
 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

 
 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 در کدام گزینه هست؟» صولت، شبرو، مخذول، تیمار  قیم،«هاي  معناي واژه

 کش حمام، قدرت، راهزن، زبون گردیده، خدمت ) کیسه2 غمبیدار، خوگرفته،  ) سرپرست، هیبت، شب1
 ) مشت و مال دهنده، پیوند، راهزن، خوار شده، اندیشه4 بیدار، خوار شده، غمخواري ) دلّاك، شکوه و جالل، شب3

-2 ها، معناي چند کلمه درست است؟ در میان واژه
 بار) (جبار: مسلّط) (ریحان: خوشبو) (رستخیز: بعث)  ره(تعلّل: درنگ کردن) (ورطه: هالکت) (اهلیت: شایستگی) (بنشن: ت

 (نفح: دمیدن با دهان) (بدسگال: بدذات) (ملتفت: متوجه) (نوش: خوشگوار)
 ) نُه4 ) هفت3 ) هشت2 ) شش1

-3 ها درست آمده است؟  واژههمۀ در کدام گزینه معانی 
 چفت) (سیادت: سروري) (ماللت: سرزنش) ) (کلون:2 دهنده) (حبیب: دوستدار) (یغور: ستبر) ) (ممد: ادامه1
 ) (وقیعت: بدگویی) (فراغت: جدایی) (مهملی: سستی)4 پیروي کردن)  نخجیر) (مواالت:  ) (معونت: یاري) (شکاري:3

-4 ؟ شود دیده نمیدر کدام عبارت غلط امالیی 
 ادراك مقصود نرسی. ) اگر تو مقاومت این خصم به مضاهرت ایشان خواهی کرد، زود بود که هالك شوي و به 1
 گوي. جوي و ثواب ) شاه پیالن را برادري بود جهان دیده، کارآزموده، صالح2
 هاي رحمت و عاطفت او بیفزود.  ) هر چه تقریر کرده بود عنوان صدق آن دیدند و ثقت ایشان به نشانه3
 خواهد.  ) خردمند چون به کنار نشیند، به چراغش طلبند و از بهر سالح خود فساد دیگري ن4

-5 شود؟  دیده می غلط امالییدر کدام گزینه 
 ) استخالص یاران، قایق و صخره، هیاهوي خاك، علم یزید2 ) دها و خرد، هول و ترس، روحانی حوزه، صداي مهیب1
 غلیظ، خالیگر دربارلهجۀ   ) التفات و توجه، سپاسگذاري،4 ) رغبت و عالقه، شور و شعف، حیاط محقّر، منش خبیث3

-6 شود؟ دیده می غلطاي با امالي  در کدام بیت واژه
ــا کجاســـــت 1 ــرا تـــ ــاه مـــ ) ببـــــین پایگـــ
) جنــت و دوزخ، بهشــت و مردگــی عــین حیــات2
ــوار 3 ) آزار جـــو عزیـــز بـــود، لطـــف جـــوي خـ
ــدر   4 ــش قـ ــو را نقـ ــر راي تـ ــوازي نظـ ) اي مـ

 

بــــدان پایــــه بایــــد ز مــــن مایــــه خواســــت
بی تو جنـت دوزخ اسـت و زنـدگانی ضـایع اسـت     

اســت تبــع دهــر، دلــت مضــطرب چراســت؟ ایــن 
چــــه عجــــب ناقــــد اســــرار قضــــا و قــــدري

 

-7 در کدام گزینه آمده است؟» نامه و اتاق آبی هاي صاحبدالن، سیاست نامه، داستان قابوس«نام پدید آورندگان 
 الملک توسی، عبدالحسین وجدانی، عنصرالمعالی، نیما یوشیج ) خواجه نظام1
 دانی، خواجه نصیرالدین توسی، سهراب سپهري) عنصرالمعالی، عبدالحسین وج2
 ) عطار نیشابوري، محمدي اشتهاردي، عنصرالمعالی، نیما یوشیج3
 ) عنصرالمعالی، محمدي اشتهاردي، خواجه نظام الملک توسی، سهراب سپهري4

-8 تشبیه دارند؟آرایۀ هاي اضافی،  ترکیبهمۀ در کدام گزینه 
 ) نقد دل، خورشید گل، آتش مهر، دل یاران2 تیر مژگان ) باران بهاري، گنج عزّت، باران رحمت،1
 ) طایرجان، طفل عقل، جام عافیت، کمند احسان4 آرزورشتۀ غم، بیشۀ ) راه عشق، پاي افکار، 3

-9 شود؟ دیده می» آمیزي حس«آرایۀ در کدام بیت 
ــی   1 ــس بـ ــه بـ ــن ده کـ ــه مـ ــاده ) بـ ام دل افتـ
ــه زن  2 ــر دیرینـــ ــن دیـــ ــیر ایـــ ) دم از ســـ
پــــــرده نقشــــــی بیــــــار ) مغنــــــی از آن3
) رهــــی زن کــــه صــــوفی بــــه حالــــت رود4

 

 

ام حاصــــل افتـــــاده  وز ایــــن هــــر دو بــــی   
ــینه زن   ــاهان پیشــــ ــه شــــ ــالیی بــــ صــــ

ــرده   ــت از درون پــ ــه گفــ ــا چــ ــین تــ دار ببــ
ــت رود   ــلش حوالــــ ــتیِ وصــــ ــه مســــ بــــ

 

-10 در کدام گزینه به درستی آمده است؟» آمیزي، کنایه، تشبیه، جناس حس«هاي  ترتیب آرایه
ایسـت صـعب   کاسـه  دسـت، سـیه  الف) دهـر سـپید   

ب) تــب دوشــین در آن بــت چــون اثــر کــرد     
ج) ســــخن تلــــخ تــــو زان شــــیرین اســــت
ــرا     ــوش م ــخ، گ ــرف تل ــد از ح ــار ش ــان م د) ده

 

منگــر بــه خــوش زبــانی ایــن تــرش میزبــان      
ــرد     ــر کـ ــب خبـ ــم در شـ ــود و هـ ــرا فرمـ مـ
کـــه شـــکر را بـــه جـــواب آلـــوده ســـت     
خوشا کسی کـه در ایـن بـزم پنبـه در گـوش اسـت      

 

 ) الف، ج، ب، د4 ) ج، د، ب، الف3 ) الف، د، ب، ج2 الف، د، ب ) ج،1

مقمقاواومتمت این خصم به مضاهرت ایشان خواهی کرد، زود بود که هالك شوي و به 1 ادراك مقصود نرسی. )) اگرگر تتوو
گوي. جوي و ثواب ) ششاه پیپیالن را بربرادادريري بود جهان دیده، کارآزموده، صالح2
کرده ب بوود عنوان صدق آن دیدند و ثقت ایشان به نشانه3 تققریریر بیفزود. ) هر چهه هاي رحمت و عاطفت او
فساد دیگري ن4 خوخودد بهبهر سالالحح ننخواهد.  ) خردمند چچونون ب به کنار ننشیشیندند، به چراغش طلبند و ازز

ششود؟ دیده میمیغلط اامالمالییییر کدام گزینه 
مهمهیب1 صصخره، هیاهوي خاك، علم ی22) دها و خرد، هول وو ترسس، روحاحانیی حوزه، صدادايي وو قق )) ا استخالص یاران، ققایا
ممنش خبیث3 الالتفات و توجه، سپاسگذاريي،44) رغبت و عالقه، شور وو ششععف، حیاطاط م محقحقّرّر،، غلیظ، خالیگر دربالهجهجۀ  ))

شوشودد؟دیده میغغلطلطاي با امالي ر کدام بیت واژه
ــا کجاســـــت 1 ــــررا ت تـــ ــاه مـــ ) ببـــــین پایگـــ
عــین حیــاتت2 زوزخخ، ب بهشهشــت و مرمردگدگــــی ) جنــت و د
ــــواوارر 3 ـخـ بـــود، لطـــفف جـــــوـويي جـــو عزعزیـیـــزز ازارر ) آ
ــدر   4 ــشش ققـ ــو را نقـ ياي تـ ــرر ر ر نظـ ــوازازيي ) اي مـ

ز ز مـــــن مایــــه خواســــت بــــدان پایــــه بایــــد
و زنـدگانی ضـایع اسـت      خزخ ااسـتت بی تو جنـت دو

د دلــت ممضـضـــطرب چراســت؟ ایــن  هدهــر،ر، اســت تبتبــع 
قاقـــــد اســــرار قضــــا و قـقـــــدري ن ن ع عججــــبب چــــه

پدید آآوررندندگان  اتاتاق آبیبیهاي صاحبدالن، سیاستناناممه، داستتانانققابابوسوس«م کدام گزینه آمده است؟»»نامه وو ددرر
الملکلک تووسی، ععبدبدالالححسین وجدجدانی،ی، ععنصنصرالمعالیلی، نینیماما یوشیج ) خوواجه نظامم1
وجوج2 ارالملمعاعالیلی، عبداالحلحسیسینن جججدانی، خخواواجهجه ن نصیصیراالدلدینین تتووسی، سهراب سپهري) عنصص
) عطارا ننیشیشابوري، محمحمددي اشتهاهاردرديي، ع عننصرالمعالی، نیما یوشیج3
ابا سپهري4 مام الملک توسوسی،ی، سسهره نظنظ اشتهاارديدي، خواجهه ) عنصرالمعالی، مححمدمديي

داررند؟آرایۀ هاي اضاضافیفی، ترکیبهمۀ ر کدام گزینه  تشتشبیبیهه
مژمژگان ) باران بهاري، گنج عزّت، باران رحمت،ت1 ) نقد دل، خورشید گل، آتش مهر، دل یاران2تیتیرر
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 است؟ نرفتهدر کدام بیت آرایه ایهام به کار 

شــد و گفــتم صــنما عهــد بــه جــاي آر ) دي مـی 1
ــد   2 ــالل در نکشـ ــه روي مـ ــت کـ ــد هسـ ) امیـ
) سهل باشـد سـخن سـخت کـه خوبـان گوینـد      3
) خیال شهسواري پخت و شد ناگـه دل مسـکین  4

 

ــی  ــا غلط ــا نیســت   گفت ــد وف ــن عه ــه در ای خواج
از این سخن که گلستان نه جـاي دل تنگـی اسـت   
ــردن    ــد بـ ــخ نباشـ ــان تلـ ــیرین دهنـ ــور شـ جـ

دارش کــه بــر قلــب ســواران زد    خداونــدا نگــه 
 

-12 ؟شود نمیدیده » مفعول«در مصراع دوم کدام گزینه 
) مـــــرا عجـــــز و تـــــو را بیـــــداد دادنـــــد1
) آمـــد نفـــس صـــبح و ســـالمت نرســـانید    2
ــ 3 ــار غم ــت  ) بیم ــبر دوا نیس ــز از ص ــه ج ت را ب
) زان گــــــروه رفتــــــه نشــــــماري مــــــرا4

 

ــد     ــد داد، دادنـ ــه بایـ ــر چـ ــس هـ ــر کـ ــه هـ بـ
بـــــوي تـــــو بیـــــاورد و پیامـــــت نرســـــانید
ــت  ــرا نیسـ ــه مـ ــن و دردا کـ ــت دواي مـ صبرسـ
مهربــــــان باشــــــی، نگــــــه داري مــــــرا   

 

-13 نقش دستوري واژگان مشخص شده در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟
 »خرامان به درآیی سروچون  تو/ تا بو که (= بود که)  جويام از دیده دو صد  بسته تبر رهگذر«
 ) متمم، نهاد، مفعول، متمم2 ) مضاف الیه، مفعول، نهاد، مسند1
 ) مضاف الیه، مفعول، نهاد، متمم4  ) متمم، نهاد، متمم، مسند3

-14 شود؟ دیده می» واو ربط و عطف«در کدام گزینه هر دو نوع 
بیــا و بنشــین، ســخنی بگــوي و بشــنو ) نفســی 1
ــرد 2 ) بپیچیـــــد و زان پـــــس یکـــــی آه کـــ
ــاز   3 ــل سـ ــه را قابـ ــی، آینـ ــان طلبـ ) روي جانـ
) دلـم شکسـتی و جـانم هنـوز چشـم بـه راهـت       4

 

که قیامت اسـت چنـدان سـخن از دهـان خنـدان     
ــرد  ــاه کـــ ــه کوتـــ ــد اندیشـــ ز نیـــــک و بـــ
ــد ز آهــن و روي   ــز گــل و نســرین ندم ــه هرگ ورن

ــیاهم و در آرز ــبی ســ ــتشــ وي طلعــــت ماهــ
 

-15 الیه وجود دارد؟ ترتیب چند صفت و مضاف زیر به سرودةدر 
توانـد سـاخت / و مـن،     گذرد / پا بر خشتی خام / تو آن بلندترین هرمی / که فرعون تخیل می اهرام می دیوارةداند که بر  مور، چه می«

 »تواند داشت ترین موري که بلنداي تو را در چشم نمی کوچک
 دو ـ) سه 4 ) سه ـ سه3 ) چهار ـ دو2 ) چهار ـ سه1

-16 معنوي صورت گرفته است؟ قرینۀدر کدام گزینه حذف فعل به 
ــدام   1 ــیم ان ــان س ــیرین ده ــب ش ــت از ل ) حکای
ــب 2 ــریف و اســـ ــان را درم داد و تشـــ ) کســـ
ــدف 3 ــان هـــ ــان درویشـــ ــاوکش را جـــ ) نـــ
ه       4 به جـاي خـاك قـدم بـر دو چشـم سـعدي نـ (

 

تفـــاوتی نکنــــد گــــر دعاســـت یــــا دشــــنام   
ــی اســـت اخـــالق نیکـــو نـــه کســـب     ط بیعـ

ــاب   ــکینان خضـــ ــون مســـ ــاخنش را خـــ نـــ
ــاز آیــد   ــه ن ــو گرامــی بــود ب کــه هــر کــه چــون ت

 

-17 ها دورتر است؟ گزینهبقیۀ مفهوم کدام گزینه از 
) غــم و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات     1
ــرا حــال یکــی اســت  2 ــام م ) در غــم و شــادي ای
) گفتم زمان عشرت دیـدي کـه چـون سـر آمـد     3
ــژ 4 ــید م ــد    ) رس ــد مان ــم نخواه ــام غ ــه ای ده ک

 

ــر خواهــد شــد    ــان حــال وي از شــکل دگ هــر زم
فصل هر چند کند جامـه بـدل، سـال یکـی اسـت     
گفتــا خمــوش حــافظ کــاین غصــه هــم ســر آیــد 
ــد     ــد مانـ ــز نخواهـ ــین نیـ ــد چنـ ــان نمانـ چنـ

 

-18 ی دارد؟معنای تقابل» بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد«کدام بیت با بیت 
ــوب   1 ــل مغل ــود از راه تحم ــرکش ش ــم س ) خص
از تحمــل چشــم پوشــیدنزیردســتان ) ز جــرم 2
ــه  3 ــاف در هم ــرد مص ــی   ) م ــت م ــا یاف ــود ج ش
ــائب  4 ــل صـ ــار تحمـ ــد اظهـ ــم شـ ــانع رحـ ) مـ

 

خـــاك، خـــاموش بِـــه از آب کنـــد آتـــش را     
ــی     ــدار م ــده را بی ــت خوابی ــم دول ــازد دو چش س

ــده    ــل ندیـ ــرد تحمـ ــه مـ ــیچ عرصـ ــم در هـ ایـ
ایــــام خمیــــدن بِــــه بــــود زیــــر بــــار غــــم

 

-19 ؟نیستمفهوم کدام گزینه با بیت زیر یکسان 
ــا را رنجـــی برســـد شـــاید « گـــر در طلبـــت مـ

 

»هــا چــون عشــق حــرم باشــد ســهل اســت بیابــان 
 

ــد  1 ــد از آن نندیش ــرم باش ــوق ح ــه را ش ــر ک ) ه
) بـــه بـــوي آنکـــه شـــبی در حـــرم بیاســـایند2
) به عـزم کعبـه چـو محمـل بـرون بـرد مشـتاق       3
ن حرم خواجـو جمـال کعبـه یـاد آرد    ) چو مستا4

 

ــر اســـت   ــیالن خطـ ــار مغـ ــه از خـ ــه ره بادیـ کـ
هـــزار بادیـــه ســـهل اســـت اگـــر بپیمـــایی     
ــیالن را   ــتین مغـــ ــس آســـ ــوزد از نفـــ بســـ
ــان را    ــا بیاب ــد دری ــان کن ــون افش ــم خ ز آب چش

 

»خرامان به درآیی سروچون  تو/ تا بو که ( بود که)جويام از دیده دو صد  بسته تبر ررهگذرر«
مضمضافاف االیلیهه، مفعفعول، نهاد، مسند1 ) متمم، نهاد، مفعول، متمم2))
ممسند3 نهاد، متتمممم، ) مضاف الیه، مفعول، نهاد، متمم4) متمتمممم،،

هرهر دو نوعع شود؟دیده می» واواو ربط و عطف«ر کدام گزگزینینهه
ببنشــین،، سســــخنی بگــوي و بشــنو ) نفســی 1 وو بیــــا
ــرد 2 ) بپیچیـــــد و ز زانن پـــــسس یککـــــی آه کـــ
ـــاـاز   3 ــل سـ رارا قابـ ـــه ــیی، آینـ ــان طلبلبــ ) روي جانـ
راراهـهـت       4 ـبـهه ) دلـم شکسـتی و جـاـانمنم هنـوز چچشـشـمم

کهکه قییامت اسـت چنـدان سـخن از دهـان خنـدان     
ــرد  ــاه کـــ ــه کوتـــ اناندیدیشـــ ــدد زز ننیـیــــــک و بـــ
ــدـد ز آهــن و روي   ندم نسنســــریرینن وو ــز گگــلل ــــه هرگ ورنرن

ــیاهم و در آرز ــتشـشــــــبی ســ يوي طلععــــت ماهــ
و مضاففزیر بهسرودةر ووجود دارد؟ترتیب چند صصفتت الیهه
ف فرعونون تخیل میااهرهراام می دیوارةداند که بر  مور، چه می« هکه خخام / تو آن بلندترین هرمی /  توانـد سـاخت /گذرد / پا بر خشتشتیی

تتو را ددر چشم نمی کوچک ادايي شاشت ترین موري که بلن »تواند د د
هچهارار ـ ـ سسهه1 و2)  چهچهار ـ د2 دو ـ) سه 4) سه ـ سه3))

کدامم گ گززینه حذفذف فعل به  است؟قرینۀر گرگرفتفتهه معنويوي صوررتت
ــدام   1 ــیم ان ــان س ــیریرینین ده ــبـب شش لـل ــت اازز ) حکای
ــب 2 ــرـریفیف و اســـ تشـــ وو دادادد را درمم ــاـانن ) کســـ
ــدف ف 3 ــان ههـــــ ویویشـشــــ ــان درد ررا ججــــــ ــاووکشش ) نـــ
ه ه      4 چچشـم س سـعـعديدي ن نــ ب بـر ددوو دمدم ) به جـاياي خـاك قـق

گگــــر دعاســـت یــــا دشـشـــــنام   نکنـــــدد واوتیتی ن تفـــ
ساســـت اخـــالق نیکـــو نـــه کســــبب     طط ـــیی طططبیعـ

ــاب   خ خضـضـــ نان ــکین ــون مســـ ــاـاخنخنش را خـــ ننــــ
ــاز آیــد   ــه ن بــود ب رگرامــــیی ــو  ککــه هــر کــه چــون ت

اساستت؟گگززینهبقیقیۀۀفهوم کدکدامام گ گززینه از  ها دودورترترر
نبنبـــوود هــیچیچ ثببــاات     1 جهجهــان راا ) غــم و شــاداديي
لال یکـکــیـی اســت  2 ــــرارا حــ ــام مم ) در غــم و شــادي ای
) گفتم زمان عشرت دیـدي کـه چـونون سـر آ آمـد     3
ژ4 م ید رس د) ماانن د نخواه م غ ام ای ه ک ده

ــر خوخواهاهــد شــد   وي از شــکل دگ ححــاالل ــاـانن ـم ز ز هـرـر
فصل هر چند کند جامـه بـدل، سـال یکـی اسـت ت    
گفتــا خمــوش حــافظ کــاین غصــه هــم ســر آیــد 
د مانان د اها ننخوخ ز نین ین چن د ننماانن انا چن

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-20 با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» عشق شد سرشتم/ جز عشق مباد سرنوشتم پروردة«بیت 
ــاقی ) 1 ــقیم بــــ ــاي ذات عشــــ ــه بقــــ بــــ
ــه2 ــتان جرعـ ــت  ) از خمسـ ــاك ریخـ ــر خـ اي بـ
ــرورش  3 ــق پــــ ــا ذات عشــــ ــوده بــــ ) بــــ
قیمـــت عشـــق ندانـــد قـــدم صـــدق نـــدارد ) 4

 

ــاتیم  ــات و از ممـــــــ ــن ز حیـــــــ ایمـــــــ
جنبشـــــــــی در آدم و حـــــــــوا نهـــــــــاد
ــم دردش  ــزاج و هــــ ــم مــــ ــره و هــــ همــــ
ــا را     ــار جف ــد ب ــل نکن ــه تحم ــدي ک ــت عه سس

 

-21 ...... با بیت زیر تناسب مفهومی دارند....گزینۀ ابیات زیر به استثناي بیت همۀ 
ز خورشــــــید و از آب و از بــــــاد و خــــــاك

 

ــر  1 ــه ب ــانصــفحۀ ) حــافظ ســخن بگــوي ک جه
) ســــخن مانــــد انــــدر جهــــان یادگــــار    2
) به زمانه یادگاري چـو سـخن نباشـد اي فـیض    3
ــود   4 ــد ب ــو خواه ــش ت ــف و رخ دلک ــدیث زل ) ح

 

ــاك    ــار پــ ــام و گفتــ ــه نــ ــردد تبــ نگــ
 

ــد از قلمـــ    ــش مانـ ــن نقـ ــر ایـ ــار عمـ ت یادگـ
ســـــــخن بهتـــــــر از گـــــــوهر شـــــــاهوار
برســان ســخن بــه جــایی کــه دگــر ســخن نمانــد 

لیـــل و نهـــار خواهـــد مانـــدصـــحیفۀ کـــه بـــر 
 

-22 ؟نداردمفهوم برآمده از عبارت زیر در کدام بیت وجود 
 »محبت حق است نتیجِۀ پس از ابر کرم باران محبت بر خاك آدم ریخت و خاك را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد، عشق«
ــرد    1 ــا کـ ــرا انشـ ــود مـ ــود ازل بـ ــون جـ ) چـ
بیختنـــــد ) خـــــاك دل آن روز کـــــه مـــــی2
) گـــر مـــن نظـــري بـــه ســـنگ بگمـــارم     3
ــت 4 ــه در او داغ نیســ ــت دل آن دل کــ ) نیســ

 

ــرد   ــال کـ ــق امـ ــت درس عشـ ــن ز نخسـ ــر مـ بـ
شــــــــبنمی از عشــــــــق در او ریختنــــــــد

دلــــــی ســــــوخته بیــــــرون آرم از ســــــنگ
ــۀ ــی اللـــ ــاغ نی  بـــ ــن بـــ ــتداغ در ایـــ ســـ

 

-23 بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم 
شد اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضـیض هجـر     

 

دیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمــین شــدم 
 

 (حضیض: پست)
) فراغت و طلـب و امـن و عـیش و شـباب    1
نشاند اکنون دوست  ام می ) به صدر مصطبه2
مــدار چشــم اقامــت ز اعتبــار جهــان     )3
ــار جهــان 4 نیســتی اســت ) چــو عاقبــت ک

 

ــک   ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ــۀببـ ــدار زمانـ غـ
ــد    ــس ش ــر مجل ــه می ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

هــا کـه همچـو ســایۀ بـال همـا ســت دولـت     
انگار کـه نیسـتی چـو هسـتی خـوش بـاش      

 

 
 (مصطبه: تخت)

-24 ؟نداردعبارت زیر با کدام یک از ابیات زیر تناسب معنایی 
 »تا از عیب و گناه خود پاك نگردم، عیب مردم نگویم«
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشـت ) 1
چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان) 2
گفتا هر آنکه عیب کسـی در قفـا شـمرد   ) 3
ــت  ) 4 ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

 

ــو نخواهنــد نوشــت   ــر ت ــاه دگــران ب کــه گن
در پشت سر نهند کسی را که عیب جوسـت 
هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوسـت 

ــب ــم بــ   عی ــویی ه ــت  ج ــو هس ــال ت ه دنب
 

-25 با چند بیت از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟» از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی«عبارت 
الــف) اگــر تــو از آمــوختن ســر بتــابی     
ب) درخــت تــو گــر بــار دانــش بگیــرد     

) جز جفا با اهل دانش مر فلک را کـار نیسـت  ج
ــان  د ــش بیفش ــه دان ــت ب ــرد غفل ــر از گ ) س
سـر از گـرد جهالـت بفشـان     ) دانش آموز وهـ
ــتو ــش ) قیمـ ــود دانـ ــم نشـ ــدانک کـ بـ

 

ــروري را    ــی سـ ــو همـ ــر تـ ــد سـ نجویـ
ــوفري را  ــرخ نیلــ ــر آوري چــ ــه زیــ بــ
زانکه دانا را سوي نـادان بسـی مقـدار نیسـت    
ــی    ــلمان بباشـ ــو سـ ــا همچـ ــاموز تـ بیـ
راســتی ورز و بکــن طاعــت و حیلــت مطــراز 

ــق ــون خل ــل کن ــت دون و جاه ــت هم اس
 

 شش   ) 4 سه) 3 پنج) 2 ) چهار 1
 

 

