  4 (400  

 هستند. چگالی روغن ......... درصد از چگالی آب ......... است.   شکل به حالت تعادل U ۀلولدر شکل مقابل، آب و روغن در یک -212
  تر ـ بیش 15) 1
  تر ـ کم 15) 2
  تر ـ کم 85) 3
 ترـ بیش 85) 4

Kgشود و چگالی مایع درون ظرف  ها ناچیز فرض می در شکل زیر، جرم و اصطکاك پیستون-213
m3800  است. هرگاه بر رويP1    کـه انـدازه

m(gگیرد؟  قرار میP1متر باالتر از  چند سانتی P2گرمی قرار دهیم پیستون  480است، وزنه  cm2200سطح آن  )
s210  

1 (6 2 (3   
3 (6/0  4 (3/0 
 

تا نیمه درون جیوه فرو برده شده است. هنگامی که انتهاي باالیی لوله را بسته و آن را تا cm40اي با دو انتهاي باز به طول  شیشه لولۀ-214
متـر   ا در هنگام آزمایش چند سانتیرود. فشار هو در لوله باال می cm15بریم، در این حالت جیوه تا ارتفاع  سطح جیوه در ظرف باال می

 جیوه است؟ (دما را ثابت فرض کنید.)
1 (75 
2 (80 
3 (70 
4 (65 

cm20
cm17بآ نغور

3

1
2 6 t (s)

ma( )
s2

p1 p2

cm15

cm25

cm20

cm20

هویج

2 (160
3 (90
4 (340

یابد؟ اي را نصف کنیم سرعت آب خروجی چند درصد افزایش میگیري از یک شیر، قطر مقطع گذر آب در لولهگر با بهره
1 (3002 (303 (44 (400

هستند. چگالی روغن ......... درصد از چگالی آب ......... است. شکل به حالت تعادلUللۀلولدر شکل مقابل، آب و روغن در یک 
تر ـ بیش 15) 1
تر ـ کم 15) 2
تر ـ کم 85) 3
ششترـ بیش 85) 4

Kgشود و چگالی مایع درون ظرف ها ناچیز فرض میدر شکل زیر، جرم و اصطکاك پیستون
m3800 است. هرگاه بر رويP1PP کـه

m(gگیرد؟  قرار میP1PPمتر باالتر از چند سانتی P2PPگرمی قرار دهیم پیستون 480است، وزنه cm2200سطح آن  )m
s2

1 (62 (3
3 (6/04 (3/0

تا نیمه درون جیوه فرو برده شده است. هنگامی که انتهاي باالیی لوله را بسته وcm40اي با دو انتهاي باز به طول شیشهولۀ
ا در هنگام آزمایش چند سانترود. فشار هو در لوله باال میcm15بریم، در این حالت جیوه تا ارتفاع سطح جیوه در ظرف باال می

جیوه است؟ (دما را ثابت فرض کنید.)
1(75

cm20
cm17بآ نغور

1
2 6 t (s)

p1 p2

cm25
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16صفحه  فیزیک

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

گرم و سر دیگر میله داخـل   400به جرم  C0در تماس با یک قالب یخ  cm40و طول  cm8اي شکل به قطر مقطع  آلومینیمی استوانه میلۀ یک سر-215

Al( دقیقه چند گرم یخ هنوز باقی است؟ 7است. در مدت  C100آب با دماي ثابت 
WK m.K240  وF

JL g336  و تبادل گرما فقط 3و

 شود) میآلومینیم و یخ انجام میلۀ بین 
 360) 4 40) 3 364) 2 ) صفر1

 شود؟ گراد می سانتی درجۀ کنیم. دماي نهایی چند میC95آب  kg1را داخل  C110گرم بخار آب  216-10

)kJ
kg.K4 آبc  وkJ

kg.K2 بخار آبc  وV
kJL kg2250( 

1 (/98 5 2 (105 3 (100 4 (103 
را خنثـی   q1باشد. اگر بـار   می EEاز هم قرار دارند. میدان خالص در وسط خط واصل دو بار برابر  dفاصلۀ به  q2و  q1اي  دو بار نقطه-217

EEوسط خط واصل دو بار نقطۀ کنیم، میدان در 
qشود.  می 2

q
1
2

 باشد؟ برابر کدام گزینه می 

1 (3
2 2 (3

2 3 (3 4 (3- 

متـر و در کـدام جهـت     را چنـد سـانتی   q4اند. بار الکتریکی  رو قرار گرفته مطابق شکل روبه q4و  q1 ،q2 ،q3بارهاي الکتریکی  -218
 برابر صفر شود؟ Oنقطۀ جا کنیم تا میدان حاصل از بارها در  جابه

 متر به راست سانتی 15) 1
 متر به چپ سانتی 15) 2
 متر به راست سانتی 20) 3
 متر به چپ سانتی 20) 4
 

/ذخیره شده در هر صفحه آن  میان یک خازن تخت هوا قرار دارد و بار الکتریکی-219 nC09  است اگر مساحت سطح هر صفحه خازن برابر

/ cm20 )Fهاي خازن چند ولت بر متر است؟  باشد، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت میان صفحه 2 )m
12

0 9 10 

1 (610 2 (62 10 3 (65  ) اطالعات سؤال کافی نیست4 10
 

باشد، کدام گزینه در مورد نمودارهاي الف و ب به ترتیب از راسـت بـه چـپ     هاي مختلف می نمودارهاي (الف) و (ب) مربوط به مقاومت-220
 درست است؟

 رسانا نیم) رساناي اهمی ـ 1
 ) رساناي غیر اهمی ـ رسانا2
رسانا ) رساناي غیر اهمی ـ نیم3
 ) رساناي اهمی ـ رسانا4

1و طول آن نیز،  Bبرابر قطر مقطع سیم  A ،2در اختیار داریم، اگر قطر مقطع سیم  Bو  Aجنس  دو سیم هم-221
بـوده و   Bطـول سـیم    2

 چند اهم است؟ Bباشد، مقاومت سیم  5برابر  Aمقاومت 
1 (5 2 (40 3 (15 4 (20 

q C4 27 q C3 3cm5cm5
cm5

cm5
q C2 8

q C1 8

o

I

V

)فلا(

R

)ب(

2

1 (3
22 (3

23 (34 (3-

روبهq4و q1 ،q2 ،q3بارهاي الکتریکی  شکل متـر و در کـدامرا چنـد سـانتی  q4اند. بار الکتریکی  رو قرار گرفته مطابق
برابر صفر شود؟Oنقطۀ  جا کنیم تا میدان حاصل از بارها در  جابه

متر به راست سانتی 15) 1
متر به چپ سانتی 15) 2
متر به راست سانتی 20) 3
متر به چپ سانتی 20) 4

/ذخیره شده در هر صفحه آن میان یک خازن تخت هوا قرار دارد و بار الکتریکی nC09/است اگر مساحت سطح هر صفحه خاز

/ cm20 )Fهاي خازن چند ولت بر متر است؟ باشد، بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت میان صفحه/2 )F
m

212
0

1 (6102 (62 103 (65 ) اطالعات سؤال کافی ن104

باشد، کدام گزینه در مورد نمودارهاي الف و ب به ترتیب از راسـت بـهاي مختلف میمودارهاي (الف) و (ب) مربوط به مقاومت
درست است؟

رسانا نیم) رساناي اهمی ـ 1
) رساناي غیر اهمی ـ رسانا2
رسانا ) رساناي غیر اهمی ـ نیم3
ا4 ا ا ا ا

C q C3
cm5cm5

cm5

cm5
q C2

q C1

o

I

V

)فلا(

R

)ب(
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

/ محرکۀ نیروآمپر ـ ساعتی با   میلی 50یک باتري -222 V12تواند در مدار نشان داده شده در شکل مقابـل، جریـان تولیـد     ، چند دقیقه می
 کند؟

1 (50 
2 (125 
3 (100 
4 (250

/الکترونی با تندي -223
m
s

52 4 که غرب به شرق است، از شمال به سمت جنوب در  G10درون میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  10
چند ولت بر متر و جهت آن به کدام سمت اندازة حال حرکت است. اگر بخواهیم با یک میدان الکتریکی از انحراف ذره جلوگیري کنیم، 

 باشد؟ 
  سو ، برون240) 2  سو ، درون120) 1
 سو ، درون240) 4  سو ، برون120) 3

است. انرژي مغناطیسی ذخیره شده در القاگر چنـد   mH200در مدار شکل مقابل مقاومت اهمی سیملوله ناچیز و ضریب القاگري آن -224
 ژول است؟

1 (/2 5  
2 (/0 5 
3 (/0 7 
4 (/4 9 

x/صورت  به SIمکان ـ زمان یک نوسانگر در  معادلۀ -225 cos( t)0 /است، بیشترین سرعت متوسط توسط نوسانگر در مـدت   04 s0 5 

cmچند 
s باشد؟ می 

1 (4 2 2 (4 3 (8 2 4 (8
tلحظۀ جایی ـ مکان موجی را در یک طناب در   شکل مقابل نمودار جابه-226 براي اولین بار در  Mذرة دهد، پس از چند ثانیه  نشان می 0

mvگیرد؟ ( قرار می Nذرة موقعیت  s10 (سرعت انتشار موج 

1 (/001 
2 (/002 
3 (/003 
4 (/004 

gطناب همگنی به چگالی -227
m30  با نیروي کششN12 شود. اگر یک سر طناب را با بسامد  کشیده میHz100 عمود بر راستاي طناب ،

 کند؟ روي می نوسان کامل، موج در طناب چند متر پیش 150به ارتعاش درآوریم، بعد از 
1( 15 2 (30 3 (/1 5 4 (3 

کنـد. بسـامد ایـن مـوج در آب کـه سـرعت مـوج در آن         متر را در خأل منتشر می 600با طول موج  FMیک ایستگاه رادیویی امواج -228
m
s

89 m(cاست، چند مگاهرتز است؟  104 )s
83 10 

1 (1
2 2 (2 3 (3

8 4 (8
3

2/ V1 2

48

V
r

35
1

4
6 / H02 3

N
20

M

x (cm)

y(cm)
جوم راشتنا تهج

A

A

سو ، درون240) 4سو ، برون120) 3
است. انرژي مغناطیسی ذخیره شده در القاگرmH200در مدار شکل مقابل مقاومت اهمی سیملوله ناچیز و ضریب القاگري آن 

ژول است؟
1 (/2 5/
2 (/0 5/
3 (/0 7/
4 (/4 9/

x/صورت بهSIمکان ـ زمان یک نوسانگر در  معادلۀ  cos( t)/ t/است، بیشترین سرعت متوسط توسط نوسانگر در مـدت

cmچند 
sباشد؟ می

1 (4 22 (43 (8 24 (8
t  لحظۀ جایی ـ مکان موجی را در یک طناب در  شکل مقابل نمودار جابه براي اولینMذرة دهد، پس از چند ثانیه  نشان می 0

mvگیرد؟ (قرار میNذرة موقعیت  s10(سرعت انتشار موج

1 (/001/
2 (/002/
3(/003/
4 (/004/

gطناب همگنی به چگالی 
m30 با نیروي کششN12 شود. اگر یک سر طناب را با بسامد کشیده میHz100عمود بر راستاي ،
از بعد درآوریم، ارتعاش پیش150ه متر چند طناب در موج کامل، منوسان کند؟روي

V35
1

4
6 / H02/ 3

N
20

M

x (cm)

(cm)
جوم راشتنا تهج

www.konkur.in

forum.konkur.in



18صفحه  فیزیک

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

 یک از موارد زیر توسط الگوي رادرفورد در مورد اتم هیدروژن قابل توجیه است؟ کدام-229
  گردش الکترون به دور هسته در مدارهایی با شعاع معین )1
 اتمی گسستۀ) طیف 2
 ) پایداري حرکت الکترون به دور هسته3
 افزایش بسامد موج الکترومغناطیسی تابش شده با نزدیک شدن الکترون به هسته )4

n)پفوند  رشتۀترین طول موج به بلندترین طول موج در  نسبت کوتاه-230  هیدروژن اتمی کدام است؟ 5(

1( 1
4  2 (3

4 3 (11
36  4 (11

25
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

 کند؟ کدام گزینه عبارات زیر را به درستی کامل می-231
 »بیشتر از جنس ......... است و در آن عنصر ......... وجود ندارد.مشتري سیارة هاي زمین و مشتري هستند.  هر دو عنصر ......... و ......... از سازنده«
 ي) کلسیم ـ گوگرد ـ گاز ـ نافلز2 ي) اکسیژن ـ سیلیسیم ـ جامد ـ فلز1
 ي) اکسیژن ـ گوگرد ـ گاز ـ فلز4 ي) گوگرد ـ سیلیسیم ـ مایع ـ نافلز3

 کدام جمله درست است؟-232
 ود.ش عنصرها جرم میانگین گزارش می همۀ) براي 1
Hگرم آهن است. ( 56هاي موجود در  گرم هیدروژن برابر تعداد اتم 1هاي موجود در  ) تعداد اتم2 , Fe1 56

1 26( 
 ) در باال رفتن از یک تپه افزایش انرژي پتانسیل بدن از نوع کوانتومی است.3
 شود. ) از طیف عناصر، فقط براي شناسایی فلزها استفاده می4

/تر نسبت تنها داراي دو ایزوتوپ است. اگر در ایزوتوپ سنگینA5عنصر-233
n
p 1 واحد باشد و جـرم   1هاي آنها  باشد و تفاوت نوترون 2

/میانگین عنصر amu10  دست آورید؟ باشد، درصد ایزوتوپ سبک را به8
1 (20 2 (80 3 (30 4 (70 

 جمله درست است؟چند -234
 است.Li23الف) مدل بور قادر به توجیه طیف نشري

 اي ارائه کردند. ب) دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، براي اتم ساختار الیه
 کند. می اي جذب یا نشر اي یا بسته پیمانه صورت دیگر، انرژي را به الیۀ به ج) الکترون هنگام انتقال از یک الیه

 شوند. تر توزیع می ها در فضایی بسیار بزرگ اي کوچک دارد و الکترون گیرند که هسته اي در نظر می اي، اتم را کره د) در ساختار الیه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟-235
 شود. بیشتر است، پس دیرتر از مخلوط گازهاي نیتروژن و هیدروژن جدا میجوش آمونیاك از دیگر گازها نقطۀ الف) 

 شد. ب) واکنش هابر در حضور پودر آهن به عنوان کاتالیزگر انجام می
 آمونیاك سرد کرد.جوش نقطۀ ، مخلوط را تا H2و  N2پ) هابر براي جداسازي آمونیاك از مخلوط گازهاي 

 شوند. ها به فراورده تبدیل می دهنده واکنشهمۀ ، H2و  N2ت) در واکنش بین 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 د شد؟% حجم اولیه افزایش یابد، نسبت فشار نهایی به فشار اولیه چقدر خواه40اگر در دماي ثابت، حجم یک نمونه گاز -236

1 (7
10 2 (14

10 3 (10
14 4 (10

7 
 چند جمله درست است؟-237

با کمبود آب مواجه خواهند شد. 2025درصد مردم جهان تا سال 66درصد سطح زمین را آب پوشانده و 75الف) 
 منبع آب شیرین هستند ولی قابل آشامیدن نیستند. هاي یخی ب) کوه

 اند. ها منابع ارزشمندي براي تهیه و استخراج مواد شیمیایی گوناگون ها و دریاها و دریاچه پ) اقیانوس
 ت) نوع و مقدار مواد حل شده در دریاها با یکدیگر تفاوت دارند.

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 شد؟ زمین با میانگین فعلی چند درجه میکرة اختالف میانگین دماي  اي وجود نداشتند، اگر گازهاي گلخانه-238

1 (C18- 2 (C32+ 3 (C32- 4 (C18+ 
 

/میانگین عنصر amu10 دست آورید؟ باشد، درصد ایزوتوپ سبک را به/8
1 (202 (803 (304 (70

جمله درست است؟چند 
است.Li23لف) مدل بور قادر به توجیه طیف نشري

اي ارائه کردند. ب) دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، براي اتم ساختار الیه
انتقال از یک الیه کند. میاي جذب یا نشراي یا بسته پیمانهصورتدیگر، انرژي را بهالیۀبهج) الکترون هنگام

شوند. تر توزیع می ها در فضایی بسیار بزرگاي کوچک دارد و الکترون  گیرند که هسته اي در نظر می اي، اتم را کره د) در ساختار الیه
1 (12 (23 (34 (4

چند مورد از مطالب زیر درست است؟
شود. بیشتر است، پس دیرتر از مخلوط گازهاي نیتروژن و هیدروژن جدا میجوش آمونیاك از دیگر گازها نقطۀلف) 

شد. ب) واکنش هابر در حضور پودر آهن به عنوان کاتالیزگر انجام می
آمونیاك سرد کرد.جوشنقطۀ ، مخلوط را تا H2و N2پ) هابر براي جداسازي آمونیاك از مخلوط گازهاي 

شوند. ها به فراورده تبدیل میدهندهواکنشهمۀ ،H2و N2ت) در واکنش بین 
1 (12 (23 (34 (4

ههد شد؟% حجم اولیه افزایش یابد، نسبت فشار نهایی به فشار اولیه چقدر خواه40گر در دماي ثابت، حجم یک نمونه گاز 

1 (7
102 (14

103 (10
144 (10

7
چند جمله درست است؟

 با کمبود آب مواجه خواهند شد.2025درصد مردم جهان تا سال 66درصد سطح زمین را آب پوشانده و 75لف) 
 منبع آب شیرین هستند ولی قابل آشامیدن نیستند.هاي یخی ب) کوه

اند. ها منابع ارزشمندي براي تهیه و استخراج مواد شیمیایی گوناگون ها و دریاها و دریاچه پ) اقیانوس
دارند. تفاوت یکدیگر با دریاها در شده حل مواد مقدار و نوع ت)
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شـونده و پیونـد هیـدروژنی بـین      بین ذرات حلجاذبۀ تر از میانگین  شونده ضعیف حالل ـ حل جاذبۀ در چند مورد از موارد زیر نیروي -239
 هاي آب است؟  مولکول

 »آب ـ انحالل هگزان در آب ـ انحالل نمک خوراکی در آب ـ انحالل آلومینیم نیتراتانحالل اتانول در «
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

240-/5 K)ایم، غلظت یون پتاسیم را در مقدار معینی آب حل کردهKOHگرم پتاسیم هیدروکسید 6 رسیده ppm1000در محلول به  (

gاست. حجم محلول بر حسب لیتر کدام است؟ (چگالی محلول تقریباً 
ml
gاست.)  1 g(KOH ,K )mol mol56 39  

1 (/3 1  2(/7 2  3 (/3 9  4 (/6 8  
دهند. به طـوري   لیتر در شرایط استاندارد به طور کامل با هم واکنش می میلی 44800مخلوطی از گازهاي اکسیژن و هیدروژن به حجم -241

g(Hشود؟  رسد. بعد از انجام واکنش چند گرم بخار آب تولید می که هر دوي آنها به اتمام می O )mol2 18  

1 (36 2 (24 3 (12 4 (72 
 یابد؟  هاي زیر به صورت یکنواخت افزایش می عبارتاتمی، چند مورد از  گروه چهاردهم، با افزایش عدددر -242

تمایل براي اشتراك الکترونب)   میزان رسانایی الکتریکیالف) 
 خصلت فلزيت)  ترین الیه هاي بیرونی تعداد الکترونپ) 

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
42/اگر در یک نمونه -243 Na)گرمی سدیم کربنات  4 CO )2 4/ناخالص،  3 گرم سدیم خالص وجود داشته باشد، درصد خلوص سـدیم   6

Naکربنات در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,C ,O :g.mol 123 12 16( 
1 (25% 2 (28% 3 (32% 4 (36% 

 است؟ نادرستکدام گزینه -244
 ها وجود دارد و آرایش یون پایدار آن شبیه به گاز نجیب آرگون است. ) نخستین عنصر واسطه در تلویزیون رنگی و برخی شیشه1

 ت.اس d63 [Ar]صورت  به 27با عدد اتمی  (III)) آرایش الکترونی کاتیون کبالت 2
هـاي اشـغال    پر و در دیگري تمام زیرالیـه  نیم زیرالیۀ 2که یکی از آنها داراي  4) اختالف عدد اتمی دو عنصر واسطه تناوب 3

 است. 5آن پر است،  شدة
پذیري کمتري از فلزهاي اصلی دارند و حـداقل عـدد جرمـی آنهـا      ) تمام عنصرهاي واسطه فلز هستند؛ معموالً واکنش4

 است. 42
 دهد، کدام گزینه درست است؟ هاي راست زنجیر را نشان می جوش آلکاننقطۀ به نمودار داده شده که ترتیب با توجه -245

اتـم کـربن دارنـد، در دمـاي      4هاي راست زنجیري که بـیش از   ) تمام آلکان1
 معمولی مایع هستند.

حالت فیزیکی هگزان و اوکتان یکسان و حالـت فیزیکـی    K373) در دماي 2
 نونان و دکان متفاوت است.

هاي راست زنجیري که پیشوندي بـراي مشـخص کـردن تعـداد      ) تمام آلکان3
 به حالت گاز هستند. K323کربن آنها وجود ندارد، در دماي 

 ز است.اتان گا C100) در دماي 4
 

1 (362 (243 (124 (72
یابد؟ هاي زیر به صورت یکنواخت افزایش میعبارتاتمی، چند مورد از گروه چهاردهم، با افزایش عدددر

تمایل براي اشتراك الکترونب)میزان رسانایی الکتریکیلف) 
خصلت فلزيت)ترین الیه هاي بیرونی تعداد الکترونپ)
1 (42 (33 (24 (1

42/گر در یک نمونه  Na)گرمی سدیم کربنات /4 CO )2 3COCO  ،4/ناخالص گرم سدیم خالص وجود داشته باشد، درصد خلوص/6
Naکربنات در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,C ,O :g.mol 1,C ,O,C ,O(

1 (25%2 (28%3 (32%4 (36%
است؟نادرستکدام گزینه 

ها وجود دارد و آرایش یون پایدار آن شبیه به گاز نجیب آرگون) نخستین عنصر واسطه در تلویزیون رنگی و برخی شیشه1

ت.اسd63[Ar]صورت  به 27با عدد اتمی  (III)) آرایش الکترونی کاتیون کبالت 2
هـاي پر و در دیگري تمام زیرالیـه نیمزیرالیۀ2که یکی از آنها داراي 4) اختالف عدد اتمی دو عنصر واسطه تناوب 3

است.5آن پر است،شدة
پذیري کمتري از فلزهاي اصلی دارند و حـداقل عـدد جرمـی) تمام عنصرهاي واسطه فلز هستند؛ معموالً واکنش4

است.42
دهد، کدام گزینه درست است؟هاي راست زنجیر را نشان میجوش آلکاننقطۀبه نمودار داده شده که ترتیب ا توجه 

اتـم کـربن دارنـد، در دمـاي     4هاي راست زنجیري که بـیش از   ) تمام آلکان1
معمولی مایع هستند.
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 است؟ نادرستهاي زیر  با توجه به شکل داده شده چه تعداد از عبارت-246
 

  است. Bبیشتر از  Aالف) شدت جنبش ذرات در ظرف 
 برابر است. Bو  Aب) انرژي گرمایی ذرات در ظرف 

 شود. را با هم مخلوط کنیم، دماي آنها تغییر نکرده اما انرژي گرمایی آنها زیاد می Bو  A) اگر ذرات ج
 است. Bکمتر از  Aد) جنبش نامنظم ذرات در ظرف 

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

5/گرم آلومینیم به ترتیب برابر بـا   10گرم نقره و  20گرم آهن،  60گرم طال،  40ظرفیت گرمایی -247 12 ،/2 7 ،/4 J.C 9و  62 اسـت.   1
 گرما داده شود، مقایسه تغییر دماي آنها کدام است؟ J4500گرم از آنها  120هرگاه به 

 طال <نقره  <آهن  <) آلومینیم 2 آلومینیم <آهن  <نقره  <) طال 1
 آهن <آلومینیم  <طال  <) نقره 4 نقره <طال  <آلومینیم  <) آهن 3

ــک -248 ــۀی ــم   کیس ــا حج ــودرو ب ــواي خ ــیم  Vه ــدت ن ــر در م ــنش      لیت ــابق واک ــروژن مط ــاز نیت ــل از گ ــور کام ــه ط ــه ب  ثانی

NaN (s) Na(s) N (g)3 22 2 mol.sاولیه برابر  تجزیۀ مادةشود. اگر سرعت  پر می 3 و چگالی گاز در شـرایط محیطـی    13

g.Lبرابر  N)هوا چند لیتر است؟  کیسۀباشد، حجم  11 g .mol )114  
1 (36 2 (63 3 (70 4 (92 

 است؟  نادرستکدام عبارت -249
 دهند. پوشاك را الیاف طبیعی تشکیل میعمدة ولی همچنان بخش  ،اند امروزه الیاف ساختگی جایگزین الیاف طبیعی شده) 1
 اند. شدهنفت شناسایی و تولید پایۀ ) الیاف ساختگی انواع گوناگونی داشته و بر 2
 شود.  استفاده می …استر و نایلون و هاي پتروشیمیایی براي تولید الیاف ساختگی مانند پلی ) از فراورده3
 گذشته میزان مصرف الیاف ساختگی با شیب بسیار زیادي نسبت به الیاف طبیعی افزایش یافته است. دهۀ ) در 4

 است؟  نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام-250
 شوند.  استري پوسیده می هاي پلی ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوامل محیطی لباس1
 آیند.  آنها هستند، به دست میسازندة الکل که مونومرهاي  اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
 شود. و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده میاسترها بسیار کند بوده  ) واکنش آبکافت پلی3
 شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند.  هاي سیرشده در طبیعت تجزیه نمی ) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن4

 هاي داده شده در بررسی ترکیب بنزوییک اسید درست است؟  یک از عبارت کدام-251
H)حضور کاتالیزگر ) با افزودن متانول به آن در 1 SO )2 Cتبدیل به ترکیب  4 H O8 8  شود.  می 2
 تبدیل به بنزن خواهد شد.   مول گاز هیدروژن به آن، 3) با افزودن 2
 کند. هاي منجر به فساد مواد غذایی را متوقف می ) حضور آن در کنار مواد غذایی، واکنش3
 هاي کربن است.  پیوند دوگانه میان اتم 4وماتیک است که داراي ) یک اسید آلی آر4

 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت-252
 شود. می pHزیست سبب تغییر  هاي صنعتی به محیط الف) ورود فاضالب

