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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 در کدام گزینه معنی یک واژه فقط درست آمده است؟

  (عنایت: حفظ کردن) (نثار: افشاندن) (خلنگ: نوعی درخت) (تمایز: جدا کردن)) 1
 (سفاهت: شیوایی سخن) (مبتنی: ساخته) (لگام: زین اسب) (خبث: طینت)) 2
 خوان) گر: مدبر) (عنان: افسار) (خور: زمین پست) (مقري: قرآن (چاره) 3
 اسب) (یله: اسیر)گرُدة (نقض: دلکش) (زلَّت: خواري) (آخُره: ) 4

-2 اند؟ در کدام گزینه همگی درست آمده» کیش، ثقت، تأثّر، برزیگر، مطلق«معنی واژگان 
 شرط و قید دین، اعتماد کردن، اندوه، دهقان، بی) 2 کردن، کشاورز، ارزشآیین، اطمینان، اندوهگین ) 1
 دار شدن، اثرپذیري، مزرعه، یله روش، عهده) 4 مذهب، استواري، اثرگذاري، زارع، محترم) 3

-3 آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه 
گرفتن از خلق و تنها شدن) (سورت: تیزي و تندي) (سجیه: عادت) (آخته: برکشیده) (ماسیدن: کنایه از به ثمر رسیدن) (تفرید: کناره 

(نماز بردن: تعظیم کردن) (ُگردان: واحد نظامی که معموًال شامل سه گروهـان اسـت) (نشـئه: کیفـوري) (سـموم: بـاد بسـیار سـرد و         
  شود) رسان) (جرّاره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روي زمین کشیده می زیان

 ) چهار4 سه )3 دو) 2 یک) 1
-4 ؟ندارددر ابیات زیر کدام بیت غلط امالیی 

در دلـــش تأویـــل چـــون ترجیـــه یافـــت ) 1
ــذاریم ) 2 ــاقی نگــ ــر صــــالح رخ ســ ــا بحــ مــ
از غرایــب زان بیــان مــدح تــو شــاعر کنــد  )3
 هــیچ چیــز؟مــایع  هرگــز بــه صــورت آمــد بــی) 4

 

طبــــع در حیــــرت ســــوي گنــــدم شــــتافت 
  کــان را کــه بتــی هســت بــه محــراب نیابــد      

ــد    ــان ده ــر بازرگ ــان بح ــود نش ــب خ ــز عجای ک
ــه     ــره بــه اندیش ــاطر مســوز خی   هــاي خــام  خ

 

-5 است؟ نادرستهاي زیر امالي چند واژه  در ترکیب
مسطور و پوشیده، مخارج قریب شش ماه، چریق آفتاب، زغال منقل، برخاستن غـو،   قند،ار شیربه تحیر منسوب، از بهر قرامت، شرزه «

 »حیاط و جاندار ناوردهاي حول، صدر و قدر خویش، محظوظ شدن حضّار، ذيعرصۀ 
 پنج) 4 هشت) 3 هفت) 2 شش) 1

-6 شود؟ ها غلط امالیی دیده می در کدام گزینه
 زیر به خدمت استقبال رفتند.الف) اضطراب و تشویشی بزرگ به پاي شده و عیان و و

ــام   ) ب ــال تمــ ــه جمــ ــی بــ ــادره کبکــ نــ
 

فیــــــــروزه فــــــــامروزة شــــــــاهد آن  
 

 ج) تو خیلی باهوش و صاحب ذوق و قریحه هستی و نباید از کمک به یکدیگر فروگذاري نماییم.
 و خواريعزرائیل به طوع و رغبت آن را بیاورد در کمال مذّلت  ،قرب ندارم  د) به عزّت ذوالجاللی حق طاقت

 هـ) ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت، از خورد و بزرگ در تشییع پیکر موالنا حاضر شدند و بر او نماز گزاردند.
 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، د2 ) الف، ب، هـ1

-7 نوشته شده است؟ نادرستیک اثر نویسندة در کدام گزینه نام 
 ام: معصومه آباد) سی: زهرا کیا) (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی) (من زندهانگیز ادب فار هاي دل (داستان) 1
 ترنج: موسوي گرمارودي) (ماه نو و مرغان آواره: رابیندرانات تاگور)شاخۀ الملک) (پیوند زیتون بر   نامه: خواجه نظام ) (سیاست2
 حیدري: باذل مشهدي)حملۀ دار: رسول پرویزي) ( (سه دیدار: جالل آل احمد) (شلوارهاي وصله )3
 (تیرانا: مهرداد اوستا) (سانتاماریا: سید مهدي شجاعی) (ارمیا: رضا امیرخانی)) 4

-8 ؟شود نمیاسلوب معادله دیده آرایۀ در کدام بیت 
ــالم بــــاال یابنــــد ) 1 خاکســــاران مــــدد از عــ
ــه    ) 2 ــرد تحف ــت ب ــه کرم ــه درگ ــس ب ــر ک  اي ه
زنــد ربــط بــه هــم پیوســتگان را گفتگــو بــرهم  )3
 بگذشت عمر و موي سـفیدي بـه جـا گذاشـت     )4

 

کنــد از روي زمــین، بــاران پــاك    گــرد را مــی 
ــت    ــر اس ــتین پ ــود آس ــالی خ ــت خ ــا را ز دس   م

سخن چون در میان آید، دو لب از هم جدا گـردد 
ــه ــتري ز قافلـــ ــداي یا خاکســـ ــار مانـــ   دگـــ

 

ر ی ب ب وم وري ی ن رو ل و ی و ن ر ن ر یم ن بر ز )
  شود) رسان) (جرّاره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روي زمین کشیده می زیان

 ) چهار4 سه )3 دو) 2 یک)1
 ؟ندارددر ابیات زیر کدام بیت غلط امالیی 

در دلـــش تأویـــل چـــون ترجیـــه یافـــت ) 1
ــذاریم )2 ــاقی نگــ ــر صــــالح رخ ســ ــا بحــ مــ
از غرایــب زان بیــان مــدح تــو شــاعر کنــد )3
هــیچ چیــز؟مــایع هرگــز بــه صــورت آمــد بــی) 4

طبــــع در حیــــرت ســــوي گنــــدم شــــتافت
  کــان را کــه بتــی هســت بــه محــراب نیابــد

ــد ــان ده ــر بازرگ ــان بح ــود نش ــب خ ــز عجای ک
ــه     ــره بــه اندیش ــاطر مســوز خی          هــاي خــامخ

امالي چند واژه  در ترکیب زیر  است؟ نادرستهاي
مسطور و پوشیده، مخارج قریب شش ماه، چریق آفتاب، زغال منقل، برخاست قند،ار شیربه تحیر منسوب، از بهر قرامت، شرزه «

 »حیاط و جاندارناوردهاي حول، صدر و قدر خویش، محظوظ شدن حضّار، ذيعرصۀ 
 پنج) 4 هشت) 3 هفت) 2 شش) 1

 شود؟ ها غلط امالیی دیده میدر کدام گزینه
زیر به خدمت استقبال رفتند.لف) اضطراب و تشویشی بزرگ به پاي شده و عیان و و

ــام   ) ب ــال تمــ ــه جمــ ــی بــ ــادره کبکــ فیــــــــروزه فــــــــامروزة شــــــــاهد آن نــ

ج) تو خیلی باهوش و صاحب ذوق و قریحه هستی و نباید از کمک به یکدیگر فروگذاري نماییم.
 و خواري عزرائیل به طوع و رغبت آن را بیاورد در کمال مذّلت  ،قرب ندارم  د) به عزّت ذوالجاللی حق طاقت

هـ) ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت، از خورد و بزرگ در تشییع پیکر موالنا حاضر شدند و بر او نماز گزاردند.
 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، د2 ) الف، ب، هـ1
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 به ترتیب ابیات در کدام گزینه درست معرفی شده است؟» تناقض، اسلوب معادله، حسن تعلیل، استعاره«هاي  آرایه
چندان که بهار است و خزان اسـت در ایـن بـاغ   الف) 

ــاط    ب)  ــدارد احتی ــودي ن ــمان س ــاي آس ــا قض ب
ــا ز غفلــت شــادمانی مــی ج)  ــردون م ــر گ ــیم زی کن
ــش د)  ــیدر آت ــعلۀ ب ــت  ش ــه شررهاس ــران چ هج

 

ــاغ      ــن ب ــت در ای ــران اس ــبنم نگ ــم و دلِ ش چش
بیشتر اُفتد به چه هـر کـس در ایـن ره بـا عصاسـت     
ــیم زخــم آسیاســت  ور نــه گنــدم ســینه چــاك از ب
جــان ســوخته دانــد کــه نگُنجــد بــه کالمــی      

 

 ) الف، د، ج، ب4 ) د، ج، ب، الف3 ) د، ب، ج، الف2 ) الف، ب، د، ج1
-10 معرفی شده است؟ نادرستمقابل کدام بیت آرایۀ 

ــخ مـــی     ) 1 ــون رگ تلـ ــدت چـ ــار آیـ ــه کـ بـ
 زنــد ره عقــل  فریــبِ دختــرِ رز طُرفــه مــی   ) 2
ــی   )3 ــه م ــا ک ــن ب ــه و ای ــداد بوس ــتن  ن ــوان گف ت
ــود    ) 4 ــد ب ــرون خواه ــت ب ــربم از دس ــردة مط  پ

 

آمیـــزي) کـــام مـــن (حـــسبـــه یـــادآوري تلخـــیِ 
مباد تا بـه قیامـت خـراب طـارمِ تـارك (تشـبیه)      

کامیِ ما زان دهانِ شیرین اسـت (تنـاقص)   که تلخ
آه اگر زانکه درین پرده نباشد پـارم (جنـاس همسـان)   

 

-11 است؟ متفاوتقالب شعري کدام گزینه با بقیه 
ــوش   ) 1 ــی پـ ــت، نیلـ ــه داغ ماتمـ ــه بـ اي کعبـ
ــحه      ــرات، رش ــه ف ــو ک ــز ت ــت اي از  ج ــم توس  ی
کـــــه اینـــــان ز آب و گـــــل دیگرنـــــد    )2

ــرمن     ــش خــــ ــدیش را آتــــ ــد  بدانــــ انــــ
ــام  ) 3 ــیمرغ تمـــ ــد ســـ ــویش را دیدنـــ خـــ

ــر دوام     ــر بــــ ــتند آخــــ ــو او گشــــ محــــ
ســــت ) دفــــاع از وطــــن کــــیش فرزانگــــی4

ــت      ــیهن اسـ ــمن مـ ــدي، دشـ ــز بـ ــی کـ کسـ
 

ــنگی ــروش  وز تشــ ــوش و خــ ــرات در جــ ات، فــ
ــه   ــنیدم کـ ــا نشـ ــه دوش دریـ ــک بـ ــد مشـ کشـ

نگهبـــــــان دیـــــــن، حـــــــافظ کشـــــــورند
ــمن  ــر دل دشـــ ــران بـــ ــدنگی گـــ ــد خـــ انـــ

مــــرغ تمــــام بــــود خــــود ســــیمرغ، ســــی 
ــالم  ــد والســ ــم شــ ــید گــ ــایه در خورشــ ســ

ســــت گذشــــتن ز جــــان، رســــم مردانگــــی
بـــه یـــزدان کـــه بـــدتر ز اهـــریمن اســـت     

 

-12 هاي بیت زیر تماماً در کدام گزینه درست معرفی شده است؟ آرایه
مـا نسـیم زلـف جانـان اسـت      چراغ افـروز چشـم  «

 
 

ــاد پریشــانی    ــم از ب ــا رب غ ــع را ی ــن جم ــاد ای »مب
 

 

 ) تشبیه، استعاره، حسن تعلیل2  ) تناسب، ایهام، تضاد1
 ) کنایه، تضاد، ایهام4  ) جناس، تناقض، تشبیه3

-13 هاي مقابل الگوهاي همگی درست است؟ در کدام گزینه واژه
 صفت وندي: شکسته/ نشانده/ افسرده/ لرزه بن ماضی + ـه ) 1
 درد/ با هنر    سواد/ نامناسب/ بی صفت وندي: بیوند + اسم ) 2
 صفت وندي: نادار/ نایاب/ ناگوار/ نارس وند + بن فعل ) 3
 سفیده/ سده/ لبه/ سبزه اسم وندي: صفت + ـه ) 4

حسن کباب غاز به این است که دست نخورده روي میز بیاید. فهمیدم هر طور همۀ خواهی آبروي خودت را بریزي؟  مگر می«در عبارت  14-
 ؟شود نمیوابسته دیده وابستۀ کدام » دیگر باید عجله کرد. غازرأس یک شده براي پیدا کردن 

 قید صفت) 4 ممیز )3 الیه صفت مضاف )2 الیه الیه مضاف مضاف) 1
-15 ؟نیستاي که مشخص شده است، یکسان  در کدام گزینه نقش دستوري واژه

ــت    ) 1 ــن دور نیســ ــه مــ ــن از نالــ ــرّ مــ  ســ
ــه) 2 ــانبردار  همـ ــته و فرمـ ــو سرگشـ ــر تـ  از بهـ
 قـدم نهــد کـش جــان نیســت   کســیدر عشـق  ) 3
ــــام خـــــونین دلـــــیاگـــــر  )4 از جـــــور ایـ  

 
 

نیســــت نــــورلیــــک چشــــم و گــــوش را آن 
  شــرط انصــاف نباشــد کــه تــو فرمــان نبــري      
ــت      ــامان نیس ــق در س ــه عش ــودن ب ــان ب ــا ج ب
ــام   ــب جــ ــون لــ ــاور چــ ــدان بیــ ــب خنــ لــ

 
 

ــود    ) 4 ــد ب ــرون خواه ــت ب ــربم از دس ــردة مط آه اگر زانکه درین پرده نباشد پـارم (جنـاس همسـان)   پ
 است؟ متفاوتقالب شعري کدام گزینه با بقیه 

ــوش   ) 1 ــی پـ ــت، نیلـ ــه داغ ماتمـ ــه بـ اي کعبـ
ــحه     ــرات، رش ــه ف ــو ک ــز ت ــت اي از ج ــم توس ی
کـــــه اینـــــان ز آب و گـــــل دیگرنـــــد   )2

ــرمن     ــش خــــ ــدیش را آتــــ ــد بدانــــ انــــ
ــام  ) 3 ــیمرغ تمـــ ــد ســـ ــویش را دیدنـــ خـــ

ــر دوام     ــر بــــ ــتند آخــــ ــو او گشــــ محــــ
ســــت) دفــــاع از وطــــن کــــیش فرزانگــــی4
ــت     ــیهن اسـ ــمن مـ ــدي، دشـ ــز بـ ــی کـ  کسـ

ــنگی ــروش وز تشــ ــوش و خــ ــرات در جــ ات، فــ
ــه   ــنیدم کـ ــا نشـ ــه دوش دریـ ــک بـ ــد مشـ   کشـ

نگهبـــــــان دیـــــــن، حـــــــافظ کشـــــــورند
ــمن  ــر دل دشـــ ــران بـــ ــدنگی گـــ ــدخـــ   انـــ

مــــرغ تمــــامبــــود خــــود ســــیمرغ، ســــی
ــالم  ــد والســ ــم شــ ــید گــ ــایه در خورشــ ســ

ســــتگذشــــتن ز جــــان، رســــم مردانگــــی
بـــه یـــزدان کـــه بـــدتر ز اهـــریمن اســـت     

هاي بیت زیر تماماً در کدام گزینه درست معرفی شده است؟آرایه
ــاد پریشــانی  مـا نسـیم زلـف جانـان اسـت     چراغ افـروز چشـم  « ــم از ب ــا رب غ ــع را ی ــن جم ــاد ای »مب

) تشبیه، استعاره، حسن تعلیل2 ) تناسب، ایهام، تضاد1
) کنایه، تضاد، ایهام4 ) جناس، تناقض، تشبیه3

هاي مقابل الگوهاي همگی درست است؟در کدام گزینه واژه
صفت وندي: شکسته/ نشانده/ افسرده/ لرزهبن ماضی + ـه ) 1
 درد/ با هنر    سواد/ نامناسب/ بی صفت وندي: بیوند + اسم )2
ل)3 ف ن + ناند / ا ناگ / ا نا / نادا ندي: فت
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-16 شود؟ معنوي دیده میقرینۀ در کدام بیت حذف به 

ــه   ) 1 ــین نــ ــر جبــ ــقی بــ ــم را داغ عشــ  دلــ
 نــــــــدارد راه فکــــــــرم روشــــــــنایی  ) 2
 اي ده آتـــــش افــــــروز  الهـــــی ســــــینه  )3
  هــر آن دل را کــه ســوزي نیســت، دل نیســت ) 4

 
 

زبــــــــــانم را بیــــــــــانی آتشــــــــــین ده
ــدایی   ــویی دارم گــــــ ــت پرتــــــ   ز لطفــــــ
ــوز    ــه ســ ــی وان دل همــ ــینه، دلــ در آن ســ

از آب و گــــل نیســــت دل افســــرده، غیــــر  
 

 

-17 ؟شود نمیمرکب دیده جملۀ در کدام بیت 
ــد   ) 1 ــا بدنـ ــه برنـ ــر کـ ــدرون هـ ــهر انـ ــه شـ بـ
 تـــــو شـــــاهی و گـــــر اژدهـــــا پیکـــــري) 2
ــت  )3 ــرمن اســ ــر آهــ ــاین مهتــ ــد کــ بپوییــ
بدانســــت خــــود کافریــــدون کجاســــت   ) 4

 

چــــه پیــــران کــــه در جنــــگ دانــــا بدنــــد 
  داســـــــــتان داوريببایـــــــــد بـــــــــدین 

جهــــان آفــــرین را بــــه دل دشــــمن اســــت
ــت     ــت راسـ ــی رفـ ــید و همـ ــدر کشـ ــر انـ   سـ

 

-18 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات     ) غــم1
 بــر کــار جهــان دل منــه ایــرا کــه نشــاید      ) 2
گـاه خـوش زیـم  تا زین سپس همـی گـه و بـی    )3
 قرار چشم چه داري بـه زیـر چـرخ چـو نیسـت     ) 4

 

هــر زمــان، حــال وي از شــکل دگــر خواهــد شــد 
ــد    ــر نپایـ ــم دیـ ــاخوبی هـ ــوبی و نـ ــین خـ   کـ

ــیم   ــی نـ ــون کسـ ــال زبـ ــیچ حـ ــه هـ ــی بـ دانـ
  قــرار هــیچ بــه یــک حــال چــرخ گــردان را      

 

-19 غرور و تکبر وجود دارد.اکارآمدي ......... مذّمت و ن جز بهها  همۀ گزینهدر 
ــرور   ) 1 ــل و غ ــا جه ــذار ب ــک را بگ ــدان خش زاه
به زور خود شـدي مغـرور تـا انـداختی خـود را     ) 2
ــل      )3 ــداد اي گ ــر ن ــازت مگ ــنت اج ــرور حس غ
ــرد راه  ) 4 ــالمت نبـ ــت و سـ ــرور داشـ ــد غـ زاهـ

 

ــار ده     ــو الغّفـ ــامِ هـ ــی از جـ ــدان را مـ ــلِ رنـ خیـ
هــا تــا بــاختی خــود را نکــردي گــوش بــر تعلــیم

پرسشــــی نکنــــی عنــــدلیب شــــیدا راکــــه 
رنـــد از ســــر نیـــاز بــــه دارالســـالم رفــــت   

 

-20 به ترتیب ابیات در کدام گزینه است؟» ترجیح معشوق بر همه چیز ها، اصالت ذات، تدبیر و مدارا، تجلّی حق در پدیده«مفاهیم 
ــف)  ــر انــدیش     ال ــت خی ــر خیــر هس ــت اگ گف

ــت  ب)  ــرآت اوســ ــان مــ ــه ذرات جهــ جملــ
ــازو  ج)  ــوالد بـ ــا پـ ــه بـ ــر کـ ــرد هـ ــه کـ پنجـ
ــزد     د)  ــد خی ــاد خُل ــز ب ــوایی ک ــا ه ــا خوش گفت

 

تــــو شــــري جــــز شــــرت نیایــــد پــــیش 
ــت     ــات اوسـ ــحف آیـ ــی مصـ ــه بینـ ــر چـ هـ
ــرد   ــه کــ ــود را رنجــ ــکینِ خــ ــاعد مســ ســ
گفتــا خنــک نســیمی کــز کــوي دلبــر آمــد      

 

 ) ب، ج، د، الف4 ) ب، د، الف، ج3 ) الف، ب، ج، د2 ) الف، ج، ب، د1
-21 ؟نیامده استبیت زیر در کدام گزینه   مفهوم دقیق

  بگفتــــا دل ز مهــــرش کــــی کنــــی پــــاك«
 

 

ــاك   ــه در خـ ــم خفتـ ــه باشـ ــه کـ »بگفـــت آنگـ
 

 

ــر  ) 1 ــو آن نفســم رود ز س ــراب عشــق ت ــور ش ش
ــم  ) 2 ــو باش ــرم در آرزوي ت ــه بمی ــس ک در آن نف
عشــق داغــی اســت کــه تــا مــرگ نیایــد نــرود  )3
ــه  4 ــر ب ــد   ) مگ ــرون آی ــدن ب ــور از ب ــختی گ س

 
 

ــو     ــرايِ ت ــاك در س ــود خ ــوس ش ــر ه ــر پ ــاین س ک
ــم       ــو باش ـوي ت ـاك کـ ــه خـ ـان ک ــم جـ ــد ده ــدان امی ب
ــانی دارد  ــره از ایـــن داغ نشـ ــر چهـ ــه بـ ــر کـ هـ

 

ــت    ــتخوانی رفـ ــز اسـ ــه در مغـ ــر کـ ــا و مهـ وفـ
 

-22 ؟نیستدر کدام گزینه » در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند«مفهوم عبارت 
پاکبـازي رسـم عشـاق اسـت و بایـد از نخســت     ) 1
ــردان ره بشــوي  ) 2 دســت از مــس وجــود چــو م
مــــریض عشــــق را مــــردن عــــالج اســــت )3
از چشـمۀ عشـق    من هماندم که وضـو سـاختم  ) 4

 

دیـــن و مـــال و جـــان را بـــاختندر قمـــار عشـــق 
ــوي  ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ تــ
ــت ــازار او نیســــــــــ دواي درد در بــــــــــ

بــر هـر چـه کـه هســت   یکسـرة  چـار تکبیـر زدم   
 

پرسشــــی نکنــــی عنــــدلیب شــــیدا راکــــه 
رنـــد از ســــر نیـــاز بــــه دارالســـالم رفــــت   

به ترتیب ابیات در کدام گزینه است؟» ترجیح معشوق بر همه چیز ها، اصالت ذات، تدبیر و مدارا، تجلّی حق در پدیده«مفاهیم 
ــف) ــر انــدیش     ل ــت خی ــر خیــر هس ــت اگ گف

ــت  ب)  ــرآت اوســ ــان مــ ــه ذرات جهــ جملــ
ــازو  ج)  ــوالد بـ ــا پـ ــه بـ ــر کـ ــردهـ ــه کـ پنجـ
ــزد     د) ــد خی ــاد خُل ــز ب ــوایی ک ــا ه ــا خوش گفت

تــــو شــــري جــــز شــــرت نیایــــد پــــیش
ــت     ــات اوسـ ــحف آیـ ــی مصـ ــه بینـ ــر چـ هـ
ــرد   ــه کــ ــود را رنجــ ــکینِ خــ ــاعد مســ ســ
گفتــا خنــک نســیمی کــز کــوي دلبــر آمــد      

 ) ب، ج، د، الف4 ) ب، د، الف، ج3 ) الف، ب، ج، د2 ) الف، ج، ب، د1
 ؟نیامده استبیت زیر در کدام گزینه   مفهوم دقیق

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات    ) غــم1
بــر کــار جهــان دل منــه ایــرا کــه نشــاید      ) 2
   گـاه خـوش زیـم تا زین سپس همـی گـه و بـی   )3
قرار چشم چه داري بـه زیـر چـرخ چـو نیسـت     ) 4

هــر زمــان، حــال وي از شــکل دگــر خواهــد شــد 
ــد    ــر نپایـ ــم دیـ ــاخوبی هـ ــوبی و نـ ــین خـ   کـ

ــیم   ــی نـ ــون کسـ ــال زبـ ــیچ حـ ــه هـ ــی بـ دانـ
 قــرار هــیچ بــه یــک حــال چــرخ گــردان را      

غرور و تکبر وجود دارد.نناکارآمدي ......... مذّمت و نجزبهها  همۀ گزینهدر 
ــرور   ) 1 ــل و غ ــا جه ــذار ب ــک را بگ ــدان خش زاه
به زور خود شـدي مغـرور تـا انـداختی خـود را     ) 2
ــل     )3 ــداد اي گ ــر ن ــازت مگ ــنت اج ــرور حس غ
ــرد راه  ) 4 ــالمت نبـ ــت و سـ ــرور داشـ ــد غـ زاهـ

ــار ده     ــو الغّفـ ــامِ هـ ــی از جـ ــدان را مـ ــلِ رنـ خیـ
هــا تــا بــاختی خــود رانکــردي گــوش بــر تعلــیم

ــاك   بگفتــــا دل ز مهــــرش کــــی کنــــی پــــاك« ــه در خـ ــم خفتـ ــه باشـ ــه کـ »بگفـــت آنگـ
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-23 .نداردجز ......... وجود  ها به گزینههمۀ مفهوم عشق ازلی در 

از شــــبنم عشــــق خــــاك آدم گــــل شــــد) 1
نقـــشِ خیـــال روي تـــو تـــا وقـــت صـــبحدم) 2
دکاین سقف سبز و طـاق مینـا برکشـن   پیش از این  )3
تـــا مـــرا در نظـــر آن حســـن خـــداداد آمـــد) 4

 

ــد      ــل شـ ــان حاصـ ــور در جهـ ــه و شـ ــد فتنـ صـ
زدم خــــواب مــــی بــــیدیــــدة بــــر کارگــــه 

ــود      ــاق ب ــان ط ــروي جان ــرا اب ــم م ــرِ چش منظ
ــاد آمـــد   ــدا یـ ــام خـ ــرا نـ هـــر ســـر مـــوي مـ

 

-24 گزینه وجود دارد؟هاي اجتماعی (بدي به جاي خوبی) در کدام  جایی ارزش مفهوم جابه
ــل فضــــل و هنــــر گرفتــــه کــــران    ) 1 اهــ
خلـــوت دل نیســـت جـــاي صـــحبت اضـــداد) 2
ــان     )3 ــر در جه ــل و هن ــت فص ــاهی بیاف ــند ش مس
گــویی بــه لطــف و خوشــی    چــو بــا ســفله  ) 4

 

ــی    ــامِ بـــ ــه کـــ ــا بـــ ــارِ دنیـــ ــران کـــ هنـــ
ــد    ــته درآیــ ــرون رود فرشــ ــو بیــ ــو چــ دیــ

ــی ــاه     بـ ــدم پادشـ ــد در قـ ــوار شـ ــري خـ هنـ
ــر و   ــرددش کبــ ــزون گــ ــردنفــ ــی گــ کشــ

 

-25 به ترتیب ابیات در کدام گزینه درست آمده است؟» معرفت، استغنا، طلب و توحیدوادي «الطیر عطار  با توجه به کتاب منطق
ــف)  ــرده  ال ــا م ــز اینج ــت نی ــت جن ــت هش اي اس

هــر یکـــی بینــا شـــود بــر قـــدر خـــویش   ب) 
چشــــم بگشــــا بــــه گلســــتان و ببــــینج) 
ــداختن  د)  ــدت انـــ ــا بایـــ ــک اینجـــ ملـــ

 

ــت دوزخ   ــرده هفـ ــخ افسـ ــو یـ ــت همچـ اي اسـ
ــویش   ــدرِ خــ ــت صــ ــد در حقیقــ ــاز یابــ بــ

آب صـــــاف در گـــــل و خـــــار   جلـــــوة 
ــاختن  ــد در بــــ ــا بایــــ ــک اینجــــ ملــــ

 

 ) ج، د، الف، ب4 ) ب، الف، د، ج3 ) ج، د، ب، الف2 ) الف، ب، ج، د1
 
 

 
 

به ترتیب ابیات در کدام گزینه درست آمده است؟» معرفت، استغنا، طلب و توحیدوادي «الطیر عطار  ا توجه به کتاب منطق
ــف)  ــرده  ل ــا م ــز اینج ــت نی ــت جن ــتهش اي اس

هــر یکـــی بینــا شـــود بــر قـــدر خـــویش   ب) 
چشــــم بگشــــا بــــه گلســــتان و ببــــینج) 
ــداختن  د)  ــدت انـــ ــا بایـــ ــک اینجـــ ملـــ

ــت دوزخ  ــرده هفـ ــخ افسـ ــو یـ ــتهمچـ اي اسـ
ــویش   ــدرِ خــ ــت صــ ــد در حقیقــ ــاز یابــ بــ

آب صـــــاف در گـــــل و خـــــار   جلـــــوة 
ــاختن  ــد در بــــ ــا بایــــ ــک اینجــــ ملــــ

 ) ج، د، الف، ب4 ) ب، الف، د، ج3 ) ج، د، ب، الف2 ) الف، ب، ج، د1
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6صفحه  زبان عربی

 ):٢۶-٣۵عیّن الّصحیح عن الترجمة أو التعریب أو المفھوم أو المفردات ( ■■

-26 »مردم.........« :فبعث هللا النّبیّین مبّشرین ةواحد ةکان الناس أمّ 
 پیامبران نویدآور را فرستاد!) امتی واحد بودند، پس خداوند 1
 دهنده فرستاد! اي بودند، پس خداوند پیامبران را بشارت ) امت یگانه2
 ) امتی واحد بودند، پس خداوند پیامبران را فرستاد تا نویدآور باشند!3
 دهنده را مبعوث کرد! ) یک امت یگانه بودند، سپس خداوند پیامبرانی بشارت4
-27 :»الدکتوراه! ةشاّب قد حصل علی شھاد ةالفارسیّ  ةغلم یتکلّم فی محاضرتھ باللّ «
 اش به زبان فارسی صحبت نکرد! ) جوانی که دکترا داشت در مصاحبه1
 گفت! اش به زبان فارسی سخن نمی در سخنرانی ،) جوانی که مدرك دکترا را به دست آورده بود2
 کرد! صحبت نمی اش فارسی در مصاحبه ،) آن جوان که مدرك دکترا به دست آورده بود3
 اش به زبان فارسی صحبت نکرد! در سخنرانی ،) جوانی که مدرك دکترا را به دست آورده بود4
-28 »:من نصب نفسھ للنّاس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره!«
 دهد، باید پیش از آموزش دیگري آموزش خودش را آغاز کند!  ر) هر کس خودش را براي مردم پیشوا قرا1
 قبل از آموزش دیگران باید یادگیري خود را شروع کند! ،هر کس خودش را پیشواي مردم قرار دهد )2
 باید قبل از یاد دادن به دیگران آموزش خودش را آغاز کند! گیرد، می) هر کسی که پیشواي مردم قرار 3
 کند! را شروع می، قبل از آموزش دیگري، آموزش خود داد) هر کس که خود را براي مردم پیشوا قرار 4
-29 :»ھذا الکتاب ھو الّذی یقدر أن یکون صدیقک المخلص و یُنقذک من الضالل!«
 تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از تاریکی نجات دهد! ) این کتاب، کسی است که می1
 تواند دوست مخلصت شود و تو را از گمراهی نجات دهد! ) این، کتاب است که می2
 نجات دهد! ضاللتتواند دوست مخلص تو باشد و تو را از  کسی است که می ) این کتاب همان3
 دوست مخلص تو شود و تو را از گمراهی نجات دهد! توانست) این کتاب، کسی است که 4

-30 عیّن الّصحیح:
ھا الُمرتَفعِ و أعَجَب الجمیَع:) 1  !برناکل از النه بلندش پرید و همه تعجب کردند قَفَز برناکُل ِمن ُعّشِ
 والدین در فرودگاه انتظار کشیدند، سپس از فرزندشان استقبال کردند! انتَظَر الوالداِن في المطاِر ثّم استَقبَال ولدَھما:) 2
 تر از آن نبوده است! بخش اي است که لذت مادرم لحظهلحظه دیدن  لحظةُ زیارةِ أّمی لحظةٌ لم تَُکن لی أمتََع منھا:) 3
ا:الفشُل و النّجاحِ ) 4 راَر منھم شکست و موفقیت دو جزء ضروري از زندگی ما هسـتند   جزءاِن ضروریّاِن من حیاتِنا و ال ف

 و نباید از آنها فرار کرد!
-31 الصحیح:عیّن 

 حتماً در بین دوستانمان کسی هست که از لحاظ درس از ما بهتر است! قد یکون بین أصدقائنا من ھو خیر منّا درساً:) 1
کودك مانند کسی کـه بـه شـدت ناراحـت اسـت، گریـه        بکاء من ھو محزون بشدة فأسرعت أّمھ إلیھ:کان الطفل یبکی ) 2

 کرد، پس مادرش به سوي او شتافت! می
 پایان اسالم نزدیک است! ،پندارند مشرکان می المشرکون یظنّون أّن نھایة اإلسالم قد أصبحت قریبة:) 3
 نشینی کرد که در دوستیش هیچ ضرري نبود!سی من با دوستی همهمکال جاِلس صدیقاً ال ضرر فی صداقتھ: زمیلی،) 4

-32 :الخطأعیّن 
   فقط عالمان قصد هدایت دارند!: ةلیس قصد العلماء إّال الھدای) 1
آموزان آموزش داده  معلمی داشتم که بر اینکه آداب سخن به دانش کان لی معلم یؤّکد علی أن یُعلَّم للطّالب آداب الکالم:) 2

 کرد! می شود، تأکید
 شوند؛ زیرا دوستانم مرا ترك کردند! : دشمنانم خوشحال مییفرح ُعداتی ألّن أحبّتی ھجرونی) 3
 زیرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است! ؛بر شماست پایبندي به صفات برتر اخالقی علیکم بمکارم األخالق فإّن ربّی بعثنی بھا:) 4

و ور ر ر ن و یرن ر ریش
اش به زبان فارسی صحبت نکرد! در سخنرانی ،) جوانی که مدرك دکترا را به دست آورده بود4
»:اامن نصب نفسھ للنّاس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره!«
دهد، باید پیش از آموزش دیگري آموزش خودش را آغاز کند! ر) هر کس خودش را براي مردم پیشوا قرا1
قبل از آموزش دیگران باید یادگیري خود را شروع کند!،هر کس خودش را پیشواي مردم قرار دهد )2
باید قبل از یاد دادن به دیگران آموزش خودش را آغاز کند! گیرد، می) هر کسی که پیشواي مردم قرار 3
کند! را شروع می، قبل از آموزش دیگري، آموزش خود داد) هر کس که خود را براي مردم پیشوا قرار 4
ُنذی یقدر أن یکون صدیقک المخلص و ینقذک من الضالل!«  :»ّذھذا الکتاب ھو الّ
تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از تاریکی نجات دهد!) این کتاب، کسی است که می1
تواند دوست مخلصت شود و تو را از گمراهی نجات دهد!) این، کتاب است که می2
را ازکسی است که می) این کتاب همان3 باشد و تو  نجات دهد! ضاللتتواند دوست مخلص تو
دوست مخلص تو شود و تو را از گمراهی نجات دهد! توانست) این کتاب، کسی است که 4

ّحن الّصحیح: نعیّ
َ الجمیع:) 1 َبب و أعجَب ففرتَفعِ ررھا الم ُُ ّّھھّشِ شن ُع نن ِم ِ ُ برناکُل َفَز !برناکل از النه بلندش پرید و همه تعجب کردندففقَ
َال ولدَھما:) 2 َالقب ََقاستَ ّ ثم ِفي المطار والدین در فرودگاه انتظار کشیدند، سپس از فرزندشان استقبال کردندررانتَظَر الوالداِن
ََععن لی أمتَع منھا:) 3 ُُننُک ککََکک لم تَ یی أمی لحظةٌ ّ ِزیارة تر از آن نبوده است! بخش اي است که لذت مادرم لحظهلحظه دیدن  لحظةُ
ِِجاحِ) 4 ّّج و النّ ا:ُالفشُل رار منھم َنا و ال ف ِنن من حیات ّاا ضروریّاِن شکست و موفقیت دو جزء ضروري از زندگی ما هجزءاِن

و نباید از آنها فرار کرد!
الصحیح:عیّ ّن

ًً

www.konkur.in

forum.konkur.in



7صفحه  زبان عربی

-33 في المفھوم: الخطأعیّن  »النّاس أعداء ما جھلوا«

ــد   ) 1 ــه نداننـــ ــمنند آنچـــ ــردم دشـــ مـــ
ــد   ) 2 ــق آن را نداننـ ــه خلـ ــزي کـ ــر چیـ بهـ

 

خــویش براننــد!  ســعی نماینــد تــا ز  
ــمنانند!   ز ــدان از دشـــ ــادانی بـــ نـــ

 
 

3(ن جهل شیئا عابه!م   
 !كك فهو عدوضرّکل شیء ) 4

»شدند!التحصیل  برادران کوشاي من بعد از نه سال از دانشگاه فارغ« :الصحیحعیّن  34-
 !بعد سّت سنوات ةتَخّرجوا إخوانی المجدّون من الجامع) 1
 !بعد سادس سنوات ةإخوانی مجدّون تخّرجوا من الجامع) 2
ج إخوانی المجدّون من الجامع) 3  !بعد تاسع سنوات ةتُخِرّ
 !بعد تسع سنوات ةإخوانی المجدّون تخّرجوا من الجامع) 4

-35 :»رویم؟ ار همکالسی بیمارمان میدر این روزها کی به دید« عیّن الّصحیح

 !مریضناّصدیق ک األیّام أّی وقت نذھب لعیادة في تل) 2 زمیلتنا المریضة! یّام متی نذھب لزیارةفي ھذه األ) 1
 في ھذه األیّام متی نذھب لعیادة زمیلنا المریضة؟!) 4 في تلک األیّام متی ذھبنا لزیارة صدیقنا المریض!) 3
 

 

 :)٣٧و  ٣۶( التشکیلالّصحیح فی عیّن  ■■
 

-36 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعیّن 

 إذا تُحسُن إلی النّاِس یَعودُ إلیَک حسُن عاقبتِھ!) 2 !عاِلٌم یُنتفَُع بعلِمِھ خیٌر ِمن ألِف عابد) 1
 !اِزدادَِت الُخرافاِت فی أدیاِن النّاِس ) 4 یا طالباتی، اِستَِمْعَن إلی القرآِن و أنتّن خاشعاٌت! )3

-37 عیّن الّصحیح في ضبِط حرکات الکلمات:

ُل ھدفاً یَذَھُب إلی النّھائي! )1  جَع المعلّموُن إلی صفوفھم بسرعة!رَ  )2 َمن یُسّجِ
!) 4 ال تَْظِلْم كما ال تُِحبُّ أن تُظلََم! )3  الُمعاِملَةُ بین ھؤالِء األصدقاِء أمٌر یوميٌّ
 

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

 یحصُل علیَ  كیفَ «فُت و فّكرُت: قَ وَ باً مریضاً، فَ علَ جُت من المدینِة، شاھدُت ثَ رَ . فلّما خَ جاربالتَّ  سبِ كَ دینة لِ المَ  ي أبي إلي خارجِ نلَ أرسَ 
كَ علب أَكَل من الصَّید و تَرك الباقَي و ذَھَب. بعد لحظة یٌد. فلّما قَُرَب من الثَّ ھ صَ عَ ؟ في تلك اللّحظة شاھدُت أسداً مَ »الطَّعام الثعلُب  َحرَّ

زق فلماذا أتَحمَّ  المشقَّةَ؟ فرجعُت إلي والدي و  لُ نفَسھ بُصعوبٍة و قَُرَب من الّصید و بََدأ باألكِل. فقلُت في نفسي: إن هللاَ كفیٌل بالّرِ
! لقد أشَ  و ھو حیواٌن  اآلخرینَ د حیاةً كریمةً. اُنظُر إلي األسد! كیف یُساعِ  ي قصدُت لكَ نّ إخطأَت فرحُت لھ القّصة، فقال الوالُد: یا بُنَيَّ

 .الحیاةِ  ظرتي حولَ نَ  یّرتُ مُت و غَ ھدة اآلخریَن. فلیست لھ حیاةٌ كریمةٌ. قساعَ مُ  نتظرُ یَ ھو  و علبِ إلي الثَّ  رتَنظُ  ُم. لكن العلَ قويٌّ كما تَ 
 

-38 ماذا نستنبط من النّص؟

 الُمفِلُس َمن أفلََسھ الدھُر و ساعدَهُ الناُس!) 2 الّذي یأکل ِمن َسعیِھ و ُمحاَولتھ فھو سعیدٌ!) 1
 جمیع غایاتھ! حصل علیَمن تََرَک َمدینتَھ یَ  ُکلُّ ) 4 ما صادَ األسدُ صیداً إّال و شاَرَکھ آخُر في األکِل!) 3

-39 ن الصحیح حسب النّص:عیّ 

  المریض و یصید لھ!األسد یُطعم الثعلب کان  )1
  !ةعندما شاھد الولد الثعلب المریض غیّر نظرتھ حول الحیا )2
 ولکّن الولد ما قبلھا! ةکریم ةب قصد لولده حیااأل )3
!ةالثعلب یقدر علی أن یتحّرک من مکانھ بصعوبکان  )4

بِجب عن  اَ َّة، ثم ةة التالی بدقّ ):٣٨-۴١(ّصصاألسئلة بما یناسب النّّصّصقرأ النّّص

ج ن  رجو ون ج ی و وإ ع !ب
ّحن الّصحیح :»رویم؟ ار همکالسی بیمارمان میدر این روزها کی به دید« نعیّ

ّام أی وقت نذھب لعیادة في تل) 2 زمیلتنا المریضة!اایّام متی نذھب لزیارةفي ھذه األ) 1 قّّالک األی ددیق مریضنص ّ
ّاافي ھذه األیام متی نذھب لعیادة زمیلنا المریضة؟!) 4 ّافي تلک األیام متی ذھبنا لزیارة صدیقنا المریض!) 3

:)٣٧و ٣۶(التشکیلّحالّصحیح فی نعیّن 

الخطأعی فی ضبط حرکات الکلمات:ّن
ِن ألف عابد) 1 نن ِم ِ ٌ خیٌر ھ بعلِمِھ ِ ععنتفَُع ن یُ ِھ عاقبتِھ!) 2 !معاِلٌم َ إلیک حسُن ع یَعودُ ِِاِس ّااإلی النّ ُُححإذا تُحسُن
ٌ خاشعاٌت!)3 ّ و أنتن ِِ إلی القرآِن ننْعَن عِم ممستَ ِاِس) 4 ِیا طالباتی، اِ ّّاالنّ ِِ فی أدیاِن ِرافات ررالُخ ُ َزدادَِت !اِ

ِحیح في ضبط حرکات الکلمات: ّحن الّص نعیّ
ّھھإلی النّھائي! )1 َبذھُب ذذ یَ ً ُُل ھدفا لسّجِ سن یُ إلی صفوفھم بسرعة!َر )2ن  َم مالمعلّموُن جَع
مظلََم! )3 ظظُُظظ أن تُ بِحبُّ ُُح كما ال تُ مِلْم للْظ !) 4 ََظظال تَ ٌّ یوميٌّ ٌأمر ِاألصدقاِء ِ بین ھؤالء ةلَةُ للعاِم عالم ُ

نَلَس ََّ جاربالتَّ كك  سِبل لكِمم دینة ِلَالم نني أبي إلي خارجِسس َخفلّ ُ، شاھدُت ثَخخرّ ِ من المدینِة َفثثعَلر جُت ً ری :  و َق ف  وری فلباً ُ ّر و فّكر ُ»  یی «  كیف:قق
م ًً أسداً َممعام»ط حظة شاھدُت

ِ
ُ َصممعَّحح؟ في تلك الّل ببُرَب من الثََّععھ ررما َق ببھَب. بعد لحظة ّممصصیٌد. فلّ َك الباقي و ذَ كید و تر َ َّی من الصَّ َََكََللثَّعلب أكََل كرركَحرَّ

َححزق فلماذا أتحمَّ ز بالر ّ ٌٌ كفیٌل َ في نفسي: إن هللا ُ. فقلُت ددید و بََدأ باألكل ّیی من الّص ببُرَب رر و َق ٍعوبة ُععھ بُص ُ؟ فرجعُت إلي وُُم ُلَھھس ةةالمشقَّةَ
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8صفحه  زبان عربی

-40 حسب النّص: الخطأعیّن 

 الرزق و یُکثره!االنتظار یجلب  )2 هللا کفیل بالرزق!علم أّن او  اجتھد )1
 الوالدُ ساعدَ الولَدَ و َغیََّر استنتاَجھ! )4 !ةینتخب ولده طریقاً أفضل للحیاأراد الوالد أن  )3

-41 !»برزقنا .....مع أّن هللا .... .....یَقتضي أن .... .....العیش ....«: لتکمیل الفراغات عین الّصحیح

 الکریم، نعیَش، کفیٌل  )2  الصحیح، نتّحدَ، واحدٌ  )1
 الکریم، نعمَل، کفیلٌ  )4  السلیم، نجتمَع، یؤّکد )3
 

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

-42 »:ینتظر«

 »مساعدة«ـ مفرد مذکر غائب/ فعل و فاعلھ  فعل مضارع) 1
 و الجملة فعلیة و حالیة» ھو«مزید ثالثي ـ الزم/ خبر لضمیر ) 2
/ فعل و مفعولھ  ِمن) 3  »مساعدة«باب افتعال ـ ُمتعدٍّ
 / فعل و مع الّضمیر جملة إسمیةمعلوم باب انفعال ـ ِمن) 4
-43 »:ّرکَ حَ «
 »!الثعلب«/ فعل و فاعلھ حرف واحد ةفعل ماض ـ للمخاطب ـ مزید بزیاد) 1
 !البارز» ک«و فاعلھ ضمیر  ةللغائب ـ لیس لھ حرف زائد ـ معلوم/ الجملۀ فعلیّ ) 2
 !»ةلحظ«ھا و موصوف ةوصفیّ  ةالجمل»/ تحریک«فعل مزید ثالثی من مصدر ) 3
 !ةفعلیّ   ةـ متعدّ/ فعل و مع فاعلھ جمل») تفعیل«ید ثالثی (مصدره علی وزن للغائب ـ مز) 4

-44 :الخطأعیّن 

 النّون وقایةمفرد مذکر غائب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة و  -مزید ثالثي من باب افعال -أرَسلَني: فعل أمرٍ ) 1
 ـ مفرد مذکر مخاطب/ فعل النّھي و مع فاعلھ جملة فعلیة» نظر«ال تنُظر: مجرد ثالثي من مادة ) 2
 / مفعول لفعل یساعدُ معرفة رین: اسم الفاعل ـ جمع سالم للمذکر ـخَ اآل) 3
 إلیھ / مضاف»تجربة«التّجارب: اسم ـ مفرد مونث ـ معرفة ـ جمع تکسیر مفرده ) 4
 

 

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

علی الفاعل:   لم یُقدَّمعیّن مفعوالً  45-

 باألسماک فیأخذھا الناس لطبخھا! ةبعد ساعتین تصبح األرض مفروش) 1
  أیضاً! ةیأکلھا الناس مجفّف ةالمشمش فاکھ) 2
 أنت تستطیعین أن تشحنی رصید جّوالک عبر اإلنترنت!) 3
 !ةشاھدتنی األّم جاءت إلّی بسرعلّما ) 4

-46 :عیّن الّالم حرف الجرّ 
 من فضلک! لتناول الّطعام اغسلي یدیک )1
 د اآلخرین، ھذا دستور المدرسة!الطّالب األذکیاء لیساع )2
 !نجح في االمتحان قرأت دروسي کثیراأل) 3
 ت کثیرا جدّا!نّظم مارسأختي علی ال ألُعّود )4
 

»مساعدة«ـ مفرد مذکر غائب/ فعل و فاعلھ  فعل مضارع) 1
و الجملة فعلیة و حالیة» ھو«مزید ثالثي ـ الزم/ خبر لضمیر ) 2
نِمن) 3 / فعل و مفعولھ ِ ّتعدٍّ تباب افتعال ـ م »مساعدة«ُُ
معلوم باب انفعال ـ م)4 ن مم/ فعل و مع الضمیر جملة إسمیةِ ّ
»:ححّرَک«َح«

»!الثعلب«/ فعل و فاعلھ حرف واحد ةفعل ماض ـ للمخاطب ـ مزید بزیاد) 1
!البارز» ک«و فاعلھ ضمیر ییةّللغائب ـ لیس لھ حرف زائد ـ معلوم/ الجملۀ فعلی) 2
!»ةلحظ«ھا و موصوف ةوصفی  ةالجمل»/ تحریک«فعل مزید ثالثی من مصدر ) 3   
 !ةفعلیلل  ةّـ متعدّ/ فعل و مع فاعلھ جمل») تفعیل«ید ثالثی (مصدره علی وزن للغائب ـ مز) 4

:الخطأعی ّن
ٍني: فعل أمٍر) 1 ننلَ لَأرس ّوالنّون وقایةمفرد مذکر غائب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة و -مزید ثالثي من باب افعال-َ
ّھـ مفرد مذکر مخاطب/ فعل النّھي و مع فاعلھ جملة فعلیة» نظر«ررال تنُظر: مجرد ثالثي من مادة ) 2
ُة/ مفعول لفعل یساعدُمعرفة خخرین: اسم الفاعل ـ جمع سالم للمذکر ـَخاآل) 3
إلیھ / مضاف»تجربة«ّّجالتّجارب: اسم ـ مفرد مونث ـ معرفة ـ جمع تکسیر مفرده ) 4

)۴۵-۵٠المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (نعیّن 

ًن مفعوالً َّنعیّ علی الفاعل:   لم یُق ُققدَّم
األ اةا لط ا ال ا ذ أ اک األ
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9صفحه  زبان عربی

-47 :فیھ الفعل المجھول أکثر عیّن ما
 ظالم البحر إلی نھار مضیء! ةتُحّول األسماک المضیئ) 1
 یوم المعلّم! ةإلی معلّمی کّل عام فی حفل ةتُقدّم ھدی) 2
   إّن هللا ال یُغیّر ما بقوم حتّی یُغیّروا ما بأنفسھم!) 3
 إن تُرک األمر بالمعروف و النھی عن المنکر یُضّل الناس!) 4

-48 الجملة بعد النّکرة؟ لم تأتعیّن ما 
 ھ!القا ال نجدھا عند غیره من أصدقائإّن ألبي أخ) 2 کتبُت مقالةً کشفُت فیھا عن کثیٍر من الموضوعات!) 1
تُدّرس فیھا مواضیع مختلفة! حضرنا في جلسة) 4 !درستي نافذةٌ ُمشرفة علی البستانإنَّ ِلم) 3

-49 فی أسلوب الجمالت: الخطأعیّن 
 اسلوب حصر:علم بعدّتھم ما یعلمھم إّال قلیلٌ قل ربّی أ) 1
 اسلوب شرطمن یتأّمل قبل الکالم یبتعد عن الخطأ: ) 2
 اسلوب شرط :من إلھ غیر هللا یأتیکم بضیاء أفال تسمعون) 3
 اسلوب استثنا!کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیھ إّال وعاء العلم: ) 4

-50 :وقوع الفعل ةکیفیّ ما یبیّن عیّن 
  با و اکتسبت إیماناً حقیقیّاً حول مخلوقاتھ!آمنت ) 1
 التلمیذ المثالّی تکریماً مسرورین! ةکّرم الحّضار فی الحفل) 2
 إّن تعایشکم الّسلمّی معاً قد أعجب العمالء إعجاباً!) 3
 تعلّماً مفیداً! ةفی المدرس ةالیوم تعلّمنا أسالیب جدید) 4

 اسلوب شرطللمن یتأمل قبل الکالم یبتعد عن الخطأ: )2
اسلوب شرط:من إلھ غیر هللا یأتیکم بضیاء أفال تسمعون) 3
ّّعل فیھ إّال وعاء العلم: )4 ع وعاء یضیق بما ُج ُ اسلوب استثنا!ّکّل

:وقوع الفعل ةکیفیّن ما یبیّنعیّ  ّ
ّّا حقیقیّاً حول مخلوقاتھ!آمنت ) 1 ً   ًًبا و اکتسبت إیمانا
اام الحضار فی الحفل)2 ّ ّالتلمیذ المثالی تکریماً مسرورین!لل ةّکر
ًقد أعجب العمالء إعجاباً!) 3 ً ّلمی معا ّلل تعایشکم الس ّإّن
ً! ةفی المدرس ةممالیوم تعلّمنا أسالیب جدید) 4 ً ّ  !
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-51 سازد؟ برخورداري انسان از هوش و ذکاوت در طلب نعمات الهی، او را به کدام مستند وحیانی رهنمون می

1 (﴿ ِ َ ا ُ َن  ِ  ةَ َ  ِ ا ِ ً  ةُ َ َ﴾ 
اَب ﴿ )2 َ  ُ َ َن  اُب ا وَ  َ  َ  ِ ّ َ ا ِ َ َ   ا  ِ ٓ  ﴾ةا
3 (﴿َ ِ اً  ّ َ ُ  ُ َ  َ  َ ّ َن ا ِ  َ ِ ِ ً ذ ِ ُ َ ِ وا   ّ َ ُ  ّ َ ٍم  ْ َ   َ َ َ ْ  ﴾أ
4 (﴿َ ِ ِ َن َو  ِ ُ  ِ ِ ِ َ ِت اَ ّ َ ا ِ  ُ َ ونَ  َو َرَز ُ َ  ُ  ِ ّ  ﴾ا
ّ  ا  ««فرماید:  خواست عاجزانه پیامبر عظیم الشأن اسالم که میدر اً  ا -52 مؤید کدام است؟»  ا
معلولیت افزایش خودشناسی و علیت درك بیشتر فقر و نیاز) 1
 علیت درك بیشتر فقر و نیاز ذاتی به خداوند و معلولیت افزایش عبودیت و بندگی) 2
 بیشتر فقر و نیاز ذاتی به خداوند و علیت افزایش عبودیت و بندگی) معلولیت درك 3
 ) علت افزایش عبودیت و بندگی و معلولیت افزایش خودشناسی و درك بیشتر فقر و نیاز4

یک از مراتـب   زراعت خداست و باید شکرگزاري پیشه گیرد، مؤید کداماصلی  دهندة پرورشدرك انسان موحد به اینکه زارع حقیقی و  53-
 توانیم به کدام آیه تمسک بجوییم؟ این موضوع میدربارة توحید است و 

وه﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 1   ﴾ان ا ر و ر 
ء﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 2 ّ و  رب    ﴾ ا ا ا ر
ء﴿ـ ) ربوبیت ـ عبودیت 3 ّ و  رب    ﴾ ا ا ا ر
وه﴿) ربوبیت ـ عبودیت ـ 4  ﴾ان ا ر و ر 

کدام یک راه تقویـت اخـالص اسـت کـه انسـان      فقدان در جریان جنگ صفین یادآور  شداستان قرآن به نیزه زدن معاویه و عمروعاص و لشگریان 54-
 آوایی دارد؟ )  با کدام آیه همدر نتیجه خالصانه انجام دادن کارها در کالم پیامبر اکرم  ( موحد باید به آن مزین گردد و دستیابی به حکمت

...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 1  ُ َ ِ وا      ﴾و ا 
ن...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 2 وا ا  ﴾ا ا ا   آدم ان  
...﴿پذیري ـ  قویت روحیه حق) ت3  ُ َ ِ وا    ﴾و ا 
ن...﴿پذیري ـ  ) تقویت روحیه حق4 وا ا  ﴾ا ا ا   آدم ان  

به ترتیب گردد و براساس تعالیم الهی، برطرف کردن غصه دیگران و امانتداري  بنابر آیات قرآنی، چه چیزي سبب نزول  برکات الهی می 55-
 چه نتایجی را به دنبال دارد؟

دهد دهد ـ عمر را افزایش می عمر را افزایش میـ تقوا و ایمان واقعی ) 1
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می ـ زندگی را بهبود میتقوا و ایمان واقعی ) 2
 دهد بخشد ـ عمر را افزایش می ) تالش و مجاهدت در راه حق ـ زندگی را بهبود می3
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می زندگی را بهبود می الش و مجاهدت در راه حق ـ) ت4

-56 اصلی آنها کدام است؟سرچشمۀ شود و  ناشی از نیازهاي برتر، چه زمانی حاصل میدغدغۀ آرام یافتن انسان از 
 گویی به این سؤاالت اساسی ـ معرفت به خدا ) حرکت در جهت پاسخ1
 هاي ویژه به این سؤاالت اساسی ـ سرمایهگویی  ) حرکت در جهت پاسخ2
 هاي ویژه هاي بنیادین انسان ـ سرمایه ) وصول به پاسخ پرسش3
 هاي بنیادین انسان ـ معرفت به خدا ) وصول به پاسخ پرسش4

گونه کـه بـوده،    همان آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز هاي آنها را به حالت اول درمی نه تنها استخوان«خداوند پیش از انذار در آیات  57-
 کند؟ الهی اشاره می ودیعۀبه کدام » کنیم مجدداً خلق می

رِ ﴿ )1 ّ ُ َ  ُ ُ ا َ َ نَ ﴿ )2  ﴾اَم  َ ُ   َ ِ ُ ا ّ   ﴾َو اَ
نَ ﴿) 3 َ ُ ِم  َ َزٌخ ا  َ  ِ ِ ِ َورا اَ ﴿) 4   ﴾َو  ّ ِ ا ّ ِ  ُ ِ   ﴾َو  اُ

-58 گیري انسان در برابر معاد شود، به ترتیب چه توابعی را به همراه خواهد داشت؟ وجود یا فقدان دانایی و معرفت، سبب موضعآنجا که 
ه ا﴿) 1 ٌ  ةو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ َ﴿ـ  ﴾ا إ ُت َو  َ َ ا  ُ َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾ 
ه ا﴿ )2 ٌ  ةو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ نَ ﴿ـ  ﴾ا إ ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا  ﴾اِن 
نَ ﴿) 3 َ َ  ُ ِ َو   َ َ ٌف  َ َ﴿ـ  ﴾َ  ُت َو  َ َ ا  ُ َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾ 
نَ ﴿) 4 َ َ  ُ ِ َو   َ َ ٌف  َ نَ ﴿ـ  ﴾َ  ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا  ﴾اِن 

و ی ی رع ز ی ب و ن میپرورشر ؤی یر پی ري ز ر ی ب و ززر ی
توانیم به کدام آیه تمسک بجوییم؟این موضوع میدربارة توحید است و 

وه﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 1   ﴾ان ا ر و ر 
ء﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 2 ّ و  رب   ﴾ّ ا ا ا ر
ء﴿ـ ) ربوبیت ـ عبودیت 3 ّ و  رب   ﴾ّ ا ا ا ر
وه﴿) ربوبیت ـ عبودیت ـ 4 ﴾ان ا ر و ر 

کدام یک راه تقویـت اخـالص اسـت کـه  فقدان در جریان جنگ صفین یادآور ننشداستان قرآن به نیزه زدن معاویه و عمروعاص و لشگریان
آوایی دار)  با کدام آیه همدر نتیجه خالصانه انجام دادن کارها در کالم پیامبر اکرم  (موحد باید به آن مزین گردد و دستیابی به حکمت

...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 1  ُ َ وا    ﴾ِو ا 
ن...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 2 وا ا ﴾ٓا ا ا   آدم ان  
...﴿پذیري ـ  تتقویت روحیه حق) ت3  ُ َ وا   ﴾ِو ا 
ن...﴿پذیري ـ  ) تقویت روحیه حق4 وا ا ﴾ٓا ا ا   آدم ان  

بهگردد و براساس تعالیم الهی، برطرف کردن غصه دیگران و امانتداري نابر آیات قرآنی، چه چیزي سبب نزول  برکات الهی می
چه نتایجی را به دنبال دارد؟

دهد دهد ـ عمر را افزایش میعمر را افزایش میـتقوا و ایمان واقعی )1
بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود میـ زندگی را بهبود میتقوا و ایمان واقعی)2
 دهد بخشد ـ عمر را افزایش می) تالش و مجاهدت در راه حق ـ زندگی را بهبود می3
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود میزندگی را بهبود میتالش و مجاهدت در راه حق ـ) ت4

اصلی آنها کدام است؟سرچشمۀ شود و  ناشی از نیازهاي برتر، چه زمانی حاصل میدغدغۀ آرام یافتن انسان از 
گویی به این سؤاالت اساسی ـ معرفت به خدا) حرکت در جهت پاسخ1
پاسخ2 جهت د کت ح ی) ایهگ س اساس سؤاالت این یژهبه هاي
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 مجزي بودن به تعلیم مطالب مفید به دیگران در کدام مورد به طور کامل ذکر شده است؟ غایت زمانی

 ) تا وقتی که در دنیا مردمی به آن عمل کنند.1
 ) تا وقتی آثار آن در فرد یا جامعه باقی است.2
 شود. که به دیگران منتقل یا از آن استفاده می ) تا هنگامی3
 ات دارد.که در این دنیا حی ) تا هنگامی4

نـه، بلکـه از   «و امام پاسـخ داده بـود:   » گریزي آیا از قضاي الهی می«فرموده امیرالمؤمنین در پاسخ یکی از یاران خود که پرسیده بود  60-
 مؤید کدام است؟» برم قضاي الهی به قدر الهی پناه می

طولی است. رابطۀ ک الهی است و این یارادة آید و آن نیز به  اختیار انسان از نفس و روح پدید می) 1
 آید. اي براي کار اختیاري پدید نمی شود و هیچ رتبه ش قضا و قدر الهی هیچ نظمی برقرار نمی) بدون پذیر2
دسـت بـه انتخـاب     ،) قضاي الهی متناسب با ویژگی و تقدیر خاص هر موجود است کـه اگـر تقـدیرات و قضـاها را بشناسـد     3

 زند. تر می مناسب
 در مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه چیزي وراي قانونمندي جهان و نظم در آن است.) اعتقاد بر قضا و ق4

هـا   )  و فرزندانش بـراي تـداوم مسـئولیت   ها و تنها نگذاشتن آنها و برگزیدن امام علی ( انبیاي الهی، جهت هدایت انسان اصطفاي 61-
 )، هر یک به ترتیب ناشی از کدام صفات الهی است؟پیامبر  (

 ) لطف و رحمت ـ تدبیر و حکمت2 و رحمت ـ سرپرستی و والیت ) لطف1
 ) علم و قدرت ـ سرپرستی و والیت4 ) علم و قدرت ـ تدبیر و حکمت3

-62 ) و تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن به ترتیب در کدام عبارت قرآنی نهفته است؟( فلسفۀ درس نخوانده بودن پیامبر اسالم 
ر﴿ )1 َ ناِذاً  ِ ُ رَ ﴿ـ  ﴾َب ا ُ ا  ٔ َ  ُ ِ  ةٍ ...  ِ ِ﴾ 
2( ﴿ ً ِ ا وا  َ َ رَ ﴿ـ  ﴾َ ُ ا  ٔ َ  ُ ِ  ةٍ ...  ِ ِ﴾ 
3 (﴿ ً ِ ا وا  َ َ ...﴿ـ  ﴾َ ِ ا ا و ا ِ َ  ُ﴾ 
نَ ﴿) 4 ِ ُ َب ا ر َ ...﴿ـ  ﴾اِذا  ِ ا ا و ا ِ َ  ُ﴾ 

گـر کـدام فرضـیه در     باشد، دائمی و روزافزون است و این مفهوم ابطال )(چرا نیاز به حاکم و معلمی که تداوم بخش راه رسول خدا  63-
 باشد؟ می )(هاي پس از پیامبر  مورد مسئولیت

   )(هاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ سکوت قرآن و پیامبر  تب و فرقها) ظهور مک1
 ها هاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ اعالم پایان یافتن مسئولیت ) ظهور مکاتب و فرقه2
 ها اعالم پایان یافتن مسئولیتبزرگ علمی ـ  مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه3
 )(سکوت قرآن و پیامبر   بزرگ علمی ـ مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه4

بـه مالـک اشـتر    ) (کرد و علت آن در وصایاي امام علـی   براي معاشرت با دلی خالی از کدورت با مردم، از چه کاري نهی می )(رسول خدا   64-
 چگونه ذکر شده است؟

 »هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد. عیب مردم«) بدگویی ـ 1
 »رساند. افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و با وجود رضایت عمومی، خشم خواص آسیبی نمی«) بدگویی ـ 2
 »در پنهان کردن آنها بکوشد.هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه  مردم عیب«) تبعیض در اجراي عدالت ـ 3
افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و با وجـود رضـایت عمـومی، خشـم خـواص      «) تبعیض در اجراي عدالت ـ  4

 »رساند. آسیبی نمی
را مؤکّـد   یـک از اقـدامات آنهـا    به یک انسـان، کـدام   )(سال پس از رحلت پیامبر   250با تشبیه رفتار امامان بزرگوارمان در گذر  65-

 ایم و حرکت آنها داراي کدام ویژگی است؟ ساخته
 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ وحدت رویه1
 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ عدم وحدت رویه2
 هاي درست مبارزه ـ وحدت رویه ) انتخاب شیوه3
 رویههاي درست مبارزه ـ عدم وحدت  ) انتخاب شیوه4

یب زر
در مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه چیزي وراي قانونمندي جهان و نظم در آن است.) اعتقاد بر قضا و ق4

)  و فرزندانش بـراي تـداوم مسـئوها و تنها نگذاشتن آنها و برگزیدن امام علی (انبیاي الهی، جهت هدایت انسان صطفاي
)، هر یک به ترتیب ناشی از کدام صفات الهی است؟پیامبر  (

) لطف و رحمت ـ تدبیر و حکمت2 و رحمت ـ سرپرستی و والیت ) لطف1
و والیت4 ) علم و قدرت ـ تدبیر و حکمت3 ) علم و قدرت ـ سرپرستی

) و تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن به ترتیب در کدام عبارت قرآنی نهفته است؟( فلسفۀ درس نخوانده بودن پیامبر اسالم 
ر﴿ )1 َ ً ن﴿ ِ ُُ ب ن ﴾رر ِِ ُ ا ُ رَ ﴿ ـ َ ُا ٔ َ ِ ﴾ِرر  ٍ ر ُ ِ ِ
2( ﴿ً و ا  ﴾َ ا َ ُ رَ ﴿ـ َ ُا ٔ َ ِ ﴾ِرر  ٍ ر ُ ِ ِ
3 (﴿ً و ا  ﴾َ ا َ ...﴿ـ َ ِ ا ا و ا ِ َ  ِ ُ﴾ 
ََن﴿) 4 ِِ ُ ُ ا ب َر َ ...﴿  ـ  ﴾اِذا  ِ ا ا و ا ِ َ  ِ ُ﴾ 

گـر کـدام فرضباشد، دائمی و روزافزون است و این مفهوم ابطال )(چرا نیاز به حاکم و معلمی که تداوم بخش راه رسول خدا 
 باشد؟ می)(هاي پس از پیامبر مورد مسئولیت

)(هاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ سکوت قرآن و پیامبر  تب و فرقها) ظهور مک1
ههاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ اعالم پایان یافتن مسئولیت) ظهور مکاتب و فرقه2
هااعالم پایان یافتن مسئولیتبزرگ علمی ـ  مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه3
)  (سکوت قرآن و پیامبر  بزرگ علمی ـ مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه4

بـه مالـک))  (کرد و علت آن در وصایاي امام علـی  براي معاشرت با دلی خالی از کدورت با مردم، از چه کاري نهی می)(رسول خدا  
چگونه ذکر شده است؟

بدگوی1 بکوشدعیبمردم«) آنها کردن پنهان در همه از بیش باید جامعه مدیر و دارند »های
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-66 عباس به امامان دهم و یازدهم چه بود؟ هاي حاکمان بنی گیري آغاز غیب کبري از سوي امام زمان (عج) چگونه اعالم شد و علت سخت

 برابر حاکمان و عدم مبارزه با آنها حضرت به شیخ مفید ـ تسلیم بودن مردم درنامۀ ) 1
 و حاکمیت مهدي (عج)حضرت به شیخ مفید ـ اطالع آنان از احادیث قیام نامۀ ) 2
 امام به آخرین نایب خاص ـ اطالع آنان از احادیث قیام و حاکمیت مهدي (عج)نامۀ ) 3
 آنهاامام به آخرین نایب خاص ـ تسلیم بودن مردم در برابر حاکمان و عدم مبارزه با نامۀ ) 4

ّ«فریضۀ جهت انجام  ـ ِ ا ا  َ َ َ ي است و در صورت عدم ایفاي این مسئولیت، چه خطري کدام وظیفه از سوي مومنان ضرور» ِ 67-
 کند؟ مردم را تهدید می

وا  «) 1 ِ َ  مدیریتی است، اجرا کنند.پشتوانۀ توانند احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند  ـ مردم نمی »ً ِ
وا  «) 2 ِ َ  شوند. ـ مردم با وظایف خود به خصوص در مسائل جدید آشنا نمی »ً ِ
3 (»ُ َ َ روا  ِ ُ  شوند. ـ مردم با وظایف خود به خصوص در مسائل جدید آشنا نمی »ِ
4 (»ُ َ َ روا  ِ ُ  مدیریتی است، اجرا کنند.پشتوانۀ توانند احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند  ـ مردم نمی »ِ

-68 اند، چه پاداشی را در نظر گرفته است؟ اند و به او تمسک جسته کریم براي کسانی که به خداوند ایمان آوردهقرآن 
ب﴿ )1 ٍ  ُ  ر﴿ )2   ﴾ان ا  ا َ    ﴾ و 
ء ر﴿) 3 ء   ء و   ِ رض﴿) 4  ﴾ُ ء و ا ت  ا   ﴾  

-69 ) هم آوایی دارد؟عهد و پیمان انسان در ابتدا به نوزادي که به دنیا آمده، کدام است و با کدام سخن امیرالمؤمنین (دلیل تشبیه 
گذشت ایـام آفـاتی در پـی دارد و موجـب از هـم گسـیختگی        شد ـ   خدا بسته می) مراقبت از پیمان در مسیر عهدي که با 1

شود. ها و کارها می تصمیم
این روز از تـو خواهـد پرسـید کـه آن را     دربارة اي نفس، خدا «شد ـ   در مسیر عهدي که با خدا بسته می) مراقبت از پیمان 2

 »چگونه گذراندي و در آن چه کردي؟
این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونـه  دربارة اي نفس، خدا «) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ  3

 »کردي؟ گذراندي و در آن چه
هـا   گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ 4

شود. و کارها می
باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت «فرماید  اگر با امام خمینی (ره) هم فریاد شویم که می 70-

 سازد؟ کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می» و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند
از او دارند در دل جاي دهیم.نی را که رنگ و نشانی خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسا ) اگر می1
 نماید. است، مقابله می کند، با هر چه ضد خدایی ) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می2
شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. ) نمی3
 تر است. تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق آنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیق از) 4

داند، از چه امري بنـا بـر کـالم     است و با تسلط بر علم خودشناسی، بهشت را بهاي خود می انسانی که به ارزش و منزلت خود پی برده 71-
 کند و در لسان قرآن به کدام نکته التفات ورزیده است؟ علوي پرهیز می

1 (﴿ ٌ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ـ ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... ﴾َو  
2 (﴿ ٌ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  اي فرزندان آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم. ـ ﴾َو  
3 (﴿ِ  ّ ِ َ  ا  ـ اي فرزندان آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم. ﴾َ 
4 (﴿ِ  ّ ِ َ  ا  ـ ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... ﴾َ 

پرستی و قیام بـراي تحقـق سـخن     شوند و زدودن موانع حق میپرستی  جویی و حق در حوزه عدل و قسط، چرا گروهی سد راه حقیقت 72-
 پذیر است؟ حق چگونه امکان

مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرشود ـ  زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می) 1
 هترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیامـ استفاده از بشود  زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می) 2
 کند ـ استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام ) زیرا گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می3
 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرکند ـ  ) زیرا گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می4

مدیریتی است، اجرا کنند.پشتوانۀ توانند احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند  ـ مردم نمی »«) 4
اند، چه پاداشی را در نظر گرفته است؟اند و به او تمسک جستهکریم براي کسانی که به خداوند ایمان آوردهقرآن 

ب﴿ )1 ٍ  ُ  ر﴿ )2   ﴾ان ا  ا َ   ﴾ و 
ء ر﴿) 3 ء   ء و   ِ رض﴿) 4 ﴾ُ ء و ا ت  ا   ﴾  

)) هم آوایی دارعهد و پیمان انسان در ابتدا به نوزادي که به دنیا آمده، کدام است و با کدام سخن امیرالمؤمنین (دلیل تشبیه 
 گذشت ایـام آفـاتی در پـی دارد و موجـب از هـم گسـیشد ـ   خدا بسته می) مراقبت از پیمان در مسیر عهدي که با 1

شود. ها و کارها می تصمیم
این روز از تـو خواهـد پرسـید کـهدربارة اي نفس، خدا «شد ـ   در مسیر عهدي که با خدا بسته می) مراقبت از پیمان 2

 »چگونه گذراندي و در آن چه کردي؟
این روز از تو خواهد پرسید که آن را چدربارة اي نفس، خدا «) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ  3

 »کردي؟ گذراندي و در آن چه
گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصم) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ 4

شود. و کارها می
باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق«فرماید  گر با امام خمینی (ره) هم فریاد شویم که می

بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند  سازد؟ کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می»و
از او دارند در دل جاي دنی را که رنگ و نشانی خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسا ) اگر می1
 نماید. است، مقابله می کند، با هر چه ضد خدایی) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می2
شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. ) نمی3
تر است. تر باشد، نفرت از باطل هم عمیقآنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیقاز) 4

داند، از چه امري بنـا بـراست و با تسلط بر علم خودشناسی، بهشت را بهاي خود مینسانی که به ارزش و منزلت خود پی برده
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-73 اي به دنبال دارد؟ عفاف و حجاب چه ثمرهدربارة دستورات قرآن کریم 

ن﴿ )2 ﴾ ا و ا ﴿ )1 ّ  ّ﴾   
ذ﴿) 4   ﴾   ﴿) 3    ﴾ذ اد ان   

فرهنگ و معـارف اسـالمی چـه حکمـی دارد و     ها به منظور گسترش  هاي فشرده، مجالت و روزنامه ها، لوح تولید و توزیع و تبلیغ فیلم 74-
 تحریم زنا کدام است؟  حکمت

 ) مستحب و داراي پاداش اخروي ـ حفظ سالمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده1
 ) از واجبات کفایی و عمل صالح ـ حفظ سالمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده2
 از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم ) از واجبات کفایی و عمل صالح ـ جلوگیري3
 ) مستحب و داراي پاداش اخروي ـ جلوگیري از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم4

به ترتیب کدام است؟» ماه رمضانروزة ترك عمدي «و » ماه رمضان به سبب عمل حرامروزة باطل کردن «دو عمل کفارة  75-
و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر) شصت روز روزه به ازاي هر روز 1
 ) شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر2
به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر هروز) دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز 3
 به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر هروزدو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز ) 4

و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر) شصت روز روزه به ازاي هر روز 1
) شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر2
به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر هروز) دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز 3
به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر هروزدو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز ) 4
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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. 

Many people say that Shiraz is --------- city in the world. But I think Isfahan is --------- . 76-

1) the most beautiful – as beautiful 
2) more beautiful – the most beautiful 
3) the most beautiful – more beautiful 
4) a beautiful – much beautiful 
When John was at school, he --------- to play the piano. He --------- it ever since. 77-

1) has learned – has played 2) learned – has played 
3) learned – played  4) has learned – played
Someone has to tell Jack to stop smoking, ---------?78-

1) haven't they 2) hasn't he 3) don't they 4) doesn't he 
If my father cut the cake into six pieces, we --------- equal shares. 79-

1) will get 2) got 3) can get 4) would get 
These clothes --------- for daily use so that you --------- them wherever you want. 80-

1) will be designed – must wear 2) are designed – can wear 
3) were designed – could be worn 4) designed – might be worn 
Immediately after my graduation, I --------- for the Ministry of Health and started my job as a 81-

physician in the beautiful province of Golestan. 

1) solved 2) employed 3) added 4) singed  
A planet --------- to life must be one that does not get too hot or too cold. 82-

1) honest 2) host 3) hospitable  4) international 
We're trying to raise public awareness about the environment in --------- and air pollution in 83-

particular. 

1) physical 2) calm 3) general 4) emotional 
If you are going to choose your university major, take your time and --------- on it because it is 84-

a very important decision in your life. 

1) reflect 2) depend 3) stand 4) emphasize  
A complex man of strong character and independent thought, Jack was shaped by firm moral 85-

principles and deep --------- beliefs. 

1) comfortable 2) responsible 3) religious 4) generous 
Many parents --------- whether the free atmosphere at school reflects the reality of life outside 86-

school. 

1) contain 2) compile 3) recommend 4) wonder 
He --------- and picked the kids up on the way to the airport. 87-

1) helped those who help themselves 
2) cut his coat according to his cloth 
3) counted his chickens before they hatched 
4) killed two birds with one stone 

1) has learned has played 2) learned has played 
3) learned – playedd 4) has learned – played
Someone has to tell Jack to stop smoking, ---------?

1) haven't they 2) hasn't he 3) don't they 4) doesn't he 
If my father cut the cake into six pieces, we --------- equal shares.

1) will get 2) got 3) can get 4) would get 
These clothes --------- for daily use so that you --------- them wherever you want.

1) will be designed – must wear 2) are designed – can wear 
3) were designed – could be worn 4) designed – might be worn 
Immediately after my graduation, I --------- for the Ministry of Health and started my job
physician in the beautiful province of Golestan. 

1) solved 2) employed 3) added 4) singed  
A planet --------- to life must be one that does not get too hot or too cold. 

1) honest 2) host 3) hospitable  4) international 
We're trying to raise public awareness about the environment in --------- and air polluti
particular.

1) physical 2) calm 3) general 4) emotional 
If you are going to choose your university major, take your time and --------- on it becaus
a very important decision in your life. 

1) reflect 2) depend 3) stand 4) emphasize  
A complex man of strong character and independent thought, Jack was shaped by firm m
principles and deep --------- beliefs
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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. 

The Sahara is in northern Africa, between the Atlantic Ocean on the west and the Red Sea on 
the east. It is the largest desert (88)………. in the world. The Sahara is much larger than 
Australia and just a little smaller than the United States. It is one of the driest places on earth. 
In most areas, the (89)………. rainfall is less than 5 inches. (90)………., some area are even 
drier. In the Libyan Desert in the east, for example, no rain (91)………. for years at a time. 
Most of the Sahara is a flat land, and there are some very high mountains in the western and 
(92)………. parts. The highest mountain, E.K., is over 11,000 feet (3,400 meters) high. 

88-
1) area 2) field 3) phase 4) degree 

89-
1) formal 2) distant 3) average 4) efficient 

90-
1) Until 2) However 3) While 4) Whenever 

91-
1) falls 2) holds 3) comes 4) controls 

92-
1) final 2) physical 3) natural 4) central 

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: 

When many people are middle-aged – forty to sixty years old – they worry about their 
health. Some middle-aged people are afraid of old age. They don't want to be old, sick, and 
alone. On TV, they see athletes such as swimmers, baseball players, and tennis players. 
These middle-aged people would like to be strong, fast and young again too, but they think 
they are too old. 

Are they really too old? Maybe not! There are some interesting surprises these days. More 
and more athletes are still playing sports when they are middle-aged, and they're playing 
well. Jimmy Connors, a tennis player, is almost fifty, and George Forman, a boxer, is over 
fifty. Some people swim or run every day even when they are elderly – over sixty years old. 
Rafer Johnson won a gold medal in the 1960 Olympics. He is still running, and he's over 
sixty. Their faces aren't young. They have gray in their hair. But they are healthy and strong. 
How do they do it? Are they special, or can anyone be like them? 

Doctors of older people are studying how people grow old. They're learning how people 
might be healthy at any age. First, it's important to exercise – for example, swim, walk, run, 
play tennis, or play a team sport such as volleyball. Exercise is for everyone, not only young 
people. Second, people need to exercise their minds – to think! It's important at every age to 
study, read, and talk with people. Third, people need to eat a lot of vegetables and fruits and 
not much meat or sugar. Fourth, everyone needs to relax. People might try meditation! A 
1989 study tells us something interesting. If older people meditate, they remember more and 
live longer. 
The main idea of the passage can be ………. .93-
1) Worrying about Our Health 2) Being Afraid of Old Age 
3) Wishing to Be Athletes 4) Staying Healthy 

1) area 2) field 3) phase 4) degree 

1) formal 2) distant 3) average 4) efficient 

1) Until 2) However 3) While 4) Whenever 

1) falls 2) holds 3) comes 4) controls

1) final 2) physical 3) natural 4) central 

PART C: Reading Comprehension
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followe
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 
mark your answer sheet.

Passage 1: 

When many people are middle-aged – forty to sixty years old – – they worry about –
health. Some middle-aged people are afraid of old age. They don't want to be old, sick
lone. On TV, they see athletes such as swimmers, baseball players, and tennis pla

These middle-aged people would like to be strong, fast and young again too, but they t
hey are too old. 

Are they really too old? Maybe not! There are some interesting surprises these days. M
nd more athletes are still playing sports when they are middle-aged, and they're pla

well. Jimmy Connors, a tennis player, is almost fifty, and George Forman, a boxer, is 

www.konkur.in

forum.konkur.in



16صفحه  زبان انگلیسی

 

Which statement about the middle-aged people is Not true? 94-
1) The middle-aged people are too old to continue life. 
2) The middle-aged people don't want to be old, sick and alone. 
3) The middle-aged people would like to be strong, fast and young again. 
4) There are many middle-aged athletes who are still playing some sports. 
The word "they" in the last paragraph refers to ……… .95-
1) doctors 2) older people 3) people 4) sports 
We can understand from the passage that ……… .96-
1) the elderly can never have strong mentions 
2) old people should exercise only their minds 
3) doctors do not think old people are healthy 
4) the elderly should get plenty of exercise 

Passage 2: 

I'll never forget the first time I went to a football match. I didn't like that sport at all at that 
time, but my dad came home with some tickets that a friend had given him. He asked me 
whether I'd like to go with him and I said that I would, even though I thought it was going to 
be really boring. Every time he watched football on television at home, I used to read a book 
or leave the room. However, as I found out, watching it on TV was nothing like actually 
being there. 

The match we went to was played between our local team and the team from a nearby 
city. The two had always been rivals. When we got into the stadium, I was amazed because I 
had never seen such a big crowd before. The noise they were making was unbelievable and 
this was before the game had even started! When it did start, it was really exciting. The 
supporters were shouting the whole time and when our team scored. The other team also 
scored twice. After that I soon got to know the names of our players and by the end I was 
shouting too. We lost the match but I had a great time and I became a fan. 
The passage is mainly about ………. .97-
1) providing tickets for the football match 
2) the idea of a person uninterested in playing any matches 
3) somebody going to a football match for the first time 
4) inviting the writer to watch a football match on television 
Which sentence is Not true according to the passage? 98-
1) The writer's father asked him whether he'd like to go with him or not. 
2) The writer was very interested in sports at that time. 
3) Every time the writer's father was watching football on TV he was doing something else. 
4) The writer found out watching football on TV would be less interesting. 
The passage points out that the writer was amazed because ………. .99-
1) the football match was really exciting 
2) the noise they were making was unbelievable 
3) the supporters were shouting during the match 
4) he had never seen such a big crowd before 
According to the passage, when the match was over ………. .100-
1) his team scored the first goal 
2) the writer became a football fan 
3) the other team scored twice 
4) he began to learn about the names of the players 

Passage 2: 

ll never forget the first time I went to a football match. I didn't like that sport at all at
ime, but my dad came home with some tickets that a friend had given him. He aske

whether I'd like to go with him and I said that I would, even though I thought it was goin
e really boring. Every time he watched football on television at home, I used to read a
r leave the room. However, as I found out, watching it on TV was nothing like act
eing there. 