ــود   4 ــد ب ــو خواه ــش ت ــف و رخ دلک ــدییث زل لیـــل و نهـــار خواهـــد مانـــدصـــحیفۀ کـــه بـــر ) ح
؟نداردفههووم ب بررآمده ازاز ع عبابارترت زیر در کدام بیت وجود 

ابابر کرکرم باران محمحبتبت بر خاك آدم ریخت و خاك را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد، عشق« محبت حقنتیجِۀ پس اازز
ــرد    1 ــا کـ ــرا انشـ ــودود مـ ـــوـود ازل بـبـ ــون ج جـ ) چـ
ر روز کــــــهه مـــــی2 آنآن بیختنـــــد) خـــــاك دلل
) گـــر مـــن نظــــريي بـــهه ســـــنگ بگمـــارارم     3
ــت 4 ــه در اواو د داغ نیسیســـ کـکـــ ــت دل آن دلل ) نیســ

ــرد   ــال کـ ــق امـ ــت درس عشـ ــن ز نخسـ ــر مـ ببـ
ععشــــــــق در او ریختنــــــــد ششــــــــبنمی اازز

ــــــیـی ســــــوخختهته بیــــــرون آرمازاز ســــــنگگ دلـل
ــۀ ــیاللاللــــ ــاغ نی بـــ بـــــ ــنن ــتداغ در ایـــ یی ســـ

بیت زیر در کدام گزیزینه آمده ااست؟ت؟مقابلفهوم 
اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضضـیض هجـر      (حضیض: پست)ددیشیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمـمـــین شـشــدم شد
بـب و و ااممـن و عـیشیش و شـباب     فراغت و طل (

طصطبهبه به صصدر م می) نشاند اکنونون ددوسوست اامم
ز ز اعتبــار جهــانا    ) مــدار چشـشــمـم اقامــتـت

ــارار ج جهـهــاـانن چــو عاقاقبـبـــت کک نیســتیتی اســت)

ــک   ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ـــۀـۀببببـ ــدارزمزمانـ غـ
ــدد   ــس ش مجمجلـل ــرر ــه ممی ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

اـا سســت دولـت      همهم      هــاکـه همچـو ســایۀ ب بـاـالل
انگار کـه نینیسسـتی چ چـوـو ههسـتی خـوش بـاش      

(مصطبه: تخت)

ی  ازاز ا ابیبیات زیریر ت تناناسبسب معنایا ی یکک مام ب با کد ز زیریر ؟؟ننداداردردبارت
»تا از ععیب و گنگناهاه خود پاكك ننگرگردمم، عیعیب مردمدم ن نگوگویم«
ت ت) عیب رنددانان مکن اي زازاهدهد پاکیزه سرسرشـش
عیان) چون شانه عیب خخلقلق م مکن مو بهبه م موو
شـمرد   ) گفتا هر آنکه عیب کسـی در ققفـفـاا
ــتت  ) ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

هاهنـنـدـد نوشــتت تـتـو نخوخو ــر ــاه دگــرـرانان بب کــه گن
سر ننهند ککسی را که عیب جوسـت  پشپشتت ددر
تت ع عدودوسـس ک کندند خ خوشوش رورو وو فرفریبیبدد د دلل چ چندند هرهر

ــبـب ــمـم ببــــ  ععیـی هـه ــــویوییی ــتـت  جج ــوـو ههسـس تـت ــاـالل دندنبـب ــــ  هه
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5صفحه  زبان عربی

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

﴿ ً -26 ﴾ال یَغتَب بَعُضُکم بعضاً أیُِحبُّ أَحُدُکم أن یأُکَل لَحَم أخیھ َمیتا
 اش را بخورد. ) نباید بعضی از شما غیبت کنید. آیا بر کسی از شما رواست که گوشت برادر مرده1
 بخورید.) برخی نباید غیبت بقیه را کنند. آیا شما دوست دارید که گوشت یکی از برادران مرده خود را 2
 بخورد.  ) غیبت یکدیگر را نکنید. آیا کسی از شما هست که دوست داشته باشد که گوشت برادر مرده3
 اش را بخورد. ) نباید برخی از شما غیبت یکدیگر را کنند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده4
-27 »:مکانھا ھذا حیواٌن یدفن جوزات البلّوط الّسلیمة تحت التراب و قدینسی«

 نماید! کند و گاهی جایشان را فراموش می هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان می ) این حیوانی است که دانه1
 هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان نموده و جایشان را فراموش کرده است! ) این حیوان گاهی دانه2
 کند! نماید و مکانشان را فراموش می می هاي بلوط سالم را زیر درخت پنهان ) این یک حیوان است که دانه3
 آورد! خاطر نمی  هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان کرده و جاي آنها را به ) این حیوانی است که میوه4
-28 »: األعشاُب الّطیّبة ھی الّتی تُفیُد عالج األمراض أکثَر مّما نَتصّورُ «

 رسانند! ها سود می به درمان بیماري هایی هستند که بیشتر از گمانمان ) داروهاي گیاهی همان1
 برند، بیشتر از حد تصور ما هستند! ) داروهاي گیاهی که بیماران از آن براي مداوا سود می2
 باشند! ها مفید می کنیم، براي درمان بیماري هایی هستند که بیشتر از چیزي که تصور می ) گیاهان دارویی همان3
 از حد تصور براي مداواي بیماران مفید هستند!) گیاهان با خواص دارویی بیشتر 4
-29 »:کان الناس یطلبون من ذی القرنین الّذی خیّره هللا فی ُمحاربة المشرکین أو ھدایتھم، أن یدیر شؤونھم!«
 اره کند!) مردم از ذوالقرنین که خدا به او در اینکه با مشرکان بجنگد یا هدایتشان کند اختیار داد، خواستند که کارهایشان را اد1
خواستند تا کسی را که خدا در جنگیـدن بـا مشـرکان بـه او اختیـار داده، هـدایت کنـد و         ) مردم بودند که از ذوالقرنین می2

 امورشان را اداره کند!
 کند!خواستند که کارهایشان را اداره  ) مردم از ذوالقرنین که خدا به او در جنگیدن با مشرکان یا هدایت کردنشان اختیار داد، می3
مردم از ذوالقرنین که خدا به او در اینکه با مشـرکان بجنگـد یـا آنهـا را هـدایت کنـد اختیـار داد، ایـن بـود کـه            خواستۀ) 4

 کارهایشان را اداره کند!
-30 »:أیّھا المشرکون، أقیموا وجوھکم للّدین المبین و اھجروا الصراع مع الحّق!«
 کشمکش با حق را رها کنید!) اي مشرکان، به دین مبین روي بیاورید و 1
 هایتان به نزد دین مبین بیایید و نزاع با حق را ترك کنید! ) اي مشرکین، با صورت2
 ورزید، به دین مبین روي بیاورید و نزاعتان با حق را ترك کنید! ) اي کسانی که شرك می3
 ) اي مشرکان، روي بیاورید به دینی که مبین است و با حق درگیر نشوید!4
ن الّصحیح فِی التّرجمة:عیِّ  31-
 در دوازده روز از این ماه جشنی برگزار شد! انعقدت فی الیوم الثانی عشر من ھذا الشھر حفلةٌ:) 1
 دهنده) کاشت! کشاورز هفتاد درخت میوه (میوه َغَرس الفَّالُح تسعون شجرة ُمثمرة:) 2
 صبح آغاز شد! 9اولیاء در ساعت  جلسۀ ستبدأ جلسة األولیاء فی الّساعة التاسعة صباحاً:) 3
 پدر بیمارم بر دردش چه صبور است! ما أصبََر أبی الَمریض َعلی َوَجِعھ:) 4

عیِّن الخطأ: 32-
 سخن مثل شمشیر است پس باید قبل از صحبت کردن فکر کنیم! الکالم کالُحسام فعلینا أن نفّکر قبل التکلُّم:) 1
ھ:) 2 بدترین مردم کسی است که به خـاطر گفتـار و کـردار زشـتش همنشـینی بـا او را        شّر النّاس من تُکَره مجالستھ لفحش

 دانی! ناپسند می
 امروز کتابی خریدم که قبالً آن را دیده بودم! اشتریُت الیوم کتاباً قد رأیتھ ِمن قبل:) 3
 باید قبل از سخن سالم کنید! یجب أن تُسلّموا قبل الکالم:) 4

ن یو ی ین ن) ه پ ر زیر ر م و ب ییي وش ر ر ن و ی
حیواوانینی ااستست که میوه4 یاینن آورد! خاطر نمی  هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان کرده و جاي آنها را به))

رتصّوُر ّ تتا نَ اا مّم َ عالج األمراض أکثر ُفیُد فتی تفُف الالّ ّتتبة ھھیی بیّ ییالّط »: ُاألعشعشاباب
همانان1 گیگیاهاهی نان) داروهايي رسانند! ها سود میبه درمان بیماريهاهایییی هستند که بیشتر از گمانم
آن براي مداوا سود می2 ککه بیمارارانان ا ازز ب بییشتر از حدد تتصوصورر ما هستند!) داروهاي گیاهاهیی برنرند،د،
می) گیاهان دارویی همهمانن3 که تتصوصورر زیزيي بیماارييهایی ههستستنند که بیشتر ازاز چ دردرمانن باشند!هها مفید می کنیم، براايي
بیشتر 4 ب برااي مداواي بیمیمارارانان مفید هستند!) گیاهان با خواص داررووییی رور ححد تصتص ازز

أأن یدیدیر شؤونھم! ،م، ممحاحاربة المشرکین أو ھدایتھ ُححححره هللا فیفی خی ّررذذیی ّ االقرنین الا ذذیی »:ّذکان الناس یطلبون من
خخوساستتند که کارهایشان را اد1 بجبجنگنگد یا هدایتشان کند اختیار داد،، اواو در اینکه با مشرکانن اره ک) مردم از ذوالقرنین که خدا ب بهه
میمی2 ذوذوالالققرنینن بـه او اختیـار داده، هـدایت) مردم بودند که ازز اکانن خواستند تا کسیسی را که خدا در جنگیـدن بـا مشمشـر

کنکند!د! اموورشان را ادارارهه
د دااد، می3 خاختیتیارار مشرکان یا هدایت کردنشاشان  هاهایشیشان را اداره) مردم از ذوذوالالقرقرنین کهکه خ خدا به او در جنگیدن باا خواستند که کارا
ایـن بـخواستۀتۀ) 4 آآنهـا را هـدایت کنـد اختیـار داد،، یـیـاا ذوذوالالقرقرنینین کهکه خ خدا به او در اینکه با مشـرکرکانان بجنگـگـدد مرمردم اازز

کنکند! اادارارهه ر راا نان رارهاییش ک
الصراع مع الحق!« ااھجھجرورواا الالمبمبینین و للدلّدیّینن وجوجوھوھکمکم ّھا المشرشرکوکونن، أقیموواا »:ّھھأی
وو1 بیبیاواورییدد نان، به دینین م مبیبین رويي کشمکش با حق را رها کنینید!د!) اي مشمشرکرک
راا ترك کنید!) اي مشرکین، با صوصورترت2 بابا ححقق بیبیایاییدید و و ننزازاعع بهبه نززد دین ممبیبینن هایتان
رارا تتركرك ککنینید!د!) اي کسانی که شرك می3 بابا ححقق نزنزاعاعتاتانن وو بیبیاواوریریدد رورويي یبینن ببه دین م ورززیدید،،
نشویوید!4 یگیرر ردر ببا حقق است وو ) اي مشرکان، روي بیاورید به دینی که ممبیبینن
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6صفحه  زبان عربی
-33 عیّن ما یختلف فی المفھوم:

 المؤمن قلیل الکالم و کثیر العمل!) 1
ــواص  2 ــده غـ ــد و گوینـ ــوهر شـ ــخن گـ ) سـ

 

ــاص!     ــوهر خـ ــد گـ ــف آیـ ــختی در کـ ــه سـ بـ
 

 العالم بال عمل کالشجر بال ثمر!) 3
ــون در   4 ــوي چـ ــده گـ ــوي و گزیـ ــم گـ ) کـ

 

ــر!    ـ ــود پـ ــان شــ ــو جهــ ــدك تــ ــا ز انــ تــ
 

-34 »:با معلّم دلسوزم صحبت کردم تا مرا در یادگیري زبان عربی کمک کند!«
 ) تَکَلَّمت بمعلّمی المشفق حتی تُساعدنی فی تعلیم اللغۀِ العربیۀِ!1
 ) تَحدثْت مع معلّمی المشفق حتی ساعدنی فی تعلّم اللغۀِ العربیۀِ!2
 ) اَتَکَلَّم مع المعلّم المشفق لی حتی یساعدنی فی تعلیم اللغۀِ العربیۀِ!3
 تی تُساعدنی فی تعلّم اللغۀِ العربیۀِ!) تَکَلَّمت مع معلمتی المشفقۀ ح4

-35 دانستی که خداوند نسبت به بندگانش بسیار آمرزنده است؟ آیا نمی
 أ أنت ال تعلمین أّن هللا غافر بعباده؟ )2 ھل ال تعلم أّن هللا غفّار بالعباد؟) 1
 ھل کنت ال تعلمین أّن هللا غفّار بعباده؟ )4 ھل کنت ال تعلم أن هللا غافر بالعباد؟ )3

-36 عیّن الصحیح عن المفردات المحّددة:
 »!رجال«ی تؤلمنی فال أقدر علی صعود ھذا الجبل!: عضو من جسم اإلنسان و ھو مشھور بالقلب الثانی و جمعھ رجل) 1
 سفر الحّج فإنّھا حلوة جدّاً!: ما تتجّمع فی ذھن اإلنسان طول حیاتھ علی أساس ما یحدث لھ! ذکریاتلن أنسی ) 2
 »!قَِمم«ذاک الجبل!: أسفل نقطة من الجبل و جمعھ قّمة ال یعیش أّی حیوان فی ) 3
 »!خائِم«زمان و مفرده المسافرین لکی یستریحوا فی الفالة!: نوع من البیوت الصحراویّة مستخدمة فی قدیم ال خیامأُقیمت ) 4

-37 عیّن الّصحیح في ضبِط حرکات الکلمات:
   یَْعِرُف الُمجِرموَن بِسیماُھم!) 2 اِْستَْغفَروا َربَّكم أنَّھ کاَن غفّاراً!) 1
 إنَّ تَبادََل المفرداِت بیَن اللُّغات أمٌر طبیعّی!) 4 إّن أحَسَن الَحَسِن الُخلُق الحسُن!) 3
 

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴٠اَِجب عن األسئلة (إقرأ النّّص ثمَّ  ■■
 
ت إّال « زل لیس ارج المن ل خ ن الطف ری م ی ن ا) الت ات (رفتارھ إن األخالقی رة، ف إن أّول مسؤولیة للوالدة أھتمامھا باألس

روی مینتیجة للبذر األّول الذی بذرتھ االُم فی البیت، فاألم ترسم فی ذھن الطفل الغایات التی سیتبعھا (یتبع:  ی  پی د) ف کن
رأة  ن المسؤولیات االخری للم ک فم ی ذل افة إل ت! إض ة البن و تربی ة ھ ی لألم حیاتھ. و لذلک نھتقد أن اإلصالح الحقیق

 »!مشارکتھا فی الخدمات االجتماعیة و من أفضلھا مکافحة (مقابلھ) الفقر و الجھل و المرض
 

-38 االُّم النموذجیة ھی التی:
 حّب أن یکون لھا أوالد کثیرون!ال تعمل خارج البیت و تُ ) 1
 تجمع بین المسؤولیات االجتماعیة و األسریة!) 2
 تُقابل األمراض و تصبح طبیبة و تترک تربیة األطفال!) 3
ال تھتّم بالمسؤولیات االجتماعیة و تتمسک بالتربیة أوالدھا!) 4

-39 عیّن الخطأ:
 مة!إن کان المجرم یتمتع بأسرة سعیدة، ربّما لم یرتکب جری) 1
 االصالح الحقیقی لألمة ھو تربیة البنت!) 2
 أخالقیات الطفل فی خارج المنزل نتیجة تربیة األّم!) 3
 إن أول مسؤولیة للمرأة مشارکتھا فی الخدمات االجتماعیة!) 4

-40 الُمراد ِمن النّص ھو:
 اختصاص التربیة بالبنات!) 2 أھمیة االُّم فی إصالح المجتمع!) 1
 عدم أھمیة تربیة األوالد فی تقدّم المجتمع!) 4  المجتمع! احترام االُّم فی) 3

یی
ّاا هللا غفّار بالعباد؟))1 أنأن تتعلعلمم ّأ أنت ال تعلمین أن هللا غافر بعباده؟)2ّھلھل الال
أنأن هللا غافر بالعباد؟)3 تتعلعلمم ککننت ال ّاا هللا غفّار بعباده؟)4ھلھل ّھل کنت ال تعلمین أن

الصحصحیحیح عن اللمفمفردرداات المحّددة: نعیّن
منمن ججسمسم اإلإلنسان و ھو مشھور بالقلب الثانی و جمعھ رجل) 1 »رجال«للی تؤلملمنینی فال أقدر علیلی صعود ھذا الجبل!: عضوو
حیحیاتھ علی أساس ما یحدث لھ!  ذکریریاتاتلن أنسی ) 2 لل ذذھنھن اإلإلنسان طوط فیف تتجمجمعع مماا عع!: ّ ّھا حلوة جدّاً ّھفإنّ ّّسفر اللحجحج
ففیی) 3 ةقمة ّال یعیش أی حیوانان االجلجبلبل و جمعھ ّ منمن ننقطقطةة سأسفلفل الجبل!:  م«ذذاکک ممَ »!!ق
4 (ُ الُُققیمت  خیامأ یدیمم الصحراویة مستخدمة فیفی ق االبلبیویوتت الالفالفالة!: نوع منمن ففیی یستریحیحواوا لککیی «زمان و مفرده ّةةالمسافرینن «لل

الکلماماتت: ِحیح في ضبط حررکااتت ّحن الّص نعیّ
اا غفغفّارراً!) 1 َھ کاَن َّھھكم أنَّ كبَّ َروا ر رفَ ففْغ غتَ تْس ُُممسیماھاُھم!) 2اِ سس ببِ ِِجِرموَن جالم ُ رْعِِِرُُف ععیَ
3(!! ُُاالحلحسنسُنُ ُقلُق لااللُخ ُ نننسَسنِن سساالحلح َ َنننأحسنَن ّ طبیعی!)4ّإّن ٌغات أمر غغاللُّ ب بینیَن ِ المفردردات َبادََل ب تَ َّإنَّ

ََّّ ثمث األاألسئلة (ّصقرأ النّّص ببجِجبب عنن   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴٠ااَ

زل لیس« المن ارارجج ل خ ن الطف ری م ی ن ا) الت اتات ( (رفرفتاتارھ ااألخألخالقیی إنإن رةرة، فف أھأھتمتمامامھاھا باألألسس للللواوالدةة مسؤوؤولیلیةة وأول ّإن 
( (یتبع:  ذھذھن الطفل الغایات التی سییتبعبعھاھا ففیی مسم ترتر ألاألمم الالبیبیتت، ف ففیی االُُم بذبذرترتھھ االذلذیی ُل لللبلبذرذر األو ةجة روی میّنتی کن پی

ن المسؤولیات االخری فم کک ذذلل یی افة إلإل ت! إض ة البن و تربی ھھ ةة ی لأللألمم یقیق االحلح نھنھتتقد أن اإلصإلصالحالح حیاتھ.ھ و و لذلکک
(م(مقاقابلبلھ)ھ) االفلفقرقر و و االجلجھلھل و المرضض ممکاکافحفحةة أفأفضلضلھاھا ممنن ا االجالجتتماعیةة وو »!»!مشارکتھا فیف االلخدمات

الُّم النموذجیة ھی التی::
1 (ُ ککثثیرون!ن!ُُال تعمل خارج البیت و ت أأوالدالد تتحّب أنأن ییککون للھاا
األسألسریریة!ة!)2 و االجتماعیة المسؤولیات بین تجمع
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7صفحه  زبان عربی

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

-41 »فمن مسؤولیات األخری للمرأة مشارکتھا فی الخدمات االجتماعیة و من أفضلھا مکافحة الفقر« عیّن الصحیح فی التشکیل:
 االُْخَری ـ ُمشاَرکتُھا ـ َمْن  )2  للمرأةَ ـ أفضِل ـ ُمکافََحةُ  )1
 مسؤولیاٍت ـ االجتماعیِة ـ الخدماِت  )4  فِمْن ـ الَخدَماِت ـ الفقِر  )3

-42 »خالیة من الّسحاب صافیة السماءوقت النھار و  فیمنّا  الشمس تختفي«... 
 »الّشمس«تختفی: فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثی من باب افتعال / فعل و فاعلھ ) 1
  الّشمس: اسم، مفرد، مؤنث، معّرف بالعلمیّة / فاعل) 2
 الّسماء: اسم، مفرد، مذّکر، معرفة / مبتدأ) 3
 صافیة: اسم، مفرد، مؤنث، اسم فاعل من مجّرد ثالثی / صفة) 4

-43 عین الصحیح عن نوعیّة الکلمات و محلّھا االعرابّی:
 »الحیواناتِ من  محاصیِلھملحمایة  المزارعِ المزارعون شجرة النّفظ کسیاجٍ حول  یَستخدم«
 »المزارعون«یستخدم: فعل مضارع، ثالثی مزید من باب إفتعال/ فعل و فاعلھ ) 1
 الیھ المزارع: اسم، جمع تکسیر، اسم مکان، معرفة/ مضاف) 2
 محاصیل: اسم، جمع تکسیر، اسم فاعل/ مجرور بحرف الّجر) 3
 مجرور بحرف الّجر الحیوانات: اسم، جمع سالم للمؤنث، نکرة /) 4

-44 عین الصحیح عن عن التحلیل الّصرفی للکلمات:
 ُمنتِقدون: اسم، جمع سالم للمذکر، اسم فاعل، نونھ مفتوحة دائماً!) 1
 !»تَبَسُّم«ُمبتَِسم: اسم، مفرد، مذکر، اسم فاعل من مصدر ) 2
 ُمنتََظم: اسم، مفرد، اسم مفعول من باب إنفعال!) 3

-45 »:عدد أیّام أسبوعین اثنین زائد عدد ساعات ثالثة أیّام یساوی ........«لمسألة التالیة: عین الصحیح عن الجواب ل
 ثمانیة و أربعین!) 4 أربعة و ثمانین!) 3 ستّة و ثمانین!) 2 ثمانیة و ستّین!) 1

-46 عیّن فعالً یمکن أن یکون مجھوالً:
 ما اکتشف العلماء سّر ھذه الظاھرة حتّی اآلن! )2 سمع الناس صوت الملک یدعوھم إلی الحرب! )1
 تؤثّر آیات القرآن علی قلوب المؤمنین بال شّک! )4 صالة من یقوم بخداع الناس الترفع! )3

-47 الیدّل علی الشرط:» من«عیّن 
  من جاھد النفس األّمارة فلھ جزاء الّذی أُستشھد فی سبیل هللا!) 1
 بھا فالیضّل أبداً!الصالة عمود الدّیِن فمن یلتزم ) 2
   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!) 3
 من یقدر علی إنکار أنعم هللا المنھمرة علی البشر!) 4

-48 عین عبارةً وصف فیها اسم نکرة:
 ) من خاف الناس من لسانه فهو شرّ النّاس!2 ) یجب علیک أن تکون عامالً بما تقول!1
 ) أتقی النّاس من قال الحقَّ فی ما لَه و علیه!4 ) اللّهم إنّی أعوذ بک من نفس التشبع!3
-49 :من نوعین اثنین» ال«عبارة جاء فیھا  أیّ 
 ال فقر أشدّ من الجھل و العبادة مثل التّفکر!) 2 ﴾ربّنا التحّملنا ما ال طاقة لنا بھ﴿) 1
 الیرحم هللا من الیرحم الناس!) 4 !ال یدخل الجنّة الذی ال یسلم الناس من لسانھ) 3

-50 ن المفعول المطلق:عیّ 
  ة فکر یحفظک و یبعد عنک الشّر!فکُرک فی الحیا) 1
 علیک أن تقرأ آراء عدّة کتّاب لتکتب کتاباً جدیراً بالعنایة و التّقدیر! )2
 یجب علینا أن نتفّکر فی انتخاب أصدقائنا تفّکراً عمیقاً!) 3
 کان الطالب یبتسم و یقوم بواجباتھ الدّراسیّة مبتسماً!) 4
 

مم« ول مم« جٍ  ی جرة ا  ون  زار زارعِا ِھمی  ا ن  ی یواِھم  »ا
مضارع، ثالثی مزید من باب إفتعال/ فعل و فاعلھ ))1 لل فعف یسیستختخدمدم::

ٍ
»المزارعون«  

تکسیر، اسم مکان، معرفة/ مضاف) 2 جمجمعع الیھ الالمزمزارارع: اسم،،
تتککسیر، اسم فاعل/ مجرور بحرف الجر) 3 اسم، ججمعمع ررمحاصصیلیل:: ّ
للمؤنث، نکرة /) 4 سسالالمم اسسمم، جمع االجلجررالحیواناتت:: بحرفف ورورر ررررمج ّ

:ت: ّرین الصحیح عن عنعن التحلیلل الصلّصرفی للکلما
حةحة دائائمماً!) 1 مففتوت ننونونھھ عاعل،ل، سسالم للممذکذکر،ر، اسم ف ًًدون: اسم، جممعع دنتِق نُم
ممصدر ) 2 منمن ففاعاعلل ممذکذکرر، اسم مِسم: اسم، مفرد، سسبتَ ُّم«بُم َ مُّمم»»تَ َ!!
مفمفععول منن ب باباب إنفعال!)3 ممَظم: اسم، مفرد، اسم ظظنتَ نُم

