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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 در کدام گزینه معنی تمام واژگان درست نوشته شده است؟

 (فضل: نیکویی) (تعلّل: بهانه آوردن) (اَوان: هنگام) (تکیده: لجوج)) 1
   (مسلخ: رختکن حمام) (وقب: میان دو کتف) اصل) (کمیت: اسب سرخ مایل به سیاه) (محال: بی) 2
 مریخ)سیارة (کاید: حیله و مکر) (وصلت: پیوستگی) (تقریظ: ستودن) (بهرام: ) 3
 (سپردن: طی کردن) (سخا: کَرَم) (نثار: افشاندن) (درع: زره)) 4

-2 اند؟ آمدهترتیب در کدام گزینه به درستی  به» سرسام، یغور، عیار، مواالت، اهتزاز«معنی واژگان 
 هذیان، ستبر، خالص، دوستی، برافروخته) 1
 غش، یاري کردن، به حرکت درآمدن پرچم سرگیجه، قد دراز، بی) 2
 پریشانی، آسمان جل، پاك، پیروي کردن، جنبیدن) 3
 ورم مغز، درشت و بدشکل، سنجه، یاري نمودن، افراشته) 4

-3 است؟ نادرستمعنی چند واژه مقابل آن 
یم: خوشبو) (سلسله جنبان: محرّك) (شرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرنـاك) (چریـغ آفتـاب: شـفق)     س(تقصیر: کوتاهی) (قمکان) ا(روي: 

 کننده) (روایی: ارزش) پی: نیکی هاي زراعتی) (نیک اع: محصول زمین) (طفیلی: وابسته) (حمایل: محافظ) (ارتفدستار(طیلسان: نوعی 
 ) سه4 ) شش3 ) چهار2 ) پنج1

-4 شود؟ تن زیر چند غلط امالیی دیده میدر م
در مقطعی از زمان راجع به مسائل مزبور سخن گفت و ترجیه داد که نفرت و انزجار خود را مخفی سـازد و بـه توجیـه زادبـوم خـود      «

تن ندهـد و   هاي پیرامون حضر کند و به ضاللت و گمراهی اول به هرس کردن عقاید دیگران مشغول شود و از رذالتوهلۀ نپردازد و در 
 »تاقِ بناي خویش را محکم سازد.

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-5 شود؟ دیده می نادرست اي با امالي در کدام بیت واژه

ــویی ) 1 ــه بـ ــه بـ ــذر کـ ــده بگـ  زاهـــد ز در میکـ
 حق دین ضایع کنـی هـر روز بهـر حـظ نفـس     ) 2
ــارکن  )3 ــین خـ ــن چنـ ــرود ایـ ــحرا سـ ــه صـ بـ
ــت نیــک   ) 4 ــق ســفر بخ ــت بــس  دال رفی  خواه

 

 از دســــت دهــــی نخــــوت دســــتار و عبــــا را
  آه از آن روزي کــه گویــد حــق مــن بگــزار دیــن 

ــت    ــوار نیسـ ــس خـ ــار، کـ ــدن خـ ــه از کنـ  کـ
ــیم  ــیراز پیــــک راهــــت بــــس روزة نســ   شــ

 

-6 هاي کدام گزینه همگی درست آمده است؟ امالي ترکیب
 مند به فراغت، سنجش و غیاث، دعاي فرج و توصل  موحش، عالقهپهنۀ ) 1
   مند وظ و بهرهظمحچوپان گرگ تبع، طهارت از گناه و زلَّت، هزاهز و غریو، ) 2
 ناوردهاي هولعرصۀ فروگذاري کردن از کمک، سري سقطی، معونت و مظاهرت، ) 3
 مغان، چقندر شیرین، خضر و پیر آزرم و حیا، زلّه و کالفه شدن) 4

-7 آمده است؟ نادرستروي آن  چند اثر در کمانک روبهنویسندة نام 
خورشید: محمـد بهمـن بیگـی)    خانۀ هاي دوشنبه: آلفونس دوده) (ارمیا: رضا امیرخانی) (منطق الطّیر: خیام نیشابوري) (دري به  (قصه

 شیرینِ فرهاد: نظامی گنجوي)قصۀ همدانی) ((مثل درخت در شب باران: محمد ابراهیم باستانی پاریزي) (تمهیدات: عین القضات 
 ) یک4 ) دو3 ) سه2 ) چهار1

-8 شود؟ دیده می» تلمیح، تشخیص، تشبیه، جناس«هاي  در کدام بیت تمام آرایه
ــت ) 1 ــن اس ــان م ــه در ج ــش ک ــن آت ــا رب ای ی
ــحراگیر ) 2 ــگ آر و راه ص ــه چن ــاده ب ــز ب ــو نی ت
ــن  )3 ــته مک ــار بس ــکایت ز ک ــه ش ــو غنچ دال چ
 صبا بـه خـوش خبـري هدهـد سـلیمان اسـت      ) 4

 

 ســان کــه کــردي بــر خلیــل      ســرد کــن زان 
  ســـرا ســاز خــوش نـــوا آورد   کــه مــرغ نغمــه   

 گشــــا آورد کــــه بــــاد صــــبح نســــیم گــــره
ــه  ــژدة کــ ــبا آورد مــ ــن ســ ــرب از گلشــ   طــ

 

ن بل ژ و چ ی رم
سسیم: خوشبو) (سلسله جنبان: محرّك) (شرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرنـاك) (چریـغ آفتـاب:ققس(تقصیر: کوتاهی) (قمکان)اروي: 

کننده) (روایی: ارزش)پی: نیکیهاي زراعتی) (نیکففاع: محصول زمین) (طفیلی: وابسته) (حمایل: محافظ) (ارتفدستارطیلسان: نوعی
 ) سه4 ) شش3 ) چهار2 ) پنج1

 شود؟ ممتن زیر چند غلط امالیی دیده میدر م
در مقطعی از زمان راجع به مسائل مزبور سخن گفت و ترجیه داد که نفرت و انزجار خود را مخفی سـازد و بـه توجیـه زادبـوم«

تن ند هاي پیرامون حضر کند و به ضاللت و گمراهیاول به هرس کردن عقاید دیگران مشغول شود و از رذالتوهلۀ پردازد و در 
 »تاقِ بناي خویش را محکم سازد.

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
 شود؟ دیده می نادرست اي با امالي در کدام بیت واژه

ــویی ) 1 ــه بـ ــه بـ ــذر کـ ــده بگـ زاهـــد ز در میکـ
حق دین ضایع کنـی هـر روز بهـر حـظ نفـس     ) 2
ــارکن )3 ــین خـ ــن چنـ ــرود ایـ ــحرا سـ ــه صـ بـ
ــت نیــک   ) 4 ــق ســفر بخ ــت بــس دال رفی خواه

از دســــت دهــــی نخــــوت دســــتار و عبــــا را
  آه از آن روزي کــه گویــد حــق مــن بگــزار دیــن 

ــت    ــوار نیسـ ــس خـ ــار، کـ ــدن خـ ــه از کنـ کـ
ــیم  ــیراز پیــــک راهــــت بــــس روزة نســ  شــ

هاي کدام گزینه همگی درست آمده است؟ مالي ترکیب
مند به فراغت، سنجش و غیاث، دعاي فرج و توصل  موحش، عالقهپهنۀ ) 1
مند وظ و بهرهظمحچوپان گرگ تبع، طهارت از گناه و زلَّت، هزاهز و غریو، ) 2  حح
 ناوردهاي هولعرصۀفروگذاري کردن از کمک، سري سقطی، معونت و مظاهرت، ) 3
مغان، چقندر شیرین، خضر و پیر آزرم و حیا، زلّه و کالفه شدن)4
ندةا ی بهن انک ک د اث آنچند تي ت؟ناد ا ده آ
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 شود؟ در کدام گزینه دیده می» آمیزي، تشخیص، جناس، ایهام حسمجاز، «هاي  ترتیب توالی آرایه

الف) ز اهـل بـاده حرفـی یـاد دارم جـان مـن بشـنو  
ب) بـــــاز از میخانـــــه دل بـــــویی شـــــنید  
ج) نه رنگی داشت گویایی، نه بویایی داشت خاموشـی  

ــد)  ــ ق ــو مرکــب ج ــار عشــق ت  کشــد  ان نمــیوت ب
چراغــی بــه کــف آر   دوســتهـــ) اي دل از مهــر رخ 

 

 زانـو و مـی را یـار جـانی کـن      نشین بـا دوسـت هـم    
گوشــــش از مســــتان هیــــاهویی شــــنید  

 بســتم گفتــار مــیگلدســتۀ در آن گلشــن کــه مــن 
ــی     ــان نم ــر دو جه ــو ه ــال ت ــنی جم ــد روش  کش

ــت   ــاري هس ــب ت ــو ش ــه راه ت ــف ب ــم زل ــز خ ک
 

 ) هـ، ب، الف، د، ج4 ) هـ، ب، الف، ج، د3 ) الف، ب، ج، هـ، د2 ) الف، ج، ب، د، هـ1
-10 است؟ نادرستهاي مقابل گزینه  در کدام گزینه یکی از آرایه

ــد    1 ــویر را مان ــل تص ــفیر بلب ــن ص ــروش م  ) خ
ــدة ) از 2 ــی وعــ ــم از دل نمــ ــال، غــ  رود وصــ
ــت    3 ــرار نیس ــارم ق ــیچ دی ــهر و ه ــیچ ش  ) در ه
ــرود 4 ــدة ) ن ــار   دی ــواب به ــکر خ ــه ش ــبنم ب  ش

 

 ـ تشـبیه)   پرداز خاموشی است فریادي کـه مـن دارم (تنـاقض   وان
 حسـن تعلیـل)   ـ  نتوان به بوي باده، عالج خمار کرد (اسـلوب معادلـه  

 صبح وطن چـو شـام غریبـان بـه مـا نسـاخت (تضـاد ـ کنایـه)         
 آمیـزي)  عبث افسانه طراز دل بیـدار شـدیم (تشـخیص ـ حـس     

 

 
-11 ؟شود نمیاسلوب معادله دیده آرایۀ در کدام بیت 

دل گمان دارد کـه پوشـیده اسـت راز عشـق را ) 1
ــۀ ) 2 ــی حلقـ ــد بـ ــه باشـ ــر  در، از درون خانـ خبـ
ــینه )3 ــی دل درون س ــن  ام م رقصــد از حــرف وط
ــه چــاکري ) 4 ــو باشــد ب ــه پــیش خــال ت  هنــدو ب

 

 شــمع را فــانوس پنــدارد کــه پنهــان کــرده اســت
ــرد  ــت کـ ــر نتوانسـ ــان تقریـ   مطلـــب دل را، زبـ

 هیچ سـازي ماهیـان را چـون صـداي آب نیسـت     
ــتري  ــره مشـ ــه و زهـ ــو راســـت مـ ــر رخ تـ   مهـ

 

-12 در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
گشت. همه چیزش را از دست داده بود؛ فقط یـک دلخوشـی    تر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان گیر می پیر و زمین خورد. پدرم غصه می«

 »خواند. وقفه درس می برایش مانده بود؛ پسرش با تالش و کوشش بی
 ) پنج ـ سه4 ) چهار ـ دو  3 ) پنج ـ دو2 ) چهار ـ سه1

-13 ؟کار رفته است وابسته بهوابستۀ در عبارات زیر چند 
نویسندة آهنگر و بر جلد دوم تصویر ضحاك سفّاك نقش بسته بود. کاوة دو جلد کتاب نفیس داستان خریدم؛ بر جلد اول، تصویري از «

 »اي تیره برگزیده بود. دانم هدفش چه بود که رنگ آنها را قهوه ها، براي من ناشناس بود؛ نمی آن داستان
 ) شش4 ) پنج  3 ) چهار2 ) سه1

-14 روي آن کامالً درست آمده است؟ دستوري واژگان کدام گزینه به ترتیب در کمانک روبهنقش 

-15 شود؟ یافت می» ـ مرکّب وندي«و » مرکّب«، »وندي«واژة در عبارات زیر به ترتیب چند 
شتابان علفزار کشید و حیوان را تا ساقِ پا به علف نشاند. معلّم که از مخمصه رسته بود به خونسردي گفت: در علف است؛ حیوان باید «

درمانـدگی بـه روش معلّـم خـود     چارة ماند،  بچرد. معلّم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت هر جا به کار صورتگري درمی
 »کند. می
 ) شش، دو، یک4 ) پنج، دو، دو3 ) شش، یک، یک2 یک، دو) پنج، 1

-16 ؟نیستکدام جمله از نظر اجزاي دستوري با دیگر جمالت یکسان 
 .) رخ شاه کاووس پر شرم دید2  .) او را مطوقه خواندند1
 .) او را براي مشورت خواندند4 . اش را زرد کرد ) نقاش، چهره3

ــیچ کــــوي 1 ــه محرومــــی از هــ  ) نــــرفتم بــ
ــو  2 ــو ت ــود) چ ــویش را    خ ــر خ ــی اخت ــدکن  ب
ــین   3 ــده وز جب ــه داده ب ــا ب ــره) رض ــاي گ  بگش
 ش در حـدیث آیـد  زبان) چو بلبل روي گل بیند، 4

 

ــرا از در  ــقچــ ــوم  حــ ــاد  زرد رويشــ ــ(نهــ ــند) ـــ  مســ
ــند)       ــدل ـ مسـ ــري را (بـ ــک اختـ ــم نیـ ــک چشـ ــدار از فلـ  مـ

 ـ صـفت)    نگشـاده اسـت (مفعـول    اختیـار   که بـر مـن و تـو درِ   
 را در رویت از حیرت، فرو بسته است گویایی (نهاد ـ مفعـول)  مـ

 

ر ر رم چ و هر چ ر
ــرود 4 ــدة ) ن ــار   دی ــواب به ــکر خ ــه ش ــبنم ب ش

ن ر م و چ ن و ح
آمعبث افسانه طراز دل بیـدار شـدیم (تشـخیص ـ حـس

 ؟شودنمیاسلوب معادله دیده آرایۀ در کدام بیت 
دل گمان دارد کـه پوشـیده اسـت راز عشـق را ) 1
ــۀ ) 2 ــی حلقـ ــد بـ ــه باشـ ــر در، از درون خانـ خبـ
ــینه)3 ــیدل درون س ــن ام م رقصــد از حــرف وط
ــه چــاکري ) 4 ــو باشــد ب ــه پــیش خــال ت هنــدو ب

شــمع را فــانوس پنــدارد کــه پنهــان کــرده اســت
ــرد  ــت کـ ــر نتوانسـ ــان تقریـ   مطلـــب دل را، زبـ

هیچ سـازي ماهیـان را چـون صـداي آب نیسـت     
ــتري  ــره مشـ ــه و زهـ ــو راســـت مـ ــر رخ تـ  مهـ

در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
 گشت. همه چیزش را از دست داده بود؛ فقط یـک دلختر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان گیر می پیر و زمین خورد. پدرم غصه می«

 »خواند. وقفه درس میرایش مانده بود؛ پسرش با تالش و کوشش بی
 ) پنج ـ سه4) چهار ـ دو  3 ) پنج ـ دو2 ) چهار ـ سه1

 ؟کار رفته است وابسته بهوابستۀ در عبارات زیر چند 
نوآهنگر و بر جلد دوم تصویر ضحاك سفّاك نقش بسته بود.کاوة دو جلد کتاب نفیس داستان خریدم؛ بر جلد اول، تصویري از «

 »اي تیره برگزیده بود.دانم هدفش چه بود که رنگ آنها را قهوهها، براي من ناشناس بود؛ نمیآن داستان
 ) شش4 ) پنج  3 ) چهار2 ) سه1

روي آن کامالً درست آمده است؟دستوري واژگان کدام گزینه به ترتیب در کمانک روبهقش 
ــیچ کــــوي  ــه محرومــــی از هــ ) نــــرفتم بــ

ــو   ــو ت ــود) چ ــویش را   خ ــر خ ــی اخت ــدکن     ب
ین جب وز ده ب داده ه ب ا رض ره) ايگ بگش

ــرا از در  ــقچــ ــوم حــ ــاد زرد رويشــ ــ(نهــ مســـــ
ــدل ـ مسـ ــري را (بـ ــک اختـ ــم نیـ ــک چشـ ــدار از فلـ مـ

در و ت و ن م ر ب ارکه ولاختی (مفع ت اس اده صنگش
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 کدام گزینه است؟» سر آن کس که سر فرود آرد از آسمان تاج بارد؛ اما بر« مقابلمفهوم 

ــربلندي   1 ــاز س ــی ن ــاز دارد فروتن ــاه نی ــه بارگ  ) ب
) اوج عـــــــــــــزّت فروتنـــــــــــــی دارد 2
 صـائب  زبـون  صـید  هـر  بـه  سازد نمی من ) غرور3
افتـــادگی بســـپر  ) تــو را رفعـــت اگـــر بایـــد ره 4

 

 دگر ببال و شجر بـرون آ به خاك روزي دو ریشگی کن  
قطـــــره پســـــتی گزیـــــد گـــــوهر گشـــــت  

ــه ــرد ب ــود دام گ ــده خ ــد ام گردان ــار ص ــا ب  را عنق
بنــدد کــه در پــایین گهــر بنــدد   ز بــاال قطــره مــی

 

-18 ؟ندارد با کدام بیت زیر قرابت» غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات/ هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد«مفهوم بیت 
 مــان چــرخ فلــک شــهریار در کــف کیســت؟ ک) 1
 چنــــــین اســــــت گردیــــــدن روزگــــــار) 2
رنــگ آســایش نــدارد نــو بهــار بــاغ دهــر  )3
ــر    ) 4 ــرت ده ــن عش ــات از چم ــوي ثب ــب ب  مطل

 

ــی   ــهاب مـ ــر شـ ــو تیـ ــار چـ ــه روزگـ ــذرد کـ  گـ
  ســــبک ســــیر و بـــــد عهــــد و ناپایـــــدار   

 اینجا یک سحر در چشم تر خوابید و رفـت شبنم 
ــد     ــدن نرس ــه پری ــز ب ــد ج ــگ تَنَ ــر رن ــه ب   هرچ

 

-19 ؟ندارد شود که با بیت زیر تناسب مفهومی در کدام گزینه، بیتی دیده می
ــت   « ــیس آدم روي هســ ــی ابلــ ــون بســ   چــ

 
 

ــت    ــاید داد دسـ ــتی نشـ ــر دسـ ــه هـ ــس بـ  »پـ
 
 

 و کـام چـون غـوالن   مسازید از براي نـام و دام  ) 1
 گَر به بوي و رنگ گویی چـون گلـم، پـس همچـو گـل        
ــو   ) 2 ــوب و نکـ ــورت خـ ــه صـ ــدان کـ ــس بـ  پـ

ــویش     ــین خـــ ــن آیـــ ــا را مکـــ روي و ریـــ
 اي بســــــا آدم کــــــه ابلیســــــی کنــــــد )3

 مقـــامِ صـــالح و فـــاجر هنـــوز پیـــدا نیســـت     
 چون شود هموار دشمن، احتیـاط از کـف مـده     )4

                 بـه رازِ عشـق محـرم کـی شـود؟      زاهد از طاعت   

 جمــــال نقــــش آدم را نقــــاب نفــــس شــــیطانی
ــر خــار کــو؟   ــر از خــاك و ســري پ ــایی پ ــو را پ  مــر ت
 با خصال بد نیرزد یک تَسو (وزنی کم معادل چهار دانـه جـو)  

ــاد اســــت ز روي و ریاســــت   ــه فســ ــر چــ هــ
 داي بســــا شــــیطان کــــه ادریســــی کنــــ    

معـاد اسـت، نـه بـه حسـن معـاش   نظر به حسـن 
ــاه را   ــر کــ ــد آبِ زیــ ــرده باشــ ــا در پــ  مکرهــ

ــی   ــیس، آدم ک ــک ابل ــد ملَ ــرفتم ش ــن گ ــود  م  ش
 

-20 با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» شنوم نامکرر است یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می«مفهوم بیت 
 بـه شـرح   بـار  پیشتر رفتم و با خواجـه بـه یـک   ) 1
 بــــــه درازي کشــــــید قصــــــۀ عشــــــق) 2
ــو دل ز آتــش عشــق  )3 یــا رب ار صــبر نیابــد ز ت
ــی    ) 4 ــدا م ــق ن ــه عش ــا ک ــاقی بی ــد  س ــد بلن  کن

 

 عشـــق کنیـــزك همـــه کـــردم تکــــرار    قصـــۀ  
ــذار   ــی بگــــ ــرا دمــــ ــر، اي دل، مــــ   آخــــ

ــرر      ــه مکـ ــد قصـ ــه کنـ ــد قصـ ــا ابـ ــدتـ  نکنـ
  مــا هـم ز مــا شــنید قصــۀ کـان کــس کــه گفـت   

 

-21 آمده است؟ نادرست در کدام گزینه وادي عرفانی مقابل گزینه
 ) گـــر بســـی بینـــی عـــدد، گـــر انـــدکی     1
 ) هفـــت دریـــا یـــک شـــمر اینجـــا بـــود     2
 نــــدانم چیــــز مــــن ) گویــــد اصــــالً مــــی3
ــکار 4 ــر دل آشــ ــور بــ ــود آن نــ  ) چــــون شــ

 

ــی  ــن ره در یکـــ ــد دریـــ ــی باشـــ ــنجموادي ( آن یکـــ  )پـــ
 )وادي چهــــارم( هفــــت اخگــــر یــــک شــــرر اینجــــا بــــود  

 وان نــــدانم هــــم نــــدانم نیــــز مــــن (وادي ششــــم)     
ــب  ــک طلــ ــو یــ ــوم)   در دل تــ ــزار (وادي ســ ــردد هــ  گــ

 

-22 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
 از جــان خــود گذشــتم در خــون خــود تپیــدم ) 1
 بــه غیــر مــوي ســر خــود، مــرا کالهــی نیســت) 2
پرسـی؟  چـه مـی   شرر جـوالن ز سیر برق تازانِ  )3
 به طوف کعبه رسـیدن گذشـتن اسـت از خـود    ) 4

 

ــن   ــاك دامـ ــوب پـ ــارین محبـ ــو اي نگـ ــر تـ  بهـ
ــت    ــرم پیداسـ ــا ز افسـ ــر دنیـ ــتن از سـ   گذشـ

 که بـود از خـود گذشـتن اولـین گـام سـمند مـا       
ــفر    ــن س ــرگ ای ــه ســر و ب ــا کســی ک   داردخوش

 

 ؟ندارد شود که با بیت زیر تناسب مفهومیدر کدام گزینه، بیتی دیده می
ــت   « ــیس آدم روي هســ ــی ابلــ ــون بســ ــت    چــ ــاید داد دسـ ــتی نشـ ــر دسـ ــه هـ ــس بـ »پـ

و کـام چـون غـوالن   مسازید از براي نـام و دام  ) 1
 گَر به بوي و رنگ گویی چـون گلـم، پـس همچـو گـل       
ــو   ) 2 ــوب و نکـ ــورت خـ ــه صـ ــدان کـ ــس بـ پـ

ــویش     ــین خـــ ــن آیـــ ــا را مکـــ روي و ریـــ
اي بســــــا آدم کــــــه ابلیســــــی کنــــــد)3

مقـــامِ صـــالح و فـــاجر هنـــوز پیـــدا نیســـت    
چون شود هموار دشمن، احتیـاط از کـف مـده   )4

             بـه رازِ عشـق محـرم کـی شـود؟     زاهد از طاعت   

جمــــال نقــــش آدم را نقــــاب نفــــس شــــیطانی
ــر خــار کــو؟   ــر از خــاك و ســري پ ــایی پ ــو را پ مــر ت
با خصال بد نیرزد یک تَسو (وزنی کم معادل چهار دانـه جـو)  
ــاد اســــت ز روي و ریاســــت  ــه فســ ــر چــ هــ

ــ    داي بســــا شــــیطان کــــه ادریســــی کنــــ    
معـاد اسـت، نـه بـه حسـن معـاش نظر به حسـن 

ــاه را   ــر کــ زیــ ــد آبِ ــرده باشــ ــا در پــ مکرهــ
ــی   ــیس، آدم ک ــک ابل ــد ملَ ــرفتم ش ــن گ ــودم ش

با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» شنوم نامکرر استیک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می«مفهوم بیت 
بـه شـرح  بـار پیشتر رفتم و با خواجـه بـه یـک   ) 1
بــــــه درازي کشــــــید قصــــــۀ عشــــــق) 2
ــو دل ز آتــش عشــق )3 یــا رب ار صــبر نیابــد ز ت
ــی    ) 4 ــدا م ــق ن ــه عش ــا ک ــاقی بی ــد س ــد بلن     کن

    عشـــق کنیـــزك همـــه کـــردم تکــــرار    قصـــۀ
ــذار   ــی بگــــ ــرا دمــــ ــر، اي دل، مــــ   آخــــ

ــرر      ــه مکـ ــد قصـ ــه کنـ ــد قصـ ــا ابـ ــدتـ     نکنـ
 مــا هـم ز مــا شــنید   قصــۀکـان کــس کــه گفـت   

 آمده است؟ نادرست در کدام گزینه وادي عرفانی مقابل گزینه
) گـــر بســـی بینـــی عـــدد، گـــر انـــدکی     1
) هفـــت دریـــا یـــک شـــمر اینجـــا بـــود     2

ــی  ــن ره در یکـــ ــد دریـــ ــی باشـــ پـــوادي (آن یکـــ
وادي چه(هفــــت اخگــــر یــــک شــــرر اینجــــا بــــود  
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-23 است؟ متفاوت مفهوم کدام بیت

ــا  ) 1 ــد آنهــ ــته بودنــ ــس، رســ ــر نفــ  از چنبــ
ــنج  ) 2 ــه گ ــه رو آري ب ــذارد ک ــاي نفــس نگ  اژده
ــاي  )3 ــو پ ــته   ت ــی و رش ــد زمین ــان  بن ــت نه ایس
ــردن  ) 4 ــه در ک ــد ز ســر ب ــه بای ــال خــود هم  خی

 

 شکســــته بودنــــد آنهــــاهــــا همــــه را  بــــت
  اژدهاکش شو، گـرت در سـر هـواي گـوهر اسـت     

ــت ــا گذشــ ــو را ارتبــــاط دهــــد هکــــه بــ  تــ
ــردن     ــذر کـ ــوداي او گـ ــالم سـ ــه عـ ــر بـ   دگـ

 

-24 گزینه ......... با بیت زیر کامالً یکسان است. جز بهها  گزینههمۀ مفهوم 
ــویش   « ــازوي خـ ــه بـ ــن بـ ــس ایمـ ــی بـ   نباشـ

 
 

ــادان ز پهلــــوي خــــویش خــــورد    »گــــاو نــ
 
 

ــما   ) 1 ــور ش ــد از ج ــر ش ــۀ گ ــران خان ــوري وی  م
 نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت) 2
 گفـــت مـــن آن آهـــوم کـــز نـــاف مـــن      )3
ــه روي   4 ــت روي ب ــبم بگف ــد و عی ــکم آم  ) سرش

 
 

ــد   ــاد کنیـ ــه آبـ ــال اســـت کـ ــویش محـ ــۀ خـ  خانـ
ــود اســــت   ــر کســــی از تــــار آمــــالِ خــ  دام راه هــ

 صــــاف مــــن ریخــــت ایــــن صــــیاد خــــون

 

ــانگی اســـت غّمـــازم   شـــکایت از کـــه کـــنم خـ
 

کـس اسـتحقاق    گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشـته، هـیچ  «مفهوم عبارت  25-
 در کدام گزینه مشهود است؟» داري آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل آدم الیق بود خزانگی و خزانه

ــت) 1 ــزن دل را   امان ــز مخ ــن ج ــود مک  دار راز خ
 آسمان سسـت پـی، مـرد شـکوه عشـق نیسـت      ) 2
ــازك کجــا تــاب خرابــی  )3 هــاي عشــق آرد  تــن ن
 از گلــیم خــویش نگــذارد بــرون پــا مــرد عشــق) 4

 

 کـه چــون از لــب بــرون آمـد بــه دســت گفتگــو افتــد  
ــد کــه  رخــش مــی ــدان آورد بای ــه می   رســتم را ب

ــاید؟  ــران بیاسـ ــه در ده ویـ ــرغ خانـ ــه مـ  چگونـ
  دل کند هر چند طیران (پرواز) در فضاي خود بود

 

 
 

 
 

ــه روي   4 ــت روي ب ــبم بگف ــد و عی ــکم آم ــانگی اســـت غّمـــازم ) سرش شـــکایت از کـــه کـــنم خـ

  کـس اسـگوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشـته، هـیچ  «مفهوم عبارت 
در کدام گزینه مشهود است؟» داري آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل آدم الیق بودخزانگی و خزانه

ــت) 1 ــزن دل را  امان ــز مخ ــن ج ــود مک دار راز خ
آسمان سسـت پـی، مـرد شـکوه عشـق نیسـت      )2
ــازك کجــا تــاب خرابــی )3 هــاي عشــق آرد تــن ن
از گلــیم خــویش نگــذارد بــرون پــا مــرد عشــق) 4

کـه چــون از لــب بــرون آمـد بــه دســت گفتگــو افتــد  
ــد کــه رخــش مــی ــدان آورد بای ــه می   رســتم را ب

ــاید؟  ــران بیاسـ ــه در ده ویـ ــرغ خانـ ــه مـ چگونـ
 دل کند هر چند طیران (پرواز) در فضاي خود بود
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6صفحه  زبان عربی

 ):٢۶-٣٨عیّن الّصحیح عن الترجمة أو التعریب أو المفھوم أو المفردات ( ■■

-26 :و ال تسبّوا الّذین یدعون من دون هللا فیسبّوا هللا
 خوانند، دشنام دهید، مبادا که آنان به خداوند دشنام دهند! که غیر خدا را فرا می و نباید به کسانی) 1
 خوانند، دشنام ندهید که به خداوند دشنام دهند! که غیر خدا را فرا می و به کسانی) 2
 خوانند، دشنام دهید که آنان نیز به خداوند دشنام خواهند داد! را که غیر خدا را می و نباید کسانی ) 3
 دشنام ندهند!کنند، دشنام ندهید تا آنها به خداوند  را که به غیر از خدا دعوت می  و کسانی) 4
-27 :»إذا کاَن اثناِن یَتَناجیاِن فال تَدُخل بَینَُھما«
 کنند، هیچ میانشان مداخله نباید کنی! وقتی دو فرد با همدیگر مناجات می) 1
 گفتند، پس بین ایشان وارد مشو! اگر دو تن با هم به راز سخن می) 2
 شوي! داخل نمیگفتند، پس میانشان  هنگامی که دو شخص رازشان را به هم می) 3
 کردند، پس بین آن دو داخل نشو! که دو تن با یکدیگر نجوا می زمانی) 4
-28 :»إنّما الفخر لعقل ثابت و إن أردت أن تکون من کرام الناس فأحبب الناس و ال تفخر بنفسک«
 فروشی نکن!خواهی از مردم کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخر افتخار حتماً به خردي استوار است و اگر می) 1
 افتخار فقط به خرد استوار است و هرگاه خواستی از مردمان کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخرفروشی نکن!) 2
 فروشی نکنی!، باید مردم را دوست بداري و فخرخواستی که از مردمان کریم باشی افتخار براي استواري خرد است و اگر می) 3
 خواهی که از مردم کریم باشی، مردم را دوست بدار و فخرفروشی مکن! ست و اگر میافتخار فقط براي خردي استوار ا) 4
-29 !»:ةیوَم القیام ةَ اإللھیَّ  ةَ فال یَتَوقَّع الّرحم ةالّدنیا من اآلخر ةَمن یرَض بالحیا«
 کسی که از آخرت، به زندگی دنیایی خشنود شود، پس توقع رحمت الهی در روز قیامت را ندارد!) 1
 !باشد اهللا در روز قیامت نمی به جاي آخرت، به زندگانی در دنیا راضی شود، پس منتظر رحمتهر که ) 2
 هر کس به جاي آخرت، به زندگی دنیوي خشنود بشود، پس روز قیامت رحمت الهی را انتظار نداشته باشد!) 3
 رحمت الهی نباشد!اش کند، پس روز قیامت هرگز چشم به راه  کسی که به جاي آخرت، زندگی دنیا، راضی) 4
-30 ھشام .........  :!»االزدحام ةطاَف ھشاُم لیُوِصَل نفَسھ إلی الحجر األسوِد حتّی یَستَلِمھ فلم یقِدر لکثر«
 چرخید تا خودش به سنگ سیاه برسد و آن را لمس کند؛ اما به خاطر شلوغی زیاد قادر نبود!) 1
 آن را بگیرد، پس به خاطر شلوغی زیاد قادر نشد! براي اینکه خودش به حجراالسود برسد، طواف نمود تا) 2
 طواف کرد تا خودش را به حجر األسود برساند تا بر آن دست بکشد، پس به خاطر کثرت ازدحام نتوانست!) 3
 توانست! ) به خاطر اینکه خودش را به حجر األسود برساند، طواف کرد تا بر آن دست کشیده باشد، پس به خاطر شلوغی نمی4

-31 :الصحیحعیّن 
  خواهد! وزند که کشتی نمی بادها به سمتی میتجری الّریاح بما ال تشتھی الّسفُن: ) 1
کـه در گرسـنگی     پس پروردگار این خانه را باید بپرسـتید، همـان   :فلیعبدوا رّب ھذا البیت الّذی أطعمھم من جوع...) 2

 خوراکتان داد!
ام را استشـمام کنـی،    اگر بعد از مرگم بوي اسـتخوان پوسـیده   الحّب: ةرفاتی بعد موتی فإنّک ستّشم رائح ةرائحإن شممَت ) 3

 پس قطعاً بوي عشق را استشمام خواهی کرد!
رانیّین:) 4 ها گاهی برخی کلمـات ماننـد مشـک و     عرب قد تعلّم األعراب بعض المفردات کالمسک و الدیباج عند تجارتھم مع إالی

 آموختند! هنگام تجارتشان با ایرانیان، می ابریشم را

-32 :الخطأعیّن 
  همراه با اعضاي خانواده خود دیروز مقابل تلویزیون نشسته بودیم،ُکنا قد جلسنا مع أعضاء أسرتنا أمس أمام التّلفاز: ) 1
 کنیم، المللی ایران مشاهده می بینهاي  گزاران را در فرودگاه و حج :ةلیالدوو نُشاِھُد الّحجاَج فی إحدی مطارات ایران ) 2
 ،رفتند : پس وقتی که دیدیم که آنها چطور مشتاقانه به حج میفلّما رأینا بأنّھم کیف کانوا یذھبوَن مشتاقیَن إلی الحجّ ) 3
 هاي شادي از چشمانمان فرو ریخت! از اشتیاق اشک :فتساقَطَت من ُعیوننا ُدموع الفرِح من الّشوق) 4

کردند، پس بین آن دو داخل نشو!که دو تن با یکدیگر نجوا میزمانی) 4
 :»ممإنّما الفخر لعقل ثابت و إن أردت أن تکون من کرام الناس فأحبب الناس و ال تفخر بنفسک«
 فروشی نکن!خواهی از مردم کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخرافتخار حتماً به خردي استوار است و اگر می)1
افتخار فقط به خرد استوار است و هرگاه خواستی از مردمان کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخرفروشی نکن!) 2
فروشی نکنی، باید مردم را دوست بداري و فخرخواستی که از مردمان کریم باشیافتخار براي استواري خرد است و اگر می)3
خواهی که از مردم کریم باشی، مردم را دوست بدار و فخرفروشی مکنست و اگر میافتخار فقط براي خردي استوار ا) 4
َن یرض بالحیا« ّع الّرحمةنیا من اآلخر ةننَم ععوقَّ َوتَ  القیام القیام !»:ةیومَیی القیام ةَ  اإللھیَمم  ةََتتفال ی
کسی که از آخرت، به زندگی دنیایی خشنود شود، پس توقع رحمت الهی در روز قیامت را ندارد!)1
 !باشد اهللا در روز قیامت نمیبه جاي آخرت، به زندگانی در دنیا راضی شود، پس منتظر رحمتهر که )2
هر کس به جاي آخرت، به زندگی دنیوي خشنود بشود، پس روز قیامت رحمت الهی را انتظار نداشته باشد!)3
رحمت الهی نباشد!اش کند، پس روز قیامت هرگز چشم به راه کسی که به جاي آخرت، زندگی دنیا، راضی)4
ِمھ فلم یقدر لکثر« مملِ َللستَ سی یَ ی حتّ ِھ إلی الحجر األسود َھ نفس للوِصََل ِ ُوو لیُ ُ ھشام  ھشام .........  :!»االزدحام ةَطاف
چرخید تا خودش به سنگ سیاه برسد و آن را لمس کند؛ اما به خاطر شلوغی زیاد قادر نبود!)1
آن را بگیرد، پس به خاطر شلوغی زیاد قادر نشد!براي اینکه خودش به حجراالسود برسد، طواف نمود تا) 2
طواف کرد تا خودش را به حجر األسود برساند تا بر آن دست بکشد، پس به خاطر کثرت ازدحام نتوانست!)3
توانست) به خاطر اینکه خودش را به حجر األسود برساند، طواف کرد تا بر آن دست کشیده باشد، پس به خاطر شلوغی نمی4
:الصحیحعیّ ّن
نفُن:)1 ففیاح بما ال تشتھی الس ّ   خواهد! وزند که کشتی نمیبادها به سمتی میّتجری الر
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-33 عیّن الصحیح:

   دهد! هاي خود شیر می دلفین از حیوانات پستانداري است که به بچهالَّتی تُرِضُع ِصغارھا:  ةنالّدلفیُن من الَحیواناِت اللّبو )1
لم:) 2  کنند! برخی از حیوانات مهم در زمان جنگ و صلح نقش ایفا می تؤدِّی بعُض الحیواناِت دوراً مھّما حیَن الَحرب و السِّ
 دادند! هاي دسته جمعی انجام می ها بارها حرکت ً: دیدم که دلفینةعیَّ ّن الّدالفیَن تؤدِّی َحَرکاٍت َجماشاھدُت مّراٍت أ) 3
 رود! گرماي هوا در تابستان باال میدرجۀ دانستم که  نمی :ِ الجو فی الصیف تَرتَفعةحرار ةَ جلم أعِرف أّن در) 4

-34 »:من یفّکر قبل الکالم یسلم من الخطأ!«عن المفھوم:  األبعدعیّن 

ــن  ) 1 ــر کهــ ــرورده پیــ ــخندان پــ ســ
تأمــــل بــــه گفتــــار دم   مــــزن بــــی) 2
ــه )3 ــان   نکت ــه از زب ــت ناگ ــان جس اي ک
ــرد ) 4 ــت، مگـــ ــرد گفـــ   راه رو راه، گـــ

 

 آنگــــــه بگویــــــد ســــــخنبیندیشــــــد،  
  نکـــو گـــوي، اگـــر دیـــر گـــویی چـــه غـــم 

ــان   ــت از کم ــه آن جس ــري دان ک ــو تی  همچ
  کـــــه بـــــه گفتـــــار، ره نشـــــاید کـــــرد

 

-35 »هاي طبیعی در کشور ما بسیار زیاد است. پدیده«عیّن الصحیح: 

 !جّدا ةٌ فی البالد کثیر ةالظّواھر الطّبیعیّ ) 2 !فی بلدنا کثیر جّداظواھر الطّبیعة ) 1
 !جّدا ةٌ فی بَلدنا کثیر ةالظّواھر الطبیعیّ ) 4 !فی بالدنا کثیرةٌ جّدا الطّبیعة ظواھر) 3

:الصحیحعیّن  36-

 !ةتحب أن تأکل الفرائس الحیّ  ةالسمکھذه این ماهی دوست دارد که شکارها را زنده بخورد: ) 1
 !مثل التفّکر ةً فقراً أشّد من الجھل و ال عبادال هیچ فقري شدیدتر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست: ) 2
 یعلّمنا الدھر تعلّم األساتیذ! دهد: روزگار مانند استاد به ما آموزش می) 3
 بزکام و لھا حّمی و لتراجع الطبیب! ةمصابھی او سرما خورده است و تب دارد و باید به پزشک مراجعه کند: ) 4

-37 :فی ضبِط حرکات الکلمات عیّن الّصحیح

 فی قُربِ الحبیبِ! ةَ یََری الحافظُ الّراح) 2  َمن ساَء ُخْلقُھُ َعذََّب نَفُسھُ!) 1
ُم ِمْن َخیٍر نَِجُدهُ عند اآلَخریَن!) 3  أسعاُر الفَساتیَن تَختَلُِف فی َمتَجَرنا!) 4 ما نُقَدِّ

-38 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعیّن 

  یَفوَق َسْمَع اإلنساِن عشر مّرات!و َسَمَعھُ  ةٌ قویّ  ةٌ للّدلفیِن ذاِکر) 1
 ... یَقولوَن بِألِسنَتِھم ما لیَس فی قلوبِِھم) 2
 ال تُرفَُع! ةٍ اللّھمَّ إنّی أعوُذ بَِک ِمن نفٍس ال تَشبَُع و ِمْن صال )3
ْلنا ما ال ) 4   …لَنا بِھِ  ةَ طاقربّنا و ال تَُحمِّ

 

الصحیح:   »هاي طبیعی در کشور ما بسیار زیاد است. پدیده«نعیّن
ببواھر الطّبیعیّ) 2 !ّفی بلدنا کثیر جّدابظواھر الطّبیعة ) 1 ا ةٌیی فی البالد کثیر ةووالظّ ّر  !ج
ّواھر الطبیعی) 4 !ٌٌفی بالدنا کثیرةٌ جّدابیعةّبیعة ظواھر)3 لدنا کثیر ةووالظّ ا ةٌلللدنا کثیر فی بیی  ٌٌّ  !ج

:الصحیحعیّ ّن
ّیی !ّة تحب أن تأکل الفرائس الحیةالسمکھذه این ماهی دوست دارد که شکارها را زنده بخورد: ) 1
ّأشد من الجھل و ال عبادال هیچ فقري شدیدتر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست: ) 2 ّّرر!مثل التفّکر ةًفقراً
ممنا الدھر تعلّم األساتیذ!دهد: روزگار مانند استاد به ما آموزش می) 3 میعلّ
ّی بزکام و لھا حمی و لتراجع الطبیب!ةمصابھی او سرما خورده است و تب دارد و باید به پزشک مراجعه کند: ) 4

ح ّ ال ّن :ِ فی ضبط حرکات الکلماتحن الصحیحعیّ
ف نَفُسھُ!) 1 ذذھُ عذََّب َ ھھقُ ققْل ل ُخ َن ساء ّالراح) 2نَم فی قُربِ الحبیبِ!َححةَرریََری الحافظُ
رر عند اآلخریَن!)3 َ ددِجُدهُ ج نَ یی َخیٍر نن ِمْن دقَدُِّم ررتَجَرنا!) 4ُققما نُ َ تت فی م ََ فلُُِف للختَ خ تَ َساتین َسأسعاُر الف
الخطأعی فی ضبط حرکات الکلمات:ّن
ِر) 1 یِن ررذاکرللّد لفین ھُ  ةٌّ  قویّةٌّ ھھٌّ ییّ ّ عشر مّرات!و ععْمَع اإلنساِن مم َس َفوَق  ففیفَف
ممِھم) 2 ھفی قلوبِ َم ما لیس متِھ تتنَ ننألِس أ بِ َقولون قق... یَ
نُع و مْن صال)3 ِ َععشب ََششال تَ ن ِمن نفٍس ک بَِک ُی أعوُذ ّی إنّ ُع! ةھھاللّھمَّ عَعٍ ععُع!ُ
ننْلنا ما ال) 4 لمِّ مَح ُُححنا و ال تُ  …لَ بِھِ قق  ةَطاقننربّ
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8صفحه  زبان عربی

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

ی شکلھا، فکان  ةجدل کبیر بین العلماء و الفالسف ةکان ھنالک لعصوٍر طویل ی عل ا و حت ع األرض و دورانھ ی موق عل
ا و ذلک حسب نظری ةیظنّون جداً أّن األرض ثابت دور حولھ ر» بطلمیوس« ةو الشمس ت د فت الم  ةزمنی ةو بع ی الع أت

ز المجموع ةبفرضی» کوبرنیکوس« یّ  ةأّن األرض تدور حول الشمس و أّن الشمس ھی مرک ذه  ةالشمس د أثبت ھ و ق
ات ھی  تتحّرک. األرض ھی الّتی ةدقیق ةمن خالل حسابات علمیّ » کبلر«العالم  ةالفرضی ذه الحرک حول الشمس و من ھ
ات المتحدھ نُالحظاألرض حول نفسھا حول محور وھمّی.  ةحرک ی الوالی اً،  ةذا األمرعند السفر من الصین شرقاً إل غرب

وراء، و  ةفإذا سافرنا یوم اإلثنین صباحاً من الصین سوف نصل الوالیات المتحد ی ال اً إل ود یوم ی نع یالً، یعن یوم األحد ل
ا نشع منتظمة ةالسبب فی ذلک ھو دوران األرض حول نفسھا. إّن األرض تدور بسرع السکون و  ةر بحالو ھذا یجعلن

 جداً. ةحتی لو کانت عالی ةالسیار ةسوف تالحظ عدم الشعور بسرع ةثابت ةبسرع ةذلک سافر فی السیار ةلتجرب
 

-39 :فی النصّ  لم یذکرعیّن ما 
  سبب عدم شعور اإلنسان بدوران األرض!) 1
 !ةبطلمیوس من خالل حسابات علمیّ  ةاسم العالم الّذی أثبت فرضی) 2
 السکون و أنت متحرک! ةتجّرب حالطریق ألن ) 3
 حول األرض! ةالخالفات بین العلماء و الفالسف) 4

-40 الخطأعیّن 
  !ةقد کان اختالف علی شکل األرض بین العلماء و الفالسف) 1
 بالعالم من الظواھر الّتی تثبت أّن األرض تدور حول نفسھا! ةاختالف الزمن فی مناطق مختلف )2
 بطلمیوس! ةعلی حسب نظری ةالّشمسیّ  ةالشمس ھی مرکز المجموع) 3
 !ةال یشعر اإلنسان بدوران األرض بسبب سرعتھا المنتظم) 4

-41 »یوم ......... لیالً، لنسافْر یوم ......... صباحاً من الّصین! ةإذا نرید أن نصل الوالیات المتّحد«عیّن الصحیح للفراغ: 
 الثالثاء ـ األربعاء) 4 ـ األحداإلثنین ) 3 األحد ـ الّسبت) 2 ةاألربعاء ـ الجمع) 1

-42 :علی حسب النّصّ  الخطأعیّن 
  تدور األرض حول نفسھا حول محور وھمّی!) 1
 یمکن لنا أن نعود یوماً إلی الوراء بسبب دوران األرض حول الّشمس!) 2
 !فلن نشعر بسرعتھا ةعالی ةثابیّ  ةبسرع ةإذا سارت سیّار) 3
 ، اُثبت بشکل قاطع أّن األرض ھی الّتی تتحّرک حول الّشمس!ةالدراسات الفلکیّ مع التقّدم العلمّی و من خالل ) 4
 

 :)۴٣ - ۵٠عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 
-43 :»تتحّرک«

 و خبر ةفعلیّ  ةالجمل»/ تحّرک«فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثی من مصدر ) 1
 ـ مزید ثالثّی من باب تفّعل ـ الزم/ فاعلھ ضمیر مستتر فیھ ةللغائب) 2
 »الشمس«فعل مضارع ـ لھ حرف زائد واحد ـ معلوم/ فعل و فاعلھ ) 3
 ةفعلیّ  ةـ متعّد ـ معلوم/ فعل و مع فاعلھ جمل» ح ر ک« ةفعل مضارع من مادّ ) 4
-44 »:ظحالنُ «

  »ھذا«فعل ماض ـ للمتکلم مع الغیر ـ متعّد/ فعل و فاعلھ ) 1
 المستتر فیھ» نحن«فاعلھ »/ ةمالحظ«فعل مضارع ـ للمتکلم وحده ـ مصدره ) 2
 ةفعلیّ  ةحرفین ـ مجھول/ ُحذف فاعلھ و الجمل ةللمتکلم مع الغیر ـ مزید ثالثی بزیاد) 3
 ـ معلوم/ فاعلھ ضمیر مستتر فیھ» فِعال«أو » ةمفاعل«فعل مضارع ـ مصدره علی وزن ) 4

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّ حن الّص ّ نعیّ

  سبب عدم شعور اإلنسان بدوران األرض!) 1
یی !ّةبطلمیوس من خالل حسابات علمیییةذذاسم العالم الّذی أثبت فرضی) 2
لطریق ألن ) 3 لب حال ةتجّر السکون و أنت متحرک!ّ
حول األرض! ةالخالفات بین العلماء و الفالسف) 4 فف
ّن الخطأعی
!ةقد کان اختالف علی شکل األرض بین العلماء و الفالسف) 1 فف
ّتی تثبت أن األرض تدور حول نفسھا!فف ةاختالف الزمن فی مناطق مختلف)2 تتبالعالم من الظواھر الّ
یعع ةالشمس ھی مرکز المجموع) 3 یی بطلمیوس! ةعلی حسب نظریّ یسیّ  ةالّش
مم !ةال یشعر اإلنسان بدوران األرض بسبب سرعتھا المنتظم) 4

ی من الّصین ةّححإذا نرید أن نصل الوالیات المتّحد«نعیّن الصحیح للفراغ:  ّ ْ، لنسافر یوم ......... صباحاً ًیوم ......... لیالً
باألحد ـ السبت) 2عع ةاألربعاء ـ الجمع) 1 الثالثاء ـ األربعاء) 4 ـ األحداإلثنین ) 3 ّ
الخطأعی :صصعلی حسب النّّصّن
  ّتدور األرض حول نفسھا حول محور وھمی!)1
ّمم إلی الوراء بسبب دوران األرض حول الّشمس!) 2 ًیمکن لنا أن نعود یوماً
!فلن نشعر بسرعتھاّ     ةعالی ةثابیّار  ةبسرع ةإذا سارت سیّ) 3
ّم العلمی و من خالل )4 ّممک حول الّشمس!ییّةالدراسات الفلکیّمع التقّد ّتی تتحّر ّّت األرض ھی الّ ّثبت بشکل قاطع أن ، اُ

۵٠-۴٣(:
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9صفحه  زبان عربی

-45 :»ةمنتظم«

  »ةسرع«و موصوفھا  ةـ مشتق من باب افتعال/ صف مؤنثـ مفرد ) 1
 / مجرور بحرف الجرّ ةـ نکر» انتظم، ینتظم«اسم ـ مفرد ـ اسم فاعل من فعل ) 2
 »األرض«/ حال وصاحبھا ةمذّکر ـ مصدره علی وزن انفعال ـ نکر) 3
 أو نعت ةصف»/ ت ظ م« ةاسم ـ مفرد ـ اسم فاعل من مادّ ) 4

-46 :دام األعدادعیّن الصحیح فی استخ

  قرأت أکثر من عاشر کتب فی مجال علم األحیاء!) 1
 طّالب! ةالدرس السادس صعب و ما فھم کلّھ إّال ثالث) 2
 تخّرج زمالئھم! ةطالباً لیشارکوا فی حفل ةسیصل عشرون و أربع) 3
 أعطی األب لکّل واحد من األطفال اثنتین جائزتین!) 4

-47 :اسم التفضیل لیسعیّن الخبر 

 جبل دماوند من أعلی الجبال فی العالم!) 1
بھا أحّق باِإلجالل من معلّم الناس و مؤّدبھم!) 2  معلّم نفسھ و مؤدِّ
 الّذی یھدی إلّی عیوبی ھو خیر إخوانی!) 3
 أجراً أخفاھا! ةأعظم العباد) 4

-48 :عیّن فعالً مزیداً ثالثیّاً یدّل علی المضارع االلتزاّمی

 کثیراً یعلمون أّن الّرأی ال یتحقّق بالکالم فقط!لیت الّذین یتکلّمون ) 1
 لآلخرین! ةعلیکم أن تعیشوا باحترام و تکونوا أسو) 2
 فی أشعارھم! ةو الفارسیّ  ةکان منشدو الملّمعات اإلیرانیّون یستخدمون لغتی العربیّ ) 3
 الظالمین! ةإن نُؤمن بأّن الباطل سیکون زھوقاً، فلن نیأس من سیطر) 4

-49 »مّکبراً! الجمعةیوم  ةصالرأینا ......... فی « :إلیجاد أسلوب الحال یناسب العیّن ما 

1 ( ً  صدیقی) 4 التلمیذ) 3 طالباً ) 2 علیّا

-50 عیّن المستثنی منھ مختلفا في المحّل اإلعرابي:

 ری شیء في الّسماء إال الّسحاب!الیوم ال یُ  )2 نجح الطّالب في االمتحان إال طالبا واحدا! )1
 سمع کالم في الصّف إّال الّسوال!لم یُ  )4 ن!یإال القوم الفاسقأحٌد فھل یُھلك  )3
 

 
 

الخبر  :اسم التفضیل لیسعی ّن
جبل دماوند من أعلی الجبال فی العالم!) 1
ّم الناس و مؤّدبھم!) 2 ممجالل من معلّ ّبھا أحق باِإل ِّم نفسھ و مؤدِّ ممعلّ
ّذی یھدی إلی عیوبی ھو خیر إخوانی!) 3 ذذالّ
أخفاھا!ةأعظم العباد) 4 ًأجراً

ّیی علی المضارع االلتزامی ّ یدل ّاا ثالثیاً ًن فعالً مزیداً :نعیّ
مذین یتکلّمون) 1 ّققأی ال یتحقّق بالکالم فقط!ذذلیت الّ ّالر ّ یعلمون أن کثیراً
لآلخرین! ةعلیکم أن تعیشوا باحترام و تکونوا أسو) 2
ّون یستخدمون لغتی العربی) 3 ّووعات اإلیرانیّ ععکان منشدو الملم ّ   فی أشعارھم! ةو الفارسیییةّّ
ًالباطل سیکون زھوقاً، فلن نیأس من سیطر) 4 ّؤمن بأن الظالمین! ةُؤإن نُ

یناسب العیّ ً! الجمعةیوم  ةصالرأینا ......... فی « :إلیجاد أسلوب الحالّن ما  ّ« !
صدیقی) 4 التلمیذ) 3ً طالباً)2ّاعلیاً) 1

اإلعرابي: المستثنی منھ مختلفا في المحل ّّن نعیّ
ّححماء إال السحاب!الیوم ال یُ  )2 ّّ نجح الطّالب في االمتحان إال طالبا واحدا!)1 ّممییری شیء في الس
ّوالسوال!لم یُ  )4ین!یإال القوم الفاسقٌأ فھل یُھلك  )3 ّیسمع کالم في الصّف إّال
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
کند، چه واکنشی از سوي مردم به دنبال دارد و دلیل آن چیست؟طفلش را فراموش میثیر آن مادر شیرده،هیبت فراگیر قیامت که تحت تأ 51-

 هاي شکر در افراد ـ غافلگیرکننده بودن قیامت ) ظهور نشانه1
 ـ دشواري عذاب الهی هاي شکر در افراد ) ظهور نشانه2
 ـ دشواري عذاب الهی ) مستی و سرگشتگی ناگهانی3
 غافلگیرکننده بودن قیامتـ  ) مستی و سرگشتگی ناگهانی4
-52 معلول چیست؟ ،کنند که موجودات دائما با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز میاین
زیرا خداوند نیازمند به دیگري نیست و خودش ذاتاً وجود دارد.) 1
کنیم. یابیم و حضورش را درك می زیرا هر کدام از ما براساس فطرت خویش خدا را می) 2
پس از پیدایش نیز همچنان به خداوند نیازمند هستند.چون موجودات ) 3
کنند. شود و او را بیشتر بندگی می شان به خداوند بیشتر می) زیرا روز به روز معرفت4

-53 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ ت در پیام کدام از دق» کننده به دین تضمینی در مورد پذیرش مردم ندارد دعوت«پیام 
ّ و ر ّنإ ﴿) 1  ﴾وه  ا ر
2( ﴿ ً ن  و اه ا  ّ ا   ﴾أرا  ا
س  ﴿) 3 ن ا  ا و  ا ٍف   ﴾ن ا  
ادی﴿) 4 ا   و  ة ان  ا ّ ا   ﴾ ا

پـاك و   یزنـدگ یابد و بـراي از دسـت نـدادن     دست می ها یها و تباه لغزشاز  هبازدارند، انسان چگونه به عامل ها از منظر پیامبر خوبی 54-
چه باید کرد؟ آخرت یحیات سرشار از شادکامو  نشاط دنیابا
هاي الهی مندي از کمک اخالص ـ بهرهدرجۀ اهان به منظور نیل به اعال دوري از گن) 1
روي در اخالصـ پیشاخالص درجۀ دوري از گناهان به منظور نیل به اعال ) 2
روي در اخالصپیش ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز خالصانۀ انجام ) 3
هاي الهی مندي از کمک بهره ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز  خالصانۀانجام ) 4

گزینان و عنادورزان با حق براي چیست و سرانجام حتمی تالشگران راه خدا کدام است ؟ دادن فرصت مجدد زندگی به باطل 55-
ًرا﴿ ـ  ﴾ ﴿) 1 ُ ْ َ  َ ء َر َ َ َن  َ  َ َ﴿ـ  ﴾ ﴿) 2 ﴾َو  َ ُ ُ  ْ ُ َ ِ ْ َ َ ﴾ً 
3 (﴿ ً ًرا﴿ ـ ﴾دادوا ا ُ ْ َ  َ ء َر َ َ َن  َ  َ ً ﴿ )4 ﴾َو  َ﴿ ـ ﴾دادوا ا َ ُ ُ  ْ ُ َ ِ ْ َ َ﴾

-56 داند؟ ناشی از کدام صفات خود میرا الهی با فرستادن انبیا  حجتخداوند در قرآن کریم تمام و کامل شدن 
را﴿) 2  ﴾اذا د  ﴿) 1  ّ  ً﴾اً و ا
3 (﴿ّ ا  ا ّ و  ا  ً ﴿) 4 ﴾ا اً   ﴾...ن ا 
کنـد،   هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می لذتیکی از عوامل انحطاط آدمی و دور ماندن او از هدف عبودیت خدا که براي رسیدن به   57-

 وسو دارد؟ دارد و میل به کدام سمت انسان را از چه چیزي باز می
گونه ـ آرزوهاي سراب ) پیروي عقل و وجدان2 گونه ) رسیدن به بهشت جاوید ـ آرزوهاي سراب1
طغیان ـ سرکشی و ) رسیدن به بهشت جاوید4 ) پیروي عقل و وجدان ـ سرکشی و طغیان3
داند که هر چه بیشـتر در   کوشد و می انسان معتقد به معاد با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می«که این 58-

 شریفه ارتباط مفهومی دارد؟آیۀ با پیام کدام » بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بوداین راه گام 
ا) 1 ا ا ذا  م  س   ا
ت و  و﴿) 2  ﴾ا  ا  ا 
م ا﴿) 3 ّ ا    ّ  ﴾ا  ا ا
ٌف  و ﴿) 4   ً ٓ و   م ا ن  ا  و ا  ﴾ 

اي  ،اي اهـل غربـت و تنهـایی     ،كاي آرمیدگان در خا«در راه بازگشت از کدام جنگ رو به قبرها کردند و فرمودند: ) ( حضرت علی 59-
 و مطابق بیان ایشان بهترین توشه براي ابدیت چیست؟» رفتگان در وحشت شما در رفتن به ما پیشی گرفتید.....فرو

  ایمان و عمل صالح ـ صفین )2  تقوا ـ ) بدر1
 ایمان و عمل صالح ـ بدر )4  تقوا ـ صفین )3

1 (﴿ٕ ﴾وه ٕ  و ر ّنا﴿  و ر
2( ﴿ً ن  و اه ا  ً ا  ّ ّرا  ا ﴾أ
س  ﴿) 3 ن ا  او  ا ٍف   ﴾ن ٍا  
ادی﴿) 4 ا   و  ة ان  ا ّ ا  ﴾ ا

منظر پیامبر خوبی یزنـدگ یابد و بـراي از دسـت نـدادندست می  یها یها و تباه لغزشاز هبازدارند، انسان چگونه به عامل هاز     
چه باید کرد؟ آخرت یحیات سرشار از شادکامو نشاط دنیاا مم
هاي الهی مندي از کمک اخالص ـ بهرهدرجۀ نناهان به منظور نیل به اعال دوري از گن) 1
شروي در اخالصـ پیشاخالص درجۀ دوري از گناهان به منظور نیل به اعال ) 2
شروي در اخالصپیش ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز خالصانۀانجام ) 3
هاي الهی مندي از کمک بهره ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز خالصانۀانجام ) 4

گزینان و عنادورزان با حق براي چیست و سرانجام حتمی تالشگران راه خدا کدام است ؟دادن فرصت مجدد زندگی به باطل
اًرا﴿ ـ  ﴾ ﴿) 1 ُ ْ َ  ََ َء ر َ َ ََن  َ  َ َ َ﴿ـ ﴾ ﴿) 2 ﴾َو  ََ ُ ْ ُ ْ َ ََ ﴾ً
3 (﴿ً اًرا﴿ ـ  ﴾دادوا ا ُ ْ َ  ََ َء ر َ َ ََن  َ  َ َ ً﴿ )4 ﴾َو  َ﴿  ـ  ﴾دادوا ا ُ ْ َ﴾ ََ ُ ْ ُ ْ َ

 داند؟ ناشی از کدام صفات خود میرا الهی با فرستادن انبیا  حجتخداوند در قرآن کریم تمام و کامل شدن 
را﴿) 2  ﴾اذا د  ﴿) 1  ّ و ﴾اًً
3 (﴿ّ ا  ا ّ و  ّ ا  ً﴿) 4﴾ّا  ً اً ﴾...ن ا 

هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می لذتیکی از عوامل انحطاط آدمی و دور ماندن او از هدف عبودیت خدا که براي رسیدن به 
 وسو دارد؟ دارد و میل به کدام سمتنسان را از چه چیزي باز می

گونه ـ آرزوهاي سراب) پیروي عقل و وجدان2 گونه ) رسیدن به بهشت جاوید ـ آرزوهاي سراب1
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-60 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ ت در پیام کدام دقاز  ،اعمال آزادانه و آگاهانه خود انسان استکه پاداش و کیفر الهی عادالنه و براساس این
راً ﴿) 1  ّ اً و ا  ّ ه ا ا  ّ  ﴾ا
ء﴿) 2  ﴾ر  ا     
ّ ا و اّن ا  ﴿) 3  ﴾م ذ  
و﴿) 4 راّن ا  ا و ضات و ا  ﴾ان 
-61 اشاره دارد؟)( به ترتیب به کدام یک از ابعاد رهبري پیامبر اکرم» مثله نکردن کافران در جنگ«و » سقوط اقوام و ملل پیشین«
 کوشی و دلسوزي در هدایت مردم سخت ـ ) مبارزه با فقر و محرومیت1
 محبت و مدارا با مردم ـ ) مبارزه با فقر و محرومیت2
 محبت و مدارا با مردم ـ براي برقراري عدالت و برابري ) تالش3
 سوزي در هدایت مردمکوشی و دل ـ سخت ) تالش براي برقراري عدالت و برابري4

-62 کاران خواهد بود؟ات قرآنی چه کسی در آخرت از زیانبا توجه به آی
ت﴿) 1 ا ا ا ً ﴿) 2 ﴾ون ان   ّ ن ان  ﴾اً و  ا
ا ﴿) 3 ٔ آن ان  ا ا ً  و   ﴿) 4 ﴾  م د ﴾ا

-63 ها اشاره دارد؟عرفه و در مراسم حج به ترتیب به کدام اقدام آندر روز ) ( م صادق) و سخن اما( ائمه معصومتقیۀ 
 عدم تأیید حاکمان ـ عدم تأیید حاکمان )1
 عنوان امام بر حقمعرفی خویش به  ـ ) عدم تأیید حاکمان2
 عدم تأیید حاکمان ـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )3
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )4

-64 کدام پیشنهاد را داده است؟ ،خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند
ن  و ﴿) 1 اً   ن ﴿) 2 ﴾  ٔ  ﴾ 
رة ﴿) 3 ا  بٍ  او   ﴿) 4  ﴾     ﴾ 
به ترتیب بعد از نزول و بیـان کـدام از   » )( تبریک و شادباش مردم به حضرت علی«و » تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا« 65-

 ؟است) ( آیات و احادیث مربوط به جانشینی حضرت علی
 حدیث ثقلین ـ تطهیرآیۀ ) 2  ث غدیریحد ـ تطهیرآیۀ  )1
 حدیث ثقلین ـ والیت آیۀ )4  حدیث غدیر ـ والیت آیۀ )3
به ترتیب به کدام یـک از اهـداف   » میان زن و مردجاذبۀ اولین کشش و «و » هاي زندگی ها و ناگواري گذشت و مدارا و تحمل سختی«   66-

 ازدواج اشاره دارد؟
 نیاز جنسی ـ ) انس با همسر2 انس با همسر ـ همسرانس با  )1
 نیاز جنسی ـ ) رشد اخالقی و معنوي4 انس با همسر ـ ) رشد اخالقی و معنوي3

-67 .........؟ زیرا که »شکنی دشمن غافل نباش اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان«اند:  مالک اشتر فرموده ) به( چرا حضرت علی
 ولی خائن هستند. ؛رندکا ها در لباس نصیحتآن  )1
شود و خشم عموم را به دنبال دارد. باعث خشنودي خواص می) 2
ها بکوشد.هبر جامعه باید در پنهان کردن آنمدیر و ر  )3
کند. دشمن گاهی از این راه تو را غافلگیر می ) 4
یک از اقـدامات در   ترتیب در ارتباط با کدام به» سپاسگزاري خداوند پس از موفقیت در عهد«و » ها در زمان معین تکرار عهد و پیمان« 68-

 جهت ثبات قدم در مسیر بندگی است؟
 مراقبت ـ ) عهد بستن با خدا2 محاسبه و ارزیابی ـ ) محاسبه و ارزیابی1
 مراقبت ـ محاسبه و ارزیابی )4 محاسبه و ارزیابی ـ ) عهد بستن با خدا3
 

توجه به آی ننکاران خواهد بود؟ییات قرآنی چه کسی در آخرت از زیانا
ت﴿) 1 ا ا ا ً﴿) 2﴾ون ان   ّ ن ان  ﴾اًو  ا
3 (﴿ٔ ن ان  آا  ا ا ً  و   ﴿) 4ٓن﴾  م د  ﴾ا

ننها اشاره دارد؟عرفه و در مراسم حج به ترتیب به کدام اقدام آندر روز )) ( م صادق)) و سخن اما( ائمه معصومتقیۀ 
 عدم تأیید حاکمانـ  عدم تأیید حاکمان)1
عنوان امام بر حق  معرفی خویش بهـ ) عدم تأیید حاکمان2
  عدم تأیید حاکمانـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )3
معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )4

کدام پیشنهاد را داده است؟،خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند
ن  و ﴿) 1 اً  ن ﴿) 2﴾  ٔ  ﴾ ن 
رة ﴿) 3 ا  بٍ  او   ﴿) 4  ﴾     ﴾ ٍ
به ترتیب بعد از نزول و بیـان ک» ))( تبریک و شادباش مردم به حضرت علی«و » تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا«

 ؟است))( آیات و احادیث مربوط به جانشینی حضرت علی
 حدیث ثقلین ـ تطهیرآیۀ )2  ث غدیریحدـ تطهیر آیۀ )1
 حدیث ثقلین ـ والیت آیۀ )4  حدیث غدیر ـ والیت آیۀ )3
به ترتیب به کدام یـک از ا» میان زن و مردجاذبۀ اولین کشش و «و » هاي زندگی ها و ناگواري ««گذشت و مدارا و تحمل سختی« 

زدواج اشاره دارد؟
 نیاز جنسی ـ ) انس با همسر2 انس با همسر ـ همسرانس با  )1
 نیاز جنسی ـ ) رشد اخالقی و معنوي4 انس با همسر ـ ) رشد اخالقی و معنوي3
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-69 کدام عبارت قرآنی را بیان کند؟ ،اند بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشتهدهد که خطاب به  پیام می) (ند به پیامبر اوخد
ّ ا﴿) 1 ا و  ّ ّ ا  ّ ﴾اّن ا
ا  ر﴿  )2    ...ً ب  ّ ﴾ا اّن ا  ا
3 (  ّ ذ  ا  ا
ب) 4 ّ ب و  ا ّ ا ا 
دیگـر ایـن   میـوة  گیرنـد و   محبوبان خدا قرار مـی زمرة در  ،اگر به کدام دستور الهی گردن نهند ،ان که دل در گرو محبت الهی دارندآن 70-

 دستور براي این گروه چیست ؟
1 (﴿ ِّ ِ  ً ّ ُ  َ ِ﴿ )2 دوستی با دوستان خدا ـ ﴾اَ بخشیده شدن گناهان   ـ ﴾َ
3 (﴿ ً ّ ُ  َ ِّ اَ ِ﴿) 4 بخشیده شدن گناهان ـ ﴾ِ  دوستی با دوستان خدا ـ ﴾َ

-71 ت و معلول چیست؟به ترتیب عزت نفس عل
 باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) تسلیم و بندگی خدا2 باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) حفظ پیمان با خدا1
 احساس حضور در پیشگاه خدا ـ یمان با خدا) حفظ پ4 احساس حضور در پیشگاه خدا ـ ) تسلیم و بندگی خدا3

-72 تجسم اعمال کدام دسته از گناهکاران است؟ ﴾اً ن ﴿نساء عبارت شریفه سورة با توجه به آیات 
ت و ﴿) 1 ّ  ا  ا   ا ن﴿) 2 ﴾و  ل رّب ار ت  ء ا ا ﴾ اذا 
د﴿  )3 ا  ال ا ﴿) 4 ﴾   و  ن ا ٔ  ّ ﴾اّن ا

-73 زمانی محقق گردید؟ ةتبعات معتقد شدن اروپاییان به دین الهی مسیحیت چه بود و در کدام دور
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ خردورزي در دستور کاره به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 1
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه2
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه3
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ خردورزي در دستور کاره به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 4

هاي معمولی  ها و ورزش بندي در بازي رود و به چه معنایی است و شرط براي کدام یک از گناهان کبیره به کار می ﴾منافع للناس﴿تعبیر  74-
 چه حکمی دارد؟

 حرام ـسود جسمانی  ـ) قمار 2 اشکال بال ـسود جسمانی  ـ) شراب 1
 بال اشکال ـسود اقتصادي  ـ) قمار 4 حرام ـسود اقتصادي  ـ) شراب 3
-75 شود؟ او چه حکمی دارد و مشمول کدام جریمه الهی میروزة  ،داري دروغی را به خدا نسبت دهد کسی عمداً در هنگام روزه اگر
 ها به فقیر بدهد.و جو و مانند آن باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک مد گندم ـ ) صحیح1
 ها به فقیر بدهد.ک مد گندم و جو و مانند آنروز یباید هم روزه را قضا کند و هم براي هر  ـ باطل )2
 شود. جمع بر او واجب میکفارة  ـ صحیح )3
 شود. جمع بر او واجب می ةکفار ـ باطل )4

باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) تسلیم و بندگی خدا2 باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) حفظ پیمان با خدا1
ـ یمان با خدا) حفظ پ4 احساس حضور در پیشگاه خدا ـ ) تسلیم و بندگی خدا3 احساس حضور در پیشگاه خداپپ

تجسم اعمال کدام دسته از گناهکاران است؟﴾ااًنن﴿نساء عبارت شریفه سورة ا توجه به آیات 
ت و ﴿) 1 ّ  ا  ا   ا ن﴿) 2 ﴾و  ل رب ار ت  ء ا ا ﴾ّ اذا 
د﴿  )3 ا  ال ا ﴿) 4﴾   و  ن ا ٔ  ّ ﴾اّن ا

زمانی محقق گردید؟ةتبعات معتقد شدن اروپاییان به دین الهی مسیحیت چه بود و در کدام دور
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ خردورزي در دستور کارججه به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 1
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه2
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه3
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ خردورزي در دستور کارججه به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 4

هاي ها و ورزش بندي در بازي رود و به چه معنایی است و شرطبراي کدام یک از گناهان کبیره به کار می﴾ممنافع للناس﴿تعبیر 
چه حکمی دارد؟

حرام ـسود جسمانی  ـ) قمار 2 اشکال  بال ـسود جسمانی  ـ) شراب1
 بال اشکال ـسود اقتصادي  ـ) قمار 4 حرام ـسود اقتصادي  ـ) شراب3
 شود؟ او چه حکمی دارد و مشمول کدام جریمه الهی میروزة  ،داري دروغی را به خدا نسبت دهدکسی عمداً در هنگام روزهگر
ننها به فقیر بدهد.و جو و مانند آن باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک مد گندم ـ ) صحیح1
نها به فقیر بدهد.ییک مد گندم و جو و مانند آنروز یباید هم روزه را قضا کند و هم براي هر  ـ باطل )2
شود. جمع بر او واجب میکفارة  ـ صحیح )3
مةکفاباطل)4 واجب او ب شودجمع
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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. 

Here is no cloud in the sky. It --------- a lovely day. 76-
1) will be 2) is going to be 3) is being 4) was 
When I --------- up in this morning, the sun --------- and the birds --------- . 77-
1) got – shined – were singing 
2) was getting – was shining – were singing 
3) got – was shining – were singing 
4) was getting – shined – sang 
Peter is very busy with his job. He has --------- time for other things. 78-
1) few 2) little 3) a little 4) some 
Sometimes I get really --------- when I can't express myself well in English. 79-
1) depress 2) to depress 3) depressed 4) depressing 
All members of staff --------- not to smoke anywhere in the building. 80-
1) request 2) requested  
3) have been requested  4) are requested 
It --------- my mind yesterday that you must be a bit short of personnel. Will I send someone to 81-
help out? 
1) crossed 2) happened 3) moved 4) carried 
Visitors to these lakes are interested in --------- activities such as fishing, boating and walking. 82-
1) relationship 2) regular 3) recent 4) recreational 
Some microbes make you sick but most others --------- you healthy and even help you to fight 83-
disease. 
1) propose 2) carry 3) quit 4) keep 
Some detectives used --------- glass to investigate the crime scene exactly. 84-
1) unchangeable 2) compiled 3) magnifying 4) descriptive 
The young girl didn't finish the final item in its proper time, but gave painfully --------- smile. 85-
1) collective 2) valuable 3) unnatural 4) practical 
Considering the recent economical problems unfortunately, there are a lot of --------- about her 86-
future with the company, and she may lose her job. 
1) organizations 2) uncertainties 3) inspirations 4) conclusions  
The --------- of water behind the dams show that we have been faced with a terrible shortage of 87-
water. 
1) temperatures 2) supplies 3) dedications 4) generations 

Peter is very busy with his job. He has --------- time for other things.
1) few 2) little 3) a little 4) some 
Sometimes I get really --------- when I can't express myself well in English.
1) depress 2) to depress 3) depressed 4) depressing 
All members of staff --------- not to smoke anywhere in the building. 
1) request 2) requested  
3) have been requested  4) are requested 
It --------- my mind yesterday that you must be a bit short of personnel. Will I send someo
help out? 
1) crossed 2) happened 3) moved d 4) carried 
Visitors to these lakes are interested in --------- activities such as fishing, boating and walk
1) relationship 2) regular 3) recent 4) recreational 
Some microbes make you sick but most others --------- you healthy and even help you to 
disease. 
1) propose 2) carry 3) quit 4) keep 
Some detectives used --------- glass to investigate the crime scene exactly. 
1) unchangeable 2) compiled 3) magnifying 4) descriptive 
The young girl didn't finish the final item in its proper time, but gave painfully --------- sm
1) collective 2) valuable 3) unnatural 4) practical
Considering the recent economical problems unfortunately, there are a lot of --------- abou
future with the company, and she may lose her job. 
1) organizations 2) uncertainties 3) inspirations 4) conclusions  
The --------- of water behind the dams show that we have been faced with a terrible shorta
water. 
1) temperatures 2) supplies 3) dedications 4) generations 
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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. 

Nowadays, government-supported nursery schools exist in many countries for children from 
poor backgrounds, or with mental or physical handicaps. An example is the Head Start pre-
school (88)……… in the United States, run by the federal government, which (89)……… 
almost 500,000 such children. Universal state-run nursery (90)………, however, is still rare, 
except in the East European Communist countries, where it is (91)……… for all of the people. 
(92)……… more and more children of Western nations attend nursery school. This is partly 
because there are also many more working mothers than there used to be.   

88-
1) programme 2) presentation 3) experience 4) experiment 

89-
1) designs  2) controls 3) insists 4) includes 

90-
1) observation 2) education 3) competition 4) information 

91-
1) responsible 2) probable 3) reasonable 4) available 

92-
1) Yet 2) Since 3) When 4) Whereas 

ecause there are also many more working mothers than there used to be.   

1) programme 2) presentation 3) experience 4) experiment 

1) designs  2) controls 3) insists 4) includes

1) observation 2) education 3) competition 4) information

1) responsible 2) probable 3) reasonable 4) available

1) Yet 2) Since 3) When 4) Whereas 
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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: 

Among the great teachers of ancient Athens was one named Protagoras, (who was born more 
than twenty-four centuries ago). It is said that he was the first teacher to accept money for his 
services 

A certain student, Evalthus, did not want to pay for his lessons at once, and after some 
discussions, it was finally agreed between them that Evalthus should pay only if he won his 
first case in law courts. 

The lessons began and Evalthus proved himself to be a clever student. He worked hard, 
and a time came when he had reached the end of his studies. He then refused to pay 
Protagoras anything whatever. 

Protagoras therefore took Evalthus to court and told the judges that he wanted his money. 
He explained that he must be paid whether he won or lost the case. "whatever you decide," 
he declared to the judges, "I must be paid. For if you decide in my favour, then I win the 
case, and so I must be paid. But if you decide against me, then Evalthus has won his first 
case in the law courts; therefore, according to our agreement, he must pay for his lessons. 
Therefore, I shall get my money whatever happens." 

Protagoras and Evalthus agreed that the latter ……… .93-
1) should pay at once  
2) should not pay at all 
3) should pay if he was successful in his first case 
4) should pay if he was able to finish his studies 
Protagoras took Evalthus to court because Evalthus did not ……… .94-
1) win the case 2) want to pay him 3) have any money 4) work hard enough 
The word "them" in the 2nd paragraph refers to ……… .95-
1) Protagoras & Evalthus 2) discussions 
3) lessons  4) courts 
"To decide in someone's favour" means to conclude that someone is ……… .96-
1) right 2) wrong 3) afraid 4) untidy 

irst case in law courts. 
The lessons began and Evalthus proved himself to be a clever studentntntnt. HeHeHeHeH  worrrkekekkek ddd dd

nd a time came when he had reached the end of his studies. Heeee thehehheh n refufufufufuseeeeeddd dd to
Protagoras anything whatever. 

Protagoras therefore took Evalthususus tttoo oo cccocc urtt t anananaand told the judges ththththt atataaa  he wawawwaw ntntntntn ed his mo
He explained that he mususussttt bebeebee paid whwhhwhetetetetheeheher r hehehehe wonononoon or lost the ccccasasasaseee.e  "whhhhatatatata eeveee er you dec
he declared to thehehehh jjjjudgegg s,s,s, "III mmum st be papaapapaidididid. FooFoor r if yyyyyouo  decide e e ininninn my fafafafavovovov ur, then I win
ase, and so I mmust t t t bbbe paid. But if youuu ddedd cide agaaaainininiinststststt me, tttheheheheen Evvvvaaalaa ththththt us has won his
ase in the law cocococcourrrrtstt ; therefore, accordididididingngngng tttto ooo our agrerereeemmmmmennnnnttt, he mumumuumust pay for his les

Therefore, I shall ggggeteee mmmmmy yyyy money whatever happpppepepepepensnnn ." 

Protagoras and Evalthuhuhuuus ss aggggrerrr ed that the latter ……………………  .
1) should pay at once ee  
2) should not papapap yy yy at all 
3) shoullld d d pppap y if he was succcceseee sfsfsfful iiiiin n n nn his first case 
4) shoooould pay if he was able to fififf ninininishsss hhhisisisis sstudies 
Protagorororororasaaa  took Evalthus to court bebebbebecacacaaaususususe EvEvEvEE alalalalthththtt us did nototototo  ……………… .
1) win the casasase e e ee 2) want to pay hhhhimimimimm 3) )) haveee anyyy mmmmononononneyeyyeye 44444))) ) wowowoworkrkr hharardd enenenee ou
The word "them" ininnn tttthehheheh  2nd paragraph refers tttoooo ……… … ...
1) Protagoras & EvvEvEvvalalallththththhusuu  2) discussioooonsnsnsnsns 
3) lessons 4)4)4) cou ttrtts
"To o o dedededee iiciide in someone's favour" means to conclll dude that somomommmeoee ne is …………… … .
1))) rrrigigighththt 2)2)2) wwwrororongngng 3)3)3) aaafrfrfraiaiaid ddd d 4) untidy 
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Passage 2: 

Achilles was one of the great soldiers and heroes on the Greek side in the Trojan war, about 
which Homer wrote in the Iliad. 

Before Achilles was born, the Fates had foretold to his mother. Thetis, who was a sea 
fairy, that he would die young, and so she was very anxious to make him safe. When he was 
a baby, she carried him to the River Styx and washed him in it. The magic waters were 
supposed to give protection from all wounds and disease. But the waters did not touch one 
part of Achilles' body, the heel by which his mother held him. 

Years later, when the Trojan war broke out, Thetis was afraid Achilles would have to 
fight and so she dressed him up as a girl and hid him among the women at the court of the 
king of Scyros. However, he was discovered there by the Greek soldier named Odysseus 
Ulysses and willingly went off with him to the war. 

Achilles soon became famous among the Greeks as the bravest and most daring of them 
all. Then in the tenth year of the war, he quarreled with the Greek leader King Agamemnon 
over a slave named Briseis, and in his anger he refused to go on fighting. The Greeks were 
helpless without him, and the Trojans rejoiced. In the end, the Greeks persuaded Achilles to 
lend his armour to his friend Patroclus, who led Achilles men into battle to make the Trojans 
believe the great soldier had returned. Patroclus was killed by the Trojan Hector, and 
Achilles was so filled with grief that he came back to fight to punish his death. Achilles 
killed Hector and put his body round the walls of Troy. 

Which statement about Achilles is NOT true? 97-
1) It was said that Achilles would die young. 
2) The Fates had foretold to his mother about his death. 
3) Achilles is a great soldier about whom Homer has written it the Iliad. 
4) Achilles was a great hero against the Greek side in the Trojan War. 
According to the passage, Achilles was taken to the River Styx, in order to be ……… .98-
1) made happy  2) cleaned in it 
3) given the magic waters 4) protected from all wounds and diseases 
When the Trojan war started ……… .99-
1) Achilles was found out there by the king 
2) his mother willingly sent him to the war 
3 his mother was afraid Achilles would have to fight 
4) Thetis hid Achilles among the men at the court of the king 
Achilles refused to go on fighting because ……… .100-
1) it was the tenth year of the war 
2) the Greeks were helpless without Achilles 
3) he was famous among the Greeks as the bravest of all 
4) he argued with king Agamemnon over a slave named Briseis 

Achilles soon became famous among the Greeks as the bravest and most daring of
ll. Then in the tenth year of the war, he quarreled with the Greek leader King Agamem
ver a slave named Briseis, and in his anger he refused to go on fighting. The Greeks 

helpless without him, and the Trojans rejoiced. In the end, the Greeks persuaded Achill
end his armour to his friend Patroclus, who led Achilles men into battle to make the Tr
elieve the great soldier had returned. Patroclus was killed by the Trojan Hector,

Achilles was so filled with grief that he came back to fight to punish his death. Ach
killed Hector and put his body round the walls of Troy. 

