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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 ؟نگرفته استمناسبی قرار  واژةهاي جدول زیر،  ند خانه از خانهدر چ

 متضاد خانواده هم مترادف واژه
 وفاداري  غدیر مکر غدر
 توسنی متبوع چاکري تَبع
 اهمال اعزام آهنگ  عزم

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-2 اند؟ ها درست معنی شده در کدام گزینه همه واژه

 )استشاره: اشاره کردن( )نیجبهه: پیشا( )معوج: کج() 1
   )وخامت: بدفرجامی( )جیر: چرم دباغی نشده( )ماسیدن: به ثمر رسیدن() 2
 )معمر: سالخورده( )صحیفه: کتاب( )کتابت: خوشنویسی() 3
 )افسرده: منجمد( )اکناف: کناره ( )گرده: قرص نان() 4

-3 است؟ فاوتمتها  در کدام گزینه از لحاظ معنایی با دیگر گزینه» طاق«واژة 
ــک ) 1 ــن مالیـ ــم در گلشـ ــد روحـ ــل فکنـ غلغـ
ــدهم ) 2 ــالت ب ــه وص ــان ب ــد ج ــت نکش ــر فراق گ
ــان مــن اســت  )3 ــروي جان ــوانش خــم اب طــاق ای
ــۀ ) 4 ــبخش خیمـ ــر مطـ ــراي دودگیـ اطلـــس بـ

 

ــون ز    ــاق آبگ ــر ط ــی ب ــنگ آه ــه س ــه ک ــر گ ده
ــد     ــاق آی ــر ط ــت و اگ ــر جف ــردي اگ ــرو ب ــو گ   ت

مــن آمــد زیــن قبــل ایــوان دل    جــان  قبلــۀ
ــد      ــیما زنن ــه س ــاق آین ــت ط ــن هف ــر ای ــر س   ب

 

-4 آمده است؟نادرست از بین کلمات زیر امالي چند واژه 
 )نشعه و خمار( )جصیم و خوش اندام( )قسیم و صاحب جمال( )لجالل و صاحب بزرگی(زوا )غرامت و تاوان( (صور و جشن)

  )مباهات و سرافرازي( )رقیب ) (بالمعارظ و بیغرس و نشاندن( همتا) (طاق و بی 
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1

-5 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
 ) پادشاه را هیچ خطر چون وزیر نیست که قول او را بر فعل رجحان بود.1
 شت مؤلف مسطور است.) در یک مثنوي به نام نان و حلوا سرگذ2
 گرم و جمله به خانه برم.کرا ستور بسیار و دوري چند حاضر آرم مزر که ت افت با خود گفت به صواب آن نزدیک) مردي گنجی ی3
برد. ) همین که آواز سگ یا خروس به گوش ایشان رسید فارغ گشتند ولی در راه که آواز قلقله نبود از خوف خوابشان نمی4

-6 ر زیر به ترتیب در کدام گزینه درست است؟نام صاحبان آثا
 »هاي دوشنبه، سانتاماریا، تمهیدات قصه«
 فونس دوده، سلمان هراتی، سهروردي) آل2 القضات همدانی ي شجاعی، عینکوب، سیدمهد ) زرین1
 القضات همدانی فونس دوده، سیدمهدي شجاعی، عین) آل4 ي شجاعی، سهروردي) پابلو نرودا، سیدمهد3

-7 به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟» اغراق، تناقض، ایهام، تشخیص، مجاز«ي ها آرایه
صبا از عشق من رمـزي بگـو بـا آن شـه خوبـان     الف) 

ــودیم ب)  ــر بــ ــب و روز در تفکــ ــري شــ عمــ
ســال هســت روزي آن دم کــه بــا تــو باشــم یــکج) 
ــراه   د)  ــت گم ــوي زلف ــه ب ــتم ک ــرد   گف ــالمم ک ع
ــالم از  ه) ــۀ عــ ــال نالــ ــادا خــ ــاق مبــ  یعشــ

 

کــه صــد جمشــید و کیخســرو غــالم کمتــرین دارد  
ــته درآمــــدیم و حیــــران رفتــــیم    سرگشــ

تـو باشـم یـک لحظـه هسـت سـالی       وان دم که بـی 
ــد     ــر آیـ ــم اوت رهبـ ــدانی هـ ــر بـ ــا اگـ گفتـ

ــرح    ــگ و ف ــوش آهن ــه خ ــوایی دارد  ک ــش ه بخ
 

 ) ج، د، الف، هـ، ب4 ) هـ، د، الف، ج، ب3 ) ج، د، هـ، الف، ب2 ) ب، د، ج، الف، هـ1
-8 ؟نشده استمقابل کدام بیت به درستی ذکر آرایۀ 

ــو اي کشــتی توفیــق کجاســت؟  1 ــم ت ) لنگــر حل
ــی   2 ــق م ــانین عش ــد مج ــه قی ــرد ک ــود ) خ فرم
ــا انــیس و هــم 3 ــاش ت ــار ب نشــین مــن ) خیــال ی
ــر    ) 4 ــاغ نظ ــه در ب ــاد ک ــنش ب ــداي ده ــان ف ج

 

ایـم (تشـبیه)   که در اینِ بحر کرم غرق گنـاه آمـده  
)سن تعلیـل حدیوانه ( به بوي سنبل زلف تو گشت

شود بر من گل و ریحان اگر در نار بنشینم (تلمیح)
(جناس) تر از این غنچه نبست آراي جهان خوش چمن

 

 )افسرده: منجمد( )اکناف: کناره ( )گرده: قرص نان() 4
تت است؟ فاوتمتها در کدام گزینه از لحاظ معنایی با دیگر گزینه» طاق«واژة 

ــک )1 ــن مالیـ ــم در گلشـ ــد روحـ ــل فکنـ غلغـ
ــدهم )2 ــالت ب ــه وص ــان ب ــد ج ــت نکش ــر فراق گ
ــان مــن اســت )3 ــروي جان ــوانش خــم اب طــاق ای
ــۀ ) 4 ــبخش خیمـ ــر مطـ ــراي دودگیـ اطلـــس بـ

ــون ز    ــاق آبگ ــر ط ــی ب ــنگ آه ــه س ــه ک ــر گ    ده
ــد     ــاق آی ــر ط ــت و اگ ــر جف ــردي اگ ــرو ب ــو گ   ت

مــن آمــد زیــن قبــل ایــوان دل    جــانقبلــۀ
ــد      ــیما زنن ــه س ــاق آین ــت ط ــن هف ــر ای ــر س  ب

بین کلمات زیر امالي چند واژه  آمده است؟نادرست ز
)نشعه و خمار( )جصیم و خوش اندام( )قسیم و صاحب جمال( )لجالل و صاحب بزرگی(زوا )غرامت و تاوان( صور و جشن)

  )مباهات و سرافرازي( )رقیب ) (بالمعارظ و بیغرس و نشاندن( همتا) (طاق و بی
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
) پادشاه را هیچ خطر چون وزیر نیست که قول او را بر فعل رجحان بود.1
شت مؤلف مسطور است.) در یک مثنوي به نام نان و حلوا سرگذ2
گرم و جمله به خانهکراستور بسیار ودوري چند حاضر آرم مزر که ت ییافت با خود گفت به صواب آن نزدیک) مردي گنجی ی3
) همین که آواز سگ یا خروس به گوش ایشان رسید فارغ گشتند ولی در راه که آواز قلقله نبود از خوف خوابشان نمی4

ر زیر به ترتیب در کدام گزینه درست است؟ام صاحبان آثا
 »هاي دوشنبه، سانتاماریا، تمهیداتقصه«
للفونس دوده، سلمان هراتی، سهروردي) آل2 القضات همدانی ي شجاعی، عینکوب، سیدمهد ) زرین1
القضات همدانللفونس دوده، سیدمهدي شجاعی، عین) آل4 ي شجاعی، سهروردي) پابلو نرودا، سیدمهد3
ا ااآ ا ا اق ا اا آ گ ا
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 هاي بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ آرایه

ــار  « ــا بِشـــد از جویبـ ــو تـ مـــندیـــدة قـــد تـ
 

ــی  ــز آب روان نمـ ــرو جـ ــاي سـ ــه جـ ــنم بـ »بیـ
 

 عاره، تشبیه، تناسب) است2  ) تشبیه، تناسب، ایهام1
 ) تشخیص، استعاره، تشبیه4 ) حسن تعلیل، تشبیه، تناسب3

-10 کار رفته است؟ در کدام گزینه آرایۀ ایهام به
ــري    1 ــد نظ ــت افت ــر من ــذرم ار ب ــمان بگ ) ز آس
ــاقی اســت 2 ــودیم و محبــت ب ) مــا همــانیم کــه ب
ِل مـن       3 به وفاي تـو کـه گـر خشـت زننـد از گـ (
فرامــوش ) آن عهــد کــه گفتــی نکــنم مهــر    4

 

ــا  ــه ذره تــ ــد بــ ــر نبینــ ــد  مهــ ــا نرســ ثرّیــ
ــد    ــر آکندن ــه مه ــه ب ــد دل ک ــحبت نکن ــرك ص ت
همچنـــان در دلِ مـــن مهـــر و وفـــاي تـــو بـــود
ــتم    ــان درسـ ــرِ پیمـ ــر سـ ــن بـ ــتی و مـ بشکسـ

 

تشکیل شده است؟» نهاد + مسند + فعل«هسته در کدام  گزینه از جملۀ  11-
ــاه دارم  ) 1 ــرام اســت بســی گن ــر ح ــر نظ ــن اگ  م
 مسـتم  دارم کـه  شوق این از ساقی اي خود ) من2
  نـوروزم  بـاد  اي بیـا  برگـی  بـی  و اسـت  زمستان) 3
  جهـان  در ندیـدم  دیگـر  روان سـرو  بر خورشید) 4

 
 

ــوانم نمـــی کـــنم چـــه ــاه نظـــر کـــه تـ  دارم نگـ
دســـتم از ببـــري دیگـــر جرعـــه یـــک بـــه تـــو
ــ ــت انبیاب ــاریکی و اس ــا ت ــرص اي بی ــابم ق مهت

ــفت ــد وص ــان در نگنج ــت بی ــد نام ــم در نیای قل     
 

 

-12 ؟نرفته استکار  ساز به در کدام  گزینه پیوند وابسته
ــر) 1 ــن مبـ ــز ظـ ــرم کـ ــوداي سـ ــقت سـ  عشـ
قیامــــــت  یــــــا آن قامتســــــت نــــــدانم) 2
ــه  ) 3 ــتن بـ ــوان گفـ ــاه تـ ــی مـ ــانی ولـ ــه مـ  مـ
ــز) 4 ــت بجــ ــواهم پیشــ ــر نخــ ــادن  ســ نهــ

 
 

  هســــت اســــتخوان زمیــــنم بــــر تــــا رود 
ــه ــی کـ ــد مـ ــین گویـ ــرو چنـ ــت   روان سـ هسـ

ــدارم ــین نپنــ ــیرین چنــ ــان شــ هســــت   دهــ
ــر ــالین اگـــ ــد بـــ ــتان نباشـــ ــت آســـ هســـ     

 

 

کار رفته است؟ ش تبعی بدل بهدر کدام گزینه نق 13-
 مـــن نـــه را خویشـــتن مـــن بـــه بینـــی تـــو) 1
دیـدي   لیلـی  همـه  بخفتـی  چـو  مجنـون  چشم) 2
 در ازل خاك وجـود هـر کسـی چـون بیختنـد     ) 3
ــو) 4 ــه را ت ــد درد ک ــ درد ز نباش ــه ام ــاوت چ  تف

 
 

مـــن نـــه را ســـخن ایـــن مـــن بـــه گـــویی تـــو
شـــد مـــی میســـر خـــواب اگـــرش بـــود مـــدعی
ــۀ ــی  حص ــا ب ــد    م ــم آمیختن ــا درد و غ ــان ب کس

ــو ــال ت ــنه ح ــدانی تش ــه ن ــر ک ــاره ب ــویی کن ج     
 

 

-14 ؟نرفته استکار  وابسته بهوابستۀ در کدام گزینه 
 ســیار نقــشب ســاده بلنــد ســقف ایــن چیســت) 1
ــان ) 2 ــدن عنـ ــت پیچیـ ــوه نتوانسـ ــیل را کـ  سـ
ــد) 3 ــت زاه ــال از ظاهرپرس ــا ح ــاه م ــت آگ  نیس
ــو پنــداري ســر کــوي فناســت  کعبــۀ) 4  عشــق ت

 

ــن ــا زی ــیچ معم ــا ه ــان در دان ــاه جه ــت آگ نیس
ســـالکان را کعبـــه و بتخانـــه ســـنگ راه نیســـت

تنیسـ  اکـراه  هـیچ  جـاي  گویـد  چه هر ما حق در
ــی ــوان  م ــتن راه   ت ــی در بازگش ــتن ول ــترف نیس

 

کار رفته است؟ لفظی بهقرینۀ در کدام گزینه حذف فعل به  15-
 ســرو در بــاغ نشــانند و تــو را بــر ســر و چشــم) 1
ــاربانا) 2 ــر سـ ــت از خبـ ــاور دوسـ ــه بیـ ــرا کـ  مـ
پیـروزي  بـاغ  از صـبح  به نوروزي باد آمد خوش) 3
ــر) 4 ــه اگ ــم ک ــل منــت چــو ه ــري می  باشــد برت

 
 

بنشـــانم روان ســـرو اي دهـــی اجـــازت گـــر
 خبـــر از دشـــمنی و اندیشـــه بـــدگویان نیســـت  
ــتان دارد    ــوي بوس ــه ب ــد ن ــتان مان ــوي دوس ــه ب ب

دامــان  بــر گــاه  و بنشــانند دســت  بــه گهــت    
 

 

-16 ؟آمده است »تممم ـ الیه مضاف«به  ترتیب نقش دستوري ضمیر پیوسته  در کدام  گزینه 
 از ســرســر کجــا بــرون کــنم  هوایــت ار بــنهم) 1
ــرهم) 2 ــنهم م ــر ب ــم و دل ب ــزن زخم ــن از م  طع
ــاش) 3 ــامتش در کــه ک ــر بــار قی  بدیــدمی دگ
 اي رسـت چـو روي دلسـتانت    چمن شـکوفه نه ) 4

 

ــان   ــرود جـ ــرون رود از دلوفایـــت ار بـ ــا بـ کجـ
تاسـ  سـنان  زخـم  از تـر  سـخت  زبـان  زخـم  کاین

ــه ــاه کانچـ ــود او گنـ ــن بـ ــم مـ ــرامتش بکشـ غـ
 
 

ــه ــبا ن ــنوبري ص ــو یافــت ص ــت چ بلنــدت قام

رم ی ب م ر ر ر ن
 مسـتم دارمکـه شوقاینازساقیايخود) من2
  نـوروزمبـاد ايبیـا  برگـی بـی واسـت زمستان) 3
  جهـان درندیـدم دیگـر روانسـرو برخورشید) 4

میمچ رمرو
دســـتمازببـــريدیگـــرجرعـــهیـــکبـــهتـــو
ــ ــتــانبیاب ــاریکیواس ــات ــرصايبی ــابمق مهت

ــفت ــدوص ــاندرنگنج ــتبی ــدنام ــمدرنیای قل    
 ؟نرفته استکار  ساز به در کدام  گزینه پیوند وابسته

ــر)1 ــنمبـ ــزظـ ــرمکـ ــودايسـ ــقتسـ  عشـ
قیامــــــت یــــــاآنقامتســــــتنــــــدانم)2
ــه  ) 3 ــتن بـ ــوان گفـ ــاه تـ ــی مـ ــانی ولـ ــه مـ    مـ
ــز) 4 ــتبجــ ــواهمپیشــ ــرنخــ ــادن ســ نهــ

هســــتاســــتخوانزمیــــنمبــــرتــــارود
ــه ــیکـ ــدمـ ــینگویـ ــروچنـ ــت روانسـ هسـ

ــدارم ــیننپنــ ــیرینچنــ ــانشــ ــت دهــ هســ
ــر ــالیناگـــ ــدبـــ ــتاننباشـــ ــتآســـ هســـ    

کار رفته است؟ققش تبعی بدل بهدر کدام گزینه نق
مـــننـــهراخویشـــتنمـــنبـــهبینـــیتـــو) 1
دیـدي  لیلـی همـه بخفتـی چـو مجنـون چشم) 2
در ازل خاك وجـود هـر کسـی چـون بیختنـد     ) 3
وـو) 4 ــهـهراراتـ ـــدددردردکـک ــدردردزنبااشـش ــهــاام ـااوتوتچـچ  تتفـف

مـــننـــهراســـخنایـــنمـــنبـــهگـــوییتـــو
شـــدمـــیمیســـرخـــواباگـــرشبـــودمـــدعی
ــۀ ــیحص ــا ب ــد   م ــم آمیختن ــا درد و غ ــان ب  کس

ــوـو ــالتت ــنهحح ــدانیتش ــهن ــرک ــاـارهب ــوییکنـن ج    
 ؟نرفته استکار  وابسته بهوابستۀ در کدام گزینه 

ببســیار نقــشبســادهبلنــدســقفایــنچیســت) 1
ــان )2 ــدن عنـ ــت پیچیـ ــوه نتوانسـ ــیل راکـ  سـ
ــد) 3 ــتزاه ــالازظاهرپرس ــاح ــاهم ــتآگ  نیس
ۀ)4 تک فنا ي ک ي دا پن ت ق عش

ــن ــازی ــیچمعم ــاه ــاندردان ــاهجه ــتآگ نیس
ســـالکان را کعبـــه و بتخانـــه ســـنگ راه نیســـت

ــ تنیسـ اکـراه هـیچ جـاي گویـد چههرماحقدر
ا ات ت ازگش ل ت تف ن

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 ؟نکرده استکدام گزینه به لزوم پیروي از رهبر و مرشد اشاره 

) آیـــین طریـــق از نفـــس پیـــر مغـــان یافـــت 1
ــار  2 ــر کـ ــد آخـ ــزل برسـ ــه منـ ــالک راه بـ ) سـ
ــرا 3 ــردة ) در سـ ــد پـ ــدا را طلبیـ ــه خـ دل خانـ
ــی 4 ــه ب ــن مرحل ــ ) قطــع ای ــنهمره ی خضــر مک

 

اش نـــام نهادنـــد آن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی
ــراه    ــرش همـ ــت اگـ ــر طریقـ ــت پیـ ــتهمـ اسـ

هــر خــدا را طلبیــد  ایــن چنــین خانــه خــدا ب   
ظلمـــات اســـت بتــــرس از خطـــر گمراهــــی   

 

-18 مفهوم کدام بیت به بیت زیر نزدیک است؟
ــا     « ــد فن ــود ش ــز خ ــت ک ــس یاف ــلت آن ک وص

 

ــه     ــود مردان ــد ز خ ــانی ش ــه ف ــر ک ــت ه »اي اس
 

ــ1 ــرون آمـــدن) عشـــق چیسـ ت از خـــویش بیـ
ــود  2 ــون آتـــش بـ ــه چـ ــد کـ ــق آن باشـ ) عاشـ
ــدو) 3 ــه بــــ ــکیبایی از او، نــــ ــه شــــ ره نــــ
) بیــرون ز تــو نیســت هــر چــه در عــالم هســت 4

 

ــدن   ــون آمــــ ــاي پرخــــ ــرق در دریــــ غــــ
ــود  ــرکش بــــ ــوزنده و ســــ ــرم رو ســــ گــــ
ــودایی از او  ــق ســــ ــزاران خلــــ ــد هــــ صــــ
ــویی     ــه ت ــواهی ک ــه خ ــر آنچ ــب ه ــود بطل در خ

 

-19 ؟داردبا کدام گزینه قرابت معنایی » د به دهن/ اول اندیشه کند مرد که عاقل باشدنیایسخن گفته دگر باز «بیت 
1ســــخن گــــوهر شــــد و گوینــــده غــــواص (
ــه2 ــان  ) نکتــ ــه از زبــ ــان جســــت ناگــ اي کــ
) ســــخن کــــم گفــــتن و اندیشــــه کــــردن3
) جـــایی کـــه ســـخن نـــه در حســـاب اســـت 4

 

بـــه ســـختی در کـــف آیـــد گـــوهر خـــاص     
ــت ا  ــه آن جسـ ــري دان کـ ــو تیـ ــانهمچـ ز کمـ

ــردن  ــه کـــ ــویی پیشـــ ــیار گـــ ــه از بســـ بـــ
ــت    ــواب اســ ــی صــ ــه خامشــ ــاموش کــ خــ

 

-20 مفهوم کدام گزینه از بقیه دورتر است؟
ــت 1 ــاوراي جاللــــــش نیافــــ ــر مــــ ) بشــــ
) جهـــــــان متفـــــــق بـــــــر الهیـــــــتش2
ــرم راز گشـــــت   3 ــالکی محـــ ــر ســـ ) و گـــ
) تــــوان در بالغــــت بــــه ســــحبان رســــید 4

 

بصــــــر منتهــــــاي جمــــــالش نیافــــــت   
ــاهیتش  ــه مـــــــ ــده در کُنـــــــ فرومانـــــــ

ــت ببن ــر وي در بازگشـــــــ ــد بـــــــ دنـــــــ
نـــه در کُنـــه بـــی چـــون ســـبحان رســـید     

 

-21 شود؟ مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه دیده می
عشـق زیسـتن را جـز نیسـتی چـه نـام اسـت؟        بی«

 

»یعنــی اگــر نباشــی کــار دلــم تمــام اســت       
 

) نه آنم کـز جفـاي عشـق آسـان دسـت بـردارم      1
ــت 2 ــاري اســـ ــق خاکســـ ــیت عشـــ ) خاصـــ
عشـق چشـمۀ  م از من هماندم کـه وضـو سـاخت   ) 3
ــدة ) 4 عــالم نیســتهمــۀ عشــق کســی در  بــیزن

 

ــی    ــت م ــان قیام ــه دام ــان را   ب ــاك گریب ــرم چ ب
ــار مـــــن نیســـــت  ــو اعتبـــ زان پـــــیش تـــ
چــار تکبیــر زدم یکســره بــر هــر چــه کــه هســت 

 
 

ــه بـــی عشـــق بمانـــد نَفَســـی آدم نیســـت  وانکـ
 

-22 ؟ردنداهاي قومی و ملی در کدام گزینه وجود  باورها، افکار، عقاید و اندیشه
) ســــیاوش بــــدو گفــــت انــــدوه مــــدار    1
ــتن 2 ــر خویشــــ ــافور بــــ ــده کــــ ) پراکنــــ
ســــر پــــر ز شــــرم و بهــــایی مراســــت    ) 3
چنــــان آمــــد اســــب و قبــــاي ســــوار    ) 4

 

ــار  ــردش روزگـــ ــود گـــ ــان بـــ ــزین ســـ کـــ
چنــــان چــــون بــــود رســــم و ســــاز کفــــن 

ــی  ــر بـــ ــت   اگـــ ــایی مراســـ ــاهم رهـــ گنـــ
 
 

ــار  کــــه گفتــــی ســــمن داشــــت انــــدر کنــ
 

تناسب معنایی دارند؟» همت اگر سلسله جنبان شود/ مور تواند که سلیمان شود«یت .......... با بیت ب به استثنايهاي زیر  همه گزینه 23-
ــیالب    ) 1 ــت س ــد وحش ــر کن ــن از خض ــوار م  دی
 بـــه هـــر کـــاري کـــه همـــت بســـته گـــردد) 2
عـروج نفـس خـواهی بـال همـت برگشـاي        گر )3
 تـوان کـردن   آب روي همت خـاك را زر مـی  به ) 4

 
 

ــران  ــدة ویــ ــت شــ ــۀ همــ ــممردانــ  خویشــ
ــردد    ــته گــ ــل دســ ــود گــ ــاري بــ ــر خــ اگــ
ــت     ــر اس ــار اول پ ــرواز دارد اعتب ــه در پ ــآن چ ک
  غلط کردم کـه عمـر خـویش صـرف کیمیـا کـردم      

 

 

م ر چ ر ی و ز رون وییبی ی و چ ر ب ب و ر
 ؟داردبا کدام گزینه قرابت معنایی » یید به دهن/ اول اندیشه کند مرد که عاقل باشدنیایسخن گفته دگر باز «یت 

1ســــخن گــــوهر شــــد و گوینــــده غــــواص (
ــه2 ــان ) نکتــ ــه از زبــ ــان جســــت ناگــ اي کــ
) ســــخن کــــم گفــــتن و اندیشــــه کــــردن3
) جـــایی کـــه ســـخن نـــه در حســـاب اســـت 4

بـــه ســـختی در کـــف آیـــد گـــوهر خـــاص     
ــت ا  ــه آن جسـ ــري دان کـ ــو تیـ ــانهمچـ ز کمـ

ــردن  ــه کـــ ــویی پیشـــ ــیار گـــ ــه از بســـ بـــ
ــت    ــواب اســ ــی صــ ــه خامشــ ــاموش کــ خــ

مفهوم کدام گزینه از بقیه دورتر است؟
ــت 1 ــاوراي جاللــــــش نیافــــ ــر مــــ ) بشــــ
) جهـــــــان متفـــــــق بـــــــر الهیـــــــتش2
ــرم راز گشـــــت   3 ــالکی محـــ ــر ســـ ) و گـــ
) تــــوان در بالغــــت بــــه ســــحبان رســــید 4

بصــــــر منتهــــــاي جمــــــالش نیافــــــت   
ــاهیتش  ــه مـــــــ ــده در کُنـــــــ فرومانـــــــ

ــت ببن ــر وي در بازگشـــــــ ــد بـــــــ نندنـــــــ
نـــه در کُنـــه بـــی چـــون ســـبحان رســـید     

 شود؟ مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه دیده می
»یعنــی اگــر نباشــی کــار دلــم تمــام اســت       عشـق زیسـتن را جـز نیسـتی چـه نـام اسـت؟       بی«
) نه آنم کـز جفـاي عشـق آسـان دسـت بـردارم      1
ــت 2 ــاري اســـ ــق خاکســـ ــیت عشـــ ) خاصـــ
    عشـق چشـمۀ  ت   ت   م از من هماندم کـه وضـو سـاخت   )3
ــدة ) 4 عــالم نیســتهمــۀعشــق کســی در بــیزن

ــی ــت م ــان قیام ــه دام ــان را  ب ــاك گریب ــرم چ    ب
ــار مـــــن نیســـــت  ــو اعتبـــ زان پـــــیش تـــ
چــار تکبیــر زدم یکســره بــر هــر چــه کــه هســت 

ــی ــه بـ عشـــق بمانـــد نَفَســـی آدم نیســـت وانکـ
 ؟ردنداهاي قومی و ملی در کدام گزینه وجود اورها، افکار، عقاید و اندیشه

) ســــیاوش بــــدو گفــــت انــــدوه مــــدار    1
ــتن2 خویشــــ ــر بــــ ــافور کــــ ــده پراکنــــ (

ــار  ــردش روزگـــ ــود گـــ ــان بـــ ــزین ســـ کـــ
کفــــن ســــاز و رســــم بــــود چــــون چنــــان
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-24 ؟نداردبیت با سایر ابیات قرابت معنایی کدام 

ــل زنـــــ  ) 1 ــحر بلبـــ ــن آوازســـ  د در گلشـــ
 شــمینیند گــر کشــته شــوم در عشــق از مــرگ) 2
ــان    )3 ــا دون همتــ ــار بــ ــدارد کــ ــقنــ  عشــ
 اي اســـت عشـــق تـــو دل مـــرده آدمـــی بـــی) 4

 
 

ــی  ــل بـ ــه گـ ــی   کـ ــرده اولـ ــق پژمـ ــق حـ عشـ
حیـــات اوســـته بـــه خـــود مـــرده درد او زنـــد

ــرد    ــاهین نگیـ ــرده را شـ ــاول ) مـ ــذرو ( قرقـ تـ
ــود در وي دمـــــد    ــته جـــــان خـــ   ور فرشـــ

 

 

-25 معنایی دارد؟ تقابلکدام بیت با سایر ابیات 
ــونین) 1 ــا   دل خ ــود ب ــع  نش ــدان جم ــن خن  ده
ــت   ) 2 ــل ده روز اس ــو گ ــا چ ــر م ــدت عم ــن م  ای
 ش آیـد و نیـک جهـان هـر چـه تـو را پـی       از بد )3
ــذران بر) 4 ــان گــ ــور غــــم جهــ ــز و مخــ  خیــ

 

ــی از  ــونین دل ــتۀ الف خ ــت پس ــوچ اس ــدان پ  خن
بایـــد بـــود  خنـــدان لـــب و تـــازه روي مـــی   

غم مخور شاد بـزي زان کـه جهـان در گـذر اسـت     
ــذران    ــادمانی گــ ــه شــ ــی بــ ــین و دمــ   بنشــ
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6صفحه  زبان عربی

 ):٢۶-٣۶أو المفھوم أو المفردات (عیّن الّصحیح عن الترجمة أو التعریب  ■■

 
-26 :و ال تھنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون

 شما برتر هستید! چون ؛) سستی نکنید و ناراحت نباشید1
 ) نباید سستی کنید و ناراحت شوید؛ زیرا شما برترید!2
 که شما برتر هستید! ) سست نشوید و ناراحت نگردید، درحالی3
 !شمایید برترانکه  درحالی) سست و ناراحت نباشید، 4
-27 :»أحضروا نبّی هللا فسألوه عّما کان وقع فی المعبد! ةلّما شاھد الناس أصنامھم مکّسر«
 هایشان را شکسته شده دیدند، پیامبر خدا را حاضر نمودند و از آنچه در معبد رخ داده بود، از او سؤال کردند! که مردم بت زمانی) 1
شان را دیدند، رسول خدا را حاضر کردند و از او پرسیدند که چـه اتفـاقی در معبـد     سته شدههاي شک که مردم بت هنگامی) 2

 رخ داده است!
آنچه در معبـد رخ داده بـود، بـه آنهـا     دربارة شان را یافتند، پیامبر خدا حضور یافت و  هاي شکسته شده وقتی که مردم بت) 3

 !خبر داد
و از آنچـه اتفـاق افتـاده بـود، از وي      کـرده کسته شده دیدند، نبی خدا را حاضر هایشان را در معبد ش که مردم بت هنگامی) 4

 !سؤاالتی پرسیدند
-28 »:و یسھر کّل لیل لھذا العمل! ةآثار المفّکرین الجدید ةلی صدیق لیس لھ عمل أمتع من قراء«
   ماند! کار تمام شب را بیدار میتر از خواندن آثار جدید اندیشمندان، کاري ندارد و براي این  بخش دوستی دارم که لذت) 1
 ماند! بخشی ندارد و هر شب براي این کار بیدار می یک دوست دارم که جز خواندن آثار اندیشمندان جدید، کار لذت) 2
 ماند! تر از خواندن آثار جدید اندیشمندان ندارد و هر شب براي این کار بیدار می بخش دوستی دارم که کاري لذت) 3
 ماند! تر از خواندن آثار اندیشمندان جدید ندارد و تمام شب را براي این کار بیدار می بخش ارم که کاري لذتیک دوستی د) 4
-29 :»یتأّخر عن التقّدم العلمیّ  ةو الّراح ةال شّک أّن الطالب المشاغب الّذی یتکاسل فی دروسھ و ال یحّب إّال اللذّ «
کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد، از پیشـرفت علمـی    نبلی میهایش ت آموز اخاللگري که در درس بدون شک دانش) 1

 ماند! عقب می
کند و جز لذت و راحتی را دوسـت نـدارد و از    هایش تنبلی می آموز اخاللگر کسی است که در درس شکی نیست که دانش) 2

 ماند! پیشرفت در علم جا می
 کند! خواهد پیشرفت علمی نمی کند و جز لذّت و راحتی را نمی لی میآموز اخاللگري که در دروسش تنب ) هیچ شکی نیست که دانش3
کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد و از پیشـرفت   آموز اخاللگر کسی است که در دروس خود تنبلی می شک دانش بی) 4

 ماند! علمی خود جا می
-30 »:یّاً!الوقت معرفة اإلنسان الّذی یعیش حال ةلم یکن اإلنسان القدیم یعرف قیم«
 دانست!  شک نمی انسان قدیمی ارزش وقت را مانند این انسانی که اکنون زندگی کند، بی) 1
 سته بود!نداند، ندا اي که انسان کنونی می گونه انسان در قدیم ارزش وقت را به) 2
 دانست! کند، نمی انسان قدیمی ارزش وقت را همانند انسانی که اکنون زندگی می) 3
 دانست! کند، نمی ر قدیم بود، ارزش زمان خود را مانند انسانی که اکنون زندگی میانسانی که د) 4

-31 :الصحیحعیّن 
  زندگی دنیا فقط بازي و سرگرمی نیست!: الدنیا إّال لعب و لھو ةما الحیا) 1
 گفتند او را بسوزانید و خدایتان را یاري کنید!: قالوا حّرقوه و انصروا آلھتکم) 2
   مان کارهاي صحیحی انجام بدهیم! ما باید در زندگیفی حیاتنا:  ةفعل األمور صحیحعلینا أن ن) 3
مان دوري کنیم؛ زیرا هـیچ فقـري ماننـد     کاش ما از مراسم خرافی: ألنّھ ال فقر کالجھل ةلیتنا نجتنب من شعائرنا الخرافیّ ) 4

 !نادانی نیست

 رخ داده است!
آنچه در معبـد رخ داده بـود، بـدربارةشان را یافتند، پیامبر خدا حضور یافت و هاي شکسته شدهوقتی که مردم بت) 3

 !خبر داد
و از آنچـه اتفـاق افتـاده بـود کـرده ششکسته شده دیدند، نبی خدا را حاضر هایشان را در معبد شکه مردم بت هنگامی)4

!سؤاالتی پرسیدند
»:ّو یسھر کل لیل لھذا العمل! ةّررآثار المفّکرین الجدید ةلی صدیق لیس لھ عمل أمتع من قراء«
مانکار تمام شب را بیدار میتر از خواندن آثار جدید اندیشمندان، کاري ندارد و براي این  بخش دوستی دارم که لذت) 1
ماند! بخشی ندارد و هر شب براي این کار بیدار مییک دوست دارم که جز خواندن آثار اندیشمندان جدید، کار لذت) 2
ماند! تر از خواندن آثار جدید اندیشمندان ندارد و هر شب براي این کار بیدار می بخش دوستی دارم که کاري لذت) 3
تر از خواندن آثار اندیشمندان جدید ندارد و تمام شب را براي این کار بیدار می بخش ارم که کاري لذتیک دوستی د) 4
ّذی یتکاسل فی دروسھ و ال یحب إّال اللّذ« ذذالطالب المشاغب الّ ّ أن احاح ةو الرةّال شّک ّم العلمیّ ّر عن التقّد ریتأّخ ّ«: 
 کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد، از پیشـرفتنبلی میهایش ت  آموز اخاللگري که در درسبدون شک دانش) 1

 ماند! عقب می
کند و جز لذت و راحتی را دوسـت نـدهایش تنبلی میآموز اخاللگر کسی است که در درسشکی نیست که دانش) 2

 ماند! پیشرفت در علم جا می
خواهد پیشرفت علمی نمکند و جز لذّت و راحتی را نمیببلی میآموز اخاللگري که در دروسش تنب33) هیچ شکی نیست که دانش3
کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد و از پیشآموز اخاللگر کسی است که در دروس خود تنبلی می شک دانش بی) 4

 ماند! علمی خود جا می
ّ
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7صفحه  زبان عربی

-32 :الصحیحعیّن 
   دهی ناامید نشو! را از دست می ییزیبا چیزوقتی جمیالً:  ال یتغلّْب علیک الیأس عندما تفقد شیئاً ) 1
 !نخواهد شدبه خدا ایمان آوردم، ایمانی که هرگز از من زائل آمنُت با إیماناً ال یزول عنّی أبداً: ) 2
   کند! فرزندش بسیار تالش می بیتأوالدها اجتهاداً بالغاً: مادر براي تر ةتجتھد األّم لتربی) 3
 گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزي کنید. بی :قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون هجعلناإنّا ) 4

-33 فی المفھوم: الخطأعیّن 
 بین مخواه! بزرگان نکردند در خود نگاه/ خدا بینی از خویشتن: عباد الّرحمن الّذین یمشون علی األرض ھوناً ) 1
 خود، سپهر بستاند/ نقش اهللا جاودان ماند!دادة :  وجھھکّل شیء ھالک إّال ) 2
 پرش! دمور همان به که نباش/ آن نشنیدي که حکیمی چه گفت؟ أنبت لھا جناحین: ،إذا أراد هللا ھالک النّملة )3
 کشی فزون گرددش کبر و گردن/ گویی به لطف و خوشی چو با سفلهمن سعی رعی، و من لزم المنام رأی األحالم:  )4

-34 :»در زندگی انسان هیچ کاري ارزشمندتر از اندیشیدن وجود ندارد!«

 !اإلنسان لیس عمل أغلی من التفّکر ةفی حیا) 2 اإلنسان! ةال یوجد عمل أغلی من الفکر فی حیا) 1
 اإلنسان و ال عمل مثلھ! ةعمل أغلی فی حیا التفکر) 4 !اإلنسان ةال عمل أغلی من التفّکر فی حیا) 3

ھ وند غیب را میفقط خدا« ھ اذن او از درخت  داند و ھیچ دان ای نیست، مگر اینکھ او برویاندش و ھیچ برگی جز ب 35-
 »  افتد! نمی

 إّال بإذنھ! ةتسقط من الشجر ةإّال ینبتھا ھو و ال ورق ةال یعلم الغیب إّال هللا و ال حبّ ) 1
 إّال بإذنھ! ةال تسقط من الشجر ةرقإّال ینبتھا ھو و ال و ةال یعلم الغیب أحد إّال هللا و ال حبّ ) 2
 !إّال بإذنھ ةتسقط من الشجر ةإّال ینبتھا ھو و ال الورق ةال یعلم الغیب إّال هللا و ال حبّ  )3
 إّال بإذنھ! ةال تسقط من الشجر ةإّال ینبتھا ھو و ال ورق ةال یعلم الغیب إّال هللا و ال الحبّ ) 4

-36 کم خطأ فیما یلی؟
 یطلق علی أشخاص یرغبون فی عمل أو شیء!: الُھواة ب) ال الّتی تشاھد من حولنا!: الشرائطاألوضاع و األحو الف)

 حفّ صقراءة دون الدقّة و بدون النظر فی الجزئیّات!: التّ  د) یة و قد یطلق علی کبیر القوم!: الَعلَمامعناه األصلی ھو الر ج)
 ثالثھ) 4 واحد) 3 صفر) 2 اثنان) 1
 

 :)٣٨و  ٣٧( تشکیلالّصحیح فی العیّن  ■■

 
-37 :فی ضبط حرکات الکلمات الخطأعیّن 

  !ُربَّ َکالٍم یَْنفُُذ فی قَْلبَِک نفوذاً عجیباً ) 1
 !َوَصَف ھذا الکاتُِب ُمْجتَمعنا بِأْوصاٍف ال تُشبِھُ أْوصاَف اآلَخرینَ ) 2
 فَْرٍد أْکثََر ِمْن َعَشراِت الّسنین! ةَ ِکْن أْن تَْبلَُغ تَْجِربَ مْ ال یُ ) 3
 !ِِّم القَویالَعز فَشلِ ِدُر علی تَق الَ  القاسیةُ ِ روُف الَحیاةظُ  )4

-38 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعیّن 
یّاِح الّذین کانوا یأتوَن إلی مصر لِزیار نجلیزیّةَ العقّاُد تََعلَّم اإل) 1  !ةِ اآلثاِر التّاریخیّ  ةِ ِمن السُّ
 َق جباٍل ُمرتفعٍة!یَبنی عشَّھُ فو» برناکل«ھناَک طائٌِر یُسمَّی ) 2
 !ةِ یوَجُد نَوٌع ِمَن الّسمِک فی إفریقیا یَستُر نفَسھ عند الَجفاِف فی ِغالٍف ِمَن المواّد الُمخاطیّ  )3
ُر ِخیاَم الُحّجاِج فی ِمنی و َعرفاٍت و َرمَی الَجَمراِت! )4  أنا أتََذکِّ
 
 
 

 :»در زندگی انسان هیچ کاري ارزشمندتر از اندیشیدن وجود ندارد!«
!ّّرراإلنسان لیس عمل أغلی من التفّکرةفی حیا) 2 اإلنسان! ةال یوجد عمل أغلی من الفکر فی حیا) 1
اإلنسان و ال عمل مثلھ! ةعمل أغلی فی حیا التفکر) 4 !اإلنسان ةّّررال عمل أغلی من التفّکر فی حیا) 3
ھ وند غیب را میفقط خدا« ھ اذن او ازداند و ھیچ دان ای نیست، مگر اینکھ او برویاندش و ھیچ برگی جز ب

 »  افتد!نمی
ّ هللا و ال حبّ) 1 ّ بإذنھ! ةتسقط من الشجرققةإّال ینبتھا ھو و ال ورقبب ةّال یعلم الغیب إّال
ّ هللا و ال حبّ) 2 إذنھ! ةال تسقط من الشجرققةرقإّال ینبتھا ھو و ال وبب ةّّال یعلم الغیب أحد إّال  بإذنھ! ّ 
ّ هللا و ال حبّ)3  بإذنھ!إّال بإذنھ ةتسقط من الشجرققةإّال ینبتھا ھو و ال الورقبب ةّّال یعلم الغیب إّال
ّ هللا و ال الحب) 4  بإذنھ! إّال بإذنھ! ةال تسقط من الشجرقق ةإّال ینبتھا ھو و ال ورقبب ةّّال یعلم الغیب إّال

کم خطأ فیما یلی؟
ُُویطلق علی أشخاص یرغبون فی عمل أو شیء!: الھوب)تال الّتی تشاھد من حولنا!: الشرائطاألوضاع و األحولف)

ملَمامعناه األصلی ھو الرج) ّّات!: التّد)َللیة و قد یطلق علی کبیر القوم!: الع ّاة و بدون النظر فی الجزئی حفّتصةقراءة دون الدقّ صص
ثالثھ) 4 واحد) 3 صفر) 2 اثنان) 1

حالّصحیح فی النعیّن  :)٣٨و ٣٧(لتشکیلّ

الخطأعی :فی ضبط حرکات الکلماتّن
ککبَِک نفوذاً عجیباً) 1 بْل لل فی قَ ذذفُُذ ففْن نن یَ ٍالٍم ََالال َک   !َُّربَّ
راآلخریَن)2 َ َصاف أو ْھُ ھشب تُ ُششال ْأوصاف ب أمعنا متَ تْج م ُجُب الکات بھذا فَصََف !َو
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8صفحه  زبان عربی

 

 ):٣٩-۴٢( سب النّصّ إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما ینا ■■

 
ھـ.ق و عاش بالبصره فمات فی نفس  ٣٨کان الفرزدق لقباً ألحد الشعراء الکبار فی العصر األُموّی الّذی ولد فی عام 

ان  ١١۴المکان فی عام  ھ ک ّب آل البیت ولکنّ ی ح ھ نشأ عل ل إنّ د قی ھ. و ق ان فخوراً و شدید التعّصب لقوم ھـ. ق و ک
ی  ةعطوفصاً علی التکّسب فھو کان یمدح الخلفاء األُموییّن. و یقال إّن أصدق أشعاره یتظاھر بغیر ما یعتقد حر ھی الّت

ّو  ی الغل ال الشاعر إل د م ا فق ا فی غیرھ دالملک و أّم ن عب ام ھشام ب ع أم أنشدھا فی موسم الحّج دفاعاً عن اإلمام الراب
ارب و » العرب! ةلو ال شعر الفرزدق لذھب ثلث لغ«کثیراً. و لقد قیل  و مع  ةسن ٧٠إّن شاعرنا ھذا، أنشد الشعر ما یق

 األسف کان حبّھ بأھل البیت منحصراً فی لسانھ.
 
-39 :عیّن الصحیح للفراغین» کان الفرزدق ......... حّب آل البیت .......... إلی المال!«
ً ) 4 یجھر بـ ـ خوفاً ) 3 یَمدح ـ اشتیاقاً ) 2 یستر ـ نیالً ) 1  یُظھر ـ ُحبّا

-40 :للفراغ الخطأعیّن » عن .......... للفرزدق! لم یتکلّم إّن النصّ «
 مکان الموت) 4  االسم األصلیّ ) 3 أنواع األشعار) 2 ةمکان الوالد) 1

-41 ..........»یُمکن أن نستنتج من النّص أن الفرزدق «عیّن الصحیح: 
 أنشد ثلث أشعار العرب!) 2 !بدأ بإنشاد الشعر منذ صغره) 1
 حبّاً کثیراً! ةکان یحّب خلفاء بنی أُمیّ ) 4 فی العصر األُموّی! کان أکبر الشعراء) 3

-42 :الخطأعیّن 
 اکتفی الفرزدق بالشعر و لم ینصر آل البیت بسیفھ!) 2 إّن الفرزدق کان یفتخر بنسبھ کثیراً!) 1
 فقط! ةما کان الفرزدق یمدح خلفاء بنی أُمی) 4 نجد فی جمیع مدائح الفرزدق أثراً من الغلّو!) 3
 

 :)۴۴و  ۴٣عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-43 :فی التحلیل الصرفی و اإلعراب الخطأعیّن 
 الیھ : معّرف بأل ـ اسم الفاعل ـ جمع التکسیر/ مضاف!الکبار... الشعراءکان الفرزدق لقباً ألحد ) 1
 ةفعلی ةم/ فعل و مع فاعلھ جملالخلفاء األُمویّین!: فعل مضارع ـ مجردثالثی ـ معلو یمدحفھو کان ) 2
 مصدر من المزید الثالثی/ مجرور بھ حرف الّجر ـ !: اسم ـ مفرد مذکرالتکّسبکان یتظاھر بغیر ما یعتقد حرصاً علی ) 3
 / مفعولةفی لسانھ!: مفرد مذکر ـ اسم المفعول ـ نکر منحصراً و مع األسف کان حبّھ بأھل البیت ) 4

-44 »هللا أرسل األنبیاء إلی الناس ھادین لیُبیَّن لھم الصراط المستقیم!«فی و اإلعراب: عیّن الصحیح فی التحلیل الصر
 أرسل: فعل ماٍض، دون حرف زائد، للغائب/ فعل و فاعلھ االسم الظاھر) 1
 ، جمع التکسیر/ مفعولةبالعلمیّ  ةاألنبیاء: اسم، معرف) 2
 ةی/ صفھادین: جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل من المزید الثالث) 3
/ فعل و نائب فاعلھ ) 4  »الصراط«یبیَّن: فعل مضارع، من باب تفعیل، متعدٍّ
 

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

-45 :علی الرجاء معناھا یدلّ  ةعیّن عبار
 !غرفتنا ربّما تکون السعادة شیئاً خفیّاً فی زاویة من) 2 کأّن اکتساب رضی الجمیع ھدفاً مستحیالً!) 1
 لعّل الناس یشکرون ربّھم علی نعمھ و یعقلون فی خلقتھم!) 4 لیت أبی یرجع من السفر قریباً ألنّنی أشتاق إلیھ جّداً!) 3

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّ حن الّص ّ :)۴۴و ۴٣نعیّ

ّایُظھر ـ ُحبا)4یجھر بـ ـ خوفا)3ممیَمدح ـ اشتیاقا) 2 یستر ـ نیال)1
»ّ ّل ّ النصإّن م  لم یتکلّّ :للفراغ الخطأعی» عن .......... للفرزدق!  ّنن 
 مکان الموت)4  ّاالسم األصلی) 3أنواع األشعار) 2 ةمکان الوالد)1

الصحیح:  ّمکن أن نستنتج من النص أن الفرزدق «نعیّن  ..........»میُ
أنشد ثلث أشعار العرب!) 2 !بدأ بإنشاد الشعر منذ صغره) 1
! ةّکان یحّب خلفاء بنی أُمیّ)4فی العصر األُموّی!کان أکبر الشعراء) 3 ًیی یر ً بّ
ّن :الخطأعی
الفرزدق کان یفتخر بنسبھ کثیراً!) 1 اکتفی الفرزدق بالشعر و لم ینصر آل البیت بسیفھ!) 2 ّإّن
ّ من الغلو!)3 فقط! ةما کان الفرزدق یمدح خلفاء بنی أُمی)4 ًنجد فی جمیع مدائح الفرزدق أثراً یی

الخطأعی :فی التحلیل الصرفی و اإلعرابّن
الیھ : معّرف بأل ـ اسم الفاعل ـ جمع التکسیر/ مضاف!الکبار... الشعراءکان الفرزدق لقباً ألحد )1
یمویّین!: فعل مضارع ـ مجردثالثی ـ معلو یمدحفھو کان ) 2 ةفعلی ةم/ فعل و مع فاعلھ جملالخلفاء األُ لل
ّ مصدر من المزید الثالثی/ مجرور بھ حرف الجـ !: اسم ـ مفرد مذکرّبالتکسبًکان یتظاھر بغیر ما یعتقد حرصاً علی )3
 / مفعولةفی لسانھ!: مفرد مذکر ـ اسم المفعول ـ نکر منحصراًّھھو مع األسف کان حبھ بأھل البیت ) 4

الصحیح فی التحلیل الصر نبیَّن لھم الصراط المستقیم!«فی و اإلعراب: نعیّن »ُببهللا أرسل األنبیاء إلی الناس ھادین لی
الظاھر)1 االس فاعلھ فعل للغائب/ زائد، حرف ن د ماض، فعل أرسل:
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9صفحه  زبان عربی

-46 :عن الباقی یختلف» ال«عیّن 
  لِم ال تقّدم لنفسک من خیر لکی تجده عند هللا فی الیوم اآلخر!) 1
 ن تنجحوا فی امتحاناتکم!أیّھا الطّالب، إن ال تجتھدوا فی دروسکم ل) 2
 نعلم أنّھ ال تقّدم فی التکاسل و الجھل و عدم النشاط!) 3
 المؤمنون ال یعملون عمالً یخافون أن یعلمھ هللا!) 4

-47 :عیّن الحال فی ما یلی
 !ھؤالء الرجال یمشون علی األرض و ھم متّکبرون) 1
 نجح فی المرحلة األُولی من المسابقات زمالؤنا الناشطون!) 2
 !ةتحّب أن تأکل الفرائس الحیّ  ةعجیب ةالسھم سمک ةسمک) 3
 !الناس ةإّن ربّنا الرحیم أرسل األنبیاء المبّشرین لھدای) 4

-48 :عیّن ما فیھ اھتمام علی وقوع الفعل
 ة!اُذکروا ربّکم ذکراً کثیراً عند مشاکل الحیا) 1
 !یعتصم المؤمنون بحبل هللا اعتصاماً جمیعاً و ال یتفّرقون) 2
 !الناجح ھو الّذی یسعی لبلوغ أھدافھ لیالً و نھاراً ) 3
 !المسلم یطیع أوامر ربّھ مخلصاً لھ کّل أعمالھ) 4

-49 عیّن ما فیھ أسلوب االستثناء:
 إلی هللا ال یعلمھ إّال هللا! ةما تنفق من أموالک قرب) 2 ال ییأس من روح هللا إّال القوم الکافرون) 1
 ال یبدأ األعمال فی صباح الباکر إّال المجتھدون!) 4 لنا إّال تحّمل المصائب! ةیلال ح ةبعض األحیان فی الحیا) 3

-50 عیّن الصحیح فی التوضیحات:
 الفاعل حین وقوع الفعل! ةفی اإلنترنت و ھما مبتسمتان!: جاء فیھا اسٌم یبیّن کیفیّ  ةعلمیّ  ةقامت ھاتان البنتان بجول) 1
 ابتسام معلّم! ةتبیّن کیفیّ  ةابتسم معلّمی فی وجھی ابتساماً فَرَحنی کثیراً: جاء فیھا کلم) 2
 !قبلھ ةیُستخدم فیھا اسٌم جاء لیرفع األبھام عن الجمل :فھذا یوم البعث ولکنّکم کنتم ال تعلمون)3
 وب االستثناء فقط!فیھا ألیجاد أسل» إّال «الطّالب ال یساعدھم إالّ االبتعاد عن الَکسل: جاء ) 4
 
 
 
 

ما فیھ اھتمام علی وقوع الفعل :نعیّن
ّکذکروا ربّکم ذکراً کثیراً عند مشاکل الحیا) 1 ة!اُ
ّ و ال یتفّرقون) 2 !یعتصم المؤمنون بحبل هللا اعتصاماً جمیعاً
ًًی یسعی لبلوغ أھدافھ لیالً و نھاراً) 3 !الناجح ھو الّذ
ّلھ کل أعمالھ) 4 !ّھھالمسلم یطیع أوامر ربھ مخلصاً

ما فیھ أسلوب االستثناء: نعیّن
ّّإلی هللا ال یعلمھ إّال هللا!بب ةما تنفق من أموالک قرب) 2 ّّال ییأس من روح هللا إّال القوم الکافرون) 1
ّّل تحّمل المصائب!لل ةححیلال ح ةبعض األحیان فی الحیا) 3 ّّال یبدأ األعمال فی صباح الباکر إّال المجتھدون!) 4 ّّلنا إّال

الصحیح فی التوضیحات: نعیّن
ّن کیفیّّ   ةعلمیلل ةقامت ھاتان البنتان بجول) 1 ن یبیّ الفاعل حین وقوع الفعلیی ةٌفی اإلنترنت و ھما مبتسمتان!: جاء فیھا اسم
نرَحنی کثیراً: جاء فیھا کلم) 2 ررفَ ّمم ةمابتسم معلّمی فی وجھی ابتساماً تسام معلّ ین کیفی ةتبیّ م! ا
!قبلھ ةٌیُستخدم فیھا اسم جاء لیرفع األبھام عن الجمل:ّکفھذا یوم البعث ولکنّکم کنتم ال تعلمون)3 لل
ََسس االبتعاد عن الَکسل: جاء ) 4 لوب االستثناء فقط!فیھا ألیجاد أسل» إّال«الالطّالب ال یساعدھم إالّ
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-51 شود؟ ند و ساعت با سازندگان آن داشته باشیم، کدام موضوع به ذهن انسان متبادر میوا خداجهان برابطۀ اي میان  اگر بخواهیم مقایسه

 بخشی و بقا است، یعنی یک نوع نیاز دائمی دارند. ) هر دو نیازمند خالق هستند و این نیاز در هستی1
 باشد؛ ولی بقاي جهان وابسته به خالق آن است. ساز نمی وابسته به ساعت تساع) دوام و بقاي 2
 بخش آن است.  دهنده و هستی ساز نظم ) هر دو مرکب از اجزا هستند و نظم و پیچیدگی جهان فراتر است و ساعت3
 بخش و خالق جهان است. بخش ساعت است و خداوند هستی ساز هستی هستند و ساعت  ) هر دو پدیده4
-52 در کدام مورد به درستی آمده است؟ ﴾یسأَلُه من فی السماوات و االَرضِ کُلَّ یومٍ هو فی شَأنٍ﴿﴿آیۀ شریفۀ هوم قابل ادراك از مف
گذارند، پس خدا نـور   هستی میعرصۀ گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به  ) تمام موجودات، وجود خود را از او می1

 هستی است.
 بینند. کنند و علم و قدرت او را می نگرند، در هر چیزي خدا را مشاهده می نان که به دقّت و تأمل در جهان هستی می) آ2
 روند. به خدا وابسته است و هر لحظه اراده کند، آنها از بین می» آن«همۀ موجودات همواره و در هر ) وجود و هستی 3
و عجـز و بنـدگی خـود را    شـود   مـی خدا بیشتر شود، نیاز به او بیشتر احساس  اش با ) هر چه معرفت انسان به خود و رابطه4

 کند. بیشتر ابزار می
آمد و بستر اعتقاد به توحیـد در خالقیـت، کـدام عبـارت      تشکیک مردم نسبت به اصل اساسی توحید، در چه صورت فراهم میزمینۀ  53-

 شریفه است؟
1 (﴿ِ ِ َ َ ا  َ ا ﴿ـ  ﴾َ ّ ُ ُ  ُ َ  َ ٌ َو  َ َ ﴿ )2  ﴾اَ َ َ  ُ َ رُ ﴿ـ  ﴾ا َ ُ ا ِ ا َ ا ُ  ﴾َو 
3( ﴿ َ َ َ  ُ َ ٌ ﴿ـ  ﴾ا َ ا اَ ّ ُ ُ  ُ َ  َ ِ﴿ )4 ﴾َو  ِ َ َ ا  َ رُ ﴿ـ  ﴾َ َ ُ ا ِ ا َ ا ُ  ﴾َو 

در شفابخشی از سوي ) اکرم (توحید است و مأذون بودن پیامبر مرتبۀ بخشی حق تعالی به ترتیب مؤید کدام  بخش و هدایت هستی 54-
 خداوند سبحان مؤید کدام است؟

 ) خالقیت ـ ربوبیت ـ دومی2  ) خالقیت ـ ربوبیت ـ اولی1
  ) ربوبیت ـ مالکیت ـ دومی4  ) ربوبیت ـ مالکیت ـ اولی3

-55 توحید است؟مرتبۀ کدام اجازه خداوند بازتاب محدودة علیت خالقیت خداوند در کدام عبارت قرآنی متجلی است و تصرف در اشیا در 
ء﴿) 1 ر﴿) 2 والیت ـ ﴾ ا    ا ا  ـ والیت ﴾و  ا
ر﴿) 3 ا ا ء﴿) 4 ـ مالکیت ﴾و  ا  ـ مالکیت ﴾ ا   

کـدام عبـارت شـریفه    اتخاذ کدام مورد به عنوان معبود قابل ستایش، عدم توانایی پیامبر را نسبت به دفـاع از آنـان در پـی دارد و از     56-
 گردد؟ برداشت می

اه﴿ ) هواي نفس ـ1  ﴾ارا  ا ا 
اه﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ2  ﴾ارا  ا ا 
ف﴿ ) هواي نفس ـ3 س   ا     ﴾و  ا
ف﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ4 س   ا    ﴾و  ا

س  ﴿آیۀ شریفۀ از  ن  و ان ا و  ا ٌ ا ن ا  ف  ا  و    ا   57-
ان ا ةا و ا  شود؟ کدام موضوع برداشت می ﴾ذ  ا

 ها علت زیانکاري در دنیا و آخرت است. گردانی از خداوند متعال در زمان برخورد با سختی ) روي1
 دهد، یقیناً دچار شرك عملی در بعد فردي است. را به عنوان بت، معبود خویش قرار می هوي نفس خویشکه ) کسی 2
 گر دارد. نگر و یک جانبه سطحیبندة ) زیان دنیا و آخرت، متبوع زیانکاري آشکاري است که 3
 ) درخواست از کسی غیر از خداي یگانه گمراهی عمیق و شرك عملی و عبادي است.4

-58 آیۀ مبارکه مستمسک ما خواهد بود؟هاي شیطان باشیم، کدام  براي مقاومت در برابر داماگر به دنبال راهکاري 
1 (﴿ ٌ ُ و  ُ َ  ُ َ  ُ ِ َن ا وا ا ُ ُ َ َ آَدَم اَن     ُ َ ِ ُ ا َ اَ    ﴾اَ
2 (﴿ُ ِ ِ اَ ادی... ُ ا ُ َ َو   ِ ّ ِ ا  َ ة اَن  َ ِ ا ِ﴾   
3 (﴿ َ َ َ َ  ِ ِ َ  َ  ُ ُ َ راَود َ ِ َو   ُ ْ ُ ی  ُ ا ِ َ  َ﴾   
4 (﴿... ُ َ َ  ّ َ ف  ِ َ  ّ َ َو إ ِ َ ا َ  ّ ِ  َ ِ َ ا ُ اَ  ﴾َل َرِب ا

و عجـز و بنـدگی خشـود   مـی خدا بیشتر شود، نیاز به او بیشتر احساس اش با ) هر چه معرفت انسان به خود و رابطه4
کند. بیشتر ابزار می

میزمینۀ  توحید، در چه صورت فراهم نسبت به اصل اساسی آمد و بستر اعتقاد به توحیـد در خالقیـت، کـدام عتشکیک مردم
 شریفه است؟

1 (﴿ِ ِ َ َ َا  َ ُ﴿ ـ  ﴾َ ُ ُ َ ٌ و ا  ااّ ُ ُ  ُ ُ َ﴾   ٌ ٌ2( ﴿  َ َ   َ ََُ َ ُ ُ  ﴾ا ُُر﴿ ـ َ َ َ ا ُ ا ِ ا َ ُ رر ﴾َو 
3( ﴿   َ َ     َ ََُ َ ٌ ﴿  ـ  ُ  ﴾ا َ ا اَ اّ ُ ُ  ُ ُ َ  َ ِ﴿ )4 ﴾َو  ِ َ َ َا  َ ُُر﴿  ـ  ﴾َ َ َ ا ُ ا ِ ا َ ُ رر ﴾َو 

در شفابخشی) اکرم (توحید است و مأذون بودن پیامبر مرتبۀ بخشی حق تعالی به ترتیب مؤید کدام  بخش و هدایتهستی
خداوند سبحان مؤید کدام است؟

) خالقیت ـ ربوبیت ـ دومی2 ) خالقیت ـ ربوبیت ـ اولی1
  ) ربوبیت ـ مالکیت ـ دومی4 ) ربوبیت ـ مالکیت ـ اولی3

است و تصرف در اشیا در  متجلی عبارت قرآنی توحیدمرتبۀ کداماجازه خداوند بازتاب محدودة علیت خالقیت خداوند در کدام
ء﴿) 1 ر﴿) 2 والیت  ـ ﴾ ا    ا ا    ـ والیترر ﴾و  ا
ر﴿)3 ا ا ء﴿)4 ـ مالکیت رر﴾و  ا   ـ مالکیت ﴾ ا   

    کـدام عبـارت شتخاذ کدام مورد به عنوان معبود قابل ستایش، عدم توانایی پیامبر را نسبت به دفـاع از آنـان در پـی دارد و از    
گردد؟رداشت می

اه﴿ ) هواي نفس ـ1 ﴾ارا  ا ا 
اه﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ2  ﴾ارا  ا ا 
ف﴿ ) هواي نفس ـ3 س   ا     ﴾و  ا
ف﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ4 س   ا   ﴾و  ا

ۀ ۀ اا﴿آ ا ا ٌ ا ف اا
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 است؟ بندگیهاي تقویت اخالص در  از راه یک ا کداممهربانانه رفتار نکردن با دشمنان خدا به کدام سبب ضرورت دارد و در تقابل ب

1 (﴿ َ ِ  ُ ء وا   َ َ  َ ِ  َو  َ  افزایش معرفت به خداوند ـ ﴾ا
2 (﴿ َ ِ  ُ َ ِ َو اِن اَ َ َو  َ َ َ  ـ افزایش معرفت به خداوند ﴾ٌ ا
3 (﴿ َ ِ  ُ َ ِ َو اِن اَ َ َو  َ َ َ  پذیري حق روحیۀـ تقویت  ﴾ٌ ا
4 (﴿ َ ِ  ُ ء وا   َ َ  َ ِ   َو  َ  پذیري حقروحیۀ ـ تقویت  ﴾ا

-60 ) آن را چگونه توصیف نموده است؟(مسدود نمودن راه وصول به حقیقت به سبب لبیک گفتن به کدام ندا است که حضرت علی 
 شیطانطلبی و کاهلی ـ راهبر لشکر  ) راحت2 هاي زودگذر ـ راهبر لشکر شیطان ) هوس1
 اخالصسوزانندة ریشۀ طلبی و کاهلی ـ  ) راحت4 اخالصسوزانندة ریشۀ هاي زودگذر ـ  ) هوس3

-61 آورد این نگرش چیست؟ باشد و ره یک می عامل اطمینان بخشی به انسان در خصوص حفاظت جهان توسط خداوند کدام
 رت اختیار) قدرت خدا ـ بهره بردن از قد2 ) حکمت خدا ـ بهره بردن از قدرت اختیار1
 ) قدرت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی4 ) حکمت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی3

نَ ﴿عبارت نتیجۀ قرآن کریم  َ ـ َ  ٍ در عالم هستی را چه چیزي معرفی کرده است و در ذیل آن بـه کـدام مفهـوم     ﴾ُ   62-
 کند؟ اشاره می

1 (﴿ ُ َ َ َ اِن اَ َ زا هِ َو  ِ َ  َ  ٍ َ  ناپذیر و استوار الهی  ـ قانونمندي تخلف ﴾ِ اَ
هِ ﴿) 2 ِ َ  َ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ َ اِن اَ َ زا  ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور ﴾َو 
3 (﴿ َ َ َ رَِک ا ُ َ اَن   َ َ  ُ  ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور ﴾َ ا
4 (﴿َ  ُ َ َ ا َ َ رَِک ا ُ َ اَن   ناپذیر و استوار الهی ـ قانونمندي تخلف ﴾َ 

-63 الهی است؟ارادة ها در بررسی ارتباط اختیار انسان با  میان علترابطۀ هاي  کدام مورد از ویژگی
 هاي مختلف هستند. ها در یک ردیف قرار دارند و فاقد مرتبه ) علت1
 برعهده دارد که با نقش عامل دیگر متفاوت است.طور مستقیم نقش خاصی  ) هر عاملی به2
 توان نسبت داد و عامل باالدستی در علت بودن عامل دیگر نقش دارد. ) کل کار را به هر یک از علل می3
 شود. اي و مشارکت و همکاري آنها در بخشی از ایجاد معلول مشاهده می صورت مجموعه ) دخالت چند عامل به4
به ترتیب چگونه در زندگی انسان مـؤثر واقـع   » زدودن غصه و اندوه دیگران«و » امانتداري«ینی، اعمالی نیک همانند تعالیم دساس برا 64-
 گردند؟ می
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می ) زندگی را بهبود می2 دهد بخشد ـ عمر را افزایش می ) زندگی را بهبود می1
 دهد دهد ـ عمر را افزایش می ) عمر را افزایش می4 بخشد یدهد ـ زندگی را بهبود م ) عمر را افزایش می3

-65 شود؟ گردد و چه حاصلی نصیب او می انسانی که با پیشروي در باطل از گناه خود خرسند باشد، دچار کدام سنت الهی می
 ها ور شدن در تاریکی ) افزودن به امکانات گمراهی ـ غوطه2 ) اعطاي فرصت الهی ـ فرو رفتن در فساد1
 ها ور شدن در تاریکی ) اعطاي فرصت الهی ـ غوطه4 افزودن به امکانات گمراهی ـ فرو رفتن در فساد) 3

-66 چگونه وصف شده است؟ )(اي از آن در سخن امام صادق  هاي الهی در آیات الهی چه سرانجام شومی دارد و نمونه تکذیب نشانه
نَ ﴿) 1 َ َ   ُ َ  َ  ُ ُ رِ َ َ  ی براي فراموشی توبه ده  ـ نعمت ﴾َ
نَ ﴿) 2 َ َ   ُ َ  َ  ُ ُ رِ َ َ  ـ گوشمالی دادن براي یاد کردن توبه ﴾َ
نَ ﴿) 3 ِ َ ا   ِ  ُ  َ َ  ـ گوشمالی دادن براي یاد کردن توبه ﴾َ
نَ ﴿) 4 ِ َ ا   ِ  ُ  َ َ  دهی براي فراموشی توبه  ـ نعمت ﴾َ

-67 آورد و چه پیامدي براي آنان خواهد داشت؟ خداوند متعال در جوار رحمت و فضل خویش درمی راکریم چه کسانی در بیان قرآن 
ا  ا﴿) 1 ّ ا ً ﴿ ـ ﴾دی ا ب   ﴾ان ا  ا
ا  ا﴿ )2 ّ ا ً ﴿ ـ ﴾دی ا  ً ا  ﴾و  ا 
ا ﴿ )3 ّ ا ا و ا ً ﴿ ـ ﴾ّ و ا  ً ا  ﴾و  ا 
ا ﴿) 4 ّ و ا ا  ّ ا ً ﴿ـ  ﴾و ا ب   ﴾ان ا  ا

) قدرت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی4 ) حکمت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی3
نَن﴿عبارت نتیجۀ قرآن کریم  َ ــــ َ ٍ در عالم هستی را چه چیزي معرفی کرده است و در ذیل آن بـه کـدام م﴾ُُ
 کند؟ شاره می

1 (﴿ ُ َ َ َ اِن اَ َ زا ََو  َ ٍ َ ِه ﴾ اَ ِ َ  َ  ٍ َ ناپذیر و استوار الهی  ـ قانونمندي تخلفِ ا
ِه﴿) 2 ِ َ  َ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ َ اِن اَ َ زا  ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور﴾َو 
3 (﴿َ َ َ َ ا ککرََِک ُ َ اَن   َ َ ُ ا   ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور﴾َ
4(﴿َ ََ ا َ َ َ ا ککرََِک ُ َ اَن  ناپذیر و استوار الهی ـ قانونمندي تخلف ﴾َ 

الهی است؟ارادة ها در بررسی ارتباط اختیار انسان با  میان علترابطۀ هاي کدام مورد از ویژگی
هاي مختلف هستند.ها در یک ردیف قرار دارند و فاقد مرتبه ) علت1
برعهده دارد که با نقش عامل دیگر متفاوت است.طور مستقیم نقش خاصی  ) هر عاملی به2
توان نسبت داد و عامل باالدستی در علت بودن عامل دیگر نقش دارد.) کل کار را به هر یک از علل می3
شود. اي و مشارکت و همکاري آنها در بخشی از ایجاد معلول مشاهده می صورت مجموعه ) دخالت چند عامل به4
به ترتیب چگونه در زندگی انسان مـؤثر» زدودن غصه و اندوه دیگران«و » امانتداري«ینی، اعمالی نیک همانند تعالیم دساسرا
گردند؟ می
بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می) زندگی را بهبود می2دهدبخشد ـ عمر را افزایش می) زندگی را بهبود می1
4 بخشد یدهد ـ زندگی را بهبود م) عمر را افزایش می3  دهد دهد ـ عمر را افزایش می) عمر را افزایش میمم

 شود؟ گردد و چه حاصلی نصیب او مینسانی که با پیشروي در باطل از گناه خود خرسند باشد، دچار کدام سنت الهی می
ور شدن در تاریکی) افزودن به امکانات گمراهی ـ غوطه2 ) اعطاي فرصت الهی ـ فرو رفتن در فساد1
هاور شدن در تاریکی) اعطاي فرصت الهی ـ غوطه4 افزودن به امکانات گمراهی ـ فرو رفتن در فساد) 3
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
شریفه نمـود یافتـه اسـت و ایـن ثمـره      آیۀ ذکر شده در کدام  )(نفس که در کالم نورانی امیرمؤمنان تزکیۀ یکی از ثمرات تخلیه و  68-

 فتار آدمی است؟گاه کدام ر تجلّی
ا﴿) 1 ّ ّ﴿) 2 ـ تکرار گناه پس از تکرار توبه  ﴾ّ ا  ـ تکرار توبه پس از تکرار گناه ﴾ّ ا
3 (﴿ّ ا﴿) 4 ـ تکرار گناه پس از تکرار توبه ﴾ّ ا ّ  ـ تکرار توبه پس از تکرار گناه ﴾ّ ا

-69 دهد؟ سان، در گرو چیست و کدام صفت خداوند را نشان میتحقق جباریت الهی در بخشایش گناهان ان
 ) تالش کردن در جهت جبران بخشی از حقوق الهی ـ قدرت و سیطره1
 ) تالش کردن در جهت جبران بخشی از حقوق الهی ـ رحمانیت و غفاریت2
 ها ـ قدرت و سیطره ) کسب رضایت از تمامی مردم صاحب حق و ادا کردن عبادت3
 ها ـ رحمانیت و غفاریت از تمامی مردم صاحب حق و ادا کردن عبادت) کسب رضایت 4

-70 دستور الهی است؟ تمشتمل بر حکم و حکمآیۀ شریفۀ چرا خداوند کریم تابلوهاي خطر را به منظور پیشگیري از آن باال برده است و کدام 
ن ﴿دم ـ کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مر ) زیرا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می1 ا ا ا   ﴾ 
 ﴾  ا ﴿کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم ـ  ) زیرا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می2
 ﴾  ا ﴿) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و دوري کنند ـ 3
ن ﴿دوري کنند ـ  ) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و4 ا ا ا   ﴾ 

-71 ها مولود کدام نوع از سبک زندگی است؟ کند و این پاداش خداوند کریم در آیات قرآن، نعم خود را چگونه توصیف می
رٍ ... ﴿) نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده ـ 1 ٍُف  ُ  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾...اَ
اٍن...﴿ی شنیده ـ ) نه چشمی دیده، نه گوش2 ِ َو رِ ّ ِ ا ی  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾... اَ
اٍن...﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ ) 3 ِ َو رِ ّ ِ ا ی  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾... اَ
رٍ ... ﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ ) 4 ٍُف  ُ  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾...اَ

-72 گردد؟ گان دین در کالم قرآن کریم چیست و کدام معیار تمدن اسالمی در تقابل با آن مطرح میکنند هاي تکذیب یکی از ویژگی
 ) تشویق نکردن دیگران به اطعام مساکین ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي1
 ) سکوت در برابر سلطان ستمگر ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي2
 برابري و مساوات و برقراري عدالت) راندن یتیم از خویش ـ فرهنگ 3
 ) قرار ندادن حق معینی براي مستمندان ـ فرهنگ برابري و مساوات و برقراري عدالت4

-73 شود؟ کدام مورد حکم به صحت می) در خصوص فرهنگ علمی ایجاد شده در میان مسلمانان عصر پیامبر (
 بردند. لم بیکران ایشان بهره میشدند و از ع یاب می شرف )) زنان در کالس علمی رسول خدا (1
کردند و سـؤاالت خـود را نیـز از محضرشـان      آموزي در کالس علمی حضرت فاطمه (س) شرکت می ) زنان مدینه، براي علم2

 پرسیدند. می
 روند. ) همگی از راویان موثق و معتبر حدیث و مفسران قرآن کریم به شمار می) همسران رسول خدا (3
 هاي زمین به گروهی محدود بود. اي از عدم انحصار نعمت تحصیل علم به طبقه یا قشر خاص نمونه ) منحصر نبودن حق4ّ

-74 قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او، به ترتیب کدام هستند؟ هواسطانسان با خدا در تمدن دوم اروپا و پیوستۀ علل سست شدن ارتباط 
 اقی در کلیسا در حضور کشیش ـ رواج عقیده به آمرزش گناه با اعتراف در برابر کشیش) اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به ات1
 ) تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته ـ رواج عقیده به آموزش گناه با اعتراف در برابر کشیش2
 لیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی) تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته ـ تب3
 اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به اتاقی در کلیسا در حضور کشیش ـ تبلیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی) 4

مؤید کدام دومین روش تبلیغی در گفتگو با مردم و تبلیغ پیام الهی کدام است و  ﴾ادع ا  ر ...﴿آیۀ شریفۀ با توجه به  75-
 علمی است؟حوزة موضوع در 

 کند. هاي استقالل یک ملت را تقویت می ) دانش استوار ـ پیشرفت علمی که پایه1
 اي براساس حکمتی است. ) دانش استوار ـ دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است و هر آموزه2
 کند. ت میهاي استقالل یک ملت را تقوی ) اندرز نیکو ـ پیشرفت علمی که پایه3
اي براساس حکمتی است. ) اندرز نیکو ـ دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است و هر آموزه4

 ﴾  ا ﴿کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم ـ ) زیرا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می2
﴾  ا ﴿) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و دوري کنند ـ 3
ن ﴿دوري کنند ـ  ) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و4 ا ا ا   ﴾

ها مولود کدام نوع از سبک زندگی است؟کند و این پاداشخداوند کریم در آیات قرآن، نعم خود را چگونه توصیف می
رٍ... ﴿) نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده ـ 1 فٍُف   َ  ُ َ  ُ ََ ُ  َ  ﴾...اَ
ٍاٍن...﴿ششی شنیده ـ ) نه چشمی دیده، نه گوش2 ِ َو رِ ّ ِی  ا َ  َ َ  ُ ََ ُ  َ ﴾... اَ
ٍاٍن...﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ )3 ِ َو رِ ّ ِی  ا َ  َ َ  ُ ََ ُ  َ ﴾... اَ
رٍ... ﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ )4 فٍُف   َ  ُ َ  ُ ََ ُ  َ ﴾...اَ

گردد؟ گان دین در کالم قرآن کریم چیست و کدام معیار تمدن اسالمی در تقابل با آن مطرح میکنند هاي تکذیب یکی از ویژگی
) تشویق نکردن دیگران به اطعام مساکین ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي1
) سکوت در برابر سلطان ستمگر ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي2
برابري و مساوات و برقراري عدالت) راندن یتیم از خویش ـ فرهنگ 3
) قرار ندادن حق معینی براي مستمندان ـ فرهنگ برابري و مساوات و برقراري عدالت4

 شود؟ کدام مورد حکم به صحت می)در خصوص فرهنگ علمی ایجاد شده در میان مسلمانان عصر پیامبر (
رسول خدا (1 بیکران ایشان بهره میشدند و از ع یاب می شرف )) زنان در کالس علمی  بردند. ععلم
کردند و سـؤاالت خـود را نیـز از محضآموزي در کالس علمی حضرت فاطمه (س) شرکت می) زنان مدینه، براي علم2

 پرسیدند. می
 روند. ) همگی از راویان موثق و معتبر حدیث و مفسران قرآن کریم به شمار می) همسران رسول خدا (3
هاي زمین به گروهی محدود بواي از عدم انحصار نعمتتحصیل علم به طبقه یا قشر خاص نمونه) منحصر نبودن حق4ّ
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Which sentence is not grammatically correct? 76-
1) He hardly studies hard. 2) She is looking at me angry. 
3) I came late to the class again. 4) That man answered my questions politely. 
Scientists say that ……… unhealthy things all the time is sure to be bad for you .77-
1) to eating 2) eating 3) have eaten 4) eat 
The meeting began with a minute of silence for more than 20 people who ……… in Monday’s 78-
protests in Paris. 
1) were killing 2) killed 3) have been killed 4) were killed 
They asked me a lot of questions, most of ……… I couldn’t answer.79-
1) whom 2) who 3) which 4) what 
After they ……… their backpacks, they rode away on their bikes.80-
1) packed 2) had packed 3) were packing 4) have packed 
My classmates wrote a story about cheetah in order to help protect it. Everyone hopes that the 81-
number of cheetahs in nature will ……… in coming years.
1) decrease  2) increase  
3) fall 4) reduce 
They provide a challenging and exciting musical education, and they welcome children with all 82-
……… of ability, from those taking music lessons for the first time to those who show 
exceptional talent. 
1) ranges 2) rules 3) points 4) manners 
He still can’t seem to ……… his mind about what he is going to do with his money. It’s a hard 83-
decision that will greatly influence his future. 
1) give up 2) make up 3) pick up 4) get up 
One ……… of rice was not enough for them, at the same reason, the doctor suggested them a 84-
……… diet which contains lots of fruits and green vegetables. 
1) serving ـ balanced  2) range ـ selected  

3) blessing ـ balanced  4) offer  ـ recommendation 
Peter made an arrangement with his employer ……… he worked a reduced number of hours.85-
1) although 2) while 3) whereby 4) however 
The detective found an unfinished letter which was the only ……… to the identity of the 86-
murderer. 
1) symbol 2) purpose 3) section 4) clue 
The gases, especially methane and carbon dioxide, ………. the Earth’s heat radiation and thus 87-
warm the surface. 
1) consist of 2) give off 3) revolve 4) absorb 

1) were killing 2) killed 3) have been killed 4) were killed 
They asked me a lot of questions, most of ……… I couldn’t answer.
1) whom 2) who 3) which 4) what 
After they ……… their backpacks, they rode away on their bikes.
1) packed 2) had packed 3) were packing 4) have packed 
My classmates wrote a story about cheetah in order to help protect it. Everyone hopes tha
number of cheetahs in nature will ……… in coming years.
1) decrease  2) increase  
3) fall 4) reduce 
They provide a challenging and exciting musical education, and they welcome children wi
……… of ability, from those taking music lessons for the first time to those who 
exceptional talent. 
1) ranges 2) rules 3) points 4) manners 
He still can’t seem to ……… his mind about what he is going to do with his money. It’s a
decision that will greatly influence his future. 
1) give up 2) make up 3) pick up 4) get up 
One ……… of rice was not enough for them, at the same reason, the doctor suggested th
……… diet which contains lots of fruits and green vegetables.
1) serving ـ balanced  d 2) range ـ selected  ـ
3) blessing ـ balanced  4) offer  ـ recommendation 
Peter made an arrangement with his employer ……… he worked a reduced number of ho
1) although 2) while 3) whereby 4) however 
The detective found an unfinished letter which was the only ……… to the identity o
murderer.
1) symbol 2) purpose 3) section 4) clue
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

We know that some of the very earliest men were painters because some of the paintings 
they did on the walls of caves (88)……… still ……… today. In (89)……… Egypt, centuries 
later, some paintings were (90)……… with religious beliefs. One of the beliefs of the 
Egyptians was that, as people went on living after death in another world, they would  
(91) ..…… need the same kinds of things as in their life on Earth. (92)……… the Egyptians 
put a dead person’s belongings in his tomb with him, and they painted pictures of such 
things on the walls. 