ثثالثة أیام یساوی ........«لللملمسأسأللة التالیة: ین الصحیح عن الجواب ل تات سساعاع أسبوعین اثنین زائد عدد ّااامم »:ّّاعدد أیأی
ستستّیین!ن!) 1 ینین!ن!) 3ةسستّة و ثمانین!))22ّییییثمانیة وو ثمانیة و أربعین!) 4أربعة و ثما

یکون مجھوالالً:: أأنن نکن ً یم ففععالً ًن نعیّ
االلملک یدعوھم إلإلی الالحرب!)1 النلناساس صوتت اآلن!)2سمع ّّیی ھذه الظاھرة حتتّیی کاکتشتشف الالعلماماء سر ّما 
الناس التالتررفع!)3 م بخبخداداعع منمن یقوق الالقرآن علی قلوب المؤمنین بال شکشک!)4)4صالالةة آآیایاتت ّرر ررتتؤثّ

االشرط:ط:»»نمن««نعیّن  لدّل علعلیی ّالیالی
هللاهللا!) 1 سسبیبیلل فیفی أأُستستشھشھدد ُُذیذی ففلھلھ ج جزاء الالّّ ذذذذاارةرة النفس األمألم جاجاھدھد ااامنن ّّ
الدلدّّینیِن ففمن یلتززم) 2 ععمود ًً أأبداً!ّّالصالصالةة ّ ففالیالیضلض ّببھاھا
ککبربره!) 3 من سأل فی صغصغرهره أجاب ففی
البشبشر!ر!) 4 علعلیی هللاهللا المنھمرةة من یقدر علی إنکار أنعم

ین عبارةً وصف فیها اسم نکرة:
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

اً آیۀ شریفۀ با تطبیق   ً وا  ا ن    ا  آن و   ون ا ّ توان به الهی بودن  با کدام گزینه می ا  51-
 قرآن کریم پی برد؟ 

 کند.   اي که از علم و دانش خبري نبود، قرآن به برخی نکات علمی اشاره می ) در جامعه1
 گونه تعارض و ناسازگاري وجود ندارد. ) میان آیات قرآن کریم هیچ2
 مسائل مهم و حیاتی را دربر دارد. همۀ ) قرآن کریم با وجودي که حدود پانزده قرن پیش نازل شده 3
 ) این کتاب آسمانی از فرهنگ و عقاید جاهلی تأثیر نپذیرفت و به اصالح جامعه پرداخت. 4

گیرند؟ کدام گروه از موضوعات مورد شناخت انسان قرار میزمرة هاي بسیار دور در  شناخت هر چیزي مستلزم چیست و کهکشان 52-
 موضوعات محدودي که محاط ذهن انسان هستند.داشتن معرفتی عمیق و واال ـ ) 1
احاطه و دسترسی به آن ـ موضوعات محدودي که محاط ذهن انسان هستند.) 2
 احاطه و دسترسی به آن ـ موضوعات نامحدودي که محاط ذهن انسان نیستند.) 3
 داشتن معرفتی عمیق و واال ـ موضوعات نامحدودي که محاط ذهن انسان نیستند.) 4

-53 تر است؟  یک از همه مهم لل ضرورت اسوه و الگو براي حرکت در مسیر هدف، کداماز بین ع
 گذاریم. آمیز بودن راهی که در آن قدم می ) حصول اطمینان از موفقیت1
 روي و کمک از الگوها ) تسریع در رسیدن به هدف با دنباله2
 ) بهره بردن از تجربیات آنان در عمل و رفتار3
 هاي احتمالی و تشخیص درست از نادرست  ) کمک گرفتن از آنان در لغزش4

-54 علت وجود نیازهاي برتر در انسان و ویژگی پاسخ به این نیازها چیست؟ 
 جانبه باشد.   مشغولی و دغدغه ـ به علت عمر محدود آدمی همه ) دل1
 جانبه باشد.   هاي ویژه ـ به علت عمر محدود آدمی همه ) سرمایه2
 مشغولی و دغدغه ـ به علت عمر محدود آدمی درست و قابل اعتماد باشد.   ل) د3
 هاي ویژه ـ به علت عمر محدود آدمی درست و قابل اعتماد باشد.   ) سرمایه4

-55 ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است؟ ادلّۀ کریمه ضمن اشاره به یکی از اهداف مبعوث شدن انبیاء، در ارتباط با آیۀ کدام 
ل  ا ) 1 ل ا و  ا ٓ اُ ا  ّ آ ن ا ُ ُ  ّ َ ا ا َ 
ن...) 2 ِ و  ا وا  وا ان  َ اُ ت و  ّ ا ا ا  ون ان 
س ) 3 ّ م ا ان  ب و ا ت و ا  ا ّ  ُ   ار ر
4 (ُ   ّ َ  ا  ّ ّ  ا َ ا ِ   ُ ُ ّ ا ّ اَ  ٓ  ر

کند، به انسـان   خواستۀ خداوند پس از اعطاي اختیار به او کدام است و اعتقاد به خداي حکیم که جهان خلقت را حفاظت و نگهبانی می 56-
 بخشد؟ چه اطمینانی می

... َ ریزي براي وصول به کمال نامحدود ـ ) برنامه1 َ َ َ رَِک ا ُ َ اَن   َ َ  ُ  ا
هِ ریزي براي وصول به کمال نامحدود ـ  ) برنامه2 ِ َ  ِ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ ِ زا اِن اَ َ ... َو 
هِ ) دخل و تصرف در قوانین حاکم بر جهان خلقت ـ 3 ِ َ  ِ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ ِ زا اِن اَ َ  ... َو 
...) دخل و تصرف در قوانین حاکم بر جهان خلقت ـ 4 َ َ َ رَِک ا ُ َ اَن   َ َ  ُ  َ ا

-57 ایم. ......... را بیان کردهآیۀ شریفۀ پیام » هدف و مقصود زندگی، خداست«اگر بگوییم 
ون) 1  ّ ّ و ا ا   و   ا
ّ و  )2 اب ا ن   ة  ٓ  ا
رض و    )3 وات و ا ّ   و   ا
ی و   رب ا )4   اّن  و  و 

معمعررفتی عمیق و واال ـ موضوعات نامحدودي که محاط ذهن انسان نیستند.))4 داداشتشتنن
تر است؟ یک از همه مهمععععللل ضرورترت اسوسوه و الگو براي حرکت در مسیر هدف، کدام بینین عع

موموففقیت1 گذاریم. آمیز بودن راهی که در آن قدم می) حصولول ااططمینان اازز
روي و کمک از الگوگوهاها) تسریع در رسرسییدن به ه هدفف با دنباله2
دردر عمل و رفتار3 ) بهره بردن از تتجرجربیبیات آناانن
از نادرست ) کمک گرفتن از آنآنانان د در لغزشش4 خشخیصیص ددرسرستت و و ت یلی ههاياي احتما

بهبه این نیازها چیچیستست؟؟ پ پاساسخخ لت وجود نیازهاي برتر در ا انسسان و ویژژگیگی
ه همهمه ) دل1 ععلت عمر محمحدود آدمی ججانبه باشد.   مشغولی و دغدغه ـ بهه
عممر محدود آدمی همهمه ) سرمایه2 جاجانبه باشد.   هاي ویژه ـ به علتت
.د.   ل) د3 درست و قابل اعتماد باش دغدغدغدغه ـ بهبه ععلتلت ع عمر محدود آدمدمیی وو مشغوولیی

ه هاي و ویژیژه ـ به علت عمر ممحدحدودود آآدمدمی ددرست و قابل اعتماد باشد.د.   ) سرمرمای4
طاط بااآیۀ دام  یکیکی از اهداف مبعوث شدن انبیاء، در ارتب ضضرورورت تشکیل حکومت اسالمی ااستست؟ ادلّۀۀکریریمه ضضمنمن اشاره ببهه

لل  ا ) 1 ل ا وو  ا ٓ اُ ا  ّ اآ نن ا ُُ ُُ  ُُ ّ َ اا  اا َ
ن...) 2 ِ و  ا وواا  ِووا  اانن  َ اُُ تت  وو  ّّ اا اا ا وون ان 
سس  ) 3 ّ م ا ان  ب و ا ّتت وو ا   اا  ّ ُُ ارر ر
4 (ُ   ّ َ ا  ّ ّّ  اا َ ا   ِِ ُ ُ ّ ا َ اَ ّ ّّ  ر ٓ

میمی نگنگهبهبانانیی وو ر را حفاظتت خلقت ج جههانن که یکیمم ياي ح ب به خد اعتقاد اساست وو کنکند،د، ب بههخواستۀ خداوند پس از اعطاي اخاختیتیارار به او کدادامم
بخشد؟چه اطمینانی می

ََ ُ َ َ
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-58 گردد؟ از کدام عبارات قرآنی مستفاد می» نیازي خدا از مخلوقاتش بی«و » ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان«

1 (َ  ُ َ َ ِ ُ ا ِ َ ـ  اَ ّ ُ ا ِی ا َ َ   َو 
2 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ َ ـ  َ  ِ ّ ُ ا ِی ا َ َ   َو 
3 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ ً ـ  َ  َ  َ ُ ا َ  َ َ  
4 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ ً ـ  ا َ  َ ُ ا َ  َ َ 

هاي افزایش  ، در مسیر کدام یک از راه»اش را در اطاعت او بگذارد، دوست دارد خداوند کسی که جوانی«عمل پوشاندن به حدیث:  جامۀ 59-
 جاي دادن محبت و دوستی دوستان خدا در دل انسان، کدام است؟ ثمرةمحبت به خداست و 

  ما  ) پیروي از خداوند ـ بیرون رفتن امور شیطانی از دل1
 با دوستان خدا ـ خانه کردن محبت خدا در دلمان) دوستی 2
 ) دوستی با دوستان خدا ـ بیرون رفتن امور شیطانی از دل ما3
 ) پیروي از خداوند ـ خانه کردن محبت خدا در دلمان4

-60 علت مالکیت مطلق الهی در کدام عبارت قرآنی ترسیم یافته است؟
1(  ّ ِ َو  ِ ِ ِ دو  َ 2 ( ِ ُ ِ ُ َ ا ِ  ّ  ا
ءٍ  )3 َ  ّ ُ  ُ ِ  ُ ّ َرضِ ) 4  ا واِت َو ا َ َرب ا  ُ 

-61 ) را به سلطنت تبدیل نمودند؟گیري از چه چیزي، خالفت پیامبر ( امیه، هر یک با بهره عباس و بنی بنی
 )عموزادگی پیامبر() و ) ـ با نام اهل بیت (گیري از ضعف یاران امامان ( ) با بهره1
 گیري از تفرقه و اختالف میان مسلمانان ـ با تعیین جانشین برخالف تعهد ) با بهره2
 )  گیري از ضعف یاران امامان( ) ـ با بهره) و عموزادگی پیامبر () با نام اهل بیت (3
 نانگیري از تفرقه و اختالف میان مسلما ) با تعیین جانشین برخالف تعهد ـ با بهره4

-62 مندي آدمی از قدرت اختیار است؟ بهره نتیجۀگوید کدام عبارت بیانگر  در سخن شیطان که در روز قیامت خطاب به دوزخیان می
  نه مرا) امروز خود را سرزنش کنید1
 توانید مرا نجات دهید. توانم به شما کمکی کنم و نه شما می ) نه من می2
  ا به گناه دعوت کردم) من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما ر3
 اي دادم و خالف آن عمل کردم حق داد، اما من به شما وعده ةوعد) خداوند به شما 4

)قرآن کریم و پیامبر«یک دلیلی است براي بطالن این فرضیه که  کدام والیـت و  «و » تعلـیم و تبیـین دیـن   «، پایان دو مسـؤلیت  ( 63-
 اند؟   را همچون مسئولیت اول اعالم نموده» حکومت

 تفاوت باشد. امور زندگی است و ممکن نیست به این دو مسئولیت مهم بیهمۀ ) قرآن کریم هدایتگر مردم در 1
)) نیاز جامعه به این دو مسئولیت پس از رسول خدا 2  نه تنها از بین نرفت بلکه به دلیل گسترش اسالم و ظهور مکاتب افزایش یافت.  (
 ترین دین الهی است. بر نقص دین است و این در حالی است که دین اسالم کاملبزرگ دلیلی مسئلۀ توجهی به این  ) بی3
)) رسول خدا 4  فرمان داده است.» امامت«به فرمان خداوند، به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از خود به شکل  (

-64 ؟عمل تابع چیستخالص شدن عمل براي خداوند ابتدا مستلزم تحقق کدام اخالص است و الهی شدن یک 
قلب ـ دقت در انجام عمل منطبق بر احکام شرع مقدساخالص در ) 1
انسان از انجام یک عمل ینیت و قصد قلبقلب ـ خدایی شدن اخالص در ) 2
ـ دقت در انجام عمل منطبق بر احکام شرع مقدس شهیاخالص در اند) 3
 انجام یک عملانسان از  ینیت و قصد قلبـ خدایی شدن  شهیاخالص در اند) 4

-65 ورشدن آتش جهنم از درون جان دوزخیان ......... که پس از اعتراف به گناهانشان .........  شعله
 ) حاصل عمل خود آنان است ـ از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.  1
 ) به علت عدل الهی است ـ از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند. 2
 شان از خدا تخفیفی بگیرند.  خواهند که براي ) حاصل عمل خود آنان است ـ از فرشتگان بهشت می3
شان از خدا تخفیفی بگیرند.   خواهند که براي) به علت عدل الهی است ـ از فرشتگان بهشت می4

خخداوند ـ خانه کردن محبت خدا در دلمان4 ریرويوي اازز )) پ
در کدام عبارت قرآنی ترسیم یافته است؟ علتلت مماالکیت مططلقلق االهلهیی

1(ّ ِِ َو  ِ ِِ دو  ِِ َ2 (ِ ُِ ُ ُ ا َ ِ  ّ ا
ءٍء)3 َ  ٍ ّّ ُ  ُ ُُ ِ  ُ ّ َرِض))44ا ِواِت َو ا بب َرب ا  َ ُ

یک با بهبهرهرهعباس و بنینی پیامبر ((امیهه، ههرر خ خالفتت ر را به سلطنتنت تتبدبدیلیل نمودند؟گیري از چه چیزي، ((
ییاران اممامامانان () با بهره1 و) ـ بابا ننامام اهلهل بیتیت ( ( گیري از ضعضعفف ))عموزادگی پیاامبر(ر())
جاجانشنشین برخالف تعهد ) با بهره2 ییینن ملمانانان ـ با تع مسمس گیري از تفرقهه و و ااخختالف ممیایانن
مامبر () با نام اهل بیت (3 )  گگیري از ضعف یاران امامان() ـ با بهبهرهره) و ع عموموزادگی پیپی
فتفرقه و اختالف میان مسلما) با تعیین جانشین برخالفف تعهعهد ـ با بهره4 نانگیري ازز ن

خطخطاباب به دوزخیان میمی روز قیامتت که د درر سخن شیطانن ممنندي آدمی از قدرت اختیار است؟ببهرهنتیجۀجۀگگوید کدام عبارت بیانگر ر
سرسرزنزنش کنید1 ر راا نه ممرارا) امررووز خود
می ) نه من می2 کمکی کنم و نه شما منم به شمشماا توانید مرا نجات دهیهید.تتواوا
ندنداشاشتم و ففقطقط شما ر3 ا به گناه دعوت کرکردمدم) من بر شمشما تسلطلطیی
ب به شما 4 واوند ةوعدعد) خد وعوعدهدهةو نمن به شمشماا اماماا خ خالفالف آن عمل کردمحق دداداد،، و و ااي دادمدم

ا اسست براي بططالنالن اینن ف فررضیه ککههدام و پیامبر««یکک دلیلی )قرقرآنآن کریریمم لعلـیم و تبیـین دیـن   ««، پایان دو مسـؤلیتیت  ( وال«و » تت
ومودهده» حکومت اول اعالمالم ن ن همهمچوچون مسئوئولیلیتت اناندد؟  راا

ممممکنکن ننیست به این دو مسئولیت مهم بیمهمۀۀ) قرآن کریم هدایتگتگر مرمردم در 1 وو ومور زندگدگی اساستت تفاوت بااشدشد. ا
ر رسول خدخداا2 ))) نیاز جامعه به این دو مسئولیت پسازاز ا افزفزایایششی(( ظهظهورور ممکاکاتبتب وو ا اسالسالمم گ گستسترشرش دلدلیلیل بلبلکهکه ببهه ن نرفرفتت ازاز ببینین ت تنهنهاا نهنه
کاکاململبزرگ دلیلی مسئلۀتوجهی به این  ) بی3 کهکه ددینین ااسالسالمم اساستت دردر ححالالیی ایاینن وو اساستت دیدینن اساسبر نقنقصص ترترینین ددینین االهلهیی
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هاي این  دام سنت الهی است و یکی از جلوهگذارند، بیانگر ک امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان که  با نیت پاك قدم در راه حق می 66-

 باشد؟ یک از موارد زیر می سنت کدام
 ) سنت امداد ـ اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب1
 ) سنت توفیق ـ اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب2
 ) سنت امداد ـ نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت3
 )  سنت توفیق ـ نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت4

و » فراهم کردن فرصتی براي پرورش تمایالت الهـی در وجـود انسـان   «، »پاسخگویی به تمایالت فروتر در حد نیاز«در هر یک از موارد  67-
 ، به ترتیب دعوت از سوي کدام است؟»سرگرم بودن به تمایالت دانی«

 ) هوي و هوس ـ نفس لوامه ـ نفس اماره  2 لوامه ـ هوي و هوس ) نفس اماره ـ نفس1
 ) عقل و وجدان ـ نفس اماره ـ هوي و هوس 4 ) نفس لوامه ـ عقل و وجدان ـ نفس اماره  3

ن ممانعـت از گسـترش و مانـدگاري گناهـا    «، »ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح«توان گفت  در زمینه توبه اجتماعی می 68-
به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟» ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت«و » اجتماعی

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    امر به معروف و نهی از منکر ـ تـالش   فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام   هاي بزرگ و فعالیت ) تالش1
ایثارگرانه

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    ر برابر اولین نمودهاي گناه ـ تـالش  العمل د ) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس2
 ایثارگرانه

 کن کردن گناهان امر به معروف و نهی از منکر ـ همکاري همگان در ریشه فریضۀهاي بزرگ و فعالیت ایثارگرانه ـ انجام  ) تالش3
 کن کردن گناهان نمودهاي گناه ـ همکاري همگان در ریشهالعمل در برابر اولین  ) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس4

نآیۀ شریفۀ  ف  و    م ا و     پیامد  کدام دیدگاه در رابطه  با مرگ   ءا  و ا 69-
 را بیان می دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟

 گـردد ـ شـور و نشـاط ـ      یابد و رهسپار نیستی مـی  گی در دنیا پایان میها پس از مدتی زند ) آنانی که معتقدند حیات انسان1
 نهراسیدن از مرگ

نهراسـیدن از   گـردد ـ   یابـد و رهسـپار نیسـتی مـی     ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می ) آنانی که معتقدند حیات انسان2
 مرگ ـ شور و نشاط  

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

مانـد ـ شـور و     پـذیرد و بـاقی مـی    ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی ) کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان4
 نهراسیدن از مرگـ نشاط 

َ  آیۀ شریفۀمطابق  ْ ا َ َ ِ وَ ا َ ا ِ ى  َ ْ َ  َ َ  ُ َ َ ْ رَ  ُ ـ َ ْ َ ٍر  ـ َ ٍُف  ـ ُ  َ ـ َ َـ  َ  ُ َ َ ْ ُ  َ ْ ا َ ٌ اْم  ْ َ اٍن  َ ْ -70 ....ِر
 اي به همراه خواهد داشت؟ توجهی به احکام و دستورات خداوند چه نتیجه بی
 ) قرارگیري در گروه معاندان و دوري از رحمت خداوند1
 عذابی عظیم به علت اعمال مستمر دنیایی آنها) 2
 پرتگاه سقوط به آتش جهنم لبۀ ) قرارگیري بر3
 ) فراهم شدن عذابی خوارکننده در جهنم4

آورد و  اسالمی به اهداف اجتماعی کدام است و آنچه که به سرعت یـک حکومـت را از پـاي درمـی    جامعۀ دادن افراد   اي از اولویت نمونه 71-
 شود، چیست؟   گان میموجب تسلط بیگان

  توجهی به شادي دشمن از رفتار ما   ) امر به معروف و نهی از منکر ـ بی1
 توجهی به شادي دشمن از رفتار ما   ) خرید کاالي ایرانی ـ بی2
 ) امر به معروف و نهی از منکر ـ تفرقه و پراکندگی3
 ) خرید کاالي ایرانی ـ تفرقه و پراکندگی  4

اماعیعی به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟» مماماننعت از خاموشی کامل نور هدایت«وو»»جتجت
فعالیت ) تالتالشش1 وو     هـاي بـزرگ و فعالیـتامر به معروف و نهی از منکر ـ تـالش    فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام  هاي بزرگگ

ایثارگگرارانهه
به معرروفوف و نهی از منکر ـ عکس2 امامرر د ) انجام فریضضهه   هـاي بـزرگ و فعالیـتر براابربر ااولولینین نمودهاي گناه ـ تـالش  العمعملل

ایثارگرانه
ـ انجام ) تالش3 د در ریشهففریریضۀضۀ  هاي بزرگ و فعفعاللیتیت ایثارگرگرانانهه نهی از منکر ـ همکاکاريي ههممگان وو کن کردن گنااامر به معروروفف
ع عکسکس4 ممنکرکر ـ بربرابابر اواولیلینن) انجام فریضه امر به معروفوف و و نهی ازز ه همگانان در ریشهالعمل درر کن کردن گننمودهاي گناه ـ همکاري

نننآیۀ شریفۀ  و ف وو ا ممممم ا وو دیدگاه در رابطهءا یپیامامد  کدام
نانگگر چ چیست؟ یبی را بیان می دارد و به ترتیب 

حیات ا انسنسانان1 ز زندند) آنانی که معمعتقتقدندندد یتی پس از مد ینیستی مـی گی در دنیا پایان میههاا و و رهسپاپار   گـردد ـ شـور و نشیابد
زاز م مرگرگ نهرراساسیدن 

ینی که معتقتقددند حیاتات انسان2 می) آنا رهسـپار نیسـتی مـی    ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایایانن ـ   یایابـبـد وو نهراسـ    گـردددد
نششاطاط   وو مرگ ـ شوشورر

که بعدعد غغیریر ج جسمانانی 3 برب ااینین باواورنرندد گرگ تجزیه و تحلیل نمیاانسان) کساسانینی ککهه ازاز مم و و ب باقاقی میها پ پسس ماند ـ نهراس پذیرد
نشاطط وو از مرمرگ ـ شوشورر

ر جسجسمامانینی ا انسنسانان4 بعد غیغ این باورندند ک کهه و و ت تحلحلیلل نمی) کسانی کهکه ببرر ازاز ممرگرگ تتجزیه مـی   هاها پپسس بـبـاقی وو       مانـد ـپـذیردد
نهراسیدن ازز ممرگرگـ نشاط 

َآیۀ شریفۀمطابق  ا ْ َ َ َوَا ِ اا ََ ِ ىىىى ىىَ ْ َ َ َ ُُ ََ َ ْ َرُ ــ ــََ ْْ ََ ٍر ــ ــََ ُُفٍف ــ ــُُ َ ــ ــََ ــ ــََ ََ ُُ ََ َ ْْ ُُ َ اا ْْ ََ ااْمْ ٌٌ ْْ ََ ااٍن اََ ْْ ررِر
هجهی نتی چه خداوند دستورات و احکام به بهه ههمراها خخوااهدهد دداشاشت؟ت؟توجهی ااي
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براي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن جایگـاه چـه      )(پیامبر گرامی اسالم برنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی  72-

 ثمراتی را در پی دارد؟
 هاي با فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهی هاي اصیل او ـ رشد انسان ) احیاي منزلت زن و ارزش1
 بندوباري بندوباري ـ یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی بی) حفظ محیط جامعه از فساد و 2
 بندوباري   هاي اصیل او ـ یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ) احیاي منزلت زن و ارزش3
 هاي با فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهی بندوباري ـ رشد انسان ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

ما براي تشکیل تمدن بـزرگ جهـانی امـام    وظیفۀ ، این عبارت بیانگر کدام »ها است پیام اسالم، پیامی براي فطرت انسان«اگر بگوییم:  73-
 شود؟ عصر (عج) است و تأکید بر عقالنی بودن محتواي دین، از دقت در پیام کدام آیه استنباط می

د   اادع ا  ر) تالش براي پیشگام شدن در علم ـ 1    و ا ا و 
ده ) تالش براي پیشگام شدن در علم ـ  2 ـ ـ  ء  ر   ٔرض   وا ان ا ا  و ا ل   ا

 و ا 
د   اادع ا  ر  و ا جهانی ـ جامعۀ ) حضور مؤثر و فعال در 3  ا و 
ـ جهانی ـ  جامعۀ ) حضور مؤثر و فعال در 4 ء  ـ ـ  ـ  ر ـ  ٔرض  ـ وا ان ا ـ ـ و ا ا  ل   ا

 ده و ا 
-74 ها چه خواهد بود؟   این تفاوتثمرة هاي میان زن و مرد معلول کدام یک است و  تفاوت

 متعادل  خانوادة هاي انسانی متفاوت در عین دارا بودن هدف واحد ـ پدید آوردن یک  ) ویژگی1
 متعادلخانوادة هر یک از آنها قرار داده ـ پدید آوردن یک برعهدة ) وظایف مختلفی که خداوند 2
 یگر  هاي انسانی متفاوت در عین دارا بودن هدف واحد ـ نیازمند بودن زن و مرد به یکد ) ویژگی3
 هر یک از آنها قرار داده ـ نیازمند بودن زن و مرد به یکدیگرعهدة ) وظایف مختلفی که خداوند بر 4

-75 ) از کسی پذیرفته نخواهد بود که ......... .الهی با توجه به کالم امام صادق (فریضۀ شود و این نقش بازدارندگی ......... در اثر ......... حاصل می
  ) نماز ـ تداوم و میزان دقت و توجه ما ـ از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند  1
  مسلمانی غیبت کنددربارة ) روزه ـ تداوم و میزان دقت و توجه ما ـ 2
   ) نماز ـ ترك گناه و رعایت تقوي ـ از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند3
 مسلمانی غیبت کندارة درب) روزه ـ ترك گناه و رعایت تقوي ـ 4

وو  ا 
فعفعالال در 3 حضحضور مؤثثر وو د   اادع ا  ر  و ا جهانی ـ جامعۀ )) ا و 
ـ جهانی ـ  جامعۀ ) حضضورور ممؤثؤثر و فعالال ددرر4 ـ  ر ـ  ٔرض  ـ وا ان ا ـ ـ و ا ا  ل   ا

ده و اا 
کدکدامام یک است و فاوت مررد معلولل خوخواهاهد بوبود؟  اایین تفافاوتثمرة هاي میان زن وو هاا چهه

د ـ پدپدیدید آوردن یک  ) ویژگی1 ةةهاي انسانی م متفتفاوت درر عینین دارا بودندن هدفدف واحا متمتعاعادلدل  خانوادا
پپدید آوردن یک برعهدهدة ) وظایف مختلفی که خخدداونوند 2 د داداده ــ از آنها قرار لدلخانوادة هرهر یکک تمتععا
هبه یکد ) ویژگی3 ـ نیازمند بودن زن و مرد  حاحدد فدف و ددر عین د دارارا بودن ه ییگگر  هاي انسانی متفاووتت
واوندند برر4 یکدیگرعهدة ) وظایف مختلفی که خد و و مرد ب بهه ق قرار داده ـ نیازمند بودن زن هر یک از آنآنهاها

ح حاصاصللمیمی ....... قدق ( ( فریضیضۀۀشود و این ش بازداررندگدگیی......... در اثر ..... ک کسیسی پذیرفته نخواهد بود که ......... . الهی با توجه به کالم امام صا )) ازاز
دند  1 نگنگاه کک وخودد خشم به پدر و مادر  ورويي ماما ـ اازز ) نمازاز ـ ـ تداوم وو م میزیزان دقت و توجهه
توجه ما ـ 2 وو میمیززان دقدقتت وو تدتداواومم ــ مسلمانی غیبت کندنددربارة ) روزهه
نگنگاهاه کند3 روروي خشم به پدردر وو ماادر خوخودد تتقووي ـ اازز ) نماز ـ تركك گ گناه و رعرعایایتت
ــ4 ر رعاعایتیت تقويي گنگناهاه و و ـ تركك ک کندنداررةددربرب) روززهه غیغیبتبت مسلمانیی
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Which sentence is grammatically True? 76-

1) I have two childs, a boy and a girl. The boy is 6 and the girl is 4. 
2) I have two children, a boy and a girl. The boy is 6 and the girl is 4. 
3) I have two children, the boy and the girl. My boy is 6 and my girl is 4. 
4) I have two childs, a boy and a girl. My boy is 6 and my girl is 4. 