Which statement about Achilles is NOT true? 
1) It was said that Achilles would die young. 
2) The Fates had foretold to his mother about his death. 
3) Achilles is a great soldier about whom Homer has written it the Iliad. 
4) Achilles was a great hero against the Greek side in the Trojan War. 
According to the passage, Achilles was taken to the River Styx, in order to be ……… .
1) made happy  2) cleaned in it 
3) given the magic waters 4) protected from all wounds and diseases
When the Trojan war started ……… .
1) Achilles was found out there by the king 
2) his mother willingly sent him to the war 
3 his mother was afraid Achilles would have to fight 
4) Thetis hid Achilles among the men at the court of the king 
Achilles refused to go on fighting because ……… .
1) it was the tenth year of the war 
2) the Greeks were helpless without Achilles
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گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

دقیقه 85 155 101 55 ریاضیات 1
دقیقه 55 200 156 45 فیزیک 2
دقیقه 35 235 201 35 شیمی 3

سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی
مطابق کنکور سراسريحسابان 

مطابق کنکور سراسريهندسه

مطابق کنکور سراسريریاضیات گسسته

مطابق کنکور سراسريفیزیک

مطابق کنکور سراسريشیمی
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2صفحه  ریاضیات 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

aاگر  3 aباشد، حاصل  5
a
-101 کدام است؟ 42

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
هندسی تشکیل دهند. حاصل جمع این هشت  دنبالۀاند که هشت عدد حاصل،  ، شش عدد مثبت چنان درج شده384و  3بین دو عدد  102-

 عدد کدام است؟
1 (771 2 (769 3 (767 4 (765 
x معادلۀ، aبه ازاي چند مقدار صحیح   x

x a
2 -103 ؟ندارد جواب حقیقی 2

1 (5 2 (6 3 (7 4( 8 
)Oاي با مرکز  بر دایره dدر شکل زیر، خط  , )3 -104 مماس است. شعاع دایره چه عددي است؟ 4

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

3   

 
f(x)نمودار وارون تابع  | x | ax  بر نمودارf  منطبق است. مقدارa 105 کدام است؟-

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

2   

yمقادیر  x x21 3 a) بازةدر  22 ,b) است. بیشترین مقدار  6تر از  بزرگb a 106 چه عددي است؟-

1 (2 2 (4 3 (6 4 (8   
f(x)اگر  x x ax a4 3 23 xبر  fof(x)آنگاه  ،2 -107 کدام است؟ aپذیر است. مقدار  بخش 1

1 (9
2   2 (5

2   3 (7
3   4 (10

3   

x معادلۀهاي  ریشه و  اگر  x2 5 2 1و  0 1و  2 x معادلۀهاي  ریشه 2 kx22 1 -108 کدام است؟ kباشند، مقدار  0

1 (3   2 (4   3 (3 4 (4 
xf(x)تابع 

x
1
} دامنۀبا  5 کـدام   Bو  A نقطـۀ کند. مجموع طـول دو   قطع می Bو  A نقطۀ 2معکوس خودش را در  ضابطۀ 5{ 109-
 است؟

1 (2 2 (4 3 (6 4 (8 
logبا فرض  (x ) log (x )2

2 21 2 log، حاصل 5 ( x )3 4 -110 چقدر است؟ 1

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

2   

d

3

30

3 (3 

4 (2 3
3 

f(x)مودار وارون تابع  | x | ax بر نمودارf منطبق است. مقدارaکدام است؟

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

2 

yمقادیر x x21 3 2x2  بازةدر(a ,b) است. بیشترین مقدار  6تر ازبزرگb aاست؟ چه عددي

1 (22 (43 (64 (8  
f(x)گر  x x ax a4 3 2ax axx axa،  آنگاهfof(x) برx کدام است؟aپذیر است. مقدار  بخش 1

1 (9
2 2 (5

2 3 (7
3 4 (10

3 

x2معادلۀهاي  ریشه و گر  5 2 0xx 1و 1و 2 k22معادلۀهاي  ریشه 2 1 0x kx  باشند، مقدارkکدام ا

1 (3 2 (4 3 (34 (4
xf(x)ابع 

x
1
}دامنۀبا  5 Bو Aنقطـۀ کند. مجموع طـول دو  قطع میBو Aنقطۀ2معکوس خودش را در ضابطۀ}{

ست؟
1 (22 (43 (64 (8

logا فرض  (x ) log (x )2
2 2(x ) log(x ) log) log (x )) log () log) حاصل ،log ( x )3 xx چقدر است؟

1 (2 2 (23 (34 (3 

303
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_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xyنمودار تابع  x( )1 -111 کند؟ از کدام نواحی عبور می 2
 ) دوم و چهارم4 ) سوم و چهارم3 ) اول و سوم2 ) اول و دوم1

)fشکل زیر، نمودار توابع  x)2  وf(x)  .تابع  دامنۀاستxy f( )3 -112 کدام است؟ 2

1 ([ , ]3 6   
2 ([ , ]4 8   
3 ([ , ]1 4   
4 ([ , ]1 2   
 

sinاگر  cos
cos sin

)tanباشد، مقدار  2 -113 چه عددي است؟ 4(

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

2   

xyشکل زیر بخشی از نمودار  asin(b ) -114 کدام است؟ a.bاست؛  12

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

sin(x معادلۀجواب کلی  ).sin(x )3 1
8 8 -115 کدام است؟ 2

1 (k 3
8   2 (k 8   3 (k 32 8   4 (k2 8   

حاصل 
x

xlim
x2

2 2
3 4 -116 کدام است؟ 1

1 (8
3   2 (3

8   3 (4
3   4 (3

4   

f(x)تعداد نقاط ناپیوستگی تابع  [x ] [x ]1 3
4 ] بازةدر  4 , ]3 3

2 -117 چه تعدادي است؟ 2

1 (5 2 (2 3 (3 4 (4 
sinنمودار تابع  xy

(x )21
-118 در مجاورت مجانب قائم تابع به کدام صورت است؟ 

1(  2 ( 3 ( 4 ( 

2
2

1 8
3

1 (2 2 (23 (2 4 (2 

xyشکل زیر بخشی از نمودار  asin(b )x کدام است؟ a.bاست؛  12

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

sin(xمعادلۀجواب کلی  ).sin(x )) 3 1)3
8 8 2).sin(x )) کدام است؟ )

1 (kkk 3
8 2 (k 8 3 (k 32 8 4 (k2 8 

حاصل 
x

xlim
2

2 2
3 4 1xx

کدام است؟ 

1 (8
3 2 (3

8 3 (4
3 4 (3

4 

f(x)عداد نقاط ناپیوستگی تابع  [x ] [x ]1 3] [x4 4] [] ]بازةدر  ] , ][ 3 3
2 چه تعدادي است؟,,2

1 (52 (23 (34 (4
sinمودار تابع  xy

(x )
xx
در مجاورت مجانب قائم تابع به کدام صورت است؟2

1(2 (3 (4 (

8
3
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 رابطۀ xبراي هر 
h

f(x h) f(x) xlim
h x20 1

fبرقرار است. اگر   ( )2 yباشد، مشتق تابع  2 xf( )
x

xازاي به  1 1
-119 چقدر است؟ 4

1 (/2 25 2 (/2 4   3 (/1 6 4 (/1 75   
sinxyخط مماس بر منحنی 

cosx
-120 کند؟ اي با کدام طول قطع می نقطهها را در xها، محور yتالقی آن با محور  نقطۀدر  1

1 (1 2 (1   3 (2   4 (2 
f(x)آهنگ تغییر متوسط تابع  x x23 5 ] بازةدر  1 a , ]3 xاي آن در  با آهنگ تغییر لحظه 3 5

-121 کدام است؟ aبرابر است. مقدار  2

1 (1 2 (1
2   3 (3

2   4 (1
2   

-122 ایم. ارتفاع این استوانه چقدر است؟ ، یک استوانه با بیشترین حجم محاط کرده3اي به شعاع  در کره

1 (2 6   2 (2 3   3 (3 2   4 (3 62 

yنمودار تابع  ax bx3 2 A نقطۀدر  4
1
-123 عطف چه عددي است؟ نقطۀداراي اکسترمم نسبی است. شیب خط مماس بر نمودار تابع در  3

1 (1
2   2 (3

2   3 (3   4 (2   

bxyنمودار تابع هموگرافیک  x b
x a

2 fشکل زیر است. مقدار  92 ( -124 چه عددي است؟ 0(

1 (1   

2 (1
2   

3 (1
3   

4 (1
4  

-125 واحد باشند، ترسیم این مثلث چند حالت دارد؟ 2برابر  Aواحد و ارتفاع رأس  5و  3ترتیب  به ACو  ABاضالع  ABCاگر در مثلث 
 شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1

-126 هاي زیر صحیح است؟ چه تعداد از گزاره
 است. 60تر از  بزرگ زاویۀالف) هر مثلث حداقل داراي یک 

 باشد. 7یکی از اضالع آن  اندازةاي با اضالع طبیعی وجود دارد که  الزاویه ب) مثلث قائم
 تر است. داخلی آن بزرگ زاویۀخارجی مثلث از هر  زاویۀج) هر 

 الساقین. متساوي ذوزنقۀمستطیل است یا مربع یا د) چهارضلعی که قطرهایش برابر هستند، یا 
 ها محل برخورد نیمسازهاي داخلی، بیرون مثلث قرار دارد. هـ) در بعضی مثلث

 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
-127 واحد باشد، توان دوم مجموع اضالع قائم چقدر است؟ 2ارتفاع وارد بر وتر آن  اندازةو  75یک زاویه  اندازةالزاویه  اگر در یک مثلث قائم

1 (64 2 (88 3 (96 4 (104 

2

yمودار تابع  ax bx3 2b Aنقطۀدر  4
1
عطف چه عددي اسنقطۀداراي اکسترمم نسبی است. شیب خط مماس بر نمودار تابع در 3

1 (1
2 2 (3

2 3 (3 4 (2 

bxyمودار تابع هموگرافیک  x b
x a

2 9x شکل زیر است. مقدارf ( )ff چه عددي است؟(

1 (1 

2 (1
2 

3 (1
3 

4 (1
4 

واحد باشند، ترسیم این مثلث چند حالت د2برابر Aواحد و ارتفاع رأس 5و 3ترتیب بهACو ABاضالع ABCBCگر در مثلث 
شمار ) بی24) 13) 2) صفر1

هاي زیر صحیح است؟چه تعداد از گزاره
است.60تر از  بزرگ زاویۀلف) هر مثلث حداقل داراي یک 

باشد. 7یکی از اضالع آن اندازةاي با اضالع طبیعی وجود دارد که  الزاویه ب) مثلث قائم
تر است. داخلی آن بزرگ  زاویۀخارجی مثلث از هر زاویۀج) هر 

الساقین. متساوي ذوزنقۀمستطیل است یا مربع یا د) چهارضلعی که قطرهایش برابر هستند، یا 
ها محل برخورد نیمسازهاي داخلی، بیرون مثلث قرار دارد.هـ) در بعضی مثلث

) صفر34) 23) 12) 1

2
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Pطوري که  در فضا مفروض باشند، به A نقطۀو  Pو  P صفحۀاگر دو  P LP L ،A P  وA P ؛ آنگاه تعداد صفحاتی که برA 128-
 متقاطع باشند، کدام است؟ Pو  Pبگذرند و با 

 شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1
Âمرکز دایره و زوایاي  O نقطۀاگر در شکل زیر  B̂و  46 -129 چند درجه است؟ x زاویۀ اندازةباشند،  40

 
1 (80   
2 (82   
3 (84   
4 (86   
 
-130 بدون آنکه محیط این زمین تغییر کند، مساحتش را افزایش دهیم. میزان افزایش مساحت چقدر است؟ خواهیم زمینی به شکل زیر داریم، می 

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

CAداریم: ABCدر مثلث  13 ،CB CMو  15 7 )M  وسط ضلعAB  است). مساحت مثلثABC 131 کدام است؟-

1 (84 2 (105 3
4   3 (91 4 (98 

اگر 
| A |

A
| A |

2 2
2 7

3 1
4

|، در این صورت حاصل  A |4 -132 کدام است؟ 2

 ) صفر4 2) 3 4) 2 6) 1
-133 برابر داشته باشند؟ فاصلۀ Bو  Aوجود دارد که تا  Cدر صفحه مفروض هستند. چند نقطه روي  Bو  Aو نقاط  C دایرة

  1) 2  ) صفر1
 3 ۀگزینیا  2 گزینۀیا  1 گزینۀ) 4  2) 3

x) دایرةدو  ) (y )2 21 2 xو  7 y y x2 2 2 6 -134 چند مماس مشترك دارند؟ 9
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

A

B
C

C

O

x

A

B

D

E

C

43
120

بدون آنکه محیط این زمین تغییر کند، مساحتش را افزایش دهیم. میزان افزایش مساحت چقدرخواهیمزمینی به شکل زیر داریم، می

1 (33 
2 (3
3 (6
4 (6 3 

CAداریم: ABCABCدر مثلث  13 ،CB CMو 15 7 )M وسط ضلعAB است). مساحت مثلثABCABC کدام است؟

1 (842 (105 3
4 3 (914 (98

گر 
| A |

A
| A |

2 2A
7A |

3 1
4

|، در این صورت حاصل  A | 2A کدام است؟ |

) صفر24) 43) 62) 1
برابر داشته باشند؟فاصلۀBو Aوجود دارد که تا Cدر صفحه مفروض هستند. چند نقطه روي Bو Aو نقاط Cدایرة

1) 2) صفر1
3 ۀگزینیا 2 گزینۀیا 1 گزینۀ)24) 3
x)دایرةدو ) (y )2 2( )) 7) (y )) (y 2( xو (( y y x2 2 2 6 9y xy چند مماس مشترك دارند؟9
1 (42 (33 (24 (1

B

D

E

C

43
120

www.konkur.in

forum.konkur.in



6صفحه  ریاضیات 
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-F 135 نقطـۀ کنـیم و در   را رسـم مـی   BFخط  بر بیضی مماس است. پاره B نقطۀدر  dدو قطر هستند. خط  BBو  AAدر بیضی مقابل 
اي  کنیم تا آن را در نقطه قطع کند و از عمودي بر امتداد قطر بزرگ بیضی رسم می C نقطۀرا در  dکنیم، تا خط  رسم می BFعمودي بر 

BCFˆقطع کند. اگر  Dمانند  AD، مقدار 30
AF

 کدام است؟ 

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

)Aبا رئوس  ABCBCدر مثلث  , , )6 4 2 ،B( , , )4 2 )Cو  7 , , )6 8 -136 کدام است؟ AM اندازة میانۀ، 3
1 (9 2 (5 3   3 (35   4 (73   

) فاصلۀ نقطۀ , , )4 5 -137 چقدر است؟ OZتا تصویرش روي محور  3
1 (2  کدام ) هیچ4 6) 3 5) 2   2

c، بردارهاي mبه ازاي چه مقدار  ( , , )1 9 11 ،b ( , ,m )1 1 aو  3 ( , , )2 3 -138 در یک صفحه هستند؟ 1
1 (4 2 (5 3 (6 4 (3 

Cاگر  a b ( , , )10 20 bدر  aضرب داخلی  باشد؛ حاصل 30 c 139 چقدر است؟-
1 (1400   2 (1400 3 (120   4 (120 

p)عبارت  شدةساده  q) q 140 کدام است؟-
1( p  2 (q   3 (p   4 (p q   

Aاگر  { , , , , , }1 2 8 9 11 Bو  12 { , , , , }2 4 5 8 A، آنگاه 9 B2 -141 چند عضو دارد؟ 2
1 (21 2 (36 3 (27 4 (31 

A مجموعۀاز  { , , , }1 2 3 طوري که احتمال انتخاب هر زیرمجموعه با تعداد اعضاي آن  کنیم؛ به اي به تصادف انتخاب می زیرمجموعه 4 142-
 اي سه عضوي انتخاب شود، چقدر است؟ متناسب است. احتمال اینکه زیرمجموعه

1 (3
8   2 (1

16   3 (1
32   4 (3

32   
توانند تنها یکی از پسران  دخترانه دارد؛ آنها به چند طریق می مدرسۀ 4پسرانه و  مدرسۀ 5دختر دارد. شهر آنها  3پسر و  2اي  خانواده 143-

 دختر را در این مدارس ثبت نام کنند؟ 3و هر 
1 (74 2 (320 3 (3200 4 (640 

رنـگ باشـند، احتمـال قرمـز      کنیم، اگر هر دو سیب هم سیب قرمز، دو سیب به تصادف انتخاب می 5سیب زرد و  4از یک ظرف شامل  144-
 بودن آن دو سیب کدام است؟

1( 5
6  2 (7

8   3 (5
8 4 (1

6 

AA

B

B

O

d

F

C

D

30

)فاصلۀ نقطۀ , , ), , )( چقدر است؟OZتا تصویرش روي محور ,
1 (2 کدام ) هیچ64) 53) 2 2

c، بردارهاي mه ازاي چه مقدار  ( , , )c ( , ,, ,, , ), ,, ،b ( , ,m ), ,m ), ,b aو ) ( , , ), ,, ,a ( , ,, در یک صفحه هستند؟,,
1 (42 (53 (64 (3

Cگر  a b ( , , ), ,, , )C a b (( ,a bb (b ضرب داخلی  باشد؛ حاصلaa  درb cb cc چقدر است؟
1 (1400 2 (14003 (120 4 (120

p)عبارت شدةساده  q) q کدام است؟
1(p2(q 3(p 4(p q 

Aگر  { , , , , , }, , , , ,, , , , Bو , { , , , , }, , , ,{ , , , A، آنگاه , B2 2BA Bچند عضو دارد؟
1 (212 (363 (274 (31

Aمجموعۀز  { , , , }, , , }, طوري که احتمال انتخاب هر زیرمجموعه با تعداد اعضکنیم؛ به اي به تصادف انتخاب می زیرمجموعه ,
اي سه عضوي انتخاب شود، چقدر است؟متناسب است. احتمال اینکه زیرمجموعه

1 (3
8 2 (1

16 3 (1
32 4 (3

32 
توانند تنها یکی ازدخترانه دارد؛ آنها به چند طریق میمدرسۀ4پسرانه و مدرسۀ5دختر دارد. شهر آنها 3پسر و 2اي خانواده

دختر را در این مدارس ثبت نام کنند؟3و هر 
1 (742 (3203 (32004 (640

رنـگ باشـند، احتمـالکنیم، اگر هر دو سیب همسیب قرمز، دو سیب به تصادف انتخاب می5سیب زرد و 4ز یک ظرف شامل 
ودن آن دو سیب کدام است؟

1(52(73(54(1
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مهره بدون اینکه از  A ،3 کیسۀقرمز موجود است. از  مهرة 4سفید و  مهرة B ،2 کیسۀقرمز و در  مهرة 2سفید و  مهرةسه  A کیسۀدر  145-
 کیسـۀ خارج شده از  مهرةکنیم. اگر  یک مهره خارج می B کیسۀکنیم؛ سپس از  منتقل می B کیسۀرنگ آنها اطالعی داشته باشیم، به 

B  کیسۀسفید باشد، احتمال اینکه متعلق به A باشد، کدام است؟ 

1 (9
19   2 (8

19   3 (19
45   4 (18

45   
-146 اي کدام است؟ هاي داخل نمودار جعبه . انحراف معیار دادهمفروضند 20و  20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 14، 11، 10هاي  داده

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

-147 را برآورد کنیم، چقدر است؟ 2کنیم. احتمال آنکه میانگین  انتخاب می 1و  1و  2و  3و  3و  3 هاي از داده 3 اندازةیک نمونه با 

1 (1
20   2 (1

10   3 (3
10   4 (1

4   
-148 چقدر است؟ aاست. مجموع ارقام عدد  7و  10ترتیب  به aبر عدد طبیعی  87، 106تقسیم اعداد  ماندة باقی

1 (8 2 (9 3 (7 4 (6 
-149 دي ماه همان سال چندم ماه است؟ پنجشنبۀخرداد ماه یک سال پنجم ماه است. سومین  شنبۀ سهاولین 

1 (16 2 (17 3 (24 4 (23 

xهمنهشتی  معادلۀاي که در  ترین عدد دورقمی مجموع ارقام بزرگ
377 -150 کند، چقدر است؟ صدق می 3

1 (9 2 (10 3 (11 4 (13 
-151 شود؟ ئن شویم گراف حتماً همبند میحداقل چند یال اضافه کنیم تا مطم 10 مرتبۀـ منتظم از 3در یک گراف ناهمبند و 

1( 5 2 (7 3 (8 4 (10 
-152 کدام است؟ Gگري گراف  است. عدد احاطه 2، حداقل درجه برابر با 9 مرتبۀاز  Gدر گراف 

 6) 4 3یا  2) 3 3) 2 2) 1
-153 هاي هاشورزده حداکثر چقدر است؟ دو مربع التین زیر متعامد هستند؛ مجموع اعداد و خانه

1 (12 
2 (11   
3 (10 
4 (9 

-154 اول باشند؟ 30وجود دارد، که نسبت به  181تر از  چند عدد طبیعی کوچک
1( 32 2 (47 3 (48 4 (54 

نفر آنها دو حرف اول و دوم فامیلیشان غیرتکـراري و مثـل    4حداقل چند نفر در یک کالس حضور داشته باشند تا مطمئن شویم الاقل  155-
 هم است؟

1( 2976 2 (2977 3 (2048 4 (20499 
 
 

4
4

4

1 (82 (93 (74 (6
دي ماه همان سال چندم ماه است؟پنجشنبۀخرداد ماه یک سال پنجم ماه است. سومینشنبۀسهولین 

1 (162 (173 (244 (23

377همنهشتی معادلۀاي که در ترین عدد دورقمیمجموع ارقام بزرگ 3xx یکند، چقدر است؟صدق می
1(92(103(114(13

شود؟ممئن شویم گراف حتماً همبند میحداقل چند یال اضافه کنیم تا مطم10مرتبۀـ منتظم از 3در یک گراف ناهمبند و 
1(52 (73 (84 (10

کدام است؟Gگري گراف است. عدد احاطه2، حداقل درجه برابر با 9 مرتبۀاز Gدر گراف 
6) 34یا  2) 33) 22) 1

هاي هاشورزده حداکثر چقدر است؟دو مربع التین زیر متعامد هستند؛ مجموع اعداد و خانه
1(12
2 (11 
3 (10
4 (9

اول باشند؟30وجود دارد، که نسبت به 181تر از چند عدد طبیعی کوچک
1(322 (473 (484 (54

نفر آنها دو حرف اول و دوم فامیلیشان غیرتکـراري4حداقل چند نفر در یک کالس حضور داشته باشند تا مطمئن شویم الاقل 
هم است؟

1(29762 (29773 (20484 (20499

4

4
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/دماي یک جسم را با دماسنج معمولی (مدرج)  /C C22 6 0 /و دماي همان جسـم را بـا دماسـنج دیجیتـالی      2 /C C22 6 0 1 156-
 گیري دماسنج دیجیتال است؟ اندازه کمینۀمدرج چند برابر  بندي دماسنج تقسیم کمینۀایم.  گزارش کرده

1 (/0 5   2 (1 3 (2 4 (4 

cm3100  از مایعی به چگالی/
g

cm33 /از مایعی به چگالی  cm3300را با  5
g

cm34 کنیم. اگـر در ایـن مخلـوط کـردن،      مخلوط می 5 157-

 شود؟ متر مکعب می چگالی مخلوط چند گرم بر سانتی  درصد کاهش یابد، 15حجم کل 
1 (4 2 (/4 25   3 (/4 5   4 (5 

-158 کدام مورد صحیح است؟
 ابعاد بزرگ تقریباً یکسان است.هاي فیزیکی اجسام در ابعاد نانو در مقایسه با  ) ویژگی1
 شود. ) آلومینیم اکسید در مقیاس بزرگ، رساناي خوبی است و هنگام تبدیل به نانوالیه به ابررسانا تبدیل می2
 شود. ها می چسبی مولکول ) افزایش دما باعث باال رفتن نیروهاي هم3
 وریم، ممکن است ارتفاع آب داخل لوله زیاد شود.مویینی که در آب قرار داشته و لبریز است را باال بیالولۀ ) اگر 4

/شکل که سطح مقطع سمت راست و چپ آن به ترتیب  U لولۀدر یک  /cm , cm2 21 25 2 -159 لولۀاست، مطابق شکل آب وجود دارد. در  5

/سمت چپ چند گرم از مایعی به چگالی 
g

cm30 grمتر باال رود؟ سانتی 10سمت راست  لولۀبریزیم تا سطح آب در  8
( )

cm31 

 
1 (50 
2 (75 
3 (/37 5   
4 (25 
 
 

Dاي شکل به قطر  استوانه لولۀاي و مطابق شکل از یک  ناپذیر به صورت الیه اي تراکم جریان شاره d4  اي شکل  استوانه لولۀرا در دو 160-
باشـد، کـدام گزینـه     vهاي دیگـر   و در هر کدام از لوله vاول  لولۀشود. در حالت پایا، اگر تندي شاره در  می d2یکسان با قطرهاي 

 درست است؟
1 (V V    
2 (V V3    
3 (V V2    
4 (V V2   

/A cm22 5/A cm21 25

D
v

v

v

d2

d2

وریم، ممکن است ارتفاع آب داخل لوله زیاد شود.مویینی که در آب قرار داشته و لبریز است را باال بیالولۀ ) اگر4
/شکل که سطح مقطع سمت راست و چپ آن به ترتیب Uلولۀدر یک  / cm/

2 2cm1 25/ cm , //
است، مطابق شکل آب وجود دارد.2

/سمت چپ چند گرم از مایعی به چگالی 
g

cm30 grمتر باال رود؟ سانتی 10سمت راست  لولۀبریزیم تا سطح آب در //8
( )

gr

cm
( 3

1 (50
2 (75
3(/37 5/ 
4 (25

Dاي شکل به قطر استوانهلولۀاي و مطابق شکل از یک ناپذیر به صورت الیهاي تراکمجریان شاره dD اي استوانه لولۀرا در دو  4
باشـد، کـدامvهاي دیگـر  و در هر کدام از لولهvاول  لولۀشود. در حالت پایا، اگر تندي شاره در میd2کسان با قطرهاي 

درست است؟
1 (V V 
2 (V V3 
3 (V V2 
4 (V VVV 2 

/A cm22 5/// cm21 25//

v
v

v

d2

d2
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37/اندازیم. پس از ایجاد تعادل،  می C20گرم آب  750سلسیوس را در  درجۀیک قطعه یخ صفر  گرم یخ ذوب نشده بـاقی مانـد.    5 161-
/یخ چند گرم بوده است؟  اولیۀجرم  f

kJ kJ, L )
kgK kg

4 2   c)آب336

1 (/37 5 2 (/187 5   3 (180 4 (225 
C2اند. دماهاي  رسانا با قطر مساوي پشت سر هم قرار گرفته میلۀدر شکل زیر، دو  C1و  20 kثابت هستند.  90 k1 23 162-

) چنـد  P نقطۀها عایق است. درحالی که شارش گرما به حالت پایدار رسیده است، دماي محل اتصال دو میله ( فضاي اطراف میله بقیۀو 
 سلسیوس است؟ درجۀ

1 (80 
2 (62 
3 (30 
4 (48 

rها به ترتیب  اند. اگر شعاع ورقه م قرار گرفتهاي مطابق شکل روي ه دایره ورقۀدو  cm1 rو  10 cm2 باشـد، ضـریب انبسـاط     12 163-
 ) باشد تا در هر تغییر دمایی، مساحت قسمت هاشورخورده ثابت بماند؟2( ورقۀ) چند برابر ضریب انبساط طولی 1( ورقۀطولی 

1 (/1 44   
2 (/2 88   
3 (/1 2   
4 (/0 7   
 

kmمصرف بنزین خودرویی که با تندي متوسط 
h

Jلیتر و انرژي شیمیایی بنـزین   km100 ،8کند در  حرکت می 120
lit

74 اسـت.   10 164-
 انرژي ناشی از سوختن بنزین به علت وجود نیروهاي مقاوم تلف شود، توان مفید خودرو چند کیلو وات است؟ 70%اگر 

 1( 112
3    2( 224

3   3( 22   4( 32  

/مطابق شکل زیر، آونگی به طول  m1 آونـگ   گلولـۀ سـرعت   انـدازة کنیم. اگـر   رها می A نقطۀاست، از  g400آن  گلولۀرا که جرم  5 165-
mترین نقطه  هنگام عبور از پایین

s
ترین نقطه چنـد ژول انـرژي    عبور آن از پایین لحظۀتا  A نقطۀرها شدن گلوله از  لحظۀباشد، از  4

m(gشود؟  تلف می )
s2

10  

1 (/3 6   2 (/0 8   
3 (/1 6   4 (2 

1 k1 k2 2

L1 L L2 12

P

r1

r2

/ m1 5
/ m0 5
A

rها به ترتیب اند. اگر شعاع ورقهههم قرار گرفتهاي مطابق شکل روي هدایرهورقۀدو  cm1rr rو 1 cm2rr باشـد، ضـریب ان12
) باشد تا در هر تغییر دمایی، مساحت قسمت هاشورخورده ثابت بماند؟2(ورقۀ) چند برابر ضریب انبساط طولی 1(ورقۀطولی 

1 (/1 44/ 
2 (/2 88// 
3 (/1 2/ 
4 (/0 7/ 

kmمصرف بنزین خودرویی که با تندي متوسط 
h

Jلیتر و انرژي شیمیایی بنـزین  km100 ،8کند در حرکت می 120
lit

74 10
انرژي ناشی از سوختن بنزین به علت وجود نیروهاي مقاوم تلف شود، توان مفید خودرو چند کیلو وات است؟70%گر 

1(112
32(224

33(224(32
/مطابق شکل زیر، آونگی به طول  m1   گلولـۀ سـرعتانـدازة کنیم. اگـر  رها میAنقطۀاست، از  g400آن گلولۀرا که جرم //5

mترین نقطه هنگام عبور از پایین
s

ترین نقطه چنـد ژولعبور آن از پایینلحظۀتا Aنقطۀرها شدن گلوله از لحظۀباشد، از  4

m(gشود؟ لف می )m
s2

1 (/3 6/ 2 (/0 8// 
3 (/1 6/ 4 (2

r1rr

r2rr

m
/ m0 5/
A
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Cp)گیرد. تغییر انرژي درونی این گاز چند ژول است؟ کار از محیط می J250فشار،  مقداري گاز کامل دو اتمی طی فرایند هم R)7
2 166-

1 (875 2( 875   3 (625 4 (625   
Pنمودار  V یند ایک مول گاز کامل تک اتمی مطابق شکل زیر است. تغییر انرژي درونی گاز در فرAB   و کار انجام شده بر روي گـاز 167-
J(Rبه ترتیب از راست به چپ چند ژول است؟  BCیند ادر فر )

mol .K
8  

1 (4000 7200   
2 (,4000 7200   
3 (,4000 4800   
4 (,4000 4800   
 
 

دررو است. کدام گزینه کار انجام شده توسـط   بی BCیند ادهد که در آن، فر مربوط به یک ماشین گرمایی را نشان می چرخۀشکل زیر،  168-
 دهد؟ گرمایی را به درستی نشان میماشین  چرخۀدستگاه در هر 

 
1 (AB CAQ Q   
2 (AB CAQ Q   
3 (AB CAQ Q   
4 (AB CAQ Q   
 

منفی جدا شده و  صفحۀمتر است. الکترونی از  سانتی 1بین دو صفحه،  فاصلۀولت و  500رساناي موازي،  صفحۀاختالف پتانسیل بین دو  169-
ییـر  مثبـت چنـد ژول و چگونـه تغ    صـفحۀ گیرد. انرژي پتانسیل الکتریکی الکترون تا رسیدن آن به  مثبت شتاب می صفحۀبه سمت 

e)/کند؟  می C)191 6 10 

1 (178 198) 2 ، افزایش10 198) 3 ، افزایش10 178) 4 ، کاهش10  ، کاهش10
کنیم. پس از پر شدن خازن درحالی کـه متصـل بـه     است را به مولد وصل می Kالکتریک  الکتریک آن عایقی با ثابت دي خازنی که دي 170-

 کنیم. میدان الکتریکی بین صفحات خازن .........  مولد است، عایق را از بین صفحات خازن خارج می

1 (
K
) 3 شود. برابر می K) 2 شود. می 1

K2
 کند. ) تغییر نمی4 شود. برابر می 1

P(Pa)

V(lit)

B

A

C

AT K1200

BT K600

2 12

54 10

0

P

V
A

B

C

را نشان میچرخۀشکل زیر،  دررو است. کدام گزینه کار انجام شدهبیBCیند ادهد که در آن، فرمربوط به یک ماشین گرمایی
دهد؟گرمایی را به درستی نشان میماشینچرخۀدستگاه در هر 

1 (AB CAQ QAB 
2 (AB CAQ QAB 
3 (AB CAQ QABQAB 
4(AB CAQ QABQAB 

منفی جدصفحۀمتر است. الکترونی از سانتی1بین دو صفحه، فاصلۀولت و 500رساناي موازي، صفحۀختالف پتانسیل بین دو 
مثبـت چنـد ژول و چگونـهصـفحۀ گیرد. انرژي پتانسیل الکتریکی الکترون تا رسیدن آن به مثبت شتاب میصفحۀه سمت 

e)/کند؟ می C)/
19

/

1 (178 198) 2، افزایش10 198) 3، افزایش10 178) 4، کاهش10 ، کاهش10
کنیم. پس از پر شدن خازن درحالی کـه متصاست را به مولد وصل میKالکتریک الکتریک آن عایقی با ثابت ديخازنی که دي

کنیم. میدان الکتریکی بین صفحات خازن ......... مولد است، عایق را از بین صفحات خازن خارج می

1 (
K
) 3شود.برابر میK) 2شود. می1

K2
کند. ) تغییر نمی4شود. برابر می 1

2 12

P

V
A

B

C
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rرساناي دیگري بـه شـعاع    کرةگیریم، سپس آن را به  الکترون می 1310به تعداد  r1رساناي خنثی به شعاع  کرةیک از  r2 تمـاس   1 171-
 دهیم. نیروي الکتریکی بین دو کره چند نیوتون خواهد شد؟ متر از آن قرار می سانتی 3 فاصلۀداده و در 

1 (/6 /تر از  ) بزرگ2   4 N3 /تر از  ) کوچک3 2 N6 4 4 (/3 2   
-172 کند؟ دهند، چگونه تغییر می سنج و آمپرسنج نشان می را کاهش دهیم، مقادیري که ولت R2در مدار شکل زیر، اگر مقاومت 

 ) کاهش ـ افزایش1
 ) کاهش ـ کاهش2
 ) افزایش ـ افزایش3
 ) افزایش ـ کاهش4
 
 
 

-173 هاي رابط ناچیز است.) چند وات است؟ (مقاومت سیم 12توان گرمایی مقاومت  ، در مدار شکل زیر
 
1 (9 
2 (3 
3 (6 
4 (12 
 
 
 
 

-174 دهد؟ آل هستند. آمپرسنج چند آمپر را نشان می دیودها و آمپرسنج، ایده  در شکل زیر،

1 (18
19   

2 (1 
3 (9

11   

4 (9
8   

 

A

V1

R1
R2 R3

R4, r

V
r

12
1

2

6612

A

6

3

1V18

15

هاي رابط ناچیز است.)چند وات است؟ (مقاومت سیم12توان گرمایی مقاومت ،در مدار شکل زیر

1 (9
2 (3
3 (6
4 (12

دهد؟آل هستند. آمپرسنج چند آمپر را نشان میدیودها و آمپرسنج، ایدهدر شکل زیر،

1 (18
19 

2 (1
3 (9

11 

4 (9
8 

V
r

12
1

2

6612

AA

6

3

1V18

5
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0/کیلوگرم و مقاومت الکتریکی آن  2اي شکل،  جرم یک کابل مسی استوانه gاست. اگر چگالی مس  16

cm38   آن  ویـژة و مقاومـت 175-

/ .m81 6  باشد، طول کابل چند متر است؟ 10
1 (5 2 (50 3 (25 4 (/2 5   

ایم. اگر دورهاي سـیم بـدون فاصـله کنـار هـم       است، یک سیملوله ساخته mm3اي شکل که شعاع مقطع آن  توسط سیمی استوانه 176-
شـود؟   ، بزرگـی میـدان مغناطیسـی روي محـور سـیملوله چنـد گـاوس مـی        A6پیچیده شده باشند، با عبـور جریـان الکتریکـی    

T.m
( )

A
7

0 4 10  
1 (6   2 (4   3 (4 4 (6 

کند. اگر نیروي الکترومغناطیسـی وارد   مسیر را طی می mm14اي یکنواخت به شعاع  اي باردار در یک میدان مغناطیسی در دایره ذره 177-
173بر ذره،   نیوتون باشد، انرژي جنبشی ذره کدام است؟ 10

1 (2021 10   2 (2036 10   3 (2072  ) صفر4   10
قرار دارد. در این فضا یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  XZ صفحۀدور در  10با  cm50یک قاب رساناي مربعی شکل به ضلع  178-

T1  در جهت محورy ثانیه، میدان مغناطیسی به  2ها قرار دارد. اگر در مدتT3  در خالف جهت محورy     هـا برسـد، بزرگـی نیـروي
 القایی در قاب چند ولت است؟ محرکۀ

1 (/2 5   2 (5 3 (2 4 (4 
mآموزي  بیشترین تندي دویدن دانش

s
mاست و از حال سکون با شتاب  6

s2
کنـد کـه در    به طرف اتوبوسی شروع بـه دویـدن مـی    2 179-

کند. حداکثر فاصله درب اتوبوس تا محل شروع  آموز شروع به حرکت می هت حرکت دانشآموز در ج بعد از دانش s15ایستگاه است و 
 دویدن او چند متر باشد تا پیش از حرکت اتوبوس به آن برسد؟

1 (72 2 (75 3 (81 4 (90 
mجسمی با شتاب ثابت 

s2
متر در جهت مثبـت محـور    12اول حرکت،  ثانیۀ 3کند. اگر این جسم در  روي مسیر مستقیمی حرکت می 4 180-

xلحظۀسرعت جسم در   جا شود، ها جابه t s1 چند متر بر ثانیه و در چه جهتی است؟ 
x، در خالف جهت محور x 2 (2، در جهت مثبت محور 2) 1

 x، در خالف جهت محور x  4 (6، در جهت مثبت محور 6) 3
mچتربازي با تندي حدي 

s
گذرد و در این لحظه سنگ کـه در   کند. در یک لحظه چترباز از کنار سنگی می به سمت زمین سقوط می 5 181-

شود. اگر مقاومت هوا در برابر حرکت سنگ ناچیز باشد، چند ثانیه پس از  متري سطح زمین است، بدون سرعت اولیه رها می 45ارتفاع 
m(gرسد؟  به زمین می برخورد سنگ به زمین چترباز )

s2
10  

1 (8 2 (7 3 (6 4 (5 

1 (21 10 2 (36 10 3 (72 ) صفر4 10
قرار دارد. در این فضا یک میدان مغناطیسی یکنواخت بهXZصفحۀدور در  10با  cm50ک قاب رساناي مربعی شکل به ضلع 

T1 در جهت محورy ثانیه، میدان مغناطیسی به 2ها قرار دارد. اگر در مدتT3 در خالف جهت محورyهـا برسـد، بزرگـی
القایی در قاب چند ولت است؟محرکۀ

1 (/2 5/ 2 (53 (24 (4
mآموزي یشترین تندي دویدن دانش

s
mاست و از حال سکون با شتاب 6

s2
   کنـد به طرف اتوبوسی شروع بـه دویـدن مـی   2

کند. حداکثر فاصله درب اتوبوس تا محلآموز شروع به حرکت میججهت حرکت دانشآموز در ج بعد از دانش s15یستگاه است و 
دویدن او چند متر باشد تا پیش از حرکت اتوبوس به آن برسد؟

1 (722 (753 (814 (90
mجسمی با شتاب ثابت 

s2
متر در جهت مثبـت12اول حرکت،  ثانیۀ 3کند. اگر این جسم در روي مسیر مستقیمی حرکت می4

xلحظۀسرعت جسم در جا شود،ها جابهt s1چند متر بر ثانیه و در چه جهتی است؟
x، در خالف جهت محور x2 (2، در جهت مثبت محور 2) 1

x، در خالف جهت محور x4 (6، در جهت مثبت محور 6) 3

mچتربازي با تندي حدي 
s

گذرد و در این لحظه سنگکند. در یک لحظه چترباز از کنار سنگی میبه سمت زمین سقوط می5
شود. اگر مقاومت هوا در برابر حرکت سنگ ناچیز باشد، چند ثانیهمتري سطح زمین است، بدون سرعت اولیه رها می45رتفاع 

m(gرسد؟ به زمین میرخورد سنگ به زمین چترباز )m
s2

1 (82 (73 (64 (5
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راننده صداي بوق   متر است، 610اتومبیل از صخره  فاصلۀقائم در حال حرکت است. وقتی  صخرةاتومبیلی با سرعت ثابت به سمت یک  182-
kmشنود. سرعت اتومبیل چند  میثانیه، صداي بازتاب صوت از صخره را  4اتومبیل را به صدا درآورده و پس از 

h
بوده است؟ (سـرعت   

mصوت در هوا 
s

 است.) 300

1 (54 2 (18 3 (72 4 (36 
mاتومبیلی که با سرعت  رانندة

s
mو با شتاب ثابت  بیند متري از خود می 210 فاصلۀمانعی را در  در حرکت است، 30

s2
ترمز کـرده و  3 183-

 شود. زمان واکنش راننده چند ثانیه بوده است؟ درست در کنار مانع متوقف می
1 (/0 5   2 (1 3 (/1 5   4 (2 

mحرکت آسانسوري که با سرعت 
s

متوقف  m5شود و آسانسور پس از طی مسافت  کند، با شتاب ثابت کند می رو به باال حرکت می 4 184-
شـود،   که درون آسانسور است، وارد می kg60شود. نیرویی که در مدت حرکت کندشونده توسط کف آسانسور بر شخصی به جرم  می

m(gچند نیوتون است؟  )
s2

10  

1 (600 2 (696 3 (504 4 (500 
mگرمی با سرعت  300توپی 

s
mطور عمودي با دیواري برخورد کرده و با سرعت  به 25

s
گردد. اگر مدت تماس  در همان راستا برمی 15 185-

0/توپ با دیواره   شود.) نیروي متوسط وارد بر توپ از طرف دیوار در این مدت چند نیوتون است؟ (وزن ناچیز فرض می اندازةثانیه باشد،  3
1 (10 2 (/01   3 (40 4 (/0 4   

کند. اگر هریک از این  روي سطح افقی با سرعت ثابت حرکت می kg10، جسم F اندازة همدر شکل زیر، با اعمال دو نیروي قائم و افقی  186-
mبرابر شود، شتاب حرکت چند  2دو نیرو 

s2
 شود؟ می 

 
1 (/2 5    
2 (5  
3 (10  
 ماند ن می) جسم ساک4

 

m

F
F

k / , m kg0 5 10

g)چند نیوتون است؟  )m
s2

1 (6002 (6963 (5044 (500
mگرمی با سرعت 300وپی 

s
mطور عمودي با دیواري برخورد کرده و با سرعت به25

s
گردد. اگر مدتدر همان راستا برمی15

0/وپ با دیواره  شونیروي متوسط وارد بر توپ از طرف دیوار در این مدت چند نیوتون است؟ (وزن ناچیز فرض میاندازةثانیه باشد،  //3
1 (102 (/01/ 3 (404 (/0 4/ 

کند. اگر هریکروي سطح افقی با سرعت ثابت حرکت میkg10، جسم Fاندازةهمدر شکل زیر، با اعمال دو نیروي قائم و افقی 
mبرابر شود، شتاب حرکت چند 2دو نیرو 

s2
شود؟ می

1 (/2 5/ 
2 (5
3 (10
ماند ن می) جسم ساک4 کک

m

F
F

k / , m kgk /k ,5 , m/ , m
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kکیلوگرم روي سطح افقی به ضریب اصطکاك  2جسمی به جرم  /0 sو  4 /0 Fقرار دارد. اگر نیروي  5 i8iF i  درSI  بر آن اثر 187-
 عمود بر سطح زمین است.) yازي افق و محور مو xگاه کدام است؟ (محور  بردار نیروي واکنش سطح تکیه  کند،

1 (i j10 20i ji    
2 (i j8 10i jii    
3 (i j8 20i jii    
4 (i j10 20i jii   

xصورت  مکان برحسب سرعت یک آونگ ساده به معادلۀ v2 2100 25 m(gاست. طول این آونگ ساده چند متر است؟  1 )
s2

10 188-

1 (5 2 (2 3 (/1 5   4 (/2 5 
کند. سرعت  متر را طی می 12کند و در هر دقیقه، مسافت  نوسان می cm40خطی به طول  جسم روي پاره  در یک حرکت نوسانی ساده، 189-

cmجسم در هنگام عبور از وضع تعادل چند 
s

)است؟   )3  

1 (10 2 (20 3 (30 4 (40 
WIکنـیم؟ (  متري از منبع احساس درد در گوش می میلیاست. در چند  db60متري منبع صوت شدت صوت  20 فاصلۀدر 

m

12
0 210 190-

Wدردناکی آستانۀ و شدت 
m21 شود.) و دامنه ثابت فرض می 

1 (20 2 (200 3 (40 4 (400 
بـین یـک    فاصـلۀ عمق  قسمت کم هرتز است و در 20اي بر سطح آب تشت موج، بسامد گوي متحرك برابر  هنگام تشکیل امواج دایره 191-

mاست. اگر هنگام حرکت موج به قسمت عمیق، تندي حرکت امواج،  cm10مدگی و فرورفتگی متوالی برابر آبر
s

تغییر کند، در ایـن   6
 پیماید؟ متر است را در مدت چند ثانیه می 2بین دو نقطه که برابر  فاصلۀقسمت موج 

1 (1 2 (/0 2   3 (5 4 (/0 5   
tاست در  Hz400نشانی که بسامد صدایش آن  یک ماشین آتش mبا سرعت ثابت 0

s
متري یک خودرو به سـمت   500از فاصله  30 192-

mکند و خودرو نیز با سرعت ثابت  خودرو حرکت می
s

نشانی در حرکت است. کـدام جملـه در مـورد بسـامد      به سمت ماشین آتش 20
 نشانی توسط راننده خودرو درست است؟ صوت دریافتی از ماشین آتش

tلحظۀ ) بسامد دریافتی در 1 s3  هرتز کمتر است. 400از 
t لحظۀ) بسامد دریافتی در 2 s12  هرتز کمتر است. 400از 
t لحظۀ) بسامد دریافتی در 3 s9  هرتز کمتر است. 400از 
tلحظۀ) بسامد دریافتی در 4 s15  ازHz400  است.بیشتر 

m x

y

جسم در هنگام عبور از وضع تعادل چند 
s

)است؟   )

1(102(203(304(40
Wکنـیم؟ ( متري از منبع احساس درد در گوش میمیلیاست. در چند db60متري منبع صوت شدت صوت 20فاصلۀدر 

m

12
20

Wدردناکی آستانۀ و شدت 
m21شود.) و دامنه ثابت فرض می

1 (202 (2003 (404 (400
بـینفاصـلۀ عمق قسمت کمهرتز است و در20اي بر سطح آب تشت موج، بسامد گوي متحرك برابر هنگام تشکیل امواج دایره

mاست. اگر هنگام حرکت موج به قسمت عمیق، تندي حرکت امواج، cm10مدگی و فرورفتگی متوالی برابر آر
s

تغییر کند، د6
پیماید؟ متر است را در مدت چند ثانیه می2بین دو نقطه که برابر فاصلۀقسمت موج 

1 (12 (/0 2/ 3 (54 (/0 5// 
tاست در Hz400نشانی که بسامد صدایش آن ک ماشین آتش mبا سرعت ثابت 0

s
متري یک خودرو به500از فاصله  30

mکند و خودرو نیز با سرعت ثابت خودرو حرکت می
s

نشانی در حرکت است. کـدام جملـه در مـوردبه سمت ماشین آتش20
نشانی توسط راننده خودرو درست است؟صوت دریافتی از ماشین آتش

tلحظۀ ) بسامد دریافتی در 1 s3  هرتز کمتر است.400از
tلحظۀ) بسامد دریافتی در 2 s12  هرتز کمتر است.400از
tلحظۀ) بسامد دریافتی در 3 s9  هرتز کمتر است.400از
tلحظۀ) بسامد دریافتی در 4 s15  ازHz400 است.بیشتر

www.konkur.in

forum.konkur.in



15صفحه  فیزیک 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

/السطوحی به ضخامت  اي متوازي شیشه تیغۀرنگی از هوا وارد  در شکل زیر، پرتوي نور تک cm2 4و ضـریب شکسـت    4
. تابـد  مـی  3 193-

sin)/متر است؟  کند، برابر چند سانتی مسافتی که این پرتو در داخل این تیغه طی می )37 0 6  
1 (4 
2 (/3 6   
3 (/3 2   
4 (3 
 

g45برابر  OM تار، جرم cm60برابر  OMآید. اگر طول تار  به نوسان درمی Hz50توسط دیاپازون با بسامد  O نقطۀدر شکل زیر،  194-
mgشکم پدید آید؟ ( تار، سهچند کیلوگرم باشد تا در طول  Mآویزان از وزنۀ جرم 

s2
و تار در انتها بسته فرض شده و جـرم تـار    10

 شود.) ناچیز فرض می Mآویزان از 
1 (4 
2 (/0 4 
3 (/0 3 
4 (3 
 

nاگر الکترونی در اتم هیدروژن از تراز  nمستقیماً به تراز  5 شـود و در   مـی  eVسقوط کند، انرژي فوتون گسیل شده چنـد   2 195-
Rهاي الکترومغناطیسی است؟  کدام ناحیه از طیف موج /(E eV)13 6 

1 (/2 2/) 2 ، فروسرخ86 4/) 3 ، مرئی86 4/) 4 نفش، فراب08  ، مرئی08
-196 ها درست است؟ فوتوالکتریک پدیدةهاي زیر در مورد  چند مورد از عبارت

 دهد. الف) با افزایش شدت نور تابشی این پدیده در هر بسامدي رخ می
 ها، کافی است شدت نور تابشی را افزایش دهیم. ب) براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون

 الکترون از سطح فلز جدا کرد. 5توان حداقل  فوتون می 5ج) با برخورد 
 هاي آن را افزایش داد. توان انحراف ورقه نماي باردار مثبت می د) با تاباندن موج فرابنفش به کالهک برق

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-197 کدام گزینه در مورد طیف اتمی بخار عناصر درست است؟

 ) پیوسته و براي عنصرهاي مختلف، یکسان است.2 منحصر به فرد است. ) گسسته و براي هر عنصر،1
 ) گسسته و براي عنصرهاي مختلف، یکسان است.4 ) پیوسته و براي هر عنصر، منحصر به فرد است.3

m

MO

37(n )1

/ Cm2 هشیش4
اوه

اوه

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

nگر الکترونی در اتم هیدروژن از تراز  nمستقیماً به تراز 5 شـ مـی  eVسقوط کند، انرژي فوتون گسیل شده چنـد  2
Rهاي الکترومغناطیسی است؟ کدام ناحیه از طیف موج /(E eV)R ///

1 (/2 2/) 2، فروسرخ//86 4/) 3، مرئی/86 4/) 4نفش، فراب/08 ، مرئی//08
ها درست است؟فوتوالکتریکپدیدةهاي زیر در مورد چند مورد از عبارت

این پدیده در هر بسامدي رخ می دهد. لف) با افزایش شدت نور تابشی
ها، کافی است شدت نور تابشی را افزایش دهیم.ب) براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون

الکترون از سطح فلز جدا کرد.5توان حداقل  فوتون می 5ج) با برخورد 
هاي آن را افزایش داد.توان انحراف ورقهنماي باردار مثبت مید) با تاباندن موج فرابنفش به کالهک برق

1 (12 (23 (34 (4
کدام گزینه در مورد طیف اتمی بخار عناصر درست است؟

) پیوسته و براي عنصرهاي مختلف، یکسان است.2منحصر به فرد است.) گسسته و براي هر عنصر،1
) گسسته و براي عنصرهاي مختلف، یکسان است.4) پیوسته و براي هر عنصر، منحصر به فرد است.3

m

MO
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ـ  است. انرژي هریک از فوتون nm600رنگی در هوا  طول موج نور تک 4ت هاي این نور در آب با ضریب شکس
چنـد الکتـرون ولـت     3 198-

m(hاست؟ eVs , c )
s

15 84 10 3 10  

1 (2 2 (8
3   3 (3

2   4 (4
3   

چنـد   m0گرم به صورت پرتوزا باقی مانده باشد،  50روز،  8گرم و پس از گذشت  800روز،  4پس از گذشت  پرتوزا مادةگرم  m0اگر از  199-
 گرم بوده است؟

1 (1600 2 (3200 3 (6800 4 (12800 
Oاي  در واکنش هسته D E N M33 31

23 -200 تواند باشد؟  به ترتیب از راست به چپ کدام می Oو  Nو  Mمقادیر  22

1 (e , e ,   2 (n , e ,2   3 (p , e ,2 2   4 (, p , n   
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nها با  شود و نسبت تعداد الکترون از گاز نجیب ......... استفاده می Cu29براي رسم آرایش الکترونی اتم  ها بـا   به تعداد الکترون 3 201-
n  در این اتم برابر ........ است. 4

 18) نئون ـ 4 10) نئون ـ 3 18) آرگون ـ 2 10) آرگون ـ 1
-202 ؟یک از عبارات زیر درست است کدام

Tc99الف) تکنسیم
 کند. تیروئید هنگام جذب یون یدید، این عنصر را نیز جذب می غدةمشابهی با یون یدید دارد و  اندازة، 43

 است. 4مرئی طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، برخالف عنصر لیتیم، برابر  ناحیۀها در  ب) شمار خط
sج) آرایش الکترونی  / s p2 2 61 2  توان هم به یک آنیون و هم به یک کاتیون نسبت داد. را می 2

 داراي انرژي بیشتري است.  نسبت به نور آبی، طول موج کمتر و نسبت به نور زرد،  د) نور بنفش،
 ) ج و د4 ) الف و ج3 ) ب و ج2 ) الف و د1

0/در واکنش تبدیل هیدروژن به هلیم،  بـه   C40شود، این مقدار انرژي چنـد تـن آب را از دمـاي     گرم ماده به انرژي تبدیل می 0014 203-
/آب را معادل  ویژةرساند؟ (ظرفیت گرمایی  دماي جوش می J.g . C1 14 2 C 1C (.در نظر بگیرید 

1 (500 2 (520 3 (480 4 (250 
-204 است؟ نادرستدهد، با توجه به آن، کدام گزینه  عنصر را نشان می هاي زیر، برشی از اتم یک هر یک از شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تواند مربوط به کاتیون و یا آنیون باشد. عالوه بر اتم خنثی، می 2) شکل 1
 عنصر نشان داده شده، تمایل به انجام واکنش ندارند. 4عنصر از  2) فقط 2

]صورت  ) به4شکل ( فشردة) آرایش 3 Ar] s218  است. 4

 است. Mgصورت  ) به3شکل ( نقطۀیش الکترون ) آرا4
 

e2 e8 e2
e2

e16

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

/آب را معادل ویژةرساند؟ (ظرفیت گرمایی دماي جوش می J.g . C4 2// C(.در نظر بگیرید
1 (5002 (5203 (4804 (250

است؟نادرستدهد، با توجه به آن، کدام گزینه عنصر را نشان میهاي زیر، برشی از اتم یکهر یک از شکل

تواند مربوط به کاتیون و یا آنیون باشد.  عالوه بر اتم خنثی، می2) شکل 1
عنصر نشان داده شده، تمایل به انجام واکنش ندارند. 4عنصر از  2) فقط 2

]صورت  ) به4شکل ( فشردة) آرایش3 Ar] s218 s .است

است. Mgصورت  ) به3شکل ( نقطۀیش الکترون ) آرا4

e2 e8 e2
e2

e16

( )( ( ) ( )( )( ( ))
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-205 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام

2برابر  SO2به تعداد جفت الکترون ناپیوندي در  SO3) نسبت تعداد جفت الکترون پیوندي 1
 است. 3

CH) نسبت تعداد جفت الکترون پیوندي به جفت الکترون ناپیوندي در 2 O2       بیشتر از نسـبت تعـداد جفـت ناپیونـدي بـه
Hجفت پیوندي در  S2 .است 

 داراي حداقل یک پیوند دوگانه در ساختارشان هستند. HCNو  CO2 ،CS2 ،SO2هاي  ) مولکول3
Hهاي  ) مولکول4 O2 ،H S2 ،CH4 وSiBr4، گانه در ساختارشان هستند. فاقد پیوند دوگانه یا سه 
-206 هاي زیر درست هستند؟ ه تعداد از عبارتچ

 یابد. باشد و مرتباً کاهش می صورت منظم می تروپوسفر  به الیۀالف) روند تغییر دما و فشار در 
 شود. هاي زیستی یافت می ب) اکسیژن در ساختار بعضی مولکول

 دهد. سرعت واکنش می ج) سوختن، واکنش شیمیایی است که در آن، ماده با اکسیژن به
Fe)د) اکسید آهن  O )2  به نام بوکسیت در طبیعت وجود دارد. 3

 ترتیب سبز و آبی رنگ هستند. کلرید به (II)کلرید و مس  (II)هـ) آهن 
1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 

-207 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 در واکنش سوختن سوخت فسیلی به مقدار اکسیژن بستگی ندارد.ها  ) نوع فراورده1
 حاصل از سوختن فلز سدیم، آبی است. شعلۀ) رنگ 2
برابر میـل ترکیبـی گـاز آزاد شـده در اثـر سـوختن نـاقص         0005/) میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون کمتر از 3

 سوخت فسیلی است.
 اثر در جوشکاري است. دهاي نیتروژن، ایجاد محیط بی) یکی از کاربر4

-208 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
هـاي اکسـیژن سـر منفـی و اتـم       دهد که اتم اکسید در میدان الکتریکی نشان می هاي کربن دي گیري مولکول جهت نحوة) 1

 دهند. ها را تشکیل می کربن سر مثبت مولکول
شـونده   ها در حـالل خـالص و حـل    شونده با حالل در محلول کمتر از میانگین جاذبه هاي حل جاذبه) درصورتی که میانگین 2

 آید. وجود می محلول به  خالص باشد،
 گیرد. آورد که در آن هگزان روي آب قرار می ) افزودن هگزان به آب مخلوطی ناهمگن پدید می3
 یابد. ش جرم مولی، دماي جوش افزایش میهاي ناقطبی، با کاه هاي مولکولی با مولکول ) در ترکیب4

0/اگر در دماي معین در  ، آنیـون در محلـول   ppmگرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مـولی و غلظـت    50لیتر محلول،  5 209-
/حاصل به ترتیب از راست به چپ، به تقریب چند است؟ ( g .mL , Na , O , H : g .mol1 11 2 23 16  )dمحلول1

1 (/2 2/) 2    35400ـ  5    83000ـ  5
3 (/1 1/) 4  35400ـ  25  83000ـ  25

Fe)د) اکسید آهن  O )2 3OO.به نام بوکسیت در طبیعت وجود دارد
ترتیب سبز و آبی رنگ هستند. کلرید به (II)کلرید و مس  (II)هـ) آهن 

1 (52 (43 (34 (2
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام

ندارد.ها  ) نوع فراورده1 به مقدار اکسیژن بستگی در واکنش سوختن سوخت فسیلی
حاصل از سوختن فلز سدیم، آبی است.شعلۀ) رنگ2
برابر میـل ترکیبـی گـاز آزاد شـده در اثـر سـوختن/0005/) میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون کمتر از 3

سوخت فسیلی است.
اثر در جوشکاري است.دهاي نیتروژن، ایجاد محیط بی) یکی از کاربر4

هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام
هـاي اکسـیژن سـر منفـی دهد که اتماکسید در میدان الکتریکی نشان می هاي کربن دي گیري مولکول جهتنحوة) 1

دهند. ها را تشکیل میکربن سر مثبت مولکول
ش ها در حـالل خـالص و حـل   شونده با حالل در محلول کمتر از میانگین جاذبه هاي حل جاذبه) درصورتی که میانگین 2

آید. وجود می محلول به  خالص باشد،
گیرد. آورد که در آن هگزان روي آب قرار می) افزودن هگزان به آب مخلوطی ناهمگن پدید می3
یابد. ههش جرم مولی، دماي جوش افزایش میهاي ناقطبی، با کاههاي مولکولی با مولکول ) در ترکیب4

0/گر در دماي معین در  ، آنیـون در مppmگرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مـولی و غلظـت   50لیتر محلول،  //5
/حاصل به ترتیب از راست به چپ، به تقریب چند است؟ ( g .mL , Na , O , H : g .mol1 1Na O H : g mol1 2/ , O , H, O , HO HO Hمحلولd(

1 (/2 2/) 2 35400ـ/5  83000ـ /5
4
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S/صورت  پذیري یک محلول به انحالل معادلۀاگر  0 8 -C20  210تا دمـاي   C30گرم از این محلول را از دماي  392باشد؛ اگر  72
 کند؟ موجود در آن رسوب میشوندة  سرد کنیم، به تقریب چند درصد حل

1 (90 2 (92 3 (8 4 (41 
هاي زیـر   ختم شود، چه تعداد از عبارت p22 ،p32 ،p42 ،p52هاي  ترتیب به زیرالیه به Dو  Cو  Bو  Aهاي  اگر آرایش الکترونی اتم 211-

 است؟ نادرست
 تر از صفر است. بزرگ BD3دوقطبی مولکول  الف) گشتاور

 است. BC2مانند  AD4ب) گشتاور دوقطبی 
 کنند. بیشترین حجم هواکره را اشغال می B2و  C2هاي  ج) مولکول
 مولکولی خطی و ناقطبی است. AC2د) مولکول 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
گذارنـد و .........   ها الکترون به اشتراك می جدول تناوبی عناصر، ......... عنصر در واکنش با دیگر اتم 14در میان پنج عنصر نخست گروه  212-

 ی کم را در نظر نگیرید.)عنصر رسانایی الکتریکی دارند. (رسانایی الکتریک
 2ـ  2) 4 3ـ  3) 3 2ـ  3) 2 3ـ  2) 1

هوازي کنیم، اگر  درصد را باید تخمیر بی 80متر مکعب سوخت سبز، مطابق واکنش زیر، چند تن گلوکز با درصد خلوص  138 تهیۀبراي  213-
 درصد است؟  30واکنش تخمیري  بازدةبدانیم 

H)/سبز چگالی سوخت (   , O , C :g .mol , g .mL1 11 16 12 0 8  
C H O (aq) C H OH(aq) CO (g)6 12 6 2 5 22 2  

1 (450 2 (1800 3 (900 4 (270 
CH)نام ترکیب  ) CH(CH ) C(C H )3 2 2 3 2 5 -214 به روش آیوپاك کدام است؟ 3

 ـ متیل اوکتان7اتیل ـ  دي ـ3، 3) 2 متیل هپتان دي ـ2، 2اتیل ـ  دي ـ 6، 6) 1
 متیل هپتان دي ـ7، 7اتیل ـ  دي ـ3، 3) 4 اوکتانـ متیل 2اتیل ـ  يد ـ 6، 6) 3

0/اگر در شرایط استاندارد،  0/گرم از یک آلکان،  9 لیتر حجم داشته باشد، نسبت جرم هیدروژن به جـرم کـربن در مولکـول آن     672 215-
C)کدام است؟  , H : g .mol )112 1  

1 (1
5   2 (1

4   3 (1
3   4 (1

2   
-216 با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

) همواره براي برابر شدن انرژي گرمایی دو ظرف متفـاوت، بایـد تعـداد    1
 هاي دو ظرف برابر باشند. مولکول

   انرژي گرمایی برابري دارند. Bو  A) با توجه به دماي برابر، دو ظرف 2
 کنند. با تندي برابري حرکت می Bو  Aها در ظرف  مولکول همۀ) 3
ها  برابر با میانگین تندي مولکول Aها در ظرف  ) میانگین تندي مولکول4

 است. Bدر ظرف 

ککی کم را در نظر نگیرید.)عنصر رسانایی الکتریکی دارند. (رسانایی الکتریک
2ـ  2) 34ـ  3) 23ـ 3) 32ـ  2) 1

هوازي کندرصد را باید تخمیر بی80متر مکعب سوخت سبز، مطابق واکنش زیر، چند تن گلوکز با درصد خلوص 138تهیۀراي 
درصد است؟ 30واکنش تخمیري بازدةدانیم 

,/سبز چگالی سوخت (   O , C :g .mol , g .mL/
1 1g mL, O , C //

O (aq) C H OH(aq) CO (g)2 6OO 2 5 2OC H OH(aq)C H OH(aq)HH

1 (4502 (18003 (9004 (270
CH)ام ترکیب  ) CH(CH ) C(C H )3 2 2 3 2 5 3) CH(CH ) C(C H )H ) CH(CH ) C(C Hبه روش آیوپاك کدام است؟

ـ متیل اوکتان7اتیل ـ    دي ـ3، 3) 2متیل هپتان  دي ـ2،2اتیل ـ  دي ـ 6، 6) 1
متیل هپتان   دي ـ7، 7اتیل ـ    دي ـ3، 3) 4اوکتانـ متیل 2اتیل ـ  يد ـ 6، 6) 3

0/گر در شرایط استاندارد،  0/گرم از یک آلکان، //9 لیتر حجم داشته باشد، نسبت جرم هیدروژن به جـرم کـربن در مولکـ//672
C)کدام است؟  , H : g .mol )1, H, H

1 (1
5 2 (1

4 3 (1
3 4 (1

2 
ا توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

) همواره براي برابر شدن انرژي گرمایی دو ظرف متفـاوت، بایـد تعـداد    1
هاي دو ظرف برابر باشند. مولکول

 انرژي گرمایی برابري دارند.Bو A) با توجه به دماي برابر، دو ظرف 2
کنند.با تندي برابري حرکت میBو Aها در ظرف  مولکول همۀ) 3
مولکول4 تندي میانگین ظرف) در مولکولAها تندي میانگین با هابرابر

www.konkur.in

forum.konkur.in



20صفحه  شیمی 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

SFدر واکنش  HFگرم  10ازاي تولید با توجه به اطالعات زیر، با گرماي ایجاد شده به  (g) H O(l) SO (g) HF(g)4 2 22 ، چه 4 217-

H)هاي آن تهیه کرد؟  توان از مولکول را می Hتعداد اتم  , F ;g .mol )11 19  

1 (/
236 02 10   

2 (/
233 01 10   

3 (/
223 01 10   

4 (/
226 02 10   

-218 است؟ نادرستکدام عبارت 
 شوند. هاي کربن آنها با هم برابر است، ایزومر محسوب می زنجیري بوده و شمار اتمشدة ) آلدهیدها و استرهایی که سیر 1
 خط دارد. 8شود،  ایجاد بو و طعم در میخک می ) ساختار نقطه ـ خط ترکیبی که باعث2
 دار هستند. هاي عاملی اکسیژن ) گروه عاملی کربونیل همانند گروه عاملی هیدروکسیل، جزو گروه3
2/ترین آلدهید برابر  ه ترین کتون به ساد هاي ساده ) نسبت تعداد اتم4  است. 5

S(g)با توجه به واکنش  OF (g) SO (g) SF (g) : H kJ2 2 42 2 Oآنتـالپی پیونـد     و جـدول داده شـده،   1400 F 219-
 برحسب کیلوژول کدام است؟

1 (830 
2 (415 
3 (1245 
4 (/207 5   

molکننده در واکنش را با یکاي  توان سرعت تولید حداقل یکی از مواد شرکت زیر، می هاي در چه تعداد از واکنش .L .s1 -220 گزارش کرد؟ 1
Hالف)  (g) O (g) H O(l)2 2 22 2    

CHب)  (g) O (g) CO (g) H O(l)4 2 2 22 2  
SiOج)  (s) C(s) Si(l) CO(g)2 2 2    
COد)  (g) CaO(s) CaCO (s)2 3  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 

S(s) O (g) SO (g) H kJ
S(s) OF (g) SO (g) SF (g) H kJ
HF(g) O (g) OF (g) H O(l) H kJ
H (g) H(g) H kJ

2 2 1
2 2 4 2
2 2 2

2

300
2 2 770
2 275

2 410

S F S O S O
3 2 0 4 2 5 5 2 5

دنویپ
kJ.mol)دنویپ یپلاتنآ )1

دار هستند. هاي عاملی اکسیژن) گروه عاملی کربونیل همانند گروه عاملی هیدروکسیل، جزو گروه3
2/ترین آلدهید برابر  ه ترین کتون به ساد هاي ساده ) نسبت تعداد اتم4 است. /5

S(g)ا توجه به واکنش  OF (g) SO (g) SF (g) : H kJH2 2 4F (g) SO (g) SFF (g) SO (g) SF2S(g) O  ،آنتـالپی پیونـد      و جـدول داده شـده
رحسب کیلوژول کدام است؟

1 (830
2 (415
3 (1245
4 (/207 5/ 

molکننده در واکنش را با یکاي توان سرعت تولید حداقل یکی از مواد شرکتزیر، میهايدر چه تعداد از واکنش .L .s1 1sک گزارش
Hلف)  (g) O (g) H O(l)2 2 2(g) O (g) H O(g) O (g) O2H (g) O (g)H H(g) O (g)

CHب)  (g) O (g) CO (g) H O(l)4 2 2 2(g) O (g) CO (g) H OH (g) O (g) CO (g) HO (g) CO (g)O (g) CO (g) HO (g) CO (g)O (g) COO (g) CO (g)

SiOج)  (s) C(s) Si(l) CO(g)2 C(s) Si(l) CC(s) Si(l C

COد)  (g) CaO(s) CaCO (s)2 3(g) CaO(s) CaCOO (g) CaO(s) CaCO

1 (12 (23 (34 (4

S F S O S OF S O SF S O S
3 2 0 4 2 5 5 2 5

دنویپ
molدنویپ یپلاتنآ ))11
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CH3حاصل از پلیمري شدن ترکیب  فراوردة C CH CH3

CH3

-221 کدام است؟ 

1 (C C C C

H

HH

H

H

H

H

H n

   2 (C C

H

CH3 nCH3

CH3
 

 

3 (C C C

H

H

H

CH3 nCH3

CH3

 4 (C C

H

H nCH3

CH3
 

 
-222 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام آورده شده،که در شکل مقابل A با توجه به ساختار ویتامین 

C) فرمول مولکولی آن 1 H O20  است. 24
مول گاز هیـدروژن بـه یـک ترکیـب      5مول از آن با جذب  1) 2

 شود. سیرشده تبدیل می
 جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد. 2) در ساختار آن، 3
نـاقطبی آن بـر بخـش    ) محلول در چربی اسـت، چـون بخـش    4

 کند. اش غلبه می قطبی
 

-223 است؟ نادرستکدام عبارت 
 ) پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده، زنجیري بسیار بلند که از اتصال شمار بسیار زیادي مولکول گلوکز تشکیل شده است.1
 هاي سیر نشده، به انجام واکنش تمایل ندارند. ) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن2
 پذیر هستند. تخریب طبیعی زیست) پلیمرهاي 3
 تر است. حجم خود پنج برابر، مقاوم آمیدها است که از فوالد هم ترین پلی ) کوالر از معروف4

-224 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 اي از یک سوسپانسیون است. ) رنگ پوششی، نمونه1
 کنند. غیر صابونی را از بنزین و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می هاي کننده ) پاك2

RCهایی با فرمول  ) ترکیب3 H SO Na6 4 کننـده هسـتند؛ بـا ایـن تفـاوت کـه طـی         یک پاك RCOONaهمانند  3
 شوند. هاي پیچیده در صنعت تولید می واکنش

 شود. کنندگی به صابون گاز کلر اضافه می ) به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی4

3 nn

شکل مقابل Aا توجه به ساختار ویتامین  است؟نادرستهاي زیر یک از گزینهکدامآورده شده،که در
C) فرمول مولکولی آن 1 H O20 24HH .است
مول گاز هیـدروژن بـه یـک ترکیـب      5مول از آن با جذب  1) 2

شود. سیرشده تبدیل می
جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.2) در ساختار آن، 3
        نـاقطبی آن بـر بخـش    ) محلول در چربی اسـت، چـون بخـش    4

کند. اش غلبه می قطبی

است؟نادرستکدام عبارت 
) پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده، زنجیري بسیار بلند که از اتصال شمار بسیار زیادي مولکول گلوکز تشکیل شده اس1
هاي سیر نشده، به انجام واکنش تمایل ندارند.) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن2
پذیر هستند. تخریب طبیعی زیست) پلیمرهاي3
تر است. حجم خود پنج برابر، مقاومآمیدها است که از فوالد همترین پلی ) کوالر از معروف4

هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام
اي از یک سوسپانسیون است.) رنگ پوششی، نمونه1
کنند. غیر صابونی را از بنزین و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می هاي کننده ) پاك2

RCهایی با فرمول  ) ترکیب3 H SO NaN6 4 3H SOH SO  همانندRCOONa کننـده هسـتند؛ بـا ایـن تفـاوت کـ یک پاك
لاک ا
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-225 کدام است؟ (از راست به چپ)» ج«پرسش   نادرستو پاسخ » ب«و » الف«هاي  پاسخ درست پرسش

HCl/الف) رسانایی الکتریکی محلول  M0 aKموالر با  HA 1بیشتر است یا اسید ضعیف  001  ؟410

H)ب) درصد جرمی کربن در اوره کدام است؟  , N , O , C :g .mol )11 14 16 12  
 شود؟ ج) از واکنش سدیم هیدروژن کربنات با هیدروکلریک اسید چه گازي حاصل می

1 (HCl  2  ـ هیدروژن 20ـ (HA  اکسید ـ کربن دي 10ـ 
3 (HCl 4 اکسید ـ کربن دي 10ـ (HA  ـ هیدروژن 20ـ 

محلـول حاصـل    pHاضافه شود تا  C25لیتر آب در دماي  500درصد باید به  80ناخالص با درصد خلوص  KOHبه تقریب چند گرم  226-
K)نظر شود.)  شود؟ (از تغییر حجم محلول صرف 13برابر  , O , H :g .mol )139 16 1  

1 (280 2 (2800 3 (3500 4 (350 
-227 است؟ نادرستهاي زیر  عبارتچه تعداد از 

Zn(s)صورت  واکنش کاتدي به الف) چنانچه در سطح آهن گالوانیزه، خراش ایجاد شود، نیم Zn (aq) e2  است. 2
 شود. واکنش کاهش از باالي ظرف خارج می ب) در فرایند هال محصول نیم

واحـد   2عدد اکسایش کربن گروه عاملی،   فرنگی، لی موجود در توتآ مادةآلی موجود در بادام و تبدیل به  مادةج) در واکنش اکسایش 
 یابد. افزایش می

Cu«د) در سلول گالوانی  Ag«  رود. کاتدي می تیغۀآندي از درون محلول به سمت  تیغۀالکترون از 
1 (4  2 (3 
3 (2  4 (1 

مول در هر سال باشد، چنـد سـال    2مطابق شکل زیر که مربوط به خوردگی آهن است، اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن برابر با  228-
Fe)طور کامل خورده شود؟  کیلوگرم به 28زمان الزم است تا آهنی به جرم  g .mol )156  

 
 
1 (250 
2 (500 
3 (/62 5   
4 (/187 5 
 

 

Zn(s)صورت واکنش کاتدي بهلف) چنانچه در سطح آهن گالوانیزه، خراش ایجاد شود، نیم Zn (aq) e2.است
شود. واکنش کاهش از باالي ظرف خارج میب) در فرایند هال محصول نیم

2عدد اکسایش کربن گروه عاملی،   فرنگی، لی موجود در توتآ مادةآلی موجود در بادام و تبدیل به مادةج) در واکنش اکسایش 
یابد.فزایش می

Cu«د) در سلول گالوانی  Ag«  رود. کاتدي می تیغۀآندي از درون محلول به سمت تیغۀالکترون از
1 (42 (3
3 (24 (1

مول در هر سال باشد، چنـد2مطابق شکل زیر که مربوط به خوردگی آهن است، اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن برابر با 
Fe)طور کامل خورده شود؟ کیلوگرم به28زمان الزم است تا آهنی به جرم  g .mol )1

1 (250
2 (500
3 (/62 5/ 
4 (/187 5/
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-229 است؟ نادرستکدام گزینه   با توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است،
 شود. است که با مصرف انرژي الکتریکی باعث انجام یک واکنش شیمیایی می ) نوعی سلول الکترولیتی1
هایی که به سـمت کاتـد حرکـت     ) شعاع یون2

هایی اسـت کـه    کمتر از شعاع یون کنند،  می
 کنند. به سمت آند حرکت می

واکنش انجام شده در قطب منفی بـاتري   ) نیم3

ــه ــورت  بـ Naصـ (l) e Na(l) 
 است.

هاي واکنش انجام شده در این سلول  ورده) فرا4
 پایدارتر از مواد اولیه هستند.

 
-230 است؟ نادرستکدام مقایسه 

NaCl) آنتالپی فروپاشی شبکه: 1 LiF MgF Al O2 2 3  

Mg) شعاع یونی: 2 Na O N2 2 3
12 11 8 7   

S) چگالی بار: 3 O Ca Mg2 2 2 2  
HFمحلول یک مول بر لیتر:  ) رسانایی4 C H OH NaCl CaCl2 5 2   

-231 چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟
 جامدهاي کوواالنسی در طبیعت، کربن، سیلیسیم و آلومینیم هستند. سازندةالف) عنصرهاي اصلی 

 زنبور عسل دارند که در سه بعد گسترش یافته است. ب) گرافن، سیلیس و یخ ساختاري مشابه و الگویی مانند کندوي
 هاي گازي سازنده است. یونی به یون شبکۀج) آنتالپی فروپاشی، گرماي مصرف شده در حجم ثابت براي فروپاشی یک مول از 

 متفاوت هستند. pو  s دستۀو فلزهاي  d دستۀهایی است که در آن فلزات  ذوب و سختی، جزء ویژگی نقطۀد) 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

-232 کدام گزینه درست است؟
 مشخص دیده شود، همان طول موج را از نور سفید جذب کرده است.موج ) اگر یک جسم به رنگی با طول 1
 شود. اکسید را به یک جسم اضافه کنیم، رنگ قرمز از آن جسم بازتاب می (II)آهن  رنگدانۀ) اگر 2
3 (TiO2 کند. هاي مرئی را بازتاب می طول موج همۀ 
 کند. آن را فقط بازتاب می ماندة باقی) مواد رنگی بخشی از نور سفید تابیده شده را جذب و 4

  

است؟نادرستکدام مقایسه 
NaCl) آنتالپی فروپاشی شبکه: 1 LiF MgF Al OLiF MgFLiF MgF2 2 3F Al OF Al OFF

Mg) شعاع یونی:2 Na O NN ONNa ONa ON ON2 2 3NN12 11 8 7Mg Na ONa ONa ONa ONa 

S) چگالی بار:3 O Ca MgO CaO Ca2 2 2 2O C MO C MO CO CaCO CO CC

HFمحلول یک مول بر لیتر:  ) رسانایی4 C H OH NaCl CaClC H OH NaClC H OH NaCl2 5HHHH 2 
چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟

جامدهاي کوواالنسی در طبیعت، کربن، سیلیسیم و آلومینیم هستند.سازندةلف) عنصرهاي اصلی 
زنبور عسل دارند که در سه بعد گسترش یافته است.ب) گرافن، سیلیس و یخ ساختاري مشابه و الگویی مانند کندوي

هاي گازي سازنده است. یونی به یون شبکۀج) آنتالپی فروپاشی، گرماي مصرف شده در حجم ثابت براي فروپاشی یک مول از 
متفاوت هستند.pو sدستۀو فلزهاي dدستۀهایی است که در آن فلزات ذوب و سختی، جزء ویژگینقطۀد) 
3) 24) 13) 2) صفر1

کدام گزینه درست است؟
مشخص دیده شود، همان طول موج را از نور سفید جذب کرده است.موج ) اگر یک جسم به رنگی با طول 1
شود. اکسید را به یک جسم اضافه کنیم، رنگ قرمز از آن جسم بازتاب می(II)آهن  رنگدانۀ) اگر2
3 (TiO2کند. هاي مرئی را بازتاب می طول موج همۀ
کند. آن را فقط بازتاب میماندة باقی) مواد رنگی بخشی از نور سفید تابیده شده را جذب و 4
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24صفحه  شیمی 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-233 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
BaCO تجزیۀالف) اضافه کردن مقداري باریم کربنات جامد در دماي ثابت به واکنش  (s) BaO(s) CO (g)3 2BaO(sBaO(s جایی  باعث جابه

 شود. تعادل در جهت رفت می
SOب) کاهش دما در واکنش  (g) O (g) SO (g) q2 2 32 2SO (3SSجایی تعادل در جهت رفت شـده و همچنـین سـرعت     ، باعث جابه

 شود. واکنش برگشت نسبت به سرعت واکنش رفت، بیشتر کم می
جایی تعادل در جهت تولید آمونیاك شده و غلظت گـاز نیتـروژن و هیـدروژن در مخلـوط      هج) افزایش فشار در فرایند هابر باعث جاب

 شود. تعادلی کم می
Nد) افزایش دما در مخلوط تعادلی  O (g) NO (g)2 4 22NO (2OON شود. سبب پررنگ شدن و افزایش فشار مخلوط تعادلی می 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
Aتعادل گازي  (g) B (g) AB(g)2 2 2AB(gA  در ظرفV هـا   دهنده تعادل، مقدار مول واکنش لحظۀاي که در  گونه لیتري برقرار است، به 234-

A]ها را از ظرف خارج کنیم، پس از برقراري تعادل جدیـد، حاصـل    باشند. هرگاه نصف فراورده می  با هم برابر و نصف مول فراورده ]
[AB]

2 

 کدام است؟ 

1 (4 2 (1
4   

3 (1
 ) اطالعات کافی نیست، چون حجم داده نشده است.4   2
-235 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام

 باشد. آید که حالل چسب می دست می ) از واکنش اتانول و جوهر سرکه ترکیبی به1
 شود. استر ایجاد می متانول یک پلی) از واکنش یک مولکول ترفتالیک اسید با دو مولکول 2
 هاي کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف آن را کاهش داد. ) فناوري تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل3
 یابد. درصد مولی آمونیاك در فرایند هابر کاهش می  ) با افزایش دما،4
 
 
 
 
 
 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ مام آزمون، تصویر داده شده را به ، پس از اتپاسخنامهجهت دریافت  Code Reader   از کانـال)

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

ور ر ول و بر بر وریم ر ر لب ی ج ل ري ر بر ز پس یم رج ر ز ر

کدام است؟ 

1 (42 (1
4 

3 (1
) اطالعات کافی نیست، چون حجم داده نشده است.4 2
است؟نادرستهاي زیر یک از گزینهکدام

باشد. آید که حالل چسب میدست می ) از واکنش اتانول و جوهر سرکه ترکیبی به1
شود. استر ایجاد می متانول یک پلی) از واکنش یک مولکول ترفتالیک اسید با دو مولکول 2
هاي کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف آن را کاهش داد) فناوري تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل3
یابد. درصد مولی آمونیاك در فرایند هابر کاهش می  ) با افزایش دما،4

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

پاسـخنامه را ددفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسـکن نمـوده و   
نمایید.ن
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 سعید گنج بخش زمانی، سلیمان شاوله مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 محمدمهدي طاهري ،آریا ذوقی غالمیکاظم  زبان عربی 2
 پور، سیداحسان هندي امین اسدیان، ابوالفضل احدزاده محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 رضا علیزاده متین ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5
 حمید گروسی، صادقیجمال  بیگی حسن محمد هندسه تحلیلی و جبر خطی 6

 کیوان دارابی، علیرضا خطیب شریفی رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7
 علی سلیمانی، مجتبی دانایی جواد قزوینیان فیزیک 8
  علی مزینانی ،وند محمدرضا زهره مسعود جعفري شیمی 9

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

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

 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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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 12دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 4گزینه .1

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) تکیده: الغر و باریک اندام (خودرو: خودرأي، خودسر، لجوج)1
 ) وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم (غارب: میان دو کتف)2
 گر، مکار (کید: حیله و فریب) ) کاید: حیله3

 صحیح است. 4گزینه .2
سرسام درست است.) (یغور: ستبر، درشت و واژة (تمام معانی آمده براي 

چیـز) (عیـار:    (آسمان جل: کنایه از فقیـر، بـی   دراز)بدشکل) (دیالق: قد 
) (معانی مواالت نیـز  همگی درست هستند ،غش، پاك خالص، سنجه، بی

(اهتزاز: افراشـته، جنبیـدن) (التهـاب بـه معنـی      همگی درست هستند) 
 برافروختگی است)

 صحیح است. 1گزینه .3
(قسیم: صاحب جمـال) (شـرزه: خشـمگین، غضـبناك) (چریـغ آفتـاب:       
ــوعی ردا)   طلــوع آفتــاب، صــبح زود، فلــق، مقابــل شــفق) (طیلســان: ن

 پی: خوش قدم) (نیک
 صحیح است. 3گزینه .4

 طاق حذر/ تاقترجیح/ حضر  ترجیه 
 صحیح است. 4گزینه .5

 روضه روزه 
 صحیح است. 3گزینه .6

 توسل قیاس/ توصل ) سنجش و غیاث 1 ها: بررسی سایر گزینه
 چغندر  ذلّه/ چقندر ) زلّه4طبع    ) تبع2

 صحیح است. 1گزینه .7
الطیر: عطار نیشابوري) (دري به خانه خورشـید: سـلمان هراتـی)     (منطق

شـیرینِ  قصـۀ  (مثل درخت در شب باران: محمدرضا شـفیعی کـدکنی) (  
 فرهاد: احمد عربلو)  
 )163، 147، 125، 85، 57، 53، 51، 43هاي  صفحه(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .8
 جناس خوش خبري صبا: تشخیص  صبا ـ سبا

 هدهد است (تشبیه)     صبا/    تلمیح به داستان حضرت سلیمان
                         تشخیص نداریم. 1گزینۀ  نکته: در

 صحیح است. 1گزینه .9
 الف) حرف: مجاز از سخن    بررسی موارد:

 آمیزي حسبو داشتن خاموشیو گویایی رنگ داشتن ج) 
 آمیزي هم دارد. ب) دل از میخانه بویی شنید: تشخیص و همچنین حس

 ناقص افزایشی (جناس ناهمسان) د) بین جان و جهان: جناس
 ) محبت2) خورشید 1ایهام دارد  هـ) مهر

 صحیح است. 2گزینه .10
) نواپرداز خاموشـی: پـارادوکس (تنـاقض) و خـروش     1  ها: بررسی گزینه

 من مثل صفیر بلبل تصویر است: تشبیه
 نیست.کار رفته؛ ولی خبري از حسن تعلیل  ) اسلوب معادله به2
قراري در شـهر   تضاد و کنایه از نساختن چیزي و بی شام ≠صبح )3

 و دیار کامالً مشهود است.
 آمیزي شبنم: تشخیص، شکر خواب: حسدیدة ) 4

 صحیح است. 4گزینه .11
مصـراع اول بـه توصـیف معشـوق     ادامـۀ  در این گزینـه مصـراع دوم در   

 برقرار نکرده است؛ اما در سایر ابیات:اي  پرداخته است و معادله
 شود.  ) بین دل با فانوس و راز عشق با شمع معادله دیده می1
 در با زبان و درون خانه با مطلب دل معادله وجود دارد.حلقۀ ) بین 2
 ) بین دل با ماهیان و حرف وطن با صداي آب معادله نقش بسته است.3

 صحیح است. 4گزینه .12
وقفـه،   روز، همه چیز، یک دلخوشـی، تـالش بـی    هاي وصفی: هر ترکیب

 وقفه کوشش بی
 هاي اضافی: پدرم، چیزش، پسرش ترکیب

 )36صفحۀ فارسی دوازدهم، و  128صفحۀ (فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .13

 )است ممیز جلد( داستان نفیس کتاب  جلد دو
 )است الیهمضاف صفت سفّاك،( سفّاك ضحاك تصویر

 )است الیهمضاف صفت آن،( هاداستان آن نویسندة
 ) 74و  67، 66هاي  هصفح(فارسی دوازدهم،  

 صحیح است. 2گزینه .14
کنی (سازي،  بدخود (بدل براي تو)  بد (مسند)/ تو خود اختر خویش را 

 هاي دیگر: بررسی گزینه              نمایی) ،گردانی
قح  ِرد  هیلا فاضم :قح )1

 الیه) ام (م= مضاف گویایی         الیه              ) اختیار: مضاف3 
 گویایی من الیه)  را: فک اضافه (مضافــم) 4
 )54و  48، 28هاي  هصفحفارسی دوازدهم، و  32صفحۀ (فارسی یازدهم،  

 صحیح است. 2گزینه .15
 درماندگی، روش، صورتگريهاي وندي: شتابان، علفزار، نقاشی،  واژه

 ـ مرکب: خونسردي    هاي وندي واژه            واژه مرکب: وفادار
 )42صفحۀ فارسی یازدهم، و  51صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .16
 فعل)خواندند (نهاد + مفعول+ متمم +  مشورترا براي    او

 مفعول      متمم
دیگـر ترتیـب اجـزاي جملـه     گزینـۀ  هاي دیگر: در هر سه  بررسی گزینه

 چنین است (نهاد + مفعول + مسند+ فعل)
 ) او: مفعول، مطوقه: مسند، خواندند: فعل (نهاد محذوف است)1
 ) نهاد: محذوف، رخِ شاه کاووس: مفعول، پر شرم: مسند، دید: فعل2
 اش: مفعول، زرد: مسند، کرد: فعل ) نقّاش: نهاد، چهره3

 )55و  54هاي  هصفح(فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .17

 و تکبـر  غـرور  آن مقابل نقطه و است فروتنی و تواضع سؤال بیت مفهوم
است آمده 3 گزینۀ در که است

 صحیح است. 1گزینه .18
که در سـایر   در این بیت مفهوم گذران سریع عمر موردنظر است، درحالی

 ثباتی موردنظر است. ابیات و بیت سؤال مفهوم ناپایداري و بی
 صحیح است. 4 گزینه.19

: پرهیـز از  3و  2، 1هـاي   مشترك بیت مـوردنظر و ابیـات گزینـه     مفهوم
 ظاهربینی و قیاس ناروا از روي ظاهر و پرهیز از ریاکاري

گوید کـه   مفاهیم فوق نیست، بلکه میبردارندة بیت دوم در  4گزینۀ در 
گونـه کـه ابلـیس حتـی      انشود، هم زاهد با عبادت محرم اسرار الهی نمی

 شود. شود، صاحب خصال انسانی نمیر فرشته اگ
 )115صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .20
 عشق در بیت سؤال و این گزینه کامالً مشهود است.قصۀ تکرارناپذیري 

 صحیح است. 4گزینه .21
 کند. مفهوم این بیت به وادي طلب (وادي اول) اشاره می

 )123و  122هاي  هصفح، 14(فارسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .22

گوید: انسان باید به دنیا پشت کند و مفهوم ترك تعلقـات را   این بیت می
که سایر ابیات اشاره دارند به ایثـار و از خودگذشـتگی    درحالی ،رساند می

از عمـر مـن   «و این مفهوم با بیت زیر از درس قرابت مفهومی نیـز دارد.  
   »يآنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزا

 )68و  53هاي  (فارسی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .23

در این بیت به این مفهوم اشاره شده است که انسان همواره با گذشـته و  
نیاکان خود از نظر تاریخی و میهنی ارتباط دارد و از هم گسسته نیست، 

 شود. کشی و از خودگذشتگی دیده می که در سایر ابیات مفهوم نفس درحالی
 صحیح است. 1 گزینه.24

 : سرانجام ظلم و ستم، وخیم و ناگوار است.  1گزینۀ مفهوم 
هـاي   ): ریشـه 4، و 3، 2مفهوم مشترك بیت مـوردنظر بـا ابیـات دیگـر (    

 شکست آدمی را در اندیشه و کردار وي باید جست.
 )106صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .25
 72آیـۀ  ح دارنـد بـه   ) هر دو تلمـی 2گزینۀ عبارت موردنظر و بیت دوم (

إنا عرضنا األمانَۀَ علَی السموات و األرض و الجبـالِ فَـأبین   سوره احزاب 
 أن یحملْنَها و اشْفَقَنَ منها و حملَها األنسانُ إنه کان ظلوماَ جهوالً

 هاي دیگر: مفاهیم گزینه
) نـاتوانی جسـم انسـان بـراي     3) توصیه به رازداري و عدم افشاي راز  1

 ) محدودیت پرواز دل انسان در فضاي عشق4تحمل رنج عشق   
 )62صفحۀ (فارسی یازدهم، 

پی: خوش قدم) ک
صحیح است.3نه

طاق حذر/ تاقترجیح/ حضر  یه 
صحیح است.4نه

روضه 
صحیح است.3نه

توسل قیاس/ توصل ) سنجش و غیاث 1 ها: سی سایر گزینه
چغندر  ذلّه/ چقندر ) زلّه4طبع    بع
صحیح است.1نه
الطیر: عطار نیشابوري) (دري به خانه خورشـید: سـلمان هراتـی)    طق

درخت در شب باران: محمدرضا شـفیعی کـدکنی) (   شـیرینِ      قصـۀ  ل
د: احمد عربلو)  
)163، 147، 125، 85، 57، 53، 51، 43هاي  صفحهرسی دوازدهم، 

صحیح است.4نه
خبري صبا: تشخیص  صبا ـ سبا جناس ش

هدهد است (تشبیه)    صبا/    ح به داستان حضرت سلیمان
                       تشخیص نداریم.1گزینۀ  : در
صحیح است.1نه

الف) حرف: مجاز از سخن   سی موارد:
آمیزي حسبو داشتن خاموشیوگویایی رنگ داشتن

آمیزي هم دارد. دل از میخانه بویی شنید: تشخیص و همچنین حس
ناقص افزایشی (جناس ناهمسان)ین جان و جهان: جناس

) محبت2) خورشید 1ایهام دارد  مهر
صحیح است.2نه

) نواپرداز خاموشـی: پـارادوکس (تنـاقض) و خـروش     1 ها:سی گزینه
مثل صفیر بلبل تصویر است: تشبیه

نیست.کار رفته؛ ولی خبري از حسن تعلیل سلوب معادله به
قراري در شـهر  تضاد و کنایه از نساختن چیزي و بیشام ≠صبح

ار کامالً مشهود است.
مبح

آا

دیگـر ترتیـب اجـزگزینـۀ  هاي دیگر: در هر سهبررسی گزینه
چنین است (نهاد + مفعول + مسند+ فعل)

) او: مفعول، مطوقه: مسند، خواندند: فعل (نهاد محذوف است1
) نهاد: محذوف، رخِ شاه کاووس: مفعول، پر شرم: مسند، دید2
) نقّاش: نهاد، چهره3

ِ
اش: مفعول، زرد: مسند، کرد: فعل

هاي هصفح(فارسی دوازدهم،   
صحیح است.3گزینه .17

غـر  آن مقابل نقطه و است فروتنی و تواضعسؤال بیت مفهوم
است آمده 3گزینۀدرکهاست

صحیح است.1گزینه .18
ک در این بیت مفهوم گذران سریع عمر موردنظر است، درحالی

ثباتی موردنظر است.ابیات و بیت سؤال مفهوم ناپایداري و بی
صحیح است.4گزینه.19

3و  2، 1هـاي   مشترك بیت مـوردنظر و ابیـات گزینـه     مفهوم
ظاهربینی و قیاس ناروا از روي ظاهر و پرهیز از ریاکاري

مفاهیم فوق نیست، بلکه میبردارندة بیت دوم در  4گزینۀ در
گونـه کـه ابلـممانشود، هم زاهد با عبادت محرم اسرار الهی نمی

شود. شود، صاحب خصال انسانی نمیگر فرشته اگ
  صف(فارسی دهم، 

صحیح است.3گزینه .20
عشق در بیت سؤال و این گزینه کامالً مشهقصۀ تکرارناپذیري 

صحیح است.4گزینه .21
کند. مفهوم این بیت به وادي طلب (وادي اول) اشاره می

22هاي  هصفح، 14(فارسی دوازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه .22

 گوید: انسان باید به دنیا پشت کند و مفهوم تركاین بیت می
 که سایر ابیات اشاره دارند به ایثـار و از خوددرحالی ،رساند می

از«و این مفهوم با بیت زیر از درس قرابت مفهومی نیـز دارد.  
 »يآنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزا

هاي (فارسی یازدهم، صفحه
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 عربیزبان 
 صحیح است. 2گزینه .26

دعــوت »: یــدعون)/ «3و  1هــاي  دشــنام ندهیــد (رد گزینـه » التسـبوا «
بـه خداونـد دشـنام    »: یسـبوا اهللا «خواننـد/   خوانند، مـی  کنند، فرا می می

 اضافی است. 3گزینۀ در » نیز«کلمۀ )/ 4 و 3هاي  گزینهدهند (رد 
 )42 صفحۀ ،4(عربی دهم، درس 

صحیح است. 4گزینه .27
(رد ســایر   »کردنــد بــا یکــدیگر، نجــوا مــی«یعنــی » کــان یتناجیــان« 

 .  )3و  1هاي  هگزین(رد » داخل مشو«یعنی » تَدخلال «ها) ضمنا  گزینه
 صحیح است. 4گزینه .28

خـردي اسـتوار   »: عقل ثابـت )/ «3و  1هاي  فقط، تنها (رد گزینه» إنّما«
خواهی (با  می»: أردت)/ «2گزینۀ اگر (رد »: إن)/ «3و  2هاي  (رد گزینه

شـود) (رد   صورت مضارع ترجمه می توجه به اینکه جمله شرطی است، به
و  1هـاي   رد گزینـه » شـوي «باشی (نـه  »: أن تکون)/ «3 و 2هاي  گزینه

»: ال تفخـر )/ «3گزینـۀ  مـردم را دوسـت بـدار (رد    »: أحبب الناس/ «)2
 )3گزینۀ فروشی نکن (رد فخر

صحیح است. 3گزینه .29
، فعـل نهـی   »ال یتوقّع: توقع نداشته باشد) «4گزینۀ راضی شود (رد »: یرض«

 )2گزینۀ (رد  »الرحمۀ اإللهیۀ: رحمت الهی«) ـ 2و  1هاي  است. (رد گزینه
است.صحیح  3گزینه .30

: تا برساندلیو« فلـم  « )2و  1 هاي گزینه (رد .نه الزم ،متعدي است ،»صلَ
تا دست بکشد »: حتّی یستلم«) ـ  4و  1هاي  (رد گزینه» یقدر: نتوانست

 )4و  2هاي  (رد گزینه
 صحیح است. 3گزینه .31

 ها: اشتباهات سایر گزینه
 جمع است نه مفرد)» السفُن(«) کشتی 1
» أطعمهم(«باید بپرستند) ـ خوراکتان داد  »: لیعبدوا(«) باید بپرستید 2

 »)خوراکشان داد«به معناي 
اسـت، نـه فعـل    » گـاهی «بر سر فعل مضارع به معناي » قد(«) گاهی 4

 باشد.) می» اند آموخته«به معناي » قد تعلّم(«آموختند  ماضی!) ـ می
 صحیح است. 2گزینه .32

چون بعد از » نشاهد« پس ها به هم مربوط هستند، دقت کنید که گزینه
آمـده بـه شـکل ماضـی      (نشسـته بـودیم)  : »کنا قد جلسنا«فعل ماضی 

هـا همگـی    شود. دیگر گزینـه  کردیم) ترجمه می راري (مشاهده میاستم
 ترجمه نشده است.» إحدي«ضمناً  صحیح هستند.