88-

1) can ـ see 2) can ـ be seen 3) may ـ see 4) could ـ be seen
89-

1) recent  2) ancient 3) basic 4) previous 
90-

1) updated 2) located 3) recorded 4) connected 
91-

1) directly 2) luckily 3) certainly 4) smoothly 
92-

1) Because 2) Although 3) Therefore 4) Since 

1) can ـ see 2) can ـ be seen 3) may ـ see 4) could ـ ـbe seen ـ

1) recent  2) ancient 3) basic 4) previous

1) updated 2) located 3) recorded 4) connected 

1) directly 2) luckily 3) certainly 4) smoothly 

1) Because 2) Although 3) Therefore 4) Since 
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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: 

People who live in cold lands with snowy winters have always enjoyed winter sports such 
as sledding, skating and skiing. Sleds, skates, and skis were commonly used for personal 
transport, and so it was natural that people should also enjoy races and other forms of snow 
and ice sports. It was only in the 19th century that people from not ـ so ـ cold countries (such 
as Britain) started to visit countries with snowy winters (such a Switzerland) to enjoy the 
fresh air, the mountain scenery, and the winter sports. 

Today, each year, millions of people take winter sports holidays. They travel by road, air, 
or rail to one of the many skiing centers in North America, Europe, Australia, New Zealand, 
and elsewhere. Switzerland is particularly famous for its fashionable winter ـ sports resorts. 
Elegant St. Moritz offers not only skiing, skating, and curling but also the famous toboggan 
track known as the Cresta Run.  

Winter sports are enjoyed in many countries, as a glance at the nations entering for the 
winter Olympic Games will show. The winter Olympic Games were held in the  same  year  
as the summer games (see OLYMPIC GAMES) from 1924 until 1992. From then on the 
winter games were to be held every four years from 1994, while the summer games were to 
alternate: to be held in 1996, 2000, and so on. 

According to the passage, ……… started to visit countries with snowy winters.93-
1) people from all countries of the world  
2) only people who live in cold lands 
3) the native people from so-cold countries  
4) people from the countries that are not very cold 
Which sentence is NOT true about the passage? 94-

People take winter sports holiday to ………. . 
1) enjoy the fresh air  2) have a good sea view  
3) have the winter sports  4) see the mountain scenery 
The word “glance” in the last paragraph is closest in meaning to a brief ………. .95-
1) visit 2) thought 3) form  4) look 
The winter Olympic Games were held ………. .96-
1) in 1996, 2000 and so on 
2) every four years from 1924 until 1992 
3) in the year when summer games began 
4) in the same season when summer games started 

resh air, the mountain scenery, and the winter sports. 
Today, each year, millions of people take winter sports holidays. They travel by road

r rail to one of the many skiing centers in North America, Europe, Australia, New Zea
nd elsewhere. Switzerland is particularly famous for its fashionable winter ـ sports resـ

Elegant St. Moritz offers not only skiing, skating, and curling but also the famous tobo
rack known as the Cresta Run. 

Winter sports are enjoyed in many countries, as a glance at the nations entering fo
winter Olympic Games will show. The winter Olympic Games were held in the  same 
s the summer games (see OLYMPIC GAMES) from 1924 until 1992. From then on

winter games were to be held every four years from 1994, while the summer games we
lternate: to be held in 1996, 2000, and so on.

According to the passage, ……… started to visit countries with snowy winters.
1) people from all countries of the world 
2) only people who live in cold lands
3) the native people from so-cold countries  
4) people from the countries that are not very cold 
Which sentence is NOT true about the passage?

People take winter sports holiday to ………. .
1) enjoy the fresh air  2) have a good sea view  
3) have the winter sports  4) see the mountain scenery 
The word “glance” in the last paragraph is closest in meaning to a brief ………. .
1) visit 2) thought 3) form  4) look 
The winter Olympic Games were held ………. .
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Passage 2: 

In developed parts of the world, people turn on a tap and out pours abundant, clean water. 
Yet nearly 900 million people in the world have no access to clean water. Furthermore, 2.5 
billion people have no safe way to get rid of human waste. Polluted water and lack of proper 
hygiene cause disease and kill 3.3 million people around the world annually, most of them 
children. In southern Ethiopia and in northern Kenya, a lack of rain over the past few years 
has made even dirty water hard to find. But soon, for the first time, things are going to 
change. 

Bringing clean water close to villagers’ homes is the key to the problem. Communities 
where clean water becomes accessible and plentiful are transformed. All the hours 
previously spent hauling water can be used to cultivate more crops, raise more animals or 
even start a business.  Families spend less time sick or caring for family members who are 
unwell. Most important, not having to collect water means girls can go to school and get 
jobs. The need to fetch water for the family, or to take care of younger siblings while their 
mother goes, usually prevents them ever having this experience. 
What does “transform” mean in this passage?97-
1) change 2) resist 3) form  4) found 
In communities with clean water raising more animals or spending less time sick can be 98-
accessible by ……… .
1) financial help from organizations. 
2) Governments help to digging wells. 
3) having transportation system to get water. 
4) not having to haul water from too far away distances. 
What is the main cause of disease and death according to the passage? 99-
1) animals  2) unhealthy food  
3) polluted water and lack of proper hygiene 4) immigration to big cities 
How many people don’t have a way to get rid of human waste?  100-
1) 900 million  2) 2/5 million 
3) 3/3 million  4) 2/5 billion 

unwell. Most important, not having to collect water means girls can go to school an
obs. The need to fetch water for the family, or to take care of younger siblings while 

mother goes, usually prevents them ever having this experience. 
What does “transform” mean in this passage?
1) change 2) resist 3) form  4) found 
In communities with clean water raising more animals or spending less time sick ca
accessible by ……… .
1) financial help from organizations. 
2) Governments help to digging wells. 
3) having transportation system to get water.
4) not having to haul water from too far away distances. 
What is the main cause of disease and death according to the passage?
1) animals 2) unhealthy food  
3) polluted water and lack of proper hygiene 4) immigration to big cities 
How many people don’t have a way to get rid of human waste?  
1) 900 million 2) 2/5 million 
3) 3/3 million 4) 2/5 billion 
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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 45 190 156 35 فیزیک 2
 دقیقه 25 215 191 25 شیمی 3

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 کل کتاب - - حسابان 

 کل کتاب - - هندسه

 کل کتاب - - ریاضیات گسسته

 کل کتاب - - فیزیک

 کل کتاب 3فصل  - شیمی
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_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-101 کند؟ را قطع می fصورت مقابل است. نمودار کدام تابع زیر، نمودار  به fنمودار تابع 
1( f( x)1   
2 (f( x)2 6  
3 (f( x)2  
4 (f(x)3 
 

f(x)با فرض  | x aو  f(x)محدود به نمودار  ناحیۀ | bf(x)  است. مقدار  12یک مستطیل به مساحتa 102 کدام است؟-
1( 2 6  2 (4 6 3 (4 3 4 (2 3 

x2بر  f(x)اي  چند جمله )fاي  پذیر است. چند جمله بخش 1 x)1 -103 پذیر است؟ بر کدام عبارت بخش 2
1( x4 3  2 (x4 3 3 (x 2 4 (x 2 

xاي  با فرض آنکه چند جمله ax ax4 3 22 x)بر  2 -104 کدام است؟ aمقدار   پذیر باشد، بخش 21(
1( 8- 2 (8 3 (4 4 (4- 

f(x)قسمتی از نمودار تابع  sin(x )1 -105 چقدر است؟ ABخط  صورت مقابل است. طول پاره به 6

1 (2    

2 (3                                                                                                                  

3 (5
6 

4 (2
3 

yدر تابع مثلثاتی  c acosbx،تناوب است. حاصل  دورةسه برابر   ، اختالف مقادیر ماکزیمم و مینیممab 106 چقدر است؟-
1( 6  2 (2 3 (3 4 (4 

f(x)تابع  tan( x)2 ) بازةدر  23 ,K)0  نزولی است. حداکثرK 107 کدام است؟-

1( 4 2 (5
6 3 (12 4 (5

12 
cosمثلثاتی  معادلۀمثبت  ریشۀسومین  x sinx cosx2 108 کدام است؟-

1( 3
4 2 (5

4 3 (3
2 4 (7

4 

cos معادلۀجواب کلی  x sin x
cosx sinx

3 3 -109 کدام است؟ 2

1( k
2 6  2 (k

2 12 3 (k 12 4 (k 6 

A B

1

5

3
1

2اي  ا فرض آنکه چند جمله 2x ax ax بر(x  کدام است؟ aمقدار  پذیر باشد، بخش (
1( 8- 2 (8 3 (4 4 (4- 

f(x)قسمتی از نمودار تابع  sin(x  چقدر است؟ ABخط  صورت مقابل است. طول پارهبه6(

1 (2  

2 (3                                                                                                                 

3 (5
6

4 (2
3

yدر تابع مثلثاتی  c acosbx،تناوب است. حاصل  دورةسه برابر   ، اختالف مقادیر ماکزیمم و مینیممab چقدر است؟ 
1( 6 2 (2 3 (3 4 (4

f(x)ابع  tan( x)tan(tan(3  بازةدر( ,K) نزولی است. حداکثرK  کدام است؟ 

1( 4 2 (5
6 3 (12 4 (5

12
cosمثلثاتی معادلۀمثبت ریشۀسومین  x sinx cosx2 کدام است؟ 

1( 3
4 2 (5

4 3 (3
2 4 (7

4
cosمعادلۀجواب کلی  x sin x

cosx sinx
3 3x sinx si  کدام است؟ 2

1( kkk
2 6 2 (k

2 12 3 (k 12 4 (k 6

A B

www.konkur.in

forum.konkur.in



3صفحه  ریاضیات 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

اگر 
x

xlim
x ax a31

1 2
2 2

-110 کدام است؟ aمقدار   باشد، 

1( 6- 2 (4- 3 (4 4 (6 

|با فرض  x x |f(x) x

2

2 حاصل  1
x
lim xf( )x

-111 چقدر است؟ 11

1( 12  2 (1
2 3 (1

3 4 (1
3 

xyصورت مقابل است. نمودار تابع  به fنمودار تابع  f( x)
2 1
1 xدر مجاورت  2 -112 چگونه است؟ 1

1(  2(                                 

3(  4(  

xهرگاه  xf(x) x b
yطوري که مجانب افقی  به 22 ax f( x)2 yخط  3 aباشد، مقدار  3 b 113 چه عددي است؟-

1( 39
4  2 (43

4 3 (41
4 4 (45

4 

xدر  fتابع  پذیر و  مشتق 1
x

f (x)lim x

2

1
4 fاست. اگر  61 ( )1 yباشد، مقدار مشتق تابع  2 x f( )x

2 xبـه ازاي   1 چقـدر   1 114-

 است؟

1( 1 2 (11
2   3 (5

2 4 (2 

f(x)مقدار مشتق تابع  cos ( x)2
x نقطۀدر  12 -115 کدام است؟ 2

1( 1
2  2 (1

2 3 (1
4   4 (1

4 

f(x)شکل مقابل نمودار  x x3 -116 کدام است؟ است. مقدار  اي به طول  و خط مماس بر آن در نقطه 4
1( 1   

2 (3
4                                                

3( 2
3 

4 (1
2 

1 3

3(  4( 

xهرگاه  xf(x) x b
yطوري که مجانب افقی به22 ax f( x)f(f  خطy aباشد، مقدار 3 bچه عددي است؟

1( 39
4 2 (43

4 3 (41
4 4 (45

4
xدر  fابع  پذیر و  مشتق 1

x
f (x)lim x

2

1
4 fاست. اگر 61 ( ) yباشد، مقدار مشتق تابع (2 x f( )x

2 xبـه ازاي  1 1

 ست؟

1( 1 2 (11
2  3 (5

2 4 (2

f(x)مقدار مشتق تابع  cos ( x)2
xنقطۀدر  12  کدام است؟ 2

1( 1
2 2 (1

2 3 (1
4  4 (1

4
f(x)شکل مقابل نمودار  x x3کدام است؟ است. مقدار اي به طول  و خط مماس بر آن در نقطه 

1( 1 

2 (3
4                                              

3( 2
3
1
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fاگر  (x) x
g(x)و  1 f(tan x)  باشد، مقدارg ( -117 چقدر است؟ 3(

1( 8
3  2 (7

3 3 (4
3 4 (2

3 

f(x)آهنگ متوسط تغییر تابع  xx
1 ] بازةدر  2 , ]1 xاي تغییر آن در  چند برابر آهنگ لحظه 9 -118 است؟ 4

1( 16
9 2 (8

9 3 (16
3 4 (8

3 
yاختالف مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع  sin x cosx2 -119 چقدر است؟ 2

1( 4 3 2  2 (2 3 1 3 (3 3 4 (4 3 
yروي نمودار  M نقطۀدر شکل مقابل  x21  باالي محورx ها واقع است. اگرa b2 -120 کدام است؟ x2مینیمم باشد، مقدار  2

1( 12   

2 (2
2                                                 

3 (1
4 

4 (1
3 

yاختالف طول نقاط اکسترمم نسبی تابع  x x2 4 -121 چقدر است؟ 2

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

yعطف تابع  نقطۀعرض  x x31 122 برابر کدام است؟-
1( 1 2 (32 3   3 (32 2 4 (2 

fنمودار مشتق 
yشکل مقابل است. نمودار تابع  1 f(x) 123 تواند باشد؟ کدام شکل می-

1(  2 (                             

3(   4 ( 

ab

x

M
2 (2

2                                               

3(1
4

4 (1
3

yختالف طول نقاط اکسترمم نسبی تابع  x x2 4  چقدر است؟ 2

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

yعطف تابع  نقطۀعرض  x x31برابر کدام است؟
1( 1 2 (32 33  3 (32 23 4 (2

fمودار مشتق 
yشکل مقابل است. نمودار تابع 1 f(x)تواند باشد؟ کدام شکل می 

1(  2 (                           

3(  4 (

ab

x
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f(x)نمودار تابع  x(x ax b) c2 مقدار   صورت مقابل است، بهf ( -124  کدام است؟ 0(
1( 5   
2 (2   
3 (3   
4 (4   

axنمودار تابع هموگرافیک  bf(x) x d صورت مقابل است. مقدار  بهd 125 کدام است؟-

1( 1                                     
2 (2   
3 (   

4 (1
2   

 
 

aAدو ماتریس  b
4

Bو  1 1 2
3 bقطري باشد، آنگاه  ABمفروضند. اگر  2 a 126 برابر کدام است؟-

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

Aاگر  2 1
3 2 ،B 1 2

0 Cو  1 1 1
0 CA)باشد، حاصل عبارت  1 B C)4 4 -127 کدام است؟ 4

1 (B1016   2 (C20   3 (I16   4 (I16 

Aاگر ماتریس  2 1
1 ABدر تساوي  0 1 3

4 -128 برابر کدام است؟ Bهاي ماتریس  صدق کند، آنگاه مجموع درایه 1

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6
Aبراي ماتریس  2 A|داریم:  2 I |2 A|و  5 I | |باشد،  3 A -129 کدام است؟ |

1 (1
3   2 (3

5   3 (5
3   4 (2

3   

حاصل دترمینان ماتریس  mبه ازاي کدام مقدار 
m2 1

3 0 4
1 1 2

-130 برابر یک است؟ 

1 (1
5 2 (1

10 3 (5 4 (10
-131 باشد؟ L فاصلۀبه  BCو از ضلع  r فاصلۀبه  Aتوان یافت که از رأس  ، حداکثر چند نقطه میABCاالضالع  در مثلث مختلف

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

2

1
(2

aAدو ماتریس  b
4

Bو 1 1 2
3 bقطري باشد، آنگاه ABمفروضند. اگر  2 aبرابر کدام است؟

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

Aگر  2 1
3 2،B 1 2

0 Cو 1 1 1
0 CA)باشد، حاصل عبارت 1 B C)4 4 4B C)B کدام است؟ 

1 (B1016  2 (C20  3 (I16  4 (I16

Aگر ماتریس  2 1
1 ABدر تساوي 0 1 3

4 برابر کدام است؟Bهاي ماتریس صدق کند، آنگاه مجموع درایه1

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6
Aراي ماتریس  2 A|داریم: 2 I | 5I A|و | I | |باشد، 3 A  کدام است؟ |

1(1
3  2(3

5  3(5
3  4(2

3 

حاصل دترمینان ماتریس mه ازاي کدام مقدار 
2 1m
3 0 4
1 1 2

برابر یک است؟

1 (1
5 2 (1

10 3 (5 4 (10
 باشد؟ Lفاصلۀبه  BCو از ضلع  rفاصلۀبه  Aتوان یافت که از رأس ، حداکثر چند نقطه میABCاالضالع در مثلث مختلف

1 (1 2 (2 3 (4 4 (3
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3اي به شعاع  دایره معادلۀ -132 دوم کدام است؟ ناحیۀاول و نیمساز  ناحیۀنیمساز و مماس بر  2

1 (x y y2 2 12 18    2 (x y x2 2 12 18 

3 (x y y2 2 12 18 0 4 (x y x2 2 12 18 0 
y معادلۀروي نمودار سهمی به  A نقطۀ (x y)22 15 3 -133 از کانون این سهمی چقدر است؟ A نقطۀ فاصلۀکند. کمترین  حرکت می 4

1 (3
4   2 (1

3   3 (2
3   4 (3

8   

y معادلۀیک پرتو از کانون سهمی به  y x2 2 6 4 -134 بازتاب آن کدام است؟ معادلۀسازد.  می 45 زاویۀها xتابیده و با محور  0
1 (y 2 3 2   2 (y 3 2 3 (y 2 2 3 4 (y 3 3 

-135 کدام است؟ dتا خط  Aرأس  فاصلۀباشد.  می b2و قطر کوچک  a2در بیضی شکل مقابل، قطر بزرگ 

1 (ab
a b2 2  2 (c

a b2 2  

3 (ab
a b2 2
2   4 (c

a b2 2
2   

 
 

)سهمی با کانون  , )2 xو خط هادي  1 -136 کند؟ ها را با چه طولی قطع میxمحور  4

1 (11
4 2 (3 3 (13

4 4 (4

a|دو بردار  | |و  3 b | aطوري که بردارهاي  مفروض هستند، به 4 b2  وa b2 بـین دو   زاویۀهاي برابر دارند. کسینوس  طول 137-
 کدام است؟ bو  aبردار 

1 (3
8   2 (11

12   3 (7
32   4 (7

32 
aطول تصویر بردار  i j k2 3 bبر امتداد بردار  4 j2 138 چقدر است؟-

1 (2 2 (3 3 (2   4 (3   
aاالضالعی که روي بردارهاي  مساحت متوازي اندازةباشد،  6بین آنها  زاویۀو  4و  3هاي  دو بردار به طول bو  aاگر  b2  وa b3 139-

 شود، برابر کدام است؟ ساخته می
1 (30 2 (36 3 (42 4 (48 

)بر هم عمود باشند، آنگاه حاصل عبارت  bو  aباشد و دو بردار  3و  2به ترتیب  bو  aبردارهاي اندازة اگر  a b).(a b)2 3 -140 چقدر است؟ 2
1 (46 2 (46   3 (24   4 (24 

k4کدام گزینه در مورد عدد   ضرب دو عدد طبیعی متوالی باشد، حاصل kاگر  -141 حتماً درست است؟ 1
  ) فرد و مربع کامل2  ) زوج و مربع کامل1
 ) فرد ولی ممکن است مربع کامل نباشد.4 ) زوج ولی ممکن است مربع کامل نباشد.3

FF

B

A

B

AO

d
a ba b

3 (ab
a b2 2b
2  4 (c

a b2 2b
2 

)سهمی با کانون  , xو خط هادي ,,( کند؟ ها را با چه طولی قطع میxمحور  4

1 (11
4 2 (3 3 (13

4 4 (4

a|دو بردار  | 3a | |و 3 b | 4b | aطوري که بردارهاي مفروض هستند، به4 b2a bb وa b2ba bbbb بزاویۀهاي برابر دارند. کسینوس طول
 کدام است؟ bbو aaردار 

1 (3
8  2 (11

12  3 (7
32  4 (7

32
aطول تصویر بردار  i j ki ji بر امتداد بردارb j چقدر است؟ 

1 (2 2 (3 3 (2  4 (3
aاالضالعی که روي بردارهاي مساحت متوازياندازةباشد، 6بین آنها  زاویۀو 4و  3هاي  دو بردار به طولbو aگر  b2 وb

شود، برابر کدام است؟ ساخته می
1 (30 2 (36 3 (42 4 (48

)بر هم عمود باشند، آنگاه حاصل عبارت bو a باشد و دو بردار 3و  2به ترتیب  bو aبردارهاي اندازة گر  a b).(a b)a b).(aa b).(aچقدر ا
1 (46 2 (46  3 (24  4 (24

k4کدام گزینه در مورد عدد  ضرب دو عدد طبیعی متوالی باشد،حاصل kگر  1kحتماً درست است؟
کامل1 کامل2 ) زوج و مربع   ) فرد و مربع

FF

B

A

B

AO
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k9دو عدد  nkو  7 aفقط بر یک عدد طبیعی  6 -142 تواند باشد؟ کدام می nپذیر هستند.  بخش 1
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

-143 چقدر است؟ 15بر  aتقسیم  ماندة باقیاست.  33برابر  35و بر  19برابر  21بر  aتقسیم  ماندة باقی
1 (13 2 (2 3 (11 4 (4 

)نهشتی  هم معادلۀواب کدام گزینه ج )x23112 7 -144 است؟ 3
1 (29 2 (30 3 (31 4 (32 

mهاي  نهشتی دقیقاً در یکی از هم kهر عدد صحیح  m m mk , k , k , k0 1 2 mx سـیالۀ  معادلۀکند.  صدق می 3 y5 چنـد   93 145-
 جواب طبیعی دارد؟

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
a]شده اسـت. حاصـل    1و  mترتیب برابر  مانده به ، خارج قسمت و باقی3بر عدد طبیعی  aدر تقسیم عدد طبیعی  ,(a , m )]1 3 2 146-

 کدام  است؟
1 (1 2 (m 3 (m3   4 (a 

-147 چند منتظم است؟ Gآید. گراف  دست می به Gهر رأس دقیقاً دو واحد کاهش یافته و گراف  درجۀ  یال از یک گراف کامل، 17با حذف 
 ـ منتظم14) 4 ـ منتظم15) 3 ـ منتظم16) 2 ـ منتظم17) 1

-148 کدام است؟ Gگري گراف مکمل  است. کران پایین عدد احاطه 6، 17 مرتبۀاز  Gدر گراف 
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-149 ها عبور کند؟ رأس همۀگراف مقابل چند دور دارد که از 
1 (1   
2 (2 
3 (4 
4 (9 

گـر   احاطـه  مجموعـۀ گر مینیمال با بیشترین تعداد عضـو از تعـداد عضـوهاي     احاطه مجموعۀدر گراف مقابل، اختالف تعداد عضوهاي  150-
 مینیمال با کمترین تعداد عضو چقدر است؟

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

-151 وجود ندارد؟ arو  onیک از عبارات  هیچ "borban" کلمۀ در چند جایگشت از حروف
1 (348 2 (252 3 (504 4 (360 

a b c d

h g f e

a

b

c

d

efg

h

n m

i
j

k

 کدام  است؟
1 (1 2 (m 3 (m3  4 (a 

چند منتظم اسGآید. گراف  دست می بهGهر رأس دقیقاً دو واحد کاهش یافته و گراف  درجۀ یال از یک گراف کامل،17ا حذف 
ـ منتظم14) 4 ـ منتظم15) 3 ـ منتظم16) 2 ـ منتظم17) 1

 کدام است؟ Gگري گراف مکمل است. کران پایین عدد احاطه6، 17مرتبۀاز Gدر گراف 
1(2 2(3 3(4 4(5

ها عبور کند؟ رأس همۀگراف مقابل چند دور دارد که از 
1 (1   
2 (2
3 (4
4 (9

احاط مجموعـۀ  گر مینیمال با بیشترین تعداد عضـو از تعـداد عضـوهاي    احاطه مجموعۀدر گراف مقابل، اختالف تعداد عضوهاي 
مینیمال با کمترین تعداد عضو چقدر است؟

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

 وجود ندارد؟ arو on یک از عبارات  هیچ "borban"کلمۀدر چند جایگشت از حروف
1(3482(2523(5 44(36

a b c d

h g f e

a

b

c

d

efg

h

n m

i
j

k
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طوري که به نفر دوم حداقل دو توپ و به نفر چهـارم بـیش از سـه     نفر توزیع کنیم، به 5توپ یکسان را بین  11توانیم  به چند طریق می 152-
 توپ برسد؟

1 (70 2 (126 3 (252 4 (462 
-153 کدام است؟ xمانند شکل زیر داده شده است. مقدار  Bو  Aهاي  متعامد هستند. تعدادي از درایه Bو  Aهاي التین  مربع

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

fبه ازاي چند تابع  :{a ,a ,a ,a } {b ,b ,b }1 2 3 4 1 2 -154 قرار دارند؟ fدر برد  b2و  b1هر دو عضو  3
1 (48 2 (50 3 (52 4 (54 

} مجموعۀحداقل چند عدد از  , , ... , }1 2 -155 است؟ 6باید انتخاب کنیم تا مطمئن شویم، تفاضل دو تا از آنها برابر  20
1 (11 2 (12 3 (13 4 (14 

 

 
 

A B

x

2 3
1

2 4
3

1 (11 2 (12 3 (13 4 (14
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کند. اگر یک دقیقه طول بکشد تا قطار کامالً از روي پل عبور کند و  عبور می 22با سرعت ثابت از روي پلی به طول  11قطاري به طول  156-

)پل باشد، در این صورت نسبت طول پل به طول قطار ثانیه طول قطار کامالً روي  10 )2
1
)2 )

1
 کدام است؟ (

1 (9
7   2 (7

3   3 (9
5   4 (7

5   
x)متحرکی که داراي حرکت با شتاب ثابت روي خط راست است، از مبدأ مکان  حرکتش آغاز شده است، پس از رسیدن به مکان  0( 157-

x m9 شود. اگر در  متر متوقف میx m27  متحرك چند متر بر ثانیه است؟ اولیۀمتر بر ثانیه باشد، سرعت  12داراي سرعت 
1 (3 2 (3   3 (6 4 (6   

حرکت باشد، سرعت متوسط  اولیۀسوم حرکت، دو برابر سرعت  ثانیۀ 2در حرکت با شتاب ثابت روي خط راست، اگر سرعت متوسط در  158-
 بود؟ چهارم چند برابر سرعت اولیه خواهد ثانیۀ 2در 
1 (/2 2   2 (/2 3   3 (/2 4   4 (/2 5   

-159 عالمت سرعت و شتاب چگونه است؟ t2تا  t1زمانی  بازةنمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل است. در 
 ) همواره، سرعت و شتاب منفی است.1
  ) همواره سرعت و شتاب مثبت است.2
 شود. سرعت و شتاب مثبت و سپس سرعت و شتاب منفی می) ابتدا 3
 شود و همواره شتاب منفی است. ) ابتدا سرعت مثبت و سپس منفی می4
 

t لحظۀکنند، مطابق شکل است. اگر در  حرکت می xکه روي محور  Bو  Aنمودار سرعت ـ زمان دو متحرك   متر  B ،120، متحرك 0 160-
t لحظۀباشد، بعد از چند ثانیه از  Aجلوتر از متحرك   رسند؟ ، دو متحرك به هم می0

1 (8 
2 (16 
3 (14 
4 (12 
 

 

-161 اند؟ ترتیب از راست به چپ چند بار تغییر جهت داده ثانیه، به 6تا  0زمانی  بازةدر نمودار زیر، بردار مکان و بردار سرعت در 
 1و  1) 1
 2و  1) 2
 1و  2) 3
   2و  2) 4

v

tt1
t2

mv( )s

t (s)

A

B

10

30
50

8

x (m)

t (s)654
320

10

5

) همواره، سرعت و شتاب منفی است.1
  ) همواره سرعت و شتاب مثبت است.2
 شود. سرعت و شتاب مثبت و سپس سرعت و شتاب منفی می) ابتدا3
شود و همواره شتاب منفی است.) ابتدا سرعت مثبت و سپس منفی می4

tلحظۀ کنند، مطابق شکل است. اگر در  حرکت می xکه روي محور  Bو Aمودار سرعت ـ زمان دو متحرك   ، B، متحرك 0
tلحظۀباشد، بعد از چند ثانیه از Aجلوتر از متحرك   رسند؟ ، دو متحرك به هم می0

1 (8
2 (16
3 (14
4 (12

و بردار سرعت در  چند بار تغییر جهت داده ثانیه، به 6تا  0زمانی  بازةدر نمودار زیر، بردار مکان  اند؟ ترتیب از راست به چپ
1و  1) 1
2و  1) 2
1و 2) 3
 2و  2) 4

tt1
t2

m)m
s

t (s)

A

B

8

m)

t (s)654
32
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mبا تنـدي ثابـت    B نقطۀبه  A نقطۀدر جهت پادساعتگرد در حداقل زمان از  A نقطۀمطابق شکل، متحرکی از 
s3   رود. سـرعت   مـی 162-

 است.) m2و شعاع دایره  3جایی چند متر بر ثانیه است؟ ( متوسط آن در این جابه

1 (2 2   2 (2 2
3   

3 (27 2
4   4 (3 2

4   
 

، پـس  اول زمان سقوط تا رسیدن به سطح زمین نیمۀشود. این سنگ در  متري سطح زمین رها می 260در شرایط خأل، سنگی از ارتفاع  163-
 کند؟ حسب متر طی میاز رها شدن چه مسافتی را بر

1 (60 2 (65 3 (130 4 (135 
ثانیه از اعمال نیروي افقـی   5که در ابتدا ساکن است، پس از  kg20به جرم  mچند نیوتون باشد تا جسم  Fدر شکل زیر نیروي قائم  164-

F  متر را طی کند؟  50مسافتk /
m( , g )
s2

0 4 10  

1 (150 2 (250 
3 (350 4 (450  

 
 

m اولیۀبا سرعت  kg5 به جرم جسمی
s10  ثانیه نیروي  5در جهت جنوب به شمال در حرکت است. اگر در مدتF N20  به سمت 165-

 جسم قبل از اعمال نیرو است؟ تکانۀجسم بعد از اثر نیرو چند برابر  تکانۀ  جنوب به جسم اثر کند،
1 (1 2 (1   3 (3 4 (3   

m)است  يجنس را که جرم یکی دو برابر دیگر دو گوي توپر هم m )2 کنـیم. بـا    رها می hزمان از باالي برجی به ارتفاع  طور هم به 12 166-
تـر باشـد،    سبک وزنۀهوا بر روي  یروي مقاومتنتر دو برابر  سنگین وزنۀفرض اینکه نیروي مقاومت هوا در طی حرکت دو گوي بر روي 

 ها با زمین در کدام گزینه صحیح است؟ ي برخورد گويتند مقایسۀ
1 (V V1 2    2 (V V1 2    
3 (V V1  باشد تواندصحیح می گزینه هرسه )4    2

0/آسانسور  دیوارةکیلوگرم و ضریب اصطکاك ایستایی بین جسم و سطح  2در شکل زیر، جرم جسم  است. اگر آسانسور بـا شـتاب    5 167-
m
s2
آسانسـور سـاکن بمانـد؟    دیـوارة  چند نیوتون باشد تا جسم بـر روي   Fبه سمت باال شروع به حرکت کند، حداکثر مقدار نیروي  1

m(g )
s2

10  

1 (20 
2 (22 
3 (100 
4 (110 

A

B

m2

F N300

F

m

k /m kg ,20 0 4

m /F F1 0 8

/F F2 0 6

1 (150 2 (250
3 (350 4 (450  

mاولیۀبا سرعت kg5به جرم جسمی
s10 ثانیه نیروي  5در جهت جنوب به شمال در حرکت است. اگر در مدتF N2 به

جسم قبل از اعمال نیرو است؟تکانۀجسم بعد از اثر نیرو چند برابر تکانۀ  جنوب به جسم اثر کند،
1 (1 2 (1  3 (3 4 (3 

m)است  يجنس را که جرم یکی دو برابر دیگردو گوي توپر هم m )2 1mmزمان از باالي برجی به ارتفاع  طور هم بهh کنـ رها می
تـر سبک وزنۀهوا بر روي  یروي مقاومتنتر دو برابر  سنگین وزنۀفرض اینکه نیروي مقاومت هوا در طی حرکت دو گوي بر روي 

ها با زمین در کدام گزینه صحیح است؟ي برخورد گويتند مقایسۀ
1 (V V1 2V VV V  2 (V V1 2V VV V   
3 (V V1 2V VV V  4( باشد تواندصحیح  می گزینه هرسه

0/آسانسور دیوارةکیلوگرم و ضریب اصطکاك ایستایی بین جسم و سطح 2در شکل زیر، جرم جسم  است. اگر آسانسور بـا/5
m
s2
آسانسـور سـاکندیـوارة  چند نیوتون باشد تا جسم بـر روي  Fبه سمت باال شروع به حرکت کند، حداکثر مقدار نیروي 1

m(g )m
s2

 

1 (20
2 (22
3 (100
4 (110

F N3m

k /m kg , kkg , 0 4/kg kkg ,

m /F F1FF 8//

/F F2FF 6//
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گذاشته شده است. در این صورت کـدام گزینـه درسـت      لیوان قرار دارد، دهانۀطور افقی بر  مطابق شکل، یک سکه روي مقوایی که به 168-
 است؟

 افتد. طور ناگهانی بکشیم، طبق قانون دوم نیوتون، سکه به داخل لیوان می ) اگر مقوا را به1
   افتد. ا را به آرامی بکشیم، طبق قانون اول نیوتون، سکه به داخل لیوان می) اگر مقو2
 افتد. طور ناگهانی بکشیم، طبق قانون اول نیوتون، سکه به داخل لیوان می ) اگر مقوا را به3
  افتد. ) اگر مقوا را به آرامی بکشیم، طبق قانون دوم نیوتون، سکه به داخل لیوان می4
 

نیوتون است، در راستاي افق در سطح  10کیلوگرمی را با یک طناب دو متري که حداکثر نیروي قابل تحمل براي آن  2 وزنۀشخصی یک  169-
)حرکت آن چند ثانیه باشد، تا طناب پاره نشود؟  دورةچرخاند. حداقل  افقی بدون اصطکاك می )2 10  

1 (2  2 (3  
 ن استاي غیر ممک ) چنین پدیده4  4) 3

بـا فنـري    A نقطۀدر سطح افقی بدون اصطکاك در حرکت است که مطابق شکل در  v0 اولیۀمطابق شکل با تندي  mجسمی به جرم  170-
 برخورد به فنر تا جدا شدن از فنر کدام است؟ لحظۀجسم از  (s)کند. نمودار تندي حرکت  برخورد می

 
 
 

1 (

s

tt1 t2
 2 (

s

tt1 t2
 

3 (

s

tt1 t2 4 (

s

t3t1 t2
t 

هکس

ناویل

m

A

ککن استاي غیر ممک ) چنین پدیده4 4) 3
بـا Aنقطۀدر سطح افقی بدون اصطکاك در حرکت است که مطابق شکل در v0اولیۀمطابق شکل با تندي mجسمی به جرم 

برخورد به فنر تا جدا شدن از فنر کدام است؟لحظۀجسم از (s)کند. نمودار تندي حرکت رخورد می

1 (

s

tt1 t2
 2 (

s

tt1 t2

3 (

s

tt1 t2 4 (

s

t3t1 t2
t

m

A
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-171 دورةباشـد،   A مـاهوارة  تکانـۀ ، سه برابـر  B ماهوارة تکانۀچرخند. اگر  هاي یکسان دارند، به دور زمین می که جرم Bو  A ماهوارةدو 
 است؟ A ماهوارةتناوب  دورة، چند برابر B ماهوارةتناوب 

1 (3
9   2 (1

3   3 (3
3   4 (1

27   

mسرعت نوسانگر چند  بیشینۀدهد.  شکل زیر، نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر را نشان می
s 172 است؟-

1 (10 
2 (20 
3 (40 
 معلوم باشد x0) باید 4
 
 

x/صورت  به SIحرکت یک نوسانگر هماهنگ ساده در  معادلۀ cos( t)30 04 سـوم   ثانیۀاست. مسافت طی شده توسط نوسانگر در  4 173-
 دوم است؟ ثانیۀچند برابر مسافت طی شده در 

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

2   

/ ، شتاب نوسـانگر t1 لحظۀدهد، مطابق شکل است. اگر در  نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر که حرکت هماهنگ ساده انجام می 
m
s

2
20 5 174-

 دهد؟ نوسان کامل انجام میچند  s20باشد، این نوسانگر در مدت 
1 (50   
2 (5 
3 (25 
4 (/2 5   
 
 
 

L/هاي  چهار آونگ ساده به طول m1 1 5 ،/L m2 2 7 ،/L m3 4 Lو  5 m4 اي افقی آویزان هستند. اگـر بسـامد    از میله 9 175-

radاي آونگ وادارنده  زاویه
s3 ؟ آید شدت به نوسان درمی ها به یک از آونگ باشد، کدام( )2 10 

 4) آونگ 4 3) آونگ 3 2) آونگ 2 1) آونگ 1

t (s)

x (cm)

1
2

5
1
4

x0
5

x (cm)

t (s)

4

2

t1

4

x/صورت بهSIحرکت یک نوسانگر هماهنگ ساده در معادلۀ cos( t)/
3

/ ثانیۀاست. مسافت طی شده توسط نوسانگر در 4
 دوم است؟ ثانیۀچند برابر مسافت طی شده در 

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

2 

m، شتاب نوسـانگر t1لحظۀ دهد، مطابق شکل است. اگر در مودار مکان ـ زمان یک نوسانگر که حرکت هماهنگ ساده انجام می 
s2

 دهد؟ نوسان کامل انجام میچند s20اشد، این نوسانگر در مدت 
1 (50 
2 (5
3 (25
4 (/2 5/ 

L/هاي  چهار آونگ ساده به طول m1 1 5// ،/L m2 2 7// ،/L m3 4 Lو //5 m4 اي افقی آویزان هستند. اگـر از میله 9

radاي آونگ وادارنده زاویه
s3 ؟ آید شدت به نوسان درمی ها به یک از آونگ باشد، کدام( 2 )

 4) آونگ 4 3) آونگ 3 2) آونگ 2 1) آونگ 1

cm)

t (s)t1
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ثانیـه   30در مـدت   Aمـوج   چشمۀدهد که در یک محیط در حال انتشار هستند.  معینی نشان می لحظۀشکل زیر، نقش دو موج را در  176-
 دهد؟ انجام می Bموج  چشمۀچند بار نوسان کامل بیشتر از 

1 (750 
2 (/7 5   
3 (2250 
4 (/22 5   
 
 

3است. بسامد این نـور در شیشـه بـه ضـریب شکسـت       nm600رنگی در خأل  تکطول موج نور 
اسـت؟   (THz)چنـد تراهرتـز    2 177-

m(c )s
83 10  

1 (55 10   2 (25 10   3 (
510
5   4 (100

3   
بـین   فاصـلۀ نوسان کند و  تناوب یک ثانیهدهیم. اگر گوي متحرك با  اي را در تشت موج تشکیل می به کمک گوي متحرك، امواج دایره 178-

 باشد، تندي انتشار موج در این تشت چقدر است؟ cm80دو برآمدگی مجاور 
1 (/0 8   2 (/0 4   3 (/1 6   4 (1 

لرزه تا  مرکز زمین فاصلۀکند. اگر  دریافت می sدقیقه زودتر از نخستین امواج  4را  pنگار نخستین بار امواج  در یک زلزله، دستگاه لرزه 179-

/برابر  sهاي  صورتی که تندي موجکیلومتر باشد، در 2880نگار  محل لرزه
km
s4 kmچند  pباشد، تندي موج  8

s است؟ 

1 (6 2 (/7 2   3 (8 4 (/8 4   
شود. شـدت صـوت اولیـه     برابر می 3برابر کنیم؛ در این صورت تراز شدت صوت  3از منبع را  فاصلۀبرابر و  9منبع صوتی را  دامنۀاگر  180-

 چند برابر شدت صوت مبدأ است؟

1 (1
3   2 (9 3 (1

9   4 (3 
مشخص از یک سطح بازتابنده باشند، براي اینکه شنونده بتواند پژواك را از صـوت   فاصلۀاگر شنونده و منبع صوت در یک مکان و در  181-

  v)صوت m)s340اولیه تمیز دهد، کمترین فاصله بین شنونده و سطح بازتابنده چند متر است؟ 

1 (340 2 (170 3 (34 4 (17 
شود. اگر اختالف طول مـوج هماهنـگ پـنجم و دوم     کشیده می N160است، با نیروي  mg40تر آن م تار ویولونی که جرم هر سانتی 182-

cm12 باشد، بسامد هماهنگ سوم چند هرتز است؟ 

1 (500 2 (800
3   3 (1500 4 (400

3   

yu (cm)

x (cm)0
A

B

mv s30

30

1 (55 10  2 (25 10  3 (
510
5  4 (100

3
فاصـلنوسان کند و تناوب یک ثانیهدهیم. اگر گوي متحرك با اي را در تشت موج تشکیل میه کمک گوي متحرك، امواج دایره

باشد، تندي انتشار موج در این تشت چقدر است؟cm80دو برآمدگی مجاور 
1 (/0 8/  2 (/0 4/  3 (/1 6/  4 (1

مرکز زمین فاصلۀکند. اگر دریافت می sدقیقه زودتر از نخستین امواج  4را  pنگار نخستین بار امواج در یک زلزله، دستگاه لرزه

/برابر sهاي صورتی که تندي موج کیلومتر باشد، در 2880نگار  محل لرزه
km
s4 kmچند pباشد، تندي موج /8

s است؟ 

1 (6 2 (/7 2/  3 (8 4 (/8 4/ 
شود. شـدت صـوت برابر می 3برابر کنیم؛ در این صورت تراز شدت صوت  3از منبع را  فاصلۀبرابر و  9منبع صوتی را دامنۀگر 

چند برابر شدت صوت مبدأ است؟

1 (1
3  2 (9 3 (1

9  4 (3
مشخص از یک سطح بازتابنده باشند، براي اینکه شنونده بتواند پژواك را ازفاصلۀگر شنونده و منبع صوت در یک مکان و در 

 v)صوت m)s340ولیه تمیز دهد، کمترین فاصله بین شنونده و سطح بازتابنده چند متر است؟ 

1 (340 2 (170 3 (34 4 (17
شود. اگر اختالف طول مـوج هماهنـگ پـنجم کشیده می N160است، با نیروي mg40تر آن م ار ویولونی که جرم هر سانتی

cm12باشد، بسامد هماهنگ سوم چند هرتز است؟

1 (500 2 (800
3  3 (1500 4 (400

3 
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)بین دو آینه  زاویۀ متقاطع،  آینۀبا توجه به مسیر پرتوها در دو  -183 چند درجه است؟ (
1 (20 
2 (30 
3 (25 
4 (35 
 

متر است. اگر این آزمایش را در محیطی به ضریب شکست  میلی 4دو نوار روشن متوالی  فاصلۀدر آزمایش یانگ که در هوا انجام شده،  184-
4
 شود؟ متر می پهناي نوار روشن چند میلیانجام دهیم،  3

1(16
3  2 (16

9   3 (/1 5   4 (3 

/تابش الکترومغناطیسی با بسامد 
148 5 2/هرتز به سطح فلزي که تابع کار آن  10 تابـد. اگـر ثابـت پالنـک      ولت است، می الکترون 5 185-

eV .s154 kg319ها چندمتر بر ثانیه است؟ (جرم هر الکترون  تندي فوتوالکترون بیشینۀباشد،  10  فرض شود.) 10

1 (54 2 10   2 (54 10   3 (/0 9   4 (/
602 10   

مرئی گسیل داشته است. اگر طول مـوج ایـن   ناحیۀ قرار دارد. این الکترون با یک گذار، پرتویی در  nدر اتم هیدروژن، الکترون در تراز  186-
R)/کدام است؟  nنانومتر باشد،  450پرتو  nm )10 01  

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
n)بالمر  رشتۀبلندترین طول موج  n)براکت  رشتۀترین طول موج  چند برابر کوتاه 2( -187 کدام است؟ 4(

1 (3
8   2 (9

20   3 (8
3   4 (20

9   

Hz153شود. اگر بسامد فوتـون   جا می ام جابه nالکترونی با دریافت انرژي یک فوتون، از تراز اول اتم هیدروژن به تراز  -n 188باشـد،   10

Rکدام است؟  /
m(c , h eV.s , E eV)s

8 153 10 4 10 13 5  

1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 
u238اورانیوم  هستۀاگر 

-189 شود؟ دختر چند می هستۀهاي  بتاي منفی تابش کند، در این صورت تعداد نوترون ذرةآلفا و دو  ذرةیک  92
1 (140 2 (142 3 (144 4 (146 

  

50

ب ب ی ی رو ن/بش ر بع زي ح ب ز 2/ر یرون/5 بو ر ب
eV .s154 kg319ها چندمتر بر ثانیه است؟ (جرم هر الکترون تندي فوتوالکترونبیشینۀباشد، 10  فرض شود.) 10

1 (54 2 10  2 (54 10  3 (/0 9/  4 (/
602 10/ 

مرئی گسیل داشته است. اگر طول مـوناحیۀ قرار دارد. این الکترون با یک گذار، پرتویی در nدر اتم هیدروژن، الکترون در تراز 
R)/کدام است؟ nنانومتر باشد، 450رتو  nm )/

1
/ 

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
n)بالمر رشتۀلندترین طول موج  n)براکت رشتۀترین طول موج چند برابر کوتاه(  کدام است؟ (

1(3
8  2(9

20  3(8
3  4(20

9 

Hz153شود. اگر بسامد فوتـون   جا می ام جابه nلکترونی با دریافت انرژي یک فوتون، از تراز اول اتم هیدروژن به تراز  باش 10

Rکدام است؟  /
m(c , h eV.s , E eV)R /
m
s

8 15, hm
/ 

1 (5 2 (4 3 (3 4 (2
u238اورانیوم  هستۀگر 

دو ذرةیک 92 شودختر چند می هستۀهاي  بتاي منفی تابش کند، در این صورت تعداد نوترونذرةآلفا و
1 (140 2 (142 3 (144 4 (146
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-190 به ترتیب کدام هستند؟ tو  Nنمودار زیر مربوط به ید پرتوزا است. 
 32و  1000) 1
 32و  1500) 2
 24و  1000) 3
 24و  1500) 4
 
 
 

 

N)هتفه دادعت(

t )زور(
t168

125

500
N

2000
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-191 است؟ نادرستکدام گزینه 
 هاي گلوکز تشکیل شده است. بلندي است که از مولکول زنجیرة) سلولز 1
 هاي گلوکز تشکیل شده است. ) گندم همانند پنبه از مولکول2
 که در سرتاسر مولکول تکرار شده است. ندهایی هست اتن، گندم و روغن زیتون، داراي بخش ) پلی3
 مولکولی بوده که داراي جرم مولی کم یا متوسط هستند. هاي اي از ترکیب ان و آمونیاك نمونه) مت4

-192 :جز بهخون درست است،  کیسۀ سازندةپلیمر  دربارةهاي زیر  تمام گزینه
 آن بیش از پنج اتم وجود دارد. شوندة) در یک واحد تکرار 1
 دروالسی است. آن آروماتیک بوده و داراي نیروي بین مولکولی وان سازندة) مونومر 2
 اتم هیدروژن وجود دارد. 4500، در مجموع این پلیمر واحد تکرار شونده 1500) در 3
 کند. گیري می اکسید در میدان الکتریکی جهت آن همانند مولکول گوگرد دي سازندة) مونومر 4

-193 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 کند. ناقطبی غلبه میالف) در الکل حاصل از آبکافت استر موجود در آناناس، بخش قطبی بر بخش 

 آنها بستگی دارد. سازندةاسترها به ساختار مونومرهاي  پلی تجزیۀفقط آهنگ  ،آمیدها استرها و پلی ب) در میان پلی
 الکتیک اسید است. ج) شیر ترش شده داراي پلی

 .شوند هاي ساده تبدیل می بینی به مولکول پذیر در طبیعت توسط جانداران ذره د) مواد زیست تخریب
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

گـرم گـاز    160یک عاملی، براي مصرف یـک مـول اسـید، مقـدار      سیرشدةزنجیري  در واکنش سوختن کامل یک کربوکسیلیک اسید 194-
R)در فرمول این اسید  Rاکسیژن نیاز است.  COOH)  داراي چند اتم کربن است؟(O : g.mol )116  

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
-195 :جز بههستند،  نادرستهاي زیر  تمام گزینه

 شود. آرامی به سلولز تبدیل میول نشاسته در محیط گرم و مرطوب به ) مولک1
 گیرد. ) گوارش نشاسته بر اساس فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی صورت می2
 گویند. ) به واکنش استرها با آب در حضور اسید، برقکافت می3
 شوند. تر پوسیده می محیط گرم و مرطوب سریع هاي نخی در ) پارچه4

-196 مربوط به یک ......... است که از واکنش یک ......... با ساختار ......... و یک ........ با ساختار ......... تهیه شده است. زیرساختار 

C C

O

O

N

H
N
H n

 
HOOCاسید ـ ديـ NHHNآمین ـ آمید ـ دي ) پلی1 COOH 

Cـ آمید ـ نآمی ) پلی2

O

O N
H

N
H

C

O

Oاسید ـ ـ ديHOOC COOH 

NH2Hآمین ـ آمید ـ دي ) پلی3 N2اسید ـ ـ ديHOOC COOH 

Cـ استر استر ـ دي پلی) 4

O

O N
H

N
H

C

O

Oـ اسید ـHOOC COOH 

الکتیک اسید است.ج) شیر ترش شده داراي پلی
.شوند هاي ساده تبدیل میبینی به مولکولپذیر در طبیعت توسط جانداران ذرهد) مواد زیست تخریب

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
گـر 160یک عاملی، براي مصرف یـک مـول اسـید، مقـدار      سیرشدةزنجیري در واکنش سوختن کامل یک کربوکسیلیک اسید

R)در فرمول این اسید Rکسیژن نیاز است.  COOH) داراي چند اتم کربن است؟(O : g.mol )1 
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5

:جزبههستند،  نادرستهاي زیر مام گزینه
شود. آرامی به سلولز تبدیل میکول نشاسته در محیط گرم و مرطوب به ) مولک1
 گیرد. ) گوارش نشاسته بر اساس فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی صورت می2
گویند. ) به واکنش استرها با آب در حضور اسید، برقکافت می3
شوند. تر پوسیده می محیط گرم و مرطوب سریع هاي نخی در ) پارچه4

مربوط به یک ......... است که از واکنش یک ......... با ساختار ......... و یک ........ با ساختار ......... تهیه شده است.زیرساختار 

OO H H n

C N NCC N NC N N
H

HOOCاسید ـ ديـ NHHNآمین ـ آمید ـ دي ) پلی1 COOH

Cـ آمید ـ نآمی ) پلی2

O

O N
H

N
H

C

O

Oاسید ـ ـ ديHOOC COOH

NHNآمین ـ آمید ـ دي ) پلی3 2H NN2دي HOOCاسید ـ ـ COOH

OO OO
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BA

e

-197 اتم کربن است، درست است؟ 12غیرصابونی که زنجیر آلکیل آن داراي  کنندة پاكکدام گزینه در مورد یک 
C) فرمول مولکولی آن 1 H SO Na18 30  است. 3
 هیدروژنی متصل نیست.) در آن سه اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم 2
 پیوند اشتراکی وجود دارد. 52) در ساختار آن 3
 است. 2هاي ناپیوندي در آن برابر با  هاي کربن به تعداد جفت الکترون ) نسبت تعداد اتم4

-198 است؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت
 شود. دروژن تولید میالف) در اثر واکنش گرماگیر مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید با آب، گاز هی

 سفید است. سرکۀدر  pHتر از رنگ کاغذ قرمزدر محلول جوهرنمک  pHب) رنگ کاغذ 
 شود. هاي غیرصابونی زدوده می کننده کتري با پاك دیوارةج) رسوب تشکیل شده بر روي 

 هاي خورنده هستند. کننده جمله پاك د) هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید از
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/دار  اگر ثابت یونش یک اسید تک پروتون
44 5 -199 موالر آن در آب کدام است؟ 2مول بر لیتر باشد، درصد یونش محلول  10

1 (%1   2 (/%1 5 3 (%2 4 (%3 
pH  0/چهار لیتر محلول هیدروکلریک اسید شـود؟   موالر با افزودن چند گـرم سـدیم هیدروکسـید بـه تقریـب سـه برابـر مـی         01 200-

(NaOH : g.mol )140  
1 (/0 5   2 (/0 6 3 (/1 5 4 (/1 59 

-201 است؟ نادرستکدام گزینه 

3/معده در زمان استراحت برابر  pH) اگر 1 mol.L4باشد، غلظت اسید معده تقریباً برابر  7 12  بود.خواهد  10
 شود. عنوان ضد اسید سبب کاهش اسید معده می ) جوش شیرین ترکیبی یونی است که به2
 تواند با دو مول سدیم هیدروژن کربنات خنثی شود. ) یک مول آسپرین می3
H) واکنش 4 (aq) OH (aq) H O(l)2 ها است کننده و پاكها  مبناي اصلی کاربرد شوینده. 

-202 :جز بههاي زیر درست هستند،  دهد، تمام گزینه با توجه به شکل مقابل که سلول گالوانی را نشان می
 یابد. با گذشت زمان کاهش می Aموجود در ظرف  تیغۀ) جرم 1
 شوند. می Bمتخلخل عبور کرده و وارد ظرف  دیوارةها از  ) کاتیون2
 فلزات از جنس توانند به ترتیب  می Bو  Aهاي  هاي موجود در ظرف ) تیغه3

 مس و آهن باشند.
  گیرد. واکنش کاهش صورت می نیم Bموجود در ظرف  تیغۀ) بر روي 4
 
 

  

BA

e

/دار گر ثابت یونش یک اسید تک پروتون
44 5 موالر آن در آب کدام است؟2مول بر لیتر باشد، درصد یونش محلول /10

1 (%1 2 (/%1 5/ 3 (%2 4 (%3
pH 0/چهار لیتر محلول هیدروکلریک اسید موالر با افزودن چند گـرم سـدیم هیدروکسـید بـه تقریـب سـه برابـر مـی/01

(NaOH : g.mol )1 
1 (/0 5/  2 (/0 6/ 3 (/1 5/ 4 (/1 59/

 است؟ نادرستکدام گزینه 

3/معده در زمان استراحت برابر pH) اگر 1 mol.L4باشد، غلظت اسید معده تقریباً برابر /7 1l L2 بود.خواهد  10
شود. عنوان ضد اسید سبب کاهش اسید معده می) جوش شیرین ترکیبی یونی است که به2
تواند با دو مول سدیم هیدروژن کربنات خنثی شود.) یک مول آسپرین می3
H) واکنش4 (aq) OH (aq) H O(l)( ) OHOH (aq)OH (aq)OH  .ها است کننده و پاكها  مبناي اصلی کاربرد شوینده2

:جزبه، هاي زیر درست هستنددهد، تمام گزینها توجه به شکل مقابل که سلول گالوانی را نشان می
 یابد. با گذشت زمان کاهش میAموجود در ظرف تیغۀ) جرم 1
 شوند. میBمتخلخل عبور کرده و وارد ظرف دیوارةها از  ) کاتیون2
 فلزات از جنس توانند به ترتیب میBو Aهاي هاي موجود در ظرف ) تیغه3

مس و آهن باشند.
  گیرد. واکنش کاهش صورت می نیم Bموجود در ظرف تیغۀ) بر روي4
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ــالوانی   ــلول گـ ــرفتن دو سـ ــر گـ ــا در نظـ Cu)بـ Ag)  و(Sn Pt)   ــر درســـت اســـت؟ ــورد از مطالـــب زیـ چنـــد مـ 203-

/ / / /Sn /Sn Pt /Pt Cu /Cu Ag /Ag(E V , E V , E V , E V)2 2 2
0 0 0 00 14 1 2 0 34 0 8   

Cu)سلول  emfالف)  Ag) تر از  بزرگ(Sn Pt) .است 
Cu)سلول سلول کاتدي  نیمکاتیون موجود در ب) قدرت اکسندگی  Ag)  سـلول   نـیم کاتیون موجـود در  بیشتر از قدرت اکسندگی

Sn)سلول کاتدي  Pt) .است 
Cu)هاي بیشتري از مدار بیرونی  ج) در شرایط یکسان و در زمان معین تعداد الکترون Ag)  نسبت به(Sn Pt) گذرد. می 

Cu)سلول کاتدي سلول  د) درصورتی که نیم Ag) سلول کاتدي سلول  با نیم(Sn Pt)   ،یک سلول گالوانی جدید تشکیل دهنـد
emf         آن برابر با/ V0  خواهد بود. 4

Cu)هـ) ضمن کار کردن سلول  Ag)  از غلظتCu2 شود در حالی که به غلظت  کاسته میSn2   در سلول گـالوانی(Sn Pt) 
 شود. افزوده می

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
مـول گـاز هیـدروژن بـه ..........،      3شود که به ازاي ورود  ، انرژي ........ به ......... تبدیل می»هیدروژن ـ اکسیژن « هاي سوختی در سلول 204-

 کرد.تولید توان ......... مول آب  می
 3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 2 2) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 1
 3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ کاتد ـ 4 2) الکتریکی ـ شیمیایی ـ آند ـ 3

-205 کدام گزینه در مورد سلول دانز درست است؟
 ) یک سلول گالوانی است.1
 یابد. ) در کاتد آن فلز سدیم کاهش می2
 شود. ) در قطب منفی آن گاز کلر تولید می3
 هاي فلز تولید شده برابر است. هاي مبادله شده در این سلول با تعداد مول هاي الکترون ) تعداد مول4

-206 آن درست است؟ دربارةدهد که بر سطح آن خراش ایجاد شده است. کدام مطلب  گالوانیزه را نشان می قۀورشکل زیر بخشی از یک 
 شود. انجام می Znواکنش کاهش آن در سطح  شود که نیم واکنش اکسایش ـ کاهش انجام می) یک 1

 شود. داده می Zn2هاي  به یون Feاصل از اکسایش هاي ح ) الکترون2
Oصورت  واکنش کاهش آن به ) نیم3 H O e OH2 22 4  باشد. می 4
 شود. بندي مواد غذایی استفاده می ) از این نوع آهن در ساخت ظروف بسته4
 

-207 کدام گزینه درست است؟
 ترکیب سیلیسیم کربید است. هاي د میان اتمپیوند موجوتر از  پیوندهاي موجود در ساختار سیلیس یکسان و ضعیف همۀ) 1
 زمین است.جامد  پوستۀترین اکسید  خالص فراوان نمونۀ) کوارتز 2
 دروالسی است. اکسید از نوع وان ) نیروي بین مولکولی در سیلیسیم کربید همانند کربن دي3
به آنها با پیوند کوواالنسی  سازندةبا ساختار مشابه هستند که واحدهاي  هایی اکسید ترکیب سیلیس و کربن دي، ) سیلیسیم4

 متصل هستند.یکدیگر 

Fe

Zn2
Zn

O2
بآ ةرطق

مـول گـاز هیـدروژن بـه 3شود که به ازاي ورود ، انرژي ........ به ......... تبدیل می»هیدروژن ـ اکسیژن « هاي سوختی در سلول
 کرد.تولید توان ......... مول آب می
3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 2 2) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 1
3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ کاتد ـ 4 2) الکتریکی ـ شیمیایی ـ آند ـ 3

کدام گزینه در مورد سلول دانز درست است؟
) یک سلول گالوانی است.1
 یابد. ) در کاتد آن فلز سدیم کاهش می2
 شود. ) در قطب منفی آن گاز کلر تولید می3
هاي فلز تولید شده برابر است.هاي مبادله شده در این سلول با تعداد مول هاي الکترون ) تعداد مول4

آن درست اسدربارةدهد که بر سطح آن خراش ایجاد شده است. کدام مطلب گالوانیزه را نشان میقۀورشکل زیر بخشی از یک 
 شود. انجام می Znواکنش کاهش آن در سطح  شود که نیم واکنش اکسایش ـ کاهش انجام می) یک1

شود. داده می Zn2هاي  به یون Feححاصل از اکسایش هاي ح ) الکترون2
Oصورت  واکنش کاهش آن به ) نیم3 H O e OH2 2 4 4H O eH O eH O eeH O2Hباشد. می 
 شود. بندي مواد غذایی استفاده می) از این نوع آهن در ساخت ظروف بسته4

کدام گزینه درست است؟
ترکیب سیلیسیم کربید هاي د میان اتمپیوند موجوتر از  پیوندهاي موجود در ساختار سیلیس یکسان و ضعیفهمۀ) 1
زمین است.جامد  پوستۀترین اکسید  خالص فراوان نمونۀ) کوارتز2
دروالسی است. اکسید از نوع وان) نیروي بین مولکولی در سیلیسیم کربید همانند کربن دي3

Fe

Zn2
Znnn

O2
طق
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-208 هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت A6و  E9 ،D17 ،C16 ،B15هاي  با توجه به اتم
 کند و همانند مولکول آب سه اتم بر روي یک خط راست قرار دارند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهت AC2الف) مولکول 

 است. صورت  سولفید، بار جزئی اتم مرکزي به همانند مولکول کربونیل CE2ب) در مولکول 
 مشابه مولکول آمونیاك است. BD3پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول  نقشۀج) 

 صورت مسطح است و گشتاور دوقطبی آن برابر صفر است. به BBr3د) مولکول 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-209 .... الماس ........ گرافیت ......... و یخ ........ گرافن .....
 مولکولی نبوده ـ همانند ـ یک جامد مولکولی است. ) برخالف ـ داراي پیوند بین1
 ضلعی دارد. بعدي داشته ـ همانند ـ ساختار مشبک شش ) برخالف ـ ساختاري سه2
 ته بوده ـ همانند ـ فقط داراي پیوندهاي اشتراکی است.) همانند ـ رساناي ضعیف جریان الکتریسی3
 مولکولی بوده ـ همانند ـ یک جامد مولکولی است. ) همانند ـ داراي پیوند بین4

-210 است؟ نادرستکدام گزینه 
nبا  الیۀالکترون از  سه Al13) در تشکیل دریاي الکترونی فلز 1  دارد.نقش  3
 دلیل وجود دریاي الکترونی، فلزها در حالت جامد و مذاب رساناي جریان الکتریسیته هستند. ) به2
lتعداد الکترون با   هاي وانادیم، ) در نمک3  در محلول سبز کمتر از محلول بنفش است. 2
 است. (III)بلندتر از محلول وانادیم (IV)) طول موج نور بازتاب شده از محلول وانادیم4

NO(g)در نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنش   Cl (g) NOCl(g)22 باشـد   کیلوژول 64ها تا ناپایدارترین نقطه برابر  فراورده فاصلۀاگر  2 211-
32/و به ازاي تولید  NOCl ،/6گرم  75 سازي این واکنش برحسـب کیلـوژول کـدام اسـت؟      کیلوژول گرما آزاد شود، انرژي فعال 25

/(Cl , O , N : g .mol )135 5 16 14  
1 (39 2 (/45 25   3 (51 4 (/57 75   

xهاي  آالینده yC H ،CO ،NO  وSO2 212 هاي زیر در مورد آنها درست است؟ در خروجی اگزوز خودروها وجود دارند. چند مورد از عبارت-
 حذف کرد. را SO2توان گاز  هاي گوگرددار از بنزین می الف) با حذف گوگرد و ترکیب

xصورت  بهیکسان، شدة به ازاي مسافت طی هاي خروجی  جرم آالینده مقایسۀب)  yCO C H NO .است 
xپیدایش گازهاي یکی از دالیل ج)  yC H  وCO  کمبود اکسیژن است.موتور خودرو، در 

   در هوا شود. O3و  NO2تواند سبب افزایش غلظت  خروجی از اگزوز خودروها می NOد) گاز 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

A(g)گرماگیر ثابت تعادل یک واکنش تعادلی گازي  B(g) C(g)   در دمـايC100   برابـر/ mol.L2 11 3 مقـدار  اسـت.   10 213-
(ها) در تعادل جدید نسـبت بـه    کدام است و با افزایش فشار، مقدار و غلظت فراورده C250ثابت تعادل این واکنش در دماي عددي 

 کند؟ تعادل اولیه چه تغییري می

1 (/
22 2 /) 2 ـ افزایش ـ افزایش 10

211  ـ کاهش ـ کاهش 10
3 (/

22 2 /) 4 ـ کاهش ـ افزایش 10
211  ـ افزایش ـ کاهش 10

 است؟ نادرستکدام گزینه 
از سهAl13) در تشکیل دریاي الکترونی فلز 1 nبا الیۀالکترون  دارد.نقش  3
دلیل وجود دریاي الکترونی، فلزها در حالت جامد و مذاب رساناي جریان الکتریسیته هستند. ) به2
lتعداد الکترون با  هاي وانادیم، ) در نمک3 در محلول سبز کمتر از محلول بنفش است.2
 است. (III)بلندتر از محلول وانادیم(IV)) طول موج نور بازتاب شده از محلول وانادیم4

NO(g)در نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنش   Cl (g) NOCl(g)22NO(g) Cl (g) N  کیلوژول 64 ها تا ناپایدارترین نقطه برابر  فراورده فاصلۀاگر
32/و به ازاي تولید  NOCl ،/6گرم /75 سازي این واکنش برحسـب کیلـوژول کـدامکیلوژول گرما آزاد شود، انرژي فعال/25

/(Cl , O , N : g .mol )/
1, O , N, O , N/ 
1 (39 2 (/45 25/  3 (51 4 (/57 75/ 

xهاي الینده yC Hx،CO ،NO وSO2هاي زیر در مورد آنها درست ادر خروجی اگزوز خودروها وجود دارند. چند مورد از عبارت
حذف کرد. راSO2توان گاز هاي گوگرددار از بنزین میف) با حذف گوگرد و ترکیب

xصورت بهیکسان، شدةبه ازاي مسافت طی هاي خروجی  جرم آالینده مقایسۀب)  yCO C H NOx y.است
xپیدایش گازهاي یکی از دالیل ج)  yC Hx وCO  کمبود اکسیژن است.موتور خودرو،در

 در هوا شود. O3و NO2تواند سبب افزایش غلظت خروجی از اگزوز خودروها میNO) گاز 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

A(g)گرماگیر ابت تعادل یک واکنش تعادلی گازي  B(g) C(g)B(g)  در دمـايC100  برابـر/ mol.L2 1mol L1 3 اسـت. /10
(ها) در تعادل جدید نسـکدام است و با افزایش فشار، مقدار و غلظت فراوردهC250ثابت تعادل این واکنش در دماي عددي 

 کند؟ عادل اولیه چه تغییري می

1 (/
22 2 /) 2 ـ افزایش ـ افزایش/10

211 ـ کاهش ـ کاهش/10
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20صفحه  شیمی 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-214 ترتیب چه ترکیباتی هستند؟ به Cو  A ،Bهاي زیر،  با توجه به واکنش
(A).........C H (g) HCl2 4  

(B)..........C H OH2 5  سبحالل چ 

(C).........C H (g)2 4  سوخت
C) کاتالیزگر/ 1 : H O2  ـB: C H O4 8 Aـ  2 : C H Cl2 5 
C) دما و فشار 2 :Bـ  : C H O4 8 Aـ  2 : C H Cl2 4 2 
C) کاتالیزگر/ 3 : H2  ـB: C H O2 4 Aـ  2 : C H Cl2 5 
C) کاتالیزگر/ 4 : H2  ـB: C H O2 4 Aـ  2 : C H Cl2 4 

-215 کدام گزینه درست است؟
 شود. اتین ترفتاالت ساخته می استري به نام پلی از پلی) بطري آب 1
 شود. کاهنده در شرایط مناسب، ترفتالیک اسید تولید می مادة) از واکنش پارازایلن با یک 2
 یابد. واحد کاهش می 3) در واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید توسط یون پرمنگنات، عدد اکسایش اتم منگنز 3
 شود. گلیکول، از واکنش گاز اتین با یک اکسنده تهیه می) اتیلن 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 شود. اتین ترفتاالت ساخته میاستري به نام پلی از پلی) بطري آب1
 شود. کاهنده در شرایط مناسب، ترفتالیک اسید تولید میمادة) از واکنش پارازایلن با یک 2
یابدواحد کاهش می3) در واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید توسط یون پرمنگنات، عدد اکسایش اتم منگنز 3
 شود. گلیکول، از واکنش گاز اتین با یک اکسنده تهیه می) اتیلن4

آموز گرامی!دانشد
QRافزار نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت ج Code Readerاز)

نمـوده و   دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن سنجش آموزش مدارس برتر پاسـخنامه را ددفترچـۀمرکز
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 سیما کنفی، حسن وسگري مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 آریا ذوقی بهروز حیدربکی،  کاظم غالمی زبان عربی 2
 مرتضی محسنی کبیرقا، ب محمد رضایی محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 رضا علیزاده متین، امیرحسین عرب نصرآبادي ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5
 العابدین غالمی مهران حسینی، زین بیگی حسن محمد هندسه تحلیلی و جبر خطی 6
 میثم انصاري، مصطفی دیداري رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7
 رامین بدیعی، محمد مقدم جواد قزوینیان کفیزی 8
 مهدي فائقکیش،  مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 9

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 امیررضا وظیفه  آژنگ نظري پویا، سید محمد حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، علیرضا فاطمی، محمدحسین قاسمی،
 حروف الفبا) گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب

 علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی، سمیه قدرتی، طاهره میرصفیرقیه اسدیان، بهاره احدي، 
 
 
 
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است.   1گزینه .1

ـاي محـل آبگیـر اسـت و          » غدر« خانوادة هم غـدار اسـت و غـدیر بـه معن
 آید. ب نمیآن به حسا خانوادة هم

صحیح است.   3گزینه .2
 ها:   بررسی سایر گزینه

 زنی، مشورت، نظرخواهی   ) استشاره: راي1
ـاس، کفـش و       2 ) جیر: چرم دباغی شده با سطح نـرم و پـرزدار کـه در تهیـه لب

 رود. کار می کیف و مانند اینها به
 ها، اطراف   ) اکناف: کناره4

صحیح است.   2گزینه .3
ـا و بـی  «به معنـی  » طاق«واژة  2گزینۀ در  ـا  یکت ـایر    » همت آمـده اسـت و در س

منحنی و یا بخش قوسـی هـر   سازة سقف خمیده و محدب، «ها به معناي  گزینه
»  چیز مانند ابرو، کمان محراب و...

 )نامه واژه، 8و  13هاي  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است.   1گزینه .4

 شکل درست کلماتی که نادرست آمده است:
 سور   صور

 ذوالجالل  زوالجالل
 جسیم  جصیم
 نشئه  نشعه

   بالمعارضبالمعارظ
 صحیح است. 4گزینه .5

 غلغلهقلقله
 صحیح است. 4گزینه .6
 صحیح است. 2نه گزی.7

 ها: بررسی گزینه
 تشخیص الف) صبا (اي صبا) 

 ب) شب و روز مجاز از همیشه و همواره
ـال و لحظـه اغـراق        ـات س ـا اسـتفاده از کلم ج) شاعر در وصال و فراقِ معشوق ب

 ایجاد کرده است.
 ر باعث هدایت و رهبري است (تناقض)د) کُف
ـــ)  ــۀ ه ــده اســت  عشــاقّ: نال ــی آم ــه دو معن ــۀ ) 1ایهــام دارد و ب ــقاننال  عاش

 هاي موسیقی ) یکی از گوشه2
 صحیح است. 2گزینه .8

 شود. دیده نمی حسن تعلیلدر بیت آرایه 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) لنگر حلم، کشتی توفیق، بحر کرم (تشبیه)1
 ) مصراع دوم تلمیح به داستان حضرت ابراهیم (ع) دارد.3
 ) جناس دارند.باد و باغ) (4

 صحیح است. 2گزینه .9
ـار) آب روان (اسـتعاره از اشـک)         جویبار دیده (تشـبیه) سـرو (اسـتعاره از قـد ی

 جویبار و آب (تناسب)
 صحیح است. 1گزینه .10

ـام اسـت و در دو معنـی نزدیـک و دور (خورشـید و      آرایـۀ  مهـر داراي  کلمۀ  ایه
) ذره 2رسـد   مان نمـی ) ذره تا خورشید نبیند به آسـ 1کار رفته است.  محبت) به

 رود. تا محبت نبیند به آسمان نمی
صحیح است.  2گزینه .11

هسـته  اسـت و   جملۀ » مستم: من مست هستم«در بیت دوم در مصراع  اول،  
 از (نهاد + مسند + فعل ربطی) تشکیل شده است.        

صحیح است. 2گزینه .12
ـار نرفتـه اسـت. (کـه) در ایـ      ساز به در بیت دوم پیوند وابسته  ن بیـت  ضـمیر   ک

 پرسشی است.      
ـاهر در کـالم  دیـده       نکات مهم درسی: گاهی اوقات حرف ربط وابسته ساز بـه ظ

 کار رفته است. شود؛ اما در معنی و مفهوم  جمله به نمی
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ) (که) از سرم رود (تا) بر زمینم هست.  1
 ) نپندارم (که) چنین شیرین دهان است.  3
 لین نباشد.) (اگر) با4

 صحیح است.   3گزینه  .13
ناسک یب  ام

 لدب
صحیح است. 1گزینه .14

وابسته نـدارد؛ زیـرا یـک موصـوف اسـت و      وابستۀ بسیار نقش، سادة سقف بلند 
 چندین صفت دارد.

 هاي دیگر: بررسی گزینه
 الیه) الیه مضاف (مضاف سالکان) سنگ راه 2
 بسته اهمیت به سزایی دارد.  هاي وا فک اضافه در کشف وابسته» را«

 کعبه و بتخانه سنگ راه سالکان نیست.  
 الیه) اکراه (صفت مضاف هیچ ) جاي3
الیه) الیه مضاف (مضاف فنا) سر کوي 4

صحیح است. 4گزینه .15
لفظی محذوف است.قرینۀ به  4گزینۀ بنشانند در انتهاي بیت 

صحیح است.   2گزینه .16
 طعن به من (متمم) زخم زبان نزن... الیه) مرهم بنه و از بر دلم (مضاف
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 الیه   الیه/ وفایت: مضاف ) هوایت: مضاف1
دیدم (مفعول)/ غرامتش بکشـم: غرامـت    ) قیامتش بدیدمی: او را در قیمت می3

 او را بکشم (مفعول)
الیه)/ قامت بلندت: قامـت بلنـد    ) گرت: روي دلستانت: روي دلستان تو (مضاف4

 الیه) مضافتو (
 صحیح است. 3گزینه .17

ـا   اشاره شده است و با بقیـه گزینـه  » دل مرکز انوار الهی است«در این گزینه به  ه
 منافات دارد.

 صحیح است. 1گزینه .18
، هر دو به ترك خویشتن و سرسپردگی در مقابل عشـق  1گزینۀ مفهوم سؤال و 

 اشاره دارد.
 صحیح است. 2گزینه .19

دیگـر در کنتـرل و    کـه  هر دو به سخن گفته شده، 2گزینۀ مفهوم کلی سؤال و 
 اختیار گوینده نیست، اشاره کرده است.

 صحیح است. 3گزینه .20
 دار است) ادعا و راز (انسان عارف بی
ـان در شـناخت خداونـد و شـناخت اسـرار الهـی        در سایر گزینه ها به ناتوانی انس

 اشاره شده است.
 صحیح است. 4گزینه  .21

ـات   4گزینـۀ  در صورت سؤال و  ـاره شـده اسـت (آدم       بـه حی بخشـی عشـق اش
 عشق مثل انسان مرده است) بی

منحنی و یا بخش قوسـی هـر   سازة ««سقف خمیده و محدب،«ها به معناي ه
»   مانند ابرو، کمان محراب و...

 )نامه واژه،8و ي13هاي  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است.   1نه 

ل درست کلماتی که نادرست آمده است:
 سور   
 ذوالجالل  الل
 جسیم  یم

 نشئه  
 بالمعارضارظ
صحیح است. 4نه 

 غلغله
صحیح است. 4نه 
صحیح است. 2نه 

 ها:ی گزینه
 تشخیص  صبا (اي صبا) 

شب و روز مجاز از همیشه و همواره
ـال و لحظـه اغـراق        ـات س ـا اسـتفاده از کلم شاعر در وصال و فراقِ معشوق ب

 کرده است.
ففر باعث هدایت و رهبري است (تناقض)ف

ــۀ ــده اســت  عشــاقّ: نال ــی آم ــه دو معن ــۀ ) 1ایهــام دارد و ب ــقاننال  عاش
 هاي موسیقی کی از گوشه

صحیح است. 2نه 
شود. دیده نمی حسن تعلیلت آرایه 

صحیح است. 1گزینه .14
وابسته نـدارد؛ زیـرا یـک موصـووابستۀ بسیار نقش، سادة سقف بلند 

چندین صفت دارد.
هاي دیگر: بررسی گزینه

 الیه) الیه مضاف (مضاف سالکان) سنگ راه2
بسته اهمیت به سزایی دارد.هاي وا فک اضافه در کشف وابسته»««را«

کعبه و بتخانه سنگ راه سالکان نیست.  
 الیه)   اکراه (صفت مضاف هیچ ) جاي3
الیه) الیه مضاف (مضاف فنا) سر کوي 4

صحیح است. 4گزینه .15
لفظی محذوف است.قرینۀبه  4گزینۀ بنشانند در انتهاي بیت

صحیح است.  2گزینه .16
طعن به من (متمم) زخم زبان نزن  الیه) مرهم بنه و ازبر دلم (مضاف
هاي دیگر: بررسی گزینه

الیه     الیه/ وفایت: مضاف ) هوایت: مضاف1
دیدم (مفعول)/ غرامتش بکش33) قیامتش بدیدمی: او را در قیمت می3

او را بکشم (مفعول)
ق) گرت: روي دلستانت: روي دلستان تو (مضاف4 الیه)/ قامت بلندت:

 الیه) مضافتو (
صحیح است. 3گزینه .17

اشاره شده است و با بقیـه»دل مرکز انوار الهی است«در این گزینه به 
 منافات دارد.
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 صحیح است. 4گزینه .22
 رق عادت اشاره شده است.خزمینۀ در این گزینه به 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) به تقدیرگرایی و باور به قضا و قدر اشاره شده است.1
 ) به آیین کفن و دفن در ایران باستان اشاره دارد.2
ـاور قـومی و ملـی      ،کنـد  رسد و نجات پیدا مـی  گناه آسیبی نمی ی) به ب3 یـک ب

 است.
صحیح است 1گزینه .23

ـار باشـد     4و  3، 2هاي  در گزینه به بلند همتی اشاره شده است. همت اگـر در ک
ـاعر از بلنـد همتـی    1گزینۀ شود؛ اما در  همه کارها درست می ـاي خـود در    ش ه
 زحمت افتاده است.  

 )28صفحۀ ، 3 (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است. 2گزینه .24

این است کـه زنـدگی بـدون عشـق      2گزینۀ ابیات به استثناي بیت همۀ مفهوم 
 زندگی بخشی عشق است.   2گزینۀ جز نیستی و مردگی نیست. مفهوم بیت 

 )56صفحۀ ، 7(فارسی دوازدهم، درس 
صحیح است.   1گزینۀ .25

شاد زیستن اسـت، اگرچـه    توصیه به 1گزینۀ ابیات به استثناي بیت همۀ مفهوم 
 در تقابل با این مفهوم آمده است. 1گزینۀ که دلی خونین داشته باشی. بیت 

 )153 صفحۀ، 17(فارسی دوازدهم، درس 

 عربیزبان 
 صحیح است. 3گزینه .26

 ترجمه کلمات مهم:
 که شما برتر هستید. ال تهنوا: سست نشوید، و أنتم األعلون: درحالی

 ها: بررسی سایر گزینه
و أنـتم  «کـه؛   تر است) چون (درحالی دقیق» ناراحت نشوید(«) ناراحت نباشید 1

 حالیه است.)جملۀ » األعلون
) نباید سستی کنید (سست نشـوید؛ در ترجمـه فعـل نهـی مخاطـب از لفـظ       2
 که) کنیم.)، ناراحت شوید (ناراحت نشوید)، زیرا (درحالی استفاده نمی» نباید«
نشوید و ناراحـت نباشـید)، شـمایید برتـران      ) سست و ناراحت نباشید (سست4

 (شما برتر هستید).
 )22، صفحۀ 2  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .27
ـان را شکسـته شـده، أ    شاهد: دیدند، أصنامهم مکسرة: بـت  ضـروا: حاضـر   حهایش

 کردند، کان وقع: رخ داده بود.
 ها: بررسی سایر گزینه

ـال  » مکسـرة «یشان را شکسـته شـده؛   ها شان را (بت هاي شکسته شده ) بت2 ح
است.) که چه اتفاقی در معبد رخ داده است (درباره آنچه در معبـد رخ داده بـود؛   

 کان + ماضی: ماضی بعید)(ضمناً » از آنچه، درباره آنچه«یعنی » عما«
فعل جمـع و متعـدي   » أحضروا«) یافتند (دیدند)، حضور یافت (حاضر کردند؛ 3

 اد (از او پرسیدند)است)، به آنها خبر د
(در جاي نادرستی از ترجمه آمده است.)، سـؤاالتی (نبایـد جمـع    » در معبد) «4

 باشد.)
 )3، صفحۀ 1  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .28
»: أمتــع«نــدارد/ »: لــیس لــه«دوســتی دارم/ »: لــی صــدیق«کلمــات کلیــدي: 

بیـدار  »: یسـهر «یشمندان/ آثار جدید اند»: آثار المفکّرین الجدیدة«تر/  بخش لذت
 این کار»: هذا العمل«هر شب/ »: کلّ لیل«ماند/  می

 ها: اشتباهات سایر گزینه

موصوف و صـفت هسـتند و بایـد    » عمل أمتع(«تر از... کاري ندارد  بخش ) لذت1
ـاي   » کلّ لیـل («ترجمه شود)/ تمام شب » تري بخش کار لذت«به شکل  بـه معن

 است).» هر شب«
ـار «صـفت  » الجدیـدة («ست)/ اندیشمندان جدید ) جز (اضافی ا2 اسـت نـه   » آث

» تـري  لـذت بخـش  «اسـم تفضـیل اسـت و    » أمتـع («بخشی  لذت»)/ المفکّرین
 صحیح است).