A: How ……… cake would you like?     77-
       B: Just one ……… , please. 

1) much - slice 2) much - block 3) many - slice 4) many - block 
If he put on warmer clothes, he ……… cold.78-
1) won’t feel 2) wouldn’t feel 3) felt 4) didn’t feel 
The notebook which had been hidden many years was filled with ……… .79-
1) memory 2) diary 3) principle 4) interview 
Do you have any ……… concerning the ownership on this jewel?80-
1) crops 2) values 3) claims 4) orders 

Several people were badly ……… in the car accident yesterday. 81-

1) pained 2) destroyed 3) injured 4) cut 
The ……… of mobile phones is changing people’s way of life.82-

1) discovery 2) creation 3) invention 4) action 
It must be easy to ……… smoking; Jack has done it a hundred times!83-

1) range 2) exist 3) quit 4) seek 
I have read the first ……… of magazines on the nature of modern society. 84-

1) series 2) goals 3) snacks  4) disorders 
The staff here are ……… coping with all the work.85-
1) loudly 2) sadly 3) hardly 4) costly 
Will you stand up like a man at home and take your ……… democracy?86-
1) add to 2) jump into 3) search for 4) stand for 
When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. Which of the 87-
following proverbs is the best for the above sentence? 
1) Kill two birds with one stone. 
2) Birds of a feather flock together. 
3) Too many cooks spoil the broth.  
4) Two heads are better than one. 
The flowers which are raised in a greenhouse don't ……… the same fragrance as the natural.88-
1) consist of 2) give off 3) end with 4) die out 

1) much - slice 2) much - block 3) many - slice 4) many - blblocock k 
If he put on warmer clothes, he ……… cold.
1) won’t feel 2) wouldn’t feel 3) felt 4) ddididnn’’t feell
The notebook which had been hidden many years was filled with ………… ..
1) memory 2) diary 3) principle 44)) intervrvieieww 
Do you have any ……… concerningng tthehe ownershhipip on this jewel?
1) crops 2)2) vv lalues 3)3 cclal ims 4) oordrdeers

Several people weere babadldlyy ……… in the ccarr aacccicidedentn yyese terdayy.. 
1) pained 2) destroyed 3) injurered dd 4)4) cut 

The ……… of mobbile php ones is changing peooplple’e’s way of llifife.
1) discovery 22) ) creation 33) ) ini vention 4) action 
t must be easy to ………… smmoking; Jack has done itit aa hundred timmes!!
1) range 2)2) exixistst 3) qquiuit t 4) seeekk 
have read the e fifirsrst ………… ofof magagazines on the natuurere ooff momodederrn society.

1) series s 2) goaoalsls 3) snackks 44)) didisordrderers
The sttaaff here are ……… copinng g wiwitht  allll tthe work.
1) loudldlyy 2) sadly 3)3) hardly 4)4) cosstltlyy 
Will you standnd uup p like a man at home annd d tatakeke yyour ……… dedemomocracy?y?
1) add to 2) jump into 33) ) seeararchch fforor 44)) stand d fofor 
When two people cocoopopere atte e wiwithth each other, they come uupp wiwithth betteer r idideas. WWhihich o
following prprovoverbs is the bestt fforor tthehe abob ve sentetencnce?e? 
1) Kililll twtwo birds with one stone. 
22)) BiBirdrds s ofof aa ffeaeaththerer fflolockck ttogogetetheher.r
3) Too many cooks spoil the broth.  
4) T h d b tt th
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The best energy is the sun’s light. It is renewable and free but the atmosphere keeps part of 
the sun’s light from reaching the earth. Plants and animals could not (89)…… on the earth 
without some light and (90)…… from the sun. But if all the sun’s light and warmth (91)…… 
the earth, they would kill living things. Luckily the earth’s covering of air prevents sudden 
great changes in (92)..… . Such changes would be dangerous for living things. 

89-
1) breathe 2) keep 3) live 4) work 

90-
1) cloud  2) heat 3) rain 4) storm 

91-
1) directed 2) reached  3) reflected 4) produced 

92-
1) departure 2) mixture 3) temperature 4) structure 

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: 

We live in a society where care of young and old is increasingly segregated, with very 
limited opportunity for the two age groups to interact. If we just thought a little more 
socially, however, these “book end generations” could become great resources for each other 
- all we need to do is put them in the same place. 

The concept of “non-familial intergenerational interactions” is centered around the 
seemingly simple idea that old and young can bring new energy, knowledge and enthusiasm 
to each other’s lives. In the last twenty years or so, this concept has been increasingly picked 
up-particularly in the US, where more and more shared care facilities are being opened. 

Interaction between the generations is not as simple as putting a baby and toddlers’ day 
care center in a nursing home, however. It involves planned interactions between elders and 
college students, schoolchildren, or youngsters of other ages in a variety of settings so that 
all sides of this interaction learn, build lifetime experiences, and have a pleasant time. 

The passage is primarily intended to ……….93-
1) warn 2) advise 3) inform 4) compare 
What is the paragraph immediately following this passage most likely to be about? 94-
1) A discussion on a possible risks of shared care facilities. 
2) Examples of useful, planned activities in shared care facilities. 
3) Reasons why the care of youngsters and elders in one place has not been explored before.
4) A discussion on how young people can benefit old people and vice versa. 
The underlined word “segregated” in Paragraph 1 can be replaced with ………95-
1) generated 2) separated 3) comprehended 4) strengthened  
The passage seems to imply that the reason why we currently don’t have many shared care 96-
facilities is that ………
1) we have not been aware of the benefits these places could bring to the society. 
2) we do not have a social point of view regarding caring for the young and the old. 
3) we have not had the knowledge on how to plan the interactions between different 

generations 
4) we have looked at this idea in a simplified manner, without considering the difficulties. 

1) directed 2) reached  3) reflected 4) prododucuceded 

1) departure 2) mixture 3) temperature 44)) ststructurree 

PART C: Reading Compprehehensnsioion
Directions: In thiiss papa trt of the e tetestst, you wiwillll rreead twtwo passagess. EEach ppasasssage is followe
four questions. . Answswerer tthhe questions bby y chchoosisingng ttheh  best chchoioice (1)1), (2(2), (3), or (4). 
mark your answwerr sheet. 

Passage 1: 

We live in a society wwheherer  care of young andd oold is increaeasisingngly segegreregagated, with
imited opportunittyy ffor r thhe e twwo o age groups to innteteract. IfIf wwe justt tthohougught a llitittlt e 
ocially, howewevver, these “bobookok endnd ggenerations” coululd d bbecocomme great resouurcrces foror eeach 
all wee nneed to do is put them m inn tthe ssama e place. 

The e concept of “non-famililialal iintn ergegenen rational interactitionons” iiss cecentntereded around
eeminglly y sis mple idea that old and yyououngng can bbriringng neww eenergrgy,y, kknonowleddgege and enthus
o each other’s liliveves. In the last twenty yeyearars s oror sso,o, this cooncncepeptt hhas s bebeenen iinncreasininglgly pi

up-particularly in the UUS,S, wwhere more and moree sshaharered d cacare facacililititieiess are beeining g openned. 
Interaction beetwtweeen ththe e gegeneneraratitionons s is not as simplee aass puputtttiing a a bababyby andd ttododdlers

are centeerr inin a nursing home, hhowoweveverer.. It involves plplananned innteterar ctionss bbetetween elders
ollllegege students, schoolchildren, or youngsters of other aageges in aa vvaariiety of settings so

allll sisidedes ofof tthihis ininteteractctioion lelearn, bbuiuildld llififetetimime expeririene ces, aandnd have a pleasant time. 

ThThee papassssagagee isis ppririmamaririlyly iintntenendededd toto ……….
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Passage 2: 

History books record that the first moving picture with sound was The Jazz Singer in 1927. 
But sound films, or “talkies”, did not suddenly appear after years of silent screenings. From 
the earliest public performance in 1896, films were accompanied by music and sound 
effects. These were produced by a single pianist, a small band, or a full-scale orchestra; 
larger movie theaters could buy sound-effects machines. 

Research into sound that was reproduced at exactly the same time as the pictures – called 
“synchronized sound” – began soon after the very first movies were shown. With 
synchronized sound, characters on the movie screen could sing and speak. As early as 1896, 
the newly invented gramophone, which played a large disc carrying music and dialogue, was 
used as a sound system. The biggest disadvantage was that the sound and pictures could 
become unsynchronized if, for example, the gramophone needle jumped or if the speed of 
the projector changed. This system was only effective for a single song or dialogue 
sequence. 

A later development was the “sound-on-film” system. Here, sounds were recorded as a 
series of marks on celluloid read by optical sensors. These signals would be placed on the 
film alongside the images, guaranteeing synchronization. Short feature films were produced 
in this way as early as 1922. This system eventually brought us “talking pictures”.

Why does the author mention “a single pianist, a small band, or a full- scale orchestra”?97-
1) To show how badly paid musicians were 
2) To explain how sound that accompanied early films was made 
3) To emphasize the role sound effects played in The Jazz Singer 
4) To refute history books that claim the first movie with sound was made in 1927 
It can be inferred that ………. .98-
1) most movie theaters had a pianist 
2) sound-effects machines were common 
3) orchestras couldn’t synchronize sound with the pictures 
4) gramophones were developed about the same time as moving pictures  
It can be understood that the synchronization system ………. .99-
1) could be placed alongside the images 
2) developed at the same time as sound for movies 
3) was an important development for talking pictures 
4) was a guarantee that short feature films could be produced 
Short feature films were produced as early as 1922 ………. .100-
1) were recorded by optical sensors 
2) put musicians out of work 
3) were only effective for dialogue sequences 
4) came before talking pictures 

he projector changed. This system was only effective for a single song g oror ddiai l
equence. 

A later development was the “sound-on-film” system. Here, soundss wweere recocordrdeed
eries of marks on celluloid read by optical sensors. These signals wowoululd be pplalacced on
ilm alongside the images, guaranteeing g sysyncnchronization. Short feaatuturere filmsms wweere prod
n this way as early as 1922. Thhisis ssysysttem eventuualally brought us “tatalklkiing pipiccturures”.

Why does the aututhor r mementntiion “a single pipiananisistt, aa ssmamallll band, oorr aa full- scscalale orchestra”?
1) To show howw badadly paid musicians wewerere 
2) To explain howw soounu d that accompanieded eeararlyl  films wwasas mmade 
3) To emphasize thhe e roolel  sound effects playedd iin n The Jazz SSinger r 
4) To refute history bbooo ksks that claim the first moovivie with sound wwasas made in 1927
It can be inferred that ……………. .
1) most movie theaeateters hhadad a ppiaianist 
2) sound-efffecectts machines s wewerer ccomo mon 
3) orchehesstras couldn’t synchroroninizze soounu d with the pictures
4) graamom phones were developedd ababouout ththee sas me time as movviningg pictcturureses  
It can be ununderstood that the synchrononizzatatioi n syyststemem ……………. .
1) could be pllacaceded alongside the images
2) developed at the sameme ttimime as sound for movieiess 
3) was an impoportrtanant devevelolopmpmentt foforr tatalklkining g pipictures 
4) was aa gguuarantee that short feature fifilmlmss cocoululdd bebe pproroduduced d 
ShShorort feature films were pproduced as earlyy as 1922 ……………. .
1) were recorded by optical sensors
2)2) pputut mmususiciciaiansns ooutut ooff woworkrk
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 85 155 101 55 ریاضیات 1
 دقیقه 55 200 156 45 فیزیک 2
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

1 حاصل 44 5 2 3 -101 کدام است؟ 5

1 (4 2 (7 3 (3 4 (5 
-n 102اُم، nدسـتۀ  دوم دو عـدد و ... و در  دسـتۀ  اول، یک عدد، در دسـتۀ  کنیم به طوري که در  بندي می اعداد طبیعی را به صورت زیر دسته

 هفدهم کدام است؟ دستۀ عدد قرار گیرد. آخرین عدد در 
( ) ,( , ) ,( , , ),1 2 3 4 5 6  

1 (147 2 (148 3 (152 4 (153 
fاگر  (x) x | x xg(x)و  |

| x gofباشد، برد تابع  1| (x) 103 کدام است؟-

1 (( , )1 1 2 ([ , )0 1 3 ([ , )0 4 (( , )1 
-104 یک است؟ به از توابع زیر یک یک کدام

1 (f(x) x | x |2 2 (g(x) x | x |2 3 (h(x) x | x |2 4 (k(x) x | x |2 3 
f(x)اگر  x x2 g(x)و  3 {( , ),(a , ),( , )}1 2 1 4 gof(b)و  3 fog( )3 -105 کدام است؟ bباشد، مقدار  7

 3یا  -2) 4 -3یا  2) 3 -4یا  1) 2 4یا  -1) 1

f(x)از انبساط افقی نمودار  cos x1 -106 آید؟ دست می ها، نمودار کدام تابع زیر بهxدر راستاي محور  22

1 (cos x1
2 2 (cos x1 42 3 (cos x2 4 (cos x1 24 

x معادلۀهاي  ، بین ریشهkبه ازاي چه مقداري از  x k2 ) رابطۀ، 0 )( )2 1 -107 برقرار است؟  15
 باشند.) هاي معادله می ریشه و  (
 20و  30) 4 12و  20) 3 6و  20) 2 12و  6) 1

xي  مجموعه جواب نامعادله

x2
1 (a,b)به صورت  2 (c,d) باشد. حاصل  میa b c d 108 کدام است؟-

1 (1 2 (1
2 3 (1

2 4 (1- 
y قدرمطلقینمودار تابع  | x | | x |2 -109 ؟ردگذ نمیاز کدام ناحیه  4

 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1
شود، چند برابر  سال از آن حذف می 200گرم است. جرمی که پس از  میلی 64اي از آن  سال است. نمونه 20اي  هسته مادةعمر یک  نیمه 110-

 ماند؟ جرمی از آن است که باقی می

1 (
102 1 2 (

122 1 3 (
142 1 4 (

132 1 
Log) شدةاده س ) Log .Log2

12 12 123 4 2 -111 چه عددي است؟ 6

1 ((Log )2126 2 ((Log )21234 3 (1 4 (4 

1 (f(x) x | x |2 (g(x) x | x |3 (h(x) x | x |x4 (k(x) x | x |xxx
f(x)گر  x x2 وg(x) {( , ),(a , ),( , )}, ),(a , ),( ,( , ) ,(a , ),( gof(b)و , fog( ) کدام است؟bباشد، مقدار  )(7

3یا  -2) 4-3یا  2) 3-4یا  1) 42یا  -1) 1

f(x)ز انبساط افقی نمودار  cos x1 x2 در راستاي محورxآید؟دست میها، نمودار کدام تابع زیر به

1 (cos x1
22 (cos x1 4x23 (cos x24 (cos x1 24

xمعادلۀهاي ، بین ریشهkه ازاي چه مقداري از  x k2 ) رابطۀ، 0 )( ) 15)( ))( برقرار است؟  )(
باشند.)هاي معادله میریشهو

20و 30) 124و 20) 63و 20) 122و 6) 1
xي مجموعه جواب نامعادله

x2
1 (a,b)به صورت 2 (c,d)باشد. حاصل میa b c d کدام است؟

1 (12 (1
23 (1

24 (1-
yقدرمطلقیمودار تابع | x | | x |xxx ؟ردگذنمیاز کدام ناحیه

) چهارم4) سوم3) دوم2) اول1
شود، چنسال از آن حذف می200گرم است. جرمی که پس از میلی64اي از آن سال است. نمونه20اي هستهمادةعمر یک یمه

ماند؟جرمی از آن است که باقی می

1 (
102 11

2 (
122 1121

3 (
142 114

4 (
132 1131

Log)شدةسساده س ) Log .Log2)12 12 12g.Log 6) Log .Log) L .) 12.Log.L gچه عددي است؟

1((Log )2))2((Log )23(14(4
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3صفحه  ریاضیات 
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,p(xنقطۀ  )1
-112 چقدر است؟ tanمثلثاتی قرار دارد. مطابق شکل زیر مقدار دایرة روي  2

 
1 (3 2 (3 

3 (3
3 4 (3

3 
 

xدوم  درجۀ معادلۀهاي  ریشه tanو  tanاگر  x22 7 6 )tanباشند، مقدار  0 -113 چه عددي است؟ (

1 (1
7 2 (13

23 3 (13
19 4 (7

4 
yنمودار تابع   acosbx c  نقطۀ به صورت مقابل است. طولA 114 کدام است؟-

1 (6 2 (9
2 

3 (7
2 4 (5 

 
f(x)هرگاه  [x] [ x]2 xاختالف حد چپ و حد راست تابع در  3 -115 چه عددي است؟ 2

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

تابع 

cos x x
x

f(x) b x

x a x

1 0
1 0

0
xدر   -116 کدام است؟ abپیوسته است. حاصل  0

1 (1
2 2 (1

4 3 (1
4 4 (1

2 

xنمودار تابع  axy
x x

2
2

1
3

-117 کدام است؟ aهمواره زیر خط مجانب افقی خود است. مقدار  

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

fاگر  ( موجود باشد و  2(
h

f( h)
lim

h0
2 2 5 ، مقدار 4

x

f (x) f ( )
lim

x

2 2
22

2
4

-118 چه عددي است؟ 

1 (5 2 (5
2 3 (10 4 (5

4 

f(x)اگر  cos
x

f، مقدار  2 ( -119 چه عددي است؟ 16(

1 (128 2 (64 3 (128 4 (64 

P
x

y

2
1

A
5
3 2

3 (7
24 (5

f(x)هرگاه  [x] [ x][x][x اختالف حد چپ و حد راست تابع درx چه عددي است؟2
1 (12 (33 (54 (4

ابع 

cos x x
x

f(x) b x

x a x

1 0
0x

0
xدر  کدام است؟abپیوسته است. حاصل 0

1 (1
22 (1

43 (1
44 (1

2
xمودار تابع  axy

x x

2
2

1
3

کدام است؟aهمواره زیر خط مجانب افقی خود است. مقدار 

1 (12 (23 (34 (1
3

fگر  ( )ff موجود باشد و
h

f( h)
lim

h0
5h)( ، مقدار 4

x

f (x) f ( )
lim

x

2 2( ) f( ) f
22 4

چه عددي است؟

1 (52 (5
23 (104 (5

4
f(x)ر cos

x
f، مقدار  2 ( )( است؟(( چه عددي

1(2(3(4(

2
1

A3
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4صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

yنمودار سهمی  f(x)  شکل مقابل است. آهنگ متوسط تغییرf  بازة در[ , ]0 xدر  fاي  از آهنگ تغییر لحظه 3 -120 چقدر کمتر است؟ 1
1 (1  
2 (2   

3 (1
2 

4 (3
2 

yاگر مستطیل شکل مقابل بین محورهاي مختصات و نمودار  (x -121 محاط شده باشد، بیشترین مساحت مستطیل چه عددي است؟ 22(
1 (1 

2 (11
9   

3 (9
8 

4 (32
27 

)A نقطۀ , )1 byاکسترمم نسبی تابع  نقطۀیک  4 ax
x3  است. مقدارb 122 است؟ و نوع اکسترمم کدام-

1 (min , 3 2 (max , 1 3 (min , 1 4 (max , 3 

xتابع  ax b xf(x)
x x x

2 1
-123 کدام است؟ abعطف دارد. حاصل  نقطۀدو  1

1 (3 2 (4   3 (6   4 (8 

cxf(x)هاي تابع هموگرافیک  مجانب ax
x b

2 )در نقطۀ  1 , )2 fمقدار   اند، متقاطع 2 ( c)2 124 چقدر است؟-

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

mاگر دو ماتریس 
A

n
1 4

2 ijو  0 m n
B b هاي ماتریس  برابر باشند، مجموع درایهB 125 کدام است؟-

1 (11 2 (12 3 (10 4 (15 

nاگر ماتریس 
n

A
n
2 1

Bداده شده باشد، در ماتریس  2 A A ... A1 2 -126 ها چقدر است؟ مجموع درایه 100

 ) صفر4 99) 3 100) 2 200) 1

axاگر ماتریس ضرایب دستگاه دو معادله دو مجهول  by
a x b y

2
3به صورت  9 4

2 از دسـتگاه   yو  xضـرب   باشد، آنگاه حاصـل  5 127-

 فوق کدام است؟
1 (4 2 (4 3 (2 4 (2 

4

4

2
(8
4 (32

27
)Aقطۀ , ),( byاکسترمم نسبی تابع نقطۀیک , ax

x3  است. مقدارbاست؟و نوع اکسترمم کدام

1 (min , 32 (max , 13 (min , 14 (max , 3

xابع  ax b xf(x)
x x x

2 1
کدام است؟ abعطف دارد. حاصل نقطۀدو  1

1 (32 (4 3 (6 4 (8

cxf(x)هاي تابع هموگرافیک مجانب ax
x b

2 )در نقطۀ  1 , fمقدار   اند، متقاطع ,,( ( c) چقدر است؟
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6   

mگر دو ماتریس 
A

n
1 4

2 ijو 0 m n
B bهاي ماتریس  برابر باشند، مجموع درایهBکدام است؟

1 (112 (123 (104 (15

nگر ماتریس 
n

A
n
2 1

Bداده شده باشد، در ماتریس 2 A A ... A1 2 100A ... AA A ... A ها چقدر است؟ مجموع درایه

) صفر994) 1003) 2002) 1

axگر ماتریس ضرایب دستگاه دو معادله دو مجهول  by
a x b yy

2
3به صورت  9 4

2 از دسyو xضـرب   باشد، آنگاه حاصـل 5

فوق کدام است؟
1 (42 (43 (24 (2

2
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xدو دایرة  y x y m2 2 4 6 xو  0 y x2 22 2 8 تـر ایـن دو دایـره     مماس خارج هستند. طول مماس مشترك بزرگ 10 128-
 کدام است؟

1 (3 2 2 (3 3 3 (4 2 4 (2 6 
FMFˆ زاویۀشود. اگر  بر بیضی مماس می M نقطۀدر  dخط  ، چند برابر طـول قطـر بـزرگ    dمرکز بیضی از خط  فاصلۀباشد،  60 129-

 هاي بیضی هستند.) مراکز کانون Fو  Fباشد؟ ( بیضی می

1 (2
4 2 (2

2 3 (3
2 4 (3

4 

y معادلۀکانون سهمی به  فاصلۀ (x y)22 15 3 -130 از خط هادي سهمی کدام است؟ 4

1 (3
4 2 (2

3 3 (4
3 4 (3

2 
Sاگر  {(x,y, z) | x, y, z , x , y , z }0 2 0 3 0 4, xx  باشد، حجمS 131 کدام است؟-

1 (6 2 (8 3 (12 4 (24 
aاگر  i j k2  وb i k مساحت مثلثی که روي دو بردار ،a b  وa b2 132 شود، کدام است؟ ساخته می-