صحیح است. 1گزینه .33
 بررسی گزینه هاي دیگر:  

 »)حیوانات«است نه » دور«فت ص» مهم(« دوراً مهما: نقشی مهم )2
جـا ترجمـه    جابـه » بارهـا « کلمۀ( شاهدت مرّات: بارها مشاهده کردم )3

 »لم أعرف: ندانستم) «4             شده است.)
 صحیح است. 4گزینه .34

مفهوم عبارت صورت سؤال دعوت به تفکر قبل از سخن گفتن اسـت. چنـین   
 گرایی اشاره دارد. عملشود. این بیت به  دیده نمی 4گزینۀ مفهومی در 

صحیح است. 4گزینه .35
 )  3و  1هاي  (رد گزینه» هاي طبیعی: الظواهر الطّبیعیۀ پدیده« 
 )2گزینۀ (رد » کشورما: بلدنا یا بالدنا«

 صحیح است. 4گزینه .36
 ها: اشتباهات سایر گزینه

کـه بایـد حـال     صورتیدر صفت است، » الحیۀ«، »الفرائس الحیۀ«) در 1
 صحیح است.» ۀًحی«باشد و 

هر دو نادرست هستند، زیرا اسـم بعـد از الي   » ال عبادةً«و » ال فقراً) «2
» ال عبـادةَ «و » ال فقـرَ «و تنوین بگیرد، بنـابراین  » ال«نفی جنس نباید 

 صحیح هستند.
در جایگاه مفعـول مطلـق نـوعی قـرار گرفتـه      » تَعلُّم«) در این عبارت 3

بـه جـاي آن   » تعلـیم «یسـت و بایـد از   ن» یعلّـم «است؛ اما مصدر فعـل  
 باید مفرد باشد.» األساتیذ«شد. ضمناً  استفاده می

 صحیح است. 2گزینه .37
   ها: بررسی سایر گزینه

1( »د.گیر می» فتحه«است، بنابراین مفعول » نفس 
3» (نُقدم- گیرند. می» ـْ«به ترتیب فعل شرط و جواب شرط هستند که » نَجِد 
ـ متجرِ  ) «4 هسـتند کـه   به حرف جـر  الیه و مجرور  به ترتیب مضاف» الفساتینِ 
 گیرند می» ـِ«

 صحیح است. 1گزینه .38
که یک فعل ماضی است، نادرست » سمع«اوالً با توجه به معناي عبارت 

» یفـوق «باشد. ثانیـا  » شنوایی«به معناي » سمع«است و باید به صورت 
 ضمه (ـُ) داشته باشد. فعل مضارع است و باید آخرش

 )88 صفحۀ ،7(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .39

کوپرنیـک (نـه بطلمیـوس) را اثبـات     نظریـۀ  در متن، نام دانشمندي که 
 کرد، آمده است. (کپلر)

 ) دلیل احساس نکردن گردش زمین توسط انسان1 ها: گزینه ترجمۀ
ات علمـی  بطلمیـوس را از طریـق محاسـب   فرضـیۀ  ) نام دانشمندي که 2

 اثبات کرد.
 که متحرك هستی تجربه کنی. ) راهی براي اینکه حالت سکون را درحالی3
 زمین.دربارة ) اختالفات دانشمندان و فیلسوفان 4

 صحیح است. 3گزینه .40
نظریـۀ  شمسی است، بـر طبـق   منظومۀ طبق متن، اینکه خورشید مرکز 

 کوپرنیک است، نه بطلمیوس!
 ها: گزینه ترجمۀ

 دانشمندان و فیلسوفان اختالفی بر سر شکل زمین وجود داشته است.) بین 1
هـایی اسـت کـه     ) اختالف زمانی در مناطق مختلفی از جهان از پدیده2

 گردد. کند زمین به دور خودش می اثبات می
 شمسی است.منظومۀ بطلمیوس مرکز نظریۀ ) خورشید بر طبق 3
 کند. ردش آن را حس نمی) انسان به دلیل سرعت ثابت و یکنواخت زمین گ4

 صحیح است. 4گزینه .41
طبق متن، اگر دوشنبه صبح از چین سفر کنیم، شـب یکشـنبه (یعنـی    

رسـیم. بنـابراین اگـر بخـواهیم شـب       یک روز قبل) به ایاالت متحده می
 شنبه به ایاالت متحده برسیم، باید چهارشنبه صبح از چین حرکت کنیم. سه

 ـ شنبه    ) یکشنبه2معه   ) چهارشنبه ـ ج1 ها: گزینه ترجمۀ
 شنبه ـ چهارشنبه ) سه4          ) دوشنبه ـ یکشنبه3

 صحیح است. 2گزینه .42
طبق متن، بازگشت به روز گذشته به سبب گردش زمین به دور خودش 

 ممکن است. (نه به سبب گردش به دور خورشید)
 ها: گزینهترجمۀ 

 کند. ) زمین به دور خودش به دور محوري فرضی دوران می1
) براي ما ممکن است که به دلیل گردش زمین به دور خورشـید یـک   2

 روز به گذشته بازگردیم.
) اگر یک ماشین با سـرعت ثابـت بـاالیی حرکـت کنـد، سـرعت آن را       3

 احساس نخواهیم کرد.
) با پیشرفت علمی و در خالل مطالعات فلکی، به شکل قطعـی اثبـات   4

 کند. حرکت می شد که آن زمین است که به دور خورشید
 صحیح است. 2گزینه .43

 ها: اشتباهات سایر گزینه
به کـار رفتـه اسـت) ـ     » األرض«در مورد  ) للمخاطب (ص: للغائبۀ1

 خبر (فعلی که بعد از موصول بیاید، خبر نیست)
ل اسـت و دو حـرف زائـد دارد) ـ فاعلـه       3 حرف زائد واحد (از باب تفعـ (
 الیه است، نه فاعل)   مضاف» لشمس(ا» الشمس«
 ) متعد (مفعول ندارد، پس الزم است)4

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

 مفعول است)» (هذا» هذا«) فعل ماض (ص: مضارع) ـ فاعله 1
 الغیر) ) للمتکلم وحده (ص: للمتکلم مع2
، مجهـول) ) مجهول، حذف فاعله (طبق معناي جمله، معلوم است، نـه  3

 (مزید ثالثی بزیادة حرف واحد) مزید ثالثی بزیادة حرفین
 صحیح است. 1گزینه .45

 ها: اشتباهات سایر گزینه
 است)» سرعۀ«صفت » ۀمنتظم(«) مجرور بحرف الجرّ 2
 )2گزینۀ حال و... (مانند »)/ انفعال«است نه » افتعال«) علی وزن انفعال (از 3
 است)» ظ من «ریشۀ (از » ت ظ م«) من مادة 4

 صحیح است. 2گزینه .46
 ها: اشتباهات سایر گزینه

ـار بـرود.         » عاشر) «1 یک عدد ترتیبی اسـت و بایـد بعـد از معـدود خـود بـه ک
 رفت. کار می به» عشرة کتب«همچنین با توجه به معناي عبارت باید به صورت 

» أربعـۀ و عشـرون  «نادرست است و باید به صورت » عشرون و اربعه) «3
کـار   اسـتفاده شـده، ابتـدا یکـان بـه     » و«اعدادي که در آنها از  باشد. (در

 رود، سپس دهگان) می

)3گزینۀ فروشی نکن (رد 
صحیح است.3نه
، فعـل نهـی   »««ال یتوقّع: توقع نداشته باشد) «4گزینۀ راضی شود (رد »:ض

)2 گزینۀ (رد »الرحمۀ اإللهیۀ: رحمت الهی«) ـ 2  و  1هاي  . (رد گزینه
است.صحیح 3نه

: تا برساند فلـم  « )2و  1 هاي گزینه (رد .نه الزم ،متعدي است ،»صلَ
تا دست بکشد »: حتّی یستلم«) ـ 4و 1هاي  (رد گزینه»ر: نتوانست

)4و 2هاي گزینه
صحیح است.3نه

ها: باهات سایر گزینه
جمع است نه مفرد)» السفُن(«کشتی

» أطعمهم    («باید بپرستند) ـ خوراکتان داد  »:لیعبدوا(«اید بپرستید
»)خوراکشان داد«عناي 
اسـت، نـه فعـل    » گـاهی «بر سر فعل مضارع به معناي » قد(«گاهی

باشد.) می» اند آموخته«به معناي »قد تعلّم(«آموختند ی!) ـ می
صحیح است.2نه

چون بعد از »نشاهد« پسها به هم مربوط هستند،ت کنید که گزینه
آمـده بـه شـکل ماضـی     (نشسـته بـودیم)  : »کنا قد جلسنا« ماضی 

هـا همگـی   شود. دیگر گزینـه کردیم) ترجمه میمراري (مشاهده میم
إحدي«ضمناً یح هستند.

ی ر مر ر
ترجمه نشده است.» 

صحیح است.1نه
سی گزینه هاي دیگر:
دوراً مهما: نقشی مهم
ر ز ی

»)ص»مهم حیوانات«است نه »دور«فت(«
جـا ترجمـه    جابـه »بارهـا « کلمۀ( شاهدت مرّات: بارها مشاهده کردم

لم أعرف: ندانستم) «4              است.)
م

«
صحیح است.4نه

وم عبارت صورت سؤال دعوت به تفکر قبل از سخن گفتن اسـت. چنـین   
لگرایی اشاره دارد.عمل شود. این بیت به  دیده نمی 4گزینۀ ومی در 

صحیح است.4نه
ّ

کوپرنیک است، نه بطلمیوس!
ها: گزینه ترجمۀ

دانشمندان و فیلسوفان اختالفی بر سر شکل زمین وجود دا) بین1
هـایی) اختالف زمانی در مناطق مختلفی از جهان از پدیده2

گردد.  یکند زمین به دور خودش می اثبات می
شمسی امنظومۀبطلمیوس مرکز نظریۀ ) خورشید بر طبق 3
گردش آن را حس) انسان به دلیل سرعت ثابت و یکنواخت زمین گ4

صحیح است.4گزینه .41
طبق متن، اگر دوشنبه صبح از چین سفر کنیم، شـب یکشـن

رسـیم. بنـابراین اگـر بخـویک روز قبل) به ایاالت متحده می
شنبه به ایاالت متحده برسیم، باید چهارشنبه صبح از چین حرکسه

ـ شنبه   ) یکشنبه2معه   ) چهارشنبه ـ ج1 ها: گزینه ترجمۀ جج
شنبه ـ چهارشنبه) سه4         ) دوشنبه ـ یکشنبه3

صحیح است.2گزینه .42
طبق متن، بازگشت به روز گذشته به سبب گردش زمین به د

ممکن است. (نه به سبب گردش به دور خورشید)
ها: گزینهترجمۀ

کند. ) زمین به دور خودش به دور محوري فرضی دوران می1
) براي ما ممکن است که به دلیل گردش زمین به دور خور2

روز به گذشته بازگردیم.
) اگر یک ماشین با سـرعت ثابـت بـاالیی حرکـت کنـد، سـ3

احساس نخواهیم کرد.
) با پیشرفت علمی و در خالل مطالعات فلکی، به شکل قطع4

کند. حرکت می شد که آن زمین است که به دور خورشید
صحیح است.2گزینه .43

ها: اشتباهات سایر گزینه
به کـار رفتـه»األرض«در مورد  ) للمخاطب (ص: للغائبۀ1

خبر (فعلی که بعد از موصول بیاید، خبر نیست)
ل اسـت و دو حـرف زائـد دار3 حرف زائد واحد (از باب تفعـ (
الیه است، نه فاعل)   مضاف» لشمس(ا»الشمس«
) متعد (مفعول ندارد، پس الزم است)4
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اثنتـین  «کـار برونـد، بنـابراین     باید بعد از معدودشان به 2و  1) اعداد اصلی 4
 نوشته شود.» جائزتین اثنتین«نادرست است و باید به صورت » جائزتین

 )14 صفحۀ ،2(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .47

کـه اسـم تفضـیل    » أعلی«خبر است و خود » من أعلی«در این عبارت، 
هـا بـه ترتیـب     باشد نه خبر! در سایر گزینه است، مجرور به حرف جرّ می

 باشند. خبر هستند که اسم تفضیل نیز می» أخفی«و » خیر«، »أحقّ«
 صحیح است. 4گزینه .48

ایمان «رت فعل مضارع از باب إفعال است و در این جمله به صو» نُؤمنُ«
 شود. ترجمه می» بیاوریم

بـه صـورت   » أن تعیشـوا «و » یعلمـون «ترتیـب   بـه  2و  1هاي  در گزینه
 3گزینـۀ  شوند؛ اما هر دو مجرد هستند نـه مزیـد. در    التزامی ترجمه می

 شود نه التزامی. به صورت ماضی استمراري ترجمه می» یستخدمون«نیز 
 صحیح است. 2گزینه .49

در اینجا به صاحب حال که یک اسم معرفه است، نیـاز داریـم، بنـابراین    
مناسـبی باشـد. سـایر    گزینـۀ  توانـد   که یک اسم نکره است نمی» طالباً«

 هایی معرفه هستند. ها اسم گزینه
 )20 صفحۀ ،2(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .50
 ر است:هاي مختلف به صورت زی منه در گزینه محل اعرابی مستثنی

 ) شیء: نائب فاعل   2            ) طلّاب: فاعل 1
 ) کالم: نائب فاعل4          ) أحد: نائب فاعل3

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 2گزینه .51

ـادر شـیردهی طفـل خـود را       «حج: سورة  2و  1مطابق با آیات  روزي کـه هـر م
رسـند،   نظـر مـی   کند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به فراموش می

ـانه »که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سـخت اسـت   درحالی ـا و عالئـم    ، نش ه
 شود و دلیل آن دشواري عذاب الهی است مستی (شکر) در افراد مشاهده می

 ) 64صفحۀ  (دین و زندگی دهم، درس ششم،
 صحیح است. 3 گزینه.52

نخست خلـق شـدن   لحظۀ چنان مانند موجودات پس از پیدایش نیز هم
رو دائماً با زبان حال بـه پیشـگاه الهـی     از این ،خداوند نیازمند هستند به

 کنند. عرض نیاز می
 ) 10صفحۀ  ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .53
ـا دیـدي آن کـس را کـه هـواي نفـس خـود را        «فرقان: سورة  43آیۀ ترجمه  آی

 »دفاع از او برخیزي)؟توانی ضامن او باشی (و به  معبود خود گرفت، آیا تو می
 )33صفحۀ  ،3(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .54
علم محکم و استوار و بـه دور از خطاسـت کـه هـدف      يحکمت، به معنا

شود. یها م یها و تباه دهد و مانع لغزش یدرست و راه رسیدن به آن را نشان م
ود را هـرکس چهــل روز کارهـاي خــ  « فرمایــد: یمـ ) (پیـامبر اکــرم  

هـاي حکمـت و معرفـت از دل و     خالصانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه  
 »جاري خواهد شد. زبانش
رسـد کـه دیگـر فریـب      یمي ا نسان در اخالص پیش رود، به مرحلهاگر ا

 شود؛ چرا یشیطان نم يها خورد و گرفتار دام یشیطان را نم يها وسوسه
فریـب دادن مؤمنـان    یکه شیطان، خـود اقـرار کـرده اسـت کـه توانـای      

 .اخالص را نداردبا
نشاط دنیا پاك و با یگرفتار شود، هم زندگ شیطان هاي که در دام یکس

 آخرت را. یحیات سرشار از شادکام را از دست خواهد داد و هم
 صحیح است. 4گزینه .55

وال یحسـبن الـذین   ﴿آیـد:   زیر بـه دسـت مـی   آیۀ پاسخ سؤال از دقت در دو 
لهـم عـذاب    اثمـا و انما نملی لهـم لیـزدادوا  خیر النفسهمانما نملی لهمکفروا
 ﴾إِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنینَ والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا و﴾﴿مهین

 صحیح است. 4گزینه .56
پاسخ تشریحی: خداوند در قرآن کریم درباره تمام و کامل شـدن حجـت   

رسـالً مبشـرین و منـذرین لـئال     ﴿مـوده اسـت:   الهی با فرستادن انبیا فر
 ﴾اهللا عزیزاً حکیماً یکون للّناس علی اهللا حجۀ بعد الرّسل و کان

 صحیح است. 3گزینه .57
عامل سقوط درونی به گناه و دور ماندن از هدف عبودیـت کـه انسـان را    

کنـد، نفـس    هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می براي رسیدن به لذت

کنـد و وي   ی میل سرکشی که در درون انسان طغیان میاماره است. یعن
 خواند. را به گناه فرا می

 )28صفحۀ  ،2(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .58

 هر دو به پیامد اول دیدگاه معتقدین به معاد اشاره دارد. 4گزینۀ صورت سؤال و 
 )36صفحۀ  ،3درس  ،دین و زندگی دهم(

 صحیح است. 3  گزینه.59
در راه بازگشت از جنگ صـفین بـود و ایشـان    ) ( حضرت علیسخن 

 »بهترین توشه براي ابدیت تقوا است.«خطاب به یاران خود فرمودند: 
 )58و  57 هاي ، صفحه5درس  (دین و زندگی دهم،

 صحیح است. 3پاسخ گزینه .60
ایـن (عقوبـت) بـه خـاطر کـردار      « آل عمـران: سورة  182آیۀ از ترجمه 

به خاطر آن است که) خداوند هرگز به بنـدگانش   پیشین شماست (و نیز
دریابیم که پاداش و عفو الهی بر طبق عدالت و براساس » کند. ستم نمی

بـه بحـث    2و  1هـاي   آگاهانه خود انسان است. در گزینهاعمال آزادانه و 
 .اي نشده است عدالت اشاره

 صحیح است. 4گزینه .61
 عدالت و برابري سقوط اقوام و ملل پیشین: تالش براي برقراري

 سوزي در هدایت مردمکوشی و دل دن کافران در جنگ: سختمثله نکر
 )80تا  77 هاي ، صفحه6درس  (دین و زندگی یازدهم،

 صحیح است. 4گزینه .62
االسالم دیناً فلن یقبل منـه و   و من یبتغ غیر﴿آل عمران: سورة  85آیۀ 

 ﴾هو فی اآلخرة من الخاسرین
 )31صفحۀ  ، 2درس  ،دین و زندگی یازدهم(

 صحیح است. 4گزینه .63
 هاي درست مبارزه تقیه امام معصوم: انتخاب شیوه

معرفـی خـویش   «: ) در روز عرفه و در مراسم حج( سخن امام صادق
 »به عنوان امام بر حق

 )104و  103  هاي ، صفحه8درس  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 3  گزینه.64

خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بـودن قـرآن   
هاي قرآن را هـم   مانند سورهشک دارند، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره 

آیـا  « ﴾ام یقولـون افتـراه قـل فـاتوا بسـورة مثلـه      ﴿هـا داده اسـت:   به آن
توانیـد   گویند: او به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر مـی  می

 »یک سوره همانند آن را بیاورید.
   )37صفحۀ  ،3درس  ،دین و زندگی یازدهم(

 صحیح است. 3 هگزین.65
 تکبیر مردم: آیه والیت

 : حدیث غدیر)( تبریک مردم به حضرت علی
  )69تا  65 هاي (دین و زندگی یازدهم، درس پنجم،  صفحه

 صحیح است. 4  گزینه.66
 هاي زندگی: رشد اخالقی و معنوي ها و ناگواري گذشت و مدارا و تحمل سختی

 اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد: نیاز جنسی
 )175صفحۀ ، 12درس  ،دین و زندگی یازدهم(

 صحیح است. 4گزینه .67
اگـر بـا دشـمن پیمـان     «فرماینـد:   ) به مالک اشتر مـی حضرت علی (
شکنی دشمن غافل نباش که دشمن گاهی از این راه تـو   بستی از پیمان

 »کند. غافلگیر میرا 
 )150صفحۀ  ،10درس  ،دین و زندگی یازدهم(

 صحیح است. 3گزینه .68
 ها در زمان معین: عهد بستن با خدا تکرار عهد و پیمان

 سپاسگزاري از خداوند پس از موفقیت در عهد: محاسبه و ارزیابی
   )88و  87 هاي ، صفحه8درس  (دین و زندگی دهم،

 صحیح است. 2گزینه .69
قل یا عبادي الذین اسـرفوا علـی انفسـهم    «دهد که:  پیامبرش پیام میخداوند به 

 »ال تقنطوا من رحمۀ اهللا انّ اهللا یغفر الذّنوب جمیعاً انّه هو الغفور الرحیم
 )88صفحۀ  ،7درس  ،دین و زندگی دوازدهم(

 صحیح است. 2گزینه .70
قُـلْ إِن کُنـتُم   ﴿ :آیـد  دست مـی  زیر بهشریفۀ آیۀ پاسخ سوال از دقت در 

مناسـبی باشـد. سـایر    گزینـۀ  توانـد که یک اسم نکره است نمی»لبا
هایی معرفه هستند. ها اسمنه

)20صفحۀ ،2(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.1نه

یر است:هاي مختلف به صورت زیمنه در گزینه ل اعرابی مستثنی
) شیء: نائب فاعل   2            طلّاب: فاعل

) کالم: نائب فاعل4          حد: نائب فاعل
ممععممععمممععااععااعارفاسالالسسالسالممییممییمممی

صحیح است.2نه
با آیات  ـادر شـیردهی طفـل خـود را       «حج: سورة  2و 1ق «روزي کـه هـر م
می رسـند،   نظـر مـی   کند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست بهش

ـانه » که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سـخت اسـت   لی ـا و عالئـم    ، نش ه   
(شکر) در افراد مشاهده می شود و دلیل آن دشواري عذاب الهی استی

) 64صفحۀ (دین و زندگی دهم، درس ششم،
صحیح است.3نه

نخست خلـق شـدن   لحظۀ ممچنان مانند ودات پس از پیدایش نیز هم
رو دائماً با زبان حال بـه پیشـگاه الهـی     از این ،خداوند نیازمند هستند

ن نچ ق

کنند.ض نیاز می
) 10 صفحۀ  ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.2نه
ـا دیـدي آن کـس را کـه هـواي نفـس خـود را        «فرقان: سورة43آیۀ مه  آی

»دفاع از او برخیزي)؟توانی ضامن او باشی (و به د خود گرفت، آیا تو می
)33 صفحۀ  ،3(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.3نه
علم محکم و استوار و بـه دور از خطاسـت کـه هـدف      يمت، به معنا

شود. یها م یها و تباه دهد و مانع لغزشممیت و راه رسیدن به آن را نشان م  ی 
ــ  ود را هـرکس چهــل روز کارهـاي خــ  «فرمایــد:ـ ـ یمـ ) (مبر اکــرم  

هـاي حکمـت و معرفـت از دل و    صانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه  
»جاري خواهد شد.ش

مرحله به رود، پیش اخالص در فریـبیميانسان دیگـر کـه رسـد

ن
.اي نشده است عدالت اشاره

صحیح است.4گزینه .61
عدالت و برابري سقوط اقوام و ملل پیشین: تالش براي برقراري

للسوزي در هدایکوشی و دل دن کافران در جنگ: سختمثله نکر
هاي ، صفحه6درس  (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.4گزینه .62
االسالم دیناً فلن یق و من یبتغ غیر﴿آل عمران: سورة85آیۀ 

﴾هو فی اآلخرة من الخاسرین
ص، 2درس  ،دین و زندگی یازدهم(

صحیح است.4گزینه .63
هاي درست مبارزهتقیه امام معصوم: انتخاب شیوه

معرفـ«: ) در روز عرفه و در مراسم حج( سخن امام صادق
»به عنوان امام بر حق

03  هاي ، صفحه8درس  (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است.3گزینه.64

خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بـو
هاي قر مانند سورهشک دارند، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره 

ام یقولـون افتـراه قـل فـاتوا بسـورة مث﴿ننهـا داده اسـت:   به آن
گویند: او به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ بگو اگرمی

»یک سوره همانند آن را بیاورید.
 ص،3درس  ،دین و زندگی یازدهم(

صحیح است.3ننهگزین.65
تکبیر مردم: آیه والیت

: حدیث غدیر)( تبریک مردم به حضرت علی
هاي (دین و زندگی یازدهم، درس پنجم،  صفحه

صحیح است.4گزینه.66
يهاي زندگی: رشد اخالقی ها و ناگواري گذشت و مدارا و تحمل سختی

اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد: نیاز جنسی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 پاسخنامۀ ریاضی فیزیک .  12. آزمون  دوازدهم ۀپای            

4

کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی و اللّه کُمبِبحی یونفَاتَّبِع ّونَ اللّهبتُح...﴾ 
از مـن پیـروي کنیـد تـا     (محب خدا بودن)  بگو اگر خدا را دوست دارید

 .و گناهانتان را ببخشد(محبوب خدا شدن)  خدا دوستتان بدارد
 )102صفحۀ  ،9درس  ،دین و زندگی دهم(

 صحیح است. 4  گزینه.71
 تسلیم و بندگی خداوند: عزت نفس

احساس حضور در پیشگاه خدا: عزت نفس و دوري از گنـاه و توجـه بـه    
 خود عالی و نفس لوامه

 عزت نفس: حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم
 )162صفحۀ  ،درس یازدهم ،دین و زندگی یازدهم(

 صحیح است. 4گزینه .72
امی ظلمـاً انّمـا   انّ الّذین یـأکلون امـوال الیتـ   «سوره نساء  10آیۀ شریفۀ 

 »اًیأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیر
 )79صفحۀ  ،7درس  ،دین و زندگی دهم(

 صحیح است. 2گزینه .73
اروپا به یک دین الهی پرست  ور تمدن دوم و معتقد شدن مردم بتبا ظه

اتحـاد و یکپـارچگی در   هـا از بـین رفـت،     هـا و بتخانـه   (مسیحیت)، بـت 
هبی سـاخته شـد،   سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و باشکوه مـذ 

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ نگـارش یافـت و آثـار هنـري        کتاب
بزرگی پدیـد آمـد. تمـدن دوم، در قـرن چهـارم مـیالدي بـا گسـترش         

و اجتمـاعی  مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی 
 هاي پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت. م آغاز شد و تا قرنمرد

 )133صفحۀ  ،10درس  ،دین و زندگی دوازدهم( 
 صحیح است. 3گزینه .74

یسئلونک عن الخمر و المیسـر  ﴿ آیۀ شریفۀکه در » منافع للناس«تعبیر 
ذکر شـده   ﴾فع للنّاس و اثمهما اکبر من نفعهمااقل فیهما اثم کبیر و من

هـایی بـراي مـردم     اسـت و منظـور از منفعـت   » شـراب  قمار و«در مورد 
(منافع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سـود بسـیاري   

 آورند. به دست می
 .هاي معمولی نیز حرام است ها و ورزش بندي، حتی در بازي طور کلی شرط به

 )101صفحۀ  ،8  درس ،دین و زندگی دوازدهم(
 صحیح است. 4  گزینه.75

اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثالً دروغی را به خـدا  
 شود. جمع بر او واجب میکفارة نسبت دهد، 

 )118صفحۀ  ،10  درس ،دهم(دین و زندگی 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 2گزینه .76
کـافی شـواهد و    انـدازة بینی برخی مسائل، زمانی که به  نکته: براي پیش

اســتفاده  to be going toمـدارك دال بــر وقــوع آنهــا وجــود دارد از  
بینی بر اساس نظـرات شـخص    براي پیش willکنیم (در صورتی که  می

 خودمان است نه براساس شواهد و مدارك بیرونی.)
 جمله: هیچ ابري در آسمان نیست. روز دلپذیري خواهد بود. ترجمۀ

 )29 ۀصفح(زبان انگلیسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .77

طور مستمر در گذشـته در حـال انجـام بـوده را بـا       نکته: هر کاري که به
تـر یـا تمـام شـده را بـا زمـان        استمراري و کار کوتاه مدت گذشتۀزمان 
 whenو  asو  whileکنیم و معموالً کلمات ربـط   ساده بیان می گذشتۀ

 شوند. براي پیوند دادن این دو جمله استفاده می
جمله: وقتی امـروز صـبح از خـواب برخاسـتم، خورشـید داشـت        ترجمۀ

 خواندند. درخشید و پرندگان داشتند آواز می می
 )82 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .78
در ایـن جملـه غیـر قابـل      time کلمۀباشد و  نکته: چون مفهوم جمله منفی می

 قبل از آن استفاده کرد. little کلمۀتوان از  باشد؛ بنابراین فقط می شمارش می
جمله: پیتر خیلـی مشـغول کـارش اسـت. وقـت نـاچیزي بـراي         ترجمۀ

 کارهاي دیگر دارد.
 )28 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .79
 کنیم. نکته: با توجه به معنی از صفت مفعولی استفاده می

شـوم، وقتـی نتـوانم خـوب      مـی  غمگینجمله: گاهی اوقات واقعاً  ترجمۀ
 حرفم را به انگلیسی بزنم.

 )98 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .80

چون جمله مجهول است، پس بایـد از فعـل مجهـول اسـتفاده کـرد. زیـرا اگـر        
بپرسید چه چیـزي را و از چـه کسـی درخواسـت کـردن مفعـول را در ابتـداي        

 خواهیم. طرح شده، پس حال ساده میجمله خواهید دید و چون یک قانون م
شـود تـا در هـیچ     کارمندان و پرسنل خواسته مـی  همۀجمله: از  ترجمۀ

 جاي ساختمان سیگار نکشند.
 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .81
کـه بـه احتمـال زیـاد کمبـود       ذهنم خطور کردجمله: دیروز به  ترجمۀ

 سی را براي کمک بفرستم؟پرسنل دارید. آیا الزم است من ک
 ) حمل کردن4 /) حرکت دادن 3/  ) اتفاق افتادن2 /) عبور کردن 1

 cross one's mindبه ذهن کسی خطور کردن: 
 )65 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

صحیح است. 4گزینه .82
هـاي   آینـد، بـه فعالیـت    ها می جمله: مسافرانی که به این دریاچه ترجمۀ
 مند هستند. روي عالقه سواري و پیاده قایق  مانند ماهیگیري، تفریحی

 ) تفریحی4 /) اخیر ـ تازه 3/  ) عادي ـ باقاعده2 /) رابطه 1
 )74 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

صحیح است. 4گزینه .83
کنند، امـا بیشـتر بـاقی     ها شما را بیمار می جمله: بعضی میکروب ترجمۀ

کنند تـا   و حتی کمک می یرگذار هستندتأثها در سالمتی شما  میکروب
 بدن با بیماري مبارزه کند.

 ) نگه داشتن4 /) ترك کردن 3/  ) حمل کردن2 /) پیشنهاد کردن 1
صحیح است. 3گزینه .84

 صـحنۀ بـین بـراي بررسـی دقیـق      جمله: برخی کارآگاهان از ذره ترجمۀ
 جرم استفاده کردند.

 ) توصیفی4/ ) بزرگ کننده 3/  ) گردآوري شده2 /) غیر قابل تغییر 1
صحیح است. 3گزینه .85

جمله: آن دختر جوان آخرین مـورد را در زمـان مناسـبش تمـام      ترجمۀ
 دردناکی به لب داشت. غیر طبیعینکرد، اما لبخند 

 ) کاربردي4 /) غیر طبیعی 3/  ) باارزش2 /) گروهی 1
صحیح است. 2گزینه .86

جملـه: بـا در نظـر گـرفتن مسـائل اقتصـادي جدیـد، متأسـفانه          ترجمۀ
او وجـود دارد و او حتـی ممکـن اسـت      آینـدة زیـادي در مـورد    ابهامات

 کارش در شرکت را از دست بدهد.
 ) نتایج4 /) الهامات 3/  ) ابهامات2 /ها  ) سازمان1

صحیح است. 2گزینه .87
 ایم. رو شده شدیدي روبهدهد که ما با کمبود آب  آب پشت سدها نشان می ذخایر

 ها ) نسل4 /) اهداء ـ تخصیص  3/  ) ذخایر2 /) دماها 1
 

 :cloze test ترجمۀ
حمایت دولـت در بسـیاري کشـورها بـراي      هاي تحت امروزه مهدکودك

هـاي ذهنـی یـا     فقیر هستند یا دچار معلولیت اي خانوادهکودکانی که از 
 برنامـۀ هـا)   باشند، وجود دارند. یک نمونه (از این مهـدکودك  جسمی می

در ایاالت متحده اسـت کـه توسـط دولـت     » هد استارت«دبستانی  پیش
شـامل  شود و حدود پانصد هزار نفر از چنین کودکانی را  فدرال اداره می

جـز در   بسـتانی دولتـی عمـومی، بـه    د پیش آموزشبا این حال،  .شود می
تمـام مـردم قـرار     در دسـترس کشورهاي کمونیستی اروپاي شرقی کـه  

ـا وجـود ایـن   دارند، هنوز نادرند.  ـان بیشـتر و بیشـتري در     ب ، (همـه روزه) کودک
اي هم بـه ایـن دلیـل     روند. این مسئله تا اندازه کشورهاي غربی به مهدکودك می
 لی بیشتري نسبت به قبل وجود دارند.است که (امروزه) مادران شاغلِ خی

صحیح است. 1گزینه .88
 ) آزمایش4 /) تجربه 3/  ) سخنرانی، ارائه2 /) برنامه، طرح 1

صحیح است. 4گزینه .89
 ) کنترل کردن؛ اداره کردن2) طراحی کردن              1
 ) شاملِ ........ بودن، دربر داشتن4) اصرار کردن                3

ح است.صحی 2گزینه .90
 ) آموزش؛ تحصیالت2) مشاهده                     1
 ) اطالعات4) رقابت؛ مسابقه             3

یح
اروپا به یک دین الهی پرست هور تمدن دوم و معتقد شدن مردم بته

اتحـاد و یکپـارچگی در   هـا از بـین رفـت،    هـا و بتخانـه  یحیت)، بـت 
هبی سـاخته شـد،   مین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و باشکوه مـذ 

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ نگـارش یافـت و آثـار هنـري       ب
پدیـد آمـد. تمـدن دوم، در قـرن چهـارم مـیالدي بـا گسـترش          گی

و اجتمـاعی  حیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی 
آغاز شد و تا قرن هاي پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.م

)133صفحۀ  ،10درس  ،دین و زندگی دوازدهم( 
صحیح است.3نه
یسئلونک عن الخمر و المیسـر  ﴿آیۀ شریفۀکه در»منافع للناس«ر

ذکر شـده   ﴾فع للنّاس و اثمهما اکبر من نفعهماننافیهما اثم کبیر و من
هـایی بـراي مـردم    اسـت و منظـور از منفعـت   » شـراب  قمار و«مورد 

فع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سـود بسـیاري   
آورند.ست می

کلی شرط . هاي معمولی نیز حرام استها و ورزش   بندي، حتی در بازي ر
)101صفحۀ  ،8  درس ،دین و زندگی دوازدهم(

صحیح است.4نه
کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثالً دروغی را به خـدا  

ح

شود. جمع بر او واجب میکفارة ت دهد،
)118صفحۀ  ،10  درس ،دهم(دین و زندگی 

سسییسسییسی
صحیح است.2نه

کـافی شـواهد و   انـدازة بینی برخی مسائل، زمانی که به  : براي پیش
اســتفاده to be going toرك دال بــر وقــوع آنهــا وجــود دارد از  

بینی بر اساس نظـرات شـخص   براي پیشwillکنیم (در صورتی که 
مان است نه براساس شواهد و مدارك بیرونی.)

بودمۀ خواهد ي ذی دل وز ت ن ان آس د ي اب چ ه له: ج

ص(زبان انگلیسی دهم،
صحیح است.4گزینه .82

 آینـد، بـه فعا ها می جمله: مسافرانی که به این دریاچهترجمۀ
مند هروي عالقه سواري و پیاده قایق  مانند ماهیگیري، تفریحی

) تفریحی4 /) اخیر ـ تازه 3/ ) عادي ـ باقاعده2 /) رابطه 1
ص(زبان انگلیسی یازدهم،

صحیح است.4گزینه .83
کنند، امـا بیشها شما را بیمار میجمله: بعضی میکروبترجمۀ

و حتی کمک مثث یرگذار هستندتأثها در سالمتی شما  میکروب
بدن با بیماري مبارزه کند.

) نگه4 /) ترك کردن 3/  ) حمل کردن2 /) پیشنهاد کردن 1
است.3گزینه .84 صحیح

بـین بـراي بررسـی دقیـجمله: برخی کارآگاهان از ذرهترجمۀ
جرم استفاده کردند.

)4/) بزرگ کننده 3/  ) گردآوري شده2 /) غیر قابل تغییر 1
صحیح است.3گزینه .85

جمله: آن دختر جوان آخرین مـورد را در زمـان مناسـترجمۀ
دردناکی به لب داشت.غیر طبیعینکرد، اما لبخند 

) کاربردي4 /) غیر طبیعی 3/  ) باارزش2 /) گروهی 1
است.2گزینه .86 صحیح

جملـه: بـا در نظـر گـرفتن مسـائل اقتصـادي جدیـد،ترجمۀ
ح

او وجـود دارد و او حتـی ممک  آینـدة زیـادي در مـورد    ابهامات
کارش در شرکت را از دست بدهد.

) نتایج4 /) الهامات 3/  ) ابهامات2 /ها  ) سازمان1
صحیح است.2گزینه .87

شدیدي روبهدهد که ما با کمبود آب آب پشت سدها نشان میذخایر
ها ) نسل4 /) اهداء ـ تخصیص  3/  ) ذخایر2 /) دماها 1
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حمایت دولـت در بسـیاري کشـ هاي تحت امروزه مهدکودك
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صحیح است. 4گزینه .91
 ) احتمالی، محتمل2) مسئول                      1
 در دسترس  ) موجود،4) معقول، منطقی            3

صحیح است. 1گزینه .92
 ) از وقتی که؛ چون2) ولی، با وجود این          1
 ) درحالی که، با اینکه4) هنگامی که، وقتی         3
 

 :1متن  ترجمۀ
در میان آموزگاران بزرگ آتن باستان شخصی وجود داشـت کـه نـامش    
پروتاقوراس بود (که بیش از بیست و چهار قرن پیش متولد شـد) گفتـه   

 کرد.شده که او اولین آموزگاري بود که براي خدماتش پول قبول 
خواسـت فـوراً بـراي     آموز خاص (به نام) اوالتوس بود کـه نمـی   یک دانش

طور توافـق   هایش پول بپردازد و پس از مقداري بحث، بین آنها این درس
هـاي   اش در دادگـاه  شده که اوالتوس تنها در صورتی که در اولین پرونده

 قانون برنده شد (پول) بپردازد.
آمـوز باهوشـی اسـت. او     کرد که دانـش ها آغاز شد و اوالتوس ثابت  درس

سخت کار کرد و زمانی فرا رسید که او به پایان مطالعاتش رسـیده بـود.   
 سپس او به هر شکل از پرداختن چیزي به پروتاقوراس سر باز زد.

بنابراین پروتاقوراس اوالتوس را به دادگاه برد و به قضات گفت که پولش 
این پرونده را ببرد و چه ببازد، باید خواهد. او توضیح داد که چه او  را می

هـر تصـمیمی کـه    «به او پول پرداخت شود. او به قضات اعالم کرد کـه  
چون اگر به نفع من تصـمیم    (باید) به من پول پرداخت شود،». بگیرید...

برم و بنـابراین بایـد بـه مـن پـول پرداختـه        بگیرید، آن وقت من پرونده را می
اش را  صمیم بگیرید، آن وقت اوالتوس اولین پرونـده شود. اما اگر بر علیه من ت

هـایش پـول    برد. بنابراین، طبق توافق ما، باید بـراي درس  در دادگاه قانون می
 »بدهد. بنابراین، هر اتفاقی که بیفتد من پولم را خواهم گرفت.

صحیح است. 3گزینه .93
 .... .پروتاقوراس و اوالتوس توافق کردند که دومی (یعنی اوالتوس) .....

 ) باید فوراً پول بپردازد1
 ) نباید اصالً پول بپردازد2
 اش موفق بود، باید پول بپردازد ) اگر در اولین پرونده3
 باید پول بپردازد  ) اگر توانست تحصیالتش را تمام کند،4

صحیح است. 2گزینه .94
 چون اوالتوس ......... .  پروتاقوراس، اوالتوس را به دادگاه برد،

 خواست به او (پول) بپردازد. ) نمی2              پرونده را نبرد) 1
 کافی سخت کار نکرد اندازة) به 4          ) هیچ پولی نداشت3

صحیح است. 1گزینه .95
 در پاراگراف دوم به ......... اشاره دارد. them کلمۀ

 ها ) بحث2) پروتاقوراس و اوالتوس       1
 ها ) دادگاه4       ها                   ) درس3

صحیح است. 1گزینه .96
 ه گرفتن این است که کسی .....به معنی نتیج» به نفع کسی تصمیم گرفتن«
 گوید ) اشتباه می2گوید          ) درست می1
 ) نامرتب است4) ترسیده است            3

 :2متن  ترجمۀ
آشیل یکی از سربازان و قهرمانان بزرگی بود که در جنگ تروا، بـا یونـان   

 در مورد آن نوشته است.  » ایلیاد«همراه بود که هومر در (کتاب) 
به مادر او تیتـیس کـه    شود، الهگان سرنوشتقبل از اینکه آشیل متولد 

بینـی را گفتـه بودنـد کـه او در جـوانی       یک پري دریایی بود، این پـیش 
د. بنابراین او (تیتیس) بسیار نگران بود که او را در امان نگه دارد. میر می

استیکس برد و او  رودخانۀوقتی که او یک کودك بود، (مادرش) او را به 
هـا و   هاي جادویی قرار بود در برابـر تمـام زخـم    را در آن شست. این آب

یل ها (از او) حفاظت کنند. اما این آب با یک قسمت از بـدن آشـ   بیماري
 اي که مادرش او را از آن گرفته بود. تماس پیدا نکرد. پاشنه

ترسید کـه او مجبـور    ها بعد، هنگامی که جنگ تروا درگرفت، تیتیس می سال
به جنگ شود و بنابراین به او لباس دخترانـه پوشـاند و او را در دربـار پادشـاه     

ز یونـانی  سایروس در میان زنان مخفی کرد. با وجود این، او توسط یـک سـربا  
 .به نام ادیسه الیسس شناسایی شد و مشتاقانه همراه او به جنگ رفت

تـرین و   عنـوان شـجاع   آشیل پس از مدت کوتاهی در میـان یونانیـان بـه   
دلیرترین آنان معروف شد. سـپس در دهمـین سـال جنـگ، او بـر سـر       

اي به نام بریسس بـا پادشـاه آگـاممنون رهبـر یونـان دعـوا کـرد و         برده
جنگیدن سـر بـاز زد. یونانیـان بـدون او      ادامۀه عصبانی بود از درحالی ک

ها شادمان شدند. در آخر یونانیان آشـیل را متقاعـد    ناتوان بودند. تروایی
اش را به دوستش پتروکلوس قرض دهد، کسی که مـردان   کردند که زره

هـا تصـور کننـد کـه سـرباز       آشیل را به جنگ برد تا باعث شود، تروایـی 

ه است. پتروکلوس توسط هکتور تروایی کشته شد و آشیل بزرگ بازگشت
چنان سرشار از اندوه شد که براي مجازات مرگ او بازگشت تـا بجنگـد.   

 آشیل هکتور را کشت و بدن او را دور دیوارهاي تروي گذاشت.
صحیح است. 4گزینه .97

 ؟نیستکدام گفته در مورد آشیل صحیح 
 رد.می ) گفته شده بود که آشیل در جوانی می1
 بینی مرگ او را به مادرش گفته بودند. ، پیش) الهگان سرنوشت2
 ) آشیل یک سرباز بزرگ است که هومر در ایلیاد در موردش نوشته است.3
 ) آشیل یک قهرمان بزرگ بود که در جنگ تروا، علیه یونان بود.4

صحیح است. 4گزینه .98
 استیکس برده شد تا ......... . خانۀرودطبق متن، آشیل به 

 ) در آن پاك شود2           ) خوشحال شود   1
 ) به او آب جادویی داده شود          3
 هاي محافظت شود ها و بیماري ) از تمام زخم4

صحیح است. 3گزینه .99
 هنگامی که جنگ تروا آغاز شد ......... .

 ) آشیل توسط پادشاه در آنجا شناسایی شد1
 مشتاقانه او را به جنگ فرستاد ) مادرش2
 ترسید که او مجبور به جنگیدن شود ) مادرش می3
 تیتیس آشیل را در دربار پادشاه سایروس در میان مردان مخفی کرد.) 4

صحیح است. 4گزینه .100
 جنگیدن سر باز زد، زیرا ......... . ادامۀآشیل از 

 ) دهمین سال جنگ بود1
 ودند) یونانیان بدون آشیل ناتوان ب2
 ترین آنان معروف بود عنوان شجاع ) او در میان یونانیان به3
 اي به نام بریسس با پادشاه آگاممنون دعوا کرد ) او بر سر برده4
 

 حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .101

 آوریم: دست می را به a2ابتدا 
a a (a ) a a2 23 5 3 5 3 5 6 4  

 کنیم: جایگزین میحال در عبارت خواسته شده 
a a a aa

a a a

24 2 4 6 4 2 42 4 2  

 صحیح است. 4گزینه .102
 هندسی داریم: دنبالۀنکته: در 

n
n

n n
a ( q )

a a q , S
q

1 1
1

1
1  

,هندسی:  دنبالۀ a , a , ... , a ,2 3 73 384  
a q q q7 7

8384 3 128 2  
a ( q ) ( )

S
q

8 8
1

8
1 3 1 2 3 255 7651 1 2  

 صحیح است. 4گزینه .103
x ( x)(x a) x ax a22 2 2 0  

a a a a , ... ,20 8 0 8 0 7 1  
xاگر  a .جواب معادله باشد، نیز قابل قبول نیست 

x ax ax a a a a a2 2 22 0 2 0 0  
 وجود دارد. aمقدار براي  8پس 

 صحیح است. 2گزینه .104
d : A m y (x )

3 3 0 3 30  
y x y x3 3 3 3 3 3 0  

| ax by c | | |

a b
0 0

2 2
4 3 3 3 3 21 3  

 صحیح است. 2گزینه .105
xابتدا فرض کنید  y، پس:           0 f (x) x ax ( a)x1   

ax ( a)y y x
a

1 11  :وارون 1
xحال فرض کنید  y، پس:         0 f (x) x ax (a )x1  

کار کرد و زمانی فرا رسید که او به پایان مطالعاتش رسـیده بـود.    ت
س او به هر شکل از پرداختن چیزي به پروتاقوراس سر باز زد.

این پروتاقوراس اوالتوس را به دادگاه برد و به قضات گفت که پولش 
این پرونده را ببرد و چه ببازد، باید خواهد. او توضیح داد که چه او ی

هـر تصـمیمی کـه    «و پول پرداخت شود. او به قضات اعالم کرد کـه  
چون اگر به نفع من تصـمیم    (باید) به من پول پرداخت شود،».ید...

برم و بنـابراین بایـد بـه مـن پـول پرداختـه       ید، آن وقت من پرونده را می
اما اگر بر علیه من ت اش را  تتصمیم بگیرید، آن وقت اوالتوس اولین پرونـده .

 هـایش پـول    برد. بنابراین، طبق توافق ما، باید بـراي درس ادگاه قانون می
»د. بنابراین، هر اتفاقی که بیفتد من پولم را خواهم گرفت.

صحیح است.3نه
.... .اقوراس و اوالتوس توافق کردند که دومی (یعنی اوالتوس) .....

اید فوراً پول بپردازد
و وس و و س ور

باید اصالً پول بپردازد
ز پر پول پوور

اش موفق بود، باید پول بپردازدگر در اولین پرونده
باید پول بپردازد گر توانست تحصیالتش را تمام کند،

صحیح است.2نه
چون اوالتوس ......... .  اقوراس، اوالتوس را به دادگاه برد،

خواست به او (پول) بپردازد. ) نمی2             رونده را نبرد
کافی سخت کار نکرداندازة) به4          هیچ پولی نداشت

صحیح است.1نه
در پاراگراف دوم به ......... اشاره دارد.themۀ

ها ) بحث2روتاقوراس و اوالتوس       
ها ) دادگاه4       ها                   درس
صحیح است.1نه

ججه گرفتن این است که کسی .....به معنی نتیج»نفع کسی تصمیم گرفتن
گوید ) اشتباه می2گوید          درست می

) نامرتب است4رسیده است            
:2متن  مۀ

ل یکی از سربازان و قهرمانان بزرگی بود که در جنگ تروا، بـا یونـان   
ا اا اا آ

هنگامی که جنگ تروا آغاز شد ......... .
) آشیل توسط پادشاه در آنجا شناسایی شد1
مشتاقانه او را به جنگ فرستاد ) مادرش2
ترسید که او مجبور به جنگیدن شود ) مادرش می3
تیتیس آشیل را در دربار پادشاه سایروس در میان مردان مخفی)4

صحیح است.4گزینه .100
جنگیدن سر باز زد، زیرا ......... .ادامۀآشیل از 

) دهمین سال جنگ بود1
ناتوان ب2 بدون آشیل بودند) یونانیان
ترین آنان معروف بود عنوان شجاع ) او در میان یونانیان به3
اي به نام بریسس با پادشاه آگاممنون دعوا کر ) او بر سر برده4

ححسسححسحساسسااساباببابان
صحیح است.2گزینه .101

آوریم: دست می را به a2ابتدا 
a (a ) a a( )2 2 4( ) aa (a ) a a(a ) aa (a ) a aaaaa aa

کنیم: جایگزین میحال در عبارت خواسته شده 

a a a

24 2 4 6 4 2 4a aa aa a aaaaa2
4 2

صحیح است.4گزینه .102
هندسی داریم: دنبالۀنکته: در 

n
n

n
a ( q )n

Sn

q
S1 1(

1
,هندسی:  دنبالۀ a , a , ... , a ,2 3 7, a , ... , a, a , ... , a3 384

q q q7 73 128 2q q qq qq q qq qq q7 7

q ) ( )
q
q ) ( )8) 83( 3 255 7651 2qq

صحیح است.4گزینه .103
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6

ax (a )y y x
a

1 11  :وارون 1

fبر  fبراي آنکه  aمنطبق باشد، کافی است کـه   1
a
11 باشـد،   1

aو  a1به شرطی که   منفی باشند، پس: 1
a a a

a
211 1 1 21  

 است.صحیح  1گزینه .106
y x x x x2 216 3 2 6 6 8 02  

x b a ( )4 2 2 4 2  
 صحیح است. 4گزینه .107

fاي  تقسیم چندجمله ماندة باقینکته:  (x)  برx a  برابر است باf (a). 
fابتدا دقت کنید که:                         ( ) a a1 1 3 2 2 

fof( ) f( ) a a a 101 0 2 16 24 4 2 0 3  
 صحیح است. 1گزینه .108

, S
5 1 1 5 32 2 4 42 22 

k k3 32 2  
 صحیح است. 3گزینه .109

xf(x) x x x x x x
x

2
1 2

1 6 1 0 65  
 صحیح است. 3گزینه .110

log (x ) log (x )2
2 21 5 2  

x xlog x x x
x x

2 2 2
2

1 12 4 4 21 0 75 5  
log ( x ) log3 34 1 27 3  

 صحیح است. 1گزینه .111
xf(x)ابتدا نمودار تابع  1  کنیم: را رسم می 2

x2

x2

x1 2

 
xپس اگر  f، آنگاه 0 (x) xو اگـر   0 f، آنگـاه  0 (x) اسـت؛   0

xfپس همواره  (x) yاست؛ لذا نمودار تابع  0 xf(x) هاي  از ناحیه
 کند. اول و دوم عبور می

 صحیح است. 2گزینه .112
f دامنـۀ اگر  (x)  بـازة را [ ,a]2    ،دامنـۀ فـرض کنیـد f ( x)2  بـازة 
a[ , ]1 aاست. پس طبق نمـودار،   2 aو  22 تـابع   دامنـۀ اسـت.   4
xf( )3 ] بازة 2 , a]4 ]یعنی  2 , ]4  است. 8

 صحیح است. 1گزینه .113
 کنیم: تقسیم می cosسمت چپ را بر 

tan tan tan( )
tan tan

1 1 1 121 1 2 4 2  
 صحیح است. 4گزینه .114

a  وb عالمت هستند. فرض کنید هر دو مثبت باشند: هم 
T T b

b b
8 4 2 42 33 3

2
  

max y a a ab1 1 2 6  
 صحیح است. 1گزینه .115

xاگر  xباشد، آنگاه  8 3
8 2 

sin(x )sin(x )3 1
8 8 2  

sin .sin( ) sin cos1 2 12 2  

sin k k2 1 2 2 2 4  

x k x k 3
8 4 8  

 صحیح است. 4گزینه .116
 کنیم: روش اول: در مزدوج صورت و مخرج ضرب می

x

( x)( x)( x )
lim

2

6
2 2 2 2 3 4 1

( x )( x )( x)3 4 1 3 4 1 2 2 x

( x)
lim

( x )2
4 2 6

9 4 1 4
4

  

x

( x)
lim

( x)2
12 2 12 3
16 2 16 4  

 روش دوم: هوپیتال

H

x x x

x x xlim lim lim
x x

x
2 2 2

1
2 2 2 4 1 3

2 43 4 1 2
4 1

  

 صحیح است. 3گزینه .117
f(x) [x ] [x ] [x ]1 1 11 2 14 4 4  

x x3 3 7 1 5
2 2 4 4 4  

x , ,1 1 0 14  
 صحیح است. 4گزینه .118

xخط   مجانب قائم است. 1
sin( x) xy y

x(x ) (x )2 2 11 1
يزرا مه

  
x
lim y

1  
 صحیح است. 2گزینه .119

نکته:                                          
h

f (x h) f (x)
lim f (x)

h0
  

x               باال: نکتۀبا توجه به  xf (x) f (x)
x x2 21 1

  

y xf( ) y f ( ) x( )f ( )
x x x x x

1 1 1 1
2  

/x y f( ) f ( )1 22 2 2 2 44 5  
 صحیح است. 2گزینه .120

)Aتقاطع:  نقطۀ , )0 1  
cos x sin x( sin x) sin xy m y ( )

cos x cos x

2

2 2
1 1 0 1  

y (x ) y x1 1 0  خط معادلۀ: 1
y x0 1  

 صحیح است. 1گزینه .121
f (x) x f ( )56 5 102  

f( ) f( a) ( a a )
a a

( a) a

23 3 13 3 13 1310 13 3 13 3  

 صحیح است. 2گزینه .122

3
R

O

x

x

V x R x( x )

( x x )

2 2

3
2 2 9

2 9
V x

x h x

20 9 3 0
3 2 2 3

 
 صحیح است. 2گزینه .123

صحیح است.1نه
, S

5 1 1 52 4 41 5
22

k kk k3 32 2
صحیح است.3نه

xf(x) x x x x x xx
x

x x xx xx 2
1 2

1 6x x xxx x xxx 2x5
صحیح است.3نه

log (x ) log (x )2
2 2(x ) log(x ) lo 2) log (x )) l () log (x )log (x) log (x) log) log

xlog
x

2 2 2
2

1 1xx2
2 4 4 21 0 7x x xxx21xx

5 5xx
log ( x ) log3 3( x ) log 27 3x ) logx )) log)) 3x ) logx )) log)

صحیح است.1نه
xf(x)نمودار تابع  1 کنیم: را رسم می 2

x2

x2
xاگر  f، آنگاه 0 (x) xو اگـر  0 f، آنگـاه  0 (x) اسـت؛  0

xf همواره  (x) yاست؛ لذا نمودار تابع 0 xf(x) هاي  از ناحیه
کند.  و دوم عبور می

صحیح است.2نه
fدامنـۀ  (x)  بـازة را[ ,a]    ،دامنـۀ فـرض کنیـدf ( x)x بـازة

aاست. پس طبق نمـودار،  ] aو 22 تـابع   دامنـۀ اسـت.   4
f(3ة ]ا ][ ا[

4 1x
صحیح است.3گزینه .117

x ] [x ] [x ]x ] [x] [1 1 1] [ ] [] [ ] [] [x[] [ 1] [x ]] [x ][x]] [] [] [x[x] [4 4 4] [ ] [] [ ] [

x3 7 1 5x2 4 4 4
, ,1 0 1, ,,

صحیح است.4گزینه .118
xخط  مجانب قائم است.1

x)
xx ) (x )

xx)
y

) xx
2 2y

( )
y 1) (x )) (x2 (x ))

يزرا مه

صحیح است.2گزینه .119
(hنکته:                                           f (x)

f (x)
h

h)h)
f

x              باال: نکتۀبا توجه به  x
x
xxx f (x)xx

2 2( )f (x)
1 1x2

) y f ( ) x( )f ( )( )) y
x xx xx

f() y f ( )y f ( )f (1 1 1 1x( )f ()f () x( )ff)) 2
/y ( ) ( )y f(y 2f( ) f ( )f( ) ff( ) fy f(f(y 2 2 4/) ( )) f () f ( )( ) f ( 2( )) ff) f ( )( ) f () ff( 5y ( ) ( )

صحیح است.2گزینه .120
)Aتقاطع:  نقطۀ , )( ,(

x sin x( sin x) sin x m y ( )
cos x cos x

sin x(sin x(x sin x( sin x)sin x(sin x( sin xsin x m y (sin x m y2 2
1 1)))

y (x ) y x 1(x ) y x(x ) y x(x ) y(x م: (
1x

است1گزینه121 صحیح
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7

y ax bx a b a b

y ax bx a b
by ax b x
a

3 2

2
4 3 4 1

3 2 3 2 0
6 2 3

  

aاول به جواب  معادلۀاز حل دو  bو  2  رسیم. می 3
b ax m y ( ) b
a

1 1 3 3
3 2 2 4  :عطف 2

 صحیح است. 4گزینه .124
x a2  :مجانب قائم 2

( b)x (b )x bbxy x b
x x

22 2 4 2 992 2 2  
xb b y
x
2 52 0 2 2  

f (x) f ( )
(x )2

1 10 42
  

 هندسه 
 صحیح است. 3گزینه .125

برابـر   ACواحد و سپس ضـلع   2برابر  ahارتفاع  Lابتدا نسبت به خط 
ABنماییم؛ اکنون براي رسم  واحد را اعمال می 5 واحد دو حالـت   3

گیرنـد. از ایـن تحلیـل نتیجـه      قرار مـی  ahآید که در طرفین  پیش می
 داراي دو جواب است. ABCگیریم که مثلث  می

A

B1 B2

2ah3 5

CL H
 

AH : AB C
ABC

AH : AB C

2

1

ثلثم نوریب

ثلثم نورد
ياه باوج

 
 صحیح است. 1گزینه .126

االضـالع اسـت    الف نادرست است و مثال نقض آن مثلث متسـاوي  گزارة
 نیست. 60تر از  کدام از زوایاي آن بزرگ که هیچ
 .25و  24 ،7الزاویه با اضالع  ب درست است؛ مانند مثلث قائم گزارة
 زاویـۀ ، از Aخـارجی   زاویـۀ ج نادرست است؛ مانند مثلث زیر کـه   گزارة

 تر نیست. داخلی آن بزرگ

30

د نادرست است. چهارضلعی زیر، قطرهایش برابر هستند، ولـی نـه    گزارة 3012060
 الساقین. متساوي ذوزنقۀنه   مستطیل است، نه مربع،

ـ نادرست است. محل برخورد نیمسازهاي داخلی   همواره درون مثلث است. گزارة ه
صحیح است. 3گزینه .127

15

A

CHB

( )2

B̂ ( )

Â
in ABC;

B̂

AH BC BC

180 75 90 15
90
15

1 2 4 84

Â
BC

  

S(ABC) AB AC
AB AC

S(ABC) BC AH

1
2 8 2 16
1
2

ABC) 1

ABC)

2
1

  

(AB AC) AB AB.AC AC BC AB.AC2 2 2 22 2  
(AB AC)2 64 32 96

 صحیح است. 4گزینه .128
 رسم شکل به شرح زیر داریم:به روش 

P
P

L

X

A

 
شمار صـفحه   خط بی کنیم، از این نیم رسم می Lرا موازي  AXخط  Aاکنون از 

 کنند. را قطع می Pو  P صفحۀگذرد که دو  می nP، ... و P1 ،P2مانند 
 صحیح است. 3گزینه .129

B̂ AC

Â BC

40 80
46 92

و C B BC C B180 180 92 88
 هریاد مین

   :x اندازة زاویۀاکنون 
x̂ (C B AC) ( ) ( )1 1 188 80 168 842 2 2

 صحیح است. 4گزینه .130
عنوان محور بازتاب در نظر گرفتـه   را به BDکنیم و  وصل می Dبه  Bاز 

ABCنامیم. محیط  می Cرا نسبت به آن  Cو بازتاب  DE   با محـیط
ABCDE  مساحت چهارضلعی یعنـی   اندازةبرابر است و مساحت آن به
BC DC  بیشتر است که دو برابر مساحت مثلثBCD .است 

A

B

D

E

C
4

3 120

C

تحاسم شیازفا نازیم BCDS sin 32 3 4 120 12 6  )53 صفحۀدوازدهم،  هندسۀ( 32
 صحیح ا ست. 1گزینه .131

ـلعی    دهیم و می امتداد می Cخودش تا نقطه اندازةرا به  CM میانۀ دانـیم چهارض
CBC A ــوازي ــالع اســـت. بنـــابراین   متـ BCاالضـ AC ــون 13 . چـ

BC ACAC هاي  است، پس مساحت مثلثABC

ن ر
BC  وBCCCC  برابر است؛ پس

  دست آوریم: هرون به رابطۀرا با استفاده از  CBCکافی است مساحت مثلث 

13
15

7

7 13

B
A

C

C

P

S ( )( )( )

15 13 14 212
21 21 4 21 15 21 13

M

  
 

21 7 6 8 3 7 7 3 2 2 4 7 3 2 2 84  
ABCS 84

( )

صحیح است.3نه
برابـر  ACواحد و سپس ضـلع   2برابر  ahارتفاع L نسبت به خط 
ABنماییم؛ اکنون براي رسم حد را اعمال می واحد دو حالـت  3

می  گیرنـد. از ایـن تحلیـل نتیجـه      قرار مـی  ah آید که در طرفین  ش
ABCگیریم که مثلث 

ی ر
BC.داراي دو جواب است

A

B1 B2

2ah3 5

CL H

AH : AB C
ABC

AH : AB C

2C

1

B C
BCA

B C

ثلثم نوریب2

ثلثم نورد
ياه باوج

صحیح است.1نه
اسـت    الف نادرست است و مثال نقض آن مثلث متسـاوي ة االضـالع

نیست. 60تر از   کدام از زوایاي آن بزرگهیچ
.25و 24 ،7الزاویه با اضالع  ب درست است؛ مانند مثلث قائمة
زاویـۀ ، از Aخـارجی     زاویـۀ ج نادرست است؛ مانند مثلث زیر کـه  ة

تر نیست.لی آن بزرگ

303

3012060
نادرست است. چهارضلعی زیر، قطرهایش برابر هستند، ولـی نـه   ة د

الساقین. متساوي ذوزنقۀنه   طیل است، نه مربع،

A

شخط بیکنیم، از این نیمرسم میLرا موازي AXخطAاکنون از 
را قطع می Pو Pصفحۀگذرد که دو  میnPn، ... و P1 ،P2PPمانند 

صحیح است.3گزینه .129
AC

BC

AC

BC

8AC

92BC
و C BB BC C BBBC C B 18 92 88C BCC BB BCBCBC

هریاد مین هیادن
 :xاندازة زاویۀاکنون 

B AC) ( ) ( )BB AC) ( ) ( )ACB 1 1 84) ( )( ) (( ) ( ))( (2 2

صحیح است.4گزینه .130
عنوان محور بازتاب در نرا بهBDکنیم و وصل میDبه Bاز 

ABCنامیم. محیط  میCرا نسبت به آن Cو بازتاب  DEC DC
ABCDE مساحت چهارضاندازةبرابر است و مساحت آن به
BC DCC بیشتر است که دو برابر مساحت مثلثBCD

چ
CDاست

D

E

C
4

3 120

C

شیازفا نازیم BCDS iS i 33 4 120 12 6 32 BCDS sinBCDS sin 2
صدوازدهم، هندسۀ(
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 )73 صفحۀیازدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .132

گیـریم (بـدیهی اسـت کـه      از طرفین تساوي داده شـده، دترمینـان مـی   
2 مرتبۀاز  Aماتریس   است و داریم:   2

| KA | K | A | , | A | | A |2 2 2  
| A |

| A | | A | | A || A |
| A |

2 2 2
2

2 7 73 9 41 44
  

|فرض کنیم:  A | x:بنابراین . 
x x x x2 3 2 3479 4 36 16 74  

x x ( x )( x x )3 2 216 36 7 0 2 1 8 14 7 0  
7 49 7 8

xیا  8 1
2  

7 115
7یا  8 115

xیا  8 1
2  

|بنابراین حاصل  A |4  برابر است با: 2
| A | 116 2 16 2 8 2 62  

ها نیست. همچنین باید توجه  ، حاصل در گزینهxمقدار دیگر  2(به ازاي 
تـوان از   مـی   ها که حـل معادلـه سـخت اسـت،     گونه تست داشت، در این

بخواهنـد درسـت    4و  3، 2، 1هـاي   ها کمک گرفـت. اگـر گزینـه    گزینه
|ترتیب  باشند، به A 1برابر است بـا   |

2 ،3
8 ،1

1و  4
1کـه فقـط    8

در  2
x معادلۀ x3 216 36 7  کند.) صدق می 0

)31تا  29هاي  دوازدهم، صفحه هندسۀ(
 صحیح است. 4گزینه .133

برابر باشند، خط عمـود منصـف    فاصلۀبه  Bو  Aاي که از  مکان هندسی نقطه
AB  کند. نقطه قطع می 2است که این عمود منصف حداکثر دایره را در 

BA

)رفص(

BA

)کی(

BA

)ود(

 صحیح است. 3گزینه .134
باید وضعیت نسبی دو دایره را مشخص کنیم. به همین علت باید مرکـز  

 دست آوریم: و شعاع هر دو دایره را به
(x ) (y ) O( , ) , r2 21 2 7 1 2 7  

O ( , ) ( , )
x y x y

r

2 2
6 2 3 12 26 2 9 0 36 4 4 9 4 2 12 2 2

  

dبنـــابراین  OO ( ) ( ( ))2 23 1 1 2 ، حـــال بایـــد 13
 مقایسه کنیم: 13ها را با  مجموع شعاع

r r 7 1 13 7 1 2 7 13
م

13 7 1 2 7 13  
2 7 5 28 255 28 25  

rدر نتیجه  r d همچنین بدیهی است که ،(r r ) d  بنـابراین .
| r r | d r r    ؛ یعنــی دو دایــره متقــاطع و داراي دو ممــاس

 مشترك خارجی هستند و مماس مشترك داخلی ندارند.
 )44 صفحۀدوازدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .135
دانیم در بیضی قطرهاي کوچـک و بـزرگ بـر هـم عمـود هسـتند و        می

 عمود است. بنابراین داریم: OBبر  dاس همچنین خط مم

A

B

O

d

F

C

D

30

1 2

12

c

b

 
ˆ ˆB B1 290 30 60 90 60 30  

ˆ ˆC F1 260 30 
ˆ ˆO , B a BF c , b c290 30 2 3  

CDمستطیل است، پس  BCDFچهارضلعی  b:در نتیجه داریم . 
ˆ ˆF , D DF CD b2 30 90 3 3  

b (a c) ( c) ( c c)AD FD AF
AF AF a c c c

3 3 3 2
2  

c c c
c c

3 2 2  
 )57 صفحۀدوازدهم،  هندسۀ(

صحیح است. 2گزینه .136
  کنیم: را پیدا می BCوسط  M نقطۀابتدا مختصات 

M( , , ) ( , , )6 4 8 2 3 7 1 5 52 2 2  
 کنیم: را پیدا می AMخط  پاره اندازةحال 

AM ( ) ( ) ( ( ))2 2 26 1 4 5 2 5 
25 1 49 75 5 3 

 )76 صفحۀدوازدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 4گزینه .137

 به روش رسم شکل به شرح زیر داریم:

A

A

4

5

3 5

4

 
Tif( , , )A A OZ A | AA | ...4 5 3  

| AA | | AA |2 25 16 41 41  
 صحیح است. 3گزینه .138

a.(bباید  c)  باشد. 0

m ( (m )) ( (m ))
2 3 1
1 1 3 0 211 9 3 3 11 3
1 9 11

( ( ))1 9 1 0
( m ) ( m ) ( )211 9 27 3 11 3 9 1 0  
( m) ( m)2 38 9 3 8 10 0  

m m m m76 18 24 3 10 0 90 15 6  
 )84 صفحۀدوازدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .139
a.(b c) b.(c a) c.(a b)a (b c) b (c a) c (a b)c) b (c a) c (ac) b.(c a) c.(a(b c) b (c a) c (a b)c) b (c a) c (ac) b (c a) c (a  
a.(b c) c.(a b) ( , , ).( , , )10 20 30 10 20 30 100 400 900 1400

( )

))

(

a (b c) c (a b) (c) c (a b)c) c.(a b)

) ( )

(b c) c (a b) (c) c (a b)c) c (a 
 ریاضیات گسسته

 صحیح است. 2گزینه .140
p q p qp qp  

(p q)

( p q) q ( p q) q q
(p q)

( p q) q ( p q) q qq) q ( p q))
(p

( p q) q( p q)q)
q) بذج نوناق

 ) 16تا  6هاي  هصفح(آمار و احتمال یازدهم،  
 صحیح است. 3گزینه .141

1157
1157یا  8

xیا  8 1
2

|این حاصل  A | 2A برابر است با: |
| A | 116 2 16 2 8 2 6| A | 1

2
ها نیست. همچنین باید توجه ، حاصل در گزینهxمقدار دیگر  2زاي 

تـوان از  مـی ها که حـل معادلـه سـخت اسـت،    گونه تستت، در این
بخواهنـد درسـت   4و 3، 2، 1هـاي  ها کمک گرفـت. اگـر گزینـه   ه

|ترتیب د، به A 1برابر است بـا   |
2 ،3

8 ،1
1و 4

1کـه فقـط    8
در 2

3لۀ 216 36 7 0x x3 کند.) صدق می 2
)31تا 29هاي  دوازدهم، صفحههندسۀ(

صحیح است.4نه
هندسی نقطه برابر باشند، خط عمـود منصـف   فاصلۀبه Bو Aاي که از  ن

کند.نقطه قطع می2است که این عمود منصف حداکثر دایره را در 

BA

)رفص(

BA

)کی(

A

)ود

صحیح است.3نه
وضعیت نسبی دو دایره را مشخص کنیم. به همین علت باید مرکـز  

دست آوریم: عاع هر دو دایره را به
(x ) (y ) O( , ) , r2 2( )( ) 7) (y ) O( , ) , r) (y ) O( , )) (y ) O( , ) , r(y ) O( ,) (y ) O( , )( )(y )( )(y(y )

O ( , ) ( , )
x y x y

r

( , )
y2 2

6 2 ,2 2,
6 2 9 0yxx yx 36 4 4 9 4 2

2 2 2

صدوازدهم، هندسۀ(
صحیح است.2گزینه .136

کنیم:را پیدا میBCوسط Mنقطۀابتدا مختصات 
, , ) ( , , )) ()8 2 3 7 , ,, ,, ,2 2, ,,

کنیم:را پیدا میAMخط  پاره اندازةحال
( ) ( ) ( ( ))( 2 2( )) ( ) 2) ( ) ( (( ) ( ) ( (( ) ( ) ( ((( () ( )) )) ( )

31 49 75 5
صدوازدهم، هندسۀ(

صحیح است.4گزینه .137
به روش رسم شکل به شرح زیر داریم:

A

A

5

3 5

4

T)A A OZ A | AA | ...T A | AAA | AAA OZ A | AA |A OZ A | AA |TT A | AAA | AA

| AA || AA| AA || AA25 16 41 41
صحیح است.3گزینه .138

a.(bباید  c)c)

ح
a (b c) 0

ح
b c)c) .باشد

m ( (m )) ( (m ))
1

m ( (m )) ( (m )( (m ( (m )) ( (m( (m )) ( (m( (m )) (
11
)) 0))))
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| A B | | A | | A B | | A | | A B|2 2 2 2 2 2 2B | | A | | A B|B | | A || A |2 2B | | A |B 2  
A B { , , } | A B |2 2 2 22 8 6 6 3 27B { ,{ ,{ ,{ ,{ 

 صحیح است. 1گزینه .142
 Pتهی) مجموعۀ(0

x)عضوي)  تک مجموعۀP 
x2 عضوي) 2 مجموعۀ(هرP 
x3 عضوي) 3 مجموعۀ(هرP 
x4 عضوي) 4 مجموعۀ(هرP 

P(S) x x x x
4 4 4 41 2 3 4 11 2 3 4 

x x x x x x 14 12 12 4 1 32 1 32  

x x
4 12 33 12 32  Pعضوي) 3 مجموعۀ(83

 )49 صفحۀ(آمار و احتمال، 
 صحیح است. 4گزینه .143

n 1 32 5 4 6401 
 )120 صفحۀ، 1(ریاضی 

 صحیح است. 3گزینه .144

P(A B)
P(A | B)

P(B)

5
2
9
2 10 5

16 84 5
2 2

9
2

زمرق بیس ود ره

گنرمه

 )55و  54هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه  
 صحیح است. 1گزینه .145

مهـره   B ،6 کیسـۀ کنیم، در  منتقل می B کیسۀمهره به  3بعد از اینکه 
 شود. به آن اضافه می A کیسۀمهره از  3قبل باقی مانده و  کیسۀاز 

a a a
b b b b b b

دیدج    ۀسیک B کیسۀخارج شده از  مهرة B 
Aۀسیک هب قلعتم

B ۀسیک هب قلعتم

3 3
9 5

دشاب دیفس هرهم

6 2
9 6

دشاب دیفس هرهم
 

P( ) 3 3 6 2 19
9 5 9 6 45( ) 3
9

ندوب دیفس
E خارج شده متعلق به  مهرةA :   باشدF 

P(F)
P(F | E) P(E | F)

P(E)

1
3 3 9
19 5 19
45

  

 صحیح است. 2گزینه .146
Q Q

, , , , , , , , ,

Q

1 3

2

14 19
10 11 14 15 16 17 18 19 20 20

16

Q QQ1 3QQ 19
1 11 14 15 16 17 18 19 2 2  

i if x
x

n, , , ,14 15 16 17 18
10

14 19

20  
i(x x )

x ,
n

2
214 15 16 17 18 165  

( ) ( )2 2 2 22 2 1 0 1 2 2 25  
 ) 98تا  93هاي  هصفح(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .147
n(S)

6 203  
}مطلوب  نمونۀ , , }1 2  بار وجود دارد. 6است که  3

n(A)
P(A)

n(S)
6 3
20 10  
 )120تا  118هاي  (آمار و احتمال، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .148
aq a a

a
aq a a

106 10 10 1 11 11
87 7 7 1 8

هدنام یقاب طرش
هدنام یقاب طرش

 
aq              از طرفی: a |

a | ( , )
aq a |

106 10 96 96 80 9687 7 80 80  

1 6 aaممجموع ارقا7 | a1116 16  
  )14 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 2گزینه .149
کافی است از تاریخ پنجم خرداد استفاده کنیم تا روز پـنجم دي مـاه را   

 تعیین کنیم:
7 74 31 3 30 4 3 3 2  دي 5خرداد تا  5تعداد روزهاي الزم از 4
 شنبه است، یعنی شنبه. روز بعد از سه 4پس پنجم دي ماه 

دي ماه روز سـوم بـوده    پنجشنبۀپس پنجم دي ماه شنبه است و اولین 
 روز بعدتر از است، یعنی هفدهم. 14است. سومین پنجشنبه، 

 )24 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 4گزینه .150

x x x x x x
37 37 37 37 37 37 377 3 30 3 10 1 10 36 5 18 55 11

 
x k , x k37 11 99 37 11 99 

maxk x2 37 2 11 85  
8 5   85مجموع ارقام 13

 )25 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 2گزینه .151

ــ  3باید به دو گـراف    ـ منتظم ناهمبند رسم شود،3رأسی  10اگر گراف 
 3هـا امکـان رسـم     رأسی افراز شود؛ در بقیه حالـت  6رأسی و  4منتظم 

منتظم ناهمبند وجود ندارد. حال براي اینکه مطمئن شـویم بـا حـداقل    
منتظم مرتبـه   3 ،گراف 6یال،  6با رسم ابتدا   شود، یال گراف همبند می

کنیم و در نهایت با اضـافه کـردن    تبدیل می 6 مرتبۀبه گراف کامل را  6
را بـه هـم وصـل کـرده و      6 مرتبـۀ و  4 مرتبـۀ یک یال دو گراف کامـل  

شـویم، گـراف همبنـد     یال مطمئن می 7پس با حداقل  شود. همبند می
 است.  