 )1گزینۀ )/ تمام شب (مانند 2گزینۀ ) اندیشمندان جدید (مانند 4
 )31صفحۀ ، 3   (عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .29
آمـوز   دانـش »: الطالب المشاغب الّـذي... «بدون شک/ »: ال شک«کلمات کلیدي: 
فقـط  »: ال یحب إالّ اللـذة و الراحـۀ  «کند/  تنبلی می»: یتکاسل«اخاللگري که.../ 

»: التّقـدم العلمـی  «مانـد/   عقـب مـی  »: یتـأخّر «لذت و راحتـی را دوسـت دارد/   
 پیشرفت علمی

 ها: اشتباهات سایر گزینه
» کـه «صـورت   دار بیایـد بـه  » ال«از اسـم  پـس  » الّذي«) کسی است که (اگر 2

صـفت  » التقـدم «براي » العلمی(«در علم »)/ کسی است که«شود نه  ترجمه می
 ترجمه شود.)» علمی«صورت  است و باید به

اسـت.)/ پیشـرفت علمـی    » به معناي دوسـت نـدارد  » ال یحب(«خواهد  ) نمی3
 »)ماند بازمی«یعنی » یتأخّر(«کند  نمی

» التقـدم العلمـی  «)/ پیشرفت علمی خـود (در  2گزینۀ (مانند ) کسی است که 4
 اضافی است)» خود«کلمۀ ضمیري وجود ندارد و 

 صحیح است. 3گزینه .30
 کلمات مهم:ترجمۀ 

ـان      لم یکن... یعرف: نمی ـان القـدیم: انس دانست (ماضی استمراري منفـی)، اإلنس
 ...: مانند (مفعول مطلق نوعی)معرفۀقدیمی، 

 ها: نهبررسی سایر گزی
 اضافی است.» شک بی«اضافی است، » این) «1
دانـد   ) انسان در قدیم (انسان قدیمی؛ اإلنسان القدیم ترکیب وصفی است.) مـی 2

ـادل  » لم یکن یعـرف «دانست؛  کند)، ندانسته بود (نمی (زندگی می ـان   «مع ـا ک م
 و ماضی استمراري منفی است.)» یعرف

 )، زمان خود (زمان)2گزینۀ ) انسانی که در قدیم بود (مانند 4
 )48و  47هاي  ، صفحه4  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .31
 ها: اشتباهات سایر گزینه

کنیم، بایـد فعـل جملـه را     ترجمه می» فقط«صورت  را به» إلّا«) نیست (وقتی 1
 صورت مثبت معنا کنیم.) به
 است نه مفرد)» إله«جمع مکسر » آلهۀ(«) خدایتان 2
 حال است نه صفت)» صحیحۀ(«صحیحی ) کارهاي 3

 صحیح است. 4گزینه .32
 ها: اشتباهات سایر گزینه

ناامیدي نبایـد بـر تـو چیـره     «به معناي » الیتغلّب علیک الیأس(«) ناامید نشو 1
 است.)» شود

» کـه  طـوري  به«صورت قید  مفعول مطلق است و باید به» إیماناً(«) ایمانی که... 2
 فعل مستقبل وجود ندارد.)شانۀ نترجمه شود)ـ  نخواهد شد (

 جمع است نه مفرد)» أوالدها(«) فرزندش 3
 صحیح است. 4گزینه .33

 گیرد. مفهوم عبارت سمت راست: هر کس که تالش کند نتیجه می
مفهــوم عبــارت ســمت چــپ: اگــر انســان فرومایــه را گرامــی بــداري غــرور و   

 شود. اش بیشتر می نافرمانی
 ها هم مفهوم هستند! سایر گزینه

 )50صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 2نه 
این است کـه زنـدگی بـدون عشـق     2گزینۀ ابیات به استثناي بیتهمۀم 

زندگی بخشی عشق است.  2گزینۀ یستی و مردگی نیست. مفهوم بیت 
 )56 صفحۀ ، 7(فارسی دوازدهم، درس 

صحیح است.   1نۀ 
 شاد زیستن اسـت، اگرچـه   توصیه به 1گزینۀ ابیات به استثناي بیتهمۀم 

در تقابل با این مفهوم آمده است.1گزینۀ لی خونین داشته باشی. بیت 
 )153 صفحۀ، 17(فارسی دوازدهم، درس 

ی
صحیح است. 3نه 

مه کلمات مهم:
که شما برتر هستید.نوا: سست نشوید، و أنتم األعلون: درحالی

 ها: ی سایر گزینه
و أنـتم  «کـه؛    تر است) چون (درحالیدقیق»««ناراحت نشوید(«راحت نباشید 

 حالیه است.)جملۀ»ون
اید سستی کنید (سست نشـوید؛ در ترجمـه فعـل نهـی مخاطـب از لفـظ       

 که) کنیم.)، ناراحت شوید (ناراحت نشوید)، زیرا (درحالی استفاده نمی»د
نشوید و ناراحـت نباشـید)، شـمایید برتـران     سست و ناراحت نباشید (سست

 برتر هستید).
، صفحۀ 2  درس(عربی دوازدهم،   22( 

صحیح است. 1نه 
ـان را شکسـته شـده، أ   د: دیدند، أصنامهم مکسرة: بـت  ضـروا: حاضـر   ح هایش    

بود. داده رخ وقع: کان د،

ی ر پی
 ها: اشتباهات سایر گزینه

صـو دار بیایـد بـه  »««ال«از اسـم  پـس  »الّذي«) کسی است که (اگر 2  
التقـ«براي »««العلمی(«در علم »)/کسی است که«شود نه  ترجمه می

ترجمه شود.)»علمی«صورت  است و باید به
اسـت.)/ پیشـر  »به معناي دوسـت نـدارد  »«ال یحب(«خواهد  ) نمی3

»)ماند بازمی«یعنی»«یتأخّر(«کند  نمی
التقـد«)/ پیشرفت علمی خـود (در  2 گزینۀ (مانند) کسی است که 4

 اضافی است)»خود«کلمۀ ضمیري وجود ندارد و 
صحیح است. 3گزینه .30

 کلمات مهم:ترجمۀ
ـان القـلم یکن... یعرف: نمی دانست (ماضی استمراري منفـی)، اإلنس

...: مانند (مفعول مطلق نوعی)معرفۀقدیمی، 
 ها: یینهبررسی سایر گزی

 اضافی است.»شک««بی«اضافی است، »این) «1
) انسان در قدیم (انسان قدیمی؛ اإلنسان القدیم ترکیب وصفی است2

ـادل»لم یکن یعـرف «دانست؛  کند)، ندانسته بود (نمی (زندگی می مع
و ماضی استمراري منفی است.)»یعرف

)، زمان خود (زمان)2گزینۀ ) انسانی که در قدیم بود (مانند 4
هاي ، صفحه4  درس(عربی دوازدهم،   

صحیح است. 4گزینه .31
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 کنیم، بایـد فعـترجمه می» ««فقط«صورت  را به»إلّا«) نیست (وقتی 1
صورت مثبت معنا کنیم.)به
 است نه مفرد)»إله«جمع مکسر »«آلهۀ(«) خدایتان 2
ا3 کا )ۀ() ف ا ال
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 صحیح است. 3گزینه .34
ي نفـی جـنس   »ال«هـیچ ......... نیسـت (وجـود نـدارد)، از     » براي بیان اسلوب«

 کنیم. استفاده می
 )8، صفحۀ 1  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .35
ـا اهللا   «دانـد:   کلمات کلیدي: فقط خداوند غیب را مـی  هـیچ  »/ ال یعلـم الغیـب إلّ

ـا هـو  «مگر اینکه او برویاندش: »/ ال حبۀ«اي نیست:  نهدا هـیچ برگـی   »/ إلّا ینبته
 »ال ورقۀ تسقط ... إلّا بإذنه«افتد:  جز به اذن او ... نمی

 ها: اشتباهات سایر گزینه
» الي نفـی جـنس  «(با توجه بـه حضـور   » ال تسقط«(اضافی است)/ » أحد) «2

ار رود و بـه شـکل منفـی ترجمـه     کـ  صورت مثبت بـه  در این جمله، فعل باید به
 صحیح است.)» تسقط«شود، بنابراین  می
» ورقـۀ «آیـد و   و تنوین می» ال«(اسم پس از الي نفی جنس بدون » الورقۀ) «3

 صحیح است.)
» حبـۀ «آیـد و   و تنوین می» ال«(اسم پس از الي نفی جنس بدون » الحبۀ) «4

 )2گزینۀ (مانند » ال تسقط«صحیح است)/ 
 )36و  8هاي  صفحه، 3و  1  هاي ازدهم، درس(عربی دو

 صحیح است. 3گزینه .36
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

ـاهده مـی   ـا (  شـود: شـرط   الف) اوضاع و احوالی که پیرامونمان مش صـحیح  واژة ه
 است).» الظروف: شرایط«

منـدان   شود: عالقـه  ب) به افرادي که به یک کار یا چیزي تمایل دارند، اطالق می
 (تأیید)
شـود: پـرچم،    اش پرچم است و گاهی بر بزرگ قوم اطـالق مـی   عناي اصلیج) م
 تر قوم (تأیید) بزرگ

 (تأیید) ) خواندن بدون دقت و بدون نگاه به جزئیات: ورق زدند
 )46و  32، 28هاي  ، صفحه4و  3، 2هاي  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .37
 د چون فعل نفی است نه نهی.)باش» ال یمکنُ«(باید به صورت » ال یمکنْ«
 باشد.)» تجربۀُ«(فاعل است و باید به صورت » ۀَبتَجرِ«

 )31و  30هاي  ، صفحه3  درس(عربی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .38

ل     » أتَذَکّرُ« ـاب تفعـ ـارع در ب » أتَـذَکَّرُ «نادرست است و با توجه به وزن فعـل مض
 صحیح است.

 )17صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 
 ترجمه متن:

ـال  » فرزدق« هجـري   38لقب یکی از شاعران بزرگ در عصر اموي بود که در س
ـان   114قمري به دنیا آمد، در بصره زندگی کرد و در سال  هجري قمري در هم

ـادي داشـت.       جا مرد. (او) بسیار به خود می بالید و نسبت بـه قـومش تعصـب زی
ـاد     گفته شده است که او با حب اهل بیت پرورش یاف ت، ولی بـه غیـر آنچـه اعتق

دسـت آوردن پـول حـریص     کرد به این دلیل که نسبت بـه بـه   داشت، تظاهر می
ـادقانه  کرد. گفته می بود و او خلفاي اموي را مدح می تـرین شـعر او از    شود که ص

ـام      ـارم مقابـل هش ـام چه نظر عاطفه همانی است که در موسم حج در دفاع از ام
 یر آن، شاعر به غلو و اغراق تمایل داشت.بن عبدالملک سرود؛ اما در غ

ـان عـرب از     (همچنین) گفته شده است که اگر شعر فرزدق نبـود، یـک   سـوم زب
محبـت  سال شـعر سـرود و متأسـفانه     70رفت. این شاعر ما، نزدیک به  بین می

 منحصر در زبانش بود. بیت داشتن نسبت به اهل
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 1نه گزی.39
 فرزدق ......... حب اهل بیت را به دلیل ......... پول.

 ها: ترجمه گزینه
 دست آوردن) کردـ  رسیدن (به ) پنهان می1

ـ شوق   ) ستایش می2 ـ تـرس از      ) آشکار می3کرد  ـ    ) آشـکار مـی  4کرد  کـرد 
 دوست داشتن

 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 
 است.صحیح  4گزینه .40

ـالی     گزینـۀ  متن درباره ......... فرزدق حرف نزده است.  ـاي خ نادرسـت را بـراي ج
 مشخص کن.
 ها: ترجمه گزینه

 ) مکان مرگ4) نام اصلی 3) انواع شعرها 2) مکان تولّد 1
ـا       رد. ب در متن آمده بوده که فرزدق در همان جایی که (بصـره) زنـدگی کـرد، مـ

 پاسخ صحیح است. 4گزینۀ عبارت سؤال، » عین الخطأ«توجه به 
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .41
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

ـات مـتن حـدوداً      ) از کودکی1  77اش شروع به سرودن شعر کرد (طبـق اطالع
ـال شـعر گفتـه     70سال عمر کرده است. همچنین در متن آمده که نزدیـک   س

 ست).است. پس این گزینه صحیح ا
ـات      ) یک2 سوم اشعار عرب را سرود. (در متن آمده که شـعر فـرزدق آنقـدر کلم

شـد، نـه اینکـه خـود فـرزدق       سوم زبان عرب را شامل مـی  متنوع داشت که یک
 سوم شعر عرب را سروده باشد.) یک

ترین شاعر در عصر امـوي بـوده اسـت. (در مـتن آمـده کـه او یکـی از         ) بزرگ3
 ده است.)شاعران بزرگ عصر اموي بو

ـاء توسـط    ) خلفاي بنی4 امیه را بسیار دوست داشت. (در متن آمده که مدح خلف
ـاً دوسـت نداشـته         ـا را واقع فرزدق به دلیل دست یافتن به پـول بـوده، پـس آنه

 است.)
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .42
 ها: ترجمه گزینه

 کرد. د افتخار می) فرزدق بسیار به اصل و نسب خو1
 ) فرزدق به شعر اکتفا کرد و با شمشیرش اهل بیت را یاري نکرد.2
 یابیم. هاي فرزدق اثري از غلو و اغراق را می ) در تمام مدح3
 کرد. امیه را مدح نمی ) فرزدق فقط خلفاي بنی4

ـادقانه و        ـارم بسـیار ص ـام چه توضیح: در متن آمده که شعر فـرزدق در مـورد ام
هایش غلو بوده اسـت. پـس    اطفه بوده است؛ اما در بقیه موارد در مدحسرشار از ع

 نادرست است.» جمیع«کلمه 
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .43
ـاب    » منْحصـراً «) اسم المفعول (اسم الفاعل، 4 ـال «اسـم فاعـل از ب اسـت.  » انفع

آن اســم مفعــول ســاخته هــاي ایــن بــاب همگــی الزم هســتند، از  چــون فعــل
جزء افعال ناقصـه اسـت کـه فاعـل و مفعـول نـدارد.       » کان(«شود)، مفعول  نمی

 است.)» کان«در حقیقت خبر » منحصراً«
 )45و  44هاي  ، صفحه2  (عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 4گزینه .44
 ها: بررسی سایر گزینه

ـ    ) دون حرف زائد1 ـادة حـرف زائ لَ «د، بزی سـلَ «بـر وزن  » أر ـاب  » أفْعـ از ب
 است.» إفعال«
 معرّف بأل ) معرفۀ بالعلمیۀ2
اسم الفاعل مـن المجـرد الثالثـی (اصـل      ) اسم الفاعل من المزید الثالثی 3

حال (اگر قـرار بـود، صـفت     است.) صفۀ» فاعل«بر وزن » هادي«این کلمه 
 گرفت). می» ال«باشد، 

 )40و  20، 2هاي  ، صفحه3و  2، 1هاي   (عربی دوازدهم، درس

 ح است.)
تنوین می»««ال«(اسم پس از الي نفی جنس بدون »لحبۀ  » حبـۀ «آیـد و   و

 )2گزینۀ (مانند»ال تسقط«یح است)/ 
33 ) 36  و   8هاي  صفحه33، 3و  1  هاي ازدهم، درس(عربی دو

صحیح است. 3نه 
 ها: مه و بررسی گزینه

ـاهده مـی   ـا (شـود: شـرط   اوضاع و احوالی که پیرامونمان مش ه صـحیح  واژة   
است).»روف: شرایط

منـدان  شود: عالقـه  ه افرادي که به یک کار یا چیزي تمایل دارند، اطالق می
د)

  شـود: پـرچم،    اش پرچم است و گاهی بر بزرگ قوم اطـالق مـی  عناي اصلی
 تر قوم (تأیید) گ

 (تأیید) واندن بدون دقت و بدون نگاه به جزئیات: ورق زدن
 )46و 28،32هاي  ، صفحه4و 2،3هاي  درس(عربی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
ششد چون فعل نفی است نه نهی.)باش»ال یمکنُ«(باید به صورت »مکنْ

 باشد.)»تجربۀُ«(فاعل است و باید به صورت »ۀَبرِ
33 )31و 30هاي  ، صفحه3  درس(عربی دوازدهم، 

صحیح است. 4نه 
ل     »کّرُ ـاب تفعـ ـارع در ب » أتَـذَکَّرُ «نادرست است و با توجه به وزن فعـل مض

ح است.
 )17 صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 

 مه متن:
ـال  »دق هجـري   38لقب یکی از شاعران بزرگ در عصر اموي بود که در س

ال د د ک زندگ ه د د آ ا دن ه ان114ي ه د ي ق ي هج

 ها: ترجمه و بررسی گزینه
ـات مـتن) از کودکی1 اش شروع به سرودن شعر کرد (طبـق اطالع

ـال70سال عمر کرده است. همچنین در متن آمده که نزدیـک   س
 ست).است. پس این گزینه صحیح ا

سوم اشعار عرب را سرود. (در متن آمده که شـعر فـرزدق آنقـ) یک2
 شـد، نـه اینکـه خسوم زبان عرب را شامل مـی متنوع داشت که یک

سوم شعر عرب را سروده باشد.)یک
ترین شاعر در عصر امـوي بـوده اسـت. (در مـتن آمـده کـه) بزرگ3

 ده است.)شاعران بزرگ عصر اموي بو
  امیه را بسیار دوست داشت. (در متن آمده که مدح خل) خلفاي بنی4

ـاً دوسـ ـا را واقع فرزدق به دلیل دست یافتن به پـول بـوده، پـس آنه
است.)

هاي ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم،   
صحیح است. 3گزینه .42

 ها: ترجمه گزینه
 کرد. د افتخار می) فرزدق بسیار به اصل و نسب خو1
) فرزدق به شعر اکتفا کرد و با شمشیرش اهل بیت را یاري نکرد.2
یابیم.  هاي فرزدق اثري از غلو و اغراق را می ) در تمام مدح3
کرد. امیه را مدح نمی ) فرزدق فقط خلفاي بنی4

ـارم بسـیار ـام چه توضیح: در متن آمده که شعر فـرزدق در مـورد ام
هایش غلو بوده اععاطفه بوده است؛ اما در بقیه موارد در مدحسرشار از ع

نادرست است.»جمیع«کلمه 
هاي ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم،   

صحیح است. 4گزینه .43
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 صحیح است. 4گزینه .45
 ها: بررسی گزینه

رود و ربطـی بـه امیـد     کار می براي بیان تشبیه و امثالش به» کأنّ: گویا، مثل) «1
 ندارد.

ـال «و نیز » شک و تردید«ان اي است که براي بی کلمه» ربما) «2 ـار   بـه » احتم ک
 »ربما تکون: شاید باشد، گاهی هست.«رود:  می
ـاش     «رود.  کار مـی  اغلب براي بیان آرزو به» لیت: کاش) «3 لیـت أبـی یرجـع: ک

 »پدرم بازگردد
شـود: لعـلّ    اغلب به منظـور امیـد اسـتفاده مـی    » لعل: امید است، باشد که) «4

 مردم سپاسگزاري نمایند. الناس یشکرون: امید است که
 )6و  5هاي  صفحه، 1   (عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .46
ـادانی و عـدم فعالیـت      می«معناي عبارت  دانیم که هیچ پیشرفتی در تنبلـی و ن

 است.» نفی جنس«از نوع » ال«با توجه به معناي عبارت » نیست.
 ها: ترجمه و بررسی سایر گزینه

ـا آن را در روز قیامـت     خوبی چیزي پیش نمی چرا براي خودت از) «1 فرسـتی ت
 »نزد خدا بیابی؟

هایتان تالش نکنید در امتحانات خـود موفـق    آموزان، اگر در درس اي دانش) «2
 »نخواهید شد.

 »دهند. ترسند خدا آن را بداند، انجام نمی مؤمنان کاري را که می) «4
 کار رفته است. ي نفی به»ال«ها، در هر سه گزینه  با توجه به معناي عبارت

 )8صفحۀ ، 1   (عربی دوازدهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .47

 ها: بررسی گزینه
ـال  «جمله حالیـه اسـت کـه حالـت     » و هم متکبرون«) جمله 1 را » هـؤالء الرج

 آید. کند. جمله حالیه اسمیه به شکل (... و + ضمیر+ خبر) می بیان می
ـال باشـد. اول     دلیـل نمـی   است. بـه دو » زمالء«صفت » الناشطون) «2 توانـد ح

ـا عالمـت    ـا  «آمـد.   مـی » یـن «اینکه معرفه است. دوم اینکه اگر حال بود ب زمالؤن
 »هاي فعال ما الناشطون: همکالسی

اسـت.  » الفـرائس «را دارد و صـفت  » الناشـطون «هم تقریبا شرایط » الحیۀ) «3
 »ندهالفرائس الحیۀ: شکارهاي ز«آمد، حال بود.  می» ال«اگر بدون 

ـال بـود.     مـی » ال«گـر بـدون   اسـت. ا » األنبیاء«صفت » المبشّرین) «4 آمـد، ح
 »  دهنده األنبیاء المبشّرین: پیامبران بشارت«

 )21و  20هاي  ، صفحه2   (عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .48

 صورت سؤال به مفعول مطلق تأکیدي اشاره دارد.
 ها: بررسی گزینه

و مفعول مطلق نـوعی اسـت؛ چـون بعـد از آن     » اُذکروا«مصدر فعل » ذکراً) «1
 آمده است.» کثیراً«صفت 

و مفعول مطلق تأکیدي است. دقـت کنیـد   » یعتصم«مصدر فعل » اعتصاماً) «2
ـان  «نیست. به ترجمه عبارت دقـت کنیـد:   » اعتصاماً«صفت » جمیعاً«که  مؤمن

 »ند.شو زند و پراکنده نمی شک چنگ می همگی به ریسمان خداوند بی
ـاراً: شـب و روز  «) در این گزینه مصدري از جنس فعل جمله نداریم. 3 » لیالً و نه

 به زمان اشاره دارد.
در این گزینه هم مصدري از جنس فعل جملـه نـداریم. دقـت     3گزینۀ ) مانند 4

 حال است.» مخلصاً«کنید که 
 )48و  47هاي  ، صفحه4   (عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .49
 منه است. مستثنی» حیلۀ«مستثنی و » تحمل«ن گزینه در ای
 ها مستثنی منه محذوف است و اسلوب حصر داریم. گزینهبقیۀ در 

 )34صفحۀ ، 3   (عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 2گزینه .50
جملـۀ  » فرحنـی کثیـراً  «اسـت و  » ابتسم«مصدر فعل » ابتساماً«در این عبارت 

فعول مطلـق نـوعی اسـت و چگـونگی وقـوع      م» ابتساماً«وصفیه است، بنابراین، 
 کند. فعل را بیان می

 ها: بررسی سایر گزینه
ـان   جملۀ » هما مبتسمتان«) در این عبارت 1 حالیه است و چگونگی فاعـل (هات

 است، نه اسم!» جمله«دهد؛ اما یک  الطالبتان) را نشان می
ـار   دش بـه قبـل از خـو   جملۀبراي رفع ابهام از » لکنّ«کلمۀ ) در این عبارت، 3 ک

 »!اسم«است، نه » حرف«رفته است؛ اما این کلمه 
ـا «قبـل از  جملۀ کار نرفته است و  منه به ) در عبارت مستثنی4 منفـی اسـت،   » إلّ

 کار رفته است، نه استثنا! براي ایجاد حصر به» إلّا«بنابراین، 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 2گزینه .51

د نیست؛ اما موجودات جهان در بقاي خـود بـه   اش در بقا نیازمن ساعت به سازنده
ـاعت و اجـزاي آن نیسـت، بلکـه      ساز هستی خداوند نیازمندند، ساعت بخش به س

 )4و  3، 1هاي  اجزاي آن است. (رد گزینهجاکنندة  جابهدهنده و  نظم
 صحیح است. 3گزینه .52

ی السـماوات و االَرضِ....  ﴿دقت شود که عبارت  ن فـم سأَلُهاز دائمـی،  بـه نیـ   ﴾ی
کُـلَّ یـومٍ   ﴿موجودات خدا اشاره دارد و عبارت همۀ پیوسته، همواره و در هر آن 

 کند. الهی در تدبیر جهان اشاره میارادة به امر و  ﴾هو فی شَأنٍ
 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه

 اي نشده است. ) به نور بودن خدا در این آیه اشاره1
 ي نشده است.ا خدا در این آیه اشارهمشاهدة ) 2
 مذکور اشاره نگردیده است.آیۀ ) عجز و بندگی به درگاه خدا در 4

 )10، صفحۀ 1درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .53

ممکـن بـود    ﴾خَلَقـوا کَخَلقـه  ﴿، داشت میدرصورتی که غیر خدا کسی مخلوق 
مقتـدر  یگانـۀ  افراد در اعتقاد به توحید به شک بیفتند. عقیده به اینکـه خداونـد   

قُـلِ  ﴿بسترساز اعتقاد به توحید در خالقیت اسـت:   ﴾و هو الواحد القَهار﴿است: 
قُ کُلِّ شَیءاهللاُ خال﴾ 

 )19، صفحۀ 2درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .54

بخشـی خداونـد    بخشی خداوند همان توحید در خالقیت اسـت و هـدایت   هستی
ـامبر (  توحید در ربوبیـت و شفاب  نـد بـه توحیـد در    وبـه اذن خدا  )خشـی پی

 ربوبیت اشاره دارد.
 )24و  22، 20هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .55
ــی    ــد همــان اصــل توحیــد اســت کــه در عبــارت قرآن  علیــت خالقیــت خداون

ـاب و   ﴾و هو الواحد القهار﴿  مذکور است، باید دقت کنیم، در سؤال خواسـته بازت
معلـول  یعنی توحید در والیـت   ؛خداوندمحدودة اجازة اشیا در  در تصرفنتیجۀ 

کدام مرتبه توحید است کـه پاسـخ توحیـد در مالکیـت اسـت، زیـرا توحیـد در        
 گیرد. والیت از مالکیت الهی سرچشمه می

 )22و  19هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .56

ـامبر نمـی   خود می آنان خدا را هواي نفس ـا     دانند، در نتیجه پی ـامن آنه توانـد ض
 باشد و از آنها دفاع کند.

 )33صفحۀ  (دین و زندگی دوازدهم، 

ـادانی و عـدم فعالیـت     ««می«ي عبارت  دانیم که هیچ پیشرفتی در تنبلـی و ن
 است.»نفی جنس«از نوع »ال« با توجه به معناي عبارت »ت.

 ها: مه و بررسی سایر گزینه
ـا آن را در روز قیامـت    خوبی چیزي پیش نمیچرا براي خودت از فرسـتی ت

 »خدا بیابی؟
هایتان تالش نکنید در امتحانات خـود موفـق   آموزان، اگر در درسي دانش
 »هید شد.

 »دهند. ترسند خدا آن را بداند، انجام نمیمؤمنان کاري را که می
کار رفته است. ي نفی به»ال«ها، در هر سه گزینه جه به معناي عبارت

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

 ها:ی گزینه
ـال  «جمله حالیـه اسـت کـه حالـت     »و هم متکبرون«جمله را » هـؤالء الرج  
آید. کند. جمله حالیه اسمیه به شکل (... و + ضمیر+ خبر) میمی

ـال باشـد. اول     دلیـل نمـی   است. بـه دو »زمالء«صفت »لناشطون  توانـد ح
ـا عالمـت    ـا  «آمـد.   مـی »یـن « معرفه است. دوم اینکه اگر حال بود ب زمالؤن  

»هاي فعال ما طون: همکالسی
الفـرائس «را دارد و صـفت  »الناشـطون «هم تقریبا شرایط »لحیۀ   اسـت.  »  
زز »نده««الفرائس الحیۀ: شکارهاي ز«آمد، حال بود.  می» ««ال«دون 

«گـر بـدون     اسـت. ا»األنبیاء«صفت »لمبشّرین ـال بـود.     مـی » ««ال    آمـد، ح
 »  دهندهبیاء المبشّرین: پیامبران بشارت

 )21و 20هاي  ، صفحه2   (عربی دوازدهم، درس
صحیح است. 2نه 

ت سؤال به مفعول مطلق تأکیدي اشاره دارد.
ها:گزینه

صحیح است. 2گزینه .51
نند نیست؛ اما موجودات جهان در بقاياش در بقا نیازمن ساعت به سازنده

ـاعت و اجـزاي آن نیسساز هستی خداوند نیازمندند، ساعت بخش به س
4و  1،3هاي  اجزاي آن است. (رد گزینهجاکنندة جابهدهنده و  نظم

 صحیح است. 3گزینه .52
ماوات و االَرضِ....  ﴿دقت شود که عبارت ی السـ ن فـم سأَلُهبـه نی     ﴾﴿﴿ی

موجودات خدا اشاره دارد و عبارتهمۀپیوسته، همواره و در هر آن 
کند. الهی در تدبیر جهان اشاره میارادة به امر و  ﴾هو فی شَأنٍ

 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه
 اي نشده است. ) به نور بودن خدا در این آیه اشاره1
 ي نشده است.ا خدا در این آیه اشارهمشاهدة) 2
مذکور اشاره نگردیده است.آیۀ ) عجز و بندگی به درگاه خدا در 4

،1درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،
صحیح است. 4گزینه .53

م   ﴾﴿﴿خَلَقـوا کَخَلقـه  ﴿،داشت میدرصورتی که غیر خدا کسی مخلوق 
  یگافراد در اعتقاد به توحید به شک بیفتند. عقیده به اینکـه خداونـد   

  بسترساز اعتقاد به توحید در خالقیت اس ﴾﴿﴿و هو الواحد القَهار﴿است:
قُ کُلِّ شَیءاهللاُ خال﴾ 

،2درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،
صحیح است. 2گزینه .54

    بخش   بخشی خداوند همان توحید در خالقیت اسـت و هـدایت  هستی
شفا ت (ت ا ا)خش خ ناذ
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 صحیح است. 1گزینه .57
و ان اصابته فتنـۀ انقلـب علـی وجهـه خسـر الـدنیا و       ﴿با توجه به عبارت قرآنی 

ـال در هن    ﴾االخرة ذلـک هـو الخسـران المبـین     ـام  رویگردانـی از خداونـد متع گ
 ها علت و دلیل زیانکاري در دنیا و آخرت است. برخورد با سختی

 )34، صفحۀ 3درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزنیه .58

ـاي شـیطان، نیازمنـد روي آوردن بـه پیشـگاه خداونـد و        مقاومت در برابر دام ه
به خـدا در   )(هاي اوست. روي آوردن حضرت یوسف  فرمانخالصانۀ پذیرش 
 ترسیم یافته است. ﴾قالَ ربِ السّجنُ اَحب الَی...﴿قرآنی عبارت 

 )50، صفحۀ 4درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .59

ـا حـق حکومـت کـردن را        موحد، حکومت کسانی جامعۀ  را که خداونـد بـه آنه
ـلمانان دشـمنی مـی      نداده است، نمی ـا خداونـد و مس ورزنـد،   پذیرد، با آنان که ب

کند و به ایـن سـخن خداونـد گـوش فـرا       کند، با ظالمان مبارزه می تی نمیدوس
ـاء    ﴿دهد که فرموده است:  می یا اَیها الَّذینَ آمنوا ال تَتَّخذوا عـدوي و عـدوکُم اَولی

کافر بودن دشـمنان خـدا    ﴾الحقِ تُلقونَ الیهِم بِالمودةِ و قَد کَفَروا بما جاءکُم منَ 
پـذیر نبـودن دشـمنان     دلیل دوستی نکردن با دشمنان خداسـت. حـق   به حق،

 پذیري از عوامل تقویت اخالص است. حقروحیۀ خدا، در تقابل با تقویت 
 )48و  35هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .60
و  اند و به جاي پیـروي از عقـل، از هـوا    که راه دریافت حق را بر خود بسته کسانی

ـان و دوسـتان را مـی      هوس پیروي می شـنوند،   کنند، وقتـی خیرخـواهی اطرافی
راه رسیدن به حقیقـت را بـر   » خواهد دلم نمی«زنند و با گفتن  دست به انکار می

هاي زودگذر پاسخ مثبـت   داي هوسنکنند). اینان به  بندند (مسدود می خود می
هـوا  «... فرمایـد:   فـس مـی  ) در مورد هـواي ن (اند. امیرالمؤمنین  (لبیک) داده

 »راهبر لشکر شیطان است.
 )48، صفحۀ 4درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .61
ـان دارد.    اعتقاد به خداي حکیم این اطمینان را می ـافظ و نگهب دهد که جهان ح

ـان مـی      این نگرش به انسان اطمینان می توانـد از قـدرت    دهـد کـه در ایـن جه
 اختیار بهره ببرد.

 )58صفحۀ دین و زندگی دوازدهم، (
 صحیح است. 4گزینه .62

دهـد کـه    اینکه هر یک از اجـرام آسـمانی در مـداري در گردشـند، نتیجـه مـی      
ـاي خـود   نخورشید و ماه و شب و روز نسبت به هم پیشی نگیر د و هر یک در ج

ناپـذیر و اسـتوار،    قدر و قضاي الهی و این قانونمندي تخلـف دربارة باشند. خداوند 
ـا الَّیـلُ       ﴿فرماید:  زند و می لی میمثا ـا اَن تُـدرِك القَمـرَ و لَ لَا الشَّمس ینبغـی لَه

ـاه برسـد و نـه     نه سابِقُ النَّهارِ و کُلٌّ فی فَلَک یسبحونَ: خورشید را سزد که به م
 ﴾شب بر روز پیشی جوید و هر یک در مداري در گردشند.

 )60، صفحۀ 5درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .63

ـار   رابطۀ الهی، از نوع طولی است. در ارادة اختیار انسان با رابطۀ   را طـولی، کـل ک
توان نسبت داد؛ به این معنا کـه اگـر هـر یـک از عوامـل       به هر یک از عوامل می

شد، اما هر علتی به ترتیب، علت بـودن خـود را از    نبود، عمل نوشتن ممکن نمی
 گیرد. عامل باالتر می

، نقش مسـتقیم داشـتن   1گزینۀ هاي در  دقت شود که در یک ردیف بودن علت
ـاي   به ویژگـی  4گزینۀ ها در  و مشارکت و همکاري علت 2گزینۀ هاي در  علت ه

 علل عرضی مربوط است.
 )65، صفحۀ 5درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است.   2گزینه .64
ـان و دادن صـدقه،   رحم و محبـت بـه خو  صلۀ در تعالیم دینی آمده است که  یش

حـالل، آب دادن  لقمـۀ  دهد و احسان به والـدین، امانتـداري،    عمر را افزایش می
دیگـران  غصـۀ  به درخت تشنه یا سیراب کردن حیوانات و نیـز برطـرف کـردن    

 بخشد. زندگی را بهبود می
 )78، صفحۀ 6درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .65
ـا    اگر کسانی چنان در گناه و  باطل پیش روند که از کار خود خرسـند باشـند و ب

دهد و آنها ایـن فرصـت    حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می
 دهند. ها قرار می ور شدن در تاریکی غوطهوسیلۀ را 

 )78 ، صفحۀ6درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است.   1گزینه .66

 ﴾آیاتنا سنَسـتَدرِجهم مـن حیـثُ ال یعلَمـونَ    و الَّذینَ کَذَّبوا بِ﴿آیۀ شریفۀ طبق 
هاي الهی، به تدریج گرفتار شـدن بـه عـذاب الهـی اسـت.       سرانجام تکذیب نشانه

ـامی  «فرمایـد:   سنت استدراج مـی دربارة ) (امام صادق  کـه شـرّ    خداونـد هنگ
ـاه نعمتـی     اش (بنده بنده ـام گن اي که غرق گناه شده است) را بخواهد، بعد از انج

 »بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. ه او میب
 )79، صفحۀ 6درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .67
ـاهللا و اعتصـموا   ﴿فرماید:  نساء میسورة  175آیۀ قرآن کریم در  فاما الذین امنوا ب

ـا  ﴾به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضلٍ و یهـدیهم الیـه صـراطاً مسـتقیماً     : و ام
ـان را در       کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسـک جسـتند بـه زودي (خـدا) آن

ـان را بـه سـوي خـود، بـه         جوار رحمت و فضلی از جانـب خـویش درآورد و ایش
 کند.   راهی راست هدایت می

 )80، صفحۀ 7درس (دین و زندگی دوازدهم،  
 صحیح است. 2گزینه .68

فرمایـد:   نفس از گناه مـی تزکیۀ یرایش و تخلیه و پدربارة  )(امیرمؤمنان علی 
ـارت    داند. توبه مینتیجۀ ها را  و تطهیر قلب ﴾التّوبۀُ تطهر القلوب﴿ اشاره بـه طه

واقعـی  توبـۀ  تکـرار  نتیجـۀ   ﴾انَّ اهللاَ یحب التّؤابینَ و یحب المتَطَهِّرینَ﴿ آیۀدر 
 پس از گناه مجدد است.

 )88و  87هاي  فحه، ص7درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .69

خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (رحمانیت) و اگر ببیند کـه شـخص   
بقیـۀ  گناهان را جبران کنـد،  همۀ کار تالش خود را کرده (شرط) و نتوانسته   توبه

 کند (غفاریت). (مشروط) موارد را خود جبران نموده (جباریت) و او را عفو می
 )101 ، صفحۀ7درس ندگی دوازدهم، (دین و ز

 صحیح است. 4گزینه .70
گر حقیقی مردم اسـت کـه بـه منظـور پیشـگیري از       از آنجا که خداوند نصیحت

ـار شـدن آن         ـا مـردم، قبـل از گرفت خطرات، تابلوهاي خطر را باال بـرده اسـت ت
(حکـم) و  الزنـی  ال تَقْربوا ﴿آیۀ شریفۀ خطرات را بشناسند و از آن دوري کنند و 

 باشد.   می ﴾نّه کان فاحشۀً و ساء سبیال (حکمت)ا
 )102، صفحۀ 8درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .71
ـا    پاداش اخروي، نعمت هایی است که خداوند بخشی از آن را در قرآن کریم بـه م

ـا قابـل توصـیف        معرفی کرده و مراتبی از آن هم که اخـروي اسـت، در ایـن دنی
هاسـت بـراي    روشنی چشممایۀ هایی که  داند چه پاداش هیچ کس نمی«نیست: 

ـاداش  » نـد. ده پاداش کارهایی است که انجام میآنها نهفته شده؛ این  ـا،   ایـن پ ه

ـا حـق حکومـت کـردن را       موحد، حکومت کسانی ۀ را که خداونـد بـه آنه
ـلمانان دشـمنی مـی     است، نمی ـا خداونـد و مس           ورزنـد،    پذیرد، با آنان که ب

کند و به ایـن سـخن خداونـد گـوش فـرا      کند، با ظالمان مبارزه میتی نمی
ـاء    ﴿هد که فرموده است: ﴿﴿یا اَیها الَّذینَ آمنوا ال تَتَّخذوا عـدوي و عـدوکُم اَولی

کافر بودن دشـمنان خـدا   ﴾ الحقِ نَ الیهِم بِالمودةِ و قَد کَفَروا بما جاءکُم منَ 
پـذیر نبـودن دشـمنان     دلیل دوستی نکردن با دشمنان خداسـت. حـق  ق،

پذیري از عوامل تقویت اخالص است.حقروحیۀ در تقابل با تقویت 
 )48و 35هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 

صحیح است. 1نه 
و اند و به جاي پیـروي از عقـل، از هـوا   که راه دریافت حق را بر خود بستهی

ـان و دوسـتان را مـی     س پیروي می      شـنوند،    کنند، وقتـی خیرخـواهی اطرافی
راه رسیدن به حقیقـت را بـر   »خواهد دلم نمی«زنند و با گفتن ت به انکار می

داي هوسنکنند). اینان به  بندند (مسدود میمی  هاي زودگذر پاسخ مثبـت    
هـوا  «... فرمایـد:   فـس مـی  ) در مورد هـواي ن (اند. امیرالمؤمنین ک) داده نن 

 »ر لشکر شیطان است.
، صفحۀ 4درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،48( 

صحیح است. 1نه 
ـان دارد.   د به خداي حکیم این اطمینان را می ـافظ و نگهب دهد که جهان ح

می اطمینان مـی    گرش به انسان ـان جه     توانـد از قـدرت    دهـد کـه در ایـن
ر بهره ببرد.

 )58صفحۀ دین و زندگی دوازدهم، (
صحیح است. 4نه 

در مـداري در گردشـند، نتیجـه مـی       آسـمانی       دهـد کـه     هر یک از اجـرام
ـاي خـود   ررنشید و ماه و شب و روز نسبت به هم پیشی نگیر نند و هر یک در ج

ببآیاتنا سنَسـتَدرِجهم مـن حیـثُ ال﴿﴿و الَّذینَ کَذَّبوا بِ﴿آیۀ شریفۀ طبق 
هاي الهی، به تدریج گرفتار شـدن بـه عـذاب السرانجام تکذیب نشانه

مـی دربارة)(امام صادق  «فرمایـد:   سنت استدراج ـا  ««خداونـد هنگ
ـام گناش (بنده بنده اي که غرق گناه شده است) را بخواهد، بعد از انج

»  بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. ه او میب
،6درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،

صحیح است. 3گزینه .67
ـاهللا﴿فرماید: نساء میسورة175آیۀ قرآن کریم در  ﴿﴿فاما الذین امنوا ب

به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضلٍ و یهـدیهم الیـه صـراطاً مسـتق
که به خدا گرویدند و به او تمسـک جسـتند بـه زودي (خـداکسانی

ـان را بـه سـوي جوار رحمت و فضلی از جانـب خـویش درآورد و ایش
 کند.   راهی راست هدایت می

،7درس (دین و زندگی دوازدهم،   
صحیح است. 2گزینه .68

نفس از گناه متزکیۀپپیرایش و تخلیه و پدربارة)(امیرمؤمنان علی 
ها را و تطهیر قلب ﴾﴿﴿التّوبۀُ تطهر القلوب﴿ بداند. توبه مینتیجۀ   اشاره

ت  تکـرار نتیجـۀ ﴾﴿﴿انَّ اهللاَ یحب التّؤابینَ و یحب المتَطَهِّرینَ﴿آیۀدر 
از گناه مجدد است. پس

هاي فحه، ص7درس (دین و زندگی دوازدهم،   
صحیح است. 2گزینه .69

خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (رحمانیت) و اگر ببیند ک
گناهان را جبرانهمۀ کار تالش خود را کرده (شرط) و نتوانسته توبه
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 َفَمـن ا﴿هاي تقوا و خشنودي خدا بنا شـود،   مولود زندگی دینی است که بر پایه
   ﴾اَسس بنیانَه علی تَقوي من اللّه و رِضوانٍ

در حـدیث قدسـی   » نه چشمی دیده، نه گوشـی شـنیده  «ارت دقت شود که عب
 آمده است، نه در آیه.

 )99، صفحۀ 8درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .72

ـانی   ،کنندگان دیـن را معرفـی کنـد    خواهد تکذیب قرآن کریم آنجا که می از کس
ـا  کند که یتیمان را از خود می یاد می کین تشـویق  رانند و دیگران را به اطعام مس
ـاي   نمایند (رد گزینه نمی ـاره بـه فرهنـگ برابـري و       4و  2ه ) و ایـن موضـوع اش

 دارد. )یکی از معیارهاي تمدن اسالمی(مساوات و برقراري عدالت 
 )114، صفحۀ 9درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .73
ـاي   رسیدند و سـؤال  زنان به حضور ایشان می )در همان زمانِ رسول خدا ( ه

 )1گزینۀ کردند (نه کالس علمی: نادرستی  علمی خود را طرح می
ـان مدینـه بـراي       حضرت فاطمه (س) یک کالس علمی تشـکیل داده بـود و زن

 )2گزینۀ کردند. (درستی  آموزي در آن شرکت می علم
رونـد.   نیز جزو راویان حدیث بـه شـمار مـی    )برخی از همسران رسول خدا (

 )3نۀ گزی(نه همگی: نادرستی 
ـاي   هاي زمین به گروهـی محـدود، از ویژگـی    دقت شود که عدم انحصار نعمت ه

ــۀ  ــدالتجامعــ ـان     عــ ــی زمـــ ــگ علمــ ــه فرهنــ ــت، نــ ــور اســ  محــ
 )4گزینۀ (نادرستی  )پیامبر (

 )121، صفحۀ9درس (دین و زندگی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .74

ـاز   ـا خـدا بـه روز    در تمدن دوم اروپا در عصر حاکمیت کلیسا، عبادت و راز و نی ب
معینــی در هفتــه و در محــل کلیســا و در حضــور کشیشــان اختصــاص یافــت. 

 انسان با خدا شد.پیوستۀ ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و  گونه آیین این
ـان       اعتراف به گناه در حضور کشیش، آیین دیگري بـود کـه توسـط مبلغـین می

سا ساخته شـد کـه محـل    اي در کلی مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه
 اعتراف و توبه بود.

کننـده آمرزیـده    آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابـر کشـیش، توبـه   
گـرفتن  قـرار  آورد. این آیـین سـبب واسـطه     شود و عفو ابدي را به دست می می

 کشیشان میان خدا و بندگان او گردید.
 )134، صفحۀ 10درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 4ه گزین.75
ادع الـی سـبیل ربـک بالحکمـۀ و الموعظـۀ الحسـنه و       ﴿آیۀ شـریفۀ  با توجه به 

ـ   : «﴾جادلهم بالتی هی احسن ا دانـش اسـتوار و   به راه پروردگارت دعـوت کـن ب
ـا  اي کـه نیکـوتر اسـت، مجادلـه      اندرز نیکو و با آنان بـه شـیوه   اولـین روش  » نم
ـانگر   » ی موعظـه حسـنه  اندرز نیکو یعن«تبلیغی در گفتگوي با مردم  اسـت و نش

عقالنی و منطقی دین اسالم است. دین اسالم یـک دیـن منطقـی    چهرة ترسیم 
ـاس حکمـت الهـی تنظـیم شـده        و استداللی است و هر آموزه و حکـم آن براس

 است.
)139، صفحۀ 10درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 2گزینه .76
کردن باشد، یک فعـل غیـر اسـنادي (غیـر ربطـی)      اگر به معنی نگاه  lookفعل 

 است و بعد از آن باید از قید حالت استفاده کنیم، نه صفت.
 )115 صفحۀ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .77
 ) در نقش فاعل.ingکاربرد اسم مصدر (فعل با 

ـالم بـه      معنـی جملـه: دانشـمندان مـی     ـاي ناس طــور  گوینـد کــه خـوردن چیزه
 ی، مطمئناً براي شما بد است.همیشگ

 )72 صفحۀ، 2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .78

چون فعل متعدي است و بعـد از آن از مفعـول اسـتفاده نشـده اسـت،       killفعل 
ـام     باید در وجه مجهول به ـان گذشـته انج کار رود، چون کشته شدن افراد در زم

 پاسخ صحیح است. 4گزینۀ شده، بنابراین 
ـات    20معنی جمله: جلسه با یک دقیقه سکوت براي بیش از  نفر کـه در اعتراض

 پاریش کشته شدند، آغاز شد. دوشنبۀروز 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .79
ـالی بـه    ـاره دارد، بایـد از    questionsکلمـۀ  چون جاي خ بـه   whichکلمـۀ  اش

 .  عنوان ضمیر موصولی استفاده کنیم
ـا نتوانسـتم        معنی جمله: آنها از من سؤاالت زیادي پرسـیدند کـه بـه بیشـتر آنه

 پاسخ بدهم.
 )57 صفحۀ، 2(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .80
 کامل:گذشتۀ کاربرد 
 Afterکامل +  گذشتۀ +ساده  گذشتۀ

ــه  ــه: بعــد از اینکــه آنهــا کول ــر   پشــتی معنــی جمل هایشــان را بســتند، ســوار ب
 هایشان رفتند. وچرخهد

 )88 صفحۀ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .81

ـا بـه حفاظـت از    دربارة هایم داستانی  کالسی معنی جمله: هم یوزپلنگ نوشتند ت
ـال   آن کمک کنند. همه امیدوارند کـه تعـداد یوزپلنـگ    ـا در س ـاي آتـی در    ه ه

 افزایش یابد.طبیعت 
 فزایش یافتن) ا2) کاهش یافتن        1
 ) کاهش یافتن4) افتادن                3

 )19صفحۀ ، 1(زبان انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .82

ـان      ـا آموزشـی جالـب و هیج موسـیقی ارائـه   زمینـۀ  انگیـز در   معنی جملـه: آنه
ها هستند، چه آنها کـه بـراي    توانایی انواعدهند و پذیراي کودکان داراي تمام  می

ـان     موسیقی می بار درس اولین گیرند، چه آنها که استعداد اسـتثنایی از خـود نش
 دهند. می
 ) قانون2) طیفـ  حوزهـ  نوع                1
 ) رفتارـ  روشـ  حالت4) نکته                                 3

 )104صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .83

ـا    تصمیم قطعـی بگیـرد  تواند  و هنوز نمیرسد که ا معنی جمله: به نظر می کـه ب
 گذارد. اش تأثیر می پولش چه کار کند. تصمیم سختی است که خیلی بر آینده

 ) بلند کردنـ  برداشتن3) ساختن    2) دست کشیدن از     1
 ) بلند شدن4

 )23صفحۀ ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .84

ـا       یک پرس برنج براي آنها کاف ی نبود از این رو (بـه همـین دلیـل) دکتـر بـه آنه
ـادي میـوه و سـبزیجات         ـامل مقـدار زی ـادل کـه ش پیشنهاد کرد که رژیمی متع

 باشد، بگیرند. می

صحیح است. 2نه 
ـاي   رسیدند و سـؤال  زنان به حضور ایشان می)مان زمانِ رسول خدا ( ه

 )1گزینۀ کردند (نه کالس علمی: نادرستی ی خود را طرح می
ـان مدینـه بـراي       رت فاطمه (س) یک کالس علمی تشـکیل داده بـود و زن

 )2گزینۀ کردند. (درستی موزي در آن شرکت می
      رونـد.   نیز جزو راویان حدیث بـه شـمار مـی   )ی از همسران رسول خدا (

 )3نۀگزیهمگی: نادرستی
ـاي   هاي زمین به گروهـی محـدود، از ویژگـی   شود که عدم انحصار نعمت    ه

ــۀ  ــدالتــ ـان    عــ ــی زمـــ ــگ علمــ ــه فرهنــ ــت، نــ ــور اســ محــ
 )4گزینۀ (نادرستی  )ر (

، صفحۀ9درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،121( 
صحیح است. 2نه 

ـاز   ـا خـدا بـه روز    مدن دوم اروپا در عصر حاکمیت کلیسا، عبادت و راز و نی     ب
ــی در هفتــه و در محــل کلیســا و در حضــور کشیشــان اختصــاص یافــت. 

انسان با خدا شد.پیوستۀ ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و ونه آیین
ـان       ف به گناه در حضور کشیش، آیین دیگري بـود کـه توسـط مبلغـین می

ییسا ساخته شـد کـه محـل    اي در کلی حیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه
ف و توبه بود.

   کننـده آمرزیـده    معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابـر کشـیش، توبـه   
گـرفتن  قـرار  آورد. این آیـین سـبب واسـطه    شود و عفو ابدي را به دست می     

شان میان خدا و بندگان او گردید.
 )134، صفحۀ 10 درس (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 4ننه ن
﴿ادع الـی سـبیل ربـک بالحکمـۀ و الموعظـۀ الحسـنه و         ﴿آیۀ شـریفۀ  جه به

صحیح است. 3گزینه .79
ـالی بـه    ـاره دارد، بایـد از     questions  کلمـۀچون جاي خ   کلمـۀاش

 .عنوان ضمیر موصولی استفاده کنیم
معنی جمله: آنها از من سؤاالت زیادي پرسـیدند کـه بـه بیشـتر آنهـ

 پاسخ بدهم.
،2(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

صحیح است. 2گزینه .80
 کامل:گذشتۀ کاربرد 
Afterکامل +  گذشتۀ+ساده  گذشتۀ

ــه  ــه: بعــد از اینکــه آنهــا کول هایشــان را بســتند پشــتی معنــی جمل
 هایشان رفتند. وچرخهد

33،س 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه .81

ـا بـهدربارةهایم داستانی  کالسی معنی جمله: هم یوزپلنگ نوشتند ت
ـال   آن کمک کنند. همه امیدوارند کـه تعـداد یوزپلنـگ    ـا در س هـ ه    

 افزایش یابد.طبیعت
فزایش یافتن) ا2) کاهش یافتن        1
 ) کاهش یافتن334) افتادن                3

،1(زبان انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 1گزینه .82

ـان      ـا آموزشـی جالـب و هیج موسزمینـۀ     انگیـز در   معنی جملـه: آنه
ها هستند، چه آنه توانایی انواعدهند و پذیراي کودکان داراي تماممی

گیرند، چه آنها که استعداد اسـتثنایی از خموسیقی می بار درس اولین
دهند
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 ) نعمتـ  متعادل  3) دامنهـ  انتخابی  2) وعده (پرس)ـ  متعادل  1
 ) پیشنهادـ  پیشنهادي4

 )57و  56هاي  (زبان انگلیسی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .85

ـاعت  بـه موجـب آن  معنی جمله: پیتر قراري با کارفرمایش گذاشت کـه   ـاي   س ه
 کمتري کار کند.

 ) به  هر حالـ  هر چند4) به موجب آن  3) درحالی که  2) اگرچه  1
 )25صفحۀ ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .86
 ویت قاتل بود.ناتمامی را پیدا کرد که تنها سرنخ هنامۀ کارآگاه 

 ) سرنخ4) بخش  3) هدف  2) نمادـ  سمبل  1
 )62صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .87
ـایی زمـین     متان و دي  معنی جمله: گازها، مخصوصاً ـاي گرم اکسید کربن، پرتوه

 کنند. و در نتیجه سطح زمین را گرم می کنند جذب میرا 
 ) چرخیدن3ود بیرون دادن  ) از خ2) تشکیل شدن از   1
 ) جذب کردن4

 )79صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
 :cloze testترجمه 

ـان   دانیم کـه بعضـی از اولیـه    ما می ـاش بودنـد، چـون برخـی از       تـرین انس ـا نق ه
تـوان دیـد. در    هایی را که آنها روي دیوارهاي غارها کشیدند، امروز هم می نقاشی
. شـدند  مـرتبط مـی  ها با اعتقادات مذهبی  د، برخی نقاشیها بع ، قرنباستان مصر

یکی از اعتقادات مصریان این بود کـه وقتـی افـراد بعـد از مـرگ بـه زنـدگی در        
ـا   جهانی دیگر ادامه مـی  ـاً  دهنـد، آنه ـاج       مطمئن ـایی احتی ـان نـوع چیزه بـه هم

ـاز داشـتند.        خواهند داشت که در زنـدگی  ـا نی ـان روي زمـین بـه آنه ـابراین ش  بن
ـا او در مقبـره  مصریا ـاویري از    اش مـی  ن اموال یک فرد مرده را ب گذاشـتند و تص

 کردند. چنین چیزهایی را روي دیوارها نقاشی می
 صحیح است. 2گزینه .88
 صحیح است. 2گزینه .89

 ) سابق، قبلی4) اساسی، اصلی  3) باستان، قدیمی  2) اخیر، جدید 1
 صحیح است. 4گزینه .90

) 4) ثبـت کـردن، ضـبط کـردن      3دا کـردن   ) جاي... را پیـ 2) به روز کردن  1
 متصل کردن، مرتبط کردن

 صحیح است. 3گزینه .91
 دردسر ) نرم، روان، بی4) مطمئناً  3) خوشبختانه   2راست   ) مستقیماً، یک1

 صحیح است. 3گزینه .92
 ) اگرچه، با وجود اینکه2) چون، به این دلیل که  1
 ) از وقتی که، چون4) بنابراین، در نتیجه  3
 :1رجمه متن ت

ـاي پربـرف زنـدگی مـی     هاي سردسیر با زمستان افرادي که در سرزمین کننـد   ه
ـاي زمسـتانی همچـون سـورتمه     همیشه از ورزش سـواري و   سـواري، اسـکیت   ه

اند. از سورتمه، اسـکیت و اسـکی معمـوالً بـراي حمـل و       اسکی کردن لذت برده
ـابقه و اشـکال   شد، بنابراین طبیعی بود که مـردم ا  نقل شخصی استفاده می ز مس

ـان     دیگر ورزش هاي برفی و یخی لذت ببرند. تنها در قرن نوزدهم بـود کـه مردم
کشــورهاي نــه چنــدان سردســیر (مثــل بریتانیــا) شــروع بــه بازدیــد کــردن از  

ـا از هـواي       کشورهایی نمودند که زمستان هاي برفی داشـتند (مثـل سـوئیس) ت
ـاي زمسـتانی لـذت    تازه، مناظر کوهسـتانی و ورزش  ـال      ه ببرنـد. امـروزه هـر س

ـاده    هاي زمستانی می ها نفر به تعطیالت ورزش میلیون ـا از طریـق ج اي،  روند. آنه
ـا،    هوایی یا با راه آهن به یکی از چندین مرکز اسکی که در آمریکاي شـمالی، اروپ

کننـد. بـه ویـژه سـوئیس      استرالیا، نیوزیلند و مناطق دیگر وجود دارد، سفر مـی 
ـاه)   هاي زمستانی خود معروف اسـت. (تفـریح   ي شیک ورزشها گاه براي تفریح گ

سـره را ارائـه    سواري و بازي سنگ سنت موریتز زیبا نه تنها اسکی کردن، اسکیت
معـروف اسـت را نیـز    » کرسـتاران «کند، بلکه مسیر لوژسواري مشهور که به  می

 داراست.
ـایی کـه بـه المپیـک ورزش     طور که نگاهی به ملت همان ـاي زمسـتانی   ه وارد  ه
ـاي زمسـتانی لـذت     دهد، در بسـیاري از کشـورها از ورزش   شوند، نشان می می ه

ـازي   بازي 1992تا  1924شود. از سال  برده می ـاي   هاي المپیک زمسـتانی و ب ه
ـازي «شد (مطلب مربوط به  تابستانی در یک سال برگزار می ـاي المپیـک   ب را » ه

ـازي  ـاي زمسـ   ببینید)، پس از آن قرار بر این شد که ب ـال  ه هـر   1994تانی از س
ـازي    چهار سال (یک ـالی کـه ب ـاوب      بار) برگزار شوند، درح ـاي تابسـتانی بـه تن ه

ـال     (بازي ـام شـوند؛ یعنـی در س ـاي   هاي زمستانی) انج و غیـره   2000، 1996ه
 برگزار شوند.

 صحیح است. 4گزینه .93
ـاي پربـرف   طبق متن، .......... شروع به بازدید از کشورهایی کردند کـه زمسـتان    ه

 دارد.
ـاي سردسـیر    ) فقط مردمی که در سرزمین2) مردم تمام کشورهاي جهان  1 ه

) مـردم کشـورهایی کـه    4) مردم بومی کشورهاي سردسـیر   3کنند  زندگی می
 زیاد سرد نیستند

 صحیح است. 2گزینه .94
 کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟

 .روند تا ..........  هاي زمستانی می مردم به تعطیالت ورزش
 انداز خوبی از دریا داشته باشند. ) چشم2) از هواي تازه لذت ببرند.    1
 ) مناظر کوهستانی ببینند.4هاي زمستانی انجام دهند.   ) ورزش3

 صحیح است. 4گزینه .95
ترین معنی را بـه یـک    (نگاه، نگاه اجمالی) در پاراگراف آخر نزدیک glanceکلمۀ 

 ......... کوتاه دارد.
 ) نگاه4) شکل 3) فکر  2) بازدید  1

صحیح است. 3گزینه .96
 هاي المپیک زمستانی ......... برگزار شد. يباز
 و غیره 2000، 1996هاي  ) در سال1
 بار هر چهار سال یک 1992تا  1924) از سال 2
 هاي تابستانی شروع شد. ) در سالی که بازي3
 .هاي تابستانی شروع شد ) در همان فصلی که بازي4

 :2ترجمه متن 
ـاز مـی   یافتۀ  توسعهدر کشورهاي  کننـد و آب فـراوان و    جهان مردم شـیر آب را ب
ـاك     900ریزد. درحالی که تقریباً  تمیز پایین می ـان بـه آب پ میلیون نفر در جه

ـارد نفـر شـیوه    5/2دسترسی ندارند. عالوه بر این  ـایی از     میلی ـالم بـراي ره اي س
و کمبـود نظافـت و بهداشـت مناسـب باعـث       فضوالت انسانی ندارند. آب آلـوده 

کشـد   میلیون نفر را در اطراف جهان به کام مرگ مـی  3/3بیماري شده و ساالنه 
ـاران در      که بیشتر آنها بچه ـا کمبـود ب ها هستند. در جنوب اتیوپی و شـمال کنی

ـا   چند سال اخیر حتی پیدا کردن آب کثیف و آلوده را نیز مشکل کرده است؛ ام
 ار خیلی زود اوضاع تغییر خواهد کرد.براي اولین ب

آوردن آب تمیز به نزدیکـی منـزل روسـتاییان کلیـد حـل ایـن مشـکل اسـت.         
ـال تغییـر      ـا شـده در ح جوامعی که در آنجا دسترسی به آب پاکیزه و فراوان مهی

تـوان   شد، می هستند. تمام ساعاتی که در گذشته صرف کشیدن و بردن آب می
ـارت    صرف برداشت محصوالت بیشتر، پرورش دام بیشتر یا حتی شروع یـک تج

ـال       ها دیگر زمان شود. خانواده ـا در ح ـاري هسـتند، ی هاي کمی را در بسـتر بیم
تـر از همـه    مراقبت از سایر اعضاي خانواده که حال خوبی ندارنـد، هسـتند. مهـم   

توان بـه مدرسـه    اینکه نداشتن اجبار براي آوردن آب یعنی دختران و پسران می
ـانواده و مراقبـت از خـواهران    بروند و ک ار کنند. نیاز به رفتن و آوردن آب براي خ

صحیح است. 4نه 
ـایی زمـین    متان و دي  ی جمله: گازها، مخصوصاً ـاي گرم اکسید کربن، پرتوه

 کنند.   و در نتیجه سطح زمین را گرم میکنندذب می
خخ ) چرخیدن3ود بیرون دادن  ) از خ2شکیل شدن از   

جذب کردن
 )79صفحۀ 33، س 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

cloze t:
ـان   دانیم کـه بعضـی از اولیـه   ی ـاش بودنـد، چـون برخـی از         تـرین انس ـا نق  ه
تـوان دیـد. در    هایی را که آنها روي دیوارهاي غارها کشیدند، امروز هم میی

. شـدند  مـرتبط مـی  ها با اعتقادات مذهبیععد، برخی نقاشیها بع ، قرنباستان
از اعتقادات مصریان این بود کـه وقتـی افـراد بعـد از مـرگ بـه زنـدگی در        

ـا   ی دیگر ادامه مـی  ـاً  دهنـد، آنه ـاج        مطمئن ـایی احتی ـان نـوع چیزه بـه هم
ـاز داشـتند.       ند داشت که در زنـدگی  ـا نی ـان روي زمـین بـه آنه ـابراین  ش              بن

ـا او در مقبـره  یا ـاویري از        اش مـی  ن اموال یک فرد مرده را ب  گذاشـتند و تص
کردند. ن چیزهایی را روي دیوارها نقاشی می

صحیح است. 2نه 
 صحیح است. 2نه 

) سابق، قبلی334) اساسی، اصلی  3) باستان، قدیمی  2خیر، جدید
 صحیح است. 4نه 

3دا کـردن   ) جاي... را پیـ 2 روز کردن  ) 334) ثبـت کـردن، ضـبط کـردن      ــ
ل کردن، مرتبط کردن

 صحیح است. 3نه 
دردسر ) نرم، روان، بی4) مطمئناً  3) خوشبختانه   2راست  ستقیماً، یک

و زر ر
 صحیح است. 4گزینه .93

ه طبق متن، .......... شروع به بازدید از کشورهایی کردند کـه زمسـتان
دارد.

ـاي ) فقط مردمی که در سرزمین2) مردم تمام کشورهاي جهان  1 ه
) مـردم کشـ334) مردم بومی کشورهاي سردسـیر   3کنند  زندگی می

زیاد سرد نیستند
 صحیح است. 2گزینه .94

کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟
به تعطیالت ورزش میمردم .روند تا ..........  هاي زمستانی

  انداز خوبی از دریا داشته باشن ) چشم2) از هواي تازه لذت ببرند.    1
) مناظر کوهستانی ببینند.4هاي زمستانی انجام دهند.  ) ورزش3

 صحیح است. 4گزینه .95
ترین معنی(نگاه، نگاه اجمالی) در پاراگراف آخر نزدیکglanceکلمۀ

......... کوتاه دارد.
 ) نگاه4) شکل 3) فکر  2) بازدید  1

صحیح است. 3گزینه .96
 هاي المپیک زمستانی ......... برگزار شد.يباز
سال1 و غیره 2000، 1996هاي  ) در
 بار هر چهار سال یک1992تا  1924) از سال 2
هاي تابستانی شروع شد.33) در سالی که بازي3
.هاي تابستانی شروع شد) در همان فصلی که بازي4

 :2ترجمه متن 
ـاز مـی   یافتۀ توسعهدر کشورهاي    کننـد و آجهان مردم شـیر آب را ب

ً
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ـا را از    تر وقتی مادر براي این کار به بیرون مـی  و برادران کوچک رود، معمـوالً آنه
 دارد. اي بازمی داشتن چنین تجربه

 صحیح است. 1گزینه .97
 در این متن به چه معناست؟   transformکلمۀ 

 ) تشکیل دادن4) شکل دادن   3کردن    ) مقاومت2) عوض کردن  1
 صحیح است. 4گزینه .98

ـاه     ـان کوت ـا زم ـات و ی تـري را   در جوامعی که آب پاك براي پرورش بیشتر حیوان
 .........وسیلۀ د به د در دسترس باشتوان بودن میبیمار 

 ها ) کمک مالی از سازمان1
 ها کنند به حفاري چاه ها کمک می ) حکومت2
 مل و نقل براي به دست آوردن آب) داشتن سیستم ح3
 ) حمل نکردن آب از مسیرهاي خیلی دور4

 صحیح است. 3گزینه .99
 علت اصلی بیماري و مرگ با توجه به متن چیست؟

 ) آب آلوده و کمبود بهداشت مناسب3) غذاي ناسالم   2) حیوانات   1
 ) مهاجرت به شهرهاي بزرگ4

 صحیح است. 4گزینه .100
 براي رهایی از فضوالت انسانی ندارند؟چه تعدادي از مردم راهی 

 میلیون نفر        3/3) 3میلیون نفر    5/2) 2میلیون نفر    900) 1
 میلیارد نفر 5/2) 4
 

 حسابان 
 صحیح است. 4گزینه .101

نمـودار   4 گزینـۀ صورت زیـر اسـت. نمـودار     ها به نمودار هر یک از گزینه
 کند. تابع را قطع می

3 5

3

713

13 1
31

3

1 ۀنیزگ 2 ۀنیزگ

3 ۀنیزگ  4 ۀنیزگ
 صحیح است. 1گزینه .102

|محـدود بـه   ناحیۀبراي آنکه  x aو  | b | x مسـتطیل باشـد، بایـد     |
b  باشد که خطوط بر هم عمود باشند. 1
 است. aوجود آمده یک مربع به قطر  ناحیه به

a | x |

a | x |
 

 پس:

S a a a2 21 12 24 2 62  

 صحیح است. 2گزینه .103
fچون  (x)  برx2 xپذیر است، پس بـه ازاي   بخش 1 1

مقـدار   2

fآن صفر است، یعنی  ( )1 02  

x معادلۀحال از حل  11 2 xداریم:  2 3
 . پس:4

g(x) f( x) g( ) f( )3 11 2 04 2  
x4بر  g(x)پس   پذیر است. بخش 3

 صحیح است. 2گزینه .104
f(x) x ax ax4 3 22 2  
f ( ) a a1 2 2 0  
f (x) x ax ax3 28 3 2  
f ( ) a a a1 0 8 3 2 0 8  

fاي  شرط آنکه چند جمله (x)  بر(x a)2 پذیر باشد آن اسـت   بخش
fکه  (a) f (a) 0  

 صحیح است. 4گزینه .105
x f( ) sin 10 0 1 6 2  

با طول مثبـت بـا    fبرخورد  نقطۀترتیب دومین و سومین  به Bو  Aپس 

yخط  1
 است. 2

sin(x ) sin(x )1 11 6 2 6 2  

x
B Ax , , ,... x x0 5 13 17 17 13 2

7 6 6 6 6 6 3  

 صحیح است. 3گزینه .106
max c | a | max min | a |min c | a | 2  

T | b |
2  

maxچون  min T3 :پس 
| a | | a | . | b || b |

22 3 3  

 صحیح است. 4گزینه .107
مجانب قائم خود صعودي اسـت. پـس در اینجـا    تابع تانژانت بین هر دو 

 باشد. fبین دو مجانب قائم  x22کافی است، 

x k k x0 2 23 3 3  

k22کافی است  kباشد. در نتیجه  3 5
 است. 12

 صحیح است. 4گزینه .108
cos x sin x sinx cosx (sinx cosx)(cosx sinx )2 2 1 0

 
sin x cosx x , ,...

cosx sin x x , ,...

3 70 4 4
31 22

  

7سومین ریشه برابر   هاي مثبت را مرتب بنویسیم، اگر ریشه
 است. 4

0 3
4

3
2

7
4

...2
 

 صحیح است. 3نه 
اصلی بیماري و مرگ با توجه به متن چیست؟

33) آب آلوده و کمبود بهداشت مناسب3) غذاي ناسالم   2حیوانات  
هاجرت به شهرهاي بزرگ

 صحیح است. 4نه 
براي رهایی از فضوالت انسانی ندارند؟عدادي از مردم راهی 

میلیون نفر        333/3) 3میلیون نفر    5/2) 2میلیون نفر    90
 میلیارد نفر 2/

صحیح است. 4نه 
نمـودار   4     گزینـۀ  صورت زیـر اسـت. نمـودارها به ار هر یک از گزینه

کند.  را قطع می

3 5

3

713

13 1
331

3

1ۀنیزگ 2 ۀنیزگ

x ax ax3 2x axx ax
a a a 8a a aaa a aa aa a

fاي  شرط آنکه چند جمله (x)  بر(x a)2پذیر باشدبخش
fکه  (a) f (a)f (a) 0  

صحیح است. 4گزینه .105
f( ) sinsin 1f( )f( )) 6 2

با طولfبرخورد  نقطۀترتیب دومین و سومین بهBو Aپس 

yخط  1
 است. 2

) sin(x ))) sin(x )) sin(x) 1 1)i (sin(x )sin(xsin(xsin(6 2 6 2) ( )) (

B Ax , , ,... xBx Ax xxB
5 13 17 17 13 2

7 6 6 6, ,, , 6 6 3
صحیح است. 3گزینه .106

c | a | max min | a |c | a |
c max minminc

maxچون  min Tminmin  پس: 3
| a | . | b || b | | a | . | b |2 3

صحیح است. 4گزینه .107
مجانب قائم خود صعودي اسـت. پـستابع تانژانت بین هر دو 

است، قائمx2کاف مجانب دو ن باشدfب
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 صحیح است. 4گزینه .109
cos xsinx sin xcosx

sinxcosx
3 3 2  

sin x sin x sin xsin xcosx
4 2 4 2  

x kx x k
kxx x k

4 2 2
4 2 2 3 6

ق.ق.غ

  
kصورت  بهجواب کلی   است.   6

6

11
6

7
6

5
6

2

3
2 

 صحیح است. 1گزینه .110
xمخرج کسر به   شود. تجزیه می 1

x x
x xlim lim

x ax a (x )( x x a )3 21 1
1 2 1 2

2 2 1 2 2 2
  

xاست که  به شرطی حاصل حد برابر  مضـاعف مخـرج    ریشۀ 1
xباشد، پس باید  x ریشۀ 1 x a22 2 2  باشد. 0

x a a1 2 2 2 0 6  
 صحیح است. 3گزینه .111

| x | . | x |f (x) x
1

2 1  

x x

x | | . | |x xlimxf( ) limx ( )x

1 11 1 111 121 1
  

x
lim

x

1 1
2 33

  

 صحیح است. 2گزینه .112

x t
lim y lim f (t)1 3

2 2
0  

x t
lim y lim f (t)1 3

2 2
0  

 صحیح است. 2گزینه .113
 دهیم. تابع را تشکیل می

x xy ax f ( x) ax x b
22 9 32 3 2 3  

x x ax abx x xy ax x b x b
2 2 236 6 3 36 6

3 3  
درجـه   بایـد صـورت و مخـرج هـم      براي آنکه مجانب افقی داشته باشـد، 

 صورت کمتر باشد. درجۀباشند یا 
a a

ab b b
3 36 0 12

6 15 53 12 6 93 12 4
  

a b 5 4312 4 4  

 صحیح است. 3گزینه .114

x x
(f (x) )(f (x) )(f (x) )lim limx x1 1

4 22 2
1 1  

f ( ) f ( ) 34 1 6 1 2  

y x f ( ) y xf ( ) x f ( )x x xx
2 2

2
1 1 1 12  

y ( ) f( ) f ( ) 3 51 2 1 1 2 2 2 2  

 صحیح است. 4گزینه .115
f (x) cos( x) sin( x)

x
12 12 122  

f ( ) cos sin sin2 1 13 13 1 13 1
12 12 2 6 4  

 صحیح است. 1گزینه .116
) نقطۀاز  fاس بر منحنی خط مم , )2  عبور کرده است. 0

m f ( )
f ( )m ( )

2

3
3 4

4 22 2
  

( )2 23 4 2 2 0 1  
 صحیح است. 1گزینه .117

g (x) ( tan x)f (tan x) ( tan x) tan x
2 2 11 1 

cos x
sin x sin xcos x2

1 2
2

( )cos xg (x) g ( )
sin x ( )

2 2

144 2 2 8
3 332

2
  

 صحیح است. 2گزینه .118

f ( ) f ( )
1 6 39 1 9 7

9 1 8 18  

f ( ) 1 1 1 8 74 16 16 16 164  

7
18 16 8
7 18 9
16

 :جواب

 صحیح است. 3گزینه .119
 کنیم: نقاط بحرانی تابع را پیدا می

y cos x sinx ( sin x) sinx22 2 2 21 2 2  
sin x sinx ( sinx )( sinx )24 2 2 2 1 2 2  

x y max

y x y min

x y

3 3
6 2

3 350 6 2
3 02

  

max min 3 3  
 صحیح است. 1گزینه .120

p a b y ( x) y ( x) ( x ) x2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 21 2 2  
p ( x)( x ) x x( x ) x( x )2 2 22 2 2 1 4 4 2 2 1 4 2 1  
p x2 10 2  

11
6

7
6 3

2

صحیح است. 1نه 
xج کسر به   شود. تجزیه می 1

x
x xlim lim

x ax a (x )( x x a )
x

3 2lim
( )(1 3 x

1 2 1 2
2x ax a (x )( x x ax xax a (x )( x x aax a x x)( x( )()(( )()(xx ax aax a xxx

  

xاست که  شرطی حاصل حد برابر  مضـاعف مخـرج   ریشۀ1
x، پس باید  22ریشۀ1 2 2 0x x ax ax2 .باشد 

x 1 2 2 2 0 6a aaa  
صحیح است. 3نه 

| x | . | x |f (x) 2 1x  

x

x | | . | |x x| || |
limxf( ) limx ( )x

xx))
1 1| || || . || . || . || . || || || || |1

121 1( ))
  

x
lim

x
lim 1 1

2 33
  

صحیح است. 2نه 

x
lim y lim f (t)t

y lim f ( )1 3ttt
2 2

0  

lim y limlim 2 2

صحیح است. 1گزینه .116
)نقطۀاز  fمماس بر منحنی خط مم , عبور کرده است.,,(

)
f ( ) ( )

)
( ) (

2

3
3 42

4
2 2

( ) 2( )4 2 2 0 1( )( ) 2( )( )

صحیح است. 1گزینه .117
tan x)f (tan x) ( tan x) tan xt 2 2(t ) ( t)f 1tan x)f (tan x) (tan )f ((t ) ()f (

sin x sin x
2cos xcos x
2

( )x g ( )
sin x ( )

(x g ( )2 2

144 2coscos 2 8)
3 3)

( )22
2

صحیح است. 2گزینه .118

)
1 6 39 7

8 18
1 1 1 8 7
16 16 16 164

16 8
18 9

است. 3گزینه .119 صحیح
می پیدا را تابع بحرانی کنیم:نقاط
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 صحیح است. 4گزینه .121
x xy x

x x
2 2 212 42 2 2  

y x x0 2 1  
x x ( x) x x2 3 20 2 2 1 2 1 0  
(x )(x x )21 1 0  

x
x x

x 1 2
1 5 11 5 22

  

 صحیح است. 1گزینه .122
xy

x

2
3

31
2 1

  

x( x x )
( x x x )xy

( x ) ( x ) x

43
4 43

3 3 3

33 2 1
3 4 4 32 1

2 1 4 1 1
  

y x x x y40 4 0 0 1  
 صحیح است. 1گزینه .123

)fبا توجه به اینکه،  )f f 2
 پس: 1

fیلوزن
يدوعص f

x f
x f

0 0
0 0

  
 به این صورت است. 1 گزینۀفقط 

 صحیح است. 4گزینه .124
fبا توجه به شکل باید  ( )2 0 ،f ( )2 fو  0 ( )0  باشد. 0

f (x) x ax bx c
f (x) x ax b

3 2

23 2
  

a b c b
a b a

b c

8 4 2 0 0
12 4 0 3

0 4
  

fپس  ( ) c0  است. 4

 صحیح است. 1گزینه .125
 با توجه به نمودار داریم:

aa a b b
f( ) b df( ) d d

11 0
0 10

  

 
 هندسه 

 صحیح است. 2ه گزین.126
a ? aAB b b ?

4 1 2 8 2
1 3 2 3 

 هاي باال و پایین قطر اصلی صفر هستند پس: در ماتریس قطري درایه
a a , b b8 2 0 4 3 0 3 

b پس a 1. 