The match we went to was played between our local team and the team from a ne
ity. The two had always been rivals. When we got into the stadium, I was amazed beca

had never seen such a big crowd before. The noise they were making was unbelievable
his was before the game had even started! When it did start, it was really exciting.
upporters were shouting the whole time and when our team scored. The other team
cored twice. After that I soon got to know the names of our players and by the end I
houting too. We lost the match but I had a great time and I became a fan. 
The passage is mainly about ………. .
1) providing tickets for the football match 
2) the idea of a person uninterested in playing any matches
3) somebody going to a football match for the first time 
4) inviting the writer to watch a football match on television 
Which sentence is Not true according to the passage? 
1) The writer's father asked him whether he'd like to go with him or not. 
2) The writer was very interested in sports at that time. 
3) Every time the writer's father was watching football on TV he was doing something e
4) Th i f d hi f b ll TV ld b l i i
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گویی عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 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 سراسري حسابان 

مطابق کنکور سراسريهندسه

مطابق کنکور سراسريریاضیات گسسته

مطابق کنکور سراسريفیزیک

مطابق کنکور سراسريشیمی
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2صفحه  ریاضیات 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

Aاگر  9 4 9 45 -101 ، کدام عدد گویا است؟5
1 (A 5   2 (A 5   3 (A 2 5   4 (A   

حسابی صـفر   دنبالۀابتدایی  جملۀمتوالی یک دنباله هندسی هستند، جمع چند جملۀ حسابی سه دنبالۀ جمالت سوم، هفتم و نهم یک  102-
 است؟

1 (21 2 (22 3 (23 4 (24 

x(xهــاي  ریشــه و  اگــر  )2 3 ــۀ درجــۀ باشــند،  1 1هــاي آن  دوم کــه ریشــهمعادل
1و  1

ــه صــورت  1 باشــد، ب 103-

x kx27 2  کدام است؟ kاست، مقدار 0
1 (10 2 (10 3 (8 4 (8 

f(x)نمودار  x mx m22 -104 شکل مقابل است. حداقل مقدار تابع کدام است؟ 2
1 (13   
2 (/12 5   
3 (12   
4 (/11 5   

x نامعادلۀجواب مجموعۀ  x x2 2 1 bباشد. حاصل  می (a,b) بازة 1 a 105 کدام است؟-

1 (1 2 (/1 5 3 (2 4 (/2 5 
x هاي مجموع ریشه x3 3 2 -106 کدام است؟ 3

1 (2 2 (2- 3 (3 4 (3- 
)Aاگر  , )1 )Bو  3 , )3 )Cو  1 , )2 -107 ؟کند ها را در کدام نقطه قطع می محور عرض Bسه رأس مثلث باشند. امتداد میانۀ رأس  0

1 (( , )70 5   2 (( , )60 5   3 (( , )70 6   4 (( , )80 5   
x نمودار توابع f(x)  وx g(x)  .تابع  ضابطۀبه صورت مقابل استfog(x) 108 کدام است؟-

1 (x2 4   
2 (x2 6   
3 (x2 4   
4 (x2 6 
 

f(x)تعریف  دامنۀ x ax b2 2, بازة g(x)تعریف تابع  دامنۀاست.  3 x a b x 109  کدام است؟-
1 (,6 1 2 (,6 1   3 (,1 6 4 (,1 6   

f(x)اگر  log(x yتعریف  دامنۀ 1( xf (x)1 110 کدام است؟-
1 (,10   2 (,1 3 (,0 4 (   

3

2

2

1

x gx f

1 (13 
2 (/12 5/ 
3 (12 
4 (/11 5/ 

x2نامعادلۀجواب مجموعۀ  2 1 1x xxبازة(a,b)باشد. حاصل میb a کدام است؟ 

1 (1 2 (/1 5/ 3 (2 4 (/2 5/
3هاي مجموع ریشه 3 2 3xx کدام است؟ 

1 (2 2 (2- 3 (3 4 (3- 
)Aگر  , )( )Bو ,, , )Cو ,,( , ),( ؟کند ها را در کدام نقطه قطع می محور عرض Bسه رأس مثلث باشند. امتداد میانۀ رأس ,

1(( , )7)5  2(( , )65  3(( , )76  4(( , )85 
xمودار توابع f(x) وx g(x) .تابع  ضابطۀبه صورت مقابل استfog(x) کدام است؟ 

1 (2 4x 
2 (2 6xx 
3 (2 4xx 
4 (2 6xx

f(x)تعریف دامنۀ x ax b22,بازة g(x)تعریف تابع  دامنۀاست.  ,3 x a b x کدام است؟ 
1(2(3(4(

3

2

2

1

x gx f
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3صفحه  ریاضیات 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xاگر  x y32 4 logو  2 y log x2 22 xمقدار  2 y 111 کدام است؟-
 3یا  2) 4 1یا  0) 3 2یا  0) 2 3یا  1) 1

y اگر نمودار f( x)  بر نمودارy f(x)  ،ضابطۀمنطبق باشد f(x) 112 تواند باشد؟ کدام می-

1 (y x cos x 2 (y x3 1 3 (y x sin x 4 (y x x2 2 

مقدار عددي 
sin sin0 0

1 1
75 15

-113 کدام است؟ 

1 (2 6   2 (2 2   3 (3 2 4 (2 3   
yقسمتی از نمودار تابع  sin x cos x4 -114 کدام است؟ ABخط  صورت زیر است. طول پاره به 4

1 (4   

2 (2 

3 (   

4 (3   

cosمثلثاتی معادلۀ جواب کلی  x cot x2 24 -115 کدام است؟ 1

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

xاختالف حد چپ و راست تابع  xf(x)
x x

2 2 3
xنقطۀ در  1 -116 چقدر است؟ 1

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

تابع 
cosx x

f(x) x
x a x

2
1 0
2 0

xدر   -117 کدام است؟ aپیوسته است. مقدار  0

1 (1
4 2 (1

2 3 (7
4 4 (5

2 

 اگر
x

ax x alim
x

2
2

1 2
1

xنقطۀ آنگاه حد چپ این عبارت در  ، -118 چقدر است؟ 1

1 (5
2 2 (5

2 3 (3
2 4 (3

2 

yخط  x2 xنقطۀ در  3 yبر نمودار تابع  1 f(x)  مماس است. حاصل
x

f (x)
lim

x

2

1
25

-119 کدام است؟ 1

1 (5 2 (10 3 (20 4 (15 
f(x)هرگاه  cos xcos x3  وg(x) sin xsin x3  مقدارf ( ) g ( )6 -120 چه عددي است؟ 6

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

A B

2 (2
3 ( 

4 (3 

t2مثلثاتی معادلۀ جواب کلی  2tt4 1cos x cot xx cot کدام است؟ 

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

xf(x)ختالف حد چپ و راست تابع 
x x

2 2 3x
xنقطۀ در  1  چقدر است؟ 1

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

ابع 
cosx x

f(x) x2
1 0
2 0x a x

xدر   کدام است؟ aپیوسته است. مقدار 0

1 (1
4 2 (1

2 3 (7
4 4 (5

2
گر

x
ax x alim

x

2x
2

1 2
1

xنقطۀ آنگاه حد چپ این عبارت در  ،  چقدر است؟ 1

1 (5
2 2 (5

2 3 (3
2 4 (3

2

yخط  x2 3x نقطۀ درx yبر نمودار تابع  1 f(x) است. حاصل مماس
x

f (x)
lim

x

2

1
25

 کدام است؟ 1

1(52(13(24(15

A B
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f(x)مقدار مشتق دوم تابع  sin x. x x2 2 xنقطۀ در  2 -121 چقدر است؟ 1

1 (22 2 (24   3 (22 4 (24   

f(x)اگر  x
x
-122 حداقل مقدار تابع کدام است؟ 12

1 (17
4 2 (13

4 3 (3
2 4 (3 

yتابع  (a,b)بازة در  x
x

2 bصعودي و داراي تقعر رو به پایین است. حداکثر  1 a 123 کدام است؟-

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

   4 (3 2 1   

yنمودار تابع  x ax bx a3 2 -124 کدام است؟ bشکل مقابل است. مقدار  3
1 (3    
2 (3    
3 (1    
4 (1   
 

xترتیب  ها و قاعده به الساقین، طول هریک از ساق در یک مثلث متساوي x4و  1 -x 125متر هستند. چند مقدار صحیح براي  سانتی 8
 وجود دارد؟

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
S رابطـۀ هـاي مشـخص شـده     مفروض است. اگر بین مساحت 30به مساحت  ABCDاالضالع  مطابق شکل، متوازي S S1 2 3 9 126-

 کدام است؟ S2برقرار باشد، مقدار 
1 (3 
2 (4 
3 (5 
4 (6 

ABمیانه است. اگر  ABC ،AMدر مثلث 
AC

2
ADو  3 AMو  1 DN  ،اندازةرسم شود AE 127 کدام است؟-

1 (1 
2 (/1 5   
3 (/1 8   
4 (2 
 
 

C

A B

D E F

K
S1

S2 S3

B

A

D

E

M N C

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

xترتیب ها و قاعده به الساقین، طول هریک از ساقدر یک مثلث متساوي 4و 1 8xx متر هستند. چند مقدار صحیح سانتی
 وجود دارد؟

3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
S2    رابطـۀ هـاي مشـخص شـده    مفروض است. اگر بین مساحت30به مساحت  ABCDاالضالع مطابق شکل، متوازي 3S 9

 کدام است؟ S2رقرار باشد، مقدار 
1 (3
2 (4
3 (5
4 (6 

ABمیانه است. اگر ABCBC ،AMدر مثلث 
AC

2
ADو 3 AMو 1 DN  ،اندازةرسم شودAE کدام است؟ 

1 (1
2 (/1 5/ 
3 (/1 8/ 

C

A B

D E F

KK
S1

S22 S3

A

D

E
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-128 ذوزنقـۀ باشـد، مسـاحت    8است. اگر طول وتر آن  BCوسط  Eالساقین است و  الزاویه و متساوي قائم ADEDEدر شکل زیر، مثلث 
ABCD کدام است؟ 

1 (1 
2 (3 
3 (4 

4 (9
2   
متر باشد، مساحت سـطح   سانتی P ،3 صفحۀاز  O نقطۀ فاصلۀمتر را قطع کرده است. اگر  سانتی 7و شعاع  Oاي به مرکز  کره P صفحۀ 129-

 مقطع حاصل کدام است؟
1 (38   2 (40   3 (42   4 (44   

ایـن دو نقطـه از    فاصلۀاست. همچنین  3و  4ترتیب  به dآنها از خط  فاصلۀطوري که  قرار دارند، به dدر یک طرف خط  Bو  A نقطۀدو  130-
 منطبق باشد، کدام است؟ d واحد از این مسیر روي خط  2طوري که  به Bبه  Aترین مسیر از  باشد. طول کوتاه می 26یکدیگر 

1 (2 58   2 (2 65   3 (( )21 26 4 (( )21 23   
سه برابر محیط آن است. حاصل  از نظر عددي مساحت مثلثی

a b cr r r
1 1 ترتیب شعاع  به crو  ar ،brدر آن مثلث کدام است؟ ( 1 131-

 هستند.) cو  bو  aهاي محاطی خارجی اضالع  دایره

1 (1
3   2 (1

6   3 (1
4   4 (1

8   
-132 کند؛ مساحت این مثلث کدام است؟ تقسیم می 4و  3هاي  خط به طول وتر را به دو پاره ،الزاویه یک مثلث قائمقائمه در  زاویۀنیمساز 

1 (588
25   2 (298

25   3 (196
25   4 (294

25   

اگر 
a

A b
c

0 0
0 0

0 0
|باشد، در این صورت حاصل   I A A -133 کدام است؟ 2|

1 (( abc)21   2 (( abc)21   3 (abc(abc )1   4 (abc(abc )1   

Aاگر  [i j]2 Bو  3 [i j]2
3 -134 کدام است؟ ABباشد، حاصل دترمینان  2

1 (24   2 (28   3 (24 4 (28 

a)اگر دستگاه  )x y
x (a )y

1 3 1
5 1 xفاقد جواب باشد، دستگاه  1 ay

x y
2

2 -135 چگونه است؟ 4

  ) فاقد جواب است.2  دارد. شمار جواب ) بی1
  ) فاقد جواب است یا یک جواب دارد.4  ) فقط یک جواب دارد.3

A B

CD

E8

ایـن دو نقفاصلۀاست. همچنین  3و  4ترتیب  بهdآنها از خط فاصلۀطوري که  قرار دارند، به dدر یک طرف خط Bو Aنقطۀدو 
منطبق باشد، کدام است؟dواحد از این مسیر روي خط  2طوري که  بهBبه Aترین مسیر از باشد. طول کوتاهمی26کدیگر 

1 (2 58  2 (2 65  3 (( )(2(( 4 (( )(2(( 
سه برابر محیط آن است. حاصل  از نظر عددي مساحت مثلثی

a b cr r ra b cb

1 1 ترتیب بهcrcو ara ،brbbدر آن مثلث کدام است؟ (1

 هستند.) cو bو aهاي محاطی خارجی اضالع  دایره

1 (1
3  2 (1

6  3 (1
4  4 (1

8 
 کند؛ مساحت این مثلث کدام است تقسیم می 4و  3هاي  خط به طول وتر را به دو پاره،الزاویه یک مثلث قائمقائمه در زاویۀیمساز

1 (588
25  2 (298

25  3 (196
25  4 (294

25 

گر 
a

A b
c

0 0a

0 0
|باشد، در این صورت حاصل  I A A  کدام است؟ 2|

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

Aگر  [i j]2 Bو 3 [i j]2
3  کدام است؟ ABباشد، حاصل دترمینان 2

1 (24  2 (28  3 (24 4 (28

a)گر دستگاه  )x y
x (a )y

1)x y)x
5 1 1x (a )y

xفاقد جواب باشد، دستگاه  ay
y

2
2 4x y

چگونه است؟ 

  ) فاقد جواب است.2  دارد. شمار جواب ) بی1
د3 دا اب ج یک فقط د4) دا اب ج یک یا ت ا اب ج فاقد (
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Aاگر 
3 1
1 Aطوري که  دو عدد حقیقی باشند، به و  ماتریس همانی و  Iو  2 I ( A) -136 کدام است؟ ؛ حاصل 12

1 (1
10   2 (1

10   3 (1
 ) صفر4   5

y معادلۀها و خط به  اي بر محور طول دایره x3
باشد، وضـعیت ایـن    3دوم و شعاع آن  ناحیۀمماس است. اگر مرکز این دایره در  4 137-

x معادلۀاي به  دایره با دایره y x y2 2 2 2  چگونه است؟ 2
 ) متخارج4 ) متداخل3 ) مماس خارجی2 ) مماس داخلی1

4اگر طول قطر کوچک   در بیضی شکل زیر، -138 هاشورخورده کدام است؟ ناحیۀباشد، مساحت  120برابر  ABA زاویۀو  3
1 (( )4 3 2   
2 (( )6 3 2   
3 (2 3 2   
4 (3 3 4   

a، سه بردار mبه ازاي کدام مقدار  (m, , )1 b و 2 ( , , )2 1 cو  2 ( , , )1 3 a)، در تساوي 5 b) (b c) (c a) oa b)b) 139-
 کنند؟ صدق می

   1) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

A، با رئوس ABCمساحت مثلث  ( , , )1 1 Bو  0 ( , , )0 1 Cو  2 ( , , )1 1 -140 برابر کدام است؟ 2
1( 2 3   2( 3   3( 2 6   4 (6

nاگر 
nA [( ) n , n ]1 3 A) ناحیۀباشد، مساحت  1 A ) (A A )1 2 3 -141 کدام است؟ 4

1 (21 2 (12 3 (18 4 (15 
P({a,b})باشـد. اگـر    مـی  dو  cو  bو  aبرآمد  4اي شامل  یک فضاي نمونه 2

P({a,c})و  5 1
a}و دو پیشـامد   3 ,b}  و{a ,c} 142-

 کدام است؟ P(d)مستقل باشند، 

1 (2
5   2 (3

5   3 (1
3   4 (1

2   
A مجموعۀبا استفاده از عضوهاي دو  { , , , , }1 2 3 4 Bو  5 { , , , }6 7 8 صـورت تصـادفی    ، کدهاي پنج رقمی بدون تکرار ارقام به9 143-

 هستند؟ Bو  Aکار رفته در کد یک در میان عضو  سازیم. با کدام احتمال ارقام به می

1 (1
21   2 (5

63   3 (20
63   4 (15

21   
0/کامل بگیرند، برابر  نمرةاحتمال اینکه زهرا و ریحانه هر دو در آزمون زبان  0/کامـل بگیـرد، برابـر     نمرةو احتمال آنکه فقط زهرا  1 4 144-

 کامل نگیرد، چقدر است؟ نمرةکامل بگیرد، ولی زهرا  نمرةاست. احتمال آنکه ریحانه 
1 (/0 3   2 (/0 2   3 (/01   4 (/005   

B

B

AA
O

F
F

4 (43 3 
a، سه بردار mه ازاي کدام مقدار  (m, , ), ), )a (m, و b ( , , ), , )b cو) ( , , ), ,c ( , ,(( , (، در تساوي ,, (b c) (c a) o(c a) o) (b c)) (b c) (c

 کنند؟ صدق می
 1) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

A، با رئوس ABCBCمساحت مثلث  ( , , ), ,, Bو , ( , , ), ,, Cو , ( , , ), , )( , , برابر کدام است؟(
1( 2 3  2( 3  3( 2 6  4 (6

nگر 
nA [( ) n , n ]n
nn ) n , n) n , nn ناحیۀباشد، مساحت(A A ) (A A )1 2 3 4A ) (A AA A ) (A A کدام است؟ 

1 (21 2 (12 3 (18 4 (15
P({a,b})باشـد. اگـر    مـی  dو cو bو aبرآمد  4اي شامل  ک فضاي نمونه 2

P({a,c})و 5 1
a}و دو پیشـامد  3 ,b}و

 کدام است؟ P(d)مستقل باشند، 

1 (2
5  2 (3

5  3 (1
3  4 (1

2 
Aمجموعۀا استفاده از عضوهاي دو  { , , , , }, , , Bو , { , , , }, , ,{ صـورت تص، کدهاي پنج رقمی بدون تکرار ارقام به,

هستند؟ Bو Aکار رفته در کد یک در میان عضو سازیم. با کدام احتمال ارقام بهمی

1 (1
21  2 (5

63  3 (20
63  4 (15

21 
0/کامل بگیرند، برابر نمرةحتمال اینکه زهرا و ریحانه هر دو در آزمون زبان  کامـل بگیـرد، برابـنمرةو احتمال آنکه فقط زهرا //1

کامل نگیرد، چقدر است؟نمرةکامل بگیرد، ولی زهرا نمرةست. احتمال آنکه ریحانه 
1 (/0 3/  2 (/0 2/  3 (/01//  4 (/005/ 

B
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مرد وقتی چراغ قرمز است، روي خـط عـابر توقـف     رانندةدرصد زن هستند. احتمال اینکه یک  40ها مرد و  درصد راننده 60در شهري  145-
0/کند،  0/ها چنین تخلفی را با احتمال  و زن 05 خط عابر توقف کرده  دهند. پلیس مشاهده کرده است که یک ماشین روي انجام می 01

 ماشین، مرد است؟ رانندةاست. با کدام احتمال 

1 (15
17   2 (3

34   3 (17
50   4 (34

100   
x,هاي  میانگین داده , , , ,1 2 3 4 -146 برابر است. چارك اول کدام است؟ ها با مد داده 5

1 (/3 5   2 (3 3 (2 4 (/1 5   
0/اي با انحراف معیار  است، از جامعه 1250ها برابر  عضوي که در آن مجموع داده nاي  ضریب تغییرات نمونه 0/برابر  125 محاسبه شده  1 147-
 عضوي، انحراف معیار برآورد میانگین چقدر است؟ nهاي  است. با انتخاب نمونه

1 (4 2 (/0 4   3 (/0 25   4 (/0025   
a  عددي صحیح و فرد است کهb | a aتقسیم  ماندة باقیو  2 b2 aتقسـیم عـدد    ماندة باقیاست.  5برابر  7بر  2 b2 -148 56بـر   2

 کدام است؟
1 (12 2 (26 3 (19 4 (14 

x2اگر از یکی از روزهاي سال که دوشنبه است،  -149 تواند باشد؟ کدام عدد می xرسیم.  روز جلو برویم به شنبه می 15
1 (72 2 (71 3 (70 4 (69 

)نهشتی  هم معادلۀمجموعه جواب  ) x
1520 20 208 3 5 20 -150 کدام است؟ 5

1 (k3   2 (k3 1   3 (k15   4 (k15 1   
}رئوس  مجموعۀگرافی با  Gفرض کنید  , , ... , }1 2 xزمانی مجاور باشند که  Gدر  yو  xباشد و دو رأس  10 y  پذیر باشند.  بخش 3بر 151-

 دارد؟ 3چند دور به طول  Gگراف 
1 (2 2 (4 3 (5 4 (6 

-152 دارد؟ 2گري  گر با عدد احاطه کدام گراف زیر، بیش از یک احاطه

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

-153 کدام است؟ xهاي التین زیر، متعامد باشند، مقدار  اگر مربع
1 (1      
2 (2 
3 (3 
4 (4 

-154 طوري که به هر نفر هم خودکار و هم گل برسد؟ نفر توزیع کنیم، به 3گل مختلف را بین  5خودکار یکسان و  5توانیم  به چند طریق می
1 (150 2 (156 3 (900 4 (3150 

-155 مسافر قرار گرفته است؟ 5اي وجود دارد که در آن حداقل  قطار جا بدهیم تا مطمئن باشیم کوپه کوپۀمسافر را حداکثر در چند  67
1 (13 2 (14 3 (15 4 (16 

A B
x

4 1
2 1

1
3

 کدام است؟
1 (12 2 (26 3 (19 4 (14

2گر از یکی از روزهاي سال که دوشنبه است،  15xرسیم.  روز جلو برویم به شنبه میx تواند باشد؟ کدام عدد می 
1 (72 2 (71 3 (70 4 (69

)نهشتی  هممعادلۀمجموعه جواب  ) x
1520 20 20(8 3 5 20 5( ) x) x20  کدام است؟ )

1 (k3  2 (k3 1k  3 (k15  4 (k15 1k 
}رئوس  مجموعۀگرافی با Gفرض کنید  , , ... , }, , ... ,, , xزمانی مجاور باشند که Gدر yو xباشد و دو رأس ... y  پذیر بخش 3بر

دارد؟ 3چند دور به طول Gگراف 
1 (2 2 (4 3 (5 4 (6 

 دارد؟ 2گري  گر با عدد احاطهکدام گراف زیر، بیش از یک احاطه

1 ( 2 ( 3 ( 4 (

 کدام است؟ xهاي التین زیر، متعامد باشند، مقدار  گر مربع
1 (1     
2 (2
3 (3
4 (4

طوري که به هر نفر هم خودکار و هم گل برنفر توزیع کنیم، به 3گل مختلف را بین 5خودکار یکسان و 5توانیم  ه چند طریق می
1 (150 2 (156 3 (900 4 (3150

مسافر قرار گرفته است5اي وجود دارد که در آن حداقل قطار جا بدهیم تا مطمئن باشیم کوپهکوپۀمسافر را حداکثر در چند67

BB
x

B

4 1
2 1

B 1
3
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mمتحرکی در حرکت روي خط راست، ابتدا با تندي ثابت 
s

mبه طرف غرب حرکت کرده و سپس با تندي ثابـت   d1 اندازةبه  60
s

30 156-
 اندازةسرعت متوسط متحرك باشد،  اندازةبرابر  3جایی،  رك در کل جابهگردد. اگر تندي متوسط متح به طرف شرق بازمی d2 اندازةبه 

mسرعت متوسط متحرك چند 
s

d)است؟   d )2 1  

1 (15 2 (25 3(40 4 (45 
xصورت  به  باشد، حرکت متحرکی که با شتاب ثابت بر روي خط راست در حال حرکت می معادلۀ t t2 4 زمانی  بازةباشد. در  می 5 157-

 باشد؟ که متحرك در حال نزدیک شدن به مبدأ است، حرکت متحرك چگونه می
 ) پیوسته کندشونده2  ) پیوسته تندشونده1
 ) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده4 ) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده3

باشد. اگر مسافت طی شده توسط متحـرك در   صورت سهمی زیر می کند به نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي خط راست حرکت می  158-
tزمانی  بازة s3  تاt s9  اول حرکت چند متر است؟ ثانیۀ 6جایی متحرك در  متر باشد، جابه 12برابر 

1 (12 
2 (24 
3 (18 
4 (30 
 
 

mاز حال سکون از چهارراهی با شتاب ثابت  Aاتومبیل 
s2

mبا سرعت ثابت  Bزمان با آن اتومبیل  آید. هم به حرکت درمی 2
s

از این  20 159-

 گذرند، اختالف سرعت آنها چند متر بر ثانیه است؟ اي که دو اتومبیل از کنار هم می لحظه دهد. در چهارراه گذشته و به حرکت خود ادامه می
1 (5 2 (10 3 (20 4 (30 

3رسد. سرعت گلوله در  به سطح زمین می vرها شده و با سرعت  hاي از ارتفاع  گلوله
-160 کدام است؟ hارتفاع  4

1 (v
4   2 (v

2   3 (v3
2   4 (v2

2   
ایـم. اگـر ضـریب اصـطکاك      ، آن را ثابت نگه داشـته Fبر روي دیوار قائم آسانسوري قرار دارد و با نیروي افقی  kg2جسمی به جرم  161-

0/آسانسور و جسم،  دیوارةایستایی بین  mبا شتاب  باشد؛ وقتی آسانسور 5
s2

چقدر  Fکند، حداقل  به سمت باال شروع به حرکت می 2

m(gباشد تا جسم ساکن بماند؟  )
s2

10  

1 (32 
2 (40 
3 (48 
4 (60 

t (s)6

48

x (m)

x0

F

1 (12
2 (24
3 (18
4 (30

mاز حال سکون از چهارراهی با شتاب ثابت Aتومبیل 
s2

mبا سرعت ثابت Bزمان با آن اتومبیل  آید. هم به حرکت درمی2
s

20

گذرند، اختالف سرعت آنها چند متر بر ثانیه اساي که دو اتومبیل از کنار هم میلحظه دهد. در چهارراه گذشته و به حرکت خود ادامه می
1 (5 2 (10 3 (20 4 (30

3رسد. سرعت گلوله در به سطح زمین میvرها شده و با سرعت hاي از ارتفاع  گلوله
 کدام است؟ hارتفاع  4

1 (v
4  2 (v

2  3 (v3
2  4 (v2

2 
ایـم. اگـر ضـریب اصـ، آن را ثابت نگه داشـته Fبر روي دیوار قائم آسانسوري قرار دارد و با نیروي افقی kg2جسمی به جرم 

0/آسانسور و جسم، دیوارةیستایی بین  mبا شتاب باشد؛ وقتی آسانسور//5
s2

Fکند، حداقل به سمت باال شروع به حرکت می2

m(gاشد تا جسم ساکن بماند؟  )m
s2

 

1 (32
2 (40
3 (48

t (s)6

48
x0

F
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mبه جرم  B وزنۀو  v0 اولیۀبا سرعت  mبه جرم  A وزنۀ
شوند.  روي یک سطح افقی، مماس بر سطح پرتاب می v02 اولیۀبا سرعت  2 162-

کند تا متوقف شود، چند برابر مسافتی اسـت   طی می B وزنۀاگر ضریب اصطکاك جنبشی سطح براي هر دو یکسان باشد، مسافتی که 
 کند تا متوقف گردد؟ طی می A وزنۀکه 

1 (1
4   2 (1

2   3 (2 4 (4 

Fدر شکل مقابل، نیروي افقی N60  به جسم ساکنkg5 کند. پس از  اثر میs5  که سرعت متحرك بهm
s

-F 163، نیـروي  رسد می 20
  شروع حرکت تا توقف کامل جسم، چند ثانیه در حرکت بوده است؟ لحظۀشود. از  قطع شده و پس از مدتی جسم متوقف می

1 (/2 5    
2 (/6 25    
3 (/7 5    
4 (9                      

-164 ماهوارةبرابر نیرویی است که زمین به  8کند،  وارد می A ماهوارةباشد و نیرویی که زمین به  می B ماهوارةبرابر جرم  A ،2 ماهوارةجرم 
B ماهوارةکند. تندي حرکت  وارد می A  ماهوارةچند برابر تندي حرکت B است؟ 

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

2   
آهنـی را در   کـرة دهد. وقتـی ایـن    درصد حجم کره را تشکیل می 20اي وجود دارد که  ، حفرهg3200آهنی به جرم  کرةدر داخل یک  165-

gآید؟ (چگالی آهن،  متر باال می بیندازیم، سطح آب چند سانتی cm280ظرف آبی به مساحت مقطع 

cm38 (.است 

1 (/6 25   2 (/12 5   3 (25 4 (50 
Fتحت تأثیر نیروي  kg5در شکل زیر، جسم  N50  متر، سـرعت آن بـه    3از حال سکون به حرکت درآمده و پس از طی مسافت 166-

m
s

/شود، چند ژول است؟  رسد. کار نیرویی که از طرف سطح بر جسم وارد می می 6
m(g , cos )
s2

10 37 0 8  

1 (50    
2 (30    
3 (30  
4 (50 

mرا با تندي  kg4جسمی به جرم 
s

گـردد، تنـدي آن    پرتاب برمی نقطۀکنیم. وقتی جسم به  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب می 6 167-

Ngباشد. این جسم حداکثر تا چه ارتفاعی از سطح زمین باال رفته است؟ ( نصف تندي اولیه می
kg

و نیـروي مقاومـت هـوا ثابـت      10

 فرض شود.)

1 (9
20   2 (9

8   3 (8
9   4 (9

5   

m kg5

F N50
37

m kg5

Fm

4 (9                     
برابر نیرویی است که زمین به 8کند،  وارد می Aماهوارةباشد و نیرویی که زمین به میBماهوارةبرابر جرم  A ،2ماهوارةجرم 

B ماهوارة کند. تندي حرکت  وارد میA ماهوارةچند برابر تندي حرکتB است؟ 

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

2 
آهنـ   کـرة دهد. وقتـی ایـن   درصد حجم کره را تشکیل می20اي وجود دارد که  ، حفرهg3200آهنی به جرم  کرةدر داخل یک 

gآید؟ (چگالی آهن، متر باال می بیندازیم، سطح آب چند سانتیcm280ظرف آبی به مساحت مقطع 

cm38 (.است 

1 (/6 25/  2 (/12 5/  3 (25 4 (50
Fتحت تأثیر نیروي kg5در شکل زیر، جسم  N5 متر، سـرعت 3از حال سکون به حرکت درآمده و پس از طی مسافت

m
s

/شود، چند ژول است؟ رسد. کار نیرویی که از طرف سطح بر جسم وارد میمی6
m(g , cos )/
m
s2
, cos, cos //

m 

1 (50   
2 (30   
3 (30  
4 (50

mرا با تندي kg4جسمی به جرم 
s

گـردد، تنـ پرتاب برمی نقطۀکنیم. وقتی جسم به در راستاي قائم به طرف باال پرتاب می6

Ngباشد. این جسم حداکثر تا چه ارتفاعی از سطح زمین باال رفته است؟ (صف تندي اولیه می
kg

و نیـروي مقاومـت هـو10

فرض شود.)

1 (9
20  2 (9

8  3 (8
9  4 (9

5 

m kg

F N5
37
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در شکل زیر، داخل ظرف، آب وجود دارد. اگر در اثر تبخیر سطحی، ارتفاع آب داخل ظرف نصف شـود، نیـروي وارد بـر کـف ظـرف و       168-
 کند؟ (جرم ظرف ناچیز است.) ترتیب چگونه تغییر می دهد، به عددي که نیروسنج نشان می

1 (1
1برابر ـ  2

 برابر 2

2 (1
1برابر ـ کمتر از  2

 برابر 2

1) کمتر از 3
1برابر ـ  2

 برابر 2

1) کمتر از 4
1برابر ـ کمتر از  2

 برابر 2

gشکل با قطر ثابت، آب با چگالی  U لولۀدر شکل زیر، در داخل 

cm31 ها ستونی از روغن بـا چگـالی    وجود دارد. اگر در یکی از شاخه 169-

/
g

cm30  متر است؟ اختالف سطح آزاد مایعات در دو طرف لوله چند سانتی  بریزیم، cm30و ارتفاع  4

1 (12 
2 (18 
3 (16 
4 (24 

mلیتر آب با تندي  20در شکل زیر، اگر در هر دقیقه، 
s

ترتیب از راست به چپ در هر  عبور نماید، در این صورت به Mاز سطح مقطع  1 170-

mدقیقه چند لیتر آب و با تندي چند 
s

N ،1کند؟ (سطح مقطع  عبور می Nاز سطح مقطع  
 است.) Mسطح مقطع  3

1 (m , Lit
s

1 20   

2 (m , Lit
s

3 20   

3 (m , Lit
s

1 60   

4 (m , Lit
s

3 60   
اي  دهـیم و وزنـه   ایم. یک ظرف توخالی بر روي آب قرار مـی  آب ریخته  اي شکل روي یک ترازو قرار دارد و درون آن، یک ظرف استوانه 171-

آهنی را از ظرف توخالی خـارج کـرده و    قطعۀطوري که مجموعه روي آب شناور قرار گیرد. چنانچه  دهیم، به آهنی درون ظرف قرار می
 دهد ......... درون آب بیندازیم، سطح آب درون ظرف ......... و عددي که ترازو نشان می

 کند. رود ـ تغییري نمی ) باالتر می1 
 کند. رود ـ تغییري نمی تر می ) پایین2
 شود. رود ـ بیشتر می ) باالتر می3
   شود. رود ـ کمتر می تر می ) پایین4

M
N

( )1 ( )2

بآ

cm3

1 (12
2 (18
3 (16
4 (24

mلیتر آب با تندي 20در شکل زیر، اگر در هر دقیقه، 
s

ترتیب از راست به چپعبور نماید، در این صورت بهMاز سطح مقطع 1

mدقیقه چند لیتر آب و با تندي چند 
s

N ،1 کند؟ (سطح مقطع  عبور می Nاز سطح مقطع 
 است.) Mسطح مقطع  3

1 (m , Lit
s

1m , 

2 (m , Lit
s

3m , 

3 (m , Lit
s

1m , 

4(m , Lit
s

3m , 
دهـیم و وایم. یک ظرف توخالی بر روي آب قرار مـی  آب ریخته  اي شکل روي یک ترازو قرار دارد و درون آن،ک ظرف استوانه

آهنی را از ظرف توخالی خـارج کقطعۀطوري که مجموعه روي آب شناور قرار گیرد. چنانچه دهیم، به هنی درون ظرف قرار می
دهد .........درون آب بیندازیم، سطح آب درون ظرف ......... و عددي که ترازو نشان می

کند. رود ـ تغییري نمی ) باالتر می1
کند. رود ـ تغییري نمی تر می ) پایین2
 شود. رود ـ بیشتر می ) باالتر می3

M
N

بآ
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مربـع شـکل بـه     صفحۀشود. اگر دماي یک  درصد بر طولش افزوده می 5باال ببریم،   اندازة را به Lفلزي به طول  میلۀاگر دماي یک  172-
 یابد؟ میباال ببریم، مساحت آن چند درصد افزایش  2از همان جنس را  L3ضلع 

1 (60 2 (30 3 (20 4 (10 
در آن بینـدازیم، پـس از برقـراري     C20یخ  kg1قرار دارد. اگر  C20کیلوگرم آب  2در یک گرماسنج با ظرفیت گرمایی ناچیز،  173-

fکند؟ ( تعادل حرارتی، جرم یخ چگونه تغییر می
JL
kg

Jو  336000
kg C

 )cآبc2یخ4200

  گردد. ) تمام یخ ذوب شده و دماي تعادل صفر می1

2 (3
 شود. کیلوگرم از یخ ذوب می 8

3 (5
  شود. ذوب می کیلوگرم از یخ 8

4 (5
 شود. یخ اضافه می اولیۀزند و به جرم  کیلوگرم از آب یخ می 8

Kدر شکل زیر، دو قطعه با سطح مقطع یکسان به یکدیگر متصل هستند. اگر  K2 باشد و آهنگ انتقال گرمـا نسـبت بـه زمـان      16 174-
 اند.) بندي شده ها عایق سلسیوس است؟ (فرض کنید میله درجۀتغییري نکند، دماي مرز مشترك دو قطعه چند 

1 (107 
2 (380  
3 (87 
4 (360 

اتمسفر نشـان   2است، فشارسنج، فشار الستیک را  C17عینی هوا است. هنگامی که دماي هوا الستیک یک اتومبیل حاوي مقدار م 175-
2/شود. اکنون فشارسـنج،   گیري می اي الستیک دوباره اندازهدهد. پس از یک رانندگی بسیار سریع، فشار هو می اتمسـفر را نشـان    3
گراد است؟ (حجم الستیک را ثابت و فشار جو را یک اتمسـفر در   سانتی درجۀدهد. دماي هواي درون الستیک در این وضعیت چند  می

 نظر بگیرید.)

1 (/60 5   2 (104 3 (46 4 (/18 7   
-176 باشد، کدام گزینه درست است؟ Q2و  Q1)، 2) و (1گرماي مبادله شده در مسیرهاي ( اندازةدر شکل زیر، اگر 

1 (Q Q1 2   
2 (Q Q1 2   
3 (Q Q1 2   
 ) بسته به شرایط هر دو حالت ممکن است.4

  

K2T K2 420 K1 T K1 300

3

V

P

B

A( )1

( )2

4 (5
 شود. یخ اضافه می اولیۀزند و به جرم  کیلوگرم از آب یخ می8

Kدر شکل زیر، دو قطعه با سطح مقطع یکسان به یکدیگر متصل هستند. اگر  K2 1KKباشد و آهنگ انتقال گرمـا نسـبت بـه
اند.) بندي شده ها عایق سلسیوس است؟ (فرض کنید میلهدرجۀغییري نکند، دماي مرز مشترك دو قطعه چند 

1 (107
2 (380 
3 (87
4 (360

اتمسفر2است، فشارسنج، فشار الستیک را C17ممعینی هوا است. هنگامی که دماي هوا الستیک یک اتومبیل حاوي مقدار م
2/شود. اکنون فشارسـنج،   گیري می اي الستیک دوباره اندازهدهد. پس از یک رانندگی بسیار سریع، فشار هومی اتمسـفر را/3
 گراد است؟ (حجم الستیک را ثابت و فشار جو را یک اتمس سانتی درجۀدهد. دماي هواي درون الستیک در این وضعیت چند می

 ظر بگیرید.)

1 (/60 5/  2 (104 3 (46 4 (/18 7/ 
باشد، کدام گزینه درست است؟Q2و Q1)، 2) و (1گرماي مبادله شده در مسیرهاي (اندازةدر شکل زیر، اگر 

1 (Q Q1 2Q 
2 (Q Q1 2Q 
3 (Q Q1 2Q 
است4 کن م حالت د ه ایط ش به ته ب (

K2K42 K1 T K1TT 3

3

V

P

B

A( )

( )(
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/0 م شده توسط گـاز  کند. در این صورت کار انجا اي را که در شکل زیر نشان داده شده است، طی می مول از یک گاز تک اتمی چرخه 5 177-
Vدررو بر روي محیط چند ژول است؟  در قسمت بی

J(c R , R )
mol .K

3 82  

1 (/862 5   
2 (/862 5   
3 (675   
4 (675 
 

کلوین کاهش دهـیم،   100کند را  کارنو کار می چرخۀسرد یک ماشین گرمایی را که با  چشمۀگرم، دماي  چشمۀاگر با ثابت ماندن دماي  178-
)یابد.  افزایش می 20%آن  بازدة )2 1  سلسیوس است؟ درجۀگرم این ماشین چند  چشمۀدماي  %20

1 (500 2 (327 3 (300 4 (227 
-EE 179وسـط خـط واصـل دو بـار،      M نقطۀمیدان الکتریکی در  اندازةمطابق شکل قرار دارند.  Bو  Aدر نقاط  q2و  q1دو بار الکتریکی 

Eمیدان الکتریکی در همان نقطه،  اندازةرا خنثی کنیم،  q1باشد. اگر بار  می
qشود؛ نسبت  می 3

q
2
1

 کدام است؟ 

1 (4    
2 (4   

3 (1
4    

4 (1
4 

A طـوري کـه   بـه انـد.   از هم ثابت شده d فاصلۀدر  Bqو  Aqنام مثبت اي هم زیر، دو بار الکتریکی نقطهمطابق شکل  Bq q4  اسـت ، 180-
جـایی چگونـه    جا کنیم، انرژي پتانسیل الکتریکی بار در این جابه با سرعت ثابت جابه D نقطۀتا  C نقطۀاي منفی را از  چنانچه یک بار نقطه

 کند؟ تغییر می
   یابد. ) افزایش می1
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می2
 یابد. ) کاهش می3
 یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

باشـد.   می u1در آن  ذخیرةالکتریک است، به دو قطب یک باتري متصل بوده و انرژي  بوده و فاقد دي dآن  صفحۀدو  فاصلۀخازنی که  181-

dخازن را  صفحۀدو  فاصلۀ
را از منبع ولتاژ جـدا  گردد. سپس این خازن جدید  می u2دهیم و انرژي ذخیره شده در خازن  کاهش می 5

dدو صفحه را  فاصلۀکرده و مجدداً 
uگردد.  می u3دهیم. در این حالت انرژي ذخیره شده در خازن  افزایش می 5

u
3
1

 دست آورید. را به 

1 (1 2 (16
15   3 (25

16   4 (5
4   

V(Lit)

P(atm)

/9 5

A
B

C

2

1 /2 5

CAوررد یب

r r

q1 q2
A B

M

Aq BqC D

d
4

d
4

وسـط خـط واصـل دو بMنقطۀمیدان الکتریکی در اندازةمطابق شکل قرار دارند. Bو Aدر نقاط q2و q1دو بار الکتریکی 

Eمیدان الکتریکی در همان نقطه، اندازةرا خنثی کنیم، q1باشد. اگر بار می
3
Eشود؛ نسبت میq

q
2
1

 کدام است؟ 

1 (4   
2(4 

3 (1
4   

4 (1
4

A طـوري کـه   بـه انـد.   از هم ثابت شدهdفاصلۀدر  Bqو Aqممنام مثبت اي هم زیر، دو بار الکتریکی نقطهمطابق شکل  Bq qA B4qq
جـایی چجا کنیم، انرژي پتانسیل الکتریکی بار در این جابهبا سرعت ثابت جابهDنقطۀتا Cنقطۀاي منفی را از  چنانچه یک بار نقطه

 کند؟ غییر می
  یابد. ) افزایش می1
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می2
 یابد. ) کاهش می3
 یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

میu1در آن  ذخیرةالکتریک است، به دو قطب یک باتري متصل بوده و انرژي بوده و فاقد ديdآن صفحۀدو فاصلۀخازنی که 

dخازن را  صفحۀدو  فاصلۀ
را از منبع ولتاگردد. سپس این خازن جدید میu2دهیم و انرژي ذخیره شده در خازن  کاهش می 5

dدو صفحه را  فاصلۀکرده و مجدداً 
uگردد. میu3دهیم. در این حالت انرژي ذخیره شده در خازن  افزایش می 5

u
3
1

دسترا به 

1(12(163(254(5

r r

1 q2
A B

M

BqC D

d
4

d
4
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_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-182 چند آمپر است؟ Iدر مدار شکل مقابل، جریان الکتریکی 
1 (/1 6   
2 (2   
3 (/2 4   
4 (4   
 
 
 
 

یـک از   توان از مجموعه گرفت تـا هـیچ   وات است. حداکثر توانی که می 60ها  در شکل زیر، حداکثر توان قابل تحمل هریک از مقاومت 183-
 چند وات است؟  ها آسیب نبینند، مقاومت

1 (240 
2 (135  
3 (110 
4 (100  
 

-184 چند اهم باشد، تا توان مصرفی آن بیشینه باشد؟ Rمقاومت   در شکل مقابل،
1 (12 
2 (8 
3 (4   
4 (2 
 
 
 

ترتیب از راست به چپ چگونـه   دهند، به نشان می V2و  V1آل  هاي ایده سنج ، اعدادي که ولتRدر مدار شکل زیر، با افزایش مقاومت  185-
 کند؟ تغییر می

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

R1 2

R2 8 R3 4

R4 6

a b

R3 4R2 20

V
r

20
3

R1 5

I

R

r 0

20

5

8 6 12

r

RR

V2V1

چند وات است؟ ها آسیب نبینند، مقاومت
1 (240
2(135 
3 (110
4 (100 

چند اهم باشد، تا توان مصرفی آن بیشینه باشد؟Rمقاومت   در شکل مقابل،
1 (12
2 (8
3 (4 
4 (2

ترتیب از راست به چپ چدهند، به نشان می V2VVو V1VVآل  هاي ایده سنج ، اعدادي که ولتRدر مدار شکل زیر، با افزایش مقاومت 
 کند؟ غییر می

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

2

R2 8 R3 4

R4 6

b

R

0

20

5

8 6 12

rr

RR
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_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

ABدر شکل زیر،  CD m2 ،BC m4  وDE m8  تسال و بـه سـمت چـپ     10میدان مغناطیسی یکنواخت،  اندازةاست و 186-
ها در میدان قرار دارند  چند نیوتون و در کدام جهت است؟ (تمام سیم ABCDE قطعۀباشد. نیروي خالص الکترومغناطیسی وارد بر  می

sin/و  cos37 53 0 6( 
1 (/0  و درونسو 8
2 (/0  و برونسو 8
3 (/1  و درونسو 6
4 (/1   و برونسو 6
 
 

اسـت، درآورده و جریـان    cm2آن  حلقـۀ که شـعاع هـر    cm12لوله به طول  صورت یک سیم متر را به 72داري به طول  سیم روکش 187-
هـاي آن چنـد گـاوس اسـت؟      گذرانیم. بزرگی میـدان مغناطیسـی در درون سـیملوله و بـه دور از سـیم      آمپر از آن می 5الکتریکی 
T.m

( )
A

7
0 4 10  

1 (/003   2 (/0 3   3 (3 4 (300 
القایی متوسـط   محرکۀالقایی برحسب زمان براي یک حلقه نشان داده شده است. اگر بزرگی نیروي  محرکۀدر شکل زیر، نمودار نیروي  188-

/ثانیه برابر  6زمانی صفر تا  بازةدر  V2  چند ولت است؟ 1باشد، مقدار  4
1 (/2 4   
2 (/4 8   
3 (/7 2   
4 (/14 4   
 
 

/بدون هسته به طول  سیملولۀصورت  متر را به 60سیمی به طول  m0 عنوان یک القاگر در مدار مورد  . اگر این سیملوله بهآوریم درمی 5 189-

T.mباشد؟  استفاده قرار گیرد، ضریب القاوري آن چند میلی هانري می
( )

A
7

0 4 10  

1 (/0 36   2 (/3 6   3 (/0 72   4 (/7 2   

x معادلۀدر یک حرکت هماهنگ ساده به  Acos t10  در یک لحظه مکان نوسانگرA3
و سرعت آن مثبـت اسـت. حـداقل     2 190-

 گردد؟ شتاب نوسانگر بیشینه می اندازةموردنظر،  لحظۀچند ثانیه پس از 

1 (1
3   2 (1

15   3 (1
12   4 (1

5   

BB

B

C D

EA

53

/I A0 2

(V)

1

1

2
6 8 t (s)

ی یری ن ز یمپر ز ور ب و و ی رون ر ی ی ن ی ی بزر یم وسر چ ن ي
T.m

( )
T.m
A

7 

1 (/003//  2 (/0 3/  3 (3 4 (300
القایی متمحرکۀالقایی برحسب زمان براي یک حلقه نشان داده شده است. اگر بزرگی نیروي محرکۀدر شکل زیر، نمودار نیروي 

/ثانیه برابر  6زمانی صفر تا بازةدر V2 چند ولت است؟1باشد، مقدار //4
1 (/2 4/ 
2 (/4 8// 
3(/7 2/ 
4 (/14 4// 

/بدون هسته به طول سیملولۀصورت متر را به 60سیمی به طول  m0 عنوان یک القاگر در مد. اگر این سیملوله بهآوریم درمی //5

هانري می T.mباشد؟  ستفاده قرار گیرد، ضریب القاوري آن چند میلی
( )

T.m
A

74 

1 (/0 36/  2 (/3 6/  3 (/0 72/  4 (/7 2/ 

xمعادلۀدر یک حرکت هماهنگ ساده به  Acos t1 در یک لحظه مکان نوسانگرA3
سرعت آن مثبـت اسـت. ح2 و

 گردد؟ شتاب نوسانگر بیشینه میاندازةموردنظر، لحظۀچند ثانیه پس از 

1 (1
3  2 (1

15  3 (1
12  4 (1

5 

(V)

1

1

2
6 8 t (s)
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NKگرم به فنري با ثابت  100مطابق شکل، جسمی به جرم 
m

تواند نوسـان کنـد.    متصل بوده و بر روي سطح بدون اصطکاکی می 100 191-

اسـت، بزرگـی سـرعت     mJ15اي که انرژي پتانسیل کشسانی فنـر   کنیم. در لحظه از وضع تعادل خارج کرده و رها می cm2وزنه را 
 متر بر ثانیه است؟ نوسانگر چند سانتی

1 (10 10    

2 (20 10    

3 (3
10    

4 (3
20 

t لحظۀشکل زیر، نقش موج عرضی را در یک طناب در  tزمـانی   بازةدر  M ذرةدهد. حرکت  نشان می 0 10 ثانیـه چگونـه    100 192-

 است؟

 ) کندشونده1
 ) تندشونده2
 ) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده3
 ابتدا تندشونده و سپس کندشونده) 4
 

اگر در انتشار موج الکترومغناطیسی در یک نقطه، جهت میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی بـه سـمت جنـوب و جهـت میـدان       193-
 مغناطیسی آن به سمت باال باشد، جهت انتشار موج به کدام سمت است؟

 ) مغرب4 ) مشرق3 ) شمال2 ) پایین1
منبع مشابه به ارتعـاش درآینـد،    5زمان،  بل است. اگر به جاي یک منبع هم دسی 90صوت، تراز شدت صوت  چشمۀاز یک  d فاصلۀدر  194-

log)/بل خواهد شد؟  منبع مشابه چند دسی 5از این  d فاصلۀتراز شدت صوت در همان  )2 0 3  

1 (90 2 (93 3 (97 4 (400 
  

m

m g100

NK
m

100

A

A

y

M

(m)3
8

x (m)

mv
s

10

ر ب ی ر ر ی ر وج ش زیر یل زرررن یب چ100ز ی

 ست؟

 ) کندشونده1
 ) تندشونده2
) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده3
ابتدا تندشونده و سپس کندشونده) 4

گر در انتشار موج الکترومغناطیسی در یک نقطه، جهت میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی بـه سـمت جنـوب و جهـت
مغناطیسی آن به سمت باال باشد، جهت انتشار موج به کدام سمت است؟

 ) مغرب4 ) مشرق3 ) شمال2 ) پایین1
منبع مشابه به ارتعـاش در 5زمان،  بل است. اگر به جاي یک منبع هم دسی 90صوت، تراز شدت صوت چشمۀاز یک dفاصلۀدر 

log)/بل خواهد شد؟ منبع مشابه چند دسی5از این  dفاصلۀراز شدت صوت در همان  )/ )// 

1 (90 2 (93 3 (97 4 (400

A

A

y

M

(m)3
8

x (m)

mv
s

10
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) چند برابـر  2آیند. تندي انتشار موج در محیط ( ) فرود می2) و محیط (1دهد که بر مرز محیط ( هاي موجی را نشان می شکل زیر، جبهه 195-
 ) است؟1محیط (

1 (2    

2 (2
2   

3 (2
3   

4 (3
2   

 
tیک تپ مستطیل شکل در     cm، مطابق شکل با سرعت 0

s
شود. کدام گزینه، شکل این تـپ   طناب نزدیک می بستۀبه انتهاي  10 196-

tرا در  s5 دهد؟ درستی نشان می به 
 
 
 
 
 
 

1 (
cm20cm10 2 (

cm20

cm10

 

 
 

3 (

cm20

cm10
 4 (

cm20
cm10

 

 

cm40

cm20

cmv
s

10

60

45
)1( طیحم)2( طیحم

ر یب5را ن ی ر

1 (
cm20cm10 2 (

cm20

cm10

3 (

cm20

cm10
 4 (

cm20
cmm10

cm40

cm20

cmv
s

10
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متـوالی چنـد    گرةدو  فاصلۀباشد. اگر در این تار، هماهنگ دوم تشکیل شود،  می Hz1200در یک تار مرتعش، بسامد هماهنگ سوم،  197-
mشود؟ (سرعت صوت  متر می سانتی

s
 است.) 360

1 (/22 5   2 (45 3 (/62 5   4 (90 
-198 2هاي خارج شـده   انرژي جنبشی فوتوالکترون بیشینۀکنیم. در این صورت  برابر می nفوتوالکتریک، طول موج نور فرودي را  پدیدةدر 

 دهد؟ را درست نشان می nگردد. در این صورت، کدام گزینه  برابر می

1 (n1 2   2 (n1 12   3 (n 1
2   4 (n 2   

/منتقل شده و فوتونی با طول موج  nبه  nدر اتم هیدروژن، الکترون از تراز  nm112 Rکند. اگـر   تابش می 5
nm

1 1
باشـد، در   100 199-

 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ به nو  nاین صورت 
 2و  4) 4 1و  3) 3 2و  3) 2 1و  2) 1

X238عنصر 
Y222چه ذراتی تابش کند تا به عنصر  92

-200 تبدیل شود؟ 89
 پوزیترون 5و   ذرة 4) 2 الکترون 3نوترون و  2و   ذرة 3) 1
 پوزیترون 3نوترون و  2،  ذرة 3) 4  الکترون 5و   ذرة 4) 3
 
 
 
 

تبدیل شود؟ Y89YYچه ذراتی تابش کند تا به عنصر X92عنصر 
 پوزیترون 5و ذرة 4) 2 الکترون 3نوترون و  2و ذرة 3) 1
 پوزیترون 3نوترون و  2،ذرة 3) 4  الکترون 5و ذرة 4) 3
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-201 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 باشد. مرئی، طول موج رنگ بنفش کمتر می محدودةخط طیف نشري خطی هیدروژن در  4) در بین 1
1/تر از  به نوترون بزرگ  ترین فلز پرتوزایی است که در آن نسبت شمار پروتون ) اورانیم شناخته شده2  است. 5
 هاي طبیعی هیدروژن، پنج رادیوایزوتوپ وجود دارد. ) در بین ایزوتوپ3
هـاي زیراتمـی را    و همچنـین جـرم ذره  هـا موفـق شـدند جـرم اتمـی دیگـر عنصـرها         دان اي، شیمی ) به کمک جدول دوره4

 گیري کنند. اندازه
-202 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 

 شود. عنوان گندزدا استفاده می داراي دگرشکلی است که به  زمین از نظر فراوانی، سیارةالف) دومین عنصر در 
در خنک کـردن قطعـات الکترونیکـی اسـتفاده      هاي غواصی و همچنین مشتري از نظر فراوانی، در کپسول سیارةب) دومین عنصر در 

 شود. می
 زمین، عنصر آلومینیم است. سیارةترین عنصر فلزي در  ج) پس از آهن، فراوان

 مشتري، مربوط به عنصر نئون است. سازندةد) کمترین درصد فراوانی در میان هشت عنصر فراوان 
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

43/ها در  شمار اتم Hها در چند گرم آسپرین یکسان است؟ ( گرم آب با شمار مولکول 2 , C , O :g .mol )11 12 16( 203-
1 (432 2 (1296 3 (/185 14   4 (/129 6   

-204 ......... جز بههاي زیر درست هستند،  عبارت همۀ

[Ar]صورت  به Cr224کاتیون  فشردة) آرایش الکترونی 1 d43 باشد. می 
 هاي سدیم، زرد رنگ است. ترکیب شعلۀهاي آن قرمز و رنگ  لیتیم و ترکیب شعلۀ) رنگ 2
 باشد. می 50اي برابر  جدول دوره pو  sهاي  ) مجموع شمار عناصر دسته3

Zn2هاي  ) آرایش الکترونی گونه4
30 ،Ga3

 الکترون هستند. 28یکسان و همگی داراي  Ni28و  31
-205 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام

 شود. آمونیاك استفاده می تهیۀترین گاز موجود در هوا در  ) از فراوان1
 باشد. می 6برابر  SO2هاي ناپیوندي در هر مولکول  ) شمار جفت الکترون2
   شوند. مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می پایۀهاي سبز، پلیمرهایی هستند که بر  ) پالستیک3
 باشد. هاي انتقال برق با ولتاژ باال (فشار قوي) از جنس آلومینیم می درونی سیم رشتۀ) 4

______________________________________________________________________________________ جام محاسبه 

زمین، عنصر آلومینیم است.سیارةترین عنصر فلزي در ج) پس از آهن، فراوان
مشتري، مربوط به عنصر نئون است.سازندةد) کمترین درصد فراوانی در میان هشت عنصر فراوان 

 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
43/ها در شمار اتم Hها در چند گرم آسپرین یکسان است؟ (گرم آب با شمار مولکول/2 , C , O :g .mol )1, C , O, C ,(

1 (432 2 (1296 3 (/185 14/  4 (/129 6/ 
.........جزبههاي زیر درست هستند،  عبارت همۀ

[Ar]صورت بهCr224کاتیون  فشردة) آرایش الکترونی 1 d4باشد. می 
هاي سدیم، زرد رنگ است. ترکیب شعلۀهاي آن قرمز و رنگ  لیتیم و ترکیب شعلۀ) رنگ2
 باشد. می50اي برابر  جدول دوره pو sهاي ) مجموع شمار عناصر دسته3

Zn2هاي  ) آرایش الکترونی گونه4
30 ،Ga3

الکترون هستند.28یکسان و همگی داراي Ni28و 31
است؟ نادرستهاي زیر یک از گزینه کدام

 شود. آمونیاك استفاده میتهیۀترین گاز موجود در هوا در  ) از فراوان1
 باشد.   می 6برابر  SO2هاي ناپیوندي در هر مولکول ) شمار جفت الکترون2
 شوند. مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته میپایۀهاي سبز، پلیمرهایی هستند که بر  ) پالستیک3
 باشد. هاي انتقال برق با ولتاژ باال (فشار قوي) از جنس آلومینیم می درونی سیم رشتۀ) 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



19صفحه  شیمی 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

0/اگر مقدار  1/هاي زیر به اوزون تروپوسفري تبدیل شود، چند لیتر گاز اوزون با چگـالی   گرم گاز نیتروژن مطابق واکنش 7 گـرم بـر    2 206-

N)ود؟ ش لیتر تولید می , O : g .mol )114 16 

                                                                                                                                                              
N O NO
NO O NO
NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2 

1 (2   2 (1 3 (/0 5   4 (4 
-207 کند؟ افزایش دهیم، حجم گاز چگونه تغییر می C177به  C27کاهش و دماي آن را از  25%گازي را  نمونۀاگر فشار یک 

 یابد. درصد افزایش می 100) 2  یابد. درصد افزایش می 50) 1
 یابد. درصد کاهش می 100) 4  یابد. میدرصد کاهش  50) 3

-208 چند مورد از مطالب زیر درست است؟
Hو  SO2هایی مانند  و مولکول CO ،HFهاي دواتمی مانند  الف) مولکول O2 کنند. یگیري م در میدان الکتریکی جهت 

 شوند. گرم آب حل می 100گرم در  1بیش از  C25ب) مواد محلول، موادي را گویند که در دماي 
 اي از آنها تهیه کرد. توان محلول سیرشده شوند و نمی ها به هر نسبتی در آب حل می الکل همۀج) برخی مواد شیمیایی مانند استون و 

Hهاي  د) مولکول O2 .در حالت بخار جدا از هم هستند؛ گویی پیوندهاي هیدروژنی میان آنها وجود ندارد 
1 (1 2 (3 2 (2 4 (4 

-209 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام
 در آب، بیشتر است. N2پذیري گاز  از انحالل O2پذیري گاز  ) در شرایط یکسان انحالل1
 تر است. هاي آب قوي یون ـ دوقطبی از پیوند هیدروژنی بین مولکول جاذبۀ) در محلول آبی کلسیم نیترات، نیروي 2
 شوند. هاي آلی فرار جدا می باشد و در آن ترکیب آب شیرین از آب دریا، تقطیر می تهیۀهاي  ) یکی از روش3
 شود. مول یون آزاد می 5فات در آب، مقدار مول آلومینیم سول 1) از انحالل 4

تـوان تهیـه    مـوالر آن را مـی   2 درصد جرمی سدیم هیدروکسید، چند لیتر محلول 20گرم محلول  250با سدیم هیدروکسید موجود در  210-

H)نمود؟  , O , Na : g .mol )11 16 23  
1 (/1 25   2 (/2 5   3 (/0 625   4 (5 

این نمک در دمـاي   سیرشدةگرم از محلول  56گرم است. اگر  60و  40ترتیب برابر  به C80و  C50در دماهاي  Aپذیري نمک  انحالل 211-
C50  را به آرامی حرارت دهیم تا دماي آن بهC80 اي از این نمک را در دماي  برسد، براي آنکه محلول سیرشدهC80  ،تهیه کنیم

 دست آمده اضافه کنیم؟ چند گرم نمک باید به محلول به
1 (8 2 (16 3 (20 4 (12 

______________________________________________________________________________________ جام محاسبه 

 شوند.  گرم آب حل می100گرم در  1بیش از  C25ب) مواد محلول، موادي را گویند که در دماي 
اي از آنها تهیهتوان محلول سیرشده شوند و نمی ها به هر نسبتی در آب حل می الکل همۀج) برخی مواد شیمیایی مانند استون و 

Hهاي  د) مولکول O2O.در حالت بخار جدا از هم هستند؛ گویی پیوندهاي هیدروژنی میان آنها وجود ندارد
1 (1 2 (3 2 (2 4 (4

 است؟ نادرستهاي زیر یک از گزینه کدام
در آب، بیشتر است.N2پذیري گاز  از انحالل O2پذیري گاز  ) در شرایط یکسان انحالل1
تر است. هاي آب قوي یون ـ دوقطبی از پیوند هیدروژنی بین مولکولجاذبۀ) در محلول آبی کلسیم نیترات، نیروي 2
 شوند. هاي آلی فرار جدا میباشد و در آن ترکیبآب شیرین از آب دریا، تقطیر میتهیۀهاي  ) یکی از روش3
 شود. مول یون آزاد می5للفات در آب، مقدار مول آلومینیم سول1) از انحالل 4

تـوان مـوالر آن را مـی   2 درصد جرمی سدیم هیدروکسید، چند لیتر محلول20گرم محلول  250سدیم هیدروکسید موجود در 

H)ود؟  , O , Na : g .mol )1, O , Na, O , Na 
1 (/1 25/  2 (/2 5/  3 (/0 625/  4 (5

این نمک درسیرشدةگرم از محلول 56گرم است. اگر 60و 40ترتیب برابر  بهC80و C50در دماهاي  Aپذیري نمک حالل
C50 را به آرامی حرارت دهیم تا دماي آن بهC80اي از این نمک را در دماي برسد، براي آنکه محلول سیرشدهC80 تهیه

دست آمده اضافه کنیم؟ند گرم نمک باید به محلول به
1 (8 2 (16 3 (20 4 (12

www.konkur.in

forum.konkur.in



20صفحه  شیمی 

 
_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-212 است؟ نادرستکدام گزینه 

lهاي با  ) شمار الکترون1 Fe3در یون  2
 یکسان است. Mn25و اتم  26

 یابد. طور کلی در هر گروه از جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی، شعاع اتمی افزایش می ) به2
 از کربن بیشتر است. جدول تناوبی است و خاصیت نافلزي آن 14فلز از گروه  ) سیلیسیم یک شبه3
 باشد. می 1هاي داراي فلوئور برابر  ) فلوئور تنها هالوژنی است که عدد اکسایش آن در تمام ترکیب4

-213 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 
Tiپذیر بـودن واکـنش    دلیل انجام الف) به Fe O TiO Fe2 3  نسـبت بـه آهـن دشـوارتر اسـت.     اسـتخراج فلـز تیتـانیم     2

Feب) براي استخراج صنعتی آهن از  O2  تر است. صرفه توان از فلز سدیم یا کربن بهره برد که از بین این دو، سدیم به می 3
 است، بلندتر است. Fe(OH)2رنگ با  است، از طول موج نوري که هم Fe(OH)3رنگ با رسوب  ج) طول موج نوري که هم

 شود. د) اگر به زنگ آهن ابتدا هیدروکلریک اسید و سپس سدیم هیدروکسید اضافه کنیم، رسوب قرمز رنگ تولید می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

لیتر اسـت را   112داراي حجمی برابر با  STPهاي مربوط به تبدیل گاز متان به متانول، اگر مقداري از گاز متان که در شرایط  در واکنش 214-
درصد باشد، چند لیتر متانول مـایع بـا چگـالی     50) 2واکنش ( بازدةدرصد و  80) 1واکنش ( بازدةبه متانول تبدیل کنیم، با فرض آنکه 

/ g .mL 10 C)شود؟  تولید می 8 , O , H : g .mol )112 16 1  

CH (g) H O(g) CO(g) H (g)4 2 23
رگزیلاتاک

CO(g) H (g) CH OH(l)2 32 رگزیلاتاک
  بسانم راشف و امد

1 (/008   2 (/004   3 (/0 8   4 (/0 4   
CH)نام ترکیب  ) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH )3 3 3 2 5 2 2 3 -215 به روش آیوپاك کدام است؟ 2

 تترا متیل اوکتانـ  7، 3، 2، 2ـ اتیل ـ 4) 2 ـ تترا متیل اوکتان7، 3، 3، 2ـ اتیل ـ 4) 1
 ـ تري متیل نونان 8، 4، 2ـ اتیل  5) 4 ـ تري متیل نونان 8، 3، 2ـ اتیل ـ  5) 3

گرم اتین برابر است. اگر از  Bگرم اتان با گرماي آزاد شده از سوختن کامل  Aگرماي آزاد شده از سوختن کامل   هاي زیر، مطابق واکنش 216-
44/گرم اتان، مقدار  Aسوختن کامل  کـدام اسـت؟    Aبـه   Bدر شـرایط اسـتاندارد تولیـد شـده باشـد، نسـبت        CO2لیتر گاز  8

(H , C : g .mol )11 12  
C H (g) O (g) CO (g) H O(l) H kJ.mol 1

2 2 2 2 22 5 4 2 1300 
C H (g) O (g) CO (g) H O(l) kJ2 6 2 2 22 7 4 6 3120 

1 (/2 08  2 (/0 52  3 (/104  4 (/096  

______________________________________________________________________________________ جام محاسبه 

لیتر اس 112داراي حجمی برابر با STPهاي مربوط به تبدیل گاز متان به متانول، اگر مقداري از گاز متان که در شرایط  در واکنش
درصد باشد، چند لیتر متانول مـایع بـا چ50) 2واکنش ( بازدةدرصد و 80) 1واکنش ( بازدةه متانول تبدیل کنیم، با فرض آنکه 

/ g .mL 10 C)شود؟  تولید می //8 , O , H : g .mol )1, O , H, O , H 

(g) H O(g) CO(g) H (g)2(g) H O 2HH
رگزیلاتاک

g) H (g) CH OH(l)2 3(g) CH
رگزیلاتاک

بسانم راشف و امد
1 (/008/  2 (/004/  3 (/0 8/  4 (/0 4/ 

CH)ام ترکیب  ) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH )3 3 3 2 5 2 2 3 2) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH )H ) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH به روش آیوپاك کدام است؟(
تترا متیل اوکتانـ 7، 3، 2، 2ـ اتیل ـ 4) 2 ـ تترا متیل اوکتان7، 3، 3، 2ـ اتیل ـ 4) 1
ـ تري متیل نونان8، 4، 2ـ اتیل  5) 4 ـ تري متیل نونان8، 3، 2ـ اتیل ـ  5) 3

گرم اتین برابر استBگرم اتان با گرماي آزاد شده از سوختن کامل Aگرماي آزاد شده از سوختن کامل  هاي زیر، مطابق واکنش
44/گرم اتان، مقدار Aسوختن کامل  کـدامAبـه  Bدر شـرایط اسـتاندارد تولیـد شـده باشـد، نسـبت       CO2لیتر گاز  //8

(H , C : g .mol )1, C, C 
(g) O (g) CO (g) H O(l) H kJ.molHH 1

2 2(g)H (g) O 2 2(g) HO (g) H O(g) O (g) CO (g)O (g) CO (g) H(g) OH (g) O (g)O

(g) O (g) CO (g) H O(l) kJ6 2(g)(g) 2 2(g)(g)(g) O (g) CO (g) H O(l)O (g) CO (g) H O(l)(g) OH (g) O (g) H(g) H

1 (/2 08/ 2 (/0 52/ 3 (/104// 4 (/096/  
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-217 است؟ نادرستکدام گزینه 
C) بنزوییک اسید یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک با فرمول مولکولی 1 H O7 6  است. 2
 پذیري باالیی دارد. کند و واکنش تایی پیروي نمی هشت قاعدة(هایی) است که از  ) رادیکال محتوي اتم2
 سوزد. سوزد، درحالی که همان مقدار الیاف آهن در یک ارلن پر از اکسیژن می ) الیاف آهن در هوا نمی3
 دهد. کندي واکنش می ) محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی، در دماي اتاق به4

C) نشدهموازنه نمادي ( معادلۀبا توجه به  H (g) O (g) CO (g) H O(l)2 2 2 2 در دمـاي اتـاق    CO2، سرعت متوسط تولید 2 218-

/برابر  mol .min
11  گرما آزاد شده باشد، آنتالپی سوختن اتین کدام است؟ kJ1560ثانیه، مقدار  90باشد. اگر طی مدت  می 6

1 (2600   2 (1560   3 (1300   4 (3120   
-219 زیر، آنتالپی استاندارد سوختن هیدروژن، برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟ شدةهاي داده  با توجه به واکنش

NH (g) N (g) H (g) H kJ
N H (g) H (g) NH (g) H kJ
N H (g) O (g) N (g) H O(g) H kJ

3 2 2
2 4 2 3
2 4 2 2 2

2 3 92
2 187

2 337
  

1 (242  2 (121  3 (112  4 (224  
 

ترکیب  دربارةچند مورد از مطالب زیر 
HO

-220 است؟ نادرست 

 است.طور عمده به وجود این ترکیب مربوط  الف) طعم و بوي گشنیز به
 شود. مول گاز هیدروژن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می 2ب) هر مول از این ترکیب با جذب 

 ج) گروه عاملی این ترکیب با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در بادام یکسان است.
Cپیوند  20د) تعداد  H .در ساختار این ترکیب وجود دارد 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-221 است؟ نادرستصورت زیر است. با توجه به آن کدام گزینه  یک پلیمر به سازندةبخشی از ساختار مولکول 

اتیلن ترفتاالت  این پلیمر در ساخت پلی سازندة) یکی از مونومرهاي 1
 کاربرد دارد.

Cآن،  سازندةآمین  دي) فرمول مولکولی 2 H N6 8  باشد. می 2
)هاي کربن با عدد اکسایش  ) شمار اتم3 آن  سازندةاسید  در دي 1(

  است. 4برابر 
 اوره متفاوت است. سازندةاین پلیمر با نوع عناصر  سازندة) نوع عناصر 4

C

O

C

O

N

H

N

H n

______________________________________________________________________________________ جام محاسبه 

(g) O (g) N (g) H O(g) H kJ2 2 2(g) O (g) N (g) H(g) N (g) H O

1 (242 2 (121 3 (112 4 (224  

ترکیب  دربارةچند مورد از مطالب زیر 
HO

 است؟ نادرست 

است.طور عمده به وجود این ترکیب مربوط لف) طعم و بوي گشنیز به
 شود. مول گاز هیدروژن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می2ب) هر مول از این ترکیب با جذب 

ج) گروه عاملی این ترکیب با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در بادام یکسان است.
Cپیوند  20د) تعداد  H.در ساختار این ترکیب وجود دارد

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 است؟ نادرستصورت زیر است. با توجه به آن کدام گزینه  یک پلیمر به سازندةخشی از ساختار مولکول 

اتیلن ترفتاالت  این پلیمر در ساخت پلیسازندة) یکی از مونومرهاي 1
 کاربرد دارد.

Cآن،  سازندةآمین  دي) فرمول مولکولی 2 H N6 8 2H NHباشد. می 
)هاي کربن با عدد اکسایش  ) شمار اتم3 آن  سازندةاسید  در دي )(

  است. 4برابر 
اوره متفاوت است.سازندةاین پلیمر با نوع عناصر سازندة) نوع عناصر4

O OO OO O

C C N N

H HH H n
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-222 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام
 آناناس، به هر نسبتی در آب محلول است. مزةاستر مربوط به طعم و  سازندة) الکل 1
 برابر است. Oهاي  با شمار اتم Hهاي  ترین کربوکسیلیک اسید، شمار اتم ) در ساده2
C) ترکیبی با فرمول 3 H O4 8  داراي چهار ایزومر استري است. 2
 ها هزار گرم است. باشد و جرم هر مولکول آن، ده میپروپن یک درشت مولکول  ) پلی4

-223 درستی مشخص شده است؟ چه تعداد از کاربردهاي زیر به
 نخ دندان استیرن  پلی سرنگ پروپن  پلی  پتو سیانواتن  پلی

 هاي آب دبه اتن  پلی خون کیسۀ پلی وینیل کلرید 
1 (4 2 (2 3 (3 4 (1 

درصـد الزم اسـت؟ (از    50برسانیم، چند گرم پتاسیم هیدروکسید بـا خلـوص    12به  7لیتر آب خالص را از  2مربوط به  pHبراي آنکه  224-
K) پوشی شود.) تغییرات حجم چشم , O , H : g .mol )139 16 1 

1 (/11 2   2 (/112   3 (/22 4   4 (/2 24   
-225 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 کنند. میهاي گوناگون گیاهی یا جانوري با سدیم کلرید تهیه  الف) صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن
 هاي متفاوت است. هاي مولکولی و یونی با اندازه ب) کلویید مخلوطی ناهمگن حاوي توده

 وجود دارد. Mg2و  Cd2هاي  هاي مناطق کویري مقادیر زیادي از یون ج) در آب دریا و آب
 سیون و محلول در نظر گرفت.توان همانند پلی بین سوسپان د) کلویید را می

1 (1 2 (3 3 (4 4 (2 
Nگرم  mمقدار  O2 -pH 226ایـن محلـول بـا     pHایـم. اگـر    لیتر رسانده میلی 200را در آب مقطر حل کرده و حجم محلول حاصل را به  5

4/محلولی که از حل کردن  برحسب  mآید، برابر باشد؛ مقدار  دست می رد در یک لیتر آب مقطر بهدر شرایط استاندا HClلیتر گاز  48
N)گرم کدام است؟  , O : g .mol )114 16  

1 (/4 32   2 (/108   3 (/2 16   4 (/0 54   
درسـتی   هاي زیـر بـه   یک از مقایسه خودي است، کدام خودي و واکنش (ب) خودبه (الف) و (ج) غیر خودبههاي  با توجه به اینکه واکنش 227-

 انجام شده است؟
Crالف)  (aq) Sn(s) Cr (aq) Sn (aq)3 2 22 2  

Fe(s)ب)  Sn (aq) Fe (aq) Sn(s)2 2  
Feج)  (aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 2 32 2  

Sn) قدرت کاهندگی: 1 Fe2 Feکاهندگی: ) قدرت 2  2 Cr2 3  
Fe) قدرت اکسندگی: 3 Cr2 Sn) قدرت اکسندگی: 4   3 Cr2 3 

______________________________________________________________________________________ جام محاسبه 

////
چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 کنند. میهاي گوناگون گیاهی یا جانوري با سدیم کلرید تهیه لف) صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن
هاي متفاوت است.هاي مولکولی و یونی با اندازهب) کلویید مخلوطی ناهمگن حاوي توده

وجود دارد. Mg2و Cd2هاي  هاي مناطق کویري مقادیر زیادي از یونج) در آب دریا و آب
ننسیون و محلول در نظر گرفت.توان همانند پلی بین سوسپاند) کلویید را می

1 (1 2 (3 3 (4 4 (2
Nگرم mمقدار  O2 5O ایـم. اگـر    لیتر رسانده میلی200را در آب مقطر حل کرده و حجم محلول حاصل را بهpHایـن محلـول

4/محلولی که از حل کردن  بر mآید، برابر باشد؛ مقدار دست می رد در یک لیتر آب مقطر بهدر شرایط استانداHClلیتر گاز  /48
N)گرم کدام است؟  , O : g .mol )1, O, O 

1 (/4 32/  2 (/108/  3 (/2 16/  4 (/0 54/ 
د هاي زیـر بـه   یک از مقایسه خودي است، کدامخودي و واکنش (ب) خودبه(الف) و (ج) غیر خودبههاي ا توجه به اینکه واکنش

نجام شده است؟
Crلف)  (aq) Sn(s) Cr (aq) Sn (aq)3 2 22Cr (aq) Sn(s) 

Fe(s)ب)  Sn (aq) Fe (aq) Sn(s)2 2(aq) Fe 
Feج)  (aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 2 3Cr (aq) Fe(s)Cr (aq) Fe(s) 

Sn) قدرت کاهندگی: 1 Fe2 2FeFe 2کاهندگی: ) قدرتFe Cr2 3CC  
Fe) قدرت اکسندگی: 3 Cr2 3CC  4 :قدرت اکسندگی (Sn Cr2 3CC
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-228 است؟ نادرستکدام گزینه   با توجه به جدول زیر،

   از سه کاتیون دیگر بیشتر است. A) قدرت اکسندگی 1
2 (emf  سلولD A  ازemf  سلولSHE A .بیشتر است 
   Bتوان در ظرفی از جنس فلز  را می C3هاي  ) محلول آبی نمک3

 نگهداري کرد.     
 هاي ، با گذشت زمان غلظت یونCبا  B) در سلول گالوانی حاصل از 4

     B (aq)2 یابد. افزایش می 
ـ مس، کاهش جرم آند برابر   10/هرگاه در سلول گالوانی آلومینیم  -O2 229همین تعداد الکترون در زنگ زدن آهن چند لیتر گـاز   مبادلۀگرم باشد، با  8

Al)شود؟  مصرف می STPدر شرایط  , Cu : g .mol )127 64 / /(E (Cu / Cu) V , E (Al / Al) V)2 30 34 1 66   
1 (/2 24   2 (/6 72   3 (/112   4 (/4 48   

-230 با توجه به شکل زیر که مربوط به یک مولکول دو اتمی است، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
 کند. گیري می الف) این مولکول در میدان الکتریکی جهت

 .استهاي ناپیوندي  فاقد جفت الکترون Bب) اتم 
 مربوط باشد. HClتواند به مولکول  ج) این شکل می
 نیز مربوط باشد، زیرا ساختاري خطی دارد. COتواند به مولکول  د) این شکل می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-231 درستی بیان شده است؟ یک از مطالب زیر به کدام

هـاي سیلیسـیم و داراي    هاي سیلیسیم و اکسیژن با پیوندهاي اشتراکی میان اتـم  ) سیلیس شامل تعداد بسیار زیادي از اتم1
 آسا است. ساختاري به هم پیوسته و غول

 رود. کار می سمباده به تهیۀارزان است که در  سایندةیک  SiC) سیلیسیم کربید با فرمول مولکولی 2
 برابر فوالد است. 200اي از گرافیت است که میزان کشش آن حدود  الیه ) گرافن، تک3
 شود. آن آبی رنگ می واسطۀ به pHطوري که کاغذ  کند؛ به آب تغییر می pH) با ریختن خاك رس در آب و هم زدن آن، 4

-232 است؟ نشدهدرستی انجام  هاي زیر به یک از مقایسه کدام
  یونی ) تنوع و شمار مواد: کوواالنسی 1
  (IV)وانادیم   (III)) طول موج نور بازتاب شده از محلول: وانادیم 2
 تیتانیم ) چگالی: فوالد 3
Sc) نسبت شمار الکترون به شمار کاتیون در مدل دریاي الکترونی: 4 Ca   

BA

/

/

/

/

E (V)

A (aq) e A (s)

B (aq) e B(s)

C (aq) e C (aq)

D (aq) e D(s)

2

3 2

3

1 33
2 0 87

012
3 1 59

شهاک شنکاو مین
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ا توجه به شکل زیر که مربوط به یک مولکول دو اتمی است، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
 کند. گیري می لف) این مولکول در میدان الکتریکی جهت

 .استهاي ناپیوندي فاقد جفت الکترونBب) اتم 
 مربوط باشد. HClتواند به مولکول ج) این شکل می
نیز مربوط باشد، زیرا ساختاري خطی دارد.COتواند به مولکول د) این شکل می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
درستی بیان شده است؟یک از مطالب زیر به کدام

هـاي سیلیسـیم وهاي سیلیسیم و اکسیژن با پیوندهاي اشتراکی میان اتـم ) سیلیس شامل تعداد بسیار زیادي از اتم1
آسا است. ساختاري به هم پیوسته و غول

 رود. کار می سمباده به تهیۀارزان است که در سایندةیک  SiC) سیلیسیم کربید با فرمول مولکولی 2
برابر فوالد است.200اي از گرافیت است که میزان کشش آن حدود  الیه ) گرافن، تک3
ش آن آبی رنگ میواسطۀ بهpHطوري که کاغذ  کند؛ به آب تغییر می pH) با ریختن خاك رس در آب و هم زدن آن، 4

 است؟ نشدهدرستی انجام هاي زیر به یک از مقایسه کدام
  یونی ) تنوع و شمار مواد: کوواالنسی 1
  (IV)وانادیم  (III)) طول موج نور بازتاب شده از محلول: وانادیم 2
 تیتانیم ) چگالی: فوالد 3
Sc) نسبت شمار الکترون به شمار کاتیون در مدل دریاي الکترونی: 4 Ca 

BA
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-233 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام
 متر وجود دارند. میلی 10تا  2هاي فلزي با قطر  هاي درون مبدل کاتالیستی، توده ) در سطح سرامیک1
 دهد. انرژي را به یک مقدار کاهش می قلۀها نسبت به  ها و فراورده دهنده ) کاتالیزگر سطح انرژي واکنش2
 نماید. سوزد و اکسیدي اسیدي تولید می همانند گاز هیدروژن در هوا و در دماي اتاق می) فسفر سفید 3
CO ،xهاي  ) هر سه واکنش مربوط به حذف آالینده4 yC H  وNO .از نوع اکسایش ـ کاهش و گرماده هستند 

Hل زیر سبب افزایش غلظت گاز هیدروژن در واکنش تعادلی یک از عوام کدام (g) I (g) HI(g) H2 2 2 0HI(gHI(gH 234 شود؟ می-
 د) کاهش دما   HIج) افزودن   ب) کاهش حجم  الف) افزایش دما

 ) ب و ج و د4 ) الف و ب و ج3 ) الف و ج2 ) ب و د1
-235 است؟ نادرست یک از مطالب زیر  کدام

 آید. دست می گلیکول از واکنش اتن با پتاسیم پرمنگنات رقیق در شرایط مناسب به ) اتیلن1
Cصورت  به P.E.T) فرمول واحد تکرار شونده پلیمر 2 H O10 8  است. 4
 دست آورد. توان آنها را از نفت خام به در نفت خام وجود دارند و می P.E.T) مونومرهاي پلیمر 3
4 (P.E.T شود که آنها را براي تولید پلیمر مـورد اسـتفاده    دهد و به موادي تبدیل می ایط مناسب با متانول واکنش میدر شر

 دهند. قرار می
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسـکن نمـوده و   
نمایید.
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1پ 8 4
 دست آورد. توان آنها را از نفت خام بهدر نفت خام وجود دارند و میP.E.T) مونومرهاي پلیمر 3
4 (P.E.T شود که آنها را براي تولید پلیمر مـورد اسدهد و به موادي تبدیل میایط مناسب با متانول واکنش میدر شر

دهند. قرار می

آموز گرامی!دانشد
QRافزار نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت 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
 ، سیما کنفیسعید گنج بخش زمانی مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 آریا ذوقی، محمدمهدي طاهري کاظم غالمی زبان عربی 2

محمدرضا  فرهنگ و معارف اسالمی 3
 کبیر بقا، مجید فرهنگیان، مرتضی محسنی د رضاییمحم فرهنگیان

 ماژالن حاجی ملکی                                    زبان انگلیسی 4
 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5
 علیرضا خطیب شریفی، صادقی علی بیگی حسن محمد هندسه تحلیلی و جبر خطی 6

 زاده یداري، سیدمحمد هاشممصطفی د رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7
 مرتضی بیاتی جواد قزوینیان فیزیک 8
 شرانلو، محمد عظیمیان زواره حسین مسعود جعفري شیمی 9

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

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

 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 13دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 2گزینه .1

 ها: بررسی گزینه
 ) خلنگ: علف جارو، نام گیاهی است.1
 خردي اسب/ خبث: پلیدي/ سفاهت: بیدهنۀ ) لگام: افسار، 2
 اند. ها درست معنی شده واژههمۀ ) 3
 گردن/ یله: رها، آزادچنبرة ) نقض: شکستن/ زلّت: لغزش، گناه/ آخُره: 4

 )162 و 161، 160، 158، 157هاي  (فارسی دهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .2

 ي تـأثر در ادرسـت اسـت./ معنـ    4گزینـۀ  جـز   ها بـه  زینهگتمام  معناي ثقت در
ـاي   در گزینـه  غلط است./ معناي مطلق، 1و  3هاي  گزینه غلـط اسـت./    3و  1ه

 غلط آمده است. 4گزینۀ برزیگر هم در معناي 
 )17و  16، 15، 14هاي  (فارسی یازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .3
 سموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده
 )18و  17، 16، 14، 13، 12، 11، 9، 8هاي  (فارسی دوازدهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .4
 ها: بررسی سایر گزینه

 مایه بیمایع ) بی4بهر   ) بحر2ترجیح  ) ترجیه1
 صحیح است. 1گزینه .5

مسـتور/ چریـق  ارغنـد/ مسـطور  از بهر غرامت/ ارقنـد از بهر قرامت
 حیاتهول/ حیاطچریغ/ حول

 137، 122، 110، 104، 77، 61، 60، 47، 25، 19، 13هاي  سی دوازدهم، صفحه(فار
 )154و 

 صحیح است. 1گزینه .6
 خُرد روضه/ هـ) خورد اَعیان/ ب) روزه الف) عیان

 )57و  47، 27، 23، 21هاي  (فارسی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .7

 سه دیدار اثر نادر ابراهیمی است.
 صحیح است. 2گزینه .8

 ها: بررسی گزینه
 ) بین خاکساران و زمین معادله برقرار است.1
ـا بـه هـم       ادامۀ ) به دلیل اینکه مصراع دوم در 2 مصـراع اول اسـت و مفهـوم آنه

 شود. اي دیده نمی ارتباط دارد، اسلوب معادله
 پیوستگان و دو لب معادله برقرار است. ) بین به هم3
 ) بین عمر با قافله و موي سفید در خاکستر معادله برقرار است.4

 صحیح است. 2گزینه .9
 بررسی موارد:

 الف) چشم و دل شبنم، نگران بودن چشم شبنم: تشخیص و استعاره
 ب) اسلوب معادله دارد. مصراع دوم مصداقی براي مصراع اول است.

: علت چاك گندم ترس از خرد شدن زیر سـنگ آسـیاب اسـت    ج) حسن تعلیل
 (دلیل ادبی و زیبا)

 شعله شرر دارد) شعله) (آتش بی د) تناقض (آتش بی
 صحیح است. 1گزینه .10

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) دختر رز: اضافه تشبیهی است.2
 کامی از دهان شیرین است (تناقض) ) تلخ3
 وت (جناس همسان)) پرده: مصراع اول ساز/ پرده دوم: خل4

 صحیح است. 1گزینه .11
 ها در قالب مثنوي هستند. این گزینه در قالب رباعی و سایر گزینه

 صحیح است. 3گزینه .12
 مباد، باد: جناس ناهمسان/ باد پریشانی: تشبیه

 نسیم زلف باعث روشنی چراغ چشم شد: تناقض (نسیم باعث خاموش شدن است)
 صحیح است. 3گزینه .13

 ها: بررسی سایر گزینه
 )وندياسم + ه بن مضارع( ) لرزه1
 صفت وندي) صفت(وند + ) نامناسب2
ه  اسم( ) لبه4  اسم وندي) +ـ 

 صحیح است. 4 گزینه.14
  زاغ  بابک  نسح        ت دوخ  يوربآ :هیلا فاضم هیلا فاضم
 م.م   ا.م   هتسه       م.م   ا.م    هتسه                         
                
رگید  زاغ    سأر   کی  ندرک ادیپ           زاغ   سأر کی  
م.ص  ا.م   زیمم  م.ص      هتسه          هتسه  زیمم       

 
 صحیح است. 4گزینه .15

ـار   » وجـود نـدارد  «به معنـی  » نیست«) نور: نهاد جمله است؛ چون فعل 1 بـه ک
 چشم و گوش وجود ندارد (نیست) نورِرفته است. لیک آن 

 نهاد                                                    
ـار      در» کسـی «و » همـه «) نیز واژگان 3و  2هاي  در گزینه ـادي بـه ک نقـش نه

ـاد آن    » خـونین دل «نقـش   4گزینـۀ  کـه در   اند درحالی رفته مسـند اسـت و نه
 باشد. محذوف می

 صحیح است. 3گزینه .16
 در مصراع دوم در آن سینه، دلی (وجود داشته باشد) و آن دل، همه سوز (باشد) 

 صحیح است. 2گزینه .17
ـاز   ف ربط هم پایـه حر» یا«در این بیت در معناي » گر«دقت داشته باشید که  س

ـاده    است و نه وابسته ـالی   ساز بنابراین تمام جمالت ایـن بیـت س کـه در   انـد، درح
 جمالت مرکب پدید آورده است.» که«ساز  سایر ابیات حرف ربط وابسته

 صحیح است. 3گزینه .18
گزینـۀ  در تمام ابیات مفهوم ناپایداري و گذران بودن امور مطرح اسـت؛ ولـی در   

 کنم. ر و حقیر کسی نیستم و همواره خوش زندگی میگوید من خوا می 3
 )52صفحۀ ، 6(فارسی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .19
 نیازي و ناز معشوق و غرور و زیبایی او اشاره شده است. به بی 3گزینۀ در بیت 

 صحیح است. 1گزینه .20
 صحیح است. 2گزینه .21

ـان مـ     2گزینۀ جز  ها به گزینههمۀ در  ـا زم ـاره کـرده   به وفاداري عاشـق ت رگ اش
 است که با مفهوم سؤال قرابت دارد.

 صحیح است. 3گزینه .22
 پذیرد. عشق فقط با مرگ درمان می

 ها: مفهوم سؤال و سایر گزینه
 خود شدن است. شرط عاشقی ترك خود و از خودبی

 صحیح است. 3گزینه .23
ـا کـرده و از ابتـدا ابـروي      خداوند عشق خود را قبل از آفرینش آسمان به من عط

 نان منظر چشم من بوده است. (عشق ازلی)جا
صحیح است 1گزینه .24
 صحیح است. 3 گزینه.25

 
 
 

صحیح است. 1نه
م: باد بسیار گرم و زیان رساننده
 )18و 17، 16، 14، 12،13، 11، 9، 8هاي  (فارسی دوازدهم، درس

صحیح است. 3نه
سایر گزینه  ها: ی

مایه بیمایع ) بی4بهر   ) بحر2ترجیح  رجیه
صحیح است. 1نه

مسـتور/ چریـق  ارغنـد/ مسـطور  از بهر غرامت/ ارقنـد ر قرامت
 حیاتهول/ حیاطچریغ/ حول
13هاي  زدهم، صفحه 19،25،47،60،61،6677،104،110،122،137،يي

 )154و 
صحیح است. 1نه

 خُرد روضه/ هـ) خورد اَعیان/ ب) روزه عیان
 )57و 47، 27،  21،23هاي  (فارسی یازدهم، صفحه

صحیح است. 2نه
دیدار اثر نادر ابراهیمی است.

صحیح است. 2نه
 ها:ی گزینه

خاکساران و زمین معادله برقرار است. ین
دلیل اینکه مصراع دوم در  ـا بـه هـم       ادامۀه مصـراع اول اسـت و مفهـوم آنه

دارد، اسلوب معادله شود. اي دیده نمی ط
به هم   پیوستگان و دو لب معادله برقرار است. ین

عمر با قافله و موي سفید در خاکستر معادله برقرار است. ین
است2نه ح صح

ص      هتسه          هتسه  زیمم      م.ص  ا.م   زیمم  م. 

صحیح است. 4گزینه .15
وجـود نـدار«به معنـی  »نیست«) نور: نهاد جمله است؛ چون فعل 1

 چشم و گوش وجود ندارد (نیست) نورِرفته است. لیک آن 
                                                   نهاد                           

ـاددر» کسـی «  و » همـه «) نیز واژگان 3  و  2هاي  در گزینه نقـش نه
 مسـند اسـت»خـونین دل«نقـش   4  گزینـۀ  کـه در   اند درحالی رفته

 باشد. محذوف می
صحیح است. 3گزینه .16

در مصراع دوم در آن سینه، دلی (وجود داشته باشد) و آن دل، همه س
صحیح است. 2گزینه .17

معناي »««گر«دقت داشته باشید که  ررف ربط هحر» «یا« در این بیت در
ـاده    است و نه وابسته هه   انـد، درح ساز بنابراین تمام جمالت ایـن بیـت س

جمالت مرکب پدید آورده ا»««که«ساز  سایر ابیات حرف ربط وابسته
صحیح است. 3گزینه .18

در تمام ابیات مفهوم ناپایداري و گذران بودن امور مطرح اسـت؛ ولـی
ر و حقیر کسی نیستم و همواره خوش زندگی مگوید من خوا می3

،6(فارسی دهم، درس 
صحیح است. 3گزینه .19

نیازي و ناز معشوق و غرور و زیبایی او اشاره شبه بی 3گزینۀ در بیت
صحیح است. 1گزینه .20
صحیح است. 2گزینه .21

ۀاگۀ ا2گ ا ا ا افا گ
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 عربیزبان 
 صحیح است. 2گزینه .26

ـ   امت یگانه»: أمۀ واحد« ـ  »: بعث«اي  ـامبران  »: النبیین«فرستاد، مبعوث کرد  پی
ـ  4گزینۀ (رد  ـاي   دهنده در گزینه بشارت»: مبشّرین«)  بـه  » مبشّـرین « 4و  1ه

 3گزینـۀ  شـد. در   ترجمه شده است و باید به شکل حال ترجمه می شکل صفت
 عربی وجود ندارد!جملۀ در » تا نویدآور باشند«معادل عبارت 

 )22صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .27

ـ  3و  2هــاي  صــحبت نکــرد (رد گزینــه» لــم یــتکلّم« در »: فــی محاضــرته«) 
ـان فارسـی (رد    »: باللغـۀ الفارسـیۀ  «ـ ) 3و  1هاي  اش (رد گزینه سخنرانی بـه زب
ـ  3گزینـۀ    (» ـاب ـ  3گزینـۀ  جـوانی کـه (رد   »: ش قـد حصـل علـی شـهادة     «) 
 )1گزینۀ دست آورده بود. (رد  مدرك دکترا را به»: الدکتوراه

 صحیح است. 1گزینه .28
ـ  »: من« شـرط  قرار دهد (ساختار جمله، شرطی است و فعـل  »: نصب«هر کس 

ـاي   گزینـه شـود، رد   مضارع التزامی ترجمه مـی  ـ  4و  3ه ـ   »: نفسـه «)  خـودش 
ـ  3و  2هاي  براي مردم (رد گزینه»: للناس« ـ  »: إماماً«)  بایـد  »: فلْیبدأ بــ «پیشوا 

ـ  4گزینۀ آغاز کند (رد  ـاد دادن بـه) خـودش (رد     »: تعلـیم نفسـه  «)  آمـوزش (ی
 آموزش دیگري»: تعلیم غیره«)ـ  2گزینۀ 

 )51صفحۀ ، 4ی دوازدهم، درس (عرب
 صحیح است. 3گزینه .29

ـ  2گزینۀ این کتاب (رد »: هذا الکتاب« ـان کسـی اسـت کـه،     »: هو الّـذي «)  هم
ـ    ـ  4گزینـۀ  توانـد (رد   مـی »: یقـدر «کسی اسـت کـه  باشـد (رد  »: أن یکـون «) 

ـ  4و  2هاي  گزینه ـ  1گزینـۀ  دوسـت مخلـص تـو (رد    »: صدیقک المخلص«)   (
 )1گزینۀ از گمراهی (رد »: من الضالل«نجات دهدـ  تو را »: ینقذك«

صحیح است. 2گزینه .30
 ها: بررسی سایر گزینه  
 »  ام لم تکن لی: نداشته) «3) أعجب: به وجد آورد 1
 »ال فرار: هیچ گریزي از آن دو نیست) «4

 )41صفحۀ ، 3دوازدهم، درس  عربی(
 صحیح است. 2گزینه .31

 ها: اشتباهات سایر گزینه
 باشد) می» گاهی«بر سر فعل مضارع به معناي » قد(« ) حتما1ً
 ترجمه نشده)» شده است«به معناي » قد أصبحت(«) نزدیک است 3
ـاي   مفاعلـۀ  فعل امر از باب » جالس(«) همنشینی کرد 4 همنشـینی  «و بـه معن

 است)» کن
 صحیح است. 1گزینه .32

ـا «بعـد از  کلمۀ را بر سر » فقط«اسلوب حصر، باید ترجمۀ در  ـاوریم: قصـد   » إلّ بی
 عالمان فقط هدایت است.

 )36صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.   4گزینه .33

ـاند، پـس او دشـمن توسـت کـه         ترجمۀ  ـان رس عبارت: هر چیزي که بـه تـو زی
هـر کـس    3ترجمۀ گزینۀ ها همگی صحیح هستند.  ارتباط است. دیگر گزینه بی

 گیرد.چیزي را نداند (به آن ناآگاه باشد) از آن عیب 
 )21صفحۀ ، 2(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .34
ـاي مـن:    ـال:     2گزینـۀ  (رد » إخـوانی المجـدون  «برادران کوش ـ نـه س تسـع  «) 

ـ فارغ  (رد سایر گزینه» سنوات ـا   1گزینـۀ  (در » تَخَـرّج «التحصـیل شـدند:    ها)  ب
ادرسـت  ن» تخرّجـوا «فاعل از نوع اسم ظاهر است، فعـل  » إخوان«توجه به اینکه 

ـار بـرود. همچنـین در         » تُخَـرِّج « 3گزینـۀ  است و باید بـه صـورت مفـرد بـه ک
 نادرست است.)

صحیح است. 1گزینه .35
ـا   ) «3و  2هاي  این: هذه. (رد گزینه  همکالسی بیمارمان: زمیلنا المـریض/ زمیلتن

 )3گزینۀ (رد » رویم: نذهب می)/ «ها سایر گزینه(رد » المریضۀ
 )77حۀ صف، 6(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .36
 داشته باشد.» ــُ«فاعل است و باید آخرش » الخرافات«

 صحیح است. 3گزینه .37
 ها: بررسی سایر گزینه

1( »ـ  یذهب  گیرند. هر دو فعل و جواب شرط هستند؛ لذا ساکن می» یسجلْ
ـالم اسـت و هـیچ     » المعلّمونَ) «2 ـاه   جمـع مـذکر س آن عالمـت ضـمه   » ن«گ

 گیرد. نمی
 آمده که نادرست است.» مفاعلَۀ«مصدر باب مفاعلَۀ است ولی بر وزن »: معاملَۀُ«) 4

 )62صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 
 ترجمه متن

ـارج شـدم،     پدرم مرا براي کسب تجربه به خارج از شهر فرستاد. چون از شـهر خ
 آورد؟دسـت مـی   روباهی مریض را دیدم، پس ایستادم و فکر کردم: چگونه غذا به

ـاه نزدیـک شـد        در آن لحظه شیري را دیدم که شکاري با او بـود. چـون بـه روب
اي بعد روباه بـه سـختی   (مقداري) از شکار خورد و بقیه را رها کرد و رفت. لحظه

ـا خـودم        خود را حرکت داد و به شکار نزدیک شد و شـروع بـه خـوردن کـرد. ب
حمـل کـنم؟   گفتم: قطعا خداوند ضامن روزي است، پس چـرا مـن مشـقت را ت   

پس به سوي پـدرم بازگشـتم و داسـتان را بـرایش شـرح دادم. پـدر گفـت: اي        
اي را قصـد کـردم. بـه شـیر     اي، من براي تو زندگی کریمانهپسرکم! اشتباه کرده

ـان کـه       نگاه کن چگونه به دیگران کمک می کنـد و او حیـوانی قـوي اسـت، چن
ـاه نکـن کـه او منتظـر کمـک دی     می او زنـدگی  گـران اسـت.   دانی. اما به روباه نگ

 ندارد. پس فهمیدم و دیدگاهم را درباره زندگی تغییر دادم. ايبزرگوارانه
صحیح است. 1گزینه .38

 »خورد، خوشبخت است کسی از تالش و دسترنج خود می«
 :شود که از متن استنباط نمی ها سایر گزینه ۀترجم

 او را کمک کنند. مردم مفلس کسی است که روزگار او را به بیچارگی کشانده و) 2
   شیر شکاري نکرد، مگر آنکه دیگري در خوردن با او شریک شد. )3
  آورد. دست می هر کس شهر خود را ترك کند، همه اهداف خود را به )4

 صحیح است. 4گزینه .39
 توانست از جاي خود حرکت کند. (طبق متن درست است.) روباه به سختی می

 ها: ینهبررسی سایر گز
کـرد (شـیر بـراي خـودش      داد و برایش شکار می ) شیر به روباه مریض غذا می1

 کرد). شکار می
 زندگی تغییر داد!دربارة ) وقتی فرزند روباه مریض را دید، نظرش را 2
   اي براي پسرش خواست؛ ولی پسر نپذیرفت! ) پدر زندگی شرافتمندانه3

 صحیح است. 2گزینه .40
(تـالش باعـث جلـب    » کنـد  شود و آن را زیاد مـی  انتظار باعث جلب روزي می«

 شود) روزي و افزایش آن می
 ها: سایر گزینه ۀترجم

 تالش کن و بدان که خداوند ضامن روزي است.) 1
 پدر خواست که پسرش راه بهتري را براي زندگی انتخاب کند. )3
  یر داد.اش را تغی گیري پدر به پسر کمک کرد و نتیجه )4

صحیح است. 4گزینه .41
کند که کار کنیم، با اینکه خداوند ضامن روزي ماست. زندگی بزرگوارانه اقتضا می

 :ها سایر گزینه ۀترجم
 درست، متحد شویم، یکی )1
 بزرگوارانه، زندگی کنیم، ضامن. )2
 کند سالم، جمع شویم، تأکید می )3

صحیح است. 3ینه گز.42
ـال «و  2گزینۀ در » الزم«، 1گزینۀ در » فاعله مساعدة«   4گزینـۀ  در » من باب انفع

 حال است.» هو ینتظر«بلکه  ،، حال نیست»ینتظر«همگی نادرست هستند. ضمناً 

صحیح است. 1نه
ـ »:    شـرط  قرار دهد (ساختار جمله، شرطی است و فعـل  »:نصب«هر کس 

التزامی ترجمه مـی  ـاي   گزینـه   شـود، رد رع ـ  4  و  3ه ـ  »: نفسـه «)  خـودش 
ـ  3  و  2هاي  براي مردم (رد گزینه»:س ـ  »: إماماً«)  بایـد  »: فلْیبدأ بــ «پیشوا 

ـ  4گزینۀ کند (رد  ـاد دادن بـه) خـودش (رد     »:تعلـیم نفسـه  «)  آمـوزش (ی
 آموزش دیگري»: تعلیم غیره«)ـ  2ۀ

 )51صفحۀ ، 4بربی دوازدهم، درس (عرب
صحیح است. 3نه

ـ  2گزینۀ این کتاب (رد »: الکتاب ـان کسـی اسـت کـه،     »: هو الّـذي «)  هم
ـ    ـ  4گزینـۀ  توانـد (رد  مـی »: یقـدر «ی اسـت کـه  باشـد (رد  »: أن یکـون «) 

ـ  4و  2هاي ه ـ  1    گزینـۀ  دوسـت مخلـص تـو (رد    »:««صدیقک المخلص«)   (
 )1گزینۀ از گمراهی (رد »: من الضالل«نجات دهدـ  تو را »:ذك
صحیح است. 2نه

 ها: سی سایر گزینه
 »  ام««لم تکن لی: نداشته) «3عجب: به وجد آورد 

فرار: هیچ گریزي از آن دو نیست  »ال
 )41صفحۀ 33، سس 3یدوازدهم، درس  عربی(

صحیح است. 2نه
 ها: هات سایر گزینه

 باشد) می» گاهی«بر سر فعل مضارع به معناي »««قد  (« حتماً
شده است«به معناي »««قد أصبحت(«زدیک است  ترجمه نشده)»  

ـاي   مفاعلـۀ  فعل امر از باب »««جالس(«همنشینی کرد  همنشـینی  «و بـه معن     
 است)»
صحیح است. 1نه

ـا «بعـد از  کلمۀرا بر سر »««فقط«اسلوب حصر، باید رجمۀ ـاوریم: قصـد    »إلّ بی

 ترجمه متن
پدرم مرا براي کسب تجربه به خارج از شهر فرستاد. چون از شـهر خ

دسـت روباهی مریض را دیدم، پس ایستادم و فکر کردم: چگونه غذا به
ـاه نز در آن لحظه شیري را دیدم که شکاري با او بـود. چـون بـه روب

اي بعد روباه(مقداري) از شکار خورد و بقیه را رها کرد و رفت. لحظه
خود را حرکت داد و به شکار نزدیک شد و شـروع بـه خـوردن کـرد

تت   حگفتم: قطعا خداوند ضامن روزي است، پس چـرا مـن مشـقت را ت   
پس به سوي پـدرم بازگشـتم و داسـتان را بـرایش شـرح دادم. پـد

اي را قصـد کـرداي، من براي تو زندگی کریمانهپسرکم! اشتباه کرده
کنـد و او حیـوانی قـوي اسـت،نگاه کن چگونه به دیگران کمک می

ـاه نکـن کـه او منتظـر کمـک دی     می ی     ی     گـران اسـتدانی. اما به روباه نگ
ندارد. پس فهمیدم و دیدگاهم را درباره زندگی تغییر دايبزرگوارانه

صحیح است. 1گزینه .38
خود می« از تالش و دسترنج »خورد، خوشبخت است««کسی

:شود که از متن استنباط نمی  ها سایر گزینهۀترجم
او را ک مردم مفلس کسی است که روزگار او را به بیچارگی کشانده و)2
 شیر شکاري نکرد، مگر آنکه دیگري در خوردن با او شریک شد.)3
دست می  هر کس شهر خود را ترك کند، همه اهداف خود را به)4

صحیح است. 4گزینه .39
توانست از جاي خود حرکت کند. (طبق متن درروباه به سختی می

زز ها: ینهبررسی سایر گز
کـرد (شـیر بـرداد و برایش شکار می) شیر به روباه مریض غذا می1

کرد). شکار می
زندگی تغییر داددربارة) وقتی فرزند روباه مریض را دید، نظرش را 2
اي براي پسرش خواست؛ ولی پسر نپذیر33) پدر زندگی شرافتمندانه3

صحیح است. 2گزینه .40
(تـالش با» کنـد  شود و آن را زیاد مـی ««انتظار باعث جلب روزي می«
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 صحیح است. 4گزینه .43
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 ) للمخاطب (ص: للغائب)1
» ك«رف زائـد دارد)/ فاعلـه ضـمیر... (حـرف     ) لیس له... (فعل مزید است و ح2

 جزء حروف اصلی آن است.)
 ندارد)» لحظۀ«ارتباطی به » حرّك«) الجملۀ... (فعل 3

صحیح است. 3گزینه .44
 اسم فاعل است.» اآلخرین: آیندگان«اسم تفضیل و » اآلخَرین: دیگران«  

 صحیح است. 3گزینه .45
ـابراین مفعـول بـر     مفعـول ا » رصید«فاعل و » تشحنی«در » ي«ضمیر  سـت، بن

 فاعل مقدم نشده است.
 ها: بررسی سایر گزینه

 فاعل است.» الناس«مفعول و » ها) «1
 فاعل است.» الناس«مفعول و » ها) «2
 فاعل است.» األم«مفعول و » ي) «4

 )59صفحۀ ، 5(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .46

ـاب مـی  » الم«مصدر است، پس » تناول« ـایر     حرف جرّ به حس آیـد؛ ولـی در س
 همراه فعل آمده است.» الم«ها  گزینه

 ) 63صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس  
 صحیح است. 4گزینه .47

 مجهول هستند.» یضَلُّ«و » تُرك«در این گزینه 
ـایر گزینـه   » تُقدم« 2گزینۀ در  ـا فعـل مجهـولی وجـود      مجهول اسـت و در س ه

 ندارد.
 شود! اي داده می به معلمم هدیه : هر سال در جشن روز معلم2ترجمۀ گزینۀ 
 شوند. : اگر امر به معروف و نهی از منکر ترك شود، مردم گمراه می4ترجمۀ گزینۀ 

 )75صفحۀ ، 6(عربی دهم، درس 
صحیح است. 3گزینه .48

ـایر گزینـه  جملۀ در این گزینه   ـا پـس از اسـم    وصفیه نیامده است. در س ـاي   ه ه
 ه آمده است.جمله وصفی» مقالۀ، أخالقا و جلسۀ«نکرة 

 )41صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .49

 شرط نیست!» من«بر سر اسم (إله) آمده است، بنابراین » من«در این عبارت 
 ها: بررسی سایر گزینه

ـا       » إلّا«) کلمه بعد از 1 ـابراین مسـتثنی منـه محـذوف اسـت و ب مرفوع است، بن
 سلوب حصر داریم.ا» إلّا«قبل از جملۀ توجه به منفی بودن 

جـواب شـرط اسـت و    » یبتعـد «فعـل شـرط و   » یتأمل«ادات شرط، » من) «2
 اسلوب شرط داریم.