1 (11 2 (11
2 3 (2 11 4 (3 112 

i.(j، حاصل عبارت  بردارهاي واحد مختصات باشند kو jو  iاگر  k) j.(k i) k.(j i)3 2 -133 کدام است؟ 5
1 (3- 2 (4- 3 (5- 4 (3 

Sاگر  {(x,y, z) | x, y, z , x , y , z }0 2 0 3 0 -134 کدام است؟ Sباشد، حجم  4
1 (6 2 (8 3 (12 4 (24 

را در  ACکنیم تا  رسم می AP) خطی به موازات BC(وسط  Mکنیم. از  وصل می Aرا به راس  BCواقع بر امتداد ضلع  Pنقطه دلخواه  135-
N  قطع کند. نسبت مساحت مثلثABC  به مثلثPNC کدام است؟ 

1 (3
2 

2 (2 

3 (5
2 

4 (3 
-136 است؟ کدام گزینه در فضا همواره صحیح

 دیگر نیز موازي است. صفحۀموازي باشد، با  صفحۀ) اگر خطی در یکی از دو 1
 نهایت خط به موازات آن رسم نمود. توان بی ) از یک نقطه خارج از یک خط می2
 موازي قرار داشته باشند، همواره موازي هستند. صفحۀ) اگر دو خط در دو 3
 کند. ، دیگري را نیز قطع می) اگر خطی یکی از دو خط موازي را قطع نماید4

A

B
C

MP

N

1 (62 (83 (124 (24
aگر  i j kia i jii وb i kb i k مساحت مثلثی که روي دو بردار ،a ba bb وa ba bb2 شود، کدام است؟ ساخته می

1 (112 (11
23 (1124 (3 112

i.(j، حاصل عبارت بردارهاي واحد مختصات باشندkو jو iگر  k) j.(k i) k.(j i)3i.(j k) j.(k i) kj.(k i) کدام است؟
1 (3-2 (4-3 (5-4 (3

Sگر  {(x,y, z) | x, y, z , x , y , z }, y , z, y , z, xx باشد، حجمSکدام است؟
1 (62 (83 (124 (24

ACکنیم تا رسم میAP) خطی به موازات BC(وسط Mکنیم. از وصل میAرا به راس BCواقع بر امتداد ضلع Pقطه دلخواه 
N قطع کند. نسبت مساحت مثلثABC به مثلثPNCکدام است؟

1 (3
2

2 (2

3 (5
2

4 (3
است؟کدام گزینه در فضا همواره صحیح

دیگر نیز موازي است.صفحۀموازي باشد، با صفحۀ) اگر خطی در یکی از دو 1
نهایت خط به موازات آن رسم نمود. توان بی ) از یک نقطه خارج از یک خط می2
موازي قرار داشته باشند، همواره موازي هستند.صفحۀ) اگر دو خط در دو 3
کند. ، دیگري را نیز قطع می) اگر خطی یکی از دو خط موازي را قطع نماید4

A

B
C

MP

N
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Cهاي  دایره (O,x )1 Cو  2 (O,x )2 x3المرکزین این دو دایـره   اند. اگر طول خط داراي سه مماس مشترك 3 باشـد، شـعاع    6 137-
 تر کدام است؟  دایره بزرگ

1 (5 2 (7 3 (9 4 (10 
-138 کدام است؟ APCدر شکل مقابل مساحت مثلث 

1 (6 2 (4 6 

3 (2 6 4 (3 6
2 

-139 کدام است؟  ABخط  باشد، طول پاره 15قرار دارد) برابر با  dروي خط  AMB )Mترین مسیر  مطابق شکل اگر کوتاه
1 (12 
2 (13 
3 (10 
4 (9 

قرار دارند. نسبت طـول بـه   هاي مستطیل  سازهاي داخلی یک مستطیل مربعی ایجاد شده است که دو رأس آن روي طول از برخورد نیم 140-
 عرض این مستطیل چقدر است؟

1 (3
2   2 (3 3 (2 4 (1 
x گزارةنقیض  :p (x) x :p (x)1 -141 کدام است؟  2

1 (x : p (x) x :~ p (x)1 2   2 (x :~ p (x) x : p (x)1 2   
3 (x : p (x) x : p (x)1 2   4 (x :~ p (x) x : p (x)1 2  

Aاگر  [ , ]1 3 ،B [ , ]2 Cو  4 [ , ]2 Cباشند، مساحت نمودار  5 (B A )2 2 -142 چند واحد مربع است؟ 2
1 (5 2 (4 3 (6 4 (9 

,هاي  به ترتیب میانگین و چارك سوم داده Q3و  xاگر  , , , , , , , , ,6 15 9 12 11 9 7 9 14 7 Qباشد، حاصل  11 x3 143 کدام است؟-
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

افراد را ایم و در هر مدرسه تمام  مدرسه را انتخاب کرده 5آموزان شهر اصفهان  سنجی دانش گیري براي بررسی وضعیت بینایی در نمونه 144-
 مورد معاینه قرار دادیم، از کدام روش استفاده شده است؟

 گیري تصادفی ) نمونه4 اي ) طبقه3 ) سیستماتیک2 اي ) خوشه1
A ،B  وC اي  سه پیشامد از فضاي نمونهS  حداقل یکی از سه پیشامد «پیشامد دهندة  نشانهستند، کدام نمودارA ،B  وC 145 باشد؟ می» اتفاق نیفتد-

1 (

A B

C 2 (

A B

C 3 (

A B

C 4 (

A B

C 
Aمجموعۀ  , , ... ,1 2 -146 باشد؟ 2و کوچکترین عضو برابر  10عضوي دارد که بزرگترین عضو آن عدد  6زیرمجموعۀ چند  15

1 (35 2 (70 3 (84 4 (54 

A
1P
2
B C11

10

2
A

7

B

d 4 (9
قرار دارند. نسبت طـهاي مستطیل سازهاي داخلی یک مستطیل مربعی ایجاد شده است که دو رأس آن روي طولز برخورد نیم

عرض این مستطیل چقدر است؟

1 (3
2 2 (33 (24 (1
xگزارةقیض  :p (x) x :p (x)1 2(x) x :p(x) x :p کدام است؟  )

1 (x : p (x) x :~ p (x)x : p (x)x : p (x) x1 2(x) x :~ p(x) x :~ p(x) 2 (x :~ p (x) x : p (x)x :~ p (x)1 2(x) x : p(x) x : p ((x) 
3 (x : p (x) x : p (x)x : p (x)x : p x1 2(x) x : p(x) x : p(x) 4 (x :~ p (x) x : p (x)x :~ p (x)1 2(x) x : p(x) x : p(x) 

Aگر  [ , ],[ , ،B [ , Cو ,,[ [ , Cباشند، مساحت نمودار ,,[ (B A )2 2 2(B AB Aچند واحد مربع است؟
1 (52 (43 (64 (9

,هاي  به ترتیب میانگین و چارك سوم دادهQ3و xگر  , , , , , , , , ,6 15 9 12 11 9 7 9 14 7 11, , , , , , , , , Qباشد، حاصل  , x3کدام است
3) 24) 13) 2) صفر1

ایم و در هر مدرسه تماممدرسه را انتخاب کرده5آموزان شهر اصفهان سنجی دانشگیري براي بررسی وضعیت بیناییدر نمونه
مورد معاینه قرار دادیم، از کدام روش استفاده شده است؟

گیري تصادفی ) نمونه4اي ) طبقه3) سیستماتیک2اي ) خوشه1
A ،B وCاي سه پیشامد از فضاي نمونهS حداقل یکی از سه پیشامد «پیشامد دهندةنشانهستند، کدام نمودار»»A   ،AAB وCبا  می» اتفاق نیفتد

1 (

A B

C2 (

A B

CC3 (

A B

C4 (

A B

CC

Aمجموعۀ  , , ... ,15, , ... باشد؟ 2و کوچکترین عضو برابر 10عضوي دارد که بزرگترین عضو آن عدد  6زیرمجموعۀ چند ,,

2
d
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P(A/اگر  | B ) 0 P(B/و  3 | A) 0 P(Bباشند، حاصل 45 )
P(A)

-147 کدام است؟

1 (3
4 2 (3

2 3 (5
4 4 (2 

المـپ   C 2جعبـۀ  المـپ و در   B 4جعبـۀ  المـپ، در   A 3جعبـۀ  المپ وجـود دارد. در   15و  12، 10به ترتیب  Cو  A ،Bهاي  در جعبه 148-
 C جعبـۀ  دهیم و سپس یـک المـپ از   قرار می Cجعبۀ المپ به تصادف انتخاب و در  7نیز  Bجعبۀ المپ و از  A 5جعبۀ اند. از  معیوب

 کنیم، با کدام احتمال این المپ معیوب است؟ خارج می

1(35
162 2 (32

163 3 (33
165 4 (33

162 

aو  a,bاگر  b | a2  149 است؟ غلطآنگاه کدام گزینه-

1 (a b | b2 2 (a b | ab2 3 (a b | ab 4 (a b | a 
-150 شود؟ می 11خارج قسمت برابر  bکنیم، به ازاي چند مقدار  تقسیم می bرا بر عدد طبیعی  353عدد 

1 (3 2 (4 3 (2 4 (5 
-151 کدام است؟ aهستند. مقدار  1و  3هاي  مانده به ترتیب داراي باقی 9در تقسیم بر  abc51و  aabc7رقمی  5اعداد 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
degیال باشد و  5وجود دارد که شامل  eو  a ،b ،c ،dهاي  چند گراف ساده با رأس (a) -152 باشد؟ 3

1 (30 2 (12 3 (18 4 (60 
-153 ؟نیستگر  احاطه مجموعۀکدام مجموعه براي گراف مقابل، 

1 ({e,f} 
2 ({a,c} 
3 ({d,f} 
4 ({a,d} 

-k 154باشد. اگر به هر نفر حداقل یک سیب رسیده باشد، مـاکزیمم   می 120کنیم،  نفر تقسیم می kسیب یکسان را بین  11تعداد حاالتی که 
 کدام است؟

1 (3 2 (9 3 (8 4 (6 
-155 ساخت؟ Bتوان براي مطابق شکل مقابل مفروضند، چند مربع می Bو Aهاي التین متعامد مربع

  ) صفر1
2 (1  
3 (2  
4 (3 
 

 

A

B

3 1 2
1 2 3
2 3 1

1
2

a

d e
f

c

b

1 (32 (43 (24 (5
کدام است؟aهستند. مقدار 1و  3هاي  مانده به ترتیب داراي باقی 9در تقسیم بر  abc51و aabc7رقمی 5عداد 

1 (12 (23 (34 (4
degیال باشد و 5وجود دارد که شامل eو a ،b ،c ،dهاي چند گراف ساده با رأس (a) باشد؟ 3

1 (302 (123 (184 (60
؟نیستگر احاطهمجموعۀکدام مجموعه براي گراف مقابل، 

1 ({e,f}
2 ({a,c}
3 ({d,f}
4 ({a,d}

باشد. اگر به هر نفر حداقل یک سیب رسیده باشد، مـاکمی120کنیم، نفر تقسیم میkسیب یکسان را بین 11عداد حاالتی که 
کدام است؟

1 (32 (93 (84 (6
ساخت؟ Bتوان براي مطابق شکل مقابل مفروضند، چند مربع میBو Aهاي التین متعامدمربع

) صفر1
2 (1
3 (2
4 (3

A

B

3 1 2
1 2 3
2 3 1

1
2

a

d e
f

c

b
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برحسب  10از  يا اشاره کرد. چه مرتبه یکیزیف يها دهیپد یدر بررس» مشاهده« تیارسطو به اهم شیسال پ 2400بار حدود  نیاول يبرا 156-
 گذرد؟ یاز آن زمان م هیثان
1 (108 2 (1011 3 (1014 4 (1017 

kgفلز  یقرار دارد. اگر چگال cm5به شعاع  شکل يو کرو یخال ي ، حفرهcm10به شعاع  يفلز ي کره کیدرون 
lit

باشد، جرم کره چند  8 157-
)است؟  لوگرمیک )3 
1( 8/2 2 (4/2 3 (24 4 (28 

اند را نشان  شروع به حرکت کردهلحظۀ را که روي خط راست از یک نقطه و در یک  Bو  Aشکل مقابل نمودار سرعت زمان دو متحرك  158-
 رسد؟ دو متحرك به حداکثر مقدار خود میفاصلۀ اي  دهد. در چه لحظه می
1 (1 
2 (2 
3 (/2 5 
4 (3 

mثانیه با سرعت  5متحرکی 
s

mثانیه با سرعت  tبه شرق حرکت کرده و سپس به مدت  10
s

گردد. اگر تندي متوسـط   به غرب بازمی 5 159-

mدر مدت زمان حرکت متحرك 
s

mسرعت متوسط در این مدت چند اندازة باشد،  6
s

 است؟ 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
mمتحرکی در حرکت تندشونده با شتاب ثابت 

s22  و سرعت اولیهm
s

ثانیـۀ   2کند. مسافت طی شـده در   روي خط راست حرکت می 4 160-

 هفتم چند متر است؟
1 (60 2 (52 3 (37 4 (54 

maهاي  دو متحرك از حال سکون با شتاب
s

1 maو  22
s

2 کنند. اگر یکی  مقصد معینی حرکت می نقطۀهمزمان از یک نقطه به  28 161-

 ثانیه زودتر به مقصد برسد، زمان حرکت متحرك کندتر چند ثانیه است؟ 5از آنها 
1 (10 2 (20 3 (12 4 (5 

متـري از زمـین قـرار     35 فاصلۀرسد. سرعت گلوله در هنگامی که در  ثانیه به زمین می 4کنیم و بعد از  رها می hاز ارتفاع اي را  گلوله 162-

m(gدارد، چند متر بر ثانیه است؟  )
s210 

1 (10 7 2 (30 3 (3 10 4 (15 
mبه جسم ساکن  Fدر شکل مقابل نیروي افقی  kg10  کند. سرعت وزنـه در پایـان ایـن مـدت چنـد       ثانیه اثر می 4به مدتm

s
 163-

kشود؟  می / s /
m(m kg, , ,g )
s210 0 4 0 8 10 

 12) 2  ) صفر1
3 (18 4 (24 

B

A
1

2
/2 5 3

10

10
t

v

m F N100
kg10

(/
4 (3

mثانیه با سرعت 5متحرکی
s

mثانیه با سرعت tبه شرق حرکت کرده و سپس به مدت 10
s

گردد. اگر تندي متبه غرب بازمی5

mدر مدت زمان حرکت متحرك 
s

mسرعت متوسط در این مدت چند اندازة باشد، 6
s

است؟ 

1 (12 (23 (34 (4
mمتحرکی در حرکت تندشونده با شتاب ثابت 

s22 و سرعت اولیهm
s

2کند. مسافت طی شـده در  روي خط راست حرکت می4

هفتم چند متر است؟
1 (602 (523 (374 (54

maهاي دو متحرك از حال سکون با شتاب
s

1 maو 22
s

2 کنند. اگمقصد معینی حرکت مینقطۀهمزمان از یک نقطه به 28

ثانیه زودتر به مقصد برسد، زمان حرکت متحرك کندتر چند ثانیه است؟5ز آنها 
1 (102 (203 (124 (5

متـري از زمـین35فاصلۀرسد. سرعت گلوله در هنگامی که در ثانیه به زمین می4کنیم و بعد از رها میhاز ارتفاع اي را گلوله

m(gدارد، چند متر بر ثانیه است؟  )m
s2

1 (7102 (303 (1034 (15
mبه جسم ساکن Fدر شکل مقابل نیروي افقی  kg  کند. سرعت وزنـه در پایـان ایـن مـدت چنـ ثانیه اثر می 4به مدت 

kشود؟ می / s /
m(m kg, , ,g )k / s /
m
s2kg, , ,gkg, , ,gk / s // s /sss

صفر1 (2(12

A10

m F N1
kgg10
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باشد، نیروي اصطکاك بـین جسـم و دیـوار چنـد نیوتـون و جهـت آن بـه کـدام سـمت اسـت؟            g800در شکل مقابل اگر جرم وزنه  164-

k / s /
m( , ,g )
s20 4 0 5 10 

 ـ باال 2) 1
 ـ باال 4) 2
 ـ پایین 2) 3
 ـ پایین 4) 4

mروي کف آسانسور قرار دارد و آسانسور با شتاب  kg2در شکل مقابل جسم 
s22 کند. اگر جسـم در   به سمت باال شروع به حرکت می 165-

sاسـت؟ (ضـریب اصـطکاك جسـم بـا کـف آسانسـور         cmلغزش روي سطح آسانسور باشد، تغییر طول فنر چند آستانۀ  /0 و  5
mg
s210  و ثابت فنرNk

m
 است.) 400

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

) روي سـطح افقـی قـرار داده و بـا     2) و (1هاي ( هاي فیزیکی تمام سطوح آن یکسان است را مطابق شکل یک مکعب فلزي که ویژگی 166-
m) شتاب حرکت 1کشیم. اگر در شکل ( نیروي افقی یکسان می

s22 ) کدام گزینه است؟2باشد، شتاب حرکت در شکل ( 

1 (ma
s22 2 (ma

s22 

3 (ma
s22 4 (ma

s22 

mمحور آن  لبۀاي روي  کند که تندي نقطه اي حرکت می است به گونه cm4لنگ یک خودرو که قطر محور آن  میل
s

باشد، تعداد  می 5 167-
)گردش محور آن چقدر است؟  (rpm)دور بر دقیقه  )3 

1 (125 2 (250 3 (1250 4 (2500 
mرا از سطح زمین با تندي  kg2اي به جرم  گلوله

s
رود.  باال مـی  m10کنیم و گلوله تا ارتفاع  در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می 20 168-

mهنگام باال رفتن در وسط مسیر چند گلوله سرعت 
s

 است؟ (نیروي مقاومت هوا در طول مسیر ثابت فرض شود) 

1 (5 2 (5 2   3 (10 4 (10 2   
mاز تندي  kg100متحرك به جرم 

s
mبه  10

s
-169 رسد. توان متوسط این متحرك تقریبا چند اسب بخار است؟ می s4طی  20

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

m F N2 10

F N1 6

m F

m F

( )1

F

( )2

m

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

) روي سـطح افقـی قـرار داد2) و (1هاي (هاي فیزیکی تمام سطوح آن یکسان است را مطابق شکلک مکعب فلزي که ویژگی
m) شتاب حرکت 1کشیم. اگر در شکل (یروي افقی یکسان می

s22) کدام گزینه است؟2باشد، شتاب حرکت در شکل (

1 (ma
s222 (ma

s22

3 (ma
s224 (ma

s22

mمحور آن لبۀاي روي کند که تندي نقطه اي حرکت می است به گونه cm4لنگ یک خودرو که قطر محور آن میل
s

باشد می5
)گردش محور آن چقدر است؟ (rpm)دور بر دقیقه  )

1 (1252 (2503 (12504 (2500
mرا از سطح زمین با تندي kg2اي به جرم گلوله

s
باال مـm10کنیم و گلوله تا ارتفاع در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می20

چند گلوله سرعت  در وسط مسیر mهنگام باال رفتن
s

مسیر ثابت فرضشود) مقاومت هوا در طول است؟ (نیروي

1 (52 (5 2 3 (104 (10 2 
mاز تندي kg100متحرك به جرم 

s
mبه  10

s
رسد. توان متوسط این متحرك تقریبا چند اسب بخار است؟میs4طی  20

1 (22 (43 (54 (7

m F

m F

( )

F

( ))

m
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او چقـدر  قفسۀ سـینۀ  غواص با فشار وارد بر ریۀ باشد. اختالف فشار درون  اي در حال شنا می دریاچه m6مطابق شکل، غواصی در عمق  170-

gاست؟ (

cm31  وP Pa5
0 10( 

1 (510 2 (44 10 

3 (46 10 4 (42 10 
 

در اختیار داریم. کـدام گزینـه    BPو  APبا فشارهاي  Bو  Aنقطۀ و دو 2و  1هاي  با چگالی 2و  1رو دو مایع  شکل روبه Uلولۀ در  171-
 درست است؟

1 (A BP P , 1 2 
2 (B AP P , 1 2 
3 (A BP P , 1 2 
4 (A BP P , 1 2 

-bbF 172و  baFبه ترتیب  bو  aباشند. اگر نیروي شناوري وارد بر  داراي جرم یکسان و در حال تعادل می bو  aرو دو جسم  در شکل روبه
 باشد. کدام گزینه درست است؟

1 (bb baF F 2 (bb baF F 
3 (bb baF F 4تواند درست باشد. ) هر سه گزینه می 

 
 

سـی از گلیسـیرین از ظـرف بیـرون      افزایش یابد. چند سـی  C050مجموعه لیتر لبریز از گلیسیرین است. اگر دماي  2ظرفی به حجم  173-
ریزد؟ (ضریب انبساط طولی ظرف  می

C
5 12 و ضریب انبساط حجمی گلیسیرین  10

C
5 115  است.) 10

1 (19 2 (90 3 (29 4 (9 
آن یـخ ببنـدد، جـرم آب یـخ زده     بقیۀ اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و  قرار دارد. اگر بر C00آب  kg1کوچکی چالۀ در  174-

vتقریباً چند گرم است؟  f
kj kj

(L , L )
kg kg

2490  راخبخی334

1 (830 2 (880 3 (850 4 (870 
هـاي   که در این دما حجم قسمت سلسیوس پر شده است، به طوريدرجۀ لیتر مطابق شکل، از مقداري هواي صفر  4اي به حجم  استوانه 175-

A  وB باشد. اگر دماي قسمت  با یکدیگر برابر میA  را بهC027  و دماي قسمتB  را بهC073    برسانیم. حجـم قسـمتA   در ایـن
 ن کامالً عایق فرض شده و اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز فرض شود.)هاي آ است؟ (پیستون و جداره Bحالت چند برابر قسمت 

1 (2
3 2 (3

4  

3 (4
3 4 (3

2 

AB

2 عیام

1 عیام

b a

AB

3 (A BP P ,AA BP ,BB 1 2

4 (A BP P ,AA BP ,BB 1 2

baFbبه ترتیب bو aباشند. اگر نیروي شناوري وارد بر داراي جرم یکسان و در حال تعادل میbو aرو دو جسم در شکل روبه

اشد. کدام گزینه درست است؟

1 (bb baF Fbb b2 (bb baF Fbb bb

3 (bb baF Fbb b4تواند درست باشد.) هر سه گزینه می

سـی از گلیسـیرین از ظـرفافزایش یابد. چند سـی C050مجموعه لیتر لبریز از گلیسیرین است. اگر دماي 2ظرفی به حجم 
ریزد؟ (ضریب انبساط طولی ظرف می

C
5 12 و ضریب انبساط حجمی گلیسیرین 10

C
5 115 است.) 10

1(192(903(294(9
آن یـخ ببنـدد، جـرم آب یـبقیۀ اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و قرار دارد. اگر برC00آب kg1کوچکی چالۀ در 

vقریباً چند گرم است؟  f
kj kj

(L L )
kg kg

2490 334f
kj

L راخبخی

1 (8302 (8803 (8504 (870
که در این دما حجم قسمتسلسیوس پر شده است، به طوريدرجۀ لیتر مطابق شکل، از مقداري هواي صفر 4اي به حجم ستوانه

A وBباشد. اگر دماي قسمت با یکدیگر برابر میA را بهC027 دماي قسمت دAبرسانیم. حجـم قسـمت   C073را به Bو
ن کامالً عایق فرض شده و اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز فرضهاي آاست؟ (پیستون و جدارهBحالت چند برابر قسمت 

1(2
32(3

4

2 عیام

b a

AAB
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-176 دررو باشد؟ تواند مربوط به فرایند بی یک از نمودارهاي زیر می کدام

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 
 

اسـت. ضـریب    Qو  Q2شود، به ترتیـب   در ازاي کار یکسان موتور، گرمایی که به محیط خارج از یخچال داده می Bو  Aدر دو یخچال  177-
 است؟ Bچند برابر ضریب عملکرد یخچال  Aعملکرد یخچال 

 برابر 3) 4 برابر 2) بیشتر از 3 برابر 2) کمتر از 2 برابر 2) 1
-178 ؟نیستگرما مبادلۀ رایند زیر همراه با در موتور بنزینی، کدام دو ف

 مکشضربۀ قدرت و ضربۀ ) 2  قدرت و تخلیهضربۀ ) 1
 خروجضربۀ تراکم و ضربۀ ) 4  قدرتضربۀ تراکم و ضربۀ ) 3

Aqاي  سه بـار ذره  C1 ،Bq C2  وCq C2     بـه ترتیـب در نقـاطcm
A

2
0 ،cm

B
6
cmو  0

C
cm

4
مختصـات  صـفحۀ  از  2 179-

cmنقطۀ اند. میدان در  واقع
M

4
N.m(kباشد؟  کدام گزینه می jو  iبر حسب  0 )

C

29
29 10  

1 (( i j) 79 9 104 4   2 (( i j) 79 9 104 4   

3 (( i j) 79 9 104 2   4 (( i j) 79 9 102 2   
میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی به ترتیب از راست به چـپ  اندازة برویم  q2تا نزدیکی بار  q1رو اگر از نزدیکی بار  در شکل روبه 180-

 کند؟ چگونه تغییر می
 یابند ) هر دو افزایش می1
 یابند   ) هر دو کاهش می2
 یابد یابد ـ کاهش می ) افزایش می3
 یابند ) هر دو ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

جـا شـود،    مثبت باتري جابـه پایانۀ منفی به پایانۀ از  qاست. اگر بار الکتریکی  V12هاي باتري خودرویی برابر  اختالف پتانسیل پایانه 181-
 برابر چند کولن است؟  qیابد.  ژول کاهش می 450انرژي پتانسیل الکتریکی آن 