 صحیح است. 1گزینه .127
nA A I A I A I2 4 22 1

3 2  

B B21 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1  

n nB 1 2
0 1 

C C21 1 1 1 1 1 1 2
0 1 0 1 0 1 0 1  

n nC C41 1 4
0 1 0 1 

I I
4 4 41 1 1 8 1 1 1 8 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0  :عبارت 1

4 41 0 1 8 1 4 2 8 1 4
0 1 0 1 0 1 0 2 0 1  

4 5
4 41 4 1 4 1 42 20 1 0 1 0 1  

C , B4 21 4 1 4
0 1 0 1  

    B1016   عبارت   وC2016 عبارت 
 )20 صفحۀدسه تحلیلی، (هن

 صحیح است. 3گزینه .128
Aطرفین تساوي داده شده را از سـمت چـپ در    کنـیم.   ضـرب مـی   1

 داریم:

AAB B A
1 11 3 1 3 0 1 1 31

4 1 4 1 1 2 4 11 

4 1 7 5 Bها  مجموع درایه 5 4 1
7 5

 صحیح است. 3گزینه .129
a b a b a bA A Ic d c d c d

2 0 22 0 2 2  

| A I | (a )(d ) bc ad a d bc2 2 2 5 2 2 4 5  
(ad bc) (a d) ( )2 1 1  

a b a bA I c d c d
1 0 1
0 1 1 

| A I | (a )(d ) bc1 1 3 
ad a d bc (ad bc) (a d) ( )3 1 2 2  

ad bc(ad bc) (a d)( ),( ) (ad bc) (a d) a d

5
2 1 31 2 2 1

3
  

| A | ad bc 5
3  

 )31 صفحۀ(هندسه تحلیلی، 
 صحیح است. 3گزینه .130

ان ماتریس داده شـده را برحسـب سـتون دوم بـه دسـت      حاصل دترمین
 آوریم:  می

m( ) ( ) m( ) ( ) m3 53 4 2 11 1 1 1 2 11 1 51 2 3 4

x( x x )
( x x x )xy

( x ) ( x ) x

x
43

4 43
3 3 3)

33( xx
3( x xx xx2 1

2( 4( x )x )x )))
  

y x x x y40 4 0 0 1yx x x yx x xx x x4  
صحیح است. 1نه 

)fجه به اینکه،  )f f 2
 پس: 1

fیلوزن
يدوعص f

x f
x f

f
f
f
f

  
 به این صورت است.1 گزینۀ

صحیح است. 4نه 
fجه به شکل باید  ( ) 0)) ،f ( ) fو ((0 ( )  باشد. (0

f (x) x ax bx c
f (x) x ax b

x ax bxx ax bx
x axx ax

3 2

2xxxx
  

bb
ab

bbb

0bbba b ccb ca b ca b cb cb c
ba bb 3

4c
  

f ( ) c 4) cc .است 

صحیح است. 1نه 
جه به نمودار داریم:

a a b ba

b d
b bb aa

f ( )f ( )))
df ( )

( )
11

1  

4 5

BCC ,CCC , 2BC ,

   B1016   عبارت   وC206
صنندسه تحلیلی،(هن

صحیح است. 3گزینه .128
Aطرفین تساوي داده شده را از سـمت چـپ در    ضـرب 1

 داریم:

A B AA B A
1 1

4 1 7 5 ها  مجموع درایه 5

صحیح است. 3گزینه .129
b a b a bA Ib

dA IA I dA Id c d c dd c d c dA Id d
a

I | (a )(d ) bc ad a d bc 5I | (a )(d ) bc ad a d bc)(d ) bc ad a dI | (a )(d ) bc ad a d bc(a )(d ) bc ad a d)(d ) bc ad a d
bc) (a d) ( )bc) (a d) ((a d)(a d)

a b a b
ddc d c dc d c dd

aa

| (a )(d ) bc| (a 3)(d ) bc)(d)(d ) bc
a d bc (ad bc) (a d) ( )bc (ad bc) (a d)bc (ad bc) (a d)a dd ((
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 صحیح است. 3گزینه .131
اي بـه   هسـتند، دایـره   rفاصـلۀ  بـه   Aمکان هندسی نقاطی کـه از رأس  

بـه   BCاست و مکـان هندسـی نقـاطی کـه از ضـلع       rو شعاع  Aمرکز 
قـی ایـن دو مکـان    تالنقطۀ است.  BCهستند، دو خط موازي  Lفاصلۀ 

 تواند حداکثر چهار نقطه باشد. جواب سؤال است که می

 صحیح است. 3گزینه .132
هاي اول و دوم مماس اسـت، پـس    مورد نظر بر نیمساز ناحیه دایرةچون 

 الزاویـۀ  قـائم هـا قـرار دارد. بنـابراین در مثلـث     yمرکز دایره روي محـور  

OACAC :داریم 

O

C

B A (OA) (AC) (OC)
(OA) (OA) (OC)
(OC) (OA) OC OA R

2 2 2

2 2 2

2 22 2 2 
OC C( , )2 3 2 6 0 6  
(x ) (y ) ( ) x y y2 2 2 2 20 6 3 2 12 36 18  
x y y2 2 12 18 0  

 )43 صفحۀ(هندسه تحلیلی، 
 صحیح است. 4گزینه .133

 باشد. می Pاز کانون برابر  A فاصلۀکمترین 
y (x y) y x y2 22 15 3 4 2 15 3 12  
y x y P ( )
2 3 32 3 12 15 0 4 2 8  

 )54 فحۀص(هندسه تحلیلی، 
 صحیح است. 1گزینه .134

(y y ) x (y ) x (y ) x2 2 22 1 1 6 4 1 1 6 4 1 6 3  
(y ) (x ) S( , ) , P P F( , )2 1 1 31 6 1 4 6 2 12 2 2  

A
F m tan , F( , )

y ( ) (x ) y x
45 1 2 1

1 1 2 3
45

 
y y x y y (y )
y x x y

2 22 6 4 0 2 6 3 4 0
3 3

  

y y2 4 14 0 
b ac2 4 16 56 72 

A
by a

4 36 2 4 6 2 2 3 22 2 2  

y 2 3 yیا  2 2 3 2  
  )56 صفحۀ(هندسه تحلیلی، 

 صحیح است. 3گزینه .135
 dبـر خـط    Oو مرکـز   Bو  Aهـاي   مطابق شکل عمودهایی از رأس

 کنیم. داریم: رسم می

FF

B

A

B

AO

d

b

b

L

K

H

 
AOB: H O ,OB b,OA a90AOB H  

AB a b AB a b2 2 2 2 2 
abOH AB OB OA OH

a b2 2  

 داریم: dنقاط قطرها، از خط  فاصلۀاز طرفی براي بیشترین 

BKB :OB OB b,OH B KKB OB B KB  
OH b abB KB K b a b2 2

1 2
2 2  

AAL:OA OA a,OH ALAL O  
OH a abALAL a a b2 2

1 2
2 2  

 برابر است با:   dنقاط روي قطرها از خط  فاصلۀبنابراین بیشترین 
ab

a b2 2
2  

 )57 صفحۀتحلیلی،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .136

x

y

x 4

F 2
1

H 4
1

 
شـود رأس سـهمی    با توجه به جایگاه کـانون و خـط هـادي معلـوم مـی     

S ( , )3 aو  1 SF  ریم:  سهمی رو به چپ است. دادهانۀ و  1
: (y ) a (x ) (y ) (x )2 24 1 4  سهمیمعادلۀ  3

y x x0 111 4 12 4
صحیح است. 4گزینه .137

Vدانیم کـه اگـر دو بـردار     می a b1 2V aa baa ba b  وV a b2 2V ba ba ba b  هـاي   طـول
 آنگاه تفاضل و مجموع آنها بر هم عمودند. داریم:  برابري داشته باشند،

V V a b a b a b , (V V ) (V V )
V V a b a b a b
1 2

1 2 1 2
1 2

2 2 3
2 2 3

V V b b bb bbbbb ) (V V )) (V(VV )2V )VV )Vbb a b ab a b a bb a b abb V )V )V V
V V a

VV
VV

1 2V VV VVV 2aa
a

V VV aaa ba ba bbbbbbbb
baa b a bb a bb
b , (V

b a b a ba 1VV2 3b a b abb a b a
b bb a ba b

bb a b aa b a V
b

a ba b
ba b

a b
b
bb
bb
b  

(V V ).(V V )1 2 1 2 0V V ) (V V )V V ) (V V )  
(a b).( a b) | a | a.b b.a | b |2 23 3 0 3 9 3 0a b 0bb) ( a b) | a | a b ba | b |b) | a | a b bab) ( a b) | a | a b bab) ( b) | |2 2b b | b |b) ( b) | |b)b) ( a b) | a | a b ba | b |b) | a |a b) | a | a b ba 2b b | b |bb b | b |  

a.b a.b a.b2 213 3 8 3 16 0 8 21 8b a b 21ba b a bb b ba b 213 16 8b bb a b  

| a || b | cos cos cos21 21 73 48 8 32a || b | cosb | cos  
 )84 صفحۀتحلیلی،  هندسۀ(

O

C

B A (OA) (AC) (OC)
(OA) (OA) (OC)
(OC) (OA) OC OA

(AC)(AC)
(OA)(OA)
(OA) OCOC

2 2 2(AC) (OC)(AC)(AC)
2 2 2(OA) (OC)(OA)(OA)
2 2(OA)(OA)(OA) OAOA

OC C( , )2 3 2 6 C( , ), )  
(x ) (y ) ( ) x y y) (y ) ( ) x y) (y ) ( ) x y2 2 2 2 2)( ) (( ) )) (y ) ()) (y ) ((y )) (y ) (( ) (( )) (( ) (( )) ( 36 18yy  
x y yyy2 2 12 18 0yy  

 )43صفحۀ(هندسه تحلیلی، 
صحیح است. 4نه 

 باشد. میPاز کانون برابر  Aفاصلۀرین 
y (x y) y x y2 2( )( )2y (x y) y x(x y) y x(x y) y x(x y) y x(x y) y( )( )( )( )( )( )  
y y P ( )P ( )
2 3 32y x yyx yy 4 2 8( )  

 )54فحۀص(هندسه تحلیلی، 
صحیح است. 1نه 

(y y ) x (y ) x (y )2 2 2y ) x (y ) x (y )y ) x (y ) x (yy ) x (y ) x (y )) x (y ) x (y )y ) x (y ) x (y  
(y ) (x ) S( , ) , P P F( ,) (x ) S( , ) , P P F() (x ) S( , ) , P P2 1 1) S() S() S() S( 3)) ) , P) , P) , P) , P ,,2 2) () ( 2  

A
FF m tan , F( , )

y ( ) (x ) y x
tan F(tan

((
, F( ,, F( ,F(F(F(

3) (x ) y x) () (x ) y x(x ) y) (x

45

y y x y y (y )y
2 22 6 4 0y xyy xy 4 0y (y )(y (y )(yy (y

3 3
  

OB OB b,OHOB B K
b ab
b a b
b B Kb 2 2b

1 2B KB K2 2bb

OA OA a,OHOA OA a OHOAOAOA ALALL
a ab
a a b
a AL 2 2b

1 2ALAL2 2a

برابر است dنقاط روي قطرها از خط فاصلۀبنابراین بیشترین 

2

صتحلیلی، هندسۀ(
صحیح است. 1گزینه .136

x

x 4

F 2
1

H 4
1

شـود رأسبا توجه به جایگاه کـانون و خـط هـادي معلـوم مـی     
S ( , )( aو , SFSF سهمی رو به چپ استدهانۀ و 1

: (y ) a (x ) (y ) (x )) a (x ) (y ) (x) a (x ) (y2 2( ) ((( ) ( ) (x()معا
x 111 4 12x 4

صحیح است. 4گزینه .137
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 صحیح است. 2گزینه .138
| ( , , ).( , , ) || a.b || a | | b | | ( , , ) |
2 3 4 0 2 0 6 30 2 0 2  

 صحیح است. 3گزینه .139
S | V V | | V || V | sin1 2 1 2  
(a b) ( a b) (a b) (b a) (b a)3 2 0 6 0 7  
S | (a b) ( a b) | | (b a) | | b a | | b || a | sin3 2 7 7 7  

sin7 3 4 426  
 )81 صفحۀ(هندسه تحلیلی، 

 صحیح است. 2گزینه .140
( a b).(a b) ( a).a a.( b) ( b).(a) ( b).( b)2 3 2 2 2 2 3 3 2  

( a).a a.b ba bb | a | | b |2 22 4 3 6 2 6 8 54 46  
 )79 صفحۀ(هندسه تحلیلی، 

 
 ریاضیات گسسته

 صحیح است. 2گزینه .141
k n(n ) k n(n ) n n ( n )2 21 4 1 4 1 1 4 4 1 2 1  

n2 k4عددي فرد است. مربع هر عدد فرد، فـرد اسـت؛ پـس     1 1 
 عددي فرد و مربع کامل است.
 )3 صفحۀدوازدهم، کار در کالس،  گسستۀ(

 صحیح است. 3گزینه .142
naمک | k a | nk n

a | nk a | nk9
9 7 9 7

6 9 54 a | n54 7
          

n54اگر  aباشد، آنگاه  pمثل  عددي اول 7 p   خواهد بود؛ یعنـی
aیک مقدار قابل قبول براي  nآید. فقط بـه ازاي   دست می به 1 5 

n54حاصل  7  شود. که عددي اول است، می 19
 )12 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 1گزینه .143

a a
| a a

aa a
|

21 3 3
3 15

535 5 5

19 19 1
3 21 1 4 3 13 13

3 2 5 1333 33 3
5 35

  

 )29و  14هاي  صفحهدوازدهم، گسستۀ (
 صحیح است. 4گزینه .144

112ابتدا باید دید عدد   است. 23 پیمانۀنهشت کدام عدد به  هم 7
23 23 2311 6 5 112 2 2 64 32 5 9 1 2 7 8  

  ( , )x x23 234
4 23 18 3 23 20 2 5 23 18

  

( , ) x x k232
2 23 9 23 9  

kبه ازاي  xجواب  1  آید. دست می به 32
 )29 صفحۀ، 9و تمرین  25 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 4گزینه .145
را  3و  2و  1و  0هـاي   مانـده  دقیقاً یکی از بـاقی  4هر عدد در تقسیم بر 

هـاي   نهشـتی  ی از هـم دقیقاً در یک kخواهد داشت؛ پس هر عدد صحیح 

k , k , k , k4 4 4 40 1 2 mکند، یعنی:  صدق می 3 4. 
4 ۀنامیپ هب

x y4 5 93 y y y k4 45 93 1 4 1 
x ( k ) x k4 5 4 1 93 5 22  

kبه ازاي  , , , ,0 1 2 3 هـر دو عـدد طبیعـی     xو  yمقـدار)   5(یعنی  4
   شوند. می

 )29 صفحۀ، 2تمرین  و 26 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 3گزینه .146

aتقسـیم   رابطـۀ طبق  m3 شـود. از طرفـی ب.م.م دو عـدد     مـی  1
)صــحیح متــوالی برابــر یــک اســت، پــس  m , m )3 1 3 2 . حــاال 1

| a1 ــس  1 ]پــــ ,a ] a1 1 1 )a 1 ــس   0 ــت) پــــ اســــ
[a , ] a m1 1 1 3. 

 )17 صفحۀ، 16دوازدهم، تمرین  گسستۀ(
 صحیح است. 4گزینه .147

p)گراف  pkگراف کامل  p(pـ منتظم است کـه  1( )1
یـال دارد.   2

p)یال گراف  17با حذف  p(pآید که  وجود می منتظم بهـ 3( )3
2 

 یال دارد، پس داریم:

p

p(p ) p(p ) p ((p ) (p )) p
2

1 3 17 1 3 17 172 2 2  

 ـ منتظم خواهد بود.G ،14پس گراف 
 )38 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 1گزینه .148
 Gباشـد، پـس ایـن رأس در     Gدر گراف   درجۀرأس  aفرض کنیم 

 خواهد بود. از طرفی داریم: رأس 
a a a
G G Gdeg deg p deg1 6 16  

aپس 
Gdeg  10، یعنی ماکزیمم درجه در گراف مکمل برابـر  10

 است.
p[ ] (G) [ ] (G)

2

17
1 10 1   

 )48و  37هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 3گزینه .149

تـوانیم دور   طی شود، پس مـی  gfو  bcدر قسمتی از دور حتماً باید یال 
 cedfو  cdefدو مسـیر   fبه  cشروع کنیم. براي رسیدن از  bcرا از یال 

دور  4نیز دو مسـیر وجـود دارد، پـس در کـل      bبه  gو براي رسیدن از 
bcdefghab ،bcedfghab ،bcdefgahb  وbcedfgahb  در گـــــــراف

 ها عبور کند. رأس همۀوجود دارد که از 
 )38  صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 3گزینه .150
 مجموعـۀ گر مینیمـال بـا کمتـرین تعـداد عضـو همـان        احاطه مجموعۀ
m,h}گر مینیمم است. از طرفی  احاطه ,f ,c}  ـ مجموعه اسـت.  یک

( a b).(a b) ( a).a a.( b) ( b).(a) ( b).( ba b).(a b) ( a).a a.( b) ( b).(a) ( b).(a b .a a.b).(a b) ( a).a a.( b) ( b).(a) ( b).(a b .a a.a b .a a.  
( a).a a.b ba bb | a | | b |( 2 2| b | 8 54 46a).a a.b ba bb | a | | b |a).a a.b ba bb | a |a).a a.b ba bb | a | | b |a.b ba bb | a |a).a a.b ba bb | a | 2| b || b |  

 )79صفحۀ(هندسه تحلیلی، 

گگسگگسسگسسسسسسسسستسستتستتهتتههته
صحیح است. 2نه 

k n(n ) k n(n ) n n ( nn(nn(n 2 () k n(n ) n n ( n) k ( )) k n(n ) n n ( nk n(n ) n n ( n) k n(n ) n n (((((  
2n    عددي فرد است. مربع هر عدد فرد، فـرد اسـت؛ پـسk4 1k

ي فرد و مربع کامل است.
 )3  صفحۀدوازدهم، کار در کالس، گسستۀ(

صحیح است. 3نه 
naمک | k a | nk nn

a | nk a | nk9
k a | nkk a kn a | nka | nka |n

54a | nka |a | nka |
a | n

   
n54 aباشد، آنگاه  pمثل  عددي اول 7 p  خواهد بود؛ یعنـی

a مقدار قابل قبول براي  nآید. فقط بـه ازاي  دست می به1 5
54ل  7 19nnشود. که عددي اول است، می 

 )12صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
صحیح است. 1نه 

a
|

a
a aa

a

21 3 3
3 15

35 5 5

19 19 1
3 21| 13

33
  

      

aتقسـیم   رابطـۀ طبق  3 1mm  شـود. از طرفـی ب.م. مـی
mصــحیح متــوالی برابــر یــک اســت، پــس  , m ) 1m , m ), m, m ), m, m

| a1 1| a ــس ]پــــ ,a ] a 1,a ] a,a ] a] )a 1 ــت)0 اســــ
[a , ] a m, ] a, ] a] a].

ص،16دوازدهم، تمرین گسستۀ(
صحیح است. 4گزینه .147

p)گراف  pkگراف کامل  p(pـ منتظم است کـه  ( )
2

p)یال گراف 17با حذف  آید که وجود می منتظم بهـ (
یال دارد، پس داریم:

p

p(p ) p ((p ) (p )) pp(p )

2

p(pp(p 17p17 (17 p ( pp (2 2
p

(p ) (p ))( ) ( ))
2

(p ) (p ))) (p ))(p ) (p ))) (p ))) (p ))

ـ منتظم خواهد بود.G ،14پس گراف 
صدوازدهم، گسستۀ(

صحیح است. 1گزینه .148
باشـد، پـس ایـن رأGدر گراف  درجۀرأس aفرض کنیم 

خواهد بود. از طرفی داریم:رأس 
a a
G Geg p dega
Geg pa
G 16a

Gd a
Gdeg

aپس 
Gdeg ، یعنی ماکزیمم درجه در گراف مکمل برابـ10

 است.
17
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حـداقل   hو  k ،j ،iحـداقل یکـی، از بـین     nو  e ،mقت کنید از بین (د
حداقل یکی باید  aو  d ،c ،bحداقل یکی و از بین  gو  e ،fاز بین   یکی،

گر مینیمال با بیشـترین تعـداد عضـو     احاطه مجموعۀانتخاب شود. براي 
ــت   ــافی اس ــۀک n} مجموع , ,i , j,k ,g ,e,a},i , j,k ,g ــیم. دو   , ــاب کن را انتخ

 عضو اختالف دارند. 4عه به تعداد مجمو
 )51و  46هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 2گزینه .151
!
!
6 |ها جایگشت همۀ3602 S |  

 :Aرا دارند.  onهایی که عبارت  جایگشت
  :Bرا دارند.   arهایی که عبارت  جایگشت

!| A |: (on) b b r a : !
!| B |: (ar) b b o n : !

!A B: (ar) (on) b b : !

5 602
5 602

4 122

  

| A B | | S | | A B | ( )360 60 60 12   :حکم مسأله252
 )74صفحۀ دوازدهم، گسستۀ (

 صحیح است. 2گزینه .152
گیـریم.   مـی  x5تـا   x1هاي رسیده به نفرات اول تا پنجم را  تعداد توپ

 معادلــۀهــاي صــحیح نــامنفی    جــواب پــس کــافی اســت تعــداد   
x x x x x1 2 3 4 5 ــرایط  11 ــا شــ x2را بــ x4و  2 3 

دهـیم   توپ به نفر چهارم مـی  4توپ به نفر دوم و  2دست آوریم. ابتدا  به
نفـر   5مانـده را بـین    توپ بـاقی  5تا شرایط برقرار شود، پس کافی است 

 یع کنیم. یعنی:توز
n k

k
1 9 1261 nها تعداد جواب 4

k
5
5  

 )72 صفحۀ، 8دوازدهم، تمرین  گسستۀ(
 صحیح است. 4گزینه .153

هسـتند. زیـرا    2در شکل زیـر برابـر    bو  a درایۀابتدا توجه کنید که دو 
و پس  تواند ظاهر شود می Aچهارم از سطر چهارم  خانۀفقط در  2عدد 

توانـد ظـاهر    اول از سـطر دوم مـی   خانـۀ گیریم فقط در  از آن نتیجه می
متعامد هستند، پـس در مربـع حاصـل از کنـار هـم       Bو  Aشود. چون 

 زوج مرتب تکراري وجود ندارد. Bو  Aگذاشتن 

bA

a

2

2
3

  

ــر نتیجـــــه مـــــی   ــکل زیـــ ــه بـــــه شـــ ــا توجـــ ــریم:  بـــ گیـــ
y , y ,x y,x ,x3 1 3 y و 1 ــه: 4 y؛ در نتیجـــ و  2

x 4. 

A B y
x

2 3
2 1

2 4
3 2

  

y
x

23
21

2
2

  

 )65و  64هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 2گزینه .154
f :{a ,a ,a ,a } {b ,b ,b }1 2 3 4 1 2 3  

 :Aرا در برد خود ندارند  b1توابعی که  مجموعۀ
   :Bرا در برد خود ندارند  b2توابعی که  مجموعۀ

| A B | | S | | A B | | A | | B | | A B |43B | | S | | A B | | A | | B | | A B |B | A | | B || A | | B || S | | A B || S | | A B | 4  

( )4 4 4 43 2 2 1 50  
 )79و  78هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 3ه گزین.155
}مجموعۀ  , ,..., }1 2  کنیم: صورت زیر افراز می را به 20

{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ }{ }{ }{ }1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 13 19 14 20 15 16 17 18  
}مجموعۀعدد از  13اگر  , ,..., }1 2  13انتخاب کنیم، در ایـن صـورت    20

اند. بنابراین دو تا به یک دسته تعلـق   فوق انتخاب شده دستۀ 12عدد از 
اسـت.   6ا تفاضل هر دو عددي که در یک ستون قرار دارند برابر دارند. ام

}مجموعۀعدد از  13پس در بین  , ,..., }1 2  6حتماً دو عدد با تفاضل  20
 قرار دارند.

 )80صفحۀ دوازدهم، گسستۀ (
 
 فیزیک

 صحیح است. 4گزینه .156
v v v
v v v

1 2 2 2
2 1 1 1

60 2 70 35
10 2 50 25  

2
1

7
5

2 7
1 5
2 7  

 )66 صفحۀیک دوازدهم ریاضی، (فیز
 صحیح است. 4گزینه .157

v a( )2 2
00 2 9 0  

ma( ( )) a
s

22 2
2

1212 0 2 27 9 22 36  

mv v s
2
0 02 2 9 6  

ــس      ــت، پ ــه اس ــرعت اولی ــت س ــالف جه ــایی در خ ــرعت نه ــون س چ
mv s0  است. 6

 صحیح است. 3گزینه .158
زمـانی سـرعت    بـازة سـط در یـک   سـرعت متو   در حرکت با شتاب ثابت،

 لحظه در وسط آن بازه است.
v( ) v v v a v v v a0 5 0 0 0 04 6 2 2 5 2 5  

/
v a vv( ) a a a

v v v a a
7 0

0 0 0

76 8 7 5 12 2 45 5  

 )70 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .159

با توجه به نمودار که در ابتدا عالمـت سـرعت، مثبـت و سـپس عالمـت      
 سرعت، منفی است.

v)شیب خط نمودار  t)     معرف شتاب است و عالمـت شـتاب همـواره
 منفی است.

 )16 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

| A |: (on) b b r a : !
!| B |: (ar) b b o n : !

!A B: (ar) (on) b b : !

602
5 602

4 122B: (ar) (

  

| A B | | S | | A B | ( )))B | | S | | A B | (B | S | | A B |   :حکم مسأله))
 )74صفحۀ دوازدهم، گسستۀ (

صحیح است. 2نه 
گیـریم.   مـی  x5تـا   x1هاي رسیده به نفرات اول تا پنجم را د توپ

معادلــۀهــاي صــحیح نــامنفی   جــواب س کــافی اســت تعــداد   
x x x x xx x x1 2 3 4 5x x x xx x xx x ــرایط ــا شــ x2را بــ x4و 2 3

دهـیم   توپ به نفر چهارم مـی 4توپ به نفر دوم و  2ست آوریم. ابتدا 
نفـر   5مانـده را بـین    توپ بـاقی  5رایط برقرار شود، پس کافی است 

ع کنیم. یعنی:
n kk

k
n k

kk nهاتعداد جواب 126
k

5
5  

 )72صفحۀ، 8دوازدهم، تمرین گسستۀ(
صحیح است. 4نه 

هسـتند. زیـرا    2در شکل زیـر برابـر   bو aدرایۀتوجه کنید که دو 
و پس  تواند ظاهر شود میAچهارم از سطر چهارم خانۀفقط در  2

توانـد ظـاهر   اول از سـطر دوم مـی  خانـۀ گیریم فقط در  ن نتیجه می
متعامد هستند، پـس در مربـع حاصـل از کنـار هـم      Bو A. چون 

زوج مرتب تکراري وجود ندارد.Bو Aشتن 
2

وزر }ج , , , ن{ ی ر یم ب
اند. بنابراین دو تا به یک دفوق انتخاب شدهدستۀ12عدد از 
مما تفاضل هر دو عددي که در یک ستون قرار دارند برابدارند. ام

}مجموعۀعدد از  13پس در بین  , ,..., }, ب..,..., حتماً دو عدد
قرار دارند.

صدوازدهم،گسستۀ (

ففیففییفییزییززیززیزیزیکییککیییک
صحیح است. 4گزینه .156

v2 22 70 35vvvv 2 2
v1 12 50 25vvvv 1 1

2 2

صیک دوازدهم ریاضی،(فیز
صحیح است. 4گزینه .157

a( )a(a(a(a(a(

ma( ( )) a
s

)) a
2

2
122a( ((a( ((( 22 36

m
s0 6v0v

ــه اس ــرعت اولی ــت س ــالف جه ــایی در خ ــرعت نه ــون س چ
mv s0  است. 6

است3گزینه158 صحیح
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 صحیح است. 3گزینه .160
v)سطح زیر نمودار  t) توان ابتـدا   جایی است. بنابراین می رف جابهمع

t لحظۀجایی تا  جابه s8 :را محاسبه کنیم 
mv( )s

t (s)

A

B

10

30

50

8 t
t 

اول:  ثانیۀ  8براي 
 Ax ( ) m810 50  A:متحرك 2402

Bx m8 30  B:متحرك 240
m120 Bx m1 240

m120Ax m1 240
t s8

 
t لحظـۀ با توجه به اینکـه در   s8  از هـم  دو متحـرك   فاصـلۀm120 

جـایی   نابراین مساحت قسمت هاشورخورده که اخـتالف جابـه  باشد، ب می
t لحظـۀ دو متحرك بعد از  s8       تـا رسـیدن دو متحـرك اسـت، بایـد

m120 .شود 
S ( ) t t s t s50 30 120 6 8 6 14 

 )28و  20هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .161

کنـد؛   شـود، تغییـر مـی    اي که محور زمان قطع مـی  ر لحظهبردار مکان د
عـوض   شـیب نمـودار  عالمـت  درحالی که بردار سرعت در لحظـاتی کـه   

 کند. ، تغییر میشود می

 صحیح است. 2گزینه .162

av av

av av

( R)LS St t
t ( ) t s

d mv vt s

3 24

33 2 3 2 34
2 2
3

cm2

cm2

d d
d cm

2 22 2
2 2

 
  )3 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .163

( )gt t y myt ty g( )

2
2
22

1260 2 260 260 6541
2 2 4

  

 صحیح است. 3گزینه .164
mx at a a
s

2
2

1 150 25 42 2  

k N NF F ma , F mg F  
/ ( F )300 0 4 200 20 4  

/ F300 80 0 4 80  

/ F F N140004 140 3504  
 )72 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .165
 است: P1Pدر خالف جهت  PP دقت کنید

P mv (N.s)1 0 5 10 50  
P F t N.s5 20 100  

P P P2 1 50 100 50P P PP  
P
P
2
1

50 150  

 اولیه است. تکانۀثانویه در خالف  تکانۀدقت کنید 
 )68 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .166
                                   m m2 12   

m1

mg

DF

m2

m g2

DF2
D

net
D

D

D

m g F m aF ma m g F m a
F a aa g m v vFa g y ym

1 2

1 1 1
2 2 2

1 21
1

0 0
2 1 21

2

 
هـا بـه زمـین     چون شتاب حرکت یکسان است، سـرعت برخـورد گلولـه   

 یکسان است.

 صحیح است. 4گزینه .167
نظر است، بنابراین جهت نیـروي اصـطکاك   مورد Fچون حداکثر نیروي 

 گیریم: ایستایی را به سمت پایین در نظر می

SmaxF

NF

/ F0 8

ma
/ F0 6

m

 
N / smax s N /F F f F F0 8 0 4 

/ smaxF f mg ma0 6 
/ / /F F F F N0 6 0 4 20 2 1 02 22 110  

 صحیح است. 3گزینه .168
طـور ناگهـانی کشـیده     با توجه به قانون اول نیوتون هنگامی که مقوا بـه 

شود، سکه تمایل دارد، سکون خود را حفظ کند. بنابراین در جاي خـود  
 افتد. ماند و درون لیوان می می

 )32 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .169

Tf

mg

NF

Tf mr ( )T
( ) T s
T

2

2

2

4010 2 2 4

 صحیح است. 1گزینه .170
 2و  1هـاي   یابـد، گزینـه   چون تندي ابتدا کـاهش، سـپس افـزایش مـی    

اي کـه سـرعت صـفر شـده،      در لحظه 2 گزینۀتواند درست باشد. در  می

Aول ( )A ر2

B mxB 8 30 B:متحرك 240

mm12012 BB mx B11 242424

m1202A mx A1 240
t st 8

t  لحظـۀ جه به اینکـه در   s8 از هـم  دو متحـرك   فاصـلۀm120
  جـایی   ببنابراین مساحت قسمت هاشورخورده که اخـتالف جابـه  شد، ب

tلحظـۀ تحرك بعد از  s8      تـا رسـیدن دو متحـرك اسـت، بایـد
 شود. 12

S ( ) t t s t s( ) t t s t( ) t) t s tt s t) t t s t) t t s t) t t s t

 )28و 20هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
صحیح است. 2نه 

   کنـد؛   شـود، تغییـر مـی   اي که محور زمان قطع مـی  ر لحظهر مکان د
عـوض  شـیب نمـودار  عالمـتالی که بردار سرعت در لحظـاتی کـه      

 کند. ، تغییر میشود

 صحیح است. 2نه 

av

av

( R)LS Sav
L
t t

t ( ) t s

d mvav t sav

avSL
t avavSt avS

t ( ) t

av
d vd
t avv

3
4

33 t ( ) t) tt ( ) t( ) t4
2 2
3

cm2

cm2

dd d
d 2

  )3  صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

m2

m g2

DFD2
D

net
D

D

m g F m aDF manet m g F m aD
FD a aa g

v
a g y ym

FDma FFD

ga g mg
vF

m
DFDa g Fg y

1 2

1 1 1a
2 2 2a

1 2a
0 0v

2 1 2y
1

هـا چون شتاب حرکت یکسان است، سـرعت برخـورد گلولـه   
 یکسان است.

صحیح است. 4گزینه .167
نظر است، بنابراین جهت نیـرويمورد Fچون حداکثر نیروي 

گیریم: ایستایی را به سمت پایین در نظر می

NFN

/ F0 8/

ma
/ F0 6/

m

smax s N /F f F Fsmax s NsmaxF f Ff Fsmax s Nsmax ssmax s N 4//
max mg mamax mg

/F F F N20 2 1 02 22 110/F F FF/F F FF

صحیح است. 3گزینه .168
طـور ناگهـانبا توجه به قانون اول نیوتون هنگامی که مقوا بـه 

د ن ا نا کند فظ ا د خ ن ک د دا ل ا ت که د ش
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 1 گزینـۀ شتاب هم صفر است که عمالً در این نقطه شتاب داریم، پـس  
 نباید تندي منفی شود. 3 گزینۀدرست است. در 

 )67 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .171

A B A A B B B AP P m v m v v v3 3 3

e B A A
A B B

GM v R Rv R v R R 9 

B B A B
A A B A

T R v TRT v T R v T
2 1 1 1

9 3 27 

 )55 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .172

t (s)

x (cm)

1
2

5
1
4

x0

5

t1

m

t s
Tt T s

T

rad
s

cmV A s

1

1

1 1 3
2 4 4 3
2 2 8

3 322 8 4
2 2 8

3 3
4

3 8

8 5 40
 

 )74 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .173

t s
d A A

t s d
dt s

d A A
t s

1 1
1

2 2 2
11 3

2
2 4

31 24
232 2 1

32 22
293 4

  

صحیح است. 1گزینه .174
kF ma kx a ( )x a xm

2  

/
rad( ) s

2 2 205 5100  

/ /
nf f Hz , f nt

52 2 5 2 5 20 502  
 )85 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .175
 سانگر است.ساز با بسامد طبیعی نو شرط تشدید، تساوي بسامد نوسان

g gL mL 2 2
10 9

9

  

 )69 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .176

A
A / A A

A

Ncm f Nf
3030 0 3 100 300030  

B
B / B B

B

Ncm f Nf
3 3030 04 75 22504 30  

A AN N 750  

 صحیح است. 2گزینه .177
c cf Hz THzf

8 15 14
7

3 10 1 10 5 10 50026 10
  

 شود. میدقت کنید با تغییر محیط بسامد نور عوض ن
 )71 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .178

/ /
mm v T s08  دو برآمدگی مجاور فاصلۀ08

 )72 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .179

S P
S P

t t t x( )v v
1 1  

/ P / P
( )v v
1 1 4 60 1 14 60 2880 4 8 2880 4 8  

/
P

/ P /
kmvv s

12 4 81 1 1 812 4 8 12 4 8  

 )78 صفحۀاضی، (فیزیک دوازدهم ری
 صحیح است. 4گزینه .180

I f A R IPI ( ) ( ) ( )I f A R IR
2 22 2 2 1 2

2 1 1 1 2 1
81 994

P  

Ilog logI
2

2 1 1 1
1

3 9  

I I Ilog log log log( ) logI I I
21 1 1

1
2 2 2

2 9 2 9 9 3  

 )88 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .181

/ت تابشی و صوت بازتابیده، حداقل اگر تأخیر زمانی بین صو s01   ،باشـد
یز شنود تم وت اولیه که مستقیماً میتواند پژواك را از ص انسان میگوش 
 دهد:

(L)

تشگرب و تفر نامز /t s01

/x v t L
L m

2 340 01
17

 
 )92 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است. 3گزینه .182
F FL mv vm s

2
6

160 10 200
40 10

  

n n
n

v vf nf n n1 1
1

1  

m n ( ) ( ) cmm n 1 2 5 1 1
1 1 1 1 12 402 5  

n / mn 1 3
1 1 4043 30  

vf Hz3
3

200 30 15004  

  )114 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

t (s)

x (cm)

1
2

5
1
4

x0

5

t1

m

t
Tt TT

T

rad
s

V Am

TTT

T

A

1

1

1 1 3
2 4 4 3
2 2

3
2 8
2 2 8

3 3
4

3 8

8 5

 )74صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است. 1نه 

t
d A A

t d
dt

d A A
t

s
d AA

s

ds
d AA

s

1 1s
1

2 2s
2
11 3s

2
2 4s

3
24
23

2 13
22
29

4

  

صحیح است. 1نه 
kF ma kx a ( )x a xk
mma kx a ( )x ama kx a x ak 2  

/
rad( ) s( )2 2 205/ 5100  

/ /
nf f Hz , f n/
n
tf f Hz , f nf Hz , f n52 // 2 5 20 50//2  

 )85صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
ا4

S P

/ P / P
( ) v( )1 1 4 60 1 1))880 4 8 2880 4 8/ P /

)vP /
)

/
P

/ P /
km

v sP
P

/
Pv 12 4 8/1 1 84 8/ 12 4 8//

صییاضی،(فیزیک دوازدهم ری
صحیح است. 4گزینه .180

I f A R I
I f A R I( ) ( ) ( )) ( ) (( ) ( ) ( )( )I f A R I( ) ( ) ( )) ( ) (( )A R 2I2 ff( )fff( ) ( ) ( )( )) ( ) ( 2A RA RR( ) ( )) (A RA RR( ) ( )) (
1 1 1 2 1f A R If A R

81 99
I

I logI
Ilog I
2

1 1
1

9log

I I I
I I I

Ilog log( ) loglog( )Ilog log I
I

21 1 1
2 2 2

log log logloglog lo 3I
ص(فیزیک دوازدهم ریاضی،

صحیح است. 4گزینه .181
sت تابشی و صوت بازتابیده، حداقلاگر تأخیر زمانی بین صو

صصوت اولیه که مستقیماً میتواند پژواك را از ص انسان میگوش 
 دهد:

(L)

تشگرب و تفر نامز /t st 1//
/

L m
x v t Lv t

L
2 340 01/L

17

اض ازده د ک ز (ف
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 صحیح است. 1گزینه .183
با توجه به مسیر پرتوهاي نور با توجه به قانون بازتابش کلـی شـکل زیـر    

 داریم:

50 20
7020

50

20

 
 )69 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .184
ر باشـد، سـرعت و طـول مـوج کمتـر و      تـ  دانیم هرچه محـیط غلـیظ   می

3نوارهـا   فاصـلۀ   ضخامت نوارها کمتر است؛ پس در محیط دوم،
برابـر   4

/شده و بنابراین ضخامت نوارها  mm3یعنی  mm1  شود. می 5

 صحیح است. 1گزینه .185
maxK hf W0  

max / / /K eV15 144 10 8 5 10 2 5 09  

K mv21
2 

/ / /v v19 31 2 2 11109 1 6 10 9 10 2 1 6 102  
mv s

54 2 10  

 صحیح است. 4گزینه .186
n)بالمر  رشتۀطول موج مرئی مربوط به   است. 2(

/ ( ) n
n n2 2 2

1 1 1 1 1 100001 6450 4 4502
  

 صحیح است. 2گزینه .187

HR ( )
n n2 21

1 1 1  

H H H
H

R ( ) R ( ) R ( ) R1
1
1 1 1 9 4 5 36

4 9 9 4 36  )1:بالمر ( 5

H H
H

R ( ) R ( ) R2
2
1 1 1 1 16

16  )2:براکت ( 16

1
2

36 1 9
5 16 20  

 )121 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .188

nE E hf1  
R R

/
E E c( ) h ( )
n n

15 8
2 2

113 51 4 10 3 101  

/
n

n n n2 2 2
1 12 1 8 1 11 1 313 5 9 9  

 )128 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .189

A
Zu Y ( )238 4 0

92 2 12  
A A N A ZZ Z

4 238 234 234 92 14292 2 2 92  

 )150 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .190

(روز) 
t
T T TN TN

16 1620 20002 2 2 2 8500  

T s N 20008 10002  

(روز) 
tt ( )TN tN

4 30 820002 2 2 2 32125  
)146 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی،  

 
شیمی

 صحیح است. 3گزینه .191
هایی  اتن و گندم پلیمر هستند، بنابراین داراي بخش ی مانند پلیترکیبات

 هست که در سرتاسر مولکول تکرار شده است.
 )100 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .192
وینیـل کلریـد اسـت کـه سـاختار آن       خـون، پلـی   کیسـۀ  سـازندة پلیمر 

م آن بـیش از پـنج اتـ    شـوندة صورت زیر است که در یک واحد تکـرار   به
بنـزن نـدارد، بنـابراین آروماتیـک      حلقـۀ آن  سـازندة وجود دارد. مونومر 

باشد. در یک واحـد تکـرار شـونده سـه اتـم هیـدروژن وجـود دارد،         نمی
واحـد تکـرار شـونده، در مجمـوع      1500پلیمري بـا   زنجیرةبنابراین در 

1500 3 مـر  ایـن پلی  سـازندة اتم هیدروژن وجود دارد. مونومر  4500
C)وینیل کلرید  H Cl)2 قطبی اسـت،   SO2است که همانند مولکول  3

 کند. گیري می بنابراین در میدان الکتریکی جهت

CH2 C

H

Cl n 
 )104 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .193
اتانول است کـه در آن بخـش   الف) الکل حاصل از آبکافت اتیل بوتانوات، 

 کند. (درست) قطبی بر بخش ناقطبی غلبه می
 سـازندة به ساختار مونومرهاي  آمیدها پلیاسترها و  پلی تجزیۀب) آهنگ 

 آنها بستگی دارد. (نادرست)
 ج) شیر ترش شده داراي الکتیک اسید است. (نادرست)

 کتاب درسی 117 صفحۀ حاشیۀد) درست. 
 )119تا  116ي ها (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه .194

n n
nC H O ( )O (n )CO (n )H O

mol g
1 2 2 2 2 2 2

3 1 1 12
1 160

  

n( )molO gOmol gO nmol molO
2 2

2
2

3 1 3221 160 31 دیسا1 دیسا
 

Cفرمول اسید:                 H O4 8 یا     2
R

CH CH CH COOH3 2 2
R

CH CH CH CO3 2 2CH CHCH CH     

 )109 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .195

 هاي نادرست: بررسی گزینه

3نوارهـا  فاصـلۀ  مت نوارها کمتر است؛ پس در محیط دوم،
برابـر  4

/شده و بنابراین ضخامت نوارها mm3ی  mm1  شود. می/5

صحیح است. 1نه 
maxK hf Wmax hfhf 0WW  

max / / /K eV15 144 10 8 5 10 2 5 09/ / /// ///
15 14  

K mvK 21
2

/ / /
19 31 2 2 11109 1 6 10 9 10 2 1 6 10/ / /9 1/ /v v19 31 2 21

2  
m
sv 54 2 10  

صحیح است. 4نه 
n)بالمر  رشتۀل موج مرئی مربوط به   است. (

/ (
n n

( ) n2 2 2))1 1 1 1 1 100( )( )1// 6450 4 4502
  

صحیح است. 2نه 

HR ( )H
n n

R (H 2 21
1 1 1R (R (  

) ( )HR ( ) R ( ) R ( )H H HH( ) (H HR ( ) R (H H 1
1
1 1 1 9 4 5R ( ) R ( ) R ( )R ( )) R ( ) R (4 9 9 4 36 5H) ( )) (HH) () (H  )1:بالمر ( 1

H
( )H RR ( ) R ( ))H HHHRH 2

2
1 1 1 1 16R ( ) R ( )) R (16 16H(H ) 2:براکت( 

1
2

36 1 9
5 16 20  

ریاضی، دوازدهم )121صفحۀ(فیزیک

هست که در سرتاسر مولکول تکرار شده است.
 صف(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 2گزینه .192
وینیـل کلریـد اسـت کـه سخـون، پلـی   کیسـۀ سـازندة پلیمر 

آن بـیش از  شـوندة صورت زیر است که در یک واحد تکـرار  به
بنـزن نـدارد، بنـابراینحلقـۀ آن  سـازندة وجود دارد. مونومر 

باشد. در یک واحـد تکـرار شـونده سـه اتـم هیـدروژن ونمی
واحـد تکـرار شـونده، د1500پلیمري بـا   زنجیرةبنابراین در 

1500 3 ای سـازندة اتم هیدروژن وجود دارد. مونومر 4500
C)وینیل کلرید  H Cl)2 3HH است که همانند مولکولSO2 قط

کند. گیري می بنابراین در میدان الکتریکی جهت
H

C

ClCl n
 صف(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 2گزینه .193
اتانول است کـه درالف) الکل حاصل از آبکافت اتیل بوتانوات، 

 کند. (درست) قطبی بر بخش ناقطبی غلبه می
 به ساختار مونومرها آمیدها پلیاسترها و  پلی تجزیۀب) آهنگ 

آنها بستگی دارد. (نادرست)
ج) شیر ترش شده داراي الکتیک اسید است. (نادرست)
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آرامی به گلـوکز تبـدیل    شاسته در محیط گرم و مرطوب بهمولکول ن )1
 شود. می
 گیرد. گوارش نشاسته بر اساس فرایندهاي شیمیایی صورت می )2
 گویند. به واکنش استرها با آب در حضور اسید، آبکافت می )3

 )116 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .196

 شوند. یکدیگر تهیه میاسیدها با  آمین و دي آمیدها از واکنش دي پلی

NH2H N2
هدنزاس نیمآ يد

COOHHOOC
 هدنزاس دیسا يد

 )120و  115، 114هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه.197

CH (CH )3 2 11 SO Na3 ای S O

O

O

Na* *

 
Cفرمول مولکولی این ترکیب  H SO Na18 29  است. 3

اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصـل نیسـت.    2در آن 
 اند.) عالمت * مشخص شده(با 

جفت الکتـرون پیونـدي یـا پیونـد اشـتراکی       54در ساختار این ترکیب 
هـاي   هاي کـربن بـه تعـداد جفـت الکتـرون      وجود دارد. نسبت تعداد اتم

18ناپیوندي:  29  
 )11و  10هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .198
 (نادرست) نش گرماده است.یک واکالف) واکنش موردنظر 

 کتاب درسی 12 صفحۀب) درست. شکل 
غیـر  هـاي   کننـده  پـاك کتري با صابون یـا   دیوارةج) رسوب موجود روي 

 شود. (نادرست) زدوده نمی صابونی
 د) درست.

 )13و  12هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .199

HA H A
2 0 0
x

x2
x x
x x a /

x x xK x x
244 5 102 2 

 پـس  اسـت،  کوچـک  عـددي  مـوردنظر  اسـید  شیون ثابت که آنجایی از
 در x از تـوان مـی  و شـده  یونیده جزئی مقدار به اسید این گفت توان می

 .کرد نظرصرف مخرج

/
x x x
24 2 4 24 5 10 9 10 3 102  

/
x 23 10100 100 %1 52  :درصد یونش 2
 )23تا  18هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .200
 اولیه: تعداد مول اسید در محلول

/ /
n nHCl:M n molHClV 001 0044  

[H ] M. [H ] pH2
1

10 2 pH:            محلول اولیه

[H ] M.62 3 6 10 M 6
1

10 pH:            جدید 

 تعداد مول اسید در محلول جدید:
n nM nV

6 610 4 104  
 تعداد مول اسید مصرف شده:  

/( ) ( ) mol2 64 10 4 10 00399  
HCl NaOH NaCl H O2  

/ /
g NaOHmol NaOH g NaOHmol NaOH

4000399 1 591  

نیـاز   NaOHمول اسید بـه همـین مقـدار     00399/براي از بین بردن 
 است.

 )26تا  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .201

 ها: بررسی گزینه
1  (/

/pH [H ] mol.L3 7 4 13 7 10 2 10  
عنـوان   ترکیب یونی است که به NaHCO3جوش شیرین با فرمول  )2

 شود. ضد اسید سبب کاهش اسید معده می
آسپرین داراي یک هیدروژن اسیدي است؛ بنابراین یـک مـول از آن    )3

 تواند با یک مول سدیم هیدروژن کربنات خنثی شود. می
H) واکنش 4 OH H O2 واکـنش خنثـی شـدن     دهندةن نشا

 باشد. ها می اسید و باز است که مبناي اصلی کاربرد شوینده
 )30 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .202
 Bظـرف   تیغـۀ ها بـه سـمت    توان گفت که الکترون با توجه به شکل می

 آند است. Aظرف  تیغۀکاتد و  Bظرف  تیغۀکنند. بنابراین  حرکت می
پتانسیل کاهشی مـس از آهـن بیشـتر اسـت، بنـابراین       با توجه به اینکه

توانند به ترتیب فلزات آهـن و   می Bو  Aهاي  هاي موجود در ظرف تیغه
 مس باشند.

 )44 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .203

 الف) نادرست  
(Cu Ag) / / /emf 08 034 046  
(Sn Pt) / / /emf ( )12 014 134 

Cu)سـلول   سـلول کاتـدي در   ب) نادرست. نیم Ag)   نقـره اسـت و ،
ــیم ــلول    ن ــدي در س ــلول کات Sn)س Pt)   ــون ــت و چ ــین اس ، پالت

Ag PtE E0 بیشــتر از  Ptســلول  اســت، پــس قــدرت اکســندگی نــیم 0
 است. Agسلول  نیم

ــون   ــت. چ ــلول  emfج) نادرس Cu)س Ag) ــک ــ کوچ ــلول ت ر از س
(Sn Pt)    هـاي عبـوري از مـدار     است؛ پس شـدت و میـزان الکتـرون

Sn)خارجی در سلول  Pt) .بیشتر است 
 د) درست.

Ag Pt

دنآدتاک

(Ag Pt) / / /emf V12 0 8 04

 

صحیح است. 4نه

CH (CH )3 2 11(CH )(CH SO NaN3 ای S O

O

O

* *

Cل مولکولی این ترکیب  H SO Na18 29 3H SOH SO .است
اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصـل نیسـت.   2ن 

 اند.) المت * مشخص شده
جفت الکتـرون پیونـدي یـا پیونـد اشـتراکی      54ساختار این ترکیب 

هـاي   هاي کـربن بـه تعـداد جفـت الکتـرون     د دارد. نسبت تعداد اتم
18ندي:  29  

 )11و 10هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 2نه 

 (نادرست) ککنش گرماده است.یک واک واکنش موردنظر 
 کتاب درسی 12صفحۀدرست. شکل

غیـر  هـاي   کننـده پـاك کتري با صابون یـا  دیوارةرسوب موجود روي 
شود. (نادرست) زدوده نمی نی

 رست.
)13و 12هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2نه 
HA AAH AAH
2 0 0
x x x

 است.
هاي (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه .201
ها: بررسی گزینه

1  ([H ] mol.L3 7/ 4 1l Ll10 2 10/[H ] /[H ] 3 7/

ترکیب یونی است کهNaHCO3جوش شیرین با فرمول )2
 شود. ضد اسید سبب کاهش اسید معده می

آسپرین داراي یک هیدروژن اسیدي است؛ بنابراین یـک م)3
تواند با یک مول سدیم هیدروژن کربنات خنثی شود.می
H) واکنش 4 OH H OOHOHOHOH واکـنش خنثدهندةن نشا 2

 باشد. ها می اسید و باز است که مبناي اصلی کاربرد شوینده
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است. 3گزینه .202
تیغـۀها بـه سـمت    توان گفت که الکترونبا توجه به شکل می

آAظرف تیغۀکاتد و  Bظرف  تیغۀکنند. بنابراین  حرکت می
پتانسیل کاهشی مـس از آهـن بیشـتر اسـت با توجه به اینکه

توانند به ترتیب فلزمیBو Aهاي  هاي موجود در ظرف تیغه
مس باشند.

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است. 4گزینه .203

 الف) نادرست  
08 034 046
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Cu)هـ) نادرست. ضمن کار کردن سـلول   Ag)     بـه غلظـت کـاتیون
Cu2 شود. همچنین بـه غلظـت    سلول آندي افزوده می در نیمSn2 
Sn)سلول آندي در سلول  در نیم Pt) شود. نیز افزوده می 

 )47تا  44هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .204

نـرژي شـیمیایی بـه    سلول سوختی نوعی سلول گالوانی است که در آن ا
Hشود و بر اساس واکـنش   الکتریکی تبدیل می O H O2 2 22 بـه   2

 مول آب دریافت کرد. 3توان  مول گاز هیدروژن به آند، می 3ازاي ورود 
 )50 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .205
 سلول دانز یک سلول الکترولیتی است.

)دنآ )

)دتاک )
Cl Cl e22 2
Na e Na2 2 2

Na Cl Na Cl22 2 2

.دوش یم دیلوت تبثم بطق رد رلک زاگ
.دبای یم شهاک        نوی ،دتاک رد Na

 
 شود. مول فلز سدیم تولید می 2مول الکترون،  2هر  مبادلۀازاي  به

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .206

در صورت ایجاد خراش روي آهن گالوانیزه یک سـلول گـالوانی تشـکیل    
نقش کاتد را دارد. دقت کنید کـه   Feنقش آند و  Znشود که در آن  می
Fe  کنـد و   صورت یک رسانا عمل می بهامکان کاهش یافتن ندارد و تنها

 یابد. در این فرایند گاز اکسیژن کاهش می

Zn Zn e2 2  يور شیاسکا زا لصاح ياه نورتکلا
.دنوش یم هداد      ياه لوکلوم هب O2 

O H O e OH2 22 4 4  ییاذغ داوم فورظ تخاس رد یبلح زا
 .)هزیناولاگ نهآ هن( دوش یم هدافتسا

 )59و  58هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .207

 ها: بررسی گزینه
ــۀ )1 ــوع     هم ــان و از ن ــیلیس یکس ــاختار س ــود در س ــدهاي موج پیون

است. سیلیسیم کربید هم یک جامد کوواالنسی است. پیونـد   کوواالنسی
Si)موجــود در ســاختار ســیلیس  O)  ــد موجــود در ســاختار و پیون

Si)سیلیسیم کربید  C)   است. با توجه به اینکه شعاع اتمی اکسـیژن
Si)تر از کربن است، پیوند  کوچک O) تر از  قوي(Si C) باشد. می 

خـالص   نمونـۀ است و کوارتز  SiO2زمین  پوستۀترین اکسید  فراوان )2
 باشد. آن می

سیلیسیم کربید ترکیـب کوواالنسـی اسـت و بـراي آن نیـروي بـین        )3
 شود. مولکولی تعریف نمی

هـاي   اختار مشابه هستند کـه اتـم  سیلیسیم و سیلیس ترکیباتی با س )4
درحـالی کـه کـربن      آنها بـا پیونـد کوواالنسـی متصـل هسـتند،      سازندة

آن مولکــول  ســازندةاکســید ترکیــب مولکــولی اســت و واحــدهاي   دي
 باشد. می

 )68 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .208
CS)مولکــول  )AC2 ــدان  2 ــابراین در می ــاقطبی اســت؛ بن الکتریکــی  ن

کند و بـا توجـه بـه سـاختار آن، سـه اتـم آن بـرخالف         گیري نمی جهت
 گیرد. مولکول آب بر روي یک خط قرار می

C A C O
H H 

SF)در مولکول  )CE2 ، اتم مرکزي گوگرد است که همانند اتم مرکزي 2
 صـورت   ، بـار جزئـی آن بـه   (SCO)در مولکول کربونیل سـولفید  

 است.
PCl)هر دو مولکول  )BD3 NH)و آمونیاك  3 چهار اتمی هسـتند.   3(

 B، عناصـر  Dدلیل بیشتر بودن خصلت نافلزي اتم  به BD3در مولکول 
شوند؛ درحالی کـه   نمایش داده می و  رت صو ترتیب به به Dو 

 نقشـۀ است؛ بنابراین  صورت  (مرکزي) به N، اتم NH3در مولکول 
 باشند. پتانسیل الکتروستاتیکی دو مولکول مشابه نمی

PBr)ل ساختار مولکو )BBr3 صـورت زیـر اسـت؛ بنـابراین سـاختار       به 3
مسطح ندارد و قطبی است؛ بنابراین گشتاور دوقطبـی آن مخـالف صـفر    

 است.
Br B Br

Br 
 )73 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .209
 )71تا  68هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .210
sظرفیت آلومینیم  الیۀش الکترونی ) آرای1 p2 13 اسـت و در تشـکیل    3

نقــش دارنــد.  s3و دو الکتــرون  p4الکتــرون  1دریــاي الکترونــی آن 
 (درست)

) دریاي الکترونی در ساختار فلزها موجب رسانایی در حالـت مـذاب و   2
 . (درست)جامد است

V) درست       3 :[Ar] d3 V:سبز       23 :[Ar] d2  :بنفش 33
 ) نادرست. رنگ سبز نسبت به آبی طول موج بلندتري دارد.4

  V3سبز
  V4آبی

 )84تا  81هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 ست.صحیح ا 1گزینه .211

kJ64
NOCl(g)2

NO Cl22

تفرشیپ

يژرنا

 
/ /

/

g NOCl kJ?kJ mol NOCl kJ Hmol NOCl g NOCl
65 5 6 252 251 32 75  

aE kJ64 25 39  
 )95 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

ل دانز یک سلول الکترولیتی است.

)دنآ )

)دتاک )
Cl Cl el22 2Cl ClClCl2
Na e Na2 2 2Na ee

Na Cl Na ClCl Na 22 2 2Na ClClClClClClCl

.دوش یم دیلوت تبثم بطق رد
.دبای یم شهاک        نوی          

 شود. مول فلز سدیم تولید می 2مول الکترون،  2هر مبادلۀاي
 )55صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
صورت ایجاد خراش روي آهن گالوانیزه یک سـلول گـالوانی تشـکیل    

نقش کاتد را دارد. دقت کنید کـه  Feنقش آند و  Znشود که در آن
کنـد و  صورت یک رسانا عمل میبهمکان کاهش یافتن ندارد و تنها 
 یابد. ین فرایند گاز اکسیژن کاهش می

Zn Zn eZnZn2 2  يور شیاسکا زا لصاح ياه نورتکلا
.دنوش یم هداد      ياه لوکلوم هب     2

O H O e OH2 2 4 4H O eH O eH O eeH O2H  ییاذغ داوم فورظ تخاس رد یبل
.)هزیناولاگ نهآ هن ( دوش یم هدافت

 )59و 58هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 2نه 

ها:سی گزینه
ــۀ ــوع    هم ــان و از ن ــیلیس یکس ــاختار س ــود در س ــدهاي موج پیون
است. سیلیسیم کربید هم یک جامد کوواالنسی است. پیونـد   النسی

ل اختا د Si)د O)اختا د د د ن

 شوند؛ دنمایش داده می و رت صوترتیب به بهDو 
است؛ بنابر صورت  (مرکزي) به N، اتم NH3در مولکول 

باشند. پتانسیل الکتروستاتیکی دو مولکول مشابه نمی
PBr)ل ساختار مولکو )BBr3 3r )BBrr )BBrصـورت زیـر اسـت؛ بنـابراینبه

مسطح ندارد و قطبی است؛ بنابراین گشتاور دوقطبـی آن مخ
 است.

Br

r

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است. 2گزینه .209

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 4گزینه .210

sظرفیت آلومینیم الیۀییش الکترونی ) آرای1 p2 13 3s2اسـت و د
نقــ s3و دو الکتــرون  p4الکتــرون  1دریــاي الکترونــی آن 

 (درست)
) دریاي الکترونی در ساختار فلزها موجب رسانایی در حالـت2

 . (درست)جامد است
V) درست       3 :[Ar] d3 2[A ] d       سبز:V :[Ar] d2 3[A ] d

) نادرست. رنگ سبز نسبت به آبی طول موج بلندتري دارد.4
سبز
آبی
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 صحیح است. 4گزینه .212
تبــدیل  SO2الــف) گــوگرد موجــود در بنــزین در فراینــد احتــراق بــه 

 SO2تـوان   ن مـی شود. با افزایش کیفیت بنزین و حذف گوگرد از آ می
 خروجی از اگزوز را حذف کرد.

xو  COب) مقدار  yC H  وNO   تولید شده به ازاي طی مسافت یـک
5/کیلومتر به ترتیب برابر  1/و  99  گرم است. 104/و  67

ج) دلیل پیدایش این گازها سوخته نشدن یا ناقص سوختن بنزین اسـت  
 دهد. که در اثر کمبود اکسیژن رخ می

و  NO2هاي زیر سبب افزایش غلظـت   خروجی طی واکنش NOد) گاز 
O3 گردد. می 

NO O NO2 22 2  
NO O NO O2 2 3  

 )92و  91هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .213

هـا   با توجه به یکاي ثابت تعادل، مجموع ضرایب اسـتوکیومتري فـراورده  
توانـد   عنـوان مثـال واکـنش مـی     هـا اسـت. بـه    دهنـده  تر از واکنش بزرگ

A(g)صورت  به B(g) C(g) م که نماد دانی باشد و میQ   بایـد
در سمت تعداد مول گازي کمتر باشد، یعنی این واکنش گرماگیر اسـت  

 )4و  2هاي  شود. (رد گزینه تر می و با افزایش دما، ثابت تعادل بزرگ
جـا   با افزایش فشار تعادل به سمت چپ (تعداد مول گازي کمتـر) جابـه  

افـزایش فشـار   شود. اما چـون   ها کم می شود؛ در نتیجه مقدار فراورده می
هـا در تعـادل جدیـد     گونه همۀمعادل با کاهش حجم است، پس غلظت 

 یابد. نسبت به تعادل اولیه افزایش می
 )105و  104هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه .214
 توان گفت: هاي انجام شده می با توجه به واکنش

A کلرواتان با فرمول :(C H Cl)2 5   
Bانوییک اسید : ات(C H O )2 4 2   
C /کاتالیزگر :H2  

  )111 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .215

 شود. اتیلن ترفتاالت ساخته می استري به نام پلی ) بطري آب از پلی1
اکسـنده، ترفتالیـک اسـید تولیـد      مـادة ) از واکنش پـارازایلن بـا یـک    2

 د.شو می
MnO)) در این واکـنش یـون پرمنگنـات    3  (IV)بـه یـون منگنـز     4(

 شود. تبدیل می

MnO : Mn Mn
MnO : Mn Mn

4
2

8 1 7
4 0 4

شهاک دحاو 3
 

 شود. اکسنده تهیه می مادة) اتیلن گلیکول از واکنش گاز اتن با یک 4
 )116تا  113هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 

NO O NO OO NOO N2 2OO 3  
 )92و 91هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 3نه 
هـا   جه به یکاي ثابت تعادل، مجموع ضرایب اسـتوکیومتري فـراورده  

توانـد   عنـوان مثـال واکـنش مـی    هـا اسـت. بـه    دهنـده  تر از واکنش گ
A(g)ورت B(g) C(g)B(g)B(g) م که نماددانی باشد و میQ   بایـد

سمت تعداد مول گازي کمتر باشد، یعنی این واکنش گرماگیر اسـت  
 )4و 2هاي  شود. (رد گزینه تر می فزایش دما، ثابت تعادل بزرگ

جـا  زایش فشار تعادل به سمت چپ (تعداد مول گازي کمتـر) جابـه  
افـزایش فشـار   شود. اما چـون   ها کم می شود؛ در نتیجه مقدار فراورده

هـا در تعـادل جدیـد    گونه همۀل با کاهش حجم است، پس غلظت 
 یابد. ت به تعادل اولیه افزایش می

 )105و 104هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 3نه 

 توان گفت: هاي انجام شده میجه به واکنش
C)کلرواتان با فرمول  H Cl)2 5HH 

C)انوییک اسید ت H O )2 4 2H OH O 
  H2کاتالیزگر/ 

  )111صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 3نه 

 شود. اتیلن ترفتاالت ساخته میاستري به نام پلیطري آب از پلی
ک ا ل ا ا ا ش ةاک لا ا ک ال ف اک
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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
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 دقیقه 20 50 26 25 زبان عربی 2
 دقیقه 17 75 51 25 رهنگ و معارف اسالمیف 3
 دقیقه 20 100 76 25 زبان انگلیسی 4
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 کل کتاب - - زبان و ادبیات فارسی

 کل کتاب - - یزبان عرب

 کل کتاب - - یفرهنگ و معارف اسالم

 مطابق کنکور سراسري زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 ؟نگرفته استمناسبی قرار  واژةهاي جدول زیر،  ند خانه از خانهدر چ

 متضاد خانواده هم مترادف واژه
 وفاداري  غدیر مکر غدر
 توسنی متبوع چاکري تَبع
 اهمال اعزام آهنگ  عزم

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-2 اند؟ ها درست معنی شده در کدام گزینه همه واژه

 )استشاره: اشاره کردن( )نیجبهه: پیشا( )معوج: کج() 1
   )وخامت: بدفرجامی( )جیر: چرم دباغی نشده( )ماسیدن: به ثمر رسیدن() 2
 )معمر: سالخورده( )صحیفه: کتاب( )کتابت: خوشنویسی() 3
 )افسرده: منجمد( )اکناف: کناره ( )گرده: قرص نان() 4

-3 است؟ فاوتمتها  در کدام گزینه از لحاظ معنایی با دیگر گزینه» طاق«واژة 
ــک ) 1 ــن مالیـ ــم در گلشـ ــد روحـ ــل فکنـ غلغـ
ــدهم ) 2 ــالت ب ــه وص ــان ب ــد ج ــت نکش ــر فراق گ
ــان مــن اســت  )3 ــروي جان ــوانش خــم اب طــاق ای
ــۀ ) 4 ــبخش خیمـ ــر مطـ ــراي دودگیـ اطلـــس بـ

 

ــون ز    ــاق آبگ ــر ط ــی ب ــنگ آه ــه س ــه ک ــر گ ده
ــد     ــاق آی ــر ط ــت و اگ ــر جف ــردي اگ ــرو ب ــو گ   ت

مــن آمــد زیــن قبــل ایــوان دل    جــان  قبلــۀ
ــد      ــیما زنن ــه س ــاق آین ــت ط ــن هف ــر ای ــر س   ب

 

-4 آمده است؟نادرست از بین کلمات زیر امالي چند واژه 
 )نشعه و خمار( )جصیم و خوش اندام( )قسیم و صاحب جمال( )لجالل و صاحب بزرگی(زوا )غرامت و تاوان( (صور و جشن)

  )مباهات و سرافرازي( )رقیب ) (بالمعارظ و بیغرس و نشاندن( همتا) (طاق و بی 
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1

-5 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
 ) پادشاه را هیچ خطر چون وزیر نیست که قول او را بر فعل رجحان بود.1
 شت مؤلف مسطور است.) در یک مثنوي به نام نان و حلوا سرگذ2
 گرم و جمله به خانه برم.کرا ستور بسیار و دوري چند حاضر آرم مزر که ت افت با خود گفت به صواب آن نزدیک) مردي گنجی ی3
برد. ) همین که آواز سگ یا خروس به گوش ایشان رسید فارغ گشتند ولی در راه که آواز قلقله نبود از خوف خوابشان نمی4

-6 ر زیر به ترتیب در کدام گزینه درست است؟نام صاحبان آثا
 »هاي دوشنبه، سانتاماریا، تمهیدات قصه«
 فونس دوده، سلمان هراتی، سهروردي) آل2 القضات همدانی ي شجاعی، عینکوب، سیدمهد ) زرین1
 القضات همدانی فونس دوده، سیدمهدي شجاعی، عین) آل4 ي شجاعی، سهروردي) پابلو نرودا، سیدمهد3

-7 به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟» اغراق، تناقض، ایهام، تشخیص، مجاز«ي ها آرایه
صبا از عشق من رمـزي بگـو بـا آن شـه خوبـان     الف) 

ــودیم ب)  ــر بــ ــب و روز در تفکــ ــري شــ عمــ
ســال هســت روزي آن دم کــه بــا تــو باشــم یــکج) 
ــراه   د)  ــت گم ــوي زلف ــه ب ــتم ک ــرد   گف ــالمم ک ع
ــالم از  ه) ــۀ عــ ــال نالــ ــادا خــ ــاق مبــ  یعشــ

 

کــه صــد جمشــید و کیخســرو غــالم کمتــرین دارد  
ــته درآمــــدیم و حیــــران رفتــــیم    سرگشــ

تـو باشـم یـک لحظـه هسـت سـالی       وان دم که بـی 
ــد     ــر آیـ ــم اوت رهبـ ــدانی هـ ــر بـ ــا اگـ گفتـ

ــرح    ــگ و ف ــوش آهن ــه خ ــوایی دارد  ک ــش ه بخ
 

 ) ج، د، الف، هـ، ب4 ) هـ، د، الف، ج، ب3 ) ج، د، هـ، الف، ب2 ) ب، د، ج، الف، هـ1
-8 ؟نشده استمقابل کدام بیت به درستی ذکر آرایۀ 

ــو اي کشــتی توفیــق کجاســت؟  1 ــم ت ) لنگــر حل
ــی   2 ــق م ــانین عش ــد مج ــه قی ــرد ک ــود ) خ فرم
ــا انــیس و هــم 3 ــاش ت ــار ب نشــین مــن ) خیــال ی
ــر    ) 4 ــاغ نظ ــه در ب ــاد ک ــنش ب ــداي ده ــان ف ج

 

ایـم (تشـبیه)   که در اینِ بحر کرم غرق گنـاه آمـده  
)سن تعلیـل حدیوانه ( به بوي سنبل زلف تو گشت

شود بر من گل و ریحان اگر در نار بنشینم (تلمیح)
(جناس) تر از این غنچه نبست آراي جهان خوش چمن

 

 )افسرده: منجمد( )اکناف: کناره ( )گرده: قرص نان() 4
تت است؟ فاوتمتها در کدام گزینه از لحاظ معنایی با دیگر گزینه» طاق«واژة 

ــک )1 ــن مالیـ ــم در گلشـ ــد روحـ ــل فکنـ غلغـ
ــدهم )2 ــالت ب ــه وص ــان ب ــد ج ــت نکش ــر فراق گ
ــان مــن اســت )3 ــروي جان ــوانش خــم اب طــاق ای
ــۀ ) 4 ــبخش خیمـ ــر مطـ ــراي دودگیـ اطلـــس بـ

ــون ز    ــاق آبگ ــر ط ــی ب ــنگ آه ــه س ــه ک ــر گ    ده
ــد     ــاق آی ــر ط ــت و اگ ــر جف ــردي اگ ــرو ب ــو گ   ت

مــن آمــد زیــن قبــل ایــوان دل    جــانقبلــۀ
ــد      ــیما زنن ــه س ــاق آین ــت ط ــن هف ــر ای ــر س  ب

بین کلمات زیر امالي چند واژه  آمده است؟نادرست ز
)نشعه و خمار( )جصیم و خوش اندام( )قسیم و صاحب جمال( )لجالل و صاحب بزرگی(زوا )غرامت و تاوان( صور و جشن)

  )مباهات و سرافرازي( )رقیب ) (بالمعارظ و بیغرس و نشاندن( همتا) (طاق و بی
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
) پادشاه را هیچ خطر چون وزیر نیست که قول او را بر فعل رجحان بود.1
شت مؤلف مسطور است.) در یک مثنوي به نام نان و حلوا سرگذ2
گرم و جمله به خانهکراستور بسیار ودوري چند حاضر آرم مزر که ت ییافت با خود گفت به صواب آن نزدیک) مردي گنجی ی3
) همین که آواز سگ یا خروس به گوش ایشان رسید فارغ گشتند ولی در راه که آواز قلقله نبود از خوف خوابشان نمی4

ر زیر به ترتیب در کدام گزینه درست است؟ام صاحبان آثا
 »هاي دوشنبه، سانتاماریا، تمهیداتقصه«
للفونس دوده، سلمان هراتی، سهروردي) آل2 القضات همدانی ي شجاعی، عینکوب، سیدمهد ) زرین1
القضات همدانللفونس دوده، سیدمهدي شجاعی، عین) آل4 ي شجاعی، سهروردي) پابلو نرودا، سیدمهد3
ا ااآ ا ا اق ا اا آ گ ا
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 هاي بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ آرایه

ــار  « ــا بِشـــد از جویبـ ــو تـ مـــندیـــدة قـــد تـ
 

ــی  ــز آب روان نمـ ــرو جـ ــاي سـ ــه جـ ــنم بـ »بیـ
 

 عاره، تشبیه، تناسب) است2  ) تشبیه، تناسب، ایهام1
 ) تشخیص، استعاره، تشبیه4 ) حسن تعلیل، تشبیه، تناسب3

-10 کار رفته است؟ در کدام گزینه آرایۀ ایهام به
ــري    1 ــد نظ ــت افت ــر من ــذرم ار ب ــمان بگ ) ز آس
ــاقی اســت 2 ــودیم و محبــت ب ) مــا همــانیم کــه ب
ِل مـن       3 به وفاي تـو کـه گـر خشـت زننـد از گـ (
فرامــوش ) آن عهــد کــه گفتــی نکــنم مهــر    4

 

ــا  ــه ذره تــ ــد بــ ــر نبینــ ــد  مهــ ــا نرســ ثرّیــ
ــد    ــر آکندن ــه مه ــه ب ــد دل ک ــحبت نکن ــرك ص ت
همچنـــان در دلِ مـــن مهـــر و وفـــاي تـــو بـــود
ــتم    ــان درسـ ــرِ پیمـ ــر سـ ــن بـ ــتی و مـ بشکسـ

 

تشکیل شده است؟» نهاد + مسند + فعل«هسته در کدام  گزینه از جملۀ  11-
ــاه دارم  ) 1 ــرام اســت بســی گن ــر ح ــر نظ ــن اگ  م
 مسـتم  دارم کـه  شوق این از ساقی اي خود ) من2
  نـوروزم  بـاد  اي بیـا  برگـی  بـی  و اسـت  زمستان) 3
  جهـان  در ندیـدم  دیگـر  روان سـرو  بر خورشید) 4

 
 

ــوانم نمـــی کـــنم چـــه ــاه نظـــر کـــه تـ  دارم نگـ
دســـتم از ببـــري دیگـــر جرعـــه یـــک بـــه تـــو
ــ ــت انبیاب ــاریکی و اس ــا ت ــرص اي بی ــابم ق مهت

ــفت ــد وص ــان در نگنج ــت بی ــد نام ــم در نیای قل     
 

 

-12 ؟نرفته استکار  ساز به در کدام  گزینه پیوند وابسته
ــر) 1 ــن مبـ ــز ظـ ــرم کـ ــوداي سـ ــقت سـ  عشـ
قیامــــــت  یــــــا آن قامتســــــت نــــــدانم) 2
ــه  ) 3 ــتن بـ ــوان گفـ ــاه تـ ــی مـ ــانی ولـ ــه مـ  مـ
ــز) 4 ــت بجــ ــواهم پیشــ ــر نخــ ــادن  ســ نهــ

 
 

  هســــت اســــتخوان زمیــــنم بــــر تــــا رود 
ــه ــی کـ ــد مـ ــین گویـ ــرو چنـ ــت   روان سـ هسـ

ــدارم ــین نپنــ ــیرین چنــ ــان شــ هســــت   دهــ
ــر ــالین اگـــ ــد بـــ ــتان نباشـــ ــت آســـ هســـ     

 

 

کار رفته است؟ ش تبعی بدل بهدر کدام گزینه نق 13-
 مـــن نـــه را خویشـــتن مـــن بـــه بینـــی تـــو) 1
دیـدي   لیلـی  همـه  بخفتـی  چـو  مجنـون  چشم) 2
 در ازل خاك وجـود هـر کسـی چـون بیختنـد     ) 3
ــو) 4 ــه را ت ــد درد ک ــ درد ز نباش ــه ام ــاوت چ  تف

 
 

مـــن نـــه را ســـخن ایـــن مـــن بـــه گـــویی تـــو
شـــد مـــی میســـر خـــواب اگـــرش بـــود مـــدعی
ــۀ ــی  حص ــا ب ــد    م ــم آمیختن ــا درد و غ ــان ب کس

ــو ــال ت ــنه ح ــدانی تش ــه ن ــر ک ــاره ب ــویی کن ج     
 

 

-14 ؟نرفته استکار  وابسته بهوابستۀ در کدام گزینه 
 ســیار نقــشب ســاده بلنــد ســقف ایــن چیســت) 1
ــان ) 2 ــدن عنـ ــت پیچیـ ــوه نتوانسـ ــیل را کـ  سـ
ــد) 3 ــت زاه ــال از ظاهرپرس ــا ح ــاه م ــت آگ  نیس
ــو پنــداري ســر کــوي فناســت  کعبــۀ) 4  عشــق ت

 

ــن ــا زی ــیچ معم ــا ه ــان در دان ــاه جه ــت آگ نیس
ســـالکان را کعبـــه و بتخانـــه ســـنگ راه نیســـت

تنیسـ  اکـراه  هـیچ  جـاي  گویـد  چه هر ما حق در
ــی ــوان  م ــتن راه   ت ــی در بازگش ــتن ول ــترف نیس

 

کار رفته است؟ لفظی بهقرینۀ در کدام گزینه حذف فعل به  15-
 ســرو در بــاغ نشــانند و تــو را بــر ســر و چشــم) 1
ــاربانا) 2 ــر سـ ــت از خبـ ــاور دوسـ ــه بیـ ــرا کـ  مـ
پیـروزي  بـاغ  از صـبح  به نوروزي باد آمد خوش) 3
ــر) 4 ــه اگ ــم ک ــل منــت چــو ه ــري می  باشــد برت

 
 

بنشـــانم روان ســـرو اي دهـــی اجـــازت گـــر
 خبـــر از دشـــمنی و اندیشـــه بـــدگویان نیســـت  
ــتان دارد    ــوي بوس ــه ب ــد ن ــتان مان ــوي دوس ــه ب ب

دامــان  بــر گــاه  و بنشــانند دســت  بــه گهــت    
 

 

-16 ؟آمده است »تممم ـ الیه مضاف«به  ترتیب نقش دستوري ضمیر پیوسته  در کدام  گزینه 
 از ســرســر کجــا بــرون کــنم  هوایــت ار بــنهم) 1
ــرهم) 2 ــنهم م ــر ب ــم و دل ب ــزن زخم ــن از م  طع
ــاش) 3 ــامتش در کــه ک ــر بــار قی  بدیــدمی دگ
 اي رسـت چـو روي دلسـتانت    چمن شـکوفه نه ) 4

 

ــان   ــرود جـ ــرون رود از دلوفایـــت ار بـ ــا بـ کجـ
تاسـ  سـنان  زخـم  از تـر  سـخت  زبـان  زخـم  کاین

ــه ــاه کانچـ ــود او گنـ ــن بـ ــم مـ ــرامتش بکشـ غـ
 
 

ــه ــبا ن ــنوبري ص ــو یافــت ص ــت چ بلنــدت قام

رم ی ب م ر ر ر ن
 مسـتم دارمکـه شوقاینازساقیايخود) من2
  نـوروزمبـاد ايبیـا  برگـی بـی واسـت زمستان) 3
  جهـان درندیـدم دیگـر روانسـرو برخورشید) 4

میمچ رمرو
دســـتمازببـــريدیگـــرجرعـــهیـــکبـــهتـــو
ــ ــتــانبیاب ــاریکیواس ــات ــرصايبی ــابمق مهت

ــفت ــدوص ــاندرنگنج ــتبی ــدنام ــمدرنیای قل    
 ؟نرفته استکار  ساز به در کدام  گزینه پیوند وابسته

ــر)1 ــنمبـ ــزظـ ــرمکـ ــودايسـ ــقتسـ  عشـ
قیامــــــت یــــــاآنقامتســــــتنــــــدانم)2
ــه  ) 3 ــتن بـ ــوان گفـ ــاه تـ ــی مـ ــانی ولـ ــه مـ    مـ
ــز) 4 ــتبجــ ــواهمپیشــ ــرنخــ ــادن ســ نهــ

هســــتاســــتخوانزمیــــنمبــــرتــــارود
ــه ــیکـ ــدمـ ــینگویـ ــروچنـ ــت روانسـ هسـ

ــدارم ــیننپنــ ــیرینچنــ ــانشــ ــت دهــ هســ
ــر ــالیناگـــ ــدبـــ ــتاننباشـــ ــتآســـ هســـ    

کار رفته است؟ققش تبعی بدل بهدر کدام گزینه نق
مـــننـــهراخویشـــتنمـــنبـــهبینـــیتـــو) 1
دیـدي  لیلـی همـه بخفتـی چـو مجنـون چشم) 2
در ازل خاك وجـود هـر کسـی چـون بیختنـد     ) 3
وـو) 4 ــهـهراراتـ ـــدددردردکـک ــدردردزنبااشـش ــهــاام ـااوتوتچـچ  تتفـف

مـــننـــهراســـخنایـــنمـــنبـــهگـــوییتـــو
شـــدمـــیمیســـرخـــواباگـــرشبـــودمـــدعی
ــۀ ــیحص ــا ب ــد   م ــم آمیختن ــا درد و غ ــان ب  کس

ــوـو ــالتت ــنهحح ــدانیتش ــهن ــرک ــاـارهب ــوییکنـن ج    
 ؟نرفته استکار  وابسته بهوابستۀ در کدام گزینه 

ببســیار نقــشبســادهبلنــدســقفایــنچیســت) 1
ــان )2 ــدن عنـ ــت پیچیـ ــوه نتوانسـ ــیل راکـ  سـ
ــد) 3 ــتزاه ــالازظاهرپرس ــاح ــاهم ــتآگ  نیس
ۀ)4 تک فنا ي ک ي دا پن ت ق عش

ــن ــازی ــیچمعم ــاه ــاندردان ــاهجه ــتآگ نیس
ســـالکان را کعبـــه و بتخانـــه ســـنگ راه نیســـت

ــ تنیسـ اکـراه هـیچ جـاي گویـد چههرماحقدر
ا ات ت ازگش ل ت تف ن

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 ؟نکرده استکدام گزینه به لزوم پیروي از رهبر و مرشد اشاره 

) آیـــین طریـــق از نفـــس پیـــر مغـــان یافـــت 1
ــار  2 ــر کـ ــد آخـ ــزل برسـ ــه منـ ــالک راه بـ ) سـ
ــرا 3 ــردة ) در سـ ــد پـ ــدا را طلبیـ ــه خـ دل خانـ
ــی 4 ــه ب ــن مرحل ــ ) قطــع ای ــنهمره ی خضــر مک

 

اش نـــام نهادنـــد آن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی
ــراه    ــرش همـ ــت اگـ ــر طریقـ ــت پیـ ــتهمـ اسـ

هــر خــدا را طلبیــد  ایــن چنــین خانــه خــدا ب   
ظلمـــات اســـت بتــــرس از خطـــر گمراهــــی   

 

-18 مفهوم کدام بیت به بیت زیر نزدیک است؟
ــا     « ــد فن ــود ش ــز خ ــت ک ــس یاف ــلت آن ک وص

 

ــه     ــود مردان ــد ز خ ــانی ش ــه ف ــر ک ــت ه »اي اس
 

ــ1 ــرون آمـــدن) عشـــق چیسـ ت از خـــویش بیـ
ــود  2 ــون آتـــش بـ ــه چـ ــد کـ ــق آن باشـ ) عاشـ
ــدو) 3 ــه بــــ ــکیبایی از او، نــــ ــه شــــ ره نــــ
) بیــرون ز تــو نیســت هــر چــه در عــالم هســت 4