ـلوب    » إلّا«قبل از جملۀ ) 4 منفی نیست، بنابراین اسلوب حصر نـداریم، بلکـه اس
 استثنا داریم.

 صحیح است. 4گزینه .50
ـا «مصدر فعـل  » تعلّماً« سـت،  صـفت آن ا » مفیـداً «اسـت و همچنـین   » تعلَّمن

 بنابراین مفعول مطلق نوعی است.
 ها: بررسی سایر گزینه

 است، نه مفعول مطلق!» اکتسبت«مفعول فعل » إیماناً«) در این عبارت 1
ـال اسـت نـه    » مسـرورین «مفعول مطلق تأکیـدي اسـت؛ زیـرا    » تکریماً) «2 ح

 صفت براي آن!
 مفعول مطلق تأکیدي است.» إعجاباً) «3

 )47ۀ صفح، 4(عربی دوازدهم، درس 
 
 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 2گزینه .51

هاي زیرك (داراي هوش و ذکاوت)، با انتخاب بنـدگی خـدا بـه     انسان
عنوان هدف اصلی زندگی، کارهاي دنیوي خـود را بـراي رضـاي خـدا     

کنند. خداوند  دهند و در عین حال آخرت خود را نیز آباد می انجام می
یرید الدنیا ثُـواب فَعنـد اهللاِ ثَـواب     من کانَ﴿فرماید:  در مورد آنان می

هر کس نعمـت و پـاداش دنیـا را بخواهـد، نعمـت و      »: الدنیا و اآلخرَة
 ﴾پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.

 )20، صفحۀ 1درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .52

ـاس مـی    سایۀ هاي آگاه دائماً  انسان ا کنـد و خـود ر   لطف و رحمـت خـدا را احس
ـا خـدا    دانند، هر چه معرفت انسان بـه خـود و رابطـه    پیوسته، نیازمند او می اش ب

ـاس عجـز و بنـدگی خـود را بیشـتر ابـراز          بیشتر شود و نیاز بـه او بیشـتر، احس
 کند. می

                                           
یگدنب و تیدوبع شیازفا                  دنوادخ هب یتاذ زاین و رقف  رتشیب كرد                یسانشدوخ شیازفا
                                             

تلع
)لولعم( )لولعم(

تلع

 )11صفحۀ ، 1  درس (دین و زندگی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .53

ـ  ـلی زراعـت   دهنـدة   پـرورش ه اینکـه زارع حقیقـی و   باید دقت کنیم اعتقاد ب اص
ـاد شـکرگزاري در    نتیجـۀ  اسـت و  » توحید در ربوبیت«خداست مؤید  ایـن اعتق

ان ﴿ آیـۀ شـریفۀ  پیشگاه الهی است که همان توحید عملی یا عبادي است و لذا 
 توحید اشاره دارد.مرتبۀ به هر دو  ﴾اهللا ربی و ربکم فاعبدوه...

 )32و  22هاي  صفحه، 3و  2هاي  درس م،(دین و زندگی دوازده
 صحیح است. 1گزینه .54

داستان جنگ صفین و دستور معاویه و عمروعاص مبنی بر قرآن را بر سـر نیـزه   
ـادآور افـزایش معرفـت نسـبت بـه       زدن و فریب دادن تعداد زیادي از لشگریان، ی

ـاس معرفـت و      خدا است که از راه هاي تقویت اخالص است که بایـد عمـل براس
 گاهی باشد تا از ارزش بیشتري برخورداري باشد.آ

ـاي خـود را   «فرماید:  ) که میحدیث شریف پیامبر ( هر کس چهل روز کاره
ـانش      خالصانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه   ـاي حکمـت و معرفـت از دل و زب ه

ـالص)    ﴿آیۀ یا » جاري خواهد شد. والذین جاهدوا فینا (انجام کار بـراي خـدا و خ
نَّهیـاختن حکمـت و معرفـت از      ﴾م سبلنالَنَهد ـاري س (هدایت ویژه خداوند و ج

 دل و زبان) ارتباط مفهومی دارد.
 )69و  49، 48، 47، 46هاي  صفحه، 6و  4هاي  درس (دین و زندگی دوازدهم،

 صحیح است. 2گزینه .55
تقوا و ایمان واقعی (علـت) نـزول    ﴾لو انَّ اهل القُري آمنوا و اتقوا...﴿آیۀ براساس 

دیگـران (علـت)   غصـۀ  ات الهی (معلول)، امانتداري و برطرف کـردن انـدوه و   برک
 (معلول) .بخشد زندگی را بهبود می

 صحیح است. 3گزینه .56
یابد. نیازهایی کـه برآمـده از    انسان تا به پاسخ نیازهاي برتر نرسد، آرام و قرار نمی

 اي است که خداوند به انسان عطا کرده است. هاي ویژه سرمایه
 )7صفحۀ  ، 1درس  و زندگی یازدهم،(دین 

 صحیح است. 4گزینه .57
ـاره دارد،   سـرمایۀ  الهی در انسان یا ودیعۀ اي که به یک  اوالً تنها آیه آیـۀ  رشـد اش

ـات     ـاً آی ـا اسـتخوان   «نفس لوامه اسـت. ثانی ـا را بـه حالـت اول      نـه تنه ـاي آنه ه
 2آیـۀ  ی قیامـت اسـت و پـیش از آن، یعنـ    سورة  4و  3در آیات » آوریم... درمی
 آمده است. ﴾و ال اُقسم بِالنَّفسِ اللَّوامۀِ﴿آیۀ قیامت، سورة 

 )47و  26هاي  صفحه، 4و  2هاي  درس (دین و زندگی دهم،

و لسول
فاعل است.»الناس«مفعول و »ها

فاعل است.»األم«مفعول و »ي«
 )59صفحۀ ، 5(عربی دهم، درس 

صحیح است. 1نه
ـاب مـی  »«الم«مصدر است، پس »ول ـایر      حرف جرّ به حس   آیـد؛ ولـی در س
همراه فعل آمده است.»««الم«ها ه

 )  63صفحۀ66، 6(عربی یازدهم، درس  
صحیح است. 4نه

گزینه   مجهول هستند.»یضَلُّ«  و » تُرك«ن
ـایر گزینـه   »تُقدم« 2زینۀ  ـا فعـل مجهـولی وجـود     مجهول اسـت و در س       ه

. 
 شود! اي داده می به معلمم هدیه : هر سال در جشن روز معلم2مۀ گزینۀ 
گزینۀ   شوند. : اگر امر به معروف و نهی از منکر ترك شود، مردم گمراه می4مۀ

 )75صفحۀ ، سس 6(عربی دهم، درس 
صحیح است. 3نه

ـایر گزینـه  جملۀین گزینه ـا پـس از اسـم    وصفیه نیامده است. در س ـاي   ه ه     
ییه آمده است.جمله وصفی»««مقالۀ، أخالقا و جلسۀ«

 )41صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 3نه

عبارت   شرط نیست!»««من«بر سر اسم (إله) آمده است، بنابراین »««من«ن
سایر گزینه  ها: ی

ـا       »إلّا«لمه بعد از ـابراین مسـتثنی منـه محـذوف اسـت و ب مرفوع است، بن
سلوب حصر داریم.ا»إلّا«قبل از جملۀه به منفی بودن 

یبتعـد «فعـل شـرط و   »یتأمل«ادات شرط، »من جـواب شـرط اسـت و    د»  
ا ط ش

ـاس عجـز و بنـدگی خـود را ب بیشتر شود و نیاز بـه او بیشـتر، احس
کند. می

                                           
وبع شیازفا               دنوادخ هب یتاذ زاین و رقفرتشیبكرد                یسانشدوخ شیازفا
                                             

تلع
عم( )لولعم(

تلع

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

ـ  دهنـدة پـرورش ـ ـ ه اینکـه زارع حقیقـی و   باید دقت کنیم اعتقاد ب     اصـ    
ـاد شـک  نتیجـۀاسـت و  »««توحید در ربوبیت«خداست مؤید      ایـن اعتق

آیـۀ شپیشگاه الهی است که همان توحید عملی یا عبادي است و لذا 
توحید اشاره دارد.مرتبۀ  به هر دو ﴾اهللا ربی و ربکم فاعبدوه...

هاي صفحه33،و 3  و  2هاي  درس ههم،(دین و زندگی دوازده   
صحیح است. 1گزینه .54

داستان جنگ صفین و دستور معاویه و عمروعاص مبنی بر قرآن را ب
ـادآور افـزایش معرفـت زدن و فریب دادن تعداد زیادي از لشگریان، ی

ـاس خدا است که از راه هاي تقویت اخالص است که بایـد عمـل براس
گاهی باشد تا از ارزش بیشتري برخورداري باشد.آ

««هر کس چهل روز کارهـ«فرماید:  ) که میحدیث شریف پیامبر (
ـاي حکمـت و معرفـت از دخالصانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه     ه

والذین جاهدوا فینا (انجام کار بـراي خـد﴿آیۀ   یا»جاري خواهد شد.
نَّهیو﴾م سبلنالَنَهد ـاختن حکمـت ـاري س (هدایت ویژه خداوند و ج

دل و زبان) ارتباط مفهومی دارد.
هاي  صفحه،6  و  4هاي  درس (دین و زندگی دوازدهم،   46 ،47 ،48

صحیح است. 2گزینه .55
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 صحیح است. 3گزینه .58
ـا لَهـو    ﴿آیۀ دقت شود که اگرچه وجود دانایی در انتهاي  و ما هذه الحیاةُ الـدنیا الّ

ارنَّ الدا و بلَع علَمونَ ووانُ لَو کانوا ییالح رَةُ لَهِیـاره شـده اسـت و بـه     ﴾اآلخ ، اش
ـاد، در  نتیجۀ دیدگاه اعتقاد به معاد اشاره دارد؛ اما تابع و  مـن  ﴿آیـۀ  اعتقاد به مع

، ذکـر  ﴾آمنَ بِاهللاِ و الیومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخَوف علَـیهِم و ال هـم یحزَنـونَ   
 شده است.

ـال دارد کـه   نتیجۀ دان دانایی و سخن گفتن از روي گمان، فق انکار معاد را به دنب
ـا          ﴿آیۀ در ابتداي  ـا اّل ـا یهلکُن ـا و م ـا الـدنیا نَمـوت و نَحی ـا حیاتَُن ی اّل قالوا ما هـ و

 ، به این نتیجه اشاره شده است.﴾الدهرُ...
 )38و  36هاي  صفحه، 3درس  (دین و زندگی دهم،

 صحیح است. 3ه گزین.59
ـاي وي بـه    اگر کسی مطلب مفیدي را به دیگران آموزش دهد تا وقتی آموزش ه

ـاداش   پرونـدة  شـود، در   شود و یا از آن استفاده می دیگران منتقل می عمـل او پ
ـال          می ـانی جـزا دادن بـه تعلـیم مطالـب مفیـد، بـه انتق نویسند. یعنی غایت زم

ـاي   دارد. اما در گزینهها یا استفاده و عمل به آن اختصاص  آموزش فقـط   2و  1ه
 به عمل و بقاي مطالب در جامعه اکتفا شده است.

 )56صفحۀ ، 5درس  (دین و زندگی دهم،
 صحیح است. 3گزینه .60

) با رفتار و سپس گفتار خود، نگـرش صـحیح خـود را از    امیرالمؤمنین علی (
ـا و قـدر،   قضا و قدر نشان داد و به آن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به ق ض

ـان نیسـت، بلکـه عامـل و زمینـه      ـاز آن اسـت،    نه تنها مانع تحرك و عمل انس س
ـا        ـا متناسـب ب ـا ایـن قض درواقع فرو ریختن دیوار کج یک قضاي الهی اسـت، ام
ـا اگـر دیـوار، ویژگـی        ویژگی و تقدیر خاص آن دیوار، یعنی کجـی آن اسـت؛ ام

ـ   ـال خواهـد آورد،   دیگري داشته باشد؛ مثال محکم باشد قضاي دیگـري را ب ه دنب
و دسـت بـه   گیـرد   انسانی که این دو تقدیر و این دو قضا را بشناسد تصمیم مـی 

 زند. تر می انتخاب مناسب
 ینه صحیح است، ولی بخـش دوم نادرسـت  بخش اول گز 4گزینۀ در  دقت کنید

 است.
 )61و  60هاي  صفحه، 5درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 صحیح است. 2گزینه .61
ـان   خداوند با  ـا انس ـا را       لطف و رحمت خـود، م ـا نگذاشـت و هـدایت م ـا را تنه ه

برعهده گرفت و از طریق انبیا راهی را در اختیارمان قـرار داد. مسـئولیت والیـت    
ـان ادامـه مـی    و حکومت رسول خدا ( ـاس تـدبیر     )، پـس از ایش یابـد و براس

ـان، ج خداوند، امیرالمؤمنین (حکیمانۀ  انشـینی  ) و امامان معصوم از نسل ایش
 ) را برعهده داشتند.رسول خدا (

 )94و  16هاي  صفحه، 2درس  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 1گزینه .62

ـاب و ال تخطـه بیمینـک    ﴿آیۀ شریفۀ با توجه به  و ما کنت تتلو من قبله من کت
ـامبر  ( فلسفۀ : علت و ﴾اذا الرتاب المبطلون ـارت  درس نخوانده بودن پی ) عب

 ﴾... قل فاتوا بسـوره مثلـه  ﴿است و عبارت قرآنی  ﴾ب المبطلوناذا الرتا﴿قرآنی 
 بیانگر تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن است.

 )53صفحۀ ، 4درس  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 2گزینه .63

هــاي تعلــیم و تبیــین وحــی و والیــت و  ایــن فرضــیه کــه مســئولیت
یافتـه اسـت، نادرسـت    ) پایـان  سرپرستی جامعه پس از پیـامبر ( 

هـاي مختلـف و مشـکالت     است؛ زیرا با گسترش اسالم، مکاتب و فرقه
زیادي پدید آمد که نیاز به معلم و حاکم، بیشـتر گردیـد و ایـن نیـاز     

 اصوالً تمام شدنی نیست و دائمی است.
 )63صفحۀ ، 5درس  (دین و زندگی یازدهم،

 صحیح است. 1گزینه .64
ـاي یکـدیگر را    بـدي «فرمود:  را با مردم می) در جهت محبت و مداپیامبر ( ه

ـا شـما      ـالی از کـدورت ب پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاك و خ
 »معاشرت کنم.

ـان، چنـین    مالـک اشـتر در مـورد عیـب    عهدنامـۀ  ) نیـز در  امام علـی (  جوی
کننـد از خـود دور    جـویی مـی   کسانی را که از دیگران عیـب «کند:  توصیفی می

هایی دارند و مـدیر جامعـه بایـد بـیش از همـه در       را در نهایت مردم عیبکن؛ زی
 »پنهان کردن آنها بکوشد.

 )150و  79هاي  صفحه، 10و  6درس هاي  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 4گزینه .65

ـامبر (    250) در طول اطهار (ائمۀ رفتار  ـام   سال بعـد از رحلـت پی ـا ام ) ت
مکمل یکدیگر اسـت کـه گـویی یـک شـخص      عصر (عج) و غیبت ایشان چنان 

خواهد براي رسیدن به یک مقصد مسیري را بپیماید، ولی مسیر یـک دسـت    می
 طلبد. هاي مختلفی را می ها و رویه نیست. پس روش

 )113صفحۀ ، 8درس   (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 3گزینه .66

ـان  شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب خاص، امام عصـر (عـج) بـرا    ي ایش
مرحلـۀ  اي نوشت و فرمود به فرمان خداوند، پس از وي جانشـینی نیسـت و    نامه

 شود. دوم غیبت (کبري) آغاز می
ـا حـدي شـدت      گیري حاکمان بنی سخت ـازدهم ت عباس نسبت به امام دهم و ی

ـان از      محاصـرة  یافته بود که آن بزرگـواران را در   کامـل قـرار داده بودنـد؛ زیـرا آن
) رسـیده  ) و سایر امامان در مورد قیام مهـدي ( ر اکرم (اخباري که پیامب
 بود، مطلع بودند.

 )126و  125هاي  صفحه، 9درس   (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 2گزینه .67

جهت تفقه (تفکر عمیق در دین) الزم است گروهی از مردم کوچ کننـد و اعـزام   
نی اسـت. اگـر مرجعیـت    تفقه مربوط به تداوم مرجعیت دی» لینفروا کافّۀً«شوند 

دینی ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دیـن را بدانـد و بـراي مـردم     
ـا          ـام دیـن نباشـد، مـردم ب ـا احک ـابق ب بیان کند و پاسخگوي مسائل جدیـد مط

 توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی وظایف خود آشنا نمی
 )141صفحۀ ، 10درس  (دین و زندگی یازدهم،

 صحیح است. 2 گزینه.68
ـاهللا و اعتصـموا    ﴿فرماید:  نساء میسورة  175آیۀ قران کریم در  فاما الذین امنـوا ب

ـا  ﴾به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل و یهـدیهم الیـه صـراطاً مسـتقیماً     : و ام
ـان آوردنـد) و بـه او تمسـک جسـتند، بـه زودي        کسانی که به خدا گرویدند (ایم

ـان را بـه     (خدا) آنان را در جوار رحمت و فضـ  لی از جانـب خـویش درآورد و ایش
 سوي خود، به راهی راست، هدایت کند.

 )80صفحۀ ، 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 صحیح است. 1گزینه .69

ـایت خـدا را در پـی دارد و      باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهـد، رض
ـال مـی   ي کـه ابتـدا   آورد؛ عهـد  شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنب

ـا عهدشـکنی    » مراقبت«شود مانند نوزادي است که باید از او  بسته می ـا ب شود ت
 آسیب نبیند.

گذشت ایام آفاتی در پـی دارد و موجـب   «فرماید:  ) در این باره میامام علی (
 »شود. ها و کارها می از هم گسیختگی تصمیم

 )88صفحۀ ، 8درس  (دین و زندگی دهم،
 صحیح است. 4گزینه .70

دینداري بر دو پایه استوار است. تولی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبري (بیـزاري  
تـر   از باطل و پیروان او) هر چه دوستی با خدا عمیق باشد، نفرت از باطل هم عمیـق 

گونه سـفارش   است. امام خمینی (ره) بر مبناي همین تحلیل به مسلمانان جهان این
سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق باید مسلمانان، فضاي «کنند:  می

 »و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.
 )103صفحۀ ، 9درس  (دین و زندگی دهم،

ـاي وي بـه    کسی مطلب مفیدي را به دیگران آموزش دهد تا وقتی آموزش ه
ـاداش   پرونـدةشـود، در شود و یا از آن استفاده میان منتقل می     عمـل او پ

ـال          ـانی جـزا دادن بـه تعلـیم مطالـب مفیـد، بـه انتق ویسند. یعنی غایت زم
ـاي   دارد. اما در گزینهشها یا استفاده و عمل به آن اختصاص ش فقـط   2  و  1ه

مل و بقاي مطالب در جامعه اکتفا شده است.
 )56صفحۀ ، 5درس  (دین و زندگی دهم،

صحیح است. 3نه
) با رفتار و سپس گفتار خود، نگـرش صـحیح خـود را از    مؤمنین علی (

قدر نشان داد و به آن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به ق ـا و قـدر،   و ققض
ـان نیسـت، بلکـه عامـل و زمینـه      ـاز آن اسـت،    ها مانع تحرك و عمل انس           س

ـا        ـا متناسـب ب ـا ایـن قض قع فرو ریختن دیوار کج یک قضاي الهی اسـت، ام
ـا اگـر دیـوار، ویژگـی        و تقدیر خاص آن دیوار، یعنی کجـی آن اسـت؛ ام ی

ـ   ـال خواهـد آورد،   ي داشته باشد؛ مثال محکم باشد قضاي دیگـري را ب ــ  ه دنب
مـی  دو تقدیر و این دو قضا را بشناسد تصمیم و دسـت بـه   ی گیـرد   ی که این

زند. تر می ب مناسب
ززینه صحیح است، ولی بخـش دوم نادرسـت  بخش اول گز4گزینۀ در کنید

. 
 )61و 60هاي  صفحه،5درس  (دین و زندگی دوازدهم،

صحیح است. 2نه
ـان   وند با  ـا انس ـا را      لطف و رحمت خـود، م ـا نگذاشـت و هـدایت م ـا را تنه       ه

ده گرفت و از طریق انبیا راهی را در اختیارمان قـرار داد. مسـئولیت والیـت    
ـان ادامـه مـی    کومت رسول خدا ( ـاس تـدبیر    )، پـس از ایش ی    ی    یابـد و براس

ـان، ج خداوند، امیرالمؤمنین (مانۀ ج ج انشـینی  ) و امامان معصوم از نسل ایش
) را برعهده داشتند.ل خدا (

 )94و ي16هاي  صفحه،2درس  (دین و زندگی یازدهم،

 طلبد. هاي مختلفی را میها و رویه نیست. پس روش
ص،8درس   (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است. 3گزینه .66
شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب خاص، امام عصـر (عـج) بـ

ه اي نوشت و فرمود به فرمان خداوند، پس از وي جانشـینی نیسـتنامه
شود. دوم غیبت (کبري) آغاز می

ـا حـگیري حاکمان بنیسخت ـازدهم ت عباس نسبت به امام دهم و ی
  کامـل قـرار داده بودنـد؛ ز  محاصـرةیافته بود که آن بزرگـواران را در  

) و سایر امامان در مورد قیام مهـدي ( بر اکرم (اخباري که پیامب
 بود، مطلع بودند.

25هاي  صفحه،9درس   (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است. 2گزینه .67

جهت تفقه (تفکر عمیق در دین) الزم است گروهی از مردم کوچ کنن
یینی اسـت. اگـر تفقه مربوط به تداوم مرجعیت دی»لینفروا کافّۀً«شوند 

دینی ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دیـن را بدانـد و ب
ـام دیـن نباشـد ـا احک ـابق ب بیان کند و پاسخگوي مسائل جدیـد مط

توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی وظایف خود آشنا نمی
ص، 10درس  (دین و زندگی یازدهم،

 صحیح است. 2 گزینه.68
ـاهللا﴿فرماید: نساء میسورة175آیۀ قران کریم در  ﴿﴿فاما الذین امنـوا ب

به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل و یهـدیهم الیـه صـراطاً مسـتق
ـان آوردنـد) و بـه او تمسـک جسـتندکسانی که به خدا گرویدند (ایم

ــ لی از جانـب خـویش درآورد و ای(خدا) آنان را در جوار رحمت و فضـ 
سوي خود، به راهی راست، هدایت کند.

،7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
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 صحیح است. 4گزینه .71
انَّه لَـیس لاَنفُسـکم ثَمـنٌ الَّـا الجنَّـۀَ فَـال       «فرماید:  ) میامام علی (

یـانگر شـناخت ارزش خـود و نفـروختن     این حـدیث ب » تبیعوها االّ بها
مـا فرزنـدان آدم را کرامـت    «آیـۀ  خویش به بهاي اندك است. پس بـا  

» اي فرزند آدم...«مرتبط است، اما دقت شود که عبارت » بخشیدیم...
 حدیث قدسی است، نه آیه قرآن.

 )159و  158هاي  هصفح، 11درس  دهم،یاز(دین و زندگی 
 صحیح است. 4گزینه .72

رونـد،   هی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمـی همواره گرو
ـا     پرستی می جویی و حق بلکه سد راه حق ـافع آنه شوند؛ زیرا گسترش عـدالت من

ـام نمـود و موانـع حـق و            را تهدید می کنـد. بـراي تحقـق سـخن حـق بایـد قی
ـا    پرستی را در کل جهان زدود و این میسر نمی حق ـاد و آم ـا جه دگی شود مگر ب

ـان راه حـق و حقیقـت اسـت و تحمـل همـه         براي شهادت در راه خدا، کـه هم
 هاي این راه. سختی

 )142صفحۀ ، 10درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 صحیح است. 4گزینه  .73

 است. ﴾ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذینَ﴿حجاب عبارت شریفه ثمرة 
 )136و  135هاي  صفحه، 12  درس (دین و زندگی دهم،

 حیح است.ص 2گزینه .74
هـا،   هـاي فشـرده، مجـالت، روزنامـه     هـا، لـوح   تولید، توزیع و تبلیغ فیلم

ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معـارف اسـالمی    کتاب
و مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از مصادیق مهم عمل صـالح  

 و از واجبات کفایی و داراي پاداش اخروي بزرگ است.
هـا بـاقی    بودن (تحریم) زنا براي دیروز، امروز و فرداي انسـان  حکم حرام

گاه موقعیـت خـانواده متزلـزل نشـود و سـالمت جسـمی و        است تا هیچ
 ها به خطر نیفتد. روحی انسان

 )104و  101هاي  صفحه، 8درس   (دین و زندگی دوازدهم ،
 صحیح است. 2گزینه .75

ثال دروغی را بـه خـدا نسـبت    خود را باطل کند، مروزة اگر کسی به چیز حرامی 
ـاه روزه بگیـرد و شصـت       کفارة جمع بر او واجب میدهد،  شود یعنـی بایـد دو م

ـاي آن را     فقیر را اطعام کند. اگر کسی روزه رمضان را عمداً نگیرد، بایـد هـم قض
به جا آورد و هم کفاره بدهد، یعنی براي هر روز دو ماه (شصـت روز) روزه بگیـرد   

ـام بدهـد (بـه هـر      (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقیر طع
(دفقیر یک م 

 )118صفحۀ ، 10درس  (دین و زندگی دهم،
 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 3گزینه .76

ـالی اسـتفاده شـود و در     جملۀنکته: با توجه به مفهوم کل در  اول باید از صفت ع
 دوم از صفت تفضیلی. جملۀ
ـان        جمله: بسیاري از مردم می ترجمۀ ـاترین شـهر در جه گوینـد کـه شـیراز زیب

 کنم که اصفهان زیباتر است. است، اما من فکر می
 )54 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .77
 جملـۀ اول در زمان گذشته اسـت،   جملۀخاطر اینکه  نکته: در جاي خالی اول، به

ـالی دوم       گذشتۀدوم هم باید با زمان  ـاي خ ـان شـود و در ج ـاده بی ـاطر   بـه س خ
 شود. از حال کامل استفاده می sinceوجود 
ـاد گرفـت. از آن         ترجمۀ ـانو زدن را ی ـان در مدرسـه بـود، پی جمله: زمانی کـه ج

 زده است. موقع، پیانو می
 )65 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .78
نکته: جمله در وجه مثبت است، پس سؤال کوتاه بایـد منفـی باشـد. اگـر فاعـل      

ــه ج ــد، از  someone ، no one ،somebodyمل ـاه   theyباش ــؤال کوتـ در س
 doesو  doدر ســؤال کوتــاه از  has toو  have toکنــیم. بــراي  اســتفاده مــی
 کنیم. استفاده می

 جمله: یکی باید به جک بگوید، دست از سیگار کشیدن بردارد، مگر نه؟ ترجمۀ
 )31 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

 است.صحیح  4گزینه .79
ـال بـود بایـد     cutنکته: جمله، شرطی نوع دوم است. چون فعل   sاگر در زمان ح

گرفت. بنابراین گذشته اسـت و در قسـمت جـواب شـرط      سوم شخص مفرد می
 ساده استفاده کنیم. گذشتۀباید از آینده در 

ـاوي    جمله: اگر پدرم کیک را به شش قسمت تقسیم می ترجمۀ کرد، سـهم مس
 داشتیم.

 )60 صفحۀگلیسی دوازدهم، (زبان ان 
 صحیح است. 2گزینه .80

ـار رود، ولـی    کار نرفته است، پس باید مجهول به مفعول به designنکته: بعد از  ک
ـار رود. در   کار رفته است و باید به شـکل معلـوم بـه    مفعول به wearبعد از فعل  ک

 استفاده کنیم. canضمن با توجه به مفهوم جمله باید از 
شوند تا شـما بتوانیـد    روزمره طراحی می استفادةها براي  لباس جمله: این ترجمۀ

 خواهید آنها را بپوشید. هر جا که می
 )86 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .81
ـارغ     ترجمۀ ـله بعـد از ف ـا وزارت بهداشـت    التحصـیلی  جملـه: بالفاص قـرارداد  ام، ب

ـاي گلسـتان شـروع     عنوان یک پزشک در ا و کارم را به همکاري بستم سـتان زیب
 کردم.

 ) استخدام کردن2) حل کردن           1
 ) امضاء کردنـ  قرارداد همکاري بستن4) اضافه کردن         3

 )43 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .82

اي باشد کـه نـه خیلـی     براي زندگی، باید سیاره مناسب سیارةجمله: یک  ترجمۀ
 سرد. گرم باشد، نه خیلی

 ) میزبان2) صادق                            1
 المللی ) بین4نواز            ) مناسبـ  مهمان3

 )102 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .83

محـیط زیسـت    دربارة طور کلی بهکوشیم تا آگاهی مردم را  جمله: ما می ترجمۀ
 ویژه آلودگی هوا افزایش دهیم. و به

 ) آرامـ  خونسرد2                   ) فیزیکی1
 ) احساسیـ  عاطفی4) کلیـ  عمومی           3

 )58 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .84

ـاب کنیـد،    دانشـگاهی  رشـتۀ جمله: اگـر قصـد داریـد     ترجمۀ ـان را انتخ وقـت    ت
 .، زیرا تصمیم بسیار مهمی در زندگی شماستفکر کنیدبگذارید و روي آن 

 ) بستگی داشتن2) منعکس کردنـ  فکر کردن           1
 ) تأکید کردن4) ایستادن                                  3

 )89 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .85

جمله: جک، مردي پیچیده با شخصیتی قوي و فکري مستقل، با اصـول   ترجمۀ
 شکل گرفته بود. مذهبیمحکم اخالقی و باورهاي عمیق 

 ) مسئول2) راحت           1
 ) سخاوتمند4) مذهبی         3

 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

ـان راه حـق و حقیقـت اسـت و تحمـل همـه         شهادت در راه خدا، کـه هم
 هاي این راه. تی

 )142صفحۀ ،10درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 صحیح است. 4نه  

 است. ﴾ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذینَ﴿حجاب عبارت شریفه
 )136  و  135هاي  صفحه،12  درس (دین و زندگی دهم،

حیح است.ص 2نه
هـا،   هـاي فشـرده، مجـالت، روزنامـه     هـا، لـوح   د، توزیع و تبلیغ فیلم

ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معـارف اسـالمی    ب
ارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخالقی، از مصادیق مهم عمل صـالح  

واجبات کفایی و داراي پاداش اخروي بزرگ است.
حرام هـا بـاقی    بودن (تحریم) زنا براي دیروز، امروز و فرداي انسـان  م

تا هیچ و        ت گاه موقعیـت خـانواده متزلـزل نشـود و سـالمت جسـمی
ها به خطر نیفتد. ی انسان

 )104و 101هاي  صفحه،8درس   (دین و زندگی دوازدهم ،
صحیح است. 2نه

ممثال دروغی را بـه خـدا نسـبت    خود را باطل کند، مروزةکسی به چیز حرامی 
ـاه روزه بگیـرد و شصـت      کفارة جمع بر او واجب می شود یعنـی بایـد دو م

ـاي آن را     را اطعام کند. اگر کسی روزه رمضان را عمداً نگیرد، بایـد هـم قض
ا آورد و هم کفاره بدهد، یعنی براي هر روز دو ماه (شصـت روز) روزه بگیـرد   

ـام بدهـد (بـه هـر     یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقیر طع
(دیک م

)118صفحۀ ،10درس  (دین و زندگی دهم،

نانگلیسی دوازدهم،(زبان ان 
صحیح است. 2گزینه .80

ـا هکار نرفته است، پس باید مجهول بهمفعول به   designنکته: بعد از  ک
هکار رفته است و باید به شـکل معلـوم بـهمفعول به wearبعد از فعل 

 استفاده کنیم. canضمن با توجه به مفهوم جمله باید از 
شوند تا شروزمره طراحی میاستفادةها براي  لباس جمله: این ترجمۀ

خواهید آنها را بپوشید.هر جا که می
(زبان انگلیسی دوازدهم،

صحیح است. 4گزینه .81
ـارغ    ترجمۀ ـله بعـد از ف ـا وزارت بهداشـ    التحصـیلی  جملـه: بالفاص ام، ب

ـاي گلسـ  عنوان یک پزشک در ا و کارم را به همکاري بستم سـتان زیب
 کردم.

) استخدام کردن2) حل کردن           1
) امضاء کردنـ  قرارداد همکاري بستن334) اضافه کردن         3

(زبان انگلیسی دهم،
صحیح است. 3گزینه .82

اي باشد کـه  براي زندگی، باید سیارهمناسب سیارةجمله: یک  ترجمۀ
سرد. گرم باشد، نه خیلی

 ) میزبان2) صادق                            1
33 المللی ) بین4نواز            ) مناسبـ  مهمان3

  ص(زبان انگلیسی دهم، 
صحیح است. 3گزینه .83

محـ  دربارة طور کلی به کوشیم تا آگاهی مردم را جمله: ما می ترجمۀ
  ویژه آلودگی هوا افزایش دهیم.و به

فیزیک1 خونسرد2) آرام (

www.konkur.in

forum.konkur.in
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 صحیح است. 4گزینه .86
که آیا جـو راحـت در مدرسـه     پرسند از خود میجمله: بسیاري از والدین  ترجمۀ

 کند. واقعیت زندگی بیرون از مدرسه را منعکس می
 ) تألیف کردن2    ) دربرداشتن         1
 ) از خود پرسیدنـ  تعجب کردن4) توصیه کردن           3

 )47 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .87

ـال بچـه   او با یک تیر دو نشان زدجمله:  ترجمۀ ـا هـم    و سر راه به فرودگاه، دنب ه
 رفت.

 ) از تو حرکت از خدا برکت  1
 کردنگلیم دراز  اندازة) پاي را به 2
 ) جوجه را آخر پاییز شمردن3
 ) با یک تیر دو نشان زدن4

 )85(زبان انگلیسی دوازدهم، صفحۀ 
 : cloze testترجمۀ 

ـانوس اطلـس      صحراي بزرگ آفریقا در آفریقاي شمالی واقع شده است، بـین اقی
ــن (صــحرا)    ــرار دارد. ای کــه در غــرب آن و دریــاي ســرخ کــه در شــرق آن ق

ـا بسـیار       صـحرای  منطقـۀ تـرین   بزرگ ـان اسـت. صـحراي بـزرگ آفریق ی در جه
تر از ایاالت متحده اسـت. ایـن (صـحرا)     تر از استرالیا و فقط اندکی کوچک بزرگ

ـاطق،    ترین مکان یکی از خشک ریـزش   متوسـط ها در زمین است. در بیشـتر من
تـر هسـتند.    ، بعضی مناطق حتی خشـک با وجود این اینچ است. 5باران کمتر از 
ـارد.  نمـی ها باران  شرق در صحراي لیبی، هر بار براي سالبراي مثال در  بیشـتر   ب

ـاي   هاي بسیار بلندي در بخـش  صحراي بزرگ آفریقا زمین مسطح است و کوه ه
 11000وجـود دارد. بلنـدترین کـوه (یعنـی) اي کـی، بـیش از        مرکزيغربی و 
 متر) ارتفاع دارد. 3400فوت (

 صحیح است. 1گزینه .88
 ) مزرعه، رشته2   ) ناحیه، منطقه      1
 ) درجه، مدرك (دانشگاهی)4) مرحله، دوره           3

 صحیح است. 3گزینه .89
 ) دور، دوردست2) رسمی                  1
 ) مؤثر، کارآمد4) متوسط، میانگین     3

 صحیح است. 2گزینه .90
 ) با وجود این، با این حال2) تا، تا وقتی که                 1
 ) هروقت، هروقت که4درحالی که      ) هنگامی که،3

 صحیح است. 1گزینه .91
 ) نگه داشتن، برگزار کردن2) افتادن، (باران، برف) باریدن        1
 ) کنترل کردن، اداره کردن4) آمدن                                  3

 صحیح است. 4گزینه .92
 ) جسمی، بدنی2) نهایی، پایانی                  1
 ) مرکزي4ی                         ) طبیع3

 :1متن  ترجمۀ
ـ نگـران          بسیاري از افراد، وقتی که میانسال می ـاله  ـا شصـت س ـ چهـل ت شـوند 

ـال از پیـري مـی       سالمتی خود مـی  ـا    شـوند. بعضـی از افـراد میانس ترسـند. آنه
ـا ورزشـکارانی همچـون        نمی ـا باشـند. در تلویزیـون، آنه خواهند پیر، بیمار و تنه

ـان بیسـبال و تنـیس   شـناگر  بیننـد. ایـن افـراد میانســال     بــازان را مـی  ان، بازیکن
کننـد کـه    خواهند که آنها هم دوباره قوي، سریع و جوان باشند، اما تصور می می

 بیش از حد پیر هستند.
ـایی وجـود دارنـد.     آیا آنها واقعاً بیش از حد پیر هستند؟ شاید نه! امروز شگفتی ه

درحالی که میانسال هستند، هنوز به ورزش کـردن   ورزشکاران بیشتر و بیشتري
ـاً  باز است، تقر که یک تنیس کنند. جیمی کانرز خوب هم بازي میپردازند،  می یب

ـال دارد.    پنجاه سال دارد و جرج فورمن ـاه س که یک بوکسور است، بیش از پنج
ـ هـر روز      ـاله  ـ بیش از شصت س بعضی از افراد حتی وقتی که سالخورده هستند 

در المپیک مدال طال بـرد.   1960دوند. رافر جانسون در سال  کنند یا می میشنا 
ـال دارد. چهـره    او هنوز می ـا جـوان نیسـت.      دود و بیشتر از شصـت س ـاي آنه ه

ـار را        ـالم و قـوي هسـتند. چطـور ایـن ک موهایشان خاکستري شده است، اما س
 ؟تواند مثل آنها باشد کنند؟ آیا آنها خاص هستند، یا هرکس می می

شـوند.   این هستند که افراد چگونه پیر مـی  مطالعۀتر در حال  پزشکان افراد مسن
ـالم باشـند. اوالً،     آنها دارند می آموزند که چطور افراد ممکن است در هر سـنی س

ـاده      ـال شـنا کـردن، پی ـ براي مث روي کـردن، دویـدن،    ورزش کردن مهم است 
ازي کـردن. ورزش بـراي   تنیس بازي کردن، یا یک ورزش گروهی مثل والیبال ب

ـاز دارنـد کـه ذهـن خـود را تمـرین        همه است، نه فقط افراد جوان. دوماً افراد نی
ـ (یعنی) فکر کنند! در هر سنی مطالعه کردن، خواندن و صـحبت کـردن     دهند 
ـادي سـبزیجات و میـوه         ـاز دارنـد کـه مقـدار زی با مردم مهم است. سوماً افراد نی

ـاز   بخورند و گوشت و شکر کمتري مصر ف کنند. چهارم اینکه همه به آرامـش نی
ـال       1989دارند. افراد ممکن است به مکاشفه بپردازند. یـک پـژوهش کـه در س

تـر بـه مکاشـفه بپردازنـد،      گوید. اگر افـراد مسـن   چیز جالبی به ما می  انجام شد،
 کنند. تري زندگی می آورند و زمان طوالنی بیشتر به یاد می

 صحیح است. 4گزینه .93
 تواند ......... باشد. صلی متن میا ایدة

 ) ترسیدن از سن پیري2مان     ) نگرانی در مورد سالمتی1
) سالم ماندن4) آرزوي ورزشکار بودن           3

صحیح است. 1گزینه .94
 ؟نیستکدام گفته در مورد افراد میانسال صحیح 

 زندگی بیش از حد پیر هستند. ادامۀ) افراد میانسال براي 1
 خواهند پیر، بیمار و تنها باشند. میانسال نمی ) افراد2
 ) افراد میانسال دوست دارند دوباره قوي، سریع و جوان باشند.3
ـام    ) ورزشکاران میانسال بسیاري هستند کـه هنـوز بعضـی از ورزش   4 ـا را انج ه

 دهند. می
صحیح است. 1گزینه .95

 در پاراگراف آخر به ......... اشاره دارد. they کلمۀ
 ها ) ورزش4) افراد              3 تر ) افراد مسن2ان          ) پزشک1

 صحیح است. 4گزینه .96
توانیم بفهمیم که .......... از این متن می

 قوي داشته باشند. حافظۀ توانند ) افراد مسن هرگز نمی1
 ) افراد پیر فقط باید ذهن خود را تمرین دهند.2
 لم هستند.کنند که افراد مسن سا ) دکترها تصور می3
 ) افراد مسن باید خیلی ورزش کنند.4

 :2متن  ترجمۀ
کـنم. مـن در    فوتبال رفتم هرگز فرامـوش نمـی   مسابقۀاولین باري را که به یک 

آن زمان اصالً به آن ورزش عالقه نداشتم، ولی پدرم با چنـد بلـیط کـه یکـی از     
ـا خیـر)    او می دوستان به او داده بود، به خانه آمد. او از من پرسید که آیا با روم (ی

کننده خواهـد بـود.    کردم که بسیار خسته روم، اگرچه فکر می و من گفتم که می
ـا مـی        ـال تماش ـار کـه او در خانـه از تلویزیـون فوتب ـاب      کـرد،  هر ب مـن یـک کت

طـور کـه مـن متوجـه شـدم       کردم. با این حال، آن خواندم یا اتاق را ترك می می
 شبیه اینکه واقعاً آنجا باشید، نبود.نگاه کردن آن از تلویزیون اصالً 

اي که ما به آن رفتیم بین یک تیم محلـی و تیمـی از یکـی از شـهرهاي      مسابقه
اطراف بود. این دو همیشه رقیب هم بودنـد. وقتـی وارد اسـتادیوم شـدیم، مـن      

ـادي ندیـده بـود. سـر و         شگفت زده شدم، چون قبالً هرگـز چنـین جمعیـت زی
ـازي       صدایی که آنها ایجاد می کردند باورنکردنی بود و ایـن قبـل از آن بـود کـه ب

ـان  انگیـز بـود. طرفـداران     حتی شروع شده باشد! وقتی که شروع شد، واقعاً هیج
ـار گـل زد.    تمام مدت و هنگامی که تیم ما گل زد، فریاد می زدند. تیم دیگر دو ب

ـان را شـناختم   و در  بعد از آن پس از مدت کوتاهی من نام بازیکنان (تیم) خودم
ـاختیم، ولـی بـه مـن خیلـی        پایان (بازي) من هم فریاد می ـازي را ب زدم. ما آن ب

 خوش گذشت و از طرفداران شدم.
 صحیح است. 3گزینه .97

 باشد. این متن، عمدتاً در مورد ......... می
 فوتبال مسابقۀ) فراهم کردن بلیط براي 1
 اي همند به بازي کردن در هر مسابق یک شخص غیر عالقه ایدة) 2
 فوتبال رفتن یک نفر مسابقۀ) براي اولین بار به یک 3
 فوتبال در تلویزیون مسابقۀ) دعوت کردن نویسنده به تماشاي یک 4

م ز و ی ی ن )(زب
: cloze testمۀ 

ـانوس اطلـس     راي بزرگ آفریقا در آفریقاي شمالی واقع شده است، بـین اقی
ــن (صــحرا)    ــرار دارد. ای  در غــرب آن و دریــاي ســرخ کــه در شــرق آن ق

ـا بسـیار       صـحرای منطقـۀ تـرین   گ ـان اسـت. صـحراي بـزرگ آفریق ییی در جه
تر از ایاالت متحده اسـت. ایـن (صـحرا)      تر از استرالیا و فقط اندکی کوچک گ

ـاطق،   ترین مکان از خشک ریـزش   متوسـط ها در زمین است. در بیشـتر من   
ک تـر هسـتند.    ، بعضی مناطق حتی خشـک با وجود این اینچ است. 5کمتر از 
ـارد.  نمـی ها باران  شرق در صحراي لیبی، هر بار براي سالمثال در  بیشـتر   ب

ـاي   هاي بسیار بلندي در بخـش راي بزرگ آفریقا زمین مسطح است و کوه   ه
و  11000  وجـود دارد. بلنـدترین کـوه (یعنـی) اي کـی، بـیش از       مرکزيی
 متر) ارتفاع دارد. 3400 (
صحیح است. 1نه

) مزرعه، رشته2   حیه، منطقه      
) درجه، مدرك (دانشگاهی)4رحله، دوره           

صحیح است. 3نه
 ) دور، دوردست2سمی                  
) مؤثر، کارآمد4توسط، میانگین     

صحیح است. 2نه
) با وجود این، با این حال2، تا وقتی که                 

) هروقت، هروقت که4درحالی که     هنگامی که،
 صحیح است. 1نه

) نگه داشتن، برگزار کردن2تادن، (باران، برف) باریدن        
) کنترل کردن، اداره کردن4مدن                                  

 صحیح است. 4نه
 ) جسمی، بدنی2هایی، پایانی                  

کز4ط (

) ترسیدن از سن پیري2مان     ) نگرانی در مورد سالمتی1
) سالم ماندن334) آرزوي ورزشکار بودن           3

صحیح است. 1گزینه .94
؟نیستکدام گفته در مورد افراد میانسال صحیح 

زندگی بیش از حد پیر هستند.ادامۀ) افراد میانسال براي 1
 خواهند پیر، بیمار و تنها باشند. میانسال نمی ) افراد2
) افراد میانسال دوست دارند دوباره قوي، سریع و جوان باشند.3
   ه) ورزشکاران میانسال بسیاري هستند کـه هنـوز بعضـی از ورزش   4

 دهند. می
صحیح است. 1گزینه .95

در پاراگراف آخر به ......... اشاره دارد.theyکلمۀ
33) افراد            3 نتر ) افراد مسن2ان          ) پزشک1

صحیح است. 4گزینه .96
توانیم بفهمیم که .......... از این متن می

قوي داشته باشند.حافظۀتوانند ) افراد مسن هرگز نمی1
) افراد پیر فقط باید ذهن خود را تمرین دهند.2
لم هستند.کنند که افراد مسن سا33) دکترها تصور می3
) افراد مسن باید خیلی ورزش کنند.4

:2متن  ترجمۀ
کـ فوتبال رفتم هرگز فرامـوش نمـیمسابقۀاولین باري را که به یک 

آن زمان اصالً به آن ورزش عالقه نداشتم، ولی پدرم با چنـد بلـیط ک
روم او می دوستان به او داده بود، به خانه آمد. او از من پرسید که آیا با

کننده خکردم که بسیار خستهروم، اگرچه فکر میو من گفتم که می
ـا مـی        ـال تماش ـار کـه او در خانـه از تلویزیـون فوتب ی        کـرد،  هر ب   مـن

طـور کـه مـن متوکردم. با این حال، آنخواندم یا اتاق را ترك میمی
شبیه اینکه واقعاً آنجا باشید، نبود.نگاه کردن آن از تلویزیون اصالً 
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 صحیح است. 2گزینه .98
 ؟نیستطبق متن، کدام جمله صحیح 

 خواهد با او برود یا خیر. ) پدر نویسنده از او پرسید که آیا می1
 مند بود. یلی عالقه) در آن زمان نویسنده به ورزش خ2
ـار دیگـر      ) هر بار که پدر نویسنده از تلویزیون فوتبال تماشا می3 کـرد، او یـک ک

 داد. انجام می
 ) نویسنده فهمید که تماشا کردن فوتبال از تلویزیون کمتر جذاب است.4

 صحیح است. 4گزینه .99
 زده شده بود، چون ......... کند که نویسنده شگفت متن به این اشاره می

 انگیز بود. فوتبال واقعاً هیجان مسابقۀ) 1
 کردند، باورنکردنی بود. ) سر و صدایی که آنها ایجاد می2
 زدند. ) طرفداران در طول مسابقه فریاد می3
 ) قبالً هرگز چنین جمعیت زیادي ندیده بود.4

 صحیح است. 2گزینه .100
 طبق متن، وقتی مسابقه تمام شد .........

 زد. ) تیم او اولین گل را1
 ) نویسنده یک طرفدار فوتبال شد.2
 ) تیم دیگر دو بار گل زد.3
 ) او شروع به یاد گرفتن اسم بازیکنان کرد.4
 
 حسابان 

 صحیح است. 4گزینه .101
A2 9 4 5 9 4 5 2 81 16 5 

A A2 18 2 16 4  
صحیح است. 1گزینه .102

a d,a d,a d2 6 8  
(a d) (a d)(a d)26 2 8  
a ad d a ad d ad d2 2 2 2 212 36 10 16 2 20 0 

a d10 0 
 اول صفر است.جملۀ  21یازدهم صفر است، پس مجموع جملۀ 

 صحیح است. 2گزینه .103

x x2
3

2 6 1 0
1
2

  

s
21 1 5 10

1 1 1 1 742
 

x x p x x p2 210 0 7 10 7  :معادله 07
kپس  است. 10

 صحیح است. 2نه گزی.104
ـا برابـر    حاصل جمع ریشـه  )ه )3 mاسـت. پـس    3 و در  32

mنتیجه   است. 6
f (x) x x22 6 8

minf /a
36 64 12 54 8 

 صحیح است. 3گزینه .105
xنامعادله را به صورت  x x2 2 1 نویسـیم و سـپس دو طـرف     می 1
 کنیم. نامعادله را رسم می

1

 
)با توجه به شکل، جواب نامعادله به صورت  , ـافی  است. براي یافتن  1( ، ک

ــودار  xاســت نم x2 ـا خــط  2 yرا بـ (x ) x1 ــیم  1 تقــاطع ده
xx x x x2 02 3 

)بازة پس جواب نامعادله  , )1 bاست. لذا  3 a 3 1 2 
 صحیح است. 2گزینه .106

( x x) x x ( x)( x)23 3 2 9 3 3 2 2 3 3 2 9
( x)( x) x2 3 3 2 3 

( x)( x) (x )24 3 3 2 3 
x  هاست. یکی از جواب 3

x ( x) x x3 4 3 2 3 1 
xپس:  x1 2 2 
 صحیح است. 4گزینه .107

1

3
A

B

3
2
C1

 
A CM ( , )1 3

2 2   AC:وسط  2
B ( , )3 1 

MBM
3 12 1
1 532

  

xy (x ) y01 81 35 BMخط :معادله  5

 صحیح است. 4گزینه .108
xضابطۀ توابع خطی  f  وx g کنیم. را محاسبه می 

x f(x) x f(x) x
x g(x) x g(x) x

2 2 2
2 2 2 

fog(x) ( x ) x2 2 2 2 6 
 صحیح است. 4گزینه .109

x ax b x2 0 2 3  
xمعادلۀ ي ها ریشه 3و  2پس  ax b2  هستند. 0

(x )(x ) x x a ,b23 2 6 1 6  
x a

g(x) x a b x a x b x
b x

0
1 6

0
 

 صحیح است. 4گزینه .110
y yf(x) log(x ) x x1 1 2 2 1  

xf (x)1 2 1 
x

x
x

x , x
x( )

x , x

0 2 1 0 02 1 0
0 2 1 0 0

 :دامنه 

 است. پس دامنه برابر 

 زدند. طرفداران در طول مسابقه فریاد می
بالً هرگز چنین جمعیت زیادي ندیده بود.

 صحیح است. 2نه
متن، وقتی مسابقه تمام شد .........

 زد. یم او اولین گل را
ویسنده یک طرفدار فوتبال شد.

یم دیگر دو بار گل زد.
و شروع به یاد گرفتن اسم بازیکنان کرد.

صحیح است. 4نه
A2 81 16 55 29 4 5 9 4 5 29 4 5 9 4

A AA2A 18 2 16 4AA  
صحیح است. 1نه

a d,a d,a dd,a d,a dd,a d, dd,a d,ad,ad,a  
(a d) (a d)(a d)2)d) (a d)(ad) (a d)(a dd) (a d)(a(a d)(ad) (a d  
a ad d a ad d ad d2 2 2 2dd 212 36 10 16 2 20 0d d d d d dd d d d dad d a ad d ad dd a ad d adad d a ad d ad 2

da 10 0dd

 اول صفر است.جملۀ21یازدهم صفر است، پس مجموع ۀ

صحیح است. 2نه

صحیح است. 2گزینه .106
( )( )x) x x ( )( )2 9( )( ))(x) x xx) x x ( )( )( x)(( x)( x)x)(( x)(x) x xx) x xx) x x

x)( x) x 3x)( x) xx)( x) x

x)( x) (x )2x)( x) (xx) (xx)( x) (xx) (x
x  هاست. یکی از جواب 3

( x) x x 1( x) x x( x) x( x) x xx( x x
xپس:  x1 2xx 2
صحیح است. 4گزینه .107

1

3

B

3
2
C

A CM ( , )A C 1 3
2 2 2( ,( ,

3 12 1
1 532

y (x ) y(x ) y(x ) xx1 8( ) x) yx(x(x(x(x(x((x5 5( ) y معادله:

صحیح است. 4گزینه .108
xضابطۀ توابع خطی  f وx g کنیم. را محاسبه می 

) x f (x) x
) ( )
) xx
) ( )

2f (x) xf(x) xf(x) xf(x)f (x) x
xx 2
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 صحیح است. 3گزینه .111
x (x y) x (x y) x y3 22 2 2 3 2 1 3 2 4  

y
y x x y

log log log
x

2 2

2 2 2 2
12 2 4  

x y x ( x ) x x2 2 24 2 3 4 6 8 0  
x y

x y ,
x y

2 1
0 1

4 4
 

 صحیح است. 3گزینه .112
f(x) f( x) f(x) f( x) 0  

xفقط تابع  sin x کند. ها در این شرط صدق می در بین گزینه 
 صحیح است. 1گزینه .113

sin: نکته a cosa sin(a )2 4
sin cos

sin sin cos sin sin .cos
1 1 1 1 15 15
75 15 15 15 15 15  

sin( ) sin

sin( ) sin

322 15 45 2 60 2 2 61 1 1 12 15 302 2 2 2
  

صحیح است. 1گزینه .114
y sin x cos x sin xcos x sin x4 4 2 2 211 2 1 22  

miny sin x x1 2 12 A:طول نقطه  4

maxy sin x x1 2 0 B:طول نقطه  2

Bپس:  Ax x 2 4 4  
 صحیح است. 2گزینه .115

cosxنکته: اگر  cos  آنگاهx k2 
sin x sin  آنگاهk2  یاx k2 

cos x cot x cos x
sin x

2 2 2
2
14 1 4  

sin xcos x sin x sin x2 2 24 1 2 1 2 1  
kx k x2 2 2 4  

صحیح است. 4گزینه .116

x x x

(x )(x )x xlim f(x) lim lim
(x ) x

2

1 1 1

1 32 3 01 1  

x x x

(x )(x )x xlim f(x) lim lim
(x ) x

2

1 1 1

1 32 3 40 1 1  
 است. 4پس اختالف حد چپ و حد راست برابر 

 صحیح است. 1گزینه .117

x x x

cosx cosxlim f(x) lim lim
x x ( cosx)2 20 0 0

2

1 1
1 cosx)

2
((

  

x

x xsin ( )
lim

x x

2 2

2 20

2 22 2 1
42 2

  

از طرفی 
x

f( ) lim f(x) a
0

aپس  0 1
aو یا  4 1

 است. 4

 صحیح است. 4گزینه .118
پرتوان: قاعدة 

n n

n nx
ax bx ... alim

aa x b x ...

1
1 

x x
ax x a axlim lim a a

xx

2 2
22

1 2
1

  

xحال حد چپ تابع را در   کنیم. پیدا می 1

x x x

(x )( x )x x xlim lim lim
( x)( x) xx

2

21 1 1

1 2 12 1 2 1 3
1 1 1 21

 

 صحیح است. 3گزینه .119
f ( )
f ( )

1 5
1 2  

x

(f (x) )(f (x) )
lim f ( )

x1
5 5 1 10 201  

 صحیح است. 3گزینه .120
f (x) g(x) cosxcos x sin xsin x

cos( x x) cos x
3 3

3 2 

f (x) g (x) sin x2 2  
f ( ) g ( ) sin2 36 6 3  

 صحیح است. 1گزینه .121
xدر همسایگی  xمقدار  1 x2 است. -1برابر  2

f (x) sin x2  
f (x) sin xcos x sin x2 2  
f (x) cos x22 2  
f ( ) 21 2  

 صحیح است. 4گزینه .122
x xf (x)

x x x2 2
11 1  

f (x) x min f( )0 1 1 3   
 صحیح است. 1گزینه .123

x

y

y

1
3 2 0 1

xy
x x

3
3 3

2 2 22

xy x
x x

3
2 2

1 2 12

 
) بازةدر  ,  منفی است   yمثبت و عالمت  y عالمت 01(

bپس:  a 1 0 1 

 صحیح است. 2گزینه .124
aگذرد پس  نمودار تابع از مبدأ می  است. 3

y x x bx3 23  
y x x b23 6 

y عطف x x6 6 0 1 
m y b b0 0 3 6 0 3 

 هندسه 
 صحیح است. 1گزینه .125

دانیم طول اضالع مثبت است، همچنین طبق نامساوي مثلثی، مجمـوع هـر    می
 تر است. بنابراین: دو ضلع از ضلع سوم بزرگ

x x1 0 1  
x x4 8 0 2  

(x ) (x ) x x x x1 1 4 8 2 2 4 8 3  
(x ) ( x ) x x x1 4 8 1 4 8 0 2  

x2ها برابر است با  اشتراك تمام بازه ـامل هـیچ مقـدار صـحیحی      3 که ش
 صحیح است. 1 گزینۀنیست. بنابراین  xبراي 

4
i

sin sin cos sin sin .cosi ii
1 1 1 1 15 15sin cos
75 15 15 15 15 15sin cos sin sin .cossin cos sin sin

  

sin( ) i

sin( ) sin

322sin(( 22 60sin 2 61 1 1 1i 3) sin( ) sinisin2 2 2 2
  

صحیح است. 1نه
y sin x cos x sin xcos x sin xsin x cos xsin x cos4 4x cos 2 2n xcos 21sinsin2  

miny sin x xmin isin x xsin x1 xxxx2 A:طول نقطه  4

maxy sin x xmax sin x xsin xsin xsinsin xsinsin x B:طول نقطه  2

B Ax xB Ax 2 4 4 
صحیح است. 2نه

cosxاگر  coscos  آنگاهx kkk2k
sin x sinsin  آنگاهkk2  یاx kk2

t
sin x

cos x2 2 2
2
14 1 4cos x cotcot xcot xcot x  

sin xcos x sin x sin xsin x sin xsin x2 2 24 1 2 1 2 1sin x sin xsin xsin x sin  
kk kx k xk kx2 2 2 4  

صحیح است. 4نه

x x

(x )(x )xlim f(x) lim lim
(x ) xx

2

1 1 1

)(x)(x2 3xxx 01 (x ))(x
  

x x

(x )(x )xlim f(x) lim lim
(x ) xx

2

1 1 1

)(x)(x)(x2 3xx 40 (x )(x 1  
 است. 4اختالف حد چپ و حد راست برابر 

صحیح است. 1نه
1

xدر همسایگی  xمقدار  1 xx xx x  است. -1برابر

sin xsin x2n

sin xcos x sin xxxsin xcos x sinsi sisin xcos x sins x x

cos xcoscos x2 coscoscoscos
22

صحیح است. 4گزینه .122
xx

x x x2 2
11 1

x min f( ) 3x min f( )min (x min f( )x minmin f(

صحیح است. 1گزینه .123
1
2 0 1

y
x x

3
3 3

2 2 2x3
2

y x
x x

x
3

2 2
1 2 1x3

2xx

)بازةدر , ), ), منفی است   yمثبت و عالمت  yعالمت (
bپس:  aa 1 0 1

صحیح است. 2گزینه .124
aگذرد پس  نمودار تابع از مبدأ می است. 3

x bxx2

x bx

6 عطف 0 1x
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 صحیح است. 2گزینه .126
ABCDSبا توجه بـه شـکل و اینکـه     Sو همچنـین   30 S S1 2 3 9 

 داریم:
C

A B

D E F

S5
S1

S2 S3S4

S6
S S S4 5 6 30 9 21

 
 از طرفی:

ABCDS h.AB h.AB S S4 6
130 30 15 152  

Sبنابراین  S5 4 21 15 S6و  6  AEFB ذوزنقـۀ دانـیم در   . مـی 9
 داریم:

S .S S .S S S2 6 4 5 2 29 6 6 4  
صحیح است. 2گزینه .127

MNAEAMC: NE AM ( )
AC CM

1  

BM CMMN MNAD ADBND: AM ND ( )
AB BM AB CM

2  
( ),( ) AE AD AD AB

AC AB AE AC
2 1 2

3  

AD
1

/AE
AE

2 3 1 53 2  

صحیح است. 3گزینه .128
ـا امتـداد آن     Eخودش از اندازة  را به AEاگر  قطـع   Mرا در  DCادامه دهـیم ت

AEهمنهشـت هسـتند؛ پـس     ECMو  ABEکند، دو مثلث  EM  و

 مساوي خواهند شد. ABCDو مساحت  ADMمساحت مثلث 
DE AD AE AD AE2 2 2 2  

الساقین است.      متساوي  ABCD ذوزنقۀ  
A B

CD

E
8

2
22 ABCD

ADM
S S

AD AM1 1 2 4 42 2M

 صحیح است. 2گزینه .129
 داریم: OAOفیثاغورس در مثلث  قضیۀبا توجه به شکل، طبق 

O

O
3 7

A

P

O A
O A

S (O A)

2 2 2

2

7 3 49 9
40 2 10

 عطقم حطس40
 صحیح است. 1گزینه .130

 باشد. داریم: می AMNBترین مسیر، مسیر  مطابق شکل کوتاه
A

B

A

1

3

4

26

B

3

NM
2

2 AHB: HB
HB HB

A HB : A B

AM NB
AMNB AM NB MN

2

2 2

26 1 25
5 3

7 3
49 9 58

58

58 2

AHB HB

HB A BA

ریسم

H

 

 صحیح است. 2گزینه .131

a b c

P (a b c)P a P b P c
r r r S S S S

31 1 1  

P P P
S S

3 2 1
6  

 صحیح است. 4گزینه .132

3

A

B C
D

4
ABAB BD

AC DC AC
33

4 4
 

BC AB AC BC2 2 2 5  
AB

AC

21
575 7 5 28
5

  

/S 1 21 28 588 294 11 762 5 5 50 25  

 صحیح است. 2گزینه .133
 کنیم: را محاسبه می A2ابتدا 

a a ab
A b b bc

c c ac

2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
  

a ab a ab
I A A b bc bc b

c ac c ac

2
1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1

 

a ab
| I A A | bc b ( abc) a(bc bc)

c ac

02
1

1 11
1

ab(abc c)2  

( abc) abc(abc ) ( abc)( abc) ( abc)21 1 1 1 1 
 حل دوم: راه

aبا انتخاب  1 ،b cو  1 کنـیم.   لت خاص حل مـی ، سؤال را در حا1
 در این صورت:

A , A2
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

  

I A A2
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

  

| I A A | ( ) ( ) ( )2
1 1 1
1 1 1 12 10 12 4
1 1 1

  

 است. 4برابر  2 گزینۀبه ازاي این مقادیر، فقط 
 صحیح است. 1گزینه .134

a a a
A

a a a
11 12 13
21 22 23 2 3

2 3 4
3 4 5  

b b
B b b

b b

11 12
21 22
31 32

0 1
3 2
8 7

  

AB
2 3

3 2

0 12 3 4 41 323 23 4 5 52 408 7
  

| AB| 1640 1664 24  
 
 

2 6 4 5 2 2

صحیح است. 2نه
MNAEAMC: NE ( )

AC CM
AE
AC

)MC NE AAM
A
A
A

  

BM CMMN MNAD ADBND: AM
AB BM AB CM

BM CMBM CMMNAD AD
AB BM AB

ND AM AND
A
A
A

  
( ),( ) AE AD AD AB

AC AB AE AC
( ),( )( ),( ) AE AD AD ABAD AD

AC AB AE AC
),(),(),( 2

3  

AD
1

/AE
AE2 3AEAE 1 5/3 2  

صحیح است. 3نه
AE خودش از اندازة  را بهE    ـا امتـداد آن قطـع   Mرا در      DCادامه دهـیم ت

AEهمنهشـت هسـتند؛ پـس    ECMCMو ABEABEدو مثلث  EM و

مساوي خواهند شد.ABCDو مساحت  ADMDMحت مثلث 
DE AD AE AD AEAD AE AD AEAD AE AD2 2 2AD AEAD AEAD AEAE 2  

 الساقین است.      متساويABCDنقۀ
A B

CD

E
8

22
22 ABCD

ADM
S SABCD

AD AMAD AM1 1AD AMAD AM 22 2

DM

M

صحیح است. 2نه
داریم: OAOفیثاغورس در مثلث قضیۀجه به شکل، طبق 

O 2 2 2

AC5 28
5

/
21 28 588 294 11 76/5 5 50 25

صحیح است. 2گزینه .133
 کنیم: را محاسبه می A2ابتدا 

a a ab
b b bcbb bbb b bcbb b bcbb bb

c acc ac

a a
bcb bbb bcb bbb

c ac

A
ab a ab

b b b bA bb
c acc ac

2
a ab

b bc bcbb bc bcbc bcbb
c acc ac

a ab
A | bc b ( abc) a(bc bc)

c ac
A | bc abc) a(bc

02
1

b (b (b ((
1

ab(abc c)ab(abc2

c) abc(abc ) ( abc)( abc) ( abc)c) abc(abc ) ( abc)( abc) (abc(abc ) ( abc)( abc) ( 2) ( abc)( abc) () ( b )( b ) () ( abc)( abc) (( abc)( abc)) ( abc)( abc) (

 حل دوم: راه
aبا انتخاب  1 ،b cو 1 لت خاص حل، سؤال را در حا1

 در این صورت:

A, A, AA

AA2

A | ( ) ( ) ( )2
1 1 1
1 1 1 12 1 12 4( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
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صحیح است. 3گزینه .135
 خط برقرار باشد: 2ودن براي آنکه دستگاه فاقد جواب باشد، باید شرایط موازي ب

a (a )(a ) a a
a

21 3 1 1 1 15 1 15 45 1 1  

a

a

4 1 34 15 5
4 1 34 15 4 1

لوبق لباق
ق.ق.غ

 
xدستگاه فقط یک جواب دارد.  y

a
x y

4 2 1 44 2 12 4
 صحیح است. 3گزینه .136

A ( A) 1
1 1

3 1 2 1 5 1012 101 2 1 3 1 3
10 10

  

B
A I

3 0 3
2 0 2  

13 5
1 1 3 1 2 1
10 10 10 5 10 10

  

2 1
10 5 

 صحیح است. 4گزینه .137
باشد، پـس مرکـز آن بـه     می 3ها مماس است و شعاع آن xچون دایره بر محور 

)Oمختصات  , yباشد، چون دایره بر خـط   می 3( x3
ـاس اسـت؛    4 مم

 مرکز تا خط مماس را مساوي شعاع گرفت. فاصلۀتوان  پس می
| ( ) |

| | ,
3 4 33 3 12 15 1 99 16  

قابـل قبـول اسـت؛ پـس      9دوم است، پـس   ناحیۀچون مرکز دایره در 
O( , )9 3. 

(x ) (y )2 2 21 1 2  
)دوم:  دایرة , ) , R1 1 2  

)اول:  دایرة , ) , R9 3 3  
R R d ( ( ) ( )2 21 9 1 3

5 116
  

 دو دایره، متخارج هستند.پس 
صحیح است. 2گزینه .138

B

B

AA
O

F F
3060

 
ˆˆOB A B AO60 30 .تسا رتو    ،      ۀیواز هب لباقم علض 301

2

OB AB AB AB

a OA

1 12 3 4 32 2
48 12 36 6

   

c a b c
c

2 2 2 2 36 12 24
2 6

 

ABF
S OB AF b (a c) ( )

( )

1 1 1 2 3 6 2 62 2 2
6 3 6 2 6 3 2

ABF 2 

 صحیح است. 3گزینه  .139
(a b) (b c) (c a) oa b) (b c) (c a) ob) (b c) (c a)b) (b c) (c a)b) (b ) (b) (b c) (c(b c) (c  

a. a.(a b) a.(b c) a.(c a) a.o

)
a a (a b) a (b c) a (c a) a oa (a b) a (b c) a (c a)b) a.(b c) a.(c a)

(

(

) ( )

b) (b ) (b) a (b c) a (ca (b c)  
a.(b c) a.(b c)0 0 0 0(b ) (b )a (b c) a (b c)c) a.(ba (b c)c) 0b )b c)c)  

m
m( ) ( ) ( ) m m

1 2
2 1 2 0 11 112 2 5 0 11 22 2
1 3 5

  

 صحیح است. 4گزینه .140
i j k

AB B A ( , , )
AB AC i j k

AC C A ( , , )

1 0 2 1 0 2 4 2 2
2 2 2 2 2 2

AB B
i

AB ACAB AC 1AB B

AC C

BB

C

AB BB  

ABC
S 1 16 4 4 62BC 2 

  
 ریاضیات گسسته

 صحیح است. 1گزینه .141
A [ , ] , A [ , ] , A [ , ] , A [ , ]1 2 3 41 4 2 7 3 10 4 13  
A A [ , ) A A [ , )1 2 3 41 2 3 4  
[ , ) [ , ] {(x,y) | x , y }1 2 3 4 1 2 3 4  

3 7 21
211

3

4

تحاسم

 
 صحیح است. 1گزینه .142

 کنیم، یعنی: ابتدا از مستقل بودن دو پیشامد مذکور استفاده می
P({a,b} {a,c}) P({a,b}) P({a,c})  

P(a) P(a)2 1 2
5 3 15  

P({a ,c}) P(a) P(c)1 1
3  :از طرفی 3

P(c) P(c)2 1 1
15 3 5 

 است، خواهیم داشت: 1اي برابر  و چون جمع احتماالت فضاي نمونه
P(a) P(b) P(c) P(d) P(d) 21 52 1

5 5

P(a) P(P(
2    

 صحیح است. 2گزینه .143
9به 

ـاب و بـه    5توانیم  روش می 5 ـا را بچینـیم،    5!رقم از کل ارقام انتخ آنه

n(S)پس  !
9  Bرقـم از   2و  Aرقـم از   3هاي مطلوب باید  . براي حالت55

 انتخاب شوند؛ پس: Bرقم از  3و  Aرقم از  2یا اینکه 

n(A) ! ! ! !
5 4 5 43 2 2 3 720 480 12003 2 2 3

ناشدوخ نیب     ماقرا تشگیاج A

  ماقرا تشگیاج
   

B

 
P(A)

!
! !

1200 1200 1200 5
9 9 8 7 6 5 639 5 45

  

  )72 صفحۀ(گسسته، 
 صحیح است. 3گزینه .144

 Aترتیـب   کامل توسط زهرا و ریحانه را بـه  نمرةپیشامد قبولی با 
P(A/گیریم؛ پس  می Bو  B) 01/B) P(A/ و /01 B) اسـت. از   04

احتمـال دیگـري    محاسـبۀ طرفی قبولی یا عدم یکـی تـأثیري در   

B
A I  

13 5
1 1 3 1 2 1
10 10 10 5 10 10

  

2 1
10 5

صحیح است. 4نه
باشد، پـس مرکـز آن بـه    میxx3ها مماس است و شعاع آن xدایره بر محور 

)Oصات  , yباشد، چون دایره بر خـط  می( x3
ـاس اسـت؛    4 مم

مرکز تا خط مماس را مساوي شعاع گرفت.فاصلۀتوان می
| ( ) |

| | ,|
((((3 15 1 9| ,| ,9 16  

قابـل قبـول اسـت؛ پـس     9دوم است، پـس   ناحیۀمرکز دایره در 
O(((.

(x ) (y )2 2 2) ( )) 2) (y )) (y )(y) (y 2( )( )(  
)دوم: دایرة , ) , R( 2, ) , R, ) , R,  

)اول:  دایرة , ) , R( 3, ) , R, ) R  
( ( ) ( )( ( )( 2 2( )( )( ) ( )( ) ((((

5 116
R R dR dR d  

دو دایره، متخارج هستند.
صحیح است. 2نه

B

AA
O

F F
3060

[ , ) A A [ , )[ ) A A [[ , ) A A [3 4AA AAA A, )), , )

, ] {(x,y) | x , y }] {( ) |, ] {(x,y) | x , y }, ] {(x,y) | x , y }, ] {(x,y) | x , y[ , ] {(x,y) | x , y, ] {(x,y) | x ,

3 7 21
21

3

44

تحاسم

صحیح است. 1گزینه .142
کنیم، یعنی: ابتدا از مستقل بودن دو پیشامد مذکور استفاده می

P({a,b}) P({a,c})P({a,b})P({a,b}{a,c})

P(a)P(a)2 1 2P( )P(a)5 3 15( )

P({a ,c}) P(a) P(c)P(a) P(c)P(a)1 1P( ) P( )P(a) P(c)P(a)3 3( ) ( )

( ) ( )P(c) P(c)1 1P( ) P( )P(c) P(c)3 5( ) ( )

است، خواهیم داشت1اي برابر  و چون جمع احتماالت فضاي نمونه
d) P(d)d) P(d) 2

51
5

(b) P(c) P(d(b) P(c) P(dP(c)
1

صحیح است. 2گزینه .143
ـاب و بـه    5توانیم  روش می به  ـا 5!  رقم از کل ارقام انتخ آنه

n(S)پس  و  Aرقـم از   3هاي مطلوب باید  . براي حالت!
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مسـتقل   Bو  Aندارد؛ این یعنی دو پیشامد مستقل هستند. اگـر  
هسـتند.   هـم مسـتقل   Bو  Aهـم مسـتقل و    Bو  Aباشند، 

 پس داریم:

   
P(B)
P(B )

1
4

میسقت /

/

P(A B) P(A) P(B)
P(A B) P(A B) P(A)P(B)

01
04

B) P(AP(A (م ( مم
B) P(A) P(A)B) P(A

  
P(B)

P(B) P(A)
P(B)

1 1 1
1 4 5 2  

/P(B A) P(B A ) P(B) P(A ) ( )1 11 015 2A ) P(BA ) P(BAA ) P(B) P(BAB A) P(A) P(A)

 ارهز یلوبق مدع و هناحیر یلوبق
 )72 صفحۀ(آمار و احتمال، 

 صحیح است. 1گزینه .145
 آوریم: دست می ابتدا با احتمال کل، احتمال تخلف را به

درمفلخت

نز

5
100

1
100 فلخت

/P( ) 60 5 40 1 0034100 100 100 فلخت100
60

100

40
100 

 طبق قانون بیز داریم:

/

P( ) P( | )
P( | )

P( )

60 5
100 100

درم0034 فلخت درم فلخت درم
فلخت

 
3000 15
3400 17  

  )65 صفحۀ(آمار و احتمال، 
 صحیح است. 3گزینه .146

x         باید برابر با یکی از اعـداد دیگـر باشـد، چـون در غیـر ایـن صـورت
هـا   ها مد ندارند؛ پس مـد داده  ها مساوي بوده و داده داده همۀفراوانی 
 شود: می xهمان 

xx x x1 2 3 4 5 5 15 36  
 کنیم: ها را مرتب می داده

, , , , ,1 2 3 3 4 5

Q1

هنایم

هنایم لبق ياه هداد

 
 است. 2پس چارك اول برابر 

 )88تا  86هاي  (آمار و احتمال، صفحه
صحیح است. 4گزینه .147

/
/

n
C.V n

x x ... x
nn

1

012501 1001250  

/حاال       
x /n

025  انحراف معیار برآورد میانگین0025100

 )121و  96هاي  (گسسته، صفحه
 

 صحیح است. 2گزینه .148
a  فرد است، پسa هم فرد است. مربع هـر عـدد    bهم فرد است؛ بنابراین  2

k8صورت  فرد به a ماندة باقیاست، پس  1 b2 اسـت. اگـر    2برابـر   8بر  2

c a b2 اسـت.   2و  5ترتیـب برابـر    بـه  8و  7بر  cعدد  ماندة باقی بگیریم، 2
 تقسیم داریم: قضیۀپس با استفاده از 

c q c q
c q c q

( )

c (q q )

8
7

7 5 8 56 40
8 2 7 56 14

56 26

 

   است. 26برابر  56بر  c ماندة باقیپس 
 )160 صفحۀ(گسسته، 

 صحیح است. 1گزینه .149

0 1 2 3 4 5
هبنشود هبنش هس هبنشراهچ هبنش جنپ هعمج هبنش

 
شـود، پـس:          مـی  5متناظر عدد  شنبۀ اگر دوشنبه را مبدأ و متناظر صفر بگیریم،

( , )x x x
7 7 7 73

2 7 12 15 5 2 10 5 2   
xپس  k7 kباید باشد. به ازاي  2 10 ،x  آید. دست می به 72

 )24 صفحۀ(گسسته، 
 صحیح است. 2گزینه .150

abnهمواره  n n(a b) a bاگـر   ؛ پسb , a , n5 3 بگیـریم،   20
1520 20 208 3 )؛ این یعنی 5 )

1520 20 208 3 5 0. 

x x ( , )
15 15 2020 5 0 20 5 15 20 20 15 5

  
x x k

31 3 1  
 )29و  24هاي  (گسسته، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .151
 د بود:صورت زیر خواه به Gگراف   با توجه به شرط داده شده،

1 4

710

5

2 8

6

3 9

دراد 3 لوط هب رود 4 دراد 3 لوط هب رود1

دراد 3 لوط هب رود1

 
 در این گراف وجود دارد. 3دور به طول  6بنابراین در کل، 

 صحیح است. 4گزینه .152
aعضوي گراف  2گر  تنها احاطه b مجموعۀ {a ,b} .است 

aعضوي گراف  2گر  تنها احاطه b مجموعۀ {a ,b} .است 

aعضوي گراف  2گر  تنها احاطه b مجموعۀ {a ,b} .است 

aعضوي گراف  2گرهاي  ولی احاطه b c  ـارت a}انـد از   عب ,b}  و

{a,c}. 
 )53 صفحۀ(گسسته،  

صحیح است. 1نه
 آوریم: دست می  با احتمال کل، احتمال تخلف را به

درمفلخت

نز

5
100

1
100 فلخت

P( ) 60 5 40 1
100 100 100 10

60
100

40
100

بیز داریم: قانون

/

P( ) P( | )
P( | )

P( )
( ) ( | )

60 5
100 100

0034/

)ل
ل

3000 15
3400 17  

  )65  صفحۀ(آمار و احتمال، 
صحیح است. 3نه

ید برابر با یکی از اعـداد دیگـر باشـد، چـون در غیـر ایـن صـورت        
هـا   ها مد ندارند؛ پس مـد داده ها مساوي بوده و داده داده همۀنی 
 شود: میxن

x 1 2 3 4 5x 5 15 3x x6  
 کنیم: ها را مرتب می

, , , , ,1 2 3 3 4 5, , , , ,, , ,

Q1

هنایم

هنایم لبق ياه هداد م لبق ياه ه

ا ل ا ك ت2ا ا

( , )( ) x
7 7 7 73

1, )( , )(2 15 5 2 10x x 5 2 
xپس  k7 2kk باید باشد. به ازايk 10 ،x دستبه72

(گسسته،
صحیح است. 2گزینه .150

abnهمواره  n nab
(a b) a bn nnab

b) ab)n nاگـر   ؛ پس, a , n 20, a , na, a , n

1520 20 20158 3 52 )؛ این یعنی 22 )
1520 20 20(8 3 5 0( )( )20 ((.

( , )
5 15 200 20 5 15 20 20 15 5( , )(x ( , )(2

k3 1kx k
هاي (گسسته، صفحه

صحیح است. 4گزینه .151
هه د بود:صورت زیر خواه بهGگراف   با توجه به شرط داده شده،

4

7

5

2 8

6

3 9

وط هب رود4 دراد3لوط هب رود1

دراد3لوط هب رود1

  در این گراف وجود دارد.3دور به طول  6بنابراین در کل، 
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 صحیح است. 1گزینه .153
 1واقع در سطر چهـارم و سـتون سـوم بایـد      درایۀ Bاوالً در ماتریس 

صورت  به Bو  Aکه در این صورت مربع التین متعامد حاصل از   باشد،
 زیر خواهد بود:

x

41
21

1
31

  

 باشد. 1باید  xیم که شو و از آنجا که هیچ عددي نباید تکرار شود، متوجه می
 )67و  66هاي  (گسسته، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .154
گیـریم،   می x3و  x2و  x1تعداد خودکارهاي رسیده به نفرات اول تا سوم را 

ـاي طبیعـی    پس کافی اسـت، تعـداد جـواب    x معادلـۀ ه x x1 2 3 را  5
 دست آوریم. به

n
k

1 4 61 nهاي طبیعی  تعداد جواب2
k

5
3  

هـاي پوشـا از    ها مختلف هسـتند، کـافی اسـت تعـداد تـابع      اما چون گل
دسـت آوریـم کـه برابـر      عضوي افراد را به 3ها به  عضوي گل 5 مجموعۀ
5است با:  53 3 2 3 150. 

6هاي انجام کار برابر است با:    تعداد راه  طبق اصل ضرب، 150 900   
 )84و  73هاي  (گسسته، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .155
kالنه داریم. از طرفی  nکبوتر و  67 1 k، پـس  5 ، kn67. اگـر  4

n67یعنی  کبـوتر   5کبوتري در یـک النـه حـداقل     النۀباشد، طبق اصل  4
 گیرد؛ پس: قرار می

/n n ...674 67 164  
 است. 16برابر  nپس بیشترین مقدار 

 )83 صفحۀ(گسسته، 
 

 فیزیک
 صحیح است. 1گزینه .156

d dS d d d d d d
v d d

1 2
1 2 1 2 1 2

1 2
3 3 3 2 

d d d d d mv
t t d d d d s
1 2 2 2 2
1 2 1 2 2 2

2 152
60 30 60 30

 صحیح است. 1گزینه .157
xشرط نزدیک شدن به مبدأ آن است که اگـر   vو  0 ـالعکس    0 باشـد و ب

 العالمه باشند، پس: مختلف vو  xیعنی 
x at v t x a a

x t t
v

2
0 0

12 2

0

1 1 224 5
4

  

v at v v t0 2 4  

x t t2 4 5
v t2 4

1 2 5

 
ـازه   با ت ـانی مثبـت، در     وجه به جدول، تعیـین عالمـت در ب ـاي زم ـازة ه ـانی   ب زم

t tتا  2 متحرك در حال نزدیک شـدن بـه مبـدأ اسـت. از طرفـی در       5
این بازه، سرعت مثبت و شتاب نیز مثبـت اسـت؛ پـس حرکـت متحـرك تنـد       

 باشد. شونده می

 ت.صحیح اس 2گزینه .158
ـان، مسـئله را حـل نمـود.          می ـ زم توان با استفاده از سطح زیـر نمـودار سـرعت 

 نویسیم: اول می ثانیۀ 6تالس را در  قضیۀ
v

6
6

6 9
3

v0

x
t

( ) x
x
x

26 3 24 66 6
18

m18 6 لوا ۀیناث 6 رد ییاج هباج24
 

 صحیح  است. 3گزینه .159
 آوریم: دست می گذرند را به اي که دو اتومبیل از کنار هم می ابتدا لحظه

A Bx x ( )t t t s21 2 20 202  

A

B

mv at v
s

mv
s

0 2 20 0 40

20
 رسند اي که به هم می در لحظه

A B
mv v
s

20  

 صحیح است. 2گزینه .160
v 0

v

v

h1
4

h3
4

h

 

v v ( g)( y)2 2
0 2

v ( g)( h)2 0 2
hv ( g)( )2 0 2 4 

 صحیح است. 3گزینه .161

F

sf

mg

NF

ma
s22

x

N

F
F F

قفا ياتسار رد:0

y

s

F ma

f mg ma

مئاق ياتسار رد:

sf m(g a)
 

sلغزش است؛ پس:  آستانۀ، جسم در Fبه ازاي حداقل نیروي  s Nf F:؛ پس 
s N / N N NF m(g a) F ( ) F F F N05 210 2 48 48 

 صحیح است. 4گزینه .162
 شـوندة چون ضریب اصطکاك سطح براي هر دو یکسان است، پس شـتاب کنـد  

 باشد؛ زیرا: حرکت براي هر دو یکسان می
k k kF ma f ma mg ma a g  

 بنابراین:

v v a x2 2
0 2 Av a x2

00 2

B( v ) a x2
00 2 2

B

A

x
x

4

 صحیح است. 3گزینه .163
v ma
t s2

20  :در قسمت اول 45

k k kF f ma f f N60 20 40 

k
mf ma a
s2

40  :در قسمت دوم 85

/
va t s
t t

208 2 5 
/ /t s2 5 5 7 کل5

ـاي طبیعـی    کافی اسـت، تعـداد جـواب x1    معادلـۀ       ه 2 3x x xx را 5
ست آوریم.

n
k
n
kk

nهاي طبیعی تعداد جواب6
k

5
3  

هـاي پوشـا از    ها مختلف هسـتند، کـافی اسـت تعـداد تـابع      چون گل
دسـت آوریـم کـه برابـر     عضوي افراد را به 3ها به  عضوي گل 5 موعۀ
با:  5ت 53 3 2 3 1505 5. 