 افزایند. خاك به آن آهک می pHب) براي کاهش 
 اسیدهاي محلول مستقل از غلظت آنهاست.هاي آرنیوس میزان رسانایی الکتریکی  ج) بر طبق پژوهش

pHهایی با  د) اغلب داروها ترکیب  هستند تا به بدن آسیبی نرسانند. 7
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

C H OH K2 5 250C H OH C2 5 10
BA

g400g400

ــۀــک ــم  کیس ــا حج ــودرو ب ــواي خ ــیم Vه ــدت ن ــر در م ــابق والیت ــروژن مط ــاز نیت ــل از گ ــور کام ــه ط ــه ب ثانی

NaN (s) Na(s) N (g)3 2(s) Na(s) N(s) Na(s) N2NaN (s) Na(s)Na(s) Na(s)Na اولیه برابر تجزیۀ مادةشود. اگر سرعت  پر میmol.s و چگالی گاز در شـرایط مح13

g.Lرابر  N)هوا چند لیتر است؟ کیسۀباشد، حجم  11 g .mol )1

1 (362 (633 (704 (92
عبارت  است؟ نادرستکدام

دهند. پوشاك را الیاف طبیعی تشکیل میعمدةولی همچنان بخش  ،اند امروزه الیاف ساختگی جایگزین الیاف طبیعی شده)1
اند. شدهنفت شناسایی و تولید پایۀ ) الیاف ساختگی انواع گوناگونی داشته و بر 2
شود.  استفاده می …استر و نایلون و هاي پتروشیمیایی براي تولید الیاف ساختگی مانند پلی ) از فراورده3
گذشته میزان مصرف الیاف ساختگی با شیب بسیار زیادي نسبت به الیاف طبیعی افزایش یافته است. دهۀ ) در4

است؟ نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام
 استري پوسیده میهاي پلی ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوامل محیطی لباس1
آیند. آنها هستند، به دست میسازندةالکل که مونومرهاي اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
شود. و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده میاسترها بسیار کند بوده ) واکنش آبکافت پلی3
شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند. هاي سیرشده در طبیعت تجزیه نمی) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن4

هاي داده شده در بررسی ترکیب بنزوییک اسید درست است؟ یک از عبارتکدام
H)حضور کاتالیزگر ) با افزودن متانول به آن در 1 SO )2 4SOSO تبدیل به ترکیبC H O8 8 2H Oشود.  می
تبدیل به بنزن خواهد شد.   مول گاز هیدروژن به آن، 3) با افزودن 2
کند. هاي منجر به فساد مواد غذایی را متوقف می) حضور آن در کنار مواد غذایی، واکنش3
هاي کربن است. پیوند دوگانه میان اتم4وماتیک است که داراي ) یک اسید آلی آر4

ت ا از داد ت تند؟ه ه ت د ز ها
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 .........»اسیدهاي کربوکسیلیک، اسیدهایی ......... بوده و در محلول آنها در شرایط معین مولکول اسید یونیده نشده «-253
 ) قوي ـ با غلظت زیاد وجود دارد2  شود ضعیف ـ یافت نمی) 1
 شود ) قوي ـ یافت نمی4 ) ضعیف ـ با غلظت ثابت حضور دارد3

 یون در محلول وجود دارد. درصد یونش این اسید را کدام است؟ 46مولکول حل شده،  500در محلول استیک اسید در دماي اتاق به ازاي هر -254
1 (/0046 2 (/0023 3 (/4 6 4 (/2 3 

 در شکل زیر دو محلول الکترولیت با غلظت برابر نشان داده شده است. با توجه به آن کدام گزینه درست است؟-255
 بیشتري است. pH) محلول (الف)، داراي 1
 ) مدل آرنیوس توجیهی براي این پدیده ندارد.2
 قدرت بیشتر اسید در محلول (الف) است. دهندة نشان) 3
 ) به دلیل غلظت برابر میزان رسانایی الکتریکی دو محلول یکسان است.4

ت؟اسنادرستکدام گزینه -256
 شود. قوي است و در طبیعت به شکل یون سدیم یافت می کاهندة) فلز سدیم یک 1
 توان از برقکافت سدیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی تهیه کرد. ) فلز سدیم را می2
 هاي قوي هستند و باید آنها را از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. ) فلزهاي فعال کاهنده3
0/، با داد و ستد STPدر شرایط  NaCl(l)) حجم گاز کلر تولید شده از برقکافت 4 2/مول الکترون برابر  4  لیتر است. 24

 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت-257
 به سري الکتروشیمیایی معروف است. eاز دست دادن بندي فلزها به ترتیب تمایل آنها براي  الف) رتبه

 قابل محاسبه است.» E0سلولE0آندE0کاتد« رابطۀب) یک سلول گالوانی معین، ولتاژ مشخصی دارد که از 
 شود. به چشم بخورد یک واکنش اکسایش ـ کاهش نامیده می eهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

و غلظت یک موالر محلـول   atm1و فشار  سلسیوسدرجۀ سلول در شرایط استاندارد محیط یعنی دماي صفر  د) پتانسیل استاندارد هر نیم
 شود. گیري می الکترولیت اندازه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است؟ نادرستهاي مقابل کدام گزینه  با توجه به واکنش-258

N (g) O (g) NO(g)2 2  (الف 2
Cl (g) KI(aq) I (s) KCl(aq)2 22  (ب 2
N (g) H (g) NH (g)2 2 33  (ج 2

 واکنش (ج) نقش اکسنده را دارد. ) نیتروژن در واکنش (الف) نقش کاهنده و در1
 دهد که قدرت اکسندگی کلر از ید بیشتر است. ) واکنش (ب) نشان می2
 یابد. هاي نیتروژن، افزایش می ) واکنش (الف)، یک واکنش اکسایش ـ کاهش است که در آن، عدد اکسایش اتم3
هاي هیدروژن در واکنش  تغییر عدد اکسایش اتم هاي نیتروژن در واکنش (الف)، با مجموع مجموع تغییر عدد اکسایش اتم) 4

 (ج) برابر است.
ـ هیدروژن «هرگاه در سلول گالوانی -259 1/میزان کاهش جرم آند برابر » روي  ـار    H2هاي مبادله شده و حجم گاز گرم باشد، شمار الکترون 3 تولید شـده در فش

atm1  و دمايC0 لیتر کدام است؟  برحسب میلی(Zn g.mol )165/(E (Zn (aq) / Zn(s) V)2 0  )NA(عدد آووگادرو =  76
1 (/ AN004 ،448 2 (/ AN002 ،224 3 (/ AN004 ،224 4 (/ AN002 ،448 

)ب()فلا( زی رم
شود. قوي است و در طبیعت به شکل یون سدیم یافت میکاهندة) فلز سدیم یک 1
توان از برقکافت سدیم کلرید مذاب در یک سلول الکترولیتی تهیه کرد.) فلز سدیم را می2
هاي قوي هستند و باید آنها را از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد.) فلزهاي فعال کاهنده3
0/، با داد و ستد STPدر شرایط  NaCl(l)) حجم گاز کلر تولید شده از برقکافت 4 2/مول الکترون برابر /4 لیتر/24

است؟نادرستهاي زیر چه تعداد از عبارت
به سري الکتروشیمیایی معروف است.eاز دست دادن بندي فلزها به ترتیب تمایل آنها براي لف) رتبه

قابل محاسبه است.»E0سلولE0آندE0کاتد« رابطۀب) یک سلول گالوانی معین، ولتاژ مشخصی دارد که از 
شود. به چشم بخورد یک واکنش اکسایش ـ کاهش نامیده میeهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

و غلظت یک موالر مatm1و فشار سلسیوسدرجۀ سلول در شرایط استاندارد محیط یعنی دماي صفر د) پتانسیل استاندارد هر نیم
شود. گیري می لکترولیت اندازه

1 (12 (23 (34 (4
است؟نادرستهاي مقابل کدام گزینه ا توجه به واکنش

(g) O (g) NO(g)2 2(g) O(g) O
(g) KI(aq) I (s) KCl(aq)2 2(g) KI(aq) I(g) KI(aq) IKI(aq) I (s) KKI(aq) I (s KKI(aq) I

(g) H (g) NH (g)2(g) H 3H (g)H (g)H

واکنش (ج) نقش اکسنده را دارد.) نیتروژن در واکنش (الف) نقش کاهنده و در1
دهد که قدرت اکسندگی کلر از ید بیشتر است.) واکنش (ب) نشان می2
یابد. هاي نیتروژن، افزایش می) واکنش (الف)، یک واکنش اکسایش ـ کاهش است که در آن، عدد اکسایش اتم3
هاي هیدروژن درتغییر عدد اکسایش اتمهاي نیتروژن در واکنش (الف)، با مجموعمجموع تغییر عدد اکسایش اتم) 4

)ب()فلا(
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23صفحه  شیمی

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

A(g)/واکنش فرضی -260 B(g) C(g) ,K mol.L 12 2 0 135B(g)  لیتر با مقدار مشخصـی از ترکیـب    2اي به حجم  بستهسامانۀ درA 
شـود،   هاي رفت و برگشت یکسـان مـی   اي که سرعت واکنش درصد باشد، در لحظه 60شود. اگر بازده درصدي واکنش برابر  شروع می

 رابر کدام گزینه است؟ب Bو  Aاختالف غلظت 
1 (/004 2 (/002 3 (/003 4 (/001 

 چند مورد از موارد زیر درست است؟-261
 ها براي اتم ذرات بارداري به نام الکترون پیشنهاد دادند. دانالف) فیزیک

 شوند. پرتوي کاتدي هم در میدان الکتریکی و هم در میدان مغناطیسی منحرف میلولۀ ب) پرتوهاي کاتدي در دستگاه 
 پ) پرتوهاي کاتدي و بتا از نظر جنس و انرژي مشابه یکدیگر هستند.

 زیر اتمی را کشف کند.ذرة ، توانست سرانجام دومین Xت) موزلی با کار کردن روي دستگاه پرتوي 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 ظرفیت، براي کدام دو عنصر با یکدیگر اختالف بیشتري دارد؟الیۀ ها در  مجموع چهار عدد کوانتومی الکترون-262
a (Se34                                    b (Cr24                                   c (Cu29                                   d (P15 
1 (a , b 2 (b , c 3 (a , d 4 (b , d 

Nتعادل -263 O (g) NO (g)2 4 اي مجهز به یک پیستون روان در دماي ثابت برقرار است. اگر در دماي ثابت، پیستون  داخل استوانه 22
 درست هستند. ها  بقیۀ گزینه......... گزینۀ  جز بهرا پایین بیاوریم تا فشار گازها دوبرابر شود، در ارتباط با این تغییر 

 ابد.ی ها کاهش می شود و تعداد کل مول جا می ) تعادل جابه1
 هاي رفت و برگشت با تعادل اولیه برابر است.  شود و در تعادل جدید، سرعت واکنش جا می ) تعادل جابه2
 ماند. ) ثابت تعادل در این تغییر ثابت می3
 ) براي ثابت ماندن دما باید مقداري گرما از محیط تعادل گرفته شود.4

اي قرمز رنـگ   ساعت، الیه 2دهیم، اگر با گذشت  ) سولفات قرار میIIرنگ مس (لیتر محلول آبی  میلی 200اي از جنس روي را در  تیغه-264
3/به جرم تقریبی  گرم بر روي تیغه قرار گیرد، سرعت متوسط کاهش رنگ آبی محلول اولیه، تقریبا چند مول بـر لیتـر بـر دقیقـه      2

Cu)باشد.)  % می80باشد؟ (بازده واکنش  می ,Zn : g.mol )164 65 

1 (32 10 2 (/
32 6 10 3 (/

33 2 10 4 (/
33 6 10 

aرو که مربوط به واکنش گازي فرضی  با توجه به نمودار روبه-265 b2 بـازة  در  bمادة در ظرف دو لیتري است، سرعت متوسط تولید  3
 باشد؟ تا پایان واکنش می 5ثانیۀ زمانی بازة در  aمادة ثانیه چند برابر سرعت متوسط مصرف  5تا  0زمانی 

1 (1 

2 (4
9 

3 (9
4 

4 (1
2 

 
  

لوم

5

5 10 s

a (Se34                                    b (Cr24                                   c (Cu29                                   d (P15
1 (a , b2 (b , c3(a , d4(b , d

Nعادل  O (g) (g)2 4OO NO اي مجهز به یک پیستون روان در دماي ثابت برقرار است. اگر در دماي ثابت، پداخل استوانه 2)
درست هستند. ها  بقیۀ گزینه.........گزینۀ جزبهرا پایین بیاوریم تا فشار گازها دوبرابر شود، در ارتباط با این تغییر 

ابد.ی ها کاهش می شود و تعداد کل مول جا می ) تعادل جابه1
هاي رفت و برگشت با تعادل اولیه برابر است. شود و در تعادل جدید، سرعت واکنش جا می ) تعادل جابه2
ماند. ) ثابت تعادل در این تغییر ثابت می3
) براي ثابت ماندن دما باید مقداري گرما از محیط تعادل گرفته شود.4

اي قرمزساعت، الیه2دهیم، اگر با گذشت ) سولفات قرار میIIرنگ مس (لیتر محلول آبی میلی200اي از جنس روي را در یغه
3/ه جرم تقریبی  گرم بر روي تیغه قرار گیرد، سرعت متوسط کاهش رنگ آبی محلول اولیه، تقریبا چند مول بـر لیتـر بـر/2

Cu)باشد.)  % می80باشد؟ (بازده واکنش می ,Zn : g.mol )1,ZnZn

1 (32 102 (/
32 6 10/3 (/

33 2 10/4 (/
33 6 10/

aرو که مربوط به واکنش گازي فرضی ا توجه به نمودار روبه b2 3a مادةدر ظرف دو لیتري است، سرعت متوسط تولیدbد
باشد؟تا پایان واکنش می5ثانیۀ زمانی بازة درaمادة ثانیه چند برابر سرعت متوسط مصرف 5تا 0زمانی 

1 (1

2 (4
9

3 (9
4

4(1

لوم

5

5 10 s
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 . پاسخنامه تجربی 10دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 1گزینه 

خلق صدق: جانشین راستین/ مکـاري: کسـی کـه اسـب و شـتر و االغ کرایـه       
 اندام کند./ تکیده: الغر و باریک دهد یا کرایه می می

.2 صحیح است. 3گزینه 
آسودگی آسایش و آرامش، : فروغ: 1گزینۀ در 
 ها است) ها و پیروزي : مفتاح: کلید (فتوح به معناي گشایش2گزینۀ در 

 مخذول: خوار و زبون گردیده
 : کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه4گزینۀ در 

.3 صحیح است. 3گزینه 
 واژة هرا: غوغاکید: حیله / معادل واژة معادل /  آهنگ: قصدواژة معادل 
.4 .صحیح است 1گزینه 

)23) و مألوف (صفحه 155منسوب (صفحه 
.5 صحیح است. 3گزینه 

بنـدگان،  «امالي درسـت کلمـه اسـت. در امـالي کلمـاتی چـون       » روندگان«
هنگـام جمـع   » ه بیـان حرکـت  «باید توجه داشت که )» 30دیوانگان (صفحه 

 نباید نوشته شود.» ان«بستن با 
نظر امالیی اهمیت ، از 23، خان صفحه 32، برخاست صفحه 32فراغ صفحه «

 »دارند.
.6 صحیح است. 1گزینه 

 قرن پنجم است. سرایندة ناصرخسرو 
)16و 27، 47هاي (فارسی دهم، صفحه

.7 صحیح است. 1گزینه 
آمیـزي/ رنـگ خـواب     سخن تلخ مثل شراب است: تشبیه/ حدیث تلـخ: حـس  

بیت تلمـیح و تنـاقض و تشـخیص    »/ ر«، »ب«آرایی صامت  گرفتن: کنایه/ واج
 ندارد.

.8 صحیح است. 4گزینه 
 »خویش (خود)، خویش: خویشاوندان«د) جناس 

 »شوند کشی؛ اما بیشتر می می«ج) پارادوکس در مصراع دوم 
 »جواب تلخ«آمیزي  الف) حس

 »وار  بنده«ب) تشبیه: 
.9 صحیح است. 4گزینه 
اسـت و از ادات  » وقتی که، زمانی کـه «به معنی » چو«حرف  4 گزینۀدر بیت 

 گردد. تشبیه محسوب نمی
 » جـان و آن : «2 گزینـۀ ــ گـواه / جنـاس    2ــ زیبـارو   1: شاهد 1 گزینۀایهام 

 ».ماند سنگدل: دلی که در سختی به سنگ می« 3 گزینۀتشبیه 
.10 صحیح است.  3گزینه 

 دارد. » تناقض«دوم  یک در مصراعگزینۀ هاي درس یازدهم است:  بیت
 مجاز از وجود » توسن«دو: گزینۀ 
 نداشتن وطن  چهار: کنایه از مجبورکردن به دوستگزینۀ 
 تشبیه » گل صبر«مجاز از وطن، » خاك«سه: گزینۀ 

 کنایه از صبورم» پرورد دامن من گل صبر می«                
.11 صحیح است. 2گزینه 

هرگاه در عبارتی حروف ربط وابسته ساز (که، تا، چون (= وقتی که)، اگر و ... ) 
اي وابسته وجود دارد اما بایـد دقـت    را دیدیم در آن عبارت یا بیت حتماً جمله

زمان یـا مکـان بکـار رود    فاصلۀ اگر در معناي نشان دادن » تا«کنید که حرف 
» تـا «اضافۀ با حرف  2حرف اضافه است نه حرف ربط دقیقاً شروع بیت گزینه 

هـاي   زمانی به کار رفته که دقت شما را محک زند. در گزینـه فاصلۀ در معناي 
هم از روي مفهوم متوجه  4گزینۀ ) که چیست؟ / و در 3) کو = که او / 1دیگر: 
(کـه)  اضافۀ شود و حرف  ا یک بیت کامل نمیشویم که معناي مصرع اول ب می

شـویم   معنایی متوجه مـی رابطۀ بعد از هر کجا حذف شده است، ولی از طریق 
هر کجا (که) کلـک  «دیگري وابسته شده است. جملۀ جمله کامل نیست و به 

خُب چه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟ پـس     » کاغذ روان شدصفحۀ تو (= قلم تو) بر 
 وابسته است.جملۀ عل معنایش کامل نشده، پس بینیم جمله با یک ف می

.12 صحیح است. 1گزینه 
 : تماشا (با هم راه رفتن، دیدن)2گزینۀ 
 : شد (فعل اسنادي، رفت)3گزینۀ 
 )33: سوگند (گوگرد، قسم) (صفحه 4گزینۀ 
.13 صحیح است. 4گزینه 

 قید  3و  2و  1هاي  در عبارت سؤال و سه گزینه
 مسند  4گزینه 
است.صحیح  4گزینه  14.

اي اسـت کـه    کار نرفته است. آهن هسـته  اي به وابسته وابستۀاصال  4گزینۀ در 
 الیه گرفته است.  مضاف وابستۀصفت و یک  وابستۀیک 

 ها: بررسی سایر گزینه
 الیه الیه مضاف : مضافت) انتظار جمال1َ 
 الیه  : صفت مضافسرخ دیدةالیه / آب  الیه مضاف : مضافمن دیدة) آب 2
 الیه مضاف الیه را: مضاف من) بساط عمر 3

.15 صحیح است. 1گزینه 
کـار   ها در معنی حرف اضافه به مفعول است و در دیگر گزینهنشانۀ  1 گزینۀدر 

 رفته است. 
.16 صحیح است. 2گزینه 

کنـد و نگـاه منفـی بـه آن دارد؛ ولـی در       شاعر از زلف یار گله می 2 گزینۀدر 
داند. به عبارت دیگر نگاه شاعر به  هاي دیگر زلف یار را پناهگاه عاشق می گزینه

زلف مثبت است.
 )50صفحۀ (فارسی دهم، 

.17 صحیح است. 3گزینه 
در  داند؛ امـا  شاعر در این گزینه نیازمندي خود را به معشوق غیرقابل وصف می

 گوید. هاي دیگر از ناتوانی خود در وصف یار سخن می گزینه
 )62صفحۀ (فارسی دهم، 

.18 صحیح است. 2گزینه 
» دهد، مشیت و خواست خداست آنچه رخ می«معتقدند:  4و  3، 1هاي  گزینه

ها را  ارزش کند به روي آوردن خوشبختی به انسان که بی ) اشاره می2گزینه (و 
 کند. ارزشمند می

 )76 صفحۀدهم،  (پایه
.19 صحیح است.1گزینه 

مفهوم عبارت مورد سؤال در مورد جاودانه بودن شهیدان بعد از مرگ است که 
 خوانی دارد. هاي (الف، پ و ت) هم با گزینه

ب) این بیت به هول مرگ از جوانان اشاره دارد. به جاي اینکه جوانان رزمنـده  
 .ترسد از مرگ بترسند، مرگ از ایشان می

 طلبی رزمندگان دفاع مقدس است. بیت در مورد شهادتث) این 
 )76 صفحۀ، 10(پایه دوازدهم، درس 

.20 صحیح است. 2گزینه 
 ».کند خدا به خاطر گناهان، روزي ما را قطع نمی«عبارت معتقد است: 

 ها: بررسی گزینه
 ) هم معنا با همان عبارت است.1
 شود. می) معتقد است گناه و نافرمانی موجب کم شدن روزي 2
 ) خدا روزي رسان همه است.3
 ) خدا روزي رسان من است.4

 )12 ، صفحۀ(پایه دوازدهم
.21 صحیح است.  2گزینه 

 2 گزینـۀ مفهوم کنایی سؤال، از بد به بدتر پناه آوردن است که فقـط در بیـت   
 وجود دارد.

 )68 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 

) (وب و و ((
صحیح است.3نه 

بنـدگان،  «امالي درسـت کلمـه اسـت. در امـالي کلمـاتی چـون       »دگان
هنگـام جمـع    »ه بیـان حرکـت  «باید توجه داشت که 3)»30گان (صفحه 

 نباید نوشته شود.»«ان«ن با 
نظر امالیی اهمیت ، از 323، خان صفحه 332، برخاست صفحه 32غ صفحه

.«
است.1نه  صحیح

قرن پنجم است. سرایندة خسرو
)16و 27، 47هاي (فارسی دهم، صفحه

صحیح است.1نه 
  آمیـزي/ رنـگ خـواب    ن تلخ مثل شراب است: تشبیه/ حدیث تلـخ: حـس  

بیت تلمـیح و تنـاقض و تشـخیص    »/ر«، »ب«آرایی صامت ن: کنایه/ واج
.

صحیح است.4نه 
»««خویش (خود)، خویش: خویشاوندان«جناس 

»شوند کشی؛ اما بیشتر می««می«ارادوکس در مصراع دوم 
»جواب تلخ«آمیزي حس

»وار  ««بنده«تشبیه: 
صحیح است.4نه 
اسـت و از ادات   »««وقتی که، زمانی کـه «به معنی » ««چو«حرف  4 گزینۀت

گردد. یه محسوب نمی
 » ««جـان و آن : «2     گزینـۀ ــ گـواه / جنـاس    2ــ زیبـارو   1: شاهد 1 گزینۀ

».ماند««سنگدل: دلی که در سختی به سنگ می« 3 گزینۀیه
صحیح است. 3نه 

دارد. »تناقض«دوم  یک در مصراعگزینۀ هاي درس یازدهم است: 
اۀ ا

: صفت مضافسرخ دیدةالیه / آب الیه مضاف : مضافمندیدة) آب2
الیه مضاف الیه را: مضاف من) بساط عمر3

صحیح است.1گزینه  15.
حرف امفعول است و در دیگر گزینه نشانۀ 1 گزینۀدر ها در معنی

رفته است. 
صحیح است.2گزینه  16.

کنـد و نگـاه منفـی بـه آن دار شاعر از زلف یار گله می2 گزینۀدر
داند. به عبارت دیگر نهاي دیگر زلف یار را پناهگاه عاشق میگزینه

زلف مثبت است.
(فارسی دهم،

صحیح است.3گزینه  17.
دشاعر در این گزینه نیازمندي خود را به معشوق غیرقابل وصف می

گوید. هاي دیگر از ناتوانی خود در وصف یار سخن میگزینه
(فارسی دهم،

صحیح است.2گزینه  18.
 دهد، مشیت و خواست آنچه رخ می«معتقدند:  4 و 3، 1هاي  گزینه

کند به روي آوردن خوشبختی به انسان که بی) اشاره می2 گزینه (و
کند. ارزشمند می

دهم، (پایه
صحیح است.1گزینه  19.

مفهوم عبارت مورد سؤال در مورد جاودانه بودن شهیدان بعد از مرگ
خوانی دارد.  هاي (الف، پ و ت) هم با گزینه

ب) این بیت به هول مرگ از جوانان اشاره دارد. به جاي اینکه جوان
.ترسد از مرگ بترسند، مرگ از ایشان می
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.22 صحیح است. 3گزینه 
ورزد. در سـایر   از جان به معشوق عشق مـی عاشق با تمام وجود و  3 گزینۀدر 

 خرد. ها عاشق غم عشق را به بهاي جان می گزینه
 )2(فارسی دوازدهم، درس 

.23 صحیح است. 4گزینه 
دیگر آمده است، اصالً اشاره  گزینۀدر این گزینه به مفهوم ناپایداري که در سه 

عنایـت و توجـه او قـرار     سـایۀ هـرکس در  «گوید:  می 4 گزینۀنشده است. در 
 »بیند. گیرد، آسیب نمی

 )68و  62هاي  صفحه، 8  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است. 2گزینه  24.

یـک   انـدازة در بیت صورت سؤال تکیه بر این نکته است که درون انسـان بـه   
گویـد هـیچ خیـري در وجـود      می 2 گزینۀجهان عظمت وجود دارد؛ اما بیت 

 انسان نیست.
.25 است.صحیح  4گزینه 

سپاري عاشـق اشـاره کـرده اسـت کـه عاشـق در راه        به جان: 4مفهوم گزینۀ 
 گذرد. رسیدن به معشوق از جان هم می

اشاره شده است. یعنی در » ترك خود«و » ترك نفس«ها به  اما در سایر گزینه
 راه رسیدن به معشوق از نفس خویش باید بگذري.