 

ــدن   ــون آمــــ ــاي پرخــــ ــرق در دریــــ غــــ
ــود  ــرکش بــــ ــوزنده و ســــ ــرم رو ســــ گــــ
ــودایی از او  ــق ســــ ــزاران خلــــ ــد هــــ صــــ
ــویی     ــه ت ــواهی ک ــه خ ــر آنچ ــب ه ــود بطل در خ

 

-19 ؟داردبا کدام گزینه قرابت معنایی » د به دهن/ اول اندیشه کند مرد که عاقل باشدنیایسخن گفته دگر باز «بیت 
1ســــخن گــــوهر شــــد و گوینــــده غــــواص (
ــه2 ــان  ) نکتــ ــه از زبــ ــان جســــت ناگــ اي کــ
) ســــخن کــــم گفــــتن و اندیشــــه کــــردن3
) جـــایی کـــه ســـخن نـــه در حســـاب اســـت 4

 

بـــه ســـختی در کـــف آیـــد گـــوهر خـــاص     
ــت ا  ــه آن جسـ ــري دان کـ ــو تیـ ــانهمچـ ز کمـ

ــردن  ــه کـــ ــویی پیشـــ ــیار گـــ ــه از بســـ بـــ
ــت    ــواب اســ ــی صــ ــه خامشــ ــاموش کــ خــ

 

-20 مفهوم کدام گزینه از بقیه دورتر است؟
ــت 1 ــاوراي جاللــــــش نیافــــ ــر مــــ ) بشــــ
) جهـــــــان متفـــــــق بـــــــر الهیـــــــتش2
ــرم راز گشـــــت   3 ــالکی محـــ ــر ســـ ) و گـــ
) تــــوان در بالغــــت بــــه ســــحبان رســــید 4

 

بصــــــر منتهــــــاي جمــــــالش نیافــــــت   
ــاهیتش  ــه مـــــــ ــده در کُنـــــــ فرومانـــــــ

ــت ببن ــر وي در بازگشـــــــ ــد بـــــــ دنـــــــ
نـــه در کُنـــه بـــی چـــون ســـبحان رســـید     

 

-21 شود؟ مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه دیده می
عشـق زیسـتن را جـز نیسـتی چـه نـام اسـت؟        بی«

 

»یعنــی اگــر نباشــی کــار دلــم تمــام اســت       
 

) نه آنم کـز جفـاي عشـق آسـان دسـت بـردارم      1
ــت 2 ــاري اســـ ــق خاکســـ ــیت عشـــ ) خاصـــ
عشـق چشـمۀ  م از من هماندم کـه وضـو سـاخت   ) 3
ــدة ) 4 عــالم نیســتهمــۀ عشــق کســی در  بــیزن

 

ــی    ــت م ــان قیام ــه دام ــان را   ب ــاك گریب ــرم چ ب
ــار مـــــن نیســـــت  ــو اعتبـــ زان پـــــیش تـــ
چــار تکبیــر زدم یکســره بــر هــر چــه کــه هســت 

 
 

ــه بـــی عشـــق بمانـــد نَفَســـی آدم نیســـت  وانکـ
 

-22 ؟ردنداهاي قومی و ملی در کدام گزینه وجود  باورها، افکار، عقاید و اندیشه
) ســــیاوش بــــدو گفــــت انــــدوه مــــدار    1
ــتن 2 ــر خویشــــ ــافور بــــ ــده کــــ ) پراکنــــ
ســــر پــــر ز شــــرم و بهــــایی مراســــت    ) 3
چنــــان آمــــد اســــب و قبــــاي ســــوار    ) 4

 

ــار  ــردش روزگـــ ــود گـــ ــان بـــ ــزین ســـ کـــ
چنــــان چــــون بــــود رســــم و ســــاز کفــــن 

ــی  ــر بـــ ــت   اگـــ ــایی مراســـ ــاهم رهـــ گنـــ
 
 

ــار  کــــه گفتــــی ســــمن داشــــت انــــدر کنــ
 

تناسب معنایی دارند؟» همت اگر سلسله جنبان شود/ مور تواند که سلیمان شود«یت .......... با بیت ب به استثنايهاي زیر  همه گزینه 23-
ــیالب    ) 1 ــت س ــد وحش ــر کن ــن از خض ــوار م  دی
 بـــه هـــر کـــاري کـــه همـــت بســـته گـــردد) 2
عـروج نفـس خـواهی بـال همـت برگشـاي        گر )3
 تـوان کـردن   آب روي همت خـاك را زر مـی  به ) 4

 
 

ــران  ــدة ویــ ــت شــ ــۀ همــ ــممردانــ  خویشــ
ــردد    ــته گــ ــل دســ ــود گــ ــاري بــ ــر خــ اگــ
ــت     ــر اس ــار اول پ ــرواز دارد اعتب ــه در پ ــآن چ ک
  غلط کردم کـه عمـر خـویش صـرف کیمیـا کـردم      

 

 

م ر چ ر ی و ز رون وییبی ی و چ ر ب ب و ر
 ؟داردبا کدام گزینه قرابت معنایی » یید به دهن/ اول اندیشه کند مرد که عاقل باشدنیایسخن گفته دگر باز «یت 

1ســــخن گــــوهر شــــد و گوینــــده غــــواص (
ــه2 ــان ) نکتــ ــه از زبــ ــان جســــت ناگــ اي کــ
) ســــخن کــــم گفــــتن و اندیشــــه کــــردن3
) جـــایی کـــه ســـخن نـــه در حســـاب اســـت 4

بـــه ســـختی در کـــف آیـــد گـــوهر خـــاص     
ــت ا  ــه آن جسـ ــري دان کـ ــو تیـ ــانهمچـ ز کمـ

ــردن  ــه کـــ ــویی پیشـــ ــیار گـــ ــه از بســـ بـــ
ــت    ــواب اســ ــی صــ ــه خامشــ ــاموش کــ خــ

مفهوم کدام گزینه از بقیه دورتر است؟
ــت 1 ــاوراي جاللــــــش نیافــــ ــر مــــ ) بشــــ
) جهـــــــان متفـــــــق بـــــــر الهیـــــــتش2
ــرم راز گشـــــت   3 ــالکی محـــ ــر ســـ ) و گـــ
) تــــوان در بالغــــت بــــه ســــحبان رســــید 4

بصــــــر منتهــــــاي جمــــــالش نیافــــــت   
ــاهیتش  ــه مـــــــ ــده در کُنـــــــ فرومانـــــــ

ــت ببن ــر وي در بازگشـــــــ ــد بـــــــ نندنـــــــ
نـــه در کُنـــه بـــی چـــون ســـبحان رســـید     

 شود؟ مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه دیده می
»یعنــی اگــر نباشــی کــار دلــم تمــام اســت       عشـق زیسـتن را جـز نیسـتی چـه نـام اسـت؟       بی«
) نه آنم کـز جفـاي عشـق آسـان دسـت بـردارم      1
ــت 2 ــاري اســـ ــق خاکســـ ــیت عشـــ ) خاصـــ
    عشـق چشـمۀ  ت   ت   م از من هماندم کـه وضـو سـاخت   )3
ــدة ) 4 عــالم نیســتهمــۀعشــق کســی در بــیزن

ــی ــت م ــان قیام ــه دام ــان را  ب ــاك گریب ــرم چ    ب
ــار مـــــن نیســـــت  ــو اعتبـــ زان پـــــیش تـــ
چــار تکبیــر زدم یکســره بــر هــر چــه کــه هســت 

ــی ــه بـ عشـــق بمانـــد نَفَســـی آدم نیســـت وانکـ
 ؟ردنداهاي قومی و ملی در کدام گزینه وجود اورها، افکار، عقاید و اندیشه

) ســــیاوش بــــدو گفــــت انــــدوه مــــدار    1
ــتن2 خویشــــ ــر بــــ ــافور کــــ ــده پراکنــــ (

ــار  ــردش روزگـــ ــود گـــ ــان بـــ ــزین ســـ کـــ
کفــــن ســــاز و رســــم بــــود چــــون چنــــان
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-24 ؟نداردبیت با سایر ابیات قرابت معنایی کدام 

ــل زنـــــ  ) 1 ــحر بلبـــ ــن آوازســـ  د در گلشـــ
 شــمینیند گــر کشــته شــوم در عشــق از مــرگ) 2
ــان    )3 ــا دون همتــ ــار بــ ــدارد کــ ــقنــ  عشــ
 اي اســـت عشـــق تـــو دل مـــرده آدمـــی بـــی) 4

 
 

ــی  ــل بـ ــه گـ ــی   کـ ــرده اولـ ــق پژمـ ــق حـ عشـ
حیـــات اوســـته بـــه خـــود مـــرده درد او زنـــد

ــرد    ــاهین نگیـ ــرده را شـ ــاول ) مـ ــذرو ( قرقـ تـ
ــود در وي دمـــــد    ــته جـــــان خـــ   ور فرشـــ

 

 

-25 معنایی دارد؟ تقابلکدام بیت با سایر ابیات 
ــونین) 1 ــا   دل خ ــود ب ــع  نش ــدان جم ــن خن  ده
ــت   ) 2 ــل ده روز اس ــو گ ــا چ ــر م ــدت عم ــن م  ای
 ش آیـد و نیـک جهـان هـر چـه تـو را پـی       از بد )3
ــذران بر) 4 ــان گــ ــور غــــم جهــ ــز و مخــ  خیــ

 

ــی از  ــونین دل ــتۀ الف خ ــت پس ــوچ اس ــدان پ  خن
بایـــد بـــود  خنـــدان لـــب و تـــازه روي مـــی   

غم مخور شاد بـزي زان کـه جهـان در گـذر اسـت     
ــذران    ــادمانی گــ ــه شــ ــی بــ ــین و دمــ   بنشــ
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6صفحه  زبان عربی

 ):٢۶-٣۶أو المفھوم أو المفردات (عیّن الّصحیح عن الترجمة أو التعریب  ■■

 
-26 :و ال تھنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون

 شما برتر هستید! چون ؛) سستی نکنید و ناراحت نباشید1
 ) نباید سستی کنید و ناراحت شوید؛ زیرا شما برترید!2
 که شما برتر هستید! ) سست نشوید و ناراحت نگردید، درحالی3
 !شمایید برترانکه  درحالی) سست و ناراحت نباشید، 4
-27 :»أحضروا نبّی هللا فسألوه عّما کان وقع فی المعبد! ةلّما شاھد الناس أصنامھم مکّسر«
 هایشان را شکسته شده دیدند، پیامبر خدا را حاضر نمودند و از آنچه در معبد رخ داده بود، از او سؤال کردند! که مردم بت زمانی) 1
شان را دیدند، رسول خدا را حاضر کردند و از او پرسیدند که چـه اتفـاقی در معبـد     سته شدههاي شک که مردم بت هنگامی) 2

 رخ داده است!
آنچه در معبـد رخ داده بـود، بـه آنهـا     دربارة شان را یافتند، پیامبر خدا حضور یافت و  هاي شکسته شده وقتی که مردم بت) 3

 !خبر داد
و از آنچـه اتفـاق افتـاده بـود، از وي      کـرده کسته شده دیدند، نبی خدا را حاضر هایشان را در معبد ش که مردم بت هنگامی) 4

 !سؤاالتی پرسیدند
-28 »:و یسھر کّل لیل لھذا العمل! ةآثار المفّکرین الجدید ةلی صدیق لیس لھ عمل أمتع من قراء«
   ماند! کار تمام شب را بیدار میتر از خواندن آثار جدید اندیشمندان، کاري ندارد و براي این  بخش دوستی دارم که لذت) 1
 ماند! بخشی ندارد و هر شب براي این کار بیدار می یک دوست دارم که جز خواندن آثار اندیشمندان جدید، کار لذت) 2
 ماند! تر از خواندن آثار جدید اندیشمندان ندارد و هر شب براي این کار بیدار می بخش دوستی دارم که کاري لذت) 3
 ماند! تر از خواندن آثار اندیشمندان جدید ندارد و تمام شب را براي این کار بیدار می بخش ارم که کاري لذتیک دوستی د) 4
-29 :»یتأّخر عن التقّدم العلمیّ  ةو الّراح ةال شّک أّن الطالب المشاغب الّذی یتکاسل فی دروسھ و ال یحّب إّال اللذّ «
کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد، از پیشـرفت علمـی    نبلی میهایش ت آموز اخاللگري که در درس بدون شک دانش) 1

 ماند! عقب می
کند و جز لذت و راحتی را دوسـت نـدارد و از    هایش تنبلی می آموز اخاللگر کسی است که در درس شکی نیست که دانش) 2

 ماند! پیشرفت در علم جا می
 کند! خواهد پیشرفت علمی نمی کند و جز لذّت و راحتی را نمی لی میآموز اخاللگري که در دروسش تنب ) هیچ شکی نیست که دانش3
کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد و از پیشـرفت   آموز اخاللگر کسی است که در دروس خود تنبلی می شک دانش بی) 4

 ماند! علمی خود جا می
-30 »:یّاً!الوقت معرفة اإلنسان الّذی یعیش حال ةلم یکن اإلنسان القدیم یعرف قیم«
 دانست!  شک نمی انسان قدیمی ارزش وقت را مانند این انسانی که اکنون زندگی کند، بی) 1
 سته بود!نداند، ندا اي که انسان کنونی می گونه انسان در قدیم ارزش وقت را به) 2
 دانست! کند، نمی انسان قدیمی ارزش وقت را همانند انسانی که اکنون زندگی می) 3
 دانست! کند، نمی ر قدیم بود، ارزش زمان خود را مانند انسانی که اکنون زندگی میانسانی که د) 4

-31 :الصحیحعیّن 
  زندگی دنیا فقط بازي و سرگرمی نیست!: الدنیا إّال لعب و لھو ةما الحیا) 1
 گفتند او را بسوزانید و خدایتان را یاري کنید!: قالوا حّرقوه و انصروا آلھتکم) 2
   مان کارهاي صحیحی انجام بدهیم! ما باید در زندگیفی حیاتنا:  ةفعل األمور صحیحعلینا أن ن) 3
مان دوري کنیم؛ زیرا هـیچ فقـري ماننـد     کاش ما از مراسم خرافی: ألنّھ ال فقر کالجھل ةلیتنا نجتنب من شعائرنا الخرافیّ ) 4

 !نادانی نیست

 رخ داده است!
آنچه در معبـد رخ داده بـود، بـدربارةشان را یافتند، پیامبر خدا حضور یافت و هاي شکسته شدهوقتی که مردم بت) 3

 !خبر داد
و از آنچـه اتفـاق افتـاده بـود کـرده ششکسته شده دیدند، نبی خدا را حاضر هایشان را در معبد شکه مردم بت هنگامی)4

!سؤاالتی پرسیدند
»:ّو یسھر کل لیل لھذا العمل! ةّررآثار المفّکرین الجدید ةلی صدیق لیس لھ عمل أمتع من قراء«
مانکار تمام شب را بیدار میتر از خواندن آثار جدید اندیشمندان، کاري ندارد و براي این  بخش دوستی دارم که لذت) 1
ماند! بخشی ندارد و هر شب براي این کار بیدار مییک دوست دارم که جز خواندن آثار اندیشمندان جدید، کار لذت) 2
ماند! تر از خواندن آثار جدید اندیشمندان ندارد و هر شب براي این کار بیدار می بخش دوستی دارم که کاري لذت) 3
تر از خواندن آثار اندیشمندان جدید ندارد و تمام شب را براي این کار بیدار می بخش ارم که کاري لذتیک دوستی د) 4
ّذی یتکاسل فی دروسھ و ال یحب إّال اللّذ« ذذالطالب المشاغب الّ ّ أن احاح ةو الرةّال شّک ّم العلمیّ ّر عن التقّد ریتأّخ ّ«: 
 کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد، از پیشـرفتنبلی میهایش ت  آموز اخاللگري که در درسبدون شک دانش) 1

 ماند! عقب می
کند و جز لذت و راحتی را دوسـت نـدهایش تنبلی میآموز اخاللگر کسی است که در درسشکی نیست که دانش) 2

 ماند! پیشرفت در علم جا می
خواهد پیشرفت علمی نمکند و جز لذّت و راحتی را نمیببلی میآموز اخاللگري که در دروسش تنب33) هیچ شکی نیست که دانش3
کند و فقط لذت و راحتی را دوست دارد و از پیشآموز اخاللگر کسی است که در دروس خود تنبلی می شک دانش بی) 4

 ماند! علمی خود جا می
ّ
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7صفحه  زبان عربی

-32 :الصحیحعیّن 
   دهی ناامید نشو! را از دست می ییزیبا چیزوقتی جمیالً:  ال یتغلّْب علیک الیأس عندما تفقد شیئاً ) 1
 !نخواهد شدبه خدا ایمان آوردم، ایمانی که هرگز از من زائل آمنُت با إیماناً ال یزول عنّی أبداً: ) 2
   کند! فرزندش بسیار تالش می بیتأوالدها اجتهاداً بالغاً: مادر براي تر ةتجتھد األّم لتربی) 3
 گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزي کنید. بی :قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون هجعلناإنّا ) 4

-33 فی المفھوم: الخطأعیّن 
 بین مخواه! بزرگان نکردند در خود نگاه/ خدا بینی از خویشتن: عباد الّرحمن الّذین یمشون علی األرض ھوناً ) 1
 خود، سپهر بستاند/ نقش اهللا جاودان ماند!دادة :  وجھھکّل شیء ھالک إّال ) 2
 پرش! دمور همان به که نباش/ آن نشنیدي که حکیمی چه گفت؟ أنبت لھا جناحین: ،إذا أراد هللا ھالک النّملة )3
 کشی فزون گرددش کبر و گردن/ گویی به لطف و خوشی چو با سفلهمن سعی رعی، و من لزم المنام رأی األحالم:  )4

-34 :»در زندگی انسان هیچ کاري ارزشمندتر از اندیشیدن وجود ندارد!«

 !اإلنسان لیس عمل أغلی من التفّکر ةفی حیا) 2 اإلنسان! ةال یوجد عمل أغلی من الفکر فی حیا) 1
 اإلنسان و ال عمل مثلھ! ةعمل أغلی فی حیا التفکر) 4 !اإلنسان ةال عمل أغلی من التفّکر فی حیا) 3

ھ وند غیب را میفقط خدا« ھ اذن او از درخت  داند و ھیچ دان ای نیست، مگر اینکھ او برویاندش و ھیچ برگی جز ب 35-
 »  افتد! نمی

 إّال بإذنھ! ةتسقط من الشجر ةإّال ینبتھا ھو و ال ورق ةال یعلم الغیب إّال هللا و ال حبّ ) 1
 إّال بإذنھ! ةال تسقط من الشجر ةرقإّال ینبتھا ھو و ال و ةال یعلم الغیب أحد إّال هللا و ال حبّ ) 2
 !إّال بإذنھ ةتسقط من الشجر ةإّال ینبتھا ھو و ال الورق ةال یعلم الغیب إّال هللا و ال حبّ  )3
 إّال بإذنھ! ةال تسقط من الشجر ةإّال ینبتھا ھو و ال ورق ةال یعلم الغیب إّال هللا و ال الحبّ ) 4

-36 کم خطأ فیما یلی؟
 یطلق علی أشخاص یرغبون فی عمل أو شیء!: الُھواة ب) ال الّتی تشاھد من حولنا!: الشرائطاألوضاع و األحو الف)

 حفّ صقراءة دون الدقّة و بدون النظر فی الجزئیّات!: التّ  د) یة و قد یطلق علی کبیر القوم!: الَعلَمامعناه األصلی ھو الر ج)
 ثالثھ) 4 واحد) 3 صفر) 2 اثنان) 1
 

 :)٣٨و  ٣٧( تشکیلالّصحیح فی العیّن  ■■

 
-37 :فی ضبط حرکات الکلمات الخطأعیّن 

  !ُربَّ َکالٍم یَْنفُُذ فی قَْلبَِک نفوذاً عجیباً ) 1
 !َوَصَف ھذا الکاتُِب ُمْجتَمعنا بِأْوصاٍف ال تُشبِھُ أْوصاَف اآلَخرینَ ) 2
 فَْرٍد أْکثََر ِمْن َعَشراِت الّسنین! ةَ ِکْن أْن تَْبلَُغ تَْجِربَ مْ ال یُ ) 3
 !ِِّم القَویالَعز فَشلِ ِدُر علی تَق الَ  القاسیةُ ِ روُف الَحیاةظُ  )4

-38 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعیّن 
یّاِح الّذین کانوا یأتوَن إلی مصر لِزیار نجلیزیّةَ العقّاُد تََعلَّم اإل) 1  !ةِ اآلثاِر التّاریخیّ  ةِ ِمن السُّ
 َق جباٍل ُمرتفعٍة!یَبنی عشَّھُ فو» برناکل«ھناَک طائٌِر یُسمَّی ) 2
 !ةِ یوَجُد نَوٌع ِمَن الّسمِک فی إفریقیا یَستُر نفَسھ عند الَجفاِف فی ِغالٍف ِمَن المواّد الُمخاطیّ  )3
ُر ِخیاَم الُحّجاِج فی ِمنی و َعرفاٍت و َرمَی الَجَمراِت! )4  أنا أتََذکِّ
 
 
 

 :»در زندگی انسان هیچ کاري ارزشمندتر از اندیشیدن وجود ندارد!«
!ّّرراإلنسان لیس عمل أغلی من التفّکرةفی حیا) 2 اإلنسان! ةال یوجد عمل أغلی من الفکر فی حیا) 1
اإلنسان و ال عمل مثلھ! ةعمل أغلی فی حیا التفکر) 4 !اإلنسان ةّّررال عمل أغلی من التفّکر فی حیا) 3
ھ وند غیب را میفقط خدا« ھ اذن او ازداند و ھیچ دان ای نیست، مگر اینکھ او برویاندش و ھیچ برگی جز ب

 »  افتد!نمی
ّ هللا و ال حبّ) 1 ّ بإذنھ! ةتسقط من الشجرققةإّال ینبتھا ھو و ال ورقبب ةّال یعلم الغیب إّال
ّ هللا و ال حبّ) 2 إذنھ! ةال تسقط من الشجرققةرقإّال ینبتھا ھو و ال وبب ةّّال یعلم الغیب أحد إّال  بإذنھ! ّ 
ّ هللا و ال حبّ)3  بإذنھ!إّال بإذنھ ةتسقط من الشجرققةإّال ینبتھا ھو و ال الورقبب ةّّال یعلم الغیب إّال
ّ هللا و ال الحب) 4  بإذنھ! إّال بإذنھ! ةال تسقط من الشجرقق ةإّال ینبتھا ھو و ال ورقبب ةّّال یعلم الغیب إّال

کم خطأ فیما یلی؟
ُُویطلق علی أشخاص یرغبون فی عمل أو شیء!: الھوب)تال الّتی تشاھد من حولنا!: الشرائطاألوضاع و األحولف)

ملَمامعناه األصلی ھو الرج) ّّات!: التّد)َللیة و قد یطلق علی کبیر القوم!: الع ّاة و بدون النظر فی الجزئی حفّتصةقراءة دون الدقّ صص
ثالثھ) 4 واحد) 3 صفر) 2 اثنان) 1

حالّصحیح فی النعیّن  :)٣٨و ٣٧(لتشکیلّ

الخطأعی :فی ضبط حرکات الکلماتّن
ککبَِک نفوذاً عجیباً) 1 بْل لل فی قَ ذذفُُذ ففْن نن یَ ٍالٍم ََالال َک   !َُّربَّ
راآلخریَن)2 َ َصاف أو ْھُ ھشب تُ ُششال ْأوصاف ب أمعنا متَ تْج م ُجُب الکات بھذا فَصََف !َو
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8صفحه  زبان عربی

 

 ):٣٩-۴٢( سب النّصّ إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما ینا ■■

 
ھـ.ق و عاش بالبصره فمات فی نفس  ٣٨کان الفرزدق لقباً ألحد الشعراء الکبار فی العصر األُموّی الّذی ولد فی عام 

ان  ١١۴المکان فی عام  ھ ک ّب آل البیت ولکنّ ی ح ھ نشأ عل ل إنّ د قی ھ. و ق ان فخوراً و شدید التعّصب لقوم ھـ. ق و ک
ی  ةعطوفصاً علی التکّسب فھو کان یمدح الخلفاء األُموییّن. و یقال إّن أصدق أشعاره یتظاھر بغیر ما یعتقد حر ھی الّت

ّو  ی الغل ال الشاعر إل د م ا فق ا فی غیرھ دالملک و أّم ن عب ام ھشام ب ع أم أنشدھا فی موسم الحّج دفاعاً عن اإلمام الراب
ارب و » العرب! ةلو ال شعر الفرزدق لذھب ثلث لغ«کثیراً. و لقد قیل  و مع  ةسن ٧٠إّن شاعرنا ھذا، أنشد الشعر ما یق

 األسف کان حبّھ بأھل البیت منحصراً فی لسانھ.
 
-39 :عیّن الصحیح للفراغین» کان الفرزدق ......... حّب آل البیت .......... إلی المال!«
ً ) 4 یجھر بـ ـ خوفاً ) 3 یَمدح ـ اشتیاقاً ) 2 یستر ـ نیالً ) 1  یُظھر ـ ُحبّا

-40 :للفراغ الخطأعیّن » عن .......... للفرزدق! لم یتکلّم إّن النصّ «
 مکان الموت) 4  االسم األصلیّ ) 3 أنواع األشعار) 2 ةمکان الوالد) 1

-41 ..........»یُمکن أن نستنتج من النّص أن الفرزدق «عیّن الصحیح: 
 أنشد ثلث أشعار العرب!) 2 !بدأ بإنشاد الشعر منذ صغره) 1
 حبّاً کثیراً! ةکان یحّب خلفاء بنی أُمیّ ) 4 فی العصر األُموّی! کان أکبر الشعراء) 3

-42 :الخطأعیّن 
 اکتفی الفرزدق بالشعر و لم ینصر آل البیت بسیفھ!) 2 إّن الفرزدق کان یفتخر بنسبھ کثیراً!) 1
 فقط! ةما کان الفرزدق یمدح خلفاء بنی أُمی) 4 نجد فی جمیع مدائح الفرزدق أثراً من الغلّو!) 3
 

 :)۴۴و  ۴٣عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-43 :فی التحلیل الصرفی و اإلعراب الخطأعیّن 
 الیھ : معّرف بأل ـ اسم الفاعل ـ جمع التکسیر/ مضاف!الکبار... الشعراءکان الفرزدق لقباً ألحد ) 1
 ةفعلی ةم/ فعل و مع فاعلھ جملالخلفاء األُمویّین!: فعل مضارع ـ مجردثالثی ـ معلو یمدحفھو کان ) 2
 مصدر من المزید الثالثی/ مجرور بھ حرف الّجر ـ !: اسم ـ مفرد مذکرالتکّسبکان یتظاھر بغیر ما یعتقد حرصاً علی ) 3
 / مفعولةفی لسانھ!: مفرد مذکر ـ اسم المفعول ـ نکر منحصراً و مع األسف کان حبّھ بأھل البیت ) 4

-44 »هللا أرسل األنبیاء إلی الناس ھادین لیُبیَّن لھم الصراط المستقیم!«فی و اإلعراب: عیّن الصحیح فی التحلیل الصر
 أرسل: فعل ماٍض، دون حرف زائد، للغائب/ فعل و فاعلھ االسم الظاھر) 1
 ، جمع التکسیر/ مفعولةبالعلمیّ  ةاألنبیاء: اسم، معرف) 2
 ةی/ صفھادین: جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل من المزید الثالث) 3
/ فعل و نائب فاعلھ ) 4  »الصراط«یبیَّن: فعل مضارع، من باب تفعیل، متعدٍّ
 

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

-45 :علی الرجاء معناھا یدلّ  ةعیّن عبار
 !غرفتنا ربّما تکون السعادة شیئاً خفیّاً فی زاویة من) 2 کأّن اکتساب رضی الجمیع ھدفاً مستحیالً!) 1
 لعّل الناس یشکرون ربّھم علی نعمھ و یعقلون فی خلقتھم!) 4 لیت أبی یرجع من السفر قریباً ألنّنی أشتاق إلیھ جّداً!) 3

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّ حن الّص ّ :)۴۴و ۴٣نعیّ

ّایُظھر ـ ُحبا)4یجھر بـ ـ خوفا)3ممیَمدح ـ اشتیاقا) 2 یستر ـ نیال)1
»ّ ّل ّ النصإّن م  لم یتکلّّ :للفراغ الخطأعی» عن .......... للفرزدق!  ّنن 
 مکان الموت)4  ّاالسم األصلی) 3أنواع األشعار) 2 ةمکان الوالد)1

الصحیح:  ّمکن أن نستنتج من النص أن الفرزدق «نعیّن  ..........»میُ
أنشد ثلث أشعار العرب!) 2 !بدأ بإنشاد الشعر منذ صغره) 1
! ةّکان یحّب خلفاء بنی أُمیّ)4فی العصر األُموّی!کان أکبر الشعراء) 3 ًیی یر ً بّ
ّن :الخطأعی
الفرزدق کان یفتخر بنسبھ کثیراً!) 1 اکتفی الفرزدق بالشعر و لم ینصر آل البیت بسیفھ!) 2 ّإّن
ّ من الغلو!)3 فقط! ةما کان الفرزدق یمدح خلفاء بنی أُمی)4 ًنجد فی جمیع مدائح الفرزدق أثراً یی

الخطأعی :فی التحلیل الصرفی و اإلعرابّن
الیھ : معّرف بأل ـ اسم الفاعل ـ جمع التکسیر/ مضاف!الکبار... الشعراءکان الفرزدق لقباً ألحد )1
یمویّین!: فعل مضارع ـ مجردثالثی ـ معلو یمدحفھو کان ) 2 ةفعلی ةم/ فعل و مع فاعلھ جملالخلفاء األُ لل
ّ مصدر من المزید الثالثی/ مجرور بھ حرف الجـ !: اسم ـ مفرد مذکرّبالتکسبًکان یتظاھر بغیر ما یعتقد حرصاً علی )3
 / مفعولةفی لسانھ!: مفرد مذکر ـ اسم المفعول ـ نکر منحصراًّھھو مع األسف کان حبھ بأھل البیت ) 4

الصحیح فی التحلیل الصر نبیَّن لھم الصراط المستقیم!«فی و اإلعراب: نعیّن »ُببهللا أرسل األنبیاء إلی الناس ھادین لی
الظاھر)1 االس فاعلھ فعل للغائب/ زائد، حرف ن د ماض، فعل أرسل:
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9صفحه  زبان عربی

-46 :عن الباقی یختلف» ال«عیّن 
  لِم ال تقّدم لنفسک من خیر لکی تجده عند هللا فی الیوم اآلخر!) 1
 ن تنجحوا فی امتحاناتکم!أیّھا الطّالب، إن ال تجتھدوا فی دروسکم ل) 2
 نعلم أنّھ ال تقّدم فی التکاسل و الجھل و عدم النشاط!) 3
 المؤمنون ال یعملون عمالً یخافون أن یعلمھ هللا!) 4

-47 :عیّن الحال فی ما یلی
 !ھؤالء الرجال یمشون علی األرض و ھم متّکبرون) 1
 نجح فی المرحلة األُولی من المسابقات زمالؤنا الناشطون!) 2
 !ةتحّب أن تأکل الفرائس الحیّ  ةعجیب ةالسھم سمک ةسمک) 3
 !الناس ةإّن ربّنا الرحیم أرسل األنبیاء المبّشرین لھدای) 4

-48 :عیّن ما فیھ اھتمام علی وقوع الفعل
 ة!اُذکروا ربّکم ذکراً کثیراً عند مشاکل الحیا) 1
 !یعتصم المؤمنون بحبل هللا اعتصاماً جمیعاً و ال یتفّرقون) 2
 !الناجح ھو الّذی یسعی لبلوغ أھدافھ لیالً و نھاراً ) 3
 !المسلم یطیع أوامر ربّھ مخلصاً لھ کّل أعمالھ) 4

-49 عیّن ما فیھ أسلوب االستثناء:
 إلی هللا ال یعلمھ إّال هللا! ةما تنفق من أموالک قرب) 2 ال ییأس من روح هللا إّال القوم الکافرون) 1
 ال یبدأ األعمال فی صباح الباکر إّال المجتھدون!) 4 لنا إّال تحّمل المصائب! ةیلال ح ةبعض األحیان فی الحیا) 3

-50 عیّن الصحیح فی التوضیحات:
 الفاعل حین وقوع الفعل! ةفی اإلنترنت و ھما مبتسمتان!: جاء فیھا اسٌم یبیّن کیفیّ  ةعلمیّ  ةقامت ھاتان البنتان بجول) 1
 ابتسام معلّم! ةتبیّن کیفیّ  ةابتسم معلّمی فی وجھی ابتساماً فَرَحنی کثیراً: جاء فیھا کلم) 2
 !قبلھ ةیُستخدم فیھا اسٌم جاء لیرفع األبھام عن الجمل :فھذا یوم البعث ولکنّکم کنتم ال تعلمون)3
 وب االستثناء فقط!فیھا ألیجاد أسل» إّال «الطّالب ال یساعدھم إالّ االبتعاد عن الَکسل: جاء ) 4
 
 
 
 

ما فیھ اھتمام علی وقوع الفعل :نعیّن
ّکذکروا ربّکم ذکراً کثیراً عند مشاکل الحیا) 1 ة!اُ
ّ و ال یتفّرقون) 2 !یعتصم المؤمنون بحبل هللا اعتصاماً جمیعاً
ًًی یسعی لبلوغ أھدافھ لیالً و نھاراً) 3 !الناجح ھو الّذ
ّلھ کل أعمالھ) 4 !ّھھالمسلم یطیع أوامر ربھ مخلصاً

ما فیھ أسلوب االستثناء: نعیّن
ّّإلی هللا ال یعلمھ إّال هللا!بب ةما تنفق من أموالک قرب) 2 ّّال ییأس من روح هللا إّال القوم الکافرون) 1
ّّل تحّمل المصائب!لل ةححیلال ح ةبعض األحیان فی الحیا) 3 ّّال یبدأ األعمال فی صباح الباکر إّال المجتھدون!) 4 ّّلنا إّال

الصحیح فی التوضیحات: نعیّن
ّن کیفیّّ   ةعلمیلل ةقامت ھاتان البنتان بجول) 1 ن یبیّ الفاعل حین وقوع الفعلیی ةٌفی اإلنترنت و ھما مبتسمتان!: جاء فیھا اسم
نرَحنی کثیراً: جاء فیھا کلم) 2 ررفَ ّمم ةمابتسم معلّمی فی وجھی ابتساماً تسام معلّ ین کیفی ةتبیّ م! ا
!قبلھ ةٌیُستخدم فیھا اسم جاء لیرفع األبھام عن الجمل:ّکفھذا یوم البعث ولکنّکم کنتم ال تعلمون)3 لل
ََسس االبتعاد عن الَکسل: جاء ) 4 لوب االستثناء فقط!فیھا ألیجاد أسل» إّال«الالطّالب ال یساعدھم إالّ
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-51 شود؟ ند و ساعت با سازندگان آن داشته باشیم، کدام موضوع به ذهن انسان متبادر میوا خداجهان برابطۀ اي میان  اگر بخواهیم مقایسه

 بخشی و بقا است، یعنی یک نوع نیاز دائمی دارند. ) هر دو نیازمند خالق هستند و این نیاز در هستی1
 باشد؛ ولی بقاي جهان وابسته به خالق آن است. ساز نمی وابسته به ساعت تساع) دوام و بقاي 2
 بخش آن است.  دهنده و هستی ساز نظم ) هر دو مرکب از اجزا هستند و نظم و پیچیدگی جهان فراتر است و ساعت3
 بخش و خالق جهان است. بخش ساعت است و خداوند هستی ساز هستی هستند و ساعت  ) هر دو پدیده4
-52 در کدام مورد به درستی آمده است؟ ﴾یسأَلُه من فی السماوات و االَرضِ کُلَّ یومٍ هو فی شَأنٍ﴿﴿آیۀ شریفۀ هوم قابل ادراك از مف
گذارند، پس خدا نـور   هستی میعرصۀ گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به  ) تمام موجودات، وجود خود را از او می1

 هستی است.
 بینند. کنند و علم و قدرت او را می نگرند، در هر چیزي خدا را مشاهده می نان که به دقّت و تأمل در جهان هستی می) آ2
 روند. به خدا وابسته است و هر لحظه اراده کند، آنها از بین می» آن«همۀ موجودات همواره و در هر ) وجود و هستی 3
و عجـز و بنـدگی خـود را    شـود   مـی خدا بیشتر شود، نیاز به او بیشتر احساس  اش با ) هر چه معرفت انسان به خود و رابطه4

 کند. بیشتر ابزار می
آمد و بستر اعتقاد به توحیـد در خالقیـت، کـدام عبـارت      تشکیک مردم نسبت به اصل اساسی توحید، در چه صورت فراهم میزمینۀ  53-

 شریفه است؟
1 (﴿ِ ِ َ َ ا  َ ا ﴿ـ  ﴾َ ّ ُ ُ  ُ َ  َ ٌ َو  َ َ ﴿ )2  ﴾اَ َ َ  ُ َ رُ ﴿ـ  ﴾ا َ ُ ا ِ ا َ ا ُ  ﴾َو 
3( ﴿ َ َ َ  ُ َ ٌ ﴿ـ  ﴾ا َ ا اَ ّ ُ ُ  ُ َ  َ ِ﴿ )4 ﴾َو  ِ َ َ ا  َ رُ ﴿ـ  ﴾َ َ ُ ا ِ ا َ ا ُ  ﴾َو 

در شفابخشی از سوي ) اکرم (توحید است و مأذون بودن پیامبر مرتبۀ بخشی حق تعالی به ترتیب مؤید کدام  بخش و هدایت هستی 54-
 خداوند سبحان مؤید کدام است؟

 ) خالقیت ـ ربوبیت ـ دومی2  ) خالقیت ـ ربوبیت ـ اولی1
  ) ربوبیت ـ مالکیت ـ دومی4  ) ربوبیت ـ مالکیت ـ اولی3

-55 توحید است؟مرتبۀ کدام اجازه خداوند بازتاب محدودة علیت خالقیت خداوند در کدام عبارت قرآنی متجلی است و تصرف در اشیا در 
ء﴿) 1 ر﴿) 2 والیت ـ ﴾ ا    ا ا  ـ والیت ﴾و  ا
ر﴿) 3 ا ا ء﴿) 4 ـ مالکیت ﴾و  ا  ـ مالکیت ﴾ ا   

کـدام عبـارت شـریفه    اتخاذ کدام مورد به عنوان معبود قابل ستایش، عدم توانایی پیامبر را نسبت به دفـاع از آنـان در پـی دارد و از     56-
 گردد؟ برداشت می

اه﴿ ) هواي نفس ـ1  ﴾ارا  ا ا 
اه﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ2  ﴾ارا  ا ا 
ف﴿ ) هواي نفس ـ3 س   ا     ﴾و  ا
ف﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ4 س   ا    ﴾و  ا

س  ﴿آیۀ شریفۀ از  ن  و ان ا و  ا ٌ ا ن ا  ف  ا  و    ا   57-
ان ا ةا و ا  شود؟ کدام موضوع برداشت می ﴾ذ  ا

 ها علت زیانکاري در دنیا و آخرت است. گردانی از خداوند متعال در زمان برخورد با سختی ) روي1
 دهد، یقیناً دچار شرك عملی در بعد فردي است. را به عنوان بت، معبود خویش قرار می هوي نفس خویشکه ) کسی 2
 گر دارد. نگر و یک جانبه سطحیبندة ) زیان دنیا و آخرت، متبوع زیانکاري آشکاري است که 3
 ) درخواست از کسی غیر از خداي یگانه گمراهی عمیق و شرك عملی و عبادي است.4

-58 آیۀ مبارکه مستمسک ما خواهد بود؟هاي شیطان باشیم، کدام  براي مقاومت در برابر داماگر به دنبال راهکاري 
1 (﴿ ٌ ُ و  ُ َ  ُ َ  ُ ِ َن ا وا ا ُ ُ َ َ آَدَم اَن     ُ َ ِ ُ ا َ اَ    ﴾اَ
2 (﴿ُ ِ ِ اَ ادی... ُ ا ُ َ َو   ِ ّ ِ ا  َ ة اَن  َ ِ ا ِ﴾   
3 (﴿ َ َ َ َ  ِ ِ َ  َ  ُ ُ َ راَود َ ِ َو   ُ ْ ُ ی  ُ ا ِ َ  َ﴾   
4 (﴿... ُ َ َ  ّ َ ف  ِ َ  ّ َ َو إ ِ َ ا َ  ّ ِ  َ ِ َ ا ُ اَ  ﴾َل َرِب ا

و عجـز و بنـدگی خشـود   مـی خدا بیشتر شود، نیاز به او بیشتر احساس اش با ) هر چه معرفت انسان به خود و رابطه4
کند. بیشتر ابزار می

میزمینۀ  توحید، در چه صورت فراهم نسبت به اصل اساسی آمد و بستر اعتقاد به توحیـد در خالقیـت، کـدام عتشکیک مردم
 شریفه است؟

1 (﴿ِ ِ َ َ َا  َ ُ﴿ ـ  ﴾َ ُ ُ َ ٌ و ا  ااّ ُ ُ  ُ ُ َ﴾   ٌ ٌ2( ﴿  َ َ   َ ََُ َ ُ ُ  ﴾ا ُُر﴿ ـ َ َ َ ا ُ ا ِ ا َ ُ رر ﴾َو 
3( ﴿   َ َ     َ ََُ َ ٌ ﴿  ـ  ُ  ﴾ا َ ا اَ اّ ُ ُ  ُ ُ َ  َ ِ﴿ )4 ﴾َو  ِ َ َ َا  َ ُُر﴿  ـ  ﴾َ َ َ ا ُ ا ِ ا َ ُ رر ﴾َو 

در شفابخشی) اکرم (توحید است و مأذون بودن پیامبر مرتبۀ بخشی حق تعالی به ترتیب مؤید کدام  بخش و هدایتهستی
خداوند سبحان مؤید کدام است؟

) خالقیت ـ ربوبیت ـ دومی2 ) خالقیت ـ ربوبیت ـ اولی1
  ) ربوبیت ـ مالکیت ـ دومی4 ) ربوبیت ـ مالکیت ـ اولی3

است و تصرف در اشیا در  متجلی عبارت قرآنی توحیدمرتبۀ کداماجازه خداوند بازتاب محدودة علیت خالقیت خداوند در کدام
ء﴿) 1 ر﴿) 2 والیت  ـ ﴾ ا    ا ا    ـ والیترر ﴾و  ا
ر﴿)3 ا ا ء﴿)4 ـ مالکیت رر﴾و  ا   ـ مالکیت ﴾ ا   

    کـدام عبـارت شتخاذ کدام مورد به عنوان معبود قابل ستایش، عدم توانایی پیامبر را نسبت به دفـاع از آنـان در پـی دارد و از    
گردد؟رداشت می

اه﴿ ) هواي نفس ـ1 ﴾ارا  ا ا 
اه﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ2  ﴾ارا  ا ا 
ف﴿ ) هواي نفس ـ3 س   ا     ﴾و  ا
ف﴿ ) قدرت مادي و طاغوت ـ4 س   ا   ﴾و  ا

ۀ ۀ اا﴿آ ا ا ٌ ا ف اا
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 است؟ بندگیهاي تقویت اخالص در  از راه یک ا کداممهربانانه رفتار نکردن با دشمنان خدا به کدام سبب ضرورت دارد و در تقابل ب

1 (﴿ َ ِ  ُ ء وا   َ َ  َ ِ  َو  َ  افزایش معرفت به خداوند ـ ﴾ا
2 (﴿ َ ِ  ُ َ ِ َو اِن اَ َ َو  َ َ َ  ـ افزایش معرفت به خداوند ﴾ٌ ا
3 (﴿ َ ِ  ُ َ ِ َو اِن اَ َ َو  َ َ َ  پذیري حق روحیۀـ تقویت  ﴾ٌ ا
4 (﴿ َ ِ  ُ ء وا   َ َ  َ ِ   َو  َ  پذیري حقروحیۀ ـ تقویت  ﴾ا

-60 ) آن را چگونه توصیف نموده است؟(مسدود نمودن راه وصول به حقیقت به سبب لبیک گفتن به کدام ندا است که حضرت علی 
 شیطانطلبی و کاهلی ـ راهبر لشکر  ) راحت2 هاي زودگذر ـ راهبر لشکر شیطان ) هوس1
 اخالصسوزانندة ریشۀ طلبی و کاهلی ـ  ) راحت4 اخالصسوزانندة ریشۀ هاي زودگذر ـ  ) هوس3

-61 آورد این نگرش چیست؟ باشد و ره یک می عامل اطمینان بخشی به انسان در خصوص حفاظت جهان توسط خداوند کدام
 رت اختیار) قدرت خدا ـ بهره بردن از قد2 ) حکمت خدا ـ بهره بردن از قدرت اختیار1
 ) قدرت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی4 ) حکمت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی3

نَ ﴿عبارت نتیجۀ قرآن کریم  َ ـ َ  ٍ در عالم هستی را چه چیزي معرفی کرده است و در ذیل آن بـه کـدام مفهـوم     ﴾ُ   62-
 کند؟ اشاره می

1 (﴿ ُ َ َ َ اِن اَ َ زا هِ َو  ِ َ  َ  ٍ َ  ناپذیر و استوار الهی  ـ قانونمندي تخلف ﴾ِ اَ
هِ ﴿) 2 ِ َ  َ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ َ اِن اَ َ زا  ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور ﴾َو 
3 (﴿ َ َ َ رَِک ا ُ َ اَن   َ َ  ُ  ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور ﴾َ ا
4 (﴿َ  ُ َ َ ا َ َ رَِک ا ُ َ اَن   ناپذیر و استوار الهی ـ قانونمندي تخلف ﴾َ 

-63 الهی است؟ارادة ها در بررسی ارتباط اختیار انسان با  میان علترابطۀ هاي  کدام مورد از ویژگی
 هاي مختلف هستند. ها در یک ردیف قرار دارند و فاقد مرتبه ) علت1
 برعهده دارد که با نقش عامل دیگر متفاوت است.طور مستقیم نقش خاصی  ) هر عاملی به2
 توان نسبت داد و عامل باالدستی در علت بودن عامل دیگر نقش دارد. ) کل کار را به هر یک از علل می3
 شود. اي و مشارکت و همکاري آنها در بخشی از ایجاد معلول مشاهده می صورت مجموعه ) دخالت چند عامل به4
به ترتیب چگونه در زندگی انسان مـؤثر واقـع   » زدودن غصه و اندوه دیگران«و » امانتداري«ینی، اعمالی نیک همانند تعالیم دساس برا 64-
 گردند؟ می
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می ) زندگی را بهبود می2 دهد بخشد ـ عمر را افزایش می ) زندگی را بهبود می1
 دهد دهد ـ عمر را افزایش می ) عمر را افزایش می4 بخشد یدهد ـ زندگی را بهبود م ) عمر را افزایش می3

-65 شود؟ گردد و چه حاصلی نصیب او می انسانی که با پیشروي در باطل از گناه خود خرسند باشد، دچار کدام سنت الهی می
 ها ور شدن در تاریکی ) افزودن به امکانات گمراهی ـ غوطه2 ) اعطاي فرصت الهی ـ فرو رفتن در فساد1
 ها ور شدن در تاریکی ) اعطاي فرصت الهی ـ غوطه4 افزودن به امکانات گمراهی ـ فرو رفتن در فساد) 3

-66 چگونه وصف شده است؟ )(اي از آن در سخن امام صادق  هاي الهی در آیات الهی چه سرانجام شومی دارد و نمونه تکذیب نشانه
نَ ﴿) 1 َ َ   ُ َ  َ  ُ ُ رِ َ َ  ی براي فراموشی توبه ده  ـ نعمت ﴾َ
نَ ﴿) 2 َ َ   ُ َ  َ  ُ ُ رِ َ َ  ـ گوشمالی دادن براي یاد کردن توبه ﴾َ
نَ ﴿) 3 ِ َ ا   ِ  ُ  َ َ  ـ گوشمالی دادن براي یاد کردن توبه ﴾َ
نَ ﴿) 4 ِ َ ا   ِ  ُ  َ َ  دهی براي فراموشی توبه  ـ نعمت ﴾َ

-67 آورد و چه پیامدي براي آنان خواهد داشت؟ خداوند متعال در جوار رحمت و فضل خویش درمی راکریم چه کسانی در بیان قرآن 
ا  ا﴿) 1 ّ ا ً ﴿ ـ ﴾دی ا ب   ﴾ان ا  ا
ا  ا﴿ )2 ّ ا ً ﴿ ـ ﴾دی ا  ً ا  ﴾و  ا 
ا ﴿ )3 ّ ا ا و ا ً ﴿ ـ ﴾ّ و ا  ً ا  ﴾و  ا 
ا ﴿) 4 ّ و ا ا  ّ ا ً ﴿ـ  ﴾و ا ب   ﴾ان ا  ا

) قدرت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی4 ) حکمت خدا ـ تسلیم شدن در برابر علم الهی3
نَن﴿عبارت نتیجۀ قرآن کریم  َ ــــ َ ٍ در عالم هستی را چه چیزي معرفی کرده است و در ذیل آن بـه کـدام م﴾ُُ
 کند؟ شاره می

1 (﴿ ُ َ َ َ اِن اَ َ زا ََو  َ ٍ َ ِه ﴾ اَ ِ َ  َ  ٍ َ ناپذیر و استوار الهی  ـ قانونمندي تخلفِ ا
ِه﴿) 2 ِ َ  َ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ َ اِن اَ َ زا  ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور﴾َو 
3 (﴿َ َ َ َ ا ککرََِک ُ َ اَن   َ َ ُ ا   ـ مقتضی به قضاي الهی بودن امور﴾َ
4(﴿َ ََ ا َ َ َ ا ککرََِک ُ َ اَن  ناپذیر و استوار الهی ـ قانونمندي تخلف ﴾َ 

الهی است؟ارادة ها در بررسی ارتباط اختیار انسان با  میان علترابطۀ هاي کدام مورد از ویژگی
هاي مختلف هستند.ها در یک ردیف قرار دارند و فاقد مرتبه ) علت1
برعهده دارد که با نقش عامل دیگر متفاوت است.طور مستقیم نقش خاصی  ) هر عاملی به2
توان نسبت داد و عامل باالدستی در علت بودن عامل دیگر نقش دارد.) کل کار را به هر یک از علل می3
شود. اي و مشارکت و همکاري آنها در بخشی از ایجاد معلول مشاهده می صورت مجموعه ) دخالت چند عامل به4
به ترتیب چگونه در زندگی انسان مـؤثر» زدودن غصه و اندوه دیگران«و » امانتداري«ینی، اعمالی نیک همانند تعالیم دساسرا
گردند؟ می
بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می) زندگی را بهبود می2دهدبخشد ـ عمر را افزایش می) زندگی را بهبود می1
4 بخشد یدهد ـ زندگی را بهبود م) عمر را افزایش می3  دهد دهد ـ عمر را افزایش می) عمر را افزایش میمم

 شود؟ گردد و چه حاصلی نصیب او مینسانی که با پیشروي در باطل از گناه خود خرسند باشد، دچار کدام سنت الهی می
ور شدن در تاریکی) افزودن به امکانات گمراهی ـ غوطه2 ) اعطاي فرصت الهی ـ فرو رفتن در فساد1
هاور شدن در تاریکی) اعطاي فرصت الهی ـ غوطه4 افزودن به امکانات گمراهی ـ فرو رفتن در فساد) 3
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
شریفه نمـود یافتـه اسـت و ایـن ثمـره      آیۀ ذکر شده در کدام  )(نفس که در کالم نورانی امیرمؤمنان تزکیۀ یکی از ثمرات تخلیه و  68-

 فتار آدمی است؟گاه کدام ر تجلّی
ا﴿) 1 ّ ّ﴿) 2 ـ تکرار گناه پس از تکرار توبه  ﴾ّ ا  ـ تکرار توبه پس از تکرار گناه ﴾ّ ا
3 (﴿ّ ا﴿) 4 ـ تکرار گناه پس از تکرار توبه ﴾ّ ا ّ  ـ تکرار توبه پس از تکرار گناه ﴾ّ ا

-69 دهد؟ سان، در گرو چیست و کدام صفت خداوند را نشان میتحقق جباریت الهی در بخشایش گناهان ان
 ) تالش کردن در جهت جبران بخشی از حقوق الهی ـ قدرت و سیطره1
 ) تالش کردن در جهت جبران بخشی از حقوق الهی ـ رحمانیت و غفاریت2
 ها ـ قدرت و سیطره ) کسب رضایت از تمامی مردم صاحب حق و ادا کردن عبادت3
 ها ـ رحمانیت و غفاریت از تمامی مردم صاحب حق و ادا کردن عبادت) کسب رضایت 4

-70 دستور الهی است؟ تمشتمل بر حکم و حکمآیۀ شریفۀ چرا خداوند کریم تابلوهاي خطر را به منظور پیشگیري از آن باال برده است و کدام 
ن ﴿دم ـ کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مر ) زیرا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می1 ا ا ا   ﴾ 
 ﴾  ا ﴿کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم ـ  ) زیرا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می2
 ﴾  ا ﴿) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و دوري کنند ـ 3
ن ﴿دوري کنند ـ  ) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و4 ا ا ا   ﴾ 

-71 ها مولود کدام نوع از سبک زندگی است؟ کند و این پاداش خداوند کریم در آیات قرآن، نعم خود را چگونه توصیف می
رٍ ... ﴿) نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده ـ 1 ٍُف  ُ  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾...اَ
اٍن...﴿ی شنیده ـ ) نه چشمی دیده، نه گوش2 ِ َو رِ ّ ِ ا ی  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾... اَ
اٍن...﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ ) 3 ِ َو رِ ّ ِ ا ی  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾... اَ
رٍ ... ﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ ) 4 ٍُف  ُ  َ  َ  ُ َ ُ  َ  ﴾...اَ

-72 گردد؟ گان دین در کالم قرآن کریم چیست و کدام معیار تمدن اسالمی در تقابل با آن مطرح میکنند هاي تکذیب یکی از ویژگی
 ) تشویق نکردن دیگران به اطعام مساکین ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي1
 ) سکوت در برابر سلطان ستمگر ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي2
 برابري و مساوات و برقراري عدالت) راندن یتیم از خویش ـ فرهنگ 3
 ) قرار ندادن حق معینی براي مستمندان ـ فرهنگ برابري و مساوات و برقراري عدالت4

-73 شود؟ کدام مورد حکم به صحت می) در خصوص فرهنگ علمی ایجاد شده در میان مسلمانان عصر پیامبر (
 بردند. لم بیکران ایشان بهره میشدند و از ع یاب می شرف )) زنان در کالس علمی رسول خدا (1
کردند و سـؤاالت خـود را نیـز از محضرشـان      آموزي در کالس علمی حضرت فاطمه (س) شرکت می ) زنان مدینه، براي علم2

 پرسیدند. می
 روند. ) همگی از راویان موثق و معتبر حدیث و مفسران قرآن کریم به شمار می) همسران رسول خدا (3
 هاي زمین به گروهی محدود بود. اي از عدم انحصار نعمت تحصیل علم به طبقه یا قشر خاص نمونه ) منحصر نبودن حق4ّ

-74 قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او، به ترتیب کدام هستند؟ هواسطانسان با خدا در تمدن دوم اروپا و پیوستۀ علل سست شدن ارتباط 
 اقی در کلیسا در حضور کشیش ـ رواج عقیده به آمرزش گناه با اعتراف در برابر کشیش) اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به ات1
 ) تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته ـ رواج عقیده به آموزش گناه با اعتراف در برابر کشیش2
 لیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی) تخصیص یافتن عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته ـ تب3
 اختصاص یافتن توبه و اعتراف به گناه به اتاقی در کلیسا در حضور کشیش ـ تبلیغ عقیده به فروش بهشت و ازدواج مسیحی) 4

مؤید کدام دومین روش تبلیغی در گفتگو با مردم و تبلیغ پیام الهی کدام است و  ﴾ادع ا  ر ...﴿آیۀ شریفۀ با توجه به  75-
 علمی است؟حوزة موضوع در 

 کند. هاي استقالل یک ملت را تقویت می ) دانش استوار ـ پیشرفت علمی که پایه1
 اي براساس حکمتی است. ) دانش استوار ـ دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است و هر آموزه2
 کند. ت میهاي استقالل یک ملت را تقوی ) اندرز نیکو ـ پیشرفت علمی که پایه3
اي براساس حکمتی است. ) اندرز نیکو ـ دین اسالم یک دین منطقی و استداللی است و هر آموزه4

 ﴾  ا ﴿کند، نه دوست داشتن یا نداشتن مردم ـ ) زیرا خداوند به ضررهاي یک عمل نگاه می2
﴾  ا ﴿) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و دوري کنند ـ 3
ن ﴿دوري کنند ـ  ) تا مردم، قبل از گرفتار شدن آن را بشناسند و4 ا ا ا   ﴾

ها مولود کدام نوع از سبک زندگی است؟کند و این پاداشخداوند کریم در آیات قرآن، نعم خود را چگونه توصیف می
رٍ... ﴿) نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده ـ 1 فٍُف   َ  ُ َ  ُ ََ ُ  َ  ﴾...اَ
ٍاٍن...﴿ششی شنیده ـ ) نه چشمی دیده، نه گوش2 ِ َو رِ ّ ِی  ا َ  َ َ  ُ ََ ُ  َ ﴾... اَ
ٍاٍن...﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ )3 ِ َو رِ ّ ِی  ا َ  َ َ  ُ ََ ُ  َ ﴾... اَ
رٍ... ﴿هاست ـ  روشنی چشممایۀ )4 فٍُف   َ  ُ َ  ُ ََ ُ  َ ﴾...اَ

گردد؟ گان دین در کالم قرآن کریم چیست و کدام معیار تمدن اسالمی در تقابل با آن مطرح میکنند هاي تکذیب یکی از ویژگی
) تشویق نکردن دیگران به اطعام مساکین ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي1
) سکوت در برابر سلطان ستمگر ـ ایمان به خدا و زندگی در جهان اخروي2
برابري و مساوات و برقراري عدالت) راندن یتیم از خویش ـ فرهنگ 3
) قرار ندادن حق معینی براي مستمندان ـ فرهنگ برابري و مساوات و برقراري عدالت4

 شود؟ کدام مورد حکم به صحت می)در خصوص فرهنگ علمی ایجاد شده در میان مسلمانان عصر پیامبر (
رسول خدا (1 بیکران ایشان بهره میشدند و از ع یاب می شرف )) زنان در کالس علمی  بردند. ععلم
کردند و سـؤاالت خـود را نیـز از محضآموزي در کالس علمی حضرت فاطمه (س) شرکت می) زنان مدینه، براي علم2

 پرسیدند. می
 روند. ) همگی از راویان موثق و معتبر حدیث و مفسران قرآن کریم به شمار می) همسران رسول خدا (3
هاي زمین به گروهی محدود بواي از عدم انحصار نعمتتحصیل علم به طبقه یا قشر خاص نمونه) منحصر نبودن حق4ّ
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Which sentence is not grammatically correct? 76-
1) He hardly studies hard. 2) She is looking at me angry. 
3) I came late to the class again. 4) That man answered my questions politely. 
Scientists say that ……… unhealthy things all the time is sure to be bad for you .77-
1) to eating 2) eating 3) have eaten 4) eat 
The meeting began with a minute of silence for more than 20 people who ……… in Monday’s 78-
protests in Paris. 
1) were killing 2) killed 3) have been killed 4) were killed 
They asked me a lot of questions, most of ……… I couldn’t answer.79-
1) whom 2) who 3) which 4) what 
After they ……… their backpacks, they rode away on their bikes.80-
1) packed 2) had packed 3) were packing 4) have packed 
My classmates wrote a story about cheetah in order to help protect it. Everyone hopes that the 81-
number of cheetahs in nature will ……… in coming years.
1) decrease  2) increase  
3) fall 4) reduce 
They provide a challenging and exciting musical education, and they welcome children with all 82-
……… of ability, from those taking music lessons for the first time to those who show 
exceptional talent. 
1) ranges 2) rules 3) points 4) manners 
He still can’t seem to ……… his mind about what he is going to do with his money. It’s a hard 83-
decision that will greatly influence his future. 
1) give up 2) make up 3) pick up 4) get up 
One ……… of rice was not enough for them, at the same reason, the doctor suggested them a 84-
……… diet which contains lots of fruits and green vegetables. 
1) serving ـ balanced  2) range ـ selected  

3) blessing ـ balanced  4) offer  ـ recommendation 
Peter made an arrangement with his employer ……… he worked a reduced number of hours.85-
1) although 2) while 3) whereby 4) however 
The detective found an unfinished letter which was the only ……… to the identity of the 86-
murderer. 
1) symbol 2) purpose 3) section 4) clue 
The gases, especially methane and carbon dioxide, ………. the Earth’s heat radiation and thus 87-
warm the surface. 
1) consist of 2) give off 3) revolve 4) absorb 

1) were killing 2) killed 3) have been killed 4) were killed 
They asked me a lot of questions, most of ……… I couldn’t answer.
1) whom 2) who 3) which 4) what 
After they ……… their backpacks, they rode away on their bikes.
1) packed 2) had packed 3) were packing 4) have packed 
My classmates wrote a story about cheetah in order to help protect it. Everyone hopes tha
number of cheetahs in nature will ……… in coming years.
1) decrease  2) increase  
3) fall 4) reduce 
They provide a challenging and exciting musical education, and they welcome children wi
……… of ability, from those taking music lessons for the first time to those who 
exceptional talent. 
1) ranges 2) rules 3) points 4) manners 
He still can’t seem to ……… his mind about what he is going to do with his money. It’s a
decision that will greatly influence his future. 
1) give up 2) make up 3) pick up 4) get up 
One ……… of rice was not enough for them, at the same reason, the doctor suggested th
……… diet which contains lots of fruits and green vegetables.
1) serving ـ balanced  d 2) range ـ selected  ـ
3) blessing ـ balanced  4) offer  ـ recommendation 
Peter made an arrangement with his employer ……… he worked a reduced number of ho
1) although 2) while 3) whereby 4) however 
The detective found an unfinished letter which was the only ……… to the identity o
murderer.
1) symbol 2) purpose 3) section 4) clue
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

We know that some of the very earliest men were painters because some of the paintings 
they did on the walls of caves (88)……… still ……… today. In (89)……… Egypt, centuries 
later, some paintings were (90)……… with religious beliefs. One of the beliefs of the 
Egyptians was that, as people went on living after death in another world, they would  
(91) ..…… need the same kinds of things as in their life on Earth. (92)……… the Egyptians 
put a dead person’s belongings in his tomb with him, and they painted pictures of such 
things on the walls. 

88-

1) can ـ see 2) can ـ be seen 3) may ـ see 4) could ـ be seen
89-

1) recent  2) ancient 3) basic 4) previous 
90-

1) updated 2) located 3) recorded 4) connected 
91-

1) directly 2) luckily 3) certainly 4) smoothly 
92-

1) Because 2) Although 3) Therefore 4) Since 

1) can ـ see 2) can ـ be seen 3) may ـ see 4) could ـ ـbe seen ـ

1) recent  2) ancient 3) basic 4) previous

1) updated 2) located 3) recorded 4) connected 

1) directly 2) luckily 3) certainly 4) smoothly 

1) Because 2) Although 3) Therefore 4) Since 
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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: 

People who live in cold lands with snowy winters have always enjoyed winter sports such 
as sledding, skating and skiing. Sleds, skates, and skis were commonly used for personal 
transport, and so it was natural that people should also enjoy races and other forms of snow 
and ice sports. It was only in the 19th century that people from not ـ so ـ cold countries (such 
as Britain) started to visit countries with snowy winters (such a Switzerland) to enjoy the 
fresh air, the mountain scenery, and the winter sports. 

Today, each year, millions of people take winter sports holidays. They travel by road, air, 
or rail to one of the many skiing centers in North America, Europe, Australia, New Zealand, 
and elsewhere. Switzerland is particularly famous for its fashionable winter ـ sports resorts. 
Elegant St. Moritz offers not only skiing, skating, and curling but also the famous toboggan 
track known as the Cresta Run.  

Winter sports are enjoyed in many countries, as a glance at the nations entering for the 
winter Olympic Games will show. The winter Olympic Games were held in the  same  year  
as the summer games (see OLYMPIC GAMES) from 1924 until 1992. From then on the 
winter games were to be held every four years from 1994, while the summer games were to 
alternate: to be held in 1996, 2000, and so on. 

According to the passage, ……… started to visit countries with snowy winters.93-
1) people from all countries of the world  
2) only people who live in cold lands 
3) the native people from so-cold countries  
4) people from the countries that are not very cold 
Which sentence is NOT true about the passage? 94-

People take winter sports holiday to ………. . 
1) enjoy the fresh air  2) have a good sea view  
3) have the winter sports  4) see the mountain scenery 
The word “glance” in the last paragraph is closest in meaning to a brief ………. .95-
1) visit 2) thought 3) form  4) look 
The winter Olympic Games were held ………. .96-
1) in 1996, 2000 and so on 
2) every four years from 1924 until 1992 
3) in the year when summer games began 
4) in the same season when summer games started 

resh air, the mountain scenery, and the winter sports. 
Today, each year, millions of people take winter sports holidays. They travel by road

r rail to one of the many skiing centers in North America, Europe, Australia, New Zea
nd elsewhere. Switzerland is particularly famous for its fashionable winter ـ sports resـ

Elegant St. Moritz offers not only skiing, skating, and curling but also the famous tobo
rack known as the Cresta Run. 

Winter sports are enjoyed in many countries, as a glance at the nations entering fo
winter Olympic Games will show. The winter Olympic Games were held in the  same 
s the summer games (see OLYMPIC GAMES) from 1924 until 1992. From then on

winter games were to be held every four years from 1994, while the summer games we
lternate: to be held in 1996, 2000, and so on.

According to the passage, ……… started to visit countries with snowy winters.
1) people from all countries of the world 
2) only people who live in cold lands
3) the native people from so-cold countries  
4) people from the countries that are not very cold 
Which sentence is NOT true about the passage?

People take winter sports holiday to ………. .
1) enjoy the fresh air  2) have a good sea view  
3) have the winter sports  4) see the mountain scenery 
The word “glance” in the last paragraph is closest in meaning to a brief ………. .
1) visit 2) thought 3) form  4) look 
The winter Olympic Games were held ………. .
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Passage 2: 

In developed parts of the world, people turn on a tap and out pours abundant, clean water. 
Yet nearly 900 million people in the world have no access to clean water. Furthermore, 2.5 
billion people have no safe way to get rid of human waste. Polluted water and lack of proper 
hygiene cause disease and kill 3.3 million people around the world annually, most of them 
children. In southern Ethiopia and in northern Kenya, a lack of rain over the past few years 
has made even dirty water hard to find. But soon, for the first time, things are going to 
change. 

Bringing clean water close to villagers’ homes is the key to the problem. Communities 
where clean water becomes accessible and plentiful are transformed. All the hours 
previously spent hauling water can be used to cultivate more crops, raise more animals or 
even start a business.  Families spend less time sick or caring for family members who are 
unwell. Most important, not having to collect water means girls can go to school and get 
jobs. The need to fetch water for the family, or to take care of younger siblings while their 
mother goes, usually prevents them ever having this experience. 
What does “transform” mean in this passage?97-
1) change 2) resist 3) form  4) found 
In communities with clean water raising more animals or spending less time sick can be 98-
accessible by ……… .
1) financial help from organizations. 
2) Governments help to digging wells. 
3) having transportation system to get water. 
4) not having to haul water from too far away distances. 
What is the main cause of disease and death according to the passage? 99-
1) animals  2) unhealthy food  
3) polluted water and lack of proper hygiene 4) immigration to big cities 
How many people don’t have a way to get rid of human waste?  100-
1) 900 million  2) 2/5 million 
3) 3/3 million  4) 2/5 billion 

unwell. Most important, not having to collect water means girls can go to school an
obs. The need to fetch water for the family, or to take care of younger siblings while 

mother goes, usually prevents them ever having this experience. 
What does “transform” mean in this passage?
1) change 2) resist 3) form  4) found 
In communities with clean water raising more animals or spending less time sick ca
accessible by ……… .
1) financial help from organizations. 
2) Governments help to digging wells. 
3) having transportation system to get water.
4) not having to haul water from too far away distances. 
What is the main cause of disease and death according to the passage?
1) animals 2) unhealthy food  
3) polluted water and lack of proper hygiene 4) immigration to big cities 
How many people don’t have a way to get rid of human waste?  
1) 900 million 2) 2/5 million 
3) 3/3 million 4) 2/5 billion 
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 40 125 101 25 ریاضی 1
 دقیقه 35 165 126 40 شناسی زیست 2
 دقیقه 40 195 166 30 فیزیک 3
 دقیقه 30 225 196 30 شیمی 4

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 کل کتاب - - ریاضی 

 کل کتاب - - شناسی زیست

 کل کتاب - - فیزیک

 کل کتاب 3فصل  - شیمی
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-101 ؟نیستکدام تابع نزولی 

1 (y (x )32 1   2 (y x
1 3 (y logx 4 (y x x 

f(x)تابع  sin(x )2 ]بازة در  13 ,a]  نزولی است. در این صورت حداکثر مقدارa 102 کدام است؟-

1 (7
6 2 (3

2 3 (11
6 4 (2 

f(x)تابع  x  کنیم و در نهایت آن را نسبت به محـور   برابر منقبض می 2بریم و سپس آن به لحاظ افقی  واحد به سمت چپ می 3را 103-

yکنیم تا به تابع  ها قرینه میg(x)  برسیم. در این صورت تابعg  کدام است؟ 1

1 (xx , g (x)
21 30 2 2 (xx , g (x)

21 30 2 

3 (xx , g (x)
21 30 2 4 (xx , g (x)

21 30 2 

f(x)اگر  x g(x)و  3 x x2 4 yباشند، سطح محصور بین تابع  1 (fog)(x)  و خطy -104 چقدر است؟ 3
1 (9 2 (6 3 (18 4 (12 

cosمثلثاتی معادلۀ جواب کلی  x cos xsin x2 1
-105 برابر کدام گزینه است؟ 2

1 (x k 8 2 (x k 8 3 (kx 2 8 4 (kx 2 4 
yدر شکل مقابل نمودار مربوط به توابع  tan x  وy x معادلـۀ  ایم. در این صورت اولین جواب مثبت  را رسم کردهtanx x  در 106-

 گیرد؟ مثلثاتی قرار میدایرة کدام ناحیه از 
 ) اول1
 ) دوم2
 ) سوم3
 ) چهارم4
 
 

 

 
yشکل مقابل قسمتی از نمودار تابع  acos(b x) c  است. مقدارabc 107 تواند باشد؟ برابر کدام گزینه می-

1 (2 

2 (2
3 

3 (3
4 

4 (4
3 

y tan x

y x

3

1
4
3

22
f(x)گر  x g(x)و 3 x x2 1x باشند، سطح محصور بین تابعy (fog)(x)  و خطy  چقدر است؟ 3

1 (92 (6 3 (184 (12
cosمثلثاتی معادلۀ جواب کلی  x cos xsin x2 1

گزینه است؟2 برابر کدام

1 (x kkk 82 (x kkk 8 3 (kx k
2 84 (kx k

2 4
yدر شکل مقابل نمودار مربوط به توابع  tan x وy x معادلـۀ  ایم. در این صورت اولین جواب مثبت  را رسم کردهnx x

میدایرة کدام ناحیه از  گیرد؟ مثلثاتی قرار
 ) اول1
 ) دوم2
 ) سوم3
 ) چهارم4

yشکل مقابل قسمتی از نمودار تابع  acos(b x) c است. مقدارabcتواند باشد؟ برابر کدام گزینه می 
1 (2

2 (2
3

3 (3

y tan x

x

3
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

حاصل 
x

x xlim
x [x]33

2 5 2
5

-108 کدام است؟ 

1 (1
12 2 (1

3 3 (1
 ) صفر4 4

اگر 
x

x xlim
ax x

3 23 8 6 -109 کدام است؟ aباشد،  3برابر  2

1 (1
3 2 (2

3 3 (5
3 4 (1

3 

حاصل 
x ( )

[tanx]lim tanx3
4

-110 کدام است؟ 1

 1) 4 ) صفر3 ) 2 ) 1
f(x)در تابع  x x4 ]بازة آهنگ تغییر متوسط تابع در  3 , ]6 xبا آهنگ تغییر آنی این تابع در  2 c   .برابر اسـتc   کـدام 111-
 است؟

 3) 4 ) صفر3 1) 2   2) 1
xاي به طول  در نقطه f(x)بر تابع  مطابق شکل مقابل خط  yمماس است. در این صورت شیب خط مماس بر تـابع   2 f ( x )2 3 در  1 112-

x  کدام است؟ 1
1 (3 
2 (1 
3 (2 
4 (6 

axاگر تابع  bx xf(x)
x x

3 2 1
4 1 1

xدر   bپذیر باشد، مقدار  مشتق 1 a 113 کدام است؟-

1 (18 2 (16 3 (17 4 (19 

xتابع  x xf(x)
x x

2 2 1 0
3 0

-114 چند اکسترمم نسبی دارد؟ 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
f(x)تابع  x

x
-115 اي بحرانی به طول ......... است و نوع آن ......... است. داراي نقطه 1

1 (3
1
2

3) 2 نسبی minـ  
1
4

3) 3 نسبی minـ  
1
2

3) 4 نسبی maxـ  
1
4

 نسبی maxـ  

f(x)حداکثر مقدار تابع  x x3 22 9 ]بازة در  13 , ]1 -116 چقدر از حداقل مقدار آن بیشتر است؟ 2
1 (18 2 (20 3 (9 4 (11 

-117 متر باشد تا مساحت کل آن حداقل شود؟ آن چند سانتیقاعدة لیتر است. شعاع  1اي داراي حجم  یک قوطی استوانه

1 (3 45 2 (3 48 3 (3 410 4 (3 25 

2
4

f

2

 ست؟
3)4 ) صفر3 1)2  2)1

xاي به طول در نقطه f(x)بر تابع  مطابق شکل مقابل خط  fمماس است. در این صورت شیب خط مماس بر تـابع  2 ( x )2 xx
x  کدام است؟ 1

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

axگر تابع  bx xf(x)
3 2bb 1

4 1 1x x
xدر   bپذیر باشد، مقدار مشتق 1 a کدام است؟ 

1 (18 2 (16 3 (17 4 (19

xf(x)ابع 
2 2 1 0x xx

3 0x x
چند اکسترمم نسبی دارد؟

3) 4 2) 3 1) 2) صفر1
f(x)ابع  x

x
اي بحرانی به طول ......... است و نوع آن ......... است.داراي نقطه 1

1(3
1
2

3)2 نسبیminـ 
1
4

3)3نسبیminـ 
1
2

3)4 نسبیmaxـ 
1
4

نسبیmaxـ

f(x)حداکثر مقدار تابع  x x3 2 13x xx ]بازة در 2 , چقدر از حداقل مقدار آن بیشتر است؟,[
1 (18 2 (20 3 (9 4 (11

آآ

2
4

f

2
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4صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-118 حول قطر بزرگ، دوران داده شود، حجم شکل حاصل چقدر است؟ 4و  6با طول قطرهاي اگر یک لوزي 
1 (24   2 (4 3 (8 4 (12 

کند. اگر این صفحه از مرکز دو قاعده عبور کرده باشد، مساحت سطح مقطـع   اي به شکل عمودي مخروط ناقص مقابل را قطع می صفحه 119-
 حاصل کدام است؟

1 (48 2    
2 (72 2  
3 (144 2  
4 (96 2 

4خروج از مرکز یک بیضی افقی 
)O، مرکز آن 5 , )4 هاي این  واحد است. مختصات یکی از کانون 6و طول قطر کوچک این بیضی  1 120-

 بیضی کدام است؟
1 (( , )8 1   2 (( , )9 1 3 (( , )8 1 4 (( , )9 1 

است. در این بیضـی   13بیضی برابر  نقطۀتا دورترین  Fکانون  فاصلۀو  5بیضی برابر  نقطۀترین  از نزدیک Fکانون  فاصلۀدر یک بیضی  121-
 ؟کدام است MNخط  قطع کند. طول پاره Nو  Mکنیم تا بیضی را در نقاط  خطی بر قطر بزرگ بیضی عمود می Fدر کانون 

1 (65
9   2 (130

9 3 (67
9 4( 134

9 

xدایرة  y x y2 2 8 14 57 -M 122بر این بیضی ممـاس اسـت. اگـر     Aو  Aمرکز و در نقاط  هم AAبا بیضی به قطر بزرگ  0
 از دو کانون بیضی کدام است؟ Mاي دلخواه روي بیضی باشد، آنگاه مجموع فواصل  نقطه

1 (8 2 (4 3 (2 2   4 (4 2 
) نقطۀاي که مرکز آن  دایره معادلۀ , )6 x دایرةبوده و بر  1 y x y2 2 4 10 7 -123 مماس خارج باشد، کدام است؟ 0

1 (x y x y2 2 12 2 31 0   2 (x y x y2 2 12 2 31 0 

3 (x y x y2 2 12 2 21 0 4 (x y x y2 2 12 2 21 0 
بینیم و سـپس آن مهـره را بـه     ادف از آن خارج و رنگ آن را میاي به تص قرمز موجود است. مهرهمهرة  6سفید و مهرة  4اي  در کیسه 124-

خروجـی سـفید   مهـرة  کنیم. چقدر احتمال دارد  گردانیم. سپس یک مهره از کیسه خارج می مهره از رنگ دیگر به کیسه برمی 2همراه 
 باشد؟

1 (19
30 2 (11

30 3 (17
30 4 (13

30 
-125 2احتمـال دارد دقیقـاً    کنـیم. چقـدر   دیگر پرتاب میسکۀ دیگر و اگر پشت بیاید، سه سکۀ کنیم. اگر رو بیاید دو  اي را پرتاب می سکه

 سکه رو شده باشد؟

1 (9
16 2 (7

16 3 (1
8 4 (5

8 
 
 

4

8

12

1 (( , ),,   2 (( , ),, 3 (( , ),, 4 (( , ),,
است. در این13بیضی برابر نقطۀتا دورترین Fکانون فاصلۀو 5بیضی برابر  نقطۀترین  از نزدیک Fکانون فاصلۀدر یک بیضی 

بر قطر بزرگ بیضی عمود میFدر کانون است MNخط  قطع کند. طول پارهNو Mکنیم تا بیضی را در نقاط خطی  ؟کدام

1 (65
9 2 (130

9 3 (67
94(134

9
xدایرة  y x y2 2 8 14 57 0x y با بیضی به قطر بزرگAAمرکز و در نقاط همA وAبر این بیضی ممـاس اسـت. ا
از دو کانون بیضی کدام است؟Mاي دلخواه روي بیضی باشد، آنگاه مجموع فواصل  قطه

1 (8 2 (4 3 (2 2  4 (4 2
)نقطۀاي که مرکز آن  دایره معادلۀ , xدایرةبوده و بر  ,( y x y2 2 4 10 7 0x yxمماس خارج باشد، کدام است؟

1 (x y x yyy2 2 12 2 31 0x yxx yx  2 (x y x yyy2 2 12 2 31 0x yxx yx

3 (x y x yyy2 2 12 2 21 0x yxx yx 4 (x y x yyy2 2 12 2 21 0x yxx yx
بینیم و سـپس آن مهـرصصادف از آن خارج و رنگ آن را میاي به تص قرمز موجود است. مهرهمهرة  6سفید و مهرة  4اي  در کیسه

احتمال دارد گردانیم. سپس یک مهره از کیسه خارج میمهره از رنگ دیگر به کیسه برمی2همراه    خروجـیمهـرة  کنیم. چقدر
اشد؟

1 (19
30 2 (11

30 3 (17
30 4 (13

30
احتمـال دارد دکنـیم. چقـدر  دیگر پرتاب میسکۀدیگر و اگر پشت بیاید، سه سکۀکنیم. اگر رو بیاید دو اي را پرتاب میسکه

سکه رو شده باشد؟

1 (9
16 2 (7

16 3 (1
8 4 (5

8

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  شناسی  زیست
-126 ......... را داشته باشند، قطعاً قادر به  .........هاي بدن انسان اگر توانایی  هریک از یاخته

 .هستند NADـ اکسایش ماده پیش ATP) تولید 1 
 .هستندهاي اکتین و میوزین  ـ بیان ژن) سیتوکینز 2 
 .هستند 8بیان ژن فاکتور انعقادي شماره  ـکربس چرخۀ انجام  )3 
 .هستندFADاکسایش ـ D) تولید پروتئین 4 

-127 استفاده شد.  .........از روش مشخص شده در شکل، براي  ......... در زیست فناوري

 هاي شیر وردهاتولید فر ـ سنتی) 1
هاي شیر ـ تولید فراوردهکالسیک ) 2
ورآمدن خمیر ـ کالسیک) 3
 تولید پادزیست ـ سنتی) 4
 
 
 

لی، ترکیبات مـورد نیـاز خـود را    مواد آ ۀتغذیتواند از  ولی با از دست دادن کلروپالست می ؛انجام فتوسنتز را دارد نوعی جاندار توانایی 128-
  است؟ نادرستدست آورد، کدام گزینه در مورد این جاندار  به
                 هاي خود را تنظیم کند.        هاي خاصی، بیان ژن تن در بخش ند با تغییر در میزان فشردگی فامتوا ) می1
 را زیاد کند. 2تواند طول عمر محصول رنابسپاراز سازي می ) براي تغییر میزان پروتئین2
 انداز در هر شرایطی ثابت است.  مل رونویسی به نواحی خاصی از راه) تمایل پیوستن عوا3
 تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد. در هر محلی که ژن وجود دارد، می )4

-129 کند؟ تکمیل می مناسب زیر را به طورجملۀ نه زیکدام گ
 »                                               دارد. .........است، قطعاً  .........که ناقل  «.........