6هاي انجام کار برابر است با:    تعداد راه  اصل ضرب، 150 900 
 )84و يي73هاي  (گسسته، صفحه

صحیح است. 4نه
kالنه داریم. از طرفی nکبوتر و 1 k، پـس  5 ، kn67. اگـر  4

n67ی کبـوتر   5کبوتري در یـک النـه حـداقل    النۀباشد، طبق اصل  4
 گیرد؛ پس:می

/.../
674 67 16n nnn 67
4  

 است. 16برابر  nبیشترین مقدار 
 )83 ، صفحۀ(گسسته، 

صحیح است. 1نه
d dS d d d d d d

v d dd d
1 2dd d

1 2 1 2 1 2dd
1 2dd

3 d d d d dd d dd d d d dd d dd1 2 1 2 11 2 1d d d dd d dd d dd

d d d d d mv
t t d d d d s

d dd d1 2 2 2 2d d d dd d

1 2 1 2 2 2t d d d dt d d d d
15

60 30 60 30

A

B

v at vA s
mv
s

at vat 0 2 20 0 40

20
اي که به ه در لحظه

B
m
sBvB 20

صحیح است. 2گزینه .160
v 0

v

v

h1
4

h3
4

h

( g)( y)( g)(( g)(((
v ( g)( h)( g)(( g)( h2

hv ( g)( )hvv ( g)(( g2
4

صحیح است. 3گزینه .161

F

sfs

mg

x

NF FNN

xFx
F

قفا ياتسار رد:0

y

s

F may

f mg mas

Fy

f mgmgs

مئاق ياتسار رد:

sf m(g a)s m(gm(g

sلغزش است؛ پس: آستانۀFF، جسم در Fبه ازاي حداقل نیروي  NFs Nssss

/ N N Nm(g a) F ( ) F F F Nm(g a) F ( ) F F Fa) / N N NF ( ) F F F( ) F FF ( ) F F F( ) F F FF ( ) F/ NN N N

صحیح است. 4گزینه .162
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 صحیح است. 1گزینه .164
A Bm mA e B e

A B B A
A B

m M m M
F F G G r r

r r

2
2 28 8 2  

e A B

B A

GM v r
v

r v r
2

 
 صحیح است. 1گزینه .165

m V cm
V V

332008 400  
/حجم کره با حفره:  V V cm308 400 500  

/V Ah h h cm50500 80 6 258  

 صحیح است. 2گزینه .166
و نیروي وزن و نیرویـی کـه سـطح     Fاند از نیروي  نیروهاي وارد بر جسم عبارت

نـرژي  کند که کار برآیند نیروهاي وارد بر جسم برابـر تغییـرات ا   بر جسم وارد می
 باشد، پس: جنبشی می

F mg R RK W W W mv mv Fdcos W2 2
0

1 1 37 02 2  

/ R RW W J1 5 36 50 3 08 302 

 صحیح است. 2گزینه .167
 کار نیروي مقاومت هوا در باال رفتن و پایین آمدن با هم برابر است، پس:

  EباالEپایینEپایینEباال
mgh mv mv mgh gh (v v )2 2 2 2

0 0
1 1 122 2 2  

h ( ) h m1 45 920 9 362 40 8 
 صحیح است. 2گزینه .168

F رابطـۀ چون ارتفاع مایع نصف شده از  ghA     نیـروي وارد بـر کـف نیـز ،
ـایع کمتـر از    نصف می شود و چون عدد نیروسنج همان وزن مایع است و وزن م

1صف شده، پس عدد نیروسنج کمتر از ن
 شود. برابر می 2

 صحیح است. 2گزینه .169
  آبghآبروغنghروغن

cm12آب/ h04   h1آب30
h cm30 12 18  

 صحیح است. 2گزینه .170
ـان       معادلۀبا توجه به  ـاره از هـر سـطح مقطـع یکس پیوستگی، آهنگ شارش ش

ـان      است، پس در مدت زمان یکسان، حجم مایع عبـوري از هـر دو مقطـع یکس
 طرفی: گذرد. از لیتر می 20، همان Nاست؛ یعنی از سطح مقطع 

M M N N N N N N
mv A v A A v A v
s

1 3 3  

 صحیح است. 2گزینه .171
اي اسـت کـه روي آن قـرار     دهـد، وزن کـل مجموعـه    عددي که ترازو نشان می
 کند. از طرفی: دارد؛ پس تغییري نمی

 نیروي شناوري در حالت اولWظرف توخالیWوزنه
 نیروي شناوري در حالت دومWظرف توخالیWوزنهNFبراي وزنه

جا شـده   یابد؛ بنابراین حجم مایع جابه پس نیروي شناوري در حالت دوم کاهش می
 آید. در حالت دوم باید کم شده باشد. بنابراین سطح آب درون ظرف پایین می

 صحیح است. 3ه گزین.172
1

1 1
5100 5 100

11 5
1 1

5
100

1100  درصد افزایش طول براي میله5
5

100 
A ( )A

A A
1

1 1

2100  درصد افزایش سطح براي صفحه 100

( ) 52 2 100 4 100 4 100 %20100 

 صحیح است. 2گزینه .173
ب کنیم تمام یـخ ذو  دانیم دماي تعادل چند است، پس ابتدا فرض می چون نمی

 گردد؛ پس: شده و دماي تعادل صفر می
c20 آب |آبآب 40 Q | mc1  گرمایی که آب:C20  از 

 دهد تا به صفر برسد دست می
FmLیخQ mc2 که یخ  :گرماییC20 گیرد می  

 تا به آب صفر برسد

F

c c

L c Q c c c
1
2 280

11 20 1 80 902
خی بآ

بآ بآ بآ  بآ
ـایی کـه      پس گرمایی که یخ الزم دارد تا به آب صفر درجه برسـد، بیشـتر از گرم

 شود. بنابراین: دهد است؛ پس تمام یخ ذوب نمی آب از دست می
Q:آب20 c11  به یخ صفر برسد 20گرماي الزم براي آنکه یخ 2

  c10آب
Qآبدهد و برابر  پس از گرمایی که آب از دست می c1 ـاي    40 آباسـت؛ گرم

Q c10 ايگیرد تا به یخ صفر برسد و گرم را یخ می 
Qآب   c30 شود؛ بنابراین: باعث ذوب شدن یخ می 

FQ mL c m c m kg330 80 8  

3پس 
اسـت؛   kg1یـخ،   اولیـۀ شـود و چـون جـرم     کیلوگرم از یخ ذوب مـی  8

kg5بنابراین 
 ماند. یخ باقی می 8

 صحیح است. 1زینه گ.174
 آهنگ رسانش گرماي عبوري از دو قطعه، یکسان است؛ پس:

K Kx x x xK A(T T ) K A(T T) ( T ) T2 162 2 1 1 6 420 300
3 3 1

2T  
x x x x

x

T T T T K
C

840 2 300 3 1140 380
380 273 107 

 صحیح است. 3گزینه .175
/ /P atm , P atm , T K1 2 12 1 3 2 3 1 3 3 273 17 290  

T ? , V V2 1 2  
/PV P V

T T T
1 1 2 2
1 2 2

3 33
290  

/T K C2 211 290 319 319 273 46 
 صحیح است. 1 گزینه.176

باشد (چون هم حجم و هم فشار کمتـر اسـت)    می A نقطۀکمتر از  B نقطۀدما در 
در هـر دو مسـیر    Wباشـد. از طرفـی    در دو مسیر مساوي و منفی می Uپس 

هـر دو منفـی    Q2و  Q1یـد  تر اسـت؛ پـس با   بزرگ W2از  W1مثبت بوده و 
 ) بیشتر است.1گرماي مبادله شده در مسیر ( اندازةتر باشد. پس  منفی Q1باشند و 

 صحیح است. 4گزینه .177
Qدررو  در فرآیند بی  باشد، پس: می 0

C CA A
V A C

R R

P VP V
W U nc T n( R)(T T ) n( R)( )

n n
3 3
2 2  

A A C C /(P V P V ) ( ) W J5 33 3 5 9 5 10 10 6752 2  
ـام     675پس کار روي گاز  ـاز روي محـیط انج ژول است. بنابراین کاري که گ

 ژول است. 675داده، 
 صحیح است. 4گزینه .178

L

H L L
/

H HL
/

H

T
T T T

T TT
T

1 1001 02 110002 1
  

H L L
/

H H

T T T
T T

100 08  

H / H / H HT T T T K100 08 02 100 500  
H C500 273 227  

ا  ا  نـرژي   کند که کار برآیند نیروهاي وارد بر جسم برابـر تغییـرات ا  سم وارد می
 باشد، پس: شی می

F mg R dK W W W mv mv FdcosW W W mv mv FdcoF mg RF mg Rmg
2 2

0
1mvmv2 372 2  

/ R RW W JR RW WWR RR R
1 5 36 5 3 /5 36 5 3 8/ 32

صحیح است. 2نه
یروي مقاومت هوا در باال رفتن و پایین آمدن با هم برابر است، پس:

  EباالEپایینEپایینEباال
mgh mv mv mgh gh (v v )mgh mv mv mgh gh (vmv mv mgh gh (v2 2 2 2v g g (v vv g g (v1mvmv 2 1g2 2v 2  

h ( ) h m) hh1 45 920h ( )h ((h ( )2 40 8
صحیح است. 2نه

Fرابطـۀ  ارتفاع مایع نصف شده از  ghAg     نیـروي وارد بـر کـف نیـز ،
می ـایع کمتـر از   ف   شود و چون عدد نیروسنج همان وزن مایع است و وزن م

شده، پس عدد نیروسنج کمتر از  1ف
 شود. برابر می 2

صحیح است. 2نه
  آبghآبروغنghروغن

cm12آب/ h04   h1آب///30
h cmhh 30 12 18  

صحیح است. 2نه
ـان      معادلۀجه به  ـاره از هـر سـطح مقطـع یکس پیوستگی، آهنگ شارش ش

ـان      ، پس در مدت زمان یکسان، حجم مایع عبـوري از هـر دو مقطـع یکس
 طرفی: گذرد. از لیتر می NN20، همان N؛ یعنی از سطح مقطع 

M M N N N N N N
mv A v A A v A vM M sN N N NA v A vv AN N N NN N NNN Nv Av AN NN NN 3  

ا2

Qآبدهد و برابر  پس از گرمایی که آب از دست می c1 اسـت
Q c ممايگیرد تا به یخ صفر برسد و گرمرا یخ می

Q آب cQشود؛ بنابراین: باعث ذوب شدن یخ می 

F c m c m kgF c m c mc m c mF
3c mc mc mmc m 8

3پس 
gیـخ،      اولیـۀ  شـود و چـون جـرم    کیلوگرم از یخ ذوب مـی 8

kg5بنابراین 
 ماند. یخ باقی می 8

 صحیح است. 1زینه گ.174
آهنگ رسانش گرماي عبوري از دو قطعه، یکسان است؛ پس:

K K xT ) K A(T T)x ( T ) Tx xT ) K A(TT ) K A(T x( x1KKKKA(T T)A Tx 6 420 300x( T ) Tx xT ) T
3 1

Kx) ( )x 2 KK1 1x Tx

x x x xT T T T K
C

2 300 3 1140 380x x x xT T T TT T T Tx x x xT T T TT T TT T Tx x x x
38 273 1 7

صحیح است. 3گزینه .175
/ /atm , P atm , T K2 1T2 3 1 3 3 273 17 290/ //atm , P atm , T/atm , P2PP 1TT

V VV1 2V VV VVV

/V
T TT
2 2VV

2TT 2TT
3 3/3

29
CK 2 319 273 46K 2K

 صحیح است. 1 گزینه.176
باشد (چون هم حجم و هم فشار کممیAنقطۀکمتر از  B  نقطۀدما در 

در هـ   Wباشـد. از طرفـی    در دو مسیر مساوي و منفی میUپس 
هـ Q2و Q1ا    یـد  تر اسـت؛ پـس با   بزرگ W2WWاز  W1WWمثبت بوده و 

)1گرماي مبادله شده در مسیر (اندازةتر باشد. پس  منفی Q1باشند و 
صحیح است. 4گزینه .177
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 صحیح است. 3گزینه .179
E E E

E EEE

1 2
1

2

4
3

3

E E EE
E EE 4E
EE

E
EE

E

EE

E1 2EE E

E

لوا تلاح رد:
مود تلاح رد:

 
الجهـت هسـتند، پـس     مختلـف  E2Eو  E1Eشـود   طور که مالحظـه مـی   همان

 از طرفی: باید همنام باشند. q2و  q1بارهاي 
| q | | q | | q |

| E | | E | K K
| q |r r

1 2 2
1 2 2 2 1

14 4 4
| q

E | | E | K
| q

| E | K
| q

| E | K
| q  

qچون بارها همنام هستند، پس: 
q

2
1

1
4. 

صحیح است. 2گزینه .180
 کنیم که میدان ناشی از دو بار صفر است: ابتدا جایی را تعیین می

A Bq q4 BqC D

d
4

d
4

M

E 0

A
dr 2
3 B

dr 3 

A B
A|q | |q |A B

A B
A BA B B

dr| q | | q |
K K r r

r r dr r r

4
2 2

2
32 1 2
3

   

ـا   Cبار صفر است؛ پس از  میدان ناشی از دو M نقطۀدر  میـدان الکتریکـی    Mت
 Cبیشتر اسـت؛ پـس از    B ذرةمیدان الکتریکی  Dتا  Mبیشتر بوده و از  A ذرة
ـایی بـه سـمت     نیروي وارد بر بار منفی به سمت چپ بوده و چون جابـه  Mتا  ج

بـوده و انـرژي   مثبت  Uباشد. بنابراین  راست است، پس کار میدان، منفی می
ـا   Mیابـد. از   پتانسیل الکتریکی افزایش مـی  منفـی بـه    ذرةنیـروي وارد بـر    Dت
ـار     جایی هم به سمت راسـت مـی   سمت راست است و چون جابه باشـد، پـس ک

باشـد و انـرژي پتانسـیل الکتریکـی      منفـی مـی   Uمیدان مثبت است، پـس 
 صحیح است. 2 گزینۀکاهش یافته است، بنابراین 

 صحیح است. 3گزینه .181
4دو صفحه را  فاصلۀثابت بوده و  Vدر حالت اول، 

ایـم، پـس    حالت اول نمـوده  5

5ظرفیت خازن، 
U رابطۀحالت اول شده و طبق  4 CV21

توان گفـت:   می 2

U U2 1
5
ـلۀ ثابت بوده و  Qدر حالت دوم، . 4 d4دو صـفحه از   فاص

 dبـه   5

5صفحه،  فاصلۀاولیه رسیده است؛ یعنی 
ـازن،     4 4برابر شده، پـس ظرفیـت خ

5 

ــق    ـابراین طب ــت، بنـ ــده اس ــر ش ــۀبراب QU رابط
c

21
ــی2 ــت:   ، م ــوان گف ت

U U3 2
5
 . بنابراین:4

U
U ( U ) U U

U
3

3 1 3 1
1

5 5 25 25
4 4 16 16

 صحیح است. 3گزینه .182

R3 4R2 20

V
r

20
3

R1 5

TI
x4

A

B A B

I

 

R3 4

R2 20

V
r

20
3

TI

A

R1 5x4

x

x5

 
T T / /I A I x x x x A20 4 10 4 10 04 4 1 62 3  

T / /I I x I A4 4 16 2 4  
 صحیح است. 2گزینه .183

 اید مقاومتی را تعیین کنیم که توان مصرفی آن از بقیه بیشتر است.ابتدا ب

R1 2

R2 8 R3 4

R4 6

I

I3

I2
 

P ( I) I , P I , P I , P ( I) I2 2 2 2 2 2
1 2 3 42 3 18 8 4 6 2 24 

از بقیه بیشتر بوده و حـداکثر تـوان را بـراي     R4پس توان مصرفی در مقاومت 
 گیریم؛ بنابراین: آن در نظر می

/P W I I2 2
4 60 24 60 2 5  
T eq T /P R I ( I) I W2 2 26 3 6 9 6 9 2 5 135  

صحیح است. 3گزینه .184
گـردد و   اهم مـی  4گیري کنیم، برابر  را معادل Rهاي خارجی غیر از  اگر مقاومت

ـارجی       ـا یـک مقاومـت خ و  Rاگر آنها را داخل باتري قرار دهیم، مداري داریـم ب
rو  یک باتري  بیشـینه باشـد، بایـد     Rکه اگر قرار باشد، توان مقاومت  4

Rتوان خروجی باتري، بیشینه گردد که شرط آن ایـن اسـت کـه     r   ،باشـد
Rپس     باشد. می 4

 صحیح است. 2گزینه .185
ـاهش مـی  افزایش یا R ،eqRبا افزایش مقاومت  یابـد. پـس    فته و جریان کل ک

V رابطۀطبق  IR  با ثابت بودنR  و کم شدنI ،V2 یابـد. از   کاهش می
V رابطـۀ طرفی ولتاژ دو سر باتري با توجه به  Ir    ـاهش ـا ک ، افـزایش  Iب

ـافه شـده و   یاب می  V1کـم شـده باشـد،     V2د، پس وقتی ولتاژ دو سر مدار اض
 اضافه شده است.

 صحیح است. 3گزینه .186
شود؛ چون در راسـتاي خطـوط میـدان     ، نیرویی وارد نمیCDو  ABبر قطعات 

 قرار دارند، پس:

I
F

B
BC /F BI sin90 10 02 4 1 8sinsin9

 
DE / / /F BI sin( )180 37 10 02 8 0 6 9 6I sin(I sin(((

I

FB

 

یعنـی   DEFاست، پس نیـروي کـل در جهـت     BCFتر از  بزرگ DEFچون 
 درونسو است.

A Bq qA 4qq BqC D

4 4

M

E 0

A
drA

2
3 B

drB 3

A|q | |q |A B
A B

A BA B B

rA| q | | q |A BK A| qAA
r rA Br rA B rB

A BA B|q | |q ||q | |q |A BA BA BA BB
A B

|BK r rA B2 2K 2 1 2 

ـا  Cبار صفر است؛ پس از میدان ناشی از دو Mقطۀ میـدان الکتریکـی   Mت
A  بیشتر بوده و ازM تاD  ذرةمیدان الکتریکیB   بیشتر اسـت؛ پـس ازC  
M ـایی بـه سـمت    نیروي وارد بر بار منفی به سمت چپ بوده و چون جابـه ه  ج

است، پس کار میدان، منفی می بـوده و انـرژي   مثبت Uباشد. بنابراین  ت
ـا Mی  یابـد. از   سیل الکتریکی افزایش مـی  منفـی بـه      ذرةنیـروي وارد بـر    Dت
ـار    جایی هم به سمت راسـت مـی  ت راست است و چون جابه ی    باشـد، پـس ک

مثبت است، پـس   ی   باشـد و انـرژي پتانسـیل الکتریکـی     منفـی مـی Uن
یافته است، بنابراین   صحیح است. 2 گزینۀش

صحیح است. 3نه
4دو صفحه را  فاصلۀثابت بوده و Vحالت اول، 

ایـم، پـس    حالت اول نمـوده  5

خازن،  5یت
Uرابطۀحالت اول شده و طبق 4 CV21

توان گفـت:   می2

U2
5
ـلۀ ثابت بوده و  Qدر حالت دوم، .4 d4دو صـفحه از   فاص

dبـه  5

5صفحه،  فاصلۀرسیده است؛ یعنی 
ـازن،    4 4برابر شده، پـس ظرفیـت خ

5

ــق    ـابراین طب ــت، بنـ ــده اس ش ــۀر QU  رابط
c

21
ــی2 ــت:   ، م ــوان گف ت

U3U 5
. بنابراین:4

/ /I A4 4 16 2 4/ /I /x I

صحیح است. 2گزینه .183
بباید مقاومتی را تعیین کنیم که توان مصرفی آن از بقیه بیشترابتدا ب

2

R2 8 R3 4

R44 6

I

I3

I2

) I , P I , P I , P ( I) I2 2 2 2I P I P I) I P I P I 2 2II2 3 4, ,P I , P I , P) I , P I , P I , P ( I)I , P I , P I , P ( I)) I P I P I P ( I)I P I P I P ( I)I , P I , P I , P (I P I P II P I P II P I PP I , P I , PP I , P I , PI , PP I , P I , PIP I P PI

در مقاومت  از بقیه بیشتر بوده و حـداکثر تـوR4پس توان مصرفی
 گیریم؛ بنابراین: آن در نظر می

/W I2 2I24 60 2 5/W IIW I III 2II

q T /I ( I) Iq T WIq T
2 2 2( I) I( I) 6 9 2 5 135/( I) I( /( I) I( 2( I) I( I)

صحیح است. 3گزینه .184
اهم م 4گیري کنیم، برابر را معادل   R  هاي خارجی غیر از  اگر مقاومت

ـا یـک مقاومـت خ اگر آنها را داخل باتري قرار دهیم، مداري داریـم ب
rو یک باتري  بیشـینهRکه اگر قرار باشد، توان مقاومت 4

rتوان خروجی باتري، بیشینه گردد که شرط آن ایـن اسـت کـه    

Rپس   باشد. می4
صحیح است. 2گزینه .185

ـاهش مـیافزایش یا R ،RReqRبا افزایش مقاومت  فته و جریان کل ک
Vرابطۀطبق  IR  با ثابت بودنR  و کم شدنI ،IIV2VVکاهش

Vرابطـۀ طرفی ولتاژ دو سر باتري با توجه به  Ir ـاهش ـا ک ب
ـافه شـده و   یاب می کـم شـدهV2VVببد، پس وقتی ولتاژ دو سر مدار اض
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صحیح است. 4گزینه .187
N

r 2
72 1800

2 2 2 10rr
7  

NI
B T G

L

7
2 2 40

2

18004 10 5
3 10 3 10 10

12 10
   

G300 
 صحیح است. 3گزینه .188

N رابطۀبا توجه به 
t

ـا محـور    t، سطح محصور بـین نمـودار    ب
باشد؛ پس با توجه به آنکه سـطح محصـور بـین نمـودار      می Nزمان برابر 

t  ۀلحظو محور زمان تا t s6  توان گفت: است، پس می 12برابر 
  N12از طرفی:                                                       

/ /
| N || | V

t
1

1
22 4 7 26  

 صحیح است. 3گزینه .189
N AL K

2
0  

/

/

K

r
rN L

r
A r

7 20 2 27 7
2

2

1
36004 10

60 4 36004 10 102 05

05

  

/ /L H H mH7 47200 10 7 2 10 072 
 صحیح است. 3گزینه .190

3 2

A3
2

AA

maxa
maxa

t s
t t

5
5 6 1103 2 6 12

 صحیح است. 1گزینه .191

/

radK
m s

100 1000 10 1001  

E mA ( )( ) ( ) E J2 2 2 21 1 1 2 210 102 2 10 100 100  

K E U J2 15 5
100 1000 1000  

mK mv v v v
s

2 2 2 101 5 1 1 1
2 1000 2 10 10 10  

cmv
s

10 10  

 صحیح است. 2گزینه .192
y

2

4

mv
s

10
M

x (m)3
8

 
m3 3 3 1

2 4 8 4 8 2  

vT T T s1 1102 20  

t
t Tt

TT

1
100 1

5 51
20

  

Tزمانی  بازةچون 
yکه در مکان  M ذرةاست؛ پس  5 A  و بـه   قـرار دارد

گـذرد؛ پـس چـون در     نماید، از مرکز نوسان نمـی  سمت مرکز نوسان حرکت می
 حال نزدیک شدن به مرکز نوسان است؛ بنابراین حرکت آن تند شونده است.

 صحیح است. 4گزینه .193
شود، جهت انتشار بـه سـمت مغـرب     دست راست مشخص می قاعدةبا توجه به 

 باشد. می

B

E

برغقرش
راشتنا

 
 صحیح است. 3نه گزی.194

ـابه اسـتفاده مـی     5زمان از  وقتی به جاي یک منبع هم شـود، شـدت    منبـع مش
 گردد، پس: برابر می 5صوت در همان فاصله، 

/

Ilog
I

log
Ilog

I

1
0

2 2
2

0

10
90 10 5 90 10 0 7510

  

dB2 97 
 صحیح است. 3گزینه .195

ـانون شکسـت عمـومی، یعنـی       sinبا توجه بـه ق v
sin v

2 2
1 1

 زاویـۀ ( 1یـد  ، با
 دست آوریم. شکست) را به زاویۀ( 2تابش) و 

ـا    جبهۀسازد و  می 60 زاویۀموج تابش با مرز،  جبهۀچون  موج شکست هـم ب
شکسـت   زاویـۀ و  60تابش  ۀزاویتوان گفت  سازد، پس می می 45 زاویۀمرز 

 باشد: می 45

30
60

1 60

2 45
45

45

بات جوم ۀهبج
ش

 وترپ
سکش

شبات وترپت

تسکش جوم ۀهبج

طیحم ود زرم

 
sin v v v vsin
sin v sin v v v

2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

2
45 2 2
60 33

2
  

 صحیح است. 2گزینه .196
tدر  s5 اندازة، تپ به cm50 کند. پس  حرکت میcm30   ـاب از تپ بازت

 رسد. آن به انتهاي تار می cm10شده و 
cm10

cm30 cm20

cm10

 

tt 6
صحیح است. 3نه

N AL KK
2

0
N A  

/

K

r
rN L

r
A r

L

7 2
2 27 rr2 2

2

1
36004 10

60 4 364 10 12 05/2

/05//

  

/ /L H H mH7 4HH72 1 7 2 1 72/ /H HH H/ /H HHH /HH

صحیح است. 3نه

3 2

A3
2

AA

maxa
maxa

s
t t

t
ttt

5
5 6 1t3 2 6 12

صحیح است. 1نه

/

radK
m s
K 100 1000 10 1001///

  

E mA ( )( ) ( ) E J)mAmA EE2 2 2 2( )( )1 1 1 2mA ( )(mA ( )(mA2 2A 2((2 2 10 100( )(( )( 100  

K E U JE UE 2 15 5
100 1000 1000  

mK
s

mv v v vv2 2 2 101 5 1 1 1mv v vv2 2 2
2 1 2 1 1 1  

Eتنا

یی صحیح است. 3نه گزی.194
ـابه اسـتفاده مـی 5زمان از  وقتی به جاي یک منبع هم     ش   منبـع مش

 گردد، پس: برابر می 5صوت در همان فاصله، 

/

Ig
I

Ig
I

l0
2 2g

0

0 7//loglog5

dB97
صحیح است. 3گزینه .195

ـانون شکسـت عمـومی، یعنـی       sinبا توجه بـه ق v
sin v

2 2vv

1 1v
یـد، با

دست آوریم. شکست) را به زاویۀ( 2تابش) و 
موج شکسجبهۀسازد و  می60زاویۀموج تابش با مرز، جبهۀچون 
زاویـو60تابش  ۀزاویتوان گفت  سازد، پس می می45  زاویۀمرز

 باشد: می45

30
60

1 6

2 45
454

45

بات جوم ۀهبج
ش

 وترپ
سکش

رپت

ۀهبج

طیحم ود زرم
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 صحیح است. 1گزینه .197
v vf3

3 1200 8002
vv 1200 800vv در حالت اول 

m cm360 36 9 45800 80 20
360 3
800 8 

nL n( ) L cm2  در حالت دوم 452

/یعنی  2لی، متوا گرةدو  فاصلۀ cm22    است. 5

 صحیح است. 2گزینه .198
max max

max max

K hf W hf K W
K hf W hf K w

0 0
0 02 2

لوا تلاح:
مود تلاح:

max

max

K Wf f
f K W f

n

0
0

2 1 2 1 2

1 11 12 2

 

 صحیح است. 3گزینه  .199
/چون  nm112 ـا   ب nباشـد، پـس    نور فرابنفش مـی  محدودةدر  5 ایـد ی

/یک یا دو باشد که  nm112 ـان یعنـی    رشـتۀ فرابنفش مربـوط بـه    5 لیم
n  است؛ پس: 1

/
R( ) ( )

n n n2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1

112 5 100 1
  

/
n

n n n2 2 2
100 1 200 1 1 25 11 1 3112 5 225 225 9  

 صحیح است. 3گزینه .200
ـابش شـده     ذرة 4توان گفت  واحد کم شده، پس می 16چون عدد جرمی  ت

گـردد کـه    84واحد کم شود، یعنـی   8عدد اتمی باید  ، ذرة 4است. با تابش 
 الکترون نیز تابش شده است. 5توان گفت  شده؛ پس می 89چون عدد اتمی، 

 
 شیمی

 صحیح است. 1گزینه .201
ـامل    محـدودة شمار خطوط طیف نشري خطی هیـدروژن در   خـط   4مرئـی ش

 اند از: ترتیب کاهش طول موج عبارت باشد که به می
 قرمز سبز  آبی  بنفش 

 ها: بررسی سایر گزینه
N) نادرست؛ در اورانیوم نسبت 2

P
1/تر از  بزرگ   باشد. می 5

باشـد کـه در    ایزوتـوپ مـی   3هاي طبیعی هیدروژن شامل  ) نادرست؛ ایزوتوپ3
H3بین آنها تنها 

 شود. رادیوایزوتوپ محسوب می 1
 دست آمد. ) این موفقیت بهamu) با تعریف واحد جرم اتمی (4

 )27و  14، 6هاي  (شیمی دهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .202

زمین از نظر فراوانی، عنصر اکسـیژن اسـت    سیارةالف) درست؛ دومین عنصر در 
 شود. عنوان گندزدا استفاده می که داراي دگرشکل اوزون است و به

مشتري از نظر فراوانـی، عنصـر هلـیم اسـت      سیارةب) درست؛ دومین عنصر در 
ـات الکترونیکـی         که در کپسـول  ـاي غواصـی و همچنـین خنـک کـردن قطع ه

 شود. ده میاستفا
زمـین عنصـر    سـیارة تـرین عنصـر فلـزي در     ج) نادرست؛ پس از آهـن، فـراوان  

 منیزیم است.
 )79و  51، 3هاي  (شیمی دهم، صفحه 

 صحیح است. 2گزینه .203
H O , C H O :g.mol 1

2 9 8 418 180  

/ AN43 2 3 A
x N1180 x g1296

18
  

 )19 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .204
Zn :[Ar] d , Ga :[Ar] d , Ni :[Ar] d s2 10 3 10 8 2

30 31 283 3 3 4  
 ها: بررسی سایر گزینه

Cr) درست؛ 1 :[Ar] d s Cr :[Ar] d5 1 2 4
24 3 4 3   

 ) درست2
ـا     اي به جدول دوره pو  sهاي  ) درست؛ شمار عناصر دسته3 و  14ترتیـب برابـر ب

 باشد. عنصر می 36
 )34و  32، 31، 22هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .205
ـاال      درونی سیم رشتۀ ـاژ ب ـا ولت ـار قـوي) از جـنس فـوالد     هاي انتقال بـرق ب (فش
 باشد. می

 ها:   بررسی سایر گزینه
N)) درست؛ از گاز نیتروژن 1  شود. آمونیاك استفاده می تهیۀدر  2(

) درست؛ با توجه به ساختار لویس آن 2
S

OO
 

 ) درست3
 )87و  74، 64، 62هاي  (شیمی دهم، صفحه

 حیح است.ص 1گزینه .206
طـور کامـل مصـرف     بعد به مرحلۀ دهندة واکنشعنوان  هر واکنش به فراوردةاگر 

 شود:
N O NO
NO O NO
NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2
2 2 2 2

  

/
/

N O
mol N molO g L

g N L
g N mol N molO g

2 3
2 3

2
2 2 3

2
1 2 48 10 7 228 1 1 12

  

 )80 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .207

P P P P2 1 1 1
25 3
100 4  

T K
T T

T K
1

2 1
2

273 27 300 3
2273 177 450  

PVPV P V PV
V V

T T T T

1 21 1 2 2 1 1
2 1

1 2 1 1

3
4 23
2

  

 )82 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .208

ـاي   الف) درست؛ مولکـول  Hو  CO ،HF ،SO2ه O2    (دوقطبـی) قطبـی
 کنند. گیري می هستند و در میدان الکتریکی جهت

 ب) درست
 انول به هر نسبتی در آب محلول هستند.ج) استون و ات

 د) درست
 )117و  115، 111، 109هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .209
 شوند. در روش تقطیر، مواد آلی فرار از آب جدا نمی

 ها: بررسی سایر گزینه
 123 صفحۀ) درست؛ با توجه به نمودار 1
 ) درست2
 ) درست4

Al (SO ) Al (aq) SO (aq)3 2
2 4 3 42 بآ رد3

)130و  123، 121هاي  می دهم، صفحه(شی

1 1n2 2
 صحیح است. 3ینه

/ nm112 ـا   ب nباشـد، پـس    نور فرابنفش مـی  محدودةدر  /5 ایـد ی
/یا دو باشد که  nm112 ـان یعنـی        رشـتۀ فرابنفش مربـوط بـه   /5 لیم

n :است؛ پس

/
( ) ( )
n n n

R( ) (
nn 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1R( ) (R( ) (112 5 100// 1
  

/ n n n
n2 2 2

100 1 200 1 1 25 11 1 3112 5 225/ n2 225 9  

صحیح است. 3نه
ـابش شـده    ذرة 4توان گفت  واحد کم شده، پس می16 عدد جرمی  ت

با تابش  گـردد کـه    84واحد کم شود، یعنـی  8عدد اتمی باید  ، ذرة 4.
 الکترون نیز تابش شده است. 5توان گفت  شده؛ پس می 89عدد اتمی، 

صحیح است. 1نه
ـامل      محـدودة ر خطوط طیف نشري خطی هیـدروژن در   خـط   4مرئـی ش

 اند از: ترتیب کاهش طول موج عبارتشد که به
 قرمز سبز  آبی بنفش 

سایر گزینه  ها: ی
Nدرست؛ در اورانیوم نسبت 

P
1/تر از  بزرگ   باشد. می/5

باشـد کـه در    ایزوتـوپ مـی   3هاي طبیعی هیدروژن شامل درست؛ ایزوتوپ
H3آنها تنها 

شود. رادیوایزوتوپ محسوب می1
aa دست آمد. ) این موفقیت بهamu تعریف واحد جرم اتمی (

 )27و 14، 6هاي  (شیمی دهم، صفحه

N)) درست؛ از گاز نیتروژن 1 )2NN  شودآمونیاك استفاده میتهیۀدر

) درست؛ با توجه به ساختار لویس آن 2
S

OOO

 ) درست3
664، 62هاي  (شیمی دهم، صفحه

حیح است.ص 1گزینه .206
ههطـور کامبعد به مرحلۀدهندة واکنشعنوان هر واکنش به   فراوردةاگر 

 شود:
NO

O NO
O NO O
2 2NO

2 3

2NN
O NNO2OO

2 2O NOO NO OO NONOO N2OO

/

N
l N molO g L

L
g N mol N molO g/

g
N l N lO

2
2 3molO

2 2 3o O
1mol N2 48g 228g N mol N molOmol N molO //molOmolO

O3OO

(شیمی دهم،
است. 2گزینه .207 صحیح

P PP1 1P PP PPP25 3PPP100 411

K
T T

K
T2 1TTTT

3 27 3 3
23 177 45

PVP V PV
V V

T T T
V

T T

1 2PVPV
2 2 1 1P V PVP V PV

2 1VVVV
2 1T TT T

1TT

3
4 V3
2

(شیمی دهم،
صحیح است. 2گزینه .208

ل لک COHFSOHاالف) Oقط

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 13دوازدهم . آزمون  ۀپای      

17

 صحیح است. 3گزینه .210
x100 20 یمرج دصرد100250 هدنوش لح مرج

  لولحم مرج
x g NaOH50 

/
molNaOH

?molNaOH g NaOH molNaOH
g NaOH

150 12540  

/
/

nM V L
V V

1252 0625  
 )107 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .211

C g g g
C g g g

50 40 100 140
80 60 100 160

امد کمن بآ لولحم

 
ـافی     20برسد، به  C80به دماي گرم محلول براي آنکه  140 گـرم نمـک اض

 نیاز دارد، پس:
g

g g
g
2056 لولحم8140 لولحم

 
 )109و  108هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه .212
 پذیري کربن کمتر است. از واکنش Siخاصیت نافلزي 

 ها: بررسی سایر گزینه
Mn) درست                 1 :[Ar] d s , Fe :[Ar] d5 2 3 5

25 263 4 3 
 یابد. هاي الکترونی افزایش می ) درست؛ زیرا شمار الیه2
 باشد. می 1) درست؛ عدد اکسایش فلوئور در تمام ترکیبات برابر 4

 )16و  14، 13، 7هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .213

 الف) درست
دلیل گـران بـودن اسـتفاده     ز سدیم بهب) نادرست؛ براي استخراج صنعتی آهن ا

 شود. نمی
داراي رنگ قرمـز اسـت و طـول مـوج آن نسـبت بـه        Fe(OH)3ج) درست؛ 

Fe(OH)2 .که سبز رنگ است، بیشتر است 
 د) درست؛

Fe O HCl FeCl H O
FeCl NaOH Fe(OH) (s) NaCl

2 3 3 2
3 3

6 2 3
3 3

 گنر زمرق بوسر
صحیح است. 1گزینه .214

/

molCH molCH OHmolCO
LCH

L molCH molCO
4 3

4
4

1 11 80112 22 4 1 100 1  

/
/

g cm L
L

molCH OH g cm

3

33

50 32 1 1 008100 1 0 8 1000
  

 )24و  23هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه .215

CH3 C CH

CH3

CH3 CH3

CH

C H2 5

CH2 CH2 CH

CH3

CH3

 
 )37 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .216
 سوختن کامل اتان: معادلۀبا توجه به 

/

/

LA g
g L

44 830
2 30 4 22 4  

/

/

L x kJ
L kJ

44 8 156
4 22 4 3120  

 تین و جرم اتین مصرف شده داریم:براي سوختن کامل ا
/ /

/
B g .kJ B

g kJ A
62 4 62 4156 2 082 26 1300 30  

 )71 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .217

 سوزد. الیاف آهن داغ و سرخ شده با اکسیژن می
 )80و  78هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .218
C H (g) O (g) CO (g) H O(l)2 2 2 2 22 5 4 2  
CO C H /R R mol.min

2 2 2
12 1 6  

1/ثانیه مقدار  90ن طی مدت بنابرای Cمول  2 H2 طـور کامـل سـوخته و     بـه  2
 کیلوژول گرما آزاد نموده است، پس آنتالپی سوختن آن: 1560مقدار 

kJ.mol سوختن11300
/

mol x kJ
H

mol
1 1300

12 1560  
 )84و  71هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است. 2ینه گز.219

( NH (g) N (g) H (g)) H kJ

(N H (g) H (g) NH (g)) H kJ

(N H (g) O (g) N (g) H O(g)) H kJ

H O H O H ?

H kJ.mol

3 2 2

2 4 2 3

2 4 2 2 2

2 2 2
1

1 2 3 922
1 2 1872

1 2 3372
1
2

337 187 92 242 1212 2 2 2

    

 )72 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .220

 الف) درست
 ب) درست؛ به ازاي هر مول پیوند دوگانه یک مول گاز هیدروژن الزم است.

 ج) نادرست؛ گروه عاملی موجود در بادام آلدهیدي است.
Cپیوند  19د) نادرست؛ تعداد  H .در ساختار این ترکیب وجود دارد 

HO
H

H

H H

H

HHHHH

HH

HH
H
H

H
H

H

 )69 صفحۀ(شیمی یازدهم،  
 صحیح است. 4گزینه .221

ـازندة این پلیمـر هماننـد نـوع عناصـر      سازندةنوع عناصر   Nو  O ،C ،Hاوره،  س
 باشد. می

 ها: بررسی سایر گزینه
ـاخت     سید مـی آمید) ترفتالیک ا این پلیمر (پلی سازندة) اسید 1 باشـد کـه در س

 رود. کار می ) بهPETبطري آب  سازندةاتیلن ترفتاالت (پلیمر  پلی
 آمین مربوطه صحیح است. ) با توجه به ساختار دي2

H N2 NH2 
 باشند. می 1دار داراي عدد اکسایش  هاي کربن ستاره ) اتم3

HOOC COOH
* *

*  )121و  120، 115هاي  (شیمی یازدهم، صفحه *

C g g g80 C g g

ـافی    20برسد، به  C80به دماي گرم محلول براي آنکه  گـرم نمـک اض
 دارد، پس:

g
g g

g
gg2056 لل8140 لولحم

 )109 و  108هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 3نه

پذیري کربن کمتر است.از واکنش Siیت نافلزي 
سایر گزینه  ها: ی

Mnرست                  :[Ar] d s , Fe :[Ar] d5 2 3 5F [A ] dF [A ] d25 26dd ss dd

 یابد. هاي الکترونی افزایش میرست؛ زیرا شمار الیه
 باشد. می1رست؛ عدد اکسایش فلوئور در تمام ترکیبات برابر 

 )16و 14، 13، 7هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 1نه

درست
دلیل گـران بـودن اسـتفاده     ز سدیم بهادرست؛ براي استخراج صنعتی آهن ا

 شود.
داراي رنگ قرمـز اسـت و طـول مـوج آن نسـبت بـه       Fe(OH)3رست؛ 

Fe(OH.که سبز رنگ است، بیشتر است
 رست؛

Fe O HCl FeCl H O
FeCl NaOH Fe(OH) (s) NaCl

2 3e Oe 3 2H

3 3NaOH Fe(OH)NaOH Fe(OH)
6 2HCl FeClHCl FeClHCl FeClFeClHCl F 3
NaOH Fe(OH) (s)NaOH Fe(OH) (s)NaOHNaOH Fe(OH)NaOH

گق

صحیح است. 3گزینه .218
g) O (g) CO (g) H O(l)2g) 2 2(g) H(g) H Og) O (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) Cg) OOO (g)(g)

C H /R mol.min
2 2C HC H

16C H //RRC H /C /RC HC

1/ثانیه مقدار  90یین طی مدت بنابرای Cمول  /2 H2 2H هطـور کامـلبـه
 کیلوژول گرما آزاد نموده است، پس آنتالپی سوختن آن1560مقدار 

kJ.mol سوختن11300
x kJ

H
13x
1560

هاي (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2ینه گز.219

NH (g) N (g) H (g)) H kJ

H (g) H (g) NH (g)) H kJ

H (g) O (g) N (g) H O(g)) H kJ

H O H O H ?

kJ.mol

NH (g) N (g) H (g)) HN (g) H (g)) H

H (g) H (g)H (g) HH

H (g) O (g) N (g)O (g) N (g) HH

O H O HO H O H

3 2 2(g) (g)(g) N (g) HH (g) N (g) HN

4 2(g)H (g) HH (g) HH (g) H 3

4 2 2 2H (g) O (g) N (g) H O(g) O (g) N (g) HH (g) O (g) N (g)O (g) N (g)(g) O (g) N

2 2 2O HO HO HO H

1

HH

H

1
2

337 187 92 242 1212 2 2 2(شیمی یازدهم،2 22 2

صحیح است. 2گزینه .220
الف) درست

ب) درست؛ به ازاي هر مول پیوند دوگانه یک مول گاز هیدروژن الز
ج) نادرست؛ گروه عاملی موجود در بادام آلدهیدي است.

Cپیوند  19د) نادرست؛ تعداد  Hدر ساختار این ترکیب وجود

HO
H

H

H H

H

HH

H
H

H
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 صحیح است. 4گزینه .222
 باشد. ها هزار گرم بر مول می جرم هر مول مولکول آن ده

 ها: بررسی سایر گزینه
ـازندة باشـد کـه الکـل     ) استر موجود در آناناس اتیل بوتانوات مـی 1 ـانول   س آن ات

 بوده و به هر نسبتی در آب محلول است.
 باشد. می HCOOHترین کربوکسیلیک اسید  ) ساده2
 ) درست  3

C CC O C

O

C OC C C

O

 و

C OH C C

O

C C OH C C

O

و

C 
 )113و  109، 102هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .223
ـ پلـی    پلی ـ پلـی      سیانواتن در ساخت پتـو  اسـتیرن در   پـروپن در تولیـد سـرنگ 

ـ   ساخت ظروف یک اتـن هـم    خـون و پلـی   کیسـۀ در تولیـد   P.V.Cبار مصرف 
 شود. هاي آب استفاده می براي ساخت دبه

 )106و  104هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .224

pH [H ] [OH ] mol.L
1412 2 1
12

1012 10 10
10

  

molOH molKOH g KOH
L

L molKOHmolOH

210 1 562 1 11
لولحم لولحم

  
/

g KOH
g

g KOH
100 2 2450

صلاخان
صلاخ

 
 )35 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .225
 نادرست؛ هیدروکسید صحیح است، نه سدیم کلرید.الف) 

 ب) درست
 صحیح است. Mg2و  Ca2هاي  ج) نادرست؛ یون

 د) درست
 )9و  7تا  5هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .226

/ /
/

molHCl
?molHCl LHCl molHCl

LHCl
14 48 0222 4  

/
/

molnM M mol.L [H ]
V L

1 102 02 2 101  

/pH 07 
ـان بـودن     ـا   موالریتـۀ بایـد   pHهر دو اسید یک عاملی هستند و بـراي یکس آنه

 یکسان باشد.
N O H O HNO2 5 2 32  

/ /
/

n n molHNO
L 302 00402  

/
molN O g N O

?g N O molHNO
molHNO molN O

2 5 2 5
2 5 3

3 2 5

1 108004 2 1  

/ g N O2 5216 
 )25و  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 حیح است.ص 4گزینه .227
ـاي   سـمت چـپ و در واکـنش    اکسندةخودي کاهنده و  هاي خودبه در واکنش ه
 تر هستند. خودي کاهنده و اکسنده سمت راست قوي غیر خودبه

 الف)

Cr Sn Cr Sn3 2 22 2

فیعض ةدنسکا

فیعض ةدنهاک

يوق ةدنهاک

يوق ةدنسکا

 
Cr Sn

Sn Cr

2

2 3
یگدنهاک تردق
یگدنسکا تردق

 
 ب)  

Fe(s) Sn (aq) Fe (aq) Sn (s)2 2

يوق ةدنهاک فیعض ةدنسکا

يوق ةدنسکا فیعض ةدنهاک

 
Fe Sn

Sn Fe2 2
یگدنهاک تردق
یگدنسکا تردق

 
 ج)  

Fe (aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 2 32 2

فیعض ةدنسکا

فیعض ةدنهاک

يوق ةدنهاک

يوق ةدنسکا

{Fe Cr Sn2یگدنهاک بیترت
یگدنسکا بیترت {Sn Cr Fe2 3 2

 )64 صفحۀ(شیمی دوازدهم،  
 صحیح است. 4گزینه .228

ـالوانی   ـلول گـ ـا  Cدر سـ ـاتیون     B ،Bبـ ــدي کـ ــش کات ـلول و در بخ ــد سـ کات
B (aq)2 یابد. ش میبا گرفتن الکترون کاهش یافته و غلظت آنها کاه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 تر است. آن از بقیه مثبت E) درست؛ زیرا 1

/) درست             2 / /

/ /

D A emf ( ) V
SHE A emf V

1 33 1 59 2 92
1 33 0 1 33   

 کمتر است. Cاز  B) درست؛ زیرا قدرت کاهندگی 3
 )64 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .229
 گالوانی آلومینیمـ  مس: با توجه به واکنش کلی سلول

Al Cu Al Cu2 32 3 2 3  
 یابد. گرم کاهش می 54) مقدار Al تیغۀمول الکترون، جرم آند ( 6 مبادلۀبه ازاي 

1/بنابراین مقدار الکترون مبادله شده  باشد. مول می 2
/ /x g

mole g

12 10 8
6 2 27

  

 براي واکنش کلی زنگ زدن آهن:
Fe O H O Fe(OH)2 2 34 3 6 4  

3/مـول الکتـرون،    12 مبادلـۀ در این واکـنش بـه ازاي    22 در O2لیتـر   4
 شود. مصرف می STPشرایط 

/ /

/

mol x L

mole LO2

12 6 72
12 3 22 4

 )57و  48هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

C

وو )113و 109، 102هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 1نه

ـ پلـی ـ پلـی     سیانواتن در ساخت پتـو  ی     اسـتیرن در         پـروپن در تولیـد سـرنگ 
ـ  ت ظروف یک اتـن هـم    خـون و پلـی    کیسـۀ در تولیـد    P.V.Cبار مصرف 
شود. هاي آب استفاده میساخت دبه

 )106و 104هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 4نه

pH [H ] [OH ] mol.L] [OH[H ] [OH ][H ]
1412 2 1mol Ll12

10[H ][H ][H ][H[H 10
10

  

molOH molKOH g KOH
L

L molKOHmolOH

l210 molKOHmolKO2 1 1L molOH1
لولحم لولحم

  
/

g KOH
g

g KOH
g
KOH

100 2 24/50
صلاخان

صلاخ
33 )35  صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4نه
نادرست؛ هیدروکسید صحیح است، نه سدیم کلرید.

درست
 صحیح است. Mg2و Ca2هاي  درست؛ یون

رست
 )9 و 7  5تا  5هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

(s) Sn (aq) Fe (aq) Sn (s)Sn (aq) Fe (aq)Sn (aq) Fe (aq)2 2( ) F( ) Fe( ) Fe

هاک فیعض ةدنسکا

يو فیعضةدنهاک  

Fe Sn

Sn Fe2 2FF

اک تردق
سکا تردق

 ج)  

(aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 3rCr (aq) Fe(s)Cr (aq) Fe(sCCr (aq) Fe(s)Fe(s)

دنسکا

فیعض ةدنهاک  

يوق ةدنهاک   

يوقةدنسکا  

{Fe Cr SnCrC 2rبیترت
ا بیترت {Sn Cr FeCrCr2 3 2C FC FCCCrCC

(شیمی دوازدهم،
صحیح است. 4گزینه .228

ـالوانی   ـلول گـ ـا    Cدر سـ ــدB،BBBبـ ــش کات ـلول و در بخ ــد سـ کات
B (aq)2BBههش میبا گرفتن الکترون کاهش یافته و غلظت آنها کاه

 ها: بررسی سایر گزینه
 تر است. آن از بقیه مثبت E) درست؛ زیرا1

/) درست             2 / /

/ /

A emf ( ) V/ / //
E A emf V
A emfem

A emfA
( )(/ / ///( )( )/ ////

1 33 0 1 33/ ///
 کمتر است. Cاز  33B) درست؛ زیرا قدرت کاهندگی 3

از (ش
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 صحیح است. 2گزینه .230
گیـري   طبی) است، بنابراین در میـدان الکتریکـی جهـت   این مولکول قطبی (دوق

ـا   حداقل یکی از اتـم  H2جز مولکول  هاي دواتمی به کند. در تمام مولکول می ه
 باشد. داراي جفت الکترون ناپیوندي می

توانـد   نمـی  Bتـم  است، بنابراین ا ها  در تمام مولکول Hبار الکتریکی جزئی 
H .باشد و داراي جفت الکترون ناپیوندي است 

 Cاز  Oتوانـد مربـوط باشـد، زیـرا شـعاع اتمـی        نمـی  COاین شکل به مولکول 
 تر است. کوچک

 )73 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .231

هــاي  ) نادرســت؛ در ســاختار ســیلیس فقــط پیونــدهاي اشــتراکی میــان اتــم1
 ود دارد.سیلیسیم و اکسیژن وج

ــتفاده از 2 ــراي   واژة) نادرســت؛ اس ــولی ب ــول مولک ــد   SiCفرم ــک جام ــه ی ک
 کوواالنسی است، نادرست است.

 برابر فوالد است. 100) نادرست؛ مقاومت کششی، حدود 3
 ) درست4

 )71و  67هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .232

 ) درست1
ترتیب آبی و سـبز رنـگ هسـتند کـه      به IIIو  IV) درست؛ محلول وانادیم 2

 طول موج رنگ سبز نسبت به آبی بیشتر است.
 ) نادرست؛ چگالی فوالد از چگالی تیتانیم بیشتر است.3
ـاي ظرفیـت    ها در مدل دریاي الکترونـی را الکتـرون   ) درست؛ شمار الکترون4 ه

 2و  3ترتیـب   ظرفیت اسـکاندیم و کلسـیم بـه    کند که تعداد الکترون تعیین می
 است.

 )87و  82هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .233

ـ      ـایش  هرگاه در واکنشی عنصري تولید یا مصرف شود، آن واکـنش از نـوع اکس
 کاهش خواهد بود.

x y

CO(g) O (g) CO (g) H
y y

C H (g) x O (g) xCO (g) H O(g) H

NO(g) N (g) O (g) H

2 2

2 2 2

2 2

2 2 0
04 2

2 0
  

 ها: بررسی سایر گزینه
 ح است.نانومتر صحی 10تا  2) نادرست؛ 1
ـا و   دهنـده  انـرژي نسـبت بـه واکـنش     قلـۀ ) نادرست؛ کاتالیزگر سطح انرژي 2 ه

 دهد. ها را به یک مقدار کاهش می فراورده
، O2بـا   H2سـازي واکـنش    دلیل زیاد بودن انرژي فعال ) نادرست؛ به3

د و بـراي انجـام نیـاز بـه جرقـه،      شو این واکنش در دماي اتاق انجام نمی
 کاتالیزگر و گرما دارد.

 )98و  96، 95هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .234

ــادلی  ــنش تعـ Hواکـ (g) I (g) HI(g) Q2 2 2HI(g)HI(g)HHHH ــنش ــک واکـ  ، یـ
 گرماده است.

 کند. جا می الف) درست؛ افزایش دما، تعادل را به سمت چپ جابه
ـاي   جایی تعادل نـدارد، ولـی غلظـت    ابهب) درست؛ کاهش حجم تأثیري بر ج ه

 دهد. تعادلی را افزایش می
 یابد. افزایش می H2جاشده و غلظت  ج) درست؛ تعادل به سمت چپ جابه

ـا مـی   د) نادرست؛ کاهش دما تعادل را به سـمت راسـت جابـه    کنـد و غلظـت    ج
H2 یابد. کاهش می 

 )105 صفحۀدوازدهم، (شیمی 

 صحیح است. 3گزینه .235
 ) درست1
 ) درست2

C

O

C O CH2 CH2 O

O
 

ـا    در نفت خام وجود ندارد و نمی P.E.T) نادرست؛ مونومرهاي پلیمر 3 تـوان آنه
 دست آورد. طور مستقیم از نفت خام به را به

 ) درست4
 )118تا  114هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

ــتفاده از ــراي    واژةدرســت؛ اس ــولی ب ــول مولک ــد    SiCفرم ــک جام ــه ی ک
النسی است، نادرست است.

 برابر فوالد است. 100درست؛ مقاومت کششی، حدود 
رست

 )71و 67هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 3نه

رست
ترتیب آبی و سـبز رنـگ هسـتند کـه     بهIIIو IVرست؛ محلول وانادیم 

موج رنگ سبز نسبت به آبی بیشتر است.
درست؛ چگالی فوالد از چگالی تیتانیم بیشتر است.

ـاي ظرفیـت    ها در مدل دریاي الکترونـی را الکتـرون  رست؛ شمار الکترون   ه
می  2 و        3ترتیـب   ظرفیت اسـکاندیم و کلسـیم بـه    کند که تعداد الکترون ن

. 
 )87و 82هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 4نه
ـ      ـایش  ه در واکنشی عنصري تولید یا مصرف شود، آن واکـنش از نـوع اکس

خواهد بود. ش

x y

CO(g) O (g) CO (g) H
y y

C H (g) x O (g) xCO (g) H O(g) Hx yy
y y

NO(g) N (g) O (g) H

O (g) CO (g) HO (g) CO (g)

x O (g) xCO (g)x O (g) xCO (g)
y

H

N ( ) O ( ) H

2 2(g) CO(g) CO(g) CO(g) CO

OO 2(g) H(g) H(g)

2 2(g)(g) O

2 0

4 2(g)2O 2 (g)

2 0NO(g) N (g) O (g) HN (g) O (g) HN (g) O (g)(g) O(g) O(g) O(g) O

  

سایر گزینه  ها: ی
یی ح است.نانومتر صحی 10تا 2درست؛

ـا و   دهنـده  انـرژي نسـبت بـه واکـنش    قلـۀ درست؛ کاتالیزگر سطح انرژي  ه     
 دهد. ها را به یک مقدار کاهش میده
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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 یک واژه فقط درست آمده است؟

  (عنایت: حفظ کردن) (نثار: افشاندن) (خلنگ: نوعی درخت) (تمایز: جدا کردن)) 1
 (سفاهت: شیوایی سخن) (مبتنی: ساخته) (لگام: زین اسب) (خبث: طینت)) 2
 خوان) گر: مدبر) (عنان: افسار) (خور: زمین پست) (مقري: قرآن (چاره) 3
 اسب) (یله: اسیر)گرُدة (نقض: دلکش) (زلَّت: خواري) (آخُره: ) 4

-2 اند؟ در کدام گزینه همگی درست آمده» کیش، ثقت، تأثّر، برزیگر، مطلق«معنی واژگان 
 شرط و قید دین، اعتماد کردن، اندوه، دهقان، بی) 2 کردن، کشاورز، ارزشآیین، اطمینان، اندوهگین ) 1
 دار شدن، اثرپذیري، مزرعه، یله روش، عهده) 4 مذهب، استواري، اثرگذاري، زارع، محترم) 3

-3 آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه 
گرفتن از خلق و تنها شدن) (سورت: تیزي و تندي) (سجیه: عادت) (آخته: برکشیده) (ماسیدن: کنایه از به ثمر رسیدن) (تفرید: کناره 

(نماز بردن: تعظیم کردن) (ُگردان: واحد نظامی که معموًال شامل سه گروهـان اسـت) (نشـئه: کیفـوري) (سـموم: بـاد بسـیار سـرد و         
  شود) رسان) (جرّاره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روي زمین کشیده می زیان

 ) چهار4 سه )3 دو) 2 یک) 1
-4 ؟ندارددر ابیات زیر کدام بیت غلط امالیی 

در دلـــش تأویـــل چـــون ترجیـــه یافـــت ) 1
ــذاریم ) 2 ــاقی نگــ ــر صــــالح رخ ســ ــا بحــ مــ
از غرایــب زان بیــان مــدح تــو شــاعر کنــد  )3
 هــیچ چیــز؟مــایع  هرگــز بــه صــورت آمــد بــی) 4

 

طبــــع در حیــــرت ســــوي گنــــدم شــــتافت 
  کــان را کــه بتــی هســت بــه محــراب نیابــد      

ــد    ــان ده ــر بازرگ ــان بح ــود نش ــب خ ــز عجای ک
ــه     ــره بــه اندیش ــاطر مســوز خی   هــاي خــام  خ

 

-5 است؟ نادرستهاي زیر امالي چند واژه  در ترکیب
مسطور و پوشیده، مخارج قریب شش ماه، چریق آفتاب، زغال منقل، برخاستن غـو،   قند،ار شیربه تحیر منسوب، از بهر قرامت، شرزه «

 »حیاط و جاندار ناوردهاي حول، صدر و قدر خویش، محظوظ شدن حضّار، ذيعرصۀ 
 پنج) 4 هشت) 3 هفت) 2 شش) 1

-6 شود؟ ها غلط امالیی دیده می در کدام گزینه
 زیر به خدمت استقبال رفتند.الف) اضطراب و تشویشی بزرگ به پاي شده و عیان و و

ــام   ) ب ــال تمــ ــه جمــ ــی بــ ــادره کبکــ نــ
 

فیــــــــروزه فــــــــامروزة شــــــــاهد آن  
 

 ج) تو خیلی باهوش و صاحب ذوق و قریحه هستی و نباید از کمک به یکدیگر فروگذاري نماییم.
 و خواريعزرائیل به طوع و رغبت آن را بیاورد در کمال مذّلت  ،قرب ندارم  د) به عزّت ذوالجاللی حق طاقت

 هـ) ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت، از خورد و بزرگ در تشییع پیکر موالنا حاضر شدند و بر او نماز گزاردند.
 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، د2 ) الف، ب، هـ1

-7 نوشته شده است؟ نادرستیک اثر نویسندة در کدام گزینه نام 
 ام: معصومه آباد) سی: زهرا کیا) (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی) (من زندهانگیز ادب فار هاي دل (داستان) 1
 ترنج: موسوي گرمارودي) (ماه نو و مرغان آواره: رابیندرانات تاگور)شاخۀ الملک) (پیوند زیتون بر   نامه: خواجه نظام ) (سیاست2
 حیدري: باذل مشهدي)حملۀ دار: رسول پرویزي) ( (سه دیدار: جالل آل احمد) (شلوارهاي وصله )3
 (تیرانا: مهرداد اوستا) (سانتاماریا: سید مهدي شجاعی) (ارمیا: رضا امیرخانی)) 4

-8 ؟شود نمیاسلوب معادله دیده آرایۀ در کدام بیت 
ــالم بــــاال یابنــــد ) 1 خاکســــاران مــــدد از عــ
ــه    ) 2 ــرد تحف ــت ب ــه کرم ــه درگ ــس ب ــر ک  اي ه
زنــد ربــط بــه هــم پیوســتگان را گفتگــو بــرهم  )3
 بگذشت عمر و موي سـفیدي بـه جـا گذاشـت     )4

 

کنــد از روي زمــین، بــاران پــاك    گــرد را مــی 
ــت    ــر اس ــتین پ ــود آس ــالی خ ــت خ ــا را ز دس   م

سخن چون در میان آید، دو لب از هم جدا گـردد 
ــه ــتري ز قافلـــ ــداي یا خاکســـ ــار مانـــ   دگـــ

 

ر ی ب ب وم وري ی ن رو ل و ی و ن ر ن ر یم ن بر ز )
  شود) رسان) (جرّاره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روي زمین کشیده می زیان

 ) چهار4 سه )3 دو) 2 یک)1
 ؟ندارددر ابیات زیر کدام بیت غلط امالیی 

در دلـــش تأویـــل چـــون ترجیـــه یافـــت ) 1
ــذاریم )2 ــاقی نگــ ــر صــــالح رخ ســ ــا بحــ مــ
از غرایــب زان بیــان مــدح تــو شــاعر کنــد )3
هــیچ چیــز؟مــایع هرگــز بــه صــورت آمــد بــی) 4

طبــــع در حیــــرت ســــوي گنــــدم شــــتافت
  کــان را کــه بتــی هســت بــه محــراب نیابــد

ــد ــان ده ــر بازرگ ــان بح ــود نش ــب خ ــز عجای ک
ــه     ــره بــه اندیش ــاطر مســوز خی          هــاي خــامخ

امالي چند واژه  در ترکیب زیر  است؟ نادرستهاي
مسطور و پوشیده، مخارج قریب شش ماه، چریق آفتاب، زغال منقل، برخاست قند،ار شیربه تحیر منسوب، از بهر قرامت، شرزه «

 »حیاط و جاندارناوردهاي حول، صدر و قدر خویش، محظوظ شدن حضّار، ذيعرصۀ 
 پنج) 4 هشت) 3 هفت) 2 شش) 1

 شود؟ ها غلط امالیی دیده میدر کدام گزینه
زیر به خدمت استقبال رفتند.لف) اضطراب و تشویشی بزرگ به پاي شده و عیان و و

ــام   ) ب ــال تمــ ــه جمــ ــی بــ ــادره کبکــ فیــــــــروزه فــــــــامروزة شــــــــاهد آن نــ

ج) تو خیلی باهوش و صاحب ذوق و قریحه هستی و نباید از کمک به یکدیگر فروگذاري نماییم.
 و خواري عزرائیل به طوع و رغبت آن را بیاورد در کمال مذّلت  ،قرب ندارم  د) به عزّت ذوالجاللی حق طاقت

هـ) ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت، از خورد و بزرگ در تشییع پیکر موالنا حاضر شدند و بر او نماز گزاردند.
 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، د2 ) الف، ب، هـ1

ا گ ا اثةک ااک
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 به ترتیب ابیات در کدام گزینه درست معرفی شده است؟» تناقض، اسلوب معادله، حسن تعلیل، استعاره«هاي  آرایه
چندان که بهار است و خزان اسـت در ایـن بـاغ   الف) 

ــاط    ب)  ــدارد احتی ــودي ن ــمان س ــاي آس ــا قض ب
ــا ز غفلــت شــادمانی مــی ج)  ــردون م ــر گ ــیم زی کن
ــش د)  ــیدر آت ــعلۀ ب ــت  ش ــه شررهاس ــران چ هج

 

ــاغ      ــن ب ــت در ای ــران اس ــبنم نگ ــم و دلِ ش چش
بیشتر اُفتد به چه هـر کـس در ایـن ره بـا عصاسـت     
ــیم زخــم آسیاســت  ور نــه گنــدم ســینه چــاك از ب
جــان ســوخته دانــد کــه نگُنجــد بــه کالمــی      

 

 ) الف، د، ج، ب4 ) د، ج، ب، الف3 ) د، ب، ج، الف2 ) الف، ب، د، ج1
-10 معرفی شده است؟ نادرستمقابل کدام بیت آرایۀ 

ــخ مـــی     ) 1 ــون رگ تلـ ــدت چـ ــار آیـ ــه کـ بـ
 زنــد ره عقــل  فریــبِ دختــرِ رز طُرفــه مــی   ) 2
ــی   )3 ــه م ــا ک ــن ب ــه و ای ــداد بوس ــتن  ن ــوان گف ت
ــود    ) 4 ــد ب ــرون خواه ــت ب ــربم از دس ــردة مط  پ

 

آمیـــزي) کـــام مـــن (حـــسبـــه یـــادآوري تلخـــیِ 
مباد تا بـه قیامـت خـراب طـارمِ تـارك (تشـبیه)      

کامیِ ما زان دهانِ شیرین اسـت (تنـاقص)   که تلخ
آه اگر زانکه درین پرده نباشد پـارم (جنـاس همسـان)   

 

-11 است؟ متفاوتقالب شعري کدام گزینه با بقیه 
ــوش   ) 1 ــی پـ ــت، نیلـ ــه داغ ماتمـ ــه بـ اي کعبـ
ــحه      ــرات، رش ــه ف ــو ک ــز ت ــت اي از  ج ــم توس  ی
کـــــه اینـــــان ز آب و گـــــل دیگرنـــــد    )2

ــرمن     ــش خــــ ــدیش را آتــــ ــد  بدانــــ انــــ
ــام  ) 3 ــیمرغ تمـــ ــد ســـ ــویش را دیدنـــ خـــ

ــر دوام     ــر بــــ ــتند آخــــ ــو او گشــــ محــــ
ســــت ) دفــــاع از وطــــن کــــیش فرزانگــــی4

ــت      ــیهن اسـ ــمن مـ ــدي، دشـ ــز بـ ــی کـ کسـ
 

ــنگی ــروش  وز تشــ ــوش و خــ ــرات در جــ ات، فــ
ــه   ــنیدم کـ ــا نشـ ــه دوش دریـ ــک بـ ــد مشـ کشـ

نگهبـــــــان دیـــــــن، حـــــــافظ کشـــــــورند
ــمن  ــر دل دشـــ ــران بـــ ــدنگی گـــ ــد خـــ انـــ

مــــرغ تمــــام بــــود خــــود ســــیمرغ، ســــی 
ــالم  ــد والســ ــم شــ ــید گــ ــایه در خورشــ ســ

ســــت گذشــــتن ز جــــان، رســــم مردانگــــی
بـــه یـــزدان کـــه بـــدتر ز اهـــریمن اســـت     

 

-12 هاي بیت زیر تماماً در کدام گزینه درست معرفی شده است؟ آرایه
مـا نسـیم زلـف جانـان اسـت      چراغ افـروز چشـم  «

 
 

ــاد پریشــانی    ــم از ب ــا رب غ ــع را ی ــن جم ــاد ای »مب
 

 

 ) تشبیه، استعاره، حسن تعلیل2  ) تناسب، ایهام، تضاد1
 ) کنایه، تضاد، ایهام4  ) جناس، تناقض، تشبیه3

-13 هاي مقابل الگوهاي همگی درست است؟ در کدام گزینه واژه
 صفت وندي: شکسته/ نشانده/ افسرده/ لرزه بن ماضی + ـه ) 1
 درد/ با هنر    سواد/ نامناسب/ بی صفت وندي: بیوند + اسم ) 2
 صفت وندي: نادار/ نایاب/ ناگوار/ نارس وند + بن فعل ) 3
 سفیده/ سده/ لبه/ سبزه اسم وندي: صفت + ـه ) 4

حسن کباب غاز به این است که دست نخورده روي میز بیاید. فهمیدم هر طور همۀ خواهی آبروي خودت را بریزي؟  مگر می«در عبارت  14-
 ؟شود نمیوابسته دیده وابستۀ کدام » دیگر باید عجله کرد. غازرأس یک شده براي پیدا کردن 

 قید صفت) 4 ممیز )3 الیه صفت مضاف )2 الیه الیه مضاف مضاف) 1
-15 ؟نیستاي که مشخص شده است، یکسان  در کدام گزینه نقش دستوري واژه

ــت    ) 1 ــن دور نیســ ــه مــ ــن از نالــ ــرّ مــ  ســ
ــه) 2 ــانبردار  همـ ــته و فرمـ ــو سرگشـ ــر تـ  از بهـ
 قـدم نهــد کـش جــان نیســت   کســیدر عشـق  ) 3
ــــام خـــــونین دلـــــیاگـــــر  )4 از جـــــور ایـ  

 
 

نیســــت نــــورلیــــک چشــــم و گــــوش را آن 
  شــرط انصــاف نباشــد کــه تــو فرمــان نبــري      
ــت      ــامان نیس ــق در س ــه عش ــودن ب ــان ب ــا ج ب
ــام   ــب جــ ــون لــ ــاور چــ ــدان بیــ ــب خنــ لــ

 
 

ــود    ) 4 ــد ب ــرون خواه ــت ب ــربم از دس ــردة مط آه اگر زانکه درین پرده نباشد پـارم (جنـاس همسـان)   پ
 است؟ متفاوتقالب شعري کدام گزینه با بقیه 

ــوش   ) 1 ــی پـ ــت، نیلـ ــه داغ ماتمـ ــه بـ اي کعبـ
ــحه     ــرات، رش ــه ف ــو ک ــز ت ــت اي از ج ــم توس ی
کـــــه اینـــــان ز آب و گـــــل دیگرنـــــد   )2

ــرمن     ــش خــــ ــدیش را آتــــ ــد بدانــــ انــــ
ــام  ) 3 ــیمرغ تمـــ ــد ســـ ــویش را دیدنـــ خـــ

ــر دوام     ــر بــــ ــتند آخــــ ــو او گشــــ محــــ
ســــت) دفــــاع از وطــــن کــــیش فرزانگــــی4
ــت     ــیهن اسـ ــمن مـ ــدي، دشـ ــز بـ ــی کـ  کسـ

ــنگی ــروش وز تشــ ــوش و خــ ــرات در جــ ات، فــ
ــه   ــنیدم کـ ــا نشـ ــه دوش دریـ ــک بـ ــد مشـ   کشـ

نگهبـــــــان دیـــــــن، حـــــــافظ کشـــــــورند
ــمن  ــر دل دشـــ ــران بـــ ــدنگی گـــ ــدخـــ   انـــ

مــــرغ تمــــامبــــود خــــود ســــیمرغ، ســــی
ــالم  ــد والســ ــم شــ ــید گــ ــایه در خورشــ ســ

ســــتگذشــــتن ز جــــان، رســــم مردانگــــی
بـــه یـــزدان کـــه بـــدتر ز اهـــریمن اســـت     

هاي بیت زیر تماماً در کدام گزینه درست معرفی شده است؟آرایه
ــاد پریشــانی  مـا نسـیم زلـف جانـان اسـت     چراغ افـروز چشـم  « ــم از ب ــا رب غ ــع را ی ــن جم ــاد ای »مب

) تشبیه، استعاره، حسن تعلیل2 ) تناسب، ایهام، تضاد1
) کنایه، تضاد، ایهام4 ) جناس، تناقض، تشبیه3

هاي مقابل الگوهاي همگی درست است؟در کدام گزینه واژه
صفت وندي: شکسته/ نشانده/ افسرده/ لرزهبن ماضی + ـه ) 1
 درد/ با هنر    سواد/ نامناسب/ بی صفت وندي: بیوند + اسم )2
ل)3 ف ن + ناند / ا ناگ / ا نا / نادا ندي: فت
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-16 شود؟ معنوي دیده میقرینۀ در کدام بیت حذف به 

ــه   ) 1 ــین نــ ــر جبــ ــقی بــ ــم را داغ عشــ  دلــ
 نــــــــدارد راه فکــــــــرم روشــــــــنایی  ) 2
 اي ده آتـــــش افــــــروز  الهـــــی ســــــینه  )3
  هــر آن دل را کــه ســوزي نیســت، دل نیســت ) 4

 
 

زبــــــــــانم را بیــــــــــانی آتشــــــــــین ده
ــدایی   ــویی دارم گــــــ ــت پرتــــــ   ز لطفــــــ
ــوز    ــه ســ ــی وان دل همــ ــینه، دلــ در آن ســ

از آب و گــــل نیســــت دل افســــرده، غیــــر  
 

 

-17 ؟شود نمیمرکب دیده جملۀ در کدام بیت 
ــد   ) 1 ــا بدنـ ــه برنـ ــر کـ ــدرون هـ ــهر انـ ــه شـ بـ
 تـــــو شـــــاهی و گـــــر اژدهـــــا پیکـــــري) 2
ــت  )3 ــرمن اســ ــر آهــ ــاین مهتــ ــد کــ بپوییــ
بدانســــت خــــود کافریــــدون کجاســــت   ) 4

 

چــــه پیــــران کــــه در جنــــگ دانــــا بدنــــد 
  داســـــــــتان داوريببایـــــــــد بـــــــــدین 

جهــــان آفــــرین را بــــه دل دشــــمن اســــت
ــت     ــت راسـ ــی رفـ ــید و همـ ــدر کشـ ــر انـ   سـ

 

-18 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات     ) غــم1
 بــر کــار جهــان دل منــه ایــرا کــه نشــاید      ) 2
گـاه خـوش زیـم  تا زین سپس همـی گـه و بـی    )3
 قرار چشم چه داري بـه زیـر چـرخ چـو نیسـت     ) 4

 

هــر زمــان، حــال وي از شــکل دگــر خواهــد شــد 
ــد    ــر نپایـ ــم دیـ ــاخوبی هـ ــوبی و نـ ــین خـ   کـ

ــیم   ــی نـ ــون کسـ ــال زبـ ــیچ حـ ــه هـ ــی بـ دانـ
  قــرار هــیچ بــه یــک حــال چــرخ گــردان را      

 

-19 غرور و تکبر وجود دارد.اکارآمدي ......... مذّمت و ن جز بهها  همۀ گزینهدر 
ــرور   ) 1 ــل و غ ــا جه ــذار ب ــک را بگ ــدان خش زاه
به زور خود شـدي مغـرور تـا انـداختی خـود را     ) 2
ــل      )3 ــداد اي گ ــر ن ــازت مگ ــنت اج ــرور حس غ
ــرد راه  ) 4 ــالمت نبـ ــت و سـ ــرور داشـ ــد غـ زاهـ

 

ــار ده     ــو الغّفـ ــامِ هـ ــی از جـ ــدان را مـ ــلِ رنـ خیـ
هــا تــا بــاختی خــود را نکــردي گــوش بــر تعلــیم

پرسشــــی نکنــــی عنــــدلیب شــــیدا راکــــه 
رنـــد از ســــر نیـــاز بــــه دارالســـالم رفــــت   

 

-20 به ترتیب ابیات در کدام گزینه است؟» ترجیح معشوق بر همه چیز ها، اصالت ذات، تدبیر و مدارا، تجلّی حق در پدیده«مفاهیم 
ــف)  ــر انــدیش     ال ــت خی ــر خیــر هس ــت اگ گف

ــت  ب)  ــرآت اوســ ــان مــ ــه ذرات جهــ جملــ
ــازو  ج)  ــوالد بـ ــا پـ ــه بـ ــر کـ ــرد هـ ــه کـ پنجـ
ــزد     د)  ــد خی ــاد خُل ــز ب ــوایی ک ــا ه ــا خوش گفت

 

تــــو شــــري جــــز شــــرت نیایــــد پــــیش 
ــت     ــات اوسـ ــحف آیـ ــی مصـ ــه بینـ ــر چـ هـ
ــرد   ــه کــ ــود را رنجــ ــکینِ خــ ــاعد مســ ســ
گفتــا خنــک نســیمی کــز کــوي دلبــر آمــد      

 

 ) ب، ج، د، الف4 ) ب، د، الف، ج3 ) الف، ب، ج، د2 ) الف، ج، ب، د1
-21 ؟نیامده استبیت زیر در کدام گزینه   مفهوم دقیق

  بگفتــــا دل ز مهــــرش کــــی کنــــی پــــاك«
 

 

ــاك   ــه در خـ ــم خفتـ ــه باشـ ــه کـ »بگفـــت آنگـ
 

 

ــر  ) 1 ــو آن نفســم رود ز س ــراب عشــق ت ــور ش ش
ــم  ) 2 ــو باش ــرم در آرزوي ت ــه بمی ــس ک در آن نف
عشــق داغــی اســت کــه تــا مــرگ نیایــد نــرود  )3
ــه  4 ــر ب ــد   ) مگ ــرون آی ــدن ب ــور از ب ــختی گ س

 
 

ــو     ــرايِ ت ــاك در س ــود خ ــوس ش ــر ه ــر پ ــاین س ک
ــم       ــو باش ـوي ت ـاك کـ ــه خـ ـان ک ــم جـ ــد ده ــدان امی ب
ــانی دارد  ــره از ایـــن داغ نشـ ــر چهـ ــه بـ ــر کـ هـ

 

ــت    ــتخوانی رفـ ــز اسـ ــه در مغـ ــر کـ ــا و مهـ وفـ
 

-22 ؟نیستدر کدام گزینه » در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند«مفهوم عبارت 
پاکبـازي رسـم عشـاق اسـت و بایـد از نخســت     ) 1
ــردان ره بشــوي  ) 2 دســت از مــس وجــود چــو م
مــــریض عشــــق را مــــردن عــــالج اســــت )3
از چشـمۀ عشـق    من هماندم که وضـو سـاختم  ) 4

 

دیـــن و مـــال و جـــان را بـــاختندر قمـــار عشـــق 
ــوي  ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ تــ
ــت ــازار او نیســــــــــ دواي درد در بــــــــــ

بــر هـر چـه کـه هســت   یکسـرة  چـار تکبیـر زدم   
 

پرسشــــی نکنــــی عنــــدلیب شــــیدا راکــــه 
رنـــد از ســــر نیـــاز بــــه دارالســـالم رفــــت   

به ترتیب ابیات در کدام گزینه است؟» ترجیح معشوق بر همه چیز ها، اصالت ذات، تدبیر و مدارا، تجلّی حق در پدیده«مفاهیم 
ــف) ــر انــدیش     ل ــت خی ــر خیــر هس ــت اگ گف

ــت  ب)  ــرآت اوســ ــان مــ ــه ذرات جهــ جملــ
ــازو  ج)  ــوالد بـ ــا پـ ــه بـ ــر کـ ــردهـ ــه کـ پنجـ
ــزد     د) ــد خی ــاد خُل ــز ب ــوایی ک ــا ه ــا خوش گفت

تــــو شــــري جــــز شــــرت نیایــــد پــــیش
ــت     ــات اوسـ ــحف آیـ ــی مصـ ــه بینـ ــر چـ هـ
ــرد   ــه کــ ــود را رنجــ ــکینِ خــ ــاعد مســ ســ
گفتــا خنــک نســیمی کــز کــوي دلبــر آمــد      

 ) ب، ج، د، الف4 ) ب، د، الف، ج3 ) الف، ب، ج، د2 ) الف، ج، ب، د1
 ؟نیامده استبیت زیر در کدام گزینه   مفهوم دقیق

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات    ) غــم1
بــر کــار جهــان دل منــه ایــرا کــه نشــاید      ) 2
   گـاه خـوش زیـم تا زین سپس همـی گـه و بـی   )3
قرار چشم چه داري بـه زیـر چـرخ چـو نیسـت     ) 4

هــر زمــان، حــال وي از شــکل دگــر خواهــد شــد 
ــد    ــر نپایـ ــم دیـ ــاخوبی هـ ــوبی و نـ ــین خـ   کـ

ــیم   ــی نـ ــون کسـ ــال زبـ ــیچ حـ ــه هـ ــی بـ دانـ
 قــرار هــیچ بــه یــک حــال چــرخ گــردان را      

غرور و تکبر وجود دارد.نناکارآمدي ......... مذّمت و نجزبهها  همۀ گزینهدر 
ــرور   ) 1 ــل و غ ــا جه ــذار ب ــک را بگ ــدان خش زاه
به زور خود شـدي مغـرور تـا انـداختی خـود را     ) 2
ــل     )3 ــداد اي گ ــر ن ــازت مگ ــنت اج ــرور حس غ
ــرد راه  ) 4 ــالمت نبـ ــت و سـ ــرور داشـ ــد غـ زاهـ

ــار ده     ــو الغّفـ ــامِ هـ ــی از جـ ــدان را مـ ــلِ رنـ خیـ
هــا تــا بــاختی خــود رانکــردي گــوش بــر تعلــیم

ــاك   بگفتــــا دل ز مهــــرش کــــی کنــــی پــــاك« ــه در خـ ــم خفتـ ــه باشـ ــه کـ »بگفـــت آنگـ
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-23 .نداردجز ......... وجود  ها به گزینههمۀ مفهوم عشق ازلی در 

از شــــبنم عشــــق خــــاك آدم گــــل شــــد) 1
نقـــشِ خیـــال روي تـــو تـــا وقـــت صـــبحدم) 2
دکاین سقف سبز و طـاق مینـا برکشـن   پیش از این  )3
تـــا مـــرا در نظـــر آن حســـن خـــداداد آمـــد) 4

 

ــد      ــل شـ ــان حاصـ ــور در جهـ ــه و شـ ــد فتنـ صـ
زدم خــــواب مــــی بــــیدیــــدة بــــر کارگــــه 

ــود      ــاق ب ــان ط ــروي جان ــرا اب ــم م ــرِ چش منظ
ــاد آمـــد   ــدا یـ ــام خـ ــرا نـ هـــر ســـر مـــوي مـ

 

-24 گزینه وجود دارد؟هاي اجتماعی (بدي به جاي خوبی) در کدام  جایی ارزش مفهوم جابه
ــل فضــــل و هنــــر گرفتــــه کــــران    ) 1 اهــ
خلـــوت دل نیســـت جـــاي صـــحبت اضـــداد) 2
ــان     )3 ــر در جه ــل و هن ــت فص ــاهی بیاف ــند ش مس
گــویی بــه لطــف و خوشــی    چــو بــا ســفله  ) 4

 

ــی    ــامِ بـــ ــه کـــ ــا بـــ ــارِ دنیـــ ــران کـــ هنـــ
ــد    ــته درآیــ ــرون رود فرشــ ــو بیــ ــو چــ دیــ

ــی ــاه     بـ ــدم پادشـ ــد در قـ ــوار شـ ــري خـ هنـ
ــر و   ــرددش کبــ ــزون گــ ــردنفــ ــی گــ کشــ

 

-25 به ترتیب ابیات در کدام گزینه درست آمده است؟» معرفت، استغنا، طلب و توحیدوادي «الطیر عطار  با توجه به کتاب منطق
ــف)  ــرده  ال ــا م ــز اینج ــت نی ــت جن ــت هش اي اس

هــر یکـــی بینــا شـــود بــر قـــدر خـــویش   ب) 
چشــــم بگشــــا بــــه گلســــتان و ببــــینج) 
ــداختن  د)  ــدت انـــ ــا بایـــ ــک اینجـــ ملـــ

 

ــت دوزخ   ــرده هفـ ــخ افسـ ــو یـ ــت همچـ اي اسـ
ــویش   ــدرِ خــ ــت صــ ــد در حقیقــ ــاز یابــ بــ

آب صـــــاف در گـــــل و خـــــار   جلـــــوة 
ــاختن  ــد در بــــ ــا بایــــ ــک اینجــــ ملــــ

 

 ) ج، د، الف، ب4 ) ب، الف، د، ج3 ) ج، د، ب، الف2 ) الف، ب، ج، د1
 
 

 
 

به ترتیب ابیات در کدام گزینه درست آمده است؟» معرفت، استغنا، طلب و توحیدوادي «الطیر عطار  ا توجه به کتاب منطق
ــف)  ــرده  ل ــا م ــز اینج ــت نی ــت جن ــتهش اي اس

هــر یکـــی بینــا شـــود بــر قـــدر خـــویش   ب) 
چشــــم بگشــــا بــــه گلســــتان و ببــــینج) 
ــداختن  د)  ــدت انـــ ــا بایـــ ــک اینجـــ ملـــ

ــت دوزخ  ــرده هفـ ــخ افسـ ــو یـ ــتهمچـ اي اسـ
ــویش   ــدرِ خــ ــت صــ ــد در حقیقــ ــاز یابــ بــ

آب صـــــاف در گـــــل و خـــــار   جلـــــوة 
ــاختن  ــد در بــــ ــا بایــــ ــک اینجــــ ملــــ

 ) ج، د، الف، ب4 ) ب، الف، د، ج3 ) ج، د، ب، الف2 ) الف، ب، ج، د1
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6صفحه  زبان عربی

 ):٢۶-٣۵عیّن الّصحیح عن الترجمة أو التعریب أو المفھوم أو المفردات ( ■■

-26 »مردم.........« :فبعث هللا النّبیّین مبّشرین ةواحد ةکان الناس أمّ 
 پیامبران نویدآور را فرستاد!) امتی واحد بودند، پس خداوند 1
 دهنده فرستاد! اي بودند، پس خداوند پیامبران را بشارت ) امت یگانه2
 ) امتی واحد بودند، پس خداوند پیامبران را فرستاد تا نویدآور باشند!3
 دهنده را مبعوث کرد! ) یک امت یگانه بودند، سپس خداوند پیامبرانی بشارت4
-27 :»الدکتوراه! ةشاّب قد حصل علی شھاد ةالفارسیّ  ةغلم یتکلّم فی محاضرتھ باللّ «
 اش به زبان فارسی صحبت نکرد! ) جوانی که دکترا داشت در مصاحبه1
 گفت! اش به زبان فارسی سخن نمی در سخنرانی ،) جوانی که مدرك دکترا را به دست آورده بود2
 کرد! صحبت نمی اش فارسی در مصاحبه ،) آن جوان که مدرك دکترا به دست آورده بود3
 اش به زبان فارسی صحبت نکرد! در سخنرانی ،) جوانی که مدرك دکترا را به دست آورده بود4
-28 »:من نصب نفسھ للنّاس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره!«
 دهد، باید پیش از آموزش دیگري آموزش خودش را آغاز کند!  ر) هر کس خودش را براي مردم پیشوا قرا1
 قبل از آموزش دیگران باید یادگیري خود را شروع کند! ،هر کس خودش را پیشواي مردم قرار دهد )2
 باید قبل از یاد دادن به دیگران آموزش خودش را آغاز کند! گیرد، می) هر کسی که پیشواي مردم قرار 3
 کند! را شروع می، قبل از آموزش دیگري، آموزش خود داد) هر کس که خود را براي مردم پیشوا قرار 4
-29 :»ھذا الکتاب ھو الّذی یقدر أن یکون صدیقک المخلص و یُنقذک من الضالل!«
 تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از تاریکی نجات دهد! ) این کتاب، کسی است که می1
 تواند دوست مخلصت شود و تو را از گمراهی نجات دهد! ) این، کتاب است که می2
 نجات دهد! ضاللتتواند دوست مخلص تو باشد و تو را از  کسی است که می ) این کتاب همان3
 دوست مخلص تو شود و تو را از گمراهی نجات دهد! توانست) این کتاب، کسی است که 4

-30 عیّن الّصحیح:
ھا الُمرتَفعِ و أعَجَب الجمیَع:) 1  !برناکل از النه بلندش پرید و همه تعجب کردند قَفَز برناکُل ِمن ُعّشِ
 والدین در فرودگاه انتظار کشیدند، سپس از فرزندشان استقبال کردند! انتَظَر الوالداِن في المطاِر ثّم استَقبَال ولدَھما:) 2
 تر از آن نبوده است! بخش اي است که لذت مادرم لحظهلحظه دیدن  لحظةُ زیارةِ أّمی لحظةٌ لم تَُکن لی أمتََع منھا:) 3
ا:الفشُل و النّجاحِ ) 4 راَر منھم شکست و موفقیت دو جزء ضروري از زندگی ما هسـتند   جزءاِن ضروریّاِن من حیاتِنا و ال ف

 و نباید از آنها فرار کرد!
-31 الصحیح:عیّن 

 حتماً در بین دوستانمان کسی هست که از لحاظ درس از ما بهتر است! قد یکون بین أصدقائنا من ھو خیر منّا درساً:) 1
کودك مانند کسی کـه بـه شـدت ناراحـت اسـت، گریـه        بکاء من ھو محزون بشدة فأسرعت أّمھ إلیھ:کان الطفل یبکی ) 2

 کرد، پس مادرش به سوي او شتافت! می
 پایان اسالم نزدیک است! ،پندارند مشرکان می المشرکون یظنّون أّن نھایة اإلسالم قد أصبحت قریبة:) 3
 نشینی کرد که در دوستیش هیچ ضرري نبود!سی من با دوستی همهمکال جاِلس صدیقاً ال ضرر فی صداقتھ: زمیلی،) 4

-32 :الخطأعیّن 
   فقط عالمان قصد هدایت دارند!: ةلیس قصد العلماء إّال الھدای) 1
آموزان آموزش داده  معلمی داشتم که بر اینکه آداب سخن به دانش کان لی معلم یؤّکد علی أن یُعلَّم للطّالب آداب الکالم:) 2

 کرد! می شود، تأکید
 شوند؛ زیرا دوستانم مرا ترك کردند! : دشمنانم خوشحال مییفرح ُعداتی ألّن أحبّتی ھجرونی) 3
 زیرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است! ؛بر شماست پایبندي به صفات برتر اخالقی علیکم بمکارم األخالق فإّن ربّی بعثنی بھا:) 4

و ور ر ر ن و یرن ر ریش
اش به زبان فارسی صحبت نکرد! در سخنرانی ،) جوانی که مدرك دکترا را به دست آورده بود4
»:اامن نصب نفسھ للنّاس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره!«
دهد، باید پیش از آموزش دیگري آموزش خودش را آغاز کند! ر) هر کس خودش را براي مردم پیشوا قرا1
قبل از آموزش دیگران باید یادگیري خود را شروع کند!،هر کس خودش را پیشواي مردم قرار دهد )2
باید قبل از یاد دادن به دیگران آموزش خودش را آغاز کند! گیرد، می) هر کسی که پیشواي مردم قرار 3
کند! را شروع می، قبل از آموزش دیگري، آموزش خود داد) هر کس که خود را براي مردم پیشوا قرار 4
ُنذی یقدر أن یکون صدیقک المخلص و ینقذک من الضالل!«  :»ّذھذا الکتاب ھو الّ
تواند دوستی خالص برایت باشد و تو را از تاریکی نجات دهد!) این کتاب، کسی است که می1
تواند دوست مخلصت شود و تو را از گمراهی نجات دهد!) این، کتاب است که می2
را ازکسی است که می) این کتاب همان3 باشد و تو  نجات دهد! ضاللتتواند دوست مخلص تو
دوست مخلص تو شود و تو را از گمراهی نجات دهد! توانست) این کتاب، کسی است که 4

ّحن الّصحیح: نعیّ
َ الجمیع:) 1 َبب و أعجَب ففرتَفعِ ررھا الم ُُ ّّھھّشِ شن ُع نن ِم ِ ُ برناکُل َفَز !برناکل از النه بلندش پرید و همه تعجب کردندففقَ
َال ولدَھما:) 2 َالقب ََقاستَ ّ ثم ِفي المطار والدین در فرودگاه انتظار کشیدند، سپس از فرزندشان استقبال کردندررانتَظَر الوالداِن
ََععن لی أمتَع منھا:) 3 ُُننُک ککََکک لم تَ یی أمی لحظةٌ ّ ِزیارة تر از آن نبوده است! بخش اي است که لذت مادرم لحظهلحظه دیدن  لحظةُ
ِِجاحِ) 4 ّّج و النّ ا:ُالفشُل رار منھم َنا و ال ف ِنن من حیات ّاا ضروریّاِن شکست و موفقیت دو جزء ضروري از زندگی ما هجزءاِن

و نباید از آنها فرار کرد!
الصحیح:عیّ ّن

ًً
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-33 في المفھوم: الخطأعیّن  »النّاس أعداء ما جھلوا«

ــد   ) 1 ــه نداننـــ ــمنند آنچـــ ــردم دشـــ مـــ
ــد   ) 2 ــق آن را نداننـ ــه خلـ ــزي کـ ــر چیـ بهـ

 

خــویش براننــد!  ســعی نماینــد تــا ز  
ــمنانند!   ز ــدان از دشـــ ــادانی بـــ نـــ

 
 

3(ن جهل شیئا عابه!م   
 !كك فهو عدوضرّکل شیء ) 4

»شدند!التحصیل  برادران کوشاي من بعد از نه سال از دانشگاه فارغ« :الصحیحعیّن  34-
 !بعد سّت سنوات ةتَخّرجوا إخوانی المجدّون من الجامع) 1
 !بعد سادس سنوات ةإخوانی مجدّون تخّرجوا من الجامع) 2
ج إخوانی المجدّون من الجامع) 3  !بعد تاسع سنوات ةتُخِرّ
 !بعد تسع سنوات ةإخوانی المجدّون تخّرجوا من الجامع) 4

-35 :»رویم؟ ار همکالسی بیمارمان میدر این روزها کی به دید« عیّن الّصحیح

 !مریضناّصدیق ک األیّام أّی وقت نذھب لعیادة في تل) 2 زمیلتنا المریضة! یّام متی نذھب لزیارةفي ھذه األ) 1
 في ھذه األیّام متی نذھب لعیادة زمیلنا المریضة؟!) 4 في تلک األیّام متی ذھبنا لزیارة صدیقنا المریض!) 3
 

 

 :)٣٧و  ٣۶( التشکیلالّصحیح فی عیّن  ■■
 

-36 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعیّن 

 إذا تُحسُن إلی النّاِس یَعودُ إلیَک حسُن عاقبتِھ!) 2 !عاِلٌم یُنتفَُع بعلِمِھ خیٌر ِمن ألِف عابد) 1
 !اِزدادَِت الُخرافاِت فی أدیاِن النّاِس ) 4 یا طالباتی، اِستَِمْعَن إلی القرآِن و أنتّن خاشعاٌت! )3

-37 عیّن الّصحیح في ضبِط حرکات الکلمات:

ُل ھدفاً یَذَھُب إلی النّھائي! )1  جَع المعلّموُن إلی صفوفھم بسرعة!رَ  )2 َمن یُسّجِ
!) 4 ال تَْظِلْم كما ال تُِحبُّ أن تُظلََم! )3  الُمعاِملَةُ بین ھؤالِء األصدقاِء أمٌر یوميٌّ
 

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

 یحصُل علیَ  كیفَ «فُت و فّكرُت: قَ وَ باً مریضاً، فَ علَ جُت من المدینِة، شاھدُت ثَ رَ . فلّما خَ جاربالتَّ  سبِ كَ دینة لِ المَ  ي أبي إلي خارجِ نلَ أرسَ 
كَ علب أَكَل من الصَّید و تَرك الباقَي و ذَھَب. بعد لحظة یٌد. فلّما قَُرَب من الثَّ ھ صَ عَ ؟ في تلك اللّحظة شاھدُت أسداً مَ »الطَّعام الثعلُب  َحرَّ

زق فلماذا أتَحمَّ  المشقَّةَ؟ فرجعُت إلي والدي و  لُ نفَسھ بُصعوبٍة و قَُرَب من الّصید و بََدأ باألكِل. فقلُت في نفسي: إن هللاَ كفیٌل بالّرِ
! لقد أشَ  و ھو حیواٌن  اآلخرینَ د حیاةً كریمةً. اُنظُر إلي األسد! كیف یُساعِ  ي قصدُت لكَ نّ إخطأَت فرحُت لھ القّصة، فقال الوالُد: یا بُنَيَّ

 .الحیاةِ  ظرتي حولَ نَ  یّرتُ مُت و غَ ھدة اآلخریَن. فلیست لھ حیاةٌ كریمةٌ. قساعَ مُ  نتظرُ یَ ھو  و علبِ إلي الثَّ  رتَنظُ  ُم. لكن العلَ قويٌّ كما تَ 
 

-38 ماذا نستنبط من النّص؟

 الُمفِلُس َمن أفلََسھ الدھُر و ساعدَهُ الناُس!) 2 الّذي یأکل ِمن َسعیِھ و ُمحاَولتھ فھو سعیدٌ!) 1
 جمیع غایاتھ! حصل علیَمن تََرَک َمدینتَھ یَ  ُکلُّ ) 4 ما صادَ األسدُ صیداً إّال و شاَرَکھ آخُر في األکِل!) 3

-39 ن الصحیح حسب النّص:عیّ 

  المریض و یصید لھ!األسد یُطعم الثعلب کان  )1
  !ةعندما شاھد الولد الثعلب المریض غیّر نظرتھ حول الحیا )2
 ولکّن الولد ما قبلھا! ةکریم ةب قصد لولده حیااأل )3
!ةالثعلب یقدر علی أن یتحّرک من مکانھ بصعوبکان  )4

بِجب عن  اَ َّة، ثم ةة التالی بدقّ ):٣٨-۴١(ّصصاألسئلة بما یناسب النّّصّصقرأ النّّص

ج ن  رجو ون ج ی و وإ ع !ب
ّحن الّصحیح :»رویم؟ ار همکالسی بیمارمان میدر این روزها کی به دید« نعیّ

ّام أی وقت نذھب لعیادة في تل) 2 زمیلتنا المریضة!اایّام متی نذھب لزیارةفي ھذه األ) 1 قّّالک األی ددیق مریضنص ّ
ّاافي ھذه األیام متی نذھب لعیادة زمیلنا المریضة؟!) 4 ّافي تلک األیام متی ذھبنا لزیارة صدیقنا المریض!) 3