 )42تا  32هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 3گزینه .152

(G) (G)2 9 1 2 6  
P                                           بنابراین: (G) P1   

(G)9 9 67  
2(G)یا  3 3 2  

 زنیم: گرفی مثال می 3و  2براي هرکدام از حاالت 

)49  صفحۀ(آمار و احتمال، 
صحیح است.4نه

n 1 35 4 6401 33

)120  صفحۀ، 1(ریاضی 
صحیح است.3نه

P(A
P(A | B)

P(B)
( 10 5

16 8
B)

B)
)

زمرق بیس ود ره

گنرمه

)55و 54هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
صحیح است.1نه

مهـره  B ،6کیسـۀ کنیم، در منتقل میBکیسۀمهره به  3از اینکه 
مانده و یسۀ شود.به آن اضافه میAکیسۀمهره از 3قبل باقی

a a a
b b b b b b

دیدج    ۀسیک     
Bکیسۀخارج شده از  مهرة

Aۀسیک هب قلعتم

B ۀسیک هب قلعتم

3 3
9 5

دشادفهه

6 2
9 6

دشابدفسههم

P( 3 3 6 2 19( ) فف3

a              از طرفی: |
a | ( , )

a |
6 10 96 96a |

,( , )7 7 80 80a |

1 6 aممجموع ارقا7 aa11 16aa aa

صدوازدهم، گسستۀ(
صحیح است.2گزینه .149

کافی است از تاریخ پنجم خرداد استفاده کنیم تا روز پـنجم
تعیین کنیم:

7 74 31 3 30 4 3 3 2 خر 5تعداد روزهاي الزم از 4
شنبه است، یعنی شنبه.روز بعد از سه 4پس پنجم دي ماه 

دي ماه روز سپنجشنبۀپس پنجم دي ماه شنبه است و اولین 
روز بعدتر از است، یعنی هفدهم.14است. سومین پنجشنبه، 

صدوازدهم، گسستۀ(
صحیح است.4گزینه .150

37 37 37 37 37 3730 3 10 1 10 36 5 18 55 11x x x x xx x x xx x x x

k , x kk k 11 99,k , xk , x kk

max 37 2 11 85maxmaxx

8 5 مجموع13
صدوازدهم، گسستۀ(

صحیح است.2گزینه .151
باید به دو ـ منتظم ناهمبند رسم شود،3رأسی  10اگر گراف 

هـا امکـارأسی افراز شود؛ در بقیه حالـت  6رأسی و  4منتظم 
منتظم ناهمبند وجود ندارد. حال براي اینکه مطمئن شـویم

منت 3 ،گراف 6یال،  6با رسم ابتدا   شود، یال گراف همبند می
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2  )49 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ( 3
 صحیح است. 4گزینه .153

4 4
4 4

4
4 4

4 نیمراهچ يراذگیاج

 
یکسان در مربع دیگـر هسـتند.    خانۀ 3هاشورزده متناظر با  خانۀ 3پس 

هـاي هاشـورزده متفـاوت     ها متعامد هستند، پس اعداد خانـه  چون مربع
انتخـاب   4و  3و  2هستند. بیشترین مجمـوع زمـانی اسـت کـه آنهـا را      

2          کنیم. می 3 4  هاي هاشورزده حداکثر مجموع خانه9
 )65 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 3گزینه .154
 5و نـه بـر    3، نـه بـر   2اول هسـتند کـه نـه بـر      30اعدادي نسبت بـه  

پذیرنـد را محاسـبه    پذیرند. مطابق اصل شمول آنهـایی کـه بخـش    بخش
|  کنیم: کرده و از کل کم می (A B C) | | S | | A B C |  

([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ])180 180 180 180 180 180 180180 482 3 5 6 10 15 30 
 )77تا  74هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ( 

 است.صحیح  2گزینه .155
 کبوتري داریم:   النۀمطابق اصل 

(n ) k1 1 اهرتوبک لک

هنال ره لخاد رتوبک لقادح

  اه هنال
( ) ( )4 1 32 31 1 2976 1 2977

 مود و لوا فرح
 يرارکت ریغ یلیماف

 )84تا  80هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ(   .دنشاب
 فیزیک

 صحیح است. 4گزینه .156
جردم جنسامد يریگ هزادنا ياطخ اب تقد 2

يدنب میسقت ۀنیمک
 

A جردم جنسامد يدنب میسقت ۀنیمک / /| | C2 02 0 4
 

گیـري برابـر دقـت یـا خطـاي       انـدازه  کمینـۀ اما در ابزارهاي دیجیتـال،  
 گیري است یعنی: اندازه

B لاتیجید جنسامد يریگ هزادنا ۀنیمک / /| | C01 01 
/

/

A
B

0 4 401  
 )5 صفحۀ(فیزیک دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .157
m m V V1 2 1 1 2   mمخلوط2

/جرم کل مخلوط  /( ) ( ) g3 5 100 4 5 300 1700 
(V V ) ( ) cm3

1 2
85 85 100 300 340100  Vمخلوط100

m g
V cm3

1700 طولخم5340
طولخم
طولخم

 )8 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .158

 ها در ابعاد نانو با حالت طبیعی متفاوت است. (نادرست) ) ویژگی1
 شود. (نادرست) ) آلومینیم اکسید در ابعاد نانو تبدیل به رسانا می2
برد هستند و بنابراین با گرم کردن جسم،  مولکولی کوتاه نیروهاي بین) 3

 یابد. (نادرست) چسبی کاهش می نیروهاي هم
رود که نیروهـاي دگرچسـبی بـا     مویین باال می لولۀ) مایع تا زمانی در 4

 شود. (درست) نیروي وزن برابر می
 صحیح است. 3گزینه .159

لـه یکسـان اسـت. در ایـن     جا شده در دو طرف مقـام لو  حجم مایع جابه
AA      صورت داریم: h A h A h h cm1 1 2 2 10 202   

متـر   سانتی 30در این صورت اختالف ارتفاع آب در دو طرف لوله برابر با 
 توان نوشت: است. پس می

h

A B
cm30

 
)آب gh)روغنA BP P ( gh)  

/ /h h cm30008 1 30 37 58  

/ / / /
m m V Ah m gr
V

08 125 37 5 37 5 
 صحیح است. 4گزینه .160

 پیوستگی داریم: معادلۀبا توجه به 
A V A V A V d V d V d V2 2 2

1 1 2 2 3 3 16 4 4  
V V V V4 2 2 

 صحیح است. 4گزینه .161
 جرم یخ ذوب شده باشد، داریم: mاگر 

f / /m L mc m m g336 750 4 2 20 187 5 
/ / g37 5 187 5   جرم یخ اولیه225

 )81 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .162

P PK ( )A K ( )A
L L

1 1 2 2
1 2

  

P P( ) ( )3 90 20
1 2  

P P P( )6 90 20 7 6 90 20  
P P C7 560 80  

 )92 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .163

اگر افزایش سطح هر دو دایره با هم برابر باشد، در این صـورت اخـتالف   
 ماند. سطح دو دایره در هر دمایی ثابت باقی می

A A A T A T A A1 2 1 1 2 2 1 1 2 22 2  

/( ) ( )2 2 1
1 2 1 2

2
10 12 100 144 1 44 

 صحیح است. 4گزینه .164
 کنیم: کیلومتر را حساب می 100انرژي الزم براي پیمودن مسافت 

TE J7 78 4 10 32 10  
 کنیم: کیلومتر را حساب می 100زمان الزم براي پیمودن 

dv t h s
t t

100 100 5 5120 3600 3000120 6 6  
 توان نوشت: توان می محاسبۀاکنون براي 

T
T T

E
P P W

t

7 4
3

32 10 32 1033 10
  

یکسان در مربع دیگـر هسـتند.   خانۀ3هاشورزده متناظر با  خانۀ 3
مربع هـاي هاشـورزده متفـاوت    ها متعامد هستند، پس اعداد خانـه  ن

انتخـاب   4و 3و 2تند. بیشترین مجمـوع زمـانی اسـت کـه آنهـا را      
2          کنیم. 3 4 هاي هاشورزده حداکثر مجموع خانه9

)65صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
صحیح است.3نه

 5و نـه بـر    3، نـه بـر   2اول هسـتند کـه نـه بـر     30دي نسبت بـه  
پذیرنـد را محاسـبه   پذیرند. مطابق اصل شمول آنهـایی کـه بخـش   ش

| کنیم: ه و از کل کم می (A
ش ی ه رول ر پ

B C) | | S | | A B C || S || S |

([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ])([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ])[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]18 18 18 18 18 18 18] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [180 2 3 5 6 10 15 30] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

)77تا 74هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ( 
است.صحیح 2نه

اصل  کبوتري داریم:   النۀق

(n ) k 1) k 1) k) k اهرتوبک لک

هنال ره لخاد رتوبک لقادح

اه هنال
( ) ( 2976 1 2977) (( ) () ()) ( ) 1))

 مود و لوا فرح
 يرارکت ریغ یلیماف

.دنشاب
)84تا 80هاي  صفحهدوازدهم،  گسستۀ( 

صحیح است.4نه

A B
cm30

)آب gh)( ggروغن( gh)(

/h cmhh hh 300hhhhhh 37 5//8
/ / / /V Ah gr// / //m V AhV A m8 125 37 5 37 5// / /// m

صحیح است.4گزینه .160
پیوستگی داریم:معادلۀبا توجه به 

A V A V d V d V d Vd VVA V A VA V 2 2 2d V d Vd dV d2 2 3 3A V A VA V A V 16 4 4d V d V dd V d V dddd V d Vd Vd V d VV d VV dd dV dV d Vd V

V V VVV V2 2V VV V VVV VV VVVV V

صحیح است.4گزینه .161
جرم یخ ذوب شده باشد، داریم:mmmاگر 

/ /m g/mc m 336 750 4 2 20 187 5/ m //// mmm

/ / g37 5 187 5 225/ // جر/
ص(فیزیک دهم،

صحیح است.1گزینه .162
P)A K ( )AP

L
)A K ()A K (P P2 2PPP

2L

P P) ( )P P) ((P P
2

P P) 20 7 6 90 20P PP P)

P C8PP
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a
T

P P
R P W KW

P
3

4
30 32 10 32100 32 103

دیفم دیفم دیفم

 
 صحیح است. 2گزینه .165

 فرض کنیم:ترین نقطه  اگر مرجع پتانسیل را پایین
A B f A A B B fE E W U K U K W 

A B f / / fmgh mv W W21 10 04 10 1 04 162 2 
f /W J0 8 

 صحیح است. 4گزینه .166

V

W n T W R u J
u nc T u uR

250 2 6255 5
2

  

 )100 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .167

ABu nR T ( ) J3 3 1 8 600 1200 72002 2  
BCW P V ( ) J5 34 10 2 12 10 4000  

 )110 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .168

  uچرخهW0چرخهQچرخه0
AB BCQ Q CAQ

0
  Wچرخه0

AB CAQ QچرخهW 
AB CAQ QچرخهWW W  

 )110 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .169

/u q V J19 171 6 10 500 8 10  
منفـی دفـع و   صـفحۀ  منفی جدا شـده، توسـط   صفحۀ چون الکترون از 

انـرژي  مثبـت جـذب شـده و انـرژي جنبشـی افـزایش و       صفحۀ توسط 
 یابد. پتانسیل کاهش می

 )30 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .170

VEخازن متصل به مولد 
d

 ماند. ثابت می E ثابت  dو  
 )35 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .171
 کنیم: اول را حساب می کرةابتدا بار 

/ /q ne C13 19
1 10 1 6 10 1 6  

 ها پس از تماس برابر است با: بار کره
/

/
q q

q q C1 2
1 2

1 6 0 0 82 2  
 با استفاده از قانون کولن داریم:

/
q q

F K N
r

2 1291 2
2 4

64 10 109 10 6 4
9 10

  
نیـروي رانشـی بـین آنهـا برابـر        اي فرض شـوند،  صورت ذره ها به اگر کره

/ N6 است. اما چون بارهـاي مثبـت در دورتـرین فاصـله از هـم قـرار        4
/این نیروي رانشی از   گیرند، می N6  کمتر است. 4

 صحیح است. 2گزینه .172
یابـد.   کاهش پیدا کند، مقاومت معادل مدار کـاهش مـی   R2اگر مقدار 

 در این صورت داریم:

eq T T
eq

R R I T
R r2  

T Tv rI V1 
T ,

,
V V V V

V R I I
V , V

1 4 2 3
2 3 3 3 2

1 4
  

 صحیح است. 2گزینه .173
 کنیم: مدار را رسم می شدةابتدا شکل ساده 

6

b

6

212

V
r

12
1

a

 
eq eqR ( ) R

1
12 6 6 62 6 312 6 6 6  

T
eq

I A
R r

12 34  

abV Ir V12 1 3 9  
ab

ab /
V

I A9 1 56 6  

/ / /I A P RI W2
12 12 12

6 1 115 15 005 12 36 12 3 4 
 صحیح است. 3گزینه .174

شود، چون به پیش ولت مخالف وصل شده  جریان از دیود باالیی رد نمی
 شود و خواهیم داشت: رد می 6است و جریان فقط از مقاومت 

I A18 9
15 1 6 11  

 )62 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .175

مقاومــت برحســب مشخصــات  محاســبۀچگــالی و  رابطــۀبــا توجــه بــه 
 : چگالی)dتوان نوشت: ( ساختمانی می

m m m, V AL A A
V AL L L L

2 1
8000 4000  

L LR L A
A A

92 716 1016 10 10
 

L L L m
L

47 21 1010 504000 4 

صحیح است. 2گزینه .176

d

L 
NI NI I

B T (G)
L ND d

7 40 0 0
3

4 10 6 4 10 4
6 10

  
 )90 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .177
 اي است. در یک میدان مغناطیسی، حرکت ذره در مسیر دایره

mv F mv FR K mv F.R
R

K J

2 2 2

17 3 20

1 1
2 2

1 3 10 14 10 21 102

  

 )93 صفحۀ(فیزیک یازدهم،  
 صحیح است. 2گزینه .178

 عامل تغییر شار، تغییر میدان مغناطیسی است.
B T3 1 4  

B| N Acos | | |
T

2 4410 50 10 12  
V210 2 25 10 5  

 )95 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .179

یح
ABu nR T ( ) JABu nR T ( )u nR TAB

3 3R TnR TTnR T ( )( )( )( )(2 2
BCW P V ( )BCB JP VP V 5 3( )( ) 10 4000( )(( )((( )(

)110  صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.1نه

uuuچرخهWچرخهQچرخه0

AB BCQ QAB BQAB CAQCAQ
0

Wچرخه0

AB CAQ QABQABچرخهW

AB CAQ QABQABچرخهWW WW W
)110صفحۀ(فیزیک دهم، 

صحیح است.4نه
/u q V Ju q Vq 19 171 6 10 500 8 10//

منفـی دفـع و       صـفحۀ  منفی جدا شـده، توسـط   صفحۀ ن الکترون از 
انـرژي  مثبـت جـذب شـده و انـرژي جنبشـی افـزایش و       صفحۀ ط

یابد. سیل کاهش می
)30صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

صحیح است.4نه
VEن متصل به مولد 

d
V
d

ماند.ثابت میEثابت dو 
)35صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

صحیح است.3نه
کنیم: اول را حساب میکرةبار 

/ /q C/ /ne 13 19
1 1 1 6 1 1 6/ //

13 19

ها پس از تماس برابر است با:کره
/

/
q

q q C
q

qq /
/

q
q 2qqq

1 2q q
1 6 0// 8/2 2

ستفاده از قانون کولن داریم:

VIr 12 1 3 9
b

/ Abb 9 1 5//6
/ / / A P RI WA P RI 2

12 12P RIP6 1 115 15 005/ / // // / /// / /
1 12 31

12 3/ 4
صحیح است.3گزینه .174

شود، چون به پیش ولت مخالفجریان از دیود باالیی رد نمی
شود و خواهیم داش رد می6است و جریان فقط از مقاومت 

A8 9
6 ص(فیزیک یازدهم،11

صحیح است.2گزینه .175
مقاومــت برحســب ممحاســبۀچگــالی و  رابطــۀبــا توجــه بــه
: چگالی)dتوان نوشت: ( ساختمانی می

m mV AL Am
AL L L
mV AL A Am

AL L
A

LLL
2 1

8000 4000LL

L A
A

L
92 7L LL
916 1016 1 1

L m
L

L LL
L

47 1 10L2LLL0 54000 4L

صحیح است.2گزینه .176

L

I NI I
T (G)

ND d
I NINI

ND d

7 40NNIN
3

4 10 67
4 10 TT4

6 10
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mآموز  چون بیشترین تندي دانش
s

mاست، اول باید بـا شـتاب    6
s22  از

mvحال سکون به سرعت 
s

برسد که زمان و مسافت طی شـده در   6
 آوریم: دست می این حرکت را به

v at v t t s1 0 1 16 2 0 3  
x at v t x m2 2

1 1 0 1
1 1 2 3 0 92 2  

t t s115 15 3 12  
را صـرف   s3وقـت داشـته و    s15بـه راه افتـادن، کـالً     لحظـۀ پس از 

کند و از این پس بایـد بـا ایـن سـرعت بـه       تندي بیشینه می رسیدن به
x     شکل یکنواخت تا درِ اتوبوس بدود. v t m2 2 6 12 72  

آمـوز بایـد    درب اتوبوس تا محل شروع دویدن دانـش  فاصلۀپس حداکثر 
maxxبرابر باشد با:                                 x x m1 2 81   

 )13 صفحۀدوازدهم،  (فیزیک
 صحیح است. 1گزینه .180

mx at v t ( ) v v
s

2 2
0 0 0

1 112 4 3 3 22 2  
mv at v
s2 1 4 1 2 2  

)با توجه به عالمت سرعت نهایی  ، جهـت حرکـت متحـرك در ایـن     (
 ها است.xلحظه در جهت مثبت محور 

 )29 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .181

) 2گیریم و چتربـاز (  ) در نظر می1رها شدن سنگ ( لحظۀمبدأ زمان را 
mدر همین لحظه با تندي حدي 

s
زمـان بـا    (حرکت یکنواخت) و هـم  5

 کند: سقوط آزاد سنگ، سقوط غیر آزاد (یکنواخت) می
y gt t2 2

1 1
1 145 1 102  )1:براي سنگ ( 2

t t s2
1 1

45 9 35 
t t t s2 2 245 5 yحدي9 v ) 2:براي چترباز( 

t t t s2 1 9 3 6 
 )28 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .182
 باشد، داریم: dثانویه  فاصلۀو  d صخرةاولیه از  فاصلۀاگر 

d d v t 300 4 1200  
d d ' m610 1200 590  

d m610 590  جایی اتومبیل  جابه 20
m kmd v t v v
s h

20 4 5 18  
 صحیح است. 4گزینه .183

v v a x ( ) x x m2 2
0

9002 0 900 2 3 1506  
متر بـوده، پـس از زمـان واکـنش راننـده بایـد        210چون فاصله تا مانع 

 ثابت طی شده باشد.متر با سرعت  60مسافت 
v t t s60210 150 60 230  

 صحیح است. 3گزینه .184
/

mv v a y a a
s

2 2 2 2
0 22 0 4 2 5 1 6  

/ /N m(g a) ( ) N N60 10 1 6 60 8 4 504  
 )32 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .185
m
s

25

m
s

15

تبثم تهج

 

/

/

( ( ))mv mvPF N
t t

0 0 3 15 25 400 3  
 )36 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .186
N mg F F100 در حالت اول: 

k ka f F ( F) F0 100  
/ ( F) F F N05 100 100  

kF ( F mg) ma2  :در حالت دوم 2
/

m( ) a a
s2200 05 200 100 10 5  

 صحیح است. 3گزینه .187
 کند یا خیر. کنیم جسم در جهت محور حرکت می ابتدا مشخص می

F 8

mg 20

NF
R

sf

 
s,max s N /f F N05 20 10 

s,maxFکند.  جسم حرکت نمی f  
در این صورت نیروي افقی وارد بر جسم بـا نیـروي اصـطکاك ایسـتایی     

s        توان نوشت: برابر است. پس می NR f i F j i j8 20
ی

R ff iii  
 )38 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .188
دانیم که در مرکز نوسان مکان صفر و سـرعت بیشـینه و در انتهـاي     می

 مسیر مکان بیشینه و سرعت صفر است. پس:

m
mx v v
s

2 1 10 25 5 

v x A A m2 2 1 10 100 10 

m
g

v A
L

1 1 25 10 

/
g

L m
L

21 2 5 
 )55 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 است.صحیح  3گزینه .189
A A cm2 40 20  

/
/

d n A n n n124 12 4 02 150 8  
tT s
n

60 415  

max / / /
cmmv A

T s s
2 602 02 03 304  

 صحیح است. 1گزینه .190
Wدردنـاکی گـوش در شـدت     آسـتانۀ با توجه به اینکـه  

m21   داراي تـراز
db120 :است. پس 

l
I d d

log log( ) log
I d d

d
Log d m mm

d d

22 1 1
1

1 2 2
3 31

2
2 2

10 120 60 10 60 20

203 10 20 10 20
  

 )67 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .191

 کنیم: عمق را حساب می ابتدا تندي انتشار موج در قسمت کم

یحنه
m( ) v
s

x at v tx at2 2( )( )0 0v v1at v t2 tt 12 4 3 3 2( )( ) v v( )( )( 0v vv v2 20
mv at v
s

at vat2 1at vv at vat 4 1 2 2
)جه به عالمت سرعت نهایی  ، جهـت حرکـت متحـرك در ایـن     (

ها است.xه در جهت مثبت محور 
)29صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.3نه
) 2 گیریم و چتربـاز ( ) در نظر می1رها شدن سنگ (لحظۀزمان را 

mهمین لحظه با تندي حدي 
s

زمـان بـا    (حرکت یکنواخت) و هـم 5
آزاد سنگ، سقوط غیر آزاد (یکنواخت) می کند: ط

y g ty gty 2 2t1 1t
1gt 2 102 2g )1:براي سنگ ( 1

t t st 2
1 1

45 9 3tt1t5
t t t s2 2 245 5 9t tt tt2 2tحديy vy ) 2:براي چترباز(

t t t st t tt t2 1tttt 9 3 6
)28صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.2نه
باشد، داریم: dثانویه فاصلۀو dصخرةاولیه از  فاصلۀ

d d v td v td v 300 4 1200
d d ' md610 1200 590d d 'd 'dd d 'dd

d md 61 59 جایی اتومبیل  جابه 2
m kmd
s h
md v t v vd v t 20 4 5 18mv vvv

صحیح است.4نه
v v a x ( ) x x mv ( ) x xx x2 2v v 900(a xa x (aa ( 6

فاصله تا مانع  متر بـوده، پـس از زمـان واکـنش راننـده بایـد       210ن
اشا6ف ش ط ثا

F 8

mg 20
s N /F Ns N /s NFs NNs 05 20 10//

axaxکند.  جسم حرکت نمی
در این صورت نیروي افقی وارد بر جسم بـا نیـروي اصـطکاك

N        توان نوشت: برابر است. پس می j i jNi F jFN i ji

روي ی ب م
F j i jF j iiii Fi Fi F

ص(فیزیک دوازدهم،
صحیح است.4گزینه .188

دانیم که در مرکز نوسان مکان صفر و سـرعت بیشـینه ومی
مسیر مکان بیشینه و سرعت صفر است. پس:

m
m
smv v2 1 1v25 5m

x A A mx A AA A2 2AAA 1 1AA100 10
g
L

1 1 25 10

/L mL 2 5//
ص(فیزیک دوازدهم،

است.صحیح 3گزینه .189
A cm2AAA

/
/

A n nn nn 1212 4 2/A n /A nnn / 150 8/
s60

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 12دوازدهم . آزمون  ۀپای      

13

/

v
v mf v

scm
0 2 420102

  

تندي حرکت مـوج افـزایش     عمق به عمیق، با حرکت امواج از قسمت کم
mv                 یابد. در این صورت داریم: می v v

s
6 10   

 با توجه به ثابت بودن تندي حرکت در این قسمت داریم:

/
xv t s
t t

210 02  
 )63 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه.192
 رسند. ثانیه به هم می 10دو خودرو پس از 

x t s
t t

50050   vنسبی10
مـدت، دو خـودرو در حـال نزدیـک     هایی کمتر دریافتی از ایـن   در زمان

هرتـز بیشـتر اسـت. در     400شدن به هم هسـتند و بسـامد دریافـت از    
هایی بیشـتر از ایـن مـدت، دو خـودرو در حـال دور شـدن از هـم         زمان

 هرتز کمتر است. 400هستند و بسامد دریافتی از 
 )75 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .193

37

r

n1 1
n2

4
3

/a cm2 4d

i

i r

/ r r /

r

n sin n sin

sin sin

sin sin

1 2

2

90 37 53

41 53 3
40 8 0 63

37

r
acos cos
d

37
رواجم علض

 رتو
/

/ d cm
d

2 40 8 3  
 )98 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .194
چون دیاپازون متصل به طناب است، بسامد منبع ثابـت اسـت و در تـار    

L/              داریم که: OMمرتعش  cm m3 60 042  
 است. Mآویزان از وزنۀ دقت کنید که نیروي کشش تار همان وزن 

v m F Fv v
f s 3

2

20 400
45 10
60 10

2 ناوت هب

 
F N mg m kg30 30 3  

  )108 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .195

n / / /
/ / /

n n

E
eVn

E E E

2

1 2

113 6 13 6 13 6 054 3 4 2 8625 4  

مرئـی قـرار دارنـد؛ بنـابراین اگـر       ناحیـۀ بالمر در  رشتۀخط اول  4چون 
سقوط کنـد، فوتـون مرئـی از     2به تراز  6و  5، 4، 3الکترون از ترازهاي 

 کند. خود گسیل می
 )120 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .196
فوتوالکتریک بسامد نور فرودي بایـد از بسـامد آسـتانه     پدیدةالف) براي شروع 

 ثیري در شروع پدیده ندارد. (نادرست)بیشتر باشد و شدت نور تابشی تأ
ها باید بسامد نور فـرودي را   ب) براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون

افزایش داد. (نادرست)
توان یـک الکتـرون از سـطح فلـز جـدا       ج) به ازاي برخورد هر فوتون می

 کرد. (نادرست)
 هـا از سـطح فلـز و    د) تاباندن موج فرابنفش باعث جـدا شـدن الکتـرون   

 شود. ها می افزایش بار مثبت ورقه
 صحیح است. 1گزینه .197

 .طیف اتمی عناصر، گسسته بوده و براي هر عناصر، منحصر به فرد است
 )125 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .198
hcE eV

15 8
7

4 10 3 10 2
6 10

  
ها ثابت مانده و در آب نیز همین مقدار است. با تغییر محیط، انرژي فوتون

 صحیح است. 4گزینه .199
n

n
n800 8004 50 2 16 4502

 روز دوم
عمـر داده   نیمـه عمـر گذشـته اسـت و     نیمه 4روز دوم،  4در نتیجه در 

m     باشد. شده، یک روز می
m g0

04 800  روز اول1280016
 )135 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .200
n p E e1 33 31 0 4

0 23 22 1 22  
 تواند درست باشد. می 2گزینۀ ها فقط  با جایگذاري گزینه

 )135 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
شیمی

 صحیح است. 2گزینه .201
Cu : s / s p / s p d / s2 2 6 2 6 10 1

29 1 2 2 3 3 3 4  
Cu :[ Ar] d / s10 1

29 18 3 4  
 )33و  32هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .202
 مشابهی دارد. اندازةالف) نادرست است؛ یون حاوي تکنسیم با یون یدید، 

مرئـی طیـف نشـري خطـی      ناحیـۀ ها در  خط شمارةب) نادرست است؛ 
 است. 4عنصر هیدروژن، همانند لیتیم، برابر 

 د) صحیح است.                ج) صحیح است.
 )33تا  25و  23، 20، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .203
/ /E mc kg ( ) J2 6 8 2 1114 10 3 10 126 10  

/آب 

/

QQ mc m g
c

11
8126 10 5 104 2 60  

ton
ton

g6
1 500
10

g85آب 10  

 )4 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .204

]صورت  به 4شکل  فشردةآرایش  Ar] d s8 2
18 3  است. 4

 )43 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .205

 ندارد.اي وجود  ، هیچ پیوند دوگانهHCNدر ساختار مولکول 
 صورت زیر است: ها به ساختار لوویس گونه

S

O O

O

S

O O

C

H

H

O S

H H 
 

C OO C SS C NH 

H H

OC

H

H

H

H Si

Br

Br
Br

Br

 

به هم هسـتند و بسـامد دریافـت از     هرتـز بیشـتر اسـت. در    400ن
هایی بیشـتر از ایـن مـدت، دو خـودرو در حـال دور شـدن از هـم         ن

هرتز کمتر است.400تند و بسامد دریافتی از 
)75صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.4نه

37

r

n1 1
n2

4
3

/a cm2 4//d

i

r

/ r

r

n sin n sin

sin

i
n sini

sin

rsin sinr

r

1 2isin ii

2

90 37 53

41 53sin 3
40 8/ 3

37

r
acos
dr cos37

رواجم علض
رتو

/
/ d cm

d
2 4/0 8 3/

// d
d
/ d
d

)98صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.4نه

دیاپازون متصل به طناب است، بسامد منبع ثابـت اسـت و در تـار     ن
L/             داریم که:OMعش cm m3 6 4//cmcm2

است.Mآویزان از وزنۀت کنید که نیروي کشش تار همان وزن 
v m F F
f s
v m Fv vm
f

v 4
45 10
60 10

2ناوت هب

F N mg m kgF N mg mN mg mN mg mmg mN mg
 )108 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

  صف(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.2گزینه .200

p E eE31 0 4EEp E e22 1 2p Ep E eEE
تواند درست باشد.می2گزینۀ ها فقط با جایگذاري گزینه

 صف(فیزیک دوازدهم، 
ششیششیشیمییممیممییممییمممی

صحیح است.2گزینه .201
/ s p / s p d / s2 6 2 6 10 1/ / d // d/ s p / s p d /s p / s p d / s/ / d /p / s p ds p / s p d / s

Ar] d / s10 1/8 d /d //
هاي (شیمی دهم، صفحه

صحیح است.4گزینه .202
مشابهاندازةالف) نادرست است؛ یون حاوي تکنسیم با یون یدید، 

مرئـی طیـف نشـناحیـۀ ها در  خطشمارةب) نادرست است؛ 
است. 4عنصر هیدروژن، همانند لیتیم، برابر 

د) صحیح است.               ج) صحیح است.
و23، 20، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است.1گزینه .203
/ /kg ( ) J/ /

6 8 2 11))kg ( )kg ( )/ /kg ( )kg (kg (/ /))

آب 
/

Q g
c

/Qm
11

8126 10// 5 104 2 60///

ton
ton

g6
1 500
10

آب

(شیمی دهم
صحیح است.3گزینه .204

]صورت    به 4شکل  فشردةآرایش  Ar] d s8 2
18 dd ss .است

www.konkur.in

forum.konkur.in



 پاسخنامۀ ریاضی فیزیک .  12. آزمون  دوازدهم ۀپای            

14

 )65 صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است. 3گزینه .206

و اینکـه   47 صـفحۀ الف) صحیح است؛ با توجه به نمـودار   بررسی موارد:
 یابد. است، دما و فشار مرتباً کاهش می Km11ارتفاع تروپوسفر 

 هاي زیستی وجود دارد. مولکول همۀب) نادرست است؛ اکسیژن در ساختار 
Feد) نادرست است؛ هماتیت            ج) صحیح است. O2 3   
 هـ) صحیح است.

 )63و  60، 53، 52، 47هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .207

) اگر مقدار اکسیژن کافی باشد، سـوختن کامـل   1 ها: بررسی سایر گزینه
است؛ ولی اگـر مقـدار اکسـیژن     CO2افتد و محصول واکنش  اتفاق می

 است. COکم باشد، سوختن ناقص است و محصول واکنش 
 ز سوختن سدیم، زرد است.حاصل ا شعلۀ) رنگ 2
 شود. اثر در جوشکاري استفاده می ) گاز آرگون براي ایجاد محیط بی4

 )56و  55هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه .208

اکسید مولکـولی نـاقطبی اسـت و در     ) کربن دي1 ها: بررسی سایر گزینه
 کند. گیري نمی میدان الکتریکی جهت

ه با حالل باید بیشتر از حالل خـالص و  هاي حل شوند ) میانگین جاذبه2
   خالص باشد. شوندةحل 

 یابد. ) با افزایش جرم مولی، دماي جوش افزایش می4
 )117و  113، 112هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 1گزینه .209
mol

g NaOH mol NaOH
g NaOH
1 550 40 4  

/
mol
L

5
4 2 51
2

 غلظت مولی

molNaOH molOH g
gOH g NaOH

g NaOH molNaOH molOH
1 1 1750 40 1 1  

/ g21 25 
/

/
ppm

g
mL

mL

621 25 10 3540012500 1

  

 )106تا  102هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه .210

رسوب 
S

g
S

30

20

8 30 72 9610 96 88 88 20 72 8810
  

8 100 %896
دصرد

  )110 صفحۀ(شیمی دهم،  
 صحیح است. 1گزینه .211

است که قطبی بـوده و گشـتاور دوقطبـی آن     NF3همان  BD3الف) 
 تر از صفر است. بزرگ
است که ناقطبی بـوده و گشـتاور دوقطبـی آن     CF4همان  AD4ب) 

 قطبی است. NO2صفر است؛ درحالی که 
 کند. بیشترین حجم هواکره را اشغال می O2و  N2ج) 
 است که خطی و ناقطبی است. CO2همان  AC2د) 

 )75تا  73هاي  شیمی دوازدهم، صفحهو  (شیمی دهم، فصل دوم
 صحیح است. 3گزینه .212

هـا، الکتـرون بـه اشـتراك      در واکـنش بـا دیگـر اتـم     C ،Si ،Geعناصر 
 رسانایی الکتریکی دارند. Pbو  C ،Snگذارند و عناصر  می

 )7 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .213

/mLC H OH gC H OH
m C H OH

mLC H OHm C H OH

6
3 2 5 2 5

2 5 3 2 52 5

10 0 8138 11
 

molC H OH molC H O gC H O
gC H OH molC H OH molC H O

2 5 6 12 6 6 12 6
2 5 2 5 6 12 6

1 1 180
46 2 1 
ton C H O ton C H O

ton C H OgC H O
6 12 6 6 12 6

6 6 12 66 12 6

1 100
8010

صلاخ
صلاخ
صلاخان

  
ton C H O6 12 6

100 90030 صلاخان
 )23 صفحۀ(شیمی یازدهم،  

 صحیح است. 3گزینه .214

CHCH3

CH3

CH2 CH2 CH2 C CH2 CH3

CH2

CH3

CH2

CH3 
 باشد. می» متیل اوکتان -2-اتیل دي -6، 6«نام درست ساختار فوق 

 )38 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .215

/
n n

Lmol
gC H L

n g mol2 2
22 419 672

10 14 2 1 1000  
n n n30 14 2 28 14 2 

C H2 6
6 6 1

2 12 24 4  
 )32 فحۀص(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .216
تواننـد   ) دو ظرف بـا انـرژي گرمـایی برابـر، مـی     1 ها: بررسی سایر گزینه

 تعداد مولکول متفاوتی داشته باشند.
 ، انرژي گرمایی بیشتري دارد.B) ظرف 2
 ها داراي تندي متفاوتی هستند. ) مولکول3

 )55 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 است. صحیح 2گزینه .217

SF (g) H O(l) SO (g) HF(g)4 2 22 4  
H H H H kJ1 2 32 2 820  

/ HmolHF kJ molH
gHF

gHF molHF kJ molH

236 02 101 820 210 20 4 410 1  

/ H233 01 10 
 )71 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .218
 کربن با هم ایزومر هستند. هم شدةهاي سیر  ) آلدهیدها و کتون1

 )67 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .219

O F S O S O S F( H ) ( H H H )4   Hواکنش4
O FH ( )1400 4 425 525 4 320  

O F O F /H kJ H kJ4 830 207 5  
 )65 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .220
ـا حالـت    سرعت تولید از ما خواسته شده، بنابراین باید حداقل یکـی از فـراورده   ه

 وجود دارد.» ج«و » ب«شرایط در واکنش گاز یا محلول داشته باشد. این 
 )85و  84هاي  ((شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .221

)56و 55هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است.3نه

دي1 ها: سی سایر گزینه اکسید مولکـولی نـاقطبی اسـت و در    ) کربن
الکتریکی جهت کند. گیري نمی ن

با حالل باید بیشتر از حالل خـالص و  هاي حل شوندمیانگین جاذبه ه
 خالص باشد. شوندة

یابد. ا افزایش جرم مولی، دماي جوش افزایش می
)117و 112،113هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است.1نه
mol

g NaOH mol NaOH
g NaOHN OH
1 550 40 4g NaOH

/
mol
L

5
4 2 5//1
2

غلظت مولی

molNaOH molOH g
gOH g NaOH

g NaOH molNaOH molO
g NaOH

N OH lN OHlN OH
1
40g NaOH molNaOHmolNaOH

/ g21 25/

/

/
ppm

g
mL

mL

621 25/ 10 354006
1 2//500 )106تا 102هاي  (شیمی دهم، صفحه1

صحیح است.3نه

رسوب 
S

g
S

30

20

8 30 72 9610 96 88 88 20 72 8810
8 10096 دصرد%8

CH CH2 CH2 CH2 C CH2 CH3

CH2

CH3

می» متیل اوکتان -2-اتیل دي-6، 6«نام درست ساختار فوق 
 ص(شیمی یازدهم،

صحیح است.2گزینه .215
/ Lmol

L
n g mol

/
l2 2nn

22 4//1 672
14 2 1 1000n g molg2 2nn

2 28 14 2n nnn
6 6 1

2 12 24 ص(شیمی یازدهم،4
صحیح است.4گزینه .216

) دو ظرف بـا انـرژي گرمـایی برابـر،1 ها: بررسی سایر گزینه
تعداد مولکول متفاوتی داشته باشند.

، انرژي گرمایی بیشتري دارد.B) ظرف 2
ها داراي تندي متفاوتی هستند. ) مولکول3

ص(شیمی یازدهم،
است.صحیح2گزینه .217

H O(l) SO (g) HF(g)2 2H O(l) SO (g)H O(l) SO (g) HH O(l) SO (g)SO (g)H OH
H H H kJH H HH1 2 3HHHH 82HH3HH

/ HmolHF kJ molH
gHF molHF kJ molHHF lHF kJlHF kJ

236 02 10/1 820 2molHF kJkJ
20gHF molHF kJmolHF kJ

H230
ص(شیمی یازدهم،

صحیح است.1گزینه .218
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 12دوازدهم . آزمون  ۀپای      

15

C C

H

CH3 n
CH3

CH3

C C

H

CH3 CH3

CH3

n

 )103 صفحۀ(شیمی یازدهم،  
صحیح است. 1گزینه .222

Cفرمول مولکولی آن  H O20    باشد. می 30
صحیح است. 4گزینه .223

 تر است. برابر مقاوم پنج جرم خود، کوالر از فوالد هم
 )118و  116، 115هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .224
 اي از یک کلویید است. ) رنگ پوششی، نمونه1  ها: بررسی سایر گزینه

هاي غیر صابونی را از بنزن (و نه از بنـزین) و دیگـر مـواد     کننده ) پاك2
 کنند. پتروشیمی تولید می اولیۀ

 مــادةکننــدگی بــه صــابون  ) بــه منظــور افــزایش خاصــیت ضــدعفونی4
 شود. شیمیایی کلردار اضافه می

 )12تا  10، 7هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .225

HA H A

x x x
x x x

1 0 0

1

  

/برابر  HClها در  غلظت یونمجموع الف)  M0002 شود. درحالی که غلظت  می
/برابر  HAها در  یون M002 .است 

 a
xK x x

2 4 2 210 101 
 رساناتر است. HAدر نتیجه 

CO(NHب) درصد جرمی کربن:   )2 2
12 100 %2012 16 32   

NaHCOج)  HCl NaCl H O CO3 2 2  
 )32و  18، 4هاي  هصفح(شیمی دوازدهم، 

 است.صحیح  3گزینه .226
pH pOH molpOH [OH ]

LpH
114 1 1013  

mol
g KOH

g
[OH ] 1

1
56 10500

لوم
 مجح

x g KOH2800  
صولخ دصرد100 صلاخ ةدام

 صلاخان ةدام
280080 صلاخان ةدام100 صلاخان ةدام g3500

 )35 صفحۀ(شیمی دوازدهم،    
 صحیح است. 2گزینه .227

ــورد ــه     مـ ــدي آن بـ ــنش آنـ ــت؛ واکـ ــت اسـ ــف نادرسـ ــورت  الـ صـ
Zn Zn e2  است. 2

 شود. ب نادرست است؛ در فرایند هال، آلومینیم مذاب از ته ظرف خارج می مورد
 مورد ج درست است.

C

O

H

1

C

O

H

3

O

 کند. مورد د نادرست است؛ الکترون از درون محلول حرکت نمی .تسا هتفای شیازفا دحاو 2

 صحیح است. 4گزینه .228
Fe Fe e

O H O e OH

2

2 2

2
2 4 4

 هاي انجام شده واکنش نیم 

لاس

/

Fe (aq) Fe (aq) e

: Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)
molOmolFe

gFe
gFe molFe molO

2 3

2 2 3
3 2

2

4 6 3 4
31 128 10 56 4 2

187 5 لاس

ییاهن شنکاو

  )57 صفحۀ(شیمی دوازدهم،   
 صحیح است. 4گزینه .229

این واکنش گرماگیر است و سطح انرژي محصوالت از مواد اولیه باالتر و 
 بنابراین ناپایدارتر است.

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .230

C)محلــول اتــانول  H OH)2 در آب غیــر الکترولیــت اســت، بنــابراین  5
 دارد. HFنارسانا است و رسانایی کمتري از محلول الکترولیت ضعیف 
 )80تا  78هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .231
  بررسی سایر موارد:          فقط مورد د صحیح است.

جامـدهاي کوواالنسـی در    سـازندة الف) کربن و سیلیسیم عناصر اصـلی  
 طبیعت هستند.

 بعدي دارند، ولی گرافن دوبعدي است. ب) سیلیس و یخ ساختاري سه
 شود. گیري می ج) آنتالپی فروپاشی، در فشار ثابت اندازه

 )85و   80، 72، 70، 69هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .232

 ها: بررسی گزینه
 بیند. هاي عبوري یا بازتاب شده از آنها می موج ) چشم ما مواد رنگی را با طول1
 کند. اکسید رنگ قرمز ایجاد می (III)) آهن 2
3 (TiO2 هـاي مرئـی    طول موج همۀسفید است و رنگ سفید  رنگدانۀ

 کند. را بازتاب می
آن را عبـور   مانـدة  بـاقی ) مواد رنگی بخشی از نـور سـفید را جـذب و    4

 کند. دهد یا بازتاب می می
 )83 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .233
 کند. ثابت است و تغییر نمی BaCO3الف) نادرست است؛ غلظت 

 د) درست است.                        ب) درست است.
 دهد. افزایش میها را  ج) نادرست است؛ افزایش فشار غلظت تمام گونه

 )104تا  101هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه 
صحیح است. 3گزینه .234

 چون مول گازي در طرفین برابر است، حجم مهم نیست.
A B AB
a a a
a a a
x x x

a x a x a x

2 2 2
2

2
2

AB2

 هم خوردن تعادل به لحظۀ 

aK
a

2
2

4 4  

(a x) a xK
a x(a x)

2

2
2 24 4 2  

[A ] a x
[AB] a x

2 1
2 2 

صحیح است. 2گزینه .235
 شود. استر حاصل می از واکنش ذکرشده در صورت سؤال، یک دي

 )121و  112، 106هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

هاي غیر صابونی را از بنزن (و نه از بنـزین) و دیگـر مـواد     کننده اك
کنند. پتروشیمی تولید می

مــادةکننــدگی بــه صــابون ــه منظــور افــزایش خاصــیت ضــدعفونی
شود. میایی کلردار اضافه می

)12تا 10، 7هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.4نه

HA H A

x
x x x

A

x xx x
1 0 0

1

H AA

/برابر HClها در غلظت یونمجموع M0002/شود. درحالی که غلظت می
/برابر HAها در  M002/ .است

a
xK x x

2 4 2 210 10x4 2
1

رساناتر است.HAتیجه 
CO(NHدرصد جرمی کربن:   )2 2)H 12 100 %2012 16 32 

NaHCO HCl NaCl H O COHCl NaCl H OHCl NaCl H O3 2 2O COO
)32و 18، 4هاي  هصفح(شیمی دوازدهم، 

است.صحیح 3نه
pH pOH molpOH [OH ]

LpH
pOH

pOH 114 10[OH ][OH ]13
mol

g KOH
g

[OH ]
g

g KOH
1

1
56 10500

لوم
مجح

x g KOHx

صولخ دصرد100 صلاخ ةدام  
صلاخان ةدام

28

صحیح است.4گزینه .230
C)محلــول اتــانول  H OH)2 5HHدر آب غیــر الکترولیــت اســت

Fنارسانا است و رسانایی کمتري از محلول الکترولیت ضعیف
هاي (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه .231
  بررسی سایر موارد:         فقط مورد د صحیح است.

جامـدهاي کوو  سـازندة الف) کربن و سیلیسیم عناصر اصـلی  
طبیعت هستند.

بعدي دارند، ولی گرافن دوبعدب) سیلیس و یخ ساختاري سه
شود. گیري می ج) آنتالپی فروپاشی، در فشار ثابت اندازه

،72، 70، 69هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.3گزینه .232

ها: بررسی گزینه
 هاي عبوري یا بازتاب شده از آنه موج ) چشم ما مواد رنگی را با طول1
کند. اکسید رنگ قرمز ایجاد می(III)) آهن 2
3 (TiO2ه طول موج همۀسفید است و رنگ سفید رنگدانۀ

کند. را بازتاب می
مانـدة  بـاقی ) مواد رنگی بخشی از نـور سـفید را جـذب و    4 آ         

کند. دهد یا بازتاب میمی
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است.3گزینه .233
ثابت است و تغییر نمیBaCO3الف) نادرست است؛ غلظت 

د) درست است.                        ب) درست است.
افزایشها را  ج) نادرست است؛ افزایش فشار غلظت تمام گونه

01هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.3گزینه .234

ت ن ه حج ت ا ا ن ف ط د گازي ل ن چ
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 18 25 1 25 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 20 50 26 25 زبان عربی 2
 دقیقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 20 100 76 25 زبان انگلیسی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی
 مطابق کنکور سراسري زبان و ادبیات فارسی

 کنکور سراسريمطابق  یزبان عرب

 مطابق کنکور سراسري یفرهنگ و معارف اسالم

 مطابق کنکور سراسري زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 در کدام گزینه معنی تمام واژگان درست نوشته شده است؟

 (فضل: نیکویی) (تعلّل: بهانه آوردن) (اَوان: هنگام) (تکیده: لجوج)) 1
   (مسلخ: رختکن حمام) (وقب: میان دو کتف) اصل) (کمیت: اسب سرخ مایل به سیاه) (محال: بی) 2
 مریخ)سیارة (کاید: حیله و مکر) (وصلت: پیوستگی) (تقریظ: ستودن) (بهرام: ) 3
 (سپردن: طی کردن) (سخا: کَرَم) (نثار: افشاندن) (درع: زره)) 4

-2 اند؟ آمدهترتیب در کدام گزینه به درستی  به» سرسام، یغور، عیار، مواالت، اهتزاز«معنی واژگان 
 هذیان، ستبر، خالص، دوستی، برافروخته) 1
 غش، یاري کردن، به حرکت درآمدن پرچم سرگیجه، قد دراز، بی) 2
 پریشانی، آسمان جل، پاك، پیروي کردن، جنبیدن) 3
 ورم مغز، درشت و بدشکل، سنجه، یاري نمودن، افراشته) 4

-3 است؟ نادرستمعنی چند واژه مقابل آن 
یم: خوشبو) (سلسله جنبان: محرّك) (شرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرنـاك) (چریـغ آفتـاب: شـفق)     س(تقصیر: کوتاهی) (قمکان) ا(روي: 

 کننده) (روایی: ارزش) پی: نیکی هاي زراعتی) (نیک اع: محصول زمین) (طفیلی: وابسته) (حمایل: محافظ) (ارتفدستار(طیلسان: نوعی 
 ) سه4 ) شش3 ) چهار2 ) پنج1

-4 شود؟ تن زیر چند غلط امالیی دیده میدر م
در مقطعی از زمان راجع به مسائل مزبور سخن گفت و ترجیه داد که نفرت و انزجار خود را مخفی سـازد و بـه توجیـه زادبـوم خـود      «

تن ندهـد و   هاي پیرامون حضر کند و به ضاللت و گمراهی اول به هرس کردن عقاید دیگران مشغول شود و از رذالتوهلۀ نپردازد و در 
 »تاقِ بناي خویش را محکم سازد.

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-5 شود؟ دیده می نادرست اي با امالي در کدام بیت واژه

ــویی ) 1 ــه بـ ــه بـ ــذر کـ ــده بگـ  زاهـــد ز در میکـ
 حق دین ضایع کنـی هـر روز بهـر حـظ نفـس     ) 2
ــارکن  )3 ــین خـ ــن چنـ ــرود ایـ ــحرا سـ ــه صـ بـ
ــت نیــک   ) 4 ــق ســفر بخ ــت بــس  دال رفی  خواه

 

 از دســــت دهــــی نخــــوت دســــتار و عبــــا را
  آه از آن روزي کــه گویــد حــق مــن بگــزار دیــن 

ــت    ــوار نیسـ ــس خـ ــار، کـ ــدن خـ ــه از کنـ  کـ
ــیم  ــیراز پیــــک راهــــت بــــس روزة نســ   شــ

 

-6 هاي کدام گزینه همگی درست آمده است؟ امالي ترکیب
 مند به فراغت، سنجش و غیاث، دعاي فرج و توصل  موحش، عالقهپهنۀ ) 1
   مند وظ و بهرهظمحچوپان گرگ تبع، طهارت از گناه و زلَّت، هزاهز و غریو، ) 2
 ناوردهاي هولعرصۀ فروگذاري کردن از کمک، سري سقطی، معونت و مظاهرت، ) 3
 مغان، چقندر شیرین، خضر و پیر آزرم و حیا، زلّه و کالفه شدن) 4

-7 آمده است؟ نادرستروي آن  چند اثر در کمانک روبهنویسندة نام 
خورشید: محمـد بهمـن بیگـی)    خانۀ هاي دوشنبه: آلفونس دوده) (ارمیا: رضا امیرخانی) (منطق الطّیر: خیام نیشابوري) (دري به  (قصه

 شیرینِ فرهاد: نظامی گنجوي)قصۀ همدانی) ((مثل درخت در شب باران: محمد ابراهیم باستانی پاریزي) (تمهیدات: عین القضات 
 ) یک4 ) دو3 ) سه2 ) چهار1

-8 شود؟ دیده می» تلمیح، تشخیص، تشبیه، جناس«هاي  در کدام بیت تمام آرایه
ــت ) 1 ــن اس ــان م ــه در ج ــش ک ــن آت ــا رب ای ی
ــحراگیر ) 2 ــگ آر و راه ص ــه چن ــاده ب ــز ب ــو نی ت
ــن  )3 ــته مک ــار بس ــکایت ز ک ــه ش ــو غنچ دال چ
 صبا بـه خـوش خبـري هدهـد سـلیمان اسـت      ) 4

 

 ســان کــه کــردي بــر خلیــل      ســرد کــن زان 
  ســـرا ســاز خــوش نـــوا آورد   کــه مــرغ نغمــه   

 گشــــا آورد کــــه بــــاد صــــبح نســــیم گــــره
ــه  ــژدة کــ ــبا آورد مــ ــن ســ ــرب از گلشــ   طــ

 

ن بل ژ و چ ی رم
سسیم: خوشبو) (سلسله جنبان: محرّك) (شرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرنـاك) (چریـغ آفتـاب:ققس(تقصیر: کوتاهی) (قمکان)اروي: 

کننده) (روایی: ارزش)پی: نیکیهاي زراعتی) (نیکففاع: محصول زمین) (طفیلی: وابسته) (حمایل: محافظ) (ارتفدستارطیلسان: نوعی
 ) سه4 ) شش3 ) چهار2 ) پنج1

 شود؟ ممتن زیر چند غلط امالیی دیده میدر م
در مقطعی از زمان راجع به مسائل مزبور سخن گفت و ترجیه داد که نفرت و انزجار خود را مخفی سـازد و بـه توجیـه زادبـوم«

تن ند هاي پیرامون حضر کند و به ضاللت و گمراهیاول به هرس کردن عقاید دیگران مشغول شود و از رذالتوهلۀ پردازد و در 
 »تاقِ بناي خویش را محکم سازد.

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
 شود؟ دیده می نادرست اي با امالي در کدام بیت واژه

ــویی ) 1 ــه بـ ــه بـ ــذر کـ ــده بگـ زاهـــد ز در میکـ
حق دین ضایع کنـی هـر روز بهـر حـظ نفـس     ) 2
ــارکن )3 ــین خـ ــن چنـ ــرود ایـ ــحرا سـ ــه صـ بـ
ــت نیــک   ) 4 ــق ســفر بخ ــت بــس دال رفی خواه

از دســــت دهــــی نخــــوت دســــتار و عبــــا را
  آه از آن روزي کــه گویــد حــق مــن بگــزار دیــن 

ــت    ــوار نیسـ ــس خـ ــار، کـ ــدن خـ ــه از کنـ کـ
ــیم  ــیراز پیــــک راهــــت بــــس روزة نســ  شــ

هاي کدام گزینه همگی درست آمده است؟ مالي ترکیب
مند به فراغت، سنجش و غیاث، دعاي فرج و توصل  موحش، عالقهپهنۀ ) 1
مند وظ و بهرهظمحچوپان گرگ تبع، طهارت از گناه و زلَّت، هزاهز و غریو، ) 2  حح
 ناوردهاي هولعرصۀفروگذاري کردن از کمک، سري سقطی، معونت و مظاهرت، ) 3
مغان، چقندر شیرین، خضر و پیر آزرم و حیا، زلّه و کالفه شدن)4
ندةا ی بهن انک ک د اث آنچند تي ت؟ناد ا ده آ
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 شود؟ در کدام گزینه دیده می» آمیزي، تشخیص، جناس، ایهام حسمجاز، «هاي  ترتیب توالی آرایه

الف) ز اهـل بـاده حرفـی یـاد دارم جـان مـن بشـنو  
ب) بـــــاز از میخانـــــه دل بـــــویی شـــــنید  
ج) نه رنگی داشت گویایی، نه بویایی داشت خاموشـی  

ــد)  ــ ق ــو مرکــب ج ــار عشــق ت  کشــد  ان نمــیوت ب
چراغــی بــه کــف آر   دوســتهـــ) اي دل از مهــر رخ 

 

 زانـو و مـی را یـار جـانی کـن      نشین بـا دوسـت هـم    
گوشــــش از مســــتان هیــــاهویی شــــنید  

 بســتم گفتــار مــیگلدســتۀ در آن گلشــن کــه مــن 
ــی     ــان نم ــر دو جه ــو ه ــال ت ــنی جم ــد روش  کش

ــت   ــاري هس ــب ت ــو ش ــه راه ت ــف ب ــم زل ــز خ ک
 

 ) هـ، ب، الف، د، ج4 ) هـ، ب، الف، ج، د3 ) الف، ب، ج، هـ، د2 ) الف، ج، ب، د، هـ1
-10 است؟ نادرستهاي مقابل گزینه  در کدام گزینه یکی از آرایه

ــد    1 ــویر را مان ــل تص ــفیر بلب ــن ص ــروش م  ) خ
ــدة ) از 2 ــی وعــ ــم از دل نمــ ــال، غــ  رود وصــ
ــت    3 ــرار نیس ــارم ق ــیچ دی ــهر و ه ــیچ ش  ) در ه
ــرود 4 ــدة ) ن ــار   دی ــواب به ــکر خ ــه ش ــبنم ب  ش

 

 ـ تشـبیه)   پرداز خاموشی است فریادي کـه مـن دارم (تنـاقض   وان
 حسـن تعلیـل)   ـ  نتوان به بوي باده، عالج خمار کرد (اسـلوب معادلـه  

 صبح وطن چـو شـام غریبـان بـه مـا نسـاخت (تضـاد ـ کنایـه)         
 آمیـزي)  عبث افسانه طراز دل بیـدار شـدیم (تشـخیص ـ حـس     

 

 
-11 ؟شود نمیاسلوب معادله دیده آرایۀ در کدام بیت 

دل گمان دارد کـه پوشـیده اسـت راز عشـق را ) 1
ــۀ ) 2 ــی حلقـ ــد بـ ــه باشـ ــر  در، از درون خانـ خبـ
ــینه )3 ــی دل درون س ــن  ام م رقصــد از حــرف وط
ــه چــاکري ) 4 ــو باشــد ب ــه پــیش خــال ت  هنــدو ب

 

 شــمع را فــانوس پنــدارد کــه پنهــان کــرده اســت
ــرد  ــت کـ ــر نتوانسـ ــان تقریـ   مطلـــب دل را، زبـ

 هیچ سـازي ماهیـان را چـون صـداي آب نیسـت     
ــتري  ــره مشـ ــه و زهـ ــو راســـت مـ ــر رخ تـ   مهـ

 

-12 در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
گشت. همه چیزش را از دست داده بود؛ فقط یـک دلخوشـی    تر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان گیر می پیر و زمین خورد. پدرم غصه می«

 »خواند. وقفه درس می برایش مانده بود؛ پسرش با تالش و کوشش بی
 ) پنج ـ سه4 ) چهار ـ دو  3 ) پنج ـ دو2 ) چهار ـ سه1

-13 ؟کار رفته است وابسته بهوابستۀ در عبارات زیر چند 
نویسندة آهنگر و بر جلد دوم تصویر ضحاك سفّاك نقش بسته بود. کاوة دو جلد کتاب نفیس داستان خریدم؛ بر جلد اول، تصویري از «

 »اي تیره برگزیده بود. دانم هدفش چه بود که رنگ آنها را قهوه ها، براي من ناشناس بود؛ نمی آن داستان
 ) شش4 ) پنج  3 ) چهار2 ) سه1

-14 روي آن کامالً درست آمده است؟ دستوري واژگان کدام گزینه به ترتیب در کمانک روبهنقش 

-15 شود؟ یافت می» ـ مرکّب وندي«و » مرکّب«، »وندي«واژة در عبارات زیر به ترتیب چند 
شتابان علفزار کشید و حیوان را تا ساقِ پا به علف نشاند. معلّم که از مخمصه رسته بود به خونسردي گفت: در علف است؛ حیوان باید «

درمانـدگی بـه روش معلّـم خـود     چارة ماند،  بچرد. معلّم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت هر جا به کار صورتگري درمی
 »کند. می
 ) شش، دو، یک4 ) پنج، دو، دو3 ) شش، یک، یک2 یک، دو) پنج، 1

-16 ؟نیستکدام جمله از نظر اجزاي دستوري با دیگر جمالت یکسان 
 .) رخ شاه کاووس پر شرم دید2  .) او را مطوقه خواندند1
 .) او را براي مشورت خواندند4 . اش را زرد کرد ) نقاش، چهره3

ــیچ کــــوي 1 ــه محرومــــی از هــ  ) نــــرفتم بــ
ــو  2 ــو ت ــود) چ ــویش را    خ ــر خ ــی اخت ــدکن  ب
ــین   3 ــده وز جب ــه داده ب ــا ب ــره) رض ــاي گ  بگش
 ش در حـدیث آیـد  زبان) چو بلبل روي گل بیند، 4

 

ــرا از در  ــقچــ ــوم  حــ ــاد  زرد رويشــ ــ(نهــ ــند) ـــ  مســ
ــند)       ــدل ـ مسـ ــري را (بـ ــک اختـ ــم نیـ ــک چشـ ــدار از فلـ  مـ

 ـ صـفت)    نگشـاده اسـت (مفعـول    اختیـار   که بـر مـن و تـو درِ   
 را در رویت از حیرت، فرو بسته است گویایی (نهاد ـ مفعـول)  مـ

 

ر ر رم چ و هر چ ر
ــرود 4 ــدة ) ن ــار   دی ــواب به ــکر خ ــه ش ــبنم ب ش

ن ر م و چ ن و ح
آمعبث افسانه طراز دل بیـدار شـدیم (تشـخیص ـ حـس

 ؟شودنمیاسلوب معادله دیده آرایۀ در کدام بیت 
دل گمان دارد کـه پوشـیده اسـت راز عشـق را ) 1
ــۀ ) 2 ــی حلقـ ــد بـ ــه باشـ ــر در، از درون خانـ خبـ
ــینه)3 ــیدل درون س ــن ام م رقصــد از حــرف وط
ــه چــاکري ) 4 ــو باشــد ب ــه پــیش خــال ت هنــدو ب

شــمع را فــانوس پنــدارد کــه پنهــان کــرده اســت
ــرد  ــت کـ ــر نتوانسـ ــان تقریـ   مطلـــب دل را، زبـ

هیچ سـازي ماهیـان را چـون صـداي آب نیسـت     
ــتري  ــره مشـ ــه و زهـ ــو راســـت مـ ــر رخ تـ  مهـ

در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
 گشت. همه چیزش را از دست داده بود؛ فقط یـک دلختر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان گیر می پیر و زمین خورد. پدرم غصه می«

 »خواند. وقفه درس میرایش مانده بود؛ پسرش با تالش و کوشش بی
 ) پنج ـ سه4) چهار ـ دو  3 ) پنج ـ دو2 ) چهار ـ سه1

 ؟کار رفته است وابسته بهوابستۀ در عبارات زیر چند 
نوآهنگر و بر جلد دوم تصویر ضحاك سفّاك نقش بسته بود.کاوة دو جلد کتاب نفیس داستان خریدم؛ بر جلد اول، تصویري از «

 »اي تیره برگزیده بود.دانم هدفش چه بود که رنگ آنها را قهوهها، براي من ناشناس بود؛ نمیآن داستان
 ) شش4 ) پنج  3 ) چهار2 ) سه1

روي آن کامالً درست آمده است؟دستوري واژگان کدام گزینه به ترتیب در کمانک روبهقش 
ــیچ کــــوي  ــه محرومــــی از هــ ) نــــرفتم بــ

ــو   ــو ت ــود) چ ــویش را   خ ــر خ ــی اخت ــدکن     ب
ین جب وز ده ب داده ه ب ا رض ره) ايگ بگش

ــرا از در  ــقچــ ــوم حــ ــاد زرد رويشــ ــ(نهــ مســـــ
ــدل ـ مسـ ــري را (بـ ــک اختـ ــم نیـ ــک چشـ ــدار از فلـ مـ

در و ت و ن م ر ب ارکه ولاختی (مفع ت اس اده صنگش
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 کدام گزینه است؟» سر آن کس که سر فرود آرد از آسمان تاج بارد؛ اما بر« مقابلمفهوم 

ــربلندي   1 ــاز س ــی ن ــاز دارد فروتن ــاه نی ــه بارگ  ) ب
) اوج عـــــــــــــزّت فروتنـــــــــــــی دارد 2
 صـائب  زبـون  صـید  هـر  بـه  سازد نمی من ) غرور3
افتـــادگی بســـپر  ) تــو را رفعـــت اگـــر بایـــد ره 4

 

 دگر ببال و شجر بـرون آ به خاك روزي دو ریشگی کن  
قطـــــره پســـــتی گزیـــــد گـــــوهر گشـــــت  

ــه ــرد ب ــود دام گ ــده خ ــد ام گردان ــار ص ــا ب  را عنق
بنــدد کــه در پــایین گهــر بنــدد   ز بــاال قطــره مــی

 

-18 ؟ندارد با کدام بیت زیر قرابت» غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات/ هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد«مفهوم بیت 
 مــان چــرخ فلــک شــهریار در کــف کیســت؟ ک) 1
 چنــــــین اســــــت گردیــــــدن روزگــــــار) 2
رنــگ آســایش نــدارد نــو بهــار بــاغ دهــر  )3
ــر    ) 4 ــرت ده ــن عش ــات از چم ــوي ثب ــب ب  مطل

 

ــی   ــهاب مـ ــر شـ ــو تیـ ــار چـ ــه روزگـ ــذرد کـ  گـ
  ســــبک ســــیر و بـــــد عهــــد و ناپایـــــدار   

 اینجا یک سحر در چشم تر خوابید و رفـت شبنم 
ــد     ــدن نرس ــه پری ــز ب ــد ج ــگ تَنَ ــر رن ــه ب   هرچ

 

-19 ؟ندارد شود که با بیت زیر تناسب مفهومی در کدام گزینه، بیتی دیده می
ــت   « ــیس آدم روي هســ ــی ابلــ ــون بســ   چــ

 
 

ــت    ــاید داد دسـ ــتی نشـ ــر دسـ ــه هـ ــس بـ  »پـ
 
 

 و کـام چـون غـوالن   مسازید از براي نـام و دام  ) 1
 گَر به بوي و رنگ گویی چـون گلـم، پـس همچـو گـل        
ــو   ) 2 ــوب و نکـ ــورت خـ ــه صـ ــدان کـ ــس بـ  پـ

ــویش     ــین خـــ ــن آیـــ ــا را مکـــ روي و ریـــ
 اي بســــــا آدم کــــــه ابلیســــــی کنــــــد )3

 مقـــامِ صـــالح و فـــاجر هنـــوز پیـــدا نیســـت     
 چون شود هموار دشمن، احتیـاط از کـف مـده     )4

                 بـه رازِ عشـق محـرم کـی شـود؟      زاهد از طاعت   

 جمــــال نقــــش آدم را نقــــاب نفــــس شــــیطانی
ــر خــار کــو؟   ــر از خــاك و ســري پ ــایی پ ــو را پ  مــر ت
 با خصال بد نیرزد یک تَسو (وزنی کم معادل چهار دانـه جـو)  

ــاد اســــت ز روي و ریاســــت   ــه فســ ــر چــ هــ
 داي بســــا شــــیطان کــــه ادریســــی کنــــ    

معـاد اسـت، نـه بـه حسـن معـاش   نظر به حسـن 
ــاه را   ــر کــ ــد آبِ زیــ ــرده باشــ ــا در پــ  مکرهــ

ــی   ــیس، آدم ک ــک ابل ــد ملَ ــرفتم ش ــن گ ــود  م  ش
 

-20 با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» شنوم نامکرر است یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می«مفهوم بیت 
 بـه شـرح   بـار  پیشتر رفتم و با خواجـه بـه یـک   ) 1
 بــــــه درازي کشــــــید قصــــــۀ عشــــــق) 2
ــو دل ز آتــش عشــق  )3 یــا رب ار صــبر نیابــد ز ت
ــی    ) 4 ــدا م ــق ن ــه عش ــا ک ــاقی بی ــد  س ــد بلن  کن

 

 عشـــق کنیـــزك همـــه کـــردم تکــــرار    قصـــۀ  
ــذار   ــی بگــــ ــرا دمــــ ــر، اي دل، مــــ   آخــــ

ــرر      ــه مکـ ــد قصـ ــه کنـ ــد قصـ ــا ابـ ــدتـ  نکنـ
  مــا هـم ز مــا شــنید قصــۀ کـان کــس کــه گفـت   

 

-21 آمده است؟ نادرست در کدام گزینه وادي عرفانی مقابل گزینه
 ) گـــر بســـی بینـــی عـــدد، گـــر انـــدکی     1
 ) هفـــت دریـــا یـــک شـــمر اینجـــا بـــود     2
 نــــدانم چیــــز مــــن ) گویــــد اصــــالً مــــی3
ــکار 4 ــر دل آشــ ــور بــ ــود آن نــ  ) چــــون شــ

 

ــی  ــن ره در یکـــ ــد دریـــ ــی باشـــ ــنجموادي ( آن یکـــ  )پـــ
 )وادي چهــــارم( هفــــت اخگــــر یــــک شــــرر اینجــــا بــــود  

 وان نــــدانم هــــم نــــدانم نیــــز مــــن (وادي ششــــم)     
ــب  ــک طلــ ــو یــ ــوم)   در دل تــ ــزار (وادي ســ ــردد هــ  گــ

 

-22 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
 از جــان خــود گذشــتم در خــون خــود تپیــدم ) 1
 بــه غیــر مــوي ســر خــود، مــرا کالهــی نیســت) 2
پرسـی؟  چـه مـی   شرر جـوالن ز سیر برق تازانِ  )3
 به طوف کعبه رسـیدن گذشـتن اسـت از خـود    ) 4

 

ــن   ــاك دامـ ــوب پـ ــارین محبـ ــو اي نگـ ــر تـ  بهـ
ــت    ــرم پیداسـ ــا ز افسـ ــر دنیـ ــتن از سـ   گذشـ

 که بـود از خـود گذشـتن اولـین گـام سـمند مـا       
ــفر    ــن س ــرگ ای ــه ســر و ب ــا کســی ک   داردخوش

 

 ؟ندارد شود که با بیت زیر تناسب مفهومیدر کدام گزینه، بیتی دیده می
ــت   « ــیس آدم روي هســ ــی ابلــ ــون بســ ــت    چــ ــاید داد دسـ ــتی نشـ ــر دسـ ــه هـ ــس بـ »پـ

و کـام چـون غـوالن   مسازید از براي نـام و دام  ) 1
 گَر به بوي و رنگ گویی چـون گلـم، پـس همچـو گـل       
ــو   ) 2 ــوب و نکـ ــورت خـ ــه صـ ــدان کـ ــس بـ پـ

ــویش     ــین خـــ ــن آیـــ ــا را مکـــ روي و ریـــ
اي بســــــا آدم کــــــه ابلیســــــی کنــــــد)3

مقـــامِ صـــالح و فـــاجر هنـــوز پیـــدا نیســـت    
چون شود هموار دشمن، احتیـاط از کـف مـده   )4

             بـه رازِ عشـق محـرم کـی شـود؟     زاهد از طاعت   

جمــــال نقــــش آدم را نقــــاب نفــــس شــــیطانی
ــر خــار کــو؟   ــر از خــاك و ســري پ ــایی پ ــو را پ مــر ت
با خصال بد نیرزد یک تَسو (وزنی کم معادل چهار دانـه جـو)  
ــاد اســــت ز روي و ریاســــت  ــه فســ ــر چــ هــ

ــ    داي بســــا شــــیطان کــــه ادریســــی کنــــ    
معـاد اسـت، نـه بـه حسـن معـاش نظر به حسـن 

ــاه را   ــر کــ زیــ ــد آبِ ــرده باشــ ــا در پــ مکرهــ
ــی   ــیس، آدم ک ــک ابل ــد ملَ ــرفتم ش ــن گ ــودم ش

با کدام بیت زیر قرابت دارد؟» شنوم نامکرر استیک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می«مفهوم بیت 
بـه شـرح  بـار پیشتر رفتم و با خواجـه بـه یـک   ) 1
بــــــه درازي کشــــــید قصــــــۀ عشــــــق) 2
ــو دل ز آتــش عشــق )3 یــا رب ار صــبر نیابــد ز ت
ــی    ) 4 ــدا م ــق ن ــه عش ــا ک ــاقی بی ــد س ــد بلن     کن

    عشـــق کنیـــزك همـــه کـــردم تکــــرار    قصـــۀ
ــذار   ــی بگــــ ــرا دمــــ ــر، اي دل، مــــ   آخــــ

ــرر      ــه مکـ ــد قصـ ــه کنـ ــد قصـ ــا ابـ ــدتـ     نکنـ
 مــا هـم ز مــا شــنید   قصــۀکـان کــس کــه گفـت   

 آمده است؟ نادرست در کدام گزینه وادي عرفانی مقابل گزینه
) گـــر بســـی بینـــی عـــدد، گـــر انـــدکی     1
) هفـــت دریـــا یـــک شـــمر اینجـــا بـــود     2

ــی  ــن ره در یکـــ ــد دریـــ ــی باشـــ پـــوادي (آن یکـــ
وادي چه(هفــــت اخگــــر یــــک شــــرر اینجــــا بــــود  
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-23 است؟ متفاوت مفهوم کدام بیت

ــا  ) 1 ــد آنهــ ــته بودنــ ــس، رســ ــر نفــ  از چنبــ
ــنج  ) 2 ــه گ ــه رو آري ب ــذارد ک ــاي نفــس نگ  اژده
ــاي  )3 ــو پ ــته   ت ــی و رش ــد زمین ــان  بن ــت نه ایس
ــردن  ) 4 ــه در ک ــد ز ســر ب ــه بای ــال خــود هم  خی

 

 شکســــته بودنــــد آنهــــاهــــا همــــه را  بــــت
  اژدهاکش شو، گـرت در سـر هـواي گـوهر اسـت     

ــت ــا گذشــ ــو را ارتبــــاط دهــــد هکــــه بــ  تــ
ــردن     ــذر کـ ــوداي او گـ ــالم سـ ــه عـ ــر بـ   دگـ

 

-24 گزینه ......... با بیت زیر کامالً یکسان است. جز بهها  گزینههمۀ مفهوم 
ــویش   « ــازوي خـ ــه بـ ــن بـ ــس ایمـ ــی بـ   نباشـ

 
 

ــادان ز پهلــــوي خــــویش خــــورد    »گــــاو نــ
 
 

ــما   ) 1 ــور ش ــد از ج ــر ش ــۀ گ ــران خان ــوري وی  م
 نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت) 2
 گفـــت مـــن آن آهـــوم کـــز نـــاف مـــن      )3
ــه روي   4 ــت روي ب ــبم بگف ــد و عی ــکم آم  ) سرش

 
 

ــد   ــاد کنیـ ــه آبـ ــال اســـت کـ ــویش محـ ــۀ خـ  خانـ
ــود اســــت   ــر کســــی از تــــار آمــــالِ خــ  دام راه هــ

 صــــاف مــــن ریخــــت ایــــن صــــیاد خــــون

 

ــانگی اســـت غّمـــازم   شـــکایت از کـــه کـــنم خـ
 

کـس اسـتحقاق    گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشـته، هـیچ  «مفهوم عبارت  25-
 در کدام گزینه مشهود است؟» داري آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل آدم الیق بود خزانگی و خزانه

ــت) 1 ــزن دل را   امان ــز مخ ــن ج ــود مک  دار راز خ
 آسمان سسـت پـی، مـرد شـکوه عشـق نیسـت      ) 2
ــازك کجــا تــاب خرابــی  )3 هــاي عشــق آرد  تــن ن
 از گلــیم خــویش نگــذارد بــرون پــا مــرد عشــق) 4

 

 کـه چــون از لــب بــرون آمـد بــه دســت گفتگــو افتــد  
ــد کــه  رخــش مــی ــدان آورد بای ــه می   رســتم را ب

ــاید؟  ــران بیاسـ ــه در ده ویـ ــرغ خانـ ــه مـ  چگونـ
  دل کند هر چند طیران (پرواز) در فضاي خود بود

 

 
 

 
 

ــه روي   4 ــت روي ب ــبم بگف ــد و عی ــکم آم ــانگی اســـت غّمـــازم ) سرش شـــکایت از کـــه کـــنم خـ

  کـس اسـگوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشـته، هـیچ  «مفهوم عبارت 
در کدام گزینه مشهود است؟» داري آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل آدم الیق بودخزانگی و خزانه

ــت) 1 ــزن دل را  امان ــز مخ ــن ج ــود مک دار راز خ
آسمان سسـت پـی، مـرد شـکوه عشـق نیسـت      )2
ــازك کجــا تــاب خرابــی )3 هــاي عشــق آرد تــن ن
از گلــیم خــویش نگــذارد بــرون پــا مــرد عشــق) 4

کـه چــون از لــب بــرون آمـد بــه دســت گفتگــو افتــد  
ــد کــه رخــش مــی ــدان آورد بای ــه می   رســتم را ب

ــاید؟  ــران بیاسـ ــه در ده ویـ ــرغ خانـ ــه مـ چگونـ
 دل کند هر چند طیران (پرواز) در فضاي خود بود
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6صفحه  زبان عربی

 ):٢۶-٣٨عیّن الّصحیح عن الترجمة أو التعریب أو المفھوم أو المفردات ( ■■

-26 :و ال تسبّوا الّذین یدعون من دون هللا فیسبّوا هللا
 خوانند، دشنام دهید، مبادا که آنان به خداوند دشنام دهند! که غیر خدا را فرا می و نباید به کسانی) 1
 خوانند، دشنام ندهید که به خداوند دشنام دهند! که غیر خدا را فرا می و به کسانی) 2
 خوانند، دشنام دهید که آنان نیز به خداوند دشنام خواهند داد! را که غیر خدا را می و نباید کسانی ) 3
 دشنام ندهند!کنند، دشنام ندهید تا آنها به خداوند  را که به غیر از خدا دعوت می  و کسانی) 4
-27 :»إذا کاَن اثناِن یَتَناجیاِن فال تَدُخل بَینَُھما«
 کنند، هیچ میانشان مداخله نباید کنی! وقتی دو فرد با همدیگر مناجات می) 1
 گفتند، پس بین ایشان وارد مشو! اگر دو تن با هم به راز سخن می) 2
 شوي! داخل نمیگفتند، پس میانشان  هنگامی که دو شخص رازشان را به هم می) 3
 کردند، پس بین آن دو داخل نشو! که دو تن با یکدیگر نجوا می زمانی) 4
-28 :»إنّما الفخر لعقل ثابت و إن أردت أن تکون من کرام الناس فأحبب الناس و ال تفخر بنفسک«
 فروشی نکن!خواهی از مردم کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخر افتخار حتماً به خردي استوار است و اگر می) 1
 افتخار فقط به خرد استوار است و هرگاه خواستی از مردمان کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخرفروشی نکن!) 2
 فروشی نکنی!، باید مردم را دوست بداري و فخرخواستی که از مردمان کریم باشی افتخار براي استواري خرد است و اگر می) 3
 خواهی که از مردم کریم باشی، مردم را دوست بدار و فخرفروشی مکن! ست و اگر میافتخار فقط براي خردي استوار ا) 4
-29 !»:ةیوَم القیام ةَ اإللھیَّ  ةَ فال یَتَوقَّع الّرحم ةالّدنیا من اآلخر ةَمن یرَض بالحیا«
 کسی که از آخرت، به زندگی دنیایی خشنود شود، پس توقع رحمت الهی در روز قیامت را ندارد!) 1
 !باشد اهللا در روز قیامت نمی به جاي آخرت، به زندگانی در دنیا راضی شود، پس منتظر رحمتهر که ) 2
 هر کس به جاي آخرت، به زندگی دنیوي خشنود بشود، پس روز قیامت رحمت الهی را انتظار نداشته باشد!) 3
 رحمت الهی نباشد!اش کند، پس روز قیامت هرگز چشم به راه  کسی که به جاي آخرت، زندگی دنیا، راضی) 4
-30 ھشام .........  :!»االزدحام ةطاَف ھشاُم لیُوِصَل نفَسھ إلی الحجر األسوِد حتّی یَستَلِمھ فلم یقِدر لکثر«
 چرخید تا خودش به سنگ سیاه برسد و آن را لمس کند؛ اما به خاطر شلوغی زیاد قادر نبود!) 1
 آن را بگیرد، پس به خاطر شلوغی زیاد قادر نشد! براي اینکه خودش به حجراالسود برسد، طواف نمود تا) 2
 طواف کرد تا خودش را به حجر األسود برساند تا بر آن دست بکشد، پس به خاطر کثرت ازدحام نتوانست!) 3
 توانست! ) به خاطر اینکه خودش را به حجر األسود برساند، طواف کرد تا بر آن دست کشیده باشد، پس به خاطر شلوغی نمی4

-31 :الصحیحعیّن 
  خواهد! وزند که کشتی نمی بادها به سمتی میتجری الّریاح بما ال تشتھی الّسفُن: ) 1
کـه در گرسـنگی     پس پروردگار این خانه را باید بپرسـتید، همـان   :فلیعبدوا رّب ھذا البیت الّذی أطعمھم من جوع...) 2

 خوراکتان داد!
ام را استشـمام کنـی،    اگر بعد از مرگم بوي اسـتخوان پوسـیده   الحّب: ةرفاتی بعد موتی فإنّک ستّشم رائح ةرائحإن شممَت ) 3

 پس قطعاً بوي عشق را استشمام خواهی کرد!
رانیّین:) 4 ها گاهی برخی کلمـات ماننـد مشـک و     عرب قد تعلّم األعراب بعض المفردات کالمسک و الدیباج عند تجارتھم مع إالی

 آموختند! هنگام تجارتشان با ایرانیان، می ابریشم را

-32 :الخطأعیّن 
  همراه با اعضاي خانواده خود دیروز مقابل تلویزیون نشسته بودیم،ُکنا قد جلسنا مع أعضاء أسرتنا أمس أمام التّلفاز: ) 1
 کنیم، المللی ایران مشاهده می بینهاي  گزاران را در فرودگاه و حج :ةلیالدوو نُشاِھُد الّحجاَج فی إحدی مطارات ایران ) 2
 ،رفتند : پس وقتی که دیدیم که آنها چطور مشتاقانه به حج میفلّما رأینا بأنّھم کیف کانوا یذھبوَن مشتاقیَن إلی الحجّ ) 3
 هاي شادي از چشمانمان فرو ریخت! از اشتیاق اشک :فتساقَطَت من ُعیوننا ُدموع الفرِح من الّشوق) 4

کردند، پس بین آن دو داخل نشو!که دو تن با یکدیگر نجوا میزمانی) 4
 :»ممإنّما الفخر لعقل ثابت و إن أردت أن تکون من کرام الناس فأحبب الناس و ال تفخر بنفسک«
 فروشی نکن!خواهی از مردم کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخرافتخار حتماً به خردي استوار است و اگر می)1
افتخار فقط به خرد استوار است و هرگاه خواستی از مردمان کریم شوي، مردم را دوست بدار و فخرفروشی نکن!) 2
فروشی نکنی، باید مردم را دوست بداري و فخرخواستی که از مردمان کریم باشیافتخار براي استواري خرد است و اگر می)3
خواهی که از مردم کریم باشی، مردم را دوست بدار و فخرفروشی مکنست و اگر میافتخار فقط براي خردي استوار ا) 4
َن یرض بالحیا« ّع الّرحمةنیا من اآلخر ةننَم ععوقَّ َوتَ  القیام القیام !»:ةیومَیی القیام ةَ  اإللھیَمم  ةََتتفال ی
کسی که از آخرت، به زندگی دنیایی خشنود شود، پس توقع رحمت الهی در روز قیامت را ندارد!)1
 !باشد اهللا در روز قیامت نمیبه جاي آخرت، به زندگانی در دنیا راضی شود، پس منتظر رحمتهر که )2
هر کس به جاي آخرت، به زندگی دنیوي خشنود بشود، پس روز قیامت رحمت الهی را انتظار نداشته باشد!)3
رحمت الهی نباشد!اش کند، پس روز قیامت هرگز چشم به راه کسی که به جاي آخرت، زندگی دنیا، راضی)4
ِمھ فلم یقدر لکثر« مملِ َللستَ سی یَ ی حتّ ِھ إلی الحجر األسود َھ نفس للوِصََل ِ ُوو لیُ ُ ھشام  ھشام .........  :!»االزدحام ةَطاف
چرخید تا خودش به سنگ سیاه برسد و آن را لمس کند؛ اما به خاطر شلوغی زیاد قادر نبود!)1
آن را بگیرد، پس به خاطر شلوغی زیاد قادر نشد!براي اینکه خودش به حجراالسود برسد، طواف نمود تا) 2
طواف کرد تا خودش را به حجر األسود برساند تا بر آن دست بکشد، پس به خاطر کثرت ازدحام نتوانست!)3
توانست) به خاطر اینکه خودش را به حجر األسود برساند، طواف کرد تا بر آن دست کشیده باشد، پس به خاطر شلوغی نمی4
:الصحیحعیّ ّن
نفُن:)1 ففیاح بما ال تشتھی الس ّ   خواهد! وزند که کشتی نمیبادها به سمتی میّتجری الر
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-33 عیّن الصحیح:

   دهد! هاي خود شیر می دلفین از حیوانات پستانداري است که به بچهالَّتی تُرِضُع ِصغارھا:  ةنالّدلفیُن من الَحیواناِت اللّبو )1
لم:) 2  کنند! برخی از حیوانات مهم در زمان جنگ و صلح نقش ایفا می تؤدِّی بعُض الحیواناِت دوراً مھّما حیَن الَحرب و السِّ
 دادند! هاي دسته جمعی انجام می ها بارها حرکت ً: دیدم که دلفینةعیَّ ّن الّدالفیَن تؤدِّی َحَرکاٍت َجماشاھدُت مّراٍت أ) 3
 رود! گرماي هوا در تابستان باال میدرجۀ دانستم که  نمی :ِ الجو فی الصیف تَرتَفعةحرار ةَ جلم أعِرف أّن در) 4

-34 »:من یفّکر قبل الکالم یسلم من الخطأ!«عن المفھوم:  األبعدعیّن 

ــن  ) 1 ــر کهــ ــرورده پیــ ــخندان پــ ســ
تأمــــل بــــه گفتــــار دم   مــــزن بــــی) 2
ــه )3 ــان   نکت ــه از زب ــت ناگ ــان جس اي ک
ــرد ) 4 ــت، مگـــ ــرد گفـــ   راه رو راه، گـــ

 

 آنگــــــه بگویــــــد ســــــخنبیندیشــــــد،  
  نکـــو گـــوي، اگـــر دیـــر گـــویی چـــه غـــم 

ــان   ــت از کم ــه آن جس ــري دان ک ــو تی  همچ
  کـــــه بـــــه گفتـــــار، ره نشـــــاید کـــــرد

 

-35 »هاي طبیعی در کشور ما بسیار زیاد است. پدیده«عیّن الصحیح: 

 !جّدا ةٌ فی البالد کثیر ةالظّواھر الطّبیعیّ ) 2 !فی بلدنا کثیر جّداظواھر الطّبیعة ) 1
 !جّدا ةٌ فی بَلدنا کثیر ةالظّواھر الطبیعیّ ) 4 !فی بالدنا کثیرةٌ جّدا الطّبیعة ظواھر) 3

:الصحیحعیّن  36-

 !ةتحب أن تأکل الفرائس الحیّ  ةالسمکھذه این ماهی دوست دارد که شکارها را زنده بخورد: ) 1
 !مثل التفّکر ةً فقراً أشّد من الجھل و ال عبادال هیچ فقري شدیدتر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست: ) 2
 یعلّمنا الدھر تعلّم األساتیذ! دهد: روزگار مانند استاد به ما آموزش می) 3
 بزکام و لھا حّمی و لتراجع الطبیب! ةمصابھی او سرما خورده است و تب دارد و باید به پزشک مراجعه کند: ) 4

-37 :فی ضبِط حرکات الکلمات عیّن الّصحیح

 فی قُربِ الحبیبِ! ةَ یََری الحافظُ الّراح) 2  َمن ساَء ُخْلقُھُ َعذََّب نَفُسھُ!) 1
ُم ِمْن َخیٍر نَِجُدهُ عند اآلَخریَن!) 3  أسعاُر الفَساتیَن تَختَلُِف فی َمتَجَرنا!) 4 ما نُقَدِّ

-38 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعیّن 

  یَفوَق َسْمَع اإلنساِن عشر مّرات!و َسَمَعھُ  ةٌ قویّ  ةٌ للّدلفیِن ذاِکر) 1
 ... یَقولوَن بِألِسنَتِھم ما لیَس فی قلوبِِھم) 2
 ال تُرفَُع! ةٍ اللّھمَّ إنّی أعوُذ بَِک ِمن نفٍس ال تَشبَُع و ِمْن صال )3
ْلنا ما ال ) 4   …لَنا بِھِ  ةَ طاقربّنا و ال تَُحمِّ

 

الصحیح:   »هاي طبیعی در کشور ما بسیار زیاد است. پدیده«نعیّن
ببواھر الطّبیعیّ) 2 !ّفی بلدنا کثیر جّدابظواھر الطّبیعة ) 1 ا ةٌیی فی البالد کثیر ةووالظّ ّر  !ج
ّواھر الطبیعی) 4 !ٌٌفی بالدنا کثیرةٌ جّدابیعةّبیعة ظواھر)3 لدنا کثیر ةووالظّ ا ةٌلللدنا کثیر فی بیی  ٌٌّ  !ج

:الصحیحعیّ ّن
ّیی !ّة تحب أن تأکل الفرائس الحیةالسمکھذه این ماهی دوست دارد که شکارها را زنده بخورد: ) 1
ّأشد من الجھل و ال عبادال هیچ فقري شدیدتر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست: ) 2 ّّرر!مثل التفّکر ةًفقراً
ممنا الدھر تعلّم األساتیذ!دهد: روزگار مانند استاد به ما آموزش می) 3 میعلّ
ّی بزکام و لھا حمی و لتراجع الطبیب!ةمصابھی او سرما خورده است و تب دارد و باید به پزشک مراجعه کند: ) 4