 پدر بیمار ـ هموفیلی ) دختري ـ1 
 مادري ناقل ـشکل  خونی داسی ـ کم) پسري 2 
 فرزندي حداقل با یک دگره هموفیلی ـهموفیلی  ـ ) پدري3 
 را  ه این بیماريخود دگراولیۀ هاي  اووسیتهمۀ در  ـشکل  خونی داسی کم ـ) مادري 4 

-130  کند؟ رفتار جانوران به درستی کامل میجمله زیر را در ارتباط با چند مورد 
 .»......... براي بروز هر رفتاري «

 گاه عصبی محیطی نقش دارد.دست ب) دستگاه عصبی مرکزي نقش دارد. الف)
 تجربه نقش اساسی دارد. د) شود.   داقل یک نوع پیک شیمیایی ترشح میح ج)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-131 کدام گزینه، در ارتباط با آزمایش مزلسون و استال درست است؟ 
 ند.ا در گریزانه سرعت کمتري داشته سازي نسبت به دناي اولیهدناهاي حاصل از دور اول همانند) 1 
 اند. دناي اولیه در گریزانه سرعت بیشتري داشته سازي نسبت به) دناهاي حاصل از دور دوم همانند2 
 اند. د، در میانه لوله نوار تشکیل دادهان نندسازي چون چگالی متوسطی داشتهدناهاي حاصل از دور دوم هماهمۀ ) 3 
 اند. د، در باالي لوله نوار تشکیل دادهان داشته مانندسازي چون چگالی سبکیدناهاي حاصل از دور اول ههمۀ ) 4 

-132 کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به
 »  .........هاي دیگر،  ......... با هریک از زنجیرهشکل از نظر  خونی داسی هموگلوبین یک فرد مبتال به کمزنجیرة هر «
 تفاوت دارد ) ساختار اول ـ2  تفاوتی ندارد ساختار اول ـ) 1
  تفاوت دارد ـO2) داشتن محلی براي حمل4 تفاوتی ندارد ـO2) داشتن محلی براي حمل3

زکولگ

تاووریپ

لوناتا

لاناتا

فاکدنق
ت

 تولید پادزیست ـ سنتی) 4

لی، ترکیبات مـورد نیـاز خمواد آ ۀتغذیتواند از  ولی با از دست دادن کلروپالست می؛انجام فتوسنتز را داردوعی جاندار توانایی
  است؟ نادرستدست آورد، کدام گزینه در مورد این جاندار ه
               هاي خود را تنظیم کند.       هاي خاصی، بیان ژن تن در بخش ند با تغییر در میزان فشردگی فامتوا ) می1
 را زیاد کند. 2تواند طول عمر محصول رنابسپاراز سازي می ) براي تغییر میزان پروتئین2
انداز در هر شرایطی ثابت است. مل رونویسی به نواحی خاصی از راه) تمایل پیوستن عوا3
تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد.در هر محلی که ژن وجود دارد، می )4

 کند؟ تکمیل می مناسبزیر را به طورجملۀ یینه گگزیکدام گ
»                                               دارد. .........است، قطعاً .........که ناقل «.........

 پدر بیمار ـ هموفیلی ) دختري ـ
 مادري ناقل ـشکل  خونی داسی ـ کم) پسري 2
فرزندي حداقل با یک دگره هموفیلی ـهموفیلی  ـ ) پدري3
را  ه این بیماريخود دگراولیۀ هاي  اووسیتهمۀدر ـشکل  خونی داسی کم ـ) مادري 4

ارتباط با چند مورد  را در به درستی کامل میجمله زیر جانوران   کند؟ رفتار
.».........براي بروز هر رفتاري «

تتگاه عصبی محیطی نقش دارد.دستب)دستگاه عصبی مرکزي نقش دارد. لف)

تاووریپ لاناتا
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6صفحه  شناسی  زیست
-133  است؟ نادرستکدام عبارت 

 ساختار دوم پروتئین، دو نوع پیوند شرکت دارد. ) در ساختار دیسک همانند1
 سازي دخالت دارد، داراي یوراسیل است. که در پروتئین ) هر اسید نوکلئیکی2
 دیگر منتقل شود.یاختۀ اي به  تواند از یاخته وراثتی میمادة ش گریفیت مشخص شد، ) از نتایج آزمای3
 گیرد. ل صفات از الیه حاوي دنا صورت میانتقا ،) ایوري از طریق سانتریفیوژ با سرعت باال توانست نشان دهد4

-134 کند؟ را به درستی تکمیل می زیر ۀجملکدام موارد 
 .........»به این دلیل است که  .........در مهندسی ژنتیک استفاده از  «

  دو انتهاي چسبنده با پیوند هیدروژنی به هم متصل شوند. ـآنزیم لیگاز  )الف
    غشاي باکتري براي ورود دناي نوترکیب باز شود.                  صرفاً ـشوك الکتریکی  )ب
  هاي تراژنی بیان شود. به پادزیست در یاخته مقاومتـ ژن پادزیست ) ج
 بتوانند دناي نوترکیب بسازند. ـدفاعی باکتري  سامانۀقسمتی از  )د
   ) فقط مورد د4 ـ د  ) ج 3 د  ـ) الف 2 ب ـ ) الف1
 

-135  است؟ نادرستکدام عبارت در ارتباط با گیاه مشخص شده در شکل مقابل 
 شود. ها وارد گیاه می اکسید کربن از طریق روزنه دي ) در هنگام شب،1
 شود. کالوین می چرخۀهاي  ) در هنگام روز، فرایندي مانع انجام واکنش2
 اکسید است. اي براي تثبیت کربن دي کانی از نظر یاختهبندي م ) فاقد تقسیم3
 دارند. که آب را نگه می دارندترکیباتی  هاي خود ) در کریچه4
 

-136 یکسان داشته باشند.  .........والدینی با  توانند نمی......... هاي خونی  با گروهفرزندانی 

1 (A وB 2نمود                                 ژن ـ (AB وB نمود رخ ـ 

3( AB وO 4نمود                               ژن ـ( B وO نمود رخ ـ 
-137  کدام عبارت در ارتباط با مهندسی بافت درست است؟

 استفاده شود. G0مرحلۀممکن نیست از یاخته قرار گرفته در ) 1
 هاي مختلف استفاده کرد. هاي موروال براي تشکیل بافت توان از یاخته نمی) 2
اندام آسیب دیده، محیط کشت و داربست مناسب ضروري است.براي بازسازي هر ) 3
توان براي تولید نورون استفاده کرد. استخوان می هاي بنیادي مغز اي بنیادي بالستوال همانند یاختهه از یاخته) 4

-138 ......... آیند  میهنی پدید می زایی هم هاي جدید گیاهی که از طریق گونه گونه
  هاي والد قطعاً ژنوم متفاوتی دارند.             ) نسبت به گونه یا گونه1
 کروموزومی متفاوتی دارند.مجموعۀ تعداد هاي والد قطعاً  ) نسبت به گونه یا گونه2
 توانند کاستمان طبیعی داشته باشند. اي زیستا و زایا هستند و می ) قطعاً دورگه3
 ا دارند.هاي والد یا والدین خود ر قطعاً توانایی تکثیر و انتقال ژن) 4

-139 کند؟ تکمیل می نامناسبزیر را به طور جملۀ کدام گزینه 
 استفاده کنند.                                                         ......... ، توانستند ......... در مهندسی پروتئین با افزایش پایداري آنزیم«
 مغزي و قلبی  سکتۀ به عنوان دارو براي  ـ) پالسمین 2 از آن در صنعت نساجی هیدرولیزکننده نشاسته ـ )1
 ها در تولیدشوینده ـ) آمیالز در برابر گرما 4 هاي ویروسی   براي درمان بیماري ـ) اینترفرون 3

  

 ) فقط مورد د4 ـ د  ) ج 3 د ـ) الف 2 ب ـ ) الف1

  است؟ نادرستکدام عبارت در ارتباط با گیاه مشخص شده در شکل مقابل 
 شود. ها وارد گیاه می اکسید کربن از طریق روزنهدي) در هنگام شب،1
 شود. کالوین می چرخۀهاي ) در هنگام روز، فرایندي مانع انجام واکنش2
 اکسید است. اي براي تثبیت کربن ديممکانی از نظر یاختهبندي م ) فاقد تقسیم3
 دارند.  که آب را نگه میدارندترکیباتی  هاي خود ) در کریچه4

یکسان داشته باشند. .........والدینی با توانند نمی......... هاي خونی  با گروهفرزندانی 

1 (A وB 2نمود                                ژن ـ(AB وB نمود رخ ـ 

3( AB وO 4نمود                              ژن ـ( B وO نمود رخ ـ
کدام عبارت در ارتباط با مهندسی بافت درست است؟

استفاده شود. G0مرحلۀممکن نیست از یاخته قرار گرفته در )1
هاي مختلف استفاده کرد.هاي موروال براي تشکیل بافتتوان از یاخته نمی)2
اندام آسیب دیده، محیط کشت و داربست مناسب ضروري است.براي بازسازي هر ) 3
توان براي تولید نورون استفاده کرد.استخوان می هاي بنیادي مغزههاي بنیادي بالستوال همانند یاختهه از یاخته) 4

 ......... آیند  میهنی پدید می زایی هم هاي جدید گیاهی که از طریق گونه گونه
  هاي والد قطعاً ژنوم متفاوتی دارند.            ) نسبت به گونه یا گونه1
گونه2 یا گونه به نسبت قطعاً) والد دارند.مجموعۀتعدادهاي متفاوتی کروموزومی
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7صفحه  شناسی  زیست
-140  کند؟ جمله زیر را  به درستی  کامل می چند مورد 

 .........»هاي اسفنجی ذرت  غشاي تیالکوئید کلروپالست یاخته در«
 کنند. ها پس از گرفتن انرژي مدار خود را ترك می ، الکترونهاي هر فتوسیستمی و آنتنز واکنش در مرک الف)
 کنند. ها را ترك می نگیخته شدن، رنگیزهاها پس از بر ها و مرکز واکنش هر فتوسیستمی، الکترون در آنتن )ب
 شود. تجزیه می 2آب در فتوسیستم  ج)
 یابد. ساز، اکسایش و کاهش میATPپمپ برخالف پروتئین د) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-141 است؟ نادرستکدام عبارت 

Aقرمز افراد گویچۀ تواند در  اي است که می یاخته عامل ماالریا نوعی انگل تک) 1 AHb Hb،   کامـل زنـدگی خـود را    چرخـۀ
 انجام دهد.

 انجامد. نمیبیعی به سازش اي برخالف انتخاب ط ) رانش دگره2
 .هستنددهد که محصول تقسیم میتوز  هایی رخ می ها در اسپرماتوسیت اي در کامه ) گوناگونی دگره3
 هاي نوترکیب باشد، سلولی هاپلوئید است.   هاي با فامینک اي که داراي کروموزوم سازي، حاصل هر یاخته ) در اسپرم4

-142 د؟  کن طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به
  »  است. ......... ......... شود، قطعاً آن جهش از نوعاگر در ژن میوگلوبین جهش کوچکی منجر به « 
 معنا بی از رمزه پایان طبیعی در رناي پیک ـپایان قبل رمزة ) پیدایش 1
 دگر معنا ـ) افزایش طول پلی پپتید 2
 چارچوب تغییر ـ) حذف یک آمینواسید از پلی پپتید 3
 خاموش ـ) تغییر در رمزه یک آمینواسید بدون تغییر در توالی آمینواسید 4

-143  کدام عبارت درست است؟
 همگی ساختارهاي همتا دارند. گیرند، ي که در یک گروه قرار میهاي خویشاوند ) گونه1
 شوند. می هاي خویشاوند همواره به نوعی پروتئین بیان هاي حفظ شده در دناي گونه ) توالی2
 اند. تغییر مارها، سوسمارها پدید آمدهدهد با  اختارهاي وستیجیال نشان می) س3
 نامند. اوتی دارند، ساختارهاي آنالوگ می) ساختارهایی که طرح یکسان ولی کار متف4

-144 کند؟ مقابل را به درستی تکمیل می لۀجمکدام مورد 
 .........» ممکن نیست .........، در جانداري که«
 عوامل رونویسی در بیان ژن نقش داشته باشد. ـ در پالزمید قرار دارد ) بخشی از ژنوم1
 آندوپالسمی در تولید پروتئین نقش داشته باشد.شبکۀ ـ  دنا فعالیت دارددهندة  برش) آنزیم 2
 تنفس نوري رخ دهد. هاي اینترونی و اگزونی وجود دارد ـ هاي داراي بخش ) ژن3
 همزمان با رونویسی، ترجمه هم انجام شود.در ژنوم وجود دارد ـ سازي شروع همانندنقطۀ ) فقط یک 4

-145  شود. هم تولید و هم مصرف می .........و  .........اي  در اولین مرحله از تنفس یاخته
1 (NADH  وATP  2 قند تک فسفاته و (ADP            
3 (NADH بنیان پیروویک اسید و ترکیب دو فسفاته4   و قند دو فسفاته ( 
-146 ......... آزمایش ایوان پاولف، مشخص شد مطالعۀدر رفتار مورد  

 محرك غیرشرطی براي ایجاد پاسخ وابسته به محرك شرطی است.) 1
 ) محرك شرطی براي ایجاد پاسخ همواره به محرك غیرشرطی نیاز دارد.2
 کند. ) پاسخ غیرشرطی مشابه همان پاسخی است که محرك شرطی ایجاد می3
 طور مستقل عمل کند. اثر به شود که محرك بی رطی زمانی ایجاد می) پاسخ غیرش4

  

 .هستنددهد که محصول تقسیم میتوز هایی رخ می ها در اسپرماتوسیت اي در کامه ) گوناگونی دگره3
هاي نوترکیب باشد، سلولی هاپلوئید است.  هاي با فامینک اي که داراي کروموزومسازي، حاصل هر یاخته ) در اسپرم4

نند؟  کنطور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به
منجر به « جهش کوچکی میوگلوبین در ژن جهشاز نوعاگر   »  است................... شود، قطعاً آن
معنا بیاز رمزه پایان طبیعی در رناي پیک ـپایان قبل رمزة ) پیدایش1
 دگر معنا ـ) افزایش طول پلی پپتید 2
 چارچوب تغییر ـ) حذف یک آمینواسید از پلی پپتید 3
 خاموش ـ) تغییر در رمزه یک آمینواسید بدون تغییر در توالی آمینواسید 4

 کدام عبارت درست است؟
همگی ساختارهاي همتا دارند.گیرند، ي که در یک گروه قرار میهاي خویشاوند ) گونه1
 شوند. میهاي خویشاوند همواره به نوعی پروتئین بیانهاي حفظ شده در دناي گونه ) توالی2
می) س3  اند. تغییر مارها، سوسمارها پدید آمدهدهد با سساختارهاي وستیجیال نشان
که طرح یکسان ولی کار متف4 دارند، ساختارهاي آنالوگ می) ساختارهایی نامند. ففاوتی

کند؟ مقابل را به درستی تکمیل میمملۀجمکدام مورد 
 .........» ممکن نیست .........، در جانداري که«
عوامل رونویسی در بیان ژن نقش داشته باشد. ـ در پالزمید قرار دارد ) بخشی از ژنوم1
آندوپالسمی در تولید پروتئین نقش داشته باشد.شبکۀـ دنا فعالیت دارددهندة  برش) آنزیم 2
اگزونی وجود دارد ـهاي داراي بخش) ژن3 و دهد.هاي اینترونی نوري رخ تنفس
همانندنقطۀ ) فقط یک 4 وجود دارد ـ سازي شروع شود.در ژنوم انجام همزمان با رونویسی، ترجمه هم
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8صفحه  شناسی  زیست
-147    پذیري درست است؟  رفتار نقش دربارةکدام عبارت، 

 شود.  شروع می تکراري ) همانند رفتار حل مسئله، تحت تأثیر یک محرك1
 کند.   ) همانند رفتار شرطی شدن فعال، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز می2
 دهد.   مشخصی از زندگی یک جانور رخ می دورةدر همواره ) برخالف خوگیري، 3
 کنش اطالعات ژنی و یادگیري است.  ) برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، محصول برهم4
-148 تأثیر است.  بی .........در بروز رفتار  .........توان گفت که  می
 پذیري نقش ـ غریزه) 1
 پس از خروج از تخم ي به دست آوردن غذا بالفاصله کاکایی برا جوجۀ ـ ) تجربه2
 شدن کالسیک  شرطی ـ اثر ) محرك بی3
 هاي مونارك مهاجرت پروانه ـ ) وراثت4
-149 چند مورد زیر جزو غذایابی بهینه است؟ 

 دست آوردن آن  بین محتواي انرژي غذا و هزینه بهموازنۀ ب)   ترین خطرنرژي و کمترین ابین بیشموازنۀ الف) 
 هاي با اندازه بزرگ هاي ساحلی از صدف خرچنگتغذیۀ د)    ها از خاك رس طوطیتغذیۀ ) ج
1( 1  2( 2 3( 3 4( 4   
-150 ......... تواند  بکرزایی می از حاصلعسل زنبور  .........حاصل از یاخته تخم عسل هر زنبور  

 هاي خود را تضمین کند. بقاي ژن ـهمانند  )1
 تولیدمثل جنسی یا غیرجنسی داشته باشد. ـ) برخالف 2
 هایی با توانایی بارور شدن داشته باشد. تخمک ـ) برخالف 3
 هاي خود را به نسل بعد منتقل سازد. غیرمستقیم ژن ـ) همانند 4

-151 کدام عبارت درست است؟
 یابد. ) در رفتار دگرخواهی همواره شانس بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد دگرخواه کاهش می1
 توانند رفتار دگرخواهی نشان دهند. ، مییا فاقد آن ژن خویشاوند دارايآشام  هاي خون ) خفاش2
 به نفع خود فرد است. یاریگر هموارهپرندة ) رفتار دگرخواهی 3
 یابد. ، شانس بقاي آنها کاهش میبرسد 50) اگر تعداد افراد گروه کبوترهاي خانگی به بیش از 4

-152 تواند دخالت داشته باشد؟ ار غریزي در اثر تجربه، میییر رفتدر چند مورد زیر تغ
 مهاجرت پرندگان ب)  کاکائیجوجۀ درخواست غذا از مادر توسط الف) 

 پشت رکود تابستانی الك د)    انتخاب جفت ج)
1( 1   2( 2 3( 3 4( 4   

-153 نمایند. .........توانند،  می .........هاي  باکتري همۀ
 تولید ATPدر غیاب اکسیژن،  ـ ساز ) نیترات1
 اکسید کربن جو را تثبیت دي ـ نیتروژن کنندة تثبیت) 2
 آلی، از نور خورشید، استفاده مادةبراي تولید  ـ کننده از ترکیبات گوگردي ه) استفاد3
 عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز، استفاده از ترکیبات آلی به ـزا  ) اکسیژن4

-154 شود؟ یا دیرتر از سایرین متوقف می شود نمی، کدام فرایند متوقف انرژي از گلوکز، در حضور سیانید در مسیر آزادسازي
 FADH) تولید 2 ) تجمع پروتون در بخش خارجی راکیزه1
 فسفاته دو قند تک بدیل قند دو فسفاته به ) تA  4) تشکیل استیل کوآنزیم 3

-155 است؟ نادرستکدام عبارت 
 است. ATP30حداکثر  1داراي رنابسپاراز یاختۀ آزمایشگاهی و در بهترین شرایط در بهینۀ از تجزیه کامل گلوکز در شرایط ) 1
 تواند متفاوت باشد.اي می اي چشم با یاخته ماهیچه استوانه گیرندةدر  ATP) تولید 2

 نفوذناپذیر است. H) غشاي صاف راکیزه به3
 شود. تولید می  ماده در سطح پیش ATPکافت،کربس در قند چرخۀبرخالف )4

بهی بی ی جزو زیر ور چ
ب)   ترین خطرنرژي و کمترین ابین بیشموازنۀ لف) دست آوردن آن بین محتواي انرژي غذا و هزینه بهموازنۀ مم
هاي با اندازه بزرگهاي ساحلی از صدفخرچنگتغذیۀد)   ها از خاك رس طوطیتغذیۀ )ج
1( 1  2( 2 3( 3 4( 4 

......... تواند  بکرزایی میاز حاصلعسل زنبور  .........حاصل از یاخته تخمعسل هر زنبور 
هاي خود را تضمین کند.بقاي ژن ـهمانند  )1
تولیدمثل جنسی یا غیرجنسی داشته باشد. ـ) برخالف 2
هایی با توانایی بارور شدن داشته باشد.تخمک ـ) برخالف 3
هاي خود را به نسل بعد منتقل سازد. غیرمستقیم ژن ـ) همانند 4

کدام عبارت درست است؟
 یابد. ) در رفتار دگرخواهی همواره شانس بقا و موفقیت تولیدمثلی فرد دگرخواه کاهش می1
توانند رفتار دگرخواهی نشان دهند.، مییا فاقد آن ژن خویشاوند دارايآشام  هاي خون ) خفاش2
به نفع خود فرد است.یاریگر هموارهپرندة ) رفتار دگرخواهی 3
 یابد. ، شانس بقاي آنها کاهش میبرسد 50) اگر تعداد افراد گروه کبوترهاي خانگی به بیش از 4

تواند دخالت داشته باشد؟تتار غریزي در اثر تجربه، میغغییر رفتدر چند مورد زیر تغ
مهاجرت پرندگانب) کاکائیجوجۀ درخواست غذا از مادر توسطلف)

الكد)   انتخابجفت ج)  پشت رکود تابستانی
1( 1   2( 2 3( 3 4( 4  

نمایند. .........توانند،  می.........هاي  باکتري همۀ
 تولید ATPدر غیاب اکسیژن، ـ ساز ) نیترات1
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9صفحه  شناسی  زیست
-156 گیرد؟ اجزاي غشاي درونی راکیزه صورت می چند مورد توسط 

 NADبه  NADHاکسایش  )ب NADHبه  NAD عدد اکسایش کاهش) الف
 کربنه به ترکیب دوکربنه و سهیس فسفات ریبولوز بتجزیۀ  د)  FADH2به FAD عدد اکسایش کاهش ج)
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4    

-157 ......... هاي بخش خارجی راکیزه دخالت دارد  مستقیماً در تغییر تراکم پروتون در غشاي راکیزه هر پروتئینی که
اکسایشی تولید کند. ATPتواند مستقیماً  ) می2 جا کند. تواند مستقیماً الکترون را جابه ) می1
ممکن نیست مستقیماً در تولید آب شرکت کند.) 4 شود. FADH2مستقیماً موجب اکسایشممکن نیست ) 3

-158 دارند؟ تفاوتانسولین با انسولین در چند مورد با هم  پیش
 Bو  Aهاي  ) تعداد پیوندهاي بین زنجیرهب    سومساختار  )الف
 Bزنجیرة تعداد پیوندهاي بین آمینواسیدهاي  د) A زنجیرة  تعداد پیوندهاي بین آمینواسیدهاي  ج)
1( 1 2( 2   3( 3 4( 4   
-159 ......... دهنده قطعاً  ز برش یک جایگاه تشخیص آنزیم برشحاصل ا چسبندةدو انتهاي  

 ) پیوند هیدروژنی دارند.2 ) نوکلئوتیدهاي یکسانی دارند.1
 رند.) تعداد نوکلئوتیدهاي متفاوتی دا4  اند. ) فاقد بازهاي مکمل3

هـاي   فسفودي اسـتر در ایـن کرومـوزوم   ها، جمعاً چند پیوند  منظور تولید انسولین توسط باکتريهاي نوترکیب به DNAبراي تشکیل  160-
    ؟شود می کمکی تخریب و تشکیل

1( 6   2( 8 3( 12 4( 16 
-161 همراه بوده است. .........درمانی با  اولین ژن 

 ها          هاي بعدي یاخته ) انتقال ژن بیگانه از یاخته تراژنی به نسل1
 یک نوع پادتن به نوعی لنفوسیت سازندة) ورود ژن 2
 هاي بنیادي لنفوئیدي از بدن و ترمیم ژن معیوب آن  ) خروج یاخته3
 بیماریاختۀ یافته با ژنوم ) ترکیب ژنوم نوعی ویروس تغییر 4
نیاز اسـت ژن پـروتئین هـدف از     ،براي اینکه بتوان نوعی گوسفند تراژنی ساخت که بتواند پروتئین انسانی را در شیر خود تولید کند  162-

 منتقل شود. .........به  .........طریق نوعی 
 تخمیاختۀ  ـ کروموزوم کمکی )2 هاي غدد شیري یاخته ) ویروس با توانایی تکثیر ـ1
 تخمیاختۀ  ـ با توانایی تکثیر ) ویروس4 هاي غدد شیري یاخته ـ) کروموزوم کمکی 3

-163  براي ساخت واکسن از طریق مهندسی ژنتیک کدام مرحله الزامی است؟
 زا پروتئین سطحی از یک ویروس بیماري رمزکنندة) گرفتن ژن 1
 زا براي انتقال ژن ) استفاده از یک ویروس غیربیماري2
 دهنده کمک آنزیم برش استر به ) شکستن پیوند فسفودي3
 نوترکیب به کمک کروموزوم کمکی باکتري ي) ساخت دنا4

-164 جدا شود..........   Bزنجیرة و بنیان  Aزنجیرة  .........از بنیان  Cزنجیرة  ،انسولین نیاز است براي تبدیل پیش
سیلکربوک ) کربوکسیل ـ4 آمینی) آمینی ـ 3 کربوکسیل ) آمینی ـ2 آمینی     ) کربوکسیل ـ1

هسـتند،  خـالص  ذرت که فقط در یک جایگاه ژنی نا ها، ذرتی براي هر سه جایگاه ژنی خود ناخالص است، چند نوع در ارتباط با رنگدانه 165-
 اي را نشان دهند؟ نمود مشابه توانند رخ می
1( 2 2( 3 3( 4 4( 6 

((((
انتهاي  .........دهنده قطعاً ز برش یک جایگاه تشخیص آنزیم برشحاصل ا چسبندةدو

دارند.1 دارند.2 ) نوکلئوتیدهاي یکسانی ) پیوند هیدروژنی
 رند.) تعداد نوکلئوتیدهاي متفاوتی دا4 اند. ) فاقد بازهاي مکمل3

فسفودي اسـتر در ایـن کرومـوزوها، جمعاً چند پیوند منظور تولید انسولین توسط باکتريهاي نوترکیب به DNAراي تشکیل 
   ؟شودمیکمکی تخریب و تشکیل

1( 6   2( 8 3( 12 4( 16
همراه بوده است..........درمانی با  اولین ژن

 ها      هاي بعدي یاخته) انتقال ژن بیگانه از یاخته تراژنی به نسل1
یک نوع پادتن به نوعی لنفوسیتسازندة) ورود ژن 2
هاي بنیادي لنفوئیدي از بدن و ترمیم ژن معیوب آن  ) خروج یاخته3
بیماریاختۀ یافته با ژنوم ) ترکیب ژنوم نوعی ویروس تغییر 4

نیاز اسـت ژن پـروتئین هـ ،براي اینکه بتوان نوعی گوسفند تراژنی ساخت که بتواند پروتئین انسانی را در شیر خود تولید کند
 منتقل شود. .........به  .........طریق نوعی 

تخمیاختۀ ـکروموزوم کمکی)2 هاي غدد شیري یاخته ) ویروس با توانایی تکثیر ـ1
تخمیاختۀ  ـ با توانایی تکثیر ) ویروس4 هاي غدد شیري یاخته ـ) کروموزوم کمکی 3

 راي ساخت واکسن از طریق مهندسی ژنتیک کدام مرحله الزامی است؟
ژن1 بیماريرمزکنندة) گرفتن از یک ویروس زاپروتئین سطحی
زا براي انتقال ژن) استفاده از یک ویروس غیربیماري2
 دهنده  کمک آنزیم برشاستر به ) شکستن پیوند فسفودي3

www.konkur.in

forum.konkur.in



10صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

کند. اگر یک دقیقه طول بکشد تا قطار کامالً از روي پل عبور کند و  عبور می 22با سرعت ثابت از روي پلی به طول  11قطاري به طول  166-

)ثانیه طول قطار کامالً روي پل باشد، در این صورت نسبت طول پل به طول قطار  10 )2
1
)2 )

1
 کدام است؟ (

1 (9
7   2 (7

3   3 (9
5   4 (7

5   
x)است، از مبدأ مکان روي خط راست شتاب ثابت حرکت با متحرکی که داراي  حرکتش آغاز شده است، پس از رسیدن به مکان  0( 167-

x m9 شود. اگر در  متر متوقف میx m27  متحرك چند متر بر ثانیه است؟ اولیۀمتر بر ثانیه باشد، سرعت  12داراي سرعت 
1 (3 2 (3   3 (6 4 (6   

توسط حرکت باشد، سرعت م اولیۀسوم حرکت، دو برابر سرعت  ثانیۀ 2در حرکت با شتاب ثابت روي خط راست، اگر سرعت متوسط در  168-
 چهارم چند برابر سرعت اولیه خواهد بود؟ ثانیۀ 2در 
1 (/2 2   2 (/2 3   3 (/2 4   4 (/2 5   

-169 عالمت سرعت و شتاب چگونه است؟ t2تا  t1زمانی  بازةنمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل است. در 
 ) همواره، سرعت و شتاب منفی است.1
  ) همواره سرعت و شتاب مثبت است.2
 شود. سرعت و شتاب مثبت و سپس سرعت و شتاب منفی می) ابتدا 3
 شود و همواره شتاب منفی است. ) ابتدا سرعت مثبت و سپس منفی می4
 
 

t لحظۀکنند، مطابق شکل است. اگر در  حرکت می xکه روي محور  Bو  Aنمودار سرعت ـ زمان دو متحرك   متر  B ،120، متحرك 0 170-
t لحظۀباشد، بعد از چند ثانیه از  Aجلوتر از متحرك   رسند؟ رك به هم می، دو متح0

1 (8 
2 (16 
3 (14 
4 (12 
 
 

-171 اند؟ ترتیب از راست به چپ چند بار تغییر جهت داده ثانیه، به 6تا  0زمانی  بازةدر نمودار زیر، بردار مکان و بردار سرعت در 
 1و  1) 1
 2و  1) 2
 1و  2) 3
   2و  2) 4
 
 

  

v

tt1
t2

mv( )s

t (s)

A

B

10

30
50

8

x (m)

t (s)654
320

10

5

) همواره، سرعت و شتاب منفی است.1
  ) همواره سرعت و شتاب مثبت است.2
 شود. سرعت و شتاب مثبت و سپس سرعت و شتاب منفی می) ابتدا3
شود و همواره شتاب منفی است.) ابتدا سرعت مثبت و سپس منفی می4

tلحظۀ کنند، مطابق شکل است. اگر در  حرکت می xکه روي محور  Bو Aمودار سرعت ـ زمان دو متحرك   ، B، متحرك 0
tلحظۀباشد، بعد از چند ثانیه از Aجلوتر از متحرك  حح رسند؟ رك به هم می، دو متح0

1(8
2 (16
3 (14
4 (12

 اند؟ ترتیب از راست به چپ چند بار تغییر جهت داده ثانیه، به 6تا  0زمانی بازةدر نمودار زیر، بردار مکان و بردار سرعت در 
1و1) 1
2و 1) 2
1و 2) 3
  2و 2) 4

tt1
t2

m)m
s

t (s)

A

B

8

m)
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mبا تنـدي ثابـت    B نقطۀبه  A نقطۀاز  در حداقل زمان در جهت پادساعتگرد A نقطۀمطابق شکل، متحرکی از 
s3   رود. سـرعت   مـی 172-

 است.) m2و شعاع دایره  3جایی چند متر بر ثانیه است؟ ( متوسط آن در این جابه
1 (2 2   

2 (2 2
3   

3 (27 2
4   

4 (3 2
4   

ثانیه از اعمال نیروي افقی  5که در ابتدا ساکن است، پس از  kg20به جرم  mچند نیوتون باشد تا جسم  Fدر شکل زیر نیروي قائم  173-
F  متر را طی کند؟  50مسافتk /

m( , g )
s2

0 4 10  

1 (150 
2 (250 
3 (350 
4 (450  

m اولیۀبا سرعت  kg5 به جرم جسمی
s10  ثانیه نیروي  5در جهت جنوب به شمال در حرکت است. اگر در مدتF N20  به سمت 174-

 جسم قبل از اعمال نیرو است؟ تکانۀجسم بعد از اثر نیرو چند برابر  تکانۀ  به جسم اثر کند، جنوب
1 (1 2 (1   3 (3 4 (3   
m)جنس را که جرم یکی دو برابر دیگر است  و گوي توپر همد m )2 کنـیم. بـا    رهـا مـی   hزمان از باالي برجی به ارتفاع  طور هم به 12 175-

تـر باشـد،    سبک وزنۀمقاومت هوا بر روي نیروي تر دو برابر  سنگین وزنۀفرض اینکه نیروي مقاومت هوا در طی حرکت دو گوي بر روي 
 ها با زمین در کدام گزینه صحیح است؟ تندي برخورد گوي مقایسۀ

1 (V V1 2    2 (V V1 2    
3 (V V1  تواند صحیح باشد. ) هر سه گزینه می4    2

0/آسانسور  دیوارةکیلوگرم و ضریب اصطکاك ایستایی بین جسم و سطح  2در شکل زیر، جرم جسم  است. اگر آسانسور بـا شـتاب    5 176-
m
s2
سـاکن بمانـد؟   آسانسـور  دیـوارة  چند نیوتون باشد تا جسم بـر روي   Fحداکثر مقدار نیروي به سمت باال شروع به حرکت کند،  1

m(g )
s2

10  

1 (20 
2 (22 
3 (100 
4 (110 
 

A

B

m2

F N300

F

m

k /m kg ,20 0 4

m /F F1 0 8

/F F2 0 6

1 (150
2 (250
3 (350
4 (450 

mاولیۀبا سرعت kg5به جرمجسمی
s10 ثانیه نیروي  5در جهت جنوب به شمال در حرکت است. اگر در مدتF N2 به

اثر کند، جنوب بعد از اثر نیرو چند برابر تکانۀ  به جسم قبل از اعمال نیرو است؟تکانۀجسم جسم
1 (12 (1   3 (34 (3  
m)جنس را که جرم یکی دو برابر دیگر است و گوي توپر همد m )2 1mزمان از باالي برجی به ارتفاع  طور هم بهh   کنـ رهـا مـی

تـر سبک وزنۀمقاومت هوا بر روي نیروي تر دو برابر سنگین وزنۀفرض اینکه نیروي مقاومت هوا در طی حرکت دو گوي بر روي 
برخورد گويمقایسۀ ها با زمین در کدام گزینه صحیح است؟تندي

1 (V V1 2V VV V  2 (V V1 2V VV V    
3 (V V1 2V VV V  4تواند صحیح باشد.) هر سه گزینه می

0/آسانسور دیوارةکیلوگرم و ضریب اصطکاك ایستایی بین جسم و سطح 2در شکل زیر، جرم جسم  است. اگر آسانسور بـا/5
m
s2
سـاکنآسانسـور  دیـوارة  چند نیوتون باشد تا جسم بـر روي  Fحداکثر مقدار نیروي به سمت باال شروع به حرکت کند، 1

m(g )m
s2

 

1 (20
2 (22
3(100

F N3m

k /m kg , kkg , 0 4/kg kkg ,

m /F F1FF 8//
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گذاشته شده است. در این صورت کـدام گزینـه درسـت      لیوان قرار دارد، دهانۀطور افقی بر  مطابق شکل، یک سکه روي مقوایی که به 177-
 است؟

 افتد. طور ناگهانی بکشیم، طبق قانون دوم نیوتون، سکه به داخل لیوان می گر مقوا را به) ا1
   افتد. ) اگر مقوا را به آرامی بکشیم، طبق قانون اول نیوتون، سکه به داخل لیوان می2
 افتد. طور ناگهانی بکشیم، طبق قانون اول نیوتون، سکه به داخل لیوان می ) اگر مقوا را به3
  افتد. مقوا را به آرامی بکشیم، طبق قانون دوم نیوتون، سکه به داخل لیوان می) اگر 4
 

بـا فنـري    A نقطۀ در سطح افقی بدون اصطکاك در حرکت است که مطابق شکل در v0 اولیۀمطابق شکل با تندي  mجسمی به جرم  178-
 برخورد به فنر تا جدا شدن از فنر کدام است؟ لحظۀجسم از  (s)کند. نمودار تندي حرکت  برخورد می

 
 
 

1 (

s

tt1 t2
 2 (

s

tt1 t2
 

3 (

s

t
t1 t2 4 (

s

t3t1 t2
t 

mچند  نوسانگر سرعت بیشینۀدهد.  شکل زیر، نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر را نشان می
s 179 است؟-

1 (10 
2 (20 
3 (40 
 معلوم باشد x0) باید 4
 
 

x/صورت  به SIحرکت یک نوسانگر هماهنگ ساده در  معادلۀ cos( t)30 04 سوم  ثانیۀاست. مسافت طی شده توسط نوسانگر در  4 180-
 دوم است؟ ثانیۀچند برابر مسافت طی شده در 

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

2   

هکس

ناویل

t (s)

x (cm)

1
2

5
1
4

x0
5

m

A

1 (

s

tt1 t2
 2 (

s

tt1 t2

3 (

s

t
t1 t2 4 (

s

t3t1 t2
t

mچند نوسانگرسرعتبیشینۀدهد. شکل زیر، نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر را نشان می
s است؟

1 (10
2(20
3 (40
 معلوم باشد x0) باید 4

3

t (s)

m)

1
2

1
4

m
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، شـتاب نوسـانگر   t1 لحظـۀ دهد، مطابق شـکل اسـت. اگـر در     نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر که حرکت هماهنگ ساده انجام می  181-

/
m
s

2
20  دهد؟ چند نوسان کامل انجام می s20باشد، این نوسانگر در مدت  5

1 (50   
2 (5 
3 (25 
4 (/2 5   
 
 

L/هاي  چهار آونگ ساده به طول m1 1 5 ،/L m2 2 7 ،/L m3 4 Lو  5 m4 فقی آویزان هستند. اگـر بسـامد   اي ا از میله 9 182-

radاي آونگ وادارنده  زاویه
s3 ؟ آید شدت به نوسان درمی ها به یک از آونگ باشد، کدام( )2 10) 

 4) آونگ 4 3) آونگ 3 2) آونگ 2 1) آونگ 1
ثانیـه   30در مـدت   Aمـوج   چشمۀدهد که در یک محیط در حال انتشار هستند.  معینی نشان می لحظۀشکل زیر، نقش دو موج را در  183-
 دهد؟ انجام می Bموج  چشمۀچند بار نوسان کامل بیشتر از 

1 (750 
2 (/7 5   
3 (2250 
4 (/22 5   
 
 

3است. بسامد این نـور در شیشـه بـه ضـریب شکسـت       nm600رنگی در خأل  طول موج نور تک
اسـت؟   (THz)چنـد تراهرتـز    2 184-

m(c )s
83 10  

1 (55 10   2 (25 10   3 (
510
5   4 (100

3   
بـین   فاصـلۀ نوسان کند و  تناوب یک ثانیهدهیم. اگر گوي متحرك با  اي را در تشت موج تشکیل می به کمک گوي متحرك، امواج دایره 185-

 تندي انتشار موج در این تشت چقدر است؟باشد،  cm80دو برآمدگی مجاور 
1 (/0 8   2 (/0 4   3 (/1 6   4 (1 

زه تا لر مرکز زمین فاصلۀکند. اگر  دریافت می sدقیقه زودتر از نخستین امواج  4را  pنگار نخستین بار امواج  در یک زلزله، دستگاه لرزه 186-

/برابر  sهاي  کیلومتر باشد، درصورتی که تندي موج 2880نگار  محل لرزه
km
s4 kmچند  pباشد، تندي موج  8

s است؟ 

1 (6 2 (/7 2   3 (8 4 (/8 4   
شود. شـدت صـوت اولیـه     برابر می 3برابر کنیم؛ در این صورت تراز شدت صوت  3از منبع را  فاصلۀبرابر و  9منبع صوتی را  دامنۀاگر  187-

 چند برابر شدت صوت مبدأ است؟

1 (1
3   2 (9 3 (1

9   4 (3 

x (cm)

t (s)

4

2

t1

4

yu (cm)

x (cm)0
A

B

mv s30

30

s3
 4) آونگ 4 3) آونگ 3 2) آونگ 2 1) آونگ 1

را در  میلحظۀشکل زیر، نقش دو موج 30در مـدت   Aمـوج  چشمۀدهد که در یک محیط در حال انتشار هستند.معینی نشان
 دهد؟ انجام می Bموج چشمۀچند بار نوسان کامل بیشتر از 

1 (750
2 (/7 5/ 
3 (2250
4 (/22 5/ 

3است. بسامد این نـور در شیشـه بـه ضـریب شکسـت      nm600رنگی در خأل طول موج نور تک
(THz)چنـد تراهرتـز   2

m(c )m
s

8 

1(55 10   2(25 10  3(
510
5   4(100

3
فاصـلنوسان کند و تناوب یک ثانیهدهیم. اگر گوي متحرك با اي را در تشت موج تشکیل میه کمک گوي متحرك، امواج دایره

تندي انتشار موج در این تشت چقدر است؟باشد، cm80دو برآمدگی مجاور 
1 (/0 8/   2 (/0 4/  3 (/1 6/  4 (1

مرکز زمین فاصلۀکند. اگر دریافت می sدقیقه زودتر از نخستین امواج  4را  pنگار نخستین بار امواج در یک زلزله، دستگاه لرزه

/برابر sهاي  کیلومتر باشد، درصورتی که تندي موج 2880نگار  محل لرزه
km
s4 kmچند pباشد، تندي موج /8

s است؟ 

(cm)

x (cm)
A

B

mv s30

30
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اشند، براي اینکه شنونده بتواند پژواك را از صـوت  مشخص از یک سطح بازتابنده ب فاصلۀاگر شنونده و منبع صوت در یک مکان و در  188-

  v)صوت m)s340اولیه تمیز دهد، کمترین فاصله بین شنونده و سطح بازتابنده چند متر است؟ 

1 (340 2 (170 3 (34 4 (17 
)بین دو آینه  زاویۀ متقاطع،  آینۀبا توجه به مسیر پرتوها در دو  -189 چند درجه است؟ (

1 (20 
2 (30 
3 (25 
4 (35 
 

مرئی گسیل داشته است. اگر طول مـوج ایـن   ناحیۀ قرار دارد. این الکترون با یک گذار، پرتویی در  nدر اتم هیدروژن، الکترون در تراز  190-
R)/کدام است؟  nنانومتر باشد،  450پرتو  nm )10 01  

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
n)بالمر  رشتۀبلندترین طول موج  n)براکت  رشتۀترین طول موج  چند برابر کوتاه 2( -191 کدام است؟ 4(

1 (3
8   2 (9

20   3 (8
3   4 (20

9   

Hz153شود. اگر بسامد فوتـون   جا می ام جابه nالکترونی با دریافت انرژي یک فوتون، از تراز اول اتم هیدروژن به تراز  -n 192باشـد،   10
Rکدام است؟  /

m(c , h eV.s , E eV)s
8 153 10 4 10 13 5  

1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 
u238اورانیوم  هستۀاگر 

-193 شود؟ دختر چند می هستۀهاي  بتاي منفی تابش کند، در این صورت تعداد نوترون ذرةآلفا و دو  ذرةیک  92
1 (140 2 (142 3 (144 4 (146 

-194 به ترتیب کدام هستند؟ tو  Nنمودار زیر مربوط به ید پرتوزا است. 
 32و  1000) 1
 32و  1500) 2
 24و  1000) 3
 24و  1500) 4
 
 
 

0/حدود  u235شـود. در هـر واکـنش شـکافت      میتشکیل  235درصد اورانیوم موجود در سنگ معدن طبیعی اورانیم از ایزوتوپ  7
92 195-

 MeVاورانیم چنـد   g235موجود از  235هاي  شود. انرژي آزاد شده در اثر شکافت تمامی ایزوتوپ انرژي آزاد می MeV200مقدار 
 است؟

1 (2242 10   2 (2284 10   3 (2042 10   4 (2084 10  
 

N)هتفه دادعت(

t )زور(
t168

125

500
N

2000

50

R)/کدام است؟ nنانومتر باشد، 450رتو  nm )/
1

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

n)بالمر رشتۀلندترین طول موج  n)براکت رشتۀترین طول موج چند برابر کوتاه(  کدام است؟ (

1 (3
8 2 (9

20  3 (8
3  4 (20

9  

به تراز هیدروژن اول اتم یک فوتون، از تراز با دریافت انرژي بسامد فوتـون   جا میام جابه nلکترونی Hz153شود. اگر باش 10
Rکدام است؟  /

m(c , h eV.s , E eV)R /
m
s

8 15, hm
/ 

1 (5 2 (4 3 (3 4 (2
u238اورانیوم  هستۀگر 

شودختر چند می هستۀهاي بتاي منفی تابش کند، در این صورت تعداد نوترونذرةآلفا و دو ذرةیک 92
1 (140 2 (142 3 (144 4 (146

مربوط به ید پرتوزا است.  زیر هستند؟tو Nمودار به ترتیب کدام
32و 1000)1
32و 1500)2
24و 1000) 3
24و1500) 4

0حدود  شـود. در هـر واکـنش شـکافتمیتشکیل235درصد اورانیوم موجود در سنگ معدن طبیعی اورانیم از ایزوتوپ /7

N)دادعت

t )زور(
t168

125

500
N

2000

www.konkur.in

forum.konkur.in



15صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-196 است؟ نادرستکدام گزینه 
 هاي گلوکز تشکیل شده است. بلندي است که از مولکول زنجیرة) سلولز 1
 هاي گلوکز تشکیل شده است. ) گندم همانند پنبه از مولکول2
 هایی هستند که در سرتاسر مولکول تکرار شده است. اتن، گندم و روغن زیتون، داراي بخش ) پلی3
 ي مولکولی بوده که داراي جرم مولی کم یا متوسط هستند.ها اي از ترکیب ) متان و آمونیاك نمونه4

-197 :جز بهخون درست است،  کیسۀ سازندةپلیمر  دربارةهاي زیر  تمام گزینه
 آن بیش از پنج اتم وجود دارد. شوندة) در یک واحد تکرار 1
 دروالسی است. آن آروماتیک بوده و داراي نیروي بین مولکولی وان سازندة) مونومر 2
 اتم هیدروژن وجود دارد. 4500این پلیمر، در مجموع  واحد تکرار شونده 1500) در 3
 کند. گیري می اکسید در میدان الکتریکی جهت آن همانند مولکول گوگرد دي سازندة) مونومر 4

-198 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 کند. ناقطبی غلبه میالف) در الکل حاصل از آبکافت استر موجود در آناناس، بخش قطبی بر بخش 

 آنها بستگی دارد. سازندةاسترها به ساختار مونومرهاي  پلی تجزیۀآمیدها، فقط آهنگ  استرها و پلی ب) در میان پلی
 الکتیک اسید است. ج) شیر ترش شده داراي پلی

 .شوند هاي ساده تبدیل می بینی به مولکول پذیر در طبیعت توسط جانداران ذره د) مواد زیست تخریب
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

گـرم گـاز    160یک عاملی، براي مصرف یـک مـول اسـید، مقـدار     سیرشدة در واکنش سوختن کامل یک کربوکسیلیک اسید زنجیري  199-
R)در فرمول این اسید  Rاکسیژن نیاز است.  COOH)  داراي چند اتم کربن است؟(O : g.mol )116  

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
-200 :جز بههستند،  نادرستهاي زیر  تمام گزینه

 شود. آرامی به سلولز تبدیل می ) مولکول نشاسته در محیط گرم و مرطوب به1
 گیرد. ) گوارش نشاسته بر اساس فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی صورت می2
 گویند. ) به واکنش استرها با آب در حضور اسید، برقکافت می3
 شوند. تر پوسیده می محیط گرم و مرطوب سریع هاي نخی در ) پارچه4

  

ر ب ز رچ زیر ي
 کند. ناقطبی غلبه میلف) در الکل حاصل از آبکافت استر موجود در آناناس، بخش قطبی بر بخش 

آنها بستگی دارد.سازندةاسترها به ساختار مونومرهاي پلیتجزیۀآمیدها، فقط آهنگ  استرها و پلی ب) در میان پلی
الکتیک اسید است.ج) شیر ترش شده داراي پلی

.شوند هاي ساده تبدیل میبینی به مولکولپذیر در طبیعت توسط جانداران ذرهد) مواد زیست تخریب
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

گـر 160یک عاملی، براي مصرف یـک مـول اسـید، مقـدار     سیرشدة در واکنش سوختن کامل یک کربوکسیلیک اسید زنجیري 
R)در فرمول این اسید Rکسیژن نیاز است.  COOH) داراي چند اتم کربن است؟(O : g.mol )1 

1 (22 (3 3 (44 (5
:جزبههستند،  نادرستهاي زیر مام گزینه

شود. آرامی به سلولز تبدیل می) مولکول نشاسته در محیط گرم و مرطوب به1
فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی صورت می2  گیرد. ) گوارش نشاسته بر اساس
گویند. ) به واکنش استرها با آب در حضور اسید، برقکافت می3
شوند. تر پوسیده می محیط گرم و مرطوب سریع هاي نخی در ) پارچه4
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-201 است.ساختار زیر مربوط به یک ......... است که از واکنش یک ......... با ساختار ......... و یک ........ با ساختار ......... تهیه شده 

C CC

O

O

N

H
N
H n

 
HOOCاسید ـ ديـ NHHNآمین ـ آمید ـ دي ) پلی1 COOH 

Cآمین ـ آمید ـ ) پلی2

O

O N
H

N
H

C

O

Oاسید ـ ـ ديHOOC COOH 

NH2Hآمین ـ آمید ـ دي ) پلی3 N2اسید ـ ـ ديHOOC COOH 

Cاستر ـ استر ـ دي ) پلی4

O

O N
H

N
H

C

O

Oـ اسید ـHOOC COOH 

-202 اتم کربن است، درست است؟ 12غیرصابونی که زنجیر آلکیل آن داراي  کنندة پاكکدام گزینه در مورد یک 
C) فرمول مولکولی آن 1 H SO Na18 30  است. 3
 نیست.) در آن سه اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل 2
 پیوند اشتراکی وجود دارد. 52) در ساختار آن 3
 است. 2هاي ناپیوندي در آن برابر با  هاي کربن به تعداد جفت الکترون ) نسبت تعداد اتم4

-203 است؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت
 شود. الف) در اثر واکنش گرماگیر مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید با آب، گاز هیدروژن تولید می

 سفید است. سرکۀدر  pHدر محلول جوهرنمک قرمزتر از رنگ کاغذ  pHب) رنگ کاغذ 
 شود. هاي غیرصابونی زدوده می کننده کتري با پاك دیوارةج) رسوب تشکیل شده بر روي 

 هاي خورنده هستند. کننده پاكد) هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید از جمله 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/دار  اگر ثابت یونش یک اسید تک پروتون
44 5 -204 موالر آن در آب کدام است؟ 2مول بر لیتر باشد، درصد یونش محلول  10

1 (%1   2 (/%1 5 3 (%2 4 (%3 
pH  0/چهار لیتر محلول هیدروکلریک اسید شـود؟   موالر با افزودن چند گـرم سـدیم هیدروکسـید بـه تقریـب سـه برابـر مـی         01 205-

(NaOH : g.mol )140  
1 (/0 5   2 (/0 6 3 (/1 5 4 (/1 59 

COاستر ـ استر ـ دي ) پلی4 N
H

N
H

C Oـ اسید ـHOOC COOH

اتم کربن است، درست است؟12غیرصابونی که زنجیر آلکیل آن داراي کنندةپاكکدام گزینه در مورد یک 
C) فرمول مولکولی آن 1 H SO Na18 30 3H SOH SO .است 
نیست.) در آن سه اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل 2
پیوند اشتراکی وجود دارد.52) در ساختار آن 3
 است. 2هاي ناپیوندي در آن برابر با هاي کربن به تعداد جفت الکترون) نسبت تعداد اتم4

 است؟ نادرستهاي زیر چند مورد از عبارت
 شود. لف) در اثر واکنش گرماگیر مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید با آب، گاز هیدروژن تولید می

 سفید است. سرکۀدر  pHدر محلول جوهرنمک قرمزتر از رنگ کاغذ pHب) رنگ کاغذ 
روي زدوده می کننده کتري با پاك دیوارةج) رسوب تشکیل شده بر غیرصابونی  شود. هاي

هاي خورنده هستند. کننده پاكد) هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید از جمله 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

/دار گر ثابت یونش یک اسید تک پروتون
44 5 موالر آن در آب کدام است؟2مول بر لیتر باشد، درصد یونش محلول /10

1 (%1  2 (/%1 5/ 3 (%2 4 (%3
pH 0/چهار لیتر محلول هیدروکلریک اسید موالر با افزودن چند گـرم سـدیم هیدروکسـید بـه تقریـب سـه برابـر مـی/01

(NaOH : g.mol )1 
1 (/0 5/  2 (/0 6/ 3 (/1 5/ 4 (/1 59/
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BA

e

-206 است؟ نادرستکدام گزینه 

3/معده در زمان استراحت برابر  pH) اگر 1 mol.L4باشد، غلظت اسید معده تقریباً برابر  7 12  بود.خواهد  10
 شود. عنوان ضد اسید سبب کاهش اسید معده می ) جوش شیرین ترکیبی یونی است که به2
 تواند با دو مول سدیم هیدروژن کربنات خنثی شود. ) یک مول آسپرین می3
H) واکنش 4 (aq) OH (aq) H O(l)2 ها است. کننده ها و پاك مبناي اصلی کاربرد شوینده 

-207 :جز بههاي زیر درست هستند،  دهد، تمام گزینه با توجه به شکل مقابل که سلول گالوانی را نشان می
 یابد. با گذشت زمان کاهش می Aموجود در ظرف  تیغۀ) جرم 1
 شوند. می Bمتخلخل عبور کرده و وارد ظرف  دیوارةها از  ) کاتیون2
 توانند به ترتیب از جنس فلزات  می Bو  Aهاي  هاي موجود در ظرف ) تیغه3

 مس و آهن باشند.
  گیرد. واکنش کاهش صورت می نیم Bموجود در ظرف  تیغۀ) بر روي 4
 
 

ــالوانی   ــلول گـ ــرفتن دو سـ ــر گـ ــا در نظـ Cu)بـ Ag)  و(Sn Pt)   ــت؟ ــر درســـت اسـ ــورد از مطالـــب زیـ چنـــد مـ 208-

/ / / /Sn /Sn Pt /Pt Cu /Cu Ag /Ag(E V , E V , E V , E V)2 2 2
0 0 0 00 14 1 2 0 34 0 8   

Cu)سلول  emfالف)  Ag) تر از  بزرگ(Sn Pt) .است 
Cu)سلول کاتدي سلول  ب) قدرت اکسندگی کاتیون موجود در نیم Ag)   سـلول   بیشتر از قدرت اکسندگی کاتیون موجـود در نـیم

Sn)کاتدي سلول  Pt) .است 
Cu)هاي بیشتري از مدار بیرونی  ج) در شرایط یکسان و در زمان معین تعداد الکترون Ag)  نسبت به(Sn Pt) گذرد. می 

Cu)ل کاتدي سلول سلو د) درصورتی که نیم Ag) سلول کاتدي سلول  با نیم(Sn Pt)    ،یک سلول گالوانی جدید تشـکیل دهنـد
emf         آن برابر با/ V0  خواهد بود. 4

Cu)هـ) ضمن کار کردن سلول  Ag)  از غلظتCu2 در حالی که به غلظت  ،شود کاسته میSn2  در سلول گالوانی(Sn Pt) 
 شود. افزوده می

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
مـول گـاز هیـدروژن بـه ..........،      3ود شود که به ازاي ور ، انرژي ........ به ......... تبدیل می»هیدروژن ـ اکسیژن «هاي سوختی  در سلول 209-

 توان ......... مول آب تولید کرد. می
 3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 2 2) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 1
 3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ کاتد ـ 4 2) الکتریکی ـ شیمیایی ـ آند ـ 3

  

BA

  گیرد. واکنش کاهش صورت می نیم Bموجود در ظرف تیغۀ) بر روي4

ــالوانی   ــلول گـ ــرفتن دو سـ ــر گـ ــا در نظـ Cu)ـ Ag) و(Sn Pt)ــر درســـت اس ــورد از مطالـــب زیـ چنـــد مـ

/ / / /Sn /Sn Pt /Pt Cu /Cu Ag /Ag(E V , E V , E/Pt /Pt V , E V)2 2
0 0 0 00 14/ / 0 34/ 0 8/  

Cu)سلول emfلف)  Ag) تر از  بزرگ(Sn Pt).است
Cu)سلول کاتدي سلول ب) قدرت اکسندگی کاتیون موجود در نیم Ag)بیشتر از قدرت اکسندگی کاتیون موجـود در نـیم

Sn)کاتدي سلول  Pt).است
Cu)هاي بیشتري از مدار بیرونی ج) در شرایط یکسان و در زمان معین تعداد الکترون Ag) نسبت به(Sn Pt)گذرد. می

Cu)ل کاتدي سلول سلو د) درصورتی که نیم Ag) سلول کاتدي سلول با نیم(Sn Pt)یک سلول گالوانی جدید تشـکیل
emf        آن برابر با/ V0  خواهد بود. /4

Cu)هـ) ضمن کار کردن سلول  Ag) از غلظتCu2در حالی که به غلظت  ،شود کاسته میSn2 در سلول گالوانیPt)

 شود.فزوده می
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1

مـول گـاز هیـدروژن بـه 3ود شود که به ازاي ور، انرژي ........ به ......... تبدیل می»هیدروژن ـ اکسیژن «هاي سوختی  در سلول
توان ......... مول آب تولید کرد.می
3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 2 2) شیمیایی ـ الکتریکی ـ آند ـ 1
3) شیمیایی ـ الکتریکی ـ کاتد ـ 4 2) الکتریکی ـ شیمیایی ـ آند ـ 3
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-210 کدام گزینه در مورد سلول دانز درست است؟
 وانی است.) یک سلول گال1
 یابد. ) در کاتد آن فلز سدیم کاهش می2
 شود. ) در قطب منفی آن گاز کلر تولید می3
 هاي فلز تولید شده برابر است. هاي مبادله شده در این سلول با تعداد مول هاي الکترون ) تعداد مول4

-211 آن درست است؟ دربارةدهد که بر سطح آن خراش ایجاد شده است. کدام مطلب  گالوانیزه را نشان می ورقۀشکل زیر بخشی از یک 
 شود. انجام می Znواکنش کاهش آن در سطح  شود که نیم ) یک واکنش اکسایش ـ کاهش انجام می1
 شود. داده می Zn2هاي  به یون Feل از اکسایش هاي حاص ) الکترون2
Oصورت  واکنش کاهش آن به ) نیم3 H O e OH2 22 4  باشد. می 4
 شود. بندي مواد غذایی استفاده می ) از این نوع آهن در ساخت ظروف بسته4
 

-212 کدام گزینه درست است؟
 ترکیب سیلیسیم کربید است. هاي تر از پیوند موجود میان اتم پیوندهاي موجود در ساختار سیلیس یکسان و ضعیف همۀ) 1
 جامد زمین است. پوستۀترین اکسید  خالص فراوان نمونۀ) کوارتز 2
 دروالسی است. اکسید از نوع وان ) نیروي بین مولکولی در سیلیسیم کربید همانند کربن دي3
آنها با پیوند کوواالنسی به  سازندةهایی با ساختار مشابه هستند که واحدهاي  اکسید ترکیب سیلیس و کربن دي) سیلیسیم، 4

 یکدیگر متصل هستند.
-213 هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت A6و  E9 ،D17 ،C16 ،B15هاي  با توجه به اتم
 کند و همانند مولکول آب سه اتم بر روي یک خط راست قرار دارند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهت AC2الف) مولکول 

 است. صورت  همانند مولکول کربونیل سولفید، بار جزئی اتم مرکزي به CE2ب) در مولکول 
 مشابه مولکول آمونیاك است. BD3پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول  نقشۀج) 

 برابر صفر است.صورت مسطح است و گشتاور دوقطبی آن  به BBr3د) مولکول 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-214 و یخ ........ گرافن .........  الماس ........ گرافیت .........
 مولکولی نبوده ـ همانند ـ یک جامد مولکولی است. ) برخالف ـ داراي پیوند بین1
 ضلعی دارد. بعدي داشته ـ همانند ـ ساختار مشبک شش ) برخالف ـ ساختاري سه2
 رساناي ضعیف جریان الکتریسیته بوده ـ همانند ـ فقط داراي پیوندهاي اشتراکی است.) همانند ـ 3
 مولکولی بوده ـ همانند ـ یک جامد مولکولی است. ) همانند ـ داراي پیوند بین4

-215 است؟ نادرستکدام گزینه 
nبا  الیۀسه الکترون از  Al13) در تشکیل دریاي الکترونی فلز 1  نقش دارد. 3
 دلیل وجود دریاي الکترونی، فلزها در حالت جامد و مذاب رساناي جریان الکتریسیته هستند. ) به2
lتعداد الکترون با   هاي وانادیم، ) در نمک3  در محلول سبز کمتر از محلول بنفش است. 2
 است. (III)بلندتر از محلول وانادیم (IV)محلول وانادیم ) طول موج نور بازتاب شده از4

Fe

Zn2
Zn

O2
بآ ةرطق

م
ترکیب سیلیسیم کربید هاي تر از پیوند موجود میان اتمپیوندهاي موجود در ساختار سیلیس یکسان و ضعیفهمۀ) 1
جامد زمین است.پوستۀترین اکسید  خالص فراوان نمونۀ) کوارتز2
دروالسی است. اکسید از نوع وان) نیروي بین مولکولی در سیلیسیم کربید همانند کربن دي3
آنها با پیوند کوواالنسازندةهایی با ساختار مشابه هستند که واحدهاي  اکسید ترکیب سیلیس و کربن دي) سیلیسیم،4

یکدیگر متصل هستند.
هاي زیر درست است؟چند مورد از عبارتA6وE9 ،D17 ،C16 ،B15هاي ا توجه به اتم
کند و همانند مولکول آب سه اتم بر روي یک خط راست قرار دارند. گیري نمی در میدان الکتریکی جهتAC2لف) مولکول 

است.صورت همانند مولکول کربونیل سولفید، بار جزئی اتم مرکزي بهCE2ب) در مولکول 
مشابه مولکول آمونیاك است.BD3پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول نقشۀج) 

برابر صفر است.صورت مسطح است و گشتاور دوقطبی آن بهBBr3rrد) مولکول 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

و یخ ........ گرافن ......... لماس ........ گرافیت .........
مولکولی نبوده ـ همانند ـ یک جامد مولکولی است.) برخالف ـ داراي پیوند بین1
ضلعی دارد. بعدي داشته ـ همانند ـ ساختار مشبک شش) برخالف ـ ساختاري سه2
رساناي ضعیف جریان الکتریسیته بوده ـ همانند ـ فقط داراي پیوندهاي اشتراکی است.) همانند ـ3
مولکولی بوده ـ همانند ـ یک جامد مولکولی است.) همانند ـ داراي پیوند بین4

 است؟ نادرستکدام گزینه 
nبا الیۀسه الکترون از  Al13) در تشکیل دریاي الکترونی فلز 1  نقش دارد. 3
دلیل وجود دریاي الکترونی، فلزها در حالت جامد و مذاب رساناي جریان الکتریسیته هستند. ) به2
lتعداد الکترون با  هاي وانادیم، ) در نمک3 در محلول سبز کمتر از محلول بنفش است.2
 است. (III)بلندتر از محلول وانادیم(IV)محلول وانادیم ) طول موج نور بازتاب شده از4
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NO(g)در نمودار انرژي ـ پیشرفت واکنش   Cl (g) NOCl(g)22 باشـد   کیلوژول 64ها تا ناپایدارترین نقطه برابر  فراورده فاصلۀاگر  2 216-
32/و به ازاي تولید  NOCl ،/6گرم  75 سازي این واکنش برحسـب کیلـوژول کـدام اسـت؟      کیلوژول گرما آزاد شود، انرژي فعال 25

/(Cl , O , N : g .mol )135 5 16 14  
1 (39 2 (/45 25   3 (51 4 (/57 75   

xهاي  آالینده yC H ،CO ،NO  وSO2 217 هاي زیر در مورد آنها درست است؟ در خروجی اگزوز خودروها وجود دارند. چند مورد از عبارت-
 را حذف کرد. SO2توان گاز  هاي گوگرددار از بنزین می الف) با حذف گوگرد و ترکیب

xصورت  یکسان، بهشدة هاي خروجی به ازاي مسافت طی  جرم آالینده مقایسۀب)  yCO C H NO .است 
xج) یکی از دالیل پیدایش گازهاي  yC H  وCO .در موتور خودرو، کمبود اکسیژن است 

   در هوا شود. O3و  NO2تواند سبب افزایش غلظت  خروجی از اگزوز خودروها می NOد) گاز 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Aثابت تعادل یک واکنش تعادلی گازي گرماگیر  (g) B(g) C(g)B(g)  در دمايC100   برابـر/ mol.L2 11 3 اسـت. مقـدار    10 218-
(ها) در تعادل جدید نسـبت بـه    کدام است و با افزایش فشار، مقدار و غلظت فراورده C250عددي ثابت تعادل این واکنش در دماي 

 کند؟ تعادل اولیه چه تغییري می

1 (/
22 2 /) 2 ـ افزایش ـ افزایش 10

211  ـ کاهش ـ کاهش 10
3 (/

22 2 /) 4 ـ کاهش ـ افزایش 10
211  ـ افزایش ـ کاهش 10

-219 ترتیب چه ترکیباتی هستند؟ به Cو  A ،Bهاي زیر،  با توجه به واکنش
(A).........C H (g) HCl2 4  

(B)..........C H OH2 5  سبحالل چ 

(C).........C H (g)2 4  سوخت
C) کاتالیزگر/ 1 : H O2  ـB: C H O4 8 Aـ  2 : C H Cl2 5 
C) دما و فشار 2 :Bـ  : C H O4 8 Aـ  2 : C H Cl2 4 2 
C) کاتالیزگر/ 3 : H2  ـB: C H O2 4 Aـ  2 : C H Cl2 5 
C) کاتالیزگر/ 4 : H2  ـB: C H O2 4 Aـ  2 : C H Cl2 4 

-220 کدام گزینه درست است؟
 شود. ساخته میاتین ترفتاالت  استري به نام پلی ) بطري آب از پلی1
 شود. کاهنده در شرایط مناسب، ترفتالیک اسید تولید می مادة) از واکنش پارازایلن با یک 2
 یابد. واحد کاهش می 3) در واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید توسط یون پرمنگنات، عدد اکسایش اتم منگنز 3
 شود. می ) اتیلن گلیکول، از واکنش گاز اتین با یک اکسنده تهیه4

یر ر زي ی ش و ی ل (g)ب (g) (g)(g)ي رر ب /بر

(ها) در تعادل جدید نسـکدام است و با افزایش فشار، مقدار و غلظت فراوردهC250عددي ثابت تعادل این واکنش در دماي 
کند؟عادل اولیه چه تغییري می

1 (/
22 2 /) 2 ـ افزایش ـ افزایش/10

211 ـ کاهش ـ کاهش/10
3 (/

22 2 /) 4 ـ کاهش ـ افزایش/10
211 ـ افزایش ـ کاهش/10

ترتیب چه ترکیباتی هستند؟بهCو A،Bهاي زیر، ا توجه به واکنش
(A).........C H (g) HCl2 4HH

(B)..........C H OH2 5HH چچسبحالل چ

(C).........C H (g)2 4HH سوخت
C) کاتالیزگر/1 : H O2 ـB: C H O4 8 2H OHـA : C H Cl2 5HH
C) دما و فشار2 :Bـ : C H O4 8 2H OH ـA : C H Cl2 4 2H ClH
C) کاتالیزگر/3 : H2 ـB: C H O2 4 2H OH ـA : C H Cl2 5HH
C) کاتالیزگر/4 : H2 ـB: C H O2 4 2H OH ـA : C H Cl2 4HH

کدام گزینه درست است؟
 شود. ساخته میاتین ترفتاالت استري به نام پلی) بطري آب از پلی1
 شود. کاهنده در شرایط مناسب، ترفتالیک اسید تولید میمادة) از واکنش پارازایلن با یک 2
یابدواحد کاهش می3) در واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید توسط یون پرمنگنات، عدد اکسایش اتم منگنز 3
 شود. می) اتیلن گلیکول، از واکنش گاز اتین با یک اکسنده تهیه4
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-221 دهد، درصد یونش اسید تقریباً کدام است؟ را نشان می HAبا توجه به شکل زیر که غلظت اجزاي حاصل از یونش اسید 
1 (/%4 5   
2 (/%1 2 
3 (/%2 4 
4 (/%3 2 
 
 

 

Mg)در سلول الکتروشیمیایی  Al)  94/اگر گرم به جرم کاتد اضافه شود، نسبت جرم مصرفی در آند بـه تعـداد مـول الکتـرون      5 222-
/جا شده، کدام است؟  جابه /(Al , Mg g.mol , E (Al / Al) V , E (Mg / Mg) V)1 3 227 24 1 66 2 37  

1 (6 2 (12 3 (14 4 (16 
-223 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت

 شود. در آند تولید می CO2در کاتد و  Alالف) در فرایند هال، 
 شود. عنوان الکترولیت استفاده می به FeSO4از   ب) در آبکاري یک قاشق آهنی با فلز نقره،

 فرایند برقکافت آب محیط اطراف آند بازي است.ج) در 
 د) در فرایند برقکافت آب، حجم گاز هیدروژن تولید شده در کاتد، دو برابر حجم گاز اکسیژن تولید شده در آند است.

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
MgO)هستند؟  نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت : g.mol )140  224-
569/گرم منیزیم اکسید با جذب  6الف) در صورتی که           شبکۀهاي گازي سازنده تبدیل شود، آنتالپی فروپاشی  کیلوژول گرما به یون 7

 کیلوژول خواهد بود. 3798بلور آن برابر 
 .ب) آنتالپی فروپاشی پتاسیم کلرید بیشتر از آنتالپی فروپاشی لیتیم کلرید است

 از بقیه بیشتر است. Na، چگالی بار اي جدول دوره سوم و چهارم دورةهاي پایدار گروه اول و دوم  ج) در میان کاتیون
 است. Y2تر از چگالی بار  بزرگ Xالکترون باشند، چگالی بار  هم Y2و  Xد) اگر دو یون 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4   
Aواکنش تعادلی گازي  B C  هاي تعادلی  لیتري برقرار است و غلظت 2در یک ظرفA  وB  وC  0/برابر موالر است. اگر حجم سـامانه را   5 225-

)/ خواهد بود؟مول بر لیتر ترتیب چند  به Cو  Aهاي  جا شده و در تعادل جدید غلظت تعادل به کدام جهت جابه  نصف کنیم، )17 4 1 
0/) رفت ـ 1 1/و  775 0/) رفت ـ 2    225 1/و  8 2 
0/) برگشت ـ 3 1/و  775 1/) برگشت ـ 4 225 0/و  225 775 
 

 

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

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

 

شنوی زا شیپ
ظلغ

یبسن ت
شنوی زا سپ

HA HA H A

/0 8

/002 )اه نوی تظلغ عومجم(

ر ب ز رچ زیر ي
 شود. در آند تولید میCO2در کاتد و Alف) در فرایند هال، 

 شود. عنوان الکترولیت استفاده میبهFeSO4از   ب) در آبکاري یک قاشق آهنی با فلز نقره،
فرایند برقکافت آب محیط اطراف آند بازي است.ج) در 

) در فرایند برقکافت آب، حجم گاز هیدروژن تولید شده در کاتد، دو برابر حجم گاز اکسیژن تولید شده در آند است.
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

MgO)هستند؟ نادرستهاي زیر چه تعداد از عبارت : g.mol )1 
569/گرم منیزیم اکسید با جذب 6ف) در صورتی که  هاي گازي سازنده تبدیل شود، آنتالپی فروپاشیکیلوژول گرما به یون/7

 کیلوژول خواهد بود.3798لور آن برابر 
 .ب) آنتالپی فروپاشی پتاسیم کلرید بیشتر از آنتالپی فروپاشی لیتیم کلرید است

از بقیه بیشتر است.Na، چگالی بار  اي جدول دوره سوم و چهارم دورةهاي پایدار گروه اول و دوم ج) در میان کاتیون
است.Y2تر از چگالی بار بزرگ Xالکترون باشند، چگالی بار همY2و X) اگر دو یون 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Aاکنش تعادلی گازي  B C  هاي تعادلی   لیتري برقرار است و غلظت 2در یک ظرفA وB وC  0/برابر موالر است. اگر حجم سـ/5

)خواهد بود؟مول بر لیترترتیب چند بهCو Aهاي جا شده و در تعادل جدید غلظت تعادل به کدام جهت جابهصف کنیم،  / )//
0/) رفت ـ1 1/و /775 0/) رفت ـ 2  /225 1/و /8 2/
0/) برگشت ـ3 1/و /775 1/) برگشت ـ 4 /225 0/و /225 775/

آموز گرامی!دانشد
QRافزار نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت ج Code Readerاز)

پاسـخنامه را ددفترچـۀمرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  
نمایید.ن
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 سیما کنفی، حسن وسگري مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 بهروز حیدربکی، آریا ذوقی  کاظم غالمی زبان عربی 2
 بقا، مرتضی محسنی کبیر محمد رضایی محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 رضا علیزاده متین، امیرحسن عرب نصرآبادي ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 محمدمصطفی ابراهیمی، محمد پورسعید محمد امین نباخته ریاضی 5
 فر، مهرداد محبی مازیار اعتمادزاده، امیرحسین بهروزي علی کرامت شناسی زیست 6
 رامین بدیعی، محمد مقدم جواد قزوینیان فیزیک 7
 کیش، مهدي فائق مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 8

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 ، امیررضا وظیفهمحمدحسین قاسمی، آژنگ نظري پویاسید محمد حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، معصومه فرهادي، 
 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 طاهره میرصفی سمیه قدرتی، علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی،رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
  

 

 
 
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 . پاسخنامه تجربی 11دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

 ادبیات فارسیزبان و 
.1 صحیح است.   1گزینه 

ـاي محـل آبگیـر اسـت و          » غدر« خانوادة هم غـدار اسـت و غـدیر بـه معن
 آید. آن به حساب نمی خانوادة هم

صحیح است.   3گزینه  2.
 ها:   بررسی سایر گزینه

 زنی، مشورت، نظرخواهی   ) استشاره: راي1
ـاس، کفـش و       ) جیر: چرم دباغی شده با سطح 2 نـرم و پـرزدار کـه در تهیـه لب

 رود. کار می کیف و مانند اینها به
 ها، اطراف   ) اکناف: کناره4

صحیح است.   2گزینه  3.
ـا و بـی  «به معنـی  » طاق«واژة  2گزینۀ در  ـا  یکت ـایر    » همت آمـده اسـت و در س

منحنی و یا بخش قوسـی هـر   سازة سقف خمیده و محدب، «ها به معناي  گزینه
»  ابرو، کمان محراب و...چیز مانند 

 )نامه واژه، 8و  13هاي  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است.   1گزینه  4.

 شکل درست کلماتی که نادرست آمده است:
 سور   صور

 ذوالجالل  زوالجالل
 جسیم  جصیم
 نشئه  نشعه

   بالمعارضبالمعارظ
.5 صحیح است. 4گزینه 
 غلغلهقلقله

.6 صحیح است. 4گزینه 
.7 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 تشخیص الف) صبا (اي صبا) 

 همیشه و هموارهب) شب و روز مجاز از 
ـال و لحظـه اغـراق        ـات س ـا اسـتفاده از کلم ج) شاعر در وصال و فراقِ معشوق ب

 ایجاد کرده است.
 ر باعث هدایت و رهبري است (تناقض)د) کُف
ـــ)  ــۀ ه ــده اســت   نال ــی آم ــه دو معن ــۀ ) 1عشــاقّ: ایهــام دارد و ب ــقاننال  عاش

 هاي موسیقی ) یکی از گوشه2
.8 صحیح است. 2گزینه 
 شود. دیده نمی حسن تعلیل ۀیآرادر بیت 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) لنگر حلم، کشتی توفیق، بحر کرم (تشبیه)1
 ) مصراع دوم تلمیح به داستان حضرت ابراهیم (ع) دارد.3
 ) جناس دارند.باد و باغ) (4

.9 صحیح است. 2گزینه 
ـار) آب روان (اسـتعاره از اشـک)         جویبار دیده (تشـبیه) سـرو (اسـتعاره از قـد ی

 ویبار و آب (تناسب)ج
.10 صحیح است. 1گزینه 
ـام اسـت و در دو معنـی نزدیـک و دور (خورشـید و      آرایـۀ  مهـر داراي  کلمۀ  ایه

) ذره 2رسـد   ) ذره تا خورشید نبیند به آسـمان نمـی  1کار رفته است.  محبت) به
 رود. تا محبت نبیند به آسمان نمی

صحیح است.  2گزینه  11.
هسـته  اسـت و   جملۀ » : من مست هستممستم«در بیت دوم در مصراع  اول،  

 از (نهاد + مسند + فعل ربطی) تشکیل شده است.        

صحیح است. 2گزینه  12.
ـار نرفتـه اسـت. (کـه) در ایـن بیـت  ضـمیر         ساز به در بیت دوم پیوند وابسته  ک

 پرسشی است.      
ـاهر در کـالم  دیـده       نکات مهم درسی: گاهی اوقات حرف ربط وابسته ساز بـه ظ

 کار رفته است. اما در معنی و مفهوم  جمله به شود؛ نمی
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ) (که) از سرم رود (تا) بر زمینم هست.  1
 ) نپندارم (که) چنین شیرین دهان است.  3
 ) (اگر) بالین نباشد.4
.13 صحیح است.   3گزینه  

ناسک یب  ام
 لدب
صحیح است. 1گزینه  14.

وابسته نـدارد؛ زیـرا یـک موصـوف اسـت و      وابستۀ  بسیار نقش،سادة سقف بلند 
 چندین صفت دارد.

 هاي دیگر: بررسی گزینه
 الیه) الیه مضاف (مضاف سالکان) سنگ راه 2
 هاي وابسته اهمیت به سزایی دارد.   فک اضافه در کشف وابسته» را«

 کعبه و بتخانه سنگ راه سالکان نیست.  
 الیه) اکراه (صفت مضاف هیچ ) جاي3
الیه) الیه مضاف (مضاف فناکوي ) سر 4

صحیح است. 4گزینه  15.
لفظی محذوف است.قرینۀ به  4گزینۀ بنشانند در انتهاي بیت 

صحیح است.   2گزینه  16.
 الیه) مرهم بنه و از طعن به من (متمم) زخم زبان نزن... بر دلم (مضاف
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 الیه   الیه/ وفایت: مضاف ) هوایت: مضاف1
دیدم (مفعول)/ غرامتش بکشـم: غرامـت    قیامتش بدیدمی: او را در قیمت می) 3

 او را بکشم (مفعول)
الیه)/ قامت بلندت: قامـت بلنـد    ) گرت: روي دلستانت: روي دلستان تو (مضاف4

 الیه) تو (مضاف
.17 صحیح است. 3گزینه 

ـا   هاشاره شده است و با بقیـه گزینـ  » دل مرکز انوار الهی است«در این گزینه به  ه
 منافات دارد.

.18 صحیح است. 1گزینه 
، هر دو به ترك خویشتن و سرسپردگی در مقابل عشـق  1گزینۀ مفهوم سؤال و 

 اشاره دارد.
.19 صحیح است. 2گزینه 

دیگـر در کنتـرل و   کـه  ، هر دو به سخن گفته شده 2گزینۀ مفهوم کلی سؤال و 
 اختیار گوینده نیست، اشاره کرده است.