:)٣٧و ٣۶(التشکیلّحالّصحیح فی نعیّن 

الخطأعی فی ضبط حرکات الکلمات:ّن
ِن ألف عابد) 1 نن ِم ِ ٌ خیٌر ھ بعلِمِھ ِ ععنتفَُع ن یُ ِھ عاقبتِھ!) 2 !معاِلٌم َ إلیک حسُن ع یَعودُ ِِاِس ّااإلی النّ ُُححإذا تُحسُن
ٌ خاشعاٌت!)3 ّ و أنتن ِِ إلی القرآِن ننْعَن عِم ممستَ ِاِس) 4 ِیا طالباتی، اِ ّّاالنّ ِِ فی أدیاِن ِرافات ررالُخ ُ َزدادَِت !اِ

ِحیح في ضبط حرکات الکلمات: ّحن الّص نعیّ
ّھھإلی النّھائي! )1 َبذھُب ذذ یَ ً ُُل ھدفا لسّجِ سن یُ إلی صفوفھم بسرعة!َر )2ن  َم مالمعلّموُن جَع
مظلََم! )3 ظظُُظظ أن تُ بِحبُّ ُُح كما ال تُ مِلْم للْظ !) 4 ََظظال تَ ٌّ یوميٌّ ٌأمر ِاألصدقاِء ِ بین ھؤالء ةلَةُ للعاِم عالم ُ

نَلَس ََّ جاربالتَّ كك  سِبل لكِمم دینة ِلَالم نني أبي إلي خارجِسس َخفلّ ُ، شاھدُت ثَخخرّ ِ من المدینِة َفثثعَلر جُت ً ری :  و َق ف  وری فلباً ُ ّر و فّكر ُ»  یی «  كیف:قق
م ًً أسداً َممعام»ط حظة شاھدُت

ِ
ُ َصممعَّحح؟ في تلك الّل ببُرَب من الثََّععھ ررما َق ببھَب. بعد لحظة ّممصصیٌد. فلّ َك الباقي و ذَ كید و تر َ َّی من الصَّ َََكََللثَّعلب أكََل كرركَحرَّ

َححزق فلماذا أتحمَّ ز بالر ّ ٌٌ كفیٌل َ في نفسي: إن هللا ُ. فقلُت ددید و بََدأ باألكل ّیی من الّص ببُرَب رر و َق ٍعوبة ُععھ بُص ُ؟ فرجعُت إلي وُُم ُلَھھس ةةالمشقَّةَ
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-40 حسب النّص: الخطأعیّن 

 الرزق و یُکثره!االنتظار یجلب  )2 هللا کفیل بالرزق!علم أّن او  اجتھد )1
 الوالدُ ساعدَ الولَدَ و َغیََّر استنتاَجھ! )4 !ةینتخب ولده طریقاً أفضل للحیاأراد الوالد أن  )3

-41 !»برزقنا .....مع أّن هللا .... .....یَقتضي أن .... .....العیش ....«: لتکمیل الفراغات عین الّصحیح

 الکریم، نعیَش، کفیٌل  )2  الصحیح، نتّحدَ، واحدٌ  )1
 الکریم، نعمَل، کفیلٌ  )4  السلیم، نجتمَع، یؤّکد )3
 

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

-42 »:ینتظر«

 »مساعدة«ـ مفرد مذکر غائب/ فعل و فاعلھ  فعل مضارع) 1
 و الجملة فعلیة و حالیة» ھو«مزید ثالثي ـ الزم/ خبر لضمیر ) 2
/ فعل و مفعولھ  ِمن) 3  »مساعدة«باب افتعال ـ ُمتعدٍّ
 / فعل و مع الّضمیر جملة إسمیةمعلوم باب انفعال ـ ِمن) 4
-43 »:ّرکَ حَ «
 »!الثعلب«/ فعل و فاعلھ حرف واحد ةفعل ماض ـ للمخاطب ـ مزید بزیاد) 1
 !البارز» ک«و فاعلھ ضمیر  ةللغائب ـ لیس لھ حرف زائد ـ معلوم/ الجملۀ فعلیّ ) 2
 !»ةلحظ«ھا و موصوف ةوصفیّ  ةالجمل»/ تحریک«فعل مزید ثالثی من مصدر ) 3
 !ةفعلیّ   ةـ متعدّ/ فعل و مع فاعلھ جمل») تفعیل«ید ثالثی (مصدره علی وزن للغائب ـ مز) 4

-44 :الخطأعیّن 

 النّون وقایةمفرد مذکر غائب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة و  -مزید ثالثي من باب افعال -أرَسلَني: فعل أمرٍ ) 1
 ـ مفرد مذکر مخاطب/ فعل النّھي و مع فاعلھ جملة فعلیة» نظر«ال تنُظر: مجرد ثالثي من مادة ) 2
 / مفعول لفعل یساعدُ معرفة رین: اسم الفاعل ـ جمع سالم للمذکر ـخَ اآل) 3
 إلیھ / مضاف»تجربة«التّجارب: اسم ـ مفرد مونث ـ معرفة ـ جمع تکسیر مفرده ) 4
 

 

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

علی الفاعل:   لم یُقدَّمعیّن مفعوالً  45-

 باألسماک فیأخذھا الناس لطبخھا! ةبعد ساعتین تصبح األرض مفروش) 1
  أیضاً! ةیأکلھا الناس مجفّف ةالمشمش فاکھ) 2
 أنت تستطیعین أن تشحنی رصید جّوالک عبر اإلنترنت!) 3
 !ةشاھدتنی األّم جاءت إلّی بسرعلّما ) 4

-46 :عیّن الّالم حرف الجرّ 
 من فضلک! لتناول الّطعام اغسلي یدیک )1
 د اآلخرین، ھذا دستور المدرسة!الطّالب األذکیاء لیساع )2
 !نجح في االمتحان قرأت دروسي کثیراأل) 3
 ت کثیرا جدّا!نّظم مارسأختي علی ال ألُعّود )4
 

»مساعدة«ـ مفرد مذکر غائب/ فعل و فاعلھ  فعل مضارع) 1
و الجملة فعلیة و حالیة» ھو«مزید ثالثي ـ الزم/ خبر لضمیر ) 2
نِمن) 3 / فعل و مفعولھ ِ ّتعدٍّ تباب افتعال ـ م »مساعدة«ُُ
معلوم باب انفعال ـ م)4 ن مم/ فعل و مع الضمیر جملة إسمیةِ ّ
»:ححّرَک«َح«

»!الثعلب«/ فعل و فاعلھ حرف واحد ةفعل ماض ـ للمخاطب ـ مزید بزیاد) 1
!البارز» ک«و فاعلھ ضمیر ییةّللغائب ـ لیس لھ حرف زائد ـ معلوم/ الجملۀ فعلی) 2
!»ةلحظ«ھا و موصوف ةوصفی  ةالجمل»/ تحریک«فعل مزید ثالثی من مصدر ) 3   
 !ةفعلیلل  ةّـ متعدّ/ فعل و مع فاعلھ جمل») تفعیل«ید ثالثی (مصدره علی وزن للغائب ـ مز) 4

:الخطأعی ّن
ٍني: فعل أمٍر) 1 ننلَ لَأرس ّوالنّون وقایةمفرد مذکر غائب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة و -مزید ثالثي من باب افعال-َ
ّھـ مفرد مذکر مخاطب/ فعل النّھي و مع فاعلھ جملة فعلیة» نظر«ررال تنُظر: مجرد ثالثي من مادة ) 2
ُة/ مفعول لفعل یساعدُمعرفة خخرین: اسم الفاعل ـ جمع سالم للمذکر ـَخاآل) 3
إلیھ / مضاف»تجربة«ّّجالتّجارب: اسم ـ مفرد مونث ـ معرفة ـ جمع تکسیر مفرده ) 4

)۴۵-۵٠المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (نعیّن 

ًن مفعوالً َّنعیّ علی الفاعل:   لم یُق ُققدَّم
األ اةا لط ا ال ا ذ أ اک األ
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-47 :فیھ الفعل المجھول أکثر عیّن ما
 ظالم البحر إلی نھار مضیء! ةتُحّول األسماک المضیئ) 1
 یوم المعلّم! ةإلی معلّمی کّل عام فی حفل ةتُقدّم ھدی) 2
   إّن هللا ال یُغیّر ما بقوم حتّی یُغیّروا ما بأنفسھم!) 3
 إن تُرک األمر بالمعروف و النھی عن المنکر یُضّل الناس!) 4

-48 الجملة بعد النّکرة؟ لم تأتعیّن ما 
 ھ!القا ال نجدھا عند غیره من أصدقائإّن ألبي أخ) 2 کتبُت مقالةً کشفُت فیھا عن کثیٍر من الموضوعات!) 1
تُدّرس فیھا مواضیع مختلفة! حضرنا في جلسة) 4 !درستي نافذةٌ ُمشرفة علی البستانإنَّ ِلم) 3

-49 فی أسلوب الجمالت: الخطأعیّن 
 اسلوب حصر:علم بعدّتھم ما یعلمھم إّال قلیلٌ قل ربّی أ) 1
 اسلوب شرطمن یتأّمل قبل الکالم یبتعد عن الخطأ: ) 2
 اسلوب شرط :من إلھ غیر هللا یأتیکم بضیاء أفال تسمعون) 3
 اسلوب استثنا!کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیھ إّال وعاء العلم: ) 4

-50 :وقوع الفعل ةکیفیّ ما یبیّن عیّن 
  با و اکتسبت إیماناً حقیقیّاً حول مخلوقاتھ!آمنت ) 1
 التلمیذ المثالّی تکریماً مسرورین! ةکّرم الحّضار فی الحفل) 2
 إّن تعایشکم الّسلمّی معاً قد أعجب العمالء إعجاباً!) 3
 تعلّماً مفیداً! ةفی المدرس ةالیوم تعلّمنا أسالیب جدید) 4

 اسلوب شرطللمن یتأمل قبل الکالم یبتعد عن الخطأ: )2
اسلوب شرط:من إلھ غیر هللا یأتیکم بضیاء أفال تسمعون) 3
ّّعل فیھ إّال وعاء العلم: )4 ع وعاء یضیق بما ُج ُ اسلوب استثنا!ّکّل

:وقوع الفعل ةکیفیّن ما یبیّنعیّ  ّ
ّّا حقیقیّاً حول مخلوقاتھ!آمنت ) 1 ً   ًًبا و اکتسبت إیمانا
اام الحضار فی الحفل)2 ّ ّالتلمیذ المثالی تکریماً مسرورین!لل ةّکر
ًقد أعجب العمالء إعجاباً!) 3 ً ّلمی معا ّلل تعایشکم الس ّإّن
ً! ةفی المدرس ةممالیوم تعلّمنا أسالیب جدید) 4 ً ّ  !
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-51 سازد؟ برخورداري انسان از هوش و ذکاوت در طلب نعمات الهی، او را به کدام مستند وحیانی رهنمون می

1 (﴿ ِ َ ا ُ َن  ِ  ةَ َ  ِ ا ِ ً  ةُ َ َ﴾ 
اَب ﴿ )2 َ  ُ َ َن  اُب ا وَ  َ  َ  ِ ّ َ ا ِ َ َ   ا  ِ ٓ  ﴾ةا
3 (﴿َ ِ اً  ّ َ ُ  ُ َ  َ  َ ّ َن ا ِ  َ ِ ِ ً ذ ِ ُ َ ِ وا   ّ َ ُ  ّ َ ٍم  ْ َ   َ َ َ ْ  ﴾أ
4 (﴿َ ِ ِ َن َو  ِ ُ  ِ ِ ِ َ ِت اَ ّ َ ا ِ  ُ َ ونَ  َو َرَز ُ َ  ُ  ِ ّ  ﴾ا
ّ  ا  ««فرماید:  خواست عاجزانه پیامبر عظیم الشأن اسالم که میدر اً  ا -52 مؤید کدام است؟»  ا
معلولیت افزایش خودشناسی و علیت درك بیشتر فقر و نیاز) 1
 علیت درك بیشتر فقر و نیاز ذاتی به خداوند و معلولیت افزایش عبودیت و بندگی) 2
 بیشتر فقر و نیاز ذاتی به خداوند و علیت افزایش عبودیت و بندگی) معلولیت درك 3
 ) علت افزایش عبودیت و بندگی و معلولیت افزایش خودشناسی و درك بیشتر فقر و نیاز4

یک از مراتـب   زراعت خداست و باید شکرگزاري پیشه گیرد، مؤید کداماصلی  دهندة پرورشدرك انسان موحد به اینکه زارع حقیقی و  53-
 توانیم به کدام آیه تمسک بجوییم؟ این موضوع میدربارة توحید است و 

وه﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 1   ﴾ان ا ر و ر 
ء﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 2 ّ و  رب    ﴾ ا ا ا ر
ء﴿ـ ) ربوبیت ـ عبودیت 3 ّ و  رب    ﴾ ا ا ا ر
وه﴿) ربوبیت ـ عبودیت ـ 4  ﴾ان ا ر و ر 

کدام یک راه تقویـت اخـالص اسـت کـه انسـان      فقدان در جریان جنگ صفین یادآور  شداستان قرآن به نیزه زدن معاویه و عمروعاص و لشگریان 54-
 آوایی دارد؟ )  با کدام آیه همدر نتیجه خالصانه انجام دادن کارها در کالم پیامبر اکرم  ( موحد باید به آن مزین گردد و دستیابی به حکمت

...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 1  ُ َ ِ وا      ﴾و ا 
ن...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 2 وا ا  ﴾ا ا ا   آدم ان  
...﴿پذیري ـ  قویت روحیه حق) ت3  ُ َ ِ وا    ﴾و ا 
ن...﴿پذیري ـ  ) تقویت روحیه حق4 وا ا  ﴾ا ا ا   آدم ان  

به ترتیب گردد و براساس تعالیم الهی، برطرف کردن غصه دیگران و امانتداري  بنابر آیات قرآنی، چه چیزي سبب نزول  برکات الهی می 55-
 چه نتایجی را به دنبال دارد؟

دهد دهد ـ عمر را افزایش می عمر را افزایش میـ تقوا و ایمان واقعی ) 1
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می ـ زندگی را بهبود میتقوا و ایمان واقعی ) 2
 دهد بخشد ـ عمر را افزایش می ) تالش و مجاهدت در راه حق ـ زندگی را بهبود می3
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود می زندگی را بهبود می الش و مجاهدت در راه حق ـ) ت4

-56 اصلی آنها کدام است؟سرچشمۀ شود و  ناشی از نیازهاي برتر، چه زمانی حاصل میدغدغۀ آرام یافتن انسان از 
 گویی به این سؤاالت اساسی ـ معرفت به خدا ) حرکت در جهت پاسخ1
 هاي ویژه به این سؤاالت اساسی ـ سرمایهگویی  ) حرکت در جهت پاسخ2
 هاي ویژه هاي بنیادین انسان ـ سرمایه ) وصول به پاسخ پرسش3
 هاي بنیادین انسان ـ معرفت به خدا ) وصول به پاسخ پرسش4

گونه کـه بـوده،    همان آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز هاي آنها را به حالت اول درمی نه تنها استخوان«خداوند پیش از انذار در آیات  57-
 کند؟ الهی اشاره می ودیعۀبه کدام » کنیم مجدداً خلق می

رِ ﴿ )1 ّ ُ َ  ُ ُ ا َ َ نَ ﴿ )2  ﴾اَم  َ ُ   َ ِ ُ ا ّ   ﴾َو اَ
نَ ﴿) 3 َ ُ ِم  َ َزٌخ ا  َ  ِ ِ ِ َورا اَ ﴿) 4   ﴾َو  ّ ِ ا ّ ِ  ُ ِ   ﴾َو  اُ

-58 گیري انسان در برابر معاد شود، به ترتیب چه توابعی را به همراه خواهد داشت؟ وجود یا فقدان دانایی و معرفت، سبب موضعآنجا که 
ه ا﴿) 1 ٌ  ةو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ َ﴿ـ  ﴾ا إ ُت َو  َ َ ا  ُ َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾ 
ه ا﴿ )2 ٌ  ةو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ نَ ﴿ـ  ﴾ا إ ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا  ﴾اِن 
نَ ﴿) 3 َ َ  ُ ِ َو   َ َ ٌف  َ َ﴿ـ  ﴾َ  ُت َو  َ َ ا  ُ َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾ 
نَ ﴿) 4 َ َ  ُ ِ َو   َ َ ٌف  َ نَ ﴿ـ  ﴾َ  ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا  ﴾اِن 

و ی ی رع ز ی ب و ن میپرورشر ؤی یر پی ري ز ر ی ب و ززر ی
توانیم به کدام آیه تمسک بجوییم؟این موضوع میدربارة توحید است و 

وه﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 1   ﴾ان ا ر و ر 
ء﴿) خالقیت ـ ربوبیت ـ 2 ّ و  رب   ﴾ّ ا ا ا ر
ء﴿ـ ) ربوبیت ـ عبودیت 3 ّ و  رب   ﴾ّ ا ا ا ر
وه﴿) ربوبیت ـ عبودیت ـ 4 ﴾ان ا ر و ر 

کدام یک راه تقویـت اخـالص اسـت کـه  فقدان در جریان جنگ صفین یادآور ننشداستان قرآن به نیزه زدن معاویه و عمروعاص و لشگریان
آوایی دار)  با کدام آیه همدر نتیجه خالصانه انجام دادن کارها در کالم پیامبر اکرم  (موحد باید به آن مزین گردد و دستیابی به حکمت

...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 1  ُ َ وا    ﴾ِو ا 
ن...﴿) افزایش معرفت نسبت به خداوند ـ 2 وا ا ﴾ٓا ا ا   آدم ان  
...﴿پذیري ـ  تتقویت روحیه حق) ت3  ُ َ وا   ﴾ِو ا 
ن...﴿پذیري ـ  ) تقویت روحیه حق4 وا ا ﴾ٓا ا ا   آدم ان  

بهگردد و براساس تعالیم الهی، برطرف کردن غصه دیگران و امانتداري نابر آیات قرآنی، چه چیزي سبب نزول  برکات الهی می
چه نتایجی را به دنبال دارد؟

دهد دهد ـ عمر را افزایش میعمر را افزایش میـتقوا و ایمان واقعی )1
بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود میـ زندگی را بهبود میتقوا و ایمان واقعی)2
 دهد بخشد ـ عمر را افزایش می) تالش و مجاهدت در راه حق ـ زندگی را بهبود می3
 بخشد بخشد ـ زندگی را بهبود میزندگی را بهبود میتالش و مجاهدت در راه حق ـ) ت4

اصلی آنها کدام است؟سرچشمۀ شود و  ناشی از نیازهاي برتر، چه زمانی حاصل میدغدغۀ آرام یافتن انسان از 
گویی به این سؤاالت اساسی ـ معرفت به خدا) حرکت در جهت پاسخ1
پاسخ2 جهت د کت ح ی) ایهگ س اساس سؤاالت این یژهبه هاي
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-59 مجزي بودن به تعلیم مطالب مفید به دیگران در کدام مورد به طور کامل ذکر شده است؟ غایت زمانی

 ) تا وقتی که در دنیا مردمی به آن عمل کنند.1
 ) تا وقتی آثار آن در فرد یا جامعه باقی است.2
 شود. که به دیگران منتقل یا از آن استفاده می ) تا هنگامی3
 ات دارد.که در این دنیا حی ) تا هنگامی4

نـه، بلکـه از   «و امام پاسـخ داده بـود:   » گریزي آیا از قضاي الهی می«فرموده امیرالمؤمنین در پاسخ یکی از یاران خود که پرسیده بود  60-
 مؤید کدام است؟» برم قضاي الهی به قدر الهی پناه می

طولی است. رابطۀ ک الهی است و این یارادة آید و آن نیز به  اختیار انسان از نفس و روح پدید می) 1
 آید. اي براي کار اختیاري پدید نمی شود و هیچ رتبه ش قضا و قدر الهی هیچ نظمی برقرار نمی) بدون پذیر2
دسـت بـه انتخـاب     ،) قضاي الهی متناسب با ویژگی و تقدیر خاص هر موجود است کـه اگـر تقـدیرات و قضـاها را بشناسـد     3

 زند. تر می مناسب
 در مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه چیزي وراي قانونمندي جهان و نظم در آن است.) اعتقاد بر قضا و ق4

هـا   )  و فرزندانش بـراي تـداوم مسـئولیت   ها و تنها نگذاشتن آنها و برگزیدن امام علی ( انبیاي الهی، جهت هدایت انسان اصطفاي 61-
 )، هر یک به ترتیب ناشی از کدام صفات الهی است؟پیامبر  (

 ) لطف و رحمت ـ تدبیر و حکمت2 و رحمت ـ سرپرستی و والیت ) لطف1
 ) علم و قدرت ـ سرپرستی و والیت4 ) علم و قدرت ـ تدبیر و حکمت3

-62 ) و تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن به ترتیب در کدام عبارت قرآنی نهفته است؟( فلسفۀ درس نخوانده بودن پیامبر اسالم 
ر﴿ )1 َ ناِذاً  ِ ُ رَ ﴿ـ  ﴾َب ا ُ ا  ٔ َ  ُ ِ  ةٍ ...  ِ ِ﴾ 
2( ﴿ ً ِ ا وا  َ َ رَ ﴿ـ  ﴾َ ُ ا  ٔ َ  ُ ِ  ةٍ ...  ِ ِ﴾ 
3 (﴿ ً ِ ا وا  َ َ ...﴿ـ  ﴾َ ِ ا ا و ا ِ َ  ُ﴾ 
نَ ﴿) 4 ِ ُ َب ا ر َ ...﴿ـ  ﴾اِذا  ِ ا ا و ا ِ َ  ُ﴾ 

گـر کـدام فرضـیه در     باشد، دائمی و روزافزون است و این مفهوم ابطال )(چرا نیاز به حاکم و معلمی که تداوم بخش راه رسول خدا  63-
 باشد؟ می )(هاي پس از پیامبر  مورد مسئولیت

   )(هاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ سکوت قرآن و پیامبر  تب و فرقها) ظهور مک1
 ها هاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ اعالم پایان یافتن مسئولیت ) ظهور مکاتب و فرقه2
 ها اعالم پایان یافتن مسئولیتبزرگ علمی ـ  مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه3
 )(سکوت قرآن و پیامبر   بزرگ علمی ـ مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه4

بـه مالـک اشـتر    ) (کرد و علت آن در وصایاي امام علـی   براي معاشرت با دلی خالی از کدورت با مردم، از چه کاري نهی می )(رسول خدا   64-
 چگونه ذکر شده است؟

 »هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد. عیب مردم«) بدگویی ـ 1
 »رساند. افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و با وجود رضایت عمومی، خشم خواص آسیبی نمی«) بدگویی ـ 2
 »در پنهان کردن آنها بکوشد.هایی دارند و مدیر جامعه باید بیش از همه  مردم عیب«) تبعیض در اجراي عدالت ـ 3
افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند و با وجـود رضـایت عمـومی، خشـم خـواص      «) تبعیض در اجراي عدالت ـ  4

 »رساند. آسیبی نمی
را مؤکّـد   یـک از اقـدامات آنهـا    به یک انسـان، کـدام   )(سال پس از رحلت پیامبر   250با تشبیه رفتار امامان بزرگوارمان در گذر  65-

 ایم و حرکت آنها داراي کدام ویژگی است؟ ساخته
 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ وحدت رویه1
 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ عدم وحدت رویه2
 هاي درست مبارزه ـ وحدت رویه ) انتخاب شیوه3
 رویههاي درست مبارزه ـ عدم وحدت  ) انتخاب شیوه4

یب زر
در مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه چیزي وراي قانونمندي جهان و نظم در آن است.) اعتقاد بر قضا و ق4

)  و فرزندانش بـراي تـداوم مسـئوها و تنها نگذاشتن آنها و برگزیدن امام علی (انبیاي الهی، جهت هدایت انسان صطفاي
)، هر یک به ترتیب ناشی از کدام صفات الهی است؟پیامبر  (

) لطف و رحمت ـ تدبیر و حکمت2 و رحمت ـ سرپرستی و والیت ) لطف1
و والیت4 ) علم و قدرت ـ تدبیر و حکمت3 ) علم و قدرت ـ سرپرستی

) و تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن به ترتیب در کدام عبارت قرآنی نهفته است؟( فلسفۀ درس نخوانده بودن پیامبر اسالم 
ر﴿ )1 َ ً ن﴿ ِ ُُ ب ن ﴾رر ِِ ُ ا ُ رَ ﴿ ـ َ ُا ٔ َ ِ ﴾ِرر  ٍ ر ُ ِ ِ
2( ﴿ً و ا  ﴾َ ا َ ُ رَ ﴿ـ َ ُا ٔ َ ِ ﴾ِرر  ٍ ر ُ ِ ِ
3 (﴿ً و ا  ﴾َ ا َ ...﴿ـ َ ِ ا ا و ا ِ َ  ِ ُ﴾ 
ََن﴿) 4 ِِ ُ ُ ا ب َر َ ...﴿  ـ  ﴾اِذا  ِ ا ا و ا ِ َ  ِ ُ﴾ 

گـر کـدام فرضباشد، دائمی و روزافزون است و این مفهوم ابطال )(چرا نیاز به حاکم و معلمی که تداوم بخش راه رسول خدا 
 باشد؟ می)(هاي پس از پیامبر مورد مسئولیت

)(هاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ سکوت قرآن و پیامبر  تب و فرقها) ظهور مک1
ههاي مختلف و ازدیاد مشکالت جدید اجتماعی با گسترش اسالم ـ اعالم پایان یافتن مسئولیت) ظهور مکاتب و فرقه2
هااعالم پایان یافتن مسئولیتبزرگ علمی ـ  مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه3
)  (سکوت قرآن و پیامبر  بزرگ علمی ـ مدرسۀگذاري یک  ) فرا رسیدن عصر معرفی اسالم اصیل و لزوم پایه4

بـه مالـک))  (کرد و علت آن در وصایاي امام علـی  براي معاشرت با دلی خالی از کدورت با مردم، از چه کاري نهی می)(رسول خدا  
چگونه ذکر شده است؟

بدگوی1 بکوشدعیبمردم«) آنها کردن پنهان در همه از بیش باید جامعه مدیر و دارند »های
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-66 عباس به امامان دهم و یازدهم چه بود؟ هاي حاکمان بنی گیري آغاز غیب کبري از سوي امام زمان (عج) چگونه اعالم شد و علت سخت

 برابر حاکمان و عدم مبارزه با آنها حضرت به شیخ مفید ـ تسلیم بودن مردم درنامۀ ) 1
 و حاکمیت مهدي (عج)حضرت به شیخ مفید ـ اطالع آنان از احادیث قیام نامۀ ) 2
 امام به آخرین نایب خاص ـ اطالع آنان از احادیث قیام و حاکمیت مهدي (عج)نامۀ ) 3
 آنهاامام به آخرین نایب خاص ـ تسلیم بودن مردم در برابر حاکمان و عدم مبارزه با نامۀ ) 4

ّ«فریضۀ جهت انجام  ـ ِ ا ا  َ َ َ ي است و در صورت عدم ایفاي این مسئولیت، چه خطري کدام وظیفه از سوي مومنان ضرور» ِ 67-
 کند؟ مردم را تهدید می

وا  «) 1 ِ َ  مدیریتی است، اجرا کنند.پشتوانۀ توانند احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند  ـ مردم نمی »ً ِ
وا  «) 2 ِ َ  شوند. ـ مردم با وظایف خود به خصوص در مسائل جدید آشنا نمی »ً ِ
3 (»ُ َ َ روا  ِ ُ  شوند. ـ مردم با وظایف خود به خصوص در مسائل جدید آشنا نمی »ِ
4 (»ُ َ َ روا  ِ ُ  مدیریتی است، اجرا کنند.پشتوانۀ توانند احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند  ـ مردم نمی »ِ

-68 اند، چه پاداشی را در نظر گرفته است؟ اند و به او تمسک جسته کریم براي کسانی که به خداوند ایمان آوردهقرآن 
ب﴿ )1 ٍ  ُ  ر﴿ )2   ﴾ان ا  ا َ    ﴾ و 
ء ر﴿) 3 ء   ء و   ِ رض﴿) 4  ﴾ُ ء و ا ت  ا   ﴾  

-69 ) هم آوایی دارد؟عهد و پیمان انسان در ابتدا به نوزادي که به دنیا آمده، کدام است و با کدام سخن امیرالمؤمنین (دلیل تشبیه 
گذشت ایـام آفـاتی در پـی دارد و موجـب از هـم گسـیختگی        شد ـ   خدا بسته می) مراقبت از پیمان در مسیر عهدي که با 1

شود. ها و کارها می تصمیم
این روز از تـو خواهـد پرسـید کـه آن را     دربارة اي نفس، خدا «شد ـ   در مسیر عهدي که با خدا بسته می) مراقبت از پیمان 2

 »چگونه گذراندي و در آن چه کردي؟
این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونـه  دربارة اي نفس، خدا «) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ  3

 »کردي؟ گذراندي و در آن چه
هـا   گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ 4

شود. و کارها می
باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت «فرماید  اگر با امام خمینی (ره) هم فریاد شویم که می 70-

 سازد؟ کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می» و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند
از او دارند در دل جاي دهیم.نی را که رنگ و نشانی خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسا ) اگر می1
 نماید. است، مقابله می کند، با هر چه ضد خدایی ) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می2
شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. ) نمی3
 تر است. تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق آنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیق از) 4

داند، از چه امري بنـا بـر کـالم     است و با تسلط بر علم خودشناسی، بهشت را بهاي خود می انسانی که به ارزش و منزلت خود پی برده 71-
 کند و در لسان قرآن به کدام نکته التفات ورزیده است؟ علوي پرهیز می

1 (﴿ ٌ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ـ ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... ﴾َو  
2 (﴿ ٌ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  اي فرزندان آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم. ـ ﴾َو  
3 (﴿ِ  ّ ِ َ  ا  ـ اي فرزندان آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم. ﴾َ 
4 (﴿ِ  ّ ِ َ  ا  ـ ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... ﴾َ 

پرستی و قیام بـراي تحقـق سـخن     شوند و زدودن موانع حق میپرستی  جویی و حق در حوزه عدل و قسط، چرا گروهی سد راه حقیقت 72-
 پذیر است؟ حق چگونه امکان

مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرشود ـ  زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می) 1
 هترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیامـ استفاده از بشود  زیرا بسیاري از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می) 2
 کند ـ استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها براي رساندن پیام ) زیرا گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می3
 مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرکند ـ  ) زیرا گسترش عدالت منافع آنان را تهدید می4

مدیریتی است، اجرا کنند.پشتوانۀ توانند احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند  ـ مردم نمی »«) 4
اند، چه پاداشی را در نظر گرفته است؟اند و به او تمسک جستهکریم براي کسانی که به خداوند ایمان آوردهقرآن 

ب﴿ )1 ٍ  ُ  ر﴿ )2   ﴾ان ا  ا َ   ﴾ و 
ء ر﴿) 3 ء   ء و   ِ رض﴿) 4 ﴾ُ ء و ا ت  ا   ﴾  

)) هم آوایی دارعهد و پیمان انسان در ابتدا به نوزادي که به دنیا آمده، کدام است و با کدام سخن امیرالمؤمنین (دلیل تشبیه 
 گذشت ایـام آفـاتی در پـی دارد و موجـب از هـم گسـیشد ـ   خدا بسته می) مراقبت از پیمان در مسیر عهدي که با 1

شود. ها و کارها می تصمیم
این روز از تـو خواهـد پرسـید کـهدربارة اي نفس، خدا «شد ـ   در مسیر عهدي که با خدا بسته می) مراقبت از پیمان 2

 »چگونه گذراندي و در آن چه کردي؟
این روز از تو خواهد پرسید که آن را چدربارة اي نفس، خدا «) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ  3

 »کردي؟ گذراندي و در آن چه
گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصم) محاسبه و ارزیابی عملکرد انسان در عهد با پروردگار ـ 4

شود. و کارها می
باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق«فرماید  گر با امام خمینی (ره) هم فریاد شویم که می

بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند  سازد؟ کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می»و
از او دارند در دل جاي دنی را که رنگ و نشانی خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسا ) اگر می1
 نماید. است، مقابله می کند، با هر چه ضد خدایی) آن کس که به دوستی با خدا افتخار می2
شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. ) نمی3
تر است. تر باشد، نفرت از باطل هم عمیقآنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیقاز) 4

داند، از چه امري بنـا بـراست و با تسلط بر علم خودشناسی، بهشت را بهاي خود مینسانی که به ارزش و منزلت خود پی برده

www.konkur.in

forum.konkur.in



13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-73 اي به دنبال دارد؟ عفاف و حجاب چه ثمرهدربارة دستورات قرآن کریم 

ن﴿ )2 ﴾ ا و ا ﴿ )1 ّ  ّ﴾   
ذ﴿) 4   ﴾   ﴿) 3    ﴾ذ اد ان   

فرهنگ و معـارف اسـالمی چـه حکمـی دارد و     ها به منظور گسترش  هاي فشرده، مجالت و روزنامه ها، لوح تولید و توزیع و تبلیغ فیلم 74-
 تحریم زنا کدام است؟  حکمت

 ) مستحب و داراي پاداش اخروي ـ حفظ سالمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده1
 ) از واجبات کفایی و عمل صالح ـ حفظ سالمت جسم و روح و عدم تزلزل بنیان خانواده2
 از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم ) از واجبات کفایی و عمل صالح ـ جلوگیري3
 ) مستحب و داراي پاداش اخروي ـ جلوگیري از زیان روحی و اجتماعی و دشمنی میان مردم4

به ترتیب کدام است؟» ماه رمضانروزة ترك عمدي «و » ماه رمضان به سبب عمل حرامروزة باطل کردن «دو عمل کفارة  75-
و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر) شصت روز روزه به ازاي هر روز 1
 ) شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر2
به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر هروز) دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز 3
 به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر هروزدو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز ) 4

و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر) شصت روز روزه به ازاي هر روز 1
) شصت روز روزه به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر ـ دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر2
به ازاي هر روز و اطعام شصت فقیر هروز) دو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز 3
به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر هروزدو ماه روزه به ازاي هر روز یا اطعام شصت فقیر ـ شصت روز ) 4
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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. 

Many people say that Shiraz is --------- city in the world. But I think Isfahan is --------- . 76-

1) the most beautiful – as beautiful 
2) more beautiful – the most beautiful 
3) the most beautiful – more beautiful 
4) a beautiful – much beautiful 
When John was at school, he --------- to play the piano. He --------- it ever since. 77-

1) has learned – has played 2) learned – has played 
3) learned – played  4) has learned – played
Someone has to tell Jack to stop smoking, ---------?78-

1) haven't they 2) hasn't he 3) don't they 4) doesn't he 
If my father cut the cake into six pieces, we --------- equal shares. 79-

1) will get 2) got 3) can get 4) would get 
These clothes --------- for daily use so that you --------- them wherever you want. 80-

1) will be designed – must wear 2) are designed – can wear 
3) were designed – could be worn 4) designed – might be worn 
Immediately after my graduation, I --------- for the Ministry of Health and started my job as a 81-

physician in the beautiful province of Golestan. 

1) solved 2) employed 3) added 4) singed  
A planet --------- to life must be one that does not get too hot or too cold. 82-

1) honest 2) host 3) hospitable  4) international 
We're trying to raise public awareness about the environment in --------- and air pollution in 83-

particular. 

1) physical 2) calm 3) general 4) emotional 
If you are going to choose your university major, take your time and --------- on it because it is 84-

a very important decision in your life. 

1) reflect 2) depend 3) stand 4) emphasize  
A complex man of strong character and independent thought, Jack was shaped by firm moral 85-

principles and deep --------- beliefs. 

1) comfortable 2) responsible 3) religious 4) generous 
Many parents --------- whether the free atmosphere at school reflects the reality of life outside 86-

school. 

1) contain 2) compile 3) recommend 4) wonder 
He --------- and picked the kids up on the way to the airport. 87-

1) helped those who help themselves 
2) cut his coat according to his cloth 
3) counted his chickens before they hatched 
4) killed two birds with one stone 

1) has learned has played 2) learned has played 
3) learned – playedd 4) has learned – played
Someone has to tell Jack to stop smoking, ---------?

1) haven't they 2) hasn't he 3) don't they 4) doesn't he 
If my father cut the cake into six pieces, we --------- equal shares.

1) will get 2) got 3) can get 4) would get 
These clothes --------- for daily use so that you --------- them wherever you want.

1) will be designed – must wear 2) are designed – can wear 
3) were designed – could be worn 4) designed – might be worn 
Immediately after my graduation, I --------- for the Ministry of Health and started my job
physician in the beautiful province of Golestan. 

1) solved 2) employed 3) added 4) singed  
A planet --------- to life must be one that does not get too hot or too cold. 

1) honest 2) host 3) hospitable  4) international 
We're trying to raise public awareness about the environment in --------- and air polluti
particular.

1) physical 2) calm 3) general 4) emotional 
If you are going to choose your university major, take your time and --------- on it becaus
a very important decision in your life. 

1) reflect 2) depend 3) stand 4) emphasize  
A complex man of strong character and independent thought, Jack was shaped by firm m
principles and deep --------- beliefs
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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. 

The Sahara is in northern Africa, between the Atlantic Ocean on the west and the Red Sea on 
the east. It is the largest desert (88)………. in the world. The Sahara is much larger than 
Australia and just a little smaller than the United States. It is one of the driest places on earth. 
In most areas, the (89)………. rainfall is less than 5 inches. (90)………., some area are even 
drier. In the Libyan Desert in the east, for example, no rain (91)………. for years at a time. 
Most of the Sahara is a flat land, and there are some very high mountains in the western and 
(92)………. parts. The highest mountain, E.K., is over 11,000 feet (3,400 meters) high. 

88-
1) area 2) field 3) phase 4) degree 

89-
1) formal 2) distant 3) average 4) efficient 

90-
1) Until 2) However 3) While 4) Whenever 

91-
1) falls 2) holds 3) comes 4) controls 

92-
1) final 2) physical 3) natural 4) central 

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: 

When many people are middle-aged – forty to sixty years old – they worry about their 
health. Some middle-aged people are afraid of old age. They don't want to be old, sick, and 
alone. On TV, they see athletes such as swimmers, baseball players, and tennis players. 
These middle-aged people would like to be strong, fast and young again too, but they think 
they are too old. 

Are they really too old? Maybe not! There are some interesting surprises these days. More 
and more athletes are still playing sports when they are middle-aged, and they're playing 
well. Jimmy Connors, a tennis player, is almost fifty, and George Forman, a boxer, is over 
fifty. Some people swim or run every day even when they are elderly – over sixty years old. 
Rafer Johnson won a gold medal in the 1960 Olympics. He is still running, and he's over 
sixty. Their faces aren't young. They have gray in their hair. But they are healthy and strong. 
How do they do it? Are they special, or can anyone be like them? 

Doctors of older people are studying how people grow old. They're learning how people 
might be healthy at any age. First, it's important to exercise – for example, swim, walk, run, 
play tennis, or play a team sport such as volleyball. Exercise is for everyone, not only young 
people. Second, people need to exercise their minds – to think! It's important at every age to 
study, read, and talk with people. Third, people need to eat a lot of vegetables and fruits and 
not much meat or sugar. Fourth, everyone needs to relax. People might try meditation! A 
1989 study tells us something interesting. If older people meditate, they remember more and 
live longer. 
The main idea of the passage can be ………. .93-
1) Worrying about Our Health 2) Being Afraid of Old Age 
3) Wishing to Be Athletes 4) Staying Healthy 

1) area 2) field 3) phase 4) degree 

1) formal 2) distant 3) average 4) efficient 

1) Until 2) However 3) While 4) Whenever 

1) falls 2) holds 3) comes 4) controls

1) final 2) physical 3) natural 4) central 

PART C: Reading Comprehension
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followe
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). 
mark your answer sheet.

Passage 1: 

When many people are middle-aged – forty to sixty years old – – they worry about –
health. Some middle-aged people are afraid of old age. They don't want to be old, sick
lone. On TV, they see athletes such as swimmers, baseball players, and tennis pla

These middle-aged people would like to be strong, fast and young again too, but they t
hey are too old. 

Are they really too old? Maybe not! There are some interesting surprises these days. M
nd more athletes are still playing sports when they are middle-aged, and they're pla

well. Jimmy Connors, a tennis player, is almost fifty, and George Forman, a boxer, is 
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Which statement about the middle-aged people is Not true? 94-
1) The middle-aged people are too old to continue life. 
2) The middle-aged people don't want to be old, sick and alone. 
3) The middle-aged people would like to be strong, fast and young again. 
4) There are many middle-aged athletes who are still playing some sports. 
The word "they" in the last paragraph refers to ……… .95-
1) doctors 2) older people 3) people 4) sports 
We can understand from the passage that ……… .96-
1) the elderly can never have strong mentions 
2) old people should exercise only their minds 
3) doctors do not think old people are healthy 
4) the elderly should get plenty of exercise 

Passage 2: 

I'll never forget the first time I went to a football match. I didn't like that sport at all at that 
time, but my dad came home with some tickets that a friend had given him. He asked me 
whether I'd like to go with him and I said that I would, even though I thought it was going to 
be really boring. Every time he watched football on television at home, I used to read a book 
or leave the room. However, as I found out, watching it on TV was nothing like actually 
being there. 

The match we went to was played between our local team and the team from a nearby 
city. The two had always been rivals. When we got into the stadium, I was amazed because I 
had never seen such a big crowd before. The noise they were making was unbelievable and 
this was before the game had even started! When it did start, it was really exciting. The 
supporters were shouting the whole time and when our team scored. The other team also 
scored twice. After that I soon got to know the names of our players and by the end I was 
shouting too. We lost the match but I had a great time and I became a fan. 
The passage is mainly about ………. .97-
1) providing tickets for the football match 
2) the idea of a person uninterested in playing any matches 
3) somebody going to a football match for the first time 
4) inviting the writer to watch a football match on television 
Which sentence is Not true according to the passage? 98-
1) The writer's father asked him whether he'd like to go with him or not. 
2) The writer was very interested in sports at that time. 
3) Every time the writer's father was watching football on TV he was doing something else. 
4) The writer found out watching football on TV would be less interesting. 
The passage points out that the writer was amazed because ………. .99-
1) the football match was really exciting 
2) the noise they were making was unbelievable 
3) the supporters were shouting during the match 
4) he had never seen such a big crowd before 
According to the passage, when the match was over ………. .100-
1) his team scored the first goal 
2) the writer became a football fan 
3) the other team scored twice 
4) he began to learn about the names of the players 

Passage 2: 

ll never forget the first time I went to a football match. I didn't like that sport at all at
ime, but my dad came home with some tickets that a friend had given him. He aske

whether I'd like to go with him and I said that I would, even though I thought it was goin
e really boring. Every time he watched football on television at home, I used to read a
r leave the room. However, as I found out, watching it on TV was nothing like act
eing there. 

The match we went to was played between our local team and the team from a ne
ity. The two had always been rivals. When we got into the stadium, I was amazed beca

had never seen such a big crowd before. The noise they were making was unbelievable
his was before the game had even started! When it did start, it was really exciting.
upporters were shouting the whole time and when our team scored. The other team
cored twice. After that I soon got to know the names of our players and by the end I
houting too. We lost the match but I had a great time and I became a fan. 
The passage is mainly about ………. .
1) providing tickets for the football match 
2) the idea of a person uninterested in playing any matches
3) somebody going to a football match for the first time 
4) inviting the writer to watch a football match on television 
Which sentence is Not true according to the passage? 
1) The writer's father asked him whether he'd like to go with him or not. 
2) The writer was very interested in sports at that time. 
3) Every time the writer's father was watching football on TV he was doing something e
4) Th i f d hi f b ll TV ld b l i i
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 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

 مطابق کنکور سراسري شناسی زمین

 کنکور سراسريمطابق  ریاضی 

 مطابق کنکور سراسري شناسی زیست

 مطابق کنکور سراسري فیزیک

 مطابق کنکور سراسري شیمی
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عابشا ۀقطنم

هچایرد

هاچ
هیوهت ۀقطنم ذوفن

?

به خورشید چند میلیون ترین سیاره  . فاصله نزدیکسال است 125و  64، 27خورشید به ترتیب زمان یک دور گردش سه سیاره به دور  101-
 باشد؟ کیلومتر می

1 (3750 2 (2400 3 (1350 4 (4230
-102 شناسی است؟ زمیندورة رو متعلق به کدام  هفسیل روب

  ) سیلورین1
 ) ژوراسیک2
 ) کامبرین3
 ) اردوویسین4
 
 

-103 به کدام یک از مراحل چرخه ویلسون مربوط است؟اطلس و گسترش بستر این اقیانوس  تشکیل اقیانوس
 

1(   2 ( 

3(  4 (
 

-104 .........دهد که  شمالی هنگامی رخ میقطبی منطقۀ خورشید نیمه شب در پدیدة 
السرطان سایه ندارند. اجسام در راس )2 تابد. الجدي عمود می ورشید بر مدار راسخ) 1
 السرطان بلندترین سایه را دارند. اجسام در راس )4 استوا طول روز و شب برابر است.در ) 3

-105 ها هستند؟ سیلیکاتدستۀ ها و موارد نام برده در کدام گزینه همگی از  کانی
عناصر آزاد، کوارتز، پالژیوکالز) 2 هاي رسی، آمفیبول ) پیروکسن، کانی1
 ، پیروکسنکسیت، کوارتزبو) 4 مسکوویت، هماتیت، فلدسپار پتاسیم) 3

-106 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد روش تشکیل انواع کانسنگ  
شوند. هاي گرمابی محسوب می هاي معدنی نقره جزو کانسنگ ) رگه1
معدن آهن چغارت بافق کانسنگ ماگمایی است.  )2
شوند. محسوب می هاي گرمابی ) ذخایر پالسري از دسته کانسنگ3
شود. اگما در سنگی درشت بلور تشکیل میگوهر زمرد در مراحل آخر تبلور م) 4

-107 گذاري کدام است؟ رسوبحوضۀ ساز در یک  بقایاي موجودات نفتترین عامل حفظ  مهم
شوند. که سبب خروج گازها میهاي غیرهوازي  ) باکتري1
کنند. ساز رسوب می یزي که همراه بقایاي موجودات نفترسوبات دانه ر) 2
سنگ مخزن مناسب که تخلخل و نفوذپذیري باال داشته باشد.  )3
 هاي فوقانی و خروج گازها ساز بر اثر فشار الیه ) تراکم موجودات نفت4
-108  ......... توان گفت آید، می وجود می رو به هدر مورد نوع خاصی از زغال سنگ که در شرایط تصویر روب 

درصد کربن کمتر از بیتومین و مواد فرار بیشتر از لیگنیت دارد.) 1
توان تولید انرژي بیشتر از تورب و میزان مواد فرار کمتر از بیتومین دارد.) 2
 کیفیت کمتر از لیگنیت و آب و مواد فرار بیشتر بیتومین دارد.) 3
   درصد کربن کمی دارد. اي پوك و متخلخل است که ) ماده4

-109 کدام عبارت براي دو رود که دبی مساوي دارند، درست است؟
 آبریز هر دو رود یکسان است.حوضۀ ) مساحت 1
 هر دو رود یکسان است.سالیانۀ حوضۀ ) مقدار بارندگی 2
 ) هر دو رود عرض بستر یکسان دارند.3
 ) حجم آب عبوري در واحد زمان براي هر دو رود یکسان است.4

-110 دهد، به جاي عالمت سؤال کدام سطح را باید نوشت؟ در شکل زیر که برشی از زمین را نشان می
 سطح مبنا  ) 1
 ) سطح پیزومتریک2
 ) سطح ایستابی3
 ) حاشیه مویینه4
 

 
 
 

درصـد اسـت، در    40تخلخـل آن  متـري واقـع شـده و     50متر که سطح ایستابی در عمق  150به ضخامت  در آبخوان واقع در آبرفتی 111-
 شود؟ حداکثر چند مترمکعب آب ذخیره می اي به مساحت یک هکتار محدوده

1 (400000 2 (600000 3 (200000 4 (20000 

3( 4(
.........دهد که شمالی هنگامی رخ میقطبی منطقۀ خورشید نیمه شب در دیدة 

السرطان سایه ندارند. اجسام در راس )2 تابد. الجدي عمود میخورشید بر مدار راسخ) 1
السرطان بلندترین سایه را دارند. اجسام در راس )4 استوا طول روز و شب برابر است.در ) 3

 ها هستند؟ سیلیکاتدستۀ ها و موارد نام برده در کدام گزینه همگی از  کانی
عناصر آزاد، کوارتز، پالژیوکالز) 2 هاي رسی، آمفیبول) پیروکسن، کانی1
، پیروکسنکسیت، کوارتزبو) 4 مسکوویت، هماتیت، فلدسپار پتاسیم) 3

 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد روش تشکیل انواع کانسنگ  
شوند. هاي گرمابی محسوب میهاي معدنی نقره جزو کانسنگ ) رگه1
معدن آهن چغارت بافق کانسنگ ماگمایی است.  )2
شوند. محسوب می هاي گرمابی ) ذخایر پالسري از دسته کانسنگ3
درشت بلور تشکیل میگوهر زمرد در مراحل آخر تبلور م)4 شود. مماگما در سنگی

 گذاري کدام است؟رسوبحوضۀ ساز در یک بقایاي موجودات نفتترین عامل حفظ مهم
شوند. که سبب خروج گازها میهاي غیرهوازي ) باکتري1
کنند. ساز رسوب می یزي که همراه بقایاي موجودات نفترسوبات دانه ر) 2
سنگ مخزن مناسب که تخلخل و نفوذپذیري باال داشته باشد.  )3
هاي فوقانی و خروج گازهاساز بر اثر فشار الیه) تراکم موجودات نفت4

 .........بب توان گفت آید، می وجود می رو به هدر مورد نوع خاصی از زغال سنگ که در شرایط تصویر روب
درصد کربن کمتر از بیتومین و مواد فرار بیشتر از لیگنیت دارد.) 1
توان تولید انرژي بیشتر از تورب و میزان مواد فرار کمتر از بیتومین دارد.) 2
کیفیت کمتر از لیگنیت و آب و مواد فرار بیشتر بیتومین دارد.)3
 درصد کربن کمی دارد.اي پوك و متخلخل است که ) ماده4

کدام عبارت براي دو رود که دبی مساوي دارند، درست است؟
ا1 اۀ) ا ک آ
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 گنس هسام
نیسیوودرا

 يارمولگنک
نیربماک

نینود کهآ

 لیش
نیرولیس

-112 شود؟ ها می اك فراوان سبب کدام ویژگی در خاكوجود گیاخ
 ) باالرفتن کلسیم و قلیایی شدن خاك2 فرونشست خاكجلوگیري از ) 1
 ) رنگ خاکستري تا سیاه4 ) محافظت خاك در برابر فرسایش3

-113 ها مناسب هستند؟ هاي نامبرده براي ساخت سازه کدام دسته از سنگ
 کوارتزیت ـ هورنفلس ـ ) شیست2  شیل ـماسه سنگ  ـ  شیست) 1
 کوارتزیتـ  رنفلسهو ـ ) گابرو4  شیل ـ ماسه سنگ ـ ) گابرو3

-114 ، نوع این سد با توجه به کدام شرایط تعیین شده است؟در شهرستان طبس از نوع بتنی است سد کوریت
  عمق آب و شرایط آب و هوایی منطقه) 1
) حجم آب پشت سد و مصالح موجود در منطقه2
 شناسی و انواع خاك و سنگ در دسترس شرایط زمین )3
 هاي فصلی آب و هوایی منطقه و امکان سیالب ) شرایط4
-115 هاي مخزن سد است؟ ام مورد از نتایج لغزش در دیوارهکد
 ) کاهش ظرفیت و عمر مفید مخزن2 ایجاد حفرات انحاللی) فرار آب و 1
) تخریب بدنه سد4  و فرونشست پی) نشت آب 3

-116 و روي از نظر غلظت در پوسته در کدام گروه هستند؟ هر کدام از عناصر منیزیم، فسفر
فرعی ـ جزئی ـ اصلی) 4 جزئی ـ اصلی ـ فرعی) 3 جزئی ـ فرعی ـ اصلی) 2 اصلی ـ جزئی ـ فرعی) 1

اکسیدان  ......... به عنوان یک آنتیتواند باعث وقوع سرطان شود در مقابل، عنصر شیمیایی  پذیري باال می ......... به دلیل واکنشترکیب  117-
 کند. قوي عمل می

1 (Se, NaO2 2 (Ce, NaO2 3 (Se,LiO2 4 (Cd,LiO2 
-118 با توجه به ویژگی عناصر زمین زاد کدام عبارت صحیح است؟

.نیک همیشه با عنصر روي همراه استعنصر آرس) 1
شود. ها در مردان مسن بیشتر دیده می تغییر شکل و نرمی استخوانایتاي ایتاي  در بیماري) 2
تر است. و آرسنیک به بدن از طریق آب شایعراه انتقال فلوئور ) 3
 هاي سولفیدي هستند. ها و سنگ براي عناصر کادمیم و آرسنیک کانی أترین منش ) مهم4

-119 شود؟ چه تعداد و چه نوع گسلی دیده میدر تصویر مقابل 
یک رانده ـ یک عادي ـ لغز دو امتداد ـ4) 1
یک رانده ـ یک عادي ـ لغز یک امتداد ـ3) 2
دو امتداد لغز ـ یک رانده ـ دو عاديـ  5) 3
 یک رانده ـ دو عادي ـ یک قائم ـ4) 4

-120 کنند؟ اساس کدام مورد تعیین میبزرگی یک زلزله را بر
بشرهاي  هاي وارد شده به ساخته ) میزان خسارت1
مقدار انرژي آزاد شده از مرکز بیرونی زلزله) 2
ها لرزه رسم شده در نقشه هاي هم هاي منحنی ) فاصله3
 نگار هاي لرزه هاي به دست آمده از دستگاه ) داده4

-121 نوع چین کدام است؟ ،دهد خوردگی را نشان می رو مقطع عرضی یک چین هشکل روب
 ناودیس) 1
 ) تاقدیس2
 ) راندگی3
 ) تک شیب 4

 

-122 گویند. .......... میذرات اندازة به مواد آذرآواري سخت نشده بدون در نظر گرفتن 
 ) تفرا4 ) توف3 ) خاکستر2 الپیلی) 1
-123 شوند؟ در کدام مناطق در ایران یافت می هاي نمکی به ترتیب ها و گنبد فشان گل
زرشوران  ) قشم ـ4 جاشک ـ ) چابهار3 قشم ) جاشک ـ2 میانه ـ چابهار) 1

-124 هاي نفتی جهان قرار دارد. .......... میداناست که در رده  ..........ترین میدان نفتی ایران میدان  بزرگ
دومین ) گچساران ـ4 چهارمین ) مسجد سلیمان ـ3 سومین ) اهواز ـ2 سومین ـ ريآغاجا) 1

-125 هاي نام برده همگی حاصل نیروي برشی هستند؟ کدام دسته از گسل
 ) کازرون، نایبند، تبریز2  کپه داغ، ارس، خزر) 1
 ) مشا، سبزواران، کوه بنان4 بادآ ) شمال البرز، زاگرس، نصرت3

و ر یر زنر ر و ر ش
) تخریب بدنه سد4 و فرونشست پی) نشت آب 3

و روي از نظر غلظت در پوسته در کدام گروه هستند؟هر کدام از عناصر منیزیم، فسفر
فرعی ـ جزئی ـ اصلی) 4 جزئی ـ اصلی ـ فرعی)3 جزئی ـ فرعی ـ اصلی) 2 اصلی ـ جزئی ـ فرعی)1

اک ......... به عنوان یک آنتیتواند باعث وقوع سرطان شود در مقابل، عنصر شیمیایی  پذیري باال می ......... به دلیل واکنشرکیب 
 کند. قوي عمل می

1 (Se, NaO2 2 (Ce, NaO2 3 (Se,LiO2 4 (Cd,LiO2
ا توجه به ویژگی عناصر زمین زاد کدام عبارت صحیح است؟

.سسنیک همیشه با عنصر روي همراه استعنصر آرس)1
شود. ها در مردان مسن بیشتر دیده میتغییر شکل و نرمی استخوانایتاي ایتاي  در بیماري) 2
تر است. و آرسنیک به بدن از طریق آب شایعراه انتقال فلوئور ) 3
هاي سولفیدي هستند. ها و سنگ براي عناصر کادمیم و آرسنیک کانی أترین منش ) مهم4

 شود؟ چه تعداد و چه نوع گسلی دیده میدر تصویر مقابل 
یک رانده ـ یک عادي ـ لغز دو امتداد ـ4) 1
یک رانده ـ یک عادي ـ لغز یک امتداد ـ3) 2
دو امتداد لغز ـ یک رانده ـ دو عاديـ  5) 3
یک رانده ـ دو عادي ـ یک قائم ـ4) 4

 کنند؟ اساس کدام مورد تعیین میزرگی یک زلزله را بر
بشرهاي  هاي وارد شده به ساخته) میزان خسارت1
مقدار انرژي آزاد شده از مرکز بیرونی زلزله) 2
هالرزه رسم شده در نقشه هاي هم هاي منحنی ) فاصله3
 نگار هاي لرزه هاي به دست آمده از دستگاه ) داده4

چین کدام است؟نوع چین کدام است؟،دهدخوردگی را نشان میرو مقطع عرضی یک چین هشکل روب
ناودیس)1
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

,هندسی  دنبالۀاول  جملۀ 20ضرب  حاصل , , ...1 2 logاست. حاصل  pبرابر  2 p2 126 کدام است؟-

1 (85 2 (/85 5   3 (95 4 (/95 5   

aاگر  4 11 2 bو  30 4 11 2 a)، حاصل 30 b ab)(a b ab)2 2 2 23 -127 کدام است؟ 3

1 (15 2 (29 3 (14 4 (28 
-128 باشند؟ 2و فاقد رقم  5چند عدد سه رقمی وجود دارد که شامل رقم 

1 (81 2 (100 3 (243 4 (200 

)Aنقاط  , )2 )Bو  5 , )3 )Cو  1 , )0 -129 کدام است؟ BHهستند. مختصات پاي ارتفاع  ABCABCسه رأس مثلث  2

1 (( , )16 17
13 13 2 (( , )5 16

13 13   3 (( , )15 16
13 13   4 (( , )6 17

13 13   

x) معادلۀدر  x) (x x)2 2 24 34 4 64 -130 هاي مثبت معادله کدام است؟ ، حاصل جمع ریشه0

1 (8 2 6   2 (6 6   3 (4 2 6   4 (10 6   

x معادلۀ
x xx2
2 2 2

11
-131 چند جواب دارد؟ 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

A)ˆ الزاویۀ قائممثلث  ) ABC90 نقطۀآن از  فاصلۀتوان یافت که  مفروض است. چند نقطه روي محیط مثلث می A   و از ضـلعBC 132-
 برابر باشد؟

 شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1
-133 کدام است؟ DEخط  مربع است؛ طول پاره ABCDدر شکل زیر، 

1 (56   
2 (55   
3 (54   
4 (52   

  

F

A B

CD E

K9

4

x)معادلۀدر  x) (x x)2 2 2) () ( 64 0x) (x x)x) (x) ((x) هاي مثبت معادله کدام است؟، حاصل جمع ریشه)

1 (8 2 6  2 (6 6  3 (4 2 6  4 (10 6 

معادلۀ
x xx2
2 2 2x

11
چند جواب دارد؟

3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

A)ˆالزاویۀ قائممثلث  ) ABCBCنقطۀآن از  فاصلۀتوان یافت که مفروض است. چند نقطه روي محیط مثلث میA و از ضـ
رابر باشد؟

شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1
 کدام است؟ DEخط  مربع است؛ طول پارهABCDدر شکل زیر، 

1 (56 
2 (55 
3 (54 
4 (52 

F

A B

CD E

K99
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

yاگر نمودار تابع  f(x) به شکل زیر باشد، نمودار تابع ،y f( x)1 -134 کدام است؟ 22

 
 
 
 
 

1 (

y

x2

1

2

4 2 2 (

y

x2
1

2 4

2

 

3 (

y

x
2

124
 4 (

y

x
212 4

2

 

f(x)اگر توابع  | x |4 g(x)و  1 log ( x x )2
2 fتابع  دامنۀمفروض باشند،  8 g 135 شامل چند عدد صحیح است؟-

 شمار ) بی4 7) 3 2) 2 ) صفر1
7کند،  بین دو زمان خاص طی می شمار ساعت عقربۀاي که  زاویه اندازة

شـمار در ایـن    دقیقـه  عقربۀاي که  زاویه اندازةرادیان است.  45 136-

 کند، چند رادیان است؟ مدت طی می

1 (8
3   2 (8

5   3 (28
15   4 (14

9   

sinاگر  cos 1
)sinباشد، مقدار عبارت  3 )3 -137 کدام است؟ 42

1 (47
81   2 (45

81   3 (47
81   4 (45

81   

log2/اگر  0 logA، حاصل عبارت 3 log

1
3
2 84 -138 کدام است؟ 25

1 (4
9   2 (5

9   3 (4
3   4 (5

3   

y

x
2 4

2
2

4

22

3 (

y

x
2

124
 4 (

y

x
212 4

2

|گر توابع  x |f(x) | x| x وlog ( x x )g(x) 2
2g ،تابع  دامنۀمفروض باشندf gشامل چند عدد صحیح است

شمار ) بی4 7)3 2)2 ) صفر1
7کند،  بین دو زمان خاص طی می شمار ساعتعقربۀاي که  زاویه ندازة

شـمار د دقیقـه عقربۀاي که زاویه اندازةرادیان است.  45

کند، چند رادیان است؟ مدت طی می

1 (8
3  2 (8

5  3 (28
15  4 (14

9 

sinگر  cos 1
)sinباشد، مقدار عبارت 3  کدام است؟ 32)(

1 (47
81  2 (45

81  3 (47
81  4 (45

81 

log2/گر  0 logA، حاصل عبارت //3 loglog
1
3

8 25loglog
 کدام است؟ 8

4545
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log) معادلۀهاي  ضرب جواب حاصل x) log x2
2 1612 -139 است؟ کدام  18

1 (1
8   2 (8 3 (16 4 (1

16   

[x]اگر  x
f(x)

[x] x
1

1 ، آنگاه حاصل 1
x
lim f(x )

0
-140 کدام است؟ 1

 ) وجود ندارد4   3) 3   1) 2 ) صفر1

حاصل 
x

x xlim
x x x

3
3 22

10
3 12 4

-141 است؟کدام  

1 (11
12   2 (4

5   3 (13
12   4 (5

6   

اگر تابع 

x x x
| x |

f(x) a x
a[ x] b x

2 4 3 11
2 7 1

2 3 1
x نقطۀدر   aپیوسته باشد، حاصل  1 b2 -142  کدام است؟ 6

1 (17 2 (17   3 (6   4 (6 
هاي بین چـارك اول و چـارك سـوم کـدام      داده میانۀمفروض هستند.  14، 9، 17، 14، 15، 11، 12، 12، 10، 9، 13، 16، 16هاي آماري  داده 143-

 است؟
1 (13 2 (/13 5   3 (14 4 (/14 5   

هـا اضـافه شـود،     بـه ایـن داده   30و  28، 32، 25، 35هـاي   باشد. اگر داده می 4و  30ترتیب  آماري به دادة 20میانگین و انحراف معیار  144-
 جدید کدام است؟ دادة 25واریانس 

1 (/15 21   2 (/15 22   3 (/15 12 4 (/15 13   
P(A)اگر  1

P(B)و  3 1
P(Aمستقل باشند، حاصل  Bو  Aو پیشامدهاي  4 B -145 کدام است؟ (

1 (2
3   2 (5

12   3 (4
9 4 (5

6   
کارت خارج کنیم، احتمال اینکه حداکثر عددي که خـارج   10کارت را با جایگذاري از بین  3ایم. اگر  کارت نوشته 10را روي  10تا  1اعداد  146-
 باشد، کدام است؟ 7شود برابر  می
1 (/0127   2 (/0 216   3 (/0 343   4 (/0 512   

f(x)نمودار تابع  x ax b3  دامنۀبا [ , ]2 )A نقطۀدر  2 , )1 )fکند.  نمودار تابع وارونش را قطع می  ،3 -147 کدام است؟ 2(
1 (24   2 (40   3 (36   4 (18   

sin معادلۀ x sinx cos x4 ] بازةدر  4 , -148 چند جواب دارد؟ 4[
1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 

f(x)گر تابع  a x
a[ x] b x[

7a 1
1x] b xx]

xنقطۀدر  b2پیوسته باشد، حاصل 1 6a کدام است؟ 

1 (17 2 (17  3 (6  4 (6 
هاي بین چـارك اول و چـارك سـوم داده میانۀمفروض هستند. 14، 9، 17، 14، 15، 11، 12، 12، 10، 9، 13، 16، 16هاي آماري داده

 ست؟
1 (13 2 (/13 5//  3 (14 4 (/14 5/ 

هـا اضـافه بـه ایـن داده   30و 28، 32، 25، 35هـاي   باشد. اگر داده می 4و 30ترتیب  آماري به دادة20میانگین و انحراف معیار 
جدید کدام است؟دادة25واریانس 

1 (/15 21/  2 (/15 22/  3 (/15 12/ 4 (/15 13/ 
P(A)گر  1

P(B)و 3 1
P(Aمستقل باشند، حاصلBو Aو پیشامدهاي  4 B کدام است؟ (

1 (2
3  2 (5

12  3 (4
9 4 (5

6 
کارت خارج کنیم، احتمال اینکه حداکثر عددي که10 کارت را با جایگذاري از بین  3ایم. اگر  کارت نوشته 10را روي  10تا  1عداد 
باشد، کدام است؟ 7شود برابر  می
1 (/0127/  2 (/0 216/  3 (/0 343/  4 (/0 512/ 

f(x)مودار تابع  x ax b3 دامنۀبا[ , ], )Aنقطۀدر  [ , ), )fکند.  نمودار تابع وارونش را قطع می  ،(( کدام است؟ ((
1 (24  2 (40  3 (36  4 (18 

sinمعادلۀ x sinx cos x4 4sin cosi  بازةدر[ , چند جواب دارد؟[
1 (4 2 (5 3 (6 4 (7
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x نقطۀمقدار مشتق کدام تابع زیر در  -149 ، موجود و برابر عددي منفی است؟2

1 (f (x) log x3 2 (xf(x) 3   3 (f(x) [x ]2   4 (f(x) cosx   

x معادلۀخط مماس بر منحنی به  xf(x)
x

2
-150 کند؟ ها را با کدام عرض قطع میyواقع بر آن، محور  2به طول  اي در نقطه 3

1 (12 2 (10 3 (14 4 (16 
f(x)تابع  x ax b3 )A نقطۀدر  22 , )4 -151 و نوع اکسترمم کدام است؟ bاکسترمم نسبی دارد. مقدار  2

 ، ماکزیمم نسبی62) 4 ، مینیمم نسبی62) 3 ، ماکزیمم نسبی64) 2 ، مینیمم نسبی64) 1
متر مربـع   متر است. بیشترین مساحت، چند سانتی سانتی 18آنها برابر  قاعدةهایی که مجموع طول قاعده و ارتفاع وارد بر  از بین مثلث 152-

 است؟

1( 42 2 (36 3 (81
2   4 (75

2   
BFBدر بیضی شکل زیر، چهارضلعی  F  اندازةیک مربع است. اگر AF  2برابر 2 آنگاه طول قطر کوچک بیضـی کـدام    باشد، 2 153-

 است؟
1 (2 
2 (2 2   
3 (2   
4 (4 

xدو دایره به معادالت  y x y2 2 2 6 6 xو  0 y x y2 2 4 8 5 -154 نسبت به هم، چه وضعیتی دارند؟ 0
 متخارج) 4 ) متقاطع3 ) مماس درون2 ) مماس بیرون1

-B ،5 155مهره و از ظرف  A ،3سیاه موجود است. از ظرف  مهرة 12سفید و  مهرة B ،4سیاه و در ظرف  مهرة 8سفید و  مهرة A ،6در ظرف 
کنیم. احتمال  اي خارج می به تصادف مهره Cریزیم. سپس از ظرف  می Cمهره به تصادف انتخاب کرده و آنها را در ظرف جدیدي به نام 

   ، سفید باشد، کدام است؟Cخارج شده از ظرف  مهرةآنکه 

1 (35
112   2 (37

112   3 (73
224   4 (71

224   

 

A

B

A

B

FF O

BFBدر بیضی شکل زیر، چهارضلعی  F اندازةیک مربع است. اگرAF 2برابر 2 آنگاه طول قطر کوچک بیضـی باشد، 2
 ست؟

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

xدو دایره به معادالت  y x y2 2 2 6 6 0x yx وx y x y2 2 4 8 5 0x yx yنسبت به هم، چه وضعیتی دارند؟
 متخارج)4 ) متقاطع3 ) مماس درون2 ) مماس بیرون1

مهره و از ظرف A ،3سیاه موجود است. از ظرف مهرة12سفید و مهرة B ،4سیاه و در ظرف مهرة8سفید و  مهرة A ،6در ظرف 
کنیم. اي خارج می به تصادف مهرهCریزیم. سپس از ظرف میCمهره به تصادف انتخاب کرده و آنها را در ظرف جدیدي به نام 

  ، سفید باشد، کدام است؟Cخارج شده از ظرف مهرةنکه 

1 (35
112  2 (37

112  3 (73
224  4 (71

224 

B

A

B

FF O
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8صفحه  شناسی  زیست
-156 این جانور کدام است؟ مشخصۀ که به درون معده راه دارند،  خوار، تعدادي کیسه وجود دارد نوعی جانور گیاهمعدة در اطراف 

 توانند از طریق یک مجراي مشترك، ترشحات خود را به دهان وارد کنند. هاي بزاقی آن می غده) 1
 درونی آنها عالوه بر کمک به حرکت، وظیفه حفاظتی هم دارد.   ) اسکلت2
 ترشحات گوارشی و غذایی دارند.   أهمگی منش ،دنشو روده دفع می فعی که از طریق راست) مواد د3
 شود.  هاي بدن رانده می دار قلب، ابتدا به سوي سر و سایر بخش ) خون از طریق منافذ دریچه4
-157 ؟  تر هستند مغز گوسفند به یکدیگر نزدیک طور معمول، کدام دو بخش به
  4) هیپوتاالموس و بطن 2  سه گوش و بطن سه ) رابط1
 فیز هاي چهارگانه و اپی ) برجستگی4  اي و مغز میانی   پینه ) رابط3

-158 است؟  نادرستکدام عبارت، 
 دهد. نا در ریزوبیوم کار یکسانی انجام می) دنا در اسپیروژیر همانند د1
 ساختاري و عملی حیات در شبدر براي تقسیم شدن نیاز به فعالیت دستگاه گلژي دارد.) واحد 2
 نگري کنند. نگري، بیشتر جزء هاي زیستی به جاي کل شناسان امروزي به این نتیجه رسیدند که براي درك بهتر سامانه زیست )3
 یقات واتسون و کریک، متحول شده است.شناسان پس از نتایج حاصل از تحق هاي زیست ها و ابزاري ها، روش نگرش) 4

-159 کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به
  »  شود. کند، باعث ............ می رشد گیاهی که ............ میکنندة  تنظیمنوعی از ترکیبات «
 هاي تمایز نیافته  سلول تشکیل ساقه از ـ هاي جانبی را تحریک انتهایی، رشد جوانهجوانۀ رس کردن ) پس از ه1
 شود. اي می ز بین رفتن بعضی از گیاهان دولپها ـ) تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم 2
 دار آندوسپرم ـ تولید آمیالز از الیه گلوتن) تولید ریشه را در کال تحریک 3
 هاي بدون دانه  تولید میوه ـها جلوگیري  زنی دانه ) از جوانه4

-160 است؟  نادرستدانه،  یک گیاه نهانپروردة  ةدار موجود در شیر ترکیبات آلی نیتروژندربارة ، کدام عبارت
 توانند به روش انتشار از غشاهاي سلولی عبور نمایند.   ) تنها می1
 آید.  فشار بیشتر به محل داراي فشار کمتر به حرکت درمیداراي اي از محل  جریان توده )  به صورت2
 کنند.   هسته به سمت محل مصرف حرکت می دار و بی هاي هسته ) به کمک سلول3
 ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتري غیرفتوسنتزکننده صورت گرفته باشد. تولید آن )4

-161  دهد. رخ می .........د، هاي ماهیچه دو سربازو  ادامه دار در سیتوپالسم یاختهNADدر یک فرد بالغ هرگاه بازسازي
 ها ) رونویسی از بعضی ژنA 2) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 1
 وارسی متافازينقطۀ ) عبور سلول از 4 ) انتشار کلسیم به شبکه آندوپالسمی3

-162 ؟  هستند مؤثرغذا مزة هاي حسی انسان موجودند و بر درك  هاي شیمیایی است که در اندام گیرندههمۀ چند مورد ویژگی مشترك 
 شوند.   هاي غیر عصبی محسوب می الف) جزو سلول

 است.    ب) زوائدي دارند که با مایع پیرامون خود در تماس
 دهد.   هاي دیگر، سیناپس تشکیل می ج) آکسونی دارند که با نورون

 دهند.   ها اجازه عبور می داري دارند که به بعضی یون هاي دریچه د) کانال
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4 

-163 است؟  نادرستکدام، عبارت 
  مود خالص ضروري است.ن داشتن ژن نمود هر بیماري اتوزومی مغلوبی، تنها براي بروز رخ) 1
 داراي چند جایگاه ژنی در ژنوم است. ،هاي پیوسته قرار دارد ) هر صفتی که تحت کنترل ژن2
  نمود هر صفت پی برد. ژنتوان به  نمود می ، از روي رخها بین دگره توانی همرابطۀ در ) 3
 تواند بیش از یک دگره داشته باشد. ژنی) در انسان می ر صفت تک جایگاهی (تک) ه4

-164 سه سر بازوي انسان صادق است؟ عضلۀ دربارة کدام عبارت، 
 اند.   طور مستقیم در تمام طول به یکدیگر چسبیده هاي آن، به ) تارچه1
 کنند. ضور دارند که اکسیژن را ذخیره میوانی حفرا يها هاي آن میوگلوبین درون مویرگ )2
 به استخوان پهن اتصال دارد.  ،پذیري کمتري دارد وندي سست انعطاف) توسط بافت پیوندي که نسبت به بافت پی3
 گیرد.   ) انقباض تارهاي آن، همواره به صورت آگاهانه و توسط دستگاه عصبی پیکري انجام می4

-165 کنند؟ وسنتز، بدون مصرف آب، آب تولید میفت در واکنش کلینندگانی صادق است که کفتوسنتزدربارة کدام عبارت، 
H) درون فضاي تیالکوئید از تجزیه 1 S2.گوگرد آزاد می کنند ، 
 نمایند.   ) معموالً به روش جنسی تولیدمثل می2
 شوند. NADتوانند باعث کاهش عدد اکسایشی ) می3
 کنند.   هاي آلی محیط استفاده می ) در غیاب نور براي کسب انرژي از مولکول4

ريروشرش) بز زیو زي ل یج ز پس ولن ری و ون و ی
کند؟  طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به

 »  شود. کند، باعث ............ میرشد گیاهی که ............ میکنندة تنظیمنوعی از ترکیبات «
هاي تمایز نیافته سلول تشکیل ساقه از ـ هاي جانبی را تحریکانتهایی، رشد جوانهجوانۀ هرس کردن ) پس از ه1
 شود. اي می ز بین رفتن بعضی از گیاهان دولپها ـ) تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم 2
 دار آندوسپرم ـ تولید آمیالز از الیه گلوتن) تولید ریشه را در کال تحریک3
هاي بدون دانه  تولید میوه ـها جلوگیري  زنی دانه ) از جوانه4

است؟  نادرستدانه،  یک گیاه نهانپروردة ةدار موجود در شیرترکیبات آلی نیتروژندربارة ، کدام عبارت
توانند به روش انتشار از غشاهاي سلولی عبور نمایند.   ) تنها می1
 آید.  فشار بیشتر به محل داراي فشار کمتر به حرکت درمیداراي اي از محل  جریان توده )  به صورت2
 کنند.   هسته به سمت محل مصرف حرکت می دار و بی هاي هسته ) به کمک سلول3
ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتري غیرفتوسنتزکننده صورت گرفته باشد. تولید آن )4

دهد. رخ می .........د، هاي ماهیچه دو سربازو  ادامه داردر سیتوپالسم یاختهNADدر یک فرد بالغ هرگاه بازسازي
ها) رونویسی از بعضی ژنA 2) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 1
وارسی متافازينقطۀ ) عبور سلول از 4 ) انتشار کلسیم به شبکه آندوپالسمی3

هستند مؤثرغذا مزة هاي حسی انسان موجودند و بر درك هاي شیمیایی است که در اندام گیرندههمۀ چند مورد ویژگی مشترك 
 شوند.   هاي غیر عصبی محسوب میلف) جزو سلول

 است.    ب) زوائدي دارند که با مایع پیرامون خود در تماس
دهد.   هاي دیگر، سیناپس تشکیل میج) آکسونی دارند که با نورون

 دهند. ها اجازه عبور می داري دارند که به بعضی یون هاي دریچه د) کانال
1 (1 2 (2 3 (3 4( 4

است؟ نادرستکدام، عبارت 
  ننمود خالص ضروري است.ن داشتن ژن نمود هر بیماري اتوزومی مغلوبی، تنها براي بروز رخ) 1
ژن2 کنترل تحت که صفتی هر دارد) قرار پیوسته است.،هاي ژنوم در ژنی جایگاه چند داراي
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-166 کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به

 ............»  جانورانی که توانایی ............ را دارند، همۀ در «
 رسد.   میهاي بدن  ه سلولاکسیژن از طریق نوعی بافت پیوندي ب انجام دفاع اختصاصی ـ )1
 شوند.  دار خون منتقل می هاي آهن گازهاي تنفسی از طریق پروتئین ـیابی  جفتویژة ) ایجاد صداهاي 2
 .  هاي حبابکی قرار دارند درون کیسهاکسید کربن  اکسیژن و ديمبادلۀ سطوح  ـ) ترشح فرومون 3
 شود.  هاي پوستی وارد خون می مویرگاکسیژن جو فقط از طریق  ـ) انجام لقاح خارجی 4

-167  والدینی با  ............  یکسان داشته باشند. توانند نمیهاي خونی ............  فرزندانی با گروه
1(A وB 2 نمود ـ ژن (AB  وB 3 نمود ـ رخ (AB  وO 4 نمود ـ ژن (B  وO رخ نمود ـ 

-168 است؟  نادرستآورد،  اي قابل بلع درمی صورت توده را به کدام مورد، در ارتباط با عاملی که در انسان غذا
 نظیم ترشح آن در کنار مرکز اصلی تنظیم تنفس است.) مرکز ت1
 گیرد.  ) ترشح آن همواره بدون دخالت تجربه صورت می2
 ) در فعالیت گوارشی فرد سهیم است. 3
 شود.  ) جزئی از مکانیسم دفاعی بدن محسوب می4

-169 کند؟ تکمیل می زیر را به طور مناسبیجملۀ کدام عبارت، 
      .........»براي تبدیل پیش انسولین به انسولین نیاز است «
 ، آزاد شود.B زنجیرةتا بنیان کربوکسیل  )2  جدا شود. A زنجیرةاز بنیان کربوکسیل  Cزنجیرة ) 1
 ایجاد شود. B زنجیرةسولفیدي در  پیوند دي) 4  افزایش یابد. Bو  A زنجیرةتعداد پیوندهاي بین ) 3

-170 شود، صحیح است؟   اسید که در اسپرماتید یک فرد سالم یافت می  چند مورد، در ارتباط با نوعی ساختار سلولی بدون غشا داراي ریبونوکلئیک
 کند. ب) دوك تقسیم را ایجاد می              تواند داراي الگویی از پیوندهاي هیدروژنی باشد. الف) می

 تواند درون بخش غشادار مجزایی یافت شود. د) می                          پتیدي است.ج) در ساختار خود، فاقد پیوندهاي پ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-171 دهنده را دارند، کدام عبارت درست است؟  هاي برش نی که توانایی تولید آنزیمجانداراهمۀ طور معمول، در ارتباط با  به
 و هوازي را دارند.  هوازي ) توانایی انجام چند نوع فرایند بی1
 ساکاریدي چسبناکی وجود دارد.   ها، پوشش پلیآندیوارة در اطراف  )2
 تلوفاز دور تا دور کروموزوم خود پوشش غشایی بسازند.  مرحلۀ توانند در  ) می3
 زمان داشته باشند.   طویل شدن ترجمه را هممرحلۀ طویل شدن رونویسی و مرحلۀ توانند  می )4

-172 کند؟ طور مناسب کامل می ت زیر را بهکدام گزینه، عبار
  » .........باشد قطعاً  ..........اگر از نوع  Dپروتئین رمزکنندة جهش در ژن « 

 یابد.   تغییر نمیتوالی آمینواسیدي  معنا ـ) دگر 1
 شود. معنا ـ رمزه پایان ایجاد می ) بی2
 شود. پپتید کوتاه می ـ طول پلی) خاموش 3
 دهد. ـ تغییر چارچوب خواندن رخ می) حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید 4

-173   کند؟ مناسبی تکمیل میزیر را به طور جملۀ  چند مورد
                                               »شود. هاي حاصل از تقسیم منتقل می سلولهمۀ به  .........در تقسیم میوز عادي یک در انسان بالغ، «

 هاي هر صفت سیت اولیه، فقط یک نوع از دگرهاسپرماتو )ب                                  اووسیت اولیه، فقط یک ژن از هر صفت )الف
 هاي هر کروموزوم ناسپرماتوگونی، ژ د)                                                      iدگرة اووسیت ثانویه، قطعاً  ج)
 ) صفر4 3 )3 2 )2 1 )1

-174 به آب و هواي گرم و خشک درست است؟  C4کدام عبارت، در مورد پاسخ گیاهان 
 کنند.   آزاد می CO2کربنی از کلروپالست، ، در پی خروج مولکول دوC3) همانند گیاهان 1
 نمایند.   اکسید کربن جو را به صورت اسیدهاي آلی تثبیت می ، ديCAM) برخالف گیاهان 2
 سازند.   کربنی، ترکیبی ناپایدار می رکیب پنج، به تCO2، با اضافه کردن CAM) همانند گیاهان 3
 دهد.   ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازي انجام میاکسید کربن آن ديکنندة  تثبیت، آنزیم C3) برخالف گیاهان 4
 

) در فعالیت گوارشی فرد سهیم است. 3
بدن محسوب می4 دفاعی  شود.  ) جزئی از مکانیسم

کند؟ تکمیل می زیر را به طور مناسبیجملۀ کدام عبارت، 
     .........»براي تبدیل پیش انسولین به انسولین نیاز است «
، آزاد شود.Bزنجیرةتا بنیان کربوکسیل  )2  جدا شود.Aزنجیرةاز بنیان کربوکسیل Cزنجیرة ) 1
ایجاد شود. Bزنجیرةسولفیدي در  پیوند دي) 4  افزایش یابد. Bو Aزنجیرةتعداد پیوندهاي بین ) 3

شود، صحیح است اسید که در اسپرماتید یک فرد سالم یافت میچند مورد، در ارتباط با نوعی ساختار سلولی بدون غشا داراي ریبونوکلئیک
 کند.  ب) دوك تقسیم را ایجاد می             تواند داراي الگویی از پیوندهاي هیدروژنی باشد.لف) می

تواند درون بخش غشادار مجزایی یافت شود. د) می                        پپپتیدي است.ج) در ساختار خود، فاقد پیوندهاي پ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
دهنده را دارند، کدام عبارت درست است؟  هاي برش نی که توانایی تولید آنزیمجانداراهمۀ طور معمول، در ارتباط با ه
و هوازي را دارند.  هوازي ) توانایی انجام چند نوع فرایند بی1
ساکاریدي چسبناکی وجود دارد.  نن ها، پوشش پلیآندیوارة در اطراف  )2
تلوفاز دور تا دور کروموزوم خود پوشش غشایی بسازند.  مرحلۀ توانند در  ) می3
زمان داشته باشند.  طویل شدن ترجمه را هممرحلۀ طویل شدن رونویسی و مرحلۀ توانند   می )4

کند؟ طور مناسب کامل میت زیر را بهکدام گزینه، عبار
» .........باشد قطعاً ..........اگر از نوع Dپروتئین رمزکنندة جهش در ژن «
 یابد.   تغییر نمیتوالی آمینواسیدي معنا ـ) دگر 1
 شود. معنا ـ رمزه پایان ایجاد می ) بی2
شود. پپتید کوتاه می ـ طول پلی) خاموش3
دهد. ـ تغییر چارچوب خواندن رخ می) حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید 4
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-175 است؟  نادرستکدام عبارت، 

 هاي مختلف، تأثیرات غیریکسانی دارد.  ) رانش ژن در جمعیت1
 هاي مشترك دو جمعیت شود.  تواند سبب افزایش ویژگی ) شارش ژن می2
 دهد.   ژنتیک افراد، تنوع جمعیت را افزایش میمادة ) شارش ژن همانند جهش، با تغییر در 3
 نمود افراد یک جمعیت وابسته نیست.  نمود یا ژن ن برخالف آمیزش غیرتصادفی، به رخ) رانش ژ4

-176 ..........جهش ارثی برخالف جهش اکتسابی همواره 
 شود. هاي پیکري داراي ژنگان منتقل می سلولهمۀ به  )2  رسد. از والدین به فرزند می) 1
 نمود متفاوت است.  أثیر روي رخ) از لحاظ ت4 دهد. هاي یک سلول تخم را تغییر می ژن یا ژن )3
-177 شود؟   رنگی صفرا محسوب میمادة طور معمول، کدام ویژگی مربوط به نوعی ترکیب شیمیایی است که منشأ  به
 شود.   لید می) در پی هر بار فعالیت، مجدداً تو1
 ) نسبت به هر نوع تغییر دمایی حساس است. 2
 کند.   ) شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می3

 دارد.  Fe2پپتیدي خود،  پلیزنجیرة ) در هر چهار نوع 4
-178 ..........قطعاً  ..........جانوري که  هر
 کند. هاپلوئید تولید میهاي  زاده ) رفتار مشارکتی دارد ـ1
 دهد. هاي خود لقاح می هایش را با اسپرم تخمک دارد ـ اي لوله  ) قلب2
 سازد. هایش تخمک می تخمدان ـ ) مسئول حفاظت و پرورش جنین است3
 ـ در یاخته تخم خود نیاز به بیان ژن میوزین دارد. آورد طور طبیعی نوزاد نارس به دنیا می) به 4

-179 کند؟   طور مناسب کامل می ت زیر را بهکدام گزینه، عبار
 ».........طور معمول در یک فرد جوان، هنگام عمل جایگزینی  به«
 شود.  ) تولید پروژسترون از جسم زرد آغاز می1
 . شده استها متمایز  هاي درونی بالستوسیست از سایر سلول ) سلول2
 کند.   عت رشد میاستفاده از مواد غذایی خون مادر به سرواسطۀ ) رویان به 3
 کنند.   رویان به سرعت نمو پیدا میکنندة  تغذیهکننده و  هاي محافظت ) پرده4

-180 درست است ؟ ، یک فرد سالم که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند يهاي پیکر سلولهمۀ چند مورد، در ارتباط با 
 گیرند.   هاي پر اکسیژن می الف) گلوکز را فقط از طریق رگ

 کنند.   ب) تحت تأثیر گلوکاگون، گلوکز را به داخل خون وارد می
 سازند.   ماده می را در سطح پیش ATPج) در نخستین مرحله از تنفس سلولی، 

 د.  نماین آلی منتقل میپذیرندة را در نهایت به نوعی  NADHهاي  د) در طی تنفس سلولی، الکترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-181 کدام عبارت، در مورد رفتارشناسان درست است؟ 
 هاي مربوط به تکامل یک رفتار ناتوان هستند.  ) از نظر پاسخ به پرسش1
 کند.   هاي چرایی کمک می ) دریافتند که فهم و درك انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش2
 دانند.   ژنی و بخش یادگیري را برابر می) در بروز شکل نهایی هر رفتار، همواره سهم بخش 3
 گیرد.   ها انجام میقط به هدف موفقیت در حفظ بقاي آن) معتقدند، رفتارهاي متنوع جانوران ف4

-182 این ترکیب صحیح است؟ دربارة . کدام عبارت، از پروتئین کمتر است HDLاز پروتئین بیشتر ولی در  LDLنوعی ترکیب شیمیایی در 
 گریز صفرا است.  ) تنها ترکیب آب1
 دوست غشا در تماس است.  هاي آب ) فقط با بخش2
 تواند باعث افزایش مواد رنگی خون شود.  ) در شرایط غیرمعمول می3
 اند.   ) مونومرهاي یکسان آن با پیوندهاي کوواالنسی به یکدیگر متصل شده4
 

 کند.   ) شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می3

 دارد.  Fe2پپتیدي خود،  پلیزنجیرة ) در هر چهار نوع 4
..........قطعاً  ..........جانوري که هر
کند. هاپلوئید تولید میهاي  زاده ) رفتار مشارکتی دارد ـ1
دهد. هاي خود لقاح میهایش را با اسپرمتخمک دارد ـاي لوله  ) قلب2
 سازد. هایش تخمک می تخمدان ـ ) مسئول حفاظت و پرورش جنین است3
ـ در یاخته تخم خود نیاز به بیان ژن میوزین دارد.آورد طور طبیعی نوزاد نارس به دنیا می) به4

کند؟  طور مناسب کامل میت زیر را بهکدام گزینه، عبار
 ».........طور معمول در یک فرد جوان، هنگام عمل جایگزینی به«
 شود.  ) تولید پروژسترون از جسم زرد آغاز می1
. شده استها متمایز  هاي درونی بالستوسیست از سایر سلول ) سلول2
 کند.   عت رشد میاستفاده از مواد غذایی خون مادر به سرواسطۀ ) رویان به3
 کنند.   رویان به سرعت نمو پیدا میکنندة  تغذیهکننده و هاي محافظت ) پرده4

درست است ؟ ، یک فرد سالم که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند يهاي پیکر سلولهمۀ چند مورد، در ارتباط با 
گیرند.   هاي پر اکسیژن میلف) گلوکز را فقط از طریق رگ

 کنند.   ب) تحت تأثیر گلوکاگون، گلوکز را به داخل خون وارد می
سازند.   ماده می را در سطح پیشATPج) در نخستین مرحله از تنفس سلولی، 

 د.  نماین آلی منتقل میپذیرندةرا در نهایت به نوعی NADHهاي  د) در طی تنفس سلولی، الکترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

است؟ درست رفتارشناسان مورد در عبارت کدام

www.konkur.in

forum.konkur.in



11صفحه  شناسی  زیست
-183 است؟  نادرستاین الیه دربارة شود. کدام عبارت،  اف تبدیل میچشم انسان در جلو به بخشی شفکرة هاي  یکی از الیه

 ) با عضالت غیرارادي چشم تماس دارد. 2 هاي پروتئینی است. نواعی از رشته) محتوي ا1
 ) بافت آن به بافت غالف عصب بینایی شباهت دارد. 4 پوشاند. چشم را میکرة ) سرتاسر بخش عقبی 3

-184 اي دارد؟   گل زنبق است، چه مشخصهحلقۀ متعلق به سومین الدي(هاپلوئیدي) که  هر سلول تک
 اي خود چندین نقطه شروع همانندسازي دارد.   ) در هر دناي هسته1
 کند.   خود را حفظ می) پس از رهایی از گل، توانایی تقسیم 2
 گردد.   و داخلی میخارجی  دیوارة) پس از دو بار تقسیم میتوز، داراي 3
 وجود آمده است.  هاي پارانشیم خورش به یکی از سلول ) از تقسیم میوز4

-185 .......... ممکن نیست .........پروتئینی در سطح ساختار 
 ی از انواعی از پیوندهاي هیدروژنی باشد.یفاقد الگو ) چهارم ـ1
 فاقد آرایشی از زیرواحدها باشد. ـ) سوم 2
 اي باشد. ـ داراي ساختار مارپیچی یا صفحه) دوم 3
   نوع آمینواسید اساسی باشد. 20داراي محدودیتی براي داشتن  ـ) اول 4

-186 انسان در حفظ تعادل بدن نقش اصلی را دارد؟   درمعادل آن بخشی از مغز ماهی درست است که دربارة کدام عبارت، 
 کند.   هاي خود را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت می ) اکسیژن مورد نیاز سلول1
 کند.   تنفسی وارد میویژة هاي خود را ابتدا به بخش  تنفس سلول ) گاز حاصل از2
 ترین لوب مغز است.  ) در سطح جلویی بزرگ3
 ) در مجاورت مرکزي با عملکرد هوشمندانه قرار دارد. 4

-187 شوند، صحیح است؟  انسان خارج میرودة هایی که از  مویرگهمۀ دربارة چند مورد، 
 کنند.   هدایت میالف) محتویات خود را به سمت قلب 

 ب) در انتهاي آن نیروي تراوش از نیروي اسمز کمتر است.
 بینند.   ها، آسیب میهاي سرخ پیر هنگام عبور از آن ج) گویچه

 اي از غشاي پایه پیوسته پوشیده شده است.   ها با الیه د) سطح خارجی آن
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

گردنـد، پـس از رشـد، تقسـیم و      ژن ویژه مواجه می موجود در طحال، وقتی براي نخستین بار با یک آنتی Bهاي  در انسان، لنفوسیت 188-
 هاي حاصل از تقسیم، کدام است؟  این سلولهمۀ آورند. ویژگی مشترك  وجود می تغییر شکل، تعدادي سلول را به

 اي دارند که کامالً در بخش مرکزي سلول قرار گرفته است.  ) هسته1
 ها متصل گردند.   توانند مستقیماً به پادگن که می نمایند مرهایی تولید می ) پلی2
 هاي مکمل را فعال کنند.   توانند پروتئین سازند که می یهایی را م ) پروتئین3
 شوند.   طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت می کنند که به هایی ایجاد می مولکول ) درشت4
-189  است؟ حیصح نیتوس یاکس ورمونه با ارتباط در مورد ندچ