ح ّ ال ّن :ِ فی ضبط حرکات الکلماتحن الصحیحعیّ
ف نَفُسھُ!) 1 ذذھُ عذََّب َ ھھقُ ققْل ل ُخ َن ساء ّالراح) 2نَم فی قُربِ الحبیبِ!َححةَرریََری الحافظُ
رر عند اآلخریَن!)3 َ ددِجُدهُ ج نَ یی َخیٍر نن ِمْن دقَدُِّم ررتَجَرنا!) 4ُققما نُ َ تت فی م ََ فلُُِف للختَ خ تَ َساتین َسأسعاُر الف
الخطأعی فی ضبط حرکات الکلمات:ّن
ِر) 1 یِن ررذاکرللّد لفین ھُ  ةٌّ  قویّةٌّ ھھٌّ ییّ ّ عشر مّرات!و ععْمَع اإلنساِن مم َس َفوَق  ففیفَف
ممِھم) 2 ھفی قلوبِ َم ما لیس متِھ تتنَ ننألِس أ بِ َقولون قق... یَ
نُع و مْن صال)3 ِ َععشب ََششال تَ ن ِمن نفٍس ک بَِک ُی أعوُذ ّی إنّ ُع! ةھھاللّھمَّ عَعٍ ععُع!ُ
ننْلنا ما ال) 4 لمِّ مَح ُُححنا و ال تُ  …لَ بِھِ قق  ةَطاقننربّ
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 ):٣٩-۴٢( عن األسئلة بما یناسب النّصّ إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب  ■■

ی شکلھا، فکان  ةجدل کبیر بین العلماء و الفالسف ةکان ھنالک لعصوٍر طویل ی عل ا و حت ع األرض و دورانھ ی موق عل
ا و ذلک حسب نظری ةیظنّون جداً أّن األرض ثابت دور حولھ ر» بطلمیوس« ةو الشمس ت د فت الم  ةزمنی ةو بع ی الع أت

ز المجموع ةبفرضی» کوبرنیکوس« یّ  ةأّن األرض تدور حول الشمس و أّن الشمس ھی مرک ذه  ةالشمس د أثبت ھ و ق
ات ھی  تتحّرک. األرض ھی الّتی ةدقیق ةمن خالل حسابات علمیّ » کبلر«العالم  ةالفرضی ذه الحرک حول الشمس و من ھ
ات المتحدھ نُالحظاألرض حول نفسھا حول محور وھمّی.  ةحرک ی الوالی اً،  ةذا األمرعند السفر من الصین شرقاً إل غرب

وراء، و  ةفإذا سافرنا یوم اإلثنین صباحاً من الصین سوف نصل الوالیات المتحد ی ال اً إل ود یوم ی نع یالً، یعن یوم األحد ل
ا نشع منتظمة ةالسبب فی ذلک ھو دوران األرض حول نفسھا. إّن األرض تدور بسرع السکون و  ةر بحالو ھذا یجعلن

 جداً. ةحتی لو کانت عالی ةالسیار ةسوف تالحظ عدم الشعور بسرع ةثابت ةبسرع ةذلک سافر فی السیار ةلتجرب
 

-39 :فی النصّ  لم یذکرعیّن ما 
  سبب عدم شعور اإلنسان بدوران األرض!) 1
 !ةبطلمیوس من خالل حسابات علمیّ  ةاسم العالم الّذی أثبت فرضی) 2
 السکون و أنت متحرک! ةتجّرب حالطریق ألن ) 3
 حول األرض! ةالخالفات بین العلماء و الفالسف) 4

-40 الخطأعیّن 
  !ةقد کان اختالف علی شکل األرض بین العلماء و الفالسف) 1
 بالعالم من الظواھر الّتی تثبت أّن األرض تدور حول نفسھا! ةاختالف الزمن فی مناطق مختلف )2
 بطلمیوس! ةعلی حسب نظری ةالّشمسیّ  ةالشمس ھی مرکز المجموع) 3
 !ةال یشعر اإلنسان بدوران األرض بسبب سرعتھا المنتظم) 4

-41 »یوم ......... لیالً، لنسافْر یوم ......... صباحاً من الّصین! ةإذا نرید أن نصل الوالیات المتّحد«عیّن الصحیح للفراغ: 
 الثالثاء ـ األربعاء) 4 ـ األحداإلثنین ) 3 األحد ـ الّسبت) 2 ةاألربعاء ـ الجمع) 1

-42 :علی حسب النّصّ  الخطأعیّن 
  تدور األرض حول نفسھا حول محور وھمّی!) 1
 یمکن لنا أن نعود یوماً إلی الوراء بسبب دوران األرض حول الّشمس!) 2
 !فلن نشعر بسرعتھا ةعالی ةثابیّ  ةبسرع ةإذا سارت سیّار) 3
 ، اُثبت بشکل قاطع أّن األرض ھی الّتی تتحّرک حول الّشمس!ةالدراسات الفلکیّ مع التقّدم العلمّی و من خالل ) 4
 

 :)۴٣ - ۵٠عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 
-43 :»تتحّرک«

 و خبر ةفعلیّ  ةالجمل»/ تحّرک«فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثی من مصدر ) 1
 ـ مزید ثالثّی من باب تفّعل ـ الزم/ فاعلھ ضمیر مستتر فیھ ةللغائب) 2
 »الشمس«فعل مضارع ـ لھ حرف زائد واحد ـ معلوم/ فعل و فاعلھ ) 3
 ةفعلیّ  ةـ متعّد ـ معلوم/ فعل و مع فاعلھ جمل» ح ر ک« ةفعل مضارع من مادّ ) 4
-44 »:ظحالنُ «

  »ھذا«فعل ماض ـ للمتکلم مع الغیر ـ متعّد/ فعل و فاعلھ ) 1
 المستتر فیھ» نحن«فاعلھ »/ ةمالحظ«فعل مضارع ـ للمتکلم وحده ـ مصدره ) 2
 ةفعلیّ  ةحرفین ـ مجھول/ ُحذف فاعلھ و الجمل ةللمتکلم مع الغیر ـ مزید ثالثی بزیاد) 3
 ـ معلوم/ فاعلھ ضمیر مستتر فیھ» فِعال«أو » ةمفاعل«فعل مضارع ـ مصدره علی وزن ) 4

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّ حن الّص ّ نعیّ

  سبب عدم شعور اإلنسان بدوران األرض!) 1
یی !ّةبطلمیوس من خالل حسابات علمیییةذذاسم العالم الّذی أثبت فرضی) 2
لطریق ألن ) 3 لب حال ةتجّر السکون و أنت متحرک!ّ
حول األرض! ةالخالفات بین العلماء و الفالسف) 4 فف
ّن الخطأعی
!ةقد کان اختالف علی شکل األرض بین العلماء و الفالسف) 1 فف
ّتی تثبت أن األرض تدور حول نفسھا!فف ةاختالف الزمن فی مناطق مختلف)2 تتبالعالم من الظواھر الّ
یعع ةالشمس ھی مرکز المجموع) 3 یی بطلمیوس! ةعلی حسب نظریّ یسیّ  ةالّش
مم !ةال یشعر اإلنسان بدوران األرض بسبب سرعتھا المنتظم) 4

ی من الّصین ةّححإذا نرید أن نصل الوالیات المتّحد«نعیّن الصحیح للفراغ:  ّ ْ، لنسافر یوم ......... صباحاً ًیوم ......... لیالً
باألحد ـ السبت) 2عع ةاألربعاء ـ الجمع) 1 الثالثاء ـ األربعاء) 4 ـ األحداإلثنین ) 3 ّ
الخطأعی :صصعلی حسب النّّصّن
  ّتدور األرض حول نفسھا حول محور وھمی!)1
ّمم إلی الوراء بسبب دوران األرض حول الّشمس!) 2 ًیمکن لنا أن نعود یوماً
!فلن نشعر بسرعتھاّ     ةعالی ةثابیّار  ةبسرع ةإذا سارت سیّ) 3
ّم العلمی و من خالل )4 ّممک حول الّشمس!ییّةالدراسات الفلکیّمع التقّد ّتی تتحّر ّّت األرض ھی الّ ّثبت بشکل قاطع أن ، اُ

۵٠-۴٣(:
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9صفحه  زبان عربی

-45 :»ةمنتظم«

  »ةسرع«و موصوفھا  ةـ مشتق من باب افتعال/ صف مؤنثـ مفرد ) 1
 / مجرور بحرف الجرّ ةـ نکر» انتظم، ینتظم«اسم ـ مفرد ـ اسم فاعل من فعل ) 2
 »األرض«/ حال وصاحبھا ةمذّکر ـ مصدره علی وزن انفعال ـ نکر) 3
 أو نعت ةصف»/ ت ظ م« ةاسم ـ مفرد ـ اسم فاعل من مادّ ) 4

-46 :دام األعدادعیّن الصحیح فی استخ

  قرأت أکثر من عاشر کتب فی مجال علم األحیاء!) 1
 طّالب! ةالدرس السادس صعب و ما فھم کلّھ إّال ثالث) 2
 تخّرج زمالئھم! ةطالباً لیشارکوا فی حفل ةسیصل عشرون و أربع) 3
 أعطی األب لکّل واحد من األطفال اثنتین جائزتین!) 4

-47 :اسم التفضیل لیسعیّن الخبر 

 جبل دماوند من أعلی الجبال فی العالم!) 1
بھا أحّق باِإلجالل من معلّم الناس و مؤّدبھم!) 2  معلّم نفسھ و مؤدِّ
 الّذی یھدی إلّی عیوبی ھو خیر إخوانی!) 3
 أجراً أخفاھا! ةأعظم العباد) 4

-48 :عیّن فعالً مزیداً ثالثیّاً یدّل علی المضارع االلتزاّمی

 کثیراً یعلمون أّن الّرأی ال یتحقّق بالکالم فقط!لیت الّذین یتکلّمون ) 1
 لآلخرین! ةعلیکم أن تعیشوا باحترام و تکونوا أسو) 2
 فی أشعارھم! ةو الفارسیّ  ةکان منشدو الملّمعات اإلیرانیّون یستخدمون لغتی العربیّ ) 3
 الظالمین! ةإن نُؤمن بأّن الباطل سیکون زھوقاً، فلن نیأس من سیطر) 4

-49 »مّکبراً! الجمعةیوم  ةصالرأینا ......... فی « :إلیجاد أسلوب الحال یناسب العیّن ما 

1 ( ً  صدیقی) 4 التلمیذ) 3 طالباً ) 2 علیّا

-50 عیّن المستثنی منھ مختلفا في المحّل اإلعرابي:

 ری شیء في الّسماء إال الّسحاب!الیوم ال یُ  )2 نجح الطّالب في االمتحان إال طالبا واحدا! )1
 سمع کالم في الصّف إّال الّسوال!لم یُ  )4 ن!یإال القوم الفاسقأحٌد فھل یُھلك  )3
 

 
 

الخبر  :اسم التفضیل لیسعی ّن
جبل دماوند من أعلی الجبال فی العالم!) 1
ّم الناس و مؤّدبھم!) 2 ممجالل من معلّ ّبھا أحق باِإل ِّم نفسھ و مؤدِّ ممعلّ
ّذی یھدی إلی عیوبی ھو خیر إخوانی!) 3 ذذالّ
أخفاھا!ةأعظم العباد) 4 ًأجراً

ّیی علی المضارع االلتزامی ّ یدل ّاا ثالثیاً ًن فعالً مزیداً :نعیّ
مذین یتکلّمون) 1 ّققأی ال یتحقّق بالکالم فقط!ذذلیت الّ ّالر ّ یعلمون أن کثیراً
لآلخرین! ةعلیکم أن تعیشوا باحترام و تکونوا أسو) 2
ّون یستخدمون لغتی العربی) 3 ّووعات اإلیرانیّ ععکان منشدو الملم ّ   فی أشعارھم! ةو الفارسیییةّّ
ًالباطل سیکون زھوقاً، فلن نیأس من سیطر) 4 ّؤمن بأن الظالمین! ةُؤإن نُ

یناسب العیّ ً! الجمعةیوم  ةصالرأینا ......... فی « :إلیجاد أسلوب الحالّن ما  ّ« !
صدیقی) 4 التلمیذ) 3ً طالباً)2ّاعلیاً) 1

اإلعرابي: المستثنی منھ مختلفا في المحل ّّن نعیّ
ّححماء إال السحاب!الیوم ال یُ  )2 ّّ نجح الطّالب في االمتحان إال طالبا واحدا!)1 ّممییری شیء في الس
ّوالسوال!لم یُ  )4ین!یإال القوم الفاسقٌأ فھل یُھلك  )3 ّیسمع کالم في الصّف إّال
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
کند، چه واکنشی از سوي مردم به دنبال دارد و دلیل آن چیست؟طفلش را فراموش میثیر آن مادر شیرده،هیبت فراگیر قیامت که تحت تأ 51-

 هاي شکر در افراد ـ غافلگیرکننده بودن قیامت ) ظهور نشانه1
 ـ دشواري عذاب الهی هاي شکر در افراد ) ظهور نشانه2
 ـ دشواري عذاب الهی ) مستی و سرگشتگی ناگهانی3
 غافلگیرکننده بودن قیامتـ  ) مستی و سرگشتگی ناگهانی4
-52 معلول چیست؟ ،کنند که موجودات دائما با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز میاین
زیرا خداوند نیازمند به دیگري نیست و خودش ذاتاً وجود دارد.) 1
کنیم. یابیم و حضورش را درك می زیرا هر کدام از ما براساس فطرت خویش خدا را می) 2
پس از پیدایش نیز همچنان به خداوند نیازمند هستند.چون موجودات ) 3
کنند. شود و او را بیشتر بندگی می شان به خداوند بیشتر می) زیرا روز به روز معرفت4

-53 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ ت در پیام کدام از دق» کننده به دین تضمینی در مورد پذیرش مردم ندارد دعوت«پیام 
ّ و ر ّنإ ﴿) 1  ﴾وه  ا ر
2( ﴿ ً ن  و اه ا  ّ ا   ﴾أرا  ا
س  ﴿) 3 ن ا  ا و  ا ٍف   ﴾ن ا  
ادی﴿) 4 ا   و  ة ان  ا ّ ا   ﴾ ا

پـاك و   یزنـدگ یابد و بـراي از دسـت نـدادن     دست می ها یها و تباه لغزشاز  هبازدارند، انسان چگونه به عامل ها از منظر پیامبر خوبی 54-
چه باید کرد؟ آخرت یحیات سرشار از شادکامو  نشاط دنیابا
هاي الهی مندي از کمک اخالص ـ بهرهدرجۀ اهان به منظور نیل به اعال دوري از گن) 1
روي در اخالصـ پیشاخالص درجۀ دوري از گناهان به منظور نیل به اعال ) 2
روي در اخالصپیش ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز خالصانۀ انجام ) 3
هاي الهی مندي از کمک بهره ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز  خالصانۀانجام ) 4

گزینان و عنادورزان با حق براي چیست و سرانجام حتمی تالشگران راه خدا کدام است ؟ دادن فرصت مجدد زندگی به باطل 55-
ًرا﴿ ـ  ﴾ ﴿) 1 ُ ْ َ  َ ء َر َ َ َن  َ  َ َ﴿ـ  ﴾ ﴿) 2 ﴾َو  َ ُ ُ  ْ ُ َ ِ ْ َ َ ﴾ً 
3 (﴿ ً ًرا﴿ ـ ﴾دادوا ا ُ ْ َ  َ ء َر َ َ َن  َ  َ ً ﴿ )4 ﴾َو  َ﴿ ـ ﴾دادوا ا َ ُ ُ  ْ ُ َ ِ ْ َ َ﴾

-56 داند؟ ناشی از کدام صفات خود میرا الهی با فرستادن انبیا  حجتخداوند در قرآن کریم تمام و کامل شدن 
را﴿) 2  ﴾اذا د  ﴿) 1  ّ  ً﴾اً و ا
3 (﴿ّ ا  ا ّ و  ا  ً ﴿) 4 ﴾ا اً   ﴾...ن ا 
کنـد،   هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می لذتیکی از عوامل انحطاط آدمی و دور ماندن او از هدف عبودیت خدا که براي رسیدن به   57-

 وسو دارد؟ دارد و میل به کدام سمت انسان را از چه چیزي باز می
گونه ـ آرزوهاي سراب ) پیروي عقل و وجدان2 گونه ) رسیدن به بهشت جاوید ـ آرزوهاي سراب1
طغیان ـ سرکشی و ) رسیدن به بهشت جاوید4 ) پیروي عقل و وجدان ـ سرکشی و طغیان3
داند که هر چه بیشـتر در   کوشد و می انسان معتقد به معاد با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می«که این 58-

 شریفه ارتباط مفهومی دارد؟آیۀ با پیام کدام » بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بوداین راه گام 
ا) 1 ا ا ذا  م  س   ا
ت و  و﴿) 2  ﴾ا  ا  ا 
م ا﴿) 3 ّ ا    ّ  ﴾ا  ا ا
ٌف  و ﴿) 4   ً ٓ و   م ا ن  ا  و ا  ﴾ 

اي  ،اي اهـل غربـت و تنهـایی     ،كاي آرمیدگان در خا«در راه بازگشت از کدام جنگ رو به قبرها کردند و فرمودند: ) ( حضرت علی 59-
 و مطابق بیان ایشان بهترین توشه براي ابدیت چیست؟» رفتگان در وحشت شما در رفتن به ما پیشی گرفتید.....فرو

  ایمان و عمل صالح ـ صفین )2  تقوا ـ ) بدر1
 ایمان و عمل صالح ـ بدر )4  تقوا ـ صفین )3

1 (﴿ٕ ﴾وه ٕ  و ر ّنا﴿  و ر
2( ﴿ً ن  و اه ا  ً ا  ّ ّرا  ا ﴾أ
س  ﴿) 3 ن ا  او  ا ٍف   ﴾ن ٍا  
ادی﴿) 4 ا   و  ة ان  ا ّ ا  ﴾ ا

منظر پیامبر خوبی یزنـدگ یابد و بـراي از دسـت نـدادندست می  یها یها و تباه لغزشاز هبازدارند، انسان چگونه به عامل هاز     
چه باید کرد؟ آخرت یحیات سرشار از شادکامو نشاط دنیاا مم
هاي الهی مندي از کمک اخالص ـ بهرهدرجۀ نناهان به منظور نیل به اعال دوري از گن) 1
شروي در اخالصـ پیشاخالص درجۀ دوري از گناهان به منظور نیل به اعال ) 2
شروي در اخالصپیش ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز خالصانۀانجام ) 3
هاي الهی مندي از کمک بهره ـکارهاي خود براي خدا به مدت چهل روز خالصانۀانجام ) 4

گزینان و عنادورزان با حق براي چیست و سرانجام حتمی تالشگران راه خدا کدام است ؟دادن فرصت مجدد زندگی به باطل
اًرا﴿ ـ  ﴾ ﴿) 1 ُ ْ َ  ََ َء ر َ َ ََن  َ  َ َ َ﴿ـ ﴾ ﴿) 2 ﴾َو  ََ ُ ْ ُ ْ َ ََ ﴾ً
3 (﴿ً اًرا﴿ ـ  ﴾دادوا ا ُ ْ َ  ََ َء ر َ َ ََن  َ  َ َ ً﴿ )4 ﴾َو  َ﴿  ـ  ﴾دادوا ا ُ ْ َ﴾ ََ ُ ْ ُ ْ َ

 داند؟ ناشی از کدام صفات خود میرا الهی با فرستادن انبیا  حجتخداوند در قرآن کریم تمام و کامل شدن 
را﴿) 2  ﴾اذا د  ﴿) 1  ّ و ﴾اًً
3 (﴿ّ ا  ا ّ و  ّ ا  ً﴿) 4﴾ّا  ً اً ﴾...ن ا 

هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می لذتیکی از عوامل انحطاط آدمی و دور ماندن او از هدف عبودیت خدا که براي رسیدن به 
 وسو دارد؟ دارد و میل به کدام سمتنسان را از چه چیزي باز می

گونه ـ آرزوهاي سراب) پیروي عقل و وجدان2 گونه ) رسیدن به بهشت جاوید ـ آرزوهاي سراب1
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-60 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ ت در پیام کدام دقاز  ،اعمال آزادانه و آگاهانه خود انسان استکه پاداش و کیفر الهی عادالنه و براساس این
راً ﴿) 1  ّ اً و ا  ّ ه ا ا  ّ  ﴾ا
ء﴿) 2  ﴾ر  ا     
ّ ا و اّن ا  ﴿) 3  ﴾م ذ  
و﴿) 4 راّن ا  ا و ضات و ا  ﴾ان 
-61 اشاره دارد؟)( به ترتیب به کدام یک از ابعاد رهبري پیامبر اکرم» مثله نکردن کافران در جنگ«و » سقوط اقوام و ملل پیشین«
 کوشی و دلسوزي در هدایت مردم سخت ـ ) مبارزه با فقر و محرومیت1
 محبت و مدارا با مردم ـ ) مبارزه با فقر و محرومیت2
 محبت و مدارا با مردم ـ براي برقراري عدالت و برابري ) تالش3
 سوزي در هدایت مردمکوشی و دل ـ سخت ) تالش براي برقراري عدالت و برابري4

-62 کاران خواهد بود؟ات قرآنی چه کسی در آخرت از زیانبا توجه به آی
ت﴿) 1 ا ا ا ً ﴿) 2 ﴾ون ان   ّ ن ان  ﴾اً و  ا
ا ﴿) 3 ٔ آن ان  ا ا ً  و   ﴿) 4 ﴾  م د ﴾ا

-63 ها اشاره دارد؟عرفه و در مراسم حج به ترتیب به کدام اقدام آندر روز ) ( م صادق) و سخن اما( ائمه معصومتقیۀ 
 عدم تأیید حاکمان ـ عدم تأیید حاکمان )1
 عنوان امام بر حقمعرفی خویش به  ـ ) عدم تأیید حاکمان2
 عدم تأیید حاکمان ـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )3
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )4

-64 کدام پیشنهاد را داده است؟ ،خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند
ن  و ﴿) 1 اً   ن ﴿) 2 ﴾  ٔ  ﴾ 
رة ﴿) 3 ا  بٍ  او   ﴿) 4  ﴾     ﴾ 
به ترتیب بعد از نزول و بیـان کـدام از   » )( تبریک و شادباش مردم به حضرت علی«و » تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا« 65-

 ؟است) ( آیات و احادیث مربوط به جانشینی حضرت علی
 حدیث ثقلین ـ تطهیرآیۀ ) 2  ث غدیریحد ـ تطهیرآیۀ  )1
 حدیث ثقلین ـ والیت آیۀ )4  حدیث غدیر ـ والیت آیۀ )3
به ترتیب به کدام یـک از اهـداف   » میان زن و مردجاذبۀ اولین کشش و «و » هاي زندگی ها و ناگواري گذشت و مدارا و تحمل سختی«   66-

 ازدواج اشاره دارد؟
 نیاز جنسی ـ ) انس با همسر2 انس با همسر ـ همسرانس با  )1
 نیاز جنسی ـ ) رشد اخالقی و معنوي4 انس با همسر ـ ) رشد اخالقی و معنوي3

-67 .........؟ زیرا که »شکنی دشمن غافل نباش اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان«اند:  مالک اشتر فرموده ) به( چرا حضرت علی
 ولی خائن هستند. ؛رندکا ها در لباس نصیحتآن  )1
شود و خشم عموم را به دنبال دارد. باعث خشنودي خواص می) 2
ها بکوشد.هبر جامعه باید در پنهان کردن آنمدیر و ر  )3
کند. دشمن گاهی از این راه تو را غافلگیر می ) 4
یک از اقـدامات در   ترتیب در ارتباط با کدام به» سپاسگزاري خداوند پس از موفقیت در عهد«و » ها در زمان معین تکرار عهد و پیمان« 68-

 جهت ثبات قدم در مسیر بندگی است؟
 مراقبت ـ ) عهد بستن با خدا2 محاسبه و ارزیابی ـ ) محاسبه و ارزیابی1
 مراقبت ـ محاسبه و ارزیابی )4 محاسبه و ارزیابی ـ ) عهد بستن با خدا3
 

توجه به آی ننکاران خواهد بود؟ییات قرآنی چه کسی در آخرت از زیانا
ت﴿) 1 ا ا ا ً﴿) 2﴾ون ان   ّ ن ان  ﴾اًو  ا
3 (﴿ٔ ن ان  آا  ا ا ً  و   ﴿) 4ٓن﴾  م د  ﴾ا

ننها اشاره دارد؟عرفه و در مراسم حج به ترتیب به کدام اقدام آندر روز )) ( م صادق)) و سخن اما( ائمه معصومتقیۀ 
 عدم تأیید حاکمانـ  عدم تأیید حاکمان)1
عنوان امام بر حق  معرفی خویش بهـ ) عدم تأیید حاکمان2
  عدم تأیید حاکمانـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )3
معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ هاي درست مبارزه انتخاب شیوه )4

کدام پیشنهاد را داده است؟،خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند
ن  و ﴿) 1 اً  ن ﴿) 2﴾  ٔ  ﴾ ن 
رة ﴿) 3 ا  بٍ  او   ﴿) 4  ﴾     ﴾ ٍ
به ترتیب بعد از نزول و بیـان ک» ))( تبریک و شادباش مردم به حضرت علی«و » تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا«

 ؟است))( آیات و احادیث مربوط به جانشینی حضرت علی
 حدیث ثقلین ـ تطهیرآیۀ )2  ث غدیریحدـ تطهیر آیۀ )1
 حدیث ثقلین ـ والیت آیۀ )4  حدیث غدیر ـ والیت آیۀ )3
به ترتیب به کدام یـک از ا» میان زن و مردجاذبۀ اولین کشش و «و » هاي زندگی ها و ناگواري ««گذشت و مدارا و تحمل سختی« 

زدواج اشاره دارد؟
 نیاز جنسی ـ ) انس با همسر2 انس با همسر ـ همسرانس با  )1
 نیاز جنسی ـ ) رشد اخالقی و معنوي4 انس با همسر ـ ) رشد اخالقی و معنوي3
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-69 کدام عبارت قرآنی را بیان کند؟ ،اند بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشتهدهد که خطاب به  پیام می) (ند به پیامبر اوخد
ّ ا﴿) 1 ا و  ّ ّ ا  ّ ﴾اّن ا
ا  ر﴿  )2    ...ً ب  ّ ﴾ا اّن ا  ا
3 (  ّ ذ  ا  ا
ب) 4 ّ ب و  ا ّ ا ا 
دیگـر ایـن   میـوة  گیرنـد و   محبوبان خدا قرار مـی زمرة در  ،اگر به کدام دستور الهی گردن نهند ،ان که دل در گرو محبت الهی دارندآن 70-

 دستور براي این گروه چیست ؟
1 (﴿ ِّ ِ  ً ّ ُ  َ ِ﴿ )2 دوستی با دوستان خدا ـ ﴾اَ بخشیده شدن گناهان   ـ ﴾َ
3 (﴿ ً ّ ُ  َ ِّ اَ ِ﴿) 4 بخشیده شدن گناهان ـ ﴾ِ  دوستی با دوستان خدا ـ ﴾َ

-71 ت و معلول چیست؟به ترتیب عزت نفس عل
 باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) تسلیم و بندگی خدا2 باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) حفظ پیمان با خدا1
 احساس حضور در پیشگاه خدا ـ یمان با خدا) حفظ پ4 احساس حضور در پیشگاه خدا ـ ) تسلیم و بندگی خدا3

-72 تجسم اعمال کدام دسته از گناهکاران است؟ ﴾اً ن ﴿نساء عبارت شریفه سورة با توجه به آیات 
ت و ﴿) 1 ّ  ا  ا   ا ن﴿) 2 ﴾و  ل رّب ار ت  ء ا ا ﴾ اذا 
د﴿  )3 ا  ال ا ﴿) 4 ﴾   و  ن ا ٔ  ّ ﴾اّن ا

-73 زمانی محقق گردید؟ ةتبعات معتقد شدن اروپاییان به دین الهی مسیحیت چه بود و در کدام دور
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ خردورزي در دستور کاره به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 1
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه2
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه3
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ خردورزي در دستور کاره به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 4

هاي معمولی  ها و ورزش بندي در بازي رود و به چه معنایی است و شرط براي کدام یک از گناهان کبیره به کار می ﴾منافع للناس﴿تعبیر  74-
 چه حکمی دارد؟

 حرام ـسود جسمانی  ـ) قمار 2 اشکال بال ـسود جسمانی  ـ) شراب 1
 بال اشکال ـسود اقتصادي  ـ) قمار 4 حرام ـسود اقتصادي  ـ) شراب 3
-75 شود؟ او چه حکمی دارد و مشمول کدام جریمه الهی میروزة  ،داري دروغی را به خدا نسبت دهد کسی عمداً در هنگام روزه اگر
 ها به فقیر بدهد.و جو و مانند آن باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک مد گندم ـ ) صحیح1
 ها به فقیر بدهد.ک مد گندم و جو و مانند آنروز یباید هم روزه را قضا کند و هم براي هر  ـ باطل )2
 شود. جمع بر او واجب میکفارة  ـ صحیح )3
 شود. جمع بر او واجب می ةکفار ـ باطل )4

باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) تسلیم و بندگی خدا2 باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ ) حفظ پیمان با خدا1
ـ یمان با خدا) حفظ پ4 احساس حضور در پیشگاه خدا ـ ) تسلیم و بندگی خدا3 احساس حضور در پیشگاه خداپپ

تجسم اعمال کدام دسته از گناهکاران است؟﴾ااًنن﴿نساء عبارت شریفه سورة ا توجه به آیات 
ت و ﴿) 1 ّ  ا  ا   ا ن﴿) 2 ﴾و  ل رب ار ت  ء ا ا ﴾ّ اذا 
د﴿  )3 ا  ال ا ﴿) 4﴾   و  ن ا ٔ  ّ ﴾اّن ا

زمانی محقق گردید؟ةتبعات معتقد شدن اروپاییان به دین الهی مسیحیت چه بود و در کدام دور
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ خردورزي در دستور کارججه به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 1
قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه2
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ هاي عظیم و باشکوه مذهبیها و ساخت بنا ) نابودي بتخانه3
حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم ـ خردورزي در دستور کارججه به حقوق و قانون و قرار گرفتن توج) 4

هاي ها و ورزش بندي در بازي رود و به چه معنایی است و شرطبراي کدام یک از گناهان کبیره به کار می﴾ممنافع للناس﴿تعبیر 
چه حکمی دارد؟

حرام ـسود جسمانی  ـ) قمار 2 اشکال  بال ـسود جسمانی  ـ) شراب1
 بال اشکال ـسود اقتصادي  ـ) قمار 4 حرام ـسود اقتصادي  ـ) شراب3
 شود؟ او چه حکمی دارد و مشمول کدام جریمه الهی میروزة  ،داري دروغی را به خدا نسبت دهدکسی عمداً در هنگام روزهگر
ننها به فقیر بدهد.و جو و مانند آن باید هم روزه را قضا کند و هم براي هر روز یک مد گندم ـ ) صحیح1
نها به فقیر بدهد.ییک مد گندم و جو و مانند آنروز یباید هم روزه را قضا کند و هم براي هر  ـ باطل )2
شود. جمع بر او واجب میکفارة  ـ صحیح )3
مةکفاباطل)4 واجب او ب شودجمع
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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. 

Here is no cloud in the sky. It --------- a lovely day. 76-
1) will be 2) is going to be 3) is being 4) was 
When I --------- up in this morning, the sun --------- and the birds --------- . 77-
1) got – shined – were singing 
2) was getting – was shining – were singing 
3) got – was shining – were singing 
4) was getting – shined – sang 
Peter is very busy with his job. He has --------- time for other things. 78-
1) few 2) little 3) a little 4) some 
Sometimes I get really --------- when I can't express myself well in English. 79-
1) depress 2) to depress 3) depressed 4) depressing 
All members of staff --------- not to smoke anywhere in the building. 80-
1) request 2) requested  
3) have been requested  4) are requested 
It --------- my mind yesterday that you must be a bit short of personnel. Will I send someone to 81-
help out? 
1) crossed 2) happened 3) moved 4) carried 
Visitors to these lakes are interested in --------- activities such as fishing, boating and walking. 82-
1) relationship 2) regular 3) recent 4) recreational 
Some microbes make you sick but most others --------- you healthy and even help you to fight 83-
disease. 
1) propose 2) carry 3) quit 4) keep 
Some detectives used --------- glass to investigate the crime scene exactly. 84-
1) unchangeable 2) compiled 3) magnifying 4) descriptive 
The young girl didn't finish the final item in its proper time, but gave painfully --------- smile. 85-
1) collective 2) valuable 3) unnatural 4) practical 
Considering the recent economical problems unfortunately, there are a lot of --------- about her 86-
future with the company, and she may lose her job. 
1) organizations 2) uncertainties 3) inspirations 4) conclusions  
The --------- of water behind the dams show that we have been faced with a terrible shortage of 87-
water. 
1) temperatures 2) supplies 3) dedications 4) generations 

Peter is very busy with his job. He has --------- time for other things.
1) few 2) little 3) a little 4) some 
Sometimes I get really --------- when I can't express myself well in English.
1) depress 2) to depress 3) depressed 4) depressing 
All members of staff --------- not to smoke anywhere in the building. 
1) request 2) requested  
3) have been requested  4) are requested 
It --------- my mind yesterday that you must be a bit short of personnel. Will I send someo
help out? 
1) crossed 2) happened 3) moved d 4) carried 
Visitors to these lakes are interested in --------- activities such as fishing, boating and walk
1) relationship 2) regular 3) recent 4) recreational 
Some microbes make you sick but most others --------- you healthy and even help you to 
disease. 
1) propose 2) carry 3) quit 4) keep 
Some detectives used --------- glass to investigate the crime scene exactly. 
1) unchangeable 2) compiled 3) magnifying 4) descriptive 
The young girl didn't finish the final item in its proper time, but gave painfully --------- sm
1) collective 2) valuable 3) unnatural 4) practical
Considering the recent economical problems unfortunately, there are a lot of --------- abou
future with the company, and she may lose her job. 
1) organizations 2) uncertainties 3) inspirations 4) conclusions  
The --------- of water behind the dams show that we have been faced with a terrible shorta
water. 
1) temperatures 2) supplies 3) dedications 4) generations 
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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. 

Nowadays, government-supported nursery schools exist in many countries for children from 
poor backgrounds, or with mental or physical handicaps. An example is the Head Start pre-
school (88)……… in the United States, run by the federal government, which (89)……… 
almost 500,000 such children. Universal state-run nursery (90)………, however, is still rare, 
except in the East European Communist countries, where it is (91)……… for all of the people. 
(92)……… more and more children of Western nations attend nursery school. This is partly 
because there are also many more working mothers than there used to be.   

88-
1) programme 2) presentation 3) experience 4) experiment 

89-
1) designs  2) controls 3) insists 4) includes 

90-
1) observation 2) education 3) competition 4) information 

91-
1) responsible 2) probable 3) reasonable 4) available 

92-
1) Yet 2) Since 3) When 4) Whereas 

ecause there are also many more working mothers than there used to be.   

1) programme 2) presentation 3) experience 4) experiment 

1) designs  2) controls 3) insists 4) includes

1) observation 2) education 3) competition 4) information

1) responsible 2) probable 3) reasonable 4) available

1) Yet 2) Since 3) When 4) Whereas 
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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: 

Among the great teachers of ancient Athens was one named Protagoras, (who was born more 
than twenty-four centuries ago). It is said that he was the first teacher to accept money for his 
services 

A certain student, Evalthus, did not want to pay for his lessons at once, and after some 
discussions, it was finally agreed between them that Evalthus should pay only if he won his 
first case in law courts. 

The lessons began and Evalthus proved himself to be a clever student. He worked hard, 
and a time came when he had reached the end of his studies. He then refused to pay 
Protagoras anything whatever. 

Protagoras therefore took Evalthus to court and told the judges that he wanted his money. 
He explained that he must be paid whether he won or lost the case. "whatever you decide," 
he declared to the judges, "I must be paid. For if you decide in my favour, then I win the 
case, and so I must be paid. But if you decide against me, then Evalthus has won his first 
case in the law courts; therefore, according to our agreement, he must pay for his lessons. 
Therefore, I shall get my money whatever happens." 

Protagoras and Evalthus agreed that the latter ……… .93-
1) should pay at once  
2) should not pay at all 
3) should pay if he was successful in his first case 
4) should pay if he was able to finish his studies 
Protagoras took Evalthus to court because Evalthus did not ……… .94-
1) win the case 2) want to pay him 3) have any money 4) work hard enough 
The word "them" in the 2nd paragraph refers to ……… .95-
1) Protagoras & Evalthus 2) discussions 
3) lessons  4) courts 
"To decide in someone's favour" means to conclude that someone is ……… .96-
1) right 2) wrong 3) afraid 4) untidy 

irst case in law courts. 
The lessons began and Evalthus proved himself to be a clever studentntntnt. HeHeHeHeH  worrrkekekkek ddd dd

nd a time came when he had reached the end of his studies. Heeee thehehheh n refufufufufuseeeeeddd dd to
Protagoras anything whatever. 

Protagoras therefore took Evalthususus tttoo oo cccocc urtt t anananaand told the judges ththththt atataaa  he wawawwaw ntntntntn ed his mo
He explained that he mususussttt bebeebee paid whwhhwhetetetetheeheher r hehehehe wonononoon or lost the ccccasasasaseee.e  "whhhhatatatata eeveee er you dec
he declared to thehehehh jjjjudgegg s,s,s, "III mmum st be papaapapaidididid. FooFoor r if yyyyyouo  decide e e ininninn my fafafafavovovov ur, then I win
ase, and so I mmust t t t bbbe paid. But if youuu ddedd cide agaaaainininiinststststt me, tttheheheheen Evvvvaaalaa ththththt us has won his
ase in the law cocococcourrrrtstt ; therefore, accordididididingngngng tttto ooo our agrerereeemmmmmennnnnttt, he mumumuumust pay for his les

Therefore, I shall ggggeteee mmmmmy yyyy money whatever happpppepepepepensnnn ." 

Protagoras and Evalthuhuhuuus ss aggggrerrr ed that the latter ……………………  .
1) should pay at once ee  
2) should not papapap yy yy at all 
3) shoullld d d pppap y if he was succcceseee sfsfsfful iiiiin n n nn his first case 
4) shoooould pay if he was able to fififf ninininishsss hhhisisisis sstudies 
Protagorororororasaaa  took Evalthus to court bebebbebecacacaaaususususe EvEvEvEE alalalalthththtt us did nototototo  ……………… .
1) win the casasase e e ee 2) want to pay hhhhimimimimm 3) )) haveee anyyy mmmmononononneyeyyeye 44444))) ) wowowoworkrkr hharardd enenenee ou
The word "them" ininnn tttthehheheh  2nd paragraph refers tttoooo ……… … ...
1) Protagoras & EvvEvEvvalalallththththhusuu  2) discussioooonsnsnsnsns 
3) lessons 4)4)4) cou ttrtts
"To o o dedededee iiciide in someone's favour" means to conclll dude that somomommmeoee ne is …………… … .
1))) rrrigigighththt 2)2)2) wwwrororongngng 3)3)3) aaafrfrfraiaiaid ddd d 4) untidy 
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16صفحه  بان انگلیسیز

 

Passage 2: 

Achilles was one of the great soldiers and heroes on the Greek side in the Trojan war, about 
which Homer wrote in the Iliad. 

Before Achilles was born, the Fates had foretold to his mother. Thetis, who was a sea 
fairy, that he would die young, and so she was very anxious to make him safe. When he was 
a baby, she carried him to the River Styx and washed him in it. The magic waters were 
supposed to give protection from all wounds and disease. But the waters did not touch one 
part of Achilles' body, the heel by which his mother held him. 

Years later, when the Trojan war broke out, Thetis was afraid Achilles would have to 
fight and so she dressed him up as a girl and hid him among the women at the court of the 
king of Scyros. However, he was discovered there by the Greek soldier named Odysseus 
Ulysses and willingly went off with him to the war. 

Achilles soon became famous among the Greeks as the bravest and most daring of them 
all. Then in the tenth year of the war, he quarreled with the Greek leader King Agamemnon 
over a slave named Briseis, and in his anger he refused to go on fighting. The Greeks were 
helpless without him, and the Trojans rejoiced. In the end, the Greeks persuaded Achilles to 
lend his armour to his friend Patroclus, who led Achilles men into battle to make the Trojans 
believe the great soldier had returned. Patroclus was killed by the Trojan Hector, and 
Achilles was so filled with grief that he came back to fight to punish his death. Achilles 
killed Hector and put his body round the walls of Troy. 

Which statement about Achilles is NOT true? 97-
1) It was said that Achilles would die young. 
2) The Fates had foretold to his mother about his death. 
3) Achilles is a great soldier about whom Homer has written it the Iliad. 
4) Achilles was a great hero against the Greek side in the Trojan War. 
According to the passage, Achilles was taken to the River Styx, in order to be ……… .98-
1) made happy  2) cleaned in it 
3) given the magic waters 4) protected from all wounds and diseases 
When the Trojan war started ……… .99-
1) Achilles was found out there by the king 
2) his mother willingly sent him to the war 
3 his mother was afraid Achilles would have to fight 
4) Thetis hid Achilles among the men at the court of the king 
Achilles refused to go on fighting because ……… .100-
1) it was the tenth year of the war 
2) the Greeks were helpless without Achilles 
3) he was famous among the Greeks as the bravest of all 
4) he argued with king Agamemnon over a slave named Briseis 

Achilles soon became famous among the Greeks as the bravest and most daring of
ll. Then in the tenth year of the war, he quarreled with the Greek leader King Agamem
ver a slave named Briseis, and in his anger he refused to go on fighting. The Greeks 

helpless without him, and the Trojans rejoiced. In the end, the Greeks persuaded Achill
end his armour to his friend Patroclus, who led Achilles men into battle to make the Tr
elieve the great soldier had returned. Patroclus was killed by the Trojan Hector,

Achilles was so filled with grief that he came back to fight to punish his death. Ach
killed Hector and put his body round the walls of Troy. 

Which statement about Achilles is NOT true? 
1) It was said that Achilles would die young. 
2) The Fates had foretold to his mother about his death. 
3) Achilles is a great soldier about whom Homer has written it the Iliad. 
4) Achilles was a great hero against the Greek side in the Trojan War. 
According to the passage, Achilles was taken to the River Styx, in order to be ……… .
1) made happy  2) cleaned in it 
3) given the magic waters 4) protected from all wounds and diseases
When the Trojan war started ……… .
1) Achilles was found out there by the king 
2) his mother willingly sent him to the war 
3 his mother was afraid Achilles would have to fight 
4) Thetis hid Achilles among the men at the court of the king 
Achilles refused to go on fighting because ……… .
1) it was the tenth year of the war 
2) the Greeks were helpless without Achilles
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 مدت پاسخگویی تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 20 125 101 25 شناسی زمین 1
 دقیقه 47 155 126 30 ریاضی 2
 دقیقه 36 205 156 50 شناسی زیست 3
 دقیقه 37 235 206 30 فیزیک 4
 دقیقه 35 270 236 35 شیمی 5

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 سراسري مطابق کنکور شناسی زمین

 سراسري مطابق کنکور ریاضی 

 سراسري مطابق کنکور شناسی زیست

 سراسري مطابق کنکور فیزیک

 سراسري ق کنکورمطاب شیمی
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شناسی  زمین  2صفحه 
-101 شناسی به ترتیب از قدیم به جدید درست آمده است؟ هاي زمین کدام گزینه ترتیب وقایع و پدیده در
1(G - D - E - F - C - B - A 
2 (G - D - E - C - B - A - F

3(D - G - E - C - F - B - A

4 (A - B - C - E - F - D - G 
 

-102 رسوبات کدام دوره مفیدتر است؟مطالعۀ ، داد پستاندارانن آثار اولیه و اجبراي یافت
) پرمین  4 ) کرتاسه3 ) ترشیاري2 تریاس) 1

-103 آیند؟ ویلسون و طی چه فرایندي به وجود میچرخۀ مرحله از قوسی در کدام  جزایر
حاصل خروج مواد مذاب خمیر کره در بستر اقیانوس ـ گسترشمرحلۀ ) 1
ها شدن اقیانوس و برخورد ورقهبسته  حاصل ـبرخورد  مرحلۀ) 2
اقیانوسی زیر ورقه اقیانوسی دیگر ورقۀ حاصل فرورانش  ـ بسته شدن مرحلۀ) 3
اي  قارهپوستۀ از میان حاصل خروج مواد مذاب  ـ بازشدگی مرحلۀ) 4

-104 ؟کدام عبارت صحیح استهاي جغرافیایی مختلف و پیامدهاي آن  تابش خورشید بر زمین در عرضزاویۀ در مورد 
.تابد درجه می 43حدود زاویۀ شمالی با درجۀ  5/23اول تیر ماه خورشید در عرض جغرافیایی ) 1
.لی در اول دي ماه تقریبا صفر استشما 90تا  5/66هاي  ) طول شب در عرض2
.ساعت است 12زمین برابر کرة هاي جغرافیایی  ) اول مهر ماه طول روز در تمام عرض3
.تابد درجه می 90حدودزاویۀ جنوبی با درجۀ  5/66ر عرض جغرافیایی اول تیر ماه خورشید ب) 4

-105 . کدام عبارت در مورد این مناطق صحیح است؟ها در سه منطقه طبق جدول زیر است ژئوشیمیایی سنگ و خاكتجزیۀ 
هنجــاري منفــی دارنــد، در  بــی Mnو  Siمنطقــۀدر هــر ســه ) 1

 هنجاري مثبت دارد. بی A منطقۀدر  Caکه  صورتی
2 (Ca  وFe  منطقۀدر A  هنجـاري مثبـت دارنـد و هـر چهـار       بـی

 هنجاري منفی دارند. بی B منطقۀعنصر در 
3 (Si  منطقۀدر C ولی  ؛هنجاري مثبت دارد بیCa  منطقـۀ درA 

 هنجاري منفی دارد. بی
4 (Mn هاي  طقهدر منB  وC ولی  ؛هنجاري مثبت دارد بیFe  منطقۀدر C هنجاري منفی دارد. بی

-106 ها صحیح است؟ م عبارت با توجه به خصوصیات کانیکدا
هاي سیلیکاتی هستند. ) ژیپس و مسکوویت از کانی1
است.ی کانی غیرسیلیکات ترین ) الماس سخت2
وجود دارد. Feدر هماتیت و گالن عنصر ) 3
ولی اکسیژن وجود ندارد. ؛وجود دارد Alنسنگ بوکسیت عنصر در کا) 4

وقـوع ایـن   درجـه الزم اسـت،    700ها در پوسته زمین دمایی حـداقل   دهد که براي ذوب شدن سنگ هاي ژئوفیزیکی نشان می بررسی 107-
 ؟پذیر است شرایط در چه عمقی امکان

1 (35 2 (5/15 3 (40 4 (3/23 

SiOانکدام یک از گوهرهاي زیر فاقد بنی 4
-108 است؟ 4

 ) زبرجد4 ) عقیق3 ) گارنت2 فیروزه) 1

 منطقه غلظت
Fe Si Ca Mn 
8 34 5/6 6/0 A 

5 24 8/3 03/0 B 
5/4 32 7/3 5/0 c 

G

E

C

B

ADF

آیند؟ویلسون و طی چه فرایندي به وجود میچرخۀ مرحله ازقوسی در کدام جزایر
مواد مذاب خمیر کره در بستر اقیانوسـگسترشمرحلۀ)1 حاصل خروج
هاشدن اقیانوس و برخورد ورقهبسته  حاصل ـبرخورد  مرحلۀ)2
اقیانوسی زیر ورقه اقیانوسی دیگر ورقۀ حاصل فرورانش ـ بسته شدن مرحلۀ)3
اي  قارهپوستۀ از میان حاصل خروج مواد مذاب  ـ بازشدگی مرحلۀ)4

؟کدام عبارت صحیح استهاي جغرافیایی مختلف و پیامدهاي آن تابش خورشید بر زمین در عرضزاویۀ در مورد 
.تابد درجه می 43حدود زاویۀ شمالی با درجۀ 5/23اول تیر ماه خورشید در عرض جغرافیایی ) 1
.لی در اول دي ماه تقریبا صفر استشما 90تا 5/66هاي  ) طول شب در عرض2
.ساعت است 12زمین برابر کرة هاي جغرافیایی ) اول مهر ماه طول روز در تمام عرض3
عرض جغرافیایی اول تیر ماه خورشید ب) 4 .تابد درجه می 90حدودزاویۀ جنوبی با درجۀ 5/66بر

. کدام عبارت در مورد این مناطق صحیح است؟ها در سه منطقه طبق جدول زیر استژئوشیمیایی سنگ و خاكجزیۀ 
هنجــاري منفــی دارنــد، در بــیMnو Siمنطقــۀدر هــر ســه ) 1

هنجاري مثبت دارد.بیAمنطقۀدر Caکهصورتی
2 (Ca وFe منطقۀدرA هنجـاري مثبـت دارنـد و هـر چهـار      بـی

هنجاري منفی دارند.بیBمنطقۀعنصر در 
3 (SiمنطقۀدرCولی ؛هنجاري مثبت داردبیCaمنطقـۀ درA

هنجاري منفی دارد.بی
4 (Mnهاي ننطقهدر منB وCولی ؛هنجاري مثبت داردبیFe منطقۀدرCهنجاري منفی دارد.بی

ها صحیح است؟م عبارت با توجه به خصوصیات کانیکدا
کان1 از ت ک ژ تند) کات ل ا

مغلظت
FeSiCaMn
8345/66/0
5248/303/0
5/4327/35/0
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شناسی  زمین  3صفحه 
-109 شود؟ انجام میگذاري  سوبدر کدام نقاط حداکثر ر

1 (A  وB 
2 (A و B 
3 (B  وC 
4 (C  وA 

-110 ت؟با توجه به شرایط آبخوان تحت فشار کدام عبارت صحیح اس
تر و از سطح ایستابی باالتر است. ) سطح آب چاه از سطح زمین پایین1
کند. چاه فوران می دهانۀاست و آب از  سطح آب چاه از سطح زمین باالتر) 2
تر از سطح زمین باشد. آب چاه ممکن است باالتر یا پایینسطح ) 3
توان از این چاه آب برداشت کرد. ) همواره بدون صرف انرژي می4
-111 هاي زیر و به چه دلیل براي رشد گیاهان مناسب است؟ یک از خاك دامک
مناسب منافذ و حفظ مواد مغذي اندازةاي و رسی،  خاك ماسهترکیب   )1
ترکیب خاك رسی و شنی، تعداد باالي منافذ و گردش آب و هوا در منافذ  )2
منافذترکیب خاك رسی و گیاخاك، وجود مواد مغذي و گرفتن آب و هوا در ) 3
ترکیب ماسه و الي، وجود عناصر متنوع و در نتیجه حاصلخیزي خاك) 4

-112 ند؟هست ثر در فرسایندگی خاك توسط بارش کدامؤعوامل م
) شدت، مدت بارش4 ) دما، پوشش گیاهی3 ) شیب زمین، اقلیم2 سرعت، میزان مواد معلق) 1

درصد از نیرو حـذف شـود و سـنگ بـه حالـت اول       5که  ، در صورتیاي قرار دارد ثیر نیروي همگرایی بین دو ورقه قارهسنگی تحت تأ 113-
 نامند. .......... میبرگردد این مرحله از تنش را 

) کشسان4 برشی )3 ) پالستیک2 خمیرسان) 1
-114 ......... توان گفت در این منطقه دهد، می ي منطقه را نسبت به تونل نشان میبند تصویر مقابل وضعیت الیه

بندي و تونل در پایدارترین حالت ممکن قرار دارد. ازي الیه) محور تونل مو1
بندي و امکان فرو ریختن و نشت آب وجود ندارد. ) محور تونل عمود بر الیه2
بندي و تونل از نظر استحکام و نشت آب وضعیت مناسبی ندارد. ) محور تونل موازي الیه3
ل مناسب است.بندي و وضعیت پایداري تون ود بر الیهمحور تونل عم) 4

 

-115 ؟گیرد باید در نظر گرفت ی صورت میهاي زیر دریایی چه مواردي را عالوه بر مالحظاتی که در خشک هاي نفتی و تونل در ساخت پایانه
هاي بستر دریا منطقه، نوع رسوبات، شیب و ویژگی نوع جانداران) 1
ها بتن و سایر محافظها با  ها و پوشاندن سازه دیواره، امکان نشت آب به ) نوع مصالح2
هاي بستر دریا در برابر فشارهاي وارده، عمق آب مقاومت سنگنفوذپذیري و ) 3
هاي فیزیکی و شیمیایی آب دریا هاي دریایی، ویژگی ) جریان4

-116 در افرادي که نزدیکی معادن طال مشغول به ملقمه کردن طال هستند کدام عوارض قابل مشاهده است؟
 ) آسیب به دستگاه گوارش و ایمنی2  اصلدیابت و آسیب به مف) 1
هاي کلیوي و نرمی استخوان ) آسیب4  ) پوکی استخوان و گواتر3

-117 شود. ......... میباعث ......... و از طریق  LiO2 عنصر سلنیم .........
پیشگیري از وقوع سرطان ـ هاي حاوي این عنصر ـ آنزیم همانند) 1
بروز سرطان ـ گر هاي بسیار واکنش ـ بنیان برخالف) 2
بروز سرطان ـگر  هاي بسیار واکنش بنیان ـ همانند) 3
پیشگیري از وقوع سرطان ـهاي حاوي این عنصر  ـ آنزیم برخالف) 4

A
A

B

C

CB

هاي زیر و به چه دلیل براي رشد گیاهان مناسب است؟یک از خاكککدامک
مناسب منافذ و حفظ مواد مغذياندازةاي و رسی،  خاك ماسهترکیب   )1
ترکیب خاك رسی و شنی، تعداد باالي منافذ و گردش آب و هوا در منافذ  )2
منافذترکیب خاك رسی و گیاخاك، وجود مواد مغذي و گرفتن آب و هوا در ) 3
ترکیب ماسه و الي، وجود عناصر متنوع و در نتیجه حاصلخیزي خاك) 4

تتند؟هستثر در فرسایندگی خاك توسط بارش کدامممؤعوامل م
) شدت، مدت بارش4) دما، پوشش گیاهی3) شیب زمین، اقلیم2سرعت، میزان مواد معلق) 1

درصد از نیرو حـذف شـود و سـنگ بـه حالـ5که ، در صورتیاي قرار داردثیر نیروي همگرایی بین دو ورقه قارهسنگی تحت تأ
نامند........... میرگردد این مرحله از تنش را 

) کشسان4برشی )3) پالستیک2خمیرسان) 1
.........توان گفت در این منطقهدهد، میي منطقه را نسبت به تونل نشان میبندصویر مقابل وضعیت الیه

بندي و تونل در پایدارترین حالت ممکن قرار دارد. ازي الیه) محور تونل مو1
بندي و امکان فرو ریختن و نشت آب وجود ندارد.) محور تونل عمود بر الیه2
بندي و تونل از نظر استحکام و نشت آب وضعیت مناسبی ندارد.) محور تونل موازي الیه3
نل مناسب است.بندي و وضعیت پایداري تونمود بر الیهمحور تونل عم) 4

گیرد باید در نظر گرککی صورت میهاي زیر دریایی چه مواردي را عالوه بر مالحظاتی که در خشکهاي نفتی و تونلدر ساخت پایانه
هاي بستر دریا منطقه، نوع رسوبات، شیب و ویژگی نوع جانداران) 1
ال2 ع ن ه) آ نشت کا اا ازد شاند اها افظها ا هات
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شناسی  زمین  4صفحه 
-118 ؟باشد نمیشناسی پزشکی  م برده جزو مطالعات متخصصان زمینیک از موارد نا کدام

زرشوران به آرسنیک هاي اطراف معادن طالي آلودگی آب) 1
هاي صنعتیت ناشی از ترکیبات نیترات در شهرمضرا) 2
هاي بیمارستانی ها و پسماند انتخاب محل مناسب دفن زباله) 3
پراکندگی ژئوشیمیایی عناصر و شناسایی مناطق پر خطر  تهیۀ نقشۀ) 4

-119 شود چند گسل وجود دارد؟ رو دیده می هاي که در تصویر روب در منطقه
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 

Hypocenter 120 ......... اي است  در یک زمین لرزه نقطه-
گیرد. رسد امواج زمین لرزه از آن منشأ می ) فرضی که به نظر می1
گیرد. زمین لرزه قرار میدر روي زمین که دقیقا باالي مرکز  )2
رسند. ه زودتر از بقیه نقاط به آنجا میروي زمین که امواج حاصل از زلزل) 3
محل برخورد سطح گسل با سطح زمین که بیشترین خرابی آنجا رخ داده است.  )4

-121 دهد؟ یرا بهتر نشان م ریشکل ز یفرض ۀخچیتارکدام مورد، 
 يگسل عاد ش،یفرسا ،يگذار رسوب ،يگسل عاد) 1
 يگسل عاد ،يگذار رسوب ش،یگسل معکوس، فرسا) 2
 گسل معکوس ،يگذار رسوب ش،یفرسا ،يگسل عاد) 3
گسل معکوس ،يگذار رسوب ش،یسل معکوس، فرساگ) 4

-122 پیوندد؟ شناسی به وقوع می هاي زمین به ترتیب کدام پدیده جدید اقیانوسی پوستۀطی تشکیل 
تشکیل کوه ـگذاري  ـ فرسایش و رسوبفرورانش  جدید اقیانوسی ـ پوستۀ) تشکیل 1
تشکیل کوه ـفرورانش  ـگذاري  سوبـ فرسایش و ر هاي میان اقیانوسی کوه رشته خروج مواد مذاب از) 2
گذاري  ـ فرسایش و رسوبتشکیل کوه  ـفرورانش  ـجدید اقیانوسی  پوستۀتشکیل ) 3
گذاري ـ فرسایش و رسوبفرورانش  ـ جدید اقیانوسی پوستۀتشکیل  ـ ها فرورانش در محل دراز گودال  )4

-123 ؟شود نمیشناسی کدام مورد نمایش داده  هاي زمین در نقشه
ها  ) روابط سنی سنگ2 ها نس و پراکندگی سطحی سنگ) ج1
ها پوشش گیاهی و محل رودخانه  )4 ها خوردگی ها و چین ) وضعیت شکستگی3

-124 ماسه سنگ و شیل کمتر است؟هایی مانند  ین ساختی ایران احتمال یافتن سنگهاي زم یک از پهنه در کدام
سیرجان ) سنندج ـ4 ) کپه داغ3 ) البرز2 زاگرس) 1
-125 دارد؟ فرقهاي زیر با بقیه  تداد کدام یک از گسلام
 ) نایبند4 ) مشا3 ) سبزواران2 آباد نصرت) 1

 
 
 

ypرز ین ز ی ير
گیرد. رسد امواج زمین لرزه از آن منشأ می) فرضی که به نظر می1
روي زمین که دقیقا باالي مرکز )2 گیرد. زمین لرزه قرار میدر
رسند. لله زودتر از بقیه نقاط به آنجا میروي زمین که امواج حاصل از زلزل) 3
گسل با سطح زمین که بیشترین خرابی آنجا رخ داده است.  )4 محل برخورد سطح

دهد؟ممیرا بهتر نشان مییریشکل زضضیفرضچچۀییخچیتارکدام مورد، 
يگسل عاد ییش،یفرسا ،يگذار رسوب ،يگسل عاد)1
يگسل عاد ،يگذار رسوب ییش،یگسل معکوس، فرسا)2
گسل معکوس ،يگذار رسوب ییش،یفرسا ،يگسل عاد)3
گسل معکوس ،يگذار رسوب ییش،یگگسل معکوس، فرساگ) 4

پیوندد؟شناسی به وقوع میهاي زمینبه ترتیب کدام پدیدهجدید اقیانوسیپوستۀطی تشکیل 
تشکیل کوه ـگذاري  ـ فرسایش و رسوبفرورانش جدید اقیانوسی ـپوستۀ) تشکیل1
تشکیل کوه ـفرورانش  ـگذاري  سوبـ فرسایش و ر هاي میان اقیانوسیکوه رشته خروج مواد مذاب از) 2
گذاري  ـ فرسایش و رسوبتشکیل کوه  ـفرورانش  ـجدید اقیانوسی پوستۀتشکیل )3
گذاري ـ فرسایش و رسوبفرورانش ـ جدید اقیانوسی پوستۀتشکیل  ـ هافرورانش در محل دراز گودال  )4

؟شودنمیشناسی کدام مورد نمایش داده هاي زمیندر نقشه
ها ) روابط سنی سنگ2هاججنس و پراکندگی سطحی سنگ) ج1
هاپوشش گیاهی و محل رودخانه  )4  ها خوردگی ها و چین ) وضعیت شکستگی3

ماسه سنگ و شیل کمتر است؟هایی مانند ممین ساختی ایران احتمال یافتن سنگهاي زمیک از پهنهدر کدام
سیرجان ) سنندج ـ4) کپه داغ3) البرز2زاگرس) 1
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Aاگر  ( , ] ( , )3 1 2 5( , )( Bو  ,, [ , ]2 A مجموعۀباشد، آنگاه  2 B 126 شامل چند عدد صحیح است؟-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-127 وي زیر، شکل یازدهم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟با توجه به الگ
1 (32  
2 (33   
3 (34 
4 (35 
 
 
 

-128 به شعاع دایره کدام است؟ ABخط  ایم. نسبت طول پاره ضلعی منتظم را در یک دایره محاط کرده مطابق شکل، یک شش
1 (2   

2 (3
2   

3 (3   
4 (2 2   

xاگر  33 39 -129 کدام است؟ xباشد، آنگاه  3

1 (3
6   2 (3

3   3 (3 3   4 (1
3   

|اگر  log x |2 1 -130 تواند داشته باشد؟ چند مقدار مختلف می [x]باشد، آنگاه  2
 شمار ) بی4 4) 3 3) 2 2) 1
کدام از برادرها در دو سر صـف قـرار    طوري که هیچ توانند در یک صف بایستند به تا از آنها برادر هستند، به چند طریق می 2نفر که  5 131-

 ؟نگیرند

1 (36 2 (48 3 (60 4 (108 
yخط به معادالت  3اگر اضالع مثلثی روي  x ،y x yو  2 ترین ارتفاع این مثلث روي کدام خط واقـع   قرار بگیرند، کوتاه 0 132-

 شود؟ می

1 (x 1   2 (y x4 9   3 (y x4 3   4 (y x 1   
xدوم  معادلۀ درجۀهاي  ریشه و  اگر  x2 3 1 2باشند، آنگاه حاصل  0 -133  کدام است؟ 2

1 (10   2 (2 3   3 (2 5   4 (2 10   
x معادلۀکدام گزینه در مورد  x2 1 -134 صحیح است؟ 2

 ) فقط یک جواب منفی دارد.2 ) یک جواب مثبت و یک جواب منفی دارد.1
 اعداد حقیقی جوابی ندارد. موعۀمج) در 4  ) فقط یک جواب مثبت دارد.3

)1( لکش

)2( لکش

)3( لکش

A

B

ش ی ل ربق یر ی ر ر م ری پ ول ب میم یر ع ب
1 (2 

2 (3
2 

3 (3 
4 (2 2 

xگر  33 39 کدام است؟xباشد، آنگاه  39

1 (3
6 2 (3

3 3 (33 4 (1
3 

|گر  log x |2g تواند داشته باشد؟چند مقدار مختلف می[x]باشد، آنگاه  |2
شمار ) بی44) 33) 22) 1
کدام از برادرها در دو سر صـفطوري که هیچتوانند در یک صف بایستند بهتا از آنها برادر هستند، به چند طریق می2نفر که 5

؟گیرند
1 (362 (483 (604 (108

yخط به معادالت 3گر اضالع مثلثی روي  x ،y x yو 2 ترین ارتفاع این مثلث روي کدام خطقرار بگیرند، کوتاه0
شود؟می
1 (x 1 2 (y x4 9xxx 3 (y x4 3xx 4 (y xx 1 

x2دوم معادلۀ درجۀهاي  ریشه و گر  3 1 0x 2باشند، آنگاه حاصل کدام است؟ 2
1 (10 2 (2 3 3 (2 5 4 (102 

x2معادلۀکدام گزینه در مورد  1 2xx صحیح است؟
د1 دا منف جواب یک و مثبت جواب یک د2) دا منف جواب یک فقط (

A

B
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-135 االضالع وجود دارد که از محل برخورد عمود منصف اضالع آن به یک فاصله باشد؟ حداکثر چند نقطه روي محیط مثلث متساوي
1 (1 2 (3 3 (4 4 (6 

1اي برابر  الزاویه نسبت فواصل پاي ارتفاع وارد بر وتر از دو ضلع قائم در مثلث قائم
-136 2است. اگر ارتفاع وارد بر وتر مثلث مفروض را به  3

 تر به مساحت مثلث اولیه کدام است؟ ناحیه تقسیم کند، نسبت مساحت مثلث کوچک

1 (1
10   2 (1

8   3 (1
4   4 (1

3   

f توابع {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}3 1 2 4 1 0 0 xg(x)و  4
3 2
go(fمفروض هستند. اگر مقدار تابع  2 ) xدر  11 a  باشد،  3برابر 137-

a کدام است؟ 
1 (2 2 (3 3 (2   4 (3   

1مثلثاتی زیر،  دایرةروي  A نقطۀطول 
-138 کدام است؟ OBخط  است. در این صورت، طول پاره 3

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

xشکل زیر، مربوط به نمودار تابع  bf(x) a fاست. حاصل  2 (b )1 -139 کدام است؟ 2
 
1 (1 
2 (2 
3 (log23   

4 (log2
5
4   

 
ژول انـرژي آزاد کـرده اسـت. شـدت زلزلـه چنـد ریشـتر بـوده اسـت؟           1510 انـدازة اي بـه   ژول است. زلزله 1ارگ معادل  710هر  140-

/ /(logE M)11 8 1 5  
1 (/6 6/) 2 ریشتر 5 6/) 3 ریشتر 6 6/) 4 ریشتر 7  ریشتر 8

 ضابطۀتابع با 

cos x x
sinx

f(x) [ x] a x
b x

1 2 0
2 0

0
xدر   -141 کدام است؟ aپیوسته است.  0

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

A

B

O

3

1

1 (2 2 
2 (3
3 (23 
4(2

xشکل زیر، مربوط به نمودار تابع  bf(x) a fاست. حاصل 2 (b )1 2(b(b کدام است؟

1 (1
2 (2
3 (log23 

4 (log2
5
4 

ژول انـرژي آزاد کـرده اسـت. شـدت زلزلـه چنـد ریشـتر بـوده1510انـدازة اي بـه   ژول است. زلزله 1ارگ معادل  710هر 
/ /(logE M)/ // //

1 (/6 6/) 2ریشتر /5 6/) 3ریشتر //6 6/) 4ریشتر /7 ریشتر /8

ضابطۀابع با 
x x

sinx
f(x) [ x] a x

1 2cos x 0
0[ x] a x[  درx کدام است؟aپیوسته است. 0

A

B

O

3

1
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یـا   3چند برابر احتمال این است که تاس مضـرب    و سکه رو بیاید، 3کنیم. احتمال آنکه تاس مضرب  یک تاس و یک سکه را پرتاب می 142-
 سکه رو بیاید؟

1 (1
2   2 (1

3   3 (1
4   4 (1

6   
-143 یابد؟ ها اضافه کنیم، ضریب تغییرات چند درصد کاهش می داده همۀآماري مثبت را به  دادةبرابر میانگین یک سري  3اگر 

1 (45  2 (50  
 کند. تغییري نمی  یرات،) ضریب تغی4  75) 3

xاگر برد تابع  x
f(x)

a x
x

31 1
1 -144 کدام است؟ aباشد، حدود تغییرات  برابر  1

1 (a 1   2 (a 1   3 (a 1   4 (a 1   
yر تابع نمودا | tan x -145 هاي زیر اکیداً صعودي است؟ یک از فاصله در کدام |

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

2   

xf(x)اگر 
x
2 1

g(x)و  1 sin x2 شود. کـدام گزینـه تمـامی عضـوهاي      می Aبرابر  fog(x)تابع  دامنۀباشد، آنگاه  2 146-
 دهد؟ را درست نشان می A ۀمجموع

1 (
x k

x k

2 6
52 6

   2 (
x k

x k

2 6
52 6

   3 (x k2 2   4 (x k2 2   

xf(x)تناوب تابع  دورةمجموع مقادیر ماکزیمم، مینیمم و  cos( )3 -147 در کدام گزینه آمده است؟ 2

1 (6 2 (2 3 (2 3 2   4 (2 3 4   
sin معادلۀهاي  کدام گزینه جزو جواب x cos( x)2 -148 ؟دباش نمی 02

1 (x k   2 (x k 3   3 (x k 22 3   4 (x k 22 3   

اگر 
x

xlim
x ax20
2 باشد، حاصل  1

x
ax xlim

x

2 3 1
2 -149 برابر کدام گزینه است؟ 3

1 (   2 (   3 (3
2   4 (1 

f(x)اگر تابع  | x |3 xدر  1 a پذیر نباشد، شیب نیم مماس سمت راست بر تابع  مشتقf(x)  درx a 150 کدام است؟-
1 (3 2 (3   3 (1   4 (1 

f(x)اي تغییرات تابع  آهنگ لحظه ( x )
2
35 xدر  2 -151 کدام است؟ 5

1 (10
3   2 (10

9   3 (2
3   4 (3

4   
 

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

2 

f(x)گر 
x
2 1x

g(x)و1 sin x 2sin x تابع  دامنۀباشد، آنگاهfog(x) برابرAشود. کـدام گزینـه تمـامی عضمی
دهد؟را درست نشان میAععۀمجموع

1 (
x k

x k

k

k

2kk 6
52kk 6

 2 (
x k

x k

kk

kk

2kk 6
52k 6

 3 (x kkk2k 2 4 (x kkk2kk 2 

xf(x)تناوب تابع دورةمجموع مقادیر ماکزیمم، مینیمم و  cos( )x
در کدام گزینه آمده است؟2

1 (62 (23 (3 22 4 (3 42 
sinمعادلۀهاي کدام گزینه جزو جواب x cos( x) 0x cos( x)(2 ؟دباش نمی شش

1 (x kkk 2 (x kkk 3 3 (x kkk 22kkk 3 4 (x kkk 22 3  

گر
x
lim

x ax20
2 1x  باشد، حاصل

x
axlim

2 3 1x
2 3x

برابر کدام گزینه است؟

1 ( 2 ( 3 (3
2 4 (1

f(x)گر تابع  | x |3x  درx a پذیر نباشد، شیب نیم مماس سمت راست بر تابع مشتقf(x)  درx a کدام است؟
1 (32 (3 3 (1 4 (1

لحظه f(x)اي تغییرات تابع آهنگ ( x )
2
3x xدر  ( کدام است؟ 5

101023
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bf(x)قسمتی از نمودار تابع   شکل زیر، ax
x

aاست.  2 b 152 کدام است؟-

1 (5
4   

2 (5
3   

3 (5
3   

4 (5
4   

تولیـد شـده    جعبـۀ کنـیم. اگـر مـاکزیمم حجـم      درباز تولید می جعبۀدهیم و یک  مربع شکل را مطابق شکل برش مییک ورق فلزي  153-
cm32000 باشد، طول ضلع مربع کدام است؟ 

1 (20 
2 (25 
3 (27 
4 (30 
 
 
 
 
 

)Oاي به مرکز  دایره , )2 xروي خط  3 y3 4 2 ها جدا xخطی که این دایره روي محور  کند. طول پاره جدا می 6وتري به طول  0 154-
 کند، کدام است؟ می
1 (4   2 (8   3 (6   4 (10   

بار رو ظاهر  کنیم. در این آزمایش احتمال آنکه دقیقاً یک دیگر را پرتاب می سکۀکنیم. اگر پشت بیاید دقیقاً سه  یک سکه را پرتاب می 155-
 شود، کدام است؟

1( 1
2   2 (3

8   3 (11
16   4 (5

8   
 
 

2

1

x
x x

x

x

x

x

x

2 (25
3(27
4 (30

)Oاي به مرکز دایره , ),( y3روي خط , 4 2 0x y  خطی که این دایره روي محور کند. طول پاره جدا می 6وتري به طولx

کند، کدام است؟می
1 (4 2 (8 3 (6 4 (10 

بار رکنیم. در این آزمایش احتمال آنکه دقیقاً یکدیگر را پرتاب میسکۀکنیم. اگر پشت بیاید دقیقاً سه ک سکه را پرتاب می
شود، کدام است؟

1( 1
2 2 (3

8 3 (11
16 4 (5

8 

x

x

x

x
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-156 باشند.  می ..........دارند، فاقد  ..........هایی با  که یاختهبافتی سامانۀ هاي  بافتهمۀ ، گیاهان آونديدر 
 CO2انایی تثبیتتو اي ـ چوب پنبهدیوارة  )1
 بدون هستهزندة هاي  یاخته ـ سیلیسی شده دیوارة )2
 نشاستهذخیرة توانایی  ـچوبی شده  دیوارة )3
که در تولید طناب کاربرد هستندهایی  ـ یاختهپرورده شیرة توانایی هدایت  )4

-157 نماید؟  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
 »تولیدي خود است........... ، هدف پیک شیمیایی .......... در بدن انسانندام سازنده هر ا« 
 يادرار ضد ـاریتروپویتین  )2  گلوکاگون اوره ـ )1
 محرك فوق کلیه ـآلدسترون  )4 گاسترین ـB12ویتامین کنندة  حفاظتعامل  )3

-158  ..........تواند  رفتار مشارکتی میانتخاب طبیعی، در جمعیت جانورانی با 
 در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد. )1
 بر شانس تولیدمثل هر فرد موثر باشد. )2
 هاي نامطلوب را کاهش دهد. همواره فراوانی الل )3
 هاي سازگار شود. سبب پیدایش الل )4

-159 ..........توانند  اي، می هاي بافت زمینه ز سلولرد، بعضی ادر بخش تخصص یافته زنبق که براي تولیدمثل رویشی نقش دا
کربنه تبدیل نمایند. ، ترکیب چهارکربنه را به ترکیب ششATPبا تولید )1
 کالوین را انجام دهند.چرخۀ هاي  اي از واکنش ، مرحلهNADPHبا کمک )2
 بسازند. NADHبه دو پیرووات،  وفسفاتهکربنی د ر مسیر تبدیل ترکیب سهد )3

4( H به فضاي درونی میتوکندري وارد نمایند.زیستی را بدون صرف انرژي 
-160 ..........تواند،  می ..........هایی که  در یک مرد بالغ، هریک از هورمون

 کننده مغزي باشد.کنترل مستقیم یا غیر مستقیم آزادتحت ـ  د شودها در محل تولید خو باعث بلوغ اسپرم )1
 وارد گردش خون عمومی شود. ـ هاي پرپیچ و خم بیضه، تولید تستوسترون را افزایش دهد با تأثیر مستقیم بر لوله )2
 وي عوامل رونویسی مؤثر باشد.هاي حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه شود ـ ر تاژك در یاختهسازندة هاي  باعث بیان ژن یا ژن )3
 زیرنهنج ترشح شود.غدة شود ـ مستقیماً از  ساز براي تسهیل در تمایز اسپرم می اسپرملولۀ هاي  سبب تحریک یکی از یاخته )4

قرمز و ر هاي نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش ندارند، جاندارانی در محدوده نو دهد طول موج ها که نشان می در یکی از آزمایش 161-
 ..........اند، این جانداران همگی  اي جمع شده آبی اطراف نوعی جلبک رشته

 هاي متفاوتی از یک چرخه تولید کنند. را در محلATPو  NADH توانند می )1
 کنند. تفاوت استفاده میی با توالی آمینواسیدي میها هاي خود، از آنزیم اي رونویسی ژنبر )2
 هاي آغاز همانندسازي دارند. در ژنوم خود، تعداد زیادي محل )3
 وارسی اصلی عبور کنند.نقطۀ ي خود باید از دو DNAبراي شروع همانندسازي  )4

-162   کند؟ تکمیل می نادرستیرا به  زیررت جمله کدام عبا
 ..........»کاکایی، حین عمل  در«
 شود. هاي هوادار، فشار منفی ایجاد می کیسههمۀ دم، ابتدا در  )1
 کند. گاز با خون عبور نمیکنندة  مبادلههاي  هاي هوادار، از لوله اي هیچ یک از کیسهدم، هو )2
 کنند.   ها خارج می اي خود را از طریق ششهاي هوادار هو بازدم، بیشتر کیسه )3
 یابد. وادار افزایش میهاي ه کیسههمۀ فشار در  بازدم، )4
-163  .......... فتوسنتزکنندگانهمۀ زندگی چرخۀ ر د
 سازند. واکنش گلیکولیز خود، پیرووات می هاي پیکري در آخرین بدون دانه، یاخته )1
 شوند. ها متصل می هاي دوك به سانترومر کروموزوم رشتهفاقد سانتریول، بعضی از  )2
 نایی انجام میتوز را دارد.آوندي، هر یاخته حاصل از میوز توا )3
 دهند. گیرند که به گرانش زمین پاسخ می و انتهاي رویان ساختارهایی شکل میدار، در د دانه )4

ش ر ر ر روز ر
بر شانس تولیدمثل هر فرد موثر باشد. )2
هاي نامطلوب را کاهش دهد.همواره فراوانی الل )3
هاي سازگار شود.سبب پیدایش الل )4

..........توانند اي، میهاي بافت زمینهز سلولرد، بعضی ادر بخش تخصص یافته زنبق که براي تولیدمثل رویشی نقش دا
کربنه تبدیل نمایند.، ترکیب چهارکربنه را به ترکیب ششATPبا تولید )1
کالوین را انجام دهند.چرخۀهاي  اي از واکنش ، مرحلهNADPHبا کمک )2
د ر مسیر تبدیل ترکیب سهد )3 بسازند. NADHبه دو پیرووات،  وفسفاتهکربنی

4( H به فضاي درونی میتوکندري وارد نمایند.زیستی را بدون صرف انرژي
..........تواند، می..........هایی که در یک مرد بالغ، هریک از هورمون

کننده مغزي باشد.کنترل مستقیم یا غیر مستقیم آزادتحتـ د شودها در محل تولید خوباعث بلوغ اسپرم )1
وارد گردش خون عمومی شود. ـ هاي پرپیچ و خم بیضه، تولید تستوسترون را افزایش دهدبا تأثیر مستقیم بر لوله )2
وي عوامل رونویسی مؤثرههاي حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه شود ـ رتاژك در یاختهسازندة هاي    باعث بیان ژن یا ژن)3
زیرنهنج ترشح شود.غدة شود ـ مستقیماً از ساز براي تسهیل در تمایز اسپرم می اسپرملولۀهاي   سبب تحریک یکی از یاخته)4

رهاي نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش ندارند، جاندارانی در محدوده نودهد طول موجها که نشان میدر یکی از آزمایش
..........اند، این جانداران همگی اي جمع شدهبی اطراف نوعی جلبک رشته

هاي متفاوتی از یک چرخه تولید کنند.را در محلATPو NADH توانند  می )1
کنند. ممتفاوت استفاده میییی با توالی آمینواسیدي میهاهاي خود، از آنزیماي رونویسی ژن  بر )2
هاي آغاز همانندسازي دارند.در ژنوم خود، تعداد زیادي محل )3
همانندسازي)4 وع ش اي دوDNAب از باید خود کنندنقطۀي عبو اصل س وا
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-164  ..........، توانند نمی ..........هاي  هیچ یک از باکتري

ساز، قدمت بیشتري داشته باشند.  هاي نیترات نیتروژن ـ نسبت به باکتريکنندة  تثبیت )1
 منبع الکترون استفاده کنند.عنوان رنگ به  دارها، از نوعی گاز بی ـ مثل باکتریوکلروفیله قد سبزینفا )2
 باشد. aسبزینۀ همزیستی برقرار کنند که مثل خود داراي رابطۀ ی نبا جاندارا ـ زا اکسیژن )3
 در غیاب نور، از روي مواد معدنی مواد آلی بسازند. ـزا  غیر اکسیژن )4

-165           نماید؟ را به درستی تکمیل می زیرملۀ جچند مورد 
 » ..........دو سر بازو ماهیچۀ در حین هر نوع انقباض «

 الف) دستگاه عصبی پیکري فعالیت دارد.
 شود. راتین فسفات انجام میکواسطۀ ، به ATPب) باز تولید 

 گیرد. اول تنفس سلولی انجام میمرحلۀ ج) 
 شوند. ض میتارها به یک سرعت منقبهمۀ ) د
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 

-166  .......... تشکیل ادرار،مرحلۀ انسان به دنبال نخستین کلیۀ در 
  گرفته است. أاي منش ار اضافه شود، از مویرگ دور لولهاي که به ترکیبات ادر هر ماده )1
 شود. د، با صرف انرژي به خوناب وارد میاي که از ترکیبات ادرار خارج شو هر ماده )2
  .هستندترکیبات ادرار، مکعبی شکل و داراي ریزپرزهاي فراوان تغییردهندة هاي  اولین یاخته )3
 تر است.  برابر ضخیم 5ها، حدود  غشاي پایه آن نسبت به سایر مویرگتغییر ترکیبات ادرار با دخالت مویرگی است که  )4

-167 نماید؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀ چند مورد 
 ..........» ممکن نیستجنسی زنان، ۀ چرخدر بخشی از «

  ، صفر شود.FSHو  LHهاي  اولیه، اختالف غلظت هورمون در حین رشد فولیکول و تمایز اووسیتالف) 
 ، صفر شود.FSHو  LHهاي  یل رفتن است، اختالف غلظت هورمونکه جسم زرد در حال تحل ب) هنگامی

  تروژن و پروژسترون در خون، کم شود.هاي اس گذاري، اختالف غلظت هورمون ج) پس از تخمک
 هاي استروژن و پروژسترون در حداکثر است، ضخامت رحم به حداکثر خود برسد. که اختالف غلظت هورمون د) هنگامی

1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 
-168 است؟  هاي بدن ما تحت فرمان اوست، درست اندازه و توانایی هر یک از یاختهکدام عبارت در ارتباط با بخشی که شکل، 

 ............»  مرحلۀ در «
 شود. هایی متصل می کننده، به پروتئین نویسیشروع رونویسی، آنزیم رو )1
 شود. ، جدا میرمزگذاررشتۀ حاصل از رونویسی از پایان رونویسی، مولکول  )2
 شود. ریبوزوم منتقل می Aپایان به جایگاه رمزة ، tRNAجایی آخرین طویل شدن ترجمه، با جابه )3
 شود. آغازي با نخستین رمزه جفت می tRNAدیگر، ز اتصال دو زیر واحد رناتن به یکآغاز ترجمه، قبل ا )4

-169 است؟  نادرستآال کدام عبارت  در ارتباط با ماهی قزل
 هاي عمومی بدن واقع است، داراي خون روشن است. هاي آبششی و مویرگ رگی که در بین مویرگ )1
 هاي عمومی بدن متصل است. ار دارد که سر دیگر آن به مویرگي رگی قرسینوس سیاهرگی در انتها )2
 هاي آبششی متصل است. دارد که در سر دیگر آن به مویرگمخروط سرخرگی در ابتداي رگی قرار  )3
 خون به مخروط سرخرگی است.دهندة باشد که  س سیاهرگی در زیر بخشی از قلب میکننده خون از سینو بخش دریافت )4

-170 پذیر کدام عبارت صحیح است؟ تباط با تأمین انرژي تجدیددر ار
  % از نیازهاي انرژي جهان از منابع غیرفسیلی است.25کمتر از  )1
 اکسید همراه نیست. یل زیستی برخالف گازوئیل فسیلی، با تولید کربن ديمصرف گازوئ )2
  هاي زیستی کمک کنند. توانند روي بهبود سوخت شناسان تنها می زیست )3
 شود. هاي زیستی استفاده می در بیشتر کشورها براي به حرکت درآوردن خودروها از الکلهم اکنون  )4
 

1( 12( 23( 34( 4
..........تشکیل ادرار،مرحلۀ انسان به دنبال نخستین کلیۀ در 
گرفته است. أاي منش ار اضافه شود، از مویرگ دور لولهاي که به ترکیبات ادر هر ماده )1
شود. د، با صرف انرژي به خوناب وارد میاي که از ترکیبات ادرار خارج شو هر ماده )2
.هستندترکیبات ادرار، مکعبی شکل و داراي ریزپرزهاي فراوان تغییردهندة هاي اولین یاخته )3
تر است برابر ضخیم 5ها، حدود  غشاي پایه آن نسبت به سایر مویرگتغییر ترکیبات ادرار با دخالت مویرگی است که  )4

نماید؟زیر را به درستی تکمیل میجملۀ چند مورد 
..........» ممکن نیستجنسی زنان، خخۀ چرخدر بخشی از «

FF، صفر شود.FSHو LHهاي  اولیه، اختالف غلظت هورموندر حین رشد فولیکول و تمایز اووسیتلف)
FF، صفر شود.FSHو LHهاي  للیل رفتن است، اختالف غلظت هورمونکه جسم زرد در حال تحل ب) هنگامی

سستروژن و پروژسترون در خون، کم شود.هاي اس گذاري، اختالف غلظت هورمونج) پس از تخمک
هاي استروژن و پروژسترون در حداکثر است، ضخامت رحم به حداکثر خود برسد.که اختالف غلظت هورموند) هنگامی

1( 12( 23( 34( 4
است؟ هاي بدن ما تحت فرمان اوست، درستاندازه و توانایی هر یک از یاختهکدام عبارت در ارتباط با بخشی که شکل، 

............»  مرحلۀ در«
شود. هایی متصل می کننده، به پروتئیننویسیشروع رونویسی، آنزیم رو )1
جدا میرمزگذاررشتۀ حاصل از رونویسی از پایان رونویسی، مولکول  )2 شود. ،
شود.ریبوزوم منتقل میAپایان به جایگاه رمزة ، tRNAجایی آخرین طویل شدن ترجمه، با جابه )3
شود.آغازي با نخستین رمزه جفت میtRNAککدیگر، ز اتصال دو زیر واحد رناتن به یک آغاز ترجمه، قبل ا)4

است؟ نادرستآال کدام عبارت در ارتباط با ماهی قزل
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-171 نماید؟  کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران به درستی تکمیل می

 ...........»در هر تقسیم عادي .......... قطعاً «
 کنند. ها به دو طرف یاخته حرکت می ها، سانتریول میتوز ـ ضمن فشرده شدن کروموزوم )1
 هاي با کروماتیدهاي خواهري حضور دارند. میوز ـ در هر دو مرحله کلی، کروموزوم )2
 دهد که سالمت دنا حفظ شده است. ي وجود دارد که به آن اطمینان میا میتوز ـ مرحله )3
 تقسیم بعدي اضافه کنند.ژنتیکی خود را براي مادة توانند مقدار  هاي حاصل، نمی ـ سلولمیوز  )4

-172  .......... اي به منظور آسیاب کردن غذا است قبی معده آن داراي ساختار ماهیچهگوارش هر جانوري که بخش علولۀ در 
 رسانند. هاي آن می ارند که خون روشن قلب را به الیههایی وجود د رگ )1
 کنند. تین ترشح مییسها، ماده حاوي ل وجود دارد که براي ریز کردن چربی اندامی )2
 مین کند.تغذیه، انرژي مورد نیاز خود را تأتر دهد تا با دفعات کم وجود دارد که به جانور امکان می ساختاري )3
کند. یافته با مواد دفعی فراهم می ارشگیرد که امکان جریان یک طرفه غذا را بدون مخلوط شدن غذاي گو ساختاري شکل می )4