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

/اي فلزي به قطر  چگالی سطحی بار الکتریکی کره m05  برابرC

m210 182 است. بار الکتریکی سطح کره چند کولن است؟-

1 (5   2 (65 10   3 (/2 5   4 (/
62 5 10   

P
( )1

( )2
V84

3

7
P

( )1

( )2

V104

3

7
P

( )1

( )2

V
/7 53

2

5
P

( )1

( )2
V83

2

5

x
i

j

y

q q2q q1 2

یرب و وربر شربر
خروجضربۀ تراکم و ضربۀ) 4قدرتضربۀ تراکم و ضربۀ ) 3

Aqاي سه بـار ذره  CAA C ،Bq CBB CCC وCq CCC CCC    بـه ترتیـب در نقـاطcm
A

2
0 ،cm

B
6
cmو 0

C
cm

4
مخصـفحۀ از 2

cmنقطۀ اند. میدان در واقع
M

4
N.m(kباشد؟ کدام گزینه میjو iبر حسب 0 )

C

29
29 10

1 (( i j)j) 79 9ii 104 4 2 (( i j)j) 79 9ii 104 4 

3 (( i j)( i j)( 79 9iiii 104 2 4 (( i j)( i j) 79 9iiii 102 2 
میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی به ترتیب از راست باندازة برویم q2تا نزدیکی بار q1رو اگر از نزدیکی بار در شکل روبه

کند؟چگونه تغییر می
یابند ) هر دو افزایش می1
یابند   ) هر دو کاهش می2
یابد یابد ـ کاهش می ) افزایش می3
یابند ) هر دو ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

جـامثبت باتري جابـه پایانۀ منفی به پایانۀ از qاست. اگر بار الکتریکی V12هاي باتري خودرویی برابر ختالف پتانسیل پایانه
برابر چند کولن است؟ qیابد. ژول کاهش می450نرژي پتانسیل الکتریکی آن 

1 (/37 5/ 2 (/37 5/ 3 (504 (50 

/اي فلزي به قطر چگالی سطحی بار الکتریکی کره m05//  برابرC

m210است. بار الکتریکی سطح کره چند کولن است؟

1(52(65 103(2 5/4(62 5 10/

x
i

j

y

q q2qq1 2q
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باشـد، جریـان    V32برابـر   bو  aي  دهد. اگر اختالف پتانسیل بـین دو نقطـه   رو، قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می شکل روبه 183-
 چند آمپر است؟ R2عبوري از مقاومت 

1 (4
3 2 (8

3 

3 (2
7 4 (5

7 
-184 چند ولت است؟ Bو  Aرو اختالف پتانسیل نقاط  با توجه به مدار روبه

1 (17 
2 (29 
3 (36 
4 (52 

-185 چند اهم است؟ Rبا توجه به مدار مقابل، 
1 (5/2 
2 (8/3
3 (9/4 
4 (7 

باشد، بیشینه توان مصرفی مـدار   W90تواند تحمل کند  ها می اي که هر کدام از المپ اند. اگر توان بیشینه ها مشابه در مدار مقابل المپ 186-
 چند وات است؟

1 (110 
2 (125 
3 (130 
4 (150 

m65ایـن سـیم    ویژةایم. اگر مقاومت  حلقه ساخته 10و  cm2اي به قطر  سیملوله mm4توسط قطعه سیمی به قطر مقطع  10 187-
متصل نماییم، بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز سـیملوله حـداکثر چنـد تسـال اسـت؟       V20باشد و سیملوله را به اختالف پتانسیل 

Tm( )
A

7
0 12 10 

1 (/
34 8 10 2 (/

32 4 10 3 (/
24 8 10 4 (/

22 4 10 
از طـرف میـدان مغناطیسـی بـه آن وارد      Fدر میدان مغناطیسی قرار داشته و نیروي مغناطیسـی   Iسیم راستی با جریان الکتریکی  188-

یابد، جریان عبوري از سـیم در   درصد افزایش می 20افزایش یابد، نیروي مغناطیسی وارد بر آن  A1شود، اگر جریان عبوري از سیم  می
 حالت اول چند آمپر است؟

1 (2 2 (/2 5 3 (5 4 (10 

a R1 6
R2 3

R3 6

b

A6
2
3 A4 5

R

2

3

A B

R
V24

r 1R6
A1

R3

V

L2 L1

L3

L4

1 (5/2
2 (8/3
3 (9/4
4 (7

باشد، بیشینه توان مصرفیW90تواند تحمل کند ها میاي که هر کدام از المپاند. اگر توان بیشینهها مشابهدر مدار مقابل المپ
چند وات است؟

1 (110
2 (125
3 (130
4 (150

m6ایـن سـیم    ویژةایم. اگر مقاومت حلقه ساخته 10و cm2اي به قطر سیملوله mm4وسط قطعه سیمی به قطر مقطع 

متصل نماییم، بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز سـیملوله حـداکثر چنـد تسـالV20اشد و سیملوله را به اختالف پتانسیل 
Tm( )Tm
A

7

1 (/
34 8 10/2 (/

32 4 10/3 (/
24 8 10/4 (/

22 4 10/
از طـرف میـدان مغناطیسـی بـه آFدر میدان مغناطیسی قرار داشته و نیروي مغناطیسـی  Iسیم راستی با جریان الکتریکی 

یابد، جریان عبوري از سدرصد افزایش می20افزایش یابد، نیروي مغناطیسی وارد بر آن A1شود، اگر جریان عبوري از سیم می
حالت اول چند آمپر است؟

1 (22 (/2 5/3 (54 (10

R
V24

r 1R6
A1

R

V

L2 L1

L3

L4
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سمت چـپ   حلقۀسمت راست در جهت ......... و در  حلقۀرئوستا به سمت چپ حرکت کند، جریان القایی در  لغزندةرو اگر  در شکل روبه 189-
 در جهت ......... خواهد بود.

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

vصورت  به SIولتاژ دو سر مولد در  معادلۀرو اگر  در مبدل آرمانی روبه sin t220 -R 190شـدت جریـان در مقاومـت     معادلۀباشد،  100
 کدام است؟

1 (I sin( t)4 20 
2 (I sin( t)4 100 
3 (I sin( t)10 100 
4 (I sin( t)10 20 

Nبه انتهاي فنري با ثابت  kg2اي به جرم  وزنه
m

و  cm60بسته شده و در حال نوسان است، اگر حـداقل و حـداکثر طـول فنـر      800 191-

cm70 اي که طول فنر  باشد، در لحظهcm65  ،سرعت وزنه چند  اندازةاستm
s

 است؟ 

1 (200 2 (100 3 (2 4 (1 
/حرکت نوسانی ساده در فواصل زمانی در یک  s0 -192 شود، بسامد حرکت چند هرتز است؟ سرعت متحرك صفر می 1

1 (1
10 2 (2

10 3 (5 4 (10 

gطناب همگنی با چگالی طولی 
m

-cm20 193دامنـۀ  بـا   Hz50شود و در آن موجی با بسامد  نیوتون کشیده می 24با نیروي کشش  60
 کند، میزان پیشروي موج چند متر است؟ متر را طی می 12شود. در مدتی که یک نقطه از طناب در اثر نوسان مسافت  منتشر می

1 (3 2 (6 3 (12 4 (24 
tلحظۀ جایی مکان را در یک طناب در  شکل مقابل نمودار جابه ضمن نوسان، براي اولـین   Mذرة دهد. پس از چند ثانیه  نشان می 0 194-

 گیرد؟ قرار می Nبار در موقعیت مکانی 

1 (1
400 

2 (3
400 

3 (5
400 

4 (7
400 

 

2

1

2

1

R رود 1120
دلوم~رود 100

x (cm)

M

y(cm)

10
N

mv s20

3 (I sin( t)sin( tsin(sin(sin(sin(sin(

4 (I sin( t)sin tsinsin(sin(sin(sin

Nبه انتهاي فنري با ثابت kg2اي به جرم وزنه
m

mبسته شده و در حال نوسان است، اگر حـداقل و حـداکثر طـول فنـر     800

cm70اي که طول فنر  باشد، در لحظهcm65  ،سرعت وزنه چند اندازةاستm
s

است؟ 

1 (2002 (1003 (24 (1
/حرکت نوسانی ساده در فواصل زمانی در یک  s0 شود، بسامد حرکت چند هرتز است؟سرعت متحرك صفر می//1

1 (1
102 (2

103 (54 (10

gطناب همگنی با چگالی طولی 
m

  دامنـۀبـا  Hz50شود و در آن موجی با بسامد نیوتون کشیده می24با نیروي کشش 60
کند، میزان پیشروي موج چند متر است؟متر را طی می12شود. در مدتی که یک نقطه از طناب در اثر نوسان مسافت منتشر می

1 (32 (63 (124 (24
tلحظۀ جایی مکان را در یک طناب در شکل مقابل نمودار جابه ضمن نوسان، برايMذرة دهد. پس از چند ثانیه  نشان می 0

گیرد؟قرار میNار در موقعیت مکانی 

1 (1
400

2(3
400

3 (5
400

4 (7
4

x (cm)

M

m)

10
N

mv s20
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ها که مشابه هستند، با هم صوت را تولید  تا از این منبع صوت 80بل است. اگر  دسی 50از یک منبع صوت  dفاصلۀ تراز شدت صوت در  195-
log2/شود؟ ( بل می آنها تراز شدت صوت چند دسیاز  d4فاصلۀ کنند، در  0  شود.) و دامنه ثابت فرض می 3

1 (60 2 (57 3 (43 4 (70 
وارد شیشـه   20کند و قسـمتی نیـز بـا انحـراف      تابد، قسمتی از آن بازتاب پیدا می اي می شیشهتیغۀ پرتو نوري از هوا به سطح یک  196-

 شکست چند درجه است؟زاویۀ باشد،  130بین پرتو بازتابش و پرتو شکست زاویۀ شود. اگر  می
1 (15 2 (20 3 (35 4 (40 

درصد افزایش یابد، بسامد هماهنگ پنجم تار جدیـد   21است. اگر تار را بکشیم تا طول تار  Hz495بسامد هماهنگ سوم تار مرتعشی  197-
 شود.) د؟ (نیروي کشش تار ثابت فرض میشو چند هرتز می

1 (600 2 (650 3 (700 4 (750 
n)پفوند  رشتۀترین طول موج به بلندترین طول موج در  نسبت کوتاه -198 هیدروژن اتمی کدام است؟ 5(

1 (1
4   2 (3

4 3 (11
36   4 (11

25 
-199 یک از جمالت زیر صحیح است؟ کدام

 کند. بینی می ) مدل اتمی بور طیف گسیلی بخار عناصر را به خوبی پیش1
 ) بر اساس مدل اتمی رادرفورد پایداري اتم به خوبی توجیه گردید.2
 بینی گردید. ها پیش اتم گسستۀ) بر اساس مدل اتمی رادرفورد طیف 3
هـا در ترازهـاي شـبه پایـدار      ها در یک محیط لیزري مربوط به وضعیتی است که تعـداد الکتـرون   ) وارونی جمعیت الکترون4

 تر بسیار بیشتر باشند. نسبت به ترازهاي پایین
Aرادیو اکتیو هستۀ  X92 هستۀ به  ذرة  4و  ذرة  6هاي  با تابشZ Y220 شود.  تبدیل میA  وZ  200 به ترتیب کدام است؟-

 90و  228) 4 90و  236) 3 78و  228) 2 78و  236) 1

443625
یک از جمالت زیر صحیح است؟کدام

کند. بینی می ) مدل اتمی بور طیف گسیلی بخار عناصر را به خوبی پیش1
) بر اساس مدل اتمی رادرفورد پایداري اتم به خوبی توجیه گردید.2
بینی گردید. ها پیش اتم گسستۀ) بر اساس مدل اتمی رادرفورد طیف 3
  هـا در ترازهـاي شـبهها در یک محیط لیزري مربوط به وضعیتی است که تعـداد الکتـرون  ) وارونی جمعیت الکترون4

تر بسیار بیشتر باشند.نسبت به ترازهاي پایین
Aرادیو اکتیو هستۀ  X92 هستۀ به  ذرة  4و  ذرة  6هاي  با تابشZ Y220 شود.  تبدیل میAوZ به ترتیب کدام است؟

90و 228) 904و 236) 783و 228) 782و 236) 1

www.konkur.in

forum.konkur.in



15صفحه   شیمی

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

اي بـه نـام ......... را ایجـاد     متراکم شدند و مجموعه شدهدر فرآیند چگونگی پیدایش عناصر، با گذشت زمان و ......... دما، ......... تولید  201-
 تر تشکیل شدند. هاي ......... در داخل ......... عناصر سنگین کردند و در نهایت با انجام واکنش

 ها ـ سحابی ـ شیمیایی ـ ستاره) افزایش ـ گازهاي هیدروژن و هلیم 1
 ها اي ـ ستاره هاي زیر اتمی ـ سحابی ـ هسته ) افزایش ـ ذره2
 ها اي ـ ستاره ) کاهش ـ گازهاي هیدروژن و هلیم ـ سحابی ـ هسته3
 ها ـ شیمیایی ـ سحابی ) کاهش ـ گازهاي هیدروژن و هلیم ـ ستاره4

-202 هاي زیر درست است؟ کدام موارد از عبارت
هـاي   هـاي دومـین ایزوتـوپ فـراوان در میـان ایزوتـوپ       هاي ناپایدارترین ایزوتوپ منیزیم به تعداد نوترون تعداد نوترون الف) نسبت

2/ساختگی هیدروژن، برابر   است. 5
0/تر از  هاي ناپایدار، نسبت عدد اتمی به عدد جرمی برابر یا کوچک ب) در اغلب ایزوتوپ  است. 8

0/دقیقه باشد، در مدت  5پ) اگر نیم عمر رادیو ایزوتوپی  1ساعت،  25
 آن مصرف خواهد شد. 8

 هاي چهارمین ایزوتوپ، یک واحد بیشتر از ششمین ایزوتوپ است. هاي هیدروژن، از لحاظ پایداري، تعداد نوترون ایزوتوپ مقایسۀ ت) در
 ) (الف) ، (پ) و (ت)4 ) (ب) و (ت)3 ) فقط (پ)2 ) فقط (ت)1

0/اگر  1/جرمی برابر با  Xمول از عنصر  02 باشـد،   8برابر بـا   X2هاي آن در یون  ها و نوترون گرم داشته باشد و اختالف الکترون 28 203-
 کدام است؟ xظرفیت عنصر  الیۀآرایش الکترونی 

1 (d s6 23 4   2 (d s7 23 4   3 (d s10 13 4 4 (d s5 13 4 
/که جرم تقریبی آن معادل  X3گونۀ در 

221 162 هـاي   واحد بیشتر از تعداد الکترون 11 ندازةها به ا گرم است، اگر تعداد نوترون 10 204-
وجود دارد؟ (جرم اتمی بـا عـدد جرمـی تقریبـاً      43و عنصري با عدد اتمی  Xاي چه تعداد عنصر میان عنصر  آن باشد، در جدول دوره

 یکسان است)
1 (10 2 (11 3 (12 4 (13 

1هاي پیوندي در کدام ترکیب،  هاي ناپیوندي به شمار الکترون نسبت شمار الکترون
هـاي پیونـدي بـه شـمار      نسبت شمار الکتـرون  2 205-

 است؟ HCNي در مولکول هاي ناپیوند الکترون
1 (CO 2 (PCl3 3 (CH O2 4 (SO2 

-206 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 
 است. 7باران طبیعی کمتر از  pHالف) 

 هستند. SO3و  NOشوند، به طور عمده شامل  هاي فسیلی وارد هواکره می هایی که از سوختن سوخت ب) آالینده
 ها در دراز مدت قابل تشخیص است. بار باران اسیدي بر روي پوست، دستگاه تنفس و چشم پ) آثار زیان

 است. 7گاز، بیشتر از  اجاق کنندةمحلول تمیز pHو  7قهوه کمتر از  pHت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 

8
هاي چهارمین ایزوتوپ، یک واحد بیشتر از ششمین ایزوتوپ است هاي هیدروژن، از لحاظ پایداري، تعداد نوترون ایزوتوپ مقایسۀ ت) در

) (الف) ، (پ) و (ت)4) (ب) و (ت)3) فقط (پ)2) فقط (ت)1
0/گر  1/جرمی برابر با Xمول از عنصر //02 8برابر بـا   X2هاي آن در یون  ها و نوترون گرم داشته باشد و اختالف الکترون/28

کدام است؟xظرفیت عنصر الیۀرایش الکترونی 

1 (d s6 23 4d 2 (d s7 23 4d ss 3 (d s10 13 4d ss4 (d s5 13 4d ss

/که جرم تقریبی آن معادل X3گونۀ در
221 162 واحد بیشتر از تعداد الکترو11ندازةها به ا گرم است، اگر تعداد نوترون/10

وجود دارد؟ (جرم اتمی بـا عـدد جرمـی43و عنصري با عدد اتمی Xاي چه تعداد عنصر میان عنصر ن باشد، در جدول دوره
کسان است)

1 (102 (113 (124 (13
1هاي پیوندي در کدام ترکیب، هاي ناپیوندي به شمار الکترونسبت شمار الکترون

هـاي پیونـدي بـهنسبت شمار الکتـرون 2
است؟HCNي در مولکول هاي ناپیوندلکترون

1 (CO2 (PCl33 (CH O24 (SO2
است؟نادرستچند مورد از مطالب زیر 

است.7باران طبیعی کمتر از pHلف) 
هستند.SO3و NOشوند، به طور عمده شامل هاي فسیلی وارد هواکره میهایی که از سوختن سوخت ب) آالینده

ها در دراز مدت قابل تشخیص است.بار باران اسیدي بر روي پوست، دستگاه تنفس و چشم پ) آثار زیان
است.7گاز، بیشتر از اجاقکنندةمحلول تمیزpHو 7قهوه کمتر از pHت) 

1 (12 (23 (34 (4
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-207 هاي زیر در مورد شکل مقابل به درستی ارائه شده است؟ یک از گزینه کدام
با امواج رادیویی کمتـر از اخـتالف طـول     a) اختالف طول موج تابش 1

 با امواج رادیویی است. cو  bهاي  موج تابش
محافظ گلخانـه   الیۀ زمین وهواکرة  مقایسۀ) از شکل مقابل براي بیان 2

 شود. استفاده می
 از نوع فروسرخ هستند. cو  a ،b) هر سه پرتو 3
کند و بخش قابـل تـوجهی    را جذب می aاي از پرتوهاي  زمین بخش عمده) 4

 دهد. از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست می
-208 هاي سبز به درستی بیان شده است؟ چند مورد از مطالب زیر در مورد پالستیک

 الف) داراي ساختار پلیمري هستند.
 شوند. مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته میپایۀ ب) بر 

 پ) در ساختار آنها عالوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد.
 گردند. شوند و به طبیعت باز می ت) در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می

 شود. هاي زباله استفاده می ها براي ساخت ظروف یکبار مصرف و کیسه ث) از این نوع پالستیک
1 (5 2 (2 3 (3 4 (4 

H)/جوش مواد داده شده درست است؟  نقطۀکدام مقایسه در مورد  ,F ,P ,Cl ,Br : g.mol )11 19 31 35 5 80 209-
1 (HF HBr PH HCl3 2 (HF HBr HCl PH3 
3 (HBr HCl PH HF3 4 (HBr PH HCl HF3 

-210 یک نمونه آب به درستی بیان شده است؟ تصفیۀهاي  روش مقایسۀچند مورد از مطالب زیر در 
 هاي حذف شده یکسان است. هاي اسمز معکوس و صافی کربن، آالینده الف) در روش

 شود. ها با استفاده از روش تقطیر حذف می کش ها و آفت کش ب) نافلزها، فلزهاي سمی، حشره
 ها نیست. ی کربن، قادر به حذف میکروبگانه تقطیر، اسمز معکوس و صاف هاي سه ج) هیچ یک از روش

 هاي آلی فرار را نیز حذف کرد. توان ترکیب د) به کمک روش اسمز معکوس می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/اتمسفر، تقریباً برابر  4گراد و فشار  درجه سانتی 20در دماي  O2پذیري گاز  انحالل g0 آب است. اگر در دماي ثابت فشـار   g100در  18 211-
نظر کـردن از تغییـر حجـم     در آن حل کنیم، با صرف NaClکاهش دهیم و همزمان مقداري  atm2لیتر از این محلول را به  میلی 400

kg.Lمحلول:  تواند باشد؟ (چگالی خارج شده از ظرف کدام گزینه می O2محلول، جرم  11( 
1 (/ g0 32 2 (/ g0 36 3 (/ g0 4 4 (/ g0 3 

pH/لیتر اسید معده با  میلی 100براي خنثی کردن  1 1/درصد جرمی و چگالی  29لیتر محلول شیر منیزي با غلظت  چند میلی 7 25 212-
Mg)مترمکعب الزم است؟  گرم بر سانتی ,O ,H : g.mol )124 16 1 

1 (/1 6 2 (/016 3 (/3 2 4 (/0 32 

a b

c

ی ی
پ) در ساختار آنها عالوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد.

گردند. شوند و به طبیعت باز میت) در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می
شود. هاي زباله استفاده میها براي ساخت ظروف یکبار مصرف و کیسهث) از این نوع پالستیک

1 (52 (23 (34 (4
H)/جوش مواد داده شده درست است؟ نقطۀکدام مقایسه در مورد  ,F ,P ,Cl ,Br : g.mol )/

1,F ,P ,Cl ,Br,F ,P ,Cl ,Br/

1 (HF HBr PH HClHBr PHHBr PH32 (HF HBr HCl PHHBr HClHBr HCl 3
3 (HBr HCl PH HFHCl PHHCl PH34 (HBr PH HCl HFPH HClPH HCl3

یک نمونه آب به درستی بیان شده است؟تصفیۀهاي روشمقایسۀچند مورد از مطالب زیر در 
هاي حذف شده یکسان است.هاي اسمز معکوس و صافی کربن، آالیندهلف) در روش

شود. ها با استفاده از روش تقطیر حذف میتکشها و آفت کشب) نافلزها، فلزهاي سمی، حشره
ها نیست. ففی کربن، قادر به حذف میکروبهگانه تقطیر، اسمز معکوس و صافهاي سه ج) هیچ یک از روش

هاي آلی فرار را نیز حذف کرد.توان ترکیب د) به کمک روش اسمز معکوس می
1 (12 (23 (34 (4

/اتمسفر، تقریباً برابر 4گراد و فشار  درجه سانتی 20در دماي O2پذیري گاز نحالل g0 آب است. اگر در دماي ثابتg100در //18
نظر کـردن از تغییـردر آن حل کنیم، با صرفNaClکاهش دهیم و همزمان مقداري atm2لیتر از این محلول را به میلی40

kg.Lمحلول:  تواند باشد؟ (چگالیخارج شده از ظرف کدام گزینه میO2محلول، جرم  11(
1 (/ g0 32/2 (/ g0 36/3 (/ g0 4/4 (/ g0 3//

pH/لیتر اسید معده با میلی100راي خنثی کردن  1 درصد جرمی و چگالی29لیتر محلول شیر منیزي با غلظت  چند میلی /7
Mg)مترمکعب الزم است؟ گرم بر سانتی ,O ,H : g.mol )1,O ,H,O ,H
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-213 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت 
 الف) بوتن یک آلکین سیر نشده است که در آن، تعداد هیدروژن برابر با تعداد کربن است.

 ب) هگزان و سیکلوهگزان فرمول مولکول یکسانی دارند.
 دهند. هاي گوناگون تشکیل می آن را آلکان عمدةخام فقط مخلوطی از هزاران نوع هیدروکربن است که بخش  پ) نفت

 پنتان است. متیل ـ تري 3، 3، 2ت) نام آلکانی با ساختار نقطه ـ خط 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
/، STP% خالص، با مقدار کافی گاز اکسیژن در شرایط 10سولفید  (I)مس g320از واکنش   L1 گـاز حاصـل شـده اسـت. بـازده       12 214-

S) درصدي کدام است؟ , Cu :g.mol )132 64 
1 (20 2 (25 3 (/004 4 (/005 
-215 است؟ نادرستهاي زیر،  چه تعداد از عبارت 

 شود. سال برآورد می 500سنگ به مراتب بیشتر از طول عمر ذخایر نفتی جهان است و در حدود  الف) طول عمر ذخایر زغال
 شود. روي اجزا کمتر می خام، هرچه به سمت باال حرکت کنیم گران ب) در برج تقطیر نفت

 درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد. 5هواي معدن به بیش از بو است و هرگاه مقدار آن در  رنگ و بی پ) گاز متان، گازي سبک، بی
صورت خوراك پتروشیمی، نفت سفید، بنـزین،   نفت خام در برج تقطیر از باال به پایین به ترتیب به سازندةت) ترتیب قرارگیري اجزاي 

 گازوئیل و نفت کوره است.
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
-216 هاي زیر درست است؟ شود. چه تعداد از عبارت ختم می s21به X ذرةآرایش الکترونی  

 تشکیل دهد. XOتواند با اکسیژن، ترکیب یونی الف) این ذره می
 تشکیل دهد. NaXتواند با سدیم ترکیب  ب) این ذره می

 یک کاتیون باشد، عنصر مربوطه کمترین شعاع را در بین فلزهاي قلیایی دارد.Xپ) اگر
 تواند هم کاتیون، هم آنیون و هم خنثی باشد. ت) این ذره می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-217 کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 سلسیوس است. درجۀیک  اندازةارز با گرماي الزم براي افزایش دماي یک گرم ماده به  هم مادةالف) ظرفیت گرمایی 
 ب) ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نیز بستگی دارد.