.20 صحیح است. 3گزینه 
 دار است) ادعا و راز (انسان عارف بی
ـان در شـناخت خداونـد و شـناخت اسـرار الهـی        در سایر گزینه ها به ناتوانی انس

 اشاره شده است.
.21 صحیح است. 4گزینه  

ـات   4گزینـۀ  در صورت سؤال و  ـاره شـده اسـت (آدم       بـه حی بخشـی عشـق اش
 عشق مثل انسان مرده است) بی

منحنی و یا بخش قوسـی هـر   سازة ««سقف خمیده و محدب،«ها به معناي ه
»  ابرو، کمان محراب و...مانند 

 )نامه واژه،8و ي13هاي  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است.   1نه 

ل درست کلماتی که نادرست آمده است:
 سور   
 ذوالجالل  الل
 جسیم  یم

 نشئه  
 بالمعارضارظ
صحیح است. 4نه 

 غلغله
صحیح است. 4نه 
صحیح است. 2نه 

 ها:ی گزینه
 تشخیص  صبا (اي صبا) 

همیشه و هموارهشب و روز مجاز از 
ـال و لحظـه اغـراق        ـات س ـا اسـتفاده از کلم شاعر در وصال و فراقِ معشوق ب

 کرده است.
ففر باعث هدایت و رهبري است (تناقض)ف

ــۀ ــده اســت   نال ــی آم ــه دو معن ــۀ ) 1عشــاقّ: ایهــام دارد و ب ــقاننال  عاش
 هاي موسیقی کی از گوشه

صحیح است. 2نه 
 شود. دیده نمی حسن تعلیل ۀیآرات

صحیح است. 1گزینه  14.
وابسته نـدارد؛ زیـرا یـک موصـو  وابستۀ  بسیار نقش،سادة سقف بلند 

چندین صفت دارد.
هاي دیگر: بررسی گزینه

 الیه) الیه مضاف (مضاف سالکان) سنگ راه2
هاي وابسته اهمیت به سزایی دارد.فک اضافه در کشف وابسته»««را«

کعبه و بتخانه سنگ راه سالکان نیست.  
 الیه)   اکراه (صفت مضاف هیچ ) جاي3
الیه) الیه مضاف (مضاف فناکوي ) سر 4

صحیح است. 4گزینه  15.
لفظی محذوف است.قرینۀبه  4گزینۀ بنشانند در انتهاي بیت

صحیح است.  2گزینه  16.
  الیه) مرهم بنه و از طعن به من (متمم) زخم زبان نزنبر دلم (مضاف
هاي دیگر: بررسی گزینه

الیه     الیه/ وفایت: مضاف ) هوایت: مضاف1
دیدم (مفعول)/ غرامتش بکشقیامتش بدیدمی: او را در قیمت می33)3

او را بکشم (مفعول)
ق) گرت: روي دلستانت: روي دلستان تو (مضاف4 الیه)/ قامت بلندت:

 الیه) تو (مضاف
صحیح است. 3گزینه  17.

اشاره شده است و با بقیـه»دل مرکز انوار الهی است«در این گزینه به 
 منافات دارد.
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.22 صحیح است. 4گزینه 
 رق عادت اشاره شده است.خزمینۀ ه در این گزینه ب

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) به تقدیرگرایی و باور به قضا و قدر اشاره شده است.1
 ) به آیین کفن و دفن در ایران باستان اشاره دارد.2
ـاور قـومی و ملـی      ،کنـد  رسد و نجات پیدا مـی  گناه آسیبی نمی ) به بی3 یـک ب

 است.
صحیح است 1گزینه  23.

ـار باشـد     4و  3، 2هاي  در گزینه به بلند همتی اشاره شده است. همت اگـر در ک
ـاعر از بلنـد همتـی    1گزینۀ شود؛ اما در  همه کارها درست می ـاي خـود در    ش ه
 زحمت افتاده است.  

 )28صفحۀ ، 3(فارسی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه  24.
نـدگی بـدون عشـق    این است کـه ز  2گزینۀ ابیات به استثناي بیت همۀ مفهوم 

 زندگی بخشی عشق است.   2گزینۀ جز نیستی و مردگی نیست. مفهوم بیت 
 )56صفحۀ ، 7(فارسی دوازدهم، درس 

صحیح است.   1گزینۀ  25.
توصیه به شاد زیستن اسـت، اگرچـه    1گزینۀ ابیات به استثناي بیت همۀ مفهوم 

 آمده است.در تقابل با این مفهوم  1گزینۀ که دلی خونین داشته باشی. بیت 
 )153 صفحۀ، 17(فارسی دوازدهم، درس 

 زبان عربی
.26 صحیح است. 3گزینه 

 ترجمه کلمات مهم:
 که شما برتر هستید. ال تهنوا: سست نشوید، و أنتم األعلون: درحالی

 ها: بررسی سایر گزینه
و أنـتم  «کـه؛   تر است) چون (درحالی دقیق» ناراحت نشوید(«) ناراحت نباشید 1

 حالیه است.)جملۀ » األعلون
) نباید سستی کنید (سست نشـوید؛ در ترجمـه فعـل نهـی مخاطـب از لفـظ       2
 که) کنیم.)، ناراحت شوید (ناراحت نشوید)، زیرا (درحالی استفاده نمی» نباید«
) سست و ناراحت نباشید (سست نشوید و ناراحـت نباشـید)، شـمایید برتـران     4

 (شما برتر هستید).
 )22، صفحۀ 2  درس(عربی دوازدهم، 

.27 صحیح است. 1گزینه 
ـان را شکسـته شـده، أ    شاهد: دیدند، أصنامهم مکسرة: بـت  ضـروا: حاضـر   حهایش

 کردند، کان وقع: رخ داده بود.
 ها: بررسی سایر گزینه

ـال  » مکسـرة «هایشان را شکسـته شـده؛    شان را (بت هاي شکسته شده ) بت2 ح
آنچه در معبـد رخ داده بـود؛    است.) که چه اتفاقی در معبد رخ داده است (درباره

 کان + ماضی: ماضی بعید)(ضمناً » از آنچه، درباره آنچه«یعنی » عما«
فعل جمـع و متعـدي   » أحضروا«) یافتند (دیدند)، حضور یافت (حاضر کردند؛ 3

 است)، به آنها خبر داد (از او پرسیدند)
نبایـد جمـع   (در جاي نادرستی از ترجمه آمده است.)، سـؤاالتی ( » در معبد) «4

 باشد.)
 )3، صفحۀ 1  درس(عربی دوازدهم، 

.28 صحیح است. 3گزینه 
»: أمتــع«نــدارد/ »: لــیس لــه«دوســتی دارم/ »: لــی صــدیق«کلمــات کلیــدي: 

بیـدار  »: یسـهر «آثار جدید اندیشمندان/ »: آثار المفکّرین الجدیدة«تر/  بخش لذت
 این کار»: هذا العمل«هر شب/ »: کلّ لیل«ماند/  می

 ها: ت سایر گزینهاشتباها

موصوف و صـفت هسـتند و بایـد    » عمل أمتع(«تر از... کاري ندارد  بخش ) لذت1
ـاي   » کلّ لیـل («ترجمه شود)/ تمام شب » تري بخش کار لذت«به شکل  بـه معن

 است).» هر شب«
ـار «صـفت  » الجدیـدة («) جز (اضافی است)/ اندیشمندان جدید 2 اسـت نـه   » آث

» تـري  لـذت بخـش  «اسـم تفضـیل اسـت و    » أمتـع («بخشی  لذت»)/ المفکّرین
 صحیح است).

 )1گزینۀ )/ تمام شب (مانند 2گزینۀ ) اندیشمندان جدید (مانند 4
 )31صفحۀ ، 3   (عربی دوازدهم، درس

.29 صحیح است. 1گزینه 
آمـوز   دانـش »: الطالب المشاغب الّـذي... «بدون شک/ »: ال شک«کلمات کلیدي: 
فقـط  »: ال یحب إالّ اللـذة و الراحـۀ  «کند/  تنبلی می»: یتکاسل«اخاللگري که.../ 

»: التّقـدم العلمـی  «مانـد/   عقـب مـی  »: یتـأخّر «لذت و راحتـی را دوسـت دارد/   
 پیشرفت علمی

 ها: اشتباهات سایر گزینه
» کـه «صـورت   دار بیایـد بـه  » ال«پـس از اسـم   » الّذي«) کسی است که (اگر 2

صـفت  » التقـدم «براي » العلمی(« در علم»)/ کسی است که«شود نه  ترجمه می
 ترجمه شود.)» علمی«صورت  است و باید به

اسـت.)/ پیشـرفت علمـی    » به معناي دوسـت نـدارد  » ال یحب(«خواهد  ) نمی3
 »)ماند بازمی«یعنی » یتأخّر(«کند  نمی

» التقـدم العلمـی  «)/ پیشرفت علمی خـود (در  2گزینۀ ) کسی است که (مانند 4
 اضافی است)» خود«کلمۀ و ضمیري وجود ندارد 

.30 صحیح است. 3گزینه 
 کلمات مهم:ترجمۀ 

ـان      لم یکن... یعرف: نمی ـان القـدیم: انس دانست (ماضی استمراري منفـی)، اإلنس
 ...: مانند (مفعول مطلق نوعی)معرفۀقدیمی، 

 ها: بررسی سایر گزینه
 اضافی است.» شک بی«اضافی است، » این) «1
دانـد   یمی؛ اإلنسان القدیم ترکیب وصفی است.) مـی ) انسان در قدیم (انسان قد2

ـادل  » لم یکن یعـرف «دانست؛  کند)، ندانسته بود (نمی (زندگی می ـان   «مع ـا ک م
 و ماضی استمراري منفی است.)» یعرف

 )، زمان خود (زمان)2گزینۀ ) انسانی که در قدیم بود (مانند 4
 )48و  47هاي  ، صفحه4  درس(عربی دوازدهم، 

.31 ح است.صحی 4گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

کنیم، بایـد فعـل جملـه را     ترجمه می» فقط«صورت  را به» إلّا«) نیست (وقتی 1
 صورت مثبت معنا کنیم.) به
 است نه مفرد)» إله«جمع مکسر » آلهۀ(«) خدایتان 2
 حال است نه صفت)» صحیحۀ(«) کارهاي صحیحی 3

.32 صحیح است. 4گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

ناامیدي نبایـد بـر تـو چیـره     «به معناي » الیتغلّب علیک الیأس(«) ناامید نشو 1
 است.)» شود

» کـه  طـوري  به«صورت قید  مفعول مطلق است و باید به» إیماناً(«) ایمانی که... 2
 فعل مستقبل وجود ندارد.)نشانۀ ترجمه شود)ـ  نخواهد شد (

 جمع است نه مفرد)» أوالدها(«) فرزندش 3
.33 صحیح است. 4 گزینه

 گیرد. مفهوم عبارت سمت راست: هر کس که تالش کند نتیجه می
مفهــوم عبــارت ســمت چــپ: اگــر انســان فرومایــه را گرامــی بــداري غــرور و   

 شود. اش بیشتر می نافرمانی
 ها هم مفهوم هستند! سایر گزینه

 )50صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 2نه 
زز نـدگی بـدون عشـق    این است کـه ز 2گزینۀ ابیات به استثناي بیتهمۀم 

زندگی بخشی عشق است.  2گزینۀ یستی و مردگی نیست. مفهوم بیت 
 )56 صفحۀ ، 7(فارسی دوازدهم، درس 

صحیح است.   1نۀ 
توصیه به شاد زیستن اسـت، اگرچـه   1گزینۀ ابیات به استثناي بیتهمۀم 

آمده است.در تقابل با این مفهوم 1گزینۀ لی خونین داشته باشی. بیت 
 )153 صفحۀ، 17(فارسی دوازدهم، درس 

ی
صحیح است. 3نه 

مه کلمات مهم:
که شما برتر هستید.نوا: سست نشوید، و أنتم األعلون: درحالی

 ها: ی سایر گزینه
و أنـتم  «کـه؛    تر است) چون (درحالیدقیق»««ناراحت نشوید(«راحت نباشید 

 حالیه است.)جملۀ»ون
اید سستی کنید (سست نشـوید؛ در ترجمـه فعـل نهـی مخاطـب از لفـظ       

 که) کنیم.)، ناراحت شوید (ناراحت نشوید)، زیرا (درحالی استفاده نمی»د
سست و ناراحت نباشید (سست نشوید و ناراحـت نباشـید)، شـمایید برتـران     

 برتر هستید).
، صفحۀ 2  درس(عربی دوازدهم،   22( 

صحیح است. 1نه 
ـان را شکسـته شـده، أ   د: دیدند، أصنامهم مکسرة: بـت  ضـروا: حاضـر   ح هایش    

بود. داده رخ وقع: کان د،

ی ر پی
 ها: اشتباهات سایر گزینه

صـو دار بیایـد بـه  »««ال«پـس از اسـم   »الّذي«) کسی است که (اگر 2  
التقـ«براي »««العلمی (« در علم»)/کسی است که«شود نه  ترجمه می

ترجمه شود.)»علمی«صورت  است و باید به
اسـت.)/ پیشـر  »به معناي دوسـت نـدارد  »«ال یحب(«خواهد  ) نمی3

»)ماند بازمی«یعنی»«یتأخّر(«کند  نمی
التقـد«)/ پیشرفت علمی خـود (در  2 گزینۀ ) کسی است که (مانند 4

 اضافی است)»خود«کلمۀ وضمیري وجود ندارد 
صحیح است. 3گزینه  30.
 کلمات مهم:ترجمۀ

ـان القـلم یکن... یعرف: نمی دانست (ماضی استمراري منفـی)، اإلنس
...: مانند (مفعول مطلق نوعی)معرفۀقدیمی، 

 ها: بررسی سایر گزینه
 اضافی است.»شک««بی«اضافی است، »این) «1
یمی؛ اإلنسان القدیم ترکیب وصفی است) انسان در قدیم (انسان قد2

ـادل»لم یکن یعـرف «دانست؛  کند)، ندانسته بود (نمی (زندگی می مع
و ماضی استمراري منفی است.)»یعرف

)، زمان خود (زمان)2گزینۀ ) انسانی که در قدیم بود (مانند 4
هاي ، صفحه4  درس(عربی دوازدهم،   

ح است.صحی 4گزینه  31.
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 کنیم، بایـد فعـترجمه می» ««فقط«صورت  را به»إلّا«) نیست (وقتی 1
صورت مثبت معنا کنیم.)به
 است نه مفرد)»إله«جمع مکسر »«آلهۀ(«) خدایتان 2
ا3 کا )ۀ(33) ف ا ال
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.34 صحیح است. 3گزینه 
ي نفـی جـنس   »ال«........ نیسـت (وجـود نـدارد)، از    هـیچ . » براي بیان اسلوب«

 کنیم. استفاده می
 )8، صفحۀ 1  درس(عربی دوازدهم، 

.35 صحیح است. 1گزینه 
ـا اهللا   «دانـد:   کلمات کلیدي: فقط خداوند غیب را مـی  هـیچ  »/ ال یعلـم الغیـب إلّ

ـا هـو  «مگر اینکه او برویاندش: »/ ال حبۀ«اي نیست:  دانه  هـیچ برگـی  »/ إلّا ینبته
 »ال ورقۀ تسقط ... إلّا بإذنه«افتد:  جز به اذن او ... نمی

 ها: اشتباهات سایر گزینه
» الي نفـی جـنس  «(با توجه بـه حضـور   » ال تسقط«(اضافی است)/ » أحد) «2

ـار رود و بـه شـکل منفـی ترجمـه       صورت مثبت بـه  در این جمله، فعل باید به ک
 صحیح است.)» تسقط«شود، بنابراین  می
» ورقـۀ «آیـد و   و تنوین می» ال«(اسم پس از الي نفی جنس بدون » الورقۀ) «3

 صحیح است.)
» حبـۀ «آیـد و   و تنوین می» ال«(اسم پس از الي نفی جنس بدون » الحبۀ) «4

 )2گزینۀ (مانند » ال تسقط«صحیح است)/ 
 )36و  8هاي  صفحه، 3و  1  هاي (عربی دوازدهم، درس

.36 صحیح است. 3گزینه 
 ها: گزینهترجمه و بررسی 

ـاهده مـی   ـا (  شـود: شـرط   الف) اوضاع و احوالی که پیرامونمان مش صـحیح  واژة ه
 است).» الظروف: شرایط«

منـدان   شود: عالقـه  ب) به افرادي که به یک کار یا چیزي تمایل دارند، اطالق می
 (تأیید)

شـود: پـرچم،    اش پرچم است و گاهی بر بزرگ قوم اطـالق مـی   ج) معناي اصلی
 (تأیید) تر قوم بزرگ

 (تأیید) ) خواندن بدون دقت و بدون نگاه به جزئیات: ورق زدند
 )46و  32، 28هاي  ، صفحه4و  3، 2هاي  درس(عربی دوازدهم، 

.37 صحیح است. 3گزینه 
 باشد چون فعل نفی است نه نهی.)» ال یمکنُ«(باید به صورت » ال یمکنْ«
 باشد.) »تجربۀُ«(فاعل است و باید به صورت » ۀَبتَجرِ«

 )31و  30هاي  ، صفحه3  درس(عربی دوازدهم، 
.38 صحیح است. 4گزینه 

ل     » أتَذَکّرُ« ـاب تفعـ ـارع در ب » أتَـذَکَّرُ «نادرست است و با توجه به وزن فعـل مض
 صحیح است.

 )17صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 
 ترجمه متن:

ـال  » فرزدق« هجـري   38لقب یکی از شاعران بزرگ در عصر اموي بود که در س
ـان   114قمري به دنیا آمد، در بصره زندگی کرد و در سال  هجري قمري در هم

ـادي داشـت.       جا مرد. (او) بسیار به خود می بالید و نسبت بـه قـومش تعصـب زی
ـاد      گفته شده است که او با حب اهل بیت پرورش یافت، ولی بـه غیـر آنچـه اعتق

ت آوردن پـول حـریص   دسـ  کرد به این دلیل که نسبت بـه بـه   داشت، تظاهر می
ـادقانه  کرد. گفته می بود و او خلفاي اموي را مدح می تـرین شـعر او از    شود که ص

ـام      ـارم مقابـل هش ـام چه نظر عاطفه همانی است که در موسم حج در دفاع از ام
 بن عبدالملک سرود؛ اما در غیر آن، شاعر به غلو و اغراق تمایل داشت.

ـان عـرب از     فرزدق نبـود، یـک  (همچنین) گفته شده است که اگر شعر  سـوم زب
محبـت  سال شـعر سـرود و متأسـفانه     70رفت. این شاعر ما، نزدیک به  بین می

 منحصر در زبانش بود. بیت داشتن نسبت به اهل
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

.39 صحیح است. 1گزینه 
 فرزدق ......... حب اهل بیت را به دلیل ......... پول.

 ها: ه گزینهترجم
 دست آوردن) کردـ  رسیدن (به ) پنهان می1

ـ شوق   ) ستایش می2 ـ تـرس از      ) آشکار می3کرد  ـ    ) آشـکار مـی  4کرد  کـرد 
 دوست داشتن

 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 
.40 صحیح است. 4گزینه 

ـاي    گزینـۀ  متن درباره ......... فرزدق حرف نزده است.  ـالی  نادرسـت را بـراي ج خ
 مشخص کن.
 ها: ترجمه گزینه

 ) مکان مرگ4) نام اصلی 3) انواع شعرها 2) مکان تولّد 1
ـا       رد. ب در متن آمده بوده که فرزدق در همان جایی که (بصـره) زنـدگی کـرد، مـ

 پاسخ صحیح است. 4گزینۀ عبارت سؤال، » عین الخطأ«توجه به 
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

.41 صحیح است. 1گزینه 
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

ـات مـتن حـدوداً      ) از کودکی1  77اش شروع به سرودن شعر کرد (طبـق اطالع
ـال شـعر گفتـه     70سال عمر کرده است. همچنین در متن آمده که نزدیـک   س

 است. پس این گزینه صحیح است).
ـات     ) یک2  سوم اشعار عرب را سرود. (در متن آمده که شـعر فـرزدق آنقـدر کلم

شـد، نـه اینکـه خـود فـرزدق       سوم زبان عرب را شامل مـی  متنوع داشت که یک
 سوم شعر عرب را سروده باشد.) یک

ترین شاعر در عصر امـوي بـوده اسـت. (در مـتن آمـده کـه او یکـی از         ) بزرگ3
 شاعران بزرگ عصر اموي بوده است.)

ـا  ) خلفاي بنی4 ء توسـط  امیه را بسیار دوست داشت. (در متن آمده که مدح خلف
ـاً دوسـت نداشـته         ـا را واقع فرزدق به دلیل دست یافتن به پـول بـوده، پـس آنه

 است.)
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

.42 صحیح است. 3گزینه 
 ها: ترجمه گزینه

 کرد. ) فرزدق بسیار به اصل و نسب خود افتخار می1
 نکرد.) فرزدق به شعر اکتفا کرد و با شمشیرش اهل بیت را یاري 2
 یابیم. هاي فرزدق اثري از غلو و اغراق را می ) در تمام مدح3
 کرد. امیه را مدح نمی ) فرزدق فقط خلفاي بنی4

ـادقانه و        ـارم بسـیار ص ـام چه توضیح: در متن آمده که شعر فـرزدق در مـورد ام
هایش غلو بوده اسـت. پـس    سرشار از عاطفه بوده است؛ اما در بقیه موارد در مدح

 نادرست است.» عجمی«کلمه 
 )45و  44هاي  ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم، 

.43 صحیح است. 4گزینه 
ـاب    » منْحصـراً «) اسم المفعول (اسم الفاعل، 4 ـال «اسـم فاعـل از ب اسـت.  » انفع

هــاي ایــن بــاب همگــی الزم هســتند، از آن اســم مفعــول ســاخته  چــون فعــل
مفعـول نـدارد.    جزء افعال ناقصـه اسـت کـه فاعـل و    » کان(«شود)، مفعول  نمی

 است.)» کان«در حقیقت خبر » منحصراً«
 )45و  44هاي  ، صفحه2  (عربی دوازدهم، درس

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

ـادة حـرف زائـد،     ) دون حرف زائد1 لَ «بزی سـلَ «بـر وزن  » أر ـاب  » أفْعـ از ب
 است.» إفعال«
 معرّف بأل ) معرفۀ بالعلمیۀ2
اسم الفاعل مـن المجـرد الثالثـی (اصـل      ) اسم الفاعل من المزید الثالثی 3

حال (اگر قـرار بـود، صـفت     است.) صفۀ» فاعل«بر وزن » هادي«این کلمه 
 گرفت). می» ال«باشد، 

 )40و  20، 2هاي  ، صفحه3و  2، 1هاي   س(عربی دوازدهم، در

 ح است.)
تنوین می»««ال«(اسم پس از الي نفی جنس بدون »لحبۀ  » حبـۀ «آیـد و   و

 )2گزینۀ (مانند»ال تسقط«یح است)/ 
33 ) 36  و   8هاي  صفحه33، 3و  1  هاي (عربی دوازدهم، درس

صحیح است. 3نه 
 ها: گزینهمه و بررسی 

ـاهده مـی   ـا (شـود: شـرط   اوضاع و احوالی که پیرامونمان مش ه صـحیح  واژة   
است).»روف: شرایط

منـدان  شود: عالقـه  ه افرادي که به یک کار یا چیزي تمایل دارند، اطالق می
د)

  شـود: پـرچم،    اش پرچم است و گاهی بر بزرگ قوم اطـالق مـی  عناي اصلی
 (تأیید) تر قوم گ

 (تأیید) واندن بدون دقت و بدون نگاه به جزئیات: ورق زدن
 )46و 28،32هاي  ، صفحه4و 2،3هاي  درس(عربی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
باشد چون فعل نفی است نه نهی.)»ال یمکنُ«(باید به صورت »مکنْ

 باشد.) »تجربۀُ«(فاعل است و باید به صورت »ۀَبرِ
33 )31و 30هاي  ، صفحه3  درس(عربی دوازدهم، 

صحیح است. 4نه 
ل     »کّرُ ـاب تفعـ ـارع در ب » أتَـذَکَّرُ «نادرست است و با توجه به وزن فعـل مض

ح است.
 )17 صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 

 مه متن:
ـال  »دق هجـري   38لقب یکی از شاعران بزرگ در عصر اموي بود که در س

ال د د ک زندگ ه د د آ ا دن ه ان114ي ه د ي ق ي هج

 ها: ترجمه و بررسی گزینه
ـات مـتن) از کودکی1 اش شروع به سرودن شعر کرد (طبـق اطالع

ـال70سال عمر کرده است. همچنین در متن آمده که نزدیـک   س
است. پس این گزینه صحیح است).

سوم اشعار عرب را سرود. (در متن آمده که شـعر فـرزدق آنقـ) یک2
 شـد، نـه اینکـه خسوم زبان عرب را شامل مـی متنوع داشت که یک

سوم شعر عرب را سروده باشد.)یک
ترین شاعر در عصر امـوي بـوده اسـت. (در مـتن آمـده کـه) بزرگ3

شاعران بزرگ عصر اموي بوده است.)
  امیه را بسیار دوست داشت. (در متن آمده که مدح خلف) خلفاي بنی4

ـاً دوسـ ـا را واقع فرزدق به دلیل دست یافتن به پـول بـوده، پـس آنه
است.)

هاي ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم،   
صحیح است. 3گزینه  42.

 ها: ترجمه گزینه
کرد. ) فرزدق بسیار به اصل و نسب خود افتخار می1
نکرد.) فرزدق به شعر اکتفا کرد و با شمشیرش اهل بیت را یاري 2
یابیم.  هاي فرزدق اثري از غلو و اغراق را می ) در تمام مدح3
کرد. امیه را مدح نمی ) فرزدق فقط خلفاي بنی4

ـارم بسـیار ـام چه توضیح: در متن آمده که شعر فـرزدق در مـورد ام
هایش غلو بوده اسرشار از عاطفه بوده است؛ اما در بقیه موارد در مدح

نادرست است.»عجمی«کلمه 
هاي ، صفحه2  درس(عربی دوازدهم،   

صحیح است. 4گزینه  43.
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.45 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی گزینه

رود و ربطـی بـه امیـد     کار می براي بیان تشبیه و امثالش به» کأنّ: گویا، مثل) «1
 ندارد.

ـال «و نیز » شک و تردید«اي است که براي بیان  کلمه» ربما) «2 ـار   بـه » احتم ک
 »گاهی هست. ربما تکون: شاید باشد،«رود:  می
ـاش     «رود.  کار مـی  اغلب براي بیان آرزو به» لیت: کاش) «3 لیـت أبـی یرجـع: ک

 »پدرم بازگردد
شـود: لعـلّ    اغلب به منظـور امیـد اسـتفاده مـی    » لعل: امید است، باشد که) «4

 الناس یشکرون: امید است که مردم سپاسگزاري نمایند.
 )6و  5هاي  صفحه، 1   (عربی دوازدهم، درس

.46 صحیح است. 3 گزینه
ـادانی و عـدم فعالیـت      می«معناي عبارت  دانیم که هیچ پیشرفتی در تنبلـی و ن

 است.» نفی جنس«از نوع » ال«با توجه به معناي عبارت » نیست.
 ها: ترجمه و بررسی سایر گزینه

ـا آن را در روز قیامـت     چرا براي خودت از خوبی چیزي پیش نمی) «1 فرسـتی ت
 »نزد خدا بیابی؟

هایتان تالش نکنید در امتحانات خـود موفـق    آموزان، اگر در درس دانش اي) «2
 »نخواهید شد.

 »دهند. ترسند خدا آن را بداند، انجام نمی مؤمنان کاري را که می) «4
 کار رفته است. ي نفی به»ال«ها، در هر سه گزینه  با توجه به معناي عبارت

 )8صفحۀ ، 1   (عربی دوازدهم، درس
.47 است.صحیح  1گزینه 

 ها: بررسی گزینه
ـال  «جمله حالیـه اسـت کـه حالـت     » و هم متکبرون«) جمله 1 را » هـؤالء الرج

 آید. کند. جمله حالیه اسمیه به شکل (... و + ضمیر+ خبر) می بیان می
ـال باشـد. اول     است. بـه دو دلیـل نمـی   » زمالء«صفت » الناشطون) «2 توانـد ح

ـا عالمـت   اینکه معرفه است. دوم اینکه اگر حال بود  ـا  «آمـد.   مـی » یـن «ب زمالؤن
 »هاي فعال ما الناشطون: همکالسی

اسـت.  » الفـرائس «را دارد و صـفت  » الناشـطون «هم تقریبا شرایط » الحیۀ) «3
 »الفرائس الحیۀ: شکارهاي زنده«آمد، حال بود.  می» ال«اگر بدون 

ـال بـو    مـی » ال«گـر بـدون   اسـت. ا » األنبیاء«صفت » المبشّرین) «4 د. آمـد، ح
 »  دهنده األنبیاء المبشّرین: پیامبران بشارت«

 )21و  20هاي  ، صفحه2   (عربی دوازدهم، درس 
.48 صحیح است. 2گزینه 

 صورت سؤال به مفعول مطلق تأکیدي اشاره دارد.
 ها: بررسی گزینه

و مفعول مطلق نـوعی اسـت؛ چـون بعـد از آن     » اُذکروا«مصدر فعل » ذکراً) «1
 آمده است.» کثیراً«صفت 

و مفعول مطلق تأکیدي است. دقـت کنیـد   » یعتصم«مصدر فعل » اعتصاماً) «2
ـان  «نیست. به ترجمه عبارت دقـت کنیـد:   » اعتصاماً«صفت » جمیعاً«که  مؤمن

 »شوند. زند و پراکنده نمی شک چنگ می همگی به ریسمان خداوند بی
ـاراً: شـ  «) در این گزینه مصدري از جنس فعل جمله نداریم. 3 » ب و روزلیالً و نه

 به زمان اشاره دارد.
در این گزینه هم مصدري از جنس فعل جملـه نـداریم. دقـت     3گزینۀ ) مانند 4

 حال است.» مخلصاً«کنید که 
 )48و  47هاي  ، صفحه4   (عربی دوازدهم، درس

.49 صحیح است. 3گزینه 
 منه است. مستثنی» حیلۀ«مستثنی و » تحمل«در این گزینه 

 ی منه محذوف است و اسلوب حصر داریم.ها مستثن گزینهبقیۀ در 
 )34صفحۀ ، 3   (عربی دوازدهم، درس

.50 صحیح است. 2گزینه 
جملـۀ  » فرحنـی کثیـراً  «اسـت و  » ابتسم«مصدر فعل » ابتساماً«در این عبارت 

مفعول مطلـق نـوعی اسـت و چگـونگی وقـوع      » ابتساماً«وصفیه است، بنابراین، 
 کند. فعل را بیان می

 ها: گزینهبررسی سایر 
ـان   جملۀ » هما مبتسمتان«) در این عبارت 1 حالیه است و چگونگی فاعـل (هات

 است، نه اسم!» جمله«دهد؛ اما یک  الطالبتان) را نشان می
ـار   قبـل از خـودش بـه    جملۀبراي رفع ابهام از » لکنّ«کلمۀ ) در این عبارت، 3 ک

 »!اسم«است، نه » حرف«رفته است؛ اما این کلمه 
ـا «قبـل از  جملۀ کار نرفته است و  منه به ) در عبارت مستثنی4 منفـی اسـت،   » إلّ

 کار رفته است، نه استثنا! براي ایجاد حصر به» إلّا«بنابراین، 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است. 2گزینه 

اش در بقا نیازمند نیست؛ اما موجودات جهان در بقاي خـود بـه    ساعت به سازنده
ـاعت و اجـزاي آن نیسـت، بلکـه      ساز هستی ند، ساعتخداوند نیازمند بخش به س

 )4و  3، 1هاي  اجزاي آن است. (رد گزینهجاکنندة  جابهدهنده و  نظم
.52 صحیح است. 3گزینه 

ی السـماوات و االَرضِ....  ﴿دقت شود که عبارت  ن فـم سأَلُهـاز دائمـی،     ﴾ی بـه نی
ومٍ   ﴿اره دارد و عبارت موجودات خدا اشهمۀ پیوسته، همواره و در هر آن  کُـلَّ یـ

 کند. الهی در تدبیر جهان اشاره میارادة به امر و  ﴾هو فی شَأنٍ
 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه

 اي نشده است. ) به نور بودن خدا در این آیه اشاره1
 اي نشده است. خدا در این آیه اشارهمشاهدة ) 2
 شاره نگردیده است.مذکور اآیۀ ) عجز و بندگی به درگاه خدا در 4

 )10، صفحۀ 1درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.53 صحیح است. 4گزینه 

ممکـن بـود    ﴾خَلَقـوا کَخَلقـه  ﴿، داشت میدرصورتی که غیر خدا کسی مخلوق 
مقتـدر  یگانـۀ  افراد در اعتقاد به توحید به شک بیفتند. عقیده به اینکـه خداونـد   

قُـلِ  ﴿بسترساز اعتقاد به توحید در خالقیت اسـت:   ﴾و هو الواحد القَهار﴿است: 
قُ کُلِّ شَیءاهللاُ خال﴾ 

 )19، صفحۀ 2درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.54 صحیح است. 2گزینه 
بخشـی خداونـد    بخشی خداوند همان توحید در خالقیت اسـت و هـدایت   هستی

ـامبر (    نـد بـه توحیـد در    وبـه اذن خدا  )توحید در ربوبیـت و شفابخشـی پی
 یت اشاره دارد.ربوب

 )24و  22، 20هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.55 صحیح است. 3گزینه 

ــی    ــد همــان اصــل توحیــد اســت کــه در عبــارت قرآن  علیــت خالقیــت خداون
ـاب و    ﴾و هو الواحد القهار﴿ مذکور است، باید دقت کنیم، در سؤال خواسـته بازت

معلـول  یعنی توحید در والیـت   ؛خداوندمحدودة اجازة اشیا در  در تصرفنتیجۀ 
کدام مرتبه توحید است کـه پاسـخ توحیـد در مالکیـت اسـت، زیـرا توحیـد در        

 گیرد. والیت از مالکیت الهی سرچشمه می
 )22و  19هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.56 صحیح است. 1گزینه 
ـامبر نمـی   آنان خدا را هواي نفس خود می ـا   دانند، در نتیجه پی ـا  توانـد ض من آنه

 باشد و از آنها دفاع کند.
 )33صفحۀ  (دین و زندگی دوازدهم، 

ـادانی و عـدم فعالیـت     ««می«ي عبارت  دانیم که هیچ پیشرفتی در تنبلـی و ن
 است.»نفی جنس«از نوع »ال« با توجه به معناي عبارت »ت.

 ها: مه و بررسی سایر گزینه
ـا آن را در روز قیامـت    چرا براي خودت از خوبی چیزي پیش نمی فرسـتی ت

 »خدا بیابی؟
هایتان تالش نکنید در امتحانات خـود موفـق   آموزان، اگر در درسدانش ي

 »هید شد.
 »دهند. ترسند خدا آن را بداند، انجام نمیمؤمنان کاري را که می

کار رفته است. ي نفی به»ال«ها، در هر سه گزینه جه به معناي عبارت
 )8 صفحۀ ، 1   (عربی دوازدهم، درس

است.صحیح  1نه 
 ها:ی گزینه

ـال  «جمله حالیـه اسـت کـه حالـت     »و هم متکبرون«جمله را » هـؤالء الرج  
آید. کند. جمله حالیه اسمیه به شکل (... و + ضمیر+ خبر) میمی

ـال باشـد. اول    است. بـه دو دلیـل نمـی   »زمالء«صفت »لناشطون    توانـد ح
ـا عالمـت    معرفه است. دوم اینکه اگر حال بود  ـا  «آمـد.   مـی »یـن «ب زمالؤن  

»هاي فعال ما طون: همکالسی
الفـرائس «را دارد و صـفت  »الناشـطون «هم تقریبا شرایط »لحیۀ   اسـت.  »  
 »««الفرائس الحیۀ: شکارهاي زنده«آمد، حال بود.  می» ««ال«دون 

«گـر بـدون     اسـت. ا»األنبیاء«صفت »لمبشّرین ـال بـو    مـی »««ال  د. آمـد، ح
 »  دهندهبیاء المبشّرین: پیامبران بشارت

 )21و 20هاي  ، صفحه2   (عربی دوازدهم، درس
صحیح است. 2نه 

ت سؤال به مفعول مطلق تأکیدي اشاره دارد.
ها:گزینه

صحیح است. 2گزینه  51.
  اش در بقا نیازمند نیست؛ اما موجودات جهان در بقايساعت به سازنده
ـاعت و اجـزاي آن نیسساز هستی ند، ساعتخداوند نیازمند بخش به س

4و  1،3هاي  اجزاي آن است. (رد گزینهجاکنندة جابهدهنده و  نظم
صحیح است. 3گزینه  52.

ماوات و االَرضِ....  ﴿دقت شود که عبارت ی السـ ن فـم سأَلُهبـه نی     ﴾﴿﴿ی
ششاره دارد و عبارتموجودات خدا اشهمۀپیوسته، همواره و در هر آن 

کند. الهی در تدبیر جهان اشاره میارادة به امر و  ﴾هو فی شَأنٍ
 ها: دلیل نادرستی سایر گزینه

 اي نشده است. ) به نور بودن خدا در این آیه اشاره1
 اي نشده است. خدا در این آیه اشارهمشاهدة) 2
شاره نگردیده است.مذکور اآیۀ ) عجز و بندگی به درگاه خدا در 4

،1درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،
صحیح است. 4گزینه  53.

م   ﴾﴿﴿خَلَقـوا کَخَلقـه  ﴿،داشت میدرصورتی که غیر خدا کسی مخلوق 
  یگافراد در اعتقاد به توحید به شک بیفتند. عقیده به اینکـه خداونـد   

  بسترساز اعتقاد به توحید در خالقیت اس ﴾﴿﴿و هو الواحد القَهار﴿است:
قُ کُلِّ شَیءاهللاُ خال﴾ 

،2درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،
صحیح است. 2گزینه  54.
    بخش   بخشی خداوند همان توحید در خالقیت اسـت و هـدایت  هستی

) ا شفاخش ت ا)ت خ ناذ
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.57 صحیح است. 1گزینه 
و ان اصابته فتنـۀ انقلـب علـی وجهـه خسـر الـدنیا و       ﴿با توجه به عبارت قرآنی 

ـام      ﴾االخرة ذلـک هـو الخسـران المبـین     ـال در هنگ رویگردانـی از خداونـد متع
 ر دنیا و آخرت است.ها علت و دلیل زیانکاري د برخورد با سختی

 )34، صفحۀ 3درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.58 صحیح است. 4گزنیه 

ـاي شـیطان، نیازمنـد روي آوردن بـه پیشـگاه خداونـد و        مقاومت در برابر دام ه
به خـدا در   )(هاي اوست. روي آوردن حضرت یوسف  فرمانخالصانۀ پذیرش 

 ترسیم یافته است. ﴾الَی...قالَ ربِ السّجنُ اَحب ﴿عبارت قرآنی 
 )50، صفحۀ 4درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.59 صحیح است. 4گزینه 
ـا حـق حکومـت کـردن را        موحد، حکومت کسانی جامعۀ  را که خداونـد بـه آنه

ـلمانان دشـمنی مـی      نداده است، نمی ـا خداونـد و مس ورزنـد،   پذیرد، با آنان که ب
د و به ایـن سـخن خداونـد گـوش فـرا      کن کند، با ظالمان مبارزه می دوستی نمی

ـاء    ﴿دهد که فرموده است:  می یا اَیها الَّذینَ آمنوا ال تَتَّخذوا عـدوي و عـدوکُم اَولی
کافر بودن دشـمنان خـدا    ﴾الحقِ تُلقونَ الیهِم بِالمودةِ و قَد کَفَروا بما جاءکُم منَ 

پـذیر نبـودن دشـمنان     حـق  به حق، دلیل دوستی نکردن با دشمنان خداسـت. 
 پذیري از عوامل تقویت اخالص است. حقروحیۀ خدا، در تقابل با تقویت 

 )48و  35هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.60 صحیح است. 1گزینه 
اند و به جاي پیـروي از عقـل، از هـوا و     که راه دریافت حق را بر خود بسته کسانی

ـان و دوسـتان را مـی   کنند، وقتـی خیرخـواه   هوس پیروي می شـنوند،   ی اطرافی
راه رسیدن به حقیقـت را بـر   » خواهد دلم نمی«زنند و با گفتن  دست به انکار می

هاي زودگذر پاسخ مثبـت   داي هوسنکنند). اینان به  بندند (مسدود می خود می
هـوا  «... فرمایـد:   ) در مورد هـواي نفـس مـی   (اند. امیرالمؤمنین  (لبیک) داده
 »شیطان است.راهبر لشکر 

 )48، صفحۀ 4درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.61 صحیح است. 1گزینه 

ـان دارد.    اعتقاد به خداي حکیم این اطمینان را می ـافظ و نگهب دهد که جهان ح
ـان مـی      این نگرش به انسان اطمینان می توانـد از قـدرت    دهـد کـه در ایـن جه

 اختیار بهره ببرد.
 )58صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 

.62 صحیح است. 4گزینه 
دهـد کـه    اینکه هر یک از اجـرام آسـمانی در مـداري در گردشـند، نتیجـه مـی      

ـاي خـود   نخورشید و ماه و شب و روز نسبت به هم پیشی نگیر د و هر یک در ج
ناپـذیر و اسـتوار،    قدر و قضاي الهی و این قانونمندي تخلـف دربارة باشند. خداوند 

ـا الَّیـلُ       لَا ال﴿فرماید:  زند و می مثالی می ـا اَن تُـدرِك القَمـرَ و لَ شَّمس ینبغـی لَه
ـاه برسـد و نـه     نه سابِقُ النَّهارِ و کُلٌّ فی فَلَک یسبحونَ: خورشید را سزد که به م

 ﴾شب بر روز پیشی جوید و هر یک در مداري در گردشند.
 )60، صفحۀ 5درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.63 صحیح است. 3گزینه 
ـار   رابطۀ الهی، از نوع طولی است. در ارادة ر انسان با اختیارابطۀ   را طـولی، کـل ک

توان نسبت داد؛ به این معنا کـه اگـر هـر یـک از عوامـل       به هر یک از عوامل می
شد، اما هر علتی به ترتیب، علت بـودن خـود را از    نبود، عمل نوشتن ممکن نمی

 گیرد. عامل باالتر می
، نقش مسـتقیم داشـتن   1گزینۀ هاي در  دقت شود که در یک ردیف بودن علت

ـاي   به ویژگـی  4گزینۀ ها در  و مشارکت و همکاري علت 2گزینۀ هاي در  علت ه
 علل عرضی مربوط است.

 )65، صفحۀ 5درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.64 صحیح است.   2گزینه 
ـان و دادن صـدقه،     صلۀ در تعالیم دینی آمده است که  رحم و محبـت بـه خویش

حـالل، آب دادن  لقمـۀ  دهد و احسان به والـدین، امانتـداري،    عمر را افزایش می
دیگـران  غصـۀ  به درخت تشنه یا سیراب کردن حیوانات و نیـز برطـرف کـردن    

 بخشد. زندگی را بهبود می
 )78، صفحۀ 6درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.65 صحیح است. 4گزینه 
ـا     اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسـند باشـند و ب

دهد و آنها ایـن فرصـت    حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می
 دهند. ها قرار می ور شدن در تاریکی غوطهوسیلۀ را 

 )78 ، صفحۀ6درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.66 صحیح است.   1گزینه 
ثُ ال یعلَمـونَ    و الَّ﴿آیۀ شریفۀ طبق  ـن حیـم مهنَسـتَدرِجنا سذینَ کَذَّبوا بِآیات﴾ 

هاي الهی، به تدریج گرفتار شـدن بـه عـذاب الهـی اسـت.       سرانجام تکذیب نشانه
ـامی  «فرمایـد:   سنت استدراج مـی دربارة ) (امام صادق  کـه شـرّ    خداونـد هنگ

ـاه نعمتـی    اي که غرق گناه شده است) را بخواهد، بعد از ان اش (بنده بنده ـام گن ج
 »بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. به او می

 )79، صفحۀ 6درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.67 صحیح است. 3گزینه 

ـاهللا و اعتصـموا   ﴿فرماید:  نساء میسورة  175آیۀ قرآن کریم در  فاما الذین امنوا ب
ـا  ﴾صـراطاً مسـتقیماً  به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضلٍ و یهـدیهم الیـه    : و ام

ـان را در       کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسـک جسـتند بـه زودي (خـدا) آن
ـان را بـه سـوي خـود، بـه         جوار رحمت و فضلی از جانـب خـویش درآورد و ایش

 کند.   راهی راست هدایت می
 )80، صفحۀ 7درس (دین و زندگی دوازدهم،  

.68 صحیح است. 2گزینه 
فرمایـد:   نفس از گناه مـی تزکیۀ تخلیه و پیرایش و دربارة  )(امیرمؤمنان علی 

ـارت    داند. توبه مینتیجۀ ها را  و تطهیر قلب ﴾التّوبۀُ تطهر القلوب﴿ اشاره بـه طه
واقعـی  توبـۀ  تکـرار  نتیجـۀ   ﴾انَّ اهللاَ یحب التّؤابینَ و یحب المتَطَهِّرینَ﴿ آیۀدر 

 پس از گناه مجدد است.
 )88و  87هاي  ، صفحه7درس وازدهم، (دین و زندگی د

.69 صحیح است. 2گزینه 
خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (رحمانیت) و اگر ببیند کـه شـخص   

بقیـۀ  گناهان را جبران کنـد،  همۀ کار تالش خود را کرده (شرط) و نتوانسته   توبه
 (مشروط)کند (غفاریت).  موارد را خود جبران نموده (جباریت) و او را عفو می

 )101 ، صفحۀ7درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.70 صحیح است. 4گزینه 

گر حقیقی مردم اسـت کـه بـه منظـور پیشـگیري از       از آنجا که خداوند نصیحت
ـار شـدن آن         ـا مـردم، قبـل از گرفت خطرات، تابلوهاي خطر را باال بـرده اسـت ت

(حکـم) و  الزنـی   ال تَقْربوا﴿آیۀ شریفۀ خطرات را بشناسند و از آن دوري کنند و 
 باشد.   می ﴾انّه کان فاحشۀً و ساء سبیال (حکمت)

 )102، صفحۀ 8درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.71 صحیح است. 3گزینه 

ـا    پاداش اخروي، نعمت هایی است که خداوند بخشی از آن را در قرآن کریم بـه م
ـا قابـل توصـیف        معرفی کرده و مراتبی از آن هم که اخـروي اسـت، در ایـن دنی

هاسـت بـراي    روشنی چشممایۀ هایی که  داند چه پاداش هیچ کس نمی«ست: نی
ـاداش  » نـد. ده پاداش کارهایی است که انجام میآنها نهفته شده؛ این  ـا،   ایـن پ ه

ـا حـق حکومـت کـردن را       موحد، حکومت کسانی ۀ را که خداونـد بـه آنه
ـلمانان دشـمنی مـی     است، نمی ـا خداونـد و مس           ورزنـد،    پذیرد، با آنان که ب

نند و به ایـن سـخن خداونـد گـوش فـرا      کنکند، با ظالمان مبارزه میتی نمی
ـاء    ﴿هد که فرموده است: ﴿﴿یا اَیها الَّذینَ آمنوا ال تَتَّخذوا عـدوي و عـدوکُم اَولی

کافر بودن دشـمنان خـدا   ﴾ الحقِ نَ الیهِم بِالمودةِ و قَد کَفَروا بما جاءکُم منَ 
پـذیر نبـودن دشـمنان    حـق  ق، دلیل دوستی نکردن با دشمنان خداسـت. 

پذیري از عوامل تقویت اخالص است.حقروحیۀ در تقابل با تقویت 
 )48و 35هاي  ، صفحه3درس (دین و زندگی دوازدهم، 

صحیح است. 1نه 
اند و به جاي پیـروي از عقـل، از هـوا و    که راه دریافت حق را بر خود بستهی

ـان و دوسـتان را مـی    کنند، وقتـی خیرخـواه  س پیروي می    شـنوند،   ه  ه  ی اطرافی
راه رسیدن به حقیقـت را بـر   »خواهد دلم نمی«زنند و با گفتن ت به انکار می

داي هوسنکنند). اینان به  بندند (مسدود میمی  هاي زودگذر پاسخ مثبـت    
هـوا  «... فرمایـد:   ) در مورد هـواي نفـس مـی   (اند. امیرالمؤمنین ک) داده    
 »شیطان است.ر لشکر 

، صفحۀ 4درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،48( 
صحیح است. 1نه 

ـان دارد.   د به خداي حکیم این اطمینان را می ـافظ و نگهب دهد که جهان ح
می اطمینان مـی    گرش به انسان ـان جه     توانـد از قـدرت    دهـد کـه در ایـن

ر بهره ببرد.
 )58صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 

صحیح است. 4نه 
در مـداري در گردشـند، نتیجـه مـی       آسـمانی       دهـد کـه     هر یک از اجـرام

ـاي خـود   ررنشید و ماه و شب و روز نسبت به هم پیشی نگیر نند و هر یک در ج

للَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنا سنَسـتَدرِجهم مـن حیـثُ ال﴿﴿و الَّ﴿آیۀ شریفۀ طبق 
هاي الهی، به تدریج گرفتار شـدن بـه عـذاب السرانجام تکذیب نشانه

مـی دربارة)(امام صادق  «فرمایـد:   سنت استدراج ـا  ««خداونـد هنگ
ـام گناي که غرق گناه شده است) را بخواهد، بعد از ان اش (بنده بنده ننج

»  بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. به او می
،6درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،

صحیح است. 3گزینه  67.
ـاهللا﴿فرماید: نساء میسورة175آیۀ قرآن کریم در  ﴿﴿فاما الذین امنوا ب

  صـراطاً مسـتقبه فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضلٍ و یهـدیهم الیـه   
که به خدا گرویدند و به او تمسـک جسـتند بـه زودي (خـداکسانی

ـان را بـه سـوي جوار رحمت و فضلی از جانـب خـویش درآورد و ایش
 کند.   راهی راست هدایت می

،7درس (دین و زندگی دوازدهم،   
صحیح است. 2گزینه  68.

نفس از گناه متزکیۀتخلیه و پیرایش و دربارة)(امیرمؤمنان علی 
ها را و تطهیر قلب ﴾﴿﴿التّوبۀُ تطهر القلوب﴿ بداند. توبه مینتیجۀ   اشاره

ت  تکـرار نتیجـۀ ﴾﴿﴿انَّ اهللاَ یحب التّؤابینَ و یحب المتَطَهِّرینَ﴿آیۀدر 
از گناه مجدد است. پس

هاي ، صفحه7درس وازدهم، (دین و زندگی د  
صحیح است. 2گزینه  69.

خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (رحمانیت) و اگر ببیند ک
گناهان را جبرانهمۀ کار تالش خود را کرده (شرط) و نتوانسته توبه
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 َفَمـن ا﴿هاي تقوا و خشنودي خدا بنا شـود،   مولود زندگی دینی است که بر پایه
   ﴾اَسس بنیانَه علی تَقوي من اللّه و رِضوانٍ

در حـدیث قدسـی   » نه چشمی دیده، نه گوشـی شـنیده  «دقت شود که عبارت 
 آمده است، نه در آیه.

 )99، صفحۀ 8درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.72 صحیح است. 3گزینه 

ـانی   ،کنندگان دیـن را معرفـی کنـد    خواهد تکذیب قرآن کریم آنجا که می از کس
ـاکین تشـویق    کند که یتیمان را از خود می یاد می رانند و دیگران را به اطعام مس
ـاي   نمایند (رد گزینه نمی ـاره بـه فرهنـگ برابـري و       4و  2ه ) و ایـن موضـوع اش

 دارد. )یکی از معیارهاي تمدن اسالمی(مساوات و برقراري عدالت 
 )114، صفحۀ 9درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.73 صحیح است. 2گزینه 
ـاي   رسیدند و سـؤال  زنان به حضور ایشان می )در همان زمانِ رسول خدا ( ه

 )1گزینۀ کردند (نه کالس علمی: نادرستی  علمی خود را طرح می
ـان مدینـه بـراي       حضرت فاطمه (س) یک کالس علمی تشـکیل داده بـود و زن

 )2گزینۀ کردند. (درستی  آموزي در آن شرکت می علم
رونـد.   نیز جزو راویان حدیث بـه شـمار مـی    )ان رسول خدا (برخی از همسر

 )3گزینۀ (نه همگی: نادرستی 
ـاي   هاي زمین به گروهـی محـدود، از ویژگـی    دقت شود که عدم انحصار نعمت ه

ــۀ  ــدالتجامعــ ـان     عــ ــی زمـــ ــگ علمــ ــه فرهنــ ــت، نــ ــور اســ  محــ
 )4گزینۀ (نادرستی  )پیامبر (

 )121، صفحۀ9درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.74 صحیح است. 2ینه گز

ـا خـدا بـه روز      ـاز ب در تمدن دوم اروپا در عصر حاکمیت کلیسا، عبادت و راز و نی
معینــی در هفتــه و در محــل کلیســا و در حضــور کشیشــان اختصــاص یافــت. 

 انسان با خدا شد.پیوستۀ ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و  گونه آیین این
ـان      اعتراف به گناه در حضور کشیش، آیین دیگري  بـود کـه توسـط مبلغـین می

اي در کلیسا ساخته شـد کـه محـل     مسیحیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه
 اعتراف و توبه بود.

کننـده آمرزیـده    آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابـر کشـیش، توبـه   
گـرفتن  قـرار  آورد. این آیـین سـبب واسـطه     شود و عفو ابدي را به دست می می

 کشیشان میان خدا و بندگان او گردید.
 )134، صفحۀ 10درس (دین و زندگی دوازدهم، 

.75 صحیح است. 4گزینه 
ادع الـی سـبیل ربـک بالحکمـۀ و الموعظـۀ الحسـنه و       ﴿آیۀ شـریفۀ  با توجه به 

ـ   : «﴾جادلهم بالتی هی احسن ا دانـش اسـتوار و   به راه پروردگارت دعـوت کـن ب
ـا  کـه نیکـوتر اسـت، مجادلـه      اي اندرز نیکو و با آنان بـه شـیوه   اولـین روش  » نم
ـانگر   » اندرز نیکو یعنی موعظـه حسـنه  «تبلیغی در گفتگوي با مردم  اسـت و نش

عقالنی و منطقی دین اسالم است. دین اسالم یـک دیـن منطقـی    چهرة ترسیم 
ـاس حکمـت الهـی تنظـیم شـده        و استداللی است و هر آموزه و حکـم آن براس

 است.
)139، صفحۀ 10درس م، (دین و زندگی دوازده

 
 زبان انگلیسی

.76 صحیح است. 2گزینه 
اگر به معنی نگاه کردن باشد، یک فعـل غیـر اسـنادي (غیـر ربطـی)       lookفعل 

 است و بعد از آن باید از قید حالت استفاده کنیم، نه صفت.
 )115 صفحۀ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

.77 صحیح است. 2گزینه 
 در نقش فاعل. )ingکاربرد اسم مصدر (فعل با 

ـالم بـه      معنـی جملـه: دانشـمندان مـی     ـاي ناس طــور  گوینـد کــه خـوردن چیزه
 همیشگی، مطمئناً براي شما بد است.

 )72 صفحۀ، 2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
.78 صحیح است. 4گزینه 

چون فعل متعدي است و بعـد از آن از مفعـول اسـتفاده نشـده اسـت،       killفعل 
ـام     باید در وجه مجهول به ـان گذشـته انج کار رود، چون کشته شدن افراد در زم

 پاسخ صحیح است. 4گزینۀ شده، بنابراین 
ـات    20معنی جمله: جلسه با یک دقیقه سکوت براي بیش از  نفر کـه در اعتراض

 د، آغاز شد.پاریش کشته شدن دوشنبۀروز 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.79 صحیح است. 3گزینه 
ـالی بـه    ـاره دارد، بایـد از    questionsکلمـۀ  چون جاي خ بـه   whichکلمـۀ  اش

 عنوان ضمیر موصولی استفاده کنیم.  
ـا نتوانسـتم        معنی جمله: آنها از من سؤاالت زیادي پرسـیدند کـه بـه بیشـتر آنه

 پاسخ بدهم.
 )57 صفحۀ، 2لیسی دوازدهم، درس (زبان انگ

.80 صحیح است. 2گزینه 
 کامل:گذشتۀ کاربرد 
 Afterکامل +  گذشتۀ +ساده  گذشتۀ

ــه  ــه: بعــد از اینکــه آنهــا کول ــر   پشــتی معنــی جمل هایشــان را بســتند، ســوار ب
 هایشان رفتند. دوچرخه

 )88 صفحۀ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.81 صحیح است. 2گزینه 

ـا بـه حفاظـت از    دربارة هایم داستانی  کالسی معنی جمله: هم یوزپلنگ نوشتند ت
ـال   آن کمک کنند. همه امیدوارند کـه تعـداد یوزپلنـگ    ـا در س ـاي آتـی در    ه ه

 افزایش یابد.طبیعت 
 ) افزایش یافتن2) کاهش یافتن        1
 ) کاهش یافتن4) افتادن                3

 )19صفحۀ ، 1(زبان انگلیسی دهم، درس 
.82 صحیح است. 1گزینه 

ـان      ـا آموزشـی جالـب و هیج موسـیقی ارائـه   زمینـۀ  انگیـز در   معنی جملـه: آنه
ها هستند، چه آنها کـه بـراي    توانایی انواعدهند و پذیراي کودکان داراي تمام  می

ـان     بار درس موسیقی می اولین گیرند، چه آنها که استعداد اسـتثنایی از خـود نش
 دهند. می
 ) قانون2وزهـ  نوع                ) طیفـ  ح1
 ) رفتارـ  روشـ  حالت4) نکته                                 3

 )104صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 
.83 صحیح است. 2گزینه 

ـا    تصمیم قطعـی بگیـرد  تواند  رسد که او هنوز نمی معنی جمله: به نظر می کـه ب
 گذارد. اش تأثیر می لی بر آیندهپولش چه کار کند. تصمیم سختی است که خی

 ) بلند کردنـ  برداشتن3) ساختن    2) دست کشیدن از     1
 ) بلند شدن4

 )23صفحۀ ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
.84 صحیح است. 1گزینه 

ـا        یک پرس برنج براي آنها کافی نبود از این رو (بـه همـین دلیـل) دکتـر بـه آنه
ـادل کـه شـ    ـادي میـوه و سـبزیجات     پیشنهاد کرد که رژیمی متع امل مقـدار زی

 باشد، بگیرند. می

صحیح است. 2نه 
ـاي   رسیدند و سـؤال  زنان به حضور ایشان می)مان زمانِ رسول خدا ( ه

 )1گزینۀ کردند (نه کالس علمی: نادرستی ی خود را طرح می
ـان مدینـه بـراي       رت فاطمه (س) یک کالس علمی تشـکیل داده بـود و زن

 )2گزینۀ کردند. (درستی موزي در آن شرکت می
      رونـد.   نیز جزو راویان حدیث بـه شـمار مـی   )رران رسول خدا (ی از همسر

 )3گزینۀ همگی: نادرستی
ـاي   هاي زمین به گروهـی محـدود، از ویژگـی   شود که عدم انحصار نعمت    ه

ــۀ  ــدالتــ ـان    عــ ــی زمـــ ــگ علمــ ــه فرهنــ ــت، نــ ــور اســ محــ
 )4گزینۀ (نادرستی  )ر (

، صفحۀ9درس (دین و زندگی دوازدهم،   ،121( 
صحیح است. 2نه 

ـا خـدا بـه روز      ـاز ب مدن دوم اروپا در عصر حاکمیت کلیسا، عبادت و راز و نی
ــی در هفتــه و در محــل کلیســا و در حضــور کشیشــان اختصــاص یافــت. 

انسان با خدا شد.پیوستۀ ها سبب سست شدن ارتباط شخصی و ونه آیین
ـان      ف به گناه در حضور کشیش، آیین دیگري  بـود کـه توسـط مبلغـین می

اي در کلیسا ساخته شـد کـه محـل    حیان رواج یافت. براي این کار اتاق ویژه
ف و توبه بود.

   کننـده آمرزیـده    معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابـر کشـیش، توبـه   
گـرفتن  قـرار  آورد. این آیـین سـبب واسـطه    شود و عفو ابدي را به دست می     

شان میان خدا و بندگان او گردید.
 )134، صفحۀ 10 درس (دین و زندگی دوازدهم، 

صحیح است. 4نه 
﴿ادع الـی سـبیل ربـک بالحکمـۀ و الموعظـۀ الحسـنه و         ﴿آیۀ شـریفۀ  جه به

صحیح است. 3گزینه  79.
ـالی بـه    ـاره دارد، بایـد از     questions  کلمـۀچون جاي خ   کلمـۀاش

عنوان ضمیر موصولی استفاده کنیم.  
معنی جمله: آنها از من سؤاالت زیادي پرسـیدند کـه بـه بیشـتر آنهـ

 پاسخ بدهم.
،2گگلیسی دوازدهم، درس (زبان انگ

صحیح است. 2گزینه  80.
 کامل:گذشتۀ کاربرد 
Afterکامل +  گذشتۀ+ساده  گذشتۀ

ــه  ــه: بعــد از اینکــه آنهــا کول هایشــان را بســتند پشــتی معنــی جمل
 هایشان رفتند. دوچرخه

33،س 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه  81.

ـا بـهدربارةهایم داستانی  کالسی معنی جمله: هم یوزپلنگ نوشتند ت
ـال   آن کمک کنند. همه امیدوارند کـه تعـداد یوزپلنـگ    ـا در س هـ ه    

 افزایش یابد.طبیعت
 ) افزایش یافتن2) کاهش یافتن        1
 ) کاهش یافتن334) افتادن                3

،1(زبان انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 1گزینه  82.

ـان      ـا آموزشـی جالـب و هیج موسزمینـۀ     انگیـز در   معنی جملـه: آنه
ها هستند، چه آنه توانایی انواعدهند و پذیراي کودکان داراي تماممی

گیرند، چه آنها که استعداد اسـتثنایی از خبار درس موسیقی می اولین
دهند
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 ) نعمتـ  متعادل  3) دامنهـ  انتخابی  2) وعده (پرس)ـ  متعادل  1
 ) پیشنهادـ  پیشنهادي4

 )57و  56هاي  (زبان انگلیسی یازدهم، صفحه
.85 صحیح است. 3گزینه 

ـاعت  بـه موجـب آن  معنی جمله: پیتر قراري با کارفرمایش گذاشت کـه   ـاي   س ه
 کمتري کار کند.

 ) به  هر حالـ  هر چند4) به موجب آن  3) درحالی که  2) اگرچه  1
 )25صفحۀ ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.86 صحیح است. 4گزینه 
 ناتمامی را پیدا کرد که تنها سرنخ هویت قاتل بود.نامۀ کارآگاه 

 ) سرنخ4) بخش  3) هدف  2) نمادـ  سمبل  1
 )62صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.87 صحیح است. 4گزینه 
ـایی زمـین     متان و دي  معنی جمله: گازها، مخصوصاً ـاي گرم اکسید کربن، پرتوه

 کنند. و در نتیجه سطح زمین را گرم می کنند جذب میرا 
 ) چرخیدن3) از خود بیرون دادن  2) تشکیل شدن از   1
 ) جذب کردن4

 )79صفحۀ ، 3زدهم، درس (زبان انگلیسی دوا
 :cloze testترجمه 

ـان   دانیم کـه بعضـی از اولیـه    ما می ـاش بودنـد، چـون برخـی از       تـرین انس ـا نق ه
تـوان دیـد. در    هایی را که آنها روي دیوارهاي غارها کشیدند، امروز هم می نقاشی
. شـدند  مـرتبط مـی  ها با اعتقادات مذهبی  ها بعد، برخی نقاشی ، قرنباستان مصر
از اعتقادات مصریان این بود کـه وقتـی افـراد بعـد از مـرگ بـه زنـدگی در        یکی 

ـا   جهانی دیگر ادامه مـی  ـاً  دهنـد، آنه ـاج       مطمئن ـایی احتی ـان نـوع چیزه بـه هم
ـاز داشـتند.        خواهند داشت که در زنـدگی  ـا نی ـان روي زمـین بـه آنه ـابراین ش  بن

ـا او در مقبـره   ـاویري از  گذاشـتند و   اش مـی  مصریان اموال یک فرد مرده را ب تص
 کردند. چنین چیزهایی را روي دیوارها نقاشی می

.88 صحیح است. 2گزینه 
.89 صحیح است. 2گزینه 

 ) سابق، قبلی4) اساسی، اصلی  3) باستان، قدیمی  2) اخیر، جدید 1
.90 صحیح است. 4گزینه 

) 4) ثبـت کـردن، ضـبط کـردن      3) جاي... را پیـدا کـردن    2) به روز کردن  1
 دنمتصل کردن، مرتبط کر

.91 صحیح است. 3گزینه 
 دردسر ) نرم، روان، بی4) مطمئناً  3) خوشبختانه   2راست   ) مستقیماً، یک1

.92 صحیح است. 3گزینه 
 ) اگرچه، با وجود اینکه2) چون، به این دلیل که  1
 ) از وقتی که، چون4) بنابراین، در نتیجه  3

 :1ترجمه متن 
ـاي پربـرف زنـدگی مـی     هاي سردسیر با زمستان افرادي که در سرزمین کننـد   ه

ـاي زمسـتانی همچـون سـورتمه     همیشه از ورزش سـواري و   سـواري، اسـکیت   ه
اند. از سورتمه، اسـکیت و اسـکی معمـوالً بـراي حمـل و       اسکی کردن لذت برده

ـابقه و ا   نقل شخصی استفاده می شـکال  شد، بنابراین طبیعی بود که مـردم از مس
ـان     دیگر ورزش هاي برفی و یخی لذت ببرند. تنها در قرن نوزدهم بـود کـه مردم

کشــورهاي نــه چنــدان سردســیر (مثــل بریتانیــا) شــروع بــه بازدیــد کــردن از  
ـا از هـواي       کشورهایی نمودند که زمستان هاي برفی داشـتند (مثـل سـوئیس) ت

ـاي زمسـتانی لـذت ببرنـد. امـرو      تازه، مناظر کوهسـتانی و ورزش  ـال   ه زه هـر س
ـاده    هاي زمستانی می ها نفر به تعطیالت ورزش میلیون ـا از طریـق ج اي،  روند. آنه

ـا،    هوایی یا با راه آهن به یکی از چندین مرکز اسکی که در آمریکاي شـمالی، اروپ

کننـد. بـه ویـژه سـوئیس      استرالیا، نیوزیلند و مناطق دیگر وجود دارد، سفر مـی 
ـاه)   اي زمستانی خود معروف اسـت. (تفـریح  ه هاي شیک ورزش گاه براي تفریح گ

سـره را ارائـه    سواري و بازي سنگ سنت موریتز زیبا نه تنها اسکی کردن، اسکیت
معـروف اسـت را نیـز    » کرسـتاران «کند، بلکه مسیر لوژسواري مشهور که به  می

 داراست.
ـایی کـه بـه المپیـک ورزش     طور که نگاهی به ملت همان ـاي زمسـتانی وارد    ه ه
ـاي زمسـتانی لـذت     دهد، در بسـیاري از کشـورها از ورزش   د، نشان میشون می ه

ـازي   بازي 1992تا  1924شود. از سال  برده می ـاي   هاي المپیک زمسـتانی و ب ه
ـازي «شد (مطلب مربوط به  تابستانی در یک سال برگزار می ـاي المپیـک   ب را » ه

ـازي  ـال     ببینید)، پس از آن قرار بر این شد که ب ـاي زمسـتانی از س هـر   1994ه
ـازي    چهار سال (یک ـالی کـه ب ـاوب      بار) برگزار شوند، درح ـاي تابسـتانی بـه تن ه

ـال     (بازي ـام شـوند؛ یعنـی در س ـاي   هاي زمستانی) انج و غیـره   2000، 1996ه
 برگزار شوند.

.93 صحیح است. 4گزینه 
ـاي پربـرف    طبق متن، .......... شروع به بازدید از کشورهایی کردند کـه زمسـتان   ه

 دارد.
ـاي سردسـیر    ) فقط مردمی که در سرزمین2دم تمام کشورهاي جهان  ) مر1 ه

) مـردم کشـورهایی کـه    4) مردم بومی کشورهاي سردسـیر   3کنند  زندگی می
 زیاد سرد نیستند

.94 صحیح است. 2گزینه 
 کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟

 روند تا .......... . هاي زمستانی می مردم به تعطیالت ورزش
 انداز خوبی از دریا داشته باشند. ) چشم2تازه لذت ببرند.     ) از هواي1
 ) مناظر کوهستانی ببینند.4هاي زمستانی انجام دهند.   ) ورزش3

.95 صحیح است. 4گزینه 
ترین معنی را بـه یـک    (نگاه، نگاه اجمالی) در پاراگراف آخر نزدیک glanceکلمۀ 

 ......... کوتاه دارد.
 ) نگاه4 ) شکل3) فکر  2) بازدید  1

صحیح است. 3گزینه  96.
 هاي المپیک زمستانی ......... برگزار شد. يباز
 و غیره 2000، 1996هاي  ) در سال1
 بار هر چهار سال یک 1992تا  1924) از سال 2
 هاي تابستانی شروع شد. ) در سالی که بازي3
 هاي تابستانی شروع شد. ) در همان فصلی که بازي4

 :2ترجمه متن 
ـاز مـی   یافتۀ  توسعه در کشورهاي کننـد و آب فـراوان و    جهان مردم شـیر آب را ب

ـاك     900ریزد. درحالی که تقریباً  تمیز پایین می ـان بـه آب پ میلیون نفر در جه
ـارد نفـر شـیوه    5/2دسترسی ندارند. عالوه بر این  ـایی از     میلی ـالم بـراي ره اي س

ناسـب باعـث   فضوالت انسانی ندارند. آب آلـوده و کمبـود نظافـت و بهداشـت م    
کشـد   میلیون نفر را در اطراف جهان به کام مرگ مـی  3/3بیماري شده و ساالنه 

ـاران در      که بیشتر آنها بچه ـا کمبـود ب ها هستند. در جنوب اتیوپی و شـمال کنی
ـا   چند سال اخیر حتی پیدا کردن آب کثیف و آلوده را نیز مشکل کرده است؛ ام

 واهد کرد.براي اولین بار خیلی زود اوضاع تغییر خ
آوردن آب تمیز به نزدیکـی منـزل روسـتاییان کلیـد حـل ایـن مشـکل اسـت.         
ـال تغییـر      ـا شـده در ح جوامعی که در آنجا دسترسی به آب پاکیزه و فراوان مهی

تـوان   شد، می هستند. تمام ساعاتی که در گذشته صرف کشیدن و بردن آب می
ـارت   صرف برداشت محصوالت بیشتر، پرورش دام بیشتر یا حتی ش روع یـک تج

ـال       ها دیگر زمان شود. خانواده ـا در ح ـاري هسـتند، ی هاي کمی را در بسـتر بیم
تـر از همـه    مراقبت از سایر اعضاي خانواده که حال خوبی ندارنـد، هسـتند. مهـم   

توان بـه مدرسـه    اینکه نداشتن اجبار براي آوردن آب یعنی دختران و پسران می
ـانواده و مراقبـت از خـواهران    بروند و کار کنند. نیاز به رفتن و آ وردن آب براي خ

صحیح است. 4نه 
ـایی زمـین    متان و دي  ی جمله: گازها، مخصوصاً ـاي گرم اکسید کربن، پرتوه

 کنند.   و در نتیجه سطح زمین را گرم میکنندذب می
 ) چرخیدن3) از خود بیرون دادن  2شکیل شدن از   

جذب کردن
 )79صفحۀ 33، 3زدهم، درس (زبان انگلیسی دوا

cloze t:
ـان   دانیم کـه بعضـی از اولیـه   ی ـاش بودنـد، چـون برخـی از         تـرین انس ـا نق  ه
تـوان دیـد. در    هایی را که آنها روي دیوارهاي غارها کشیدند، امروز هم میی

. شـدند  مـرتبط مـی  ها با اعتقادات مذهبیها بعد، برخی نقاشی، قرنباستان
از اعتقادات مصریان این بود کـه وقتـی افـراد بعـد از مـرگ بـه زنـدگی در        

ـا   ی دیگر ادامه مـی  ـاً  دهنـد، آنه ـاج        مطمئن ـایی احتی ـان نـوع چیزه بـه هم
ـاز داشـتند.       ند داشت که در زنـدگی  ـا نی ـان روي زمـین بـه آنه ـابراین  ش              بن

ـا او در مقبـره گذاشـتند و  اش مـی  یان اموال یک فرد مرده را ب ـاویري از       تص
کردند. ن چیزهایی را روي دیوارها نقاشی می

صحیح است. 2نه 
صحیح است. 2نه 

) سابق، قبلی334) اساسی، اصلی  3) باستان، قدیمی  2خیر، جدید
صحیح است. 4نه 

) 334) ثبـت کـردن، ضـبط کـردن      3) جاي... را پیـدا کـردن    2 روز کردن 
دنل کردن، مرتبط کر

صحیح است. 3نه 
 دردسر ) نرم، روان، بی4) مطمئناً  3) خوشبختانه   2راست  ستقیماً، یک

و زر ر
.93 صحیح است. 4گزینه 

  ه طبق متن، .......... شروع به بازدید از کشورهایی کردند کـه زمسـتان  
دارد.

ـاي ) فقط مردمی که در سرزمین2دم تمام کشورهاي جهان  ) مر1 ه
) مـردم کشـ334) مردم بومی کشورهاي سردسـیر   3کنند  زندگی می

زیاد سرد نیستند
صحیح است. 2گزینه  94.

کدام جمله در مورد متن صحیح نیست؟
به تعطیالت ورزش میمردم  روند تا .......... . هاي زمستانی

  انداز خوبی از دریا داشته باشن ) چشم2 تازه لذت ببرند.     ) از هواي1
) مناظر کوهستانی ببینند.4هاي زمستانی انجام دهند.  ) ورزش3

صحیح است. 4گزینه  95.
ترین معنی(نگاه، نگاه اجمالی) در پاراگراف آخر نزدیکglanceکلمۀ

......... کوتاه دارد.
 ) نگاه4 ) شکل3) فکر  2) بازدید  1

صحیح است. 3گزینه  96.
 هاي المپیک زمستانی ......... برگزار شد.يباز
سال1 و غیره 2000، 1996هاي  ) در
 بار هر چهار سال یک1992تا  1924) از سال 2
هاي تابستانی شروع شد.33) در سالی که بازي3
هاي تابستانی شروع شد.) در همان فصلی که بازي4

 :2ترجمه متن 
یافتۀ توسعه در کشورهاي ـاز مـی       کننـد و آجهان مردم شـیر آب را ب

ً
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ـا را از    تر وقتی مادر براي این کار به بیرون مـی  و برادران کوچک رود، معمـوالً آنه
 دارد. اي بازمی داشتن چنین تجربه

.97 صحیح است. 1گزینه 
 در این متن به چه معناست؟   transformکلمۀ 

 تشکیل دادن) 4) شکل دادن   3) مقاومت کردن   2) عوض کردن  1
.98 صحیح است. 4گزینه 

ـاه     ـان کوت ـا زم ـات و ی تـري را   در جوامعی که آب پاك براي پرورش بیشتر حیوان
 .........وسیلۀ د به تواند در دسترس باش بودن میبیمار 

 ها ) کمک مالی از سازمان1
 ها کنند به حفاري چاه ها کمک می ) حکومت2
 ن آب) داشتن سیستم حمل و نقل براي به دست آورد3
 ) حمل نکردن آب از مسیرهاي خیلی دور4

.99 صحیح است. 3گزینه 
 علت اصلی بیماري و مرگ با توجه به متن چیست؟

 ) آب آلوده و کمبود بهداشت مناسب3) غذاي ناسالم   2) حیوانات   1
 ) مهاجرت به شهرهاي بزرگ4

.100 صحیح است. 4گزینه 
 نی ندارند؟چه تعدادي از مردم راهی براي رهایی از فضوالت انسا

 میلیون نفر        3/3) 3میلیون نفر    5/2) 2میلیون نفر    900) 1
 میلیارد نفر 5/2) 4
 
 
 
 ریاضی 

.101 صحیح است. 2گزینه 
yتابع  x

 مشابه شکل مقابل و غیریکنواست: 1

 
 ها: بررسی سایر گزینه

(x )32

2

x3 (x )32

2

 

(x )32 1
2

1 تسا یلوزن یعبات 1 هنیزگ

 

1

log x

1

log x
 

 تابعی نزولی است  2گزینه 

xf (x) x x x x
0 0
2 0

x2

 
 هم تابعی نزولی است. 4گزینه 

.102 صحیح است. 3گزینه 
تغییــرات عرضـی در نمــودار تـابع هســتند و    1و عــدد ثابـت   2ضـریب  

sin(xبع تغییـري در یکنــوایی تــابع ندارنــد. پــس تــا  را بررســی  3(
 کنیم: می

sin x

 

7
33

4
3

11
6

sin (x )3 
]بازة از نمودار مشخص است که تابع در  , ]11

نزولی اسـت و بعـد از    6
 شود. آن صعودي می

.103 صحیح است. 2گزینه 
x x x3 2 پچ هب دحاو 33 ربارب 2 یلوط ضابقنا

 
x2 اه y روحم هب تبسن هنیرق3

 
g(x) x y x y x22 3 2 3 2 3 

y xy x x y
2 22 3 33 2 2 2

 ار y و x ياج
 مینک یم ضوع

]مجموعۀ  g(x)برد تابع  , gتـابع  دامنـۀ  است، پس  0( (x)1   هـم
[ ,  است. 0(

.104 صحیح است. 1گزینه 
(fog)(x) f (g(x)) (fog)(x) x x x x2 24 1 3 4 4

 

x 2
رادومن مسر

y 3
x 2

2 x2x1

3

 
آن بایـد  قاعدة واحد و براي به دست آوردن  3ارتفاع مثلث هاشورخورده 

x1 وx2  را به دست بیاوریم. پس تابع را باy  دهیم:  تقاطع می 3
x xx x xx x

2
2 1

1

2 3 12 3 62 3 5 

صحیح است. 3نه 
اصلی بیماري و مرگ با توجه به متن چیست؟

33) آب آلوده و کمبود بهداشت مناسب3) غذاي ناسالم   2حیوانات  
هاجرت به شهرهاي بزرگ

صحیح است. 4نه 
 نی ندارند؟عدادي از مردم راهی براي رهایی از فضوالت انسا

 میلیون نفر        333/3) 3میلیون نفر    5/2) 2میلیون نفر    90
 میلیارد نفر 2/

صحیح است. 2نه 
y x

مشابه شکل مقابل و غیریکنواست:1

 ها: سی سایر گزینه

(x )(x 3x3 (x )3

ح
تغییــرات عرضـی در نمــودار تـابع1و عــدد ثابـت   2ضـریب  

sin(x بع تغییـري در یکنــوایی تــابع ندارنــد. پــس تــا  )3
 کنیم: می

sin x

7
33

4
3

11
6

)3

]بازة از نمودار مشخص است که تابع در  , ]11
نزولی اسـت6

 شود. آن صعودي می

صحیح است. 2گزینه  103.
x 3 2 3x3 چ هب دحاو ربارب2 یلوط ضابقنا

2 3x
حم هب تبسن هنیرق

y y2 3yyy x y xx y

y xyyx x y
2 23 33 2 2 2y

 ارyو x ياج
مینک یم ضوع

]مجموعۀ g(x)برد تابع  , (xتـابع  دامنـۀ  است، پس  (
[ ,  است. (
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S پس مساحت مثلث برابر است با:   3 6 92 

.105 صحیح است. 3گزینه 
cos x cosxsin x cos x cosxsin x2 221 2 2 12 

cos x cosxsin x cos x sin x22 1 2 2 2 
xدر نقاط  k مثلثـاتی  دایرة مقادیر سینوس و کسینوس روي  4
 شود. برابر می

4

5
4

kx k x2 4 2 8

 
.106 صحیح است. 3گزینه 
yتوابع  tan x  وy x    نقطـۀ  اولین بار بعـد از صـفر درA    بـا هـم

)فاصـلۀ  کنند. با توجه به نمودار طول این نقطه در  برخورد می , )3
2 

 سوم خواهد بود.ناحیۀ گیرد. یعنی در  قرار می
y tan x

y x

2
3
2

A

 
.107 صحیح است. 1گزینه 

 است. پس: 3ماکزیمم تابع برابر 
a c 3 

 شود: می 1تناوب برابر دورة مطابق شکل نصف 
T T1 22 

T b
b b
2 12 1 1 

xمقدار تابع در  4
 صفر است: 3

x ay a cos( x) c a cos( ) c c
4
3 40 03 2 

a c2 
aاز طرفی چون  c aبود، پس  3 cو  2  شود. می 1

abc ( )( )2 1 1 2 

.108 صحیح است. 4گزینه 
]دانیم  کنیم. می اول تکلیف براکت را مشخص می ]3  است پس: 2

x x

x (x )x xlim lim
x x

(x ) (x )x (x )
x (x ) (x ) (x )

3 33 3
23 3

23 3

2 5 22 5 2
5 2 5 2

5 2 5 42 5 2
2 5 2 5 2 5 4

 

x x

( x ) (x ) ( x x x )lim lim(x ) (x )

2 2

3 3

2 5 2 2 5 4 4 612
5 8 2 3 

x x x

(x )x xlim lim lim (x )(x ) (x )

22

3 3 3

36 96 6 6 3 03 3 

 بخش است: حل دوم: هوپیتال نجات راه

HOP

x x

x x xlim lim
x

(x )
33 3

23

2 12 5 2 2 2 5 0 01 15 2
3 43 5

 

.109 صحیح است. 4گزینه 

x x x
x x x xlim lim limax x (a ) x aax x

3 2 33 38 6 2 8 2 2 31 1

 

a a a 12 3 3 3 1 3 

.110 صحیح است. 2گزینه 
tanدانـیم   می 3 yاسـت. از طرفـی چـون تـابع      14 tan x  در

)tanصعودي است، پس ناحیه دوم  ) ( )3  شود. می 14

x

[( ) ][tan x]lim tan x ( )3
4

1 1
1 1 1 0

 

.111 صحیح است. 2گزینه 
f ( ) f ( ) ( )

( )
2 6 8 1 24 3
2 6 ]در  fآهنگ تغییر متوسط  8 , ]6 2 

30 15
8 4 

f (c) c
c c

15 1 15 1 14 3 44 4 42 3 2 3 

c 1 
.112 صحیح است. 1گزینه 

( , ),( , ) m y x2 0 1 10 2 4 0 20 4 2 2
بیش طخ ۀلداعم

 
f ( )

x y ( ) f ( )
2 112 2 2 1 122 2

 

y f ( x ) y f( x )f ( x )2 3 1 3 2 3 1 3 1 
x y f ( )f( ) ( )( )1 16 2 2 6 1 32 

.113 صحیح است. 3گزینه 
 شرط پیوستگی: 

x x
f ( ) lim f (x) a b , lim f (x) a b (*)

1 1
1 5 5 

 ي مشتق چپ و راست:بربرا
xf ( ) ax bx f ( ) a b a b (**)

f ( )

2 11 3 2 1 3 2 3 2 4
1 4

 

 با حل دو معادله دو مجهول:  
a b a b aa b b

5 6 173 2 4 11 

.114 صحیح است. 2گزینه 
  با رسم تابع داریم:

4

صحیح است. 3نه 
yع  tan x وy x   نقطـۀاولین بار بعـد از صـفر در  A      بـا هـم

)فاصـلۀ  کنند. با توجه به نمودار طول این نقطه در ورد می , )3
2

سوم خواهد بود.ناحیۀ گیرد. یعنی در می
y tan x

y x

2
3
2

A

صحیح است. 1نه 
 است. پس: 3یمم تابع برابر 

a cc 3
 شود: می1تناوب برابر دورة ق شکل نصف 

T T1 2TT2
T b

b b
b2 12 1 1b

xر تابع در  4
صفر است: 3

4

3
صحیح است. 2گزینه  110.

tanدانـیم  می 3 nاسـت. از طرفـی چـون تـابع     14 x

)tanصعودي است، پس ناحیه دوم  ) ( )( )((3
شود. می4

[( ) ]tan x]
an x ( )

[( ) ] 1
1 1 0))

صحیح است. 2گزینه  111.
f ( ) f ( ) ( )

( )
) f ( ) (f ( ) (
2 (( د fآهنگ تغییر متوسط 8

5
4

c
5 1 15 1 14 3 4c4 4 42 3 2 32 3ccc 4

1
صحیح است. 1گزینه  112.