 زبان عربی
.26 صحیح است.  4گزینه 

) بـه درسـتی   4(گزینـۀ  یک فعل ماضی و مجهول است کـه فقـط در   » قُرِئَ«
 ترجمه شده است. (قُرِئَ: خوانده شد) 

.27 صحیح است. 1گزینه 
صورت مضارع ترجمه  عودت: عادت بدهی (با توجه به اینکه فعل شرط است به

شود.)/ لسانک: زبانت/ عرفت: شناخته شـدي (بـا توجـه بـه جـواب شـرط        می
صحیح است)/ بین الناس: در میان مـردم/ رب: چـه بسـا/    » شوي می شناخته«

 انسانٍ: انسانی/ یخاف: بترسند
 )39و  38هاي  صفحه(عربی یازدهم، 

.28 صحیح است.  3گزینه 
هاي / مـنْ: کسـانی را کـه /     شود (فعل مجهول) / بیوت: خانه تُخَرَّب: ویران می
پذیرنـد / الیحـاربون:    کننـد، نمـی   کننـد / یرْفَضـونَ: رد مـی    ینهبون: غارت می

 جنگند / الظلم: ظلم و ستم  نمی
.29 صحیح است.  1گزینه 

 معناي کلمات:
از اعداد ترتیبی اسـت   ←صفحه بیست و نهم » : الصفحۀ التاسعۀ و العشرین«

 -)4و3هاي آن زن معروف (رد گزینه» : تلک المرأة المشهورة« –) 2(رد گزینه
 –) 4و3هـاي  انیۀ هم از اعداد ترتیبی است (رد گزینـه ث ←مرّة ثانیۀ : بار دوم 

)3و2هاي چه زیباست (رد گزینه»: ما اجمل«
 )2(عربی دهم، درس 

.30 صحیح است. 3گزینه 
هاي  ، لی صدیقٌ: دوستی دارم (رد گزینه»کند لـ + اسم: بر مالکیت داللت می«
) 4کند ـ لکشف: براي کشف، کشف کردن (رد گزینه  ) ـ یحاوِل: تالش می4و2

) ـ ال أحـب: دوسـت نـدارم ـ عملـه       4ـ اسرار الناس: رازهاي مردم (رد گزینـه  
 4و  2، 1هـاي   من در گزینـه ) ـ در ض 4و1هاي  القبیح: کار زشت او (رد گزینه

 زائد است.» این«کلمۀ 
.31 صحیح است. 3گزینه 

 است)» آورد«به معناي » جاء ـب(«آمد 
 )44صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

.32 صحیح است. 1گزینه 
 ها: اشتباهات گزینه

دسـت   نیسـت) ـ بـه   » کثرة االزدحـام «) جمعیت زیاد (معادل مناسبی براي 2
 کنند) بیاورند. (أن یستلموا: لمس

زیـرا  » کـان محبـاً  «به ایـن معناسـت نـه    » کان یحب(«داشت  ) دوست می3
 فعل نیست.) این محبت (حبه: محبت خود)» محب«
مفعول مطلق نوعی است؛ چون صفت دارد، بنابراین نبایـد  » اجتهاداً(«) قطعاً 4
 صورت تأکیدي ترجمه شود.) به

 )55صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 
.33 ست. صحیح ا 2گزینه 
عبارت سـؤال  » شوند. شان شناخته می مجرمان با چهره«عبارت سؤال: ترجمۀ 

همـۀ  کند. به ایـن مفهـوم در    به مفهوم پیدا بودن باطن از ظاهر افراد اشاره می
 اشاره شده است.  2گزینۀ ها به جز  گزینه

 : 3و  1هاي  گزینهترجمۀ 
 : ظاهر (انسان)، نشانگر باطن (انسان) است. 1گزینۀ 

 اي) از خبر هست.  : در صورت او، شاهدي (نشانه3زینۀ گ
.34 صحیح است. 4گزینه 

ام: مصائب حیاتی/ پروردگارم: ربی/ پناه  هاي زندگی در تمام: فی جمیع/ سختی
 خواهم برد: ساَلجأ/ تا کمکم کند: حتی یساعدنی

 )18صفحۀ (عربی دوازدهم،
.35 صحیح است. 3گزینه 

استفاده شده، پس در عبارت عربی » .. نیستهیچ .«چون در عبارت فارسی از 
 شود. ي نفی جنس استفاده می»ال«از 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) (لیس: نیست) (الرب: پروردگار) نادرست هستند.1
) (الیوجد: وجود ندارد) نادرست است.2
 ) ساختار عبارت فارسی به طور کل به هم خورده است.4

 )8 صفحۀ، 1دوازدهم، درس  عربی(
.36 صحیح است. 3گزینه 

کـار   مترادف بهکلمۀ خواهد که در آن فقط دو  صورت سؤال از ما عبارتی را می
 متضاد!کلمۀ رفته باشد، نه دو 

 مترادف هستند.» المصادر«و » المنابع« 3 گزینۀدر 
 ها: بررسی سایر گزینه

 متضاد هستند.» شود) یتّسع (فراخ می«و » شود) یضیق (تنگ می) «1
 متضاد هستند.» غال (گران شد)«و » شود) (ارزان مییرخص ) «2
 ) در این گزینه نه متضادي وجود دارد، نه مترادفی!4

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

(کجهاد) کجهاد 
 )8صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 

 متنترجمۀ 
شـود پـس    شفاف تبـدیل مـی  پوستۀ زند به یک تکه از  هنگامی که آب یخ می

بینـیم؟ راز،   بارد مانند پنبه، سفید رنـگ مـی   براي چه برفی را که از آسمان می
اي از ذراتی  همان حضور هوا در ذرات برف است. یک ذره برف همان مجموعه

اند.  مشخص براي ایجاد شکل هندسی منظمی تشکیل یافتهشیوة است که به 
شـوند و ایـن ذرات    وچک میزند ذرات، بسیار ک که بخار در فضا یخ می هنگامی

کننـد و در ایـن هنگـام بـه شـکل       در فضا به طرف باال و پـایین حرکـت مـی   
آیند. گاهی در  شوند و به طرف زمین فرود می تري جمع می تر و بزرگ سنگین

شود و دلیل آن به حضـور برخـی    قطب شمال در یک شب به قرمز تبدیل می
 گردد.  بر میشوند،  موجوداتی که در آن به سرعت تکثیر می

 

ن نیست.
است.صحیح 4نه 

 سپاري عاشـق اشـاره کـرده اسـت کـه عاشـق در راه        به جان:4م گزینۀ 
گذرد. دن به معشوق از جان هم می

اشاره شده است. یعنی در »ترك خود«و » ترك نفس«ها به ر سایر گزینه
سیدن به معشوق از نفس خویش باید بگذري.

ی
صحیح است. 4نه 
) بـه درسـتی   4(  گزینـۀ  یک فعل ماضی و مجهول است کـه فقـط در   »ئَ   

مه شده است. (قُرِئَ: خوانده شد) 
صحیح است.1نه 

صورت مضارع ترجمه ت: عادت بدهی (با توجه به اینکه فعل شرط است به
شود.)/ لسانک: زبانت/ عرفت: شناخته شـدي (بـا توجـه بـه جـواب شـرط       

صحیح است)/ بین الناس: در میان مـردم/ رب: چـه بسـا/    »شوي میخته
نٍ: انسانی/ یخاف: بترسند

33)39و 38 ه ههاي  صفحه(عربی یازدهم، 
صحیح است. 3نه 

هاي / مـنْ: کسـانی را کـه /     شود (فعل مجهول) / بیوت: خانه ب: ویران می
  پذیرنـد / الیحـاربون:       کننـد، نمـی   کننـد / یرْفَضـونَ: رد مـی   ون: غارت می

جنگند / الظلم: ظلم و ستم 
صحیح است. 1نه 

ي کلمات:
العشرین و التاسعۀ :فحۀ نهم» و بیست اسـت←صفحه ترتیبی اعداد از

اشاره شده است.  2 گزینۀ ها به جز گزینه
33: 3و1هاي  گزینهترجمۀ
: ظاهر (انسان)، نشانگر باطن (انسان) است. 1گزینۀ 

اي) از خبر هست. 33: در صورت او، شاهدي (نشانه3زینۀگ
صحیح است.4گزینه  34.

  ام: مصائب حیاتی/ پروردگار هاي زندگی در تمام: فی جمیع/ سختی
خواهم برد: ساَلجأ/ تا کمکم کند: حتی یساعدنی

(عربی دوازدهم
صحیح است.3گزینه  35.

استفاده شده، پس در ع».. نیستهیچ .«چون در عبارت فارسی از 
نفی جنس استفاده می»ال«از  شود. ي

ها:بررسی سایر گزینه
) (لیس: نیست) (الرب: پروردگار) نادرست هستند.1
) (الیوجد: وجود ندارد) نادرست است.2
) ساختار عبارت فارسی به طور کل به هم خورده است.4

1دوازدهم، درس عربی(
صحیح است.3گزینه  36.

مترکلمۀخواهد که در آن فقط دو صورت سؤال از ما عبارتی را می
متضاد! کلمۀ رفته باشد، نه دو 

 مترادف هستند.»المصادر«و»المنابع« 3 گزینۀدر
ها:بررسی سایر گزینه

شود) یضیق (تنگ می) «1 متضاد هست»شود) یتّسع (فراخ می«و » «
شود) (ارزان مییرخص ) «2 متضاد هستند.»غال (گران شد)«و » «
) در این گزینه نه متضادي وجود دارد، نه مترادفی!4

33،س 3(عربی دوازدهم، درس 
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.38 صحیح است.  2گزینه 
 شود.  بعد از انجماد بخارها در جو برف تشکیل می

.39 صحیح است.  1گزینه 
 هاي برف است.  دلیل رنگ برف (سفید) وجود هوا در ذره

.40 صحیح است.  3گزینه 
 بینیم.  ها را در کشورمان همیشه سفید می در فصل زمستان برف

.41 صحیح است.  1گزینه 
که با توجه به مـتن گـاهی   » شمال همیشه به رنگ قرمز است.برف در قطب «

 اینطور است. نه همیشه!
.42 صحیح است. 2گزینه 

 ها: اشتباهات در سایر گزینه
 اسم است، نه فعل» أحب«موارد اشتباه است. چون همۀ  )1
 »)عبد«(مفرده » عابد«) مفرده 3
 اسم است، نه فعل» أنفع) «4

.43 صحیح است. 1گزینه 
 معلوم باب استفعال / مجهول  باب افتعال 

.44 صحیح است. 3گزینه 
 موارد نادرست:

 فعل أمر فعل مضارع
اسـت و دو  » تفعل«از باب » یتوکّل(«له حرفان زائدان  له حرف زائد واحد

 الفعل)  و تکرار عین» ت»: «تَوکَّلَ«حرف زائد دارد. در ریشه اصل 
 )68و  63، 59، 58هاي  صفحه، 6  (عربی یازدهم، درس

.45 صحیح است.  3گزینه 
خبـر اسـت نـه    » نافعـۀ «شـویم کـه   با توجه به معناي دقیق جمله متوجه می

 »هاي زیباي سعدي، براي ما سودمند است!خواندن بیت« »:الجمیلۀ«
.46 صحیح است. 2گزینه 

، همان اسـم مبالغـه اسـت.    »صفت داللت دارد يادیکه بر ز یاسم«منظور از 
از  )4( نـه یکـه در گز  دیـ اسم مبالغه است. دقّـت کن » فعال«بر وزن » سجاد«
» زائـر «جمع » زوار«که  دیفهم توانیم رودیجمع به کار م يکه برا» هؤالء«

 نه مبالغه.، بوده و اسم فاعل است
 )111 ، صفحۀ8درس (عربی دهم، 

.47 صحیح است. 3گزینه 
آید. در ایـن گونـه سـؤاالت     شرطیه فعل شرط و جواب شرط می» من«بعد از 

 عالوه بر قواعد، به ترجمه هم باید دقت کنیم. 
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

» برخی از«(موصول) در عربی به معناي » من«ر) و (حرف ج» من«) ترکیب 1
تواند شرطیه باشد؛ چون پس  از لحاظ قواعد هم نمی» من«است. عالوه بر معنا 

از آن فعــل شــرط و جــواب شــرط نــداریم. برخــی از مؤمنــان شــب و روز از  
 کنند. پروردگارشان طلب آمرزش می

تـوانیم   بـه معنـا هـم مـی    آید. با توجه  شرطیه غالباً ابتداي جمله می» من) «2
کسـی  در این گزینه موصول است، نه شرطی: بهترین مردم » من«بفهمیم که 

 قرآن را بیاموزد و آن را آموزش دهد. است که
و جـواب شـرط   » علَّـم «ابتداي عبارت آمده و بعد از آن فعل شرط » من) «3
 بنـدة هرچند یک حرف به مـن بیـاموزد، مـن را     هر کسیآمده است: » صیر«
 ویش ساخته است.خ
کار رفته در این گزینـه   به» من«آید.  گاه اسم نمی شرطیه هیچ» من«) بعد از 4

هاي ریزانش را  جز خداوند نعمت چه کسی«از نوع استفهامی (پرسشی) است. 
 »کند؟ بر شما نازل می

 )19 صفحۀ، 2(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه  48.
بـوده و معنـاي حـال دارد؛ امـا در     » است«به معناي » کان«ها  در سایر گزینه

 باشد. می» بود«به معناي  4گزینۀ 
 )75صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

.49 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

 استفاده شود.)» إنْ«شرطیه است و باید از جملۀ ) أنْ (1
 باشد.)» إنّ«جدید آمده پس باید جملۀ ) أنّ (در آغاز یک 3
 باشد.)» ألنّ«دارد پس باید » زیرا«(معناي ) إلنّ 4

 )5صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس
.50 صحیح است. 1گزینه 

 حال است.» مبتسماً«خواهد و  سؤال از ما حال مفرد (از نوع اسم) را می
 )22و  21، 20هاي  صفحه، 2  (عربی دوازدهم، درس

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

صحیح است. 1گزینه  51.
ه در الهی بودن قرآن کریم شک دارند سه پیشنهاد خداوند به کسانی ک

 کرده است: 
 ) تا کتابی مانند آن را بیاورد (یأتو بمثل هذا القرآن)،1
آنها را نشان دهد، این پیشنهاد را به ده سوره » عجز و ناتوانی«) و براي اینکه 2

 کاهش داده است،
ن حتـی یـک سـوره    ) و براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آورد3

 هاي قرآن را هم داده است (قل فاتوا بسورة من مثله).  مانند سوره
 )35و  34هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم، 

.52 صحیح است. 4گزینه 
 ، هرگاه که دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیداید،  اي کسانی که ایمان آورده

 علت                                                        
 بخشد. به شما زندگی و حیات میخواند که  شما را به چیزي فرا می

 معلول                                                           
 )2صفحۀ  (دین و زندگی یازدهم،

.53 صحیح است. 3گزینه 
اهر و وراي هر چیز خدا را ببیند، معرفتی عمیـق و  اینکه انسان در پشت هر ظ

واال است که امکان دارد در نگاه نخست مشکل باشد، اما هدفی قابل دسترسی 
است، به خصوص براي جوانی که پاکی و صفاي قلب دارد. پاکی و صفاي قلب 

 قابل مشاهده است. 3راه درك این معرفت است که در بیت گزینه 
 )7صفحۀ ، 1 درسو زندگی دوازدهم،   (دین

.54 صحیح است. 4گزینه 
 تقدیرکیفیت و کلیه روابط بین موجودات 

 تقدیرهایش ها و قانون نقشه جهان با همه ویژگی
 )69و  59هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس   

.55 صحیح است.  2گزینه 
براي حرکت در مسیر هدف وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیـت طـی   

تـر اینکـه    از همـه مهـم   ؛ زیـرا اند بسیار ضروري اسـت  کرده و به مقصد رسیده
تـر بـه هـدف رسـید.      روي از آنان سریع توان از آنان کمک گرفت و با دنباله می

ر که سیر زندگی را با هایی برت ) همواره از اهل بیت به عنوان انسانپیامبر (
شـود،   اند و پیروي از آنان موجب رستگاري و نجات انسان مـی  موفقیت پیموده

 یاد کرده و ما را به الگوگیري از آنان دعوت کرده است. 
.56 صحیح است. 1گزینه 
پذیري موجب سهولت توبه در جوانی می شود، به خاموشی گراییدن و  انعطاف

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

اسم است، نه فعل»أحب«موارد اشتباه است. چون مۀ
»)عبد«(مفرده »««عابد«فرده
اسم است، نه فعل»أنفع
صحیح است.1نه 

معلوم باب استفعال / مجهول فتعال 
صحیح است.3نه 

د نادرست:
فعل أمر  مضارع

  اسـت و دو  »تفعل«از باب »«یتوکّل(«له حرفان زائدان  رف زائد واحد
الفعل)  و تکرار عین»ت»: «تَوکَّلَ«ف زائد دارد. در ریشه اصل 

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

خبـر اسـت نـه    »نافعـۀ «شـویم کـه   جه به معناي دقیق جمله متوجه می
»هاي زیباي سعدي، براي ما سودمند است!خواندن بیت« »:میلۀ

صحیح است.2نه 
، همان اسـم مبالغـه اسـت.    »صفت داللت دارديییادیکه بر ز یاسم«ور از 
فعال«بر وزن »جاد   از ن ن  )4( نـه یکـه در گز  دیـ اسم مبالغه است. دقّـت کن » 
یجمع به کار م يکه برا»الء زوار«که  دیفهم توانیم رود  » زائـر «جمع »مم

نه مبالغه.،و اسم فاعل است
، صفحۀ8درس (عربی دهم،    111(

صحیح است.3نه 
آید. در ایـن گونـه سـؤاالت    شرطیه فعل شرط و جواب شرط می»««من«ز 

ه بر قواعد، به ترجمه هم باید دقت کنیم. 
ها:مه و بررسی گزینه

20هاي  صفحه،2  (عربی دوازدهم، درس

ممعممععمممععاععااعارفاسالسسالالسالممیممییمممی ففرففررفرههنههننهههننگننگگنگو
صحیح است.1گزینه  51.

ککه در الهی بودن قرآن کریم شک دارند سخداوند به کسانی ک
کرده است: 

هذا القرآن)،1 مانند آن را بیاورد (یأتو بمثل ) تا کتابی
آنها را نشان دهد، این پیشنهاد را»عجز و ناتوانی«) و براي اینکه 2

کاهش داده است،
ی33) و براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آورد3 ن حتـی

 هاي قرآن را هم داده است (قل فاتوا بسورة من مثله). مانند سوره
هههايصفحه (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.4گزینه  52.
، هدعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیداید، اي کسانی که ایمان آورده

 علت                                                      
بخشد.به شما زندگی و حیات میخواند که شما را به چیزي فرا می

 معلول                                                          
(دین و زندگی یازدهم

صحیح است.3گزینه  53.
ظظاهر و وراي هر چیز خدا را ببیند، معرفتیاینکه انسان در پشت هر ظ

واال است که امکان دارد در نگاه نخست مشکل باشد، اما هدفی قابل
است، به خصوص براي جوانی که پاکی و صفاي قلب دارد. پاکی و

قابل مشاهده است.3راه درك این معرفت است که در بیت گزینه 
1  درسو زندگی دوازدهم،  (دین

صحیح است.4گزینه  54.
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.57 صحیح است. 4گزینه 
اي پیامبران جدیدي مبعوث شوند تا همان اصول ثابـت   الزم بود تا در هر دوره

هاي دوران خود بیان کنند و متناسب  انسان اندیشۀدین الهی را در خور فهم و 
 با درك آنان سخن گویند.

 »انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم: «)پیامبر اکرم(
 )20و  19هاي  (دین و زندگی دوازدهم، صفحه

.58 صحیح است. 4گزینه 
لُ اَفَـان   ﴿ آیۀ شریفۀدر  الرُّسـ هن قَبلن خَلَت مسولُ قَد خَلَت ملّا را دمحو ما م

یجزِي اهللاُ     مات اَو قُتلَ انقَلَبـتُم و مـن علـی عقبیـ     سـ ضُـرَّ اهللاَ شـیئاً وفَلَـن ی ه
و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگري بودند. : «﴾الشّاکّرینَ

پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته [و آیین پیشین خـود] بـاز   
گردید؟ و هر کس به گذشته برگردد به خدا هیچ گزنـد و زبـانی نرسـاند و     می
» عقبیـه «و » اَعقابکم«الفاظ » دهد. اوند به زودي سپاسگزاران را پاداش میخد

به جاهلیت اشاره دارند و اینکه وارد شدن مردم به جاهلیت، ضـرري بـه خـدا    
 کند. نیازي خداوند از مخلوقاتش می رساند، اشاره به بی نمی

 )7(دین و زندگی یازدهم، درس 
.59 صحیح است. 3گزینه 

هدفمنـدي، جـدا نیسـت و قطعـاً      قاعـدة انسان مانند سایر موجودات دیگر، از 
هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهـادن او در ایـن دنیـا،    

 فرصتی است که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده است و به کارگیري  هزینۀامکانات و 

 نها در کارهاي دیگر، هدر دادن و اتالف سرمایه (اسراف) است.آ
 )15و  14هاي  ، صفحه1(دین و زندگی دهم، درس 

.60 صحیح است. 4گزینه 
از جانب رسول خـدا   )( والیت و اعالم والیت حضرت علی آیۀ شرایط نزول

)، براي آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکـان  (
 مخفی کردن آن نباشد. 

ها هـر روز   تطهیر، مدتآیۀ ) براي آگاه شدن مردم از موضوع پیامبر اکرم (
گذشت و اهل خانـه را   (س) می خانۀ فاطمۀصبح، هنگام رفتن به مسجد از در 

 خواند. یر را میتطهآیۀ زد و  صدا می» اهل بیت«
 )71و  70، 65هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.61 صحیح است. 4گزینه 
یا ایها الذین امنوا التتخذوا ﴿مفهوم ذکر شده در صورت سؤال از عبارت شریفه 

اید، دشمن مـن و دشـمن    که ایمان آورده اي کسانی: «﴾عدوي و عدوکم اولیاء
 شود. می استنباط» خودتان را دوست نگیرید

 )35صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (
.62 صحیح است.  2گزینه 

کنند. بدکاران  برخی آیات و روایات از شهادت اعضاي بدن انسان یاد می
خورند تا شاید خـود را از مهلکـه نجـات     در روز قیامت سوگند دروغ می

زند و اعضـا و   دهند. در این حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می
کنند و علیه صاحب  جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می

 دهند.  د شهادت میخو
 شهادت دست و پاي انسان حاکی از تکلم اشیا و جمادات است. 
 )73صفحۀ ، 6(دین و زندگی دهم،  درس 

.63 صحیح است. 4گزینه 
بینی توحیـدي   اي از زندگی است که ریشه در جهان زندگی توحیدي نیز شیوه

 دارد و هر فردي متناسب با اعتقادات خـویش مسـیر زنـدگی را انتخـاب و بـر     
 همان اساس رفتار خواهد کرد.

 )31و  30هاي  صفحه ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

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

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

.65 صحیح است. 2گزینه 
 نیکوکـاري  کـه  کسـانی  براي: «﴾زیاده و الحسنی اَحسنُوا للَّذینَ﴿ آیۀ ترجمۀ
 بـه  خداونـد  بیشتر لطف به.» است تر فرون چیزي و نیک پاداشی کردند، پیشه

 .کند می اشاره نیکوکارش بندگان
 کـه  آنان«: ﴾ذلَّه تَرهقُهم و بِمثلها سیئَه جزاء السیئات کَسبوا الَّذینَ و﴿ آیۀ در

 غبـار  آنـان  چهرة بر و بینند می خود عمل اندازة به بد جزاي کردند، پیشه بدي
 گناهـان  بـه  آلـودگی  ذلیل، چهرة بر ذلّت غبار نشستن علت.» نشیند می ذلت
 .است

 ) 11(دین و زندگی یازدهم، درس 
.66 صحیح است.  3گزینه 
کنـی،   نشینی کـه انتخـاب مـی    پس دقت کن، هم«... فرماید:  می )پیامبر (

انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، مایۀ نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، 
 » شود. موجب وحشت تو می

 )86صفحۀ ، 7(دین و زندگی دهم، درس 
.67 صحیح است. 1گزینه 

که از کـار   چنان در گناه و باطل پیش روند (مستغرق شوند)  اگر کسانی
خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداونـد بـه آنهـا    

هـا   ور شدن در تاریکی غوطه وسیلۀدهد و آنها این فرصت را  فرصتی می
ها به خیر آنها تمام شود، پنـداري اسـت    دهند. اینکه این فرصت قرار می
 ﴾هـم خَیـرٌ لاَنفُسـهِم   و الیحسبنَّ الّذین کَفَروا اَنَّمـا نُملـی لَ  ﴿ آیۀکه در 

آیه افزودن گناهان را به عنوان دلیلی  ادامۀنادرست تلقی شده است. در 
اَنَّما نُملی ﴿ کند: اختیاري بر دچار شدن به عذاب خوارکننده معرفی می

 ﴾لَهم لیزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهینٌ
 )70، 69، 76هاي  صفحه، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.68 صحیح است.  1گزینه 
اید، روزه بر شما مقرر شده است همـان   اي کسانی که ایمان آورده«آیه ترجمۀ 

 » گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود که تقوا پیشه کنید.
 روزه، تقواست. فایدة ترین  مهم

 )125و  119هاي  ، صفحه10(دین و زندگی دهم، درس 
.69 صحیح است. 4گزینه 

راجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی از جملـه دسـتورات   م
امام زمان و وظیفه پیروي منتظران است و حضور در جبهه حق در ارتبـاط بـا   

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

.70 صحیح است. 3گزینه 
گاه معتقدان به معاد اشاره دارد که سوره مائده به پیامدهاي دید 69آیۀ شریفۀ 

فعالیت و انگیزة به ترتیب نهراسیدن از مرگ (ال خوف علیهم) و شور و نشاط و 
 دارد. کار (و الهم یحزنون) را بیان می

 )37و  36هاي  ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 
.71 صحیح است. 3گزینه 

پـذیرش والیـت   ، ضـرورت  3گزینـۀ  موضوع سؤال و پیام امام خمینی (ره) در 
 الهی و نفی حاکمیت طاغوت است.

 )52تا  49هاي  صفحه، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 

» عقبیـه «و » اَعقابکم«الفاظ »دهد. وند به زودي سپاسگزاران را پاداش می
اهلیت اشاره دارند و اینکه وارد شدن مردم به جاهلیت، ضـرري بـه خـدا    

کند. نیازي خداوند از مخلوقاتش میرساند، اشاره به بی
)7(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.3نه 
هدفمنـدي، جـدا نیسـت و قطعـاً     قاعـدةن مانند سایر موجودات دیگر، از 

نهـادن او در ایـن دنیـا،     ی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام
تی است که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده است و به کارگیري هزینۀت و 
در کارهاي دیگر، هدر دادن و اتالف سرمایه (اسراف) است.