 .شود یم رحم صاف  چهیماه انقباض شروع موجب الف)
 .شود یم شامه درون شدن پاره باعثی عیطب مانیزا هنگام در ب)
 .شود یم دیتولي رمغزیزة غددر  مثبتی میخودتنظ اثر در ج)
 .شود تقل از هورمون آزادکننده ترشح میمس د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-190 رفتار خوگیري درست است؟ دربارة کدام عبارت، 
 شود.   همواره تحت تأثیر یک محرك بیرونی شروع می) همانند رفتار حل مسئله، 1
 کند.   ) همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز می2
   دهد. مشخصی از زندگی یک جانور رخ میدورة ) برخالف نقش پذیري، در 3
 کنش اطالعات ژنی و یادگیري است.  ) برخالف رفتار شرطی شدن فعال، محصول برهم4

بوم زیرو ز ی ی ر
اي باشد. ـ داراي ساختار مارپیچی یا صفحه) دوم3
 نوع آمینواسید اساسی باشد.20داراي محدودیتی براي داشتن  ـ) اول 4

انسان در حفظ تعادل بدن نقش اصلی را دارد؟  درمعادل آن بخشی از مغز ماهی درست است که دربارة کدام عبارت، 
 کند.   هاي خود را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت می) اکسیژن مورد نیاز سلول1
 کند.   تنفسی وارد میویژة هاي خود را ابتدا به بخش  تنفس سلول ) گاز حاصل از2
ترین لوب مغز است. ) در سطح جلویی بزرگ3
) در مجاورت مرکزي با عملکرد هوشمندانه قرار دارد. 4

شوند، صحیح است؟ انسان خارج میرودة هایی که از  مویرگهمۀدربارة چند مورد، 
 کنند.   هدایت میلف) محتویات خود را به سمت قلب 

ب) در انتهاي آن نیروي تراوش از نیروي اسمز کمتر است.
نن بینند.   ها، آسیب می هاي سرخ پیر هنگام عبور از آنج) گویچه

 اي از غشاي پایه پیوسته پوشیده شده است.   ها با الیه د) سطح خارجی آن
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

گردنـد، پـس از رشـد، تقسژن ویژه مواجه میموجود در طحال، وقتی براي نخستین بار با یک آنتیBهاي  در انسان، لنفوسیت
هاي حاصل از تقسیم، کدام است؟  این سلولهمۀ آورند. ویژگی مشترك  وجود می غییر شکل، تعدادي سلول را به

اي دارند که کامالً در بخش مرکزي سلول قرار گرفته است.  ) هسته1
ها متصل گردند.  توانند مستقیماً به پادگنکه می نمایند مرهایی تولید می ) پلی2
هاي مکمل را فعال کنند.   توانند پروتئین سازند که می یهایی را م ) پروتئین3
 شوند.   طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت میکنند که به هایی ایجاد می مولکول ) درشت4
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12صفحه  شناسی  زیست
مـرغ گندیـده اسـتفاده     ه بـوي تخـم  رنگ شبی راي کسب الکترون از نوعی گازي بیولی ب ،وعی جاندار توانایی انجام فتوسنتز را داردن 191-

  است؟ت درسکدام گزینه در مورد این جاندار  کند، می
  سبز است. ) قطعاً داراي رنگ1
 دهد. اب نور سبزدیسه خود را از دست می) قطعاً در غی2
H) برخالف واکنش کلی فتوسنتز در گونرا، 3 O26 کند. تولید می 
 ) توانایی تثبیت نیتروژن را دارد.4

-192 ذرت، صحیح است؟ شدة دانۀ  تشکیلرویان تازه دربارة چند مورد، 
 پردازد.   بادالت گازي با محیط میالف) شدیداً به انجام ت

 کند.   خود را آغاز می رویشب) تحت تأثیر عوامل هورمونی، 
 کند.   ج) نیاز غذایی خود را به مقدار زیاد از آندوسپرم تأمین می
 شود.   د) از صدمات مکانیکی و عوامل نامساعد محیطی حفظ می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-193 با توجه به شکل زیر، کدام عبارت در ارتباط با زردپی زیرزانو، درست بیان شده است؟ 

  هاي ارتجاعی و کالژن است. ، حاوي رشته3شمارة ) همانند بخش 1
 اي فراوانی دارد.  زمینهمادة هاي مدور و  ، یاخته4 شمارة) برخالف بخش 2
 شود.  ، به انتهاي دو استخوان در محل مفصل متصل می1 شمارة) همانند بخش 3
 شوند.   آنها توسط بافت پیوندي احاطه می ها اي از یاخته ، دسته2 شمارة) برخالف بخش 4
 

-194 هاي جدید،کدام عبارت، صحیح است؟  در ارتباط با سازوکار ایجاد گونه
 کروموزومی خواهد داشت.مجموعۀ زایا باشد، حتما بیش از دو   ه،رگ) اگر جاندار حاصل از دو1
  والد آن حتمی است.گونۀ ژنی دو خزانۀ نازیستا باشد، جدا ماندن  ،هرگ) اگر جاندار دو 2
 نازا باشد، حتماً از نظر کروموزومی سه الد است. ،هرگ) اگر جاندار دو 3
 ژنتیکی آن به نسل بعد حتمی است. ادة مزیستا باشد، انتقال ، هرگ) اگر جاندار حاصل از دو 4

-195 است؟  نادرستلوبیا، ریشۀ آوندي استوانۀ هاي  ترین سلول بیرونیدربارة کدام عبارت، 
 کنند.   ) از حرکت آب و امالح در مسیر آپوپالستی جلوگیري می1
 ترین بخش ریشه تعلق دارند.   هایی هستند که به ضخیم ) در مجاورت سلول2
 تر هستند.  بی باریک نسبت به قطورترین آوندهاي چوبی نزدیک) به آوندهاي چو3
 کنند.   هاي محلول در آب را به داخل آوندهاي چوبی وارد می ) با صرف انرژي یون4
-196 پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، صحیح است؟  لولۀ هر دیوارة هاي  سلولدربارة طور معمول کدام عبارت،  به
 سازند که مسئول تولیدمثل هستند.   هاي هاپلوئیدي را می ) با تقسیم خود، سلول1
 هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را بر عهده دارند.   ) در مجاورت سلول2
 نمایند.   الکترونی استفاده میگیرندة اول تنفس سلولی، از دو نوع مرحلۀ هاي  ) در یکی از واکنش3
 کنند.  دوم تنفس سلولی، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژي را ذخیره می مرحلۀ) در 4

-197 ......... ممکن نیستباریک انسان  رودةدر ارتباط با 
 ریز یافت شود. برونغدة هاي عصبی وجود دارد،  یاختهشبکۀ اي که  در الیه) 1
 بخشی از صفاق است، فاقد بافت پوششی باشد.سازندة اي که  الیه) 2
 اي در تماس باشد. هاي ماهیچه هاي حاوي سلول نی فراوان است، در دو طرف خود با الیههاي خو اي که داراي رگ الیه) 3
 رنگ باشد. اي روشن و بی بیرونی فاقد بافتی با ماده زمینهالیه اي برخالف  اي ماهیچه الیه) 4

2

4 3
1

شود.   د) از صدمات مکانیکی و عوامل نامساعد محیطی حفظ می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

ا توجه به شکل زیر، کدام عبارت در ارتباط با زردپی زیرزانو، درست بیان شده است؟ 
  هاي ارتجاعی و کالژن است. ، حاوي رشته3شمارة ) همانند بخش 1
اي فراوانی دارد. زمینهمادة هاي مدور و  ، یاخته4 شمارة) برخالف بخش 2
 شود.  ، به انتهاي دو استخوان در محل مفصل متصل می1 شمارة) همانند بخش 3
 شوند.   آنها توسط بافت پیوندي احاطه می ها اي از یاخته ، دسته2 شمارة) برخالف بخش 4

هاي جدید،کدام عبارت، صحیح است؟ در ارتباط با سازوکار ایجاد گونه
کروموزومی خواهد داشت.مجموعۀزایا باشد، حتما بیش از دو ه،رگ) اگر جاندار حاصل از دو1
  والد آن حتمی است.گونۀ ژنی دو خزانۀ نازیستا باشد، جدا ماندن ،گگهرگ) اگر جاندار دو 2
نازا باشد، حتماً از نظر کروموزومی سه الد است.،گگهرگ) اگر جاندار دو 3
ژنتیکی آن به نسل بعد حتمی است. ادةمزیستا باشد، انتقال ، گگهرگ) اگر جاندار حاصل از دو 4

است؟  نادرستلوبیا، ریشۀ آوندي استوانۀ هاي  ترین سلول بیرونیدربارة کدام عبارت، 
 کنند.   ) از حرکت آب و امالح در مسیر آپوپالستی جلوگیري می1
ترین بخش ریشه تعلق دارند.  هایی هستند که به ضخیم) در مجاورت سلول2
تر هستند.  بی باریک نسبت به قطورترین آوندهاي چوبی نزدیک) به آوندهاي چو3
 کنند.   هاي محلول در آب را به داخل آوندهاي چوبی وارد می) با صرف انرژي یون4

2

3
1
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شوند و بـه تـدریج از بـین     ز اووسیت اولیه که از تخمدان آزاد میهاي حاصل ا سلولدربارة طور معمول در یک فرد جوان، چند مورد  به 198-
 روند، صحیح است؟  می

 هاي مسئول تعیین جنسیت را دارند.   الف) ژن
 ها مضاعف شوند.ب) ممکن نیست، سانتریول آن

   ها، از دو نیمه همانند تشکیل شده است.آنهستۀ ج) هر کروموزوم 
 وفیزي و هیپوتاالموسی نقش داشته است.  هاي هیپ ها، فقط هورموند) در تشکیل آن

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-199 با توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟ 

داراي نیـاي مشـترك بـین یـک تـا دو       Eو  Cهاي  ) گونه1
 .هستندسال پیش  میلیارد

همـان نیـاي    Bو A هـاي   ترك گونه) جدیدترین نیاي مش2
 است.  Dو  C هاي گونه اولیه

و  Bبا نیـاي مشـترك    Eو  Dترین نیاي مشترك  ) قدیمی3
C، .یکی است 

 ممکن نیست، داراي توالی حفظ شده باشند. Eو  Aهاي  گونه) 4
 

هایی اسـت کـه در فضـاي     آنزیمهمۀ چند مورد ویژگی مشترك  200-
 شود؟  یک فرد بالغ، یافت میمعدة درونی 

 اند.   گوارش تولید شدهلولۀ الف) تحت تأثیر عوامل هورمونی 
 اند.   اصلی غدد معده ساخته شده هاي ب) فقط توسط سلول

 اند.   ج) به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده
 اند.   وجود آمده هاي سنتز آبدهی به د) توسط واکنش

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-201 کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به

 » .........، به واسطه نیستها ممکن  ر راکیزههاي آزاد د علت افزایش تعداد رادیکال«
   ) ورود آنتوسیانین به بدن باشد.2 اي باشد.                  ) نقص ژنوم هسته1
 ) مصرف الکل باشد.4 ) افزایش کربن مونواکسید محیط باشد.3

-202 گردان، صحیح است؟  هاي غشاي تیالکوئید گیاه آفتاب هاي موجود در فتوسیستم کدام عبارت، در ارتباط با آنتن
 ، حداکثر جذب نوري را دارد. P680یا  P700هاي  ) با دارا بودن کلروفیل1
 گردد.  آب جبران میتجزیۀ هاي حاصل از  ها، از طریق الکترون) کمبود الکترونی آن2
  د.) انرژي جذب شده در آنها قابلیت انتقال به آنتن یا مرکز واکنش را دار3
 دهند.   غشایی، مقداري انرژي از دست می  هاي خارج شده از آن، با عبور از پمپ ) الکترون4

-203 کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به
 »  ممکن است.  Wدگرة و دیگري با  Rدگرة هایی، یکی با  ، احتمال تشکیل کامه RW یمونیگل م .........در هر «
 رویانی موجود در تخمککیسۀ ) 2 رویشییاختۀ رویش  زحاصل اگرده لولۀ ) 1
 هاي گرده رسیده درون کیسهگردة ) 4    مادگیسازندة ) تخمدان موجود در واحد 3

-204 است؟  نادرستدهد،  فردي که عالئم بیماري ایدز را نشان میدربارة کدام عبارت 
 گیرند.   صی در کنار یکدیگر قرار میهاي ویروسی، با آرایش مخصو ها و ژن ها، پروتئین ) در سلول1
 .اند ینترفرون کرده، شروع به تولید اTهاي  ) نوع خاصی از لنفوسیت2
 ) کل دستگاه ایمنی فرد تضعیف شده است.3
 کند. تغییر می Bبرخالف لنفوسیت  Tهاي  ) عملکرد لنفوسیت4

-205 کشورها مورد تصویب قرار گرفته است؟همۀ ایمنی زیستی چیست که قانون آن در 
 هاي بنیادي لنفوئیدي است. ز تقسیم یاختههاي حاصل ا یمنی حاصل از فعالیت گروهی یاخته) شامل ا1
 برداري زیست فناوري است. هایی براي تضمین از بهره ت و روشاي از تدابیر، مقررا ) شامل مجموعه2
 شود. که در پزشکی شخصی طراحی مید است هاي دارویی و درمانی خاص هر فر ) روش3
 ) اقدامات درمانی و پیشگیري الزم براي جلوگیري از انتقال ویروس به سایر افراد است.4

AAGACTT

AAGGCCT

TGGACTT

AGCGCTT

AGCACAA

TGGACTT

TAGCCCT

AGGGCAT

TAGACTT

TAGCCCA

AGGGCAT

/ /3 000 000 / /2 000 000 / /1 000 000 زورما

هنوگ
A

B

C

D

E

و Bبا نیـاي مشـترك   Eو Dترین نیاي مشترك  ) قدیمی3
C، .یکی است 

ممکن نیست، داراي توالی حفظ شده باشند.Eو Aهاي گونه)4
هایی اسـت کـه در فضـاي    آنزیمهمۀ چند مورد ویژگی مشترك 

شود؟ یک فرد بالغ، یافت میمعدة درونی 
اند.  گوارش تولید شدهلولۀ لف) تحت تأثیر عوامل هورمونی 

اند.    اصلی غدد معده ساخته شدههاي ب) فقط توسط سلول
اند.   ج) به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده

 اند.   وجود آمده هاي سنتز آبدهی بهد) توسط واکنش
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

کند؟  طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به
» .........، به واسطه نیستها ممکن  ر راکیزههاي آزاد د علت افزایش تعداد رادیکال«
 ) ورود آنتوسیانین به بدن باشد.2 اي باشد.                 ) نقص ژنوم هسته1
) مصرف الکل باشد.4 ) افزایش کربن مونواکسید محیط باشد.3

گردان، صحیح است؟ هاي غشاي تیالکوئید گیاه آفتابهاي موجود در فتوسیستمکدام عبارت، در ارتباط با آنتن
، حداکثر جذب نوري را دارد. P680PPیا  P700PPهاي ) با دارا بودن کلروفیل1
 گردد.  آب جبران میتجزیۀهاي حاصل از  ننها، از طریق الکترون) کمبود الکترونی آن2
 د.) انرژي جذب شده در آنها قابلیت انتقال به آنتن یا مرکز واکنش را دار3
 دهند.   غشایی، مقداري انرژي از دست می  هاي خارج شده از آن، با عبور از پمپ ) الکترون4

کند؟  طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به
   »  ممکن است.Wدگرة و دیگري با  Rدگرة هایی، یکی با  ، احتمال تشکیل کامه RW یمونیگل م .........در هر «

AAGGCCT

AGGGCAT

TAGCCCA

AGGGCAT

/ /3 000 000/ // / /2 000 000/ / / /1 000 000/ / زورما زور

D

E
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mمتحرکی در حرکت روي خط راست، ابتدا با تندي ثابت 
s

mبه طرف غرب حرکت کرده و سپس با تندي ثابت  d1 اندازةبه  60
s

به  30 206-

 انـدازة سرعت متوسط متحرك باشـد،   اندازةبرابر  3جایی،  . اگر تندي متوسط متحرك در کل جابهگردد به طرف شرق بازمی d2 اندازة
mسرعت متوسط متحرك چند 

s
d)است؟   d )2 1  

1 (15 2 (25 3(40 4 (45
xصورت  به  شد،با حرکت متحرکی که با شتاب ثابت بر روي خط راست در حال حرکت می معادلۀ t t2 4 زمانی  بازةباشد. در  می 5 207-

 باشد؟ که متحرك در حال نزدیک شدن به مبدأ است، حرکت متحرك چگونه می
 ) پیوسته کندشونده2  ) پیوسته تندشونده1
 ) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده4 ) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده3

باشد. اگر مسافت طی شده توسط متحـرك در   صورت سهمی زیر می کند به نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روي خط راست حرکت می  208-
tزمانی  بازة s3  تاt s9  اول حرکت چند متر است؟ ثانیۀ 6جایی متحرك در  د، جابهمتر باش 12برابر 

1 (12 
2 (24 
3 (18 
4 (30 
 

mبه جرم  B وزنۀو  v0 اولیۀبا سرعت  mبه جرم  A وزنۀ
شوند.  روي یک سطح افقی، مماس بر سطح پرتاب می v02 اولیۀبا سرعت  2 209-

کند تا متوقف شود، چند برابر مسافتی اسـت   طی می B وزنۀاگر ضریب اصطکاك جنبشی سطح براي هر دو یکسان باشد، مسافتی که 
 کند تا متوقف گردد؟ طی می A وزنۀکه 

1 (1
4   2 (1

2   3 (2 4 (4 
ایـم. اگـر ضـریب اصـطکاك      ، آن را ثابت نگه داشـته Fبر روي دیوار قائم آسانسوري قرار دارد و با نیروي افقی  kg2جسمی به جرم  210-

0/آسانسور و جسم،  دیوارةایستایی بین  mباشد؛ وقتی آسانسور با شتاب  5
s22 کند، حداقل  به سمت باال شروع به حرکت میF  چقدر

m(gباشد تا جسم ساکن بماند؟  )
s210  

1 (32 2 (40 
3 (48 4 (60 

Fدر شکل مقابل، نیروي افقی  N60  به جسم ساکنkg5 کند. پس از  اثر میs5  که سرعت متحرك بهm
s

-F 211رسد، نیـروي   می 20
  شروع حرکت تا توقف کامل جسم، چند ثانیه در حرکت بوده است؟ لحظۀشود. از  قطع شده و پس از مدتی جسم متوقف می

1 (/2 5   2 (/6 25    
3 (/7 5   4 (9                      

t (s)6

48

x (m)

x0

F

m kg5

Fm

1 (12
2 (24
3 (18
4 (30

mبه جرم Bوزنۀو v0اولیۀبا سرعت  mبه جرم Aوزنۀ
روي یک سطح افقی، مماس بر سطح پرتاب میv02اولیۀبا سرعت  2

 کند تا متوقف شود، چند برابر مسافتیطی می Bوزنۀگر ضریب اصطکاك جنبشی سطح براي هر دو یکسان باشد، مسافتی که 
 کند تا متوقف گردد؟ طی می Aوزنۀکه 

1 (1
4  2 (1

2  3 (2 4 (4
ایـم. اگـر ضـریب اصـ، آن را ثابت نگه داشـته Fبر روي دیوار قائم آسانسوري قرار دارد و با نیروي افقی kg2جسمی به جرم 

0/آسانسور و جسم، دیوارةیستایی بین  mباشد؛ وقتی آسانسور با شتاب //5
s22کند، حداقل به سمت باال شروع به حرکت میF

m(gاشد تا جسم ساکن بماند؟  )m
s2 

1 (32 2 (40
3(48 4 (60

Fدر شکل مقابل، نیروي افقی  N6 به جسم ساکنkg5 کند. پس از  اثر میs5 که سرعت متحرك بهm
s

رسد، نیـ می20
 شروع حرکت تا توقف کامل جسم، چند ثانیه در حرکت بوده است؟لحظۀشود. از  قطع شده و پس از مدتی جسم متوقف می

1(2 5/2(6 25//

t (s)6

8
x0

F
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Fتحت تأثیر نیروي  kg5در شکل زیر، جسم  N50  متر، سـرعت آن بـه    3از حال سکون به حرکت درآمده و پس از طی مسافت 212-
m
s

/شود، چند ژول است؟  رسد. کار نیرویی که از طرف سطح بر جسم وارد می می 6
m(g , cos )
s210 37 0 8  

1 (50    
2 (30    
3 (30  
4 (50 

آهنـی را در   کـرة دهد. وقتـی ایـن    درصد حجم کره را تشکیل می 20اي وجود دارد که  ، حفرهg3200آهنی به جرم  کرةدر داخل یک  213-

gآید؟ (چگالی آهن،  متر باال می بیندازیم، سطح آب چند سانتی cm280ظرف آبی به مساحت مقطع 

cm38 (.است 

1 (/6 25   2 (/12 5   3 (25 4 (50 
رد. اگر در اثر تبخیر سطحی، ارتفاع آب داخل ظرف نصف شـود، نیـروي وارد بـر کـف ظـرف و      در شکل زیر، داخل ظرف، آب وجود دا 214-

 کند؟ (جرم ظرف ناچیز است.) ترتیب چگونه تغییر می دهد، به عددي که نیروسنج نشان می

1 (1
1برابر ـ  2

 برابر 2

2 (1
1برابر ـ کمتر از  2

 برابر 2

1) کمتر از 3
1برابر ـ  2

 برابر 2

1) کمتر از 4
1برابر ـ کمتر از  2

 برابر 2

gشکل با قطر ثابت، آب با چگالی  U لولۀدر شکل زیر، در داخل 

cm31 ها ستونی از روغن بـا چگـالی    وجود دارد. اگر در یکی از شاخه 215-

/
g

cm30  متر است؟ اختالف سطح آزاد مایعات در دو طرف لوله چند سانتی  بریزیم، cm30و ارتفاع  4

1 (12 
2 (18 
3 (16 
4 (24 

مربـع شـکل بـه     صفحۀشود. اگر دماي یک  افزوده می درصد بر طولش 5باال ببریم،   اندازة را به Lفلزي به طول  میلۀاگر دماي یک  216-
 یابد؟ باال ببریم، مساحت آن چند درصد افزایش می 2از همان جنس را  L3ضلع 

1 (60 2 (30 3 (20 4 (10 
در آن بینـدازیم، پـس از برقـراري     C20یخ  kg1قرار دارد. اگر  C20کیلوگرم آب  2در یک گرماسنج با ظرفیت گرمایی ناچیز،  217-
fکند؟ ( تعادل حرارتی، جرم یخ چگونه تغییر می

JL
kg

Jو  336000
kg C

 )cآبc2یخ4200

  گردد. ) تمام یخ ذوب شده و دماي تعادل صفر می1
2 (3

 شود. کیلوگرم از یخ ذوب می 8

3 (5
  شود. کیلوگرم از یخ ذوب می 8

4 (5
 شود. یخ اضافه می اولیۀزند و به جرم  کیلوگرم از آب یخ می 8

بآ

m kg5

F N50
37

ی ن ج یرو یبي ییر و چ یب )ر چیز ر (جرم

1 (1
1برابر ـ  2

 برابر 2

2 (1
1برابر ـ کمتر از  2

 برابر 2

1) کمتر از3
1برابر ـ 2

 برابر 2

1) کمتر از4
1برابر ـ کمتر از  2

 برابر 2

gشکل با قطر ثابت، آب با چگالی Uلولۀدر شکل زیر، در داخل 

cm31ها ستونی از روغن بـا چوجود دارد. اگر در یکی از شاخه

/
g

cm30 متر است؟ اختالف سطح آزاد مایعات در دو طرف لوله چند سانتی بریزیم، cm30و ارتفاع  //4

1 (12
2 (18
3 (16
4 (24

دماي یک  به طول میلۀگر دماي یک  افزوده می درصد بر طولش 5باال ببریم،  اندازة را به Lفلزي مربـع شـصفحۀشود. اگر
 یابد؟ باال ببریم، مساحت آن چند درصد افزایش می2از همان جنس را L3ضلع 

1 (60 2 (30 3 (20 4 (10
در آن بینـدازیم، پـس از برC20یخ kg1قرار دارد. اگر  C20کیلوگرم آب  2در یک گرماسنج با ظرفیت گرمایی ناچیز، 
fکند؟ ( عادل حرارتی، جرم یخ چگونه تغییر می

JL
kg

Jو 336000
kg Cg

)cآبc2یخ4200

  گردد. ) تمام یخ ذوب شده و دماي تعادل صفر می1
م3)2 ذوب یخ از شود.کیلوگرم
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دهـد.   اتمسـفر نشـان مـی    2است، فشارسنج، فشار الستیک را  C17الستیک یک اتومبیل حاوي مقدار معینی هوا است. هنگامی که دماي هوا  218-
2/شود. اکنون فشارسنج،  گیري می ي الستیک دوباره اندازهپس از یک رانندگی بسیار سریع، فشار هوا دهـد. دمـاي هـواي     اتمسفر را نشان مـی  3

 گراد است؟ (حجم الستیک را ثابت و فشار جو را یک اتمسفر در نظر بگیرید.) سانتی درجۀدرون الستیک در این وضعیت چند 
1 (/60 5   2 (104 3 (46 4 (/18 7   

-EE 219وسـط خـط واصـل دو بـار،      M نقطۀمیدان الکتریکی در  اندازةمطابق شکل قرار دارند.  Bو  Aدر نقاط  q2و  q1دو بار الکتریکی 

Eن الکتریکی در همان نقطه، میدا اندازةرا خنثی کنیم،  q1باشد. اگر بار  می
3
E شود؛ نسبت  میq

q
2
1

 کدام است؟ 

1 (4    
2 (4   

3 (1
4    

4 (1
4   

A طـوري کـه   بـه انـد.   از هم ثابت شده d فاصلۀدر  Bqو  Aqنام مثبت اي هم زیر، دو بار الکتریکی نقطهمطابق شکل  Bq q4  اسـت ، 220-
جـایی چگونـه    جا کنیم، انرژي پتانسیل الکتریکی بار در این جابه با سرعت ثابت جابه D نقطۀتا  C نقطۀاي منفی را از  چنانچه یک بار نقطه

 کند؟ تغییر می
    یابد. ) افزایش می1
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می2
  یابد. ) کاهش می3
 یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

 

باشـد.   می u1در آن  ذخیرةالکتریک است، به دو قطب یک باتري متصل بوده و انرژي  بوده و فاقد دي dآن  صفحۀدو  فاصلۀخازنی که  221-

dخازن را  صفحۀدو  فاصلۀ
گردد. سپس این خازن جدید را از منبع ولتاژ جـدا   می u2دهیم و انرژي ذخیره شده در خازن  کاهش می 5

dدو صفحه را  فاصلۀکرده و مجدداً 
uگردد.  می u3دهیم. در این حالت انرژي ذخیره شده در خازن  افزایش می 5

u
3
1

 دست آورید. را به 

1 (1 2 (16
15   3 (25

16   4 (5
4   

-222 چند آمپر است؟ Iدر مدار شکل مقابل، جریان الکتریکی  

1 (/1 6   
2 (2   

3 (/2 4   
4 (4   
 

 

r r

q1 q2
A B

M

Aq BqC D

d
4

d
4

R3 4R2 20

V
r

20
3

R1 5

I

4 (1
4 

A طـوري کـه   بـه انـد.   از هم ثابت شدهdفاصلۀدر  Bqو Aqممنام مثبت اي هم زیر، دو بار الکتریکی نقطهمطابق شکل  Bq qA B4qq

جـایی چجا کنیم، انرژي پتانسیل الکتریکی بار در این جابهبا سرعت ثابت جابهDنقطۀتا Cنقطۀاي منفی را از  چنانچه یک بار نقطه
 کند؟ غییر می

    یابد. ) افزایش می1
 یابد. ) ابتدا افزایش و سپس کاهش می2
  یابد. ) کاهش می3
 یابد. ) ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

میu1در آن  ذخیرةالکتریک است، به دو قطب یک باتري متصل بوده و انرژي بوده و فاقد ديdآن صفحۀدو فاصلۀخازنی که 

dخازن را  صفحۀدو  فاصلۀ
گردد. سپس این خازن جدید را از منبع ولتامیu2دهیم و انرژي ذخیره شده در خازن  کاهش می 5

dدو صفحه را  فاصلۀکرده و مجدداً 
uگردد. میu3دهیم. در این حالت انرژي ذخیره شده در خازن  افزایش می 5

u
3
1

دسترا به 

1 (1 2 (16
15  3 (25

16  4 (5
4 

چند آمپر است؟Iدر مدار شکل مقابل، جریان الکتریکی 

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

Aq BqC D

d
4

d
4

R3 4R2 2R1 5

I
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یـک از   توان از مجموعه گرفت تـا هـیچ   وات است. حداکثر توانی که می 60ها  در شکل زیر، حداکثر توان قابل تحمل هریک از مقاومت 223-
 چند وات است؟  ها آسیب نبینند، مقاومت

1 (240  
2 (135  
3 (110  
4 (100  

ترتیب از راست به چپ چگونـه   دهند، به نشان می V2و  V1آل  هاي ایده سنج ، اعدادي که ولتRدر مدار شکل زیر، با افزایش مقاومت  224-
 کند؟ تغییر می

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

اسـت، درآورده و جریـان    cm2آن  حلقـۀ که شـعاع هـر    cm12لوله به طول  صورت یک سیم متر را به 72داري به طول  سیم روکش 225-
هـاي آن چنـد گـاوس اسـت؟      گذرانیم. بزرگی میـدان مغناطیسـی در درون سـیملوله و بـه دور از سـیم      آمپر از آن می 5الکتریکی 

T.m
( )

A
7

0 4 10  

1 (/003   2 (/0 3   3 (3 4 (300 
القایی متوسـط   محرکۀالقایی برحسب زمان براي یک حلقه نشان داده شده است. اگر بزرگی نیروي  محرکۀدر شکل زیر، نمودار نیروي  226-

/ثانیه برابر  6زمانی صفر تا  بازةدر  V2  چند ولت است؟ 1باشد، مقدار  4

1 (/2 4   

2 (/4 8   

3 (/7 2   

4 (/14 4   
 

x معادلۀدر یک حرکت هماهنگ ساده به  Acos t10  در یک لحظه مکان نوسانگرA3
و سرعت آن مثبـت اسـت. حـداقل     2 227-

 گردد؟ شتاب نوسانگر بیشینه می اندازةموردنظر،  لحظۀچند ثانیه پس از 

1 (1
3   2 (1

15   3 (1
12   4 (1

5   

R1 2

R2 8 R3 4

R4 6

a b

r

RR

V2V1

(V)

1

1

2
6 8 t (s)

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

اسـت، درآورده و جcm2آن  حلقـۀ که شـعاع هـر   cm12لوله به طول صورت یک سیم متر را به 72داري به طول سیم روکش
هـاي آن چنـد گـاوس گذرانیم. بزرگی میـدان مغناطیسـی در درون سـیملوله و بـه دور از سـیم      آمپر از آن می 5لکتریکی 

T.m
( )

T.m
A

( 7 

1 (/003//  2 (/0 3/  3 (3 4 (300
القایی متمحرکۀالقایی برحسب زمان براي یک حلقه نشان داده شده است. اگر بزرگی نیروي محرکۀدر شکل زیر، نمودار نیروي 

/ثانیه برابر  6زمانی صفر تا بازةدر  V2 چند ولت است؟1باشد، مقدار  //4

1 (/2 4/ 

2 (/4 8/ 

3 (/7 2/ 

4 (/14 4// 

xمعادلۀدر یک حرکت هماهنگ ساده به  Acos t1 در یک لحظه مکان نوسانگرA3
و سرعت آن مثبـت اسـت. ح2

RR

V222VVV11VV

(V)

1

1

2
6 8 t (s)
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NKگرم به فنري با ثابت  100مطابق شکل، جسمی به جرم 
m

تواند نوسـان کنـد.    متصل بوده و بر روي سطح بدون اصطکاکی می 100 228-

اسـت، بزرگـی سـرعت     mJ15اي که انرژي پتانسیل کشسانی فنـر   کنیم. در لحظه از وضع تعادل خارج کرده و رها می cm2وزنه را 
 متر بر ثانیه است؟ نوسانگر چند سانتی

1 (10 10    
2 (20 10    

3 (3
10    

4 (3
20   

t لحظۀشکل زیر، نقش موج عرضی را در یک طناب در  tزمانی  بازةدر  M ذرةدهد. حرکت  نشان می 0 10 ثانیه چگونـه   100 229-

 است؟
 ) کندشونده1
 ) تندشونده2
 ) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده3
 ) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده4
 
 

اگر در انتشار موج الکترومغناطیسی در یک نقطه، جهت میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی بـه سـمت جنـوب و جهـت میـدان       230-
 مغناطیسی آن به سمت باال باشد، جهت انتشار موج به کدام سمت است؟

 ) مغرب4 ) مشرق3 ) شمال2 ین) پای1
منبع مشابه به ارتعـاش درآینـد،    5زمان،  بل است. اگر به جاي یک منبع هم دسی 90صوت، تراز شدت صوت  چشمۀاز یک  d فاصلۀدر  231-

log)/بل خواهد شد؟  منبع مشابه چند دسی 5از این  d فاصلۀتراز شدت صوت در همان  )2 0 3  
1 (90 2 (93 3 (97 4 (400 

) چند برابـر  2آیند. تندي انتشار موج در محیط ( ) فرود می2) و محیط (1دهد که بر مرز محیط ( هاي موجی را نشان می شکل زیر، جبهه 232-
 ) است؟1محیط (

1 (2    

2 (2
2   

3 (2
3   

4 (3
2    

m

m g100

NK
m

100

A

A

y

M

(m)3
8

x (m)

mv
s

10

60

45
)1( طیحم)2( طیحم

ر ر ر ی ر وج ش ر ز یل یزرررن چ100ز

 ست؟
 ) کندشونده1
 ) تندشونده2
) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده3
) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده4

گر در انتشار موج الکترومغناطیسی در یک نقطه، جهت میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی بـه سـمت جنـوب و جهـت
مغناطیسی آن به سمت باال باشد، جهت انتشار موج به کدام سمت است؟

 ) مغرب4 ) مشرق3 ) شمال2 ییین) پای1
منبع مشابه به ارتعـاش در 5زمان،  بل است. اگر به جاي یک منبع هم دسی 90صوت، تراز شدت صوت چشمۀاز یک dفاصلۀدر 

log)/بل خواهد شد؟ منبع مشابه چند دسی5از این  dفاصلۀراز شدت صوت در همان  )/ )// 
1 (90 2 (93 3 (97 4 (400

) چند2آیند. تندي انتشار موج در محیط () فرود می2) و محیط (1دهد که بر مرز محیط (هاي موجی را نشان میشکل زیر، جبهه
) است؟1محیط (

1 (2   

2 (2
2 

2

A

A

y

M

(m)3
8

x (m)

mv
s

10

60

45
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tیک تپ مستطیل شکل در     cm، مطابق شکل با سرعت 0
s

شود. کدام گزینه، شکل این تـپ   طناب نزدیک می بستۀبه انتهاي  10 233-
tرا در  s5 دهد؟ درستی نشان می به 

 
 
 
 
 
 

1 (
cm20cm10 2 (

cm20

cm10

 
 

3 (

cm20

cm10
 4 (

cm20
cm10

 

 
/منتقل شده و فوتونی با طول موج  nبه  nدر اتم هیدروژن، الکترون از تراز  nm112 Rکند. اگـر   تابش می 5

nm
1 1

باشـد، در   100 234-
 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ به nو  nاین صورت 

 2و  4) 4 1و  3) 3 2و  3) 2 1و  2) 1
 

X238عنصر 
Y222چه ذراتی تابش کند تا به عنصر  92

-235 شود؟ تبدیل 89
 پوزیترون 5و   ذرة 4) 2 الکترون 3نوترون و  2و   ذرة 3) 1
 پوزیترون 3نوترون و  2،  ذرة 3) 4  الکترون 5و   ذرة 4) 3
 
 

cm40

cm20

cmv
s

10

1 ( 2 (

cm20

3 (

cm20

cm10
 4 (

cm20
cmm10

/منتقل شده و فوتونی با طول موج nبه  nدر اتم هیدروژن، الکترون از تراز  nm112 Rکند. اگـر  تابش می //5
nm

1 1
باش 100

ترتیب از راست به چپ کدام است؟بهnو nین صورت 
2و  4) 4 1و  3) 3 2و 3) 2 1و  2) 1

X238عنصر 
Y222چه ذراتی تابش کند تا به عنصر 92

89Y شود؟ تبدیل 
 پوزیترون 5و ذرة 4) 2 الکترون 3نوترون و  2و ذرة 3) 1
 پوزیترون 3نوترون و  2، ذرة 3) 4  الکترون 5و ذرة 4) 3
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-236 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 اشد.ب مرئی، طول موج رنگ بنفش کمتر می محدودةخط طیف نشري خطی هیدروژن در  4) در بین 1
1/تر از  به نوترون بزرگ  ترین فلز پرتوزایی است که در آن نسبت شمار پروتون ) اورانیم شناخته شده2  است. 5
 هاي طبیعی هیدروژن، پنج رادیوایزوتوپ وجود دارد. ) در بین ایزوتوپ3
هـاي زیراتمـی را    موفـق شـدند جـرم اتمـی دیگـر عنصـرها و همچنـین جـرم ذره         هـا  دان اي، شیمی ) به کمک جدول دوره4

 گیري کنند. اندازه
-237 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 

 شود. عنوان گندزدا استفاده می داراي دگرشکلی است که به  زمین از نظر فراوانی، سیارةالف) دومین عنصر در 
 شود. هاي غواصی و همچنین در خنک کردن قطعات الکترونیکی استفاده می انی، در کپسولمشتري از نظر فراو سیارةب) دومین عنصر در 
 زمین، عنصر آلومینیم است. سیارةترین عنصر فلزي در  ج) پس از آهن، فراوان

 مشتري، مربوط به عنصر نئون است. سازندةد) کمترین درصد فراوانی در میان هشت عنصر فراوان 
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

43/ها در  شمار اتم Hها در چند گرم آسپرین یکسان است؟ ( گرم آب با شمار مولکول 2 , C , O :g .mol )11 12 16( 238-
1 (432 2 (1296 3 (/185 14   4 (/129 6   

-239 ......... جز بههاي زیر درست هستند،  عبارت همۀ

[Ar]صورت  به Cr224کاتیون  فشردة) آرایش الکترونی 1 d43 باشد. می 
 هاي سدیم، زرد رنگ است. ترکیب شعلۀهاي آن قرمز و رنگ  لیتیم و ترکیب شعلۀ) رنگ 2
 باشد. می 50اي برابر  جدول دوره pو  sهاي  ) مجموع شمار عناصر دسته3
Zn2هاي  لکترونی گونه) آرایش ا4

30 ،Ga3
 الکترون هستند. 28یکسان و همگی داراي  Ni28و  31

-240 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام
 شود. آمونیاك استفاده می تهیۀترین گاز موجود در هوا در  ) از فراوان1
 باشد. می 6برابر  SO2هاي ناپیوندي در هر مولکول  الکترون) شمار جفت 2
   شوند. مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می پایۀهاي سبز، پلیمرهایی هستند که بر  ) پالستیک3
 باشد. هاي انتقال برق با ولتاژ باال (فشار قوي) از جنس آلومینیم می درونی سیم رشتۀ) 4

0/اگر مقدار  1/هاي زیر به اوزون تروپوسفري تبدیل شود، چند لیتر گاز اوزون با چگـالی   گرم گاز نیتروژن مطابق واکنش 7 گـرم بـر    2 241-
N)شود؟  لیتر تولید می , O : g .mol )114 16                                                                                                                                                     

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

-242 کند؟ افزایش دهیم، حجم گاز چگونه تغییر می C177به  C27کاهش و دماي آن را از  25%گازي را  نمونۀاگر فشار یک 
 یابد. درصد افزایش می 100) 2  یابد. درصد افزایش می 50) 1
 یابد. درصد کاهش می 100) 4  یابد. درصد کاهش می 50) 3

-243 مورد از مطالب زیر درست است؟ چند
Hو  SO2هایی مانند  و مولکول CO ،HFهاي دواتمی مانند  الف) مولکول O2 کنند. گیري می در میدان الکتریکی جهت 

 شوند. گرم آب حل می 100گرم در  1بیش از  C25ب) مواد محلول، موادي را گویند که در دماي 
 اي از آنها تهیه کرد. توان محلول سیرشده شوند و نمی ها به هر نسبتی در آب حل می الکل همۀج) برخی مواد شیمیایی مانند استون و 

Hهاي  د) مولکول O2 .در حالت بخار جدا از هم هستند؛ گویی پیوندهاي هیدروژنی میان آنها وجود ندارد 
1 (1 2 (3 2 (2 4 (4 

N O NO
NO O NO

NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2

43/ها در شمار اتم Hها در چند گرم آسپرین یکسان است؟ (گرم آب با شمار مولکول//2 , C , O :g .mol )1, C , O, C , O(
1(432 2(1296 3(/185 14/  4(/129 6// 

.........جزبههاي زیر درست هستند،  عبارت همۀ

[Ar]صورت بهCr224کاتیون  فشردة) آرایش الکترونی 1 d4dباشد. می 
هاي سدیم، زرد رنگ است. ترکیب شعلۀهاي آن قرمز و رنگ  لیتیم و ترکیب شعلۀ) رنگ2
 باشد. می50اي برابر  جدول دوره pو sهاي ) مجموع شمار عناصر دسته3
Zn2هاي  لکترونی گونه) آرایش ا4

30 ،Ga3
الکترون هستند.28یکسان و همگی داراي Ni28و31

است؟ نادرستهاي زیر یک از گزینه کدام
 شود. آمونیاك استفاده میتهیۀترین گاز موجود در هوا در  ) از فراوان1
 باشد.  می 6برابر  SO2هاي ناپیوندي در هر مولکول  الکترون) شمار جفت2
 شوند. مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته میپایۀهاي سبز، پلیمرهایی هستند که بر  ) پالستیک3
 باشد. هاي انتقال برق با ولتاژ باال (فشار قوي) از جنس آلومینیم می درونی سیم رشتۀ) 4

0/گر مقدار  1/هاي زیر به اوزون تروپوسفري تبدیل شود، چند لیتر گاز اوزون با چگـالی  گرم گاز نیتروژن مطابق واکنش//7 گـ /2
N)شود؟  یتر تولید می , O : g .mol )1, O, O                                                                                                               

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

 کند؟ افزایش دهیم، حجم گاز چگونه تغییر میC177به  C27کاهش و دماي آن را از 25%گازي را نمونۀگر فشار یک 
 یابد. درصد افزایش می100) 2  یابد. درصد افزایش می50) 1
 یابد. درصد کاهش می100)4  یابد. درصد کاهش می50)3

مورد از مطالب زیر درست است؟ چند

N O NO
NO O NO

NO O NO O

2 2OO

2 2NO

2 2OO 3

2
NO O N2 N
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-244 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام
 آب، بیشتر است. در N2پذیري گاز  از انحالل O2پذیري گاز  ) در شرایط یکسان انحالل1
 تر است. هاي آب قوي یون ـ دوقطبی از پیوند هیدروژنی بین مولکول جاذبۀ) در محلول آبی کلسیم نیترات، نیروي 2
 شوند. هاي آلی فرار جدا می باشد و در آن ترکیب آب شیرین از آب دریا، تقطیر می تهیۀهاي  ) یکی از روش3
 شود. مول یون آزاد می 5ب، مقدار مول آلومینیم سولفات در آ 1) از انحالل 4

تـوان تهیـه    موالر آن را مـی  2 درصد جرمی سدیم هیدروکسید، چند لیتر محلول 20گرم محلول  250با سدیم هیدروکسید موجود در  245-
H)نمود؟  , O , Na : g .mol )11 16 23  

1 (/1 25   2 (/2 5   3 (/0 625   4 (5 
این نمک در دماي  سیرشدةگرم از محلول  56گرم است. اگر  60و  40ترتیب برابر  به C80و  C50در دماهاي  Aپذیري نمک  انحالل 246-

C50  را به آرامی حرارت دهیم تا دماي آن بهC80 اي از ایـن نمـک را در دمـاي     برسد، براي آنکه محلول سیرشدهC80   تهیـه
 دست آمده اضافه کنیم؟ کنیم، چند گرم نمک باید به محلول به

1 (8 2 (16 3 (20 4 (12 
-247 است؟ نادرستکدام گزینه 

lهاي با  ) شمار الکترون1 Fe3در یون  2
 یکسان است. Mn25و اتم  26

 یابد. طور کلی در هر گروه از جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی، شعاع اتمی افزایش می ) به2
 از کربن بیشتر است. جدول تناوبی است و خاصیت نافلزي آن 14فلز از گروه  ) سیلیسیم یک شبه3
 باشد. می 1هاي داراي فلوئور برابر  ) فلوئور تنها هالوژنی است که عدد اکسایش آن در تمام ترکیب4

-248 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 
Tiپــذیر بـودن واکـنش    دلیـل انجـام   الـف) بـه   Fe O TiO Fe2 3  نسـبت بـه آهـن دشـوارتر اســت.    اسـتخراج فلـز تیتــانیم    2

Feب) براي استخراج صنعتی آهن از  O2  تر است. صرفه توان از فلز سدیم یا کربن بهره برد که از بین این دو، سدیم به می 3
 است، بلندتر است. Fe(OH)2رنگ با  است، از طول موج نوري که هم Fe(OH)3رنگ با رسوب  ج) طول موج نوري که هم

 شود. د) اگر به زنگ آهن ابتدا هیدروکلریک اسید و سپس سدیم هیدروکسید اضافه کنیم، رسوب قرمز رنگ تولید می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

لیتر اسـت را   112داراي حجمی برابر با  STPمربوط به تبدیل گاز متان به متانول، اگر مقداري از گاز متان که در شرایط  هاي در واکنش 249-
درصد باشد، چند لیتر متانول مـایع بـا چگـالی     50) 2واکنش ( بازدةدرصد و  80) 1واکنش ( بازدةبه متانول تبدیل کنیم، با فرض آنکه 

/ g .mL 10 C)شود؟  تولید می 8 , O , H : g .mol )112 16 1  
1 (/008   2 (/004    
3 (/0 8   4 (/0 4   

CH)نام ترکیب  ) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH )3 3 3 2 5 2 2 3 -250 به روش آیوپاك کدام است؟ 2
 ـ تترا متیل اوکتان 7، 3، 2، 2ـ اتیل ـ 4) 2 ـ تترا متیل اوکتان7، 3، 3، 2ـ اتیل ـ 4) 1
 ـ تري متیل نونان 8، 4، 2ـ اتیل  5) 4 ـ تري متیل نونان 8، 3، 2ـ اتیل ـ  5) 3

گرم اتین برابر است. اگر از  Bگرم اتان با گرماي آزاد شده از سوختن کامل  Aگرماي آزاد شده از سوختن کامل   هاي زیر، مطابق واکنش 251-
44/گرم اتان، مقدار  Aسوختن کامل  کـدام اسـت؟    Aبـه   Bدر شـرایط اسـتاندارد تولیـد شـده باشـد، نسـبت        CO2لیتر گاز  8

(H , C : g .mol )11 12  
C H (g) O (g) CO (g) H O(l) H kJ.mol 1

2 2 2 2 22 5 4 2 1300 
C H (g) O (g) CO (g) H O(l) kJ2 6 2 2 22 7 4 6 3120 

1 (/2 08  2 (/0 52  3 (/104  4 (/096  

CH (g) H O(g) CO(g) H (g)4 2 23
رگزیلاتاک

CO(g) H (g) CH OH(l)2 32 رگزیلاتاک
بسانم راشف و امد

1 (8 2 (16 3 (20 4 (12
 است؟ نادرستکدام گزینه 

lهاي با  ) شمار الکترون1 Fe3در یون 2
یکسان است. Mn25و اتم  26

 یابد. طور کلی در هر گروه از جدول تناوبی با افزایش عدد اتمی، شعاع اتمی افزایش می) به2
از کربن بیشتر است.جدول تناوبی است و خاصیت نافلزي آن14فلز از گروه  ) سیلیسیم یک شبه3
 باشد. می1هاي داراي فلوئور برابر ) فلوئور تنها هالوژنی است که عدد اکسایش آن در تمام ترکیب4

 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 
Ti   پــذیر بـودن واکـنش   دلیـل انجـاملـف) بـه   Fe O TiO Fe2 3 2O TiOe O TiO   نسـبت بـه آهـن دشـوارتراسـتخراج فلـز تیتــانیم    

Feب) براي استخراج صنعتی آهن از  O2 3OOتر است. صرفه توان از فلز سدیم یا کربن بهره برد که از بین این دو، سدیم بهمی
است، بلندتر است.Fe(OH)2رنگ با  است، از طول موج نوري که همFe(OH)3رنگ با رسوب ج) طول موج نوري که هم

 شود. د) اگر به زنگ آهن ابتدا هیدروکلریک اسید و سپس سدیم هیدروکسید اضافه کنیم، رسوب قرمز رنگ تولید می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

لیتر اس 112داراي حجمی برابر با STPمربوط به تبدیل گاز متان به متانول، اگر مقداري از گاز متان که در شرایط  هاي در واکنش
درصد باشد، چند لیتر متانول مـایع بـا چ50) 2واکنش ( بازدةدرصد و 80) 1واکنش ( بازدةه متانول تبدیل کنیم، با فرض آنکه 

/ g .mL 10 C)شود؟  تولید می //8 , O , H : g .mol )1, O , H, O , H 
1 (/008//  2 (/004//   
3 (/0 8/  4 (/0 4// 

CH)ام ترکیب  ) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH )3 3 3 2 5 2 2 3 2) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CH )H ) CCH(CH )CH(C H )(CH ) CH(CHبه روش آیوپاك کدام است؟
ـ تترا متیل اوکتان7، 3، 2، 2ـ اتیل ـ 4) 2 ـ تترا متیل اوکتان7، 3، 3، 2ـ اتیل ـ 4) 1
ـ تري متیل نونان8، 4، 2ـ اتیل  5) 4 ـ تري متیل نونان8، 3، 2ـ اتیل ـ  5) 3

گرم اتین برابر استBگرم اتان با گرماي آزاد شده از سوختن کامل Aگرماي آزاد شده از سوختن کامل  هاي زیر، مطابق واکنش

(g) H O(g) CO(g) H (g)2(g) H(g) H O 2HH
رگزیلاتاک

(g) H (g) CH OH(l)2 3(g) CH
رگزیلاتاک

بسانم راشف و امد
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-252 است؟ نادرستکدام گزینه 
C) بنزوییک اسید یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک با فرمول مولکولی 1 H O7 6  است. 2
 پذیري باالیی دارد. کند و واکنش تایی پیروي نمی هشت قاعدة(هایی) است که از  محتوي اتم) رادیکال 2
 سوزد. سوزد، درحالی که همان مقدار الیاف آهن در یک ارلن پر از اکسیژن می ) الیاف آهن در هوا نمی3
 دهد. واکنش می کندي ) محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی، در دماي اتاق به4

C) نشدهنمادي (موازنه  معادلۀبا توجه به  H (g) O (g) CO (g) H O(l)2 2 2 2 در دمـاي اتـاق    CO2، سرعت متوسط تولید 2 253-
/برابر  mol .min 11  گرما آزاد شده باشد، آنتالپی سوختن اتین کدام است؟ kJ1560ثانیه، مقدار  90باشد. اگر طی مدت  می 6

1 (2600   2 (1560   3 (1300   4 (3120   
-254 ر مول کدام است؟زیر، آنتالپی استاندارد سوختن هیدروژن، برحسب کیلوژول ب شدةهاي داده  با توجه به واکنش

NH (g) N (g) H (g) H kJ
N H (g) H (g) NH (g) H kJ
N H (g) O (g) N (g) H O(g) H kJ

3 2 2
2 4 2 3
2 4 2 2 2

2 3 92
2 187

2 337
  

1 (242  2 (121  3 (112  4 (224  
 

ترکیب  دربارةچند مورد از مطالب زیر 
HO

-255 است؟ نادرست 

 طور عمده به وجود این ترکیب مربوط است. بوي گشنیز بهالف) طعم و 
 شود. مول گاز هیدروژن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می 2ب) هر مول از این ترکیب با جذب 

 ج) گروه عاملی این ترکیب با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در بادام یکسان است.
Cپیوند  20د) تعداد  H ختار این ترکیب وجود دارد.در سا 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-256 است؟ نادرستصورت زیر است. با توجه به آن کدام گزینه  یک پلیمر به سازندةبخشی از ساختار مولکول 

لن ترفتاالت اتی این پلیمر در ساخت پلی سازندة) یکی از مونومرهاي 1
 کاربرد دارد.

Cآن،  سازندةآمین  ) فرمول مولکولی دي2 H N6 8  باشد. می 2
)هاي کربن با عدد اکسایش  ) شمار اتم3 آن  سازندةاسید  در دي 1(

  است. 4برابر 
 اوره متفاوت است. سازندةاین پلیمر با نوع عناصر  سازندة) نوع عناصر 4

-257 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام
 آناناس، به هر نسبتی در آب محلول است. مزةاستر مربوط به طعم و  سازندة) الکل 1
 برابر است. Oهاي  با شمار اتم Hهاي  ترین کربوکسیلیک اسید، شمار اتم ) در ساده2
C) ترکیبی با فرمول 3 H O4 8  داراي چهار ایزومر استري است. 2
 ها هزار گرم است. باشد و جرم هر مولکول آن، ده پروپن یک درشت مولکول می ) پلی4

-258 درستی مشخص شده است؟ چه تعداد از کاربردهاي زیر به
 نخ دندان استیرن  پلی سرنگ پروپن  پلی  پتو سیانواتن  پلی

 هاي آب دبه اتن  پلی خون کیسۀ پلی وینیل کلرید 
1 (4 2 (2 3 (3 4 (1 

C

O

C

O

N

H

N

H n

(g)2 2 2(g) (g) (g)(g) (g)

1 (242 2 (121 3 (112 4 (224  

ترکیب  دربارةچند مورد از مطالب زیر 
HO

 است؟ نادرست 

  هطور عمده به وجود این ترکیب مربوط است.   بوي گشنیز بهلف) طعم و 
 شود. مول گاز هیدروژن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می2ب) هر مول از این ترکیب با جذب 

ج) گروه عاملی این ترکیب با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در بادام یکسان است.
Cپیوند  20د) تعداد  H ختار این ترکیب وجود دارد.در سا

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 است؟ نادرستصورت زیر است. با توجه به آن کدام گزینه  یک پلیمر به سازندةخشی از ساختار مولکول 

لن ترفتاالت اتی این پلیمر در ساخت پلیسازندة) یکی از مونومرهاي 1
 کاربرد دارد.

Cآن،  سازندةآمین  ) فرمول مولکولی دي2 H N6 8 2H NHباشد. می 
)هاي کربن با عدد اکسایش  ) شمار اتم3 آن  سازندةاسید  در دي )(

  است. 4برابر 
اوره متفاوت است.سازندةاین پلیمر با نوع عناصر سازندة) نوع عناصر4

 است؟ نادرستهاي زیر یک از گزینه کدام
آناناس، به هر نسبتی در آب محلول است.مزةاستر مربوط به طعم و سازندة) الکل1
 برابر است. Oهاي با شمار اتم Hهاي  ترین کربوکسیلیک اسید، شمار اتم ) در ساده2
فرمول3 با ترکیب (C H O2H OHاست استري ایزومر چهار داراي

O OO OO O

C C N N

H HH H n
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درصـد الزم اسـت؟ (از    50برسانیم، چند گرم پتاسیم هیدروکسید بـا خلـوص    12به  7لیتر آب خالص را از  2مربوط به  pHبراي آنکه  259-
K) پوشی شود.) تغییرات حجم چشم , O , H : g .mol )139 16 1 

1 (/11 2   2 (/112   3 (/22 4   4 (/2 24   
-260 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 کنند. هاي گوناگون گیاهی یا جانوري با سدیم کلرید تهیه می الف) صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن
 هاي متفاوت است. هاي مولکولی و یونی با اندازه ب) کلویید مخلوطی ناهمگن حاوي توده

 وجود دارد. Mg2و  Cd2هاي  مناطق کویري مقادیر زیادي از یون هاي ج) در آب دریا و آب
 توان همانند پلی بین سوسپانسیون و محلول در نظر گرفت. د) کلویید را می

1 (1 2 (3 3 (4 4 (2 
Nگرم  mمقدار  O2 -pH 261ایـن محلـول بـا     pHایـم. اگـر    لیتر رسانده میلی 200حل کرده و حجم محلول حاصل را به  را در آب مقطر 5

4/محلولی که از حل کردن  برحسب  mآید، برابر باشد؛ مقدار  دست می در شرایط استاندارد در یک لیتر آب مقطر به HClلیتر گاز  48
N)گرم کدام است؟  , O : g .mol )114 16  

1 (/4 32   2 (/108   3 (/2 16   4 (/0 54   
درسـتی   هاي زیـر بـه   یک از مقایسه خودي است، کدام خودي و واکنش (ب) خودبه هاي (الف) و (ج) غیر خودبه با توجه به اینکه واکنش 262-

 ه است؟انجام شد
Crالف)  (aq) Sn(s) Cr (aq) Sn (aq)3 2 22 Fe(s)ب)                      2 Sn (aq) Fe (aq) Sn(s)2 2  

Feج)  (aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 2 32 2   

Sn) قدرت کاهندگی: 1 Fe2 Fe) قدرت کاهندگی: 2  2 Cr2 3  
Fe) قدرت اکسندگی: 3 Cr2 Sn) قدرت اکسندگی: 4   3 Cr2 3   

-263 است؟ نادرستکدام گزینه   با توجه به جدول زیر،

   از سه کاتیون دیگر بیشتر است. A) قدرت اکسندگی 1
2 (emf  سلولD A  ازemf  سلولSHE A .بیشتر است 
   Bتوان در ظرفی از جنس فلز  را می C3هاي  ) محلول آبی نمک3

 نگهداري کرد.     
 هاي ، با گذشت زمان غلظت یونCبا  B) در سلول گالوانی حاصل از 4

     B (aq)2 یابد. افزایش می 
ـ مس، کاهش جرم آند برابر   10/هرگاه در سلول گالوانی آلومینیم  -O2 264همین تعداد الکترون در زنگ زدن آهن چند لیتـر گـاز    مبادلۀگرم باشد، با  8

Al)شود؟  مصرف می STPدر شرایط  , Cu : g .mol )127 64 / /(E (Cu / Cu) V , E (Al / Al) V)2 30 34 1 66   
1 (/2 24   2 (/6 72   3 (/112   4 (/4 48   

-265 ، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟که مربوط به یک مولکول دو اتمی است با توجه به شکل زیر
 کند. گیري می الف) این مولکول در میدان الکتریکی جهت

 .استهاي ناپیوندي  فاقد جفت الکترون Bب) اتم 
 مربوط باشد. HClتواند به مولکول  ج) این شکل می
 نیز مربوط باشد، زیرا ساختاري خطی دارد. COتواند به مولکول  د) این شکل می

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

BA

/

/

/

/

E (V)

A (aq) e A (s)

B (aq) e B(s)

C (aq) e C (aq)

D (aq) e D(s)

2

3 2

3

1 33
2 0 87

012
3 1 59

شهاک شنکاو مین

N)گرم کدام است؟  , O : g .mol ), O, O 
1(/4 32//  2(/108/  3(/2 16/  4(/0 54// 

د هاي زیـر بـه   یک از مقایسه خودي است، کدامخودي و واکنش (ب) خودبههاي (الف) و (ج) غیر خودبها توجه به اینکه واکنش
 ه است؟نجام شد

Crلف)  (aq) Sn(s) Cr (aq) Sn (aq)3 2r 22Cr (aq) Sn(s)                     (بFe(s) Sn (aq) Fe (aq) Sn(s)2 2(aq) Fe( ) F  
Feج)  (aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 2 3Cr (aq) Fe(s)Cr (aq) Fe(s) 

Sn) قدرت کاهندگی: 1 Fe2 2FF 2 :قدرت کاهندگی (Fe Cr2 3CC  
Fe) قدرت اکسندگی: 3 Cr2 3CC  4 :قدرت اکسندگی (Sn Cr2 3CC 

 است؟ نادرستکدام گزینه   ا توجه به جدول زیر،

 از سه کاتیون دیگر بیشتر است.A) قدرت اکسندگی 1
2 (emf سلولD A  ازemf  سلولSHE A .بیشتر است
 Bتوان در ظرفی از جنس فلز  را می C3هاي ) محلول آبی نمک3

 نگهداري کرد.    
 هاي ، با گذشت زمان غلظت یونCبا  B) در سلول گالوانی حاصل از 4

    B (aq)2 یابد. افزایش می 
ـ مس، کاهش جرم آند برابر   10/هرگاه در سلول گالوانی آلومینیم  همین تعداد الکترون در زنگ زدن آهن چند لیتـر گـمبادلۀگرم باشد، با /8

Al)شود؟  مصرف می STPر شرایط  , Cu : g .mol )1, Cu, Cu/ /Cu / Cu) V , E (Al / Al) V)/ /E2 3/ C ) V E (Al/ C ) V E (AlE// //

1 (/2 24/  2 (/6 72/  3 (/112/  4 (/4 48/ 
، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟که مربوط به یک مولکول دو اتمی استا توجه به شکل زیر

/

/

/

//

E (V)

(aq) e A (s)

(aq) e B(s)

(aq) e C (aq)

(aq) e D(s)

( )

( )

( )( )

e A (s)e

e B(s)

e C (aq)

e D(s)

2(aq)( ) CCe Ce

1 33/

0 87/

012/

1 59/

شهاک شنکاو مین
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24صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-266 درستی بیان شده است؟ یک از مطالب زیر به کدام
ي هـاي سیلیسـیم و دارا   هاي سیلیسیم و اکسیژن با پیوندهاي اشتراکی میان اتـم  ) سیلیس شامل تعداد بسیار زیادي از اتم1

 آسا است. ساختاري به هم پیوسته و غول
 رود. کار می سمباده به تهیۀارزان است که در  سایندةیک  SiC) سیلیسیم کربید با فرمول مولکولی 2
 برابر فوالد است. 200اي از گرافیت است که میزان کشش آن حدود  الیه ) گرافن، تک3
 شود. آن آبی رنگ می واسطۀ به pHطوري که کاغذ  کند؛ به میآب تغییر  pH) با ریختن خاك رس در آب و هم زدن آن، 4

-267 است؟ نشدهدرستی انجام  هاي زیر به یک از مقایسه کدام
 یونی ) تنوع و شمار مواد: کوواالنسی 1
  (IV)وانادیم   (III)) طول موج نور بازتاب شده از محلول: وانادیم 2
 تیتانیم ) چگالی: فوالد 3
Sc) نسبت شمار الکترون به شمار کاتیون در مدل دریاي الکترونی: 4 Ca   

-268 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام
 متر وجود دارند. میلی 10تا  2هاي فلزي با قطر  درون مبدل کاتالیستی، توده هاي ) در سطح سرامیک1
 دهد. انرژي را به یک مقدار کاهش می قلۀها نسبت به  ها و فراورده دهنده ) کاتالیزگر سطح انرژي واکنش2
 ماید.ن سوزد و اکسیدي اسیدي تولید می ) فسفر سفید همانند گاز هیدروژن در هوا و در دماي اتاق می3
CO ،xهاي  ) هر سه واکنش مربوط به حذف آالینده4 yC H  وNO .از نوع اکسایش ـ کاهش و گرماده هستند 

Hیک از عوامل زیر سبب افزایش غلظت گاز هیدروژن در واکنش تعادلی  کدام (g) I (g) HI(g) H2 2 2 -269 شود؟ می 0
 د) کاهش دما  HIج) افزودن   ب) کاهش حجم  الف) افزایش دما

 ) ب و ج و د4 ) الف و ب و ج3 ) الف و ج2 ) ب و د1
-270 است؟ نادرست یک از مطالب زیر  کدام

 آید. دست می ) اتیلن گلیکول از واکنش اتن با پتاسیم پرمنگنات رقیق در شرایط مناسب به1
Cصورت  به P.E.T) فرمول واحد تکرار شونده پلیمر 2 H O10 8  است. 4
 دست آورد. توان آنها را از نفت خام به در نفت خام وجود دارند و می P.E.T) مونومرهاي پلیمر 3
4 (P.E.T لید پلیمر مورد اسـتفاده  شود که آنها را براي تو دهد و به موادي تبدیل می در شرایط مناسب با متانول واکنش می

دهند. قرار می
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
 

ی رو ر ل ر ون ر رون ر
هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام

متر وجود دارند. میلی 10تا  2هاي فلزي با قطر درون مبدل کاتالیستی، توده هاي ) در سطح سرامیک1
 دهد. انرژي را به یک مقدار کاهش میقلۀها نسبت به  ها و فراورده دهنده ) کاتالیزگر سطح انرژي واکنش2
 ماید.ن سوزد و اکسیدي اسیدي تولید می) فسفر سفید همانند گاز هیدروژن در هوا و در دماي اتاق می3
CO ،xهاي ) هر سه واکنش مربوط به حذف آالینده4 yC Hx وNO.از نوع اکسایش ـ کاهش و گرماده هستند

Hیک از عوامل زیر سبب افزایش غلظت گاز هیدروژن در واکنش تعادلی  کدام (g) I (g) HI(g) H2 2(g) I(g) I 0) HHI(gHI(gHشود؟ می
د) کاهش دما  HIج) افزودن   ب) کاهش حجم لف) افزایش دما

 ) ب و ج و د4 ) الف و ب و ج3 ) الف و ج2 ) ب و د1
 است؟ نادرست یک از مطالب زیر  کدام

 آید. دست می ) اتیلن گلیکول از واکنش اتن با پتاسیم پرمنگنات رقیق در شرایط مناسب به1
Cصورت بهP.E.T) فرمول واحد تکرار شونده پلیمر 2 H O10 8 4H OH .است 
 دست آورد. توان آنها را از نفت خام بهدر نفت خام وجود دارند و میP.E.T) مونومرهاي پلیمر 3
4 (P.E.Tلید پلیمر مورد اسشود که آنها را براي تودهد و به موادي تبدیل میدر شرایط مناسب با متانول واکنش می

دهند. قرار می
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 . پاسخنامه تجربی 13دوازدهم . آزمون  ۀپای      

1

زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 2گزینه 

 ) خلنگ: علف جارو، نام گیاهی است.1   ها: بررسی گزینه
 خردي اسب/ خبث: پلیدي/ سفاهت: بیدهنۀ ) لگام: افسار، 2
 اند. ها درست معنی شده واژههمۀ ) 3
 گردن/ یله: رها، آزادچنبرة ) نقض: شکستن/ زلّت: لغزش، گناه/ آخُره: 4

 )162و  161، 160، 158، 157هاي  (فارسی دهم، صفحه
.2 صحیح است. 2گزینه 

ـاي تـأثر در      4گزینـۀ  جـز   ها بـه  معناي ثقت در تمام گزینه درسـت اسـت./ معن
ـاي   غلط است./ معناي مطلق، در گزینـه  1و  3هاي  گزینه غلـط اسـت./    3و  1ه

 غلط آمده است. 4گزینۀ معناي برزیگر هم در 
.3 صحیح است. 1گزینه 

 سموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده
.4 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 مایه بیمایع ) بی4بهر   ) بحر2ترجیح  ) ترجیه1

.5 صحیح است. 1گزینه 
مستور/ چریـق ارغند/ مسطوراز بهر غرامت/ ارقنداز بهر قرامت
 حیاتهول/ حیاطچریغ/ حول
 )154و  137، 122، 110، 104، 77، 61، 60، 47، 25، 19، 13هاي  (دوازدهم، صفحه

.6 صحیح است. 1گزینه 
 خُرد روضه/ هـ) خورد اَعیان/ ب) روزه الف) عیان

 )57و  47 ،27، 23، 21هاي  (فارسی یازدهم، صفحه
.7 صحیح است. 2گزینه 

 سه دیدار اثر نادر ابراهیمی است.
.8 صحیح است. 2گزینه 

 ) بین خاکساران و زمین معادله برقرار است.1   ها: بررسی گزینه
ـا بـه هـم       ادامۀ ) به دلیل اینکه مصراع دوم در 2 مصـراع اول اسـت و مفهـوم آنه

 شود. اي دیده نمی ارتباط دارد، اسلوب معادله
 به هم پیوستگان و دو لب معادله برقرار است. ) بین3
 ) بین عمر با قافله و موي سفید در خاکستر معادله برقرار است.4

.9 صحیح است. 2گزینه 
 الف) چشم و دل شبنم، نگران بودن چشم شبنم: تشخیص و استعاره  بررسی موارد:

 ب) اسلوب معادله دارد. مصراع دوم مصداقی براي مصراع اول است.
حسن تعلیل: علت چاك گندم ترس از خرد شدن زیر سـنگ آسـیاب اسـت    ج) 

 شعله شرر دارد) شعله) (آتش بی د) تناقض (آتش بی          (دلیل ادبی و زیبا)
.10 صحیح است. 1گزینه 

 ) دختر رز: اضافه تشبیهی است.2  ها: بررسی سایر گزینه
 کامی از دهان شیرین است (تناقض) ) تلخ3
 ل ساز/ پرده دوم: خلوت (جناس همسان)) پرده: مصراع او4

.11 صحیح است. 1گزینه 
 ها در قالب مثنوي هستند. این گزینه در قالب رباعی و سایر گزینه

.12 صحیح است. 3گزینه 
 مباد، باد: جناس ناهمسان/ باد پریشانی: تشبیه

 نسیم زلف باعث روشنی چراغ چشم شد: تناقض (نسیم باعث خاموش شدن است)
.13 است.صحیح  3گزینه 

 )وندياسم + ه بن مضارع( ) لرزه1   ها: بررسی سایر گزینه
 صفت وندي) صفت(وند + ) نامناسب2
ه  اسم( ) لبه4  اسم وندي) +ـ 

.14 صحیح است. 4گزینه 
  زاغ  بابک  نسح        ت دوخ  يوربآ :هیلا فاضم هیلا فاضم
 م.م   ا.م   هتسه       م.م   ا.م    هتسه                         
                
رگید  زاغ    سأر   کی  ندرک ادیپ           زاغ   سأر کی  
م.ص  ا.م   زیمم  م.ص      هتسه          هتسه  زیمم       

 

.15 صحیح است. 4گزینه 
ـار   » وجـود نـدارد  «به معنـی  » نیست«) نور: نهاد جمله است؛ چون فعل 1 بـه ک

 چشم و گوش وجود ندارد (نیست) نورِرفته است. لیک آن 
 نهاد                                                    

ـار     » کسـی «و » همـه «) نیز واژگان 3و  2هاي  در گزینه ـادي بـه ک در نقـش نه
ـاد آن    » خـونین دل «نقـش   4گزینـۀ  کـه در   اند درحالی رفته مسـند اسـت و نه

 باشد. محذوف می
.16 صحیح است. 3گزینه 

 در مصراع دوم در آن سینه، دلی (وجود داشته باشد) و آن دل، همه سوز (باشد)  
.17 صحیح است. 2گزینه 
ـاز   حرف ربط هم پایـه » یا«در این بیت در معناي » گر«داشته باشید که دقت  س

ـاده    است و نه وابسته ـالی   ساز بنابراین تمام جمالت ایـن بیـت س کـه در   انـد، درح
 جمالت مرکب پدید آورده است.» که«ساز  سایر ابیات حرف ربط وابسته

.18 صحیح است. 3گزینه 
گزینـۀ  دن امور مطرح اسـت؛ ولـی در   در تمام ابیات مفهوم ناپایداري و گذران بو

 کنم. گوید من خوار و حقیر کسی نیستم و همواره خوش زندگی می می 3
 )52صفحۀ ، 6(فارسی دهم، درس 

.19 صحیح است. 3گزینه 
 نیازي و ناز معشوق و غرور و زیبایی او اشاره شده است. به بی 3گزینۀ در بیت 
.20 صحیح است. 1گزینه 
.21 صحیح است. 2گزینه 

ـاره کـرده        2گزینۀ جز  ها به گزینههمۀ در  ـان مـرگ اش ـا زم به وفاداري عاشـق ت
 است که با مفهوم سؤال قرابت دارد.

.22 صحیح است. 3گزینه 
 پذیرد. عشق فقط با مرگ درمان می

 خود شدن است. شرط عاشقی ترك خود و از خودبی ها: مفهوم سؤال و سایر گزینه
.23 صحیح است. 3گزینه 

ـا کـرده و از ابتـدا ابـروي      خداوند عشق خود را قبل از آفرینش آسمان به من عط
 جانان منظر چشم من بوده است. (عشق ازلی)

صحیح است 1گزینه  24.
.25 صحیح است. 3 گزینه

 
 زبان عربی

.26 صحیح است. 2گزینه 
ـ   امت یگانه»: أمۀ واحد« ـ  »: بعث«اي  ـامبران  »: النبیین«فرستاد، مبعوث کرد  پی

ـ  4گزینۀ (رد  ـاي   دهنده در گزینه بشارت»: مبشّرین«)  بـه  » مبشّـرین « 4و  1ه
 3گزینـۀ  شـد. در   شکل صفت ترجمه شده است و باید به شکل حال ترجمه می

 عربی وجود ندارد!جملۀ در » تا نویدآور باشند«معادل عبارت 
 )22صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 

.27 صحیح است. 4گزینه 
ـ  3و  2هــاي  زینــهصــحبت نکــرد (رد گ» لــم یــتکلّم« در »: فــی محاضــرته«) 

ـ   3و  1هاي  اش (رد گزینه سخنرانی ـان فارسـی (رد    »: باللغـۀ الفارسـیۀ  «)  بـه زب
ـ  3گزینـۀ    (» ـاب ـ  3گزینـۀ  جـوانی کـه (رد   »: ش قـد حصـل علـی شـهادة     «) 
 )1گزینۀ دست آورده بود. (رد  مدرك دکترا را به»: الدکتوراه
.28 صحیح است. 1گزینه 

قرار دهد (ساختار جمله، شرطی است و فعـل شـرط   »: نصب« هر کس ـ »: من«
ـاي   گزینـه شـود، رد   مضارع التزامی ترجمه مـی  ـ  4و  3ه ـ   »: نفسـه «)  خـودش 

ـ  3و  2هاي  براي مردم (رد گزینه»: للناس« ـ  »: إماماً«)  بایـد  »: فلْیبدأ بــ «پیشوا 
ـ  4گزینۀ آغاز کند (رد  ـاد دادن بـه) خـودش    »: تعلـیم نفسـه  «)  (رد  آمـوزش (ی

 آموزش دیگري»: تعلیم غیره«)ـ  2گزینۀ 
 )51صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

.29 صحیح است. 3گزینه 
ـ  2گزینۀ این کتاب (رد »: هذا الکتاب« ـان کسـی اسـت کـه،     »: هو الّـذي «)  هم

ـ    ـ  4گزینـۀ  توانـد (رد   مـی »: یقـدر «کسی اسـت کـه  باشـد (رد  »: أن یکـون «) 
ـ  4و  2هاي  گزینه ـ  1گزینـۀ  : دوسـت مخلـص تـو (رد    »صدیقک المخلص«)   (

 )1گزینۀ از گمراهی (رد »: من الضالل«تو را نجات دهدـ  »: ینقذك«
صحیح است. 2گزینه  30.

 »  ام لم تکن لی: نداشته) «3) أعجب: به وجد آورد 1   ها: بررسی سایر گزینه  
 »ال فرار: هیچ گریزي از آن دو نیست) «4

 )41صفحۀ ، 3دوازدهم، درس  عربی(

ح
اسایریر گزیزینه   هاها::یی

2رجیح  رجیجیه مایه بیمایع ) بی4بهر   ) بحرحر2ت
است.1نه صصحیحیحح

غرامت/ ارقرقنندر قرامت بهبهرر مستور/ چریـق ارغند/ مسطورازز
 حییاتاتهولول/ حیحیاطغ/ حول
)15154و   122،137، 110، 104، 67777، 66161، 60، 47،،2525،،119، يي13هاي  صفحه 4( 

صحیح است. 1نه
 خُرد رروضه/ هـ)ـ) خخورورد اَعیان/ ب) روزه عیان

21،232هاياي  (فارسی ی ییازدزدهم، صفحهحه  )57و 4747،،2727، 
صحیح است. 2نه

دیدار اثر نادر ابراهیمی است.
صحیح است. 2نه

ز زمین مععادادله برقرار است.1   ها:ی گزینه و و رارانان ) بین خاکس
دلیل اینکه مصرصراعاع ددووم در  ـا بـبـه هـم       ادامۀه اساسـت و مفهـوم آنهـه اواولل مصـصـراراعع

اسلوب معادله دارد،، نمی ط شود. اياي ددیدیده
معادله برقرار است.ین   به هم پپیویوستگان و دودو لبب

عمر با قافله و ممويوي سفید درر خ خاکستر معادله برقرار است. ین
اساست. 2نه صحیحح

موارد: اعارهرهی بوبودندنچ چشم ششبنبنم:م: تشخیص و است  الف) چشم وو د دللشبنم، نگنگرارانن
اول است.ت مصصراراعع مصمصداقی برارايي دومم داداردرد. مصمصراراعع م معاعادلدلهه سلوب

ـتـت         اسا حسن تععلیلل: علعلتتچچاك گندم تترسرس از خرخرد شدن زییر سسـنگنگ آسـیایابب
ز زیبا) ادبی وو بیبی        ل (آ(آشتش بی  د)د) ت تناقض (آتشش ر دارد) شعلهله)) شرش ششعلعلهه

 صحیح است.ت. 1نه
سایر گزینه است.2 ها: ی ) دخترت ررز:ز: اضافه تشبیههیی

خ خکامی از دهان شیرین است (تناققض)ض) لخ
ل ساز/ پرده دوم: خلوت (جناس همهمسان)رده: مصراع او

صحیح است. 1نه

گوید من خوار و حقیر کسی نیستم و همواره خوش زندگی ممی3
،6(فارسی دهم، درس 

صحیح است. 3گزینه  19.
بیت اشاره شبه بی 3گزینۀ در زیبایی او و نیازي و ناز معشوق و غرور
صحیح است. 1گزینه  20.
است.22گزگزینینهه یحیحح صص 21.

ـان مـرگ اش2گزگزینینۀۀجزز ها به گزینهههمۀددرر ـا زم ببه وفاداري عاشـق ت
سؤسؤلال قرابت دارد. مففهوهومم است که باا

صحیح است. 3گزینه  2222.
 پذیذیرد. عشق فقط با مرگ درمان می

عاشقشقی ترك خود و از خودبیها: مفهوم سؤال و سایر گزینه خود ش  شرشرطط
صحیح است. 3گزینه  23.

از ـا کـرده و از اخداوند عشق خود را قبقبلل آفرفرینش آسمان به من عط
ا است. (عشق ازلی) هده بو مشم م منن جانان منظر چ

حصحیحیح استت 1گزینه  24.
حیح ااستست. 33 گزینه .25 صصح
عرععررعرربییببییبییببییبی زباابباابان
صصحیح است.22گزگزینینهه 2626.

د ـ   امت یگانه»: أمأمۀۀ واح« »: بعث«اي 
ح

ـ   النبیین«فرستاد، مبعوثوث ککرد 
ـ  4گزینۀ (رد ـاي   دهنده ددر گزگزینه بشارت»: مبشّرین«)  مبش« 4و  1ه

بابایدید به شکل حال ترجمه می شـد. د شکل صفت ترجمه شده است وو
دمعادل عبارت  ونویدیدآوآور بااشن« عربی وجود ندارد!جملۀدر » تا 

،2(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.44گزگزینه 2727.

ـ  3  و گ 2هــاي  زینــه  صــحبت نکــرد (رد گ»لــم یــتکلّم« ممحا««)  ففــی
اراننی گ گزیزینهنه سخنخن ( (ردد 1هاياي  اشاش ـ  33  و  1ه  (» الالفافارسـیۀۀ  «) اـانن  »»::باباللللغغـۀۀ زبزب بـهه
ـ  3گزینـۀ    (» ـاب ـ  3  گزینـۀ  جـوانی کـه (رد   »:ش ««قـد حصـل ععل«) 
کتکتوراها به»:»االدل راا دکتکتراا دمدركك (ر( بود. آآورده ینۀۀدستت )1)1گزگ
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.31 صحیح است. 2گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 باشد) می» گاهی«بر سر فعل مضارع به معناي » قد(«) حتماً 1
 ترجمه نشده)» شده است«به معناي » قد أصبحت(«) نزدیک است 3
 است)» همنشینی کن«و به معناي مفاعلۀ فعل امر از باب » جالس(«) همنشینی کرد 4

.32 صحیح است. 1گزینه 
ـا «بعـد از  کلمۀ را بر سر » فقط«اسلوب حصر، باید ترجمۀ در  ـاوریم: قصـد   » إلّ بی

 عالمان فقط هدایت است.
 )36صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.   4گزینه  33.
ـاند، پـس او دشـمن توسـت کـه         ترجمۀ  ـان رس عبارت: هر چیزي که بـه تـو زی

هـر کـس    3ترجمۀ گزینۀ ها همگی صحیح هستند.  ارتباط است. دیگر گزینه بی
 چیزي را نداند (به آن ناآگاه باشد) از آن عیب گیرد.

 )21صفحۀ ، 2(عربی یازدهم، درس 
.34 صحیح است. 4گزینه 

ـ نه سال:  2گزینۀ (رد » إخوانی المجدون«برادران کوشاي من:  » تسع سنوات«) 
ـ فارغ  (رد سایر گزینه با توجه به اینکـه   1گزینۀ (در » تَخَرّج«التحصیل شدند:  ها) 

نادرست اسـت و بایـد بـه    » تخرّجوا«فاعل از نوع اسم ظاهر است، فعل » إخوان«
 نادرست است.)» تُخَرِّج« 3گزینۀ صورت مفرد به کار برود. همچنین در 

صحیح است. 1گزینه  35.
ـا   ) «3و  2هاي  این: هذه. (رد گزینه  همکالسی بیمارمان: زمیلنا المـریض/ زمیلتن

 )3گزینۀ (رد » رویم: نذهب می)/ «ها سایر گزینهرد » (المریضۀ
 )77صفحۀ ، 6(عربی دهم، درس 

.36 صحیح است. 4گزینه 
 داشته باشد.» ــُ«فاعل است و باید آخرش » الخرافات«

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

1( »ـ  یذهب  گیرند. هر دو فعل و جواب شرط هستند؛ لذا ساکن می» یسجلْ
 گیرد. آن عالمت ضمه نمی» ن«گاه  جمع مذکر سالم است و هیچ» علّمونَالم) «2
 آمده که نادرست است.» مفاعلَۀ«مصدر باب مفاعلَۀ است ولی بر وزن »: معاملَۀُ) «4

 )62صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 
 ترجمه متن

ـارج شـدم،     پدرم مرا براي کسب تجربه به خارج از شهر فرستاد. چون از شـهر خ
آورد؟ دسـت مـی   روباهی مریض را دیدم، پس ایستادم و فکر کردم: چگونه غذا به

ـاه نزدیـک شـد        در آن لحظه شیري را دیدم که شکاري با او بـود. چـون بـه روب
اي بعد روباه بـه سـختی   (مقداري) از شکار خورد و بقیه را رها کرد و رفت. لحظه

ـا خـودم    خود را حرکت داد و به شکار نزدیک شد و شـروع بـه خـو    ردن کـرد. ب
گفتم: قطعا خداوند ضامن روزي است، پس چـرا مـن مشـقت را تحمـل کـنم؟      
پس به سوي پـدرم بازگشـتم و داسـتان را بـرایش شـرح دادم. پـدر گفـت: اي        

اي را قصـد کـردم. بـه شـیر     اي، من براي تو زندگی کریمانهپسرکم! اشتباه کرده
ـان کـه     کنـد و او حیـوا  نگاه کن چگونه به دیگران کمک می نی قـوي اسـت، چن

ـاه نکـن کـه او منتظـر کمـک دیگـران اسـت.        می او زنـدگی  دانی. اما به روباه نگ
 ندارد. پس فهمیدم و دیدگاهم را درباره زندگی تغییر دادم. ايبزرگوارانه

صحیح است. 1گزینه  38.
 »خورد، خوشبخت است کسی از تالش و دسترنج خود می«

 :شود باط نمیکه از متن استن ها سایر گزینه ۀترجم
 مردم او را کمک کنند. مفلس کسی است که روزگار او را به بیچارگی کشانده و) 2
   شیر شکاري نکرد، مگر آنکه دیگري در خوردن با او شریک شد. )3
  آورد. دست می هر کس شهر خود را ترك کند، همه اهداف خود را به )4

.39 صحیح است. 4گزینه 
 خود حرکت کند. (طبق متن درست است.) توانست از جاي روباه به سختی می
   ها: بررسی سایر گزینه

کـرد (شـیر بـراي خـودش      داد و برایش شکار می ) شیر به روباه مریض غذا می1
 کرد). شکار می

 زندگی تغییر داد!دربارة ) وقتی فرزند روباه مریض را دید، نظرش را 2
 نپذیرفت!اي براي پسرش خواست؛ ولی پسر  ) پدر زندگی شرافتمندانه3

.40 صحیح است. 2گزینه 
(تـالش باعـث جلـب    » کنـد  شود و آن را زیاد مـی  انتظار باعث جلب روزي می«

 شود) روزي و افزایش آن می
 ها: سایر گزینه ۀترجم

 تالش کن و بدان که خداوند ضامن روزي است.) 1
 پدر خواست که پسرش راه بهتري را براي زندگی انتخاب کند. )3
 اش را تغییر داد. گیري پدر به پسر کمک کرد و نتیجه )4

صحیح است. 4گزینه  41.
کند که کار کنیم، با اینکه خداوند ضامن روزي ماست. زندگی بزرگوارانه اقتضا می

 درست، متحد شویم، یکی )1    :ها سایر گزینه ۀترجم
کند سالم، جمع شویم، تأکید می )3     بزرگوارانه، زندگی کنیم، ضامن. )2

صحیح است. 3گزینه  42.
ـال «و  2گزینۀ در » الزم«، 1گزینۀ در » فاعله مساعدة«   4گزینـۀ  در » من باب انفع

 حال است.» هو ینتظر«، حال نیست، بلکه »ینتظر«همگی نادرست هستند. ضمناً 
.43 صحیح است. 4گزینه 

 للغائب)) للمخاطب (ص: 1    ها: اشتباهات سایر گزینه
» ك«) لیس له... (فعل مزید است و حرف زائـد دارد)/ فاعلـه ضـمیر... (حـرف     2

 جزء حروف اصلی آن است.)
 ندارد)» لحظۀ«ارتباطی به » حرّك«) الجملۀ... (فعل 3

صحیح است. 3گزینه  44.
 اسم فاعل است.» اآلخرین: آیندگان«اسم تفضیل و » اآلخَرین: دیگران«  

.45 صحیح است. 3گزینه 
ـابراین مفعـول بـر      » رصید«فاعل و » تشحنی«در » ي«ر ضمی مفعـول اسـت، بن

 فاعل مقدم نشده است.
 فاعل است.» الناس«مفعول و » ها) «1  ها: بررسی سایر گزینه

 فاعل است.» األم«مفعول و » ي) «4    فاعل است.» الناس«مفعول و » ها) «2
 )59صفحۀ ، 5(عربی دهم، درس 

.46 صحیح است. 1گزینه 
ـاب مـی  » الم«مصدر است، پس » تناول« ـایر     حرف جرّ به حس آیـد؛ ولـی در س

 همراه فعل آمده است.» الم«ها  گزینه
 ) 63صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس  

.47 صحیح است. 4گزینه 
 مجهول هستند.» یضَلُّ«و » تُرك«در این گزینه 

 د ندارد.ها فعل مجهولی وجو مجهول است و در سایر گزینه» تُقدم« 2گزینۀ در 
 شود! اي داده می : هر سال در جشن روز معلم به معلمم هدیه2ترجمۀ گزینۀ 
 شوند. : اگر امر به معروف و نهی از منکر ترك شود، مردم گمراه می4ترجمۀ گزینۀ 

 )75صفحۀ ، 6(عربی دهم، درس 
صحیح است. 3گزینه  48.

ـایر گزینـه  جملۀ در این گزینه   ـا پـس از اسـم    وصفیه نیامده است. در س ـاي   ه ه
 جمله وصفیه آمده است.» مقالۀ، أخالقا و جلسۀ«نکرة 

 )41صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
.49 صحیح است. 3گزینه 

 شرط نیست!» من«بر سر اسم (إله) آمده است، بنابراین » من«در این عبارت 
 ها: بررسی سایر گزینه

ـا       » إلّا«) کلمه بعد از 1 ـابراین مسـتثنی منـه محـذوف اسـت و ب مرفوع است، بن
 اسلوب حصر داریم.» إلّا«قبل از جملۀ توجه به منفی بودن 

جـواب شـرط اسـت و    » یبتعـد «فعـل شـرط و   » یتأمل«ادات شرط، » من) «2
 اسلوب شرط داریم.

ـلوب    » إلّا«قبل از جملۀ ) 4 منفی نیست، بنابراین اسلوب حصر نـداریم، بلکـه اس
 داریم. استثنا

.50 صحیح است. 4گزینه 
ـا «مصدر فعـل  » تعلّماً« صـفت آن اسـت،   » مفیـداً «اسـت و همچنـین   » تعلَّمن

 بنابراین مفعول مطلق نوعی است.
 ها: بررسی سایر گزینه

 است، نه مفعول مطلق!» اکتسبت«مفعول فعل » إیماناً«) در این عبارت 1
ـال اسـت نـه     »مسـرورین «مفعول مطلق تأکیـدي اسـت؛ زیـرا    » تکریماً) «2 ح

 مفعول مطلق تأکیدي است.» إعجاباً) «3                    صفت براي آن!
 )47صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است. 2گزینه 
هاي زیرك (داراي هوش و ذکاوت)، با انتخاب بنـدگی خـدا بـه     انسان

رضـاي خـدا   عنوان هدف اصلی زندگی، کارهاي دنیوي خـود را بـراي   
کنند. خداوند  دهند و در عین حال آخرت خود را نیز آباد می انجام می

من کانَ یرید الدنیا ثُـواب فَعنـد اهللاِ ثَـواب    ﴿فرماید:  در مورد آنان می
هر کس نعمـت و پـاداش دنیـا را بخواهـد، نعمـت و      »: الدنیا و اآلخرَة

 ﴾پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.
 )20، صفحۀ 1درس (دین و زندگی دهم، 

کوکوشاشاي منمن:: ن«نن ـ نه سال:  2 گزینۀ (رد»إخإخووانی المجدو« » تسع سنوات«) 
گ گززینه ـ ف فارارغ غ سااییر با توجه به اینکـه   1گزینۀ (در»تَخَرّج«الالتحتحصیل شدند:  ها)ا) 

نادرست اسـت و بایـد بـه    »تخرّجوا« فاعلعل از نوع اسم ظظاهرر است، فعل »»وان
برود. همچنچنینین د درر مفردد ب به کاکارر  نادرست است.)»تُخَرِّج« 3گزینۀ ت

اساستت. 1نه صحیحح
2هاياي  هذه. (رد گزینه ـاا  ) «3  و  2ه ـن ««همکالکالسیسی بیمارمان: زمیلنا المـریض/ زمیلت

 )3گزینۀ (رد»رویم: ن نذهذهبب««می)// « «  هها سایر گزینههرد» (ضۀ
))777صفحفحۀۀ، سس 6((عرعربی دهم، درس 

صحیح است. 4نه
ُ«فاعل است و باید آخرشش»رافات  داشتهه ب باششدد.ـ»ـــ«
صحیح است. 3نه

سایر گزینه  ها: ی
»ـ  یذهب یسجلْ

ری
شرشرط هستند؛ لذا ساکن می» گگییردند..هر دو فعل و جوابب

ه هیچیچ»علّمونَلم «گاه  جمع مذکر سالم است و  گیگیردرد. آن عالمت ضمه نمیی»ن«گ
زوزنن»: معاملَۀُ ۀ«مصدر باب مفاعلَۀ ا استست وللی بر  آمده که نادرسستتاساست.»ممفاعلَ«

یایازدزدهم، درس  )62صصفحفحۀ 6، 6(عربربیی
جمه متنتن

ـارج شـدم،     خ خ هره شـش از شهر فرستاد. چون اازز تجتجربه به خخارارجج  مرا براي کسبب
رکردم: چگونه غذا به ایایسستادم و فکفکرر پ پسس آورد؟ دسـت مـی   هی مریضضرارا د دیدیدم،م،

ـاه نزدیـک شـد        رارا دیدم کهکه ش شکاکاريري با او بـود.د چ چــون بـه روب لحظه شیريي ن
و و ررفتفت. لحظه تختیی  اري) از شکار خورد و ببقیقیه را رهاا ککردرد روباه بـه سـ بعبعد اايي

خخـو    بـبـهه روروعع شکشکارار نزدیکیک شد و شـش تکت دداداد وو ببهه مدم     را حر ـاا خـو    ردن ککـرد.د ب
نـنم؟م؟       رارا تحمـلـل کک رـرا مـن مشمشـققتت ض ضامن روزي ااستست، پسپس چ چ م: قطعا خداواوندند
گفگفـتت: ااي         و داسـتان رارا ب بـرـرایششششـرح دادم. پپـدـدرر به سويي پـدرم بازگشگشـتـتمم

دهده کـردم. بـه شـیر     اياي، من براي توتو ز زندگی کریماانهنهکم! اشتباه کرک ررا ققصـصـدد اايي
کمکمکمی اواو ح حیـوا  کن چگونه به دیگراان وو ه     کنـد ـاان کـک اسـت، چن   نی قـويي

اواو منتظـر کمـکـک د دییگـران اسـت.ت         هه ـاه نکـن کـک                 ااو زنزنـددگیگ  انی. اما به روباه نگ
ت تغیغییریر دادمم.ايوارانه ردرباره زندگگی ندارد. پس فهمیدم و دیدگاهم رراا
صحیح است. 1نه

از تالش و دسترنج خود می  »خورد، خوشبخت استسی

یحزی
ـابراین»رصید«فاعل و »تشحنی«در » ي«یر ضمی مفعـول اسـت، بن

فاعل مقدم نشده است.
فاعل است.»الناس«مفعول و »««ها) «1 ها: بررسی سایر گزینه

»األم«مفعول و »ي) «4    فاعل است.»الناس«مفعول و »«ها) «2
،5(عربی دهم، درس 

صحیح است. 1گزگزینینه  4646.
پ پسس»تناول« ـاب مـی  »««الم«مصدر اساست،ت،   آیـد؛ ولـحرف جرّ به حس

«هاا گزینه همراه فعل آآمده اساستت.»«««المالم«ه
ص6،6(عربی یازدهم، درس  

صحیح است. 4گزینه  4747..
تُرك«در این گزینه 

حح
 مجهوهول هستند.»»یضلَلُّ«و » 

د در سایر گزینه»تُقدم« 2گزینۀ در و و لول ااسست ها فعل مجهولی وج مجه
روز معلم به معلمم هدیه2ترجمۀ گزینۀ  شجشنن د در  لال اي داده: هر س
و نهی از منکر ترك شود، مردم گمر4ترجمۀ گزینۀ  : اگر امرمر به معروروفف

،س 6(عربی دهم، درس 
ساستت. 3گزینه  صحیحیح  48.