 کار رود. هاي یک نمونه ماده نیست و نباید براي توصیف آن به ج) گرما از ویژگی
 آب بیشتر است. ویژةروغن زیتون از ظرفیت گرمایی  ةویژد) ظرفیت گرمایی 

 شود. زمینی دیرتر با محیط هم دما می ، تکه سیبC60زمینی با جرم و سطح یکسان و دماي  هـ) از دو تکه نان و سیب
 ) ب، د، هـ4 ) الف، د، هـ3 ) ب، ج، هـ2 ) الف، ب، ج1
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-218 دهد، کدام گزینه درست است؟ که فرایندهاي پس از ورود شیر به بدن را نشان می )2) و (1با توجه به نمودارهاي ( 
) با اینکه دما ثابت است باز هـم میـان سـامانه و    2) در نمودار (1

  شود. محیط پیرامون، انرژي داد و ستد می
انرژي ذخیره شده در شیر، در فرایند مربوط همۀ  عمدة) بخش 2

 رسد. ) به بدن می1به نمودار (
گرم فـرض کنـیم در فراینـد     200) را 1) اگر جرم شیر در نمودار (3

 شود. ژول انرژي توسط شیر جذب می 460) حدود 1نمودار (
وسـاز   ) آزاد شدن انرژي در فرایند گوارش و سـوخت 1) نمودار (4

 دهد. میشیر در بدن را نشان 
Feکیلوگرم آهـن از واکـنش    28هاي داده شده، براي تولید  با توجه به واکنش  O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3 23 2 چنـد   3 219-

Fe)کیلوژول گرما نیاز است؟  g.mol )156 
) Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g) H kJ2 3 3 4 21 3 2 48 
)Fe(s) CO (g) FeO(s) CO(g) H kJ22 11 
) FeO(s) CO (g) Fe O (s) CO(g) H kJ2 3 43 3 21 

1 (5000 2 (7500 3 (10000 4 (2500 
-220 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ یک از گزینه عبارت کدام 

 شود. هاي سوختن گرماده است، ارزش سوختی در منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 است.) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا 2
 مرغ و شیر بیشتر است. ) ارزش سوختی نان از تخم3
 ها است. ها و کربوهیدرات ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی پروتئین ) ارزش سوختی چربی4
Cاگر آنتالپی پیوند   O  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی پیوند  380برابرC O ،O O  وC S      به ترتیـب از راسـت بـه چـپ 221-

 برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟
 260ـ  495ـ  799) 4 410ـ  799ـ  495) 3 410ـ  495ـ  799) 2 260ـ  799ـ  495) 1
-222 با توجه به فرمول ساختاري زیر کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 
 

 شود. هاي پیچیده در صنعت تولید می کننده از مواد پتروشیمیایی طی واکنش الف) این پاك
 باشد. اتم کربن می 12کننده داراي  ب) بخش ناقطبی این پاك

  دهد. هاي موجود در آب سخت رسوب نمی کنندگی آن نسبت به صابون بیشتر است و با یون پاكج) قدرت 
 باشد. آن می Hهاي  واحد کمتر از شمار اتم 7کننده،  هاي کربن در این پاك د) شمار اتم

 ) (الف)، (ج) و (د)4 ) (الف) و (ج)3 ) (ج) و (د)2 ) (الف)، (ب) و (ج)1

1 رادومن2 رادومن

CH (CH )3 2 11 SO Na3
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-223 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده پاكدربارة کدام گزینه  
 شود. ها و... استفاده می کتري، لولهدیوارة ) براي از بین بردن رسوبات تشکیل شده بر روي 1
 کنش نیز داشته باشد. ها برهم تواند با آالینده هاي صابونی می کننده ) همانند پاك2
 شود. شوند که با آب شسته می میهایی تشکیل  ها، فراورده کنش با آالینده ) با انجام برهم3
 باشند. هاي خورنده هستند که از لحاظ شیمیایی فعال می کننده ) هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید دو نمونه پاك4
ایم. اگر غلظـت   لیتر رسانده میلی 500را در آب حل کرده و حجم محلول حاصل را با افزودن آب مقطر به  HAگرم اسید ضعیف  6مقدار   224-

0/در محلول این اسید برابر  Hیون   مول بر لیتر باشد، ثابت یونش این اسید در دماي آزمایش کدام است؟  2

HA  :g.mol(جرم مولی اسید  120( 

1 (22 10 2 (15 10 3 (11 10 4 (21 10 
-225 دهد، کدام گزینه درست است؟ اي اتم نشان می را با ساختار الیه Bو  Aهاي  اي از واکنش بین اتم با توجه به شکل زیر که الگوي ساده 

 

A B 
 

 عنصري فلزي از گروه دوم جدول تناوبی است. A) عنصر 1
 شود. تشکیل می ABمول ترکیب  1مول الکترون  4مبادلۀ ) به ازاي 2
 در این واکنش نقش اکسنده را دارد. B) اتم 3
 رسیده است. Ar18با از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب  A) اتم 4
-226 با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟ 

 

Cu(s)صورت  واکنش اکسایش به ) نیم1 Cu (aq) e2    است. 2
 یابد. ) الکترود مس قطب مثبت بوده و با گذشت زمان جرم آن افزایش می2
متخلخـل عبـور کـرده و بـه سـمت الکتـرود روي       دیوارة ها از  ) کاتیون3

 کنند. حرکت می
 تري است. قوياکسندة ) عنصر روي نسبت به مس، 4
 
 

يور دورتکلا سم دورتکلا

لخلختم ةراوید

اه نوی

يور لولس مینسم لولس مین
Zn (aq)2 Cu (aq)2

e e
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-227 است؟ نادرستعنصر لیتیم دربارة کدام گزینه  
 شود. بیشتر انرژي استفاده می ذخیرةتر و با توانایی  تر، کوچک هاي سبک ) براي ساخت باتري1
 ) در میان فلزات، به ترتیب کمترین و بیشترین، چگالی و قدرت اکسندگی دارد.2
 توان آنها را بارها شارژ کرد. شود و می هاي لیتیمی در تلفن و رایانه استفاده می باتريتهیۀ ) براي 3
 کند. ها مانند سلول گالوانی عمل کرده و جریان الکتریکی تولید می هاي تهیه شده از این عنصر همانند سایر باتري باتري )4
-228 است؟ نادرست» هیدروژن ـ اکسیژن«هاي زیر در مورد سلول سوختی  چند مورد از عبارت 

 شود. میالف) در کاتد به ازاي تولید هر مول پروتون، یک مول الکترون نیز تولید 
 شود. ب) در واکنش کلی به ازاي مصرف هر مول گونه کاهنده، دو مول فراورده تولید می

 شود. ج) عالوه بر برق، در آند آب نیز تولید می
 هاي مثبت و الکترون یکسان و از آند به کاتد است. د) جهت حرکت یون

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
ري کردن از خوردگی آهن پس از ایجاد خراش استفاده کرد، چنـد مـورد از مطالـب زیـر     بتوان براي جلوگی Zبرخالف فلز  Xاگر از فلز   229-

 است؟ نادرست
 شود. دچار کاهش جرم می Z، الکترود Zو  X* در سلول گالوانی حاصل از دو گونه 

X* واکنش  (aq) Z(s) X(s) Z (aq)2  باشد. پذیر می انجام 2
Feصورت  واکنش کاهش به به فلز آهن متصل باشد، در حضور رطوبت و اکسیژن، نیم X* زمانی که عنصر  (aq) e Fe(s)2  شود. انجام می 2

 باشد. همانند فلز موجود در حلبی، داراي پتانسیل کاهشی بیشتري نسبت به آهن می X* فلز 
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-230 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام 

 جامد زمین است.پوستۀ ترین عنصر در  ) سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان1
 هاي ناخالص سیلیسیم است. هاي خالص و ماسه از جمله نمونه ) کوارتز از جمله نمونه2
 جامد زمین است.پوستۀ ترین اکسید در  ) سیلیس، فراوان3
 آساي آن است. غول) دلیل دیرگداز بودن و سختی سیلیس، ساختار به هم پیوسته و 4
-231 است؟نشده عبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان  

 ها تقریباً یکسان است. اتمهستۀ هاي پیوندي در اطراف  هاي کربن و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترون در پیوند میان اتم) 1
 هاي پیوندي پیرامون هسته اتم اکسیژن بیشتر است. الکترون هاي اکسیژن و کربن، احتمال حضور جفت ) در پیوند میان اتم2
 گیرند. آن، همانند اتین، بر روي یک خط راست قرار میسازندة ) در مولکول این ترکیب هر سه اتم 3
 هند.د گیري نشان می اکسید در میدان الکتریکی از خود جهت این ماده، همانند کلروفرم و گوگردتريدهندة هاي تشکیل  ) مولکول4
-232 درستی بیان شده است؟ تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي بهپیشرفتۀ هاي زیر در مورد فناوري  یک از گزینه عبارت کدام 

 شود. طور مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل می ) در این روش، انرژي خورشیدي (گرمایی) به1
 کند. آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید میاي است که با به حرکت در  ) سدیم کلرید مذاب شاره2
 نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
 د.شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولید شو انرژي الکتریکی سرازیر میذخیرة بسیار داغ به منبع شارة ) 4
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 21صفحه   شیمی

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-233 است؟ نادرستکدام گزینه  
 تر است. آن بزرگ Hسازي واکنش از  هاي گرماگیر مقدار عددي انرژي فعال ) در واکنش1
 شود. ) استفاده از کاتالیزگرها در صنعت، سبب کاهش آلودگی محیط زیست می2
 سوزد. می) فسفر سفید مانند گاز هیدروژن در دماي اتاق و هوا به شدت 3
 سازي واکنشی بیشتر باشد، سرعت انجام آن کمتر است. ) هرچه انرژي فعال4
SOدر تعادل   (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (3SO  اکسـید و اکسـیژن بـه     تري با افزایش فشار در دماي ثابت، تعداد مول گازهاي گوگرد 234-

 یابد و در تعادل جدید نسبت به تعادل اولیه، ثابت تعادل ......... ترتیب ......... و ......... می
 ماند. ) افزایش ـ کاهش ـ ثابت باقی می2 ماند. می ) افزایش ـ افزایش ـ ثابت باقی 1
 یابد. ) کاهش ـ افزایش ـ کاهش می4 یابد. ـ افزایش ـ افزایش می ) کاهش3
-235 است؟ نادرستدر مورد روش هابر براي تولید آمونیاك کدام گزینه  

 یابد. ) با افزایش فشار، درصد مولی آمونیاك در سامانه افزایش می1
 شود. ) افزایش دما سبب افزایش میزان تولید آمونیاك در تعادل می2
 دهد. % مولی مخلوط را آمونیاك تشکیل می28بهینه براي تولید آمونیاك، تنها  ) در شرایط3
جوش باالتري داشته و در دماي باالتري نسبت به دو گاز دیگـر مـایع   نقطۀ هاي قطبی،  دلیل دارا بودن مولکول ) آمونیاك به4

 شود. شده و جدا می
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 علی الماسی، مهدي شکري، رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
 طاهره میرصفیسمیه قدرتی، معصومه علی بخشی، 
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 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است.  2گزینه .1

 : مألوف: خوگرفته1گزینۀ در 
 : تیمارداشتن: غمخواري3گزینۀ در 
 : وصلت: پیوند4گزینۀ در 

 صحیح است.  2گزینه .2
مانند نخـود، لوبیـا و عـدس ـ ریحـان: هـر گیـاه سـبز و         بنشن: خواربار 

 خوشبو ـ بدسگال: بداندیش

 صحیح است.  3گزینه .3
ــاري ــده، یـ  دهنـــده / ماللـــت: آزردگـــی، مانـــدگی /   ممـــد: مددکننـ

 آسودگی  فراغت:
 صحیح است.  3گزینه .4

 : صالح4گزینۀ گوي /  : صواب2گزینۀ : مظاهرت / 1گزینۀ 
 شکل درست امالیی کلمات است.  

 صحیح است.  4گزینه .5
 شکل درست کلمات هستند. » سپاسگزاري: خوالیگر«

 صحیح است. 3گزینه .6
 1ارزش امالیـی دارنــد (درس  » مایـه و خواســت «: واژگــان 1گزینـۀ  در 

 ).13و  12صفحه 
 2ارزش امالیــی دارنــد (درس » حیــات و ضــایع«: واژگــان 2گزینــۀ در 

 ).17صفحه 
غلـط نوشـته شـده    » طَبـع «امـالي   : با توجه به معناي بیت3گزینۀ در 

 ).23صفحه  2است (درس 
 ).25صفحه  2: هم واژگان قضا و اسرار ارزش امالیی دارند (درس 4گزینۀ در 

 صحیح است. 4گزینه .7
 40و  36، 16، 17ها و نویسندگان آنها به ترتیـب در صـفحات    نام کتاب

 کتاب درسی آمده است.

 صحیح است. 4گزینه .8
: پاي افکـار  3گزینۀ : دل یاران، در 2گزینۀ : باران بهاري، در 1گزینۀ در 

 تشبیه ندارند.
اي است، عقل مانند طفلی اسـت، عافیـت    جان چون پرنده: «4گزینۀ در 

تشـبیه دارنـد و   » همچون جام است، احسان مانند کمند (طناب) اسـت 
 )34با کسره کناره هم قرار گرفتند. (صفحه » مشبه به و مشبه«

 صحیح است. 3گزینه .9
شـنوند نـه    آمیزي دارد چرا کـه سـخن را مـی    حس» ببین تا چه گفت«

 اینکه ببینند.

 صحیح است. 1گزینه .10
شود: سـخن   دیده می» الف«و هم » ج«هم در بیت » آمیزي حس«آرایۀ 

 ها درست هستند.  تلخ و حرف تلخ. بنابراین تمام گزینه
کاسـه:   ار/ سـیه کنایـه هـم در ابیـات (الـف) ـ سپیددسـت: سـتمک       آرایۀ 

شـیرین بـودن   » ج«چشم/ ترش میزبان: بدخُلق. در بیت  فرومایه و تنگ
هـم پنبـه در گـوش کـردن:     » د«چیزي: خوشـایند بـودن آن. در بیـت    

شود.)/ امـا   ها باز هم درست می نشنیدن و ناشنوایی (بنابراین تمام گزینه
شـود و بـت: اسـتعاره از     به هـیچ وجـه دیـده نمـی    » ب«تشبیه در بیت 

آمیزي، تشـبیه هـم    عالوه بر حس» د«معشوق است نه تشبیه ولی بیت 
دارد، شاعر گوش خود را از منظر شنیدن حرف تلخ به دهان مار تشـبیه  

 1گزینـۀ  )، 4) و (3)، (2هـاي (  کرده است. پس با توجه به حذف گزینـه 
و » تـب «بـین  » ب«پاسخ این تست خواهـد بـود. امـا جنـاس در بیـت      

 شود.  دیده می» شب«
شود هرچند گروهی معتقد باشند بین  (الف) جناسی دیده نمیگزینۀ در 

ایسـت بعـد از جداسـازي آن     کاسـه  در عبـارت سـیه  » اسـت «و » دست«
توان جناس گرفت ولی خالی از اشکال نیست، بـا ایـن حـال ترتیـب      می

شـود. در بیـت (ج) جناسـی     ) مـی 3(گزینـۀ  مانع پذیرش   ها سایر گزینه
 شود. دیده نمی

 صحیح است. 3ه گزین.11
 ها: بررسی دیگر گزینه

 ـ پیمان2ـ روزگار 1واژة عهد در مصراع دوم ) 1
 ـ کتاب سعدي2ـ باغ و بوستان 1) واژة گلستان 2
 ـ دل2ـ میان لشکر 1) واژة قلب 4

 )51-52هاي  صفحه(فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .12

 : عجز، بیداد، هرچه: مفعول1گزینۀ 
 مفعول: سالمت، بوي: 2گزینۀ 
 »)وجود داشتن«در معناي » است«: بیمار غم: متمم (فعل 3گزینۀ 
 )14: مرا: مفعول (صفحه 4گزینۀ 

 صحیح است. 4گزینه .13
 ام) ام (قرار داده از دو دیده بسته جوي، دو صد توبر رهگذر 

 مضاف الیه      مفعول        
 به درآییخرامان  سرو چون تــوتا به این امید که 
 متمم         معادل فعل آمدن    نهاد                               

شـود و اسـم    حرف اضافه محسوب می» مانند«در معناي فعل و » چون«
 بعد از حروف اضافه همیشه متمم است.

 صحیح است. 2گزینه .14
 ربط بین جمالت آمده » واو: «1گزینۀ 
 عطف: بپیچید و آه کرد: واو ربط، نیک و بد: واو 2گزینۀ 
 : گل و نسرین: واو عطف3گزینۀ 
 )41واو ربط (صفحه  بین جمالت آمده » واو: «4گزینۀ 

 صحیح است. 1گزینه .15
 ترین (چهار) صفت: خام ـ آن ـ بلندترین ـ کوچک

 الیه: اهرام ـ تخیل ـ تو (سه) مضاف

 صحیح است. 3گزینه .16
و ناخنش از خـون مسـکینان    گرفته استناوکش جان درویشان را هدف 

 خضاب است.
 )56صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .17
) از ناپایداري اوضاع جهان سخن گفتـه  2ها (به جز گزینه  گزینههمۀ  در

 شده است.
 )51صفحۀ (فارسی دهم، 

آسودگی  ت:

صحیح است. 3نه 
: صالح4گزینۀ گوي /  : صواب2گزینۀ : مظاهرت /1نۀ

ل درست امالیی کلمات است.  

صحیح است. 4نه 
شکل درست کلمات هستند. » پاسگزاري: خوالیگر

صحیح است.3نه 
1ارزش امالیـی دارنــد (درس  » مایـه و خواســت «: واژگــان 1گزینـۀ  

).13و12حه 
2ارزش امالیــی دارنــد (درس » حیــات و ضــایع«: واژگــان 2گزینــۀ 

).17حه 
غلـط نوشـته شـده    » طَبـع «امـالي   : با توجه به معناي بیت3گزینۀ 

).23صفحه  2ت (درس 
).25صفحه 2: هم واژگان قضا و اسرار ارزش امالیی دارند (درس 4زینۀ 

صحیح است.4نه 
40و 36، 16، 17ها و نویسندگان آنها به ترتیـب در صـفحات    کتاب

درسی آمده است. ب

صحیح است.4نه 
: پاي افکـار 3گزینۀ : دل یاران، در 2گزینۀ : باران بهاري، در 1گزینۀ 

یه ندارند.
اي است، عقل مانند طفلی اسـت، عافیـت    جان چون پرنده: «4گزینۀ 

ها:بررسی دیگر گزینه
ـ پیمان2ـ روزگار 1واژة عهد در مصراع دوم ) 1
ـ کتاب سعدي2ـ باغ و بوستان 1) واژة گلستان 2
ـ دل2ـ میان لشکر 1) واژة قلب 4

هاي صفحه(فارسی دهم، 
صحیح است.3گزینه .12

: عجز، بیداد، هرچه: مفعول1گزینۀ 
مفعول: سالمت، بوي: 2گزینۀ 
وجود داش«در معناي » است«: بیمار غم: متمم (فعل 3گزینۀ 
)14: مرا: مفعول (صفحه 4گزینۀ 

صحیح است.4گزینه .13
ام) ام (قرار داده از دو دیده بسته جوي، دو صد توبر رهگذر 

مضاف الیه      مفعول        
به درآییخرامان سرو چون تــوتا به این امید که 
متمم         معادل فعل آمدن            نهاد                       

شـ حرف اضافه محسوب می»مانند«در معناي فعل و » چون«
بعد از حروف اضافه همیشه متمم است.

صحیح است.2گزینه .14
ربطبین جمالت آمده » واو: «1گزینۀ 
عطف: بپیچید و آه کرد: واو ربط، نیک و بد: واو 2گزینۀ 
: گل و نسرین: واو عطف3گزینۀ 
)41واو ربط (صفحه بین جمالت آمده » واو: «4گزینۀ 
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 صحیح است. 4گزینه .18
دانـد، در   در این گزینه شاعر تحمل و صبر را مانع ترحم و بخشـش مـی  

در صورت سؤال شاعر تحمل و صبر را عاملی براي رسـیدن بـه   حالی که 
 داند. روزهاي خوب می

 )69صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .19

هـاي رفـتن بـه کعبـه نشـان داده شـده کـه         اول سـختی  گزینـۀ در سه 
) فقـط اشـتیاق   4( گزینـۀ کنند. امـا در   مشتاقان با دل و جان تحمل می

شاعر به کعبه توصیف شده است، بدون اینکه از سـختی راه سـخنی بـه    
 میان آمده باشد.

 )58صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .20

 : آمیخته شدن ذات با عشق3گزینۀ مفهوم بیت سؤال و 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) ازلی بودن عشق2) جاودانگی با عشق    1
 یار ) ضرورت تحمل جفاي4

 صحیح است. 4گزینه .21
 : پایداري سخن.3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه

 : جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4گزینه 

 صحیح است. 4گزینه .22
 : دل عاشق داراي ارزش و اعتبار است.  4 گزینۀمفهوم بیت 
: عشـق و محبـت ازلـی خداونـد و آفـرینش      3و  2، 1هاي  مفهوم گزینه

 دل، محصول عشق و محبت الهی است. انسان و
 )59و  57هاي  (فارسی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .23
، دقیقاً مفهوم متضـاد بیـت   2 گزینۀمفهوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 

 موردنظر است.
گوید: از اوج به قعر و از مقـام واال، بـه پسـتی گـرایش      بیت موردنظر می

بـرعکس   2 گزینـۀ دن)؛ ولـی بیـت   یافتم (از خوشبختی به بدبختی رسی
 گوید: از گدایی به پادشاهی و صدر مجلس رسید. می

 ها:   شرح دیگر گزینه
 ) با بیت موردنظر سؤال هم مفهوم است.1
 دهد. اعتباري جهان و ناپایداري آن را نشان می ) بی3
  کنـد؛ زیـرا عاقبـت    باشی را به مـا توصـیه مـی     ) اغتنام فرصت و خوش4

 است.جهان نیستی 
 )34 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .24
شود کـه در همـه    جویی استنباط می از عبارت مورد سؤال پرهیز از عیب

هـا   که مفهومی متفاوت با سایر گزینه 3 گزینۀها هست، به جز در  گزینه
 جو دشمن است. شود که عیب این مفهوم استنباط می 3 گزینۀدارد. از 

 )16 صفحۀفارسی دهم، (
 صحیح است. 1گزینه .25

هـاي   آموزي است کـه ایـن مفهـوم در گزینـه     مفهوم عبارت در مورد علم
 شود. ) مشاهده میج، د(الف، ب، 

 بررسی موارد دیگر:
 کند. پ) جهان به افراد دانا جفا می

ج) اگــر مــردم جاهــل و داراي همــت پــایین باشــند و قیمــت دانــش را 
شود. نفهمند، از ارزش دانش کاسته نمی

 
 عربیزبان 

 صحیح است. 4گزینه .26
الیغتَب بعضکم بعضاً: نباید برخی از شـما غیبـت یکـدیگر را کننـد/ نبایـد      

 غیبت یکدیگر را کنید. 
تـر آمـده اسـت. عـالوه بـر آن،       تـر و دقیـق   صحیح 4 گزینۀاین ترجمه در 

 ها عبارتند از: هاي موجود در سایر گزینه غلط
 نیست.» یحب«صحیحی براي معادل » بر کسی از شما رواست) «1
به صـورت جمـع ترجمـه شـده     » أخیه«اضافه ترجمه شده و » یکی از) «2

 است.
ترجمـه  » أخیـه «اضافه آمده است و نیز ضـمیر در  » هست«) فعل ربطی 3

 نشده است.
 )2 صفحۀ ،1(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .27
 ترجمه کلمات مهم:

هـا،   کند، جوزات: دانه هذا حیوان: این حیوانی است که، یدفن: پنهان می
 کند    قدینسی: گاهی فراموش می

 ها: بررسی سایر گزینه   
خبر است)، پنهان نمـوده  » حیوان«) این حیوان (این حیوانی است که 2

مضارع اسـت)، فرامـوش کـرده اسـت. (گـاهی      » یدفن«کند؛  (پنهان می
» گـاهی، شـاید  «صـورت   همراه فعل مضارع بـه  به »قد«کند؛  فراموش می
 اول آمده)جملۀ با » گاهی«شود که به اشتباه  ترجمه می

صــفت » الســلیمۀ«هــاي سـالم بلــوط؛   هــاي بلــوط سـالم (دانــه  ) دانـه 3
 )2 گزینۀکند (مانند  است)، درخت (خاك)، فراموش می» جوزات«
آورد  )، بـه خـاطر نمـی   2گزینـۀ  ها)، پنهان کرده (ماننـد   ها (دانه ) میوه4

 )2 گزینۀ(مانند 
 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.  3گزینه .28
: سـود         ترجمۀ  یـۀ: گیاهـان دارویـی، تُفیـدکلمـات مهـم: األعشـاب الّطب

 کنیم. کنیم، گمان می ها، نتصور: تصور می رساند، األمراض: بیماري می
 ها: بررسی سایر گزینه

کنـیم؛   گیاهی (گیاهان دارویی)، گمانمان (گمـان مـی  : داروهاي 1گزینۀ 
 فعل است.)» نتصور«

ترجمـه نشـده،   » هـی «: داروهـاي گیـاهی (گیاهـان دارویـی)،     2گزینۀ 
رسانند)، حد تصور ما (تصـور   برند (سود می ها)، سود می بیماران (بیماري

 کنیم) می
دن : گیاهانی با خواص دارویـی (گیاهـان دارویـی)، ترجمـه نشـ     4گزینۀ 

 ها) کنیم)، بیماران (بیماري ، حد تصور (تصور می»هی الّتی«

 صحیح است. 3گزینه .29
ر: اختیـار داد/     کلمات مهم: کان ... یطلبـون: مـی   ترجمۀ خواسـتند/ خیـ

 محاربۀ: جنگیدن
 ها: بررسی سایر گزینه

 ماضی استمراري است)» کان ... یطلبون(«) خواستند 1
 شود)   فعل مضارع ترجمه نمی) بودند (کان در ساختار کان + 2

صحیح است.3نه 
: آمیخته شدن ذات با عشق3گزینۀ وم بیت سؤال و 
ها: سی سایر گزینه

) ازلی بودن عشق2جاودانگی با عشق    
یار ضرورت تحمل جفاي

صحیح است.4نه 
: پایداري سخن.3و 2، 1هاي  وم مشترك بیت سؤال و گزینه

: جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4نه

صحیح است.4نه 
: دل عاشق داراي ارزش و اعتبار است.  4 گزینۀوم بیت 
: عشـق و محبـت ازلـی خداونـد و آفـرینش      3و2، 1هاي وم گزینه

دل، محصول عشق و محبت الهی است.ن و
)59و 57هاي  (فارسی یازدهم، صفحه

صحیح است.2نه 
، دقیقاً مفهوم متضـاد بیـت   2 گزینۀوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 

دنظر است.
گوید: از اوج به قعر و از مقـام واال، بـه پسـتی گـرایش     موردنظر می

بـرعکس   2   گزینـۀ ییدن)؛ ولـی بیـت   م (از خوشبختی به بدبختی رسی
گوید: از گدایی به پادشاهی و صدر مجلس رسید.