-173 است؟ نادرستافرا سالۀ  10درخت تنۀ چند مورد در ارتباط با 
 الد فعالیت دارند. ست برخالف پیراپوست انواعی از بندر پو الف)

 هایی با دیواره سوبرینی فعالیت دارند. ب) در پیراپوست برخالف پوست یاخته
 .تر هستند تر و مرکزي تر روشن هاي پسین قدیمی ج) چوب

 گیرد. هاي محیطی قرار می باً در برابر آسیبا حذف پیراپوست کامبیوم آوندساز مستقیم د)
1( 1 2( 2 3( 3 4( 4 
-174  مقدار هوایی که ..........، ر طی یک تهویه هوا براي نشان دادن یک ظرفیت حیاتی در یک اسپیروگرامد
 شود. یی است که با بازدم عمیق خارج میمعادل مقدار هوا ،شود ها می با یک دم عمیق وارد شش )1
 دمی است.ذخیرة معادل حجم  ،شود ها می میق وارد ششبا یک دم ع )2
  شود. هوایی است که با دم عمیق وارد میبیشتر از مقدار  ،شود ها خارج می با یک بازدم عمیق از شش )3
 مانده است. معادل هواي باقی ،شود ها خارج می با یک بازدم عمیق از شش )4

-175 اید؟ نم کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
 »..........باشند،  غذا می ..........هایی که آغازگر روند هضم  در یک فرد بالغ، آنزیم«
 کنند. در محیط داراي ترشحات قلیایی فعالیت می لیپیدهاي ـ )1
 شوند. مغز ترشح میساقۀ یر مراکز باالي ثأت ـ تحت هاي  کربوهیدارت )2
 ا به آمینواسید را دارند.ه ـ توانایی آب کافت پروتئینهاي  پروتئین )3
 شوند. برد تولید می تأثیر نوعی پیک شیمیایی کوتاه  قطعاً تحت ـاسیدهاي نوکلئیک  )4

-176 ..........آن، الیۀ ترین  داخلی ..........قلب الیۀ ترین  در انسان، خارجی
 باشد. اندك میفاصلۀ هاي با  برخالف ـ داراي سلول )1
 ژن و ارتجاعی است.هاي کال ـ داراي رشتهبرخالف  )2
  از نوعی بافت پیوندي سست ساخته شده است. ـهمانند  )3
 در ساختار خود مقادیر فراوانی مایع دارد. ـ همانند )4

-177  ..........همواره،  ،ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد اي که مهم شدن عضله ..........در یک فرد، همراه با 
 شوند. منقبض میاي خارجی  عضالت بین دنده ـمسطح  )1
 شوند. اي خارجی منقبض می ـ عضالت بین دنده غیر مسطح )2
  کنند. ها به سمت باال و بیرون حرکت می دنده ـغیر مسطح  )3
 ماند. مقداري از هواي مرده در مجاري تنفسی باقی می ـمسطح  )4
 
 

ی ل وري ي ن و ون ب ر ر ی ن جری ن یرشیر م ر ی و ب ششی
است؟نادرستافرا سالۀ 10درخت تنۀ چند مورد در ارتباط با 

الد فعالیت دارند.ست برخالف پیراپوست انواعی از بندر پو لف)
هایی با دیواره سوبرینی فعالیت دارند.ب) در پیراپوست برخالف پوست یاخته

.تر هستند تر و مرکزي تر روشن  بهاي پسین قدیمیج) چوب
گیرد.  هاي محیطی قرار میییبمماً در برابر آسیبا حذف پیراپوست کامبیوم آوندساز مستقیمد)
1( 12( 23( 34( 4
مقدار هوایی که ..........، ر طی یک تهویه هوا براي نشان دادن یک ظرفیت حیاتی در یک اسپیروگرامد
شود. یی است که با بازدم عمیق خارج میمعادل مقدار هوا ،شود ها می با یک دم عمیق وارد شش )1
معادل حجم  ،شود ها می میق وارد ششبا یک دم ع )2 دمی است.ذخیرة عع
شود. هوایی است که با دم عمیق وارد میبیشتر از مقدار  ،شود ها خارج می با یک بازدم عمیق از شش )3
مانده است.  معادل هواي باقی ،شود ها خارج می با یک بازدم عمیق از شش )4

مماید؟ نمکدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می
»..........باشند،  غذا می ..........هایی که آغازگر روند هضم در یک فرد بالغ، آنزیم«
کنند. در محیط داراي ترشحات قلیایی فعالیت میلیپیدهاي ـ )1
شوند. مغز ترشح میساقۀ یر مراکز بااليثأت ـ تحت هاي  کربوهیدارت )2
هها به آمینواسید را دارند.ه ـ توانایی آب کافت پروتئینهاي پروتئین )3
شوند. برد تولید می تأثیر نوعی پیک شیمیایی کوتاه  قطعاً تحت ـاسیدهاي نوکلئیک  )4

..........آن، الیۀ ترین داخلی..........قلب الیۀ ترین در انسان، خارجی
باشد. اندك میفاصلۀ هاي با  برخالف ـ داراي سلول )1

اال کالا اا ا ا

www.konkur.in

forum.konkur.in



12صفحه  شناسی  زیست
-178 نماید؟  تکمیل می نادرستیتعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به  C3رو، که به نوعی گیاه  با توجه به شکل روبه

 »..........تواند  نشان داده شده است، می ..........بخشی که با شماره «
 است.O2داراي آنزیم حساس به تراکم  ـ 1الف) 
  زد.ساز بسا هاي پوستک هاي خود، آنزیم با فعالیت ژن ـ 2 )ب
 از اسید چهار کربنی، قند سه کربنی بسازد.CO2با آزادسازي  ـ 3 )ج
  تولید نماید. A  ،NADHبا تشکیل پیروویک اسید از استیل کوآنزیم  ـ 4 )د
1( 1 
2( 2 
3( 3 
4( 4 

-179 شود.  ..........سبب  تواند نمیاست،  ..........در گیاهان، هورمونی که محرك 
 ها  هاي نگهبان روزنه پالسمولیز سلول ها ـ خفتگی جوانه )1
 هاي هوایی ـ جوان ماندن انداماي  تقسیم یاخته )2
 دار گلوتنالیۀ از  GAتولید  ـها  طویل شدن ساقه )3
 هاي جانبی توقف رشد جوانه ـها  سلولدیوارة افزایش طول  )4

-180 ..........، السئله برخالف رفتار شرطی شدن فعدر جانوران، رفتار حل م
 کنش اطالعات ژنتیکی و یادگیري است. محصول برهم )1
 رسد. در موقعیت جدید به انجام می )2
 گیرد. با استفاده از آزمون و خطا انجام می )3
 ریزي ژنی است. فقط داراي برنامه )4

-181  ..........ها،  توانند برخالف نوتروفیل ، می..........هاي سفید  گویچههمۀ 
 ها نقش داشته باشند. یاپدز دارند ـ در فعال شدن لنفوسیتداري که توانایی د دانه )1
 در محل قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت، فعالیت خود را شروع کنند. ـدهند  اي که فاگوسیتوز انجام می بدون دانه )2
 آلوده به ویروس شوند.یاختۀ ایجاد منفذ در  ریزند ـ با ترشح پروتئینی سبب هاي خود را روي انگل می داري که محتویات دانه دانه )3
 ها را نابود سازند. خواري میکروب بدون ذره ـسازند  اي که پروتئین دفاعی اختصاصی می بدون دانه )4

و مقاوم به بیمـاري ماالریـا    Rhه هموفیلی و، دختري مبتال بRhبیماري هموفیلی با زنی سالم وو مبتال به  Rhاز ازدواج مردي 182-
 است. غیرممکن، .......... متولد گردید. در این خانواده احتمال تولد پسرانی که

 .ظاهري سالم ولی در بعضی شرایط محیطی عالئم بیماري را نشان دهند )1
 .را نشان دهندصفات، ژن نمود خالص همۀ براي  1) روي کروموزوم شماره 2
 .فیبرین تبدیل نمایندرشتۀ ) نتوانند فیبرینوژن را به 3
 .نوترکیب تولید کنندکامۀ ) از طریق کراسینگ اور در اسپرماتوسیت ثانویه، 4

-183 . ..........، قطعاً اثر .......... پدید آمده باشد هر نوع دیابتی که در
 لی در ادرار همراه است.آمادة ترین  کاهش تولید هورمون ـ با دفع فراوان )1
 به دفع ادرار غلیظ همراه است. اي زیرنهنج ـ اختالل در عملکرد غده )2
 ها همراه است. هیدروژن در کلیه با کاهش دفع یون ـدستگاه ایمنی بدن  )3
 جزایر النگرهانس همراه است.هاي  هورمون همۀـ با کاهش تولید تحرکی و چاقی  کم )4
-184 است؟  نادرست C3در گیاهان ابري مواد دام عبارت، در مورد ترک
 یابد. سیمپالستی و عرض غشایی ادامه می آوندي مسیرهاي آپوپالستی همانند مسیرهاياستوانۀ در  )1
 .هستنددر سمت ساختار انگشتانه مانند واقع  تر بوده، ریشه که داراي تارهاي کشنده کوچکبخشی از  )2
 یابد. اي افزایش می ها به فضاي بین یاخته روبیسکو تمایل خروج آب از رگبرگ یت اکسیژنازي آنزیمهنگام فعال )3
کننده روپوستی شود.هاي فتوسنتز هاي پتاسیم و کلر در یاخته یون تواند سبب انباشت ساکارز، نور می )4

)1(

)3(

)4(
)1(

)2(

ها هاي نگهبان روزنه پالسمولیز سلول ها ـ خفتگی جوانه )1
هاي هوایی ـ جوان ماندن انداماي  تقسیم یاخته )2
دارگلوتنالیۀاز GAتولید  ـها  طویل شدن ساقه )3
هاي جانبی توقف رشد جوانه ـ ها  سلولدیوارة افزایش طول  )4

..........،ععالممسئله برخالف رفتار شرطی شدن فعدر جانوران، رفتار حل م
کنش اطالعات ژنتیکی و یادگیري است.محصول برهم )1
رسد. در موقعیت جدید به انجام می )2
گیرد. با استفاده از آزمون و خطا انجام می )3
ریزي ژنی است. فقط داراي برنامه )4

..........ها، توانند برخالف نوتروفیل، می..........هاي سفید گویچههمۀ 
ها نقش داشته باشند.یاپدز دارند ـ در فعال شدن لنفوسیتداري که توانایی د دانه )1
در محل قطعه قطعه شدن مگاکاریوسیت، فعالیت خود را شروع کنند. ـدهند  اي که فاگوسیتوز انجام می بدون دانه )2
پروتئینی سببهاي خود را روي انگل میداري که محتویات دانه دانه )3 آلوده به ویروس شیاختۀایجاد منفذ در  ریزند ـ با ترشح
ها را نابود سازند. خواري میکروب بدون ذره ـسازند  اي که پروتئین دفاعی اختصاصی می بدون دانه )4

و مقاوم به بیمـاري مRhببه هموفیلی و، دختري مبتال بRhبیماري هموفیلی با زنی سالم وو مبتال به  Rhز ازدواج مردي
است.غیرممکن، ..........متولد گردید. در این خانواده احتمال تولد پسرانی که

.ظاهري سالم ولی در بعضی شرایط محیطی عالئم بیماري را نشان دهند )1
.را نشان دهندصفات، ژن نمود خالص همۀ براي  1) روي کروموزوم شماره 2
.فیبرین تبدیل نمایندرشتۀ) نتوانند فیبرینوژن را به 3
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-185 ..........ها،  هاي حاصل از تقسیم لنفوسیت سلولهمۀ 

 بین خون یا لنف در گردشند. )2 سازند. گانه را نابود میبه تنهایی عوامل بی )1
 گیرند. هاي دور برد قرار می أثیر انواعی از پیکت تحت )4 شوند. پس از بلوغ، ابتدا به جریان خون وارد می )3

-186 کند؟   تکمیل می طور درست زیر را بهجملۀ چند مورد 
 ............»هر جانوري که ........... دارد، «

 کند. ها دفع می اي از کانال دار را به کمک شبکه نردبان مانند در دستگاه عصبی خود ـ بیشتر مواد زائد نیتروژنختار الف) سا
 داراي اسکلت غضروفی یا استخوانی است. ـ هاي خود ریق آبششدار را از ط ) توانایی دفع مواد زائد نیتروژنب

 د.کن ها و پوست و سپس بقیه بدن پمپ می ود، خون را ابتدا به ششهاي خ مشابه ماهیان آب شیرین ـ به کمک بطنکلیۀ ج) 
 دفعی پیشرفته است که در جلو، قیف مژکدار دارد.سامانۀ داراي نوعی  اي در سطح پشتی خود ـ د) قلب لوله

 2 )4 3 )3 صفر )2 1 )1
-187 نماید؟ تکمیل می نادرستکدام گزینه عبارت زیر را به 

 »  یابد. ده قلب تغییر می ... بروننسان، به دنبال ........در ا«
 ام از طریق دستگاه عصبی خودمختارالنخاع و ارسال پی تغییر فعالیت بصل )1
 پاراتیروئید و ترشح هورمون پاراتیروئیديغدة افزایش بیش از حد فعالیت  )2
  هاي گردش خون عمومی هاي فشار در سرخرگ تحریک گیرنده )3
هاي هیدروژن و بدون دخالت مراکز عصبی شی از افزایش یونهاي شیمیایی نا تحریک گیرنده )4

-188 یافته آن براي تولیدمثل جنسی ........... دارد.  براي تولیدمثل رویشی همانند بخش تخصص گیاه ...........یافتۀ  تخصصبخش 
 پوستک آلبالو ـ )2  پوستک فرنگی ـ توت )1
 نگهبان روزنهسلول الله ـ  )4 سلول نگهبان روزنهزمینی ـ  سیب )3

-189 شود.  انسان، ........... میشبکیۀ اي موجود در  در یک سلول استوانه
  ، کمNADHپیرووات به کمک عدد اکسایش )1

2( NAD اي سیتوپالسم، بازسازي زمینهمادة در 
 پیش ماده  در سطح ATPولید صرف ت NADHانرژي ذخیره شده در )3
4( NADHکربنی تولید سهمادة پی اکسایش  در 

-190 کند؟ طور مناسب کامل می ارت زیر را بهکدام گزینه، عب
 »........... مغز انسان است کهساقۀ معادل بخشی از  ........... شمارة، بخش رو در شکل روبه«
 پردازد. هاي مژکدار می به پردازش اطالعات سلول ـ 1) 1
 هاي پیچیده دارد. ترین قابلیت را براي انجام فعالیتـ بیش 2) 2
 در حفظ تعادل و انجام حرکات ماهرانه، نقش اصلی را دارد. ـ 4) 3
 کند. هاي مربوط به تنفس و ضربان قلب را تنظیم می فعالیت ـ 3 )4
 

-191 توانند ...........  اند، می ها قرار دارند و براي انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده ي که در نوك بطنا هاي ماهیچه در انسان، رشته
  اي هر دو بطن شوند. هاي ماهیچه زمان یاخته سبب انقباض هم )1
 تارهاي میوکارد قلب شوند.همۀ سبب انقباض  )2
  دولختی شوند.میترال و  هاي نقباضی سبب باز شدن دریچهبا ارسال پیام ا )3
 ، فعالیت خود را افزایش دهند.(پاراسمپاتیک) حس تأثیر دستگاه عصبی پادهم  تحت  )4

-192 ........... نماید، داري که به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نوزاد هر مهره
 یاد دارد.غذایی زاندوختۀ در دوران جنینی، براي تغذیه و حفاظت نیاز به  )1
 در دوران بلوغ، داراي گردش خون ساده است. )2
 انواعی از راهکارها براي مقابله با تنظیم اسمزي وجود دارد. )3
 سازد. هاي جنسی خود را به داخل آب رها می مثل، سلولدر دوران بلوغ براي تولید )4

3

421

»  یابد.  ده قلب تغییر می... بروننسان، به دنبال ........در ا«
ییام از طریق دستگاه عصبی خودمختارالنخاع و ارسال پیتغییر فعالیت بصل )1
پاراتیروئید و ترشح هورمون پاراتیروئیديغدة افزایش بیش از حد فعالیت  )2
هاي گردش خون عمومیهاي فشار در سرخرگتحریک گیرنده )3
هاي هیدروژن و بدون دخالت مراکز عصبیشی از افزایش یونهاي شیمیایی ناتحریک گیرنده )4

یافته آن براي تولیدمثل جنسی ........... دارد. براي تولیدمثل رویشی همانند بخش تخصصگیاه ...........یافتۀ تخصصخش 
پوستک آلبالو ـ )2پوستک فرنگی ـ توت )1
نگهبان روزنهسلولالله ـ  )4سلول نگهبان روزنهزمینی ـ  سیب )3

شود. انسان، ........... میشبکیۀ اي موجود در در یک سلول استوانه
، کمNADHپیرووات به کمک عدد اکسایش )1

2( NAD اي سیتوپالسم، بازسازي زمینهمادة در
پیش ماده  در سطح ATPولید صرف ت NADHانرژي ذخیره شده در )3
4( NADHکربنی تولید سهمادة پی اکسایش در

کند؟طور مناسب کامل میببارت زیر را بهکدام گزینه، عب
»...........مغز انسان است که ساقۀ معادل بخشی از ...........شمارة، بخش   رو در شکل روبه«
پردازد. هاي مژکدار می به پردازش اطالعات سلولـ 1) 1
هاي پیچیده دارد.ششترین قابلیت را براي انجام فعالیتـ بیش 2) 2
در حفظ تعادل و انجام حرکات ماهرانه، نقش اصلی را دارد.ـ 4) 3
کند. هاي مربوط به تنفس و ضربان قلب را تنظیم میفعالیت ـ 3 )4

3

42
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-193 کند؟ ل میتکمی نادرستیکدام عبارت جمله زیر را به 

   »زایی مدل ،...........، ابتدا ........... قابل در گونهبا توجه به شکل م«
 ها فعال گردید. دگرهدهندة تنها، عامل تغییر  ب ـ )1
 ها دست به کار شدند. عوامل مؤثر بر تغییر فراوانی دگرههمۀ  الف ـ )2
 بعضی از اعضاي جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی  ب ـ )3

 شدند. تولیدمثلی   
 یکی از نیروهاي مؤثر بر تغییر ساختار ژنی جمعیت، متوقف گردید.ـ الف  )4

-194 توانند ...........  شوند، می شکمی عصب نخاعی خارج میریشۀ از  عصبی که هاي رشتههمۀ 
 پتاسیم غشاي خود، به پتانسیل آرامش دست یابند. به کمک پمپ سدیم ـ )1
 ي منتقل نماید.هاي حسی را به دستگاه عصبی مرکز اطالعات اندام )2
 هاي عصبی را از جسم سلولی خود تا محل انتقال پیام هدایت کنند. پیام )3
 بندي شوند. هاي غیرعصبی عایق فعالیت نوعی سلولواسطۀ به  )4

-195            کند؟   تکمیل می نادرستی طور را به زیرجملۀ چند مورد 
 »باشد. هنگام تشریح مغز گوسفند، ........... می«

 هاي چهارگانه فیز مجاور برجستگی ب) اپی     2و  1الف) اجسام مخطط در کف بطن 
 د) کیاسماي بینایی در مجاورت پل مغزي    هاي مرکز تعادل بدن درون نیمکره 4ج) بطن 

1( 1 2( 2 3( 3 4( 4
-196   کند؟ می تکمیل نادرستی به را زیر جمله عبارت کدام

 »........... گیاه در رشد يها کننده تنظیم برهمکنش با ارتباط در«

.دیاب می افزایش اتیلن مقدار ،یابد کاهش برگ در رشد محرك نوعی هرگاه) 1
.یابد می افزایش جانبی هاي جوانه در سیتوکینین تولید ،شود متوقف راسی جوانۀ در رشد محرك هورمون نوعی تولید مقدار هرگاه) 2
.یابد می افزایش کال در زایی ریشه ،باشد بیشتر اکسین هب نسبت رشد محرك هورمون نوعی مقدار هرگاه )3
.داد نخواهد رخ دار گلوتن الیۀ در آمیالز تولید ،باشد زیاد دانه در یبرلینج به نسبت رشد بازدارنده نوعی مقدار هرگاه )4

-197 است؟ صحیح مورد چند
 .اردد را رنگیزه از انواعی خود هاي فتوسیستم در پیچشی حرکت با گیاهی هر) الف

 .کند می تولید فراوان قند داراي شهدي با هایی گل آکاسیا ب)

 .است ضروري مضاعف لقاح اي میوه هر تولید براي ج)

 .است برچه از بخشی توسط گرده دانۀ بودن پذیرا رویشی یاختۀ رشد شرط د)

1(1 2( 2 3 (3 4 (4 
-198  ........... اگر انسان بدن دفاعی خطوطکدام از  هر در
.است ویروسی نوع از بیماري ،باشند داشته فعالیت لنفوئیدي یاختۀ از حاصل هاي سلول واعان همۀ )1
.است سریع اما عمومی ها واکنش داشته نقش مغز از هاي بخش) 2
.اند شده خارج کنترل از بدن هاي یاخته از بعضی سلولی چرخۀ قطعا ،باشد داشته دخالت ها اینترفرون از انواعی) 3
.است ممنوع ورود نوع از ،باشد ایمنی هاي سلول دخالت بدون دفاع) 4
-199 است؟ صحیح گزینه کدام بازو سر دو عضله انقباض هنگام در اکتین روي میوزین تاثیر با ارتباط در
.شود می جدا اکتین از میوزین سرATP حضور در) 1
.شود می زیاد دم از سر زاویه میوزین سر از  ADPشدن جدا از پس) 2
.شود می کوتاه رسارکوم طول ،شود می خارج آندوپالسمی شبکۀ از خود غلظت شیب خالف در کلسیم وقتی) 3
 .شوند می نزدیک هم به میوزین هاي دم  ADPبه ATPهیدرولیز از پس) 4
 

بفلا

م یپی م پی ل ل و ی و م ج ز ر بی ي
بندي شوند. هاي غیرعصبی عایقفعالیت نوعی سلولواسطۀ به )4

           کند؟  تکمیل مینادرستیطوررا بهزیرجملۀ چند مورد 
»باشد. هنگام تشریح مغز گوسفند، ........... می«

هاي چهارگانه  فیز مجاور برجستگیب) اپی 2و  1لف) اجسام مخطط در کف بطن 
د) کیاسماي بینایی در مجاورت پل مغزي   هاي مرکز تعادل بدن درون نیمکره 4ج) بطن 

1( 12( 23( 34( 4
 کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرجملهعبارتکدام

»...........گیاه در رشد ي ها کننده تنظیم برهمکنش با ارتباط «در«
.دیاب میافزایش اتیلن مقدار ،یابد کاهش برگ در رشد محرك نوعی هرگاه)1
میافزایش جانبی هاي جوانه درسیتوکینین تولید ،شود متوقف راسیجوانۀ در رشد محرك هورمون نوعی تولید مقدار هرگاه)2
.یابد می افزایش کال در زایی ریشه ،باشد بیشتر اکسین هب نسبت رشد محرك هورمون نوعی مقدار هرگاه )3
داد نخواهد رخ دار گلوتنالیۀ  در آمیالز تولید ،باشد زیاد دانه   در یبرلینج  به نسبت رشد بازدارنده نوعی مقدار هرگاه )4

است؟صحیحموردچند
.اردد را رنگیزه ازانواعی خودهاي فتوسیستم درپیچشیحرکت   با گیاهی هر) لف
.کند  می تولید فراوان قند داراي شهدي با هایی گل آکاسیا ب)
.است ضروري مضاعف لقاح ايمیوه هر تولید براي ج)
.است برچه ازبخشی  توسط گرده   دانۀ بودن پذیرا رویشی یاختۀ رشد شرط د)
1(12( 23 (34 (4
...........اگرانسانبدندفاعیخطوطکدام از هردر
حاصلهايسلولواعانهمۀ)1 استویروسنوعازبیماري،باشندداشتهفعالیتلنفوئیديیاختۀازن
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15صفحه  شناسی  زیست
-200 ...........ژنتیک  مهندسی ........... پروتئین مهندسی در
.شوند نمی دستکاري هرگز ها ژن برخالف ـ )1
.است تراژنی جاندار تولید به نیاز همیشه ـ همانند )2
.است نیاز گرما به مقاوم هاي آنزیم از انواعی به همواره ـ برخالف )3
.نیست بافت یا یاخته از (دیجیتال) رقمی تصویر تهیۀ به نیاز همانند ـ )4
-201 ........... اجزاي همه آزوال تیالکوئید غشاي در
.دارند را برانگیخته الکترون تولید اییتوان نور تابش از پس 1 فتوسیستم )1
.دارند را برانگیخته الکترون تولید توانایی نور تابش از پس 2 فتوسیستم )2
.دارند قرار فسفولیپید بیرونی الیۀ سطح درNADP و 1 فتوسیستم بین الکترون انتقال زنجیرة) 3
 .دارند قرار فسفولیپیدي الیۀ درونی سطح در ها فتوسیستم بین الکترون انتقال زنجیرة) 4

-202 ؟ندارند را میلین غالف تولید توانایی که است درست انسان عصبی بافت هاي یاخته همه با ارتباط در عبارت کدام
.هستند خود اي یاخته جسم در عصبی ناقل تولید به نیاز پیام انتقال براي )1
.کنند منتقل ها رناتن به تکراري هاي مپیا که کنند تولید هاي mRNAتوانند می) 2
.دارند پتاسیم ـ سدیم پمپ بیشتر فعالیت به نیاز آرامش پتانسیل به برگشت براي) 3
.کنند تولید کراتینین کراتین، به فسفات کراتین تبدیل حین در دتوانن می )4
-203 ........... فاقد بخش این که کند می میزبان گیاه از بخشی وارد را خود مکندة اندام جالیز گل
 .است پوستک) 1
.هستند سوبرینی دیواره با هاي یاخته )2
 .هستند شکل مخروطی انتهاي با هایی یاخته )3
.است اطراف محیط به ساکاریدي پلی ترشحات دفع توانایی )4
-204 ........... باشد، نکرده ایجاد تغییري ژن نوکلئوتیدهاي تعداد در که جهشی هر
 .است بعد نسل به انتقال قابل )1
.است ویرایش غیرقابل رنابسپاراز با )2
  .است جانشینی نوع از )3
.شود می پروتئین اول ساختار در تغییر باعث )4

-205 شـود،  مـی  فعال پاراتیروئیدي هورمون توسط که ویتامینی ........... گیرد می قرار استفاده مورد بینایی رنگیزة ساخت براي که ویتامینی
 .گردد می پرز ........... مویرگ جذب

 خونیـ  همانند )2  لنفیهمانند ـ  )1
خونیـ  برخالف )4  لنفیـ  برخالف )3
 

؟ندارندرامیلینغالفتولیدتواناییکهاستدرستانسانعصبیبافتهايیاختههمهباارتباطدرعبارتکدام
.هستند خود اي یاخته جسم   در عصبی ناقل تولید   به نیاز پیام انتقال براي )1
.کنندمنتقلهارناتنبهتکراريهايمپیاکهکنندتولیدهاي mRNAتوانند می) 2
.دارند پتاسیم ـ سدیم پمپ بیشتر فعالیت به نیاز آرامش پتانسیل   به برگشت براي)3
.کنند تولید کراتینین کراتین، بهفسفات کراتین تبدیل حیندر دتوانن  می )4
...........فاقدبخشاینکهکندمیمیزبانگیاهازبخشیواردراخودمکندةاندامجالیزگل
.استپوستک) 1
.هستند سوبرینی دیواره  با هاي یاخته )2
.هستند شکل مخروطی انتهاي باهایی یاخته )3
.استاطراف محیط   به ساکاریدي پلی ترشحات دفع توانایی )4
...........باشد،نکردهایجادتغییريژننوکلئوتیدهايتعداددرکهجهشیهر
.است بعد نسل   به انتقال قابل )1
.استویرایش غیرقابل رنابسپاراز   با)2
.است جانشینی نوع از )3
.شود می پروتئین اول ساختار درتغییر باعث )4

مـیفعالپاراتیروئیديهورمونتوسطکهویتامینی...........گیردمیقراراستفادهموردبیناییرنگیزةساختبرايکهویتامینی
.گرددمیپرز...........مویرگجذب

خونیـ  همانند )2لنفیهمانند ـ  )1
خونی ـ  برخالف )4لنفی ـ برخالف )3

www.konkur.in

forum.konkur.in



16صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

cm3100  از مایعی به چگالی/
g

cm33 /از مایعی به چگالی  cm3300را با  5
g

cm34 . اگر در ایـن مخلـوط کـردن،    کنیم مخلوط می 5 206-

 شود؟ متر مکعب می چگالی مخلوط چند گرم بر سانتی  درصد کاهش یابد، 15حجم کل 
1 (4 2 (/4 25   3 (/4 5   4 (5 

-207 کدام مورد صحیح است؟
 ریباً یکسان است.هاي فیزیکی اجسام در ابعاد نانو در مقایسه با ابعاد بزرگ تق ) ویژگی1
 شود. ) آلومینیم اکسید در مقیاس بزرگ، رساناي خوبی است و هنگام تبدیل به نانوالیه به ابررسانا تبدیل می2
 شود. ها می چسبی مولکول ) افزایش دما باعث باال رفتن نیروهاي هم3
 ت ارتفاع آب داخل لوله زیاد شود.مویینی که در آب قرار داشته و لبریز است را باال بیاوریم، ممکن اسلولۀ ) اگر 4
/شکل که سطح مقطع سمت راست و چپ آن به ترتیب  U لولۀدر یک   /cm , cm2 21 25 2 است، مطابق شـکل آب وجـود دارد. در    5 208-

/سمت چپ چند گرم از مایعی به چگالی  لولۀ
g

cm30 grمتر باال رود؟ سانتی 10سمت راست  لولۀبریزیم تا سطح آب در  8
( )

cm31 

 
1 (50 
2 (75 
3 (/37 5   
4 (25 
 

Dاي شکل بـه قطـر    استوانه لولۀاي و مطابق شکل از یک  ناپذیر به صورت الیه اي تراکم جریان شاره d4  اي  اسـتوانه  لولـۀ را در دو 209-
باشـد، کـدام    vهـاي دیگـر    و در هر کدام از لوله vاول  لولۀشود. در حالت پایا، اگر تندي شاره در  می d2شکل یکسان با قطرهاي 

 گزینه درست است؟
1 (V V    
2 (V V3    
3 (V V2    
4 (V V2   

37/اندازیم. پس از ایجاد تعادل،  می C20گرم آب  750سلسیوس را در  درجۀیک قطعه یخ صفر  گرم یخ ذوب نشده بـاقی مانـد.    5 210-
/یخ چند گرم بوده است؟  اولیۀجرم  f

kJ kJ, L )
kgK kg

4 2   c)آب336

1 (/37 5 2 (/187 5   3 (180 4 (225 
C2اند. دماهاي  رسانا با قطر مساوي پشت سر هم قرار گرفته میلۀدر شکل زیر، دو  C1و  20 kثابت هستند.  90 k1 23 211-

) چنـد  P نقطۀها عایق است. درحالی که شارش گرما به حالت پایدار رسیده است، دماي محل اتصال دو میله ( فضاي اطراف میله بقیۀو 
 سلسیوس است؟ درجۀ

1 (80 
2 (62 
3 (30 
4 (48 

/A cm22 5/A cm21 25

D
v

v

v

d2

d2

1 k1 k2 2

L1 L L2 12

P

یو چ ب ی ی ز رم چ /چپ
cm38/ر ب ح روی1روبریزیم ب (ر

cm3

1 (50
2 (75
3 (/37 5/ 
4 (25

Dاي شکل بـه قطـر   استوانهلولۀاي و مطابق شکل از یک ناپذیر به صورت الیهاي تراکمجریان شاره d4  اسـ لولـۀ را در دو
باشـدvهـاي دیگـر   و در هر کدام از لولهvاول لولۀشود. در حالت پایا، اگر تندي شاره در میd2شکل یکسان با قطرهاي 

گزینه درست است؟
1 (V V 
2 (V V3 
3 (V V2 
4 (V VV 2 

37/اندازیم. پس از ایجاد تعادل، میC20گرم آب 750سلسیوس را در درجۀک قطعه یخ صفر  گرم یخ ذوب نشده بـاقی/5
/یخ چند گرم بوده است؟ اولیۀجرم  f

kJ kJ, L )f
kJ

kgK kg
4 c)آب/2

1 (/37 5/2 (/187 5/ 3 (1804 (225
C2اند. دماهايرسانا با قطر مساوي پشت سر هم قرار گرفتهمیلۀدر شکل زیر، دو  C1و20 k2kثابت هستند. 90

Pنقطۀها عایق است. درحالی که شارش گرما به حالت پایدار رسیده است، دماي محل اتصال دو میله (فضاي اطراف میلهبقیۀو 

/A cm22 5///A cm21 25//

v
v

v

d2

d2
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17صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

rها به ترتیب  اند. اگر شعاع ورقه اي مطابق شکل روي هم قرار گرفته دایره ورقۀدو  cm1 rو  10 cm2 باشـد، ضـریب انبسـاط     12 212-
 ) باشد تا در هر تغییر دمایی، مساحت قسمت هاشورخورده ثابت بماند؟2( ورقۀ) چند برابر ضریب انبساط طولی 1( ورقۀطولی 

1 (/1 44   
2 (/2 88   
3 (/1 2   
4 (/0 7   
 

/مطابق شکل زیر، آونگی به طول  m1 آونگ هنگام  گلولۀسرعت  اندازةکنیم. اگر  رها می A نقطۀاست، از  g400آن  گلولۀرا که جرم  5 213-
mترین نقطه  عبور از پایین

s
ترین نقطـه چنـد ژول انـرژي تلـف      عبور آن از پایین لحظۀتا  A نقطۀرها شدن گلوله از  لحظۀاز باشد،  4

m(gشود؟  می )
s210  

1 (/3 6   
2 (/0 8   
3 (/1 6   
4 (2 

منفی جدا شده و  صفحۀمتر است. الکترونی از  سانتی 1بین دو صفحه،  فاصلۀولت و  500زي، رساناي موا صفحۀاختالف پتانسیل بین دو  214-
مثبـت چنـد ژول و چگونـه تغییـر      صـفحۀ گیرد. انرژي پتانسیل الکتریکی الکترون تا رسیدن آن به  مثبت شتاب می صفحۀبه سمت 

e)/کند؟  می C)191 6 10 

1 (178 198) 2  افزایش ،10  ، افزایش10

3 (198 178) 4  ، کاهش10  ، کاهش10
کنیم. پس از پر شدن خازن درحالی کـه متصـل بـه     است را به مولد وصل می Kالکتریک  الکتریک آن عایقی با ثابت دي خازنی که دي 215-

 کنیم. میدان الکتریکی بین صفحات خازن .........  ین صفحات خازن خارج میمولد است، عایق را از ب

1 (
K
 شود. برابر می K) 2  شود. می 1

3 (
K2
 کند. ) تغییر نمی4  شود. برابر می 1

rرساناي دیگري بـه شـعاع    کرةگیریم، سپس آن را به  الکترون می 1310به تعداد  r1رساناي خنثی به شعاع  کرةیک از  r2 تمـاس   1 216-
 دهیم. نیروي الکتریکی بین دو کره چند نیوتون خواهد شد؟ متر از آن قرار می سانتی 3 فاصلۀداده و در 

1 (/6 /تر از  ) بزرگ2    4 N3  نیوتون 2
/تر از  ) کوچک3 N6 4  4 (/3 2   

0/کیلوگرم و مقاومت الکتریکی آن  2اي شکل،  جرم یک کابل مسی استوانه gاست. اگر چگالی مس  16

cm38   آن  ویـژة و مقاومـت 217-

/ .m81 6  باشد، طول کابل چند متر است؟ 10
1 (5 2 (50 3 (25 4 (/2 5   

/ m1 5
/ m0 5
A

r1

r2

s

1 (/3 6// 
2 (/0 8/ 
3 (/1 6/ 
4 (2

منفی جدصفحۀمتر است. الکترونی از سانتی1بین دو صفحه، فاصلۀولت و 500زي، رساناي مواصفحۀختالف پتانسیل بین دو 
مثبـت چنـد ژول و چگونـهصـفحۀ گیرد. انرژي پتانسیل الکتریکی الکترون تا رسیدن آن به مثبت شتاب میصفحۀه سمت 

e)/کند؟ می C)/
19

//

1 (178 198) 2افزایش ،10 ، افزایش10

3 (198 178) 4، کاهش10 ، کاهش10
کنیم. پس از پر شدن خازن درحالی کـه متصاست را به مولد وصل میKالکتریک الکتریک آن عایقی با ثابت ديخازنی که دي

کنیم. میدان الکتریکی بین صفحات خازن ......... ببین صفحات خازن خارج میمولد است، عایق را از ب

1 (
K
شود.برابر میK) 2شود. می1

3 (
K2
کند. ) تغییر نمی4شود. برابر می 1

rرساناي دیگري بـه شـعاع   کرةگیریم، سپس آن را به الکترون می 1310به تعداد  r1rrرساناي خنثی به شعاع کرة یکز  r2 1r rr r

دهیم. نیروي الکتریکی بین دو کره چند نیوتون خواهد شد؟متر از آن قرار میسانتی3فاصلۀداده و در 
1 (/6 /تر از  ) بزرگ2 /4 N3 نیوتون /2
کوچک3 از) /تر N6 4/4(/3 2/

m
/ m0 5/
A
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-218 کند؟ دهند، چگونه تغییر می سنج و آمپرسنج نشان می را کاهش دهیم، مقادیري که ولت R2در مدار شکل زیر، اگر مقاومت 
 
 ) کاهش ـ افزایش1
 ) کاهش ـ کاهش2
 ) افزایش ـ افزایش3
 ) افزایش ـ کاهش4
 
 

-219 هاي رابط ناچیز است.) چند وات است؟ (مقاومت سیم 12، توان گرمایی مقاومت  در مدار شکل زیر
 
1 (9 
2 (3 
3 (6 
4 (12 
 
 
 

ایم. اگر دورهاي سـیم بـدون فاصـله کنـار هـم       است، یک سیملوله ساخته mm3اي شکل که شعاع مقطع آن  توسط سیمی استوانه 220-
شـود؟   ، بزرگـی میـدان مغناطیسـی روي محـور سـیملوله چنـد گـاوس مـی        A6پیچیده شده باشند، با عبـور جریـان الکتریکـی    

T.m
( )

A
7

0 4 10  
1 (6   2 (4   3 (4 4 (6 

قرار دارد. در این فضا یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  XZ صفحۀدور در  10با  cm50یک قاب رساناي مربعی شکل به ضلع  221-
T1  در جهت محورy به ثانیه، میدان مغناطیسی  2ها قرار دارد. اگر در مدتT3  در خالف جهت محورy     هـا برسـد، بزرگـی نیـروي

 القایی در قاب چند ولت است؟ محرکۀ
1 (/2 5   2 (5 3 (2 4 (4 

mآموزي  بیشترین تندي دویدن دانش
s

mاست و از حال سکون با شتاب  6
s22    کنـد کـه در    به طرف اتوبوسی شروع بـه دویـدن مـی 222-

کند. حداکثر فاصله درب اتوبوس تا محل شروع  آموز شروع به حرکت می آموز در جهت حرکت دانش بعد از دانش s15ایستگاه است و 
 دویدن او چند متر باشد تا پیش از حرکت اتوبوس به آن برسد؟

1 (72 2 (75 3 (81 4 (90 
mاتومبیلی که با سرعت  رانندة

s
mبیند و با شتاب ثابت  متري از خود می 210 فاصلۀدر حرکت است. مانعی را در  30

s23   ترمـز کـرده و 223-

 شود. زمان واکنش راننده چند ثانیه بوده است؟ درست در کنار مانع متوقف می
1 (/0 5   2 (1 3 (/1 5   4 (2 

A

V1

R1
R2 R3

R4, r

V
r

12
1

2

6612 1 (9
2 (3
3 (6
4 (12

ایم. اگر دورهاي سـیم بـدون فاصـله کنـاست، یک سیملوله ساختهmm3اي شکل که شعاع مقطع آن وسط سیمی استوانه
، بزرگـی میـدان مغناطیسـی روي محـور سـیملوله چنـد گـاوس مـیA6یچیده شده باشند، با عبـور جریـان الکتریکـی    

T.m
( )

T.m
A

7

1 (6 2 (4 3 (44 (6
قرار دارد. در این فضا یک میدان مغناطیسی یکنواخت بهXZصفحۀدور در  10با  cm50ک قاب رساناي مربعی شکل به ضلع 

T1در جهت محورy مدت هـا برسـد، بزرگـیyدر خالف جهت محورT3به ثانیه، میدان مغناطیسی 2ها قرار دارد. اگر در
القایی در قاب چند ولت است؟محرکۀ

1 (/2 5/ 2 (53 (24 (4
mآموزي یشترین تندي دویدن دانش

s
mاست و از حال سکون با شتاب 6

s22   کنـد به طرف اتوبوسی شروع بـه دویـدن مـی   

کند. حداکثر فاصله درب اتوبوس تا محلآموز شروع به حرکت میآموز در جهت حرکت دانش بعد از دانش s15یستگاه است و 
دویدن او چند متر باشد تا پیش از حرکت اتوبوس به آن برسد؟

1 (722 (753 (814 (90

V
r

12
1

6612
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راننده صداي بوق   متر است، 610اتومبیل از صخره  فاصلۀقائم در حال حرکت است. وقتی  صخرةاتومبیلی با سرعت ثابت به سمت یک  224-
kmمبیل چند شنود. سرعت اتو ثانیه، صداي بازتاب صوت از صخره را می 4اتومبیل را به صدا درآورده و پس از 

h
بوده است؟ (سـرعت   

mصوت در هوا 
s

 است.) 300

1 (54 2 (18 3 (72 4 (36 
ز این کند. اگر هریک ا روي سطح افقی با سرعت ثابت حرکت می kg10، جسم F اندازة همدر شکل زیر، با اعمال دو نیروي قائم و افقی  225-

mبرابر شود، شتاب حرکت چند  2دو نیرو 
s2 شود؟ می 

1 (/2 5   
2 (5  
3 (10 
 ماند ) جسم ساکن می4

mحرکت آسانسوري که با سرعت 
s

متوقف  m5ی مسافت شود و آسانسور پس از ط کند، با شتاب ثابت کند می رو به باال حرکت می 4 226-
شـود،   که درون آسانسور است، وارد می kg60شود. نیرویی که در مدت حرکت کندشونده توسط کف آسانسور بر شخصی به جرم  می

m(gچند نیوتون است؟  )
s210  

1 (600 2 (696 3 (504 4 (500 
mی با سرعت گرم 300توپی 

s
mطور عمودي با دیواري برخورد کرده و با سرعت  به 25

s
گردد. اگر مدت تماس  در همان راستا برمی 15 227-

0/توپ با دیواره   شود.) ند نیوتون است؟ (وزن ناچیز فرض مینیروي متوسط وارد بر توپ از طرف دیوار در این مدت چ اندازةثانیه باشد،  3
1 (10 2 (/01   3 (40 4 (/0 4   

کنـد.   متـر را طـی مـی    12کند و در هر دقیقه، مسـافت   نوسان می cm40خطی به طول  جسم روي پاره  در یک حرکت نوسانی ساده، 228-
cmهنگام عبور از وضع تعادل چند سرعت جسم در 

s
)است؟   )3  

1 (10 2 (20 3 (30 4 (40 
4هاي این نور در آب با ضریب شکسـت   است. انرژي هریک از فوتون nm600رنگی در هوا  طول موج نور تک

تـرون ولـت   چنـد الک  3 229-

m(hاست؟ eVs , c )
s

15 84 10 3 10  

1 (2 2 (8
3   3 (3

2   4 (4
3   

WIکنـیم؟ (  متري از منبع احساس درد در گوش می است. در چند میلی db60متري منبع صوت شدت صوت  20 فاصلۀدر 
m

12
0 210 230-

Wدردناکی آستانۀ و شدت 
m21 شود.) و دامنه ثابت فرض می 

1 (20 2 (200 3 (40 4 (400 

m

F
F

k / , m kg0 5 10
ماند ) جسم ساکن می4

mحرکت آسانسوري که با سرعت 
s

مسافت شود و آسانسور پس از طکند، با شتاب ثابت کند میرو به باال حرکت می4 m5ططی
که درون آسانسور است، وارد میkg60شود. نیرویی که در مدت حرکت کندشونده توسط کف آسانسور بر شخصی به جرم می

m(gچند نیوتون است؟  )m
s2

1 (6002 (6963 (5044 (500
mممی با سرعت گرم300وپی 

s
mطور عمودي با دیواري برخورد کرده و با سرعت به25

s
گردد. اگر مدتدر همان راستا برمی15

0/وپ با دیواره  شوچچند نیوتون است؟ (وزن ناچیز فرض مینیروي متوسط وارد بر توپ از طرف دیوار در این مدت چاندازةثانیه باشد،  //3
1 (102 (/01/ 3 (404 (/0 4/ 

متـر را طـی مـی12کند و در هر دقیقه، مسـافت  نوسان می cm40خطی به طول جسم روي پارهدر یک حرکت نوسانی ساده،
عبور از وضع تعادل چند سرعت جسم در  cmهنگام

s
)است؟  )(( )

1 (102 (203 (304 (40
4هاي این نور در آب با ضریب شکسـت  است. انرژي هریک از فوتونnm600رنگی در هوا طول موج نور تک

ککتـرونچنـد الک  3

m(hست؟ eVs , c )m
s

15 8eVs , ceVs ,

1 (22 (8
3 3 (3

2 4 (4
3 

Wکنـیم؟ ( متري از منبع احساس درد در گوش میاست. در چند میلیdb60متري منبع صوت شدت صوت 20فاصلۀدر 
m

12
20

Wدردناکی آستانۀ و شدت 
m21شود.) و دامنه ثابت فرض می
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tاست در  Hz400نشانی که بسامد صدایش آن  یک ماشین آتش mبا سرعت ثابت 0
s

متري یک خودرو به سمت  500از فاصله  30 231-

mکند و خودرو نیز با سرعت ثابت  خودرو حرکت می
s

نشانی در حرکت است. کـدام جملـه در مـورد بسـامد      به سمت ماشین آتش 20
 نشانی توسط راننده خودرو درست است؟ صوت دریافتی از ماشین آتش 

tلحظۀ ) بسامد دریافتی در 1 s3  هرتز کمتر است. 400از 
t لحظۀ) بسامد دریافتی در 2 s12  هرتز کمتر است. 400از 
t لحظۀ) بسامد دریافتی در 3 s9  هرتز کمتر است. 400از 
tلحظۀ) بسامد دریافتی در 4 s15  ازHz400 .بیشتر است 

بـین یـک    فاصـلۀ عمق  هرتز است و در قسمت کم 20اي بر سطح آب تشت موج، بسامد گوي متحرك برابر  کیل امواج دایرههنگام تش 232-
mاست. اگر هنگام حرکت موج به قسمت عمیق، تندي حرکت امواج،  cm10مدگی و فرورفتگی متوالی برابر برآ

s
تغییر کند، در ایـن   6

 پیماید؟ متر است را در مدت چند ثانیه می 2ن دو نقطه که برابر بی فاصلۀقسمت موج 
1 (1 2 (/0 2   3 (5 4 (/0 5   

-233 ها درست است؟ فوتوالکتریک پدیدةهاي زیر در مورد  چند مورد از عبارت
 هد.د الف) با افزایش شدت نور تابشی این پدیده در هر بسامدي رخ می

 ها، کافی است شدت نور تابشی را افزایش دهیم. ب) براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون
 الکترون از سطح فلز جدا کرد. 5توان حداقل  فوتون می 5ج) با برخورد 

 هاي آن را افزایش داد. توان انحراف ورقه نماي باردار مثبت می د) با تاباندن موج فرابنفش به کالهک برق
1 (1 2( 2 3 (3 4 (4 

nاگر الکترونی در اتم هیدروژن از تراز  nمستقیماً به تراز  5 شـود و در   مـی  eVسقوط کند، انرژي فوتون گسیل شده چنـد   2 234-
Rهاي الکترومغناطیسی است؟  کدام ناحیه از طیف موج /(E eV)13 6 

1 (/2 2/) 2  ، فروسرخ86  ، مرئی86
3 (/4 4/) 4  ، فرابنفش08  ، مرئی08

چنـد   m0گرم به صورت پرتوزا باقی مانده باشد،  50، روز 8گرم و پس از گذشت  800روز،  4پرتوزا پس از گذشت  مادةگرم  m0اگر از  235-
 گرم بوده است؟

1 (1600 2 (3200 3 (6800 4 (12800 
 

1 (12 (/0 2/ 3 (54 (/0 5/ 
ها درست است؟فوتوالکتریکپدیدةهاي زیر در مورد چند مورد از عبارت

هد.د لف) با افزایش شدت نور تابشی این پدیده در هر بسامدي رخ می
ها، کافی است شدت نور تابشی را افزایش دهیم.ب) براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون

 الکترون از سطح فلز جدا کرد. 5توان حداقل  فوتون می 5ج) با برخورد 
هاي آن را افزایش داد.توان انحراف ورقهنماي باردار مثبت مید) با تاباندن موج فرابنفش به کالهک برق

1 (12( 23 (34 (4
nگر الکترونی در اتم هیدروژن از تراز  nمستقیماً به تراز 5 شـو مـی  eVسقوط کند، انرژي فوتون گسیل شده چنـد  2

Rهاي الکترومغناطیسی است؟ کدام ناحیه از طیف موج /(E eV)R ///

1 (/2 2/) 2، فروسرخ/86 ، مرئی//86
3 (/4 4/) 4، فرابنفش/08 ، مرئی/08

m0گرم به صورت پرتوزا باقی مانده باشد، 50، روز 8 گرم و پس از گذشت 800روز،  4پرتوزا پس از گذشت مادةگرم  m0گر از 
گرم بوده است؟

1 (16002 (32003 (68004 (12800
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nها با  شود و نسبت تعداد الکترون از گاز نجیب ......... استفاده می Cu29براي رسم آرایش الکترونی اتم  ها بـا   به تعداد الکترون 3 236-
n  در این اتم برابر ........ است. 4

 18) نئون ـ 4 10) نئون ـ 3 18) آرگون ـ 2 10) آرگون ـ 1
-237 یک از عبارات زیر درست است؟ کدام

Tc99الف) تکنسیم
 کند. روئید هنگام جذب یون یدید، این عنصر را نیز جذب میتی غدةمشابهی با یون یدید دارد و  اندازة، 43

 است. 4مرئی طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، برخالف عنصر لیتیم، برابر  ناحیۀها در  ب) شمار خط
sج) آرایش الکترونی  / s p2 2 61 2  توان هم به یک آنیون و هم به یک کاتیون نسبت داد. را می 2

 داراي انرژي بیشتري است.  بت به نور آبی، طول موج کمتر و نسبت به نور زرد،نس  د) نور بنفش،
 ) ج و د4 ) الف و ج3 ) ب و ج2 ) الف و د1

0/در واکنش تبدیل هیدروژن به هلیم،  بـه   C40شود، این مقدار انرژي چنـد تـن آب را از دمـاي     گرم ماده به انرژي تبدیل می 0014 238-
/آب را معادل  ویژةرساند؟ (ظرفیت گرمایی  دماي جوش می J.g . C1 14 2 C 1C (.در نظر بگیرید 

1 (500 2 (520 3 (480 4 (250 
-239 است؟ نادرستدهد، با توجه به آن، کدام گزینه  هاي زیر، برشی از اتم یک عنصر را نشان می هر یک از شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تواند مربوط به کاتیون و یا آنیون باشد. بر اتم خنثی، می عالوه 2) شکل 1
 عنصر نشان داده شده، تمایل به انجام واکنش ندارند. 4عنصر از  2) فقط 2

]صورت  ) به4شکل ( فشردة) آرایش 3 Ar] s2
18  است. 4

 است. Mgصورت  ) به3شکل ( نقطۀ) آرایش الکترون 4
 

e2 e8 e2
e2

e16

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

ی جوش ییي ر ی ر ) لویژر ر /ب g( یری ب ر ر
1 (5002 (5203 (4804 (250

است؟نادرستدهد، با توجه به آن، کدام گزینه هاي زیر، برشی از اتم یک عنصر را نشان میهر یک از شکل

تواند مربوط به کاتیون و یا آنیون باشد.بر اتم خنثی، می عالوه 2) شکل 1
عنصر نشان داده شده، تمایل به انجام واکنش ندارند. 4عنصر از  2) فقط 2

]صورت  ) به4شکل ( فشردة) آرایش3 Ar] s2
است. 18

است. Mgصورت  ) به3شکل ( نقطۀ) آرایش الکترون 4

e2 e8 e2
e2

e16

( ) ( ) ( )( )( ( ))
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-240 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام

2برابر  SO2به تعداد جفت الکترون ناپیوندي در  SO3) نسبت تعداد جفت الکترون پیوندي 1
 است. 3

CH ) نسبت تعداد جفت الکترون پیوندي به جفت الکترون ناپیوندي در2 O2       بیشتر از نسـبت تعـداد جفـت ناپیونـدي بـه
Hجفت پیوندي در  S2 .است 

 تند.داراي حداقل یک پیوند دوگانه در ساختارشان هس HCNو  CO2 ،CS2 ،SO2هاي  ) مولکول3
Hهاي  ) مولکول4 O2 ،H S2 ،CH4 وSiBr4، گانه در ساختارشان هستند. فاقد پیوند دوگانه یا سه 

-241 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت
 یابد. باشد و مرتباً کاهش می صورت منظم می پوسفر  بهترو الیۀالف) روند تغییر دما و فشار در 

 شود. هاي زیستی یافت می ب) اکسیژن در ساختار بعضی مولکول
 دهد. سرعت واکنش می ج) سوختن، واکنش شیمیایی است که در آن، ماده با اکسیژن به

Fe)د) اکسید آهن  O )2  به نام بوکسیت در طبیعت وجود دارد. 3
 ترتیب سبز و آبی رنگ هستند. کلرید به (II)کلرید و مس  (II)ـ) آهن ه
1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 

-242 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 ها در واکنش سوختن سوخت فسیلی به مقدار اکسیژن بستگی ندارد. ) نوع فراورده1
 سوختن فلز سدیم، آبی است.حاصل از  شعلۀ) رنگ 2
برابر میـل ترکیبـی گـاز آزاد شـده در اثـر سـوختن نـاقص         0005/) میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون کمتر از 3

 سوخت فسیلی است.
 اثر در جوشکاري است. ) یکی از کاربردهاي نیتروژن، ایجاد محیط بی4

-243 ست است؟هاي زیر در یک از گزینه کدام
هـاي اکسـیژن سـر منفـی و اتـم       دهد که اتم اکسید در میدان الکتریکی نشان می هاي کربن دي گیري مولکول جهت نحوة) 1

 دهند. ها را تشکیل می کربن سر مثبت مولکول
نده شـو  ها در حـالل خـالص و حـل    شونده با حالل در محلول کمتر از میانگین جاذبه هاي حل ) درصورتی که میانگین جاذبه2

 آید. وجود می محلول به  خالص باشد،
 گیرد. آورد که در آن هگزان روي آب قرار می ) افزودن هگزان به آب مخلوطی ناهمگن پدید می3
 یابد. هاي ناقطبی، با کاهش جرم مولی، دماي جوش افزایش می هاي مولکولی با مولکول ) در ترکیب4

0/اگر در دماي معین در  ، آنیـون در محلـول   ppmگرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مـولی و غلظـت    50لیتر محلول،  5 244-

/حاصل به ترتیب از راست به چپ، به تقریب چند است؟ ( g .mL , Na , O , H : g .mol1 11 2 23 16  )dمحلول1
1 (/2 2/) 2   35400ـ  5 1/) 3   83000ـ  5 1/) 4 35400ـ  25  83000ـ  25

Fe)د) اکسید آهن  O )2 3OO.به نام بوکسیت در طبیعت وجود دارد
ترتیب سبز و آبی رنگ هستند.کلرید به (II)کلرید و مس (II)ـ) آهنه
1 (52 (43 (34 (2

هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام
ها در واکنش سوختن سوخت فسیلی به مقدار اکسیژن بستگی ندارد. ) نوع فراورده1
سوختن فلز سدیم، آبی است.حاصل از  شعلۀ) رنگ2
برابر میـل ترکیبـی گـاز آزاد شـده در اثـر سـوختن//0005/) میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون کمتر از 3

سوخت فسیلی است.
اثر در جوشکاري است.) یکی از کاربردهاي نیتروژن، ایجاد محیط بی4

ست است؟هاي زیر دریک از گزینهکدام
هـاي اکسـیژن سـر منفـی دهد که اتم اکسید در میدان الکتریکی نشان می هاي کربن دي گیري مولکول جهتنحوة) 1

دهند. ها را تشکیل میکربن سر مثبت مولکول
ش ها در حـالل خـالص و حـل   شونده با حالل در محلول کمتر از میانگین جاذبههاي حل ) درصورتی که میانگین جاذبه2

آید. وجود می محلول به  خالص باشد،
گیرد. آورد که در آن هگزان روي آب قرار می) افزودن هگزان به آب مخلوطی ناهمگن پدید می3
یابد. هاي ناقطبی، با کاهش جرم مولی، دماي جوش افزایش میهاي مولکولی با مولکول ) در ترکیب4

0/گر در دماي معین در  ، آنیـون در مppmگرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مـولی و غلظـت   50لیتر محلول،  //5

/حاصل به ترتیب از راست به چپ، به تقریب چند است؟ ( g .mL , Na , O , H : g .mol1 1Na O H : g mol1 2/ , O , H, O , HO HO Hمحلولd(
1 (/2 2/) 2 35400ـ /5 1/) 3 83000ـ /5 1/) 354004ـ /25 83000ـ /25
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S/صورت  پذیري یک محلول به انحالل معادلۀاگر  0 8 -C20  245تا دمـاي   C30گرم از این محلول را از دماي  392باشد؛ اگر  72
 کند؟ موجود در آن رسوب میشوندة  سرد کنیم، به تقریب چند درصد حل

1 (90 2 (92 3 (8 4 (41 
هاي زیر  ختم شود، چه تعداد از عبارت p22 ،p32 ،p42 ،p52هاي  ترتیب به زیرالیه به Dو  Cو  Bو  Aهاي  اگر آرایش الکترونی اتم 246-

 است؟ نادرست
 تر از صفر است. بزرگ BD3الف) گشتاور دوقطبی مولکول 

 است. BC2مانند  AD4ب) گشتاور دوقطبی 
 کنند. بیشترین حجم هواکره را اشغال می B2و  C2هاي  ج) مولکول
 مولکولی خطی و ناقطبی است. AC2د) مولکول 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
گذارنـد و .........   ها الکترون به اشتراك می جدول تناوبی عناصر، ......... عنصر در واکنش با دیگر اتم 14وه در میان پنج عنصر نخست گر 247-

 عنصر رسانایی الکتریکی دارند. (رسانایی الکتریکی کم را در نظر نگیرید.)
 2ـ  2) 4 3ـ  3) 3 2ـ  3) 2 3ـ  2) 1

هوازي کنیم، اگر  درصد را باید تخمیر بی 80ر، چند تن گلوکز با درصد خلوص متر مکعب سوخت سبز، مطابق واکنش زی 138 تهیۀبراي  248-
 درصد است؟  30واکنش تخمیري  بازدةبدانیم 

H)/چگالی سوخت سبز (   , O , C :g .mol , g .mL1 11 16 12 0 8  
C H O (aq) C H OH(aq) CO (g)6 12 6 2 5 22 2  

1 (450 2 (1800 3 (900 4 (270 
CH)نام ترکیب  ) CH(CH ) C(C H )3 2 2 3 2 5 -249 به روش آیوپاك کدام است؟ 3

 ـ متیل اوکتان7اتیل ـ  دي ـ 3، 3) 2 متیل هپتان دي ـ 2، 2اتیل ـ  دي ـ 6، 6) 1
 متیل هپتان دي ـ 7، 7اتیل ـ  دي ـ 3، 3) 4 ـ متیل اوکتان2اتیل ـ  دي ـ 6، 6) 3

0/اگر در شرایط استاندارد،  0/آلکان، گرم از یک  9 لیتر حجم داشته باشد، نسبت جرم هیدروژن به جـرم کـربن در مولکـول آن     672 250-
C)کدام است؟  , H : g .mol )112 1  

1 (1
5   2 (1

4   3 (1
3   4 (1

2   
-251 با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

) همواره براي برابر شدن انرژي گرمایی دو ظـرف متفـاوت، بایـد تعـداد     1
 هاي دو ظرف برابر باشند. مولکول

  انرژي گرمایی برابري دارند. Bو  A) با توجه به دماي برابر، دو ظرف 2
 کنند. می با تندي برابري حرکت Bو  Aها در ظرف  مولکول همۀ) 3
ها  برابر با میانگین تندي مولکول Aها در ظرف  ) میانگین تندي مولکول4

 است. Bدر ظرف 

2ـ  2) 34ـ  3) 23ـ 3) 32ـ  2) 1
هوازي کندرصد را باید تخمیر بی80ییر، چند تن گلوکز با درصد خلوص متر مکعب سوخت سبز، مطابق واکنش زی138تهیۀراي 

درصد است؟ 30واکنش تخمیري بازدةدانیم 
,/چگالی سوخت سبز (   O , C :g .mol , g .mL/

1 1g mL, O , C, O , C //

O (aq) C H OH(aq) CO (g)2 6OO 2 5 2C H OH(aq)H O aqHH

1 (4502 (18003 (9004 (270
CH)ام ترکیب  ) CH(CH ) C(C H )3 2 2 3 2 5 3) CH(CH ) C(C H )H ) CH(CH ) C(C Hبه روش آیوپاك کدام است؟

ـ متیل اوکتان7اتیل ـ  دي ـ 3، 3) 2متیل هپتان ديـ 2،2اتیل ـ  دي ـ 6، 6) 1
متیل هپتان ديـ 7، 7اتیل ـ  دي ـ 3، 3) 4ـ متیل اوکتان2اتیل ـ  دي ـ 6، 6) 3

0/گر در شرایط استاندارد،  0/آلکان، گرم از یک //9 لیتر حجم داشته باشد، نسبت جرم هیدروژن به جـرم کـربن در مولکـ//672
C)کدام است؟  , H : g .mol )1, H, H

1 (1
5 2 (1

4 3 (1
3 4 (1

2 
ا توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

) همواره براي برابر شدن انرژي گرمایی دو ظـرف متفـاوت، بایـد تعـداد     1
هاي دو ظرف برابر باشند. مولکول

انرژي گرمایی برابري دارند.BوA) با توجه به دماي برابر، دو ظرف 2
کنند.میبا تندي برابري حرکتBو Aها در ظرف  مولکول همۀ) 3
ها برابر با میانگین تندي مولکولAها در ظرف ) میانگین تندي مولکول4

است.Bدر ظرف 

www.konkur.in

forum.konkur.in



24صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

SFدر واکنش  HFگرم  10با توجه به اطالعات زیر، با گرماي ایجاد شده به ازاي تولید  (g) H O(l) SO (g) HF(g)4 2 22 ، چه 4 252-

H)هاي آن تهیه کرد؟  توان از مولکول را می Hتعداد اتم  , F ;g .mol )11 19  

1 (/
236 02 10    

2 (/
233 01 10   

3 (/
223 01 10   

4 (/
226 02 10   

-253 است؟ نادرستکدام عبارت 
 شوند. ایزومر محسوب می هاي کربن آنها با هم برابر است، زنجیري بوده و شمار اتمشدة ) آلدهیدها و استرهایی که سیر 1
 خط دارد. 8شود،  ) ساختار نقطه ـ خط ترکیبی که باعث ایجاد بو و طعم در میخک می2
 دار هستند. هاي عاملی اکسیژن ) گروه عاملی کربونیل همانند گروه عاملی هیدروکسیل، جزو گروه3
2/ترین آلدهید برابر  ه ترین کتون به ساد هاي ساده ) نسبت تعداد اتم4  است. 5

S(g)با توجه به واکنش  OF (g) SO (g) SF (g) : H kJ2 2 42 2 Oآنتـالپی پیونـد     و جـدول داده شـده،   1400 F 254-
 برحسب کیلوژول کدام است؟

1 (830 
2 (415 
3 (1245 
4 (/207 5   

molکننده در واکنش را با یکاي  د حداقل یکی از مواد شرکتتوان سرعت تولی هاي زیر، می در چه تعداد از واکنش .L .s1 -255 گزارش کرد؟ 1
Hالف)  (g) O (g) H O(l)2 2 22 2  
CHب)  (g) O (g) CO (g) H O(l)4 2 2 22 2  
SiOج)  (s) C(s) Si(l) CO(g)2 2 2    
COد)  (g) CaO(s) CaCO (s)2 3  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

S(s) O (g) SO (g) H kJ
S(s) OF (g) SO (g) SF (g) H kJ
HF(g) O (g) OF (g) H O(l) H kJ

H (g) H(g) H kJ

2 2 1
2 2 4 2
2 2 2

2

300
2 2 770
2 275

2 410

S F S O S O
3 2 0 4 2 5 5 2 5

دنویپ
kJ.mol)دنویپ یپلاتنآ )1

دار هستند. هاي عاملی اکسیژن) گروه عاملی کربونیل همانند گروه عاملی هیدروکسیل، جزو گروه3
2/ترین آلدهید برابر  ه ترین کتون به ساد هاي ساده ) نسبت تعداد اتم4 است. /5

S(g)ا توجه به واکنش  OF (g) SO (g) SF (g) : H kJH2 2 4F (g) SO (g) SFF (g) SO (g) SF2S(g) O  ،آنتـالپی پیونـد      و جـدول داده شـده
رحسب کیلوژول کدام است؟

1 (830
2 (415
3 (1245
4 (/207 5/ 

molکننده در واکنش را با یکاي یید حداقل یکی از مواد شرکتتوان سرعت تولیهاي زیر، میدر چه تعداد از واکنش .L .s1 1sک گزارش
Hلف)  (g) O (g) H O(l)2 2 2(g) O (g) HH (g) O (g) H O2H (g) O (g)H (g) O (g) H(g) O (g)H (g) O

CHب)  (g) O (g) CO (g) H O(l)4 2 2 2(g) O (g) CO (g) H(g) O (g) CO (g) H OO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) COO (g) CO (g)

SiOج)  (s) C(s) Si(l) CO(g)2OO C(s) Si(l)C(s) Si(l) C 
COد)  (g) CaO(s) CaCO (s)2 3(g) CaO(s) CaCOO (g) CaO(s) CaCO

1 (12 (23 (34 (4

S F S O S OF S O SF S O S
3 2 0 4 2 5 5 2 5

دنویپ
molدنویپ یپلاتنآ ))l 11
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CH3ري شدن ترکیب حاصل از پلیم فراوردة C CH CH3

CH3

-256 کدام است؟ 

1 (C C C C

H

HH

H

H

H

H

H n

   2 (C C

H

CH3 nCH3

CH3

 

 

3 (C C C

H

H

H

CH3 nCH3

CH3

 4 (C C

H

H nCH3

CH3
 

 
-257 است؟ نادرستاي زیر ه یک از گزینه کدام که در شکل مقابل آورده شده،A با توجه به ساختار ویتامین 

C) فرمول مولکولی آن 1 H O20  است. 24
مول گاز هیدروژن به یـک ترکیـب    5مول از آن با جذب  1) 2

 شود. سیرشده تبدیل می
 جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد. 2) در ساختار آن، 3
) محلول در چربی است، چون بخـش نـاقطبی آن بـر بخـش     4

 کند. میاش غلبه  قطبی
-258 است؟ نادرستکدام عبارت 

 ) پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده، زنجیري بسیار بلند که از اتصال شمار بسیار زیادي مولکول گلوکز تشکیل شده است.1
 هاي سیر نشده، به انجام واکنش تمایل ندارند. ) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن2
 پذیر هستند. تخریب ) پلیمرهاي طبیعی زیست3
 تر است. حجم خود پنج برابر، مقاوم آمیدها است که از فوالد هم ترین پلی کوالر از معروف )4

-259 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 اي از یک سوسپانسیون است. ) رنگ پوششی، نمونه1
 کنند. هاي غیر صابونی را از بنزین و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می کننده ) پاك2

RCهایی با فرمول  ) ترکیب3 H SO Na6 4 کننـده هسـتند؛ بـا ایـن تفـاوت کـه طـی         یک پاك RCOONaهمانند  3
 شوند. هاي پیچیده در صنعت تولید می واکنش

 شود. کنندگی به صابون گاز کلر اضافه می ) به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی4

است؟نادرستههاي زیر هیک از گزینهکدامکه در شکل مقابل آورده شده،Aا توجه به ساختار ویتامین 
C) فرمول مولکولی آن 1 H O20 24HH .است
مول گاز هیدروژن به یـک ترکیـب   5مول از آن با جذب 1) 2

شود. سیرشده تبدیل می
جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.2) در ساختار آن، 3
) محلول در چربی است، چون بخـش نـاقطبی آن بـر بخـش     4

کند. میاش غلبه  قطبی
است؟نادرستکدام عبارت 

) پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده، زنجیري بسیار بلند که از اتصال شمار بسیار زیادي مولکول گلوکز تشکیل شده اس1
هاي سیر نشده، به انجام واکنش تمایل ندارند.) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن2
پذیر هستند. تخریب ) پلیمرهاي طبیعی زیست3
تر است. حجم خود پنج برابر، مقاومآمیدها است که از فوالد همترین پلی کوالر از معروف )4

هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام
اي از یک سوسپانسیون است.) رنگ پوششی، نمونه1
کنند. هاي غیر صابونی را از بنزین و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید می کننده ) پاك2

RCهایی با فرمول  ) ترکیب3 H SO NaN6 4 3H SOC H SO  همانندRCOONa کننـده هسـتند؛ بـا ایـن تفـاوت کـ یک پاك
شوند. هاي پیچیده در صنعت تولید می واکنش

شود. کنندگی به صابون گاز کلر اضافه می) به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی4
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-260 کدام است؟ (از راست به چپ)» ج«پرسش   نادرستو پاسخ » ب«و » الف«هاي  پاسخ درست پرسش
HCl/الف) رسانایی الکتریکی محلول  M0 aKموالر با  HA 1بیشتر است یا اسید ضعیف  001  ؟410

H)ب) درصد جرمی کربن در اوره کدام است؟  , N , O , C :g .mol )11 14 16 12  
 شود؟ یم هیدروژن کربنات با هیدروکلریک اسید چه گازي حاصل میج) از واکنش سد

1 (HCl  ـ هیدروژن 20ـ  
2 (HA  اکسید ـ کربن دي 10ـ 
3 (HCl اکسید ـ کربن دي 10ـ 
4 (HA  ـ هیدروژن 20ـ 

محلـول حاصـل    pHاضافه شود تا  C25لیتر آب در دماي  500درصد باید به  80ناخالص با درصد خلوص  KOHبه تقریب چند گرم  261-
K)نظر شود.)  شود؟ (از تغییر حجم محلول صرف 13برابر  , O , H :g .mol )139 16 1  

1 (280 2 (2800 3 (3500 4 (350 
-262 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت

Zn(s)صورت  واکنش کاتدي به الف) چنانچه در سطح آهن گالوانیزه، خراش ایجاد شود، نیم Zn (aq) e2  است. 2
 شود. واکنش کاهش از باالي ظرف خارج می ب) در فرایند هال محصول نیم

 یابد. واحد افزایش می 2عدد اکسایش کربن گروه عاملی،   فرنگی، آلی موجود در توت مادةآلی موجود در بادام و تبدیل به  مادةج) در واکنش اکسایش 
Cu«د) در سلول گالوانی  Ag«  رود. کاتدي می تیغۀآندي از درون محلول به سمت  تیغۀالکترون از 

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
مول در هر سال باشد، چنـد سـال    2مطابق شکل زیر که مربوط به خوردگی آهن است، اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن برابر با  263-

Fe)کامل خورده شود؟ طور  کیلوگرم به 28زمان الزم است تا آهنی به جرم  g .mol )156  
 
 
1 (250 
2 (500 
3 (/62 5   
4 (/187 5 
 
 
 

1 (2802 (28003 (35004 (350
است؟نادرستهاي زیر چه تعداد از عبارت

Zn(s)صورت  واکنش کاتدي بهلف) چنانچه در سطح آهن گالوانیزه، خراش ایجاد شود، نیم Zn (aq) e2.است
شود. واکنش کاهش از باالي ظرف خارج میب) در فرایند هال محصول نیم

واحد افزایش2 عدد اکسایش کربن گروه عاملی،   فرنگی، آلی موجود در توت مادةآلی موجود در بادام و تبدیل به مادةج) در واکنش اکسایش 
Cu«د) در سلول گالوانی  Ag«  رود.کاتدي می تیغۀآندي از درون محلول به سمت تیغۀالکترون از

1 (42 (33 (24 (1
مول در هر سال باشد، چنـد2مطابق شکل زیر که مربوط به خوردگی آهن است، اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن برابر با 

Fe)کامل خورده شود؟ طورکیلوگرم به28زمان الزم است تا آهنی به جرم  g .mol )1

1 (250
2 (500
3 (/62 5/ 
4 (/187 5/
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-264 است؟ نادرستکدام گزینه   با توجه به شکل زیر که مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است،
 شود. کتریکی باعث انجام یک واکنش شیمیایی می) نوعی سلول الکترولیتی است که با مصرف انرژي ال1
هـایی کـه بـه سـمت کاتـد حرکـت        ) شعاع یون2

هایی است کـه بـه    کمتر از شعاع یون کنند،  می
 کنند. سمت آند حرکت می

واکنش انجام شـده در قطـب منفـی بـاتري      ) نیم3

Naصورت  به (l) e Na(l) .است 
در ایـن سـلول    هاي واکنش انجام شـده  ) فراورده4

 پایدارتر از مواد اولیه هستند.
 

-265 است؟ نادرستکدام مقایسه 
NaCl) آنتالپی فروپاشی شبکه: 1 LiF MgF Al O2 2 3  

Mg) شعاع یونی: 2 Na O N2 2 3
12 11 8 7   

S) چگالی بار: 3 O Ca Mg2 2 2 2  
HF) رسانایی محلول یک مول بر لیتر: 4 C H OH NaCl CaCl2 5 2   

-266 چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟
 جامدهاي کوواالنسی در طبیعت، کربن، سیلیسیم و آلومینیم هستند. سازندةالف) عنصرهاي اصلی 

 ب) گرافن، سیلیس و یخ ساختاري مشابه و الگویی مانند کندوي زنبور عسل دارند که در سه بعد گسترش یافته است.
 هاي گازي سازنده است. یونی به یون شبکۀمصرف شده در حجم ثابت براي فروپاشی یک مول از  ج) آنتالپی فروپاشی، گرماي

 متفاوت هستند. pو  s دستۀو فلزهاي  d دستۀهایی است که در آن فلزات  ذوب و سختی، جزء ویژگی نقطۀد) 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

-267 کدام گزینه درست است؟
 خص دیده شود، همان طول موج را از نور سفید جذب کرده است.مشموج ) اگر یک جسم به رنگی با طول 1
 شود. اکسید را به یک جسم اضافه کنیم، رنگ قرمز از آن جسم بازتاب می (II)آهن  رنگدانۀ) اگر 2
3 (TiO2 کند. هاي مرئی را بازتاب می طول موج همۀ 
 کند. آن را فقط بازتاب می ماندة باقینور سفید تابیده شده را جذب و ) مواد رنگی بخشی از 4
 

است؟نادرستکدام مقایسه 
NaCl) آنتالپی فروپاشی شبکه: 1 LiF MgF Al OLiF MgF2 2 3F Al OF Al OFF

Mg) شعاع یونی:2 Na O NN ONNa OaNa ON2 2 3NN12 11 8 7Mg Na ONa ONa ONa ONa 

S) چگالی بار:3 O Ca MgO CaO Ca2 2 2 2O C MO C MCO CO CaO CO Ca

HF) رسانایی محلول یک مول بر لیتر: 4 C H OH NaCl CaClC H OH NaClC H OH NaCl2 5HHHH 2 
چه تعداد از مطالب زیر درست هستند؟

جامدهاي کوواالنسی در طبیعت، کربن، سیلیسیم و آلومینیم هستند.سازندةلف) عنصرهاي اصلی 
ب) گرافن، سیلیس و یخ ساختاري مشابه و الگویی مانند کندوي زنبور عسل دارند که در سه بعد گسترش یافته است.

 هاي گازي سازنده است. یونی به یون   شبکۀمصرف شده در حجم ثابت براي فروپاشی یک مول از ج) آنتالپی فروپاشی، گرماي
متفاوت هستند.pو sدستۀو فلزهاي dدستۀهایی است که در آن فلزات ذوب و سختی، جزء ویژگینقطۀد) 
3) 24) 13) 2) صفر1

کدام گزینه درست است؟
شخص دیده شود، همان طول موج را از نور سفید جذب کرده است.مشموج ) اگر یک جسم به رنگی با طول 1
شود. اکسید را به یک جسم اضافه کنیم، رنگ قرمز از آن جسم بازتاب می(II)آهن  رنگدانۀ) اگر2
3 (TiO2کند. هاي مرئی را بازتاب می طول موج همۀ
کند. آن را فقط بازتاب میماندة باقینور سفید تابیده شده را جذب و) مواد رنگی بخشی از 4
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-268 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
BaCO تجزیـۀ الف) اضافه کردن مقداري باریم کربنات جامد در دماي ثابت به واکنش  (s) BaO(s) CO (g)3 2BaO(sBaO(s   جـایی   باعـث جابـه

 شود. تعادل در جهت رفت می
SOنش ب) کاهش دما در واک (g) O (g) SO (g) q2 2 32 2SO (3OOSSجایی تعادل در جهت رفت شده و همچنین سرعت واکـنش   ، باعث جابه

 شود. برگشت نسبت به سرعت واکنش رفت، بیشتر کم می
 شود. م میجایی تعادل در جهت تولید آمونیاك شده و غلظت گاز نیتروژن و هیدروژن در مخلوط تعادلی ک ج) افزایش فشار در فرایند هابر باعث جابه

Nد) افزایش دما در مخلوط تعادلی  O (g) NO (g)2 4 22NO (2ONN شود. سبب پررنگ شدن و افزایش فشار مخلوط تعادلی می 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

Aتعادل گازي  (g) B (g) AB(g)2 2 2AB(g  در ظرفV با هـم   ها دهنده تعادل، مقدار مول واکنش لحظۀاي که در  گونه لیتري برقرار است، به 269-

A]ها را از ظرف خارج کنیم، پس از برقراري تعادل جدید، حاصل  باشند. هرگاه نصف فراورده می  برابر و نصف مول فراورده ]
[AB]

 کدام است؟   2

1 (4 2 (1
4   

3 (1
 شده است.) اطالعات کافی نیست، چون حجم داده ن4   2
-270 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام

 باشد. آید که حالل چسب می دست می ) از واکنش اتانول و جوهر سرکه ترکیبی به1
 شود. استر ایجاد می ) از واکنش یک مولکول ترفتالیک اسید با دو مولکول متانول یک پلی2
 ي کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف آن را کاهش داد.ها ) فناوري تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل3
 یابد. درصد مولی آمونیاك در فرایند هابر کاهش می  ) با افزایش دما،4
 
 
 
 
 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافـزار   نـرم وسـیلۀ  ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را بـه  پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از)

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

 

1 (42 (1
4 

3 (1
ننشده است.) اطالعات کافی نیست، چون حجم داده ن4 2
است؟نادرستهاي زیر یک از گزینهکدام

باشد. آید که حالل چسب میدست می ) از واکنش اتانول و جوهر سرکه ترکیبی به1
شود. استر ایجاد می ) از واکنش یک مولکول ترفتالیک اسید با دو مولکول متانول یک پلی2
ي کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف آن را کاهش دادها) فناوري تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل3
یابد. درصد مولی آمونیاك در فرایند هابر کاهش می  ) با افزایش دما،4

آموز گرامی!دانشد
Rم افـزار  نـرم وسـیلۀ  ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را بـه  پاسخنامهجهت دریافت ج Code Reader

پاسـخندفترچـۀ  مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و کانال مرکز سنجش آموزش ک
دانلود نمایید.د
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 سلیمان شاوله، سعید گنج بخش زمانی مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 آریا ذوقی، محمدمهدي طاهري غالمیکاظم  زبان عربی 2
 پور، سیداحسان هندي ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 رضا علیزاده متین ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 لیلی نظیف رضا ملکانپور زمین شناسی 5
 محمدمصطفی ابراهیمی، محمد پورسعید محمد امین نباخته ریاضی 6
 فر، مهرداد محبی مازیار اعتمادزاده، امیرحسین بهروزي علی کرامت شناسی زیست 7

 مجتبی دانایی، علی سلیمانی جواد قزوینیان فیزیک 8
 علی مزینانی وند،  محمدرضا زهره مسعود جعفري شیمی 9

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 آژنگ نظري پویا، مبین محمديسید محمد حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، معصومه فرهادي، محمدحسین قاسمی، 
 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 12دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) تکیده: الغر و باریک اندام (خودرو: خودرأي، خودسر، لجوج)1
 ) وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودي چشم (غارب: میان دو کتف)2
 گر، مکار (کید: حیله و فریب) حیله) کاید: 3

.2 صحیح است. 4گزینه 
سرسام درست است.) (یغور: ستبر، درشت و واژة (تمام معانی آمده براي 

چیـز) (عیـار:    (آسمان جل: کنایه از فقیـر، بـی   دراز)بدشکل) (دیالق: قد 
) (معانی مواالت نیـز  همگی درست هستند ،غش، پاك خالص، سنجه، بی

(اهتزاز: افراشـته، جنبیـدن) (التهـاب بـه معنـی      همگی درست هستند) 
 برافروختگی است)

.3 صحیح است. 1گزینه 
(قسیم: صاحب جمـال) (شـرزه: خشـمگین، غضـبناك) (چریـغ آفتـاب:       
ــوعی ردا)   طلــوع آفتــاب، صــبح زود، فلــق، مقابــل شــفق) (طیلســان: ن

 پی: خوش قدم) (نیک
.4 صحیح است. 3گزینه 
 طاق حذر/ تاقترجیح/ حضر  ترجیه 
.5 صحیح است. 4گزینه 
 روضه روزه 

.6 صحیح است. 3گزینه 
 توسل قیاس/ توصل ) سنجش و غیاث 1ها:  بررسی سایر گزینه

 چغندر  ذلّه/ چقندر ) زلّه4طبع    ) تبع2
.7 صحیح است. 1گزینه 
الطیر: عطار نیشابوري) (دري به خانه خورشـید: سـلمان هراتـی)     (منطق

شـیرینِ  قصـۀ  (مثل درخت در شب باران: محمدرضا شـفیعی کـدکنی) (  
 اد: احمد عربلو)  فره

 )163، 147، 125، 85، 57، 53، 51، 43هاي  صفحه(فارسی دوازدهم، 
.8 صحیح است. 4گزینه 

 جناس خوش خبري صبا: تشخیص  صبا ـ سبا
 هدهد است (تشبیه)     تلمیح به داستان حضرت سلیمان  /  صبا

                         تشخیص نداریم. 1نکته: در گزینۀ 
.9 صحیح است. 1گزینه 

 بررسی موارد:  الف) حرف: مجاز از سخن  
 آمیزي حسج) رنگ داشتن گویایی و بو داشتن خاموشی

 آمیزي هم دارد. ب) دل از میخانه بویی شنید: تشخیص و همچنین حس
 افزایشی (جناس ناهمسان)د) بین جان و جهان: جناس ناقص 

 ) محبت2) خورشید 1ایهام دارد  هـ) مهر
.10 صحیح است. 2گزینه 

) نواپرداز خاموشـی: پـارادوکس (تنـاقض) و خـروش     1ها:   بررسی گزینه
 من مثل صفیر بلبل تصویر است: تشبیه

 کار رفته؛ ولی خبري از حسن تعلیل نیست. ) اسلوب معادله به2
قراري در شـهر   تضاد و کنایه از نساختن چیزي و بی شام ≠صبح )3

 و دیار کامالً مشهود است.
 آمیزي شبنم: تشخیص، شکر خواب: حسدیدة ) 4

.11 صحیح است. 4گزینه 
مصـراع اول بـه توصـیف معشـوق     ادامـۀ  در این گزینـه مصـراع دوم در   

 نکرده است؛ اما در سایر ابیات:اي برقرار  پرداخته است و معادله
 شود.  ) بین دل با فانوس و راز عشق با شمع معادله دیده می1
 در با زبان و درون خانه با مطلب دل معادله وجود دارد.حلقۀ ) بین 2
 ) بین دل با ماهیان و حرف وطن با صداي آب معادله نقش بسته است.3

.12 صحیح است. 4گزینه 
وقفـه،   مه چیز، یک دلخوشـی، تـالش بـی   هاي وصفی: هر روز، ه ترکیب

 وقفه کوشش بی
 هاي اضافی: پدرم، چیزش، پسرش ترکیب

 )36صفحۀ و فارسی دوازدهم،  128صفحۀ (فارسی یازدهم، 
.13 صحیح است. 1گزینه 

 )است ممیز جلد( داستان نفیس کتاب  جلد دو
 )است الیهمضاف صفت سفّاك،( سفّاك ضحاك تصویر

 )است الیهمضاف صفت آن،( هاداستان آن نویسندة
 ) 74و  67، 66هاي  هصفح(فارسی دوازدهم،  

.14 صحیح است. 2گزینه 
کنی (سازي،  بدخود (بدل براي تو)  بد (مسند)/ تو خود اختر خویش را 

 هاي دیگر: گردانی، نمایی)              بررسی گزینه
قح  ِرد  هیلا فاضم :قح )1

 الیه) ام (م= مضاف گویایی            الیه              ) اختیار: مضاف3 
 گویایی من الیه)  را: فک اضافه (مضافــم) 4
 )54و  48، 28هاي  هصفحو فارسی دوازدهم،  32صفحۀ (فارسی یازدهم،  

.15 صحیح است. 2گزینه 
 ، درماندگی، روش، صورتگريهاي وندي: شتابان، علفزار، نقاشی واژه

 ـ مرکب: خونسردي    هاي وندي واژه مرکب: وفادار            واژه
 )42صفحۀ و فارسی یازدهم،  51صفحۀ (فارسی دهم، 

.16 صحیح است. 4گزینه 
 فعل)خواندند (نهاد + مفعول+ متمم +  مشورترا براي    او

 مفعول      متمم
دیگـر ترتیـب اجـزاي جملـه     گزینـۀ  هاي دیگر: در هر سه  بررسی گزینه

 چنین است (نهاد + مفعول + مسند+ فعل)
 ) او: مفعول، مطوقه: مسند، خواندند: فعل (نهاد محذوف است)1
 ) نهاد: محذوف، رخِ شاه کاووس: مفعول، پر شرم: مسند، دید: فعل2
 اش: مفعول، زرد: مسند، کرد: فعل ) نقّاش: نهاد، چهره3

 )55و  54هاي  هصفح(فارسی دوازدهم، 
.17 صحیح است. 3گزینه 
 و تکبـر  غـرور  آن مقابل نقطه و است فروتنی و تواضع سؤال بیت مفهوم
است آمده 3 گزینۀ در که است

.18 صحیح است. 1گزینه 
که در سـایر   در این بیت مفهوم گذران سریع عمر موردنظر است، درحالی

 ثباتی موردنظر است. ابیات و بیت سؤال مفهوم ناپایداري و بی
.19 صحیح است. 4 گزینه
: پرهیـز از  3و  2، 1هـاي   مشترك بیت مـوردنظر و ابیـات گزینـه     مفهوم

 ظاهربینی و قیاس ناروا از روي ظاهر و پرهیز از ریاکاري
گوید کـه   مفاهیم فوق نیست، بلکه میبردارندة بیت دوم در  4گزینۀ در 

گونـه کـه ابلـیس حتـی      شود، همان زاهد با عبادت محرم اسرار الهی نمی
 شود. ر فرشته شود، صاحب خصال انسانی نمیاگ

 )115صفحۀ (فارسی دهم، 
.20 صحیح است. 3گزینه 

 عشق در بیت سؤال و این گزینه کامالً مشهود است.قصۀ تکرارناپذیري 
.21 صحیح است. 4گزینه 

 کند. مفهوم این بیت به وادي طلب (وادي اول) اشاره می
 )123و  122هاي  هصفح، 14(فارسی دوازدهم، درس 

.22 صحیح است. 2زینه گ
گوید: انسان باید به دنیا پشت کند و مفهوم ترك تعلقـات را   این بیت می

که سایر ابیات اشاره دارند به ایثـار و از خودگذشـتگی    رساند، درحالی می
از عمـر مـن   «و این مفهوم با بیت زیر از درس قرابت مفهومی نیـز دارد.  