گ گززینه   ـایر گزینـه  ججململۀۀدر این سس ـا پـس از ووصفصفیه نیامده است. ددرر     ه
رکرةة و جلسۀ««ن جمله وصفیه آمده اساستت.»««مقالۀ، أخأخالقالقاا

درس  ،4(عربی یازدهمهم،،
صحیح است.33گزگزینهه 499.

«در ااین عبارت  شر»««من«بر سر اسم (إله) آمده است،ت، بنانابراین »««مند
 ها: بررسی سایر گزینه

ـابراین مسـتثنی منـه محـذوف»إلّا«) کلمه بعد از 1 اساستت، بن وفوعع رمر   
«قبلبل ااززجملۀتوجه به منفیفی ببودودنن اسلوب حصر داریم.»إإلّاق

2» 2» أتأمل«ادتات ششرطط، »««من)) ی
ی

وو  »  جـواب شـر»یبتعـد «فعـل شـرطط
ب شرط داریم. لول اسا

منفی نیست، بنابراین اسلوب حصر نـدداراریمیم، بلک»إلّا«قبل از جملۀ)4
ددااریمیم. اساستثتثنانا

است. 4گزینه  صحیحح 50.
ًا« لّ ل»ت ا«ف لَّ ت

حح
اًً«ا» ف»ف

www.konkur.in
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.52 صحیح است. 2گزینه 
ـاس مـی    سایۀ هاي آگاه دائماً  انسان کنـد و خـود را    لطف و رحمـت خـدا را احس

ـا خـدا    دانند، هر چه معرفت انسان بـه خـود و رابطـه    پیوسته، نیازمند او می اش ب
 کند. ابراز میبیشتر شود و نیاز به او بیشتر، احساس عجز و بندگی خود را بیشتر 

                                           
یگدنب و تیدوبع شیازفا                  دنوادخ هب یتاذ زاین و رقف  رتشیب كرد                یسانشدوخ شیازفا
                                             

تلع
)لولعم( )لولعم(

تلع

 )11صفحۀ ، 1  درس (دین و زندگی یازدهم، 
.53 صحیح است. 4گزینه 

ـلی زراعـت   دهنـدة   پـرورش باید دقت کنیم اعتقاد بـه اینکـه زارع حقیقـی و     اص
ـاد شـکرگزاري در    نتیجـۀ  اسـت و  » توحید در ربوبیت«خداست مؤید  ایـن اعتق

ان ﴿ آیـۀ شـریفۀ  پیشگاه الهی است که همان توحید عملی یا عبادي است و لذا 
 توحید اشاره دارد.مرتبۀ به هر دو  ﴾اهللا ربی و ربکم فاعبدوه...

 )32و  22هاي  صفحه، 3و  2هاي  درس (دین و زندگی دوازدهم،
.54 صحیح است. 1گزینه 

و عمروعاص مبنی بر قرآن را بر سـر نیـزه   داستان جنگ صفین و دستور معاویه 
ـادآور افـزایش معرفـت نسـبت بـه       زدن و فریب دادن تعداد زیادي از لشگریان، ی

ـاس معرفـت و      خدا است که از راه هاي تقویت اخالص است که بایـد عمـل براس
 آگاهی باشد تا از ارزش بیشتري برخورداري باشد.

ـاي خـود را    هر کس«فرماید:  ) که میحدیث شریف پیامبر ( چهل روز کاره
ـانش      خالصانه براي خدا انجام دهـد، چشـمه   ـاي حکمـت و معرفـت از دل و زب ه

ـالص)    ﴿آیۀ یا » جاري خواهد شد. والذین جاهدوا فینا (انجام کار بـراي خـدا و خ
ـاختن حکمـت و معرفـت از      ﴾لَنَهدینَّهم سبلنا ـاري س (هدایت ویژه خداوند و ج

 دل و زبان) ارتباط مفهومی دارد.
 )69و  49، 48، 47، 46هاي  صفحه، 6و  4هاي  درس (دین و زندگی دوازدهم،

.55 صحیح است. 2گزینه 
تقوا و ایمان واقعی (علـت) نـزول    ﴾لو انَّ اهل القُري آمنوا و اتقوا...﴿آیۀ براساس 

دیگـران (علـت)   غصـۀ  معلول)، امانتداري و برطرف کـردن انـدوه و   برکات الهی (
 بخشد. (معلول) زندگی را بهبود می

.56 صحیح است. 3گزینه 
یابد. نیازهایی کـه برآمـده از    انسان تا به پاسخ نیازهاي برتر نرسد، آرام و قرار نمی

 اي است که خداوند به انسان عطا کرده است. هاي ویژه سرمایه
 )7صفحۀ  ، 1درس  ازدهم،(دین و زندگی ی

.57 صحیح است. 4گزینه 
ـاره دارد،   سـرمایۀ  الهی در انسان یا ودیعۀ اي که به یک  اوالً تنها آیه آیـۀ  رشـد اش

ـات     ـاً آی ـا اسـتخوان   «نفس لوامه اسـت. ثانی ـا را بـه حالـت اول      نـه تنه ـاي آنه ه
 2آیـۀ  قیامـت اسـت و پـیش از آن، یعنـی     سورة  4و  3در آیات » آوریم... درمی

 آمده است. ﴾و ال اُقسم بِالنَّفسِ اللَّوامۀِ﴿آیۀ قیامت، ورة س
 )47و  26هاي  صفحه، 4و  2هاي  درس (دین و زندگی دهم،

.58 صحیح است. 3گزینه 
ـا لَهـو    ﴿آیۀ دقت شود که اگرچه وجود دانایی در انتهاي  و ما هذه الحیاةُ الـدنیا الّ

ـاره شـده اسـت و بـه     ﴾لَهِی الحیوانُ لَو کانوا یعلَمونَ و لَعب و انَّ الدار اآلخرَةُ ، اش
ـاد، در  نتیجۀ دیدگاه اعتقاد به معاد اشاره دارد؛ اما تابع و  مـن  ﴿آیـۀ  اعتقاد به مع

، ذکـر  ﴾آمنَ بِاهللاِ و الیومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخَوف علَـیهِم و ال هـم یحزَنـونَ   
 شده است.

ـال دارد کـه   نتیجۀ و سخن گفتن از روي گمان،  فقدان دانایی انکار معاد را به دنب
ـا          ﴿آیۀ در ابتداي  ـا اّل ـا یهلکُن ـا و م ـا الـدنیا نَمـوت و نَحی ـا حیاتَُن ی اّل قالوا ما هـ و

 ، به این نتیجه اشاره شده است.﴾الدهرُ...
 )38و  36هاي  صفحه، 3درس  (دین و زندگی دهم،

.59 ست.صحیح ا 3گزینه 
ـاي وي بـه    اگر کسی مطلب مفیدي را به دیگران آموزش دهد تا وقتی آموزش ه

ـاداش   پرونـدة  شـود، در   شود و یا از آن استفاده می دیگران منتقل می عمـل او پ
ـال          می ـانی جـزا دادن بـه تعلـیم مطالـب مفیـد، بـه انتق نویسند. یعنی غایت زم

ـاي   در گزینهها یا استفاده و عمل به آن اختصاص دارد. اما  آموزش فقـط   2و  1ه
 به عمل و بقاي مطالب در جامعه اکتفا شده است.

 )56صفحۀ ، 5درس  (دین و زندگی دهم،
.60 صحیح است. 3گزینه 

) با رفتار و سپس گفتار خود، نگـرش صـحیح خـود را از    امیرالمؤمنین علی (
ـا و قـدر،    قضا و قدر نشان داد و به آن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به قض

ـان نیسـت، بلکـه عامـل و زمینـه      ـاز آن اسـت،    نه تنها مانع تحرك و عمل انس س
ـا        ـا متناسـب ب ـا ایـن قض درواقع فرو ریختن دیوار کج یک قضاي الهی اسـت، ام
ـا اگـر دیـوار، ویژگـی        ویژگی و تقدیر خاص آن دیوار، یعنی کجـی آن اسـت؛ ام

ـال خو    اهـد آورد،  دیگري داشته باشد؛ مثال محکم باشد قضاي دیگـري را بـه دنب
گیـرد و دسـت بـه     انسانی که این دو تقدیر و این دو قضا را بشناسد تصمیم مـی 

 زند. تر می انتخاب مناسب
 بخش اول گزینه صحیح است، ولی بخش دوم نادرست است. 4گزینۀ دقت کنید در 

 )61و  60هاي  صفحه، 5درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.61 صحیح است. 2گزینه 

ـان    خداوند با لطف و رحمت ـا انس ـا را       خـود، م ـا نگذاشـت و هـدایت م ـا را تنه ه
برعهده گرفت و از طریق انبیا راهی را در اختیارمان قـرار داد. مسـئولیت والیـت    

ـان ادامـه مـی    و حکومت رسول خدا ( ـاس تـدبیر     )، پـس از ایش یابـد و براس
ـان، جانشـینی   خداوند، امیرالمؤمنین (حکیمانۀ  ) و امامان معصوم از نسل ایش

 ) را برعهده داشتند.ل خدا (رسو
 )94و  16هاي  صفحه، 2درس  (دین و زندگی یازدهم،

.62 صحیح است. 1گزینه 
ـاب و ال تخطـه بیمینـک    ﴿آیۀ شریفۀ با توجه به  و ما کنت تتلو من قبله من کت

ـامبر  ( فلسفۀ : علت و ﴾اذا الرتاب المبطلون ـارت  درس نخوانده بودن پی ) عب
 ﴾... قل فاتوا بسـوره مثلـه  ﴿است و عبارت قرآنی  ﴾اذا الرتاب المبطلون﴿قرآنی 

 بیانگر تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن است.
 )53صفحۀ ، 4درس  (دین و زندگی یازدهم،

.63 صحیح است. 2گزینه 
هــاي تعلــیم و تبیــین وحــی و والیــت و  ایــن فرضــیه کــه مســئولیت

نادرسـت   ) پایـان یافتـه اسـت،   سرپرستی جامعه پس از پیـامبر ( 
هـاي مختلـف و مشـکالت     است؛ زیرا با گسترش اسالم، مکاتب و فرقه

زیادي پدید آمد که نیاز به معلم و حاکم، بیشـتر گردیـد و ایـن نیـاز     
 اصوالً تمام شدنی نیست و دائمی است.

 )63صفحۀ ، 5درس  (دین و زندگی یازدهم،
.64 صحیح است. 1گزینه 
ـاي یکـدیگر را    بـدي «فرمود:  می ) در جهت محبت و مدارا با مردمپیامبر ( ه

ـا شـما      ـالی از کـدورت ب پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاك و خ
 »معاشرت کنم.

ـان، چنـین    مالـک اشـتر در مـورد عیـب    عهدنامـۀ  ) نیـز در  امام علـی (  جوی
کننـد از خـود دور    جـویی مـی   کسانی را که از دیگران عیـب «کند:  توصیفی می
هایی دارند و مـدیر جامعـه بایـد بـیش از همـه در       نهایت مردم عیبکن؛ زیرا در 

 »پنهان کردن آنها بکوشد.
 )150و  79هاي  صفحه، 10و  6درس هاي  (دین و زندگی یازدهم،

.65 صحیح است. 4گزینه 
ـامبر (    250) در طول اطهار (ائمۀ رفتار  ـام   سال بعـد از رحلـت پی ـا ام ) ت

کدیگر اسـت کـه گـویی یـک شـخص      عصر (عج) و غیبت ایشان چنان مکمل ی
خواهد براي رسیدن به یک مقصد مسیري را بپیماید، ولی مسیر یـک دسـت    می

 طلبد. هاي مختلفی را می ها و رویه نیست. پس روش
 )113صفحۀ ، 8درس   (دین و زندگی یازدهم،

.66 صحیح است. 3گزینه 
ـا     ن شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب خاص، امام عصـر (عـج) بـراي ایش

مرحلـۀ  اي نوشت و فرمود به فرمان خداوند، پس از وي جانشـینی نیسـت و    نامه
 شود. دوم غیبت (کبري) آغاز می

ـا حـدي شـدت      گیري حاکمان بنی سخت ـازدهم ت عباس نسبت به امام دهم و ی
ـان از      محاصـرة  یافته بود که آن بزرگـواران را در   کامـل قـرار داده بودنـد؛ زیـرا آن

) رسـیده  ) و سایر امامان در مورد قیام مهـدي ( ( اخباري که پیامبر اکرم
 بود، مطلع بودند.

 )126و  125هاي  صفحه، 9درس   (دین و زندگی یازدهم،
.67 صحیح است. 2گزینه 

جهت تفقه (تفکر عمیق در دین) الزم است گروهی از مردم کوچ کننـد و اعـزام   
. اگـر مرجعیـت   تفقه مربوط به تداوم مرجعیت دینی اسـت » لینفروا کافّۀً«شوند 

دینی ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دیـن را بدانـد و بـراي مـردم     
ـا          ـام دیـن نباشـد، مـردم ب ـا احک ـابق ب بیان کند و پاسخگوي مسائل جدیـد مط

 توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی وظایف خود آشنا نمی
 )141صفحۀ ، 10درس  (دین و زندگی یازدهم،

.68 ح است.صحی 2گزینه 
ـاهللا و اعتصـموا    ﴿فرماید:  نساء میسورة  175آیۀ قران کریم در  فاما الذین امنـوا ب

ـا  ﴾به فسیدخلهم فی رحمۀ منه و فضل و یهـدیهم الیـه صـراطاً مسـتقیماً     : و ام

است. 1نه یحیحح ص
صصفینین و ددسستور معاویه جنجنگگ و عمروعاص مبنی بر قرآن را بر سـر نیـزه   انن

ـادآور افـزایش معرفـت نسـبت بـه       از لشگریان، ی ززیادديي و فرفریبب دادن تعدادادد
ـاس معرفـت و     استت ک که ازاز ر راه اخخالصالص است که بایـد عمـل براس هاي تقویتت

بیشتريي ب برخرخورورداري باشد. ازاز ارزرزشش باشد تتاا ی
ـاي خـود را    هر کس«فرفرماایدید:  ) که میث شریف پیامامبربر ((   چهل روز کاره

ـانشش    صانه براي خدا انجامام دهـهـد، چشـمهه ـااييحکمـت و معرفـت از دل و زب هه  هه
ـالالص)        ﴿﴿آیۀیا»ي خواهد شد. (انجام کار بـراي خـدا و خـخ والالذیذین جاهدواوا فینناا
ـاختن حکمـت و ممعرفـت ااز     ﴾ینَّهم سبلنا ـااريري سس خدداواوند و ج (هدایت ویژژهه

و زبان) ارتباط مفهومی دارد.
ههاياي  صفحهه،6  4وو  44هايي  درس ینو زندگی دوازدهم،  )69و 49، 4848، 46،4747  

صحیح است. 2نه
وزولل   ﴾﴾﴿﴿لو انَّ اهل القُري آمنوا و اتقوقواا...﴿آیۀ س   تقوا و ایماان واقعی (علـت) نـنـ

الهی ( ( (علـتـت)     غصـۀمعلول)، امانتداري و برطرف کـرـردنن انـدوه و   ت   دیگـرنان
بخشد. (معلولول))ی را بهبود می

ت. 3نه اسا صصحیحیحح
بربرتتر نرسد، آرام و قرار نمی ب برآمـده از   ن تا به پپااسخ نیازهايي یایاببد. نینیازازهاهایییی ککـه

اساست که خخداداونوند به انسان عطا کرده اساست.تهاي ویژه یه اايي
)7صفحۀ  ،1درس   یازدهم،(د(دینین و و زندگی ی

صحیح اساستت. 4نه
اي که به یک نها آیه

ح
هلهی در اانسنسانان ییااودیعیعۀۀ ـاره داردرد،،  سسـرمایۀا   آیآیـۀۀ      رشرشـدـد اش
ـاتات     ـااً آآی لوامه اسـسـتت. ثثانانی

وه
ـا اسـتخخواان ن  « واولل    ««نـه تتنهنه ـا را بـه حالـت  آ آهنه ـاياي    هه

آ آیایاتت»آوریم... ی ی     سورةة4و 33در یعیعنـن آنآن،، و پـیشش ا ازز ـۀ  قیقیامامـت ااسـسـتت 22    آیآ
ب باِالنلنفَّفسِسِ اللَّوامۀِ﴿﴿آیآیۀۀقیامت،ة م ال اُقس آمآمدده ااستست..﴾﴾و 

ززندگی دهم، ))4747وويي2626ههاياي  صفحهحه،،44 و 2هاي  دردرسس(دیننوو
صحیح است. 3نه

ـا لَههـوو    ﴿﴿آیآیۀۀ شود که اگرچه وجود دانایی در انتهاي  ا الحلحییاةاةُ الـدنییا الّ هما هذ و﴿﴿
ـاراره شـدده اسـت و بـه     ﴾﴾لَهِی الحیوانُ لَو کانوا یعلَمونَب و انَّ الدار اآلخرَةُ ﴾﴾﴾، ااشـش

و تابع اما دارد؛ اشاره معاد به اعتقاد درنتیجۀگاه اد، مع به ـۀۀاعتقاد ن﴿﴿آیآ م﴿﴿﴿

.62 صحیح است. 1گزینه 
ـاب و ال تخطـ﴿آیۀ شریفۀ با توجه به و ما کنت تتلو من قبله من کت

ـامبر  ( فلسفۀ﴾﴾: علت و ﴾اذا الرتاب المبطلون درس نخوانده بودن پی
﴿﴿... قل فاتوا بسـ﴿است و عبارت قرآنی ﴾﴿﴿اذا الرتاب المبطلون﴿قرآنی 

بیانگر تأکید خداوند بر عدم توانایی مبارزه با قرآن است.
،4درس  (دین و زندگی یازدهم،

اساستت. 2زگزینه  ..6363 صحیح
ککــه مســئولیت ضـضـییهه ههــاياي تعلــیم و تبیــین وحــی وایــن فرف

پیپیـاـاممبر (  ) پایـان یافتـه اسـتسرپرستی جامعه پس اازز
و فرقه هـاي مختلـف واست؛ زیرا با گسترش اسالم، ممکاتبب

زیادي پدید آمد که نیاز به ممعلم و حاکم، بیشـتر گردیـد و
است. دائمیی اصوالً تمام شدنی نیست وو

و م ز پ يز

،5درس  (دین و زندگی یازدهم،
.64 صحیح استت. 1گزینه 
ـاي بـدي «فرمود:  می) در جهجهت مححبت و مدارا با مردمپیامبر ( ه

ـالی از کـدور با دلی پاك و خ ددوستست دارم ریرا ز ز ؛د؛ ننکنی پیش من بازگوو
»عاشرت کنکنم.  م

ع علـلـی (  در  امام مـورد عیـب      عهدنامـۀ)) نیـیـزز ب    جویـ   مالـک اشـتر ددرر
میمی «ندند: تتوصوصیفیی مـمـی   ««کسانی را که از دیگران عیـب ک   کننـد  جـویی
د درر زیزیرا  هایی دارند و مـدیر جامعـه ب بایایـد بـیش نهایت مردم عیبنکن؛؛

ککردن آنها بکوشد.  »پنپنهاهانن
6سرسه هاياي  (دین و زندگی یازدهم، 9هاي صفحه،10  و  6د

.65 صحیح است. 4گزینه 
( (ائمۀ رفتار  رار د در طوللاطه ـامبر (   250)) سال بعـد از رحلـت پی

یغیبتبت اایشیشانان چنان مکململ یی و  ییییککدیدیگر اسـت کـه گـویی یـکععصصر ((عج))
براي رسیدن به یک مقصد مسیري راا بپیپیممایید، ولی مسیر یمیمی خوخواهاهدد

 طلبد. هاي مختلفی را میها و رویه نیست. پس روش
صص،،88دردرسس  (د(دینین و و ز زندندگیگی ی یازازدهدهم،م،

.66 صحیح است. 3گزینه 
ب ج) (ع عص ااماام خااص ب نایا آآخرین گذگذشت د به ماناده وز شش
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ـان آوردنـد) و بـه او تمسـک جسـتند، بـه زودي        کسانی که به خدا گرویدند (ایم
ـلی از   ـان را بـه     (خدا) آنان را در جوار رحمت و فض جانـب خـویش درآورد و ایش
 سوي خود، به راهی راست، هدایت کند.

 )80صفحۀ ، 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.69 صحیح است. 1گزینه 

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد، رضـایت خـدا را در پـی دارد    
آورد؛ عهـدي کـه    و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را بـه دنبـال مـی   

شـود تـا بـا    » مراقبـت «شود مانند نوزادي اسـت کـه بایـد از او     بتدا بسته میا
 عهدشکنی آسیب نبیند.

گذشت ایام آفاتی در پـی دارد و موجـب   «فرماید:  ) در این باره میامام علی (
 »شود. ها و کارها می از هم گسیختگی تصمیم

 )88صفحۀ ، 8درس  (دین و زندگی دهم،
.70 صحیح است. 4گزینه 
ي بر دو پایه استوار است. تولی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبري (بیـزاري  دیندار

تـر   از باطل و پیروان او) هر چه دوستی با خدا عمیق باشد، نفرت از باطل هم عمیـق 
گونه سـفارش   است. امام خمینی (ره) بر مبناي همین تحلیل به مسلمانان جهان این

عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق باید مسلمانان، فضاي سراسر «کنند:  می
 »و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

 )103صفحۀ ، 9درس  (دین و زندگی دهم،
.71 صحیح است. 4گزینه 

انَّه لَـیس لاَنفُسـکم ثَمـنٌ الَّـا الجنَّـۀَ فَـال       «فرماید:  ) میامام علی (
این حـدیث بیـانگر شـناخت ارزش خـود و نفـروختن      » تبیعوها االّ بها

مـا فرزنـدان آدم را کرامـت    «آیـۀ  خویش به بهاي اندك است. پس بـا  
» اي فرزند آدم...«مرتبط است، اما دقت شود که عبارت » بخشیدیم...
 دسی است، نه آیه قرآن.حدیث ق

 )159و  158هاي  صفحه، 11درس  (دین و زندگی یازدهم،
.72 صحیح است. 4گزینه 

رونـد،   همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمـی 
ـا     پرستی می جویی و حق بلکه سد راه حق ـافع آنه شوند؛ زیرا گسترش عـدالت من

ـام نمـود و موانـع حـق و        کنـد. بـراي تحقـق     را تهدید می سـخن حـق بایـد قی
ـادگی     پرستی را در کل جهان زدود و این میسر نمی حق ـاد و آم ـا جه شود مگر ب

ـان راه حـق و حقیقـت اسـت و تحمـل همـه         براي شهادت در راه خدا، کـه هم
 هاي این راه. سختی

 )142صفحۀ ، 10درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.73 صحیح است. 4گزینه  

 است. ﴾ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذینَ﴿شریفه  حجاب عبارتثمرة 
 )136و  135هاي  صفحه، 12  درس (دین و زندگی دهم،

.74 صحیح است. 2گزینه 
هـا،   هـاي فشـرده، مجـالت، روزنامـه     هـا، لـوح   تولید، توزیع و تبلیغ فیلم

ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنگ و معـارف اسـالمی    کتاب
فرهنگی و ابتذال اخالقی، از مصادیق مهم عمل صـالح  و مبارزه با تهاجم 

 است.کفایی و داراي پاداش اخروي بزرگ  و از واجبات
هـا بـاقی    حکم حرام بودن (تحریم) زنا براي دیروز، امروز و فرداي انسـان 

گاه موقعیـت خـانواده متزلـزل نشـود و سـالمت جسـمی و        است تا هیچ
 ها به خطر نیفتد. روحی انسان

 )104و  101هاي  صفحه، 8درس   گی دوازدهم ،(دین و زند
.75 صحیح است. 2گزینه 

خود را باطل کند، مثال دروغی را بـه خـدا نسـبت    روزة اگر کسی به چیز حرامی 
ـاه روزه بگیـرد و شصـت       کفارة جمع بر او واجب میدهد،  شود یعنـی بایـد دو م

ـاي آن را   فقیر را اطعام کند. اگر کسی روزه رمضان را عمداً نگیرد، بایـد هـم   قض
به جا آورد و هم کفاره بدهد، یعنی براي هر روز دو ماه (شصـت روز) روزه بگیـرد   
ـام بدهـد (بـه هـر      (که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد) یا به شصت فقیر طع

(دفقیر یک م 
 )118صفحۀ ، 10درس  (دین و زندگی دهم،

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است. 3گزینه 

ـالی اسـتفاده شـود و در     جملۀکل در نکته: با توجه به مفهوم  اول باید از صفت ع
 دوم از صفت تفضیلی. جملۀ
ـان        جمله: بسیاري از مردم می ترجمۀ ـاترین شـهر در جه گوینـد کـه شـیراز زیب

 کنم که اصفهان زیباتر است. است، اما من فکر می
 )54 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 

.77 صحیح است. 2گزینه 

 جملـۀ اول در زمان گذشته اسـت،   جملۀخاطر اینکه  نکته: در جاي خالی اول، به
ـالی دوم بـه       گذشتۀدوم هم باید با زمان  ـاي خ ـان شـود و در ج ـاده بی ـاطر   س خ

 شود. از حال کامل استفاده می sinceوجود 
ـاد گرفـت. از آن         ترجمۀ ـانو زدن را ی ـان در مدرسـه بـود، پی جمله: زمانی کـه ج

 زده است. یموقع، پیانو م
 )65 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

.78 صحیح است. 3گزینه 
نکته: جمله در وجه مثبت است، پس سؤال کوتاه بایـد منفـی باشـد. اگـر فاعـل      

ــه  ــد، از  someone ، no one ،somebodyجمل ـاه   theyباش ــؤال کوتـ در س
 doesو  doدر ســؤال کوتــاه از  has toو  have toکنــیم. بــراي  اســتفاده مــی
 کنیم. استفاده می

 جمله: یکی باید به جک بگوید، دست از سیگار کشیدن بردارد، مگر نه؟ ترجمۀ
 )31 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

.79 صحیح است. 4گزینه 
ـال بـود بایـد     cutنکته: جمله، شرطی نوع دوم است. چون فعل   sاگر در زمان ح

جـواب شـرط    گرفت. بنابراین گذشته اسـت و در قسـمت   سوم شخص مفرد می
 ساده استفاده کنیم. گذشتۀباید از آینده در 

 کرد، سهم مساوي داشتیم. جمله: اگر پدرم کیک را به شش قسمت تقسیم می ترجمۀ
 )60 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم،  

.80 صحیح است. 2گزینه 
ـار رود، ولـی    کار نرفته است، پس باید مجهول به مفعول به designنکته: بعد از  ک
ـار رود. در   کار رفته است و باید به شـکل معلـوم بـه    مفعول به wearبعد از فعل  ک

 استفاده کنیم. canضمن با توجه به مفهوم جمله باید از 
شوند تا شـما بتوانیـد    روزمره طراحی می استفادةها براي  جمله: این لباس ترجمۀ

 خواهید آنها را بپوشید. جا که میهر 
 )86 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

.81 صحیح است. 4گزینه 
قرارداد همکاري ام، با وزارت بهداشت  التحصیلی جمله: بالفاصله بعد از فارغ ترجمۀ
 عنوان یک پزشک در استان زیباي گلستان شروع کردم. و کارم را به بستم

 کردن) استخدام 2) حل کردن           1
 ) امضاء کردنـ  قرارداد همکاري بستن4) اضافه کردن         3

 )43 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 
.82 صحیح است. 3گزینه 
اي باشد کـه نـه خیلـی     براي زندگی، باید سیاره مناسب سیارةجمله: یک  ترجمۀ

 گرم باشد، نه خیلی سرد.
 المللی ) بین4     نواز  ) مناسبـ  مهمان3        ) میزبان2) صادق            1

 )102 صفحۀ(زبان انگلیسی دهم، 
.83 صحیح است. 3گزینه 
محـیط زیسـت    دربارة طور کلی بهکوشیم تا آگاهی مردم را  جمله: ما می ترجمۀ

 ویژه آلودگی هوا افزایش دهیم. و به
 احساسیـ  عاطفی) 4) کلیـ  عمومی     3   ) آرامـ  خونسرد2   ) فیزیکی1

 )58 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
.84 صحیح است. 1گزینه 
ـاب کنیـد،    دانشـگاهی  رشـتۀ جمله: اگـر قصـد داریـد     ترجمۀ ـان را انتخ وقـت    ت

 ، زیرا تصمیم بسیار مهمی در زندگی شماست.فکر کنیدبگذارید و روي آن 
 ) بستگی داشتن2) منعکس کردنـ  فکر کردن           1
 ) تأکید کردن4                                ) ایستادن  3

 )89 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
.85 صحیح است. 3گزینه 
جمله: جک، مردي پیچیده با شخصیتی قوي و فکري مستقل، با اصـول   ترجمۀ

 شکل گرفته بود. مذهبیمحکم اخالقی و باورهاي عمیق 
 ) سخاوتمند4   ) مذهبی      3         ) مسئول2) راحت           1

 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 
.86 صحیح است. 4گزینه 
که آیا جـو راحـت در مدرسـه     پرسند از خود میجمله: بسیاري از والدین  ترجمۀ

 کند. واقعیت زندگی بیرون از مدرسه را منعکس می
 ) تألیف کردن2) دربرداشتن             1
 دنـ  تعجب کردن) از خود پرسی4) توصیه کردن           3

 )47 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 
.87 صحیح است. 4گزینه 
 ها هم رفت. و سر راه به فرودگاه، دنبال بچه او با یک تیر دو نشان زدجمله:  ترجمۀ

 گلیم دراز کردن اندازة) پاي را به 2    ) از تو حرکت از خدا برکت 1

ینی (ره) بر مبناي همین تحلیل به مسلمانان جهان این یمی مام خ ام گونه سـفارش   .
عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق ««««بابایدید م مسسلمانانان،ن، ف فضاي سراسر ««ننندد:

دشمنان خدا لبریز کنند.  »تت و و بغضغض عملی نسنسبتبت بهه
 ) 103صفحۀ، 9درس  (دین و زندگی دهم،

اسستت. 4نه صحیحح
«رمرمااید:  ) میی علی ( للـَـیسس لاَنفُسـکم ثَمـنٌ الَّـا الجنَّـۀَ فَـال       ف نَّها

خوختتن      » عوها االّ بها این ح حـددیثیث بیـانگرگر ششــناخت ارزش خـود و نفـر
به بهاي اندك ااستست. پپس بـا   تـت    «آیآیـۀۀ  ش مـا فرزنـدان آدم را کرکرام

عبارت » شیدیم... آدم...«مرتبط است،ت، اماا دقت شودود ککهه »اي فرزنزندد
دسی است، نه آیه ققرآرآن.ث ق

هحه،،11درس  (دین و زندگی ی یازازدهدهمم،  )159و 15588ههاياي  صصف
صحیح است. 4نه

  ررونونـد،، ره گروهی از اهل باطل هستند که نهنه تنهنها زیر بار حقق و حقیقت نمـی 
ـا    پرستی می جویی و حقسد راه حق ـافعفع آنهنه  شوشوند؛ ززیرا گسترش عـدالت من

ح حـقـق و        کنـد. بـراي تحقـق    دید می ـام نمـود و موانـعـع ححـق باباییـد قی سـخنن
و این میسرسر ن نمیمی ـادگی    پرستی را در کل جهانان ز زدودودد ـاد و و آمـم ـا جه ششود مگر ب

همـه         ـمـلل حقحقیقیقـت اسـت و تحح راراه حـق وو ـانن خ خدا، کـه هم ددر راها شهادتت
 هاي ا اینین راه. تی

1صفحۀ ،،1010درسرس  ((دیدیننو زندگی دوازدهم،  )42ص
 حصحیحیح ااستست..4نه  

یؤیؤذینَ﴿ششریریففه حجاب عبارت ی یعرفن ففالال انان  است. ﴾ذلکلک اادندنیی
زنزندگدگییدهم، یدیننو 1هاياي  صفحه،1212  دردرسس(  )13366  وو 13535ه

اساست. 2نه صصحیحح
تبلیغ ففیلملم وو روروزنزنامامـه     هـهـا، لـوح  د، توزییعع هـا،   هـاياي فشـردرده،ه، مجـالتت،

معمعـارف اسـالمی    ب وو گسترش فرفرهنهنگگ هنري به مننظوظورر ها و انواع آآثاثارر
خاخالقالقی،ی، از مصادیقق م مهمهم عمل صـاالح  ارزه با تهاجم  فرهنگیگی و و ابتذال 

رخروي بزرگگواجبات  اساست.کفایی و داراي پاداشاش ا
ا انسنسـانن یقی    م حرام بودن (تحریم) زنا براي دیروز،ز، ا امرمرووز و فرداياي ب بـا هـا

تا هیچ جسـمی و        ت سـالمتت وو گاه موقعیـت خـانواده متزلـزل نششـوودد
ها به خطر نیفتد. ی انسان

ا( 1ا8گ 11 4(

جـ گرفت. بنابراین گذشته اسـت و در قسـمت  سوم شخص مفرد می
ساده استفاده کنیم.گذشتۀباید از آینده در 

یکرد، سهم مساجمله: اگر پدرم کیک را به شش قسمت تقسیم میترجمۀ
(زبان انگلیسی دوازدهم،

صحیح است. 2گزینه  80.
ـا هکار نرفته است، پس باید مجهول بهمفعول به   designنکته: بعد از  ک
فعفعلل هکار رفته است و باید به شـکل معلـوم بـهمفعول به wearبعدعد اازز

با توجه به ممفهفهوموم ج جمله باید از   استفاده کنیم. canضضمن
شوند تا شروزمره طراحی میااستستفافاددةها براي  جململه:ه: ا اینین لباس ترجمۀۀ

راا ببپوپوشیشید. جا که میهر  خواهید آآنهاا
(زبان انگلیسی دوازدهم،

صحیح است. 4گزینه  811.
ففارغترجمۀ قراردام، با وزارت بهداشت  التلتحصیلی جمله: بالفاصله بعد ازز
شزشککدر استان زیباي گلستان شروع کو کارم را به بستم عنوان یکیک پ

ن استستخخدام2) حل کردن           1  کرد)
امامضاء کردنـ  قرارداد همکاري بستن334) اضافه کردن         3 ((

(زبان انگلیسی دهم،
ااستت.33گزینه  صحیحح 82.
یکیک  ترجرجمۀمۀ اي باشد کـه  براي زندگی، باید سسیایاررهمناسب سیارةجملهله::

خ خیلی سرد. گگرم باشدشد، نه
صادقدق            1 نان3        ) میزبان2)) ننواوازز ) مناسبـ  مهم ) بی4     33

  ص(زبزبانان اانگنگلیسی دهم، 
صحیح است. 3گزینه  8383.
آگآگاهی مردم را جمله: ما می ترجمۀ محـ   دربارة طور کلی به کوشوشیمیم تتاا

م.مو به افززایشیش ددهیه آ آلولودگدگی ههواا   ویژژه
احساسی)334) کلیـ  عمعموومی     3   )) آآراامـ  خونسرد2 2 ) فیزیزییکیی1

یازدهم، (زبان انانگلگلیسیسیی
است. 1گزگزینینه  صحیحیحح 84.
ک ک دانشـگاهی          رشـتۀ جمله: اگـر قصـد داریـد    ترجمۀ ـاب ـان را انتخ ت

کنکنیدیدببگذگذاراریدید و و ر رويوي آ آنن ششفکفکرر زنزندگدگیی مهمهمیمی د درر بسبسیایارر تصتصمیمیمم ،، ز زیریراا
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 نشان زدن) با یک تیر دو 4   ) جوجه را آخر پاییز شمردن3
 )85 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

 : cloze testترجمۀ 
بین اقیانوس اطلس که در   صحراي بزرگ آفریقا در آفریقاي شمالی واقع شده است،

 منطقـۀ تـرین   غرب آن و دریاي سرخ که در شرق آن قرار دارد. این (صـحرا) بـزرگ  
تـر از اسـترالیا و فقـط     صحرایی در جهان است. صحراي بزرگ آفریقا بسـیار بـزرگ  

ـا در   ترین مکان تر از ایاالت متحده است. این (صحرا) یکی از خشک اندکی کوچک ه
ـا وجـود    اینچ اسـت.  5ریزش باران کمتر از  متوسطزمین است. در بیشتر مناطق،  ب

ال در شرق در صحراي لیبی، هر تر هستند. براي مث ، بعضی مناطق حتی خشکاین
ـا زمـین مسـطح اسـت و      بارد. نمیها باران  بار براي سال بیشتر صحراي بزرگ آفریق

ـاي غربـی و    هاي بسیار بلندي در بخش کوه وجـود دارد. بلنـدترین کـوه     مرکـزي ه
 متر) ارتفاع دارد. 3400فوت ( 11000(یعنی) اي کی، بیش از 

.88 صحیح است. 1گزینه 
 ) مزرعه، رشته2         ) ناحیه، منطقه1
 ) درجه، مدرك (دانشگاهی)4) مرحله، دوره           3

.89 صحیح است. 3گزینه 
 ) مؤثر، کارآمد4) متوسط، میانگین  3  ) دور، دوردست2) رسمی        1

.90 صحیح است. 2گزینه 
 ) با وجود این، با این حال2) تا، تا وقتی که                 1
 ) هروقت، هروقت که4ی که     ) هنگامی که، درحال3

.91 صحیح است. 1گزینه 
 ) نگه داشتن، برگزار کردن2) افتادن، (باران، برف) باریدن        1
 ) کنترل کردن، اداره کردن4) آمدن                                  3

.92 صحیح است. 4گزینه 
 مرکزي) 4) طبیعی       3    ) جسمی، بدنی2        ) نهایی، پایانی  1

 :1متن  ترجمۀ
ـ نگـران          بسیاري از افراد، وقتی که میانسال می ـاله  ـا شصـت س ـ چهـل ت شـوند 

ـال از پیـري مـی       سالمتی خود مـی  ـا    شـوند. بعضـی از افـراد میانس ترسـند. آنه
ـا ورزشـکارانی همچـون        نمی ـا باشـند. در تلویزیـون، آنه خواهند پیر، بیمار و تنه

ـان بیسـبال و تنـیس     بیننـد. ایـن افـراد میانســال     زان را مـی بــا شـناگران، بازیکن
کننـد کـه    خواهند که آنها هم دوباره قوي، سریع و جوان باشند، اما تصور می می

 بیش از حد پیر هستند.
ـایی وجـود دارنـد.     آیا آنها واقعاً بیش از حد پیر هستند؟ شاید نه! امروز شگفتی ه

ز به ورزش کـردن  ورزشکاران بیشتر و بیشتري درحالی که میانسال هستند، هنو
ـاً   کنند. جیمی کانرز که یک تنیس پردازند، خوب هم بازي می می باز است، تقریب

ـال دارد.    ـاه س پنجاه سال دارد و جرج فورمن که یک بوکسور است، بیش از پنج
ـ هـر روز      ـاله  ـ بیش از شصت س بعضی از افراد حتی وقتی که سالخورده هستند 

در المپیک مدال طال بـرد.   1960ون در سال دوند. رافر جانس کنند یا می شنا می
ـال دارد. چهـره    او هنوز می ـا جـوان نیسـت.      دود و بیشتر از شصـت س ـاي آنه ه

ـار را        ـالم و قـوي هسـتند. چطـور ایـن ک موهایشان خاکستري شده است، اما س
 تواند مثل آنها باشد؟ کنند؟ آیا آنها خاص هستند، یا هرکس می می

شـوند.   این هستند که افراد چگونه پیر مـی  مطالعۀتر در حال  پزشکان افراد مسن
ـالم باشـند. اوالً،     آنها دارند می آموزند که چطور افراد ممکن است در هر سـنی س

ـاده      ـال شـنا کـردن، پی ـ براي مث روي کـردن، دویـدن،    ورزش کردن مهم است 
تنیس بازي کردن، یا یک ورزش گروهی مثل والیبال بازي کـردن. ورزش بـراي   

ـاز دارنـد کـه ذهـن خـود را تمـرین       همه است،  نه فقط افراد جوان. دوماً افراد نی
ـ (یعنی) فکر کنند! در هر سنی مطالعه کردن، خواندن و صـحبت کـردن     دهند 
ـادي سـبزیجات و میـوه         ـاز دارنـد کـه مقـدار زی با مردم مهم است. سوماً افراد نی

ـاز   بخورند و گوشت و شکر کمتري مصرف کنند. چهارم اینکه همه به آر امـش نی
ـال       1989دارند. افراد ممکن است به مکاشفه بپردازند. یـک پـژوهش کـه در س

تـر بـه مکاشـفه بپردازنـد،      گوید. اگر افـراد مسـن   چیز جالبی به ما می  انجام شد،
 کنند. تري زندگی می آورند و زمان طوالنی بیشتر به یاد می

.93 صحیح است. 4گزینه 
 شد.تواند ......... با اصلی متن می ایدة

 ) ترسیدن از سن پیري2مان     ) نگرانی در مورد سالمتی1
) سالم ماندن4) آرزوي ورزشکار بودن           3

صحیح است. 1گزینه  94.
 ؟نیستکدام گفته در مورد افراد میانسال صحیح 

 زندگی بیش از حد پیر هستند. ادامۀ) افراد میانسال براي 1
 بیمار و تنها باشند.خواهند پیر،  ) افراد میانسال نمی2
 ) افراد میانسال دوست دارند دوباره قوي، سریع و جوان باشند.3
 دهند. ها را انجام می ) ورزشکاران میانسال بسیاري هستند که هنوز بعضی از ورزش4

صحیح است. 1گزینه  95.
 در پاراگراف آخر به ......... اشاره دارد. they کلمۀ

 ها ) ورزش4) افراد      3      تر مسن) افراد 2) پزشکان          1

.96 صحیح است. 4گزینه 
توانیم بفهمیم که .......... از این متن می

 قوي داشته باشند. حافظۀتوانند  ) افراد مسن هرگز نمی1
 ) افراد پیر فقط باید ذهن خود را تمرین دهند.2
 کنند که افراد مسن سالم هستند. ) دکترها تصور می3
 اید خیلی ورزش کنند.) افراد مسن ب4

 :2متن  ترجمۀ
کـنم. مـن در آن    فوتبال رفتم هرگز فرامـوش نمـی   مسابقۀاولین باري را که به یک 

زمان اصالً به آن ورزش عالقه نداشتم، ولی پدرم با چند بلیط که یکی از دوستان بـه  
روم (یا خیر) و من گفـتم کـه    او داده بود، به خانه آمد. او از من پرسید که آیا با او می

ود. هر بار که او در خانـه  کننده خواهد ب کردم که بسیار خسته روم، اگرچه فکر می می
کردم.  خواندم یا اتاق را ترك می من یک کتاب می  کرد، از تلویزیون فوتبال تماشا می

طور که من متوجه شدم نگاه کردن آن از تلویزیون اصالً شبیه اینکـه   با این حال، آن
 واقعاً آنجا باشید، نبود.

از یکی از شهرهاي اطـراف   اي که ما به آن رفتیم بین یک تیم محلی و تیمی مسابقه
زده  بود. این دو همیشه رقیب هم بودند. وقتی وارد اسـتادیوم شـدیم، مـن شـگفت    

ـاد   شدم، چون قبالً هرگز چنین جمعیت زیادي ندیده بود. سر و صدایی که آنها ایج
کردند باورنکردنی بود و این قبل از آن بود که بازي حتی شروع شده باشد! وقتـی   می

انگیز بود. طرفداران تمام مدت و هنگامی که تیم ما گـل   اقعاً هیجانکه شروع شد، و
ـام     زد، فریاد می ـاهی مـن ن زدند. تیم دیگر دو بار گل زد. بعد از آن پس از مدت کوت

ـاد مـی   ـا آن   بازیکنان (تیم) خودمان را شناختم و در پایان (بازي) من هم فری زدم. م
 از طرفداران شدم. بازي را باختیم، ولی به من خیلی خوش گذشت و

.97 صحیح است. 3گزینه 
 باشد. این متن، عمدتاً در مورد ......... می

 فوتبال مسابقۀ) فراهم کردن بلیط براي 1
 اي مند به بازي کردن در هر مسابقه یک شخص غیر عالقه ایدة) 2
 فوتبال رفتن یک نفر مسابقۀ) براي اولین بار به یک 3
 فوتبال در تلویزیون مسابقۀیک ) دعوت کردن نویسنده به تماشاي 4

.98 صحیح است. 2گزینه 
 ؟نیستطبق متن، کدام جمله صحیح 

 خواهد با او برود یا خیر. ) پدر نویسنده از او پرسید که آیا می1
 مند بود. ) در آن زمان نویسنده به ورزش خیلی عالقه2
ـار    ) هر بار که پدر نویسنده از تلویزیون فوتبال تماشا می3 دیگـر   کـرد، او یـک ک

 داد. انجام می
 ) نویسنده فهمید که تماشا کردن فوتبال از تلویزیون کمتر جذاب است.4

.99 صحیح است. 4گزینه 
 زده شده بود، چون ......... کند که نویسنده شگفت متن به این اشاره می

 انگیز بود. فوتبال واقعاً هیجان مسابقۀ) 1
 باورنکردنی بود.کردند،  ) سر و صدایی که آنها ایجاد می2
 زدند. ) طرفداران در طول مسابقه فریاد می3
 ) قبالً هرگز چنین جمعیت زیادي ندیده بود.4

.100 صحیح است. 2گزینه 
 طبق متن، وقتی مسابقه تمام شد .........

 ) نویسنده یک طرفدار فوتبال شد.2               ) تیم او اولین گل را زد.1
 ) او شروع به یاد گرفتن اسم بازیکنان کرد.4          ) تیم دیگر دو بار گل زد.3
 شناسی زمین

صحیح است. 3گزینه  101.
تناوب را دورة ست که کمترین اي ا ترین سیاره به خورشید سیاره نزدیک
 ، طبق رابطه سوم کپلر:سال) 27دارد (

 d ( ) d dp
32 3 27 2 9 9 150 1350  

)14صفحۀ  ،1فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 4گزینه  102.

 اردوویسین است.دورة دار و مربوط به  تصویر مربوط به فسیل ماهی زره 
 )19صفحۀ  ،1فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  103.
ویلسـون بـه   چرخۀ گسترش از مرحلۀ اقیانوس اطلس و دریاي سرخ در  

 هاي دیگر:   بررسی گزینه  .وجود آمدند
 بسته شدن   مرحلۀ )3  بازشدگی مرحلۀ )2بسته شدن مرحلۀ  )1

 )21صفحۀ، 1فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 2گزینه  104.

دهـد   در منطقه قطبی شمال هنگامی رخ میپدیده خورشید نیمه شب  
سام در این منطقـه  تابد و اج السرطان عمود می که خورشید بر مدار راس

 اول تیر ماه)  سایه ندارند (
)24صفحۀ  ،1فصل شناسی یازدهم،  (زمین

است. 3نه یحیحح ص
دودوردست22سمسمیی    ) مؤثر، کارآمد334) متوسط، میانگین  3 )) دور،

صصححیح است.ت22نه
وجود این، با این حال2، تا وققتیتی ککهه                 ) بباا

4ی که     هنگامی که، د درحرحالال 4ی )) هروروققت، هروقت کهلللل
صحیح اسستت. 1نه

) نگنگه دداشتن، برگزار کردن2تادن، (باران، برف) باباریریدندن        
کرکردن، اداره کردن4مدن                                  ) کنترترلل

صحیح است. 4نه
 مرکرکزيزي))44) ططبیبیعیعی       3    ) جسمی،ی، بدندنیی2       هایی، پایانی 

:1متن  مۀ
ـ نگـرارانن        ري از افراد، وقتی که میانسال می ـاله  شصشصـت س ـاا ـ چهـل تـت ششـوـوندد 

ـال از پیـري مـی      متی خود مـی ـاـا     شـوند. بعضـی از افـرادد میایانس       ترسـند.د. آآهنه
ه همچمچــون        ـا ورزشـکارانی ـا باشـند. در تلتلوویزییــون، آنه خواهند پیر، بیمار و تنه

ـان بیسـبال و تنـیسیس     م میانسنســال    س    س     زان را م مـی بــااگران، بازیکن  ی بیننـد. ایـن افـراد
یمی باباشند، اما تصور  ج جواوانن رسریعیع وو دودوباباره ققوي،  نننـد کـه    خواهند که آنهها همم کک

پیر هستند. از حدد
ها واقعاً ببیشیش از حد پیرر هستند؟ شاید نه! امروز ششگفگفتیتی

ر پ ز
و وجـجـود دارنـد.     ـاایی ه

ز به ورزش کـردن  شکاران بیشتر و ببیشیشترتري درحاالیلی که میانسال هستند، هنو
میی همهم ببازازيي ککانرز که یک تنیسردازند، خوخوبب ـاً   ککنند. جیمی باز است، تقریب

ن ر ورزش

ـال دارد.    ـاه س ب بیش از پنج ت،ت، یکیک ب بووکسور اسا سال دارد و ججرجرج فورمنن ککهه ه
روروزز     ـ هـرر ـاله  س ب بیش از شصشصت سسالخورده ه هستستندند ــ  ی از افراد حتی وقتی ککهه

یایا ممی می جاجانس کنندد طالطال بـرد.  19196060سسونون در ساللددونوند.د رافافرر المپیکک مدادالل   ددرر
داداردرد. چچهـره    نوز می ـالل رتر از شصـتت س س ب بیشیش وـوانان ننیسـت.       ددود و ج ج ـاـا اياي آآنهنه       هـه

اار را        کـک نن ورور اایـی ققـووي ه هسسـتند. چطـط ـالالم وو یشان خخاکستري ششدهده ا استست، اما س
ه هرکرکسسمی ایا آنآنهاها بباشاشد؟نند؟ آیا آنهاا خخاصاص هستند،  مثمثلل تواناندد

چگچگوونه پیر مـی مطالعۀتر در ححالال  کان افراد مسن ه هستستند که افراد .   این   ششـوندن
ـاالمل باشاشـنند.د ااوالوالً،    دارند می سـنی س ه هرر اداد ممممکن است در آموزند که چطور افرف

لن ر یر ر پ وو چ ر ون

ـاده      ککـرردن، پی ـال شـنناا ـ براي مث      ه     رويوي کـردن، دویـدن،   ش کردن مهم است 
اراي    بـ س بازي کردن، یا یک ورزش گروهی مثل واللیبالال ب بازازي کـردن.ن. ورزشش

ـاز دارنـد کـه ذهذهـنـن خخــود را تمـرین        است، نه فقط افراد جوان. دوماً افراد نی
ري ورزش نن ر ززي ل و ل ی رو ورزش ن ر ري

دن تکک ح ص و خواندن دن، ک مطالعه سن ه د کنند! فک ( (یعن د

یی و ر بو ی ي زی ی ج ین چ ز ر ب چون م
کردند باورنکردنی بود و این قبل از آن بود که بازي حتی شروع شدهمی

اقعاً هیجانکه شروع شد، و
و و ی یر

ننانگیز بود. طرفداران تمام مدت و هنگامی کهوو
ـاهزد، فریاد می   زدند. تیم دیگر دو بار گل زد. بعد از آن پس از مدت کوت

ـاد مـی بازیکنان (تیم) خودمان را شناختم و در پایان (بازي) من هم فری
از طرفداران شدم. بازي را باختیم، ولی به من خیلی خوش گذشت و

صحیح است. 3گزینه  9797..
ردر مورد ......... می این متن، ععمدمدتاً 

ححزز
 باشد. 

فوتبال مسمسابابققۀ)) ففراراهمهم کردن بلیط براايي11
عالقهایدة)2 غیغیرر ايمند به باباززي کردن در هر مسابقهیک شخشخصص
فوفوتبال رفتن یک نفرمسابقۀقۀ33) براي اولین بار به یک 3
فوتبال در تلویزیونمسابقۀیکک) دعوت کردن نویسنده به تماشاشاي 4

صحیح است. 2گزینه  98.
؟نیستستطبق متن، کدام جمله صحیحیح 

آآیا می1 خواهد با او برود یا خیر.آآ) پدر نویسنده از او پرسرسید کهه
 مند بود. ) در آن زمان نویسنسندده به ورورزش خیلی عالقه2
ا از تلویزیون فوتبال تماشا می3 ردر ننوویسندهده کـرد، او یـک33) هر بار که پ

داد. انجام می
زاز تلویزیون کمتر جذاب4 تمتماشا کردن فوتتبابالل ) نویسندهده فهمیدید که

اساست. 4گزگزینینهه صححیحح 99.
زده شده بود،د، چون ....کند که نویسنده شگفتمتن به ایاین شاشااره می

فوتبال واقعاً هیجانمسابابقۀقۀ))11
ی ور

انگیز بود. 
بود.کردند، )) سر و صدایی که آنها ایجاد می2 رکردندنیی باورن
یمی3  زدزدندند. 33) طرفداران در طول مسابقه فریاد 
) قبالً هرگز چنین جمعیت زیزیادادي ندیده بود.4

یی ر ول ر رن زر

ت. 2گزینه  اسا صصحیحیحح 100.
مساابقه تمام شد ......... ططبق متنن، و وقتقتی

تیم او اولین گل را زد.11 ) نویسنده یکیک ط طرفرفدار فوتبال2              ))
) او شروع به یاد گرفتن ااسمسم ب باز4         33) تیم دیگر دو بار گل زد.3
شششننشششننشننناااننناانااسیسسییسیززممییممییمممیننییننیننییننین

است. 3گزگزینینه  صحیحیحح 101.
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صحیح است. 1گزینه  105.
ها هسـتند. در   سیلیکاتدستۀ ها از  هاي رسی، پیروکسن و آمفیبول کانی

ــه ــر آزاد،   گزین ــر عناص ــاي دیگ ــات    ه ــیت از ترکیب ــت و بوکس هماتی
 سیلیکاتی هستند.غیر

)31صفحۀ ،2فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 3گزینه  106.

شـوند. ایـن    ی محسـوب مـی  هاي رسوب ري از دسته کانسنگذخایر پالس 
هـا جـدا شـده و در مسـیر رودهـا       هـاي روان از سـنگ   ذخایر توسط آب

 شوند. نشین می ته
)35و   34هاي  هصفح، 2فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  107.
بات دانه ریـز بسـتر دریـا    ساز پس از مرگ در رسو بقایاي موجودات نفت 

ایـاي ایـن موجـودات و    بق شوند و همین موضوع سبب حفـظ  مدفون می
شود. تشکیل نفت می

)43صفحۀ ، 2فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 2گزینه  108.

زایـی)   ثیر فشار و یـا کـوه  نشان داده شده در تصویر ( تحت تأ در شرایط 
آید که درصد کربن بـاال، میـزان آب و مـواد فـرار      آنتراسیت به وجود می

باال دارد.پایین، کیفیت و توان تولید انرژي 
)45صفحۀ ،2فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  109.
براي دو رود که دبی مساوي دارنـد حجـم آب عبـوري در واحـد زمـان       

یکسان است.
)50صفحۀ، 3فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 3گزینه  110.
نظر گوییم. تصویر مـورد  اشباع را سطح ایستابی میمنطقۀ ی سطح فوقان 

 وان آزاد را نشان می دهد.خ بآیک 
)55صفحۀ  ،3فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 1گزینه  111.
 متر است.   100خوان موردنظر  هاي سؤال ارتفاع در حجم آب با توجه به داده 

x

100

400 10010000 100

400000

گنس یلاخ ياهاضف مجح
گنس لک مجح لخلخت

بعکم رتم گنس یلاخ ياهاضف مجح
)54صفحۀ ، 3فصل شناسی یازدهم،  (زمین  

صحیح است. 4گزینه  112.
، وجـود  خاك است، حاوي گیاخاك فراوان است که باالترین افق Aافق  

 شود. رنگ خاکستري تا سیاه این افق می مواد آلی باعث
)63صفحۀ  ،3فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  113.
د هـورنفلس و  هـاي رسـوبی ماننـد ماسـه سـنگ، دگرگـونی ماننـ        سنگ

 هاي آذرین براي ساخت سازه مناسب هستند.  کوارتزیت و اغلب سنگ
)72صفحۀ  ،4فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 3گزینه  114.
ــم ــ  مه ــین ن ــل در تعی ــرین عام ــرایط  ت ــداث آن ش ــد و محــل اح وع س
شناسی منطقه و مصالح قرضه در دسترس است. زمین

)73صفحۀ ،4فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 2گزینه  115.

مخـزن   هاي خاك و سنگ افزون بر ایجاد امواج خطرنـاك در  لغزش توده
 شود. ث کاهش ظرفیت و عمر مفید مخزن میباع

)79 صفحۀ، 4فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 2گزینه  116.

عنصر منیزیم، فسفر و روي به ترتیب از دسته عناصـر اصـلی، فرعـی و     
باشند. جزئی می

)88صفحۀ، 5فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 3گزینه  117.

تواند باعـث وقـوع سـرطان     پذیري باال می به دلیل واکنشLiO2ترکیب 
اکسـیدان قـوي    به عنوان یک آنتـی  Seدر مقابل، عنصر شیمیایی  ،شود

 کند. عمل می
)93 صفحۀ، 5فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 3گزینه  118.
تر است. و آرسنیک به بدن از طریق آب شایعراه انتقال فلوئور  

 هاي دیگر:   بررسی گزینه
أ تـرین منشـ   همیشه با عنصر روي همـراه اسـت. مهـم   عنصر کادمیم  )1

.کادمیم معادن سرب و روي است
ها در زنان مسن  ایتاي تغییر شکل و نرمی استخوان در بیماري ایتاي) 2

شود. بیشتر دیده می
هـاي   ها و سـنگ  و آرسنیک کانیراي عناصر کادمیم ب أترین منش ) مهم4

 .سولفیدي هستند
)94تا  91هاي  هصفح، 5فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  119.
 در تصویر به ترتیب از سمت راست یک گسل رانده، یک گسـل امتـداد   

 لغز و یک گسل عادي وجود دارد.
)103 صفحۀ، 6فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  120.
هـاي   از دسـتگاه سـب ریشـتر و بـا اسـتفاده     حبزرگی زمـین لـرزه را بر   

 کنند. نگار محاسبه می لرزه
)114 صفحۀ ،6فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  121.
خــوردگی (کنگلــومراي کــامبرین)، از  مرکــزي چــینالیــۀ از آنجــا کــه  

 نوع چین تاقدیس است. ،تر است هاي بیرونی قدیمی الیه
)111 صفحۀ ،6فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  122.
ذرات تفـرا  انـدازة  ر نظـر گـرفتن   به مواد آذرآواري سخت نشده بدون د 

 گویند. می
)115 صفحۀ ،6فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 3گزینه  123.
هاي دیـدنی   ها در چابهار از جاذبه فشان گلهاي نمکی در جاشک و  گنبد

 زمین گردشگري در ایران هستند.
)121 صفحۀ، 7فصل شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  124.
اهـواز اسـت کـه در رده سـومین     ترین میدان نفتی ایـران میـدان    بزرگ
 هاي نفتی جهان قرار دارد. میدان

)132 صفحۀ، 7فصل شناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 2گزینه  125.
لغز و حاصل تنش برشـی   ، کازرون و تبریز از نوع امتدادهاي نایبند گسل

شـا و شـمال البـرز از نـوع     هاي خزر، م هاي دیگر گسل در گزینه. هستند
 باشند. رانده می

)134 صفحۀ، 6فصل شناسی یازدهم،  (زمین
 ریاضی 

.126 صحیح است. 3گزینه 
P a .a ...a a (a q).(a q )...(a q ) a (q.q .q ...q )2 19 20 2 3 19

1 2 20 1 1 1 1 1  
...a q a q ( )20 1 2 3 19 20 190 20 190 95

1 1 1 2 2  
log P log log95

2 2 22 95 2 95 
صحیح است. 1گزینه  127.

(a b ab)(a b ab) (a b ) ( ab)2 2 2 2 2 2 2 23 3 3  
a b a b a b a b a b4 4 2 2 2 2 4 4 2 22 9 7  
( ) ( ) ( )( )2 211 2 30 11 2 30 7 11 2 30 11 2 30  

( )222 7 121 120 22 7 15 
.128 صحیح است. 4گزینه 

براي یافتن تعداد اعداد سه رقمی مطلوب، کافی است ابتدا تعـداد اعـداد   
و  2دست آوریم، سپس اعداد سه رقمی فاقـد   را به 2سه رقمی فاقد رقم 

 نابراین داریم:را از آنها کم کنیم. ب 5فاقد 
8 9 9  2تعداد اعداد سه رقمی فاقد رقم 648

اساستت.22نه صصحیحح
نشاان دادادده ششدده در تصویر ( تحت تأشرشرایطط

ح
  زایـی)   ثیر فشار و یـا کـوه

و وجود می بهه درصد کربن بـاال، میـزان آب و مـواد فـرار     سیتت آآیدید ککهه
اانرژژيي باال دارد.ن، کیففیتیت وو ت توان تولیدد

)45صفحۀ ،2فصل ننشناسی یازدهم، ((زممینین
صحیح استت. 4نه

آب عبـوري در واحـد ز زممـان       دارنـد ح حجــمم دو رود که دبی مسمساواويي ي
است. ان

یایاززدهم، ((ززمین ))5050صصفحۀ، 3فصل ننشناسسیی
صحیح است. 3نه

فوقان ایایسستابی مییمنطقۀ ننی طح  نظررگوییییم. تصتصویر مـورد اشباع را سططحح
خوان آزاد را نشان می دهد.خ بآ

))5555صفحۀۀ ،3فصل ننششناسسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 1نه

آبآبوجه به داده ارارتفتفاعاع در حجمم  مترتر اسست.   100خوخوانان موردنظر   هاي سؤؤالل

xx

1000

400 1010010000 1000

4000000

گنسییلالاخ خيايهافضفممجحجح
گنگنس سلک مجح للخلخت

عبعکمکمررتم گنسییلالاخ خ ياياهاضفممجحجح
))5454صفحۀ ، 3فصفصللنن ننشنشناسی یازدزدهمهم،  (ز(زمینن

است. 4نه صصحیحیحح
Aافقق اواوانان استکه باالترینن فرف حاوي گیااخاخاكك ا استست،، ، وجـود  خاك

افق میآلی باعث تا سیااه ایاینن ششودود. رنگ خاکسکسترتريي
))6363صفحۀۀ ،3فصل نننشناسی یاازدزدهمهم، ((زمزمینین

صحیح است. 4نه
ـ       ـ       د هـورنفلس و  هـاي رسـوبی ماننـد ماسـه سـنگ، دگرگـونی مامانننـ       گ

سنگ اغلب و مناسب هستتند.تزیت سازه ساخت براي آذرین هاي

صف، 6فصل ننشناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 4گزینه  120.
دسحسـب ریشـتر و بـا اسـتفادهرر  حبزرگی زمـین لـرزه را بر       از

   کنند. نگار محاسبه میلرزه
صف ،6فصل ننشناسی یازدهم،  (زمین

است.22گزگزینینهه یحیحح صص 121.
جنجــا کــه   چ چــینالیــۀۀازاز آ خــوردگی (کنگلــومراي کــامرکرکــــزيزي

یمیالیه است هاي بیرونین ققدیدی  ننوعوع چین تاقدیس است. ،تر
صف ،6فصل ننششناسی یازدهم، ((زمزمین

صحیح است. 4گزینه  121222.
دبدون د نظـر گـرفتن  به مواد آذرآواري سخت نششده  انـدازةر

گویند. می
صف ،6فصل ننشناسی یازدهم، ((زمین

ساست. 3گزینه  صحیح 123.
وو گنبد در ج جاشاشکک کمکی ها ها در چابهار از جاذبه فشان گلهاي ن

اران هستنند.د یای د در  يري زمین گردشگشگ
یایاززدهم،  (زمین صف، 7فصل ننشناسیی

است.22گزگزینه  صصحیحیحح 124.
اهـواز اسـت ککـه در ردرترینین میدان نفتی ایـران میـدان    زبزرگرگ
هاي نفتی جهان قرار دارد.میدیدانان

ایازدهم،  (زمین ساسیی صف، 7فصل ننشن
صحیح است. 2گزینه  125.
یایبنبنددگسل نون و و ت تبربریزیز از نوع امتدادهاي ن کاکازر لغز و حاصل تن،،

تستند خزخزر، مههاياي دیگر گسل در گزیزینهنه. هه ممشـا و شـمال البهاهايي
باشند. رااندنده می

صف، 66فصفصللننشناسی یازدهم،  (زمین
ریااییایااضضضییضضضییضضی

اساست.ت33گزگزینینهه صصحیحیحح 121266.
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7 8 8  5و  2تعداد اعداد سه رقمی فاقد ارقام 448
648 448  2و فاقد رقم  5تعداد اعداد سه رقمی شامل رقم 200

.129 صحیح است. 4گزینه 
ـلع    B نقطـۀ ، یعنی پاي ارتفاعی که از H نقطۀبراي تعیین مختصات   ACبـر ض

 را نوشته و آنها را با هم قطع دهیم: ACو  BH معادلۀکافی است   آید، فرود می

A

B

C
H

AC BHm m5 2 3 2
2 0 2 3

BHۀلداعم: y (x )21 33
y x
y x

3 3 2 6
3 2 3

 
y (x ) y x y x3 32 0 2 2 3 42  AC معادلۀ: 2

y x
x x y

y x
3 2 3 6 1713 6 13 132 3 4

2
3 

)H نقطۀبنابراین  , )6 17
13  است. ABCاز مثلث  BH، پاي ارتفاع 13

.130 صحیح است. 4گزینه 
xبا انتخاب  x t2  خواهیم داشت: 4

t t (t )(t ) t , t2 34 64 0 2 32 0 32 2  

x x x x (x )(x )
x , x

x x x x x

x

2 2

2 2

4 32 4 32 0 8 4 0
4 8

4 16 8 4 2 64 2 4 2 0 2 2
2 6

 

x , x2 6 2 6  
 با: هاي مثبت معادله برابر است بنابراین حاصل جمع ریشه

S 8 2 6 10 6 
.131 صحیح است. 3گزینه 

x x
x x x xx x2 2
2 2 2 2 2 2

1 11 1
  

(x ) xx
x x (x )(x ) x (x )(x )

2 1 22 2 2 2
1 1 1 1 1  

x x x x x
x x

2 2 2
2

2 2 2 2 2
1

  

یـک مخـرج    دست آمده قابل قبـول هسـتند، زیـرا هـیچ     هر دو جواب به
 کنند. کسرها را صفر نمی

.132 صحیح است. 3گزینه 
 Aباشد کـه از رأس   ABCاي روي محیط مثلث  نقطه Mکنیم  فرض می

MHبه یک فاصله باشد. در این صورت طبق شـکل،   BCو ضلع  MA 
به یک فاصله باشـد و ایـن بـه     C زاویۀباید از دو ضلع  M نقطۀو در نتیجه 

قرار داشـته باشـد. بـه     C زاویۀباید روي نیمساز  M نقطۀاین معناست که 
قرار خواهد داشت؛ پـس دو   B زاویۀروي نیمساز  M نقطۀهمین ترتیب 

نقطه با این ویژگی وجود دارد که این دو نقطـه پـاي نیمسـازهاي زوایـاي     

B̂  وĈ  الزاویۀ قائماز مثلث ABCBC .هستند 
A

B
CH H

M'M

 
صحیح است. 4گزینه  133.

 داریم: ADEDE الزاویۀ قائمهاي طولی در مثلث  بنابر رابطه
DF FE FA DF DF2 2 4 9 36 6  

 نویسیم: می DFEDFEفیثاغورس را در مثلث  قضیۀحال 
DE DF FE DE DE2 2 2 2 36 16 52 52  

صحیح است. 4گزینه  134.

y

x2 4

2

2

4

y f (x)

y

x2

2

2

4

y f ( x)2

4

 
y

x
2

4

2

2

4

y f ( x)2

y

x
2

4

1
2

2

y f ( x)1 22

 
y

x
2 42

1

y f ( x)1 22
2

 
.135 صحیح است. 1گزینه 

f(x) | x | | x | | x |4 1 4 1 0 1 4  
fx x D [ , ]4 1 4 5 3 5 3  

x x x( x)

x ( )
g(x) log ( x x )

log ( x x ) x x

x x

2

2
2 2 2

2
2

8 0 8 0
0 8 18

8 0 8 1
8 1 0

تمالع نییعت

 
x 8 64 4 8 60 8 2 15 4 152 2 2  

تمالع نییعت
x 4 15 ای x ( )4 15 2

   
g( ),( ) D ( , ) [ , )1 2 0 4 15 4 15 8[[[[[[

كارتشا
   

4.../چون  15 4.../و  0 15 ، gتـابع   دامنـۀ ، بنابراین در 7
f دامنۀهیچ عدد صحیحی قرار ندارد. پس در  g    نیز کـه از اشـتراك

 آید، هیچ عدد صحیحی قرار ندارد. دست می به gو  fهاي  دامنه
.136 صحیح است. 3گزینه 
شـمار   سـاعت  عقربـۀ چرخـد،   شمار یک دور کامل مـی  دقیقه عقربۀوقتی 

1
چرخد (زیرا در این مدت، یک ساعت طی شده است)، پـس   دور می 12

y
y

x yx 17y13x 13 13y2 3 4y xx3

)H(Hنقنقطۀطۀاین  , )((( 6 17
13 پ پاي ارتفاع ,,13 ،،BH  از مثلثABCBC .است

اساستت. 4نه صحیحح
xxتخاب  x txx2 خخواهیم دااشتشت::4

tt t (t )()(t ) tt , t2 2t (t )()(t ) tt , t) )t (t )()(t ) tt , t(t(t ) )  

x xx x (x )(x )
x ,,

x

x

x

x

2 22

2 2

0x xx (x )(x )(x )(xxx x xx (x )(x )(x )(x(x )(xx xxx xx
4 84 ,,,, x

4 16 8 44 2 4 2 0x xx xx x2
2

2 6
x ,xxx 2 6 2 6,, x  

ریریشهشه  با: ههااي مثبت معمعادادلهه ب برابر استاین حاصل جمعع
S 8 2 6 10 60 6

صحیح اساستت. 3نه

x x2 2x
2 2 2 2 2 22 2x xxx

xx x1 1x xxx xx22x 11x xx xxx x
  

((x ) x
x x (x(x )()(x ) x (x (xx )(x ))

22 2(x(x ) x( ) x)2 22 2 22x
(x(x )()(xx(x(x )()(xx )(x)(x ))(x)

  

x
x x

xx xxx 2 2 22
2

22 2 2xx 2 22 x
1

  

ههـیچ    دو جواب به هسهسـتند، زیـراا رج    دست آمآمدهده قابل قبـولل یـکک مخـخ
 کنند. رها را صفر نمی

صحیح است. 3نه
م مثلثنقطهMکنض ط مح وي أسأABCBCهاي ازا ه ک AAباشد

4 4

y

x
2

44

2

4

y f ( x)f (f (((

y

x
2

4

1
2

2

y f ( x)x)f (f (1 ((2

y

x
2 4

1

y f ( x)f (1 ((((2
2

ااست. 1گزینه  صصحیحیحح 135.
| x | || x | | x || x | | | | x | 4| | | | | || x x | | x| x | || x | | x || x | x| x | x

fx D [ , ]fD [1 44 5 x D [ ,D [ ,fx D [D [D [f

x x x( x)

(x ( ))
l ( )

2

2

8 0 0x x x( x)(x x( x)x x(x(

x (x (((xxتمالع نییعت
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کنـد.   شـمار دوران مـی   سـاعت  عقربۀبرابر  12شمار همیشه  دقیقه عقربۀ
7شـمار   سـاعت  عقربـۀ بنابراین اگـر  

 عقربـۀ کنـد،   رادیـان دوران مـی  45

12 اندازةشمار به  دقیقه 7 28
45  کند. رادیان دوران می 15

.137 صحیح است. 1گزینه 
sin cos sin cos sin cos2 21 123 9

2 ناوت هب نیفرط

sin 82 9
sin( ) cos ( sin )23 4 4 1 2 22

( ) ( )28 64 128 471 2 1 2 19 81 81 81 
صحیح است. 4گزینه  138.

alogدانیم همواره  می xa x :بنابراین خواهیم داشت 
log log log ( ) log2

2 2 2 2
1 1 1 123 3 3 9 14 2 2 2 9  

    همچنین داریم:
/

loglog log log
log

log log ( )log

2
8 3

10225 5 2 5 225 8 3 2 3 0 32
  

/ /

/ / /

( )(log log ) 2 1 0 3 1 42 10 2 14
09 09 09 9  

A    بنابراین حاصل عبارت مطلوب برابر است با: 1 14 15 5
9 9 9 3 

.139 صحیح است. 2گزینه 
(log x) log x (log x) log x4

2 2
2 16 2 212 18 12 18 

log x t2 کنیم  :فرض می(log x) log x2
2 23 18 

t t (t )(t ) t , t2 3 18 0 6 3 0 6 3

log x x , log x x6 3
2 2

16 2 64 3 2 8
xهاي معادله،  بنابراین جواب xو  64 1

ضـرب   اسـت کـه حاصـل    8

1آنها برابر  64  است. 88

.140 صحیح است. 3گزینه 
xتوجه شود که اگر  x)، آنگاه: 0 )1  . از این رو خواهیم داشت:1

x t ( )
lim f(x ) lim f(t)

0 1
1  

حاصــل 
t ( )

lim f(t)
1

همــان  
x ( )

lim f(x)
1

اســت؛ بنــابراین خــواهیم  

                داشت:
x ( ) x ( )

lim f(x) lim ( [x]) ( )
1 1

1 1 2 3  

.141 صحیح است. 3گزینه 
رفصچون حالت مبهم

شود، کافی است، صورت و مخـرج کسـر را    ایجاد میرفص

 از صورت و مخرج حذف کنیم. یعنی داریم: تجزیه کرده و عامل ابهام را
x x

x x

3

3 2
10

2
x 2

x x2 2 5
x x22 10
x x22 4

x5 10
x5 10

0

x x (x )(x x )3 210 2 2 5

 
 

x x x

x x

3 2

3 2
3 12 4
2

x 2
x x2 5 2

x x25 12 4
x x25 10

x2 4
x2 4

0

x x x (x x )(x )3 2 23 12 4 5 2 2

  
x x

(x )(x x )x xlim lim
x x x (x )(x x )

23
3 2 22 2

2 2 510
3 12 4 2 5 2

  

x
x xlim
x x

2
22

2 5 4 4 5 13
4 10 2 125 2

  

 حل دوم: راه
حاصـل حـد و بـه منظـور رفـع ابهـام حالـت         محاسـبۀ توانیم بـراي   می

ص
هوپیتال استفاده کنیم. یعنی کافی اسـت از صـورت و    قاعدةاز ص

  مخرج جداگانه مشتق بگیریم و حاصل حد کسر جدید را محاسبه کنیم.
HOP

x x
x x xlim lim

x x x x x

3 2
3 2 22 2

10 3 1
3 12 4 3 6 12

  
( )

( ) ( )
3 4 1 13

3 4 6 2 12 12

.142 صحیح  است. 4گزینه 
x نقطـۀ براي اینکه تابع در  حـد چـپ و حـد    پیوسـته باشـد، بایـد     1

 راست و مقدار تابع در این نقطه با هم برابر باشند:

x x x

(x )(x )x xlim f(x) lim lim
| x | (x )

2

1 1 1

1 34 3 21 1 

x x
lim f (x) lim a[ x] b a b

1 1
2 3 3 3 

f ( ) a1 2 7 
a b a a 53 3 2 7 2 2

یگتسویپ طرش
 

b b15 15 113 2 3 22 2 2  

b a b11 2 6 5 11 66 

.143 صحیح است. 1گزینه 
کنـیم. سـپس چـارك اول و     ها را به شکل صعودي مرتـب مـی   دادهابتدا 

 کنیم: چارك سوم را تعیین می

, , , , , , , , , , , ,9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17,10

/Q1
10 11 1052 /Q3

15 16 15 52

هنایم13

 
انـد از:   (چارك اول و چارك سوم) عبـارت  Q3و  Q1هاي بین  پس داده

   است. 13ا برابر آنه میانۀکه  11، 12، 12، 13، 14، 14، 15
.144 صحیح است. 3گزینه 

هیلوا ياه هداد عومجم نیگنایم اه هداد لک دادعت x n 
30 20 600  

x
35 32 25 28 30 600 150

25 25
دیدج هیلوا ياه هداد عومجم

750 3025  

(x ) (x ) ... (x )2 2 2
2 1 2 2030 30 30  اولیه 1620

(x ) (x ) ... (x )2 2 2
1 2 2030 30 30 320  

اساستت.44نه صصحیحح
همهمواره loggدانییمم xxaaa xaggaa:بنابراین خواهیم داشت

log log log ( ) log2g ( 2
1 1 1 1log log ( ) loglog log ( 2)3 3 3 99g g ( ) gg g (2 2 2 114 2 2 22 3 3 33 32 2

9  

   چنین داریم:
/

logglog log loog
loogg

log llog ( )/log

g g g2
88 3

11025log loogglog 2225 8 33 llog ( )( //log 32
  

/ /

/ / /

(( //( )(log log ) / /1 4/2( )( //2(logg log( lo 1414
099 0909 099 9// / // ///

  

A    این حاصل عبارت مطلوب براابربر اسست با: 1 14 14 155 5
9 9 9 33

صحیح است. 2نه
(logog x)x log x ( ogo x) log xlog x (l(log x)log x og x)2 2l (l )log x (log x)l (l )2 16g 2 2glog xlog xllog xllog xgg 18log xlog x

lolog xg x t2کنکنیمیم  ف:فرض میی(log x)) log x2
2 2x)x loglog 1188log xlog xgglogg

t t (t(t )(t ) t ,t tt2ttt 3t (t(t )(t ) t ,t t)(t )t (t(t )(t ) tt , t)(t ))(t )

log x x , x xlog x 6 3l2 2, llogg x x , gxg 12x , x xx ,x , loogg x xx ,x , llll, llogx , lologxx 8
xxهاي معمعادادله، این جواب xوو6464 1

کـه حاصـل   88 ضـرب   ااسـسـتت

11برابر  64 ااستت.888

است. 3نه صصحیحیحح
xx شود که اگر  x)،، آنگاه: 0 )) یم دداشاشت:ت((((((1 اها خوخ . از ااینین ر روو

x t ( )t
lili fm f((x ) limim ff(t)

t ( )t
))

0 t ( )ttt (t (
  

صــل 
t ( )

lim f(t)
t ((

همــان  
x ( )

lim f(x)
((

ااسـســتـت؛ بنــابررایین خــواهیم 

li f ( ) li ( [ ]) ( ) 3[ ]) ( )

ص
هوپیتال استفاده کنیم. یعنی کافی اسـت ازقاعدةاز ص

مخرج جداگانه مشتق بگیریم و حاصل حد کسر جدید را محا
HOPx limx3 2HOP

2 22x2
10 3 1x2

3 12 4 3 6 12x xx x xxx xx xx22xx xx
)
( )
) 1)( ) 13

12 12( )( )( )(

..11422 صحیح  است. 4گزینه 
xxنقطـۀ براي اینکه تابع در  حـد چیپیووسـته باشـد، بایـد    1

راست و مقدار تابع در این ن نققطه بابا هم برابر باشند:

x

(x )() x )xx) lim lim
| x | (x )x

2

1 1

)() x) x ))(x)4 3x 2
x| (x )(x1

x) lim a[ x] b a bb) lim a[
1x

x] b a bx] b a bx] b ax b

7

bb a 53 3 2 7 2bbbba b aab a 2
پ طرش

b b 15 113 2 3 23b bb b 2 2
b11 2 6 5 15 11 6baa ba b6

ساست.ت. 1گزینه  صحیحح 143.
بهبه ششکلکل صعودي مرتتـبـب م مـی   ادادهابابتدتداا ر را   کنـیم. سـپس چـها

 کنیم: چاارك سوم را تعیین می

, , , , , , , , , ,11 12 12 13 14 14 15 16 16 17, , , , , , , , , ,, , , , , , ,

هناییم1313
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(x ) (x ) ... (x ) ( )2 2 2 2
2 1 2 2030 30 30 35 30

 جدید 25

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 225 30 32 30 28 30 30 همادا30 25  
/

320 58 378 1512 151225 25 100 

.145 صحیح است. 4گزینه 
و  Aمستقل باشند، آنگاه پیشـامدهاي   Bو  Aدانیم اگر پیشامدهاي  می
B  و همچنینA  وB  و همچنینA  وB    .نیز مسـتقل هسـتند

 خواهیم داشت: Bو  Aدلیل مستقل بودن پیشامدهاي  بنابراین به
P(A B ) P(A)P(B )B ) P(A) P(A  

 احتمال پیشامدها خواهیم داشت: محاسبۀاز طرفی طبق قوانین 
P(A B) P(A) P(B) P(A B) ( ) P(A)P(B)1 113 4B) P(A) P(B) P(A B) ( ) P()B ) P(A B)) P(A BP(A) P(B) P(A B) ( )P(A) P(B) P(A B) ( ))) P(A B)) P(A B 1 1(((((((((((((  

( )1 3 1 3 1 3 1 5
3 4 3 4 3 4 4 6 

.146 صحیح است. 1گزینه 
اســت. بــراي شــمارش حالــت مطلــوب،  310تعــداد کــل حــاالت برابــر 

 هاي زیر را خواهیم داشت: حالت
23 6 3 36  باشد 7ها  فقط یکی از کارت1081

3 6 3 6  باشد 7ها  دو تا از کارت182

 باشد 7هر سه کارت برابر 1
n(A)بنابراین  108 18 1 n(S)و با توجـه بـه اینکـه     127 1000 ،

/                        پس خواهیم داشت:
n(A)

P(A)
n(S)

127 01271000 

صحیح است. 1گزینه  147.
)A نقطـۀ در  fچون نمـودار تـابع    , )1 ، نمـودار تـابع وارونـش را قطـع     3

fو  fکند؛ پس این نقطه روي هر دو تابع  می قـرار دارد. بـه عبـارت     1
fدیگر  ( )1 fو  3 ( )1 1 fو بنابراین  3 ( )3  یعنی داریم: 1

f ( ) a b a b
a

f ( ) a b a b
1 3 1 3 4 2 243 1 27 3 1 3 28

لضافت

 
a b12 8  
f(x) x x f( )3 12 8 2 8 24 8 24  

f(x)توجه شود که تابع  x x3 12 ] دامنۀدر  8 , ]2 پذیر  وارون 2
 یک نیست.) به ، یکپذیر نیست (زیرا در کل  وارون است، ولی در کل 

.148 صحیح است. 3گزینه 
sin x sinx cos x sin x cos x sinx4 4 4 4

(sin x cos x)(sin x cos x) sinx ( cos x) sinx2 2 2 2 2 1
cos x sin x cos x sin( x)2 2

x k x
cos x cos( x)

x k x

2 2 22 2 2 2 2
kx k

xkx

1 2 3 4 5 62 2 5 7 11 15 19 232 2 6 6 6 6 63 6
 جواب است. 6داراي   داده شده، بازةبنابراین معادله در 

.149 صحیح است. 4گزینه 
f ( x نقطۀدر  fهمان شیب خط مماس بر نمودار تابع 2( است. بنابراین کافی  2

x نقطۀدر  است، خط مماس بر نمودار این توابع را بررسی کنیم: 2

y

x
21

m 0

xy 3 y

x
1

m 0 y log x3

y

x

1

y cos x
m 0

2

2

1

 
y

1 1
x

y [x ]2

2
 

f ( x نقطۀبه دلیل ناپیوستگی تابع در  2(  موجود نیست. 2
شـود، شـیب خـط ممـاس بـر       هاي باال دیده مـی  طور که در شکل همان

fمنحنی در توابع  (x) log x3  وxf (x) x نقطۀدر  3 مثبت  2
f(x)است و در تابع  [x x نقطـۀ دلیل ناپیوستگی تابع در  به 2[ 2 ،

fمقــدار  ( fموجــود نیســت؛ ولــی در تــابع  2( (x) cos x  نقطــۀدر 
x ، مقدار شیب خط مماس بر منحنی، عددي منفی است (در مورد 2
از روي وضعیت صعودي یـا نزولـی بـودن تـابع در      4و  2و  1هاي  گزینه

x نقطۀهمسایگی  توان به مثبت یا منفی بودن مشتق تـابع   نیز می 2
 در این نقطه پی برد.)

f(x)ناپیوستگی تابع همچنین  [x x نقطۀدر  2[ ، با اسـتفاده از  2
 پذیر است. تعریف پیوستگی و بدون نیاز به رسم منحنی تابع نیز امکان

.150 صحیح است. 4گزینه 
 نقطـۀ ، هم به مختصات fخط مماس بر منحنی تابع  معادلۀبراي نوشتن 

 تماس و هم به شیب خط مماس نیاز داریم. بنابراین داریم:
A( , )2 )fتماس  نقطۀ 6 ) 4 22 62 3  

( x )(x ) ( )(x x) x xf (x)
(x ) (x )

2 2
2 2

2 1 3 1 6 3
3 3

  

m fمماس 11 ( )
( )2

4 12 3 112 1111
  

y (x ) y x6 11 2 11  خط مماس معادلۀ: 16
x y0 16  

 کند. قطع می 16اي به عرض  ها را در نقطهyبنابراین خط مماس، محور 
.151 صحیح  است. 4گزینه 

f(x) x ax b3 22  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 44) ( ) ( ) ( ) ( ) (3 44(

( )( )1 3 1 3 1 3 1 5( )( )3 4 3 4 3 4 4 6( )

است. 1نه صصححیحح
بربرابــر  ــتت. بــراي شــمارش حالــت مطلــوب، 310داد کــل حــاالاالتت اسا

هاي زیر را خواهاهییم د داشت: ت
26 3 36  باشدشد 7هاها  ففقط یکی از کارت1082

6 3 6 کاکارترت18 تا ا ازز  باشد 7ها ددوو

ک کارت برابر 1  باشدشد 7هر سهسه
n(A)ین 108 18 1 n(nوو با توتوجـه بـه اینکـه    127 S)S) 1000 ،

/                      خواهیم داشت:
n(A)

P(A)A)
n(S)
( ) 127 00127//1000

.ت. 1نه صصحیح اس
ابابعع نمـودار تـت ۀ ۀدر  fن )Aنقطـط , )),( را قطـع     , شش واوارونـن عع ، نمـودار تـابا

دو تابع  نقنقطهطه ر رويوي ه هرر ایاینن fووffکند؛ پسس قـرار دارد. بـه عبـارت    1
fر ( ) fو ((3 (( ))1 3(( fو بنبنابابراراینین  (((( (f ( ) ینی داریم: ((1  یعیع

f ( ) aa b ab a bb
f (f ( )) b b

44) aa b ab a bb) aa b ab a b 22 2a11 2727 3 1 3 28) b bba bb aa ba
للضاضافتف

ba 12 88bbb  
f((x)) x x f( )f(x) xxx3 8 28 24 8 24x f( )x f( )x f( )f(x f( )  

f(f(x)x)شود که تابع  x xxx3 8xx دامنۀۀدر[ ,, ریر  ووارورونن,,[[ پپذ
در کل   یک نیست.) هبه ، یکپذیر نیست (زیرا در کلل وارون ی

ت3نه ا ح صح

y cos x
m 0

y

1
x

y [x ]2

2

f ( گتگی تاتابعبع در ))( یپیوسوس نا xنقطۀبه دلیلیلل موجود نیست2
شـود، شـیب خـطهاي باال دیده مـمـیی طورور که دردر شکلکل همان

وتوابابعع د درر fممنحنحنی (x) log x3 وxf (f (x) 2نقطۀدردر  3
دردر تابع  وو f(x)ساستت [x نقطـدلیل ناپیوستگی تابعبع در به2[

fمقمقــدار  ( ــابابعع)( fموجــود نیســت؛ ولــی در ت (x) cos x

x منحنی، عددي منفی است2 ساس ببرر ، مقدار شیب خط مم
روي وضعیت صعودي یـا نزولـی بـود44وو2و 1هاي  گزینه اازز

xxنقطۀهمهمساسایگگی  مثبت یا منفی بودن منیز می 22 توانان ب بهه
درد ااین نقطه پی برد.)

ینینن چمچ بابععه یگی ت پاپیویوست f(f(x)x)ن [x[ xنقطۀدردر2[[ بابا22 ،،
پپذتعریف پیوستگی و بدون نیاز به رسم منحنی تابع نیز امکان

نه ت4گز ا 15
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)A نقطۀچون  , )4 اسـت، پـس اوالً    fاکسـترمم نسـبی تـابع     نقطـۀ  2
f ( )4 f، ثانیاً 2 ( )4  . بنابراین داریم:0

f ( ) ( ) a b a b ( )4 2 64 16 2 16 130 1  
f (x) x ax f ( ) a a26 2 4 96 8 0 12  

( ) ( ) b b1 16 12 130 62  
f (x) x x x(x ) x , x26 24 0 6 4 0 0 4  

x

y

y

4 0

max
یبسن minیبسن 

x نقطۀبنابراین طبق جدول،   است. fماکزیمم نسبی تابع  نقطۀ، 4
.152 صحیح است. 3گزینه 

فـرض   hارتفاع وارد بر قاعـده را برابـر    اندازةو  aقاعده را برابر  اندازةاگر 
aکنیم، خواهیم داشت:  h 18. 

Sحال مساحت مثلث برابر است با  a.h1
 که باید بیشترین مقدار ممکن شود. 2

A

B C
H

a h h a

S a.( a) S a a

S a a h

maxS

2
18 18

1 118 92 2
9 0 9 9

1 819 92 2
 

.153 صحیح است. 4گزینه 
BFBچون چهارضلعی  F'      یک مربع اسـت و در مربـع، قطرهـا منصـف

OBیکدیگر هستند؛ پس  OF  یعنیb c. 
BFدانیم در هر بیضی  از طرفی می a  و چونOB OF b پس ،

BFفیثاغورس داریم:  قضیۀطبق  b bو بنابراین  2 a2 . 
 حال طبق فرض داریم:

AF a c2 2 2 2 2 2 
b b ( ) b( ) ( ) b2 2 2 1 2 1 2 2 1 2

b2  طول قطر کوچک 4
.154 صحیح است. 3گزینه 

x y x y O( , ) R2 2 12 6 6 0 1 3 4 36 24 42
x y x y O( , ) R2 2 14 8 5 0 2 4 16 64 20 52
OO ( ) ( ) , R R , | R R |2 21 2 3 4 10 9 1

|پس دو دایره متقاطع هستند.  R R | OO R R 
.155 صحیح است. 4گزینه 
 Aشود، ممکن است متعلق به ظـرف   برداشته می Cاي که از ظرف  مهره

باشد؛ بنـابراین طبـق فرمـول احتمـال      Bیا ممکن است متعلق به ظرف 
 کل (قانون جمع احتماالت) خواهیم داشت:
A Bپیشامد انتخاب ظرف      :1  

B Bپیشامد انتخاب ظرف  :2  
  :Aسفید  مهرةپیشامد انتخاب 

P( ) P(B )P(A | B ) P(B )P(A | B )1 1 2 بولطم2
 

3 6 5 4 9 5 36 35 71
8 14 8 16 56 32 224 224

 شناسی زیست
.156 صحیح است. 1گزینه 

هاي معـده در دسـتگاه گـوارش آن اسـت. بـا       منظور سؤال ملخ و کیسه
شناسی دهم، ترشحات غـدد   کتاب زیست 45صفحۀ ، 40توجه به شکل 

 شوند. بزاقی این جانور از طریق مجرایی به دهان وارد می

 ) حشرات (ملخ) اسکلت بیرونی دارند.2 ها: گزینه بررسی سایر
 هاي مالپیگی صادق نیست. ) براي مواد دفعی لوله3
دار قلـب) بـه سـمت سـر و      ها (نه منافذ دریچه ) همولنف از طریق رگ4

 شود. ها رانده می سایر بخش
 )52صفحۀ شناسی یازدهم،  زیستو 97و  85، 45هاي  ، صفحه شناسی دهم (زیست

.157 صحیح است. 4گزینه 
 

 

 
هـا بـا    هاي چهارگانه قرار دارنـد. سـایر گزینـه    فیز برجستگی در عقب اپی

 هم قرار دارند. دورتري نسبت به فاصلۀ توجه به شکل در 
 )14صفحۀ ، 1شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.158 صحیح است. 3گزینه 
اند که بهتر است، براي درك  شناسان امروزي به این نتیجه رسیده زیست
 نگري کنند. هاي زنده جزءنگري را کنار بگذارند و بیشتر کلی سامانه
شناسی دوازدهم،  زیستو  13و  12هاي  صفحه، 1شناسی دهم، فصل  (زیست

 )7و  6هاي  صفحه
.159 صحیح است. 1گزینه 

رأسـی انتهـایی در طـی هـرس کـردن، مقـدار هورمـون        جوانـۀ  با قطع 
بـد. ایـن هورمـون در    یا هـاي جـانبی افـزایش مـی     سیتوکینین در جوانه
 هاي تمایز نیافته در کشف بافت دخالت دارد. تشکیل ساقه از سلول
) اکسـین ـ   3) آبسـیزیک اسـید ـ اکسـین       2  هـا:  بررسی سـایر گزینـه  

 ) آبسیزیک اسید ـ اکسین و ژیبرلین4      ژیبرلین 
 )143تا  140هاي  هصفح، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.160 صحیح است. 1گزینه 
پـرورده بـه روش انتقـال فعـال     شـیرة  ترکیبات آلـی موجـود در   حرکت 

 گیرد. صورت می
 )131و  123، 110هاي  هصفح، 7و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.161 صحیح است. 2گزینه 

رو در  دهد. از این دار همواره رخ می هستهیاختۀ ها در هر  رونویسی از ژن
 د.ها درحال رونویسی هستن هر زمان تعدادي از ژن

بازسـازي  NAD) در تخمیـر الکتیکـی هـم   1 هـا:  بررسی سایر گزینـه 
 شود. تبدیل نمیAشود که در زمان تخمیر پیرووات به استیل کوآنزیم می
 شود. آندوپالسمی وارد میشبکۀ ) کلسیم با انتقال فعال به 3
 شوند. نمیاي تقسیم  هاي ماهیچه ) یاخته4

 )50و  49هاي  صفحه، 3شناسی یازدهم، فصل  (زیست
 )74و  68، 22هاي  ، صفحه6و   2هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

رارا برابر  ندازةزة فـرض   hارتفاع وارد بر قاعـده را برابـر   اندازةوaقاقاعدعدهه
خ خواواهیم دااشتشت:  aم، hh 1818.