)15و 14هههاي ، صفحه1(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.4نه 

از جانب رسول خـدا  )( والیت و اعالم والیت حضرت علیآیۀ ط نزول
)، براي آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکـان  

ی کردن آن نباشد. 
ها هـر روز  تطهیر، مدتآیۀ ) براي آگاه شدن مردم از موضوع ر اکرم (

گذشت و اهل خانـه را  (س) میخانۀ فاطمۀ، هنگام رفتن به مسجد از در 
خواند.ههیر را میتطهآیۀ زد و صدا می»ل بیت

)71و 70، 65هههاي صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

﴿﴿یا ایها الذین امنوا التتخذوا ﴿م ذکر شده در صورت سؤال از عبارت شریفه
اولیاء آورده اي کسانی﴾﴾: «﴾ي و عدوکم که ایمان و دشـمن  « مـن اید، دشمن

شود. می  استنباط»تان را دوست نگیرید
گ( ۀ3اززن 33)35ف

.است
(دین و زندگی یازدهم،

صحیح است. 3گزینه  66.
نشینی کـه انتخـابپس دقت کن، هم«...فرماید: می)پیامبر (

انس تو خواهد بود و در غیرمایۀنیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، 
» شود.موجب وحشت تو می

،7(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.1گزینه  67.

چنان در گناه و باطل پیش روند (مستغرق شوند)  اگر کسانی
خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداونـ

ور شدن در غوطه وسیلۀدهد و آنها این فرصت را  فرصتی می
ها به خیر آنها تمام شود، پنـددهند. اینکه این فرصت قرار می
ل  ل  هـم خَیـرٌ لو الیحسبنَّ الّذین کَفَروا اَنَّمـا نُملـی لَ  ﴿آیۀکه در 

آیه افزودن گناهان را به عنادامۀنادرست تلقی شده است. در 
﴿کند: اختیاري بر دچار شدن به عذاب خوارکننده معرفی می

﴾لَهم لیزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهینٌ
76هاي  صفحه،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 1گزینه  68.
که ایمان آورده«آیه ترجمۀ  اید، روزه بر شما مقرر شده ا««اي کسانی

گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود که تقوا پیش
روزه، تقواست. فایدةترین  مهم

9 ه ههاي ، صفحه10(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.4گزینه  69.
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.72 صحیح است.  4گزینه 
 ضروري است.   واقعهگویی به این سؤال دانستن جزئیات هر  براي پاسخ

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) توسل به سوگند دروغ در تأخر نسبت به دو مورد دیگر است.1
هـا و در تقـدم    انسـان همـۀ  ر پیشگاه خداوند مربوط به زنده شدن ) حضور د2

 نسبت به تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند است.
 ) حضور در پیشگاه خداوند در تقدم نسبت به سنجش اعمال است. 3

 )73و  72هاي  ،  صفحه6(دین و زندگی دهم، درس 
.73 صحیح است. 4گزینه 

یعلمون و الذین ال یعلمون انّما یتذکّر اولـو  قل هل یستوي الذین ﴿آیۀ شریفۀ 
 آموزي است. گرایی و علم بیانگر معیار ششم عقل ﴾االلباب

 )119و  118هاي  صفحه، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.74 صحیح است. 3گزینه 

جدید استعمار نو کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامی، شیوة در 
افراد وابسـته بـه خـود را بـه قـدرت       جاسوسی، تبلیغی و فرهنگی خود،

کنـد. ظهـور ظلـم     هاي گوناگون از آنها حمایت می صورت رساند و به می
عـدل و  حـوزة  استعمار، از آثار منفـی تمـدن جدیـد در    پدیدة فراگیر و 
 باشد. قسط می

 )10(دین و زندگی دوازدهم، درس  
.75 صحیح است. 3گزینه 

تقواي  پایۀیاد (کار) خود را بر کس که بن  آیا آن« آیۀ شریفۀبا توجه به  
 لبـۀ الهی و خشنودي خدا نهاده، بهتر است؛ یا کسی که بناي خود را بر 

، »افتـد؟  پرتگاهی درحال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فـرو مـی  
سفارش الهی است که بناي کار باید بر تقوا و رضایت و خشـنودي خـدا   

پرتگاه  لبۀار خود را بر باشد و آتش دوزخ نصیب کسانی است که بناي ک
 اند. درحال سقوط بنا کرده

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است.  2گزینه 

 اید؟  ترجمه: چه مدت به عنوان مکانیک کار کرده
 سال.  براي حدود نیم

از زمان حال کامل در قسمت اول  How longپرسشی کلمۀ با توجه به   نکته:
 forکلمـۀ  شود و در قسمت دوم با توجه به طـول مـدت زمـان از     استفاده می
 شود.  استفاده می

.77 صحیح است. 4گزینه 
راهنمـا پیـروي    دفترچۀمناسبی داشته باشی، از  نتیجۀخواهی  ترجمه: اگر می

 کن. 
اول اسـت،  شـرطی نـوع    دهنـدة  نشـان اي امري داریم که  در طرف اول جمله
 از حال ساده استفاده کرد. ifبنابراین باید بعد از 

 )96 ، صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم
.78 صحیح است. 4گزینه 

information باشد. به معنی اطالعات، اسم غیر قابل شمارش می 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.79 صحیح است. 4گزینه 
شـما شخصـی را    مـا ناختم؛ اشـ  معنی جمله: فکـر کـردم پیتـر را خـوب مـی     

 شناسید تا اینکه با آن خانم یا آقا سفر کنید. نمی
شویم، دو جملـه در دو طـرف جـاي     طورکه از دو جمله متوجه می نکته: همان

خالی اول داراي تضاد هستند؛ اما بین اینکه آقا یا خانم در سـفر همـراه باشـد،    
 ایم. انتخاب کرده

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.80 صحیح است. 3زینه گ
معنی جمله: اگر به یک گیاه سمی دست بزنید، مریض خواهید شد. بنـابراین،  

 را مالقات کنید. پزشکالزم است یک 
 ) فیزیکدان4) پزشک  3) میزبان   2) دانشمند   1

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم،  
.81 صحیح است. 3گزینه 

کنند و کارشان صـحبت کـردن و کـار     ترجمه: مکانی که در آنجا مردم کار می
 .سفارتخانهشود  شان در کشور دیگري است نامیده می براي دولت

.82 صحیح است. 1گزینه 
شان  فرهنگکنیم تا اینکه پسرها زبان و  ترجمه: ما در منزل فارسی صحبت می

 را از دست ندهند.
.83 صحیح است. 4گزینه 

نظیر) پیانو زد که همـه غـرق تحسـین     (به طور کم عالیاو چنان معنی جمله: 
 شدند. 

 ) عموماً به طور کلی3) به طور فیزیکی    2) به طور معمول    1
.84 صحیح است. 4گزینه 
گویید، اما به لحاظ عملی من گمان  ، شما درست میبه لحاظ اخالقی«ترجمه: 

 »دهید شدنی باشد. کنم که آنچه شما پیشنهاد می نمی
 ) اخالقا4ً) به ویژه    3) منحصراً    2) سابقاً    1

صحیح است.4گزینه  85.
کودکان بیمار از هیچ تالشی  معالجۀترجمه: دکتر قریب در مرکز پزشکی براي 

 .مضایقه نکرد
 ) شدن  2) مالحظه کردن ـ در نظر گرفتن         1
 ایقه کردن) دریغ کردن ـ مض4) حدس زدن                             3

 )19(زبان انگلیسی دوازدهم، صفحه 
.86 صحیح است. 4گزینه 

اي دارم که لغات جدید زیادي دارد، بنابراین ابتدا باید معنـاي   ترجمه: من مقاله
 آنها را پیدا کنم قبل از اینکه ترجمه را شروع کنم.

 ) نگاه کردن   3) مراقبت کردن   2) جستجو کردن   1
 ) جستجو لغت در دیکشنري4

 )43صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
.87 صحیح است. 2گزینه 

هـاي   ترجمه: اولین چیزي که چشم و قلب شما را در هنگـام بازدیـد از مکـان   
روي  کـاري  کاشیکند، کارهاي خیلی زیباي  تاریخی مذهبی به خود جلب می

 دیوارها و گنبدهاست.
 ) صنایع دستی4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   ) فرش1

 )83صفحۀ  ،3درس  ،(زبان انگلیسی یازدهم
.88 صحیح است. 4گزینه 

وسیله صنعتگران ساخته شده اسـت، از نظـر    که به تزئینیبیشتر اوقات وسایل 
 شود. ها ساخته می قیمت باالتر از آنهایی هستند که در کارخانه

 ) تزئینی4) اقتصادي   3) فرهنگی  2) ماهر  1
 )90 ، صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم

 :Clozeترجمۀ 
زبانه، نوعی دیکشنري است که بـراي برطـرف کـردن نیازهـاي      دیکشنري تک

اسـت. ایـن    طراحـی شـده  گیرنـد   اساسی افرادي که زبـان خـارجی یـاد مـی    
گرامـر، کـاربرد،   دربـارة  ها براي یادگیرندگان شامل اطالعاتی اسـت   دیکشنري

هـا   نامه ه عمدتاً از لغتو به کارگیري لغات ک ترکیب واژگاناشتباهات متعارف، 
حذف شده. چرا که متکلمان بومی یک زبان، این بخش از زبان را به طور ذاتی 

هاي استاندارد به زبانی سـخت نوشـته    در دیکشنري تعاریفدانند. هر چند  می
و در دسـترس   سـاده زبانه هدف این است که  هاي تک نامه اند، اما در لغت شده

باشند.

صحیح است.3نه 
جدید استعمار نو کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامی، شیوة 

افراد وابسـته بـه خـود را بـه قـدرت      وسی، تبلیغی و فرهنگی خود،
کنـد. ظهـور ظلـم    هاي گوناگون از آنها حمایت می صورت ساند و به

  عـدل و  حـوزة  استعمار، از آثار منفـی تمـدن جدیـد در    پدیدة یر و 
باشد. ط می

)10(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است.3نه 

تقواي  پایۀننیاد (کار) خود را بر کس که بن  آیا آن« آیۀ شریفۀوجه به
لبـۀ  و خشنودي خدا نهاده، بهتر است؛ یا کسی که بناي خود را بر 

، »افتـد؟  اهی درحال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فـرو مـی  
رش الهی است که بناي کار باید بر تقوا و رضایت و خشـنودي خـدا   

پرتگاه  لبۀککار خود را بر د و آتش دوزخ نصیب کسانی است که بناي ک
اند.ال سقوط بنا کرده

سیسسییسی
صحیح است. 2نه 

اید؟  مه: چه مدت به عنوان مکانیک کار کرده
سال. حدود نیم

از زمان حال کامل در قسمت اول How longپرسشی کلمۀ با توجه به  
  for    کلمـۀ  شود و در قسمت دوم با توجه به طـول مـدت زمـان از    اده می
شود. اده می

است.4نه  صحیح
راهنمـا پیـروي   دفترچۀمناسبی داشته باشی، از نتیجۀخواهی مه: اگر می

نظیر) پیانو زد که همـه غـر (به طور کم عالیاو چنان معنی جمله:
شدند. 

3) عموماً به طور کلی3) به طور فیزیکی    2) به طور معمول    1
صحیح است.4گزینه  84.
گویید، اما به لحاظ عملی، شما درست میبه لحاظ اخالقی«ترجمه: 

»دهید شدنی باشد.کنم که آنچه شما پیشنهاد مینمی
) اخالقا4ً) به ویژه    3) منحصراً    2) سابقاً    1

صحیح است.4گزینه  85.
کودکان بیمار ازمعالجۀترجمه: دکتر قریب در مرکز پزشکی براي 

.مضایقه نکرد
) شدن 2) مالحظه کردن ـ در نظر گرفتن         1
ضضایقه کرد) دریغ کردن ـ مض34) حدس زدن                             3

(زبان انگلیسی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  86.

اي دارم که لغات جدید زیادي دارد، بنابراین ابتداترجمه: من مقاله
آنها را پیدا کنم قبل از اینکه ترجمه را شروع کنم.

) نگاه کردن  3) مراقبت کردن   2) جستجو کردن   1
) جستجو لغت در دیکشنري4

،2(زبان دوازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه  87.

ترجمه: اولین چیزي که چشم و قلب شما را در هنگـام بازدیـد از
کاشیکند، کارهاي خیلی زیباي تاریخی مذهبی به خود جلب می

دیوارها و گنبدهاست.
) صنایع دستی4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   ) فرش1

یازدهم انگلیسی ،3درس،(زبان
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.89 صحیح است. 4گزینه 
.90 صحیح است. 2زینه گ

.91 صحیح است. 1گزینه 
.92 صحیح است. 2گزینه 

 :1متن ترجمۀ 
بیشتر گیاهان به چهار چیز نیار دارند؛ هوا، خـاك، آب و نـور آفتـاب. امـا نـوع      

خوار وجود دارد که بـه یـک چیـز بیشـتر نیـاز دارد.       خاصی به نام گیاه گوشت
بایـد گوشـت نیـز     خـوار  عالوه بر هوا، خاك، آب و نور آفتاب، یک گیاه گوشت

خورند، اما برخی حتی  خوار معموال حشره و عنکبوت می بخورد. گیاهان گوشت
خورند. هاي بسیار کوچک را نیز می قورباغه

رویند که خاك خوبی ندارنـد، آنهـا بـراي     اي می خوار در نواحی گیاهان گوشت
گوشت  دست بیاورند، باید توانند از خاك به دست آوردن مواد غذایی که نمی به

 بخورند این گیاهان براي زنده ماندن و رشد کردن به این مواد غذایی نیاز دارند.
خـوار وجـود دارد. دو گونـه از     هـاي بسـیار مختلفـی از گیاهـان گوشـت      گونه

 خوار است. اي و ونوس مگس ترین آنها گیاه کوزه معروف
شـود کـه    اي برگی به شکل فنجان دارد. این فنجان پر از اسیدي می گیاه کوزه

مـا وجـود دارد. بیـرون فنجـان از شـهد گـل        معدةشبیه آن چیزیست که در 
پوشیده شده است که حشرات دوست دارند آن را بخورند. وقتی حشرات براي 

دیل بـه  افتند و تبـ  آیند، به درون اسید داخل فنجان می چشیدن این شهد می
 شوند. غذایی براي آن گیاه می

خـوار   خوار است. یک ونوس مگس خوار معروف دیگر، ونوس مگس گیاه گوشت
اي روي  توانـد بـاز و بسـته شـود. وقتـی حشـره       هاي خاصی دارد که مـی  برگ
بندد و آن حشـره   هایش را می نشیند، گیاه به سرعت برگ هاي باز آن می برگ

گیاه با استفاده از اسیدي شـبیه بـه اسـید گیـاه      اندازد، سپس آن را به دام می
 خورد. اي، آن حشره را می کوزه

خوار  ترین گیاهان گوشت خوار ممکن است معروف اي و ونوس مگس گیاه کوزه
خوار موجود نیستند. در حقیقـت، ممکـن اسـت     باشند، اما تنها گیاهان گوشت

مختلـف از   گونـۀ  600زده کند که بـیش از   دانستن این مطالب شما را شگفت
خـوار، حشـرات    زمین وجود دارد. با وجود این همه گیاه گوشـت کرة آنها روي 

 باید بیشتر مراقب خودشان باشند!
.93 صحیح است. 1گزینه 

غذایی،  مادة«توانیم بفهمیم که  ، می2ترجمه: بر اساس کاربرد آن در پاراگراف 
 .........»چیزي است که 

 ها: بررسی گزینه
 شود حالتان خوب باشد ) باعث می2دارد      نگه می ) شما را زنده1
 ) خوشمزه است4) پیدا کردنش سخت است    3

.94 صحیح است. 3گزینه 
خورد زیرا ......... خوار حشره می ترجمه: بر اساس متن، گیاه گوشت

 ها: بررسی گزینه
 گیرد ) نور خورشید زیادي نمی1
 روید که آب کافی ندارد اي می ) در ناحیه2
 کند که خاك نامرغوب دارد اي زندگی می در ناحیه) 3
 تواند براي خود غذا درست کند ) نمی4

.95 صحیح است. 4گزینه 
خـوار   اي و ونـوس مگـس   گیـاه کـوزه   دربارةموارد  همۀترجمه: بر اساس متن، 

 جز اینکه آنها ......... اند، به درست
 ها: بررسی گزینه

 کنند ) از اسید براي خوردن حشرات استفاده می1
 اندازند هاي خاصی دارند که حشرات را به دام می ) برگ2
 ) براي زنده ماندن به نور خورشید نیاز دارند3
 خورند هاي کوچک را می ) فقط قورباغه4

.96 صحیح است. 1گزینه 
توانیم بفهمیم که نویسنده به احتمال زیاد  ترجمه: بر اساس اطالعات متن، می

 کند که ......... فکر می
 ها: گزینهبررسی 

 خوار وجود دارد. مختلف گیاه گوشت گونۀدانند چند  ) اکثر مردم نمی1
 خورند. خوار در منزل خوب است زیرا حشرات را می ) داشتن گیاهان گوشت2
 خوار از جهات بسیاري شبیه یکدیگر هستند.) انسان و گیاه گوشت3
 تواند براي انسان خطرناك باشد. خوار می ) گیاه گوشت4

 :2متن  ترجمۀ
هـاي کوچـک عبـارت اسـت از      یکی از اولین کارهاي بزرگ فکري بچـه 

اینکه چگونه صحبت کنند کـه بالفاصـله بعـد از آن یـادگیري اعـداد و      
شـود. از اوایـل دوران بچگـی مـا محـدود و       چگونگی شمردن دنبال می

گذاري خودمان هستیم که تصور بزرگـی اسـت از    درگیر سیستم شماره
اي که هنوز این امکان براي آنها پیشرفتی  هاي اولیه یمشکالتی که انسان

گذاري  هاي شماره رو بودند. نگاهی دقیق به سیستم نکرده بود با آنها روبه
شود که به جاي اینکه این فرصت و وسیله  به این نظر و عقیده منجر می

به صورت طبیعی در اختیار انسان قرار گیرد، آن یکـی از دسـتاوردهاي   
 شود.  و برجسته بشري قلمداد میقابل توجه 

این غیر ممکن است که بتوان توالی مراحلـی را کـه منجـر بـه توسـعه      
ترین قبایـل بـراي خـود     شود را یاد گرفت. حتی ابتدایی مفهوم عدد می
گذاري داشتند که اگر پیشرفته هم نبود، اما بـراي انجـام    سیستم شماره

 کارهایی که آنها داشتند کافی بود.
محـدودي از اعـداد واقعـی داشـتند. امـا در عـوض       اسـتفادة   اجداد مـا 

هاي آنها فراتر از این سؤال بوده که آیا این کافی است؟ در عوض  اندیشه
آوري غـذا شـد مفـاهیمی ماننـد      براي مثال وقتی انسـان درگیـر جمـع   

هاي اولیـه بـه ماهیـت اشـیاء      مطرح شد. اگرچه وقتی انسان» تا؟ چند«
اي از اعداد نیـاز دارنـد    ها فهمیدند که به نظریهاطراف خود پی بردند آن

ها به سـاکن شـدن در    که بتواند افکار آنها را جهت ببخشد. وقتی انسان
اي شروع کردند، یا اقدام به پرورش گیاهـان و حیوانـات کردنـد،     منطقه

تري در اولویت قرار گرفت. اصالً مشـخص نیسـت    سیستم اعداد پیچیده
اما این را  ،گذاري توسعه یافت توانایی شماره که چگونه و چه زمانی این

ها تقریباً به طـور نیمـه    مطمئن هستیم که این موضوع زمانی که انسان
 دائم در یک جا ساکن شدند، پیشرفت کرده است. 

.97 صحیح است. 1گزینه 
 بهترین عنوان براي این متن چیست؟

 کاربرد اعداد) 4) آموزش اعداد    3) یادگیري اعداد    2) شمارش    1
.98 صحیح است. 3گزینه 

هاي کوچـک چـه چیـزي     براساس متن بعد از صحبت کردن مشکل دوم بچه
 باشد؟ می
 ) چگونه ارتباط را یاد بگیرند.1
 ) چگونه درست گوش دهند.2
 ) چگونه بشمارند.3
 ) چگونه سیستم شمارش ایجاد کنند.4

.99 صحیح است. 4گزینه 
آن از چه چیزي مطمئن هستیم؟گذاري و ایجاد  در مورد سیستم شماره

 ) چه زمانی شروع شده1
 ) چه کسی آن را کشف کرد2
 اولین کلمه در فرایند تشکیل اعداد است.» چه تعداد) «3
وقت در یک جا سـاکن شـده    ها به طور نیمه ) در زمانی اتفاق افتاد که انسان4

 بودند.

ند این گیاهان براي زنده ماندن و رشد کردن به این مواد غذایی نیاز دارند.
    خـوار وجـود دارد. دو گونـه از    هـاي بسـیار مختلفـی از گیاهـان گوشـت     

خوار است. اي و ونوس مگسترین آنها گیاه کوزهف
شـود کـه    اي برگی به شکل فنجان دارد. این فنجان پر از اسیدي میکوزه

مـا وجـود دارد. بیـرون فنجـان از شـهد گـل       معدةه آن چیزیست که در 
یده شده است که حشرات دوست دارند آن را بخورند. وقتی حشرات براي 

ــدیل بـه  افتند و تبـ  آیند، به درون اسید داخل فنجان مییدن این شهد می
شوند. ی براي آن گیاه می

خـوار  خوار است. یک ونوس مگسخوار معروف دیگر، ونوس مگسگوشت
دارد که مـی             اي روي   توانـد بـاز و بسـته شـود. وقتـی حشـره      هاي خاصی

بندد و آن حشـره  هایش را می نشیند، گیاه به سرعت برگهاي باز آن می
گیاه با استفاده از اسیدي شـبیه بـه اسـید گیـاه     اندازد، سپس آن دام می

خورد. اي، آن حشره را می
خوار ترین گیاهان گوشتخوار ممکن است معروف اي و ونوس مگسکوزه

خوار موجود نیستند. در حقیقـت، ممکـن اسـت    د، اما تنها گیاهان گوشت
مختلـف از  گونـۀ 600زده کند که بـیش از  تن این مطالب شما را شگفت

 خـوار، حشـرات   زمین وجود دارد. با وجود این همه گیاه گوشـت کرةروي 
بیشتر مراقب خودشان باشند!

صحیح است.1نه 
غذایی،  ««مادة«توانیم بفهمیم که ، می2مه: بر اساس کاربرد آن در پاراگراف 

.........»ي است که 
ها:ی گزینه

خوب باشد ) باعث می2دارد      نگه می شما را زنده  شود حالتان
) خوشمزه است4یدا کردنش سخت است    

است3نه صحیح

گذاري خودمان هستیم که تصور بزرگـیدرگیر سیستم شماره
اي که هنوز این امکان براي آنهنن هاي اولیه یمشکالتی که انسان

هاي شمرو بودند. نگاهی دقیق به سیستمنکرده بود با آنها روبه
شود که به جاي اینکه این فرصتبه این نظر و عقیده منجر می

به صورت طبیعی در اختیار انسان قرار گیرد، آن یکـی از دس
شود.  و برجسته بشري قلمداد میقابل توجه 

این غیر ممکن است که بتوان توالی مراحلـی را کـه منجـر ب
ترین قبایـل بـشود را یاد گرفت. حتی ابتدایی مفهوم عدد می
گذاري داشتند که اگر پیشرفته هم نبود، اما بـسیستم شماره

کارهایی که آنها داشتند کافی بود.
محـدودي از اعـداد واقعـی داشـتند. امـااسـتفادة   اجداد مـا 

هاي آنها فراتر از این سؤال بوده که آیا این کافی است اندیشه
آوري غـذا شـد مفـاهیبراي مثال وقتی انسـان درگیـر جمـع   

هاي اولیـه بـه ماهیمطرح شد. اگرچه وقتی انسان» تا؟چند«
اي از اعداد نننها فهمیدند که به نظریهاطراف خود پی بردند آن

ها به سـاکنکه بتواند افکار آنها را جهت ببخشد. وقتی انسان
اي شروع کردند، یا اقدام به پرورش گیاهـان و حیوانـامنطقه

اعداد پیچیده تري در اولویت قرار گرفت. اصالً مشـخصسیستم
 گذاري توسعه یافت توانایی شماره که چگونه و چه زمانی این

ها تقریباً به طمطمئن هستیم که این موضوع زمانی که انسان
دائم در یک جا ساکن شدند، پیشرفت کرده است. 

صحیح است.1گزینه  97.
بهترین عنوان براي این متن چیست؟

کاربرد اع)334) آموزش اعداد    3) یادگیري اعداد    2) شمارش    1
صحیح است.3گزینه  98.
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.100 صحیح است. 3گزینه 
براساس متن کدام مورد زیر درست است؟

هایی که به تشکیل اعداد منتهـی شـد یافـت (بررسـی      توان سري اتفاق می )1
 کرد).

 زیادي از اعداد واقعی داشتند.استفادة ) اجداد ما 2
 شد.» چه تعداد؟«آوري غذا اتفاقی بود که منجر به پیدایش سؤال  ) جمع3
 ) پرورش گیاهان تنها اتفاق مؤثر در پیدایش اعداد بود.4
 

 شناسی زمین
صحیح است. 2گزینه  101.

هـاي رسـوبی زمـانی     براساس اصل انطباق نیکالس استنو، سـن نسـبی الیـه    
درست خواهد بود که طبقات رسوبی برگشته نباشند یا به عبارت دیگـر تـوالی   

خورده باشـند، بـدیهی اسـت،     خود را حفظ کرده باشند. اگر طبقات چیناولیۀ 
همین ترتیب وقوع هر نوع این حادثه بعد از زمان تشکیل آنها رخ داده است. به 

ها نیز به زمان بعد از تشکیل آنها مربوط خواهد بـود.   شکستگی و گسل در الیه
آهکـی  الیـۀ  توان گفت که در ابتدا  ها افقی نیستند، پس می در این شکل، الیه

گرانیتی تزریق شده و در نهایت، سنگ تودة بعد مرحلۀ نشین شده است، در  ته
 است.دگرگونی شیست تشکیل شده 

.102 صحیح است. 3گزینه 
 باشد. گسل معکوس حاصل تنش فشاري می

 )70 صفحۀ شناسی یازدهم، (زمین
صحیح است. 4گزینه  103.