 »  آنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزاي
 )68و  53هاي  (فارسی یازدهم، صفحه

.23 صحیح است. 3گزینه 
در این بیت به این مفهوم اشاره شده است که انسان همواره با گذشـته و  
نیاکان خود از نظر تاریخی و میهنی ارتباط دارد و از هم گسسته نیست، 

 شود. کشی و از خودگذشتگی دیده می که در سایر ابیات مفهوم نفس درحالی
.24 صحیح است. 1گزینه 
 : سرانجام ظلم و ستم، وخیم و ناگوار است.  1گزینۀ مفهوم 

هـاي   ): ریشـه 4، و 3، 2مفهوم مشترك بیت مـوردنظر بـا ابیـات دیگـر (    
 شکست آدمی را در اندیشه و کردار وي باید جست.

 )106صفحۀ (فارسی دهم، 
.25 صحیح است. 2گزینه 

 72آیـۀ  ) هر دو تلمـیح دارنـد بـه    2گزینۀ عبارت موردنظر و بیت دوم (
إنا عرضنا األمانَۀَ علَی السموات و األرض و الجبـالِ فَـأبین   سوره احزاب 

 أن یحملْنَها و اشْفَقَنَ منها و حملَها األنسانُ إنه کان ظلوماَ جهوالً
 هاي دیگر: مفاهیم گزینه

انسـان بـراي    ) نـاتوانی جسـم  3) توصیه به رازداري و عدم افشاي راز  1
 ) محدودیت پرواز دل انسان در فضاي عشق4تحمل رنج عشق   

 )62صفحۀ (فارسی یازدهم، 

پی: خوش قدم) ک
صحیح است.3نه

طاق حذر/ تاقترجیح/ حضر  یه 
صحیح است.4نه

روضه 
صحیح است.3نه

توسل قیاس/ توصل ) سنجش و غیاث 1ها:  سی سایر گزینه
چغندر  ذلّه/ چقندر ) زلّه4طبع    بع
صحیح است.1نه
الطیر: عطار نیشابوري) (دري به خانه خورشـید: سـلمان هراتـی)    طق

درخت در شب باران: محمدرضا شـفیعی کـدکنی) (   شـیرینِ      قصـۀ  ل
د: احمد عربلو)  
)163، 147، 125، 85، 57، 53، 51، 43هاي  صفحهرسی دوازدهم، 

صحیح است.4نه
خبري صبا: تشخیص  صبا ـ سبا جناس ش

هدهد است (تشبیه)    ح به داستان حضرت سلیمان  /  صبا
                       تشخیص نداریم.1: در گزینۀ 

صحیح است.1نه
سی موارد:  الف) حرف: مجاز از سخن  

آمیزي حسرنگ داشتن گویایی و بو داشتن خاموشی
آمیزي هم دارد. دل از میخانه بویی شنید: تشخیص و همچنین حس

افزایشی (جناس ناهمسان)ین جان و جهان: جناس ناقص 
) محبت2) خورشید 1ایهام دارد  مهر
صحیح است.2نه

) نواپرداز خاموشـی: پـارادوکس (تنـاقض) و خـروش     1ها:  سی گزینه
مثل صفیر بلبل تصویر است: تشبیه

کار رفته؛ ولی خبري از حسن تعلیل نیست.سلوب معادله به
قراري در شـهر  تضاد و کنایه از نساختن چیزي و بیشام ≠صبح

ار کامالً مشهود است.
مبح

آا

دیگـر ترتیـب اجـزگزینـۀ  هاي دیگر: در هر سهبررسی گزینه
چنین است (نهاد + مفعول + مسند+ فعل)

) او: مفعول، مطوقه: مسند، خواندند: فعل (نهاد محذوف است1
) نهاد: محذوف، رخِ شاه کاووس: مفعول، پر شرم: مسند، دید2
) نقّاش: نهاد، چهره3

ِ
اش: مفعول، زرد: مسند، کرد: فعل

هاي هصفح(فارسی دوازدهم،    
صحیح است.3گزینه  17.
غـر  آن مقابل نقطه و است فروتنی و تواضع سؤال بیت مفهوم
است آمده 3گزینۀدرکهاست

صحیح است.1گزینه  18.
ک در این بیت مفهوم گذران سریع عمر موردنظر است، درحالی

ثباتی موردنظر است.ابیات و بیت سؤال مفهوم ناپایداري و بی
صحیح است.4گزینه 19.
3و  2، 1هـاي   مشترك بیت مـوردنظر و ابیـات گزینـه     مفهوم

ظاهربینی و قیاس ناروا از روي ظاهر و پرهیز از ریاکاري
مفاهیم فوق نیست، بلکه میبردارندة بیت دوم در  4گزینۀ در

 گونـه کـه ابلـشود، همان زاهد با عبادت محرم اسرار الهی نمی
شود. گر فرشته شود، صاحب خصال انسانی نمیاگ

 صف(فارسی دهم، 
صحیح است.3گزینه  20.

عشق در بیت سؤال و این گزینه کامالً مشهقصۀ تکرارناپذیري 
صحیح است.4گزینه  21.

کند. مفهوم این بیت به وادي طلب (وادي اول) اشاره می
22هاي  هصفح، 14(فارسی دوازدهم، درس 

صحیح است.2گزینه گ 22.
 گوید: انسان باید به دنیا پشت کند و مفهوم تركاین بیت می

 که سایر ابیات اشاره دارند به ایثـار و از خودرساند، درحالی می
نیـز دارد.   از«و این مفهوم با بیت زیر از درس قرابت مفهومی

»  آنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزاي
هاي (فارسی یازدهم، صفحه
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 زبان عربی
.26 صحیح است. 2گزینه 

دعــوت »: یــدعون)/ «3و  1هــاي  دشــنام ندهیــد (رد گزینـه » التسـبوا «
بـه خداونـد دشـنام    »: یسـبوا اهللا «خواننـد/   خوانند، مـی  کنند، فرا می می

 اضافی است. 3گزینۀ در » نیز«کلمۀ )/ 4 و 3هاي  گزینهدهند (رد 
 )42 صفحۀ ،4(عربی دهم، درس 

صحیح است. 4گزینه  27.
(رد ســایر   »کردنــد بــا یکــدیگر، نجــوا مــی«یعنــی » کــان یتناجیــان« 

 .  )3و  1هاي  هگزین(رد » داخل مشو«یعنی » تَدخلال «ها) ضمنا  گزینه
.28 صحیح است. 4گزینه 

خـردي اسـتوار   »: عقل ثابـت )/ «3و  1هاي  فقط، تنها (رد گزینه» إنّما«
خواهی (با  می»: أردت)/ «2گزینۀ اگر (رد »: إن)/ «3و  2هاي  (رد گزینه

شـود) (رد   صورت مضارع ترجمه می توجه به اینکه جمله شرطی است، به
و  1هـاي   رد گزینـه » شـوي «باشی (نـه  »: أن تکون)/ «3 و 2هاي  گزینه

»: ال تفخـر )/ «3گزینـۀ  مـردم را دوسـت بـدار (رد    »: أحبب الناس/ «)2
 )3گزینۀ فخرفروشی نکن (رد 

صحیح است. 3گزینه  29.
، فعـل نهـی   »ال یتوقّع: توقع نداشته باشد) «4گزینۀ راضی شود (رد »: یرض«

 )2گزینۀ (رد  »الرحمۀ اإللهیۀ: رحمت الهی«) ـ 2و  1هاي  است. (رد گزینه
است.صحیح  3گزینه  30.

: تا برساندلیو« فلـم  « )2و  1 هاي گزینه (رد .نه الزم ،متعدي است ،»صلَ
تا دست بکشد »: حتّی یستلم«) ـ  4و  1هاي  (رد گزینه» یقدر: نتوانست

 )4و  2هاي  (رد گزینه
.31 صحیح است. 3گزینه 

 ها: اشتباهات سایر گزینه
 جمع است نه مفرد)» السفُن(«) کشتی 1
» أطعمهم(«باید بپرستند) ـ خوراکتان داد  »: لیعبدوا(«) باید بپرستید 2

 »)خوراکشان داد«به معناي 
اسـت، نـه فعـل    » گـاهی «بر سر فعل مضارع به معناي » قد(«) گاهی 4

 باشد.) می» اند آموخته«به معناي » قد تعلّم(«آموختند  ماضی!) ـ می
.32 صحیح است. 2گزینه 

چون بعد از » نشاهد« سها به هم مربوط هستند، پ دقت کنید که گزینه
آمـده بـه شـکل ماضـی      (نشسـته بـودیم)  : »کنا قد جلسنا«فعل ماضی 

هـا همگـی    شود. دیگر گزینـه  کردیم) ترجمه می راري (مشاهده میاستم
 ترجمه نشده است.» إحدي«ضمناً  صحیح هستند.

صحیح است. 1گزینه  33.
 بررسی گزینه هاي دیگر:  

 »)حیوانات«است نه » دور«صفت » مهم(« دوراً مهما: نقشی مهم )2
جـا ترجمـه    جابـه » بارهـا « کلمۀ( شاهدت مرّات: بارها مشاهده کردم )3

 »لم أعرف: ندانستم) «4شده است.)             
.34 صحیح است. 4گزینه 

مفهوم عبارت صورت سؤال دعوت به تفکر قبل از سخن گفتن اسـت. چنـین   
 گرایی اشاره دارد. ین بیت به عملشود. ا دیده نمی 4گزینۀ مفهومی در 

صحیح است. 4گزینه  35.
 )  3و  1هاي  (رد گزینه» هاي طبیعی: الظواهر الطّبیعیۀ پدیده« 
 )2گزینۀ (رد » کشورما: بلدنا یا بالدنا«

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

کـه بایـد حـال     صفت است، در صورتی» الحیۀ«، »الفرائس الحیۀ«) در 1
 صحیح است.» حیۀً«اشد و ب

هر دو نادرست هستند، زیرا اسـم بعـد از الي   » ال عبادةً«و » ال فقراً) «2
» ال عبـادةَ «و » ال فقـرَ «و تنوین بگیرد، بنـابراین  » ال«نفی جنس نباید 

 صحیح هستند.
در جایگاه مفعـول مطلـق نـوعی قـرار گرفتـه      » تَعلُّم«) در این عبارت 3

بـه جـاي آن   » تعلـیم «نیسـت و بایـد از   » علّـم ی«است؛ اما مصدر فعـل  
 باید مفرد باشد.» األساتیذ«شد. ضمناً  استفاده می

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

1( »د.گیر می» فتحه«است، بنابراین مفعول » نفس 
3» (نُقدم- گیرند. می» ـْ«به ترتیب فعل شرط و جواب شرط هستند که » نَجِد 
ـ متجرِ  ) «4 هسـتند کـه   به حرف جـر  الیه و مجرور  به ترتیب مضاف» الفساتینِ 
 گیرند می» ـِ«

.38 صحیح است. 1گزینه 
که یک فعل ماضی است، نادرست » سمع«اوالً با توجه به معناي عبارت 

» یفـوق «باشد. ثانیـا  » شنوایی«به معناي » سمع«است و باید به صورت 
 ضمه (ـُ) داشته باشد. فعل مضارع است و باید آخرش

 )88 صفحۀ ،7(عربی دهم، درس 
.39 صحیح است. 2گزینه 

کوپرنیـک (نـه بطلمیـوس) را اثبـات     نظریـۀ  در متن، نام دانشمندي که 
 کرد، آمده است. (کپلر)

 ) دلیل احساس نکردن گردش زمین توسط انسان1ها:  گزینه ترجمۀ
ات علمـی  بطلمیـوس را از طریـق محاسـب   فرضـیۀ  ) نام دانشمندي که 2

 اثبات کرد.
 که متحرك هستی تجربه کنی. ) راهی براي اینکه حالت سکون را درحالی3
 زمین.دربارة ) اختالفات دانشمندان و فیلسوفان 4

.40 صحیح است. 3گزینه 
نظریـۀ  شمسی است، بـر طبـق   منظومۀ طبق متن، اینکه خورشید مرکز 

 کوپرنیک است، نه بطلمیوس!
 ها: گزینه ترجمۀ

 دانشمندان و فیلسوفان اختالفی بر سر شکل زمین وجود داشته است.) بین 1
هـایی اسـت کـه     ) اختالف زمانی در مناطق مختلفی از جهان از پدیده2

 گردد. کند زمین به دور خودش می اثبات می
 شمسی است.منظومۀ بطلمیوس مرکز نظریۀ ) خورشید بر طبق 3
 کند. ردش آن را حس نمی) انسان به دلیل سرعت ثابت و یکنواخت زمین گ4

.41 صحیح است. 4گزینه 
طبق متن، اگر دوشنبه صبح از چین سفر کنیم، شـب یکشـنبه (یعنـی    

رسـیم. بنـابراین اگـر بخـواهیم شـب       یک روز قبل) به ایاالت متحده می
 شنبه به ایاالت متحده برسیم، باید چهارشنبه صبح از چین حرکت کنیم. سه

 ـ شنبه    ) یکشنبه2معه   ) چهارشنبه ـ ج1ها:  گزینه ترجمۀ
 شنبه ـ چهارشنبه ) سه4) دوشنبه ـ یکشنبه          3

.42 صحیح است. 2گزینه 
طبق متن، بازگشت به روز گذشته به سبب گردش زمین به دور خودش 

 ممکن است. (نه به سبب گردش به دور خورشید)
 ها: گزینهترجمۀ 

 کند. می) زمین به دور خودش به دور محوري فرضی دوران 1
) براي ما ممکن است که به دلیل گردش زمین به دور خورشـید یـک   2

 روز به گذشته بازگردیم.
) اگر یک ماشین با سـرعت ثابـت بـاالیی حرکـت کنـد، سـرعت آن را       3

 احساس نخواهیم کرد.
) با پیشرفت علمی و در خالل مطالعات فلکی، به شکل قطعـی اثبـات   4

 کند. شید حرکت میشد که آن زمین است که به دور خور
.43 صحیح است. 2گزینه 

 ها: اشتباهات سایر گزینه
به کـار رفتـه اسـت) ـ     » األرض«در مورد  ) للمخاطب (ص: للغائبۀ1

 خبر (فعلی که بعد از موصول بیاید، خبر نیست)
ل اسـت و دو حـرف زائـد دارد) ـ فاعلـه       3 حرف زائد واحد (از باب تفعـ (
 الیه است، نه فاعل)   مضاف» (الشمس» الشمس«
 ) متعد (مفعول ندارد، پس الزم است)4

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

 مفعول است)» (هذا» هذا«) فعل ماض (ص: مضارع) ـ فاعله 1
 الغیر) لمتکلم مع) للمتکلم وحده (ص: ل2
) مجهول، حذف فاعله (طبق معناي جمله، معلوم است، نـه مجهـول)،   3

 (مزید ثالثی بزیادة حرف واحد) مزید ثالثی بزیادة حرفین
.45 صحیح است. 1گزینه 

 ها: اشتباهات سایر گزینه
 است)» سرعۀ«صفت » منتظمۀ(«) مجرور بحرف الجرّ 2
 )2گزینۀ حال و... (مانند »)/ انفعال«است نه » افتعال«) علی وزن انفعال (از 3
 است)» ن ظ م«ریشۀ (از » ت ظ م«) من مادة 4

.46 صحیح است. 2گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

ـار بـرود.         » عاشر) «1 یک عدد ترتیبی اسـت و بایـد بعـد از معـدود خـود بـه ک
 رفت. کار می به» عشرة کتب«همچنین با توجه به معناي عبارت باید به صورت 

» أربعـۀ و عشـرون  «نادرست است و باید به صورت » عشرون و اربعه« )3
کـار   اسـتفاده شـده، ابتـدا یکـان بـه     » و«باشد. (در اعدادي که در آنها از 

 رود، سپس دهگان) می

)3گزینۀ فروشی نکن (رد 
صحیح است.3نه
، فعـل نهـی   »««ال یتوقّع: توقع نداشته باشد) «4گزینۀ راضی شود (رد »:ض

)2 گزینۀ (رد »الرحمۀ اإللهیۀ: رحمت الهی«) ـ 2  و  1هاي  . (رد گزینه
است.صحیح 3نه

: تا برساند فلـم  « )2و  1 هاي گزینه (رد .نه الزم ،متعدي است ،»صلَ
تا دست بکشد »: حتّی یستلم«) ـ 4و 1هاي  (رد گزینه»ر: نتوانست

)4و 2هاي گزینه
صحیح است.3نه

ها: باهات سایر گزینه
جمع است نه مفرد)» السفُن(«کشتی

» أطعمهم    («باید بپرستند) ـ خوراکتان داد  »:لیعبدوا(«اید بپرستید
»)خوراکشان داد«عناي 
اسـت، نـه فعـل    » گـاهی «بر سر فعل مضارع به معناي » قد(«گاهی

باشد.) می» اند آموخته«به معناي »قد تعلّم(«آموختند ی!) ـ می
صحیح است.2نه

نشاهد« سها به هم مربوط هستند، پت کنید که گزینه چون بعد از »پپ
آمـده بـه شـکل ماضـی     (نشسـته بـودیم)  : »کنا قد جلسنا« ماضی 

هـا همگـی   شود. دیگر گزینـه کردیم) ترجمه میمراري (مشاهده میم
إحدي«ضمناً یح هستند.

ی ر مر ر
ترجمه نشده است.» 

صحیح است.1نه
سی گزینه هاي دیگر:
دوراً مهما: نقشی مهم
ر ز ی

»)مهم« حیوانات«است نه »دور«صفت(«
جـا ترجمـه    جابـه »بارهـا « کلمۀ( شاهدت مرّات: بارها مشاهده کردم

لم أعرف: ندانستم) «4است.)             
م

«
صحیح است.4نه

وم عبارت صورت سؤال دعوت به تفکر قبل از سخن گفتن اسـت. چنـین   
لگرایی اشاره دارد.ین بیت به عملشود. ا دیده نمی 4گزینۀ ومی در 

صحیح است.4نه
ّ

کوپرنیک است، نه بطلمیوس!
ها: گزینه ترجمۀ

دانشمندان و فیلسوفان اختالفی بر سر شکل زمین وجود دا) بین1
هـایی) اختالف زمانی در مناطق مختلفی از جهان از پدیده2

گردد.  یکند زمین به دور خودش می اثبات می
شمسی امنظومۀبطلمیوس مرکز نظریۀ ) خورشید بر طبق 3
گردش آن را حس) انسان به دلیل سرعت ثابت و یکنواخت زمین گ4

صحیح است.4گزینه  41.
طبق متن، اگر دوشنبه صبح از چین سفر کنیم، شـب یکشـن

رسـیم. بنـابراین اگـر بخـویک روز قبل) به ایاالت متحده می
شنبه به ایاالت متحده برسیم، باید چهارشنبه صبح از چین حرکسه

ـ شنبه   ) یکشنبه2معه   ) چهارشنبه ـ ج1ها:  گزینه ترجمۀ جج
شنبه ـ چهارشنبه) سه4) دوشنبه ـ یکشنبه          3

صحیح است.2گزینه  42.
طبق متن، بازگشت به روز گذشته به سبب گردش زمین به د

ممکن است. (نه به سبب گردش به دور خورشید)
ها: گزینهترجمۀ

کند. می) زمین به دور خودش به دور محوري فرضی دوران 1
) براي ما ممکن است که به دلیل گردش زمین به دور خور2

روز به گذشته بازگردیم.
) اگر یک ماشین با سـرعت ثابـت بـاالیی حرکـت کنـد، سـ3

احساس نخواهیم کرد.
) با پیشرفت علمی و در خالل مطالعات فلکی، به شکل قطع4

کند. شید حرکت میشد که آن زمین است که به دور خور
صحیح است.2گزینه  43.

ها: اشتباهات سایر گزینه
به کـار رفتـه»األرض«در مورد  ) للمخاطب (ص: للغائبۀ1

خبر (فعلی که بعد از موصول بیاید، خبر نیست)
ل اسـت و دو حـرف زائـد دار3 حرف زائد واحد (از باب تفعـ (
الیه است، نه فاعل)   مضاف» (الشمس»الشمس«
) متعد (مفعول ندارد، پس الزم است)4
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اثنتـین  «کـار برونـد، بنـابراین     باید بعد از معدودشان به 2و  1) اعداد اصلی 4
 نوشته شود.» تین اثنتینجائز«نادرست است و باید به صورت » جائزتین

 )14 صفحۀ ،2(عربی دهم، درس 
.47 صحیح است. 1گزینه 

کـه اسـم تفضـیل    » أعلی«خبر است و خود » من أعلی«در این عبارت، 
هـا بـه ترتیـب     باشد نه خبر! در سایر گزینه است، مجرور به حرف جرّ می

 باشند. خبر هستند که اسم تفضیل نیز می» أخفی«و » خیر«، »أحقّ«
.48 صحیح است. 4 گزینه

ایمان «فعل مضارع از باب إفعال است و در این جمله به صورت » نُؤمنُ«
 شود. ترجمه می» بیاوریم

بـه صـورت   » أن تعیشـوا «و » یعلمـون «ترتیـب   بـه  2و  1هاي  در گزینه
 3گزینـۀ  شوند؛ اما هر دو مجرد هستند نـه مزیـد. در    التزامی ترجمه می

 شود نه التزامی. راري ترجمه میبه صورت ماضی استم» یستخدمون«نیز 
.49 صحیح است. 2گزینه 

در اینجا به صاحب حال که یک اسم معرفه است، نیـاز داریـم، بنـابراین    
مناسـبی باشـد. سـایر    گزینـۀ  توانـد   که یک اسم نکره است نمی» طالباً«

 هایی معرفه هستند. ها اسم گزینه
 )20 صفحۀ ،2(عربی دوازدهم، درس 

.50 صحیح است. 1گزینه 
 هاي مختلف به صورت زیر است: منه در گزینه اعرابی مستثنی محل

 ) شیء: نائب فاعل   2) طلّاب: فاعل             1
 ) کالم: نائب فاعل4) أحد: نائب فاعل          3

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است. 2گزینه 

ـادر شـیردهی طفـل خـود را       «حج: سورة  2و  1مطابق با آیات  روزي کـه هـر م
رسـند،   کند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظـر مـی   فراموش می

ـانه »که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سـخت اسـت   درحالی ـا و عالئـم    ، نش ه
 شود و دلیل آن دشواري عذاب الهی است مستی (شکر) در افراد مشاهده می

 ) 64صفحۀ  (دین و زندگی دهم، درس ششم،
.52 صحیح است. 3 گزینه
نخست خلـق شـدن   لحظۀ چنان مانند ات پس از پیدایش نیز همموجود

رو دائماً با زبان حال بـه پیشـگاه الهـی     از این ،به خداوند نیازمند هستند
 کنند. عرض نیاز می

 ) 10صفحۀ  ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.53 صحیح است. 2گزینه 
ـا دیـدي آن کـس را کـه هـواي نفـس خـود        «فرقان: سورة  43آیۀ ترجمه  را آی

 »توانی ضامن او باشی (و به دفاع از او برخیزي)؟ معبود خود گرفت، آیا تو می
 )33صفحۀ  ،3(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.54 صحیح است. 3گزینه 
علم محکم و استوار و بـه دور از خطاسـت کـه هـدف      يحکمت، به معنا

شود. یها م یها و تباه دهد و مانع لغزش یدرست و راه رسیدن به آن را نشان م
هـرکس چهــل روز کارهـاي خــود را   « فرمایــد: یمـ ) (پیـامبر اکــرم  

هـاي حکمـت و معرفـت از دل و     خالصانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه  
 »جاري خواهد شد. زبانش
رسـد کـه دیگـر فریـب      یمي ا نسان در اخالص پیش رود، به مرحلهاگر ا

 ود؛ چراش یشیطان نم يها خورد و گرفتار دام یشیطان را نم يها وسوسه
فریـب دادن مؤمنـان    یکه شیطان، خـود اقـرار کـرده اسـت کـه توانـای      

 .اخالص را نداردبا
نشاط دنیا پاك و با یگرفتار شود، هم زندگ شیطان هاي که در دام یکس

 آخرت را. یحیات سرشار از شادکام را از دست خواهد داد و هم
.55 صحیح است. 4گزینه 

وال یحسـبن الـذین   ﴿آیـد:   زیر بـه دسـت مـی   آیۀ پاسخ سؤال از دقت در دو 
لهـم عـذاب    اثمـا و انما نملی لهـم لیـزدادوا  خیر النفسهمانما نملی لهمکفروا
 ﴾إِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنینَ والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا و﴾﴿مهین

.56 صحیح است. 4گزینه 
کریم درباره تمام و کامل شـدن حجـت   پاسخ تشریحی: خداوند در قرآن 

رسـالً مبشـرین و منـذرین لـئال     ﴿الهی با فرستادن انبیا فرمـوده اسـت:   
 ﴾اهللا عزیزاً حکیماً یکون للّناس علی اهللا حجۀ بعد الرّسل و کان

.57 صحیح است. 3گزینه 
عامل سقوط درونی به گناه و دور ماندن از هدف عبودیـت کـه انسـان را    

کنـد، نفـس    هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می براي رسیدن به لذت

کنـد و وي   اماره است. یعنی میل سرکشی که در درون انسان طغیان می
 خواند. را به گناه فرا می

 )28صفحۀ  ،2(دین و زندگی دهم، درس 
.58 است. صحیح 4گزینه 

 هر دو به پیامد اول دیدگاه معتقدین به معاد اشاره دارد. 4گزینۀ صورت سؤال و 
 )36صفحۀ  ،3درس  ،دین و زندگی دهم(

.59 صحیح است. 3  گزینه
در راه بازگشت از جنگ صـفین بـود و ایشـان    ) ( سخن حضرت علی

 »بهترین توشه براي ابدیت تقوا است.«خطاب به یاران خود فرمودند: 
 )58و  57 هاي ، صفحه5درس  زندگی دهم، (دین و

.60 صحیح است. 3پاسخ گزینه 
ایـن (عقوبـت) بـه خـاطر کـردار      « آل عمـران: سورة  182آیۀ از ترجمه 

پیشین شماست (و نیز به خاطر آن است که) خداوند هرگز به بنـدگانش  
دریابیم که پاداش و عفو الهی بر طبق عدالت و براساس » کند. ستم نمی

بـه بحـث    2و  1هـاي   آگاهانه خود انسان است. در گزینهاعمال آزادانه و 
 .اي نشده است عدالت اشاره

.61 ت.صحیح اس 4گزینه 
 سقوط اقوام و ملل پیشین: تالش براي برقراري عدالت و برابري

 سوزي در هدایت مردمکوشی و دل دن کافران در جنگ: سختمثله نکر
 )80تا  77 هاي ، صفحه6درس  (دین و زندگی یازدهم،

.62 صحیح است. 4گزینه 
االسالم دیناً فلن یقبل منـه و   و من یبتغ غیر﴿آل عمران: سورة  85آیۀ 

 ﴾آلخرة من الخاسرینهو فی ا
 )31صفحۀ  ، 2درس  ،دین و زندگی یازدهم(

.63 صحیح است. 4گزینه 
 هاي درست مبارزه تقیه امام معصوم: انتخاب شیوه

معرفـی خـویش   «: ) در روز عرفه و در مراسم حج( سخن امام صادق
 »به عنوان امام بر حق

 )104و  103  هاي ، صفحه8درس  (دین و زندگی یازدهم،
.64 صحیح است. 3  گزینه

خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بـودن قـرآن   
هاي قرآن را هـم   مانند سورهشک دارند، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره 

آیـا  « ﴾ام یقولـون افتـراه قـل فـاتوا بسـورة مثلـه      ﴿هـا داده اسـت:   به آن
توانیـد   مـی گویند: او به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر  می

 »یک سوره همانند آن را بیاورید.
   )37صفحۀ  ،3درس  ،دین و زندگی یازدهم(

.65 صحیح است. 3 هگزین
 تکبیر مردم: آیه والیت

 : حدیث غدیر)( تبریک مردم به حضرت علی
  )69تا  65 هاي صفحه، 5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.66 صحیح است. 4  گزینه
 هاي زندگی: رشد اخالقی و معنوي ناگواريها و  گذشت و مدارا و تحمل سختی

 اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد: نیاز جنسی
 )175صفحۀ ، 12درس  ،دین و زندگی یازدهم(

.67 صحیح است. 4گزینه 
اگـر بـا دشـمن پیمـان     «فرماینـد:   ) به مالک اشتر مـی حضرت علی (
شکنی دشمن غافل نباش که دشمن گاهی از این راه تـو   بستی از پیمان
 »کند. را غافلگیر می

 )150صفحۀ  ،10درس  ،دین و زندگی یازدهم(
.68 صحیح است. 3گزینه 

 ها در زمان معین: عهد بستن با خدا تکرار عهد و پیمان
 سپاسگزاري از خداوند پس از موفقیت در عهد: محاسبه و ارزیابی

   )88و  87 هاي ، صفحه8درس  (دین و زندگی دهم،
.69 صحیح است. 2گزینه 

قل یا عبادي الذین اسـرفوا علـی انفسـهم    «دهد که:  خداوند به پیامبرش پیام می
 »ال تقنطوا من رحمۀ اهللا انّ اهللا یغفر الذّنوب جمیعاً انّه هو الغفور الرحیم

 )88صفحۀ  ،7درس  ،دین و زندگی دوازدهم(
.70 صحیح است. 2گزینه 

إِن کُنـتُم   قُـلْ ﴿ :آیـد  دست مـی  زیر بهشریفۀ آیۀ پاسخ سوال از دقت در 

مناسـبی باشـد. سـایر    گزینـۀ  توانـد که یک اسم نکره است نمی»لبا
هایی معرفه هستند. ها اسمنه

)20صفحۀ ،2(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.1نه
هاي مختلف به صورت زیر است: منه در گزینه اعرابی مستثنیل

) شیء: نائب فاعل   2طلّاب: فاعل             
) کالم: نائب فاعل4حد: نائب فاعل          

ممععممععمممععااععااعارفاسالالسسالسالممییممییمممی
صحیح است.2نه

با آیات  ـادر شـیردهی طفـل خـود را       «حج: سورة  2و 1ق «روزي کـه هـر م
می   رسـند،   کند. مردم از هیبت آن روز همچون افراد مست به نظـر مـی  ش

ـانه » که مست نیستند و لیکن عذاب خدا سـخت اسـت   لی ـا و عالئـم    ، نش ه   
(شکر) در افراد مشاهده می شود و دلیل آن دشواري عذاب الهی استی

) 64صفحۀ (دین و زندگی دهم، درس ششم،
صحیح است.3نه
نخست خلـق شـدن   لحظۀ ممچنان مانند ات پس از پیدایش نیز همود

رو دائماً با زبان حال بـه پیشـگاه الهـی     از این ،خداوند نیازمند هستند
ن نچ ق

کنند.ض نیاز می
) 10 صفحۀ  ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.2نه
ـا دیـدي آن کـس را کـه هـواي نفـس خـود        «فرقان: سورة43آیۀ مه                  را آی

»توانی ضامن او باشی (و به دفاع از او برخیزي)؟د خود گرفت، آیا تو می
)33 صفحۀ  ،3(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.3نه
علم محکم و استوار و بـه دور از خطاسـت کـه هـدف      يمت، به معنا

شود. یها م یها و تباه دهد و مانع لغزشممیت و راه رسیدن به آن را نشان م  ی 
هـرکس چهــل روز کارهـاي خــود را   «فرمایــد:ـ ـ یمـ ) (مبر اکــرم  

هـاي حکمـت و معرفـت از دل و    صانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه  
»جاري خواهد شد.ش

مرحله به رود، پیش اخالص در فریـبیميانسان دیگـر کـه رسـد

ن
.اي نشده است عدالت اشاره

سست.صحیح اس4گزینه  61.
سقوط اقوام و ملل پیشین: تالش براي برقراري عدالت و برابري

للسوزي در هدایکوشی و دل دن کافران در جنگ: سختمثله نکر
هاي ، صفحه6درس  (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.4گزینه  62.
االسالم دیناً فلن یقو من یبتغ غیر﴿آل عمران: سورة85آیۀ 

﴾آلخرة من الخاسرینهو فی ا
ص، 2درس  ،دین و زندگی یازدهم(

صحیح است.4گزینه  63.
هاي درست مبارزهتقیه امام معصوم: انتخاب شیوه

معرفـ«: ) در روز عرفه و در مراسم حج( سخن امام صادق
»به عنوان امام بر حق

03  هاي ، صفحه8درس  (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است.3گزینه 64.

خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بـو
هاي قر مانند سورهشک دارند، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره 

ام یقولـون افتـراه قـل فـاتوا بسـورة مث﴿ننهـا داده اسـت:   به آن
گویند: او به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ بگو اگرمی

»یک سوره همانند آن را بیاورید.
 ص،3درس  ،دین و زندگی یازدهم(

صحیح است.3ننهگزین 65.
تکبیر مردم: آیه والیت

: حدیث غدیر)( تبریک مردم به حضرت علی
هاي صفحه، 5(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.4گزینه 66.
يهاي زندگی: رشد اخالقیناگواريها وگذشت و مدارا و تحمل سختی

اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد: نیاز جنسی

www.konkur.in

forum.konkur.in
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کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی و اللّه کُمبِبحی یونفَاتَّبِع ّونَ اللّهبتُح...﴾ 
از مـن پیـروي کنیـد تـا     (محب خدا بودن)  بگو اگر خدا را دوست دارید

 .و گناهانتان را ببخشد(محبوب خدا شدن)  خدا دوستتان بدارد
 )102صفحۀ  ،9درس  ،دین و زندگی دهم(

.71 صحیح است. 4  گزینه
 تسلیم و بندگی خداوند: عزت نفس

احساس حضور در پیشگاه خدا: عزت نفس و دوري از گنـاه و توجـه بـه    
 خود عالی و نفس لوامه

 عزت نفس: حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم
 )162صفحۀ  ،درس یازدهم ،دین و زندگی یازدهم(

.72 صحیح است. 4گزینه 
امی ظلمـاً انّمـا   انّ الّذین یـأکلون امـوال الیتـ   «سوره نساء  10آیۀ شریفۀ 

 »اًیأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیر
 )79صفحۀ  ،7درس  ،دین و زندگی دهم(

.73 صحیح است. 2گزینه 
پرست اروپا به یک دین الهی  با ظهور تمدن دوم و معتقد شدن مردم بت

اتحـاد و یکپـارچگی در   هـا از بـین رفـت،     هـا و بتخانـه   (مسیحیت)، بـت 
سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و باشکوه مـذهبی سـاخته شـد،    

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ نگـارش یافـت و آثـار هنـري        کتاب
بزرگی پدیـد آمـد. تمـدن دوم، در قـرن چهـارم مـیالدي بـا گسـترش         
مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتمـاعی  

 هاي پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت. م آغاز شد و تا قرنمرد
 )133صفحۀ  ،10درس  ،دین و زندگی دوازدهم( 

.74 صحیح است. 3گزینه 
یسئلونک عن الخمر و المیسـر  ﴿ آیۀ شریفۀکه در » منافع للناس«تعبیر 

ذکر شـده   ﴾فع للنّاس و اثمهما اکبر من نفعهمااقل فیهما اثم کبیر و من
هـایی بـراي مـردم     اسـت و منظـور از منفعـت   » شـراب  قمار و«در مورد 

(منافع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سـود بسـیاري   
 آورند. به دست می

 .هاي معمولی نیز حرام است ها و ورزش بندي، حتی در بازي طور کلی شرط به
 )101صفحۀ  ،8  درس ،دین و زندگی دوازدهم(

.75 صحیح است. 4  گزینه
اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثالً دروغی را به خـدا  

 شود. جمع بر او واجب میکفارة نسبت دهد، 
 )118صفحۀ  ،10  درس ،دهم(دین و زندگی 

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است. 2گزینه 

کـافی شـواهد و    انـدازة بینی برخی مسائل، زمانی که به  نکته: براي پیش
اســتفاده  to be going toهــا وجــود دارد از مـدارك دال بــر وقــوع آن 

بینی بر اساس نظـرات شـخص    براي پیش willکنیم (در صورتی که  می
 خودمان است نه براساس شواهد و مدارك بیرونی.)

 جمله: هیچ ابري در آسمان نیست. روز دلپذیري خواهد بود. ترجمۀ
 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

.77 صحیح است. 3گزینه 
طور مستمر در گذشـته در حـال انجـام بـوده را بـا       نکته: هر کاري که به

تـر یـا تمـام شـده را بـا زمـان        استمراري و کار کوتاه مدت گذشتۀزمان 
 whenو  asو  whileکنیم و معموالً کلمات ربـط   ساده بیان می گذشتۀ

 شوند. براي پیوند دادن این دو جمله استفاده می
بح از خـواب برخاسـتم، خورشـید داشـت     جمله: وقتی امـروز صـ   ترجمۀ

 خواندند. درخشید و پرندگان داشتند آواز می می
 )82 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

.78 صحیح است. 2گزینه 
در ایـن جملـه غیـر قابـل      time کلمۀباشد و  نکته: چون مفهوم جمله منفی می

 ه کرد.قبل از آن استفاد little کلمۀتوان از  باشد؛ بنابراین فقط می شمارش می
جمله: پیتر خیلـی مشـغول کـارش اسـت. وقـت نـاچیزي بـراي         ترجمۀ

 کارهاي دیگر دارد.
 )28 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

.79 صحیح است. 3گزینه 
 کنیم. نکته: با توجه به معنی از صفت مفعولی استفاده می

شـوم، وقتـی نتـوانم خـوب      مـی  غمگینجمله: گاهی اوقات واقعاً  ترجمۀ
 حرفم را به انگلیسی بزنم.

 )98 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

.80 صحیح است. 4گزینه 
چون جمله مجهول است، پس بایـد از فعـل مجهـول اسـتفاده کـرد. زیـرا اگـر        
بپرسید چه چیـزي را و از چـه کسـی درخواسـت کـردن مفعـول را در ابتـداي        

 خواهیم. طرح شده، پس حال ساده میجمله خواهید دید و چون یک قانون م
شـود تـا در هـیچ     کارمندان و پرسنل خواسته مـی  همۀجمله: از  ترجمۀ

 جاي ساختمان سیگار نکشند.
 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

.81 صحیح است. 1گزینه 
کـه بـه احتمـال زیـاد کمبـود       ذهنم خطور کردجمله: دیروز به  ترجمۀ

 سی را براي کمک بفرستم؟پرسنل دارید. آیا الزم است من ک
 ) حمل کردن4) حرکت دادن / 3) اتفاق افتادن / 2) عبور کردن / 1

 cross one's mindبه ذهن کسی خطور کردن: 
 )65 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

صحیح است. 4گزینه  82.
هـاي   آینـد، بـه فعالیـت    ها می جمله: مسافرانی که به این دریاچه ترجمۀ
 مند هستند. روي عالقه سواري و پیاده قایق  مانند ماهیگیري، تفریحی

 ) تفریحی4) اخیر ـ تازه / 3) عادي ـ باقاعده / 2) رابطه / 1
 )74 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  83.
کنند، امـا بیشـتر بـاقی     ها شما را بیمار می جمله: بعضی میکروب ترجمۀ

کنند تـا   و حتی کمک می تأثیرگذار هستندها در سالمتی شما  میکروب
 بدن با بیماري مبارزه کند.

 ) نگه داشتن4) ترك کردن / 3) حمل کردن / 2) پیشنهاد کردن / 1
صحیح است. 3گزینه  84.
 صـحنۀ بـین بـراي بررسـی دقیـق      جمله: برخی کارآگاهان از ذره ترجمۀ

 جرم استفاده کردند.
 ) توصیفی4) بزرگ کننده / 3) گردآوري شده / 2) غیر قابل تغییر / 1

صحیح است. 3گزینه  85.
جمله: آن دختر جوان آخرین مـورد را در زمـان مناسـبش تمـام      ترجمۀ

 دردناکی به لب داشت. غیر طبیعینکرد، اما لبخند 
 ) کاربردي4) غیر طبیعی / 3) باارزش / 2) گروهی / 1

صحیح است. 2گزینه  86.
 جملـه: بـا در نظـر گـرفتن مسـائل اقتصـادي جدیـد، متأسـفانه         ترجمۀ
او وجـود دارد و او حتـی ممکـن اسـت      آینـدة زیـادي در مـورد    ابهامات

 کارش در شرکت را از دست بدهد.
 ) نتایج4) الهامات / 3) ابهامات / 2ها /  ) سازمان1

صحیح است. 2گزینه  87.
 ایم. رو شده دهد که ما با کمبود آب شدیدي روبه آب پشت سدها نشان می ذخایر

 ها ) نسل4اء ـ تخصیص  / ) اهد3) ذخایر / 2) دماها / 1
 

 :cloze test ترجمۀ
حمایت دولـت در بسـیاري کشـورها بـراي      هاي تحت امروزه مهدکودك

هـاي ذهنـی یـا     فقیر هستند یا دچار معلولیت اي خانوادهکودکانی که از 
 برنامـۀ هـا)   باشند، وجود دارند. یک نمونه (از این مهـدکودك  جسمی می

در ایاالت متحده اسـت کـه توسـط دولـت     » هد استارت«دبستانی  پیش
شـامل  شود و حدود پانصد هزار نفر از چنین کودکانی را  فدرال اداره می

جـز در   دبسـتانی دولتـی عمـومی، بـه     پیش آموزشبا این حال،  .شود می
تمـام مـردم قـرار     در دسـترس کشورهاي کمونیستی اروپاي شرقی کـه  

ـا وجـود ایـن   د. دارند، هنوز نادرن ـان بیشـتر و بیشـتري در     ب ، (همـه روزه) کودک
اي هم بـه ایـن دلیـل     روند. این مسئله تا اندازه کشورهاي غربی به مهدکودك می

 است که (امروزه) مادران شاغلِ خیلی بیشتري نسبت به قبل وجود دارند.
صحیح است. 1گزینه  88.

 آزمایش )4) تجربه / 3) سخنرانی، ارائه / 2) برنامه، طرح / 1
صحیح است. 4گزینه  89.

 ) کنترل کردن؛ اداره کردن2) طراحی کردن              1
 ) شاملِ ........ بودن، دربر داشتن4) اصرار کردن                3

صحیح است. 2گزینه  90.
 ) آموزش؛ تحصیالت2) مشاهده                     1
 ) اطالعات4) رقابت؛ مسابقه             3

صحیح است. 4گزینه  91.
 ) احتمالی، محتمل2) مسئول                      1
 در دسترس  ) موجود،4) معقول، منطقی            3

یح
پرست اروپا به یک دین الهی هور تمدن دوم و معتقد شدن مردم بت

اتحـاد و یکپـارچگی در   هـا از بـین رفـت،     هـا و بتخانـه   یحیت)، بـت 
مین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و باشکوه مـذهبی سـاخته شـد،    

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ نگـارش یافـت و آثـار هنـري        ب
پدیـد آمـد. تمـدن دوم، در قـرن چهـارم مـیالدي بـا گسـترش          گی
یحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتمـاعی  

آغاز شد و تا قرن هاي پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.م
)133صفحۀ  ،10درس  ،دین و زندگی دوازدهم( 

صحیح است.3نه
یسئلونک عن الخمر و المیسـر  ﴿آیۀ شریفۀکه در»منافع للناس«ر

ذکر شـده   ﴾فع للنّاس و اثمهما اکبر من نفعهماننافیهما اثم کبیر و من
هـایی بـراي مـردم    اسـت و منظـور از منفعـت   » شـراب  قمار و«مورد 

فع للناس) سود اقتصادي است و از این راه منفعت و سـود بسـیاري   
آورند.ست می

کلی شرط . هاي معمولی نیز حرام استها و ورزش   بندي، حتی در بازي ر
)101صفحۀ  ،8  درس ،دین و زندگی دوازدهم(

صحیح است.4نه
کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، مثالً دروغی را به خـدا  

ح

شود. جمع بر او واجب میکفارة ت دهد،
)118صفحۀ  ،10  درس ،دهم(دین و زندگی 

سییسسییسی
صحیح است.2نه

کـافی شـواهد و   انـدازة بینی برخی مسائل، زمانی که به  : براي پیش
اســتفاده to be going toن ن هــا وجــود دارد از رك دال بــر وقــوع آن 
بینی بر اساس نظـرات شـخص   براي پیشwillکنیم (در صورتی که 

مان است نه براساس شواهد و مدارك بیرونی.)
جمله: هیچ ابري در آسمان نیست. روز دلپذیري خواهد بود.مۀ

)29  صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 
صحیح است.3نه

مند هروي عالقه سواري و پیاده قایق  مانند ماهیگیري، تفریحی
) تفریحی4) اخیر ـ تازه / 3) عادي ـ باقاعده / 2) رابطه / 1

 ص(زبان انگلیسی یازدهم،
صحیح است.4گزینه  83.
کنند، امـا بیشها شما را بیمار میجمله: بعضی میکروبترجمۀ

و حتی کمک متأثیرگذار هستندها در سالمتی شما  میکروب
بدن با بیماري مبارزه کند.

) نگه4) ترك کردن / 3) حمل کردن / 2) پیشنهاد کردن / 1
صحیح است.3گزینه  84.
بـین بـراي بررسـی دقیـجمله: برخی کارآگاهان از ذرهترجمۀ

جرم استفاده کردند.
)4) بزرگ کننده /3) گردآوري شده / 2) غیر قابل تغییر / 1

صحیح است.3گزینه  85.
جمله: آن دختر جوان آخرین مـورد را در زمـان مناسـترجمۀ

دردناکی به لب داشت.غیر طبیعینکرد، اما لبخند 
) کاربردي4) غیر طبیعی / 3) باارزش / 2) گروهی / 1

صحیح است.2گزینه  86.
جملـه: بـا در نظـر گـرفتن مسـائل اقتصـادي جدیـد،ترجمۀ

ح

مـورد    ابهامات او وجـود دارد و او حتـی ممک  آینـدة زیـادي در
کارش در شرکت را از دست بدهد.

) نتایج4) الهامات / 3) ابهامات / 2ها /  ) سازمان1
صحیح است.2گزینه  87.
دهد که ما با کمبود آب شدیدي روبهآب پشت سدها نشان میذخایر

ها ) نسل4اء ـ تخصیص  / ) اهد3) ذخایر / 2) دماها / 1

:cloze testترجمۀ
حمایت دولـت در بسـیاري کشـ هاي تحت امروزه مهدکودك

هـايفقیر هستند یا دچار معلولیتاي خانوادهکودکانی که از 
هباشند، وجود دارند. یک نمونه (از این مهـدکودك  جسمی می

در ایاالت متحده اسـت کـه توس» هد استارت«دبستانی پیش
ا ا ال کاف ک ا ا ا

www.konkur.in

forum.konkur.in
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صحیح است. 1گزینه  92.
 ) از وقتی که؛ چون2) ولی، با وجود این          1
 ) درحالی که، با اینکه4) هنگامی که، وقتی         3
 

 :1متن  ترجمۀ
بزرگ آتن باستان شخصی وجود داشـت کـه نـامش    در میان آموزگاران 

پروتاقوراس بود (که بیش از بیست و چهار قرن پیش متولد شـد) گفتـه   
 شده که او اولین آموزگاري بود که براي خدماتش پول قبول کرد.

خواسـت فـوراً بـراي     آموز خاص (به نام) اوالتوس بود کـه نمـی   یک دانش
طور توافـق   بحث، بین آنها اینهایش پول بپردازد و پس از مقداري  درس

هـاي   اش در دادگـاه  شده که اوالتوس تنها در صورتی که در اولین پرونده
 قانون برنده شد (پول) بپردازد.

آمـوز باهوشـی اسـت. او     ها آغاز شد و اوالتوس ثابت کرد که دانـش  درس
سخت کار کرد و زمانی فرا رسید که او به پایان مطالعاتش رسـیده بـود.   

 به هر شکل از پرداختن چیزي به پروتاقوراس سر باز زد.سپس او 
بنابراین پروتاقوراس اوالتوس را به دادگاه برد و به قضات گفت که پولش 

خواهد. او توضیح داد که چه او این پرونده را ببرد و چه ببازد، باید  را می
هـر تصـمیمی کـه    «به او پول پرداخت شود. او به قضات اعالم کرد کـه  

چون اگر به نفع من تصـمیم    (باید) به من پول پرداخت شود،..». بگیرید.
برم و بنـابراین بایـد بـه مـن پـول پرداختـه        بگیرید، آن وقت من پرونده را می

اش را  شود. اما اگر بر علیه من تصمیم بگیرید، آن وقت اوالتوس اولین پرونـده 
هـایش پـول    ي درسبرد. بنابراین، طبق توافق ما، باید بـرا  در دادگاه قانون می

 »بدهد. بنابراین، هر اتفاقی که بیفتد من پولم را خواهم گرفت.
صحیح است. 3گزینه  93.

 پروتاقوراس و اوالتوس توافق کردند که دومی (یعنی اوالتوس) ......... .
 ) باید فوراً پول بپردازد1
 ) نباید اصالً پول بپردازد2
 پول بپردازداش موفق بود، باید  ) اگر در اولین پرونده3
 باید پول بپردازد  ) اگر توانست تحصیالتش را تمام کند،4

صحیح است. 2گزینه  94.
 چون اوالتوس ......... .  پروتاقوراس، اوالتوس را به دادگاه برد،

 خواست به او (پول) بپردازد. ) نمی2) پرونده را نبرد              1
 سخت کار نکرد کافی اندازة) به 4) هیچ پولی نداشت          3

صحیح است. 1گزینه  95.
 در پاراگراف دوم به ......... اشاره دارد. them کلمۀ

 ها ) بحث2) پروتاقوراس و اوالتوس       1
 ها ) دادگاه4ها                          ) درس3

صحیح است. 1گزینه  96.
 به معنی نتیجه گرفتن این است که کسی .....» به نفع کسی تصمیم گرفتن«
 گوید ) اشتباه می2گوید          درست می )1
 ) نامرتب است4) ترسیده است            3

 :2متن  ترجمۀ
آشیل یکی از سربازان و قهرمانان بزرگی بود که در جنگ تروا، بـا یونـان   

 در مورد آن نوشته است.  » ایلیاد«همراه بود که هومر در (کتاب) 
به مادر او تیتـیس کـه    نوشتشود، الهگان سرقبل از اینکه آشیل متولد 

بینـی را گفتـه بودنـد کـه او در جـوانی       یک پري دریایی بود، این پـیش 
میرد. بنابراین او (تیتیس) بسیار نگران بود که او را در امان نگه دارد.  می

استیکس برد و او  رودخانۀوقتی که او یک کودك بود، (مادرش) او را به 
هـا و   رار بود در برابـر تمـام زخـم   هاي جادویی ق را در آن شست. این آب

ها (از او) حفاظت کنند. اما این آب با یک قسمت از بـدن آشـیل    بیماري
 اي که مادرش او را از آن گرفته بود. تماس پیدا نکرد. پاشنه

ترسید کـه او مجبـور    ها بعد، هنگامی که جنگ تروا درگرفت، تیتیس می سال
نـه پوشـاند و او را در دربـار پادشـاه     به جنگ شود و بنابراین به او لباس دخترا

سایروس در میان زنان مخفی کرد. با وجود این، او توسط یـک سـرباز یونـانی    
 .به نام ادیسه الیسس شناسایی شد و مشتاقانه همراه او به جنگ رفت

تـرین و   عنـوان شـجاع   آشیل پس از مدت کوتاهی در میـان یونانیـان بـه   
مـین سـال جنـگ، او بـر سـر      دلیرترین آنان معروف شد. سـپس در ده 

اي به نام بریسس بـا پادشـاه آگـاممنون رهبـر یونـان دعـوا کـرد و         برده
جنگیدن سـر بـاز زد. یونانیـان بـدون او      ادامۀدرحالی که عصبانی بود از 

ها شادمان شدند. در آخر یونانیان آشـیل را متقاعـد    ناتوان بودند. تروایی
ض دهد، کسی که مـردان  اش را به دوستش پتروکلوس قر کردند که زره

هـا تصـور کننـد کـه سـرباز       آشیل را به جنگ برد تا باعث شود، تروایـی 
بزرگ بازگشته است. پتروکلوس توسط هکتور تروایی کشته شد و آشیل 
چنان سرشار از اندوه شد که براي مجازات مرگ او بازگشت تـا بجنگـد.   

 .آشیل هکتور را کشت و بدن او را دور دیوارهاي تروي گذاشت

صحیح است. 4گزینه  97.
 ؟نیستکدام گفته در مورد آشیل صحیح 

 میرد. ) گفته شده بود که آشیل در جوانی می1
 بینی مرگ او را به مادرش گفته بودند. ، پیش) الهگان سرنوشت2
 ) آشیل یک سرباز بزرگ است که هومر در ایلیاد در موردش نوشته است.3
 تروا، علیه یونان بود.) آشیل یک قهرمان بزرگ بود که در جنگ 4

صحیح است. 4گزینه  98.
 استیکس برده شد تا ......... . خانۀرودطبق متن، آشیل به 

 ) در آن پاك شود2) خوشحال شود              1
 ) به او آب جادویی داده شود          3
 هاي محافظت شود ها و بیماري ) از تمام زخم4

صحیح است. 3گزینه  99.
 آغاز شد ......... .هنگامی که جنگ تروا 

 ) آشیل توسط پادشاه در آنجا شناسایی شد1
 ) مادرش مشتاقانه او را به جنگ فرستاد2
 ترسید که او مجبور به جنگیدن شود ) مادرش می3
 تیتیس آشیل را در دربار پادشاه سایروس در میان مردان مخفی کرد.) 4

صحیح است. 4گزینه  100.
 یرا ......... .جنگیدن سر باز زد، ز ادامۀآشیل از 

 ) دهمین سال جنگ بود1
 ) یونانیان بدون آشیل ناتوان بودند2
 ترین آنان معروف بود عنوان شجاع ) او در میان یونانیان به3
 اي به نام بریسس با پادشاه آگاممنون دعوا کرد ) او بر سر برده4
 شناسی زمین

صحیح است. 1گزینه  101.
 E الیـۀ رخ داده اسـت، سـپس    Fگسـل   A,B,Cهاي  گذاري الیه پس از رسوب

اند. شکل گرفته Gالیۀ و  Dآذرین تودةگذاري کرده است و پس از آن  رسوب
)16صفحۀ  ،1شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 1گزینه  102.
باشـند و سـپس در    اران متعلق بـه اوایـل مزوزوئیـک مـی    اولین پستاند 

سنوزوئیک گسترش یافتند.
 )18صفحۀ   ،1شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 3گزینه  103.
اقیانوسـی   ورقـۀ ها مانند اقیانوس آرام در بخشی از آن  در برخی اقیانوس

و منجـر بـه درازگـودال و    اقیانوسـی دیگـر فرورانـده شـده      ورقـۀ به زیر 
شود. جزایر قوسی میتشکیل 

 )20صفحۀ  ، 1شناسی یازدهم، فصل  (زمین 
صحیح است. 3گزینه  104.

هـاي جغرافیـایی    ین ماه طول روز و شب در تمام عـرض اول مهر و اول فرورد
ساعت است. ( اعتدال پاییزي و اعتدال بهاري) 12برابر  زمین کرة

اول تیر ماه خورشـید در عـرض جغرافیـایی     )1هاي دیگر:  بررسی گزینه
.تابد می درجه 90حدود  زاویۀشمالی با  درجۀ 5/23
ول دي مـاه تقریبـا   شـمالی در ا  90تا  5/66هاي  ) طول شب در عرض2

.است  ساعت 24
 زاویـۀ درجه جنوبی با  5/66اول تیر ماه خورشید بر عرض جغرافیایی  )4

 .تابد می صفر درجهحدود  
 )23صفحۀ  ، 1شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 2گزینه  105.
Ca  وFe  منطقۀدر A هنجاري مثبت دارنـد و هـر چهـار عنصـر در      بی

 بی هنجاري منفی دارند. B منطقۀ
 )28صفحۀ  ، 2شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 2گزینه  106.
است. ترین کانی غیرسیلیکاتی سخت الماس 

 :هاي دیگر بررسی گزینه
ها هستند. هاي غیر سیلیکاتی و مسکوویت از دسته سیلیکات ) ژیپس از کانی1
ود دارد.وجعنصر سرب  ) PbSو در گالن ( Feدر هماتیت عنصر  )3
 ) Al2O3. (و اکسیژن وجود دارد Alدر کانسنگ بوکسیت عنصر  )4

 )32تا   30هاي  هصفح ، 2شناسی یازدهم، فصل  (زمین

خواهد. او توضیح داد که چه او این پرونده را ببرد و چه ببازد، باید ی
هـر تصـمیمی کـه    «و پول پرداخت شود. او به قضات اعالم کرد کـه  

چون اگر به نفع من تصـمیم    (باید) به من پول پرداخت شود،..».ید.
پرونده را می پـول پرداختـه       ید، آن وقت من بایـد بـه مـن و بنـابراین برم

اما اگر بر علیه من تصمیم بگیرید، آن وقت اوالتوس اولین پرونـده  اش را  .
هـایش پـول    ي درسبرد. بنابراین، طبق توافق ما، باید بـرا ادگاه قانون می ا  

»د. بنابراین، هر اتفاقی که بیفتد من پولم را خواهم گرفت.
صحیح است.3نه

اقوراس و اوالتوس توافق کردند که دومی (یعنی اوالتوس) ......... .
اید فوراً پول بپردازد
و وس و و س سور

باید اصالً پول بپردازد
ز پر پول پور

پول بپردازداش موفق بود، باید گر در اولین پرونده
باید پول بپردازد گر توانست تحصیالتش را تمام کند،

صحیح است.2نه
چون اوالتوس ......... .  اقوراس، اوالتوس را به دادگاه برد،

خواست به او (پول) بپردازد. ) نمی2رونده را نبرد              
سخت کار نکرد کافی اندازة) به4هیچ پولی نداشت          

صحیح است.1نه
در پاراگراف دوم به ......... اشاره دارد.themۀ

ها ) بحث2روتاقوراس و اوالتوس       
ها ) دادگاه4ها                          درس
صحیح است.1نه

به معنی نتیجه گرفتن این است که کسی .....»نفع کسی تصمیم گرفتن
گوید ) اشتباه می2گوید          درست می

) نامرتب است4رسیده است            
:2متن  مۀ

ل یکی از سربازان و قهرمانان بزرگی بود که در جنگ تروا، بـا یونـان   
در مورد آن نوشته است.  » ایلیاد«اه بود که هومر در (کتاب) 

به مادر او تیتـیس کـه    نوشتشود، الهگان سراز اینکه آشیل متولد 
بینـی را گفتـه بودنـد کـه او در جـوانی       پري دریایی بود، این پـیش 

د دا نگه امان د ا او که بود ان نگ بسیا (تیتیس) او این بناب د می

ترسید که او مجبور به جنگیدن شود ) مادرش می3
تیتیس آشیل را در دربار پادشاه سایروس در میان مردان مخفی)4

صحیح است.4گزینه  100.
یرا ......... .جنگیدن سر باز زد، زادامۀآشیل از 

) دهمین سال جنگ بود1
) یونانیان بدون آشیل ناتوان بودند2
ترین آنان معروف بود عنوان شجاع ) او در میان یونانیان به3
سر برده4 اي به نام بریسس با پادشاه آگاممنون دعوا کر ) او بر
ششننششننشننانناناسیسسیسیزممیممیمممییننییننیننییننین

صحیح است.1گزینه  101.
رخ داده اسـت، سـپFگسـل  A,B,Cهاي  گذاري الیه پس از رسوب

شکلGالیۀ و Dآذرینتودةگذاري کرده است و پس از آن رسوب
ص،1ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.1گزینه  102.
بـه اوایـل مزوزوئیـک مـی    اولین پستاند  متعلق باشـند واران

سنوزوئیک گسترش یافتند.
ص ،1ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.3گزینه  103.
ورقـۀها مانند اقیانوس آرام در بخشی از آن در برخی اقیانوس

و منجـر بـه دراقیانوسـی دیگـر فرورانـده شـده     ورقـۀ به زیر 
شود. جزایر قوسی میتشکیل 

ص، 1 ن نشناسی یازدهم، فصل  (زمین 
صحیح است.3گزینه  104.

 هـايین ماه طول روز و شب در تمام عـرض اول مهر و اول فرورد
ساعت است. ( اعتدال پاییزي و اعتدال بهاري)12برابر  زمین کرة

اول تیر ماه خورشـید در عـرض ج )1هاي دیگر:  بررسی گزینه
.تابد می درجه 90حدود  زاویۀشمالی با  درجۀ5/23
عرض2 در شب طول ا90تا5/66هاي) در مال مش دي ول
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صحیح است. 4گزینه  107.
گـراد   درجه سانتی 3متر افزایش عمق،  100زمین به ازاي هر  پوستۀدر 

یابد. دما افزایش می
توانـد موجـب ذوب    میکیلومتر  3/23درجه در عمق حدود   700دماي 
 ها شود. سنگ

 )34صفحۀ  ، 2شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است. 1گزینه  108.

.ته شده و داراي ترکیب فسفاتی استهاي قدیمی شناخفیروزه از گوهر
هاي دیگر: بررسی گزینه

 هاي سیلیکاتی است به رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنجی و... گارنت از کانی )2
   .کانی سیلیکاتی) است( کوارتزعقیق نوعی  )3
هـاي   نوع شفاف و خوشرنگ الیوین است. الیوین از انواع کـانی  زبرجد )4

 سیلیکاتی است.
 )42تا  40هاي  هصفح ، 2شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 1گزینه  109.
Aگذاري و در نقاط  حداکثر رسوبمحدب)  دیوارة( Bو  Aدر نقاط 

 گیرد. داکثر فرسایش صورت میمقعر) ح دیوارة( Bو 
 )44صفحۀ  ، 3شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 3گزینه  110.
ها و شـیب زمـین سـطح     تحت فشار با توجه به پستی بلندي بخوانآدر 

تر از سطح زمین باشد.   آب چاه ممکن است باالتر یا پایین
 )55صفحۀ  ، 3شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 1گزینه  111.
اي و رسی و استفاده از کود مناسب ترکیـب   مخلوط مناسب خاك ماسه 

شـود، در ضـمن در ایـن     سبی است که موجب حاصلخیزي خاك میمنا
. شود حفظ مینوع ترکیب مواد مغذي خاك 

 )53صفحۀ  ، 3شناسی یازدهم، فصل  (زمین
است.صحیح  4گزینه  112.
ثر است شـدت  ؤترین ویژگی بارندگی که در قدرت فرسایندگی آن م مهم

و مدت بارش است.
 )65صفحۀ  ، 3شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 4گزینه  113.
 مرحلـۀ اولیـه برگـردد در   که سنگ پس از رفع تنش به حالت  درصورتی
) قرار داشته است.(کشسان االستیک

 )62صفحۀ  ، 4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است. 3گزینه  114.

بنـدي اسـت و تونـل از نظـر      در تصویر موردنظر محور تونل موازي الیـه 
 نشت آب و استحکام وضعیت مناسبی ندارد.

 )65صفحۀ  ، 4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است. 4گزینه  115.

هـاي خشـکی بایـد مطالعـات      هاي دریایی مانند سازه یابی سازه در مکان
هـاي   گیرد. عالوه بر آن توجـه بـه جریـان   شناسی مورد توجه قرار  زمین

هاي فیزیکی و شیمیایی آب دریا نیز ضروري است. دریایی و ویژگی
 )76صفحۀ  ، 4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 2گزینه  116.
ــا مدر منــاطق معــدنی طــی فرا ــا جیــوه در  ینــد ی لقمــه کــردن طــال ب

گسترده جیوه شده و باعـث آسـیب    منجر به آلودگیهاي معدنی  فعالیت
شود. هاي عصبی، گوارش و ایمنی می رساندن به دستگاه

 )93صفحۀ  ،5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است. 4گزینه  117.

 هـاي حـاوي ایـن عنصـر     آنزیم قیو از طرLiO2برخالفمیعنصر سلن 
.شود یم پیشگیري از وقوع سرطانباعث 

 )89صفحۀ  ،5شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 3گزینه  118.
 حیطـۀ تانی در هاي بیمارسـ ها و پسـماند  انتخاب محل مناسب دفن زباله

.شناسی زیست محیطی است وظایف متخصصان زمین
 )100صفحۀ  ، 5شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 2گزینه  119.
قطــع و دوم گســل وجــود دارد، گســل اول توســط گســل  2در تصــویر 

 .  جا شده است جابه
 
 

 )103صفحۀ  ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است. 1گزینه  120.

 Hypocenter )  کانون زمین لرزه) محلی درون زمین است که انـرژي از
 آنجا آزاد شده است.  

 )107صفحۀ  ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است. 2گزینه  121.

فرادیواره به سمت باال حرکت کرده و گسل معکـوس  در این منطقه ابتدا 
دیـواره   گذاري مجدد، فـرا  از فرسایش و رسوبپس  ،به وجود آمده است

به سمت پایین لغزیده و گسل عادي به وجود آمده است.
 )106و  16هاي  هصفح ، 6و  1هاي  شناسی یازدهم، فصل (زمین

صحیح است. 3گزینه  122.
هاي میـان اقیانوسـی    میانی رشته کوهگوشته از محور  خروج مواد مذاب

 هـا  گسترش بستر اقیانوس شود. می تشکیل پوسته جدید اقیانوسیسبب 
در  .شـود  هـاي اقیانوسـی مـی    ها در محل گودال سبب نزدیک شدن ورقه

تشـکیل   کـوه رخ داده و  فـرورانش هـا   این مناطق به علت برخورد ورقـه 
ها با ایجاد پسـتی و بلنـدي در سـطح زمـین سـبب تـداوم        شود. کوه می

گردند. می گذاري فرسایش و رسوب
 )100صفحۀ  ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 4گزینه  123.
ا، روابـط  هـ  شناسی جنس و پراکندگی سطحی سـنگ  زمینهاي  در نقشه

ها و موقعیـت کانسـارها    خوردگی و چین ها سنی آنها، وضعیت شکستگی
شود. داده میش نمای

 )123صفحۀ  ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زمین 
صحیح است. 4گزینه  124.

هـاي   هـاي رسـوبی هسـتند. پهنـه     ماسه سنگ و شـیل از دسـته سـنگ   
انـد و پهنـه    دههاي رسوبی تشـکیل شـ   و کپه داغ از سنگ زاگرس، البرز

 هاي دگرگونی تشکیل یافته است. ـ سیرجان از سنگ سنندج
 )108صفحۀ  ، 7شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است. 3گزینه  125.
آباد امتداد شـمالی ـ جنـوبی دارنـد      هاي نایبند، سبزواران و نصرت گسل

غربی دارد. ـامتداد شرقی  ولی گسل مشا
 )134صفحۀ  ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زمین

 ریاضی 
.126 صحیح است. 2گزینه 

 دهیم. را روي محور اعداد نشان می Bو  Aهاي  مجموعه

3 1 20 5 
A B  شامل عضوهایی ازA  است که درB .نیستند 

A B ( , ) ( , )3 2 2 5( , )( ,( ,  
 است. 4و  3شامل اعداد صحیح  مجموعهاین 

 )3 صفحۀ(ریاضی دهم، 

من ی
صحیح است.1نه

Aگذاري و در نقاط حداکثر رسوبمحدب) دیوارة( Bو Aقاط 
گیرد.ححداکثر فرسایش صورت میمقعر) حدیوارة(

)44صفحۀ ، 3ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است.3نه

ها و شـیب زمـین سـطح    تحت فشار با توجه به پستی بلنديبخوان
تر از سطح زمین باشد.  چاه ممکن است باالتر یا پایین

)55صفحۀ ، 3ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است.1نه

اي و رسی و استفاده از کود مناسب ترکیـب  لوط مناسب خاك ماسه
شـود، در ضـمن در ایـن    سبی است که موجب حاصلخیزي خاك می

. شود حفظ میترکیب مواد مغذي خاك 
)53صفحۀ ، 3ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

است.صحیح 4نه
ثر است شـدت  ممؤترین ویژگی بارندگی که در قدرت فرسایندگی آن م

دت بارش است.
)65صفحۀ ، 3ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.4نه
    مرحلـۀ اولیـه برگـردد در   که سنگ پس از رفع تنش به حالت صورتی
) قرار داشته است.(کشسان تیک

)62صفحۀ ، 4ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است.3نه

بنـدي اسـت و تونـل از نظـر     صویر موردنظر محور تونل موازي الیـه 
آب و استحکام وضعیت مناسبی ندارد. ت

)65صفحۀ ، 4ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.1گزینه  120.
Hypocenter)کانون زمین لرزه) محلی درون زمین است که

آنجا آزاد شده است.  
صف، 6ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.2گزینه  121.
فرادیواره به سمت باال حرکت کرده و گسلدر این منطقه ابتدا 
گذاري مجدد، فاز فرسایش و رسوبپس  ،به وجود آمده است

به سمت پایین لغزیده و گسل عادي به وجود آمده است.
6هاي  هصفح، 6 و  1هاي  شناسی یازدهم، فصل (زمین

صحیح است.3گزینه  122.
رشته کوهگوشته از محورخروج مواد مذاب هاي میـان میانی

اشود.میتشکیل پوسته جدید اقیانوسیسبب  گسترش بستر
هـاي اقیانوسـی مـیها در محل گودالسبب نزدیک شدن ورقه

کـورخ داده و    فـرورانش هـااین مناطق به علت برخورد ورقـه 
ها با ایجاد پسـتی و بلنـدي در سـطح زمـین سـشود. کوهمی

گردند.میگذاريفرسایش و رسوب
صف، 6ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین

است.4گزینه  صحیح 123.
ه شناسی جنس و پراکندگی سطحی سـنگ  زمینهاي  در نقشه

ها و موقعیـت خوردگی و چین هاسنی آنها، وضعیت شکستگی
شود. داده میییش نمای

صف، 6 ن نشناسی یازدهم، فصل  (زمین 
صحیح است.4گزینه  124.

هـاي رسـوبی هسـتند.ماسه سنگ و شـیل از دسـته سـنگ   
از سنگ زاگرس، البرز انـ ـ  ـ  دههاي رسوبی تشـکیل شـ  و کپه داغ

هاي دگرگونی تشکیل یافته است.ـ سیرجان از سنگسنندج
صف، 7ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین
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.127 صحیح است. 4گزینه 
دهند. پـس بـا یـک     حسابی می دنبالۀها تشکیل یک  تعداد چوب کبریت

 الگوي خطی مواجه هستیم.
1 2 3
5 8 11

لکش ةرامش
اه تیربک بوچ دادعت

3 3 
ab

n na bn c a n c a ( ) c c1 53 13 3 1 5 2  
naخطی برابر  دنبالۀعمومی این  جملۀبنابراین  n3 است. تعـداد   2

a خواهیم: هاي شکل یازدهم را می چوب کبریت ( )11 3 11 2 35  
 )14 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.128 صحیح است. 3گزینه 
تـا   6ضلعی منتظم را به هم وصل کنیم،  دانیم اگر قطرهاي یک شش می

ضـلعی را   هاي شش االضالع خواهیم داشت. اگر طول ضلع مثلث متساوي

 داریم: OACفرض کنیم داریم. در مثلث  xبرابر 
A

B

D
O

x
x

C

 

DC O

A

x

60

AD ADsin
x x

AD x

360 2
3

2
 

ABبنابراین  AD x2  خواهیم: را می xبه  ABشود. نسبت  می 3
x

x
3 3  

 )35 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.129 صحیح است. 2گزینه 

x x x x( ) x
1 5 5 1 53 32 32 2 2 3 63 3 3 3 3 3 39 3  

( )
x x

15 1 1 5 3 136 3 3 6 6 2
5 1
6 2

3 1 13 3 3 3 3 3
3 3

  

xپس  31
 است. 33

 )60 صفحۀ (ریاضی دهم، 
.130 صحیح است. 1گزینه 

| log x | log x log x2 2 21 2 2 1 2 3 1  
x x3 1 12 2 28  

x1بنابراین اگر  [x]باشد، آنگاه  28 ,0  تواند باشد. می 1
 )54 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

.131 صحیح است. 1گزینه 
3 3 2 1 2

دنشابن اهردارب  دنشابن اهردارب

طریـق در   3نفري که شامل برادرها نیسـتند، یکـی را بـه     3ابتدا از بین 
نفر  3دهیم.  طریق در انتهاي صف قرار می 2ابتداي صف و دیگري را به 

 گیرند. طریق در بین این افراد قرار می 3!مانند که به  باقی می
!3 3 2 36  

 )127 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.132 صحیح است. 1گزینه 

 کنیم شکل را دقیق رسم کنیم.  اول سعی می

2

H

A

2

y x

y x 2
 

تـرین ضـلع اسـت.     ترین ارتفاع، ارتفاع وارد بر بـزرگ  کوتاه  مطابق شکل،
yهاي  چون شیب خط x  وy x قرینه و معکـوس هسـتند.    2

بـه   AH معادلـۀ شـود. بـراي پیـدا کـردن      می 90هم  Â زاویۀپس 
 نیاز داریم: A نقطۀمختصات 

y x
x x x A ( , )

y x
2 1 1 12  

xروي خط  AHبنابراین   شود. واقع می 1
 )2 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

.133 صحیح است. 3گزینه 
ــر  مــی ــیم اگ ــاي  ریشــه و  دان xه x2 3 1 ــاه  0 باشــند، آنگ

S Pو  3  است. 1

( ) A2 2 3 3 3 3

1
  

 دانیم عددي مثبت است. خواهیم و می را می Aما حاصل 

A (S PS) P2 3 3 3 3 3 32 3 2  
( ) ( )33 3 1 3 21 18 2 20 

A2بنابراین چون  Aاست،  20 2  شود. می 5
 )12 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

.134 صحیح است. 2گزینه 

x x x x x x x2 22 1 2 2 1 4 4 4 3 1 2 ناوت0
 

x1هـا   چون مجموع ضرایب صـفر اسـت، یکـی از ریشـه     و دیگـري   1
cx
a2

1
xشود. ولی  می 4 کند و معادله  در معادله صدق نمی 1

x2فقط یک جواب 
1
 را دارد. 4

  )22 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.135 صحیح است. 4گزینه 

هـا   محل برخـورد عمـود منصـف    O نقطۀ ABCBCمطابق شکل در مثلث 
ایـم. ایـن    هاي متفـاوت رسـم کـرده    و شعاع Oهایی به مرکز  است. دایره

 کنند. نقطه قطع می 6ها نهایتاً مثلث را در  دایره

متساوي ضـلعی را   هاي شش االضالع خواهیم داشت. اگر طول ضلعث

x فرض کنیم داریم. در مثلثOACAC :داریم
A

B

D
O

x
x

C

DC O

A

x

60

AD ADsin
x x

AD x

AD

AD

360 2
3

2

ABاین  AD x2 3ADADADشود. نسبت  میAB بهxخواهیم:را می
x

x
3 3

)35صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است.2نه

x x x x( ) xx
5 5 1 513 31

32 2 3 6( )( )
33 3 3x( ) xx(x x( ) xx( )x(x 36( )x( )x(x( ) xx( )x( )x(x

( )( ))
x x

15 1 1 5 3 1)36 3 3 6 6 2)

5 1
6 2

3 1 13 36 3 3 6 66

3 36

x است31

H
2

y xx 2

تـرین ضترین ارتفاع، ارتفاع وارد بر بـزرگ  کوتاه  مطابق شکل،
yهاي  چون شیب خط x وy xx قرینه و معکـوس2

        معادلـۀشـود. بـراي پیـدا کـردن     می90هم  Âزاویۀپس 
نیاز داریم:Aنقطۀمختصات 

x x x A ( , )x xx x A ( ,x A ( ,x Ax Ax2
xروي خط AHبنابراین  شود. واقع می 1

(ریاضی یازدهم
صحیح است.3گزینه  133.
ــر  مــی ــیم اگ ــاي ریشــه و دان x2ه 3 1 0x باشــ

S Pو 3 است. 1

A)(2 3 3 33 )
1

(((
1

دانیم عددي مثبت است.خواهیم و میرا میAما حاصل 

PS) P(S PS)PS)3 3 3 3(SS 3PS)

) ( ) 18 2 20) ( )) () ( ))) (

A2بنابراین چون  Aاست،  20 شود. می52
ص(ریاضی یازدهم،

است2گزینه صحیح 134
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A

B C

O

 )26 صفحۀ(ریاضی یازدهم،  
.136 صحیح است. 1گزینه 

کنـیم،   الزاویـه را رسـم مـی    وقتی ارتفاع وارد بر وتر در یـک مثلـث قـائم   
هاي پدید آمده با همدیگر و با مثلث اولیه متشـابه هسـتند. طبـق     مثلث
1سؤال نسبت فواصل پاي ارتفاع از دو ضلع قائم برابر  گفتۀ

 است. 3

C

BA

H

H1

H2 AHB

AHC

HH
k

HH
S

( )
S

1
2

2

1
3

1 1
3 9

 
1ها یعنـی   ها هم که برابر مربع نسبت ارتفاع نسبت مساحت

شـود.   مـی  9

1تر  پس مساحت مثلث کوچک
 شود. مساحت مثلث اولیه می 10

 )46 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
.137 صحیح است. 4گزینه 

xg(x) x x
3 323 3 8 22  

)gپس  )2 f)است. بنـابراین   3 ) (a)11    باشـد، چـون    2هـم بایـد
go(fطبق بیان صورت تست  ) (a)11  است. 3

fاول تابع   دهیم: را تشکیل می 1
f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}1 3 1 1 2 4 1 1 0 1 0 4 1  

{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}3 2 2 3 1 1 0 5  
(f ) {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}11 2 3 3 2 1 1 5 0  

f)اگر  ) (a)11 aباشد، آنگاه  2  است. 3
 )13 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

.138 صحیح است. 2گزینه 
sinشود. پـس   می cosبرابر  A نقطۀطول  ( )2 2 211 3 3 

|برابر  CBشود. طول  می tan  است. |

A

B

O C

sinCB
| cos |

2 2
3 2 21
3 

OC شود.می1مثلثاتی یعنی دایرةهم که برابر شعاع

 داریم: OCBCBفیثاغورس در مثلث  رابطۀبا کمک 
OB OC CB ( ) OB2 2 2 21 2 2 9 3  

 )37 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
.139 صحیح است. 4گزینه 

aواحد پایین رفته است. پس  x2 ،1نمودار نسبت به   شود. می 1
x b b bf(x) f( ) b22 1 0 3 2 1 3 2 4 2 2  

xf(x)بنــــابراین  22 fاســــت. حاصــــل  1 (b ) f ( )1 2 1 را  4
fخواهیم، پس باید  می (x) قرار دهیم. 4برابر  را 

x xf(x) x log2 2
24 2 1 4 2 5 2 5  

x log log log log2 2 2 2
55 2 5 4 4 

 )115 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
.140 صحیح است. 4گزینه 

J Erg Erg15 15 7 2210 10 10 10  

/ / / / / /logE M log M M2211 8 15 10 11 8 15 22 11 8 15  

/ / / /M M ( )3 222 118 102 2 3 4 6 82 3 
  )117 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

.141 صحیح است. 3گزینه 

x x x x

| sin x |cos x sin xlim f(x) lim lim lim
sin x sin x sin x

2

0 0 0 0

21 2 2  

x

sin xlim
sin x0
2 2  

x x
lim f(x) lim ( [ x] a) [ ] a a

0 0
2 2 0 2  

xبراي اینکه تابع در  پیوسته باشد، مقادیر حد چپ و راسـت بایـد    0
 با هم برابر باشند.

a a2 2 2 2  
 )139 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

.142 صحیح است. 3گزینه 
 پیشامدهاي پرتاب تاس و پرتاب سکه از هم مستقل هستند.

A P(A) 2 1
6  بیاید 3:تاس مضرب  3

B P(B) 1
 :سکه رو بیاید 2

A B P(A B) P(A) P(B)B P(A B) P(A)P(A B) P(A)A B  و سکه رو بیاید 3:تاس مضرب 
1 1 1
3 2 6 

A B P(A B)B P(A B)  یا سکه رو بیاید 3:تاس مضرب 

P(A) P(B) P(A B) 1 1 1 2
3 2 6 3B)B) 1
3 

ها برابر است با: نسبت احتمال
1
6 1
2 4
3

. 

 )147 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
.143 صحیح است. 3گزینه 
)انحـراف معیـار     اضـافه کنـیم،   x3هـاي آمـاري    داده همـۀ اگر به  ) 

  شود. زیاد می x3 اندازةکند ولی میانگین به  تغییري نمی

1سؤال نسبت فواصل پاي ارتفاع از دو ضلع قائم برابر ۀ
است. 3

C

BA

H

H1

H2 AHB

AHC

HH
k

HH
S

( )
S

AHB ( )
S

1
2

2

1
3

1 1))23 9)HB

HC

(

1ها یعنـی   ها هم که برابر مربع نسبت ارتفاع ت مساحت
شـود.   مـی  9

1تر   مساحت مثلث کوچک
شود. مساحت مثلث اولیه می10

)46  صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
صحیح است.4نه

xg(x)
3 323 3 8 2xx x x32
2

g( ) 3)( f)است. بنـابراین   ( ) (a)1    باشـد، چـون    2هـم بایـد
بیان صورت تست  go(fق ) (a)) 1 3) (a)) (a) .است

fتابع  دهیم: را تشکیل می 1
f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( ,{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ){( , ) , ( , ) , ( , ) , ( ,{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( ,{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( ,

{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( ,, ) , ( , ) , ( , ) , ( ,) () (

(f ) {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}1) {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )) ) ( )) {( , ) , ({( , ) , () {( , ) , (

(f ) (a)1 2) (a)) (a)  باشد، آنگاهa است. 3

 صف(ریاضی یازدهم، 
صحیح است.4گزینه  140.

Erg Erg15 7 22EErgErgErgErgE

/ / / / / /M log/ / M M2210 11 8 15 22 11 8 15/ / / /M log/ / M/ / /M logM/ / M22

/ / /( /( )M M (M3 2M MM MM 2 3 4 6 8/ //( / )( ) ///( )( )/2 3
  صف(ریاضی یازدهم، 

صحیح است.3گزینه  141.

x x

| sin x |sin x) lim lim lim
sin x sin x sin xx x

lim lim
x

2

0 0 0

21 2 2cos x lim

sin x
sin x
2 2

) lim ( [ x] a) [ ] a a)
x
lim ( [ x] a) [ ] alim ( [ x] a) [ ] a

0x
( [ x] a) [ ] a( a[ x] a) [ ] a[ x] a) [ ] a( [ x] a) [ ] a

xبراي اینکه تابع در  پیوسته باشد، مقادیر حد چپ و را0
با هم برابر باشند.

22 2a a
 صف(ریاضی یازدهم، 

صحیح است.3گزینه  142.
پیشامدهاي پرتاب تاس و پرتاب سکه از هم مستقل هستند.

A P(A)P(A) 2 1
6 :تاس مضر 3

B P(B)P(B) 1
:سک2

A (A ) (A) ( )(A ) (A)
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CV
x CV CV

CV
x x x

1
2 1

2

1
4

3 4
 

1ضریب تغییرات 
CV3 اندازةبرابر شده است. یعنی به  4

 75%یعنـی   4
 کاهش پیدا کرده است.

 )160 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
صحیح است. 4گزینه  144.

 کنیم: نمودار این تابع را رسم می

x 11
1

x31 
)اول  ضابطۀمطابق شکل، برد  , دوم بایـد   ضـابطۀ است. پس برد  0[

( ,  باشد. 0(

y
x
1

x 1

y
x
1

1

1

 
عـالوه   دوم شامل اعداد منفی است که براي ما مهم نیست. به ضابطۀبرد 
x0دانیم اگر  می باشد،  1

x
1 aاست و  1 a

x
1 شـود.   مـی  1

) فاصلۀیعنی  a , گیرد. براي اینکه برد  در برد این تابع قرار می 1(
)مـا نیـاز داریـم کـه       شود، تابع  , دوم قـرار   ضـابطۀ در بـرد   0(

a                                 بگیرد، پس باید: a1 0 1  
 )5 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

.145 صحیح است. 4گزینه 
yنمودار تابع  | tan x  کنیم. را رسم می |

y tan x

3
222

3
2

 
 

y | tan x |

3
222

3
2

 
) فاصلۀمطابق شکل، در  , ]3

 اکیداً صعودي است. 2

y | tan x |

3
222

3
2

0

 )39 صفحۀ(ریاضی دوازدهم،  
.146 است.  صحیح 2گزینه 

fDدانیم  می  است. gDو  1{}
fog g fD {x D | g(x) D } {x | sinx }2 2 1  

{x | sin x } {x | x k , k }1 52 22 6 6  

sinکردیم که  هایی را انتخاب میxبنابراین باید  x 1
 باشد. 2

 )45 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
.147 صحیح است. 4گزینه 

ــابع   ــاکزیمم ت xf(x)م cos( )3 ــی  2 ــی رخ م ــه   وقت ــد ک ده
xcos( ) دهـد کـه    طور مشابه مینیمم هم وقتی رخ می باشد. به 12

xcos( )  باشد. 12

max: ( ) , min :3 1 3 1 3 1  

T                   کنیم: تناوب را پیدا می دورةحاال 
| |
2 4
2

  

3 1 3 1 4 2 3  :مجموع مقادیر 4
 )35 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

.148 صحیح است. 2گزینه 
sin x cos( x) sinxcosx sinx2 0 2 02  

sin x x k
sin x( cosx )

cosx x k

0
2 1 0 1 222 3

  

 باشد. هاي این معادله نمی جزو جواب 2 گزینۀ
 )45 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

.149 صحیح است. 3گزینه 
چون حاصل 

x
xlim

x ax20
2 xاسـت، پـس مخـرج در     برابر  1 0 

aمضاعف دارد. یعنی  ریشۀ  است. 0

x x
ax x xlim lim

x x

2 3 1 3 1 3
2 3 2 3 2  

 )63 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

x 11
1

x31
)اول  ضابطۀبق شکل، برد  , دوم بایـد   ضـابطۀ است. پس برد  )[

( باشد. ,

y
x
1

x 1

y

1

1

عـالوه   دوم شامل اعداد منفی است که براي ما مهم نیست. بهضابطۀ
0دانیم اگر 1x  ،باشد

x
1 aاست و  1 a

x
a1 شـود.   مـی  11

)فاصلۀی a , )a ,a گیرد. براي اینکه برد در برد این تابع قرار می,
)مـا نیـاز داریـم کـه       شود،  , دوم قـرار   ضـابطۀ در بـرد   )((

1                                 د، پس باید: 0 1a a

)5 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
صحیح است.4نه

yدار تابع  | tan x کنیم. را رسم می |

222

ص(ریاضی دوازدهم،
.146 است.صحیح2گزینه 

fDfدانیم می است. gDو}}{}
g fx D | g(x) D } {x | sinx }g fx D | g(x) D } {xD | g(x) D } {xg f | sinx| sinxssinxs

} {x | x k , k }}} {x | x k , k} {x | x k , k1 5} {x | x k kkkkk} {x | x{x | x k ,k ,k ,kkkkk2 6 6,,|| i| sin x

sinکردیم که هایی را انتخاب میxبنابراین باید  x 1
باش2

ص(ریاضی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  147.