Sمساححتتمثمثلثلث برابر استت ب باا a.h.h1
که باید بیشترین مقدار ممکن شود.2

A

BB C
HH

aa h hh a

S aa.( a) S a

SS

mamaxxS

hh

aa.( a) a

SSSSSS

188 18hhhh
1 ( ) Saa ( a) a) S aa) S aa)a)) S)a) S aa)a)22aa ( ) S a

9 9a a
1 819 92 2

صحیح است. 4نه
BFBن چهارضلعی  F'    یک مربع اساســت و در مربـع، قطرهـا منصصـفف

OBیگر هستند؛ پس  OF  عیعنینیb cc.
BFBدانیم در هرهر ب بیضیضی  رفی می a  و چچوونOBOB OF bOFOF پس ،

ۀیۀق راریمیم::قض BFفیثاغورس د b بنابابراراینین  22 bوو abb 22 .
داریم: ضض طبق فرف

AF 2 222 2 2 22 2 2 2a c

( ) b( )) ( ) b) bb b ( ) b( ) () (bb 2( ) ( )) ( )) b)b ( ) b( ) (b ( ) b( ) ( )) b))b ( )) b( )) (b b(b ( )) b( ) (

b2 44bbbbچوچکک طولول ق قطرطر ک
اساست. 3نه صصحیحح

x y x yy O( , )) RRyy2 2x y 1 4 3366 24x yy O( , )) RR(x yy O( , )) RRO(O( 1
2

x yy y O( ,, ) R( )) R( Ryy2 2 1 16 64xx y O( , ) RO(( )) R( Rxx y O( , )) RO(O(( )) R( R 1
2

OOOO ( )) ( ) , R R , | R R, R R , | ROO | R R| R R(( , | R R| R R2 22 2( ))) , R R( ) ( ) R R( )( ) , R R( )( ( ))(( )( ))( )))( )))

|پس دو دایره متقاطع هستند.  R R | OOO R R| OO R RR | OO R RR | OOO R RR | R| OO R RR | OO R ROO R

ع عقبقب اپیپی بربرجستگی در هاي چهارگانه قرارا ددارارنـد. سـایر گز فیفیزز
ش شکلکل در  هم قرار دداارند. دورتري نسبت به فاصلۀ تتوجه بهبه

ففصل  (زیست ص،1تتشناسی یازدهمهم،،
صحیح است. 3گزگزینه  15588..
نین نتیتیجهجه رسیده زیست اند که بهتر است،شناسان امروزي به ا
ج جزءزءنگنگريري را کنار بگذارند و بیشتر کلی سامانه نگريهاي زنده
تست یزی د دهم، فصلل ( شناسی زیستو 13و 12ههاياي  صفحهه، 11تتششناناسسی

ه صفحه
صحیح است. 1گزینه  159.

قطقطع  ۀـۀ  باا اـایی در ططـی هـرس ککـردن، مققـدداجوانان أرأسـی انانتهت
بـد. ایـن ههیاهـاي جـانبی افـزایش مـی    سیتوکینین در جوانه
ل ل از اقه ل دخالتتشک افت کشف د افته ن ز ا ت ها
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.162 صحیح است. 2گزینه 
 کنند. موارد (ب) و (د) عبارت را به درستی کامل می

 هستند.   هاي شیمیایی حس چشایی و بویایی منظور سؤال گیرنده
 بررسی موارد نادرست:

 اي عصبی است. حس بویایی صادق نیست؛ زیرا یاختهگیرندة الف) براي 
اي غیرعصـبی و   حس چشایی صادق نیست؛ زیرا یاختـه گیرندة ج) براي 

 فاقد اکسون است.
 )32و  31هاي   صفحه، 2شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.163 صحیح است. 1گزینه 
خـالص، شـرایط   نمود  براي بروز یک بیماري اتوزومی مغلوب عالوه بر ژن

شـکل   خونی داسی تواند تأثیرگذار باشد، نظیر بیماري کم محیطی نیز می
هـاي قرمـز آنهـا     که افراد ناخالص نیز در شرایط کمبود اکسیژن، گلبـول 

 شود. شکل می داسی
 )56و  44تا  42، 39هاي  صفحه، 4و  3هاي  شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.164 صحیح است. 3گزینه 
اي اسـت بـه    وسط زردپی که نوعی بافت پیوند رشـته عضله سه سر بازو ت

استخوان پهن کتف متصل است. ایـن بافـت نسـبت بـه بافـت پیونـدي       
 پذیري کمتري دارد. سست انعطاف

 )26و  25هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
 )47و  46هاي  صفحه، 3شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.165 صحیح است. 3گزینه 
هـاي گـوگردي    زا نظیـر بـاکتري   غیر اکسیژن فتوسنتزکنندةهاي  باکتري

Hارغوانی و سبز در طی فتوسنتز بدون مصرف آب و ضمن مصرف  S2 ،
اول تـنفس سـلولی   مرحلـۀ  هـا در طـی    کنند. این بـاکتري  آب تولید می

تبـدیل   NADHآن را بـه  NADیعنی قندکافت (گلیکولیز) با کاهش
ها فاقد اندامک نظیـر کلروپالسـت (تیالکوئیـد) و فاقـد      کنند. باکتري می

 تولیدمثل جنسی هستند. 
 هاي مورد بحث. از خصوصیات اوگلناها است، نه باکتري 4گزینۀ 

 )90و  89هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.166 صحیح است. 1گزینه 

شـود. در ایـن جـانوران     یداران دیـده مـ   ایمنی اختصاصی اساساً در مهره
رسـد.   هاي بدن می اکسیژن از طریق خون (نوعی بافت پیوندي) به سلول

 ) براي حشرات صادق نیست.3و  2  ها: بررسی سایر گزینه
 ) براي دوزیستان صادق نیست.4

 )79و  26هاي  صفحه، 4و  2هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
 )78 صفحۀ، 5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.167 صحیح است. 3گزینه 
و  AODdوالدینی تنها به صـورت   Oو  ABفرزندان با گروه خونی

BODd گزینـۀ نمودي یکسان نیستند. براي  خواهند بود که از لحاظ ژن 
والـدین   2 گزینـۀ باشـند، بـراي    ABDdصـورت   تواننـد بـه   والدین می 1

والـدین   4گزینـۀ  ناخـالص باشـند و بـراي     صـورت   توانند بـه  می
 ناخالص براي هر دو صفت باشند. Bصورت  توانند به می

 )42تا  38هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.168 صحیح است. 2گزینه 

کنـد، در   اي قابل بلع تبـدیل مـی   مخلوط شدن غذا با بزاق، آن را به توده
تولید و ترشح بزاق در پاسخ به محـرك شـرطی،    شرطی شدن کالسیک

براساس تجربه اسـت. تنظـیم ترشـح بـزاق توسـط پـل مغـزي صـورت         
النخاع (مرکز اصـلی تنظـیم تـنفس) قـرار      گیرد که در مجاورت بصل می

واسـطۀ  دارد. بزاق با داشتن آمیالز در فعالیت گوارشی نقـش دارد و بـه   
 کند. کت میداشتن لیزوزیم در نخستین خط دفاعی بدن شر

 )31صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
 )65و  11هاي  ، صفحه5و  1هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

 )111صفحۀ ، 8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.169 صحیح است. 2گزینه 

شناسی دوازدهم بـا جـدا    کتاب زیست 102صفحۀ ، 12با توجه به شکل 
و گـروه   Aزنجیـرة  از گروه آمـین   Cزنجیرة شدن بخشی از توالی به نام 

شـود.   انسولین به انسولین فعـال تبـدیل مـی    پیش Bکربوکسیل زنجیرة 
 ها با توجه به شکل نادرست هستند. سایر گزینه

 

)102صفحۀ ، 7شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 
.170 صحیح است. 2گزینه 

ــا)  ریبونوکلئیــکســاختارهاي ســلولی بــدون غشــا کــه داراي  اســید (رن
 ها هستند. باشد، ریبوزوم می

 کنند.  موارد (الف) و (د) عبارت را به درستی کامل می
الف) در ساختار دوم بخش پروتئینی ریبـوزوم، الگـویی از     بررسی موارد:

 پیوندهاي هیدورژنی وجود دارد.
 کنند. ب) اسپرماتیدها تقسیم ندارند، پس دوك تقسیم ایجاد نمی

 بخش پروتئینی ریبوزوم داراي پیوند پپتیدي هستند.ج) 
هـاي   توانند در بخش ها می د) این ساختارهاي سلولی بدون غشا در یوکاریوت

 دار مجزا درون یاخته دیده شوند. (میتوکندري و کلروپالست) غشا
 )100و  99هاي   ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

 )79و  67، 29هاي  ، صفحه6 و 5، 2هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.171 صحیح است. 4گزینه 
دهنـده را   هاي بـرش  ها، جاندارانی هستند که توانایی تولید آنزیم باکتري

توانند همزمـان بـا    ها به دلیل عدم وجود هسته می دارند. تمامی باکتري
 رونویسی، فرایند ترجمه را نیز انجام دهند.

 )93و  32هاي  صفحه، 7و  2هاي   شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.172 صحیح است. 2گزینه 

معنا در ژن به معناي ایجاد رمز پایان زودتـر از جایگـاه اصـلی     وقوع جهش بی
 شود. پایان بر روي رناي پیک ایجاد میرمزة آن است. اما در هر صورت 
 )50تا  48هاي  ،  صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.173 صحیح است. 4گزینه 
 کند. ت را به درستی کامل نمیهیچ یک از موارد، عبار

 بررسی موارد:الف) براي صفات چند جایگاهی (چند ژنی) صحیح نیست.
ــینگ   ــوع کراس ــورت وق ــره  ب) در ص ــود دگ ــاوت،   اور و وج ــاي متف ه

 کنند. هاي ثانویه هر دو دگره را دریافت می اسپرماتوسیت
اصال وجود ندارد تـا بخواهـد    iدگرة باشد،  BBیا AB،AAج) اگر فرد 
 منتقل شود.

 د) تقسیم اسپرماتوگونی از نوع میتوز است، نه میوز. 
 )104و  99هاي  هصفح، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

 )56و  44، 41هاي  هصفح، 4و  3هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.174 صحیح است. 3گزینه 

ــه   در طــی  CAMو  C3،C4تمــامی گیاهــان فتوســنتزکننده از جمل
را با قند پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات ترکیـب و  CO2کالوین، چرخۀ 

 دهند. کربنی ناپایدار تشکیل می  مولکول شش
 )88تا  84هاي  هصفح، 6شناس دوازدهم، فصل  (زیست

.175 صحیح است. 3گزینه 
ع افراد جمعیت را افزایش دهـد؛ امـا دقـت    تواند، تنو شارش همانند جهش می

 دهد، نه شارش. ژنتیک افراد فقط توسط جهش رخ میمادة کنید تغییر در 
 )55و  54هاي  هصفح، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.176 صحیح است. 2گزینه 
رسد، پـس در   میهاي ارثی از آنجا که از والد یا والدین به فرزندان  جهش

کـه   شود، درحـالی  داراي ژنگان (ژنوم) دیده میهاي پیکري  تمامی یاخته
هاي اکتسابی تنهـا در بخشـی کـه جهـش در آن رخ داده اسـت،       جهش

 شود. دیده می
 )52ۀ صفح، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.177 صحیح است. 3گزینه 
باشد. هموگلـوبین،   روبین است که منشأ آن هموگلوبین می رنگی صفرا، بیلیمادة 

 کند. شکل فضایی آن تحت تأثیر پروتئاز تغییر می نوعی پروتئین است که

AB

است. 3نه صصحیحیحح
هسه سر بابازوزو ت اي اسـت بـه    تووسطسط زردپی که نوعی بافت پیوند رشـته ه

اساست. ایـن بافـت نسـبت بـه بافـت پیونـدي        خوانان پپهنهن کتف متصتصلل
انعطعطافاف پپذیذیري کمتريري ددارارد. ت

 )26و 25هاي  ، صفحه2تتششنناسیسی دهم، فصل  (زیست
))47و 46هاي  صفحه، 3شناسی ییازدزدههم، فصل ((زیزیسست

صحیح است. 3نه
اکسیژن فتوسنتزکنندةةهاي  ري هـاي گـگـوگرديي    زازا نظیظیـر بـاکتري   غیرر

آبآب و ضمن مصرصرفف بدبدون مصرفف Hانی و سبز در طی فتوسنتنتزز SH S2 ،
ددر طـی    کنند. این بـاکتري يتولید می ت تـنفسفس سـلولی     مرمرحلحلـۀ  ههـاا لول ا

قندکافت (گلیکولیز) با کاهشش ب بـه  NADDی را تبـدیلل NADHHآنن
افاقـقـدد    کنند. باکتري (ت(تیالکوئیـد) و  ککلروپالسـتت ها فاقد اندامک نظیــرر

دمثل جنسی هستند. 
باککتري4نۀ هاي مورد بحث.از خصوصیات اوگلناها است،ت، ننهه

تست فصفصلل (زی )90وو8989هاي  ، صفحه6ششناناسی دوازدهمهم،،
صصحیح است. 1نه

مهمهرره اساساًاً ددرر اختصاصاصیی جـانوران     یداران دیـده مـ   ی ردر ایـیـنن شـشـودود. 
(ن(نووعی باافتفت پ پیویوندي) به سلول نن رسـد.   هاي بدن می یژن از طریق خوخ

صادق نیست.33وو22  ها:سی سایر گگزیزینه حشرااتت )) ب برارايي
راي دوزیستان صاصادقدق نیست.ت

تست 2هاياي  شناسی دهدهم،م، فصل((زیزی  )79و 2626ههاياي  صفحهه، 44 وو 2ه
فصفصلل((زیزیستست یازددهمهم،، ))7878 صفحۀحۀ، 5تتتشنشنااسیی

است. 3نه صصحیحیحح
بهبه صـورتت  OOو ABدان با گروه خونی و AOAODdDdووالالدیدینی تنهاا

BOژنژن ۀ ۀنمودي یکسکسانان نیستند. ببرااييخواهند بود که از لحااظظ گگزیزینـن
ياي ABABDdصـورت   تواننـد بـه  لدین می والـدین   2گگزیزینـۀ بباشاشـند، بـر   
والـدین   4    گزینــۀ  ناخـالص باشـند و بـرـراياي    صـورت  وانند بـه
به باشند.Bصورتوانند صفت دو هر براي ناخالص

AB

پیوندهاي هیدورژنی وجود دارد.
کب) اسپرماتیدها تقسیم ندارند، پس دوك تقسیم ایجاد نمی

بخش پروتئینی ریبوزوم داراي پیوند پپتیدي هستند.ج) 
توانند درها می د) این ساختارهاي سلولی بدون غشا در یوکاریوت

دار مجزا درون یاخته دیده شوند. (میتوکندري و کلروپالست)غشا
9هاي   ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

ودوازدهم، فصل (زیست ،29هاي  ، صفحه6 و 5، 2هاي  شنشناساسیی
است.44گزینه  صحیحیحح 1711.
کهکه توانانایی تولید آنزیم باکتري هاي بـرش ها، جاندارانی هستندد

وجود هسته میدارند. تمامی باکتري عدمم یلیلل توانند هها به د
جنجامام دهند. ن نیزیز ا رونویسی، فرایند ترجمه را

هاي صفحه، 7و 2هاي   شناسی دودواازدهمم، فصل (زیست
صحیح است.ت. 2گزینه  172.

به معناي ایجاد رمز پایان زودتـر از جای وقوع جهش بی در ژنن نعناا م
هر صورورت پایان بر روي رناي پیک ایجاد میررمزمزةآن است. اما درر
هاي ،  صفحه4شناسی ددواوازدزدهم، فصل ((ززیستست

اساست. 4زگزینینهه صحیحیحح 173.
زاز م موارد، عبار ککندند. ت را به درستی کامل نمیههیچ یکک

ژ ژنی) صح دند م موارد:الف) براي صفات چند جایگاهی (چ ببررررسیسی
ــینگ   ــوع کراس ــورت وق در ص ــره بب)) ــــودود دگ جوج ــاياور و  ه

راا دریافت میاسپرماتوسیت کنند. هاي ثانویه هر دو دگرگرهه
اصال وجود ندارد تiدگرة بااشد،  BBBBییا AB،AAج) اگر فرد 
.د.  منتقل شوشو

ساسپرپرماماتتوگگونی از نوع میتوز اساستت، نه میوز.  یسیمم د) تق
هصفح،،77شناسی یازدهم، فصلل (زیست 9هاي  ص

،4141هاي  هصفح، 4 و  3هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
صحیح است. 3گزینه  174.

ـهه   لـل جمج فتفتوسســنتنتزکزکنننندهده اازز CAAMMوCC3،CC4تتمــاامی گگیااهـهـاانن
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 )36و  34هاي  هصفح، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
 )20تا  18و  3هاي  هصفح، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.178 صحیح است. 4گزینه 
تخـم  یاختـۀ  دار، بـراي آنکـه    جانوران از جمله پستانداران کیسههمۀ در 

به پـروتئین میـوزین و بیـان ژن     تقسیم سیتوپالسم را بتواند انجام دهد
 ها: بررسی سایر گزینه  آن نیاز است. 

) تنها براي زنبور عسل صادق است و براي سـایر رفتارهـاي مشـارکتی    1
 هاي کارگر بزرگ و کوچک و... صادق نیست. نظیر مورچه

 ) براي حشراتی نظیر زنبور عسل و... صادق نیست.2
 ) براي اسبک ماهی نر صادق نیست.3

 )85ۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  ست(زی
 )117تا  115هاي  هصفح، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
 )122و  121هاي  هصفح، 8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.179 صحیح است. 2گزینه 
اي  یاختـه تـودة  هاي درون بالستوسیت  به هنگام عمل جایگزینی، یاخته

جنینـی شـکل   زاینـدة  هاي  درونی الیهتودة اند. از  درونی را تشکیل داده
 هاي مختلف هستند. ها و اندام گیرد که هر کدام منشأ بافت می

 )110و  109هاي  هصفح، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.180 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   ریـز پـانکراس، یاختـه    هاي برون تنها مورد (ج) صحیح است. یاخته
دارنـد.  هـاي کبـدي توانـایی هیـدرولیز گلیکـوژن را       اي و یاخته ماهیچه

در  ATPها در طی قندکافت (گلیکولیز) توانایی تولیـد   همگی این یاخته
 ماده را دارند. سطح پیش

 هاي کبدي صادق نیست. الف) براي یاخته   بررسی سایر موارد:
 کبدي صادق است.یاختۀ ب) تنها براي 

 اي و تخمیر الکتیکی صادق است. ماهیچهیاختۀ د) براي 
 )40و  35، 34هاي  هصفح، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

 )60و  50هاي  هصفح، 4و   3هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )74و  66هاي  هصفح، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.181 صحیح است. 2گزینه 
کنند به دو نوع پرسش پاسخ  پژوهشگران در بررسی یک رفتار تالش می

دهـد،   ام میدهند. پرسش نوع دوم این است که چرا جانور رفتاري را انج
 پرسش دوم به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است.

 )115ۀ صفح، 8شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 
.182 صحیح است. 3گزینه 

صـفرا و  کیسۀ منظور سؤال مولکول کلسترول است. رسوب کلسترول در 
مـادة  روبـین (  تواند سبب افـزایش بیلـی   بسته شدن مجاري صفراوي می

هـا منجـر بـه زردي (یرقـان)      رنگی صفرا) در خـون شـود کـه در بافـت    
شود. لسیتین نیز نوعی چربی در صفرا است. کلسترول نـوعی چربـی    می

 نیست. مر کلسترول پلیگریز نیز قرار دارد.  است که در بخش آب
 )34و  23هاي  هصفح، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.183 صحیح است. 3گزینه 

هیبلص

هیمیشم
هیکبش

ینوخ ياه گر

ییانیب بصع
درز هکل

هیجاجز

هیکبش
هیمیشم

یناگژم مسج
یسدع
هیبنع
کمدرم
هینرق
هیالز عیام

يزیوآ ياهرات
یناگژم ياه هچیهام

یسدع
هیبنع

هیبلص

منظور سؤال صلبیه است که در جلـوي چشـم بخـش شـفاف آن یعنـی قرنیـه        
هاي  گیرد. به علت وجود عصب بینایی در عقب چشم، هیچ یک از الیه شکل می

 توانند سرتاسر بخش عقبی آن را بپوشانند. چشم نمیکرة 
 )23ۀ صفح، 2شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.184 صحیح است. 1گزینه 
باشند. از آنجـا   نارس و رسیده میگردة هاي  اي دانهه منظور سؤال سلول

هـا در هـر یـک از     که گیاهان یوکاریوت هستند، هر کدام از ایـن سـلول  
آغـاز   نقطـۀ هـا) چنـدین    اي خـود (کرومـوزوم   هاي دناي هسـته  مولکول

   ها: بررسی سایر گزینه   همانندسازي دارند.
 نیست.) براي سلول رویشی در دانۀ گردة رسیده صادق 2
 ) تنها براي دانۀ گردة نارس صادق است.3
) سومین حلقه مربوط به پرچم است، نه مادگی. بافت خـورش مربـوط   4

 به مادگی است.
 )126و  124هاي  هصفح، 8شناسی یازدهم، فصل   (زیست

 )13ۀ صفح، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.185 صحیح است. 1گزینه 

طور قطـع   واحدها است که به سطح چهارم پروتئین مربوط به آرایش زیر
ــدهاي    ــواعی از پیون ــر واحــدها در ســاختار دوم خــود ان هــر یــک از زی
هیدروژنی دارند که در ساختار سوم نیـز پیونـدهاي هیـدورژنی دیگـري     

 شود. سبب تثبیت این ساختار می
 )18تا  16هاي  هصفح، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.186 صحیح است. 1گزینه 
هاي بدن، اکسیژن مـورد نیـاز    مانند سایر بخشمنظور مخچه است که ه

کنـد کـه حـاوي خـون      خود را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت مـی 
 روشن و پر اکسیژن است.

هـا، ابتـدا بـه     ) در ماهی گازهاي تنفسـی سـلول  2 ها: بررسی سایر گزینه
 رود. تنفسی (آبشش) میویژة قلب و سپس به بخش 

 که مخچه در پشت آن قرار دارد. ) منظور لوب بینایی در ماهی است3
 ) منظور مخ است که در ماهی لوب بینایی بین مخ و مخچه قرار دارد.4

 )86و  61هاي  هصفح، 4و  3هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
 )36و  11، 10هاي  هصفح، 2و  1هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست

.187 صحیح است. 1گزینه 
لنفـی هسـتند کـه تنهـا      هـاي  هاي خونی و مویرگ منظور سؤال مویرگ

 مورد (الف) براي هر دوي آن صادق است.
 سایر موارد براي مویرگ لنفی صادق نیست.

 )77و  74، 38هاي  هصفح، 4و  2هاي   شناسی دهم، فصل (زیست
.188 صحیح است. 2گزینه 
سـاز و   هـاي پـادتن   ، یاختـه Bهـاي حاصـل از تقسـیم لنفوسـیت      سلول

و توانایی تولید پادتن را دارنـد.  خاطره هستند که هر د Bهاي  لنفوسیت
گیرنـدة  خاطره  Bهاي  ساز، پادتن ترشحی و لنفوسیت هاي پادتن (یاخته
 باشد. ژن) می ژنی) هر پادتن جایگاه اتصال براي پادگن (آنتی آنتی

 )75و  73، 72هاي  هصفح، 5  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.189 صحیح است. 2گزینه 

 بررسی موارد:   موارد اول و چهارم صحیح هستند.
هـاي صـاف) را    رحـم (ماهیچـه  دیـوارة  هـاي   توسین ماهیچه الف) اکسی
 کند تا انقباض آغاز شود. تحریک می

ب) فشار سر جنین به سمت پـایین سـبب پـاره شـدن کیسـه آمنیـون       
 شود. جنین) میشامۀ (درون 

توســین در هیپوتــاالموس (زیــر نهــنج) تولیــد و از هیپــوفیز   ج) اکســی
 شود. ترشح می  ن(زیرمغزي) پسی

 هاي آزادکننده بر روي هیپوفیز پیشین اثر دارند، نه هیپوفیز پسین د) هورمون
 )113، 110، 57، 56هاي  هصفح، 7و  4هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست
.190 صحیح است. 2گزینه 

یادگیري با آزمون و خطا مربـوط بـه شـرطی شـدن فعـال اسـت، پـس        
 بدون آزمون و خطا رخ دهد.خوگیري همانند شرطی شدن کالسیک 

 )114تا  108هاي  هصفح، 8   شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.191 صحیح است. 3گزینه 

هـاي   زا نظیـر بـاکتري   غیراکسـیژن  فتوسـنتزکنندة هـاي   منظور بـاکتري 
گوگردي سبز و ارغوانی هستند که در مقایسـه بـا گیـاه فتوسـنتزکنندة     

 دهند. ت زیر انجام میهاي کلی فتوسنتزي خود را به صور گونرا واکنش
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يدوگوگ يرتکاب

دیشروخ رون

 رون

 )123ۀ صفح، 7  شناسی دهم، فصل (زیست
 )89و  78هاي  هصفح، 6   شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.192 صحیح است. 1گزینه 

اي یاختـه تـودة  هاي درون بالستوسیت هنگامام ععململ ج جایایگزینی، یاخته     
دداده لل تشتشکیک جنینـی شـکل   زاینـدة  هاي  درونی الیهتودة ااندند. از  یی را

باباففت کهکه هر کدام ممنشنشأأ هاي مختلف هستند.ها و اندام گیردد
یایاززدهم، فصل ((ززیست  )110و 109هاي  هصفح،7شناساسیی

اساستت. 1نه صحیحح
اسستت. یاخته ب برون مورد (ج) صحییحح هـايي  ریـز پـانکراس، یاختـه   ههاياي

کبکبــدي توانـاـایییی ه هیـدرولیز گلیکـوژن را       اي و یاخته یچه ددارارنـد.  هـايي
ددرATPPها در طیی قندندکافت (گلگلیکیکولولییز) توانایی تولیـد    گی این یاخته

 ماده را دارند.ح پیش
سیستت. الف) براي ی یاخختهته   سی سایر موارد: ن ن قدق صا هاي ککبدبديي

کبدي صادق ااستت.یاختۀتنها براي 
ساستت. ماهیچهیاختۀ راي  اي و تخمیر الکالکتیتیکی صادقق

فصفصلل (زیست ))404وو35، 34هاي  هصفح، 2شناسی دهم،
3هايي  شناسی یازدهم، فصلصل (زیست  )600و 505هاي  هصفح، 4و   ه

فصفصلل (زیست  )74وو6666هاي  هصفح، 5شناناسیسی دوازدهمهم،،
صصحیح است. 2نه

ررفتار تالش می پرپرسسش پاسخ هشگران دردر ب برررسی یکک بهبه دو نوع کنندد
چ چرا جانور رفتاري را انج کهکه استت ایاینن دهـد،   ام مید. پرسش نوع دوومم جج

طبطبیعی مربوبوط است. دیدگگاها اانتنتخاخابب ش دوم ببهه
ففصل  (زیستت  )115حۀ صفح، 8ت تششناناسیسی دوازدهمهم،،

اساست.ت 3نه صصحیحیحح
فـفرارا و و  ککیسیسۀۀور سؤاال مولکلکولول کلسترولل ااستست. رسسوبوب کلسترولول ددرر صص

یمی مـادة  رووبـین (  تواند سبببب افـزازایشیش بیلـی  ه شدنن م مججاري صفراواويي
ب بافـت     ونون شـود کـه دردر نان))    ی صفرا) در خـخ يدي (یریرقـ زرزر بـهه هـا مننجـجـرر

چربـیی   نـووعیی ا اسست. کلسترولل ارا شود. لسیتین نیز نوعی چرچربیبی در صف
که در بخش آب پ پلیلیگریز نیز قرار داداردرد. ت  نیست. مر کلسترولول

))3434وو2323ههاياي  هصفح، 2تتشناسی دهم، فصفصلل (زیست
صحیح است. 3نه

هاي بدن، اکسیژنههمانند سایر بخشمنظور مخچه است که ه
کنـد کـه حـخود را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت مـی 

روشن و پر اکسیژن است.
هـا ) در ماهی گازهاي تنفسـی سـلول2 ها: بررسی سایر گزینه

 رود. تنفسی (آبشش) میویژة قلب و سپس به بخش 
که مخچه در پشت آن ق) منظور لوب بینایی در ماهی است3
)) ممنظنظورور مخ است که در ماهی لوب بینایی بین مخ و مخچه44

ستست دهم، فصل (زیز هاي هصفح، 4  و 3هاي  شنشناسیی
ی یازدهم، فصلصل (زیستت ،10هاي  هصفح، 2و  1هاهاي   ششناناسیسی

صحیح است. 1گزینه  1887..
وخونینی و مموویرگمنظور سؤال مویرگ لنفـی هسـتند هـاي  هاي 

مورد (الف) براي هر دوي آنآن صادادق است.
صصادق نیست. ل لنفیی گرگ سایر موارد براي موی

ساسی دهم،م، فصل (زیست ،38هاي  هصفح، 4و  2هاي   شن
اساست. 2گزینه  صحیحح 188.
ا از تقتقسـیمم ل لننفووسـیت      سلول ح حاصـلـل ياي هـاي پـا ، یاختـه Bهـ

توانایی تولید پادتنخاطاطره هستند که هرهر د دBBهاي  لنفوسیتیت وو
خاختهته پاپادتنن(ی خاط Bهاي  ساز، پادتن ترشحی و لنفوسیتیت هايي
هرهر پادتن جایگاه اتصال براي پادگن (آنتی آنآنتی باژژن) می ژژنینی))

هحفح، 5  شناسی یازدهم، فصل (زیست ،72هاي  هص
صحیح است. 2گزگزینه  181899.

سهستنتندد. بررسی موارد:  موارد اول و چهارم صحیح 
ماماهیهیچه الف) اکسی هـايرحـم (ماهیچـه  دیـوارة  هـاي   توسینن
می آ آغاز شوشود.د. تحتحریریکک  ککند تا انانقبقباضاض

ب)ب) ففشاشار سر جنین به سمت پـایین سـبب پپــارهره شـدن کیسـ
 شود. جنین) میشامۀ (درون 

اکاکسـسـیـی اجج)) وو توتولیلیــدد نهنهــنجنج)) هیهیپوپوتـتـااالمالموسوس ( (زیزیــرر تتوسوســینین ددرر
یی شود. ترشح می  ن(زیرمغزي) پسی

رمونن هوه پودد)) هیه اثاثر دادارنند،د ننهه نن پیشیش زز پوفیف هیه ههاياي آآزازادکدکنننندهده بر رويي
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 بررسی موارد:   تنها مورد (د) صحیح است.
دانـه بـا   پوستۀ شود و  بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می

جلوگیري از ورود آب و اکسـیژن بـه دانـه مـانع از رشـد سـریع رویـان        
غـذایی خـود   ذخیرة شود، در نتیجه رویان رشدي ندارد تا بخواهد از  می

دانه، رویان را در برابر شـرایط نامسـاعد   پوستۀ (آندوسپرم) استفاده کند. 
 کند. هاي فیزیکی و شیمیایی حفظ می محیط و صدمه

 )131ۀ صفح، 8   ازدهم، فصلشناسی ی (زیست
.193 صحیح است. 1گزینه 

 ) غضروف 4) کپسول مفصلی  3) استخوان  2) مایع مفصلی  1
اي هسـتند کـه    کپسول مفصلی و زردپی هر دو جزء بافت پیوندي رشته

 اي خودي باشد. زمینه مادةهاي کالژن و ارتجاعی در  داراي رشته
 )26و  25هاي  هصفح، 2   شناسی دهم، فصل (زیست

 )43ۀ صفح، 3 شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.194 صحیح است. 2گزینه 

جاندار نازیستا، امکان زنده ماندن و تولیـدمثل نـدارد. پـس اگـر حاصـل      
ژنی خزانۀ متفاوت باشد، به دلیل عدم زنده ماندن و انتقال گونۀ لقاح دو 

 والد آن حتمی است.گونۀ ژنی دو خزانۀ به نسل بعد، جدا ماندن 
 )62تا  60و  54هاي  هصفح، 4   شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.195 صحیح است. 1گزینه 

تسوپور
تسوپ

يراپساک راون
تسوپ نورد

تسوپ نورد الاب هب ماخ ةریش تکرح

یتسالپمیس ریسم

از هشیر ۀیال
یشکبآ دنوآ

هتخای ياشغ
مسدومسالپ

يا هتخای ةراوید

 داوم و بآ
هدش لح یندعم

هدنشکِ رات
یتسالپوپآ ریسم

دو مسـیر آپوپالسـتی و    هـر زا هستند کـه   ریشهالیۀ هاي  منظور سلول 
 دهد. پالستی در آنها رخ می سیم

 )126ۀ صفح، 7   شناسی دهم، فصل (زیست
.196 صحیح است. 4گزینه 

باشد. همگی ایـن   دیدیم می اپی ساز و ي اسپرمها لولهدیوارة هاي  منظور سلول
دوم تنفس سلولی در میتوکندري با افـزودن فسـفات   مرحلۀ ها در طی  یاخته

و  1هـاي   کننـد. گزینـه   را تولید می ATPمولکول پرانرژي  ،ADPمولکول  به
گیرنـدة  در قنـدکافت تنهـا یـک     3گزینـۀ  دیدیم صادق نیسـت و   براي اپی 2

 رود. کار می ) بهNAD( الکترون
 )101تا  98هاي  هصفح، 7   شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )69و  66هاي  هصفح، 5   شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.197 صحیح است. 4گزینه 
رنگ، همان بافت پیوندي سست است  اي روشن و بی زمینه مادةبافتی با 

 هاي دیوارة رودة باریک انسان وجود دارد. که در تمامی الیه
 )29و  28، 25هاي  هصفح، 2  شناسی دهم، فصل (زیست

.198 صحیح است. 2گزینه 
قطبـی و نیـز در عـدم وقـوع لقـاح      گویچـۀ  توانـد نخسـتین    منظور سؤال می

هاي مسئول تعیـین جنسـیت را    ها ژن اووسیت ثانویه است. همگی این یاخته
اي،  هاي دوکرماتیـدي هسـته   دارند (درستی الف) و به علت داشتن کروموزوم

    همانند تشکیل شده است. (درستی مورد ج)نیمۀ هر کروموزوم از دو 
 شوند. ها مضاعف می سانتریولمیوزادامۀ ب) در 

هاي تخمـدانی اسـتروژن و پروژسـترون نیـز      د) در تشکیل آنها هورمون
 نقش دارند.

 )107تا  104و  81، 80هاي  هصفح، 7و  6هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )44ۀ صفح، 3   شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.199 صحیح است. 3گزینه 
، همان نیاي اولیه است که تنها نیـاي  Eو  Dترین نیاي مشترك  قدیمی

 شود. نیز محسوب می Cو  Bمشترك بین 

داراي نیاي مشترکی هسـتند   Eو  Cهاي  ) گونه1 ها: بررسی سایر گزینه
 میلیون سال قبل است. 2که مربوط به بیش از 

هـا، حفـظ شـده باشـند؛ امـا قطعـًا ایـن         توالیهمۀ ) الزامی نیست که 4
 دارند.ها توالی حفظ شده  گونه

 )59ۀ صفح، 4   شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.200 صحیح است. 1گزینه 
شـود، شـامل    هایی که در فضاي درونی معده یک فرد بالغ دیده می آنزیم

لیپازهاي معده، آمیالز و لیزوزیم بزاقی است کـه تنهـا مـورد     پروتئازها و
ها همگی در طـی سـنتز    (د) براي همگی آنها صادق است، زیر این آنزیم

هـاي بزاقـی و مـورد     اند. موارد (الف) و (ب) براي آنزیم آبدهی ایجاد شده
 باشد. هاي بزاقی براي لیپاز معده نیز صادق نمی (ج) عالوه بر آنزیم

 )33تا  31هاي  هصفح، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
 )16و  15هاي  هصفح، 1 شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.201 صحیح است. 2گزینه 
پاداکسنده (آنتی اکسیدان) است که مانع از افـزایش  آنتوسیانین ترکیب 

 شود. ها) می ها (میتوکندري هاي آزاد در راکیزه تعداد رادیکال
 )103و  102هاي  هصفح، 6   شناسی دهم، فصل (زیست
 )76و  75هاي  هصفح، 5 شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.202 صحیح است. 3گزینه 

شناسی دوازدهم انرژي جذب شـده   کتاب زیست 82صفحۀ ، 5شکل با توجه به 
 هاي دیگر یا به مراکز واکنش منتقل شود. تواند به آنتن ها می توسط آنتن

 )82ۀ صفح، 6   شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.203 صحیح است.   3گزینه 

هاي  هایی با دگره تشکیل کامه میوزها که امکان  تنها مورد در بین گزینه
مادگی است کـه بـیش    سازندةمتفاوت را دارد، تخمدان موجود در واحد 

هـاي حاصـل از تقسـیم میـوز      ها یاختـه  از یک تخمک دارد، سایر گزینه
 کنند. هستند که دیگر میوز نمی

 )127تا  124هاي  هصفح، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )61و  41هاي  هصفح، 4و   3هاي    شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.204 صحیح است. 4گزینه 
 شود. در بیماري ایدز عملکرد هر دو نوع لنفوسیت دچار اختالل می

 )77و  76، 70هاي  هصفح، 5   شناسی یازدهم، فصل (زیست
.205 صحیح است. 2گزینه 

مقـررات و   اي از تدابیر، طبق تعریف کتاب ایمنی زیستی شامل مجموعه
 برداري از فنون زیست فناوري است. هایی براي تضمین بهره روش

 )105ۀ صفح، 7  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
 فیزیک

.206 صحیح است. 1گزینه 
d dS d d d d d d

v d d
1 2

1 2 1 2 1 2
1 2

3 3 3 2 
d d d d d mv
t t d d d d s
1 2 2 2 2
1 2 1 2 2 2

2 152
60 30 60 30 

.207 صحیح است. 1گزینه 
xشرط نزدیک شدن به مبـدأ آن اسـت کـه اگـر      vو  0 باشـد و   0

دار نازیزیستا، امکان زنده ماندن و تولیـدمثل نـدارد. پـس اگـر حاصـل      
باباششد، به دلیل عدم زنده ماندن و انتقال گگونونۀۀ ددو  ژنی خزانۀ ممتفتفاواوت

جدا مانددنن والد آن حتمی است.گونۀ ژنی دو خزخزانانۀ سلل بعدعد،
هاي  هصفح، 4   شناسی دودوازازددهم، فصل((زیزیسست )62تا 60و 54 

اساستت. 1نه صحیحح

تسوپور
تسوپ پ

يراپساک راون
تسوپ نورد

ةریشتکرح الاب هب ماخ    

یتسالپمیسریسم

زاز هشهشیر ۀیال
یشکبآآ دنوآ کبآ

هتخای ياشغ
مسدومسالپ

يا هتخای ةراوید

دا دا داومو ب
هدش لح ی هدشلح هدشلح

ِ هدنشنشکِ رات ِ
یتسالپوپآ ریسم

هستند کـه  ریشهشهالیۀهاهاييظور سلولل آپآپوپالسـتی و    هـر ززاا دو مسمسـییرر
میمی ر رخخ آآنهها  دهد. پالستی درر

ددهمم، فصل((زیزیسست  )126ححۀ صفح، 7   تتشناسیی
است. 4نه صحیح

زاز ويي اسپرمرم هاها لولهدیوارة ههاياي ور سلولل میمی اپیسس ایایـنـن   دیدیدیدیمم   باشد. همگیی
ندن فسـسـفافاتت  مرحلحلۀۀها در طی ه تنفس سلولولیلی در میمیتوتوکندري بابا اافـفـززو دودومم

مولکول پرانانرژرژيي،،ADADPولکول AAAATPو  1هـاي   کنکننـنـد. گزینـه   را توللیدید می  
هنهـاا ییـکک33  گزیننـۀـۀ     ی دیدیم صادقق ننیسیسـت و   ي اپی دةدة  در قنـدکاکافتفت ت     گگیرنـن

  رود.د کار می ) بهNAD(رون
))101تا 98ههاياي  ههصفح، 7   شناسی یازدهم، ف فصلصل(زیست
هصفح5 5 ،،5 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست  )69و 66هاياي  ص

است4نه صحیح

پاداکسنده (آنتی اکسیدان) است که مانعآنتوسیانین ترکیب 
شود. ها) می ها (میتوکندري هاي آزاد در راکیزهتعداد رادیکال

02هاي  هصفح، 6   شناسی دهم، فصل (زیست
هاي هصفح 5 ، 5 شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه  202.

توجه ب بهه 5شکلکلبباا جکتاب زیست 82صفحۀ ،ش انرژي  شناسی دوازدهدهم
آنآنتنتن منتقلتواند به آنتن ها می توسوسطط هاي دیگر یا به مراکز واکنشش

ص،6   تتشناسی دودوازازددهم، فصل (زیست
.2033 صحیح است.   3گزینه 

ککه امکان  تنها مورد در بین گزیزینهنه هایی ب تشکیل کامه میوزههاا
و واحد  دردر موجودد د، تخمدادانن رارا ددارا واوتت مادگی استسازندةمتف

ادارد، سایر گزینه یکیک ت تخمخمکک حاصـل از تقسها یاختـهه  ازز ههـاـايي
 کنند. هستند که دیگر میوز نمی

هدهم،م، ففصلصل((زیزیست هصفحفح،،88 شناسیسی ی یازاز 2244ههاياي هص
هايي هصفح، 4و   3هاي    شناسی دوازدهم، فصل (زیست

ینه ت44گزگ اسا صحیح 22044
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 العالمه باشند، پس: مختلف vو  xبالعکس یعنی 
x at v t x a a

x t t
v

2
0 0

12 2

0

1 1 224 5
4

  

v at v v t0 2 4  

x t t2 4 5
v t2 4

1 2 5

 
زمانی  بازةهاي زمانی مثبت، در  با توجه به جدول، تعیین عالمت در بازه

t tتا  2 متحرك در حال نزدیک شدن به مبدأ اسـت. از طرفـی    5
در این بازه، سرعت مثبت و شتاب نیز مثبت است؛ پس حرکت متحرك 

 باشد. تند شونده می
.208 صحیح است. 2گزینه 

توان با استفاده از سطح زیر نمـودار سـرعت ـ زمـان، مسـئله را حـل        می
 نویسیم: اول می ثانیۀ 6تالس را در  قضیۀنمود. 

v

6
6

6 9
3

v0

x
t

( ) x
x
x

26 3 24 66 6
18

m18 6 لوا ۀیناث 6 رد ییاج هباج24
 

.209 صحیح است. 4گزینه 
چون ضریب اصطکاك سطح بـراي هـر دو یکسـان اسـت، پـس شـتاب       

 باشد؛ زیرا: حرکت براي هر دو یکسان می شوندةکند
k k kF ma f ma mg ma a g  

 بنابراین:

v v a x2 2
0 2 Av a x2

00 2

B( v ) a x2
00 2 2

B

A

x
x

4

 
.210 صحیح است. 3گزینه 

F

sf

mg

NF

ma
s22

x

N

F
F F

قفا ياتسار رد:0

y

s

F ma

f mg ma

مئاق ياتسار رد:

sf m(g a)
 

ــروي   ــداقل نی ــه ازاي ح ــم در Fب ــتانۀ، جس ــس:   آس ــت؛ پ ــزش اس لغ
s s Nf F:؛ پس 

s N / N N NF m(g a) F ( ) F F F N0 5 2 10 2 48 48 
.211 صحیح است. 3گزینه 

v ma
t s2

20  :در قسمت اول 45

k k kF f ma f f N60 20 40 

k
mf ma a
s2

40  :در قسمت دوم 85

/
va t s
t t

208 2 5 

/ /t s2 5 5 7  کل5
.212 صحیح است. 2گزینه 

و نیروي وزن و نیرویـی کـه    Fاند از نیروي  نیروهاي وارد بر جسم عبارت
کند که کار برآیند نیروهاي وارد بـر جسـم برابـر     سطح بر جسم وارد می

 باشد، پس: تغییرات انرژي جنبشی می

F mg R RK W W W mv mv Fdcos W2 2
0

1 1 37 02 2  

/ R RW W J1 5 36 50 3 08 302 

.213 صحیح است. 1گزینه 
m V cm
V V

332008 400  

/حجم کره با حفره:  V V cm30 8 400 500  

/V Ah h h cm50500 80 6 258 

.214 صحیح است. 2گزینه 
F رابطۀچون ارتفاع مایع نصف شده از  ghA   نیروي وارد بـر کـف ،

شود و چون عدد نیروسـنج همـان وزن مـایع اسـت و وزن      نیز نصف می
1مایع کمتر از نصف شده، پس عدد نیروسنج کمتر از 

 شود. برابر می 2

.215 صحیح است. 2گزینه 
  آبghآبروغنghروغن

cm12آب/ h0 4   h1آب30
h cm30 12 18 

.216 صحیح است. 3گزینه 
1

1 1
5100 5  درصد افزایش طول براي میله100

5
100 

A ( )A
A A

1
1 1

2100  درصد افزایش سطح براي صفحه 100

( ) 52 2 100 4 100 4 100 %20100 

.217 صحیح است. 2گزینه 
کنـیم تمـام    است، پس ابتدا فرض مـی دانیم دماي تعادل چند  چون نمی

 گردد؛ پس: یخ ذوب شده و دماي تعادل صفر می
c20 آب |آبآب 40 Q | mc1  گرمایی که آب:C20  از 

 دهد تا به صفر برسد دست می
FmLیخQ mc2  گرمایی که یخ:C20 گیرد می  

 تا به آب صفر برسد

F

c c

L c Q c c c
1
2 280

11 20 1 80 902
خی بآ

بآ بآ بآ  بآ
پس گرمایی که یـخ الزم دارد تـا بـه آب صـفر درجـه برسـد، بیشـتر از        

 شود. بنابراین: دهد است؛ پس تمام یخ ذوب نمی گرمایی که آب از دست می
Q:آب20 c11  به یخ صفر برسد 20گرماي الزم براي آنکه یخ 2

  c10آب
Qآبدهـد و برابـر    پس از گرمایی کـه آب از دسـت مـی    c1 اسـت؛   40

Qآبگرماي  c10 گیرد تا به یخ صفر برسد و گرماي را یخ می 
Qآب  c30 شود؛ بنابراین: باعث ذوب شدن یخ می 

FQ mL c m c m kg330 80 8  

3پس 
 kg1یـخ،   اولیـۀ شـود و چـون جـرم     کیلوگرم از یخ ذوب مـی  8

kg5است؛ بنابراین 
 ماند. یخ باقی می 8

.218 صحیح است. 3گزینه 
/ /P atm , P atm , T K1 2 12 1 3 2 3 1 3 3 273 17 290  

T ? , V V2 1 2  
/PV P V

T T T
1 1 2 2

1 2 2

3 33
290  

/T K C2 211 290 319 319 273 46  

ااست.22نه صصحیحیحح
ه ازاز سطحطح زیر نمـودار سـرعت ـ زمـان، مسـئله را حـل        استفادا وانن بباا

 نویسیم: اول می ثانیۀیۀ66تاتالسلس را در  قضضیۀیۀد. 
v

6
6

6 9
33

v0

xx
t

( )) x( ))

x

266 3((6 66 6(
x

1818
18 لوا ۀینیناثاث6 6 رد ییاج هباج6

صحیح است. 4نه
ـشـتتابب       اساسـت، پـس  ضریب اصطکاك سطح بـراي هـهـر ددو یکسـانن ن

 باباشد؛ زیرا: حرکت براي هر دو یکسان ممیشوندة
k k kF a f ma a gkkF mma f ma mgg mam aa f ma ak kkk  

این:

v v a xv av a2 2
0 2 Aaa xxaa xxaa2

00 2vv0

BB(( v ) aa xx( ) aa xx200 ( v )( v )v

B

A

x
x

B

صحیح است. 3نه

F

sffs

mgmg

NFFN

maa
s2222

x

NF FNN

xFx
FF

ققفا ياتسارر ردرد::0

y

s

F may

f mg ms

Fy

f mgmgs

مئاق ياتسار ر ردرد:

sf m(g a)s m(gm(g

ــروي   ــداقل نی ــم در Fازاي ح ــتانۀ، جس ــسس:  آس پ پ ــت؛ اساس ــزشش لغ

2
صحیح است. 2گزینه  215.

آروغنghروغن
cm12آب/ h0 4 آب//30

cm12 18

است.33گزینه  صصحیحیحح 216.
55111 5

1 1
5

100
1100 درصد افزایش طول5

5
100

A ( )AA
A A

))( )
A

AA
A1 1A

((1 درصد افزایش سطح بر100
5100 4 100 4 1 0 %2020100

استت. 2گزینه  صحیحیحح 217.
تعادل چند  چون نمیمی د دمايي میم ابتدا فرض مـیدان کن است،ت، پ پسس

د دماي تعادل صفر می ش شدده و و ذ ذوب  گردد؛ پسس::یخیخ
cc20بآب |آبآب40 Q | mc1که آب یاییی :گرم

می دهد تا به دستت
FmLیخQ mQ c22  گگرمایی که یخ:C20

تا به آب
c

c Q c ccQ
1
2 2

1 220 1 80 90cc c22
بآ
بآ بآب cبآ ccبآآ

بربرسسـد پس گرمایی که یـخ الزم دارد تـا بـه آب صـفر درجـهه
ا از دست می ک که آآب امایی ا است؛ پس تماام یخخ ذذوب نمیگگر ششوودهد

Q:Q:آبآ2020 ccQ آنآنکهکه ییخخ1 بهبه ییخخ2020گگرمماياي الالزمزم ببراايي
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.219 صحیح است. 3گزینه 
E E E

E EEE

1 2
1

2

4
3

3

E E EE
E EE 4E
EE

E
EE

E

EE

E1 2E E

E

لوا تلاح رد:
مود تلاح رد:

 
الجهت هسـتند، پـس    مختلف E2Eو  E1Eشود  طور که مالحظه می همان

 باید همنام باشند. از طرفی: q2و  q1بارهاي 
| q | | q | | q |

| E | | E | K K
| q |r r

1 2 2
1 2 2 2 1

14 4 4
| q

E | | E | K
| q

| E | K
| q

| E | K
| q  

qچون بارها همنام هستند، پس: 
q

2
1

1
4. 

صحیح است. 2گزینه  220.
 کنیم که میدان ناشی از دو بار صفر است: ابتدا جایی را تعیین می

A Bq q4 BqC D

d
4

d
4

M

E 0

A
dr 2
3 B

dr 3 

A B
A|q | |q |A B

A B
A BA B B

dr| q | | q |
K K r r

r r dr r r

4
2 2

2
32 1 2
3

   

میـدان   Mتـا   Cمیدان ناشی از دو بار صفر اسـت؛ پـس از    M نقطۀدر 
بیشتر  B ذرةمیدان الکتریکی  Dتا  Mبیشتر بوده و از  A ذرةالکتریکی 

نیروي وارد بر بار منفـی بـه سـمت چـپ بـوده و       Mتا  Cاست؛ پس از 
باشـد.   جایی به سمت راست است، پس کار میدان، منفـی مـی   چون جابه

یابـد. از   مثبت بوده و انرژي پتانسیل الکتریکی افزایش می Uبنابراین 
M  تــاD  اســت و چــون منفــی بــه ســمت راســت  ذرةنیــروي وارد بــر

باشد، پـس کـار میـدان مثبـت اسـت،       جایی هم به سمت راست می جابه
باشد و انرژي پتانسیل الکتریکی کاهش یافته است،  منفی می Uپس 

 ) صحیح است.2( گزینۀبنابراین 
.221 صحیح است. 3گزینه 

ــت اول،  ــوده و   Vدر حال ــت ب ــلۀثاب ــفحه را  فاص 4دو ص
ــت اول  5 حال

5ایــم، پــس ظرفیــت خــازن،  نمــوده
 رابطــۀحالــت اول شــده و طبــق  4

U CV21
Uتـوان گفـت:    می 2 U2 1

5
ثابـت   Q. در حالـت دوم،  4

d4دو صفحه از  فاصلۀبوده و 
 فاصـلۀ اولیه رسـیده اسـت؛ یعنـی     dبه  5

5صفحه، 
4برابر شده، پس ظرفیت خازن،  4

برابر شده اسـت، بنـابراین    5

QU رابطۀطبق 
c

21
Uتوان گفت:  ، می2 U3 2

5
 . بنابراین:4

U
U ( U ) U U

U
3

3 1 3 1
1

5 5 25 25
4 4 16 16

.222 صحیح است. 3گزینه 

R3 4R2 20

V
r

20
3

R1 5

TI
x4

A

B A B

I

 

R3 4

R2 20

V
r

20
3

TI

A

R1 5x4

x

x5

 
T T / /I A I x x x x A20 4 10 4 10 04 4 162 3  

T / /I I x I A4 4 1 6 2 4  
.223 صحیح است. 2گزینه 

 ابتدا باید مقاومتی را تعیین کنیم که توان مصرفی آن از بقیه بیشتر است.

R1 2

R2 8 R3 4

R4 6

I

I3

I2
 

P ( I) I , P I , P I , P ( I) I2 2 2 2 2 2
1 2 3 42 3 18 8 4 6 2 24 

از بقیه بیشتر بوده و حداکثر تـوان را   R4پس توان مصرفی در مقاومت 
 گیریم؛ بنابراین: براي آن در نظر می

/P W I I2 2
4 60 24 60 2 5  
T eq T /P R I ( I) I W2 2 26 3 6 9 6 9 2 5 135

.224 صحیح است. 2گزینه 
یابـد.   افزایش یافته و جریان کل کاهش مـی  R ،eqRبا افزایش مقاومت 

V رابطۀپس طبق  IR  با ثابت بودنR  و کم شدنI ،V2  کاهش
V رابطـۀ یابد. از طرفی ولتاژ دو سر باتري با توجـه بـه    می Ir   بـا

یابد، پس وقتی ولتـاژ دو سـر مـدار اضـافه شـده و       ، افزایش میIکاهش 
V2  ،کم شده باشدV1 .اضافه شده است 

صحیح است. 4گزینه  225.
N

r 2
72 1800

2 2 2 10rrr
  

NI
B T G

L

7
2 2 40

2

18004 10 5
3 10 3 10 10

12 10
   

G300 
.226 صحیح است. 3گزینه 

N رابطۀبا توجه به 
t

بـا   t، سطح محصـور بـین نمـودار    
باشد؛ پس با توجه به آنکه سـطح محصـور    می Nمحور زمان برابر 

t لحظـۀ و محور زمان تـا   tبین نمودار  s6   اسـت،   12برابـر
   N12             از طرفی:         توان گفت: پس می

/ /
| N || | V

t
1

1
22 4 7 26 

.227 صحیح است. 3گزینه 

3 2

A3
2

AA

maxa
maxa

A Bq qA 4qq BqqC D

d
4 4

M

E 0

A
drA

2
3 BB

ddrrBB 3

A|q | |q ||q |A BB
A B

A BA BA B B

rA| qq | | q |AA BKK AA| qAAA
r rA BBr rA B rB

BrBA BBA BB|q | ||q | |A BBA BA BBA BB
A

|BK rA2 2K 2 1 2r 

میـدان  MMـتـاا  CCمیدان ناشی از دو ببارار صصفر اسـت؛ت؛ پـسس ازز  Mقطۀ
بیشترتر  Bذرةمیدانن الککتتریکیکی Dتاتا MMبیشتر بوده و از Aذرةریکی 

وـودده و و      Mتا  Cت؛ پس از  سسـمت چـپ ب نیروي وارد بر ببار منفـی بـهه
جابه کار میدان، منفـی مـیی   ن     باشاشــد.   جایی به سمت راست است، پ پسس

پتانسیل الالکتریکی افزایش مییUاین  یابـبـد. از  مثبت بوده و انرژرژيي
واوارد بــر Dتــا چــون منفنفــــی بــه سســمتمت راســت ذرةینیــــرورويي وو اســتت

ر رااست می تمت به س م مثثبـتت اسـت،      جایی ه همم میـدـدانان باشد، پـس ککــارر
Uپ پتانسیل الکتریکی کاکاهش یافته است،  منفی ممیی ژيژي بباشد و اانرن
.2( (گزینۀنۀاین  صححیحیح ااستست2 (( 
صحیح است. 3نه

ا اولول،، ــت و   VVحال ــودودهه ــت ب ـــلۀثاب رارا  ففاصاص ــــفحفحهه 4دو صص
تـت ااولول  55 حالـ

خـخــاـازنزن، وده ظرفیــتت 5ایــم، پپــــسس
ــق 4 ششــده و طبط اولل رابطــۀحالالــــتت

U C1
Uتـوان گگفـفـتت:    می2 UU2 1UU 55

دودومم،  4 ثابـت   Q. در حالـتت

d4دو صفحه از  فاصلۀو 
رسرسـیده اسـت؛ت؛ ی یعنـیـی    dبه  5 هه     فاصـلۀ اولیل

5حه، 
4برابر شده، پس ظرفیت خازن، 4

اساسـتـت، بنـابربراینن  5 برابر شدشدهه

صحیح است. 2گزینه  223.
ابتدا باید مقاومتی را تعیین کنیم که توان مصرفی آن از بقیه بیشت

2

R2 8 R3 4

R44 6

I

I3

I2

) I , P I I , P ( I) I2 2 2 2I P I PP I) I P I I 2 2I)2 3 43, PP ,P I P I , P) I , P I PP I , P ( I)I , P I I , P ( I) I) I P I PP I P ( I)I P I I P ( I)I , P I I , P (I P I PP II P I II P I I IP I , PP I , PP I P I , PIP I , PP I PIP I P I , PI

از بقیه بیشتر بوده و حداکRR4پس توان مصرفی در مقاومتت
بنابراراین: براي آن در نظر می گیریمیم؛

/W I2 2I24 60 2 5//W IW I III 2II

q T /I ( I) Iq Tq WWIq Tq
2 2 2( I) II ( I) I 6 9 2 5 135//( I) I( //( I) I( 2( I) I( I)

اساست.ت. 2گزینه  صصحیحح 224.
شیش مقاقاومتت کل کاهشRR ،eqRبا افزازا افزایش یافته و جرجرییان

Vررابابططۀپس طبطبقق IR  با ثابت بودنR  و کم ش شدنI ،
Ir  رابابططـۀ ییابابدد. از طرفی ولتاژ دو سر باتري با توجـه بـهه  ممی

دو سـر مـدار اضـا ، افزایش میIککاهش  تلتـاـاژژ و و یابد، پس وقتی
V2VV  ،کم شده باشدV1VV.ششده است ضاضافافهه

صصححیح است.ت.44زگزیینهه 225.

2
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t t

5
5 6 1103 2 6 12 

.228 صحیح است. 1گزینه 

/

radK
m s

100 1000 10 1001  

E mA ( )( ) ( ) E J2 2 2 21 1 1 2 210 102 2 10 100 100  

K E U J2 15 5
100 1000 1000  

mK mv v v v
s

2 2 2 101 5 1 1 1
2 1000 2 10 10 10  

cmv
s

10 10  

.229 صحیح است. 2گزینه 
y

2

4

mv
s

10
M

x (m)3
8

 
m3 3 3 1

2 4 8 4 8 2  

vT T T s1 1102 20  

t
t Tt

TT

1
100 1

5 51
20

  

Tزمانی  بازةچون 
yکه در مکان  M ذرةاست؛ پس  5 A  قرار دارد

گذرد؛ پـس   نماید، از مرکز نوسان نمی و به سمت مرکز نوسان حرکت می
اسـت؛ بنـابراین حرکـت آن    چون در حال نزدیک شدن به مرکز نوسـان  

 تند شونده است.
.230 صحیح است. 4گزینه 

شود، جهت انتشار بـه سـمت    دست راست مشخص می قاعدةبا توجه به 
 باشد. مغرب می

B

E

برغقرش
راشتنا

 
.231 صحیح است. 3گزینه 

شـود،   منبـع مشـابه اسـتفاده مـی     5زمان از  وقتی به جاي یک منبع هم
 گردد، پس: برابر می 5شدت صوت در همان فاصله، 

/

Ilog
I

log
Ilog

I

1
0

2 2
2

0

10
90 10 5 90 10 0 7510

  

dB2 97

.232 صحیح است. 3گزینه 
sinبا توجه به قانون شکست عمومی، یعنی  v

sin v
2 2
1 1

 زاویـۀ ( 1، باید 
 دست آوریم. شکست) را به زاویۀ( 2تابش) و 

موج شکسـت   جبهۀسازد و  می 60 زاویۀموج تابش با مرز،  جبهۀچون 
و  60تـابش   زاویـۀ توان گفت  سازد، پس می می 45 زاویۀهم با مرز 

 باشد: می 45شکست  زاویۀ

30
60

1 60

2 45
45

45

بات جوم ۀهبج
ش

ش وترپ
شبات وترپتسک

تسکش جوم ۀهبج
طیحم ود زرم

 
sin v v v vsin
sin v sin v v v

2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

2
45 2 2
60 33

2
 

.233 صحیح است. 2گزینه 
tدر  s5 اندازة، تپ به cm50 کند. پـس   حرکت میcm30   از تـپ

 رسد. تار میآن به انتهاي  cm10بازتاب شده و 
cm10

cm30 cm20

cm10

 
.234 صحیح است. 3گزینه 
/چون  nm112 بایـد   nباشد، پـس   نور فرابنفش می محدودةدر  5

/یا یک یا دو باشد که  nm112 لیمـان   رشـتۀ فرابنفش مربوط به  5
nیعنی   است؛ پس: 1

/
R( ) ( )

n n n2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1

112 5 100 1
  

/
n

n n n2 2 2
100 1 200 1 1 25 11 1 3112 5 225 225 9  

.235 صحیح است. 3گزینه 
تابش   ذرة 4توان گفت  واحد کم شده، پس می 16چون عدد جرمی 

واحد کـم شـود، یعنـی     8عدد اتمی باید  ، ذرة 4شده است. با تابش 
الکتـرون   5تـوان گفـت    شده؛ پس می 89گردد که چون عدد اتمی،  84

 نیز تابش شده است.
 شیمی

.236 صحیح است. 1گزینه 
ـامل    محـدودة شمار خطوط طیف نشري خطی هیـدروژن در   خـط   4مرئـی ش

 اند از: ترتیب کاهش طول موج عبارت باشد که به می
 قرمز سبز  آبی  بنفش 

   ها: بررسی سایر گزینه
N) نادرست؛ در اورانیوم نسبت 2

P
1/تر از  بزرگ   باشد. می 5

 باشـد کـه در   ایزوتـوپ مـی   3هاي طبیعی هیدروژن شامل  ) نادرست؛ ایزوتوپ3
H3بین آنها تنها 

 شود. رادیوایزوتوپ محسوب می 1
 دست آمد. ) این موفقیت بهamu) با تعریف واحد جرم اتمی (4

 )27و  14، 6هاي  (شیمی دهم، صفحه
.237 صحیح است. 1گزینه 

زمین از نظر فراوانی، عنصر اکسـیژن اسـت    سیارةالف) درست؛ دومین عنصر در 
 شود. عنوان گندزدا استفاده می که داراي دگرشکل اوزون است و به

y

2

4

mv
s

10
M

x (x (m)3
8

mm3 13
2 4 88 4 28  

ssvT T T1 1TT T11 TTT2 200  

tt
t T

TT

tt
t t

T

1
101 0 1

5 551
220

  

Tززمانی  بازةن
پسپس  5 مکمکانان  Mذذرةاست؛؛ yyکه د درر A ققررار دارد

می گذگذرد؛ پـس   نماید، از مرکز نوسسانان ننممیسمت مرکزکز ن نوسوسان حرکرکتت
نان   بهبه مرکز نونوسـسـ شدشدنن نزنزدیدیکک اسـت؛ بنـابراین حرکـت آن    ن در حالل

شونده است.
اساست.ت 4نه صصحیحیحح

مییقاعدةجه به  راست مشخشخصص مـمتت  دسدستت انانتشتشارا بـه س ششوود، جهتت
می باششد.د.ب

BB

E

برغقرش
رراشتانا

v v v vsin
v v v

sin
iiv sini

2vv 2 2vv

1v 1 1 1v
45 2v2 2
6 33

2
صحیح است. 2گزینه  233.

tدر  s5 اندازة، تپ بهcm50 کند. پـس   حرکت میcm

شده و  رسد. تار میآن به انتهاي  cm10بازازتاتابب
cm10

cm30 cm20

cm10

اسست. 3گزینه  صحیح 234.
//چون  nm1122 باشد، پـس نور فرابنفش میمححدودودةدردر  ///5

/یا یک یایا دو باشدشد کهه nm112 رشـففرارابنفش مربوط به /5
nnییعنعنی  استست؛ پس: 1

/
) ))(

n n
)) (2 2 2 2

1 1 1 1 1 1)) ()) (112 5 100/ 1

n n nn
n2 22 2

1 200 1 1 25 11 3225n2 225 9

اساستت. 3گزینه  صحیحیحح 235.
نون عدد ج جرمرمی  یمی166چ ذرة4توان گفت  واحد کم شده، پسس

وااحدحد کـم شـ8عدد اتمی باید  ،ذرة4شده است. با تابش 
اتاتمیمی،،8484 عدعددد چوچونن پسپس ممیی8989گرگردددد ککهه تت  ششدهده؛؛ 5تـوـوانان گگفـف ت

نیز تابش شده است.
م ش
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مشتري از نظر فراوانـی، عنصـر هلـیم اسـت      سیارةب) درست؛ دومین عنصر در 
ـات الکترونیکـی         که در کپسـول  ـاي غواصـی و همچنـین خنـک کـردن قطع ه

 شود. استفاده می
زمـین عنصـر    سـیارة تـرین عنصـر فلـزي در     ، فـراوان ج) نادرست؛ پس از آهـن 

 منیزیم است.
 )79و  51، 3هاي  (شیمی دهم، صفحه 

.238 صحیح است. 2گزینه 
H O , C H O :g.mol 1

2 9 8 418 180  

/ AN43 2 3 A
x N1180 x g1296

18
  

 )19 صفحۀ(شیمی دهم، 
.239 صحیح است. 4گزینه 

Zn :[Ar] d , Ga :[Ar] d , Ni :[Ar] d s2 10 3 10 8 2
30 31 283 3 3 4  

 ها: بررسی سایر گزینه
Cr) درست؛ 1 :[Ar] d s Cr :[Ar] d5 1 2 4

24 3 4  ) درست2    3
ـا     اي به جدول دوره pو  sهاي  ) درست؛ شمار عناصر دسته3 و  14ترتیـب برابـر ب

 باشد. عنصر می 36
 )34و  32، 31، 22هاي  (شیمی دهم، صفحه

.240 صحیح است. 4گزینه 
ـار قـوي) از جـنس فـوالد          درونی سیم رشتۀ ـاال (فش ـاژ ب ـا ولت هاي انتقال بـرق ب
 ها:   بررسی سایر گزینه   باشد. می
N)) درست؛ از گاز نیتروژن 1  شود. آمونیاك استفاده می تهیۀدر  2(

) درست؛ با توجه به ساختار لویس آن 2
S

OO
 ) درست3  

 )87و  74، 64، 62هاي  می دهم، صفحه(شی
.241 صحیح است. 1گزینه 

 طور کامل مصرف شود: بعد به مرحلۀ دهندة واکنشعنوان  هر واکنش به فراوردةاگر 
N O NO
NO O NO
NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2
2 2 2 2

  

/
/

N O
mol N molO g L

g N L
g N mol N molO g

2 3
2 3

2
2 2 3

2
1 2 48 10 7 228 1 1 1 2

  

 )80 صفحۀ(شیمی دهم، 
.242 صحیح است. 2گزینه 

P P P P2 1 1 1
25 3
100 4  

T K
T T

T K
1

2 1
2

273 27 300 3
2273 177 450  

PVPV P V PV
V V

T T T T

1 21 1 2 2 1 1
2 1

1 2 1 1

3
4 23
2

  

 )82 صفحۀ(شیمی دهم، 
.243 صحیح است. 2گزینه 

ـاي   الف) درست؛ مولکـول  Hو  CO ،HF ،SO2ه O2    (دوقطبـی) قطبـی
 ب) درست    کنند. گیري می میدان الکتریکی جهتهستند و در 

 د) درست    ج) استون و اتانول به هر نسبتی در آب محلول هستند.
 )117و  115، 111، 109هاي  (شیمی دهم، صفحه

.244 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه  شوند. در روش تقطیر، مواد آلی فرار از آب جدا نمی

 ) درست2    123 صفحۀ) درست؛ با توجه به نمودار 1

           ) درست4
Al (SO ) Al (aq) SO (aq)3 2

2 4 3 42 بآ رد3
 

)130و  123، 121هاي  (شیمی دهم، صفحه
.245 صحیح است. 3گزینه 

x100 20 یمرج دصرد100250 هدنوش لح مرج
  لولحم مرج

x g NaOH50 

/
mol NaOH

?mol NaOH g NaOH mol NaOH
g NaOH

150 1 2540  

/
/

nM V L
V V

1252 0 625  
 )107 صفحۀ(شیمی دهم، 

.246 صحیح است. 1گزینه 

C g g g
C g g g

50 40 100 140
80 60 100 160

امد کمن بآ لولحم

 
ـافی     20برسد، به  C80گرم محلول براي آنکه به دماي  140 گـرم نمـک اض

                            نیاز دارد، پس:
g

g g
g
2056 لولحم8140 لولحم

 
 )109و  108هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه  247.
 ها: بررسی سایر گزینه   پذیري کربن کمتر است. از واکنش Siخاصیت نافلزي 

Mn) درست                 1 :[Ar] d s , Fe :[Ar] d5 2 3 5
25 263 4 3 

 یابد. هاي الکترونی افزایش می ) درست؛ زیرا شمار الیه2
 باشد. می 1) درست؛ عدد اکسایش فلوئور در تمام ترکیبات برابر 4

 )16و  14، 13، 7هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.248 صحیح است. 1گزینه 

دلیـل   ب) نادرست؛ براي اسـتخراج صـنعتی آهـن از سـدیم بـه           الف) درست
 شود. گران بودن استفاده نمی

داراي رنگ قرمـز اسـت و طـول مـوج آن نسـبت بـه        Fe(OH)3ج) درست؛ 
Fe(OH)2 .د) درست        که سبز رنگ است، بیشتر است 

Fe O HCl FeCl H O
FeCl NaOH Fe(OH) (s) NaCl

2 3 3 2
3 3

6 2 3
3 3

 گنر زمرق بوسر
صحیح است. 1گزینه  249.

/

molCH molCH OHmolCO
LCH

L molCH molCO
4 3

4
4

1 11 80112 22 4 1 100 1  

/
/

g cm L
L

molCH OH g cm

3

33

50 32 1 1 008100 1 0 8 1000
  

 )24و  23هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  250.

CH3 C CH

CH3

CH3 CH3

CH

C H2 5

CH2 CH2 CH

CH3

CH3

 
 )37 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.251 صحیح است. 1گزینه 
 سوختن کامل اتان: معادلۀبا توجه به 

/

/

LA g
g L

44 830
2 30 4 22 4  

/

/

L x kJ
L kJ

44 8 156
4 22 4 3120  

Zn :[Ar] d , Ga :[Ar] d , NiNi :[:[AAr d] d s2 10 3 10:[Ar] d Ga :[Ar] d:[Ar] d Ga 8dd s30 31 2828dd dd s  
ساایریر گزینه  هاا: ی

Crرست؛ :[Ar] d s CCrr :[Ar]] d5 1 22 4s Crr :[A ] dd24 d sd sss   2درست (
دسته ـا     اي به جدول دوره ppو ssهايي  رست؛ شمار ععناصصرر و 14ترتیـب برابـر ب

 باشد. عنصر می
33 )344وو3332، 31، 22هاي  (شیمیی دهمهم، صفحه

صحیح است. 4نه
ج جـنـنسسفـوالد          درونی سیم ۀ ازاز قـوي)) ـاـارر ـاالال ( (فشفش ـاژ ب ـا وولت هاي انتقال بـرقق ب ب

 ها:     بررسی سایر گزینه  شد.
N)رست؛ از گاز نیتروژن  میتهتهییۀدر  2( دادهه شود. آآمونیاك اسستفتف

رست؛ با توجه به ساختار لویس آنن
S

OOO
) درست3 

صفصفححه((شیشی هاي  می دهمم،،  )87و 66667474،،62،6646ییشی
است. 1نه صحیحیحح

طور کامل مصرف شود:بعد به مرحلۀددهنهندة واکنششععنونوانان هر واکنش بههراوردة
N O NO
NO O NNOO
NO OO NO OO

OO2 2ON OO

2 2NNOO

2 2 3

2
22NON OOO2
2 2 2NO O NO NOOOO NO NOOO2 2OOO

  

/
/

NN
mol N molOlO g Lg

g N LL
Ng N mol N lO gg/

gg
NN l N lOl N lO

22
2 32 moollO

2
2 2 32N molO

11mol N22N 48gg0 7// 222828g Ng N mol N mom lOmol N lO ///molON molO

O33O
  

))80  صفحۀ(شیمی ددهمهم،
صحیح است. 2نه

P P PP PPP2 1 1 1P P PP PP P PP PP PPPP PP252 33PP101000 41  

g g g
g g g
g gg g
g gg g

کمن بآ لولحم

گـرم نم20برسد، بهC80گرم محلول براي آنکه به دماي 140

                           نیاز دارد، پس:س:
g

g
g

gg20 ل8140 لولحم

8هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  242477..

  بررسی سایر  ششپذیریري کرکربن کمتر است.از واکنش Siخاصیت نافلزي 
n) درست                 1 :[Ar] d s , Fe :[:[Ar] dd5 2 3 5F ::[A ] dF26d

 یابد. ههاي لالککترونی افزایش می) درست؛ زیرا شمار الیهیه2
باشدمی1) درست؛ عدد اکساسایشیش فلولوئئور در تمام ترکیبات برابر 4

13، 7هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
اساست.ت.11گزینه  صصحیحح 248.

درست آهـن از سـدی     افلف))   ب)ب) نادرست؛ براي اسـتخراج صـنعتعتیی
شود. گگران بوبودندن ا استستفاده نمی

دردرستست؛  مـوج آنFe(OH)3جج)) ط طـولل و و داراي رنگ قرمـز اسـت
Fe(OH)2.د) درست       که سبز رنگ است، بیشتر ساست.ت 

HCl FeCl H OO
NaOH Fe(OH) (s) NNaCCll

3 2H

3O e(O )
6 2HCl FeClHCl FeClHCl FeClFeClHCl 3
NaOH Fe(OH) (s)NaOH Fe(OH) (s)NaOHNaOH Fe(OH)NaOH

گنر زرمرق بوبسر
ینه  صحیح است. 1گزگ 242499.

/

lCH molCH OOHHlCO
H

L molCH molCOllCH
4 34 3momolClCHH

44
4

11momolClCHH 1lCO44 molClCOOmolCOmomolClCOO
22 4 1 100 1/ L molCHmolCH4

g cm L3332g cmcm
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 براي سوختن کامل اتین و جرم اتین مصرف شده داریم:
/ /

/
B g .kJ B

g kJ A
62 4 62 4156 2 082 26 1300 30  

 )71 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.252 صحیح است. 3گزینه 
 سوزد. آهن داغ و سرخ شده با اکسیژن میالیاف 

 )80و  78هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.253 صحیح است. 3گزینه 

C H (g) O (g) CO (g) H O(l)2 2 2 2 22 5 4 2  
CO C H /R R mol.min

2 2 2
12 1 6  

1/ثانیه مقدار  90بنابراین طی مدت  Cمول  2 H2 طـور کامـل سـوخته و     بـه  2
 کیلوژول گرما آزاد نموده است، پس آنتالپی سوختن آن: 1560مقدار 

kJ.mol سوختن11300
/

mol x kJ
H

mol
1 1300

1 2 1560  
 )84و  71هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  254.
( NH (g) N (g) H (g)) H kJ

(N H (g) H (g) NH (g)) H kJ

(N H (g) O (g) N (g) H O(g)) H kJ

H O H O H ?

H kJ.mol

3 2 2

2 4 2 3

2 4 2 2 2

2 2 2
1

1 2 3 922
1 2 1872

1 2 3372
1
2

337 187 92 242 1212 2 2 2

    

 )72 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.255 صحیح است. 2گزینه 

 الف) درست
 درست؛ به ازاي هر مول پیوند دوگانه یک مول گاز هیدروژن الزم است.ب) 

 ج) نادرست؛ گروه عاملی موجود در بادام آلدهیدي است.
Cپیوند  19د) نادرست؛ تعداد  H .در ساختار این ترکیب وجود دارد 

HO
H

H

H H

H

HHHHH

HH

HH
H
H

H
H

H

 
 )69 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.256 صحیح است. 4گزینه 
ـازندة این پلیمـر هماننـد نـوع عناصـر      سازندةنوع عناصر   Nو  O ،C ،Hاوره،  س

 ها: بررسی سایر گزینه باشد. می
ـاخت     آمید) ترفتالیک اسید مـی  این پلیمر (پلی سازندة) اسید 1 باشـد کـه در س

 رود. کار می ) بهPETبطري آب  سازندةاتیلن ترفتاالت (پلیمر  پلی
 آمین مربوطه صحیح است. ساختار دي) با توجه به 2

H N2 NH2 
 باشند. می 1دار داراي عدد اکسایش  هاي کربن ستاره ) اتم3

HOOC COOH
* *

* * 
 )121و  120، 115هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.257 صحیح است. 4گزینه 
 باشد. هزار گرم بر مول میها  جرم هر مول مولکول آن ده

 ها: بررسی سایر گزینه
ـازندة باشـد کـه الکـل     ) استر موجود در آناناس اتیل بوتانوات مـی 1 ـانول   س آن ات

 بوده و به هر نسبتی در آب محلول است.
 باشد. می HCOOHترین کربوکسیلیک اسید  ) ساده2
 ) درست  3

C CC O C

O

C OC C C

O

 و

C OH C C

O

C C OH C C

O

و

C 
 )113و  109، 102هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.258 صحیح است. 1گزینه 
ـ پلـی    پلی ـ پلـی      سیانواتن در ساخت پتـو  اسـتیرن در   پـروپن در تولیـد سـرنگ 

ـ   ساخت ظروف یک اتـن هـم    خـون و پلـی   کیسـۀ در تولیـد   P.V.Cبار مصرف 
 شود. هاي آب استفاده می براي ساخت دبه

 )106و  104هاي  یازدهم، صفحه(شیمی 
.259 صحیح است. 4گزینه 

pH [H ] [OH ] mol.L
1412 2 1
12

1012 10 10
10

  

molOH molKOH g KOH
L

L molKOHmolOH

210 1 562 1 11
لولحم لولحم

  
/

g KOH
g

g KOH
100 2 2450

صلاخان
صلاخ

 
 )35 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.260 صحیح است. 4گزینه 
   ب) درست    الف) نادرست؛ هیدروکسید صحیح است، نه سدیم کلرید.

 د) درست     صحیح است. Mg2و  Ca2هاي  ج) نادرست؛ یون
 )9و  7تا  5هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.261 صحیح است. 3گزینه 

/ /
/

molHCl
?molHCl LHCl molHCl

LHCl
14 48 0222 4  

/
/

molnM M mol.L [H ]
V L

1 102 02 2 101  

/pH 0 7 
ـان بـودن     ـا   موالریتـۀ بایـد   pHهر دو اسید یک عاملی هستند و بـراي یکس آنه

 یکسان باشد.
N O H O HNO2 5 2 32  

/ /
/

n n molHNO
L 302 00402  

/
mol N O g N O

?g N O molHNO
molHNO mol N O

2 5 2 5
2 5 3

3 2 5

1 108004 2 1  

/ g N O2 52 16 
 )25و  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.262 صحیح است. 4گزینه 
ـاي   سـمت چـپ و در واکـنش    اکسندةخودي کاهنده و  هاي خودبه در واکنش ه
 تر هستند. خودي کاهنده و اکسنده سمت راست قوي غیر خودبه

 الف)

kJkJ m.mol سوختن111300
/

mol x kJ
H

l
1 130mol x

1 2 1560/ mol
  

 )84و 71هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
اساستت. 2نه صحیحیحح

( NH (g) N (g) H (H (g)) HH kJ

(N(N H (g) H (g) NNH (gg)))) H kJ

(N(N HH (g) O ( ) N (g) HH O(g)) H

H OH O H O H ?

kJ.mol

( NH (g) N (g) H (H (g)) HHN (g) g)

(N( H (g) H (g) HH

(N(N HH (g) O (g)g) N (g) HH O(g)) HO ( g) (g)) H

OO H O HH O

HH

3 2 22(g) (g) H(g) N (g)(g) N (g) HN (g)(g) N (g)

2 4 2(g) HN H (g)N H (g) HN 3

2 4 2 2 2((g) O (g)g) (g)N g) O ( N (g)H (g) O (g)g) N (g) HHO ( N (g)N g) O ( N (g)

2 2 22 2OO HO HOO HH

1

1 ( N22
1 NNN2

11 H2
1
2

337 1878 92 22422 1212 2 2 2

   

فصفحۀحۀ(شیمی یازدهم،   7272( 
.ت. 2نه صحیح اس

درستت
الزالزم است. هیهیدردروژوژنن پیپیونوند دوگانه یک مول گازز درست؛ به ازازاياي هر مولل

آلدهیدي است. رگرووه عاملیلی مموجوجوود در باادادامم درست؛ 
Cپیوند  1919درست؛ تعداادد HC H.ترکیب وجود دارد دردر ساختاتار ایاینن

HOHO
HH

HH

H H

HHHHH

HHH

HHHH
H
HH

H
HH

H

 )69 صفحۀ(شیمی یایازدزدهمهم، 

صحیح است. 1گزینه  258.
ـ پلـیپلی ـ پلـیسیانواتن در ساخت پتـو  ی      پـروپن در تولیـد سـرنگ 

ـ   ساخت ظروف یک خـون و پلـ کیسـۀ در تولیـد   P.V.Cبار مصرف 
شود. هاي آب استفاده میبراي ساخت دبه

هاي  یازدهم، صفحه(شیمی  4ی 
ینه است.44گزگ صصحیحیحح 259.

[H ] [OHH ]] mol.L] [OH[OHH ]
1412 22 1l Ll L1212

10[H ]][H ][H ] 1010
1010

molOH mmolKKOH g KOH
L molKOHmoolOHH

l H210 mmolKKOHol H
1 1L moolOHH1

م لولحم

/
KOH

g
OHOH

2 24//
صلاخان

صلاخ
(شیمی دوازدهم،

اساست.ت.44گزینه  صصحیحح 260.
هیهیدردروکسید صحیح است، نه سدیم کلکلریرید. تست؛؛ انادر   ب) درس   افلف))

د) درست     صحیح است. Mg2و Ca2هاي  ج) نادادرست؛ت؛ یون
هاي (شیمی دوازدزدهمهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه  26611.

/ //
/

molHCl
Cl LHCl moolHlHClCl

LHHCl
LHCl

14//// 02/22 4//
/

/
moll

M mol.L [H ]
LL

Lmol.L [H ]/M
LL

M 1 11[H ][H ][H ]
02// 2/2/ 2 101

//0 77//
ـان بـودن     مووالبایـد       pHهر دو اسید یک عاملی هستند و بـراي یکس

باشاشد انا یکسک
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Cr Sn Cr Sn3 2 22 2

فیعض ةدنسکا

فیعض ةدنهاک

يوق ةدنهاک

يوق ةدنسکا

 
Cr Sn

Sn Cr

2

2 3
یگدنهاک تردق
یگدنسکا تردق

 
 ب)  

Fe(s) Sn (aq) Fe (aq) Sn (s)2 2

يوق ةدنهاک فیعض ةدنسکا

يوق ةدنسکا فیعض ةدنهاک

 
Fe Sn

Sn Fe2 2
یگدنهاک تردق
یگدنسکا تردق

 
 ج)  

Fe (aq) Cr (aq) Fe(s) Cr (aq)2 2 32 2

فیعض ةدنسکا

فیعض ةدنهاک

يوق ةدنهاک

يوق ةدنسکا

{Fe Cr Sn2یگدنهاک بیترت
یگدنسکا بیترت {Sn Cr Fe2 3 2

 
 )64 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.263 صحیح است. 4گزینه 
ـالوانی   ـلول گـ ـا  Cدر سـ ـاتیون     B ،Bبـ ــدي کـ ــش کات ـلول و در بخ ــد سـ کات

B (aq)2  یابد. میبا گرفتن الکترون کاهش یافته و غلظت آنها کاهش 
 ها: بررسی سایر گزینه

 تر است. آن از بقیه مثبت E) درست؛ زیرا 1

/) درست             2 / /

/ /

D A emf ( ) V
SHE A emf V

1 33 159 2 92
1 33 0 1 33   

 کمتر است. Cاز  B) درست؛ زیرا قدرت کاهندگی 3
 )64 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.264 صحیح است. 2گزینه 
 گالوانی آلومینیمـ  مس:با توجه به واکنش کلی سلول 

Al Cu Al Cu2 32 3 2 3  
 یابد. گرم کاهش می 54) مقدار Al تیغۀمول الکترون، جرم آند ( 6 مبادلۀبه ازاي 

1/بنابراین مقدار الکترون مبادله شده  باشد. مول می 2
/ /x g

mole g

12 10 8
6 2 27

  

 براي واکنش کلی زنگ زدن آهن:
Fe O H O Fe(OH)2 2 34 3 6 4  

3/مـول الکتـرون،    12 مبادلـۀ در این واکـنش بـه ازاي    22 در  O2لیتـر   4
 شود. مصرف می STPشرایط 

/ /

/

mol x L

mole LO2

1 2 6 72
12 3 22 4

  

 )57و  48هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.265 صحیح است. 2گزینه 

گیـري   بی) است، بنابراین در میـدان الکتریکـی جهـت   این مولکول قطبی (دوقط
ـا   حداقل یکی از اتـم  H2جز مولکول  هاي دواتمی به کند. در تمام مولکول می ه

 باشد. داراي جفت الکترون ناپیوندي می
توانـد   نمـی  Bاست، بنابراین اتـم   ها  در تمام مولکول Hبار الکتریکی جزئی 

H .باشد و داراي جفت الکترون ناپیوندي است 
 Cاز  Oتوانـد مربـوط باشـد، زیـرا شـعاع اتمـی        نمـی  COاین شکل به مولکول 

 تر است. کوچک
 )73 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.266 صحیح است. 4گزینه 
هــاي  ) نادرســت؛ در ســاختار ســیلیس فقــط پیونــدهاي اشــتراکی میــان اتــم1

 سیلیسیم و اکسیژن وجود دارد.
ــتفاده از 2 ــراي   واژة) نادرســت؛ اس ــولی ب ــول مولک ــد   SiCفرم ــک جام ــه ی ک

 کوواالنسی است، نادرست است.
 ) درست4     برابر فوالد است. 100) نادرست؛ مقاومت کششی، حدود 3

 )71و  67هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.267 صحیح است. 3گزینه 

 ) درست1
ترتیب آبی و سـبز رنـگ هسـتند کـه      به IIIو  IVدیم ) درست؛ محلول وانا2

 طول موج رنگ سبز نسبت به آبی بیشتر است.
 ) نادرست؛ چگالی فوالد از چگالی تیتانیم بیشتر است.3
هاي ظرفیت تعیـین   ها در مدل دریاي الکترونی را الکترون ) درست؛ شمار الکترون4

 است. 2و  3ترتیب  کند که تعداد الکترون ظرفیت اسکاندیم و کلسیم به می
 )87و  82هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.268 صحیح است. 4گزینه 
ـ      ـایش  هرگاه در واکنشی عنصري تولید یا مصرف شود، آن واکـنش از نـوع اکس

 کاهش خواهد بود.

x y

CO(g) O (g) CO (g) H
y y

C H (g) x O (g) xCO (g) H O(g) H

NO(g) N (g) O (g) H

2 2

2 2 2

2 2

2 2 0
04 2

2 0
  

 نانومتر صحیح است. 10تا  2نادرست؛  )1      ها: بررسی سایر گزینه
ـا و   دهنـده  انـرژي نسـبت بـه واکـنش     قلـۀ ) نادرست؛ کاتالیزگر سطح انرژي 2 ه

 دهد. ها را به یک مقدار کاهش می فراورده
، O2بـا   H2سـازي واکـنش    دلیل زیاد بودن انرژي فعال ) نادرست؛ به3

شود و بـراي انجـام نیـاز بـه جرقـه،       واکنش در دماي اتاق انجام نمیاین 
 کاتالیزگر و گرما دارد.

 )98و  96، 95هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.269 صحیح است. 3گزینه 

Hواکنش تعادلی  (g) I (g) HI(g) Q2 2  ، یک واکنش گرماده است.2
 .کند جا می الف) درست؛ افزایش دما، تعادل را به سمت چپ جابه

ـاي   جایی تعادل نـدارد، ولـی غلظـت    ب) درست؛ کاهش حجم تأثیري بر جابه ه
 دهد. تعادلی را افزایش می

 یابد. افزایش می H2جاشده و غلظت  ج) درست؛ تعادل به سمت چپ جابه
ـا مـی   د) نادرست؛ کاهش دما تعادل را به سـمت راسـت جابـه    کنـد و غلظـت    ج

H2 یابد. کاهش می 
 )105 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.270 صحیح است. 3گزینه 
 ) درست2          ) درست1

C

O

C O CH2 CH2 O

O
 

ـا    در نفت خام وجود ندارد و نمی P.E.T) نادرست؛ مونومرهاي پلیمر 3 تـوان آنه
 درست )4      دست آورد. طور مستقیم از نفت خام به را به

)118تا  114هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

يوق ةدنهاک فیعض ةدنسکا
Fe Sn

Sn Fe2 2FF

یگدنهاک تردق
یگدنسکا تردق

 

Fe (a( q) Cr (a(aq)q) Fe(s(s) C) r (aq)22e 2 3Cr (a(aq)) Fe(s(s))Cr FeCr (a(aq)) Fe(s(s))Fe

فیعض ةدنسکاکا   

فیعض ةدنهاک  

يقوق دةدنهنهاک  

يوق دةدنسنسکاکا   

{FFe Cr SSnCrC یگدگدنهاک بیترت2
یگدگدنسنسکا بیترت {Sn CCr FeCCr2 3 23n FCCr FCCrCCr

)64 صصفحۀحۀ((شیمی دوازدهم، 
استت. 4نه صصحیحیحح

ـالوانی   ـلول گـ ـا    CCسـ ـاتیون    B ،BBBBبـبـ ــدي کـ ــش کات ـلول و در بخ ــــد سـ ککاتات
B (a2 کاکاهشهش یافته و غغلظلظت آنها کاهش روونن الکتک گرگرففتنن  یابد. میباا

سایر گزینه  ها: ی
تتEEرست؛ زیزیرارا  ترتر است. آنآ ااز بقبقیهیه مثبث

/رست             / // /

/ //

D AA ememf ( ) VV/ // /
SHE A emmff VV

AA ememf
A ememfA

( ))/ / // //( )( )/ // /// //
1 31 33 0 1 3333/ ////

 
 کمکمترتر است. CCاز  Bرست؛ زیرا قدرت کاکاهنهنددگیی

))6464  صففحۀۀ((شیشیمیمی دوازدهم، 
صحیح است. 2نه

گالوانی آلومینیمـ  مس:جه به واکنش کلی سلول

صحیح است. 3گزینه  267.
 ) درست1
ترتیب آبی و سـبز رنـگ هبهIIIو IVدیم ) درست؛ محلول وانا2

طول موج رنگ سبز نسبت به آبی بیشتر است.
نادرست؛ چگالی فوالد از چگالی تیتانیم بیشتر است.33 (33
ارا االکلکترترونون4 هاي ظرفها در مدل دریاي الکترونی را الکترون44) درست؛ شمش

رترون ظرفیت ااسکسکاناندیدیم و کلسیم بهمی است 2  و 3ترتیب  کند کهکه تتعدعداداد ا الک
هاي (شیمی دوازدهم، صفحه

است. 4گزینه  صحیح 26688.
هرگاه در واکنشی عنصري تولولید یا مصمصرف شود، آن واکـنش از نـوع

کاهش خواهد بود.
O (g) CO (g) H

y y
) x O (g) xCO H OH O(g)) H

y yy

N (g) O (g) H) H

O (g) CO (g) HO (g) CO (g)

x O (g) xCO (g))x O (g) xCO (
y

H

N ( ) O ( ) HH

2 2(g) COO (g) CO(g) COO (g) CO

2(g)g) H(g)g)

2 2(g)(g) O

0
04 2(g)2 2 ((g)g)

0(g) O (g) HN (g) O (g) HN (g) O (g(g) O(g) O(g) O(g) O
یزینهنه نانانومومترتر صحیح است10تا  2نادرست؛  )1      هاها: بررسرسی سایریر گ گ

کاکاتالیزگر سطح انرژي 2 واکـنش    قلـۀ ) نادردرسست؛؛         د انـرژي نسـبت بـهه
روردهده را به یک مقدار کاهش میففرارا  دهد. ههاا

ه3 H2سـازي واکـنش   دلیل زیاد بودن انرژي فعالال) نادرست؛ ب3
شود و بـراي انجـام نیـازواکنش در دماي اتاق انجنجامام ننمیاین 

رگرماما دداراردد. کاتالیزگر و 
میی د دووازدهم، صفحه 95هاي  (شیش

صحیح است. 3گزینه  269.
Hوواکاکنشنشت تعاعادلدلی  (H (g)g) I (I g) QQI (I (g)g)2 2((g)g) IIIIII HI(g)HIHI(g(g))یکیک وواکاکنشنش گ گر ،،

 .کند جا می الف) درست؛ افزایش دما، تعادل را به سمت چپ جابه
ا تأأث ش کا ت غ) ل ا ن ل ا ت ا
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