 سن فرو دیواره باید بیشتر از فرا دیواره باشد.
.104 صحیح است. 2گزینه 

ترتیب از بزرگ به کوچک؛ دوران، دوره و  شناسی ائون، به واحدهاي زمانی زمین
 باشند. عصر می
.105 صحیح است. 3گزینه 
هایی مانند مس، سرب، روي، مولیبدن، قلـع و طـال پـس از انحـالل      کانسنگ

ها  هاي معدنی در حفرات و شکستگی هاي گرمابی، به شکل رگه توسط محلول
 شوند. متمرکز می

.106 صحیح است. 4گزینه 
sio)هـا و در ترکیـب خـود فاقـد بنیـان       هماتیت از دسته غیر سیلیکات )4

4 
 است.  

 ها: بررسی سایر گزینه
sio)هاي منفی  هاي سیلیکاتی در طبیعت بار خنثی دارند و یون ) کانی1 )4

4 
شوند. خنثی می Naو  AL ،Kتوسط عناصر مثبتی مانند 

، AUصورت عنصـر آزاد ماننـد:    صورت ترکیب یا به هاي ممکن است به ) کانه2
Cu .و... یافت شوند 

باشد. می AL) عنصر اقتصادي بوکسیت 3
.107 صحیح است. 1گزینه 

 هاي ریز دانه به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. پایداري خاك
 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

.108 صحیح است. 4گزینه 
سنگ به مرور زمان تحت تأثیر فشـار و وزن رسـوبات فوقـانی آب و     انواع زغال

 یابد. دهند و وزن حجمی آنها کاهش می را از دست میمواد فرار خود 
 آنتراسیت >بیتومین >لیگنیت  >مقایسه وزن حجمی: تورب

.109 صحیح است. 3گزینه 
تـري   زمین در مدت زمان یک ماه باید مسـافت طـوالنی   سیارة ABدر مسیر 

طی کند، در نتیجه بایـد بـا سـرعت بیشـتري      EFو  CDنسبت به مسیرهاي 
 حرکت کند.

)12صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  110.
دهد، بزرگی محاسبه شـده در   اي در یک نقطه از زمین رخ می لرزه وقتی زمین

لـرزه (میـزان    هاي مختلف عددي یکسـان اسـت؛ ولـی شـدت زمـین      ایستگاه
 خسارت) در مناطق نزدیک به زلزله بیشتر است.

.111 صحیح است. 1گزینه 
 )4فصل  شناسی یازدهم، (زمین

.112 صحیح است. 2گزینه 
دهـد، در   شود و میزان رواناب را کاهش می پوشش گیاهی مانع حرکت آب می

 یابد. نتیجه با کاهش پوشش گیاهی میزان رواناب و دبی رود، افزایش می
.113 صحیح است. 3گزینه 

 باشد. مس عنصر اساسی، سمی و جزیی می
 )88صفحۀ  شناسی یازدهم، (زمین

.114 صحیح است. 2گزینه 
 باشد. هاي آهکی می ذخایر نفتی ایران در سنگمدة ع

صحیح است.1گزینه  115.
هاي پوستی و سخت شدن و شاخی شدن کف دست  آرسنیک باعث ایجاد لکه

 شود. و پا، دیابت و سرطان پوست می
 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 3گزینه  116.
شناسـی   زمـین ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احـداث آن شـرایط    مهم

 منطقه و مصالح مورد نیاز است.
 )63صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

.117 صحیح است. 3گزینه 
هـاي   حاوي عناصر بیشتري نسبت به کـانی  CuFeS2کالکوپیریت با فرمول 

 دیگر است.
 هاي دیگر: بررسی گزینه

AL) بوکسیت: ترکیب شیمیایی 1 O2  عنصر) 2وي (حا 3
Fe) هماتیت: ترکیب شیمیایی 2 O2  عنصر) 2(حاوي  3
عنصر) 2(حاوي  PbS) گالن: ترکیب شیمیایی 4

.118 صحیح است.  2گزینه 
میلیـون سـال پـیش     1000تـا   600هاي ایران مربوط بـه   ترین سنگ قدیمی

 باشند. باشد که همان پرکامبرین می می
.119 صحیح است. 1گزینه 

 شود. نفت در سنگ مخزن که سنگی نفوذپذیر است، انجام می ثانویۀمهاجرت 
)37صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

.120 صحیح است. 3گزینه 
هـاي   هاي متوالی تشکیل شده و از ویژگی  ها و ناودیس زاگرس از تاقدیسپهنۀ 

 باشد. آن می
 
 ریاضی

.121 صحیح است. 1گزینه 
b c b a

b a b c b (b a)(b c) b
1 1 1 12 2 

b( b c a) (b a)(b c) b bc ab b ab bc ac2 22 2 
bهندسی بین واسطۀaوc.استb ac2 

همین ترتیب وقوع هر نوع حادثه بعد از زمان تشکیل آنها رخ داده است. به 
ها نیز به زمان بعد از تشکیل آنها مربوط خواهد بـود.  ستگی و گسل در الیه

  آهکـی  الیـۀتوان گفت که در ابتدا ها افقی نیستند، پس مین شکل، الیه
گرانیتی تزریق شده و در نهایت، سنگ تودةبعدمرحلۀ ین شده است، در 

است.گونی شیست تشکیل شده 
صحیح است.3نه 

باشد. ل معکوس حاصل تنش فشاري می
)70صفحۀ شناسی یازدهم، (زمین

صحیح است.4نه 
فرو دیواره باید بیشتر از فرا دیواره باشد.

صحیح است.2نه 
ترتیب از بزرگ به کوچک؛ دوران، دوره و  شناسی ائون، به هاي زمانی زمین

باشند.  می
صحیح است.3نه 
 هایی مانند مس، سرب، روي، مولیبدن، قلـع و طـال پـس از انحـالل      نگ

ها  هاي معدنی در حفرات و شکستگی هاي گرمابی، به شکل رگهط محلول
شوند.رکز می

صحیح است.4نه 
sio)هـا و در ترکیـب خـود فاقـد بنیـان      یت از دسته غیر سیلیکات )4

4
  .

ها:ی سایر گزینه
sio)هاي منفی  هاي سیلیکاتی در طبیعت بار خنثی دارند و یونانی )4

4
شوند.خنثی میNaو AL،AAKط عناصر مثبتی مانند 

AU   ،AAصورت عنصـر آزاد ماننـد:   صورت ترکیب یا بههاي ممکن است بهانه
ند ش افت

شناسی یازدهم، (زمین
صحیح است.2گزینه  114.

باشد. هاي آهکی می ذخایر نفتی ایران در سنگمدةع
صحیح است.1گزینه  115.

هاي پوستی و سخت شدن و شاخی شدنآرسنیک باعث ایجاد لکه
شود. و پا، دیابت و سرطان پوست می

ننشناسی یازده (زمین
صحیح است.3گزینه  116.

    زمـیترین عامل در تعیین نوع سد و محل احـداث آن شـرایط    مهم
منطقه و مصالح مورد نیاز است.

ننشناسی یازدهم، (زمین
صحیح است.3گزینه  117.

حاوي عناصر بیشتري نسبت بهCuFeS2کالکوپیریت با فرمول 
است. دیگر

هاي دیگر: بررسی گزینه
AL) بوکسیت: ترکیب شیمیایی 1 O2 3O عنصر) 2وي (حا
Fe) هماتیت: ترکیب شیمیایی 2 O2 3O  عنصر) 2(حاوي
عنصر) 2(حاوي  PbS) گالن: ترکیب شیمیایی 4

صحیح است. 2گزینه  118.
میلیـون س1000تـا  600 هاي ایران مربوط بـه   ترین سنگ قدیمی

باشند. باشد که همان پرکامبرین میمی
ا1گ 119
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.122 صحیح است.  3گزینه 
(sin cos ) sin cos sin cos2 2 24 4225 25  

sin cos sin cos4 41 2 1 225 25  

sin cos sin cos21 212 25 50  

sin cossin costan cot cos sin sin cos

2 2 1 50
21 21
50 

.123 صحیح است.  3گزینه 
/

3 3 3 9 1075 3 2 44 4 2 4 42 8 2 2 2 2 2 2 4 2  
.124 صحیح است. 3گزینه 

a x b a a b x a b
a x b

3 3 3 3 3 3 3
یفرط زا

 
a b a a b b b a ( )b a b a

3 3 2 3 5 2 5 2 1 73 3 1 
 )93 ، صفحۀ2در کالس  (ریاضی دهم، کار

.125 صحیح است.  3گزینه 
ها: بررسی گزینه

تابع است، زیرا هر عدد طبیعی، یک مربع دارد. پس بـه هـر عـدد طبیعـی      )1
 شود.  فقط یک عدد نسبت داده می

تابع است، زیرا هر مستطیل یک مساحت دارد. پس به هر مسـتطیل فقـط    )2
 شود.  یک عدد نسبت داده می

 شود.  نسبت داده می 4و  2و  1سه عدد  4) تابع نیست، زیرا به عددي مثل 3
 بع است، زیرا هر شخص فقط یک گروه خونی دارد. ) تا4

.126 صحیح است.  1گزینه 
 حالت ممکن است رخ دهد:  4

6انتخاب شوند:  a10تا  a5نفر از بین 5) هر 1
5 

 انتخاب شود:  a2و a1و یک نفر از برادران  a10تا  a5نفر از بین 4) 2 
6 2
4 1 

 انتخاب شود:  a4و a3و یک نفر از برادران a10تا a5نفر از بین  4) 3
6 2
4 1 

و یـک نفـر از    a2و  a1و یـک نفـر از بـرادران     a10تا  a5نفر از بین  3) 4
 انتخاب شود. پس:  a4و  a3برادران 

6 6 2 6 2 6 2 2
5 4 1 4 1 3 1  تعداد کل حاالت  1

6 15 2 15 2 20 2 2 6 30 30 80 146 
.127 صحیح است. 2گزینه 

n(s)دانیم  می 62 فرزند دختـر اسـت    nباشد. تعداد حاالتی که  می 64

nبرابر 
 پس:  6

n
n

6
65 5 64 2064 16 16 

6دانیم  می 6 10 6و 6 6 61 6و  5 6 152 پس  4

nفقط  6محاسبۀ تواند باشد که با  می 3 درستی جواب حاصـل   203

 شود. می

.128 صحیح است. 3گزینه 
Aها به صـورت   هر نقطه روي محور عرض ( , y)0   .آن از خـط   فاصـلۀ اسـت

y x2 3  دهیم: قرار می 5را برابر  0
| y ( ) | | y |AH

( )2 2
2 0 3 3 551 2

 

y y A ( , )| y | y y A ( , )
1

2

3 5 8 0 83 5 3 5 2 0 2 
)این دو نقطه از هم برابر  فاصلۀ )8 2  است. 10

صحیح است.1گزینه  129.
 درجه دوم نسبت به طول رأس آن متقارن هستند. معادلۀهاي  ریشه
xیعنی   داده شده صدق کند.معادلۀ ریشه است و باید در  هم1

.130 صحیح است. 2گزینه 
 برابر هستند و متشابهند. زاویۀ 2داراي  ABCو  AMNهاي  مثلث

AN AM xAB AC x
3 5 9 3 357 3 

x x 263 26 3 

.131 صحیح است. 2گزینه 
داراي ارتفاع مشترك هسـتند. یعنـی    DECو  ADEاوالً دقت شود که مثلث 

وارد کنـیم ارتفـاع مشـترك هـر دو مثلـث       AC، عمود بر ضلع D نقطۀاگر از 
ADE  وDEC     هـاي آنهـا بـا نسـبت      خواهد بـود. بنـابراین نسـبت مسـاحت
 هاي آنها برابر است. یعنی: قاعده

ADE
DEC

S AE
S EC 

 تالس داریم: قضیۀاز طرفی بنا به 
AE ADDE || BC AC AB

2
5 

AE AE AE
AC AC AE EC

2 2 2
5 5 2 3 

ADE
DEC

DEC DEC

S SS S
2 60 2 903 3 

.132 صحیح است. 3گزینه 
MNگیـریم کـه    با توجه به فرض سؤال نتیجه مـی  || AB || CD  بنـابراین ،

 داریم:

A B

CD 24
QP

NM

6

x3

x

y3

y

PN BNBDC : PN || DC DC BC
PN PN

QN NCA BC : QN || AB AB BC
QN QN

PQ PN QN

3
4

3 1824 4
1
4

1 3
6 4 2

3 3318 2 2 
.133 صحیح است. 3گزینه 

Sr رابطـۀ محـاطی مثلـث اسـت و شـعاع آن از      دایـرة این دایره، همان  P 
 نصف محیط مثلث است: Pمساحت و  Sآید که  دست می به

53

4

P

S r

3 4 5 62
3 4 66 12 6 

.134 صحیح است. 1گزینه 
)وقتی  , )1 fو  fمحل تقاطع  0  است؛ یعنی: 1

f ( ) a b
a

f ( ) f ( ) a( ) b1
1 0 0

1
1 0 0 1 0 1

 

f(x) x f( )3 1 2 8 1 9 

a x bxx
3 3 3 3 3 3 3a x b a a b x a bx b a a b x aa a b x

یفرط زا
b b b b a ( )b a b b3 3 2 3a b a a bb a a bb a aa b a ( )b a (b a ( )b a (b a (3 3 1ba b aa

)93، صفحۀ2در کالس  (ریاضی دهم، کار
صحیح است. 3نه 

ها:ی گزینه
بع است، زیرا هر عدد طبیعی، یک مربع دارد. پس بـه هـر عـدد طبیعـی     

شود.   یک عدد نسبت داده می
بع است، زیرا هر مستطیل یک مساحت دارد. پس به هر مسـتطیل فقـط   

شود. عدد نسبت داده می
شود.  نسبت داده می 4و 2  و  1سه عدد  4بع نیست، زیرا به عددي مثل 

بع است، زیرا هر شخص فقط یک گروه خونی دارد. 
صحیح است. 1نه 

لت ممکن است رخ دهد: 

انتخاب شوند:  a10تا  a5نفر از بین 5ر

انتخاب شود: a2و a1و یک نفر از برادران a10تا  a5نفر از بین 4

انتخاب شود: a4و a3و یک نفر از برادرانa10تا a5نفر از بین  4

و یـک نفـر از   a2و a1و یـک نفـر از بـرادران    a10تا  a5نفر از بین  3
انتخاب شود. پس: a4و a3ن 

برابر هستند و متشابهند.زاویۀ2داراي ABCو AMNهاي مثلث
AM
AC x
AM
AC

3 5 9 3 35x7 3
x 2626 3

صحیح است.2گزینه  131.
داراي ارتفاع مشترك هسـDECو ADEاوالً دقت شود که مثلث 

وارد کنـیم ارتفـاع مشـترك هـرDDAC، عمود بر ضلع Dنقطۀاگر از 
ADEوDEC    نسـبت مسـاحت     هـاي آنهـاخواهد بـود. بنـابراین
هاي آنها برابر است. یعنی:قاعده

AE
EC

تالس داریم: قضیۀاز طرفی بنا به 
AE ADC AC AB
AE AD
AC AB

2
5

AE AE
AC AE EC

AE
AC AE ECAC AEAE

2 2AEAE
5 5 2 3EC

DEC
DEC

SS DECSS
2 60 2 903DECS

صحیح است.3گزینه  132.
MN گیـریم کـه    با توجه به فرض سؤال نتیجه مـی || AB || CD

داریم:

B

C24
QQ

N

6

x3

x

PN BNBDC : PN || DC DC BC
PN PN

QN NCA BC : QN || AB AB BC
QN Q

PN BN
DC BC

PN PN

Q NC
AB BC

Q QN

3
4

3 1824 4
1
4

1 3QNQN6 4 2Q
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.135 صحیح است.  1گزینه 
 باشد، داریم:  xاگر 

cos( ) k cos x k2 7 2 7  
sin( ) k sin( x) k3 33 2 3 22 2  

cosx k3 2 
 شود که: از این دو رابطه نتیجه می

k ( k ) k k k3 2 2 7 3 2 2 7 5 
صحیح است.4گزینه  136.
xyنمودار  آوریم: را یک واحد پایین می2

1

x2 x2 1

1
 

)و برد آن  این تابع  دامنۀ ,  است. 1(
 )99صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.137 صحیح است. 1گزینه 
xمورد الف) در  داراي همسایگی چپ نیست، پس در ایـن نقطـه حـد     2

          آن دقت کنید: دامنۀندارد. به 
x

x x
x

2 2
2

4 0 4
2

 

                                             مورد ب) 
x

| x |lim [x] x0
0 1 1 

x

| x |lim [x] ( )x0
1 1 0 

پس حدود چپ و راست در این نقطه برابر نیستند و این تابع هم حد ندارد.
                                        مورد ج)

x

cosxlim sin x
2

1 1
1 0 

.138 صحیح است. 2گزینه 
 باید حد چپ و راست تابع در این نقطه برابر باشند:

x
lim (a[ sin x] [ tan x]) a[ ] [ ] a

6

4 3 2 1 2 1 

x
lim a[ sin x] [ tan x] a[ ] [ ] a

6

4 3 2 1 

a پس: a a2 1 1 
 مثلثاتی دقت کنید.  دایرةتذکر: به 

6
6

6

1
2

6

1
3

tan

 
.139 صحیح است. 2گزینه 
x نامعادلۀ

| x |
2 4 xکنیم: با شرط  را حل می 03  داریم: 3

xxیا x x
2 2 24 0 4 2 

 مجموعه جواب نامعادله به صورت زیر است:

1
x

20 3 412 
xنقطۀهیچ همسایگی چپی از  در این بازه وجود ندارد.2

.140 صحیح است. 1گزینه 
A { , } B { , , } A B { }3 6 2 3 5 3B { }  
P(A) , P(B) , P(A B)2 1 3 1 1

6 3 6 2 6B) 1
6  

ــون    Bو  Aاوالً  ــاً چـ ــتند و ثانیـ ــازگار نیسـ ــد، پـــس ناسـ ــتراك دارنـ اشـ
P(A B) P(A) P(B)B) P(AP(A ،دو پیشامد از هم مستقل هستند.  است 

.141 صحیح است. 4گزینه 
nxفرض کنید  ,..., x1 ها باشد. در این صورت  طول اضالع این مربعx 9 
 خواهد بود.

CV x
22 2 9 6 363 3 

ix (x)n

2
2 236 ( )n (x)

 اه تحاسم نیگنایم
(x) ( )2 236 36 9 36 81  ها میانگین مساحت117

.142 صحیح است. 4گزینه 
fدانیم  می of(x) fof (x) x1 پس ضابطه این دو تابع با هم برابرند.  1

fofدانـیم   آنها هـم بـا هـم برابـر باشـند. مـی       دامنۀکافیست  fD D1 و  1
ff ofD D1  پس دامنه آنها به شرطی برابرند کهffD D1 دانـیم   می

ffD R1 پس باید .f fR D تابع موردنظر  دامنۀa{ و بـرد   2{

}آن  aاست. پس  12{ a1 12 2 

f بنابراین: ( ) 1 41 52 1 
 )25 صفحۀدوازدهم، ریاضی (

.143 است.صحیح  3گزینه 
cosx2 معادلۀهاي  ریشه 1 طول نقاط برخـورد نمـودار را بـا خـط     2

y  کند. مشخص می 2
cosx cosx 12 1 2 2

x k x ,x ,x1 2 3
2 2 4 82 3 3 3 3

یفنم ياه هشیر
 

A

2

2

x1x2
2

x3

y

x

 
.144 صحیح است. 3گزینه 
 مطلق مشتق ناپذیرند:هاي داخل قدر  هاي ساده عبارت ریشه

xx x x (I)2 01 0 1 1 
x x (II)1 0 1 

کنیم. در این نقطه حدود چپ و راسـت و   انفصال دامنه را هم بررسی می نقطۀ
هـاي چـپ و راسـت     مقدار تابع با هم برابرند، پس پیوسته است؛ ولـی مشـتق  

 نابرابرند:
xf ( ) ( x ) x f ( )2 00 1 2 0 0 

f ( ) ( x )0 2 1 1 
xپس   هم مشتق ناپذیر است. 0

 )91و  89هاي  صفحه(ریاضی دوازدهم، 
 

1
)و برد آن این تابع ۀ , است. ,(

)99صفحۀ (ریاضی یازدهم، 
صحیح است.1نه 

x الف) در  داراي همسایگی چپ نیست، پس در ایـن نقطـه حـد    2

          آن دقت کنید: دامنۀ. به 
x

x
x

2 2
2

4 4x
2

                                              ب) 
x

| x |lim [x] x[ | |
0

0 1 1

x

| x |lim [x] ( )x
| |

0
1 1 0( )( )

 حدود چپ و راست در این نقطه برابر نیستند و این تابع هم حد ندارد.
                                        ج)

x

cosxlim sin x
2

1 1
1 0

صحیح است.2نه 
حد چپ و راست تابع در این نقطه برابر باشند:

x
lim (a[ sin x] [ tan x]) a[ ] [ ] a]] [] [

6

1sin x] [ tan x]) a[ ] [ ] asin x] [ tan x]) a[ ] [ ]] [] [[ tan x]) a[ ] [ ] a[ tan x]) a[ ] [ ]tan x]) a[ ] [ ]

x
a[ sin x] [ tan x] a[ ] [ ] alim ]

6

sin x] [ tan x] a[ ] [sin x] [ tan x] a[ ] [a[ ] [[ tan x] a[ ] [

2 1 1a a aa
مثلثاتی دقت کنید. دایرة: به

tan

تحاسم نیگنایم اگنا
(x) ( )2 2( )36 36 9 36 81 117(x) ( )((x) ( )( 2( )(( میانگین)(

است.4گزینه  صحیح 142.
fدانیم  می of(x) fof (x) xfof (x)fof (x)1 1f( ) f ff( ) f ff( ) f fپس ضابطه این دو تابع با

fD      دانـیم   آنها هـم بـا هـم برابـر باشـند. مـی      دامنۀکافیست  1fDfD

ff ofD Df f پس دامنه آنها به شرطی برابرند کهffD Df 1

ffD Rf f. پس باید 1 fR Df2تابع موردنظر دامنۀ
a{ }a{ 2

}2آن aaاست. پس 12{ a1 12 2
4بنابراین: 54

1
ی دوازدهم،ریاضی (

است.صحیح 3گزینه  143.
2معادلۀهاي  ریشه 1 2cosxطول نقاط برخـورد نمـودار

y کند. مشخص می 2
cosx 11 2 2

x ,x ,xx1 2 3, ,,, x ,xx,x2 2 4 8x xx xx3 3 3 32 32, ,,
یفنم ياه هشیر

A

2

2

x1x2

y

x
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.145 صحیح است. 1گزینه 
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 

.146 صحیح است. 1گزینه 
|اگر  x | tanx3باشد آنگاه  3  کند. تغییر می 3

3

3

tan

 
cosدانیم  از طرفی می x cos x22 1 |است که وقتی  2 x | باشـد،   3

]فاصلۀ در  , ]0 و  2کند. با این حساب ماکزیمم مطلـق تـابع برابـر     تغییر می 2
 شود. می 3مینیمم مطلق آن برابر 

.147 صحیح است. 1گزینه 
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 
صحیح است. 3گزینه  148.

شکل مقابل را خواهیم داشت. حجم شکل حاصل از  dبعد از دوران حول خط 
 شود: دوران قسمت رنگی مطابق شکل به صورت زیر محاسبه می

A

d

C C

D DH

O BB

3

3
2

5

 
V V V Vیگنر تمسق هرک مین هناوتسا  طورخم

 داریم: AHDدر مثلث  سبا توجه به قضیه فیثاغور
AH AH2 25 9 16 4 

 در نتیجه:
OA OH AH 2 4  کره شعاع نیم6

V ( ) ( )3 2 21 4 16 3 2 3 42 3 3  
144 18 12 114 

.149 صحیح است. 2گزینه 
x my , O( , ) , R 2 103 5 0 1 2 5  

xمرکز تا خط   فاصلۀ my3 5  برابر شعاع دایره است. پس:  0
| m | | m | | m |

m m m2 2 2
3 2 5 2 2 12 10 10

5 59 9 9
  

m m m m m
m

2
2 2

2
2 1 10 2 5 10 5 18 225 59

  

m m m , m3 133 10 13 0 1 3  

.150 صحیح است. 3گزینه 
 فرض کنید:

 Aپیشامد آن که المپ اولی سالم باشد: 
 Bپیشامد آن که المپ دومی معیوب باشد: 

P(Aدر این صورت باید  B)B)    ضـرب  قاعـدة  را حساب کنیم. حال بنـا بـه
 احتمال داریم:

P(A B) P(A).P(B| A) 7 5 35
12 11 132B) P(A 

 شناسی زیست
.151 صحیح است. 2گزینه 

مجر دارند وجود یاختۀ گیاهانی که ریشۀ نوار کاسپاري در یاخته معبر آندودرم 
ندارد.

.152 صحیح است. 4گزینه 
هاي مکمل  لیزوزیم به طور طبیعی در ترشحات مخاط وجود دارد؛ اما پروتئین

آلوده به ویروس و  یاختۀاز  Iفعال، در اثر نفوذ میکروب به بدن، اینترفرون نوع 
قطعی از ابتال بدن نشانۀ ریخته شدن ترشحات ائوزینوفیل بر روي انگل همگی 

 به یک نوع میکروب است.
 )70و  69، 65هاي  صفحه،  5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.153 صحیح است. 3گزینه 
 هستند.  موارد (الف) و (ب) نادرست

یـک گیـاه روزبلنـد     بلنـد) و شـبدر،   گیاه داوودي یـک گیـاه روزکوتـاه (شـب    
 کوتاه) است. (شب

شـکنی   دهد. حال اگر طول شب را با شـب  کوتاه، گیاه داوودي گل نمی در شب
افتد. شکسته شـدن شـب بلنـد،     دهی اتفاق نمی تر هم بکنیم، باز هم گل کوتاه

شود. دهی گیاه داوودي می مانع از گل
شـبدر، در   شـود.  شکنی، باعث گلدهی شبدر مـی  کوتاه کردن شب بلند با شب

 دهد. شکنی بیشتر، تغییري در گل رخ نمی دهد و با شب شب کوتاه گل می
صحیح است. 2گزینه  154.