) ym y x2 0 1 1 20 4 2 2
بیش طخۀلداعم

f ( )
y ( ) f ( )

1)1 2 1y ( )y ( ) 12 2
x ) y f( x )f ( x )f( )ff ( )fx ) y f( x )f ( x) y f( x )f ( xf( )ff ( )ff (x ) y f( x )f ( x) y f( x )f ( x) y f( x )f (f ( )ff ( )ff (

y f ( )f( ) ( )( )fy 1 3( )f( ) ( )( ))ff ( )f( ) ( )( )(f ( )f( ) ( )(f 2
است3گزینه ح صح 113
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1

(x )21
3

x 3 min
 

 تابع فقط یک مینیمم نسبی دارد.

.115 صحیح است. 2گزینه 
x x

f (x)
x x x x

1 1
2 21 

f (x) x x x x3
3

1 1 10 2 4 4
 بحرانینقطۀ  

 رسم جدول تغییرات:

x
f (x)

f

0 3
1
4

min 
.116 صحیح است. 2گزینه 

f (x) x x x(x )26 18 0 6 3  نقاط بحرانی 0
x
x [ , ]

0
3 1 2 تسین ینارحب

 
min  مطلقx f ( )0 0 13 

x f( )1 1 2 9 13 2 
max  مطلقx f( )2 2 16 36 13 7 

 پس: 
max min ( )7 13 20 

.117 صحیح است. 1گزینه 
r h (cm ) h

r
2 3

2
10001000 

S rh r r ( ) r S rrr
2 2 2

2
1000 20002 2 2 2 2 

S r r r r
r r

3 3
2 2

2000 2000 500 44 0 4 5 

.118 صحیح است. 3گزینه 
از دوران لوزي، حول قطر بزرگ آن، دو مخروط یکسان که از قاعـده بـه   

ها، برابر نصـف طـول    مخروط قاعدةشود. شعاع  اند، ایجاد می هم چسبیده
ها، برابر نصف طول قطر بزرگ لـوزي   قطر کوچک لوزي و ارتفاع مخروط

 است. بنابراین خواهیم داشت:

3
2 V r h

( )

2

2

12 3
12 2 3 83

لصاح لکش مجح

 
.119 صحیح است. 1گزینه 

السـاقین   متسـاوي  ذوزنقـۀ سطح مقطع حاصل از این برش عمودي، یک 
و  AHهـاي   بنـامیم، بـا رسـم ارتفـاع     ABCDاست. اگر این ذوزنقه را 

BH :خواهیم داشت 

8

8 44

A B

D C
HH

1212 AH AD DH
AH

2 2 2 144 16 128
128 8 2

 
S AH(AB DC) ( )( )1 1 8 2 8 16 48 22 2

.120 صحیح است. 3گزینه 
کچوک رطق لوط b b2 6 3 

c b b be ea a a a

2 2 2
2 2 2

4 4 16 91 15 5 25 25  

b a c a ba a
2 2 23 3 3 55 5  

c c2 25 9 16 4  

F , F F , F4 4 4 4 8 0
1 1 1 1  

)Fهاي بیضی  پس مختصات کانون , )0 Fو  1 ( , )8 است که یکـی از   1
 ها آمده است. آنها در گزینه

.121 صحیح است. 2گزینه 
AFبیضی برابـر   نقطۀترین  از نزدیک Fکانون  فاصلۀ a c  فاصـلۀ و 

AFبیضی برابر  نقطۀاز دورترین  Fکانون  a c :است. پس داریم 
B

AFOFA

B

M

N 
a c a a ca c

b a c b b2 2 2 2

5 2 18 9 413
81 16 65 65

 

bMN رابطۀاز  MNخط  طول پاره a
آیـد. بنـابراین    دسـت مـی   بـه  22

 داریم:
( )bMN a

2 2 652 130
9 9 

کانون یک بیضی، خطی بر قطر بـزرگ بیضـی عمـود     نقطۀتذکر: اگر در 
از  MNخـط   پـاره  اندازةقطع کند،  Nو  M نقطۀکنیم تا بیضی را در دو 

bMN رابطۀ a
 آید. دست می به 22

MFکنیم  اثبات: فرض می x،     نقطـۀ در ایـن صـورت چـون M  روي
MFبیضی است، پس  MF a2   و بنـابراینMF a x2  حـال .

 فیثاغورس داریم: قضیۀطبق  MFF الزاویۀ قائمدر مثلث 

MF MF FF
( a x) x ( c)
a x ax x c

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2
2 2
4 4 4

FF

M

N

xa x2

a c a c bx a a a
b bMF MNa a

2 2 2 2 2

2 2

4 4
4

2
 

.122 صحیح است. 4گزینه 
بر بیضی مماس است، پـس قطـر بـزرگ     Aو  Aچون دایره در نقاط 

 یعنی داریم:بیضی برابر قطر دایره است. 

 جدول تغییرات:

x
f (x)

f

0 3
1
4

min

صحیح است. 2نه 
f (x) x x x(x )f (x) 2 0x x x(x )x x x(xx x x(x )x x(xx x x(x نقاط بحرانی 

x
x [ , ][ , ]

0
[[[ ,[[ , تسین ینارحب

min  مطلقx f ( ) 13( ) 13f ( )f ( )f (

x f ( ) 2 9 13 2f ( )f (f ( )f (f (
max  مطلقx f( ) 16 36 13 7( ) 16 36 13 7f ( )f (f ( )f

  
max min ( )minmin 20( )( )((

صحیح است. 1نه 
r h (cm ) h

r
r h (cm ) h(cm )2 3h (h (h (h ( 2

1000

S rh r r ( ) r S rrr
rh r r ( ) r Srh r r ( ) r S2 2 2

2
1000 2000rh r r ( )hrh r r ( )rh r r ( )rh r r ( )

S
r r

S r r rr32 2
2000 2000 500 r4 0 4r 2000r

صحیح است. 3نه 

9 16 4c

, F F , FF F4 4 8 0FF FF F1 1 1, ,

)Fهاي بیضی  پس مختصات کانون , Fو ,( ( , است ک,,(
 ها آمده است. آنها در گزینه

صحیح است. 2گزینه  121.
AFبیضی برابـر   نقطۀترین  از نزدیک Fکانون فاصلۀ a ca

AFبیضی برابر  نقطۀاز دورترین  Fکانون  a caaاست. پس
B

AFOF

B

M

N

ba c bc2 2 2bb

5 2 18 9 4a a caa13
81 16 65 65bb

bMNرابطۀاز  MNخط  طول پاره a
آیـد دسـت مـی   بـه  22

 داریم:
( )b

a
( )b2 2( 130
9 9

کانون یک بیضی، خطی بر قطر بـزرگ بیض نقطۀتذکر: اگر در 
خـ پـاره  اندازةقطع کند،  Nو Mنقطۀکنیم تا بیضی را در دو 

bMNرابطۀ a
 آید. دست می به22
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x y x y
R

2 2 8 14 57 0
1 64 196 2282

1 32 2 22

A
B

AO
B

F F

 
هریاد رطق یضیب گرزب رطق a4 2 2 4 2

 
روي بیضی از دو کانون  Mدلخواه  نقطۀدانیم مجموع فواصل  همچنین می

 است. بنابراین داریم: a2بیضی برابر 
MF MF a2 4 2  

.123 صحیح است. 3گزینه 
x y x y2 2 4 10 7 0  

O , , R 1 12 5 16 100 28 144 62 2 
داده شده مماس خـارج هسـتند، پـس بایـد      دایرةمطلوب با  دایرةچون 
OOشرط  R R :برقرار باشد. بنابراین داریم 

O ( , ) , O( , )6 1 2 5  
OO ( ) ( )2 26 2 1 5 64 36 10 

OO R R R R10 6 4  
(x ) (y )2 26 1   مطلوب دایرة معادلۀ: 16

x y x y2 2 12 2 21 0 
.124 صحیح است. 4گزینه 

4 4 6 6 16 36 52 13
10 12 10 12 120 120 30 

.125 صحیح است. 2گزینه 

2 3

2 3
1 21 1 2 3 7

2 2 8 16 162 2
 

 شناسی زیست
.126 صحیح است. 2گزینه 
ـام ایـن      یاخته هایی که توانایی سیتوکینز را در بدن انسان دارند، چـون بـراي انج

ـاً ژن    عمل به پروتئین ـاز دارنـد، قطع ـاي ایـن    هاي انقباضی اکتین و میوزین نی ه
 کنند.   ها را بیان می پروتئین

 ها: بررسی سایر گزینه
ـایش        O2) در صورت عدم حضـور  1 ـان اکس ـایی تخمیـر امک و نیـز عـدم توان

NADH  نه)NAD.وجود ندارد ( 
ـان نمـی   8شمارة اي ژن فاکتور انعقادي  ) هر یاخته3 کنـد. در ضـمن بـراي     را بی

 نیز صادق نیست. Xهاي فاقد کروموزوم  اسپرم
ــول4 ـایی      ) گلب ــدري و توانـ ــد میتوکن ــوغ فاق ــد از بل ــز بع ـاي قرم ــیدهـ  اکس

FADH2 نه)FAD.هستند ( 
 )86و  85هاي  صفحهشناسی یازدهم،  (زیست

 )69و  66تا  64، 38هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.127 صحیح است. 3گزینه 

ـا تولیـد       در ورآمـدن   CO2شکل مربوط به فرایند تخمیر و الکلـی اسـت کـه ب
ـاوري کالسـیک و هـم سـنتی دیـده       خمیر نان مؤثر اسـت و هـم در زیسـت    فن

 شود. می
 )92و  74هاي  شناسی  دوازدهم، صفحه (زیست

.128 صحیح است. 3گزینه 
ـازي اسـت. تمایـل         منظور سؤال اوگلنا می ـاریوتی و آغ باشـد کـه جانـداري یوک

 کند. می انداز در اثر عواملی تغییر پیوستن عوامل رونویسی به راه
 )90و  36، 35، 26، 23هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.129 صحیح است. 4گزینه 
ـاي اولیـه همگـی     شکل، به علت اینکـه اووسـیت   خونی داسی در مادر ناقل کم ه

 دیپلوئید هستند، دگره (الل) بیماري وجود دارد.
 )104و  93هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 )43و  42، 39هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.130 صحیح است. 1گزینه 

 کند. تنها مورد (ج) عبارت را به درستی کامل می
 بررسی موارد:

جانداران دستگاه عصبی مرکـزي و محیطـی ندارنـد. بـه عنـوان      همۀ الف و ب) 
 عصبی دارد.شبکۀ مثال هیدر 

ـا فرومـون رخ       ج) براي بروز یک رفتار، حداقل ترشح هورمـون، ناقـل عصـبی و ی
 هاي شیمیایی هستند. دهد که همگی پیک می

 د) در رفتارهاي غریزي تجربه نقشی ندارد.
 )62و  54، 18هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 )110تا  108هاي  ، صفحه8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.131 صحیح است. 1گزینه 

ـالی اسـت و مـواد          ـاس چگ در فراگریزانه میـزان حرکـت مـواد در محلـول براس
ـا، همگـی      ر، تنـدتر حرکـت مـی   ت سنگین ـازي دناه کننـد. در دور اول همانندس

ـاي اولیـه نسـبت     نیمه سنگین بودند، درحالی که دناي اولیه سنگین بود، پس دن
ـا در        به دناهاي دور اول وزن بیشتري داشـته و سـرعت بیشـتري نسـبت بـه آنه

 گریزانه دارد.
 )10و  9هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست 

.132 است. صحیح 3گزینه 
ـا   زنجیرة هر یک از چهار  هموگلوبین، از نظر داشتن محلی براي حمل اکسـیژن ب

ـاهم   زنجیرة ها تفاوتی ندارند. از آنجا که چهار  سایر زنجیره هموگلوبین دو بـه دو ب
 صحیح نیستند. 2و  1هاي  شباهت دارند. پس هیچ یک از گزینه

 )48و  21، 18تا  16هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.133 صحیح است. 2گزینه 

ـا فاقـد    اطالعات دنا براي ساخت پلی پپتید ضروري است، درحالی که مولکول دن
در دیسـک پیونـد هیـدروژنی و    «باید گفت:  1گزینۀ یوراسیل است. در ارتباط با 

ــد فســفودي ــد    پیون ــد پپتیــدي و پیون ــروتئین، پیون اســتر و در ســاختار دوم پ
 هیدروژنی وجود دارد.
 )22و  17، 13، 5تا  3هاي  ازدهم، صفحهشناسی دو (زیست 

.134 صحیح است. 4گزینه 
 کند. تنها مورد (د) عبارت را به درستی کامل می

 بررسی موارد:
ـاي چسـبنده     الف) آنزیم لیگاز بـراي برقـراري پیونـد فسـفودي     اسـتر در دو انته

 شود. استفاده می
 شود. باکتري میدیوارة ب) شوك الکتریکی سبب ایجاد منافذ در 

ـاکتري   استفاده از پادزیست براي جداسازي یاخته ج) ـاي فاقـد    هاي تراژنـی از ب ه
 دناي نوترکیب است.

ـازي    سامانۀ دهنده ( د) استفاده از آنزیم برش ـاکتري) بـراي جداس قطعـۀ  دفاعی ب
 دنا و تولید دناي نوترکیب است.

 )95و  93هاي  ، صفحه7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 

2 2
داده شده مماس خـارج هسـتند، پـس بایـد     دایرةمطلوب با  دایرةن 
OOط  R RR RRRR:برقرار باشد. بنابراین داریم

O ( , ) , O( , ), ) , O( ,) O() O(  
OO ( ) ( )( )OOOO ( 2 2( ) 64 36 10) ( )) () ( )) () ( 2( )( )

OO R R R RR R RR RR RR RR 10 6 4R RR RRR RR  
(x ) (y )2 2( ) 16) (y )) (y )(y) (y 2( )(   مطلوب دایرةمعادلۀ: )(

y yx yy2 2 12 2 21 0yx yx

صحیح است. 4نه 
4 4 6 6 16 36 52 13
10 12 10 12 120 120 30

صحیح است. 2نه 

2 3
1 1 2 3 7
2 2 8 16 162 32 2222

اسیسسییسی
صحیح است. 2نه 
ـام ایـن     ه هایی که توانایی سیتوکینز را در بدن انسان دارند، چـون بـراي انج

ـاً ژن    به پروتئین ـاز دارنـد، قطع ـاي ایـن     هاي انقباضی اکتین و میوزین نی    ه
 کنند.   ها را بیان میین

 ها: ی سایر گزینه
ـایش       O2ر صورت عدم حضـور   ـان اکس ـایی تخمیـر امک و نیـز عـدم توان

NAنه)NADد ندا د (

ور ی رر
جانداران دستگاه عصبی مرکـزي و محیطـی ندارنـدهمۀالف و ب) 

 عصبی دارد.شبکۀمثال هیدر 
ف ـا ج) براي بروز یک رفتار، حداقل ترشح هورمـون، ناقـل عصـبی و ی

هاي شیمیایی هستند.دهد که همگی پیکمی
د) در رفتارهاي غریزي تجربه نقشی ندارد.

18هاي  تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست
8هاي  ، صفحه8تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  131.
ـالی اس ـاس چگ در فراگریزانه میـزان حرکـت مـواد در محلـول براس

ـازي دناهتتر، تنـدتر حرکـت مـیت سنگین    کننـد. در دور اول همانندس
ـاي اولنیمه  سنگین بودند، درحالی که دناي اولیه سنگین بود، پس دن

به دناهاي دور اول وزن بیشتري داشـته و سـرعت بیشـتري نسـبت
 گریزانه دارد.

ها ت تشناسی دوازدهم، صفحه (زیست 
است. صحیح 3گزینه  132.

هموگلوبین، از نظر داشتن محلی براي حملزنجیرةهر یک از چهار 
هموگلوبین دو بزنجیرةها تفاوتی ندارند. از آنجا که چهار سایر زنجیره

 صحیح نیستند. 2  و  1هاي  شباهت دارند. پس هیچ یک از گزینه
18تا  ي16هاي  تتشناسی دوازدهم، صفحه (زیست

صحیح است. 2گزینه  133.
اطالعات دنا براي ساخت پلی پپتید ضروري است، درحالی که مولکول

««در دیسـک پیونـد ه«باید گفت:  1گزینۀ یوراسیل است. در ارتباط با
ــد فســفودي ــدپیون ــد پپتی ــروتئین، پیون   اســتر و در ســاختار دوم پ
ا ژن
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.135 صحیح است. 2گزینه 
ـا آزاد کـردن   می CAMدر ارتباط با گیاه شکل  از  CO2باشد. این گیاه در روز ب

 دهند.   کالوین را انجام میچرخۀ ترکیب چهارکربنی، 
 )88و  87هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.136 صحیح است. 3گزینه 
ـان     iو AI ،BIدگـرة  هر سه  Oو ABاز آنجا که در حضـور دارنـد، امک

ـا        نمود یا حتـی رخ  داشتن والدین با ژن ـان وجـود نـدارد. والـدین تنه نمـود یکس
ـاي   باشـد در گزینـه   BODdو  Dd  ،AOتوانند به صـورت   می والـدین   2و  1ه
تواننـد بـه صـورت     والـدین مـی   4گزینۀ باشند. در  ABDdبه صورت توانند  می

BoDd .باشند 
 )41تا  38هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.137 صحیح است. 4گزینه 
ـالغ در مغـز اسـتخوان و نیـز یاختـه      یاخته ـادي جنینـی     هاي بنیادي ب ـاي بنی ه
ـاي عصـبی    یاختـه داخلی بالستوال) توانایی تکثیر و تبدیل به تودة هاي  (یاخته ه
 ها) را دارند. (نورون

 )99تا  97هاي  ، صفحه7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.138 صحیح است. 4گزینه 

 شهاک نودب هماک
نت ماف دادعت

 شهاک نودب هماک
نت ماف دادعت

هگر ود ایاز و اتسیز ۀگر ود

یعیبط هماکیعیبط هماک

B ۀنوگ
n2 6

n2 4
A ۀنوگ

n2 10

 
ـایی تکثیـر    با توجه به شکل گونه هاي جدید ایجاد شده در طی فرایند میتوز توان

 دیگر دارند.هاي  هاي والد یا والدینی خود را به یاخته و انتقال ژن
 )62و  61هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.139 صحیح است. 3گزینه 
ـا فعالیـت ضدویروسـی اسـت کـه خاصـیت          دقت کنید اینترفـرون پروتئینـی ب

 آنزیمی ندارد.
 )98و  97هاي  ، صفحه7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.140 صحیح است. 3  گزینه
 تنها مورد (ب) نادرست است.

 بررسی موارد:
ـارج مـی   ف و ب) الکترونال شـوند. در ایـن حالـت     هاي برانگیخته از مدار خود خ

ـا از     ممکن است با انتقال انرژي به مولکول رنگیزه بعدي به مدار خـود برگردنـد ی
 رنگیزه خارج شوند.  

ــۀ ج)  ــوري آب در فتوسیســتم تجزی ــد انجــام  2ن ــی تیالکوئی ، در ســطح داخل
 شود. می

ـاهش و     ز خود عبور میساز پروتون را ا ATPد) آنزیم  دهد، نه الکتـرون، پـس ک
 اکسایش ندارد.  

 )83و  82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.141 صحیح است. 1گزینه 

ــی از   ـا بخش ــل ماالریـ ــۀ عام ــود را در  چرخ ــدگی خ ــۀ زن ــراد  گویچ ــز اف قرم
A AHb Hb گذراند. می 

 )99صفحۀ شناسی یازدهم،   (زیست
 )56و  55هاي  ، صفحه4سی دوازدهم، فصل شنا (زیست

.142 صحیح است. 4گزینه 
ـالی کـه     در جهش خاموش تغییري در توالی آمینواسیدها ایجاد نمی شـود، درح

 دیگر همان آمینواسید تبدیل شده است.رمزة رمزه (کدون) یک آمینواسید به 
اگـر   4گزینـۀ  تواند از نوع تغییر چارچوب باشد و در  جهش می 2و  1هاي  گزینه

معنا در آخرین کدون آمینواسیدي رخ دهد، حذف یـک آمینواسـید از    جهش بی
 شود. پپتید مشاهده می پلی

 )50تا  48هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.143 صحیح است. 1گزینه 

ـاي مشـترك دارنـد؛ یعنـی گونـه        ساختارهاي همتا در گونـه  ـایی کـه نی ـاي   ه ه
 شود. خویشاوند دیده می

 ها: گزینهبررسی سایر 
ـاي   هاي حفظ شده در دنا قرار دارند و الزامی براي صرفاً حضـور در ژن  ) توالی2 ه

 ساز وجود ندارد. پروتئین
 اند. ) مارها از تغییر سوسمارها حاصل شده3
 ) ساختارهاي آنالوگ کار یکسان اما طرح متفاوت دارند.4

 )59و  58هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.144 حیح است.ص 2گزینه 
ـایی نظیـر    ها فاقد اندامک ها است. باکتري دنا مختص باکتريدهندة  برشآنزیم  ه
ـاي   بـراي یاختـه   3گزینـۀ  بـراي مخمـر،    1گزینۀ آندوپالسمی هستند. شبکۀ  ه

 پذیر هستند. براي باکتري امکان 4گزینۀ گیاهی و فتوسنتزکنندة 
 )94، 93، 86، 35، 32، 31، 26، 25هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.145 صحیح است. 2گزینه 
هـم تولیـد و    ADPفسفاته و  اي) قند تک گلیکولیز (اولین مرحله از تنفس یاخته

و بنیان پیروویک اسید در گلیکولیز فقـط تولیـد    NADHشوند،  هم مصرف می
 شوند. می

 )66صفحۀ ، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.146 صحیح است. 3گزینه 

همان محرك طبیعی (غذا) است کـه موجـب   منظور از محرك غیرشرطی یعنی 
اثـر) مثـل    شـود. محـرك شـرطی (بـی     پاسخ غیرشرطی (ترشح بزاق سگ) مـی 

ـان پاسـخ غیرشـرطی را       تواند بـه  صداي زنگ بعد از مدتی می طـور مسـتقل هم
 سبب شود.

 ها: دلیل نادرست بودن سایر گزینه
 ) محرك غیرشرطی (غذا) همواره مستقل از محـرك شـرطی (صـداي زنـگ)    1

 شود. موجب پاسخ می
تواند مستقل از محـرك غیرشـرطی، پاسـخ      ) محرك شرطی پس از مدتی می2

ایجاد کند.
 شود که محرك طبیعی (غیرشرطی) باشد. ) پاسخ غیرشرطی وقتی ایجاد می4

.147 صحیح است. 3گزینه 
ـام     دورة پذیري نوعی یادگیري است که در  نقش ـانور انج مشخصـی از زنـدگی ج
ـادي شـدن) در هـر       می ـانور   دوره شود، درحالی کـه خـوگیري (ع از زنـدگی ج

 ممکن است رخ دهد.
 )113تا  110هاي  ، صفحه8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.148 صحیح است. 2گزینه 
ـاري       جوجۀ رفتار  کاکایی براي به دسـت آوردن غـذا پـس از خـروج از تخـم رفت

 در بروز آن هیچ نقشی ندارد. تجربهغریزي است که 
 )9صفحۀ شناسی دهم،  (زیست

 )119و  114تا  108هاي  ، صفحه8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

یح
ـالغ در مغـز اسـتخوان و نیـز یاختـه     ه ـادي جنینـی    هاي بنیادي ب ـاي بنی      ه
ـاي عصـبی    یاختـه داخلی بالستوال) توانایی تکثیر و تبدیل به تودةهاي ته ه
 ها) را دارند. ن

 )99تا  97هاي  ، صفحه7تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4نه 

شهاک نودب هماک
نت ماف دادعت

شهاک نودب هماک
نت ماف دادعت

رو هگر ود رو هگرود هگرود ایاز زز و

یعیبط هماکیعیبط هماک

ۀنگ ۀنوگ BBBۀنگ
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2 44n
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ـایی تکثیـر   جه به شکل گونه هاي جدید ایجاد شده در طی فرایند میتوز توان
 دیگر دارند.هاي  هاي والد یا والدینی خود را به یاختهقال ژن

 )62و 61هاي  ، صفحه4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3نه 

ـا فعالیـت ضدویروسـی اسـت کـه خاصـیت           کنید اینترفـرون پروتئینـی ب
ی ندارد.

 )98و 97هاي  ، صفحه7تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3  نه

مورد (ب) نادرست است.
 ی موارد:

ـارج مـی  و ب) الکترون   شـوند. در ایـن حالـت     هاي برانگیخته از مدار خود خ

 ساز وجود ندارد. پروتئین
 اند. 33) مارها از تغییر سوسمارها حاصل شده3
) ساختارهاي آنالوگ کار یکسان اما طرح متفاوت دارند.4

هاي ، صفحه4تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست
حیح است.ص 2گزینه  144.
ه ها فاقد اندامک ها است. باکتري دنا مختص باکتريدهندة برشآنزیم 
ی 3  گزینـۀ  بـراي مخمـر، 1گزینۀ آندوپالسمی هستند. شبکۀ بـراي

پذیر هستند. براي باکتري امکان4گزینۀ گیاهی و فتوسنتزکنندة
3386، 3335، 3332، 31، 26، 25هاي  تتشناسی دوازدهم، صفحه (زیست

صحیح است. 2گزینه  145.
ه ADPفسفاته و  اي) قند تک گلیکولیز (اولین مرحله از تنفس یاخته

و بنیان پیروویک اسید در گلیکولیز فNADHشوند، هم مصرف می
 شوند. می

،4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3گزینه  146.

همان محرك طبیعی (غذا) است کمنظور از محرك غیرشرطی یعنی 
شـود. محـرك شـرطی (بـیپاسخ غیرشرطی (ترشح بزاق سگ) مـی 

ـان پاسـخ غیتواند بـه  صداي زنگ بعد از مدتی می طـور مسـتقل هم
 سبب شود.

 ها: دلیل نادرست بودن سایر گزینه
) محرك غیرشرطی (غذا) همواره مستقل از محـرك شـرطی (صـ1

شود. موجب پاسخ می
  تواند مستقل از محـرك غیرشـر) محرك شرطی پس از مدتی می2

ایجاد کند.
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.149 صحیح است. 2گزینه 
ـاك رس    طوطیتغذیۀ موارد (الف) و (ب) جزء غذایابی بهینه هستند؛ اما  ـا از خ ه

غـذایابی   بـزرگ جـزء مـوارد   اندازة هاي با  هاي ساحلی از صدف خرچنگتغذیۀ و 
 شوند. بهینه محسوب نمی

 )118صفحۀ ، 8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.150 صحیح است. 1گزینه 

ـارگر      یاختۀ زنبورهاي حاصل از  ـا ک ـا ملکـه و ی تخم زنبورهاي ماده هستند کـه ی
ـاي      می ـا بق شوند، زنبور حاصل از بکرزایی نیز زنبور نر است. هر سـه ایـن زنبوره
(ملکـه و زنبـور نـر) و غیرمسـتقیم (زنبـور       هاي خود را به صـورت مسـتقیم   ژن

 کارگر نازا هستند.مادة کنند. زنبورهاي  کارگر) تضمین می
 )116صفحۀ شناسی یازدهم،  (زیست

 )123و  122هاي  ، صفحه8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.151 صحیح است. 2گزینه 

آشام صرفاً براي خویشاوندان خـود نیسـت.    هاي خون رفتار دگرخواهی در خفاش
 تواند خویشاوند یا غیر خویشاوند باشد. خفاش گرسنه می
 ها: بررسی سایر گزینه

) گاهی رفتار دگرخواهی، رفتاري به نفع خود فـرد اسـت، مثـل پرنـدگان     3و  1
 یاریگر

 یابد. شانس بقاي آنها افزایش می 124صفحۀ ، 6) با توجه فعالیت 4
 )124تا 122هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.152 صحیح است. 3گزینه 
در موارد (الف)، (ب) و (ج) یادگیري نیـز نقـش دارد کـه در اثـر تجربـه حاصـل       
ـافی رخ       شده است؛ اما رکود تابستانی حتی با توجـه بـه دریافـت آب و غـذاي ک

 دهد، پس رفتاري غریزي است که تجربه در بروز آن دخالتی ندارد. می
 )120تا  116، 110هاي  ، صفحه8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.153 صحیح است.   1گزینه 
تواننـد، در طـی گلیکـولیز و در     ساز می هاي نیترات جانداران ازجمله باکتريهمۀ 

ـا،   بـراي ریزوبیـوم   2گزینـۀ  تولید کنند.  ATPغیاب اکسیژن  بـراي   3گزینـۀ  ه
 ها صادق نیست. براي سیانوباکتري 4گزینۀ هاي شیمیوسنتزکننده و  باکتري

 )90و  86هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.154 صحیح است. 4گزینه 

فسـفاته در طـی قنـدکافت (گلیکـولیز) رخ      تبدیل قند دوفسـفاته بـه قنـد تـک    
شـود   دهد که اگر جاندار توانایی تخمیر داشته باشد، این فرایند متوقـف نمـی   می

 شود. دیگر دیرتر متوقف میگزینۀ و اگر فاقد توانایی تخمیر باشد، نسبت به سه 
 )73و  70تا  68، 66هاي  ، صفحه5اسی دوازدهم، فصل شن (زیست

.155 صحیح است. 4گزینه 
ـاخته شـدن    چرخـۀ  در قندکافت هماننـد تولیـد آن در    ATPتولید  کـربس، س
ATP .در سطح پیش ماده است 

 ها: بررسی سایر گزینه
 یوکاریوتی است.یاختۀ ) منظور 1
 از طریق کراتین فسفات است. ATP) منظور تولید 2
 غشاي خارجی میتوکندري است. ) منظور3

 )50صفحۀ شناسی یازدهم،  (زیست
 )69و  67، 65، 64هاي  ، صفحه5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.156 صحیح است. 2گزینه 
 دهد. موارد (الف) و (ب) توسط اجزاي غشاي درونی راکیزه رخ می

ـایش پیـرووات و تبـدیل    NADHبـه  NADتبـدیل  بـه  NADHدر اکس
NAD دهد. تبدیل انتقال الکترون رخ میزنجیرة درFAD  بـهFADH2 در

کربنـه در   فسفات به ترکیـب دوکربنـه و سـه    ریبولوز بیستجزیۀ کربس و چرخۀ 
 دهد. در کلروپالست رخ می تنفس نوري

 )86و  71تا  68هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.157 صحیح است. 3گزینه 

ساز است. دقـت   ATPپروتئینی آنزیم مجموعۀ منظور سؤال سه پمپ پروتون و 
ـال الکتـرون   زنجیرة مستقیماً توسط یکی از ناقلین FADH2کنید اکسایش انتق

 بین دو پمپ پروتون قرار گرفته است. دهد که در رخ می
 )71و  70هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.158 صحیح است. 2گزینه 

A  ةریجنزC ةریجنزA  ةریجنز

نیلوسنا شیپنیلوسنا
B  ةریجنزB  ةریجنز

COOH

COOH

COOH H N2

H N2H N2

 
بـین   Aزنجیـرة  با توجه به شکل مشخص است ساختار سوم و تعداد پیونـدهاي  

 انسولین و انسولین باهم تفاوت دارند. پیش
 )102صفحۀ ، 7ل شناسی دوازدهم، فص (زیست

.159 صحیح است. 1گزینه 
دهنـده در نظـر بگیـریم،     را به عنوان الگوي یک آنزیم بـرش  EcOR1اگر آنزیم 

ـان صـحیح       1گزینـۀ  مشخص است که تنها  یعنـی وجـود نوکلئوتیـدهاي یکس
 است.

 )94و  93هاي  صفحه، 7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.160 صحیح است. 3گزینه 
ـا ژن انسـولین از دو کرومـوزوم     از آنج ـاط ب ا که براي ایجاد دناي نوترکیب در ارتب

اسـتر بـراي شکسـتن     شود، در هر کـدام دو پیونـد فسـفودي    کمکی استفاده می
شـود کـه در    جایگاه آنزیم و چهار پیوند براي اتصال ژن به دیسک تشـکیل مـی  

 شود. استر می پیوند فسفودي 12مجموع 
 )103و  102هاي  ، صفحه7صل فشناسی دوازدهم،  (زیست

.161 صحیح است. 4گزینه 
ـاخت یـک آنـزیم مهـم      درمانی، نسخه در اولین ژن اي از ژن کارآمد مربوط به س

دستگاه ایمنی را درون ژنوم ویروسی تغییـر یافتـه قـرار دادنـد و آن را بـه درون      
ـاي تغییـر    هاي خارج شده و کشت داده شده، منتقـل و ایـن یاختـه    لنفوسیت ه

 را به بدن بیمار وارد کردند.یافته 
 )104صفحۀ ، 7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.162 صحیح است. 2گزینه 
ـال ژن پـروتئین       105صـفحۀ  ، 15با توجه به شکل  از نـوعی دیسـک بـراي انتق

 انسانی به تخم لقاح یافته استفاده شد.
 )105صفحۀ ، 7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.163 صحیح است. 3گزینه 
شـود. در   دهنده براي بـرش ژن اسـتفاده مـی    طعاً از آنزیم برشدر تهیه واکسن ق

ـاري  زا، می به جاي ویروس بیماري 1گزینۀ  ـازي و...    تواند عامل بیم ـاکتري، آغ زا ب
ـاي    4گزینـۀ  توان از دیسک استفاده کـرد و در   می 2گزینۀ باشد. در  ـاخت دن س

 نوترکیب توسط ژنوم ویروس باشد.
 )104و  103هاي  صفحه، 7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2نه 
 آشام صرفاً براي خویشاوندان خـود نیسـت.   هاي خون دگرخواهی در خفاش

تواند خویشاوند یا غیر خویشاوند باشد.ش گرسنه می
 ها:ی سایر گزینه

3) گاهی رفتار دگرخواهی، رفتاري به نفع خود فـرد اسـت، مثـل پرنـدگان     3
 ر

یابد. شانس بقاي آنها افزایش می124صفحۀ ،6توجه فعالیت 
 )124تا 122هاي  تتشناسی دوازدهم، صفحه (زیست

صحیح است. 3نه 
وارد (الف)، (ب) و (ج) یادگیري نیـز نقـش دارد کـه در اثـر تجربـه حاصـل       
ـافی رخ        است؛ اما رکود تابستانی حتی با توجـه بـه دریافـت آب و غـذاي ک

هد، پس رفتاري غریزي است که تجربه در بروز آن دخالتی ندارد.
 )120تا 116، 110هاي  ، صفحه8تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

 صحیح است.   1نه 
 تواننـد، در طـی گلیکـولیز و در    ساز می هاي نیترات جانداران ازجمله باکتري

ـا،   بـراي ریزوبیـوم   2گزینـۀ  تولید کنند. ATPب اکسیژن  بـراي   3  گزینـۀ  ه
 ها صادق نیست. براي سیانوباکتري 4گزینۀ  هاي شیمیوسنتزکننده و ي

 )90و ي 86هاي  ، صفحه6تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4نه 

    فسـفاته در طـی قنـدکافت (گلیکـولیز) رخ     ل قند دوفسـفاته بـه قنـد تـک
  شـود   هد که اگر جاندار توانایی تخمیر داشته باشد، این فرایند متوقـف نمـی  

شود. دیگر دیرتر متوقف میگزینۀ فاقد توانایی تخمیر باشد، نسبت به سه 
 ) 73و 70تا  6668، 66هاي  ، صفحه5نناسی دوازدهم، فصل تتشن (زیست

ن ننو نیلوسنا نششششیپنو نیلوسنا ش نیلوسنا ش
ةریجنزز ةریجنززنززBز B ن

COOHH N2

    زنجیبا توجه به شکل مشخص است ساختار سوم و تعداد پیونـدهاي  
انسولین و انسولین باهم تفاوت دارند.پیش

ص، 7صصلتتشناسی دوازدهم، فص (زیست
صحیح است. 1گزینه  159.

 دهنـده در نظرا به عنوان الگوي یک آنزیم بـرش EcOR1اگر آنزیم 
یعنـی وجـود نوکلئوتیـدهاي یکسـ1گزینـۀ  مشخص است که تنها 

 است.
هاي صفحه،7تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست

صحیح است. 3گزینه  160.
ـا ژن انسـولین از دواز آنج ـاط ب ججا که براي ایجاد دناي نوترکیب در ارتب

استفاده می دو پیونـد فسـفودي   کمکی     اسـتر بـرايشود، در هر کـدام
  ش جایگاه آنزیم و چهار پیوند براي اتصال ژن به دیسک تشـکیل مـی  

 شود. استر می پیوند فسفودي 12مجموع 
هاي  ، صفحه7صل فتتشناسی دوازدهم،  (زیست  2

صحیح است. 4گزینه  161.
آدرمانی، نسخه در اولین ژن ـاخت یـک   اي از ژن کارآمد مربوط به س

دستگاه ایمنی را درون ژنوم ویروسی تغییـر یافتـه قـرار دادنـد و آن
ه هاي خارج شده و کشت داده شده، منتقـل و ایـن یاختـهلنفوسیت

را به بدن بیمار وارد کردند.یافته
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.164 صحیح است. 2گزینه 
از  Cزنجیـرة  شناسـی دوازدهـم،    کتاب زیست 102صفحۀ ، 12با توجه به شکل 

 شود. جدا می Bزنجیرة و بنیان کربوکسیل  Aبنیان آمینی زنجیرة 
 )102و  16، 15 هاي صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست

.165 صحیح است. 4گزینه 
، AABbcc ،AAbbCc ،AaBBccژنـو تیـپ    6در ذرت با  AaBbCcژنوتیپ 

AabbCC ،aaBBCc  وaaBbCC نمود یکسانی دارد. رخ 
 )45و  44 هاي صفحه، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

 
 فیزیک

.166 صحیح است. 4گزینه 
v v v
v v v

1 2 2 2
2 1 1 1

60 2 70 35
10 2 50 25

v2 7 35vvv  

2
1

7
5  

.167 صحیح است. 4گزینه 
ma( ( )) a
s

22 2
2

1212 0 2 27 9 22 36  

v a( )2 2
00 2 9 0 

mv v s
2
0 02 2 9 6  

ــس      ــت، پ ــه اس ــرعت اولی ــت س ــالف جه ــایی در خ ــرعت نه ــون س چ
mv s0  است. 6

.168 صحیح است. 3گزینه 
زمـانی سـرعت    بـازة سـرعت متوسـط در یـک      در حرکت با شتاب ثابت،

 لحظه در وسط آن بازه است.
v( ) v v v a v v v a0 5 0 0 0 04 6 2 2 5 2 5  

/
v a vv( ) a a a

v v v a a
7 0

0 0 0

76 8 7 5 12 2 45 5  

.169 صحیح است. 4گزینه 
با توجه به نمودار که در ابتدا عالمـت سـرعت، مثبـت و سـپس عالمـت      

 سرعت، منفی است.
v)شیب خط نمودار  t)     معرف شتاب است و عالمـت شـتاب همـواره

 منفی است.
.170 صحیح است. 3گزینه 

v)سطح زیر نمودار  t) توان ابتـدا   جایی است. بنابراین می رف جابهمع
t لحظۀجایی تا  جابه s8 :را محاسبه کنیم 

mv( )s

t (s)

A

B

10

30

50

8 t
t 

Ax اول:  ثانیۀ  8براي  ( ) m810 50  A:متحرك 2402

Bx m8 30  Bمتحرك :240

m120 Bx m1 240

m120Ax m1 240
t s8

 
t لحظـۀ با توجه به اینکـه در   s8  از هـم  دو متحـرك   فاصـلۀm120 

جـایی   باشد، بنابراین مساحت قسمت هاشورخورده که اخـتالف جابـه   می
t لحظـۀ دو متحرك بعد از  s8       تـا رسـیدن دو متحـرك اسـت، بایـد

m120 .شود 
S ( ) t t s t s50 30 120 6 8 6 14 

.171 صحیح است. 2گزینه 
کنـد؛   شـود، تغییـر مـی    اي که محور زمان قطع مـی  بردار مکان در لحظه

عـوض   شـیب نمـودار   عالمـت  درحالی که بردار سرعت در لحظـاتی کـه  
 کند. ، تغییر میشود می

.172 است. صحیح 2گزینه 

av av

av av

( R)LS St t
t ( ) t s

d mv vt s

3 24

33 2 3 2 34
2 2
3

cm2

cm2

d d
d cm

2 22 2
2 2

.173 صحیح است. 3گزینه 
mx at a a
s

2
2

1 150 25 42 2  

k N NF F ma , F mg F  
/ ( F )300 0 4 200 20 4  

/ F300 80 0 4 80  

/ F F N140004 140 3504  

.174 صحیح است. 2گزینه 
 است: P1در خالف جهت  P دقت کنید

P mv (N.s)1 0 5 10 50  
P F t N.s5 20 100  

P P P2 1 50 100 50P PP  
P
P
2
1

50 150  

 اولیه است. تکانۀثانویه در خالف  تکانۀدقت کنید 

.175 صحیح است. 1گزینه 
                                m m2 12  

m1

mg

DF

m2

m g2

DF2
D

net
D

D

D

m g F m aF ma m g F m a
F a aa g m v vFa g y ym

1 2

1 1 1
2 2 2

1 21
1

0 0
2 1 21

2

 
هـا بـه زمـین     چون شتاب حرکت یکسان است، سـرعت برخـورد گلولـه   

 یکسان است.

v2 22 7 35vv 2 2
v1 12 50 25vvvv 1 1

2 2  

2 7
1 5
2 7  

صحیح است. 4نه 
ma( ( )) a
s

)) a
22 2

2
1212 0 2a( ((a( (((2 2 22 36  

v a( )2 20 v a(a(v a(a(a(2

m
sv 2

0 0 6v0v  
ــس      ــت، پ ــه اس ــرعت اولی ــت س ــالف جه در خ ــایی ــرعت نه ن س

v0  است. 6

صحیح است. 3نه 
زمـانی سـرعت        بـازة سـرعت متوسـط در یـک      حرکت با شتاب ثابت،

ه در وسط آن بازه است.
v( ) v v v a v v v a5) v v v a v v v) v v v a v v v) v v v a v v v) v v v a v v v) v v v a vv v a v v vv v a v vv v a v v vv a v  

/
v a vv( ) a

v v v a a
a7 0

0 0 0v vv
7 7 5 12a aaa aa 2 4/5 5aa  

صحیح است. 4نه 
جه به نمودار که در ابتدا عالمـت سـرعت، مثبـت و سـپس عالمـت      

ت، منفی است.
v)ب خط نمودار  t)    معرف شتاب است و عالمـت شـتاب همـواره

ی است.

 کند. ، تغییر میشود می

است. صحیح 2گزینه  172.
( R)

S t
( ) t s

m
sav

avSavavSavS

( ) t

avvavv

3
4

( ) t) t( ) t) t

2 2
3

cm2

cm2

dd d
d cm

2 22 22

2 2

صحیح است. 3گزینه  173.
m
s

t a2
2

1t2 50 25 4a aaa2

N NF ma , F mg FF ma , F mgma , F mgN N

F ) 20 4F )F )

/ F0 4 80/ F/ F

NFFFF 14004 354
صحیح است. 2گزینه  174.

 است: P1PPPدر خالف جهت PPدقت کنید
(N.s)5 10 50

t N.st 5 20 100

PP 50 100 50P

0 10
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.176 صحیح است. 4گزینه 
نظر است، بنابراین جهت نیـروي اصـطکاك   مورد Fچون حداکثر نیروي 

 گیریم: ایستایی را به سمت پایین در نظر می

SmaxF

NF

/ F0 8

ma
/ F0 6

m

 
N / smax s N /F F f F F0 8 0 4 

/ smaxF f mg ma0 6 
/ / /F F F F N0 6 0 4 20 2 1 02 22 110  

.177 صحیح است. 3گزینه 
طـور ناگهـانی کشـیده     با توجه به قانون اول نیوتون هنگامی که مقوا بـه 

شود، سکه تمایل دارد، سکون خود را حفظ کند. بنابراین در جاي خـود  
 افتد. لیوان میماند و درون  می

.178 صحیح است. 1گزینه 
 2و  1هـاي   یابـد، گزینـه   چون تندي ابتدا کـاهش، سـپس افـزایش مـی    

اي کـه سـرعت صـفر شـده،      در لحظه 2 گزینۀتواند درست باشد. در  می
 1 گزینـۀ شتاب هم صفر است که عمالً در این نقطه شتاب داریم، پـس  

 نباید تندي منفی شود. 3 گزینۀدرست است. در 

.179 صحیح است. 3 گزینه

t (s)

x (cm)

1
2

5
1
4

x0

5

t1

m

t s
Tt T s

T

rad
s

cmV A s

1

1

1 1 3
2 4 4 3
2 2 8

3 322 8 4
2 2 8

3 3
4

3 8

8 5 40
 

.180 صحیح است. 1گزینه 

t s
d A A

t s d
dt s

d A A
t s

1 1
1

2 2 2
11 3

2
2 4

31 24
232 2 1

32 22
293 4

  

صحیح است. 1گزینه  181.
kF ma kx a ( )x a xm

2  

/
rad( ) s

2 2 205 5100  

/ /
nf f Hz , f nt

52 2 5 2 5 20 502  

.182 صحیح است. 4گزینه 
 نوسانگر است.ساز با بسامد طبیعی  شرط تشدید، تساوي بسامد نوسان

g gL mL 2 2
10 9

9
  

.183 صحیح است. 1گزینه 
A

A / A A
A

Ncm f Nf
3030 0 3 100 300030  

B
B / B B

B

Ncm f Nf
3 3030 04 75 22504 30  

A AN N 750  

.184 صحیح است. 2گزینه 
c cf Hz THzf

8 15 14
7

3 10 1 10 5 10 50026 10
  

 شود. دقت کنید با تغییر محیط بسامد نور عوض نمی

.185 صحیح است. 1گزینه 

/ /
mm v T s08  دو برآمدگی مجاور فاصلۀ08

.186 صحیح است. 3گزینه 

S P
S P

t t t x ( )v v
1 1  

/ P / P
( )v v
1 1 4 60 1 14 60 2880 4 8 2880 4 8  

/
P

/ P /
kmvv s

12 4 81 1 1 812 4 8 12 4 8  

.187 صحیح است. 4گزینه 
I f A R IPI ( ) ( ) ( )I f A R IR

2 22 2 2 1 2
2 1 1 1 2 1

81 994
P  

Ilog logI
2

2 1 2 1
1

3 9  

I I Ilog log log log( ) logI I I
21 1 1

1
2 2 2

2 9 2 9 9 3  

.188 صحیح است. 4گزینه 
/اگر تأخیر زمانی بین صوت تابشی و صوت بازتابیده، حداقل  s01   ،باشـد

ز شنود تمی ت اولیه که مستقیماً میتواند پژواك را از صو گوش انسان می
 دهد:

(L)

تشگرب و تفر نامز /t s01

/x v t L
L m

2 340 01
17

 
.189 صحیح است. 1گزینه 

ه به قانون بازتابش کلـی شـکل زیـر    با توجه به مسیر پرتوهاي نور با توج
 داریم:

50 20
7020

50

20

 
.190 صحیح است. 4گزینه 

n)بالمر  رشتۀطول موج مرئی مربوط به   است. 2(

/ ( ) n
n n2 2 2

1 1 1 1 1 100001 6450 4 4502
  

صحیح است. 3نه 
طـور ناگهـانی کشـیده    جه به قانون اول نیوتون هنگامی که مقوا بـه 

، سکه تمایل دارد، سکون خود را حفظ کند. بنابراین در جاي خـود  
 افتد. لیوان میاند و درون

صحیح است. 1نه 
2و  1هـاي   یابـد، گزینـه   ن تندي ابتدا کـاهش، سـپس افـزایش مـی    

اي کـه سـرعت صـفر شـده،      در لحظه 2 گزینۀواند درست باشد. در
 1   گزینـۀ ب هم صفر است که عمالً در این نقطه شتاب داریم، پـس  

نباید تندي منفی شود. 3 گزینۀت است. در

 صحیح است. 3 نه

t (s)

x (cm)

1
2

5
1
4

x0

5

t1

m

t
Tt TT

T

rad
s

V Am

TTT

T

A

1

1

1 1 3
2 4 4
2 2

3
2 8
2 2 8

3 3
4

3 8

8 5

صحیح است. 1نه 

t
d A A

t d

s
d AA

s

1 1s
1

2 2s
2

3
24
23

2 1

/
m

T s/m v// دو برآمدفاصلۀ//08

صحیح است. 3گزینه  186.

P
S P

t x ( )P v vS
t x (t xP

1 1

/ P / P
( ) v( )1 1 4 60 1 1))880 4 8 2880 4 8/ P /

)vP /
)

/
P

/ P /
km

v sP
P

/
Pv 12 4 8/1 1 84 8/ 12 4 8//

صحیح است. 4گزینه  187.
I f A R I
I f A R I( ) ( ) ( )) ( ) (( ) ( ) ( )I I( ) ( ) ( )) ( ) (( )A RA R 2I2 ff( )fff( ) ( ) ( )2A RA RR( ) ( )) (A RA RR( ) ( )) (
1 1 1 2 1f A R If A R

81 99
I

I logI
Ilog I
2

2 1
1

9log

I I I
I I I

Ilog log( ) loglog( )Ilog log I
I

21 1 1
2 2 2

log log logloglog log 3I

صحیح است. 4گزینه  188.
sاگر تأخیر زمانی بین صوت تابشی و صوت بازتابیده، حداقل

ت اولیه که مستقیماً میتواند پژواك را از صو گوش انسان می
 دهد:

تشگرب و تفر نامز /t st 1//
/

L m
x v t Lv t

L
2 340 01/L

17
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.191 صحیح است. 2گزینه 

HR ( )
n n2 21

1 1 1  

H H H
H

R ( ) R ( ) R ( ) R1
1
1 1 1 9 4 5 36

4 9 9 4 36  )1:بالمر ( 5

H H
H

R ( ) R ( ) R2
2
1 1 1 1 16

16  )2:براکت ( 16

1
2

36 1 9
5 16 20  

.192 صحیح است. 3گزینه 
nE E hf1  

R R
/

E E c( ) h ( )
n n

15 8
2 2

113 51 4 10 3 101  

/
n

n n n2 2 2
1 12 1 8 1 11 1 313 5 9 9  

.193 صحیح است. 2گزینه 
A
Zu Y ( )238 4 0

92 2 12  
A A N A ZZ Z

4 238 234 234 92 14292 2 2 92  

.194 صحیح است. 1گزینه 

(روز) 
t ( )T T TN TN

16 1620 20002 2 2 2 8500  

T s N 20008 10002  

(روز) 
tt ( )TN tN

4 30 820002 2 2 2 32125  

.195 صحیح است. 2گزینه 

/جرم ایزوتوپ موجود در سنگ معدن:  
/ /m g0 7 235 0 7 2 35100  

/ /mn n molM
30 7 2 35 7 10235  

اتم 
A

Nn NN
3 23 207 10 6 10 42 10  

E N MeV20 22200 42 10 200 84 10  
 
شیمی

.196 صحیح است. 3گزینه 
هایی  اتن و گندم پلیمر هستند، بنابراین داراي بخش ترکیباتی مانند پلی

 هست که در سرتاسر مولکول تکرار شده است.
 )100 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.197 صحیح است. 2گزینه 
وینیـل کلریـد اسـت کـه سـاختار آن       خـون، پلـی   کیسـۀ  سـازندة پلیمر 

آن بـیش از پـنج اتـم     شـوندة صورت زیر است که در یک واحد تکـرار   به
بنـزن نـدارد، بنـابراین آروماتیـک      حلقـۀ آن  سـازندة وجود دارد. مونومر 

باشد. در یک واحـد تکـرار شـونده سـه اتـم هیـدروژن وجـود دارد،         نمی
احـد تکـرار شـونده، در مجمـوع     و 1500پلیمري بـا   زنجیرةبنابراین در 

1500 3 ایـن پلیمـر    سـازندة اتم هیدروژن وجود دارد. مونومر  4500
C)وینیل کلرید  H Cl)2 قطبی اسـت،   SO2است که همانند مولکول  3

 کند. گیري می بنابراین در میدان الکتریکی جهت

CH2 C

H

Cl n  ،104 صفحۀ(شیمی دوازدهم( 
.198 صحیح است. 2گزینه 

الف) الکل حاصل از آبکافت اتیل بوتانوات، اتانول است کـه در آن بخـش   
 کند. (درست) قطبی بر بخش ناقطبی غلبه می

 سـازندة به ساختار مونومرهاي  آمیدها پلیاسترها و  پلی تجزیۀب) آهنگ 
 (نادرست)آنها بستگی دارد. 

 ج) شیر ترش شده داراي الکتیک اسید است. (نادرست)
 کتاب درسی 117 صفحۀ حاشیۀد) درست. 

 )119تا  116هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  199.

n n
nC H O ( )O (n )CO (n )H O

mol g
1 2 2 2 2 2 2

3 1 1 12
1 160

  

n( )molO gOmol gO nmol molO
2 2

2
2

3 1 3221 160 31 دیسا1 دیسا
 

Cفرمول اسید:                 H O4 8 یا     2
R

CH CH CH COOH3 2 2
R

CH CH3 2CHCH

 )109 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.200 صحیح است. 4گزینه 

 هاي نادرست: بررسی گزینه
آرامی به گلـوکز تبـدیل   ل نشاسته در محیط گرم و مرطوب به مولکو )1

 شود. می
 گیرد. گوارش نشاسته بر اساس فرایندهاي شیمیایی صورت می )2
 گویند. ضور اسید، آبکافت میبه واکنش استرها با آب در ح )3

 )116 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.201 صحیح است. 3گزینه 

 شوند. اسیدها با یکدیگر تهیه می آمین و دي آمیدها از واکنش دي پلی

NH2H N2
هدنزاس نیمآ يد

COOHHOOC
 )120و  115، 114هاي  (شیمی یازدهم، صفحه هدنزاس دیسا يد

.202 صحیح است. 4گزینه

CH (CH )3 2 11 SO Na3 ای S O

O

O

Na* *

 
Cفرمول مولکولی این ترکیب  H SO Na18 29  است. 3

اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصـل نیسـت.    2در آن 
 اند.) (با عالمت * مشخص شده

جفت الکتـرون پیونـدي یـا پیونـد اشـتراکی       54در ساختار این ترکیب 
هـاي   ونهاي کـربن بـه تعـداد جفـت الکتـر      وجود دارد. نسبت تعداد اتم

18ناپیوندي:  29  
 )11و  10هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

n n

/n n n
n2 2 2

1 12 1 8 1 11 1 313 5 9 9/ n n2 2  

صحیح است. 2نه 
A
Zu Y ( )(A
Z YYA
Z

238 4 0((92 2 1((  
A A N A ZZ Z A Z4 238 234AA 234 92 14292 2 2 92Z ZZ Z  

صحیح است. 1نه 

(روز) 
t ( )T T TN TN

16 16(20 20002 2 2 2 8T T T TT T T T22000
500  

T s Ns Ns 20008 10002  

(روز) 
tt ( )t

TN tN
4 30 820002 2 2 2 32T tT t4 3 82000

125  

صحیح است. 2نه 

/ ایزوتوپ موجود در سنگ معدن:  
/ /m g/ /

//0 7/ 235 7 2 35/ //100  

/ /mn molM
/ /m nm

M
30 7 2 35/ / 7 10235  

اتم
A

Nn NN
N NN
N

3 23 207 10 6 10 42 103 2323  

E N MeVN 20 22200 42 10 200 84 102  

ت3نه ا

یر ر
16هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  199.
O ( )O (n )CO (n )H O

g
( )O (n( )O (n2 2Onn 2 2 2
3 1nnn )CO (n)CO (n)CO (n(n2

( )molO gO gO nl molO
g
lO

2 2
2

2

3 1nn 322 160 3gO ngO n1 1molسا دیسا
Cفرمول اسید:                 H O4 8 2H OH    یاOOHCH CO2 2CHCH

 صف(شیمی یازدهم، 
صحیح است. 4گزینه  200.

هاي نادرست: بررسی گزینه
آرامی به گلـول نشاسته در محیط گرم و مرطوب به مولکو )1

 شود. می
گگوارش نشاسته بر اساس فرایندهاي شیمیایی صورت می)2
گویند ححضور اسید، آبکافت میبه واکنش استرها با آب در ح)3

 صف(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 3گزینه  201.

دي پلی واکنش اسیدها با یکدیگر تهیه می آمین و دي آمیدها از

NHN 2NN
دنزاس نیمآ يد

COOHHOOC
هدنزاس دیسا يد

15، 114هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
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.203 صحیح است. 2گزینه 
 (نادرست) یک واکنش گرماده است.الف) واکنش موردنظر 

 کتاب درسی 12 صفحۀب) درست. شکل 
هـاي غیـر    کننـده  پـاك کتري با صابون یـا   دیوارةج) رسوب موجود روي 

 شود. (نادرست) زدوده نمی صابونی
 د) درست.

 )13و  12هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.204 صحیح است. 2گزینه 

HA H AH AAH
2 0 0
x

x2
x x
x x a /

x x xK x x
244 5 102 2 

 پـس  اسـت،  کوچـک  عـددي  مـوردنظر  اسـید  یونش ثابت که آنجایی از
 در x از تـوان مـی  و شـده  یونیده جزئی مقدار به اسید این گفت توان می

 .کرد نظرصرف مخرج

/
x x x
24 2 4 24 5 10 9 10 3 102  

/
x 23 10100 100 %1 52  :درصد یونش 2
 )23تا  18هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.205 صحیح است. 4گزینه 
 تعداد مول اسید در محلول اولیه:

/ /
n nHCl:M n molHClV 001 0044  

[H ] M. [H ] pH2
1

10 2 pH:            محلول اولیه

[H ] M.62 3 6 10 M 6
1

10 pH:            جدید 

 تعداد مول اسید در محلول جدید:
n nM nV

6 610 4 104  
 تعداد مول اسید مصرف شده:  

/( ) ( ) mol2 64 10 4 10 00399  
HCl NaOH NaCl H O2  

/ /
g NaOHmol NaOH g NaOHmol NaOH

4000399 1 591  

نیـاز   NaOHمول اسـید بـه همـین مقـدار      00399/براي از بین بردن 
 است.

 )26تا  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.206 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
1  (/

/pH [H ] mol.L3 7 4 13 7 10 2 10  
عنـوان   ترکیب یونی است که به NaHCO3جوش شیرین با فرمول  )2

 شود. ضد اسید سبب کاهش اسید معده می
آسپرین داراي یک هیدروژن اسیدي است؛ بنابراین یـک مـول از آن    )3

 تواند با یک مول سدیم هیدروژن کربنات خنثی شود. می
H) واکنش 4 OH H O2  واکـنش خنثـی شـدن     دهندةنشان

 باشد. ها می اسید و باز است که مبناي اصلی کاربرد شوینده
 )30 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.207 صحیح است. 3گزینه 
 Bظـرف   تیغـۀ ها بـه سـمت    توان گفت که الکترون با توجه به شکل می

 آند است. Aظرف  تیغۀکاتد و  Bظرف  تیغۀکنند. بنابراین  حرکت می
با توجه به اینکه پتانسیل کاهشی مـس از آهـن بیشـتر اسـت، بنـابراین      

توانند به ترتیب فلزات آهـن و   می Bو  Aهاي  هاي موجود در ظرف تیغه
 مس باشند.

 )44 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.208 صحیح است. 4گزینه 

 الف) نادرست  
(Cu Ag) / / /emf 08 034 046  
(Sn Pt) / / /emf ( )12 014 134 

Cu)سـلول کاتـدي در سـلول     ب) نادرست. نیم Ag)   نقـره اسـت و ،
ــیم ــلول    ن ــدي در س ــلول کات Sn)س Pt)   ــون ــت و چ ــین اس ، پالت

Ag PtE E0 بیشــتر از  Ptســلول  اســت، پــس قــدرت اکســندگی نــیم 0
 است. Agسلول  نیم

ــون   ــت. چ ــلول  emfج) نادرس Cu)س Ag) ــک ــلول   کوچ ــر از س ت
(Sn Pt)    هـاي عبـوري از مـدار     است؛ پس شـدت و میـزان الکتـرون

Sn)خارجی در سلول  Pt) .بیشتر است 
 د) درست.

Ag Pt

دنآدتاک

(Ag Pt) / / /emf V12 0 8 04

 
Cu)هـ) نادرست. ضمن کار کردن سـلول   Ag)     بـه غلظـت کـاتیون

Cu2 شود. همچنین بـه غلظـت    سلول آندي افزوده می در نیمSn2 
Sn)سلول آندي در سلول  در نیم Pt) شود. نیز افزوده می 

 )47تا  44هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.209 صحیح است. 2گزینه 

سلول سوختی نوعی سلول گالوانی است که در آن انـرژي شـیمیایی بـه    
Hشود و بر اساس واکـنش   الکتریکی تبدیل می O H O2 2 22 بـه   2

 مول آب دریافت کرد. 3توان  مول گاز هیدروژن به آند، می 3ازاي ورود 
 )50 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.210 صحیح است. 4گزینه 
 سلول دانز یک سلول الکترولیتی است.

)دنآ )

)دتاک )
Cl Cl e22 2
Na e Na2 2 2

Na Cl Na Cl22 2 2

.دوش یم دیلوت تبثم بطق رد رلک زاگ
.دبای یم شهاک        نوی ،دتاک رد Na

 
 شود. مول فلز سدیم تولید می 2مول الکترون،  2هر  مبادلۀبه ازاي 

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.211 صحیح است. 3گزینه 

در صورت ایجاد خراش روي آهن گالوانیزه یک سـلول گـالوانی تشـکیل    
نقش کاتد را دارد. دقت کنید کـه   Feنقش آند و  Znشود که در آن  می
Fe کنـد و   سانا عمل میصورت یک ر امکان کاهش یافتن ندارد و تنها به

 یابد. در این فرایند گاز اکسیژن کاهش می

x2 2x

 پـس  اسـت،  کوچـک  عـددي  مـوردنظر  اسـید  یونش ثابت کهجایی
درxازتـوان مـی  و شـده  یونیده جزئی مقدار  به اسید این گفت وان
 .کرد نظرصرف ج

/
xx x
24 2 4 24 5 10/ 9 10 3 10x4
2  

/
x 23 10100 100 %1 5/1 3 10
2  :درصد یونش 2
 )23تا 18هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 4نه 
د مول اسید در محلول اولیه:

/ /
n nHCl:M n molHClV
n
V 001 004/ /

n n //
n n4  

[H ] M.M. [H ] pH]][H ] 2
1

2pHpHpH:   محلول اولیه

[H ] M.]] M.62 3 6 [H ]][H ] MM 6
1

10 pH:    جدید

د مول اسید در محلول جدید:
nM n
V
n
V

6 6nnn10 4 10nnnn
4  

د مول اسید مصرف شده:  

/( ) ( ) mol/
2 6) () () () ( ) /) ( )) () (  

HCl NaOH NaCl H ONaOH NaClNaOH NaCl 2  

/ /
g NaOHmol NaOH g NaOHmol NaOH
g4000399/ 1 59/1  

نیـاز   NaOHمول اسـید بـه همـین مقـدار     /00399/ از بین بردن 

        

        

Cu)سـلول کاتـدي در سـلول     ب) نادرست. نیم Ag)نقـ ،
ــیم ــلول   ن ــدي در س ــلول کات Sn)س Pt)ــت ــین اس ، پالت

Ag PtE EAg
0 0Eســلول اســت، پــس قــدرت اکســندگی نــیمPt

 است. Agسلول  نیم
ــون   ــت. چ ــلول   emfج) نادرس Cu)س Ag) ــک ــر کوچ ت

(Sn Pt)   هـاي عبـوراست؛ پس شـدت و میـزان الکتـرون
Sn)خارجی در سلول  Pt) .بیشتر است

 د) درست.
t

ک

(Ag Pt) / / /f V(Ag Pt)emf( 12 0 8 04/ / // /// /

Cu)هـ) نادرست. ضمن کار کردن سـلول   Ag)بـه غلظـت
Cu2 شود. همچنین بـه غلظـسلول آندي افزوده میدر نیم
Sn)سلول آندي در سلول  در نیم Pt) شود. نیز افزوده می

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  209.

سلول سوختی نوعی سلول گالوانی است که در آن انـرژي شـ
Oشود و بر اساس واکـنش  الکتریکی تبدیل می H O2 2HOOO2OO

مول آب در3توان  مول گاز هیدروژن به آند، می3ازاي ورود 
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است. 4گزینه  210.
سلول دانز یک سلول الکترولیتی است.
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Zn Zn e2 2  يور شیاسکا زا لصاح ياه نورتکلا
.دنوش یم هداد      ياه لوکلوم هب O2 

O H O e OH2 22 4 4  ییاذغ داوم فورظ تخاس رد یبلح زا
 )59و  58هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه .)هزیناولاگ نهآ هن( دوش یم هدافتسا

.212 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی گزینه

ــۀ )1 ــوع     هم ــان و از ن ــیلیس یکس ــاختار س ــود در س ــدهاي موج پیون
م کربید هم یک جامد کوواالنسی است. پیونـد  کوواالنسی است. سیلیسی

Si)موجــود در ســاختار ســیلیس  O)  ــد موجــود در ســاختار و پیون
Si)سیلیسیم کربید  C)   است. با توجه به اینکه شعاع اتمی اکسـیژن

Si)تر از کربن است، پیوند  کوچک O) تر از  قوي(Si C) باشد. می 
خـالص   نمونـۀ است و کوارتز  SiO2زمین  پوستۀترین اکسید  فراوان )2

 باشد. آن می
سیلیسیم کربید ترکیـب کوواالنسـی اسـت و بـراي آن نیـروي بـین        )3

 شود. مولکولی تعریف نمی
 هـاي  اتـم سیلیسیم و سیلیس ترکیباتی با ساختار مشابه هستند کـه   )4

درحـالی کـه کـربن      آنها بـا پیونـد کوواالنسـی متصـل هسـتند،      سازندة
آن مولکــول  ســازندةاکســید ترکیــب مولکــولی اســت و واحــدهاي   دي
 باشد. می

 )68 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.213 صحیح است. 1گزینه 

CS)مولکــول  )AC2 ــدان الکتریکــی   2 ــابراین در می ــاقطبی اســت؛ بن ن
کند و بـا توجـه بـه سـاختار آن، سـه اتـم آن بـرخالف         گیري نمی جهت

 گیرد. مولکول آب بر روي یک خط قرار می
C A C O

H H 
SF)در مولکول  )CE2 ، اتم مرکزي گوگرد است که همانند اتم مرکزي 2

 صـورت   ، بـار جزئـی آن بـه   (SCO)نیل سـولفید  در مولکول کربو
 است.

PCl)هر دو مولکول  )BD3 NH)و آمونیاك  3 چهار اتمی هسـتند.   3(
 B، عناصـر  Dدلیل بیشتر بودن خصلت نافلزي اتم  به BD3در مولکول 

شوند؛ درحالی که  نمایش داده می و  صورت  ترتیب به به Dو 
 شـۀ نقاست؛ بنابراین  صورت  (مرکزي) به N، اتم NH3در مولکول 

 باشند. پتانسیل الکتروستاتیکی دو مولکول مشابه نمی
PBr)ساختار مولکول  )BBr3 صـورت زیـر اسـت؛ بنـابراین سـاختار       به 3

مسطح ندارد و قطبی است؛ بنابراین گشتاور دوقطبـی آن مخـالف صـفر    
 است.

Br B Br

Br  ،73 صفحۀ(شیمی دوازدهم( 
.214 است.صحیح  2گزینه 

 )71تا  68هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.215 صحیح است. 4گزینه 
sآلومینیم ظرفیت  الیۀ) آرایش الکترونی 1 p2 13 اسـت و در تشـکیل    3

نقــش دارنــد.  s3الکتــرون  دوو  p4الکتــرون  1دریــاي الکترونــی آن 
 (درست)

دریاي الکترونی در ساختار فلزها موجب رسانایی در حالـت مـذاب و   ) 2
 جامد است. (درست)

V) درست       3 :[Ar] d3 V:سبز       23 :[Ar] d2  :بنفش 33
 ) نادرست. رنگ سبز نسبت به آبی طول موج بلندتري دارد.4

  V3سبز
  V4آبی

 )84تا  81هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.216 صحیح است. 1گزینه 

kJ64
NOCl(g)2

NO Cl22

تفرشیپ

يژرنا

 
/ /

/

g NOCl kJ?kJ mol NOCl kJ Hmol NOCl g NOCl
65 5 6 252 251 32 75  

aE kJ64 25 39  
 )95 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.217 صحیح است. 4گزینه 
تبــدیل  SO2الــف) گــوگرد موجــود در بنــزین در فراینــد احتــراق بــه 

 SO2تـوان   شود. با افزایش کیفیت بنزین و حذف گـوگرد از آن مـی   می
 خروجی از اگزوز را حذف کرد.

xو  COب) مقدار  yC H  وNO   تولید شده به ازاي طی مسافت یـک
5/کیلومتر به ترتیب برابر  1/و  99  گرم است. 104/و  67

ج) دلیل پیدایش این گازها سوخته نشدن یا ناقص سوختن بنزین اسـت  
 دهد. که در اثر کمبود اکسیژن رخ می

و  NO2هاي زیر سبب افزایش غلظـت   ی طی واکنشخروج NOد) گاز 
O3 گردد. می 

NO O NO2 22 2  
NO O NO O2 2 3  

 )92و  91هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.218 صحیح است. 3گزینه 

هـا   با توجه به یکاي ثابت تعادل، مجموع ضرایب اسـتوکیومتري فـراورده  
توانـد   عنـوان مثـال واکـنش مـی     هـا اسـت. بـه    دهنـده  تر از واکنش بزرگ

A(g)صورت  به B(g) C(g)B(g) دانیم که نماد  باشد و میQ   بایـد
در سمت تعداد مول گازي کمتر باشد، یعنی این واکنش گرماگیر اسـت  

 )4و  2هاي  شود. (رد گزینه تر می زایش دما، ثابت تعادل بزرگو با اف
جـا   با افزایش فشار تعادل به سمت چپ (تعداد مول گازي کمتـر) جابـه  

شود. اما چـون افـزایش فشـار     ها کم می شود؛ در نتیجه مقدار فراورده می
هـا در تعـادل جدیـد     گونه همۀمعادل با کاهش حجم است، پس غلظت 

 یابد. ولیه افزایش مینسبت به تعادل ا

Si)تر از کربن است، پیوند  ک O) تر از  قوي(Si C)باشد. می 
خـالص  نمونـۀ است و کوارتز  SiO2زمین  پوستۀترین اکسید  راوان

باشد.می
سیلیسیم کربید ترکیـب کوواالنسـی اسـت و بـراي آن نیـروي بـین       

 شود. ولی تعریف نمی
و سیلیس ترکیباتی با ساختار مشابه هستند کـه    هـاي  اتـم سیلیسیم

درحـالی کـه کـربن           آنها بـا پیونـد کوواالنسـی متصـل هسـتند،     دة
آن مولکــول    ســازندةکســید ترکیــب مولکــولی اســت و واحــدهاي  

 شد.
 )68صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 1نه 
CS)ــول  )AC2 2)AC  ــدان الکتریکــی ــابراین در می ــاقطبی اســت؛ بن ن

کند و بـا توجـه بـه سـاختار آن، سـه اتـم آن بـرخالف        گیري نمی ت
 گیرد. ول آب بر روي یک خط قرار می

C A C O
H H

SF)ولکول  )CE2 2F )CEF اتم مرکزي گوگرد است که همانند اتم مرکزي ،
   صـورت   ، بـار جزئـی آن بـه   (SCO)نیل سـولفید  ولکول کربو

. 
PCl)دو مولکول  )BD3 3)BD  و آمونیاك(NH چهار اتمی هسـتند.  3(

B، عناصـر  Dدلیل بیشتر بودن خصلت نافلزي اتم بهBD3ولکول 

شوند؛ درحالی که  نمایش داده می و صورت  ترتیب به به
ققشـۀ نقاست؛ بنابراین  صورت  (مرکزي) به N، اتم NH3ولکول 

صحیح است. 1گزینه  216.

kJ64
NOCl(g)2

NO Cl22

تفرشیپ

/ /
/

g NOCl kJ/mol NOCl kJ Hmol NOCl g NOCl/
mol NOCl kJ65 5/ / 251 /

kJ25 39
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است. 4گزینه  217.
O2الــف) گــوگرد موجــود در بنــزین در فراینــد احتــراق بــه 

تـ شود. با افزایش کیفیت بنزین و حذف گـوگرد از آن مـی  می
خروجی از اگزوز را حذف کرد.

xو COب) مقدار  yC Hx وNOتولید شده به ازاي طی مس
5/کیلومتر به ترتیب برابر  1/و /99  گرم است. /104/و /67

ج) دلیل پیدایش این گازها سوخته نشدن یا ناقص سوختن بن
 دهد. که در اثر کمبود اکسیژن رخ می

هاي زیر سبب افزایش غلظـتجج ی طی واکنشخروج NOد) گاز 
O3گردد. می 
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 )105و  104هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  219.

 توان گفت: هاي انجام شده می با توجه به واکنش
A کلرواتان با فرمول :(C H Cl)2 5   
B اتانوییک اسید :(C H O )2 4 2   
C /کاتالیزگر :H2  

  )111 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.220 صحیح است. 3گزینه 

 شود. اتیلن ترفتاالت ساخته می استري به نام پلی ) بطري آب از پلی1
اکسـنده، ترفتالیـک اسـید تولیـد      مـادة ) از واکنش پـارازایلن بـا یـک    2

 شود. می
MnO)) در این واکـنش یـون پرمنگنـات    3  (IV)بـه یـون منگنـز     4(

 شود. تبدیل می

MnO : Mn Mn
MnO : Mn Mn

4
2

8 1 7
4 0 4

شهاک دحاو 3
 

 شود. اکسنده تهیه می مادة) اتیلن گلیکول از واکنش گاز اتن با یک 4
 )116تا  113هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.221 صحیح است. 2گزینه 
HA H A

t m
t m x x x

0 0 0
 لداعت

/x2   حاصلهاي  غلظت یون002
x/هاي یونیده شده  غلظت مولکول 001 

x/اسید  اولیۀغلظت 
/ /m x m M00108  غلظت نهایی اسید081

/
/

/

001100 100 12600 81
هدش هدینوی ياه لوکلوم

 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم،  هیلوا ياه لوکلوم
.222 صحیح است. 2گزینه 

تـوان گفـت کـه واکـنش      هاي کاهشی داده شده مـی  با توجه به پتانسیل
 شود: زیر انجام میصورت  به

Al (aq) Mg(s) Al(s) Mg (aq)3 22 3 2 3  

/ /
molAl moleg(Al) moleg Al molAl
1 694 5 10 527 2  

/مصرفی 
molAl molMg g Mgg(Al) g Mgg Al molAl molMg
1 3 2494 5 12627 2 1  

/

g
mol

126 هدش هلدابم    لوم12105 e
یفرصم        مرج Mg

  )44 صفحۀ(شیمی دوازدهم،  
.223 صحیح است. 2گزینه 

 الف) درست.
هاي آند یعنی فلـزي   ب) نادرست. در آبکاري، الکترولیت باید داراي یون

Ag)که قرار است نقش روکش را ایفا کند، باشد.  )  
 Hدلیل تولیـد یـون   ج) نادرست. در برقکافت آب محیط اطراف آند به

 واکنش اکسایش، اسیدي است. در نیم
 درست.د) 

Hکاهش     O e H OH2 24 4 2 4  

Hاکسایش     O O H e2 22 4 4  
 )61و  60، 54هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.224 صحیح است. 3گزینه 

gmolMgO/الف) درست.                  kJmol g
569 7401 37981 6   

ــت.  ــري از   Liب) نادرس ــعاع کمت ــالپی   Kش ــن رو آنت دارد؛ از ای
 است. KClبیشتر از  LiClفروپاشی 

Mgج) نادرست.  Ca Na K2  :چگالی بار 2
الکتـرون باشـند، شـعاع     هـم  Y2و  Xد) نادرست. اگر هـر دو یـون   

Y2تر از  بزرگX  است؛ اما چون تأثیر مقدار بار بر چگالی بار بیشتر
بیشتر  Y2تري دارد، چگالی بار  بار بزرگ Y2از مقدار شعاع است و 

 است. Xاز 

X Y2
1 1

عاعش عاعش
 )81تا  77هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه 

.225 صحیح است. 1گزینه 
/

/ /
A B C K 05 205 05  

/molA,B,C mol05 2 1 
با کاهش حجم (افزایش فشار) تعادل به سمت تولید تعـداد مـول گـازي    

 کند. تغییر نمی Kرود؛ اما  کمتري (جهت رفت) پیش می
A B C
1
x
x1

x
1 1
x

x1 x1

/
/

xx
x( x)2

2 27512 02251
ق.ق.غ

/ /[A] 1 0225 0 775

/ /[C] 1 0225 1225
 )105و  104هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه 

 

MnO)در این واکـنش یـون پرمنگنـات     (IV)بـه یـون منگنـز    4(

 شود. ل می

MnO : Mn Mn
MnO : Mn Mn

4
2

8 1 7MMn
4 4MMn

شهاک دحاو3

شود. اکسنده تهیه میمادةتیلن گلیکول از واکنش گاز اتن با یک 
 )116تا 113هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2نه 
HA H A

t m
t m x x x

A

m
0 0
H AAH

لداعت

/2 002/xxحاصلهاي  غلظت یون  
x/هاي یونیده شده غلظت مولکول 001/

xاسید  ۀ
/ /m M/m x m001//08// غلظت نهایی اسید//81

/
/

001/100 100//
0 81/

/1260/
هدش هدینوی ياه لوکلوم

هیلوا ياه لوکلوم
 )18صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 2نه 
تـوان گفـت کـه واکـنش     هاي کاهشی داده شده مـی جه به پتانسیل

شود: زیر انجام میورت
Al (aq) Mg(s) Al(s) Mg (aq)3 2( ) M ( ) Al( ) M( ) M ( ) Al( ) M( ) M ( ) Al( ) M2Al (aq) Mg(s) Al(s)Mg(s) Al(s)Mg(s) Al(s)Mg(s)( ) M ( ) Al( )( ) M ( ) Al( )M ( ) Al( )M ( ) Al( )M ( ) Al( )M ( )M ( ) Al( )M ( ) Al( )M ( )  

/ /
molAl moleg(Al) moleg Al molAl
1 6molAl94 5/ 10 5/27g Al  

 است. Xاز 

YY2
1

عاعش
هاي (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 1گزینه  225.
/

/ /
K /K 05/ 205 05/ /
KKCC

/B,C mol///

با کاهش حجم (افزایش فشار) تعادل به سمت تولید تعـداد مـ
کند. تغییر نمی Kرود؛ اما  کمتري (جهت رفت) پیش می

B C

x
1 1
x

x1 x1

xx
x( x)

x
2

12 /2 275/
/0225/
/ ق.ق.غ

/ /[A] 1 0225 0 775/ //

/ /[C] 1 0225 1225/ //

04هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
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