ــابع   ــاکزیمم ت xf(x)م cos( )x
ــی 2 ــی رخ م د وقت

xcos( )x طور مشابه مینیمم هم وقتی رخ می باشد. به 12
xcos( )x باشد. 12

( ) , min : 3 1( ) , min :( )( ) , min :)

                   کنیم: تناوب را پیدا میدورةحاال 
| |
2 4
2

3 1 3 1 4 2 3 :مجم4
ص(ریاضی دوازدهم،

است.2گزینه صحیح 148.
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.150 صحیح است. 1گزینه 
 پذیر نیست. یعنی اگر داخل قدر مطلق مشتق سادةهاي  تابع در ریشه

f (x) | x | x3 1 قلطم ردق ۀشیر1
 

xشیب نیم مماس سمت راسـت در   خـواهیم کـه همـان     را مـی  1
f (  است. اول باید تکلیف قدر مطلق را مشخص کنیم. 1(

x ( ) x| x | x x ( )3 3 21 11 1 3 3 1 قتشم3
 )80 صفحۀ(ریاضی دوازدهم،  

صحیح است. 2گزینه  151.
xاي در  آهنگ لحظه fهمان  5 (  است. 5(

f (x) ( x ) f (x) ( x )
2 1
3 325 2 5 5 23  

xf ( )
x

5
3 3

10 1 10 1 105 3 3 95 2 27
  

 )95 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
صحیح است. 1گزینه  152.

)Aگوید که  شکل به ما می , )2 مینیمم نسبی تابع اسـت. اوالً نقطـه    1
 باید در خود تابع صدق کند.

b bf( ) a( ) a2 4 1 4 12 2  
xثانیاً مشتق در   برابر صفر است. 2

b bf (x) ax f ( ) a b a
x22 2 0 4 0 164 

 کنیم: را پیدا می bو  aحاال با حل دستگاه مقابل، مقادیر 
ba

a a a a , b
b a

4 1 1 164 8 1 12 12 12 1216
  

aما حاصل  b خواهیم: را می 

a b 16 1 15 5
12 12 12 4  

 )106 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
صحیح است. 4گزینه  153.

دانـیم   باشـد. در ایـن صـورت مـی     aفرض کنید طول ضـلع مربـع برابـر    
x a2 a شود. می 

aV x ( ) (a )2 2 2 31
2 2    

 درصورتی حجم ماکزیمم است که مشتق آن صفر باشد.
aV ( a ) ( a )21 22 3 0 2 3 02 3
a) ( )2 2) ( )2) ( )) ( aa ) ( a )) ( a) ( a) ( )) (a ) ( a )) ( a) ( a 3a ) ( a )   

a
a amax (V) (a ) a( ) ( )

22 3 2 331 2 22000 40002 3 3
a2

4a )a )2 3 a2
3  

a a a a aa( ) ( ) a
2 3 3 3 3 34 8 12 8 44000 4000 1000 279 27 27 27  

a 3 1000 27 10 3 30  
 )115 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

.154 صحیح است. 2گزینه 

A

B

O

3H

3

 

 یابیم: مرکز دایره از خط مذکور را می فاصلۀ
| ( ) ( ) |

OH
( )2 2

3 2 4 3 2 20 453 4
  

 شعاع دایره برابر است با:  فیثاغورس، قضیۀطبق 
OB OH HB OB2 2 2 16 9 25 5 

 دایره به شکل زیر است: معادلۀپس 
(x ) (y )2 22 3 25  

yحال   کنیم: را حل می 0
x

(x ) (x ) x
x

2 2 62 9 25 2 16 2 4 2  

 کند برابر است با: ها که دایره جدا میxخطی از محور  پس طول پاره
( )6 2 8  

 )139 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
.155 صحیح است. 3گزینه 

لوا باترپ

ور

تشپ
3

3
1 3

82
ور راب کی طقف
هکس 3 باترپ زا

1
2

1
2

 
P( ) 1 1 3 1 3 11

2 2 8 2 16 16
ور راب کی 

  )148 صفحۀ(ریاضی دوازدهم،  
 شناسی زیست

.156 صحیح است. 2گزینه 
اي و بافـت   بافـت پوششـی، بافـت زمینـه    سامانۀ هاي بافتی شامل  سامانه

سیلیسـی تنهـا در بافـت پوششـی     دیـوارة  هاي با  آوندي است که یاخته
بافـت پوششـی هسـته دارنـد.     زنـدة  هـاي   یاختـه همـۀ  شـوند.   دیده می

بکـش  بدون هسته در سامانه بافت آوندي در بافت آوند آزندة هاي  یاخته
 شوند. دیده می

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي بافـت پوششـی و     اي در سـامانه  چوپ پنبـه دیوارة هاي با  ) یاخته1

وجـود  CO2شوند که در هر دو سامانه توانایی تثبیت  اي دیده می زمینه
بافـت  سـامانۀ  در  CO2دارد. البته باید دقت داشت که توانـایی تثبیـت   

هـاي نگهبـان روزنـه اسـت، نـه       پوششی مربـوط بـه روپوسـت و یاختـه    
 پیراپوست.

هـاي بافـت آونـدي و     چـوبی شـده در سـامانه   دیـوارة  هـاي بـا    ) یاخته3
اي،  آکنه در سامانه بافت زمینه هاي نرم شوند که یاخته اي دیده می زمینه

 دارند. نشاسته در نشادیسه (آمیلوپالست) راذخیرة توانایی 
بافـت آونـدي   سـامانۀ  پـرورده، در  شیرة هاي با توانایی هدایت  ) یاخته4

هـاي فیبـر نیـز حضـور دارنـد. از       شوند که در این سامانه یاخته دیده می
 شود. فیبر در تولید طناب و پارچه استفاده می

 )110تا  107و  104، 102، 101هاي  ، صفحه6شناسی دهم، فصل  (زیست
.157 .صحیح است 3گزینه 

هاي غـدد   شود و بر روي خود یاخته گاسترین از معده به خون ترشح می
هـاي   نیـز از یاختـه   B12ویتامین کنندة  حفاظتکند. عامل  معده اثر می

 شود. کناري غدد معده ترشح می
 ها: بررسی سایر گزینه

شود و  می شود؛ اما گلوکاگون از پانکراس ترشح ) اوره در کبد تولید می1
 کند. بر کبد اثر می

شود؛ اما هورمـون ضـد ادراري    ) اریتروپویتین از کبد و کلیه ترشح می2
 کند. در هیپوتاالموس تولید، از هیپوفیز پسین ترشح و بر کلیه اثر می

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ((3
f ( )f 3 3

10 1 10 1 10xx 5( 3 3 935 2xx 27
)95صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

صحیح است.1نه
به ما می )Aگوید که ل , )( ,, مینیمم نسبی تابع اسـت. اوالً نقطـه   (

در خود تابع صدق کند.
b bf( ) a( ) ab( 1b) a( ) a) a( ) b b) a( ) aa( )) a( ) b
2 2

xمشتق در  برابر صفر است. 2
b bf (x) ax f ( ) a b ab
x
b( ) af bax f (ax f (ba b
2 ) a b a) a ab) a ba b) a b

4
کنیم:را پیدا میbو a با حل دستگاه مقابل، مقادیر 

b
a a a a , b

b a
a , ba

4 1ba b 1 16bb4a a aa a aa a aa aa a a2 12 12,
16a

aحاصل  b خواهیم: را می

a bb 16 1 15 5
12 12 12 4

)106صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 
صحیح است.4نه

کنید طول ضـلع مربـع برابـر     دانـیم  باشـد. در ایـن صـورت مـی        aض
x2شود. می

V 2 2( )ax (ax (a2 2 3
2 2)) (a) (a 21)   

صورتی حجم ماکزیمم است که مشتق آن صفر باشد.

صف(ریاضی دوازدهم، 
صحیح است.3گزینه  155.

رپ

ور

تشپ
3

3
82

ور راب کی طقف
هکس3 باترپ زا

1
2

1
2

) 1 1 3 1 3 11
2 2 8 2 16 16

ک
صف(ریاضی دوازدهم، 

ششننششننشننااننااناسییسسییسیزیسییسیسستتسستتست
صحیح است.2گزینه  156.
ا بافـت پوششـی، بافـت زمینـه    سامانۀ هاي بافتی شامل  سامانه

سیلیسـی تنهـا در بافـتدیـوارة  هاي با  آوندي است که یاخته
بافـت پوششـی هسزنـدة  هـاي   یاختـه همـۀ  شـوند.   دیده می

بدون هسته در سامانه بافت آوندي در بافت آوزندة هاي  یاخته
شوند. دیده می

ها: بررسی سایر گزینه
هـاي بافـتاي در سـامانه  چوپ پنبـه دیوارة هاي با ) یاخته1

O2شوند که در هر دو سامانه توانایی تثبیت  اي دیده می زمینه
سـادر CO2دارد. البته باید دقت داشت که توانـایی تثبیـت   

هـاي نگهبـان روزنـهپوششی مربـوط بـه روپوسـت و یاختـه    
پیراپوست.

هـاي بافـت    چـوبی شـده در سـامانه   دیـوارة  هـاي بـا   ) یاخته3
اختا ک ن نش افتا ان ا آک

www.konkur.in

forum.konkur.in
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کلیـه   شود؛ اما هورمون محرك فوق کلیه ترشح می ) آلدوسترون از فوق4
 کند. ه اثر میکلی در هیپوفیز پیشین تولید و بر فوق

 )95و  94، 81هاي  ، صفحه5و  4هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
 )60و  57هاي  ، صفحه4شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.158 صحیح است. 1گزینه 
شوند، از جمله رفتارهاي مشـارکتی   رفتارهاي جانوري که انجام میهمۀ 

اند. در غیـر ایـن صـورت منجـر بـه       توسط انتخاب طبیعی پذیرفته شده
پس به طـور قطـع انتخـاب طبیعـی در      گردید، موردنظر میحذف رفتار 

 بروز رفتار افراد، نقش دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 ق نیست.کارگر صادمادة ) براي زنبورهاي 2
هاي نامطلوب شود. (با حفظ  تواند سبب حفظ الل ) رفتار مشارکتی می3

 جانور داراي آن الل)
 شود. (نه انتخاب طبیعی) هاي سازگار می ) جهش سبب پیدایش الل4

 )124تا  122و  115هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.159 صحیح است. 4گزینه 

سـاقه اسـت    زیرزمینی به نام زمیناي  تخصص یافته، ساقهساقۀ در زنبق 
هـاي   توانند در غشاي درونی راکیـزه  دار آن می هستهزندة هاي  که یاخته

سـاز بـدون صـرف انـرژي     ATPرا توسط آنزیم  H(میتوکندري) خود،
 زیستی به فضاي درونی میتوکندري وارد کنند.

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. تولید نمی ATP) در این مرحله 1
 هاي آن فاقد کلروپالست هستند. اي زیرزمینی است که یاخته ) ریزوم ساقه2
 شود، نه دو پیرووات. کربنی دوفسفاته به یک پیرووات تبدیل می ) هر ترکیب سه3

 )121 صفحۀ، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست
 )71تا  69و  66هاي  ، صفحه5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.160 صحیح است. 3گزینه 
اي خاص از زندگی یاخته، قطعـاً عوامـل    ها در مرحله  براي بیان شدن ژن

هـایی کـه سـبب بیـان شـدن ایـن        رونویسی دخالت دارند، پس هورمون
شوند، قطعاً بـر روي   تاژك در اسپرماتیدها میسازندة هاي  ها نظیر ژن ژن

 عوامل رونویسی مؤثر هستند.
 ها: بررسی سایر گزینه

دهـد، نـه محـل تولیـد آن یعنـی       دیـدیم رخ مـی   اسپرم در اپـی ) بلوغ 1
 ساز هاي اسپرم لوله

وخم بیضه و در  هاي پر پیچ ) تولید تستوسترون در خارج از فضاي لوله2
 پذیرد. هاي بینابینی صورت می یاخته

 غـدة کنـد از   هـاي سـرتولی را تحریـک مـی     کـه یاختـه   FSH) هورن 4
 شود نه زیرنهنج (هیپوتاالموس)   زیرمغزي (هیپوفیز) پیشین ترشح می

 )101تا  98و  57، 56هاي  ، صفحه7و  4هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.161 صحیح است. 1گزینه 

هاي هوازي در زمان بررسی فتوسنتز جلبـک سـبز    منظور سؤال باکتري
ــا طــول مــوج  رشــته ــوري مختلــف اســت. ایــن   اي اســپیروژیر ب هــاي ن
را  ATPو  NADHکـربس  چرخۀ  توانند در طی هاي هوازي می باکتري
 هاي متفاوت چرخه تولید کنند. در محل

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها تنها یک نوع رنابسپاراز دارند. ) باکتري2
 آغاز همانندسازي دارند.نقطۀ ها معموالً یک  ) باکتري3
اصـلی  نقطـۀ  ها در مراحـل اینترفـاز دو    اي یوکاریوت یاختهچرخۀ ) در 4

 ها نه در باکتريوارسی وجود دارد 
 )81و  69هاي  ، صفحه6و  5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.162 صحیح است. 3گزینه 
هـا   هـاي هـوادار عقبـی هـواي خـود را بـه شـش        بازدم، کیسهمرحلۀ در 
کنند.  هاي هوادار جلویی هواي خود را از ناي خارج می دهند و کیسه می

کنند. ها خارج نمی هاي هوادار، هواي خود را از طریق شش هیچ یک از کیسه
 )62صفحۀ ، 3شناسی دهم، فصل  (زیست

.163 صحیح است. 4گزینه 
ــۀ در  ــدگی چرخ ــۀ زن ــه هم ــنتزکنندگان دان ــان فتوس ــان و  دار (نه دانگ

رویـانی شــکل  ریشــۀ رویـانی و  ســاقۀ بازدانگـان) در دو انتهــاي رویـان،   
رویـانی  ریشـۀ  دهند. پاسخ  گیرد که هر دو به گرانش زمین پاسخ می می

ساقۀ نش زمین مثبت و رشد در جهت گرانش زمین است و پاسخ به گرا
 رویانی به گرایش زمین منفی و رشد در خالف جهت آن است.

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي دوك هسـتند،    اي و فاقد رشته یاخته ها که تک ) براي باکتري2و  1

 صادق نیست.
یاختـۀ  وز حاصـل از میـ  یاختـۀ  ) در نهاندانگان تنها یک یاخته از چهار 3

 ماند. بافت خودش باقی می
 )147و  131، 126، 120هاي  ، صفحه9و  8هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.164 صحیح است. 1گزینه 
کننـد، از   ساز که آمونیـوم را بـه نیتـرات تبـدیل مـی      هاي نیترات باکتري
هاي شیمیوسـنتزکننده هسـتند. دانشـمندان براسـاس وضـعیت       باکتري

هــاي  ي حیــات بــر ایــن باورنــد کــه بــاکتريگیــر زمــین در آغــاز شــکل
 ترین جانداران روي زمین هستند. شیمیوسنتزکننده از قدیمی
 )123و  119هاي  ، صفحه7شناسی دهم، فصل  (زیست
 )90و  89هاي  ، صفحه6  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.165 صحیح است. 2گزینه 
 کنند. موارد (الف) و (ج) عبارت را به درستی کامل می

 موارد:بررسی 
هـاي   اي اسکلتی است و چه در انقبـاض  دو سر بازو ماهیچهماهیچۀ الف) 

 ها، تحت اعصاب پیکري قرار دارند. عادي و چه در انعکاس
کربس چرخۀ از طریق استفاده از اسیدهاي چرب، گلیکولیز و  ATPب) 

 تواند تولید شود. انتقال الکترون نیز میزنجیرة و 
در ماهیچـۀ   یاختـۀ نفس سلولی همـواره در  اول تمرحلۀ ج) گلیکولیز یا 

 دهد. حال انقباض رخ می
 سرعت انقباض تارهاي تند و کند نسبت به هم متفاوت است. د)

 )51تا  47و  16هاي  ، صفحه3و  1هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )74و   65، 64هاي  ، صفحه5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.166 صحیح است. 3گزینه 
تشکیل ادرار یعنی تراوش و ورود مواد تـراوش  مرحلۀ  به دنبال نخستین

 دیوارة لولـۀ پـیچ  شود.  نزدیک، بازجذب آغاز میخوردة پیچ لولۀ شده به 
بافت پوششی مکعبی تشکیل شده اسـت کـه   الیۀ نزدیک از یک خوردة  

 دهند.  ریزپرز دارند و مایع تراوش شده را تغییر می
 ها: بررسی سایر گزینه

 هاي خود گردیزه به ترکیبات ادرار اضافه شود. یاختهتواند از  ) می1
موارد) باز جذب فعال است و با صرف انرژي همۀ ) در بیشتر موارد (نه 2

 گیرد. زیستی انجام می
شـود.   اي انجام مـی  ) تغییرات ترکیبات ادرار با دخالت مویرگ دور لوله4

 ت.ها اس برابر ضخامت سایر مویرگ 5ضخامت غشاي پایه در کالفک 
 )94تا  92هاي  ، صفحه5شناسی دهم، فصل  (زیست

)124تا 122و 115هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.4نه

سـاقه اسـت    زیرزمینی به نام زمیناي  تخصص یافته، ساقهساقۀ نبق 
هـاي  توانند در غشاي درونی راکیـزه  دار آن می هستهزندة هاي  یاخته

سـاز بـدون صـرف انـرژي     ATPرا توسط آنزیم  Hوکندري) خود،
تی به فضاي درونی میتوکندري وارد کنند.

ها:سی سایر گزینه
شود.تولید نمیATPدر این مرحله 

هاي آن فاقد کلروپالست هستند.هاي زیرزمینی است که یاختهیزوم ساقه
شود، نه دو پیرووات. کربنی دوفسفاته به یک پیرووات تبدیل میر ترکیب سه

)121 صفحۀ، 8تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست
)71تا 69و 66هاي  ، صفحه5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.3نه
اي خاص از زندگی یاخته، قطعـاً عوامـل    ها در مرحله   بیان شدن ژن

هـایی کـه سـبب بیـان شـدن ایـن       یسی دخالت دارند، پس هورمون
نظیر ژن شوند، قطعاً بـر روي  تاژك در اسپرماتیدها میسازندة هاي ها

ل رونویسی مؤثر هستند.
ها:سی سایر گزینه

دهـد، نـه محـل تولیـد آن یعنـی       دیـدیم رخ مـی   اسپرم در اپـی لوغ
ساز هاي اسپرم

وخم بیضه و در  هاي پر پیچ ولید تستوسترون در خارج از فضاي لوله
پذیرد. هاي بینابینی صورت میته

غـدة     کنـد از  هـاي سـرتولی را تحریـک مـی    کـه یاختـه  FSHهورن
شود نه زیرنهنج (هیپوتاالموس)  غزي (هیپوفیز) پیشین ترشح می

)101تا 98و 57، 56هاي  ، صفحه7 و 4هاي  شناسی یازدهم، فصلت
صحیح است.1نه

اک کال ل ف ا ا ا

ی م
هاي شیمیوسـنتزکننده هسـتند. دانشـمندان براسـاس باکتري

ي حیــات بــر ایــن باورنــد کــه بــاکگیــر زمــین در آغــاز شــکل
ترین جانداران روي زمین هستندشیمیوسنتزکننده از قدیمی
19هاي  ، صفحه7شناسی دهم، فصل  (زیست
هاي ، صفحه6  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

صحیح است.2گزینه  165.
کنند. موارد (الف) و (ج) عبارت را به درستی کامل می

موارد:بررسی 
اي اسکلتی است و چه در انقبدو سر بازو ماهیچهماهیچۀ الف) 

ها، تحت اعصاب پیکري قرار دارند.عادي و چه در انعکاس
چراز طریق استفاده از اسیدهاي چرب، گلیکولیز و ATPب) 

تواند تولید شود.انتقال الکترون نیز میزنجیرة و 
م یاختـۀ تتنفس سلولی همـواره در  اول تمرحلۀ ج) گلیکولیز یا      

دهد. حال انقباض رخ می
سرعت انقباض تارهاي تند و کند نسبت به هم متفاوت اسد)

و16هاي  ، صفحه3 و  1هايشناسی یازدهم، فصل (زیست
64،5هاي  ، صفحه5شناسی دوازدهم، فصل (زیست

صحیح است.3گزینه  166.
تشکیل ادرار یعنی تراوش و ورود مومرحلۀ به دنبال نخستین

دیوارةشود.  نزدیک، بازجذب آغاز میخوردةپیچ لولۀ شده به
بافت پوششی مکعبی تشکیل شدهالیۀ نزدیک از یک خوردة 

دهند.  ریزپرز دارند و مایع تراوش شده را تغییر می
ها: بررسی سایر گزینه

هاي خود گردیزه به ترکیبات ادرار اضافه یاختهتواند از  ) می1
موارد) باز جذب فعال است و با صهمۀ ) در بیشتر موارد (نه 2

گیرد. زیستی انجام می
اي انجام ) تغییرات ترکیبات ادرار با دخالت مویرگ دور لوله4
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.167 صحیح است. 1گزینه 

 کمخت
تیسووا زیامت و لوکیلوف دشريراذگ

 لیکشت
درز مسج

 لاح رد درز مسج
نتفر لیلحت

نادمخت رد تارییغت

نوخ رد  LH  و FSH  تظلغ
FSH

LH

نژورتسا نورتسژورپ

نورتسژورپ و نژورتسا تظلغ

محر هراوید دشر و شزیریگدعاق

یسنج هرود ياهزور

 کند. تنها مورد (د) عبارت را به درستی کامل می
هـاي اسـتروژن و    با توجه به شـکل بیشـترین اخـتالف غلظـت هورمـون     

جنسی است، در حالی کـه ضـخامت   دورة  21پروژسترون در حدود روز 
رسد. سـایر مـوارد بـا     جنسی به حداکثر میدورة  25رحم در حدود روز 
 پذیر هستند. توجه به شکل امکان

 )106و   105هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.168 صحیح است. 1گزینه 
ها تحت فرمـان   هایی نظیر شکل، اندازه و توانایی هر یک از یاخته ویژگی
شروع رونویسی آنـزیم رنابسـپاراز بـه    مرحلۀ باشد. در بدن، در  یهسته م
 شود.  هایی به نام عوامل رونویسی متصل می پروتئین

 ها: بررسی سایر گزینه
الگـو  رشـتۀ  حاصل از رونویسـی از    پایان رونویسی، مولکولمرحلۀ ) در 2

 شود. (نه رمزگذار) جدا می
 دهد.   ) فرایند ترجمه در هسته رخ نمی4و  3

 )35و  27، 23، 22، 2هاي  ، صفحه2و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.169 صحیح است. 4گزینه 

ندب یمومع ياه گریوم
زیلهد

یششبآ ياه گریوم

نطب

یگرهایس سونیس یگرخرس طورخم

ششبآ

کند و بطـن خـون را بـه     دهلیز خون را از سینوس سیاهرگی دریافت می
دهد. دهلیز نسبت به بطن در سطح بـاالتري قـرار    مخروط سرخرگی می

 توجه به شکل صحیح هستند.ها با  دارد. سایر گزینه
 )86 صفحۀ، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.170 صحیح است. 1گزینه 
3بیش از 

) نیازهاي انرژیایی کنونی جهان از منابع فسیلی تـأمین  75%(4
شـود.   آنهـا از منـابع غیرفسـیلی تـأمین مـی      %25شود، پس کمتر از می

شناسـان در   همراه اسـت. زیسـت  CO2مصرف گازوئیل زیستی با تولید 
هاي فسیلی نقـش دارنـد. هـم اکنـون در      تولید و بهبود و تبدیل سوخت

عنـوان سـوخت    برخی کشورها (نه بیشتر کشـورها) از الکـل زیسـتی بـه    
 شود. استفاده می

 )20و  19هاي  هصفح، 1شناسی دهم، فصل  (زیست
.171 صحیح است. 2گزینه 

هاي مضاعف یـا دوکرماتیـدي    کروموزوم 2و چه در میوز  1چه در میوز 
شـوند و   هاي همتا از هم جدا می ، کروموزوم1حضور دارند؛ زیرا در میوز 

 کروماتیدهاي خواهري.   2در میوز 
 ها: بررسی سایر گزینه

 دار سانتریول ندارند. ) گیاهان دانه1
وارسـی  نقطـۀ  است، نه  G1وارسی نقطۀ ) تأیید سالمت دنا مربوط به 3

 متافازي در میتوز.
توانند میتـوز انجـام دهنـد و     هاي حاصل از میوز می ) در گیاهان سلول4

 نارسگردة ژنتیکی خود بیفزایند نظیر مادة بر تعداد 
 ، 8و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

 )126و  93، 92، 88، 85، 84هاي  هصفح
.172 صحیح است. 4گزینه 

باشـد کـه شـامل کـرم خـاکی،       منظور سؤال جانوران داراي سنگدان می
ایـن  همۀ باشند. در  خوار، ماهیان خاویاري و کروکودیل می پرندگان دانه

غـذا  طرفـۀ  یک گوارش شکل گرفته است که امکان جریان لولۀ جانوران 
 کند. یافته با مواد دفعی فراهم می را بدون مخلوط شدن غذاي گوارش

 )46و  45هاي  هصفح، 1ی دهم، فصل شناس (زیست
.173 صحیح است. 4گزینه 

 همه موارد نادرست هستند.
 بررسی موارد:

سـاز   الد چـوب پنبـه   الد آوندساز و در پیراپوست، بـن  الف) در پوست، بن
 وجود دارد.

 سوبرینی دارند.دیوارة هاي الیه درون پوست  ب) در پوست ریشه یاخته
 تر هستند. هاي پسین قدیمی، تیره چوب 115صفحۀ ، 23ج) با توجه به شکل 
باشـد   هاي حاصـل از آن مـی   ساز و یاخته الد چوب پنبه د) پیراپوست، بن

هـاي محیطـی    که با حذف آن آوندهاي آبکش مستقیماً در برابر آسـیب 
 الد آوندساز) گیرند (نه بن قرار می

 )127و  115تا  113هاي  هصفح، 7و  6هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
.174 صحیح است. 3 گزینه

 تیفرظمات تیفرظ
یتایح

 مجح
 هریخذ
یمد

 رثکادح
مد

نامز

هدنام یقاب مجح

 هریخذ مجح
یمدزاب

يراج مجح

 رثکادح
مدزاب

6000 ML

5000 ML

4000 ML

3000 ML

2000 ML

1000 ML

شناسـی دهـم، در یـک     ، کتـاب زیسـت  57صـفحۀ  ، 15با توج به شکل 
شـود   ها خارج مـی  ظرفیت حیاتی مقدار هوایی که با بازدم عمیق از شش

 3000کـه دم عمیــق در   لیتـر اسـت، درحــالی   میلــی 5000نزدیـک بـه   
 نادرست هستند.ها با توجه به شکل  لیتر است. سایر گزینه میلی

 )57ۀ صفح، 3شناسی دهم، فصل  (زیست
.175 صحیح است. 1گزینه 

کننـده آنهـا    هـاي ترشـح   دهد که یاخته ترشح اولیه لیپاز در معده رخ می
کربنـات) نیـاز    براي ایمن ماندن از اسید معده، به ترشحات قلیـایی (بـی  

 شود. هاي پوششی سطحی مخاط معده ترشح می دارند که توسط یاخته
 ها: سایر گزینه بررسی

شـود. تنظـیم ترشـح     کربوهیدرات توسط آمیالز بزاق آغاز مـی تجزیۀ ) 2
 پل مغزي است که جزیی از ساقۀ مغز است. برعهدةبزاق 

هـا را بـه    ) ترشح اولیه پروتئازها از معده است. پپسین معـده پـروتئین  3
 کند، نه آمینواسید تر تبدیل می ها کوچک مولکول

میگدعاق محر هراوید دشر و شزیر

یسنج هرود ياهزور

کند. مورد (د) عبارت را به درستی کامل می
هـاي اسـتروژن و   جه به شـکل بیشـترین اخـتالف غلظـت هورمـون     

جنسی است، در حالی کـه ضـخامت   دورة 21سترون در حدود روز 
در حدود روز  رسد. سـایر مـوارد بـا    جنسی به حداکثر میدورة 25م
به شکل امکان پذیر هستند. ه

)106و  105هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.1نه
ها تحت فرمـان  هایی نظیر شکل، اندازه و توانایی هر یک از یاختهگی
شروع رونویسی آنـزیم رنابسـپاراز بـه    مرحلۀ   باشد. در بدن، در  یته م
به نام عوامل رونویسی متصل میئین شود.  هایی

ها: سی سایر گزینه
الگـو    رشـتۀ    حاصل از رونویسـی از   پایان رونویسی، مولکولمرحلۀ در

شود. رمزگذار) جدا می
دهد.   ) فرایند ترجمه در هسته رخ نمی4
)35و 27، 23، 22، 2هاي  ، صفحه2 و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصلت
صحیح است.4نه

ندب یمومع ياه گریوم
زیلهد

یششبآ ياه گریوم

3، 92، 88، 85، 84هاي  هصفح
صحیح است.4گزینه  172.

باشـد کـه شـامل کـرمنظور سؤال جانوران داراي سنگدان می
باشند. درخوار، ماهیان خاویاري و کروکودیل می پرندگان دانه

طیک گوارش شکل گرفته است که امکان جریان لولۀجانوران 
یافته با مواد دفعی فراهمرا بدون مخلوط شدن غذاي گوارش

هاي هصفح، 1سسی دهم، فصل شناس (زیست
صحیح است.4گزینه  173.

همه موارد نادرست هستند.
بررسی موارد:

الد چـوبالد آوندساز و در پیراپوست، بـن الف) در پوست، بن
وجود دارد.

سوبریدیوارة هاي الیه درون پوست ب) در پوست ریشه یاخته
هاي پسین قدیمی، تیرهچوب115صفحۀ ،23ج) با توجه به شکل 
هاي حاصـل از آن ساز و یاخته الد چوب پنبه د) پیراپوست، بن

هـاي که با حذف آن آوندهاي آبکش مستقیماً در برابر آسـیب 
الد آوندساز) گیرند (نه بن قرار می

هاي  هصفح، 7  و  6هاي  شناسی دهم، فصل (زیست 15تا 113  
صحیح است.3گزینه 174.

 تیفرظمات تیفرظ
یتایح

 مجح
 هریخذ
یمد

رثکادح
مد

نامز

هدنام یقاب مجح

هریخذ مجح
یمدزاب

يراج مجح

رثکادددددح د
مدزاب مدزا مدزا مدزا مدز
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هــاي  یــۀ اســیدهاي نوکلئیــک اســت. پیــک ) روده محــل شــروع تجز4
هاي عصبی هسـتند کـه در ایـن زمـان      دهنده برد، انتقال شیمیایی کوتاه

 نقش ندارند.
 )36تا  33هاي  هصفح، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.176 صحیح است. 2گزینه 
آن اسـت. در  الیۀ ترین  قلب و آندوکارد داخلیالیۀ ترین  پریکارد خارجی

هاي کـالژن و   اي وجود دارد که در آن رشته رشتهپریکارد بافت پیوندي 
کـه آنـدوکارد تنهـا از بافـت پوششـی       شـوند، درحـالی   ارتجاعی یافت می

 فرشی ساده تشکیل شده است. سنگ
 )67ۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.177 صحیح است. 1گزینه 
در طی دم دیافراگم که در تنفس آرام و طبیعی نقش اصـلی را برعهـده   

اي خـارجی نیـز    شود. در این زمـان عضـالت بـین دنـده     یدارد مسطح م
باید ذکر کرد، مقـداري از هـواي    4گزینۀ شوند. در ارتباط با  منقبض می

 ماند. جاري (کل هواي مرده) در مجاري تنفس باقی می
 )57و  55هاي  هصفح، 3شناسی دهم، فصل  (زیست

.178 صحیح است. 2گزینه 
 نمایند. تکمیل میموارد (ج) و (د) عبارت را به نادرستی 

 ) میانبرگ اسفنجی3) روپوست زیرین  (2اي  ( ) میانبرگ نرده1(
 ) روپوست باالیی4(

 بررسی موارد:
 الف) منظور آنزیم روبیسکو است. (صحیح)

 هاي روپوستی وجود دارد. (صحیح) پوستک در یاختهسازندة هاي  ب) آنزیم
 شود. (نادرست) آزاد نمی CO2کربس از اسید چهارکربنی چرخۀ ج) در 

تولیـد   NADHاز پیرووات (نه برعکس)  Aد) با تشکیل استیل کوآنزیم 
 (نادرست) شود. می

 )107ۀ صفح، 6شناسی دهم، فصل  (زیست
 )85و  78، 69، 68هاي  هصفح، 6، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.179 صحیح است. 3گزینه 
دار شـود (جیبـرلین)    گلـوتن الیۀ تواند سبب تولید خود از  جیبرلین نمی

 دار. گلوتنالیۀ شود، نه  در رویان غالت تولید می
 گزینـۀ به نقش سیتوکینین و  2 گزینۀبه نقش آبسیزیک اسید،  1گزینۀ 

 به نقش اکسین اشاره دارد. 4
 )143تا  139هاي  هصفح، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.180 صحیح است. 2گزینه 
هـاي گذشـته و موقعیـت جدیـد      در رفتار حل مسئله، جانور بین تجربـه 

جدید، آگاهانه مسئلۀ کند و با استفاده از آنها براي حل  ارتباط برقرار می
 کند. ریزي می برنامه

 )112و  111هاي  هصفح، 8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.181 صحیح است. 4گزینه 

هـاي سـفید    هـا کـه گویچـه    فوسـیت با توجه به اطالعات کتاب درسی لن
سـازند، بـرخالف    اي هستند که پروتئین دفاعی اختصاصی می بدون دانه

 دهند. ها را انجام نمی خواري میکروب نوتروفیل ذره
 ) مربوط به بازوفیل، نوتروفیل و ائوزینوفیل است.1
 ) مربوط به ائوزینوفیل است.3) مربوط به مونوسیت است.   2

 )74تا  72و  69تا  66هاي  حهصف، 5م، فصل شناسی یازده (زیست
.182 صحیح است. 4گزینه 

اور در اسپرماتوسیت اولیه که اولین تقسیم میوز را  دقت کنید کراسینگ
 دهد نه اسپرماتوسیت ثانویه. دهد، رخ می انجام می

 
H h A sX X Dd Hb Hbh A sX YddHb Hb

ردپ دومن نژردام دومن نژ

 )99و  93، 92هاي  حهصف، 7و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست   
 )56حۀ صف، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.183 صحیح است. 1گزینه 
آلی در ادرار، اوره است که در هر شرایطی چـه طبیعـی   مادة ترین  فراوان

مـزه،   مربوط به دیابت بی 2گزینۀ شود.  و چه انواع دیابت از ادرار دفع می
مربـوط بـه دیابـت     4گزینـۀ  و  1مربوط به دیابت شیرین نـوع   3گزینۀ 

 است. 2شیرین نوع 
 )95و  94هاي  حهصفشناسی دهم،  (زیست
 )61و  60هاي  حهصفشناسی یازدهم،  (زیست

.184 صحیح است. 3گزینه 
ها بسـته باشـند.    دهد که روزنه فعالیت اکسیژنازي روبیسکو زمانی رخ می

هـا بـه فضـاي     هـا تمایـل خـروج آب از رگبـرگ     در اثر بسته بودن روزنه
 یابد. میاي کاهش  یاخته بین

 )128تا  125هاي  حهصف، 7شناسی دهم، فصل  (زیست
 )86و  85هاي  حهصف، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.185 صحیح است. 4گزینه 
ــاي خــاطره، پالسموســیت  منظــور ســؤال لنفوســیت  ــواعی از  ه ــا و ان ه

باشند که همگی تحت تـأثیر انـواعی از    کشنده می Tنظیر  Tهاي  سلول
 گیرند. برد) قرار میهاي دور ها (پیک هورمون

 )75تا  72و  54هاي  حهصف، 5و  4هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.186 صحیح است. 2گزینه 
 کند. موارد عبارت را به نادرستی کامل میهمۀ 

 بررسی موارد:
الف) منظور پالناریا است که بیشتر دفع نیتـروژن از طریـق سـطح بـدن     

 هاي پروتونفریدي است نه کانال
 باشد که براي خرچنگ صادق نیست. ها و خرچنگ می ب) منظور ماهی

 ج) منظور دوزیستان است. دوزیستان تنها یک بطن دارند.
خاکی است. حشرات فاقد متانفریدي هستند و   د) منظور حشرات و کرم

 هاي مالپیگی دارند. لوله
 )98تا  96و  86هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست

 )18صفحۀ شناسی یازدهم،  (زیست 
.187 صحیح است. 4گزینه 

هـاي شـیمیایی ناشـی از افـزایش      در انسان بـه دنبـال تحریـک گیرنـده    
سرخرگی شود تا فشار  هاي هیدروژن پیام به مراکز عصبی ارسال می یون

 در حد طبیعی حفظ و نیازهاي بدن در شرایط خاص تأمین شود.
 )78صفحۀ ، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.188 صحیح است. 1گزینه 
رونـده  ساقۀ فرنگی براي تولیدمثل رویشی  گیاه توتیافتۀ   بخش تخصص

آن براي تولیـدمثل جنسـی یعنـی    یافتۀ است که همانند بخش تخصص 
 گل، پوستک دارد.

 )107صفحۀ ، 6شناسی دهم، فصل  (زیست
 )123تا  120صفحۀ ، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.189 صحیح است. 4گزینه 
 شود. تولید می NADHی) کربن سهمادة در پی اکسایش پیرووات (
 )70تا  66هاي  فحهص، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.190 صحیح است. 4گزینه 
 ) مخچه4النخاع  ( ) بصل3) مخ   (2) لوب بویایی (1(

مغـز  سـاقۀ  صورت سؤال دقت کنید عنوان شده اسـت بخشـی از     اگر به
مغـز اسـت کـه    سـاقۀ  النخاع بخشی از  انسان که در بین موارد تنها بصل

 کند. هاي مربوط به تنفس و ضربان قلب را تنظیم می فعالیت
 )36و  11، 10هاي  هصفح،  2و  1هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.191 صحیح است. 1گزینه 
هادي شبکۀ هاي  عایق وجود ندارد، یاختهدیوارة از آنجا که بین دو بطن 

 طن شوند.اي هر دو ب هاي ماهیچه زمان یاخته توانند سبب انقباض هم قلب می
 )68صفحۀ ، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

می  باید ذکر کرد، مقـداري از هـواي   4گزینۀ شوند. در ارتباط با بض
(کل هواي مرده) در مجاري تنفس باقی می ماند. ي

)57و 55هاي  هصفح، 3تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه

(ج) و (د) عبارت را به نادرستی  نمایند. تکمیل مید
) میانبرگ اسفنجی3) روپوست زیرین  (2اي  ( میانبرگ نرده

روپوست باالیی
سی موارد:

 منظور آنزیم روبیسکو است. (صحیح)
 هاي روپوستی وجود دارد. (صحیح)پوستک در یاختهسازندة هاي  آنزیم

شود. (نادرست) آزاد نمی CO2کربس از اسید چهارکربنی چرخۀدر 
تولیـد  NADHاز پیرووات (نه برعکس) Aتشکیل استیل کوآنزیم 

(نادرست)شود.
)107ححۀ صفح، 6تتشناسی دهم، فصل  (زیست

)85و 78، 69، 68هاي  هصفح، 6، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.3نه

دار شـود (جیبـرلین)    گلـوتن الیۀتواند سبب تولید خود از رلین نمی
دار. گلوتنالیۀشود، نه  ویان غالت تولید می

گزینـۀ   به نقش سیتوکینین و 2 گزینۀبه نقش آبسیزیک اسید، 1نۀ
 نقش اکسین اشاره دارد.

)143تا 139هاي  هصفح، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه

هـاي گذشـته و موقعیـت جدیـد     فتار حل مسئله، جانور بین تجربـه 
جدید، آگاهانه مسئلۀ  کند و با استفاده از آنها براي حل  ط برقرار می

کند. ریزي می ه
)112و 111هاي  هصفح، 8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.4نه

صحیح است.4گزینه  185.
ــاي خــاطره، پالسموســیت منظــور ســؤال لنفوســیت  ــا وه ه

باشند که همگی تحت تـأثیرکشنده میTنظیر Tهاي سلول
گیرند.برد) قرار میهاي دورها (پیکهورمون

هاي  حهصف، 5  و  4هايشناسی یازدهم، فصل (زیست و54فف
صحیح است.2گزینه  186.
کند.موارد عبارت را به نادرستی کامل میهمۀ 

بررسی موارد:
الف) منظور پالناریا است که بیشتر دفع نیتـروژن از طریـق س

هاي پروتونفریدي است نه کانال
باشد که براي خرچنگ صادها و خرچنگ میب) منظور ماهی

ج) منظور دوزیستان است. دوزیستان تنها یک بطن دارند.
خاکی است. حشرات فاقد متانفریدي  د) منظور حشرات و کرم

هاي مالپیگی دارند. لوله
و86هاي  هصفح،5  شناسی دهم، فصل (زیست

 ص ت تشناسی یازدهم، (زیست 
صحیح است.4گزینه  187.

هـاي شـیمیایی ناشـیدر انسان بـه دنبـال تحریـک گیرنـده    
شود تا فشا هاي هیدروژن پیام به مراکز عصبی ارسال مییون

در حد طبیعی حفظ و نیازهاي بدن در شرایط خاص تأمین شود.
ص،4تتشناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است.1گزینه  188.
س فرنگی براي تولیدمثل رویشیگیاه توتیافتۀ  بخش تخصص

آن براي تولیـدمثل جنسیافتۀاست که همانند بخش تخصص 
گل، پوستک دارد.

صف، 6تتشناسی دهم، فصل  (زیست
20صفحۀ ، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست
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.192 صحیح است. 3گزینه 
ها و دوزیستان به کمک دستگاه تنفس خود فقط از اکسـیژن   نوزاد ماهی

کنند که درایـن جـانوران انـواعی از راهکارهـا      محلول در آب استفاده می
 براي مقابله با مسائل تنظیم اسمزي وجود دارد.

 )98و  97، 61هاي  فحهص، 5و  3هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
.193 صحیح است. 2گزینه 

 میهنی زایی هم زایی دگر میهنی  ب) گونه الف) گونه
 گیرد. زایی دگر میهنی شارش ژن صورت نمی دقت کنید در گونه

 )62تا  60و  55، 54هاي  هصفح، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.194 صحیح است. 1گزینه 

شوند، تارهـاي   خاعی خارج میشکمی عصب ن ریشۀتارهاي عصبی که از 
توانند، پـس از پتانسـیل عمـل بـه کمـک پمـپ        حرکتی هستند که می

 سدیم ـ پتاسیم به پتانسیل آرامش برسند.
 )16و  15، 5تا  3هاي  هصفح، 1شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.195 صحیح است. 2گزینه 
 کند. موارد (ج) و (د) عبارت را نادرستی کامل می

 بررسی موارد نادرست:
قـرار   Cهاي مخچه (مرکـز تعـادل) نـه حـرف      در زیر نیمکره 4ج) بطن 

 دارد (نه درون آنها)
 د) کیاسماي بینایی در مجاورت پل مغزي قرار ندارد.  

 )14صفحۀ ، 1فصل شناسی یازدهم،  (زیست
.196 صحیح است. 3گزینه 

افزایش میزان سیتوکینین (نوعی هورمون محرك رشـد) بـه اکسـین در    
 زایی). دهد (نه ریشه ایی را در کال افزایش میز کشت بافت، ساقه

 )145تا  140هاي  هصفح، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.197 صحیح است. 2گزینه 

 موارد (ب) و (د) صحیح هستند.
 بررسی موارد:

 کند. که انگل و فاقد فتوسنتز است، صدق نمی گیاه سسالف) براي 
دهنـد کـه از    انجـام مـی  افشانی گیاه آکاسیا را زنبورهاي عسل  ب) گرده

 کنند. هایی با شهد داراي قند فراوان استفاده می گل
 کند. هاي بدون دانه صدق نمی ج) براي میوه

دهد، پس شرط ایجـاد   گرده تشکیل میلولۀ رویشی یاختۀ که د) از آنجا 
 رسیده توسط کالله (بخشی از برچه) است.گردة پذیرفته شدن دانه لولۀ گرده 

 )124 صفحۀ، 7شناسی دهم، فصل  (زیست
 )151و  148، 134، 129، 127هاي  صفحه، 9و  8هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

 )82و   80، 79هاي  هصفح، 6فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
.198 صحیح است. 4گزینه 

هـاي   در نخستین خط دفاعی بدن (ورود ممنـوع)، هـیچ یـک از یاختـه    
 دفاعی بدن دخالت ندارند.

 )76تا  64هاي  صفحه، 5شناسی یازدهم، فصل  یست(ز
.199 صحیح است. 1گزینه  

تکرح تهج

 

شناسی یازدهم، در حضـور   کتاب زیست 50صفحۀ ، 16با توجه به شکل 
ATP  سر میوزین از اکتین جدا و بهATP یابد. اتصال می 

 ها با توجه به شکل نادرست هستند. سایر گزینه
 )50و  49هاي   صفحه،  3یازدهم، فصل  شناسی (زیست

.200 صحیح است. 4گزینه 
تصویر رقمی یا دیجیتال مربوط به مهندسی بافت اسـت و در مهندسـی   

 شود. پروتئین و ژنتیک دیده نمی
 )98تا  93هاي  ، صفحه7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.201 صحیح است. 3گزینه 

رون 2 متسیسوتف
رون

1 متسیسوتف

زاسدیئوکالیت ياشغ ATP  میزنآ
ADP+P

NADP H

H رتمک مکارترتسب

همـۀ  شناسـی دوازدهـم،    کتـاب زیسـت   83صـفحۀ  ، 6با توجه به شکل 
همگـی در  NADPو  1انتقال الکترون بین فتوسیستم زنجیرة اجزاي 

 سطح بیرونی فسفولیپیدهاي غشاي تیالکوئید قرار دارند.
 )83و   82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.202 صحیح است. 2گزینه 
هاي پشتیبانی که غـالف میلـین    هاي عصبی و یاخته منظور سؤال یاخته

ها در طـی فراینـد رونویسـی و     این یاختههمۀ باشد.  کنند، می تولید نمی
هـا بـه    هاي تکراري تولید کنند تا توسط رناتنmRNAتوانند  ترجمه می

دانید هر پروتئین، نیمه عمري دارد که پس  ها ترجمه شوند. می پروتئین
 هاي تکراري است. تخریب براي ساخت مجدد نیاز به پیاماز 

 )2صفحۀ ، 1فصل شناسی یازدهم،  (زیست
 )29و  28، 23، 22، 18، 16هاي  ، صفحه2و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.203 صحیح است. 1گزینه 
هاي  کند. یاخته میزبان میگیاه  ریشۀخود را وارد مکندة گل جالیز اندام 

 فاقد پوستک هستند. روپوستی در ریشه
 )124و  108، 107هاي  ، صفحه7و  6هاي  شناسی دهم، فصل (زیست

.204 صحیح است.   2گزینه 
هــاي بــزرگ نظیــر  جــایی و برخــی جهــش هــاي کوچــک، جابــه جهــش
کنند. در  شدگی و... در تعداد نوکلئوتیدهاي ژن تغییر ایجاد نمی مضاعف

ها نـدارد؛ زیـرا    جهشهیچ یک از موارد رنابسپاراز نقشی در ویرایش این 
 فاقد فعالیت ویرایشی است.

 )108و  107هاي  ، صفحه7و  6هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
 )51تا  48و  23هاي  ، صفحه4و  3هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.205 صحیح است. 1گزینه 
توسـط هورمـون    Dبینـایی و ویتـامین   رنگیزة براي ساخت  Aویتامین 

هاي محلـول در   . هر دو ویتامین جزء ویتامینشود پاراتیروئیدي فعال می
 شوند. پرز می هاي لنفی  جذب مویرگرودة چربی هستند که در 

 )40و  39هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
 )59و  25هاي  ، صفحه4و  2هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

 
 
 

)16و 15، 5 تا  3هاي  هصفح، 1شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه

(ج) و (د) عبارت را نادرستی کامل می کند. د
سی موارد نادرست:

قـرار  Cهاي مخچه (مرکـز تعـادل) نـه حـرف      در زیر نیمکره 4طن 
(نه درون آنها)

کیاسماي بینایی در مجاورت پل مغزي قرار ندارد.  
)14صفحۀ ، 1فصل تتشناسی یازدهم،  (زیست

صحیح است.3نه
ش میزان سیتوکینین (نوعی هورمون محرك رشـد) بـه اکسـین در    

بافت، ساقه زایی). دهد (نه ریشه ایی را در کال افزایش میز ت
)145تا 140هاي  هصفح، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.2نه
د (ب) و (د) صحیح هستند.

سی موارد:
کند. که انگل و فاقد فتوسنتز است، صدق نمیگیاه سس براي
دهنـد کـه از   انجـام مـی  افشانی گیاه آکاسیا را زنبورهاي عسل گرده

کنند. هایی با شهد داراي قند فراوان استفاده می
کند. هاي بدون دانه صدق نمی راي میوه

دهد، پس شرط ایجـاد  گرده تشکیل میلولۀرویشی یاختۀ که ز آنجا 
رسیده توسط کالله (بخشی از برچه) است.گردة پذیرفته شدن دانه گرده 

)124 صفحۀ، 7تتشناسی دهم، فصل  (زیست
127هاي  صفحه،9  و  8هاي  ناسی یازدهم، فصل )151و 148، 134، 129،   
)82و   80، 79هاي  هصفح، 6فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

صحیح است.4نه
هـاي   خستین خط دفاعی بدن (ورود ممنـوع)، هـیچ یـک از یاختـه    

ند ندا دخالت بدن

رون رون

زاسدیئوکالیت ياشغ ATP میزنآ
ADP+P

H

شناسـی دوازد کتـاب زیسـت   83صـفحۀ  ،6با توجه به شکل 
NADPو 1انتقال الکترون بین فتوسیستم زنجیرة اجزاي 

سطح بیرونی فسفولیپیدهاي غشاي تیالکوئید قرار دارند.
2هاي ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.2گزینه  202.
هاي پشتیبانی که غـالهاي عصبی و یاختهمنظور سؤال یاخته

ها در طـی فراینـد راین یاختههمۀ باشد.  کنند، می تولید نمی
هاي تکراري تولید کنند تا توسط رmRNAتوانند ترجمه می

دانید هر پروتئین، نیمه عمري داها ترجمه شوند. میپروتئین
هاي تکراري است.تخریب براي ساخت مجدد نیاز به پیاماز 

1فصل تتشناسی یازدهم،  (زیست
23، 22، 18، 16هاي  ، صفحه2  و  1هاي  تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست

صحیح است.1گزینه  203.
کند. میزبان میگیاه ریشۀخود را واردمکندة گل جالیز اندام 

فاقد پوستک هستند.روپوستی در ریشه
08، 107هاي  ، صفحه7 و  6هاي  شناسی دهم، فصل (زیست

صحیح است. 2گزینه  204.
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 فیزیک
.206 صحیح است. 4گزینه 

m m V V1 2 1 1 2   mمخلوط2
/جرم کل مخلوط  /( ) ( ) g3 5 100 4 5 300 1700 

(V V ) ( ) cm3
1 2

85 85 100 300 340100  Vمخلوط100
m g
V cm3

1700 طولخم5340
طولخم
 طولخم

 )8 صفحۀ(فیزیک دهم، 
.207 صحیح است. 4گزینه 

 ها در ابعاد نانو با حالت طبیعی متفاوت است. (نادرست) ) ویژگی1
 شود. (نادرست) آلومینیم اکسید در ابعاد نانو تبدیل به رسانا می )2
برد هستند و بنابراین با گرم کردن جسم،  مولکولی کوتاه ) نیروهاي بین3

 یابد. (نادرست) چسبی کاهش می نیروهاي هم
رود که نیروهـاي دگرچسـبی بـا     مویین باال می لولۀ) مایع تا زمانی در 4

 . (درست)شود نیروي وزن برابر می
.208 صحیح است. 3گزینه 

جا شده در دو طرف مقـام لولـه یکسـان اسـت. در ایـن       حجم مایع جابه
 صورت داریم:

AA h A h A h h cm1 1 2 2 10 202  
متـر   سانتی 30در این صورت اختالف ارتفاع آب در دو طرف لوله برابر با 

 توان نوشت: است. پس می

h

A B
cm30

 
)آب gh)روغنA BP P ( gh)  

/ /h h cm30008 1 30 37 58  

/ / / /
m m V Ah m gr
V

08 125 37 5 37 5 

.209 صحیح است. 4گزینه 
 پیوستگی داریم: معادلۀبا توجه به 

A V A V A V d V d V d V2 2 2
1 1 2 2 3 3 16 4 4  

V V V V4 2 2 
.210 صحیح است. 4گزینه 

 جرم یخ ذوب شده باشد، داریم: mاگر 
f / /m L mc m m g336 750 4 2 20 187 5 

/ / g37 5 187 5   جرم یخ اولیه225
 )81 صفحۀ(فیزیک دهم، 

.211 صحیح است. 1گزینه 
P PK ( )A K ( )A

L L
1 1 2 2

1 2
  

P P( ) ( )3 90 20
1 2  

P P P( )6 90 20 7 6 90 20  
P P C7 560 80  

 )92 صفحۀ(فیزیک دهم، 

.212 صحیح است. 1گزینه 
اگر افزایش سطح هر دو دایره با هم برابر باشد، در این صـورت اخـتالف   

 ماند. سطح دو دایره در هر دمایی ثابت باقی می
A A A T A T A A1 2 1 1 2 2 1 1 2 22 2  

/( ) ( )2 2 1
1 2 1 2

2
10 12 100 144 1 44 

.213 صحیح است. 2گزینه 
 فرض کنیم:ترین نقطه  اگر مرجع پتانسیل را پایین

A B f A A B B fE E W U K U K W 

A B f / / fmgh mv W W21 10 04 10 1 04 162 2 

f /W J0 8 
.214 صحیح است. 4گزینه 

/u q V J19 171 6 10 500 8 10  
منفـی دفـع و   صـفحۀ  منفی جدا شـده، توسـط   صفحۀ چون الکترون از 

مثبـت جـذب شـده و انـرژي جنبشـی افـزایش و انـرژي        صفحۀ توسط 
 یابد. کاهش میپتانسیل 

 )30 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 
.215 صحیح است. 4گزینه 

VEخازن متصل به مولد 
d

 ماند. ثابت می E ثابت  dو  
 )35 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

.216 صحیح است. 3گزینه 
 کنیم: اول را حساب می کرةابتدا بار 

/ /q ne C13 19
1 10 1 6 10 1 6  

 ها پس از تماس برابر است با: بار کره
/

/
q q

q q C1 2
1 2

1 6 0 0 82 2  
 با استفاده از قانون کولن داریم:

/
q q

F K N
r

2 1291 2
2 4

64 10 109 10 6 4
9 10

  

نیـروي رانشـی بـین آنهـا برابـر        اي فرض شـوند،  صورت ذره ها به اگر کره
/ N6 است. اما چون بارهـاي مثبـت در دورتـرین فاصـله از هـم قـرار        4
/این نیروي رانشی از   گیرند، می N6  کمتر است. 4

.217 صحیح است. 2گزینه 
مقاومــت برحســب مشخصــات  محاســبۀچگــالی و  رابطــۀبــا توجــه بــه 
 : چگالی)dتوان نوشت: ( ساختمانی می

m m m, V AL A A
V AL L L L

2 1
8000 4000  

L LR L A
A A

92 716 1016 10 10
 

L L L m
L

47 21 1010 504000 4 

.218 صحیح است. 2گزینه 
یابـد.   کاهش پیدا کند، مقاومت معادل مدار کـاهش مـی   R2اگر مقدار 

 در این صورت داریم:

eq T T
eq

R R I T
R r2  

T Tv rI V1 
T ,

,
V V V V

V R I I
V , V

1 4 2 3
2 3 3 3 2

1 4

 برد هستند و بنابراین با گرم کردن جسم، مولکولی کوتاه یروهاي بین
یابد. (نادرست) چسبی کاهش می هاي هم

رود که نیروهـاي دگرچسـبی بـا    مویین باال می لولۀمایع تا زمانی در 
وزن برابر می . (درست)شود ي

صحیح است.3نه
جا شده در دو طرف مقـام لولـه یکسـان اسـت. در ایـن      م مایع جابه

داریم: ت
AA h A h A h h cmA h hh hAA h AA h A1 1 2 2hh A hA h 1 22

متـر   سانتی 30ین صورت اختالف ارتفاع آب در دو طرف لوله برابر با 
توان نوشت: ت. پس می

h

A B
cm30

)آب gh)(روغنA BP P ( gh)AA P (P (BB

/ /h cmhhhhh 30008/ h/ h 37 5//8
/ / / /

m V Ah g/V / / //
m m V AhV A
V

8 125 37 5 37 5// / /// m

صحیح است.4نه
پیوستگی داریم:معادلۀجه به 

A V A V A V d V d V d Vd VVA V A VA V A V 2 2 2V d Vd V d d1 1 2 2 3 3VV A V A VA VV A V 16 4 4d V d Vd V d V ddd V d Vd Vd V dV d VV dd dV d Vd

یحزی
/V JV 19 171 6 10 500 8 10//

منف  صـفحۀ  منفی جدا شـده، توسـط   صفحۀ چون الکترون از 
مثبـت جـذب شـده و انـرژي جنبشـی افـزایشصفحۀ توسط 

یابد. کاهش میپتانسیل 
ص(فیزیک یازدهم،

صحیح است.4گزینه  215.
VEخازن متصل به مولد 

d
V
d

ثابت میEثابت dو 
 ص(فیزیک یازدهم،

صحیح است.3گزینه  216.
کنیم: اول را حساب میکرةابتدا بار 

/ / C/ /
13 191 1 6 1 1 6/ //
13 19

ها پس از تماس برابر است با:بار کره
/

/
q

C
q /

/
q 2q qqq q 1 6 0//// 8/2 2

با استفاده از قانون کولن داریم:

/
q

N
q 2 1292qq
2 4

64 10 102
9 10 6 4//9 10

نیـروي رانشـی بـین اي فرض شـوند،  صورت ذره ها به اگر کره
/ N6 است. اما چون بارهـاي مثبـت در دورتـرین فاصـله از/4
/این نیروي رانشی از   گیرند، می N6 کمتر است. //4

صحیح است.2گزینه  217.
مقاومــت برحســب ممحاســبۀچگــالی و  رابطــۀبــا توجــه بــه
: چگالی)dتوان نوشت: ( ساختمانی می
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.219 صحیح است. 2گزینه 
 کنیم: مدار را رسم می شدةابتدا شکل ساده 

6

b

6

212

V
r

12
1

a

 
eqR ( )

1
12 6 2 612 6  

eqR 6 6 36 6  

T
eq

I A
R r

12 34  

abV Ir V12 1 3 9  
ab

ab /
V

I A9 1 56 6  

/ / /I A P RI W2
12 12 12

6 1 115 15 005 12 36 12 3 4
صحیح است. 2گزینه  220.

d

L 
NI NI I

B T (G)
L ND d

7 40 0 0
3

4 10 6 4 10 4
6 10

  

 )90 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 
.221 صحیح است. 2گزینه 

 عامل تغییر شار، تغییر میدان مغناطیسی است.
B T3 1 4  

B| N Acos | | |
T

2 4410 50 10 12  
V210 2 25 10 5  

 )95 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.222 صحیح است. 3گزینه 

mآموز  چون بیشترین تندي دانش
s

mاست، اول باید با شـتاب   6
s22  از

mvحال سکون به سرعت 
s

برسد که زمان و مسافت طی شـده در   6
 آوریم: دست می این حرکت را به

v at v t t s1 0 1 16 2 0 3  
x at v t x m2 2

1 1 0 1
1 1 2 3 0 92 2  

t t s115 15 3 12  
را صـرف   s3وقـت داشـته و    s15بـه راه افتـادن، کـالً     لحظـۀ پس از 

کند و از این پس بایـد بـا ایـن سـرعت بـه       رسیدن به تندي بیشینه می
 خت تا درِ اتوبوس بدود.شکل یکنوا

x v t m2 2 6 12 72  
آمـوز بایـد    درب اتوبوس تا محل شروع دویدن دانـش  فاصلۀپس حداکثر 

maxxبرابر باشد با:                                 x x m1 2 81   

 )13 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.223 صحیح است. 4گزینه 

v v a x2 2
0 2  

( ) x x m9000 900 2 3 1506  
متر بـوده، پـس از زمـان واکـنش راننـده بایـد        210چون فاصله تا مانع 

 متر با سرعت ثابت طی شده باشد. 60مسافت 
v t t s60210 150 60 230  

.224 صحیح است. 2گزینه 
 باشد، داریم: dثانویه  فاصلۀو  d صخرةاولیه از  فاصلۀاگر 

d d v t 300 4 1200  
d d ' m610 1200 590  

d m610 590  جایی اتومبیل  جابه 20
m kmd v t v v
s h

20 4 5 18 
.225 صحیح است. 2گزینه 

N mg F F100 در حالت اول: 
k ka f F ( F) F0 100  

/ ( F) F F N05 100 100  
kF ( F mg) ma2  :در حالت دوم 2

/
m( ) a a
s2200 05 200 100 10 5 

.226 صحیح است. 3گزینه 
/

mv v a y a a
s

2 2 2 2
0 22 0 4 2 5 1 6  

/ /N m(g a) ( ) N N60 10 1 6 60 8 4 504  
 )32 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.227 صحیح است. 3گزینه 
m
s

25

m
s

15

تبثم تهج

 
/

/

( ( ))mv mvPF N
t t

0 0 3 15 25 400 3  

 )36 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.228 صحیح است. 3گزینه 

A A cm2 40 20  

/
/

d n A n n n124 12 4 02 150 8  

tT s
n

60 415  

max / / /
cmmv A

T s s
2 602 02 03 304 

.229 صحیح است. 1گزینه 
hcE eV

15 8
7

4 10 3 10 2
6 10

  

ثابت مانده و در آب نیز همین مقدار است. ها با تغییر محیط، انرژي فوتون

12 6
eqR 6 6 36 6

T
eq

I ATT R reqe

12 34

abV Irab VIr 12 1 3 9
ab

ab /
VaI Aab

aba
Vaab 9 1 5////6 6

/ / /I A P RIA P RIP 2
12 12 12P RIP6 1 11 15 005/ / // / ///

1 12 1
6 12 3/ 4

صحیح است.2نه

d

L

NI NI I
B T

L ND d
NI NINI
L ND d

7 40N NNIN
3

4 10 67
4 10 TT4

6 10
)90صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

صحیح است.2نه
تغییر شار، تغییر میدان مغناطیسی است. ل

TB 3 1 4
B| | | |
T
BBB| N Acos | |N Acos |BBBBB 2 4410 50 10 12

V210 2 25 10 52

)95صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

d md 61 59 جایی اتو جابه 2
m km
s h
mt v v20 4 5 18mv vvv

صحیح است.2گزینه  225.
N mg F Fmg Fmg Fدر:

k kf F ( F) Fk kf F ( F)F ( F)k kk ((

F) F F NF) F FF F

kF ( F mg) ma( F mg)( F mg)k2F ((kkدر:
m) a a
s25) a a)) a a) a( )

صحیح است.3گزینه  226.
/

my
s

2 2
21 6/ya ya y a aa y aa y a

/ /g a) ( )/ N Ng a)a) 60 8 4 504/( )/ N//( )(( / N

ص(فیزیک دوازدهم،
است.3گزینه  صحیح 227.

m

m
s

15

تبثم تهج

/

( ( ))mv mv
N/ ( ( ))mv mv

ttt
0 3/ ( ( )(/ ( (( ((( 40 3//

دوازدهم، ص(فیزیک
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.230 صحیح است. 1گزینه 
Wدردنـاکی گـوش در شـدت     آسـتانۀ با توجه به اینکـه  

m21   داراي تـراز

db120 :است. پس 

l
I d d

log log( ) log
I d d

d
Log

d

22 1 1
1

1 2 2
1
2

10 120 60 10 60 20

3
  

d m mm
d

3 3
2

2
2010 20 10 20  

 )67 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.231 صحیح است. 2گزینه
 رسند. ثانیه به هم می 10ودرو پس از دو خ

x t s
t t

50050   vنسبی10
هایی کمتر دریافتی از ایـن مـدت، دو خـودرو در حـال نزدیـک       در زمان

هرتـز بیشـتر اسـت. در     400شدن به هم هسـتند و بسـامد دریافـت از    
دور شـدن از هـم   هایی بیشـتر از ایـن مـدت، دو خـودرو در حـال       زمان

 هرتز کمتر است. 400هستند و بسامد دریافتی از 
 )75 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.232 صحیح است. 2گزینه 
 کنیم: عمق را حساب می ابتدا تندي انتشار موج در قسمت کم

/

v
v mf v

scm
0 2 420102

  

تندي حرکت مـوج افـزایش     عمق به عمیق، با حرکت امواج از قسمت کم
 این صورت داریم:یابد. در  می

mv v v
s

6 10  
 با توجه به ثابت بودن تندي حرکت در این قسمت داریم:

/
xv t s
t t

210 02  
 )63 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.233 صحیح است. 1گزینه 
فوتوالکتریک بسامد نور فرودي بایـد از بسـامد آسـتانه     پدیدةالف) براي شروع 

 بیشتر باشد و شدت نور تابشی تأثیري در شروع پدیده ندارد. (نادرست)
ها باید بسامد نور فـرودي را   ب) براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون

 افزایش داد. (نادرست)
ز جـدا  توان یـک الکتـرون از سـطح فلـ     ج) به ازاي برخورد هر فوتون می

 کرد. (نادرست)
هـا از سـطح فلـز و     د) تاباندن موج فرابنفش باعث جـدا شـدن الکتـرون   

 شود. ها می افزایش بار مثبت ورقه
.234 صحیح است. 2گزینه 

n / / /
/ / /

n n

E
eVn

E E E

2

1 2

113 6 13 6 13 6 054 3 4 2 8625 4  

مرئـی قـرار دارنـد؛ بنـابراین اگـر       ناحیـۀ بالمر در  رشتۀخط اول  4چون 
سقوط کنـد، فوتـون مرئـی از     2راز به ت 6و  5، 4، 3الکترون از ترازهاي 

 کند. خود گسیل می
 )120 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.235 صحیح است. 4گزینه 
n

n
n800 8004 50 2 16 4502

 روز دوم

عمـر داده   نیمـه عمر گذشـته اسـت و    نیمه 4روز دوم،  4در نتیجه در  
  باشد. شده، یک روز می

 m
m g0

04 800  روز اول1280016
 )135 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

شیمی
.236 صحیح است. 2گزینه 

Cu : s / s p / s p d / s2 2 6 2 6 10 1
29 1 2 2 3 3 3 4  

Cu :[ Ar] d / s10 1
29 18 3 4  

 )33و  32هاي  (شیمی دهم، صفحه
.237 صحیح است. 4گزینه 

 مشابهی دارد. اندازةالف) نادرست است؛ یون حاوي تکنسیم با یون یدید، 
مرئـی طیـف نشـري خطـی      ناحیـۀ ها در  خط شمارةب) نادرست است؛ 

 است. 4عنصر هیدروژن، همانند لیتیم، برابر 
 ج) صحیح است.                د) صحیح است.
 )33تا  25و  23، 20، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه

.238 صحیح است. 1گزینه 
/ /E mc kg ( ) J2 6 8 2 1114 10 3 10 126 10  

/آب 

/

QQ mc m g
c

11
8126 10 5 104 2 60  

ton
ton

g6
1 500
10

g85آب 10  

 )4 صفحۀ(شیمی دهم، 
.239 صحیح است. 3گزینه 
]صورت  به 4شکل  فشردةآرایش  Ar] d s8 2

18 3  است. 4
 )43 صفحۀ(شیمی دهم، 

.240 صحیح است. 3گزینه 
 اي وجود ندارد. ، هیچ پیوند دوگانهHCNدر ساختار مولکول 
 صورت زیر است: ها به ساختار لوویس گونه

S

O O

O

S

O O

C

H

H

O S

H H

 
 

C OO C SS C NH

 
 

H H

OC

H

H

H

H Si

Br

Br
Br

Br

 )65 صفحۀ(شیمی دهم،  
صحیح است. 3گزینه  241.

و اینکـه   47 صـفحۀ بررسی موارد: الف) صحیح است؛ با توجه به نمـودار  
 یابد. است، دما و فشار مرتباً کاهش می Km11ارتفاع تروپوسفر 

 هاي زیستی وجود دارد. مولکول همۀب) نادرست است؛ اکسیژن در ساختار 
Feج) صحیح است.            د) نادرست است؛ هماتیت O2 3   

 هـ) صحیح است.
 )63و  60، 53، 52، 47هاي  (شیمی دهم، صفحه

.242 صحیح است. 3گزینه 

x s
t t
xxx tt

t
xx
t tt tt t

500 vنسبی1

هایی کمتر دریافتی از ایـن مـدت، دو خـودرو در حـال نزدیـک      مان
به هم هسـتند و بسـامد دریافـت از     هرتـز بیشـتر اسـت. در    400ن

دور شـدن از هـم   هایی بیشـتر از ایـن مـدت، دو خـودرو در حـال       ن
هرتز کمتر است.400تند و بسامد دریافتی از 

)75صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.2نه

کنیم: عمق را حساب میتندي انتشار موج در قسمت کم

/

v
v mf

scm
0 2 4/

v
//

v v20102
تندي حرکت مـوج افـزایش     عمق به عمیق، رکت امواج از قسمت کم

این صورت داریم:ابد. در
mv
s

vv 6 10v

جه به ثابت بودن تندي حرکت در این قسمت داریم:

/
xv s
t t
xx tx
t tt tt

2 2///t
tt

ttt
)63صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.1نه
فوتوالکتریک بسامد نور فرودي بایـد از بسـامد آسـتانه    پدیدةبراي شروع 

تر باشد و شدت نور تابشی تأثیري در شروع پدیده ندارد. (نادرست)
ها باید بسامد نور فـرودي را  براي افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون

ش داد. (نادرست)
ـ    ز جـدا  توان یـک الکتـرون از سـطح فلـ    ه ازاي برخورد هر فوتون می

مرئـی طیـف نشـناحیـۀ ها در  خطشمارةب) نادرست است؛
است. 4عنصر هیدروژن، همانند لیتیم، برابر 

ج) صحیح است.                د) صحیح است.
و23، 20، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است.1گزینه  238.
/ /kg ( ) J/ /

6 8 2 11))kg ( )kg ( )/ /kg ( )kg (kg (/ // /))

آب 
/

Q g
c

/Qm
11

8126 10// 5 104 2 60///

ton
ton

g6
1 500
10

آب

(شیمی دهم
صحیح است.3گزینه  239.
]صورت    به 4شکل  فشردةآرایش  Ar] d s8 2

18 dd ss .است
ص(شیمی دهم،

صحیح است.3گزینه  240.
اي وجود ندارد.، هیچ پیوند دوگانهHCNدر ساختار مولکول 
 هصورت زیر است:ها به ساختار لوویس گونه

OO

S

O OO

C

H

H

O S

H H

C O C SS C NH
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) اگر مقدار اکسیژن کافی باشد، سـوختن کامـل   1ها:  بررسی سایر گزینه
است؛ ولی اگـر مقـدار اکسـیژن     CO2افتد و محصول واکنش  اتفاق می

 است. COکم باشد، سوختن ناقص است و محصول واکنش 
 حاصل از سوختن سدیم، زرد است. شعلۀ) رنگ 2
 شود. اثر در جوشکاري استفاده می محیط بی) گاز آرگون براي ایجاد 4

 )56و  55هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  243.

اکسید مولکـولی نـاقطبی اسـت و در     ) کربن دي1ها:  بررسی سایر گزینه
 کند. گیري نمی میدان الکتریکی جهت

هاي حل شونده با حالل باید بیشتر از حالل خـالص و   ) میانگین جاذبه2
   لص باشد.خا شوندةحل 

 یابد. ) با افزایش جرم مولی، دماي جوش افزایش می4
 )117و  113، 112هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 1گزینه  244.
mol

g NaOH mol NaOH
g NaOH
1 550 40 4  

/
mol
L

5
4 2 51
2

 غلظت مولی

molNaOH molOH g
gOH g NaOH

g NaOH molNaOH molOH
1 1 1750 40 1 1  

/ g21 25 
/

/
ppm

g
mL

mL

621 25 10 3540012500 1

  

 )106تا  102هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  245.

رسوب 
S

g
S

30

20

8 30 72 9610 96 88 88 20 72 8810
  

8 100 %896
دصرد

  )110 صفحۀ(شیمی دهم،  
.246 صحیح است. 1گزینه 
است که قطبی بـوده و گشـتاور دوقطبـی آن     NF3همان  BD3الف) 
 تر از صفر است. بزرگ
است که ناقطبی بـوده و گشـتاور دوقطبـی آن     CF4همان  AD4ب) 

 قطبی است. NO2صفر است؛ درحالی که 
 کند. اشغال می بیشترین حجم هواکره را O2و  N2ج) 
 است که خطی و ناقطبی است. CO2همان  AC2د) 

 )75تا  73هاي  (شیمی دهم، فصل دوم و شیمی دوازدهم، صفحه
.247 صحیح است. 3گزینه 
هـا، الکتـرون بـه اشـتراك      در واکـنش بـا دیگـر اتـم     C ،Si ،Geعناصر 

 رسانایی الکتریکی دارند. Pbو  C ،Snگذارند و عناصر  می
 )7 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.248 صحیح است. 3گزینه 
/mLC H OH gC H OH

m C H OH
mLC H OHm C H OH

6
3 2 5 2 5

2 5 3 2 52 5

10 0 8138 11
 

molC H OH molC H O gC H O
gC H OH molC H OH molC H O

2 5 6 12 6 6 12 6
2 5 2 5 6 12 6

1 1 180
46 2 1 
ton C H O ton C H O

ton C H OgC H O
6 12 6 6 12 6

6 6 12 66 12 6

1 100
8010

صلاخ
صلاخ
صلاخان

  
ton C H O6 12 6

100 90030 صلاخان
 )23 صفحۀ(شیمی یازدهم،  

.249 صحیح است. 3گزینه 

CHCH3

CH3

CH2 CH2 CH2 C CH2 CH3

CH2

CH3

CH2

CH3 
 باشد. می» متیل اوکتان -2-اتیل دي -6، 6«درست ساختار فوق  نام

 )38 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.250 صحیح است. 2گزینه 

/
n n

Lmol
gC H L

n g mol2 2
22 419 672

10 14 2 1 1000  
n n n30 14 2 28 14 2 

C H2 6
6 6 1

2 12 24 4  
 )32 فحۀص(شیمی یازدهم، 

.251 صحیح است. 4گزینه 
تواننـد   انـرژي گرمـایی برابـر، مـی    ) دو ظرف بـا  1ها:  بررسی سایر گزینه

 تعداد مولکول متفاوتی داشته باشند.
 ، انرژي گرمایی بیشتري دارد.B) ظرف 2
 ها داراي تندي متفاوتی هستند. ) مولکول3

 )55 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.252 صحیح است. 2گزینه 

SF (g) H O(l) SO (g) HF(g)4 2 22 4  
H H H H kJ1 2 32 2 820  

/ HmolHF kJ molH
gHF

gHF molHF kJ molH

236 02 101 820 210 20 4 410 1  

/ H233 01 10 
 )71 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.253 صحیح است. 1گزینه 
 کربن با هم ایزومر هستند. هم شدةهاي سیر  ) آلدهیدها و کتون1

 )67 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.254 صحیح است. 4گزینه 

O F S O S O S F( H ) ( H H H )4   Hواکنش4
O FH ( )1400 4 425 525 4 320  

O F O F /H kJ H kJ4 830 207 5  
 )65 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.255 صحیح است. 2گزینه 
ـا حالـت    سرعت تولید از ما خواسته شده، بنابراین باید حداقل یکـی از فـراورده   ه

 وجود دارد.» ج«و » ب«گاز یا محلول داشته باشد. این شرایط در واکنش 
 )85و  84 هاي ((شیمی یازدهم، صفحه

.256 صحیح است. 2گزینه 

C C

H

CH3 n
CH3

CH3

C C

H

CH3 CH3

CH3

n

 )103 صفحۀ(شیمی یازدهم،  
صحیح است. 1گزینه  257.

Cفرمول مولکولی آن  H O20  باشد. می 30
  )111 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  258.
 تر است. برابر مقاوم جرم خود، پنج کوالر از فوالد هم

 )118و  116، 115هاي  یازدهم، صفحه(شیمی 

mol
g NaOH mol NaOH

g NaOHN OH
1 550 40 4g NaOH

/
mol
L

5
4 2 5/1
2

غلظت مولی

molNaOH molOH g
gOH g NaOH

g NaOH molNaOH molO
g NaOH

N OH lN OH
1
40g NaOH molNaOHmolNaOH

/ g21 25/

/

/
ppm

g
mL

mL

621 25/ 10 354006
1 2/500 )106تا 102هاي  (شیمی دهم، صفحه1

صحیح است.3نه

رسوب 
S

g
S

30

20

8 30 72 9610 96 88 88 20 72 8810
8 10096 دصرد%8

 )110صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است.1نه

BD3  همانNF3FF    است که قطبی بـوده و گشـتاور دوقطبـی آن
تر از صفر است. گ

AD4  همانCF4FF    است که ناقطبی بـوده و گشـتاور دوقطبـی آن
قطبی است. NO2 است؛ درحالی که 

N2 وO2کند. اشغال میبیشترین حجم هواکره را
AC2  همانCO2.است که خطی و ناقطبی است

)75تا 73هاي  (شیمی دهم، فصل دوم و شیمی دوازدهم، صفحه

6 6 1
2 12 24 ص(شیمی یازدهم،4

صحیح است.4گزینه  251.
انـرژي گرمـایی برابـر،) دو ظرف بـا  1ها:  بررسی سایر گزینه

تعداد مولکول متفاوتی داشته باشند.
، انرژي گرمایی بیشتري دارد.B) ظرف 2
ها داراي تندي متفاوتی هستند. ) مولکول3

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.2گزینه  252.

H O(l) SO (g) HF(g)2H 2H O(l) SO (g)H O(l) SO (g)HHH
H H H kJH H HH1 2 3HHHH 82HH3HH

/ HmolHF kJ molH
gHF molHF kJ molHHF lHF kJlHF kJ

236 02 10//1 820 2molHF kJkJ
20gHF molHF kJmolHF kJ

H230
ص(شیمی یازدهم،

صحیح است.1گزینه  253.
کربن با هم ایزومر هستهمشدةهاي سیر  ) آلدهیدها و کتون1

 ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.4گزینه  254.

O F S O S O S F( H ) ( H H H )O F S O S O S FS O S OF S O S O SF S O S O S( H ) ( H H HH ) ( H H H( HOO F S O S OF SH ) ( H HH ) ( H H( H ) ( H HO F S O S OS OS O S OS OO F S O S OF S

O F ( )H (4 425 525O F ( )O FHH ((

O F /kJ H kJO FkJ HHO F83 5//
(شیمی یازدهم،

صحیح است.2گزینه  255.
سرعت تولید از ما خواسته شده، بنابراین باید حداقل یکـی از فـراورد

وجود»ج«و » ب«گاز یا محلول داشته باشد. این شرایط در واکنش 
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.259 صحیح است. 3گزینه 
 اي از یک کلویید است. ) رنگ پوششی، نمونه1ها:   بررسی سایر گزینه

هاي غیر صابونی را از بنزن (و نه از بنـزین) و دیگـر مـواد     کننده ) پاك2
 کنند. پتروشیمی تولید می اولیۀ

 مــادةبون کننــدگی بــه صــا ) بــه منظــور افــزایش خاصــیت ضــدعفونی4
 شود. شیمیایی کلردار اضافه می

 )12تا  10، 7هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.260 صحیح است. 4گزینه 

HA H A

x x x
x x x

1 0 0

1

H AA

  

/برابر  HClها در  غلظت یونمجموع الف)  M0002 شود. درحالی که غلظت  می
/برابر  HAها در  یون M002 .است 

 a
xK x x

2 4 2 210 101 
 رساناتر است. HAدر نتیجه 

CO(NHب) درصد جرمی کربن:   )2 2
12 100 %2012 16 32   

NaHCOج)  HCl NaCl H O CO3 2 2  
 )32و  18، 4هاي  هصفح(شیمی دوازدهم، 

.261 صحیح است. 3گزینه 
pH pOH molpOH [OH ]

LpH
114 1 1013  

mol
g KOH

g
[OH ] 1

1
56 10500

لوم
 مجح

x g KOH2800  
صولخ دصرد100 صلاخ ةدام

 صلاخان ةدام
280080 صلاخان ةدام100 صلاخان ةدام g3500

 )35 صفحۀ(شیمی دوازدهم،    
.262 صحیح است. 2گزینه 
ــورد ــه     مـ ــدي آن بـ ــنش آنـ ــت؛ واکـ ــت اسـ ــف نادرسـ ــورت  الـ صـ

Zn Zn e2  است. 2
 شود. ب نادرست است؛ در فرایند هال، آلومینیم مذاب از ته ظرف خارج می مورد

 مورد ج درست است.

C

O

H

1

C

O

H

3

O

 کند. مورد د نادرست است؛ الکترون از درون محلول حرکت نمی .تسا هتفای شیازفا دحاو 2
.263 صحیح است. 4گزینه 

Fe Fe e

O H O e OH

2

2 2

2
2 4 4

 هاي انجام شده واکنش نیم 

لاس

/

Fe (aq) Fe (aq) e

: Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)
molOmolFe

gFe
gFe molFe molO

2 3

2 2 3
3 2

2

4 6 3 4
31 128 10 56 4 2

187 5 لاس

ییاهن شنکاو

  )57 صفحۀ(شیمی دوازدهم،   
.264 صحیح است. 4گزینه 

این واکنش گرماگیر است و سطح انرژي محصوالت از مواد اولیه باالتر و 
 بنابراین ناپایدارتر است.

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.265 صحیح است. 4گزینه 

C)محلــول اتــانول  H OH)2 در آب غیــر الکترولیــت اســت، بنــابراین  5
 دارد. HFنارسانا است و رسانایی کمتري از محلول الکترولیت ضعیف 
 )80تا  78هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.266 صحیح است. 2گزینه 
 فقط مورد د صحیح است.          بررسی سایر موارد: 

جامـدهاي کوواالنسـی در    سـازندة الف) کربن و سیلیسیم عناصر اصـلی  
 بیعت هستند.ط

 بعدي دارند، ولی گرافن دوبعدي است. ب) سیلیس و یخ ساختاري سه
 شود. گیري می ج) آنتالپی فروپاشی، در فشار ثابت اندازه

 )85و   80، 72، 70، 69هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.267 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 بیند. ب شده از آنها میهاي عبوري یا بازتا ) چشم ما مواد رنگی را با طول موج1
 کند. اکسید رنگ قرمز ایجاد می (III)) آهن 2
3 (TiO2 هـاي مرئـی    طول موج همۀسفید است و رنگ سفید  رنگدانۀ

 کند. را بازتاب می
آن را عبـور   مانـدة  بـاقی ) مواد رنگی بخشی از نـور سـفید را جـذب و    4

 کند. دهد یا بازتاب می می
 )83 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  268.
 کند. ثابت است و تغییر نمی BaCO3الف) نادرست است؛ غلظت 

 ب) درست است.                        د) درست است.
 دهد. ش میها را افزای ج) نادرست است؛ افزایش فشار غلظت تمام گونه

 )104تا  101هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه 
صحیح است. 3گزینه  269.

 چون مول گازي در طرفین برابر است، حجم مهم نیست.
A B AB
a a a
a a a
x x x

a x a x a x

2 2 2
2

2
2

 هم خوردن تعادل به لحظۀ 

aK
a

2
2

4 4  

(a x) a xK
a x(a x)

2

2
2 24 4 2  

[A ] a x
[AB] a x

2 1
2 2 

صحیح است. 2گزینه  270.
 شود. استر حاصل می از واکنش ذکرشده در صورت سؤال، یک دي

 )121و  112، 106هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

/بربرر

a
xK x x

2 4 2 210 10x4 2
1

رساناتر است.HAتیجه 
CO(NHدرصد جرمی کربن:   )2 2)

12 100 %2012 16 32 
NaHCO HCl NaCl H O COHCl NaCl H OHCl NaCl H O3 2 2O COO

)32و 18، 4هاي  هصفح(شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه

pH pOH molpOH [OH ]
LpH

pOH
pOH 114 10[OH ][OH ]13

mol
g KOH

g
[OH ]

g
g KOH

1
1
56 10500

لوم
مجح

x g KOHx

صولخ دصرد100 صلاخ ةدام  
صلاخان ةدام

280080 صلاخان ةدام100 صلاخان ةدام g3500
)35صفحۀ(شیمی دوازدهم،  

صحیح است.2نه
ــه    ورد ــدي آن بـ ــنش آنـ ــت؛ واکـ ــت اسـ ــف نادرسـ ــورت  الـ         صـ

Zn ZnZnZn2 است.2
شود. ب نادرست است؛ در فرایند هال، آلومینیم مذاب از ته ظرف خارج می

د ج درست است.

C

O

H
C

O

H
O

م
صحیح است.3گزینه  267.

ها: بررسی گزینه
ب شده از آنههاي عبوري یا بازتا) چشم ما مواد رنگی را با طول موج1
کند. اکسید رنگ قرمز ایجاد می(III)) آهن 2
3 (TiO2ه طول موج همۀسفید است و رنگ سفید رنگدانۀ

کند. را بازتاب می
مانـدة  بـاقی ) مواد رنگی بخشی از نـور سـفید را جـذب و    4 آ         

کند.دهد یا بازتاب میمی
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است.3گزینه  268.
ثابت است و تغییر نمیBaCO3الف) نادرست است؛ غلظت 

ب) درست است.                        د) درست است.
شها را افزای ج) نادرست است؛ افزایش فشار غلظت تمام گونه

01هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.3گزینه  269.

چون مول گازي در طرفین برابر است، حجم مهم نیست.
A B
a a a
a a a

x
a x a x a x

x xx
x a x ax a x

2 2BB
2

2
2xx

AB2

هم خوبهلحظۀ

4
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