صـحیح اسـت. در    2 گزینۀکتاب زیست دوازدهم،  28 صفحۀ، 8مطابق شکل 
 Eو  A ،Pهـاي   ، پس از اتصال دو زیرواحـد ریبـوزم، جایگـاه   1 گزینۀرابطه با 

شـد. در   نوشته مـی  UACکدون  آنتیباید  4 گزینۀشود. در شکل  تشکیل می
 است.  1، انتهاي آمینی مربوط به آمینواسید شماره 3گزینۀ 

 )29و  28، 16هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.155 صحیح است.  1گزینه 

هـاي بینـابینی    دقت کنید در پی ترشح هورمون تستوسـترون توسـط یاختـه   
کنندة ساز، با سازوکار بازخورد منفی، میزان ترشح هورمون آزاد  هاي اسپرم لوله

 یابد.  کاهش می LHهیپوتاالموسی و نیز هورمون 
 )7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.156 صحیح است. 4گزینه 
یا  23انجام تقسیم میتوز یا تقسیم میوز، داراي یاخته در حال تقسیم انسان، با 

باشد. از طرفی هر کروموزوم داراي یک  تن) در هر هسته می کروموزوم (فام 46
یا دو کروماتیـد (فامینـک) اسـت. هـر کروماتیـد از تعـداد زیـادي نوکلئـوزوم         

تن) تشکیل شده است که در هر نوکلئوزوم، مولکول دنا حـدود دو دور   (هسته
هـا از سـایر    مولکول هیستون پیچ خورده است. پس تعداد هیسـتون  8به دور 

 .موارد بیشتر است
.157 صحیح است. 3گزینه 

تـوان از قـارچ جیبـرال نیـز اسـتخراج و       محرك رشد گیاهی جیبـرلین را مـی  
 جداسازي کرد.

 )142تا  140هاي  ، صفحه9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

3

cosدانیم  رفی می x cos x22 1 2xx  است که وقتی| x | باشـد،  3
]صلۀ  , و 2کند. با این حساب ماکزیمم مطلـق تـابع برابـر    تغییر می ,,[

شود. می3مم مطلق آن برابر 
صحیح است.1نه 

xxy
x

xx x2 0
21 0 4xx

4
x y a min

y
x y a max

x x xx x2 2
y ay ay ay a

4 2 2 2yx y ay
2 2 2y ay a

M MiMax MinMin 0 2 2 2 2 0 1 2a a

صحیح است.3نه 
شکل مقابل را خواهیم داشت. حجم شکل حاصل از dز دوران حول خط 

شود:ن قسمت رنگی مطابق شکل به صورت زیر محاسبه می

A

dd

C C

D DH

O BB

33

33 CC

2

5

صحیح است.2گزینه  151.
مجریاختۀگیاهانی که ریشۀنوار کاسپاري در یاخته معبر آندودرم 

ندارد.
صحیح است.4گزینه  152.

لیزوزیم به طور طبیعی در ترشحات مخاط وجود دارد؛ اما پروتئین
بیاختۀاز Iفعال، در اثر نفوذ میکروب به بدن، اینترفرون نوع  آلوده

قطعینشانۀریخته شدن ترشحات ائوزینوفیل بر روي انگل همگی 
به یک نوع میکروب است.

هاي  صفحه، 5تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست  65
صحیح است.3گزینه  153.

هستند.  موارد (الف) و (ب) نادرست
 یـک گیـ        بلنـد) و شـبدر،   گیاه داوودي یـک گیـاه روزکوتـاه (شـب    

کوتاه) است. (شب
دهد. حال اگر طول شب را با شکوتاه، گیاه داوودي گل نمیدر شب
ش دهی اتفاق نمی تر هم بکنیم، باز هم گلکوتاه   افتد. شکسته شـدن

شود.  دهی گیاه داوودي می مانع از گل
شـود شکنی، باعث گلدهی شبدر مـی کوتاه کردن شب بلند با شب

 شکنی بیشتر، تغییري در گل رخ نمدهد و با شب شب کوتاه گل می
صحیح است.2گزینه  154.

 صـحیح2 گزینۀکتاب زیست دوازدهم، 28صفحۀ،8مطابق شکل 
   هـاي ، پس از اتصال دو زیرواحـد ریبـوزم، جایگـاه   1 گزینۀرابطه با

نوشته مUACکدون آنتیباید4گزینۀشود. در شکلتشکیل می
است. 31، انتهاي آمینی مربوط به آمینواسید شماره 3گزینۀ 

16هاي تتشناسی دوازدهم، صفحه (زیست
صحیح است. 1گزینه  155.
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صحیح است. 1گزینه  158.
همـراه اسـت کـه     NADHو  ATP دیـ تول با اي اختهی تنفس هوازي یب ندیفرا

NADH است.  پرانرژي هم و الکترون ناقل همATP ستا پرانرژي هم. 
 )66صفحۀ ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.159 صحیح است. 2  گزینه
اي قلـب و   هاي ماهیچـه  در نوار قلب فعالیت الکتریکی(جریان الکتریکی) یاخته

 شود.  هاي عصبی مغز ثبت می در نوار مغزي فعالیت الکتریکی یاخته
 ها:  رد سایر گزینه

 ) براي نوار قلبی صادق نیست. 1
هـاي   ) ایجاد فعالیت الکتریکی قلب به صورت خودکار و مسـتقل از محـرك  3

 بیرونی است.
هـاي گـره اول بـه     ) در نوار قلب امواج ثبت شده ناشی از انتقال پیام از یاخته4

 گره دوم و شبکه گرهی است. 
.160 صحیح است. 3گزینه 

هاي نوري که در چشم مرکب آنها  در برخی حشرات مانند زنبور عسل، گیرنده
هـاي فـرابنفش را نیـز تشـخیص      قرار دارد، عالوه بر پرتوهاي نور مرئـی، پرتـو  

 هند. د می
.161 صحیح است. 4گزینه 

شـود و سـر جنـین     رحم در هر انقباض، بیشتر باز میدهانۀ در هنگام زایمان، 
 آورد. بیشتر به آن فشار می

 ها: بررسی سایر گزینه
نزدیـک بـودن   نشانۀ آمینون بر اثر فشار سر جنین است و کیسۀ ) پاره شدن 1

از رحـم صـورت   باشد (پاره شدن ایـن کیسـه قبـل از خـروج سـر       زایمان می
 گیرد). می
توسـین بـا دردهـاي     رحم بر اثـر هورمـون اکسـی   ماهیچۀ ) شروع انقباضات 2

 زایمان همراه است.
توسین، از هیپوفیز پسین بـر   ) با افزایش انقباضات رحم ترشح هورمون اکسی3

 یابد. اثر بازخورد مثبت افزایش می
صحیح است.2گزینه  162.

 ها:    بررسی سایر گزینه
صادق نیست.NADH) براي 1
 ) براي بنیان استیل صادق نیست.4صادق نیست.        FAD) براي 3

 )70تا  66هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.163 صحیح است.  3گزینه 

 
 )5شناسی یازدهم، فصل  (زیست 

صحیح است. 4گزینه  164.
 توسـط  گرفـت،  صـورت  آنفلـوآنزا  علیـه  بر واکسن تولید منظور به که آزمایشی
داشت. مرحله 4 آزمایش، این. شد انجام گریفیت

 یـا  زنـده  طـور  به را پوشینه فاقد یا دار پوشینه باکتري گریفیت مرحله، 4 هر در
 کـه  بـاکتري  وراثتیمادة  ها، حالت همۀ در. کرد می تزریق موش به شده کشته
.شد وارد موش به دناست همان
:ها گزینه سایر بررسی

 عالئـم  بـروز  باعـث  مـوش،  به زنده دار پوشینه باکتري تزریق اینکه مشاهدة )1
.است گریفیت پژوهش 1 مرحلۀ به متعلّق فقط شود، می آن مرگ و بیماري

 در تنهـا  مـرده،  هـاي  مـوش  شُش در زنده دار پوشینه هاي باکتري مشاهدة )2
.شد اجرا گریفیت آزمایش چهارم مرحلۀ

 .پیوست وقوع به آزمایش چهارم مرحلۀ در فقط ها، موش غیرمنتظرة مرگ )3
 )3و  2هاي   صفحه، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.165 صحیح است. 3گزینه 
درشـت هسـتند.   هسـتۀ  هاي مریستمی داراي  گیاهان نهاندانه، سلولریشۀ در 

هاي  هاي گیاهی، مانند سلولتوانند تقسیم شوند و انواع سلول ها، می این سلول
 آوند چوبی را بسازند.

 ها: گزینهبررسی سایر 
 شوند نه ساقه. هاي روپوستی ریشه ایجاد می ) تارهاي کشنده، از تمایز سلول1
ذخیـرة  انـد و توانـایی    خود را از دسـت داده هستۀ هاي آوند آبکشی،  ) سلول2

 اطالعات ژنتیکی را ندارند.
هـا،   نخستین ضخیم هستند. این سلولدیوارة هاي کالنشیمی، داراي  ) سلول4

هاي روپوستی قرار دارند. بنابراین، این گزینه به دلیل قیـد   سلول معموالً در زیر
 غلط است.» بعضی«

صحیح است. 4گزینه  166.
زمینی) در گیاهان وجود دارند کـه بـراي    ها (مانند غده در سیب انواعی از ساقه

اند. تولید مثل غیرجنسی (نه جنسی) ویژه شده
 ها: بررسی سایر گزینه

سـاقۀ  فرنگـی   کند. گیـاه تـوت   طور افقی روي خاك رشد می رونده، بهساقۀ ) 1
 شوند. ها، ایجاد می فرنگی جدیدي در محل گره رونده دارد. گیاهان توت

بینید، دو سـر سـاقه رونـده بـه      می 8ـ ت) فصل 3طورکه در شکل ( ) همان2
ریشه متصل است.

خاسـتگاه یـک   شود که هر یک  ) از هر پیاز تعدادي پیاز کوچک تشکیل می3
 شوند. گیاه می

 )122تا  120هاي  صفحه، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.167 صحیح است.  1گزینه 

هـاي خـود را    کرم کبد نوعی کرم پهن هرمافرودیت است که هر فـرد تخمـک  
گیري ندارد، اما زنبور عسـل نـر بکرزایـی انجـام      کند و نیازي به جفت بارور می

د کـه بـا تخمـک زنبـور عسـل ملکـه لقـاح        کن دهد، بلکه اسپرم تولید می نمی
 گیري دارد.  نیاز به جفت یابد؛ پس  می

 )7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.168 صحیح است. 1گزینه 

النخاع و پل مغزي قرار دارد و مرکز  مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار در بصل
باشد و این دو مرکز بـا   النخاع در نزدیکی مرکز تنظیم تنفس می تنظیمی بصل

 ارتباط دارند.هم 
.169 صحیح است. 4گزینه 

 تنها مورد (ج) صحیح است.
 بررسی موارد:
دلیل وجود چندین هسته در هر یاختـه   اسکلتی به ماهیچۀهاي  الف) در یاخته

 در یاخته وجود دارد. Xبیش از یک کروموزوم 
n2ب) اگرچه انسان و درخت زیتون هر دو بـالطبع  ها و  هستند؛ اما ژن46

 هاي آنها متفاوت است. دگره
هـا   از نظر نوع ژن G2مرحلۀ هاي هر کروموزوم دو کروماتیدي در ج) فامینک

 شود. یکسان هستند و به آنها کروماتیدهاي خواهري گفته می
دهد، پس در هـر دو   ها رخ می روتئینساخت پ G2و G1مرحلۀد) در هر دو 
 ها فعالیت دارند. مرحله رناتن

 )82تا  80و  47هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

دوم و شبکه گرهی است. 
صحیح است.3نه 

هاي نوري که در چشم مرکب آنها رخی حشرات مانند زنبور عسل، گیرنده
  هـاي فـرابنفش را نیـز تشـخیص     دارد، عالوه بر پرتوهاي نور مرئـی، پرتـو  

هند. 
صحیح است.4نه 

شـود و سـر جنـین    رحم در هر انقباض، بیشتر باز میدهانۀنگام زایمان، 
آورد. ر به آن فشار می

ها:ی سایر گزینه
نزدیـک بـودن   نشانۀ آمینون بر اثر فشار سر جنین است و کیسۀره شدن
            از رحـم صـورت   باشد (پاره شدن ایـن کیسـه قبـل از خـروج سـر      ن می
یرد).

   توسـین بـا دردهـاي    رحم بر اثـر هورمـون اکسـی   ماهیچۀشروع انقباضات 
ن همراه است.

توسین، از هیپوفیز پسین بـر  افزایش انقباضات رحم ترشح هورمون اکسی
یابد.زخورد مثبت افزایش می

صحیح است.2نه 
ها:    ی سایر گزینه

صادق نیست.NADHراي
) براي بنیان استیل صادق نیست.4صادق نیست.       FADراي

)70تا 66هاي  صفحه،5  تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست
صحیح است. 3نه 

آوند چوبی را بسازند.
ها:گزینهبررسی سایر 

شونهاي روپوستی ریشه ایجاد می) تارهاي کشنده، از تمایز سلول1
انـد و توانـا خود را از دسـت داده هستۀهاي آوند آبکشی، ) سلول2

اطالعات ژنتیکی را ندارند.
نخستین ضخیم هستند. ایندیوارة هاي کالنشیمی، داراي ) سلول4

 هاي روپوستی قرار دارند. بنابراین، این گزینه به سلول معموالً در زیر
 غلط است.»بعضی«

صحیح است.4گزینه  166.
زمینی) در گیاهان وجود دارند ها (مانند غده در سیب انواعی از ساقه

اند.تولید مثل غیرجنسی (نه جنسی) ویژه شده
ها:بررسی سایر گزینه

فرن کند. گیـاه تـوت   طور افقی روي خاك رشد میرونده، بهساقۀ ) 1
ش ها، ایجاد می فرنگی جدیدي در محل گرهرونده دارد. گیاهان توت

بینید، دو سـر سـاقهمی8ـ ت) فصل 3طورکه در شکل ( ) همان2
ریشه متصل است.

خاسشود که هر یک 3) از هر پیاز تعدادي پیاز کوچک تشکیل می3
شوند. گیاه می

20 ه ههاي  صفحه، 8تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 1گزینه  167.

  هـ کرم کبد نوعی کرم پهن هرمافرودیت است که هر فـرد تخمـک  
گیري ندارد، اما زنبور عسـل نـر بکرز کند و نیازي به جفت بارور می

مکندهد، بلکه اسپرم تولید مینمی نند کـه بـا تخمـک زنبـور عسـل
گیري دارد.  نیاز به جفت یابد؛ پس  می

تتشناسی یازده (زیست
است.1گزینه صحیح 168.
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.170 صحیح است. 3گزینه 
هـاي دختـري    ژنتیک هسته یاختهمادة در یک تقسیم میتوز طبیعی، محتواي 

 مادري است.یاختۀ مشابه 
.171 صحیح است. 3گزینه 

ـا  وراثتی هاي مولکول شوند، می ها باکتري همه شامل که ها اي هسته پیش در  در آنه
 در کـه  است حلقوي دناي مولکول یک صورت به اصلی تن فام و محصور نشده غشا

 که ها اي هوهسته در .است متصل یاخته غشاي پالسمایی به و دارد قرار سیتوپالسم
 شوند. می شامل را جانوران و گیاهان ها، قارچ آغازیان، یعنی زنده موجودات بقیۀ

 به گریدي دنا از ییها مولکول است ممکن یاصل يدنا بر عالوه ها يا هسته شیپ
 توانـد  یم ها مولکول نیا اطالعات. باشند داشته اریاخت در )دیپالزم( سکید نام
 برابـر  در يبـاکتر  مقاومت شیافزا مانند ؛بدهد يباکتر به را يگریدي ها یژگیو
 شود. ها دیده می اي هسته تنظیم بیان ژن در پیش .ها کیوتیب یآنت
 ترین مهم که ها پروتئین از اي مجموعه و است خطی صورت به تن فام هر در دنا
 هسـته  درون دنا بیشتر و ها تن فام. دارند قرار آن هستند، همراه ها هیستون آنها
 بـر  عـالوه  هـا  اي هوهسـته  در .شود می گفته اي هسته دنايِ آن به که دارد قرار

سیتوپالسـمی   دناي آن به که دارد وجود دنا مقداري نیز سیتوپالسم در هسته
 و (میتوکنـدري)  راکیزه در دارد حلقوي حالت که دنا از نوع این. شود می گفته

 .شود می (کلروپالست) دیده سبزدیسه
 )13و  12هاي  ، صفحه1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.172 صحیح است.  1گزینه 
 ها و کرم خاکی است.  اي یاخته (الف) و (ب) به ترتیب، پارامسی از تک

.173 صحیح است. 1گزینه 
 گیاهی است. یاختۀ شکل، مربوط به یک 

A ،هســته :B  ،ــزه ــا راکی ــدري ی ــه، C: میتوکن ــان یاخت ــا می  : سیتوپالســم ی
 Dهاي گیـاهی نیـز توانـایی     : کلروپالست یا سبزدیسه است. از آنجا که یاخته

توان  رند، ازجمله تخمیر الکلی، پس در میتوکندري و سیتوپالسم میتخمیر دا
 را داشت.CO2انتظار تولید
 )74و  73، 69، 68، 31هاي  صفحه، 5و  2هاي   شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.174 صحیح است. 3گزینه 
ممکن اسـت در رنـاي ناقـل وجـود داشـته باشـد و بـه عنـوان          UAGتوالی 
 شود. کدون عمل کند. در این صورت سبب پایان ترجمه نمی آنتی

 )31و  30هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.175 صحیح است. 2گزینه 

میـانی  تیغـۀ  غشاي یاخته از فاصلۀ هاي پسین، افزایش با احتمال تشکیل الیه
 شود. ایجاد می

.176 صحیح است. 3نه گزی
شناسی یازدهم، ریشه برخالف  کتاب زیست 147صفحۀ ، 13با توجه به شکل 

گرایـی منفـی دارد، نـه اینکـه      گرایـی مثبـت دارد و سـاقه زمـین     ساقه زمـین 
سـنگوارة  شود.  مو در محل تماس کم میساقۀ گرایی نداشته باشد. رشد  زمین

یبـاتی ایجـاد شـود.    توانـد بـه دنبـال زخـم در گیـاه و ترشـح ترک       گیاهی مـی 
دوم گـل را  حلقۀ شوند؛ گلبرگ  هاي بعضی از گیاهان در شب بسته می گلبرگ

 دهد (نه سوم). تشکیل می
 )150و  148تا   146هاي  صفحه، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.177 صحیح است. 1گزینه 
بـارز اسـت و    Xبا توجه به اطالعات صورت سؤال، بیماري از جنس وابسته به 

 صورت زیر است:  ، مادر و فرزند پسر، به ترتیب بهژنوتیپ پدر
b B b BX Y,X X ,X Y 

Bهـاي   در این خـانواده، فرزنـدان دختـر تنهـا ژنوتیـپ      BX X  وB bX X  را
 خواهند داشت که در هر صورت بیمارند. 

 )43و  42هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.178 صحیح است.  1گزینه 
 هاي خونی است. مغز قرمز استخوان، تولید یاختهوظیفۀ 

 ها: بررسی سایر گزینه
، قلـب، مغـز و    هاي حساسـی، ماننـد نخـاع    : اسکلت استخوانی، بخش2گزینۀ 
 کند. ها را حفاظت می شش

ها و انقباض آنها باعث انتقـال  هاي اسکلتی به استخوان   : اتصال ماهیچه3گزینۀ 
 شود.  ها و حرکت آنها می ها به استخوان  نیروي انقباض ماهیچه

هاي کوچک گوش میانی بر اثر ارتعاش پرده صماخ مرتعش  : استخوان4گزینۀ 
 شوند.  می

 )3شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 1گزینه  179.
چشم است که در جلو به  کرةخارجی الیۀ رد (ب) صحیح است. صلبیه تنها مو
 شود. شفاف جلوي چشم) تبدیل میپردة قرنیه (

 بررسی موارد:
 هاي صاف مژکی در تماس است. الف) صلبیه با ماهیچه

ب) قرنیه با ترشحات غدد اشکی در تماس است. در تنظیم ترشـح اشـک پـل    
 مغزي نقش دارد.

چشـم خـارج   کـرة  هاي خـونی از   ج) صلبیه در محلی که عصب بینایی و رگ
 شوند، وجود ندارد. می

اي انـدك اسـت کـه در     یاختـه  د) از خصوصیات بافـت پوششـی فضـاي بـین    
 دار یا مشمیه وجود دارد. رنگدانهالیۀ هاي خونی  مویرگ

 )23و  11هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
.180 صحیح است. 4گزینه 
بـود. ژن سـازنده    E.coliر مورد مطالعه مزلسـون و اسـتال، بـاکتري    در جاندا

 پروتئین مهارکننده خارج از مجموعه ژنی مربوط به تجزیه الکتوز قرار دارد.

 
 )35تا  33هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

 
.181 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   رگگویند کـه   قشري مربوط به آن را، یک لپ کلیه می ناحیۀهر هرم و 
 لولـۀ  هـاي کلیـه و   ها موسوم بـه سـتون   خونی و لنفی را در انشعابات بین هرم

تـوان مشـاهده    کننده را هم در بخش قشري و هم در بخش مرکزي مـی  جمع
 کرد؛ اما لگنچه در لپ کلیه وجود ندارد.

 )90و  89 هاي صفحهشناسی  دهم،  (زیست
.182 صحیح است. 2گزینه 

 موارد ب و ج درست هستند.
.183 صحیح است. 1گزینه 

هاي اسـتروژن   جنسی زنان، غلظت هورمونچرخۀ  27و  16در حدود روزهاي 
 شود که قطعاً مربوط به دوره لوتئال است.  و پروژسترون با هم برابر می

 ترین مهم که ها پروتئین ازاي مجموعه و است خطیصورت به تن فام هرر
هسـته  درون دنا بیشتر و هاتنفام.دارند قرار آنهستند، همراه هاهیستون

 بـر  عـالوه  هـا  ايهوهسـته  در.شود میگفتهايهستهدنايِ آنبهکهدارد
سیتوپالسـمی   دناي آنبهکهدارد وجود دنا مقداري نیز سیتوپالسم دره

 و (میتوکنـدري)  راکیزه  در دارد حلقوي حالت که دنا   از نوع این.شود می
.شود می(کلروپالست) دیدهدیسه

) 13و12هاي ، صفحه1تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 1نه 

ها و کرم خاکی است.   ايیاخته ) و (ب) به ترتیب، پارامسی از تک
صحیح است.1نه 

گیاهی است. یاختۀل، مربوط به یک 
ــزه،  Bهســته،  ــا راکی ــدري ی میتوکن :BBC ،ــه ــان یاخت ــا می C: سیتوپالســم ی

هاي گیـاهی نیـز توانـایی    کلروپالست یا سبزدیسه است. از آنجا که یاخته
توان رند، ازجمله تخمیر الکلی، پس در میتوکندري و سیتوپالسم مییر دا

را داشت.CO2ر تولید
)74و 69،73، 3368، 31 ه ههاي  صفحه، 5  و 2هاي تتشناسی دوازدهم، فصلیست

صحیح است.3نه 
ممکن اسـت در رنـاي ناقـل وجـود داشـته باشـد و بـه عنـوان         UAGی 

شود.کدون عمل کند. در این صورت سبب پایان ترجمه نمی
33)31و 30هاي  ، صفحه2تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.2نه 
  میـانی  تیغـۀغشاي یاخته از فاصلۀهاي پسین، افزایش تمال تشکیل الیه

شود. د می
صحیح است.3نه 

شود.  شفاف جلوي چشم) تبدیل میپردةقرنیه (
بررسی موارد:

هاي صاف مژکی در تماس است.الف) صلبیه با ماهیچه
ب) قرنیه با ترشحات غدد اشکی در تماس است. در تنظیم ترشـح

مغزي نقش دارد.
  چشکـرةهاي خـونی از  ج) صلبیه در محلی که عصب بینایی و رگ

شوند، وجود ندارد.می
  اي انـدك اس    یاختـه د) از خصوصیات بافـت پوششـی فضـاي بـین    

دار یا مشمیه وجود دارد.رنگدانهالیۀهاي خونی  مویرگ
هايتتشناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.4گزینه  180.
بـود.        E.coliر مورد مطالعه مزلسـون و اسـتال، بـاکتري    در جاندا

پروتئین مهارکننده خارج از مجموعه ژنی مربوط به تجزیه الکتوز ق
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.184 صحیح است. 1گزینه 
جزء دوزیسـتان و   Bجزء ماهیان آب شیرین و  Aدر مورد  )ب(و  )الف(د رامو
D  جزء خزندگان وC اند. جزء پرندگان به درستی مطرح شده 

ــل   ــدگان (مث ــل  Dرد ج: خزن ــدگان (مث ــل  C)، پرن ــتانداران (مث ) E) و پس
 ترین شکل کلیه را دارند. پیچیده

صحیح است. 4گزینه  185.
هاي بارز نسبت به این صفات (هموفیلی و کوررنگی) است؛ پدر سالم داراي الل

کند و بارز را از پدر خود دریافت میهاي بنابراین، قطعاً دختر وي نیز این دگره
 تواند فاقد آنها باشد.نمی

 هاي این سوال بسیار مهم است.تحلیل گزینه
هـاي   از آنجا که یک پسر هموفیل و دیگري کوررنگی دارد و هـر دو از گامـت  

صورت زیـر   اند؛ بنابراین ژنوتیپ پدر و مادر بهوالدي والدین خود به وجود آمده
 است:

hموزومی که پسر هموفیل از مادر گرفته توجه: کرو
DX  و کروموزومی که پسر

Hکوررنگ از مادر گرفته
dX.بوده است 

هاي نوترکیب (مادر) و  گامت
هاي حاصل از آنها ژنوتیپ

هاي والدي(مادر) و  گامت
هاي حاصل از آنها ژنوتیپ

 h
dXH

DXh
DXH

dX
H h
D dX X 

دختر ناقل 
نسبت به هر دو 

بیماري

H H
D DX X 

دختر سالم 
خالص

H h
D DX X 

دختر ناقل 
نسبت به 
هموفیلی

H H
D dX X 

دختر ناقل 
نسبت به 
کوررنگی

H
DX

h
dX Y 

پسر هموفیل و 
کوررنگ

H
DX Y 

پسر سالم

h
DX Y 

پسر هموفیل

H
dX Y 

پسر کوررنگ
Y

 )56و  43، 42هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.186 صحیح است. 2گزینه 

هاي دوکروماتیـدي فشـرده و    پروفاز تقسیم میتوز، کروموزوممرحلۀ همواره در 
هاي جانوري وجود دارد. شوند. دقت کنید، سانتریول، در یاخته نمایان می

.187 صحیح است. 3گزینه 
 گیرند. هاي سرالدي به طور فشرده به هم قرار می یاخته

.188 صحیح است. 2گزینه 
هـاي هـر    باشـد کـه کرومـوزوم    می کروموزومیمجموعۀ  6گندم زراعی داراي 

 باشند. مجموعه غیرهمتا می

.189  صحیح است. 3گزینه 
منظور هورمون آبسیزیک اسید که در رویش دانه برخالف هورمـون جیبـرلین   

بـه گیـاه،   CO2زیک اسید با بستن روزنـه و کـاهش ورود   کند. آبسی عمل می
 دهد. فعالیت اکسیژنازي روبیسکو را افزایش می

 )143و  142هاي   صفحه، 9شناسی  یازدهم،  فصل  (زیست
 )86صفحۀ ، 6شناسی  یازدهم،  فصل  (زیست

.190 صحیح است. 3گزینه 
 نبود هسته  مثالً در آوندي آبکشی 

 نبود هسته ـ سیتوپالسم و غشا در آوندي چوبی 

.191 صحیح است.  2گزینه 

)درم( هضیب
)نز( نادمخت

هدعملازول

سومیت
دیئوریت

هیلک قوف

)زیفوپیه( يزغمریز )سومالاتوپیه( جنهنریز

 
 ریز اصلی بدن است.  غده هیپوتاالموس، باالترین غده درون

 ها:  بررسی سایر گزینه
 : غده فوق کلیه باالتر از پانکراس قرار دارد.1گزینۀ 
هاي چهارگانه قرار دارد.  فیز)، در باالي برجستگی رومغزي (اپیغدة : 3گزینۀ 
المعده، تیروئید، هیپـوفیز و هیپوتـاالموس روي    هاي تیموس، لوز : غده4گزینۀ 

 اند.  خط وسط بدن قرار گرفته
 )2شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.192 صحیح است. 1گزینه 

نشانسالمافرادوشکل داسیخونی  بیماران کمهموگلوبین درهاي ژنمقایسۀ
 رشـتۀ  Tجـاي  بـه  Aنوکلئوتیـد  آمینواسید،اینبهمربوطرمزدرکهدهد می

رمزگذار نیز  رشتۀدار)  (پورین Aاست، بنابراین، نوکلئوتید الگوي ژن قرار گرفته
قرار داده شده است. از طرف  Tدچار تغییر شده است و به جاي آن نوکلئوتید 

دانـیم   داخـل خـون اشـاره شـده اسـت و مـی       یاختۀبه  دیگر در صورت سؤال
ژنتیک(دنـا) هسـتند. همچنـین     مادة هاي قرمز بالغ خون فاقد هسته و گویچه
تـن و محتـواي ژنـی     دار بـدن انسـان داراي فـام    هاي پیکري هسته یاخته همۀ

 یکسانی هستند.
 )48صفحۀ ، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2گزینه  193.
نورون حسی که توسط غالف میلین پوشانده شده است، در محـل  در آکسون 

شود و پیام به صورت جهشی در محل  هاي میلین پیام عصبی ایجاد نمی غالف
شود. در شروع پتانسیل عمل،  هاي رانویه (بین دو غالف میلین) هدایت می گره

ن وارد دار سدیمی به میزان فراوا هاي دریچه هاي سدیم از طریق کانال ابتدا یون
 شوند. نورون می

.194 صحیح است.  1گزینه 
 اي هستند.  موارد دریچه ابتداي مویرگ و مسیرهاي بین گرهی از بافت ماهیچه

صحیح است. 2گزینه  195.
 در رنگ صفت يبرا، کتاب زیست دوازدهم، 45صفحۀ ، 9با توجه به شکل 

 صورت نیا در باشد، داشته خالص نمود ژن ها ژن از یکی فقط اگر ذرت
  .کرد تصور نمود ژن 6 و نمود رخ نوع 2 توان یم
)AabbCc- AaBBCc- AABbCc- aaBbCc- AaBbCC- AaBbcc( 

صورت زیـر  اند؛ بنابراین ژنوتیپ پدر و مادر بهي والدین خود به وجود آمده
:

hموزومی که پسر هموفیل از مادر گرفته ه: کرو
DX و کروموزومی که پسر

Hنگ از مادر گرفته
dX.بوده است

هاي نوترکیب (مادر) و ت
هاي حاصل از آنهاتیپ

هاي والدي(مادر) و گامت
هاي حاصل از آنهاژنوتیپ

h
dXH

DXh
DXH

dX
H
DX XH
D

ر ناقل 
به هر دو 

ماري

H H
D DX XH
D

دختر سالم 
خالص

H h
D DX XH
D

دختر ناقل 
نسبت به 
هموفیلی

H H
D dX XH
D

دختر ناقل 
نسبت به 
کوررنگی

H
DX

h
dXh
d

موفیل و 
رنگ

H
DX YH
D

پسر سالم

h
DX Yh
D

پسر هموفیل

H
dX YH
d

پسر کوررنگ
Y

هاي  ، صفحه3تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست )56و 42،43لل 
صحیح است.2نه 

هاي دوکروماتیـدي فشـرده و  پروفاز تقسیم میتوز، کروموزوممرحلۀ ره در
هاي جانوري وجود دارد.شوند. دقت کنید، سانتریول، در یاختهن می

صحیح است.3نه 
گیرند. هاي سرالدي به طور فشرده به هم قرار میه

المعده، تیروئید، هیپـوفیز و هیپوتـاالهاي تیموس، لوز : غده4گزینۀ 
اند.  خط وسط بدن قرار گرفته

تتشناسی یازده (زیست
صحیح است.1گزینه  192.

افرادوشکل داسیخونیبیماران کمهموگلوبین درهايژنمقایسۀ
جـايبـه     Aنوکلئوتیـد  آمینواسید،اینبهمربوطرمزدرکهدهدمی

رشتۀدار) (پورینAاست، بنابراین، نوکلئوتید الگوي ژن قرار گرفته
قرار داده شده اسTدچار تغییر شده است و به جاي آن نوکلئوتید 

داخـل خـون اشـاره شـده اسـت ویاختۀبه دیگر در صورت سؤال
ژنتیک(دنـا) هسـتندمادةهاي قرمز بالغ خون فاقد هسته وگویچه
   تـن و محدار بـدن انسـان داراي فـام   هاي پیکري هستهیاختههمۀ

یکسانی هستند.
،4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
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 )45و  44هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.196 صحیح است. 1گزینه 
ـایی تکثیـر     هاي فولیکولی هورمون استروژن ترشح کننده این یاختـه  یاخته ـا توان ه

 هاي دو کروماتیدي داشته باشند. فرایند باید کروموزوم(تقسیم) دارند که براي این 
 )107تا  105هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.2گزینه  197.
هـا حضـور    در غشاي تیالکوئید برخالف غشاي درونی کلروپالست، فتوسیستم

هاي رنگیزه حضور دارند که در هنگام تابش نور  ها مولکول دارند. در فتوسیستم
کنند که از مدار الکترونی خود خـارج   هاي برانگیخته تولید می آنها، الکترونبه 
طور کامل از رنگیزه خارج شوند یا انرژي خـود را   شوند. حال ممکن است به می

 بعدي دهند و به مدار خود برگردند.رنگیزة به مولکول 
 )83و  82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4گزینه  198.
تیمـوس در  غدة کند.  اي است که هورمون تیموسین را ترشح می یموس غدهت

باشـد.   جلوي ناي قرار دارد. ناي مجرایی است کـه داراي مخـاط مژکـدار مـی    
هاي کبـد بـراي دو     هدف دارد. یاختهیاختۀ هاي پاراتیروئیدي چندین  هورمون

اي و  یچـه هـاي عصـبی، ماه   هورمون انسولین و گلوکاگون گیرنده دارند. یاخته
 توانند تحت تأثیر هورمون و ناقل عصبی باشند. ها می غده

 )72و  61، 60هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
.199 صحیح است. 1گزینه 

هاي شـعاعی و حلقـوي    در عنبیه که بخش رنگین جلوي چشم است، ماهیچه
 وجود دارد.

 ها:  رد سایر گزینه
 ه سمت بینی قرار دارد. تر آن ب ) قرنیه تخم مرغی شکل است و بخش پهن2
 ) فاصله قرنیه تا عصب بینایی در سطح باالیی چشم بیشتر است. 3
هـا وارد   هاي سیاه مالنـین از سـایر بخـش    ) در هنگام تشریح چشم گاو، دانه4

 شود.  زاللیه می
.200 صحیح است. 2گزینه 
مـویرگی دور  شـبکۀ  مویرگی (کالفـک)، درون کپسـول بـومن و    شبکۀ اولین 
نزدیک، خوردة  لولۀ پیچدور، خوردة  لولۀ پیچهاي گردیزه ( اطراف لولهاي در  لوله
 شود. هنله) دیده میلولۀ 

 فیزیک
.201 صحیح است. 1گزینه 

 تعداد مسابقه مسافت دویدن با توپ در هر بازي  
/

2 330 230 3 10 2 3 10 10310 
 )18(فیزیک دهم، صفحه 

.202 صحیح است. 3گزینه 
a vv at v a v

0
0

0

5 2
12 4

لوا تلاح

مود تلاح

هاگتسد لح

 
 ضرب شود. -2باالیی در 

a v mv va v s
0

0 0
0

10 4 2 2 212 4 
 )15 صفحۀ(پایه دوازدهم،  

.203 صحیح است. 2گزینه 
( ) ( )x x

v( ) v ( ) 2 8 2 202 8 2 20 6 اتات18
 

x x m120 10 10 3806 18 
 )6و  5هاي  صفحهدوازدهم،  (فیزیک 

.204 صحیح است. 1گزینه 
tمتحرك در  تغییر جهت داده است. ابتدا نمودار سرعت زمـان را رسـم    4

 کنیم: می

S1

S2

v

t31

24 6
S S

S S
S S ?

S ( ) S SS

S S
S S S

1 2

1 2
2 1

22
2 1

1
15

1 1
1 2 1

15

2 41
4 15

3 4 12

هدش یط تفاسم
ییاج هباج

x S S m2 1 12 3 9
 )17 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک

صحیح است.2گزینه  205.
v v v mx ( )t ( ) v s

0 0
0

020 4 102 2
/

mv at v a a
s

0 20 4 10 2 5 
tاي در  اول برابر سرعت لحظهثانیۀ  6سرعت متوسط در  s3 :است. پس 

/ /
mv v at v s3 0 2 5 3 10 2 5

 )17و16 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک 
صحیح است. 1گزینه  206.

در ابتدا مجموعه در حالت تعادل است، بنابراین نیروي کشسانی فنـر برابـر بـا    
N30 شود برایند نیروهـاي وارد   جسم پاره می 2اي که نخ بین  است. در لحظه

 است. N10در حال سقوط نیز  وزنۀو برایند نیروهاي وارد بر  N10بر وزنه 
صحیح است. 3گزینه  207.

N2

mg

smaxf

N1 smax s

smax

N mg N
f N N
N f N

1
1

2

100
20

20

 
صحیح است. 3گزینه  208.

 چون فنر در حال تعادل است داریم:

mg

Fe

Nkk ( x )Fe mg cmk ( x ) x cm
1
1 1

522 20
24 30 18

 
 و در حالت دوم داریم:

mg

NF

kf
Fe

N
net k

k
k /

F mg N
F Fe f

( )

50
0

5 23 18 50
0 5

 

)107تا  105هههاي ، صفحه7تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه 

هـا حضـور   شاي تیالکوئید برخالف غشاي درونی کلروپالست، فتوسیستم
 هاي رنگیزه حضور دارند که در هنگام تابش نور ها مولکول . در فتوسیستم

کنند که از مدار الکترونی خود خـارج   هاي برانگیخته تولید می ها، الکترون
طور کامل از رنگیزه خارج شوند یا انرژي خـود را  شوند. حال ممکن است به

بعدي دهند و به مدار خود برگردند.  رنگیزة ولکول
) 83و 82هاي  ، صفحه6تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.4نه 
تیمـوس در  غدة کند. اي است که هورمون تیموسین را ترشح میس غده

        باشـد.   ي ناي قرار دارد. ناي مجرایی است کـه داراي مخـاط مژکـدار مـی    
 هاي کبـد بـراي دو     هدف دارد. یاختهیاختۀ هاي پاراتیروئیدي چندین مون

اي و  یچـه هـاي عصـبی، ماه  مون انسولین و گلوکاگون گیرنده دارند. یاخته ه  ه  
 توانند تحت تأثیر هورمون و ناقل عصبی باشند.ها می

)72و 61، 60هاي تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است.1نه 

هاي شـعاعی و حلقـوي   نبیه که بخش رنگین جلوي چشم است، ماهیچه
د دارد.

ها: سایر گزینه
ببه سمت بینی قرار دارد. تر آن ب رنیه تخم مرغی شکل است و بخش پهن

صله قرنیه تا عصب بینایی در سطح باالیی چشم بیشتر است. 
   هـا وارد   هاي سیاه مالنـین از سـایر بخـش   ر هنگام تشریح چشم گاو، دانه

شود.  ه می
صحیح است.2نه 
  مـویرگی دور      شـبکۀمویرگی (کالفـک)، درون کپسـول بـومن و    شبکۀن 

نزدیک، خوردة لولۀ پیچدور،خوردة لولۀ پیچهاي گردیزه ( اطراف لولهي در
م دیده شودهنله)

S1
S S S S
S S S

S S
S

1 2SS 15
1 1

1 2 1

15SS1SS
12S SSS SSS2 1S SSS

mS1SS 12 3 9
دوازدهم، (فیزیک

صحیح است.2گزینه  205.
v m)t ( ) vv

s
v ) (v )t ( ) vv v) (v )t ()t ( v

0 10( )( ) v( 02 2) () (

/
m
s

v0 20 4 10 2 5/a aaa

tاي در  اول برابر سرعت لحظهثانیۀ6سرعت متوسط در  s3اس

/ /
mt sat v0at vat v 2 5 3 10 2 5/ //

 صفحدوازدهم،  (فیزیک 
صحیح است.1گزینه  206.

در ابتدا مجموعه در حالت تعادل است، بنابراین نیروي کشسانی فن
N30شود برایند نیرجسم پاره می2اي که نخ بین است. در لحظه

N0در حال سقوط نیز وزنۀو برایند نیروهاي وارد بر N10بر وزنه 
صحیح است.3گزینه  207.

mg

max

smax s

smax

N mg N
f N Nsmax
N f Nsmax

mgmg
sNNs

ff

1
1

2

2
2

صحیح است.3گزینه  208.
ا ا ل ا ت ال ف
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صحیح است. 2گزینه  209.
e e

e e e
e e

GM GMg g R h R h R
(R h) R

0 2 2
25 1 2100 4 

.210 صحیح است. 2گزینه 
aبا توجه به نمودار، مساحت زیر نمودار  t ،v ثانیۀ 6دهد و داریم در  می 

vاول  6 4 برابر: 6 ثانیۀو سرعت که پایان  2
mv v v v s0 3 2 5

 
T T TW K K W m(v v ) W ( )2 2

2 1 2 1
1 1 20 25 92 2 

TW J160 
.211 صحیح است.  1گزینه 

: A V A V r V r V2 2
1 1 2 2 1 1 2  ي پیوستگی  طبق معادله 2

V r( ) V VV r
22 1

2 1
1 2

4 4 

Vدرصد افزایش سرعت   V V V %V V
2 1 1 1

1 1

4100 100 300 

.212 صحیح است.  2گزینه 
 باشد: و چگالی آب اگر چگالی روغن

P P gh P gh p h h1 2 0 0 

/ / / /
1720 17 0 85 0 85 1 0 85 01520 

.213 صحیح است.  2گزینه 
p1 p2

 
کنــد برابــر بــا وزن آن یعنــی     نیرویــی کــه وزنــه بــه مــایع وارد مــی     

/ /F mg N0 48 10 4 باشد. این نیرو باعث افـزایش فشـاري بـه     می8

FP/اندازه  paA 4
4 8 240

200 10
شود. این فشار توسط مـایع بـه    می 

 P2. لذا بایـد پیسـتون   P2شود، از جمله به پیستون  تمام نقاط آن منتقل می
اي باال رود که ارتفاع مایع فشاري ایجاد کند که ایـن افـزایش فشـار را     به اندازه

 جبران نماید. بنابراین: 
/P gh h h m cm240 800 10 003 3 

صحیح است. 1گزینه  214.
گیـریم کـه یـک     هواي درون لوله و باالي سطح جیوه را گاز کامل در نظر مـی 

 دما را انجام داده است. بنابراین داریم: تغییر حالت هم
PV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph P h1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

h cm P P,h cm P P
1 1 0
2 2 0

20
25 15 

P (P )0 020 15 25 
P P0 020 25 15 25 

P P cmHg0 05 375 75

.215 صحیح است. 3گزینه 
FmLKA KAQ

t L t L 

/
m 3 4336 10 240 16 10 100

420 04 

m 80 /4 2 310
420

240 16 410 100
4 110

 

m/جرم یخ ذوب شده   m kg g110 3 3 4 10 036 360 
mمانده   جرم یخ باقی g400 360 40 

.216 صحیح است. 3گزینه 
به جـوش آیـد چقـدر گرمـا الزم      C95کنیم براي آنکه آب  ابتدا تعیین می

 دارد.
Q mc ( ) kJ1 4 100 95 20 

 تبدیل شود.C100دهد تا به بخار  از دست میC110گرمایی که بخار 

/Q mc ( ) kJ10 2 100 110 021000 
 برسد: C100دهد تا به آب جوش  می C100گرمایی که بخار 

F / /Q mL kJ001 2250 22 5  
گـردد و   تبـدیل مـی  C100ابراین تنها مقداري از بخار آب به آب جـوش  بن

 است. C100دماي تعادل 
.217 صحیح است. 3گزینه 

 نویسیم: در دو حالت میدان خالص را می
r roq1 q2

o q2

E E E EEEE
1 2

1
2

3
2

2 
 هاي به دست آمده داریم: میداناندازة حال با توجه به 

q
E k qEr

Eq q
E k

r

1
1 2 11

22 2
2 2

3 

 داریم: E2و  E1حال با توجه به جهت 

oq1 q2
E1E2

 
 همنام باشد. از اینرو: q2و  q1پس باید 

q
q

1
2

3 

.218 صحیح است. 3گزینه 
قـرار   q2و  q1وسـط بـین    oنقطۀ باشند و  با هم برابر می q2و  q1ذرة دو 

یکـدیگر را خنثـی    oنقطـۀ  دارد. پس برایند میدان حاصـل از ایـن دو ذره در   
 کند. می
ناهمنام بوده و براي اینکه برایند میـدان حاصـل    q4و  q3هاي  ذره

از  q4انـدازة  خارج از دو بار بـوده و چـون    oاز آنها صفر شود، باید 
q3 تر است، باید  بزرگq4  دورتر ازq3    نسـبت بـهo    .قـرار بگیـرد

 پس داریم:

E4E3 o

cm5
q C3 3

r

q C4 27

 
q qE E
r r r

6 63 4
3 4 2 2 4 2

3 4

3 10 27 10
25 10

 

r r m cm2 4 29 25 10 15 10 15 
cm15را باید  q4پس باید  5  به سمت راست بیاوریم. 20

.219 صحیح است. 3گزینه 
VEرابطۀ با توجه به  d  :داریم 

Q QC VV C Q Q QVE Ed cd k A k Add
0 0

 

/ /

//

V
m

9
7 6

12 4
09 10 01 10 5 10021 9 10 02 10 

V r ) V VV r(( )V ( 22 1V rV r( rr( 2 1V VV V
1 2V rV r VVVVVVVV

Vدرصد افزایش سرعت   V V V %V V
V VV2 1 1 1V V V VV V V V

1 1V VV V100 100 300V
1 1

صحیح است. 2نه 
باشد: و چگالی آب چگالی روغن

P P h P g h hhh hP gh P gh p hP hgh1 2PP PP

/ / // / /
172 1 8/ / /20

صحیح است. 2نه 
p1 p2

     کنــد برابــر بــا وزن آن یعنــی    ــی کــه وزنــه بــه مــایع وارد مــی     
/ /F mgmg 0 48 10 4 8/ باشد. این نیرو باعث افـزایش فشـاري بـه    می//

FP/ه  paA 4
4 8/ 240

200 10
شود. این فشار توسط مـایع بـه   می

P2P. لذا بایـد پیسـتون   P2Pشود، از جمله به پیستون نقاط آن منتقل می
اي باال رود که ارتفاع مایع فشاري ایجاد کند که ایـن افـزایش فشـار را    دازه

ن نماید. بنابراین: 
/P gh h h m cm/gh 240 800 10 003 3h h mm/h h mh m/

صحیح است.1نه 
 گیـریم کـه یـک    ي درون لوله و باالي سطح جیوه را گاز کامل در نظر مـی 

دما را انجام داده است. بنابراین داریم:ر حالت هم
PV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph P hP V P (Ah ) P (Ah ) PhP V P (Ah ) P (Ah ) Ph 2PV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph P hPV P V P (Ah ) P (Ah ) Ph PP V P (Ah ) P (Ah ) PhP V P (Ah ) P (Ah ) PhP V P (Ah ) P (Ah ) Ph

r ro q2
o q2

E
EE

E1 2E
1

2 2
2

E E EE E3EE
EE E1

E
EE

هاي به دست آمده داریم:میداناندازة حال با توجه به

qE
Eq q

r

E

1
2 11

22 2
2

3

داریم: E2و E1حال با توجه به جهت 

o q2
E1E2

همنام باشد. از اینرو:q2و q1پس باید 

صحیح است.3گزینه  218.
q1وسـط بـین   oنقطۀ باشند و  با هم برابر می q2و q1ذرة دو

یکـدیگ  o  نقطـۀ  دارد. پس برایند میدان حاصـل از ایـن دو ذره در   
کند.می
ناهمنام بوده و براي اینکه برایند میـدq4و q3هاي  ذره

انـدخارج از دو بار بـوده و چـون   oاز آنها صفر شود، باید 
q3 تر است، باید  بزرگq4  دورتر ازq3   نسـبت بـهoقـر

پس داریم:

E4

cm5
q C3 q C4
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.220 صحیح است. 3گزینه 
VRرابطۀدر نمودار (الف) مقاومت از  I       پیـروي نکـرده، پـس رسـانا غیـر

اهمی است. (ب) با افزایش دما مقاومـت کـاهش پیـدا کـرده، پـس مقاومـت       
 رسانا است. نیم

 )54 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
.221 صحیح است. 2گزینه 

LR رابطۀمقاومت سیم از  A آید. دست می به 

A B A B

B
A

r r A AA A A B A
LLB B B A B

R L A R
R L A R

2 4

2

1
8 

AR
BR5 40 

 )54 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
.222 صحیح است. 2گزینه 

 آوریم: دست می ابتدا جریان را به
/

/I I I A mAR r
1 2 0024 242 48 

 آمپر ساعت واحد بار الکتریکی است:
q It mA.h t t h min50 5050 24 60 12524 24 

 )61 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.4گزینه  223.

 و الکتریکی باید با هم برابر و خالف جهت هم باشند، پس:نیروي مغناطیسی 

/
VqVB Eq E VB m

5 42 4 10 10 10 240 
 آوریم: دست راست، جهت نیروي مغناطیسی را به دست میقاعدة با توجه به 

BBF

V 
پـس میـدان    سو باشد و چون ذره بار منفی دارد، الکتریکی باید برون eFپس 

باشد. الکتریکی درونسو می
صحیح است. 4گزینه  224.
 شوند. موازي بوده و اتصال کوتاه و حذف می 6و  3هاي  مقاومت

eqR I AR r
354 75 

/ /U LI J21 1 02 49 4 92 2 
 )116  صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

.225 صحیح است. 3گزینه 
جایی زمانی است که نوسانگر بیشترین سرعت را دارد  بیشترین جابه

زمانی رخ مـی   tو بیشترین سرعت متوسط با توجه به ثابت بودن 
جـایی را دارد. یعنـی در دو طـرف     دهد که نوسانگر بیشـترین جابـه  

 مرکز نوسان

( )2

/025/025/ /025/025//025/025/

( )1

AA

/ s05
( )

s5/ s05
( )

s5

T sT
2 2

 
/ /t s x cos cm1 1025 004 2 24 

/ /t s x cos cm2 2
33 025 004 2 24 

/

cmx| d | x x cm v t s2 1
4 24 2 8 20 5 

 )64 صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.226 صحیح است. 3گزینه 
بـه   Mذرة + قرار دارد، با توجـه بـه جهـت انتشـار     Aدر ابتدا در مکان  Mذرة 

Ttکند و بعد از مدت  سمت مرکز نوسان حرکت می 3
براي اولین بار به  4

 در مرکز نوسان قرار دارد.) Nذرة رسد، ( می Nذرة موقعیت 

AA
B

T
4

T
4

T
4 

/cm m20 40  با توجه به نمودار042
/

/ /
TvT T s , t s0 4 004 3 0 0310 4 

)90 ، صفحۀ16و  15، 14تمرین (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.227 صحیح است. 2گزینه 

g kg
m m

330 30 10
F mv v v s3

12 20
30 10

 

/ /
Nf t s x vt x mt t

150100 1 5 20 1 5 30 
 )90 ، صفحۀ17تمرین (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.228 صحیح است. 1گزینه 
چون طول موج در خأل داده شـده اسـت، پـس بسـامد را در خـأل بـه دسـت        

 آوریم: می

/
v vf Hz MHzf

8 63 10 1 10 0 5600 2 
این بسامد در آب نیز همین مقدار است و با تغییـر محـیط بسـامد    دقت کنید 
 شود و اطالعات سرعت موج در آب اطالعات اضافی است. عوض نمی

 )97صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.229 صحیح است. 4گزینه 

در الگوي رادرفورد با نزدیک شدن الکترون به هسته سرعت حرکـت الکتـرون   
شود و سایر مـوارد توسـط    موج تابشی زیاد می افزایش یافته و در نتیجه بسامد

 این الگو قابل توجیه نیست.
.230 صحیح است. 3گزینه 

max minmin
min max

max

R( )
,

R( )

1 1 1 1
25 25 900 36 11

1 1 1 11 11 25 11 36
90025 36

min
max

11
36  

 هاي پایان فصل) (فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین

 شیمی
.231 صحیح است. 4گزینه 

 )3 صفحۀ(شیمی دهم، 
.232 صحیح است. 2گزینه 

/گرم آهن هردو یک مول اتم هستند کـه   56گرم هیدروژن و  1
236 02 10 

 اتم دارند.
 ها: بررسی سایر گزینه

هایی مانند، فسفر و فلوئور و آلومینیم فقط یک ایزوتوپ دارند  ) نادرست ـ اتم 1
 شود. و جرم میانگین براي آنها گزارش نمی

 یابد. ژي بدن پیوسته افزایش می) نادرست ـ باال رفتن از تپه انر3
 رود. ) نادرست ـ طیف عنصرهاي نافلزي نیز براي شناسایی آنها به کار می4

صحیح است.2نه 
آوریم: دست می جریان را به

/I I I A mA/
R r I II I/
R r

1 2// 24 24/ A/ A/2 48
 ساعت واحد بار الکتریکی است:

q It mA.h t t h mint t ht tItIt 50 50hhmA.hmA.hmA.hmA.h 60 12524 24
)61صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

صحیح است.4نه 
و الکتریکی باید با هم برابر و خالف جهت هم باشند، پس:ي مغناطیسی

/
VqVB Eq E VB mEq E VBE 5 42 4 10 10 10 240//

5 4

آوریم: دست راست، جهت نیروي مغناطیسی را به دست میقاعدةجه به 
BBFB

V

eFeپـس میـدان    سو باشد و چون ذره بار منفی دارد،الکتریکی باید برون
باشد. یکی درونسو می

صحیح است.4نه 
شوند. موازي بوده و اتصال کوتاه و حذف می6و 3هاي  مت

eqR AR rI 354 7RI R 5
/ /U LI JLI1 1LILI2 02 49 4 9/ //2 2

)116   صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.3نه 

ی نم
صحیح است.2گزینه  227.

kg
m10

m
sv v3 20

30 10

/ / mt t s x vtx1501 1//t / 5 30// xx
،17تمرین(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است.1گزینه  228.
چون طول موج در خأل داده شـده اسـت، پـس بسـامد را در خـأل

آوریم: می

/
v MHzvf H

8 63 10 18
1 5//Hz600 2

این بسامد در آب نیز همین مقدار است و با تغییـر محـدقت کنید
شود و اطالعات سرعت موج در آب اطالعات اضافی استعوض نمی

(فیزیک دوازدهم ریاضی،
صحیح است.4گزینه  229.

در الگوي رادرفورد با نزدیک شدن الکترون به هسته سرعت حرکـت
شود و سایر مـوموج تابشی زیاد میافزایش یافته و در نتیجه بسامد

این الگو قابل توجیه نیست.
صحیح است.3گزینه  230.

max

min max

( )
,

R( )

((
max ,

R(

1 1( 1
25 25 900 36 11min
1 1R( 11 11 25 11 36max

,
90025 36
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.233 صحیح است. 1گزینه 
/ نوترون ایزوتوپ سنگین:  /

n np 1 2 1 2 5 6 
n نوترون ایزوتوپ سبک: 5 

,11  ها جرم ایزوتوپ10

/
( x) x x x x %11 100 1010 8 1080 1100 11 10 20100 

 x20درصد فراوانی ایزوتوپ سبک
 )15 صفحۀ(شیمی دهم ، 

.234 صحیح است. 3گزینه 
مورد (ب) نادرست است. دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشري 

 اي را ارائه کردند. خطی سایر عنصرها، ساختار الیه
.235 صحیح است. 1گزینه 
 لف، ب و ت نادرست هستند.موارد ا

 شود. الف) آمونیاك زودتر از مخلوط گازها خارج می
 آهنی. ورقۀب) در حضور 

هـا بـه فـراورده تبـدیل      دهنـده  واکـنش همـۀ  پذیر است و  ت) واکنش برگشت
 شوند. نمی

.236 صحیح است. 3گزینه 
 ثابت = دما 

PV P V P V1 1 2 2 1 1 P ( V2 1 V1
40
100

P) P
2
1

10
14 

.237 صحیح است. 4گزینه 
.238 است.صحیح  3گزینه 

باشد کـه در صـورت نبـود گازهـاي      می C14زمین کرة میانگین فعلی دماي 
 شد. می -C32رسید و اختالف آنها  می -C18اي، دما به  گلخانه
صحیح است.  1گزینه  239.

شونده  تر از میانگین بین ذرات حل شونده قوي حالل و حلجاذبۀ وقتی نیروي 
 و پیوند هیدروژنی است که ماده کامالً در آب محلول باشد. 

 با این توضیح فقط هگزان در آب نامحلول است. 
.240 صحیح است.  3گزینه 

KOH(s) K (aq) OH (aq)  
KOH K

K / KOH
KOH K

molmol g mgmg ? g g mol mol g

311 39 105 6 56 1 1 1  

mg3900 

/
(L)

V LV
3900 39001000 3 91000  

صحیح است. 2گزینه  241.
H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2  

H Og ? mL
2

44800 mol
mL

1
22400

molH O g gmol molH O
2

2

2 18 243 زاگ ةدنهد شنکاو1 زاگ ةدنهد شنکاو
  

صحیح است. 4گزینه  242.
رسانایی الکتریکی کربن نسبت به سیلیسیم بیشـتر اسـت و در انتهـاي گـروه     

بـه   شود، بنابراین با افزایش عدد اتمی میزان رسانایی میزان رسانایی بیشتر می
اتمی، خصلت فلزي  یابد. همچنین با افزایش عدد صورت یکنواخت افزایش نمی

شـود، امـا تعـداد     و در نتیجه تمایل براي از دسـت دادن الکتـرون بیشـتر مـی    
 باشد.  ترین الیه ثابت می هاي بیرونی الکترون

 )10و  6هاي  صفحه(شیمی یازدهم ، 

صحیح است. 1گزینه  243.
Na)ود در سدیم کربناتبا توجه به مقدار سدیم موج CO )2 ، مقدار سـدیم  3

 آوریم: دست می کربنات خالص را به

/
molNa CO gNa COmolNa?gNa CO gNa gNa molNa molNa CO

2 3 2 3
2 3

2 3

1 1061 14 6 23 2 1  صلاخ2
/ gNa CO2 310 6 

Naصولخ دصرد CO2 3
/

/

gNa CO %gNa CO
2 3

2 3

10 6 100 2542 4
)صلاخ(
)صلاخان( صلاخ

 
 )23و  22هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  244.
Cr پر است. نیم الیۀداراي دو زیر Cr24 واسطۀعنصر  :[Ar] d s5 1

24 3 4 
 آن پر است. شدةهاي اشغال  تمام زیرالیه Zn30 واسطۀعنصر 

Zn :[Ar] d s10 2
30 3 4 

 )20و 16و  12هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  245.

هاي کربن را معلوم کند،  ها پیشوندي که شمار اتم در چهار عضو نخست آلکان
گـازي شـکل    K323یـا   C50وجود ندارد و این چهار عضـو در دمـاي   

 هاي نادرست: هستند.     بررسی گزینه
ن دارنـد در دمـاي   اتم کرب 4هاي راست زنجیري که بیش از  ) در تمام آلکان1

 مایع و یا جامد هستند. C22معمولی 
حالت فیزیکی هگزان و اوکتان متفـاوت و   K373یا  C100) در دماي 2

 حالت فیزیکی نونان و دکان یکسان است.
 حالت فیزیکی متان گاز است. C100) در دماي 4

 )35 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
صحیح است. 3گزینه  246.
 هاي (ب)، (ج) و (د) نادرست است. عبارت

باشـد، بنـابراین شـدت جنـبش ذرات در      می K283؛ Aدماي آب در ظرف 
 هاي نادرست: است.     بررسی عبارت Bبیشتر از  Aظرف 

 است. Bبیشتر از  Aظرف ب) انرژي گرمایی ذرات 
رسـند و   را با هم مخلوط کنیم، به یک تعادل گرمایی می Bو  Aج) اگر ذرات 

 کند. دماي آنها تغییر می
 است. Bبیشتر از  Aد) جنبش نامنظم ذرات در ظرف 

 )55و  54هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  247.

 آوریم: دست می فلزها را به ویژةابتدا ظرفیت گرمایی 
/

/ J.g .C1 15 12  طال ویژةظرفیت گرمایی  012840

/
/ J.g .C1 12 7 0  آهن ویژةظرفیت گرمایی  4560

/
/ J.g .C1 14 62  نقره ویژةظرفیت گرمایی  023120

/ J.g .C1 19  آلومینیم ویژةظرفیت گرمایی  0910
کمتري داشته باشـد، افـزایش دمـاي آن در     ویژةهر فلزي که ظرفیت گرمایی 

 هاي برابر به ازاي گرماي برابر بیشتر است. جرم
 طال : تغییر دما <نقره  <آهن  <آلومینیم 

 )58و  57هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
  

ح
لف، ب و ت نادرست هستند.د ا

شود. آمونیاك زودتر از مخلوط گازها خارج می
 آهنی.  ورقۀدر حضور

دهنـده  واکـنش همـۀپذیر است و واکنش برگشت  هـا بـه فـراورده تبـدیل         
شوند.

صحیح است.3نه 
ثابت = دما 

PV P V P VP VP V1 1 2 2 1 1PV P V P VPV P V P VP VP VP V P ( V2 1P ( VP ( V V1VV40
100

P) PP
2PP
1PP

10
14

صحیح است.4نه 
است.صحیح 3نه 

باشد کـه در صـورت نبـود گازهـاي     میC14زمین کرة گین فعلی دماي 
شد.می-C32رسید و اختالف آنها می-C18اي، دما به نه
صحیح است. 1نه 

شونده  تر از میانگین بین ذرات حلشونده قوي حالل و حلجاذبۀ ی نیروي 
است که ماده کامالً در آب محلول باشد.  وند هیدروژنی

ن توضیح فقط هگزان در آب نامحلول است. 
صحیح است. 3نه 

KOH(s) K (aq) OH (aq)( ) OH( ) OHK (aq)K (( )

KOH K
K / KOH

KOH K

molmol gmg ? gK // g mol molKOH K

KOH K
KOH

gg l ll l??
11 39g

//// 56g mol molmolKOH K
mg3900

/
(L)

LV(
VV

3900 3900VV1000 3 9//1000

آن پر است. شدةهاي اشغال تمام زیرالیه Zn30  واسطۀعنصر 
Ar] d s10 2dd

12هاي (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است.3گزینه  245.

هاي کربن راها پیشوندي که شمار اتمدر چهار عضو نخست آلکان
گـ K323یـا   C50وجود ندارد و این چهار عضـو در دمـاي   

هاي نادرست: هستند.     بررسی گزینه
دارنـداتم کرب 4 هاي راست زنجیري که بیش از  ) در تمام آلکان1 ببن

مایع و یا جامد هستند.C22معمولی 
حالت فیزیکی هگزان و اوکتانK373یا C100) در دماي 2

حالت فیزیکی نونان و دکان یکسان است.
حالت فیزیکی متان گاز است.C100) در دماي4

(شیمی یازدهم،
صحیح است.3گزینه  246.
هاي (ب)، (ج) و (د) نادرست است.عبارت

باشـد، بنـابراین شـدت جنـبشمیAAK283؛ Aدماي آب در ظرف 
هاي نادرست:است.     بررسی عبارتBبیشتر از Aظرف 

است.Bبیشتر از Aظرف ب) انرژي گرمایی ذرات 
را با هم مخلوط کنیم، به یک تعادل گرماییBو Aج) اگر ذرات 

کند.دماي آنها تغییر می
است.Bبیشتر از Aد) جنبش نامنظم ذرات در ظرف 

هاي(شیمی یازدهم، صفحه
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صحیح است.  2گزینه  248.
N NaNR R mol.s mol.s

2 3
1 13 3 932 2 2  

N
n(N ) n(N ) n(N )R t s2

2 2 229 9
2 1 2 1

2
  

n(N ) mol2
9
4 

g63 9جرم گاز نیتروژن
4 28

نژورتین زاگ مرج

 
md V LV

63 631 
صحیح است.  1گزینه  249.

پوشاك را عمدة اند و بخش  امروزه الیاف ساختگی جایگزین الیاف طبیعی شده
 دهند.  الیاف ساختگی تشکیل می

صحیح است.  4گزینه  250.
شـوند؛ ولـی خـود پلیمرهـا      هاي سیرنشده سـاخته مـی   پلیمرها از هیدروکربن
 ها داشته و سیرشده هستند.  ساختاري شبیه آلکان

صحیح است.  1گزینه  251.
: بنزوییــک اســید، یــک کربوکســیلیک اســید آروماتیــک بــا فرمــول 1گزینــۀ 

C H COOH6 فرمـول  باشـد کـه افـزودن متـانول بـه آن، اسـتري بـا         می 5
C H O8 8  دهد:  می 2

H SO
C H COOH CH OH C H COOCH H O2 4

6 5 3 6 5 3 2  
اي  بـه ایـن ترکیـب، تبـدیل بـه حلقـه       H2مـول گـاز    3: با افـزودن  2گزینۀ 

 شود:  غیرآروماتیک با یک گروه عاملی کربوکسیل می
C H COOH H C H COOH6 5 2 6 113  

نگهدارنده) در کنـار مـواد غـذایی، سـرعت     مادة ماده (: استفاده از این 3گزینۀ 
 دهد.  غذایی را کاهش میمادة واکنش منجر به فساد 

C)پیوند دوگانـه   3: این ترکیب داراي 4گزینۀ  C)    دوگانـۀ  و یـک پیونـد
(C O) باشد.  می 

صحیح است. 1گزینه  252.
 است.تنها عبارت (الف) درست 

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. آن می pHب) افزودن آهک به خاك با خنثی کردن اسید سبب افزایش 

هـاي محلـول افـزایش یافتـه و      ج) هرچه غلظت اسید بیشتر باشد، میزان یون
 شود. رسانایی الکتریکی آن بیشتر می

 هایی با خاصیت اسیدي یا بازي هستند. د) اغلب داروها ترکیب
 )14 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  253.
کربوکسیلیک اسیدها، اسیدهایی ضعیف بوده و در محلول آنها افزون بر انـدك  

هاي اسید نیز با غلظت ثابـت در شـرایط معـین     هاي آب پوشیده، مولکول یون
 حضور دارند.

 )19 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 3گزینه  254.

زیـر دو یـون تشـکیل     معادلـۀ به ازاي تفکیک یونی هر مولکـول اسـید طبـق    
 شود. می

CH COOH(aq) CH COO (aq) H (aq)3 3CH CO3CH 
هـاي تشـکیل شـده     هاي یونش یافته اسید با نصف یون بنابراین تعداد مولکول

 برابر است.

/
23 0 046500

شنوی ۀجرد هتفای شنوی ياه لوکلوم دادعت
 هدش لح ياه لوکلوم لک دادعت

/4 6%/100 0046  درصد یونش =یونش  درجۀ 100
 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  255.
ــون ــاتیون غلظــت آنی ــا و ک ــوي  ه ــید ق ــول اس ــا در محل ــر  ه  HCl(aq)ت

 (محلول الف) بیشتر بوده و به همین دلیل رسانایی الکتریکی آن بیشتر است.
 )17 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  256.
 ست ـ زیرا تمایل زیادي به دادن الکترون دارد.) در1
 ) درست2
مذاب تهیـه   MgCl2) درست ـ مانند فلز منیزیم که در صنعت از برقکافت  3

 مذاب. NaClاز  Naکنند یا تهیه  می

/ ) نادرست ـ مطابق واکنش باال: 4 /

/

NaCl(l) Na (l) Cl (g)
mole x L

LClmole

2

2

2 2
0 4 4 48

22 42
 

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 4گزینه  257.

صـورت   هاي صورت سؤال نادرست هستند. شکل درست آنها بـه  تمامی عبارت
 زیر است:
بندي فلزها در سري الکتروشیمیایی به ترتیب تمایل آنها براي گرفتن  الف) رتبه

e .است 
ــوري از    ــروي الکتروموتــ ــالوانی نیــ ــلول گــ ــک ســ ــۀب) در یــ  رابطــ

 آید. دست می ) بهE0سلولE0کاتدE0(آند
بـه چشـم بخـورد، یـک      eهـاي آن   ج) هر واکنشی که در سـمت فـراورده  

 واکنش اکسایش است. نیم
گیري پتانسیل الکترودي هر نیم سلول دمـا   د) در شرایط استاندارد براي اندازه

C25 .است 
 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  258.
 ها: بررسی سایر گزینه

) درسـت  -3(NH3در  N+) و 2( NOدر  N) با توجه بـه عـدد اکسـایش    1
 باشد. می
 الکترون گرفته است. Cl2) درست ـ زیرا 2
+ 2، به N2) درست ـ در این واکنش، عدد اکسایش اتم نیتروژن، از صفر در  3

 رسد. می NOدر 
 )63 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.259 صحیح است. 1گزینه 
در سري الکتروشیمیایی واکنش کلی سـلول گـالوانی    با توجه به موقعیت روي

 روي ـ هیدروژن:
Zn(s) H (aq) Zn (aq) H (g)2

22 
/ Zn /

/ A
Zn A

g x N
g N e

1 3 004 004
65 2

 

/ /

/

Zn ~ H
g y L mL
g L

2
1 3 0448 448
65 22 4

 

 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 1گزینه  260.

 مول است. mبرابر  Aاولیۀ کنیم مقدار  فرض می

/A(g) B(g) C(g) K mol.L
: mmol
: (m x)mol x mol x mol

12 2 0135
0 0

2 2

B(g)
عورش ۀظحل
 لداعت ۀظحل

/
A x mol% x mA mmol

2100 60 0 هدزاب3 ةدش فرصم رادقم
 هیلوا رادقم

ی ی
صحیح است. 4نه 

  شـوند؛ ولـی خـود پلیمرهـا     هاي سیرنشده سـاخته مـیرها از هیدروکربن
ها داشته و سیرشده هستند. تاري شبیه آلکان

صحیح است. 1نه 
: بنزوییــک اســید، یــک کربوکســیلیک اســید آروماتیــک بــا فرمــول 1ــۀ 

C H COO6 5HHفرمـول  باشـد کـه افـزودن متـانول بـه آن، اسـتري بـا        می        
C H8 8HHدهد:  می

C H COOH CH OH C H COOCH H OCH OH C H COOCHCH OH C H COOCH6 5HH 3 5 3 2COOCH HCOOCH HCOOCHCOOCH
H SO

C H5
H SO

C HC H2 4SO
6HH

            اي  بـه ایـن ترکیـب، تبـدیل بـه حلقـه      H2مـول گـاز   3: با افـزودن  2ۀ 
شود: روماتیک با یک گروه عاملی کربوکسیل می

C H COOH H C H COOHH6 5HH 2 6 11C HC H3
نگهدارنده) در کنـار مـواد غـذایی، سـرعت     مادةماده (: استفاده از این3ۀ 

دهد.  غذایی را کاهش میمادةش منجر به فساد 
C)پیوند دوگانـه   3: این ترکیب داراي 4ۀ  C)   دوگانـۀ  و یـک پیونـد  

(Cباشد.  می
صحیح است.1نه 

است.عبارت (الف) درست 
ها:ی سایر گزینه

شود.آن میpHفزودن آهک به خاك با خنثی کردن اسید سبب افزایش 
هـاي محلـول افـزایش یافتـه و     هرچه غلظت اسید بیشتر باشد، میزان یون

شود. یی الکتریکی آن بیشتر می
هایی با خاصیت اسیدي یا بازي هستند.لب داروها ترکیب

)14صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
است3نه ح صح

(شیمی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  257.

هاي صورت سؤال نادرست هستند. شکل درست آنهاتمامی عبارت
است: زیر
بندي فلزها در سري الکتروشیمیایی به ترتیب تمایل آنهاالف) رتبه

e .است
ــوري ــروي الکتروموتــ ــالوانی نیــ ــلول گــ ــک ســ ب) در یــ

آید. دست می ) بهE0سلولE0کاتدE0(آند
بـه چشـم بخe  هـاي آن   ج) هر واکنشی که در سـمت فـراورده  

واکنش اکسایش است. نیم
گیري پتانسیل الکترودي هر نیمد) در شرایط استاندارد براي اندازه

C25 .است
(شیمی دوازدهم،

صحیح است.4گزینه  258.
ها:بررسی سایر گزینه

3(NH3در N+) و 2(NOدر     N) با توجه بـه عـدد اکسـایش    1
باشد. می
الکترون گرفته است.Cl2) درست ـ زیرا 2
) درست ـ در این واکنش، عدد اکسایش اتم نیتروژن، از صفر در3

رسد. میNOدر 
(شیمی دوازدهم،

صحیح است.1گزینه  259.
در سري الکتروشیمیایی واکنش کلی سـلوبا توجه به موقعیت روي

روي ـ هیدروژن:
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/
/

[m ( m)]mol[A] mmol.LL
12 0 3 0 22 

/
/

[ ( m)]mol[B] mmol.LL
12 0 3 0 32 

/
/

( m)mol[C] mmol.LL
10 3 0152 

/
[B] [C]K mol.L

[A]

2
1

2 0135 

/ /
/

/

( mmol.L ) ( mmol.L ) m
( mmol.L )

1 2 1

1 2
0 3 015 04

02
 

/ / / /
/

/ / / /

[A] m mol.L [B] [A]
[B] m mol.L

1

1
0 2 0 2 0 4 008 004
0 3 0 3 0 4 012

 

صحیح است. 1گزینه  261.
 بررسی موارد:

الکتریسیته ذرات بارداري به نام الکترون ها براي  دان الف) نادرست است. فیزیک
 پیشنهاد دادند.

ب) درست است. پرتوي کاتدي بار دارد و در میـدان مغناطیسـی و الکتریکـی    
 شود. منحرف می

پ) نادرست است. از نظر جنس هر دو الکترون هستند ولی انرژي پرتوهاي بتا 
 بیشتر است.

 ف کرد نه موزلی!ت) نادرست است. سرانجام رادرفورد پروتون را کش
صحیح است. 2گزینه  262.

(a) Se :[ Ar] s p2 4
34 18 4 4 

 برابر صفر است. lmو  smمجموع عدد کوانتومی  d103و  s24در 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12 4 4 4 2 0 4 1 1 2 282

n l lm sm
 

(b) Cr[ Ar] s d1 5
24 18 4 3 

n l lm
sm

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 4 5 3 1 0 5 2 0 6 322

(c) Cu[ Ar] s d1 10
29 18 4 3 

/( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 4 10 3 1 0 10 2 0 54 52
n l lm sm

 
(d) P[ Ne] s p2 3

15 10 3 3 

/( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )12 3 3 3 2 0 3 1 0 3 19 52
n l lm

sm
 

صحیح است.  2گزینه  263.
چون فشار افزایش یافته، پس حجم ظرف کم شده اسـت. بنـابراین تعـادل در    

هـاي مـولی در    جا شده است. با کاهش حجم ظرف غلظت جهت برگشت جابه
هـاي رفـت و    تعادل جدید بیشتر از اولیه خواهد بود، در نتیجه سرعت واکنش

 شود.  برگشت نیز بیشتر می
صحیح است. 2گزینه  264.

 ت صور شده به واکنش انجام
Zn(s) Cu (aq) Zn (aq) Cu(s)2 ــد و  مــــی 2 ــۀباشــ  الیــ

شده همان مس جامد تولیدشده است: تشکیل
/

/

gCu(s)Cu(s)Cu(s) gCu(s)3 2 40 يرظن رادقم8 یلمع رادقم
هدزاب

 

است، بنابراین سـرعت متوسـط    Cu2دلیل حضور یون  رنگ آبی محلول به
 :Cu2کاهش رنگ آبی محلول، یعنی سرعت متوسط مصرف 

molCu molCugCu gCu molCu

21 14 64   molCu2?(مصرفی)1

/ molCu2 26 25 10 
/ mol[Cu ] / mol.L/ L

2
2 1 16 25 10 3 125 100  مصرفی 2

Cu
/ mol.LR / mol.L .min( )min

2
1 1

3 1 13 125 10 2 6 102 60  
 )84صفحۀ (شیمی یازدهم، 

.265 صحیح است. 3گزینه 
tبا توجه به نمودار، در زمان  s5 مقدار دو ماده ،a  وb   شـود،   یکسـان مـی

 توان گفت: بنابراین می
a b

t mol
t s x x x x

x t s a b mol

2 3
0 5 0
5 5 2 3 5 2 3

1 5 3

  

b( )
( )molR mol.ss

1
0 5

3 0 3
5 5  

tواکنش در زمان  s10      به پایان رسیده است. از طـرف دیگـر چـون مقـدار
 توان گفت: برابر است، بنابراین می aبا مقدار اولیه  bنهایی ماده 

b( )
( )molR mol.s( )s

1
5 10

5 3 2
10 5 5  

a bR R mol.s 12 2 2 4
3 3 5 15  

b( )

a( )

mol.sR
R mol.s

1
0 5

15 10

3
5 9
4 4

15
  

 )87و  86هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

یح
ی موارد:

الکتریسیته ذرات بارداري به نام الکترون ها براي دان  نادرست است. فیزیک
نهاد دادند.

درست است. پرتوي کاتدي بار دارد و در میـدان مغناطیسـی و الکتریکـی    
شود. رف می

انرژي پرتوهاي بتا  هستند ولی هر دو الکترون جنس نظر ادرست است. از
ر است.

ششف کرد نه موزلی!ادرست است. سرانجام رادرفورد پروتون را کش
صحیح است.2نه 

(a) Se :[ Ar] s p2 4
34 18Se :[e :[ s ps p

s24 وd103 مجموع عدد کوانتومیsm وlm .برابر صفر است
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 28) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2

n l lm sm

(b) Cr[ Ar] s d1 5d24 18Cr[Cr[ ss

n l lm
sm

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 32) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2

(c) Cu[ Ar] s d1 10d29 18Cu[Cu[ ss

/( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 54 5/) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( 2
n l lm sm

(d) P[ Ne] s p2 3
15 1P[P[ ss

/( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 19 5/) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2

توان گفت:بنابراین می
a b

l
x

t s a b mol

2 3a
5 0mol
5 2 3 5 2 3x x x

5 3t s a bs a bt s a bt s a b
( )mol mol.s( ) 13

5 5s
tواکنش در زمان  s1به پایان رسیده است. از طـرف دیگـر چ

توان گفت:برابر است، بنابراین میaبا مقدار اولیه bنهایی ماده 
( )mol mol.s( )s
( ) 12

5)s

b mol.sb
12 2 4RbR 3 5 15b

mol.s

mol.s

1

1

3
5 9
4 4mols 1

15
هاي(شیمی یازدهم، صفحه
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