دیگر گزینه ها:   ح
بیت موردنظر سؤال هم مفهوم است. ا

به صـورت جمـع ترج»أخیه« اضافه ترجمه شده و »یکی از) «2
است.

أخیـ«اضافه آمده است و نیز ضـمیر در  »هست«) فعل ربطی 3
نشده است.

1(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه .27

ترجمه کلمات مهم:
کند، جوزاتهذا حیوان: این حیوانی است که، یدفن: پنهان می

کند    قدینسی: گاهی فراموش می
ها:     بررسی سایر گزینه 
خبر است)، پنه» حیوان«) این حیوان (این حیوانی است که 2

مضارع اسـت)، فرامـوش کـرده اسـت» یدفن«کند؛  (پنهان می
گـاه«صـورت   همراه فعل مضارع بـه به »قد«کند؛  فراموش می   
اول آمده)جملۀ با »گاهی«شود که به اشتباه  ترجمه می

الســلیم«هــاي سـالم بلــوط؛  هــاي بلــوط سـالم (دانــه ) دانـه 3
گزینکند (مانند است)، درخت (خاك)، فراموش می» جوزات«
)، بـه خـاطر2  گزینـۀ  ها)، پنهان کرده (ماننـد   ها (دانه ) میوه4

)2 گزینۀ(مانند
ص،3(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 3گزینه .28
کلمـات مهـم: األعشـاب الّطبیـۀ: گیاهـان دارویـی، تُفترجمۀ 

کنیم، گمان م ها، نتصور: تصور میرساند، األمراض: بیماريمی
ها: بررسی سایر گزینه
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خواسـتند) / بجنگـد (جنگیـدن)/     مردم این بود (مـردم مـی   خواستۀ) 4
 هدایت کند (هدایت کردن)

 )63و  62 هاي صفحه، 6دهم، درس  عربی(
 صحیح است. 1گزینه .30

 کلمات مهم:ترجمۀ 
أقیموا وجوهکم: روي بیاورید، اهجروا: تـرك کنیـد، الصـراع: کشـمکش،     

 نزاع، درگیري 
 ها: بررسی سایر گزینه

 هایتان به نزد ... بیایید (روي بیاورید) ) با صورت2
اسـم  » المشـرکون «ورزیـد (اي مشـرکان؛    ) اي کسانی که شـرك مـی  3

 است.)، نزاعتان (نزاع)
گروه اسمی اسـت  » الدین المبین«) دینی که مبین است (دین مبین؛ 4

 نه جمله)
 ) 33صفحۀ ، 3(عربی دهم، درس 

 )3و  2هاي  صفحه، 1هم، درس (عربی دوازد
 صحیح است. 4گزینه .31

 ها: غلط سایر گزینه
کـه   اسـت، درحـالی  » روز دوازدهـم «بـه معنـاي   » الیوم الثانی عشر) «1
 ترجمه شده است.» دوازده روز«
 به معناي نود است، نه هفتاد!» تسعون) «2
 به صورت ماضی ترجمه شده است.» ستبدأ) «3

 )16و  14 هاي ، صفحه2(عربی دهم، درس 
 صحیح است.  2گزینه .32

کـه در ایـن   » شـود  ناپسند شمرده می«تُکرَه فعل مجهول است به معنی 
 گزینه اشتباه ترجمه شده است.  

 صحیح است.   3گزینه .33
اي نـدارد ولـی سـایر     این گزینه به این اشاره دارد که علم بـدون عمـل فایـده   

 گفتن داللت دارند.    ها بر کم سخن گزینه
 ح است.  صحی 4گزینه .34

معلم دلسوزم: معلّمی المشفق، معلّمتی المشفقۀ / صحبت کردم: تکلّمـت/ بـه   
 من کمک کند: یساعدنی، تُساعدنی / یادگیري: تَعلُّم

 صحیح است. 4گزینه .35
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) ال تعلم (کنت ال تعلم؛ ماضی استمراري)، العباد (عباده)1
(کنت ال تعلمین)، غافر (غفّار؛ بسـیار آمرزنـده،    ) أنت (اضافی است)، ال تعلمین2

 اسم مبالغه است)
 )1 گزینۀ)، العباد (مانند 2 گزینۀ) غافر (مانند 3

 )111صفحۀ، 8(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .36

 ها: بررسی گزینه
عضوي از بدن انسان و معروف به قلب دوم اسـت. جمـع   »: رِجل: پا) «1

 باشد). می» جلْأر«لمه است (جمع این ک» رجال«آن 
اش جمـع   آنچه در ذهن انسان در طول زنـدگی »: ذکریات: خاطرات) «2

 دهند. شود، براساس اتفاقاتی که براي او رخ می می
باشد (طبیعتاً  می» قمم«پایین نقطه کوه است. جمع آن »: قمۀ: قلّه) «3

 شد). استفاده می» أعلی: باالترین« کلمۀباید از 

هاي صحرایی قـدیمی اسـت    نوعی از خانه»: ها چادرها، خیمه خیام:) «4
 ».خائم«است، نه » خیمه«شد. مفرد آن  که در قدیم استفاده می

 )19تا  17هاي  صفحه، 1(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است.  3گزینه .37

 ها: اشتباهات گزینه
 باشد)/ أنّ: إنّ (در شروع عبارت آمده)استغفروا (باید مخاطب ) استغفَروا1
 یعرَف (باید مجهول باشد)) یعرِف2
 آید) فعل نمی» إنَّ«تَبادلَ (بعد از  ) تَبادلَ 4

 78صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس  
 ترجمه متن:

قطعـاً اولــین مســئولیت مــادر توجــه او بــه خــانواده اســت، پــس همانــا  
بـذر  نتیجـۀ  بینیم چیـزي جـز    رفتارهایی که از کودك خارج از خانه می

اولی است که مادر در خانه کاشـته اسـت، پـس مـادر در ذهـن کـودك       
کند. بنـابراین مـا    کند را ترسیم می اش دنبال می اهدافی را که در زندگی

ه اصالح واقعی جامعه همان تربیت و پرورش دختر اسـت!  اعتقاد داریم ک
عالوه بر آن از وظایف دیگـر زن مشـارکت او در کارهـاي اجتمـاعی و از     

 »!مسائل برتر آن مقابله با فقر و نادانی و بیماري است

  صحیح است. 2گزینه .38
هـاي   : یک زن نمونه همان کسـی اسـت کـه مسـئولیت    2ترجمه گزینه 

 کند. را در کنار هم جمع میاجتماعی و خانوادگی 

  صحیح است. 4گزینه .39
با توجه به متن فوق، اولین مسـئولیت زن توجـه و اهمیـت بـه خـانواده      

 هاي اجتماعی. است نه مشارکت در زمینه

  صحیح است. 1گزینه .40
براساس مفهوم کلی مـتن هـدف اصـلی از مـتن، اهمیـت نقـش زن در       

 اصالح جامعه است.

  صحیح است. 3گزینه .41
 ها: رد سایر گزینه دالیل

 مسؤولیات ) مسؤولیات 4منْ    ) منْ 2مرأةِ    ) مرأةَ 1
 صحیح است. 1گزینه .42

 ها: خطاهاي سایر گزینه
از » السـماء («) مذکّر 3اسم علم نیست)/ » الشمس(«) معرّف بالعلمیۀ 2

 خبر است)» صافیۀ(«) صفۀ 4شود) /  هاي مؤنث محسوب می اسم
 .صحیح است 2گزینه .43

 ها: اشتباهات در سایر گزینه
اسـم المفعـول،    ) اسـم الفاعـل  3باب اسـتفعال/   ) باب افتعال1

 معرفۀ ) نکرة 4الیه/  مضاف المجرور بحرف الجر
 )27 صفحۀ(عربی یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .44
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) تَبسم (إبتسام)2
 ) انفعال (افتعال)3
 ) اسم المبالغۀ (اسم الفاعل)4

 )95و  94، 93 هاي صفحه، 8دهم، درس  عربی(

جمله)
) 33صفحۀ ، 3(عربی دهم، درس 

)3 و   2هاي  صفحه، 1هم، درس (عربی دوازد
صحیح است.4نه 

ها: سایر گزینه
کـه   اسـت، درحـالی  »روز دوازدهـم «بـه معنـاي   »الیوم الثانی عشر«

ترجمه شده است.» زده روز
به معناي نود است، نه هفتاد!» تسعون«
ترجمه شده است.» ستبدأ« به صورت ماضی

)16و 14 هاي ، صفحه2(عربی دهم، درس 
صحیح است. 2نه 

فعل مجهول است به معنی  کـه در ایـن   »شـود  ناپسند شمرده می«ه
نه اشتباه ترجمه شده است.  

صحیح است. 3نه 
      اي نـدارد ولـی سـایر    گزینه به این اشاره دارد که علم بـدون عمـل فایـده   

گفتن داللت دارند.   ها بر کم سخنه
ییح است. صحی4نه 

دلسوزم: معلّمی المشفق، معلّمتی المشفقۀ / صحبت کردم: تکلّمـت/ بـه   
کمک کند: یساعدنی، تُساعدنی / یادگیري: تَعلُّم

صحیح است.4نه 
سایر گزینه ها: ی

اده) (ع اد الع ي)، ا استم ماض تعلم؛ ال (کنت تعلم ال

ی ز رج و ز یی ر زر ج زي چی یم بی
اولی است که مادر در خانه کاشـته اسـت، پـس مـادر در ذهـ

کند. بن کند را ترسیم می اش دنبال می اهدافی را که در زندگی
ککه اصالح واقعی جامعه همان تربیت و پرورش دخاعتقاد داریم ک

عالوه بر آن از وظایف دیگـر زن مشـارکت او در کارهـاي اجت
»!مسائل برتر آن مقابله با فقر و نادانی و بیماري است

صحیح است.2گزینه .38
: یک زن نمونه همان کسـی اسـت کـه مسـئ2ترجمه گزینه 

کند. را در کنار هم جمع میاجتماعی و خانوادگی 

صحیح است.4گزینه .39
با توجه به متن فوق، اولین مسـئولیت زن توجـه و اهمیـت بـ

هاي اجتماعی. است نه مشارکت در زمینه

صحیح است.1گزینه .40
براساس مفهوم کلی مـتن هـدف اصـلی از مـتن، اهمیـت نقـ

اصالح جامعه است.

صحیح است.3گزینه .41
ها: رد سایر گزینه دالیل

مسؤولیا) مسؤولیات 4منْ   ) منْ 2مرأةِ   ) مرأةَ 1
صحیح است.1گزینه .42

ها: خطاهاي سایر گزینه
ا(«) مذکّر 3اسم علم نیست)/ » الشمس(«) معرّف بالعلمیۀ 2

خبر اس» صافیۀ(«) صفۀ4شود) /  هاي مؤنث محسوب میاسم
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 صحیح است.  2گزینه .45
 داده شده: مسئلهبررسی 

 14عدد أیام أسبوعین اثنین (تعداد روزهاي دو هفته) : 
  3 × 24=  72عدد ساعات ثالثۀ أیام ( تعداد ساعات سه روز): 

 ستّۀ و ثمانین  14+  72=  86نتیجه: 
 )2(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .46
شـنیدند  «معلوم هسـتند:  » یدعو«و هم » سمع«) با توجه به معناي جمله هم 1

 ...»کرد  مردم ... دعوت می
 در جمله آمده، پس فعل معلوم داریم.(العلماء) » ما اکتشف«) فاعل فعل 2
 ) التُرفَع: فعل مجهول است. به ترجمه عبارت دقت کنید:3

 .شود باال برده نمیپردازد،  نماز کسی که به نیرنگ مردم می
) تؤثّر: فعلی است که فاعلش (آیات) در عبارت آمده اسـت، پـس فعـل معلـوم     4

 داریم.
 )76و  75 هاي  صفحه(عربی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .47
 ها: بررسی گزینه

.........» لـه جـزاء   «و جـواب شـرط   » جاهد«فعل شرط » من«) بعد از 1
» مـن «دهد جمله اسمیه، جواب شرط است) ضمناً  نشان می» فـَ(«آمده 

 .........»با نفس اماره جهاد کند  هر کس«دهد:  می» هر کس«معناي 
آمده است. » الیضلّ«و جواب شرط » یلتزم«فعل شرط » من«) بعد از 2

هـر  نماز ستون دین است، پس «دهد:  می» هرکس«معناي » من«ضمناً 
 .........»به آن  کس

آمـده اسـت.   » أجـاب «و جـواب شـرط   » سـأل «فعل شرط » من«) بعد از 3
 .....»اش ... در خردسالی هر کس«دهد:  می» هر کس«به معناي » من«ضمناً 

 معناي » من«شرط و جواب شرط نداریم. ضمن اینکه » من«) بعد از 4
 »تواند .........؟ می چه کسی«دهد:  می» چه کسی«

 )24تا  21هاي  صفحه، 2(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است.   3گزینه .48

 است.  » نفسٍ«صفت (جمله وصفیه) براي اسم نکره » التشبع«در این گزینه 
 اسم نکره است ولی صفت ندارد.» عامالً«: 1گزینۀ در 

 : اسم نکره نداریم.4و  2هاي  در گزینه
 صحیح است. 1گزینه .49

 ي دوم از نوع نفی جنس است.»ال«ي اول از نوع نهی و »ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

 از نوع نفی جنس هستند.» ال«) هر دو 2
 از نوع نفی هستند.» ال«) هر دو 3
 3 گزینۀ) مانند 4

 )8صفحۀ ، 1دوازدهم، درس  عربی( 
 صحیح است. 3گزینه .50

 .»فعل همان مصدر...+  فعل: «از است عبارت مطلق مفعول ساختار
 .است آن مصدر »تفکّراً« و فعل »نتفکّر« نهیگز نیا در

 :ها نهیگز ریسا یبررس
 توانـد  ینمـ (دومی) خبر اسـت و   »فکر« مبتدا است و »فکرك« در »فکر«  )1

 .باشد مطلق مفعول
 .مطلق مفعول نه ،دارد را »مفعول« نقش عبارت نیا در »کتاباً«  )2
 مطلـق  مفعـول  توانـد  ینمـ  نیبنـابرا ! مصدر نه ،است فاعل اسم »مبتسماً«  )4

 .است »حال« جمله نیا در آن نقش. باشد
 )47 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس  

 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است.  2گزینه .51

بیانگر این موضوع است که اگر قرآن کریم از جانـب غیرخـدا     کریمه،آیۀ 
شـد در حـالی    بود، قطعاً ناسازگاري و اختالف زیادي در آن یافت می می

 که در میان آیات قرآن کریم هیچ تعارض و ناسازگاري وجود ندارد.  
 )38 صفحۀ،  3(دین و زندگی  یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .52
، یعنی شـناخت  هاست به آن یاحاطه و دسترس يزیهر چشناخت الزمۀ 
 .هاست به آن یاحاطه و دسترس ي مستلزمزیهر چ

 اهـان، یماننـد گ  رنـد، یگ شناخت ما قـرار مـی  ة محدودکه در  یموضوعات
دور هـم   اریبسـ  يهـا  کهکشـان  یها. حتـ  کهکشان ها، ستارگان و وانیح

و  تیـ ها ماه انسانشوند و  انسان واقع ییمورد شناسا يممکن است روز
فهـم   شیذهن ما تـوان و گنجـا   قت،یکنند. در حق ییذات آنها را شناسا

 .هستند يآنها امور محدودمۀ ه رایو ذات آنها را دارد، زی ستیچ
 موضوعات محدود محاط ذهن انسان هستند؛ یعنی ذهن انسان به آنها احاطه دارد.

 )8صفحۀ ،  1(دین و زندگی دوازدهم، درس

 صحیح است.  2گزینه .53
براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی کـه راه را بـا موفقیـت    

انـد، بسـیار ضـروري اسـت، زیـرا وجـود ایـن         طی کرده و به مقصد رسیده
تـوان از   ـ مـی 2آمیز است.  کند که این راه موفقیت ـ به ما ثابت می1الگوها: 
تـر اینکـه    ـ از همه مهـم 3آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد. تجربۀ 

 تر به هدف رسید.   روي از آنان سریع توان از آنان کمک گرفت و با دنباله می
 )99صفحۀ ، 8(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است.  4گزینه .54
انسان علت وجود نیازهاي برتر در اوست. ویژگی پاسـخ  ویژة هاي   سرمایه

یازهاي برتر این است که درست و قابل اعتماد باشد زیرا عمر آدمـی  به ن
 محدود است.  

 صحیح است.   3گزینه .55
عـدل  پایـۀ  اي بـر   یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه

بیان شده است ضمن ایـن   لقد ارسلنا ...آیۀ بنا کنند؛ این موضوع در 
که این آیه در ارتباط با یکی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسـالمی  

 است.» ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم«یعنی 
 )4(دین و زندگی یازدهم،  درس 

 صحیح است. 2گزینه .56
ـا اسـتفاده     خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته اسـت ب

ـا      ریزي کنیم و به قله ، براي زندگی خود برنامهاز آن ـا آنج ـال برسـیم و ت هاي کم
ـاد بـه      پیش برویم که جز خداوند عظمت آن را نمی ـال نامحـدود). اعتق داند (کم
ـافظ و       خداي حکیم، این اطمینان را به آدمـی مـی   ـان خلقـت ح دهـد کـه جه
ـان ناخـدایی    عبارت دیگر، کشتی نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست. به جه
ـابود نخواهـد شـد. قـرآن      دارد که به موجب علم و قدرت ناخدا، هیچ گاه غرق و ن

 :انَّ اهللاَ یمسـک السـماوات و االَرض اَن تَـزوال    فرمایـد:  کریم در این باره مـی 
 »ها و زمین را از اینکه نابود شوند. دارد آسمان همانا که خداوند نگه می«

 )58و  57هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.  4گزینه .57

 است.» هللا رب العالمین«هدف و مقصود زندگی خداست پیام عبارت 

ؤثر: فعلی است که فاعلش (آیات) در عبارت آمده اسـت، پـس فعـل معلـوم     
.

)و 76و 75 ه ه هاي صفحه(عربی دهم، 
صحیح است.4نه 

ها:سی گزینه
.........» لـه جـزاء   «و جـواب شـرط   » جاهد«فعل شرط » من«عد از

دهد جمله اسمیه، جواب شرط است) ضمناً نشان می»فـَ(«ه
رر و زو

» مـن «
.........»  با نفس اماره جهاد کند هر کس«دهد:  می»هر کس«ي

آمده است.»الیضلّ«و جواب شرط » یلتزم«فعل شرط » من«عد از
هـر  نماز ستون دین است، پس «دهد:  می» هرکس«معناي » من«ناً 

.........»به آن 
آمـده اسـت.   »أجـاب «و جـواب شـرط   »سـأل «فعل شرط »من«عد از

.....»اش ... در خردسالیهر کس«دهد:  می» هر کس«به معناي »من«اً
معناي » من«شرط و جواب شرط نداریم. ضمن اینکه » من«عد از

کسی »تواند .........؟ میچه کسی«دهد:  می» ه
)24تا 21هاي  صفحه، 2(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
گزینه  است.  »نفسٍ«صفت (جمله وصفیه) براي اسم نکره »التشبع«ن

اسم نکره است ولی صفت ندارد.»عامالً«: 1زینۀ 
: اسم نکره نداریم.4  و  2هاي  زینه
صحیح است.1نه 

ي دوم از نوع نفی جنس است.»ال«ي اول از نوع نهی و 
ها: سی سایر گزینه

از نوع نفی جنس هستند.» ال«هر دو
از نوع نفی هستند.» ال«هر دو
3 گزینۀمانند

)8صفحۀ ، 1دوازدهم، درس عربی( 

هاانسانشوند و  انسان واقع ییمورد شناسا يممکن است روز
ذهن ما تـوان و گنجـ قت،یکنند. در حق ییذات آنها را شناسا

هستن يآنها امور محدودمۀهیرایو ذات آنها را دارد، زتتی ییستیچ
موضوعات محدود محاط ذهن انسان هستند؛ یعنی ذهن انسان به آنها اح
1(دین و زندگی دوازدهم، درس

صحیح است. 2گزینه .53
براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی کـه راه را بـ

انـد، بسـیار ضـروري اسـت، زیـرا وطی کرده و به مقصد رسیده
ـ م2آمیز است.  یکند که این راه موفقیت ـ به ما ثابت می1الگوها: 
ـ از همه مهـم3آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد. تجربۀ
تر به هروي از آنان سریعتوان از آنان کمک گرفت و با دنبالهمی

ص،8(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است. 4گزینه .54

انسان علت وجود نیازهاي برتر در اوست. ویژویژة هاي   سرمایه
یازهاي برتر این است که درست و قابل اعتماد باشد زیرا عبه ن

محدود است.  
صحیح است. 3گزینه .55

پاي بـر   یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه
بیان شده استلقد ارسلنا ...آیۀ بنا کنند؛ این موضوع در 

که این آیه در ارتباط با یکی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت
است.»ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم«یعنی 

(دین و زندگی یازدهم
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 صحیح است.   4گزینه .58
لَ    وآیۀ شریفۀ در  اَو قُتـ ـات ما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان م

یجزِي اهللاُ     سـ ضُـرَّ اهللاَ شـیئاً وفَلَن ی یهبقلی عب عنقَلن یم لی اَعقابِکُم وانقَلَبتُم ع
و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگـري بودنـد.   : «الشّاکرینَ

ـاز       پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشـته [و آیـین پیشـین خـود] ب
ـاند و      می ـانی نرس گردید؟ و هر کس به گذشته بازگردد، به خدا هـیچ گزنـد و زی

ـاظ  » دهد. خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می ـابکم «الف » عقبیـه «و » اَعق
جاهلیـت، ضـرري بـه خـدا     به جاهلیت اشاره دارند و اینکه وارد شدن مـردم بـه   

 کند.   نیازي خداوند از مخلوقاتش می رساند، اشاره به بی نمی
 صحیح است. 4گزینه .59

شود که خداوند دوسـت   کارهایی می همۀپیروي از خداوند، شامل انجام 
خواهیم محبت خداونـد   دارد و ازجمله انجام دادن حدیث مذکور. اگر می

ید محبت کسـانی را کـه رنـگ و    در دلمان خانه کند (معلول = ثمره)، با
نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصـیه کـرده،   

 در دل جاي دهیم (علت).
 )9دهم، درس پایۀ (

 صحیح است. 3گزینه .60
آورد، مالک آن است. از آنجا کـه خداونـد    هر کس که چیزي را پدید می

نیـز هسـت (معلـول).    تنها خالق جهان است (علت)، پس تنها مالک آن 
 موجود است. ﴾اللّه خالقُ کُلّ شَیء﴿ آیۀ مفهوم خالقیت در
 )21و  20هاي  صفحه ، 2دوازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است.   3گزینه .61
گیـري   امیه بود، در سال چهلم هجري با بهـره  معاویه که سرمنشأ حاکمان بنی

مسـلمانان را بـه دسـت    )، حکومـت  از ضعف و سستی یاران امام حسـن ( 
) را به سـلطنت تبـدیل کـرد. امیرالمـؤمنین     گرفت و خالفت رسول خدا (

هاي متعدد، بارها مسلمانان را نسبت بـه ضـعف و    ) نیز در سخنرانیعلی (
امیـه،   داد. پس از سقوط بنی امیه بیم می شان در مبارزه با حکومت بنی سستی

 نکــه خــود را عموزادگــان عبــاس افتــاد. آنــان بــا ای حکومــت بــه دســت بنــی
امیـه گرفتـه    ) قدرت را از بنیدانستند و به نام اهل بیت ( )  میپیامبر (

 امیه را ادامه دادند.   بودند، روش سلطنتی بنی
 صحیح است. 1گزینه .62

» امـروز خـود را سـرزنش کنیـد    «گویـد   اینکه شیطان به جهنمیان مـی 
 است.مندي انسان از ویژگی اختیار  بهرهنتیجۀ بیانگر 

 صحیح است.   2گزینه .63
، 2جملـۀ گزینـۀ   هاي درستی هستند. اما تنهـا    ها، جمله گزینهجملۀ هر چهار 

 دلیلی است بر بطالن فرض دوم که اعالم پایان یافتن دو مسئولیت است.
 )63صفحۀ ،   5(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .64
الزم است نخست اخـالص در   ،خداوند خالص شود ياینکه عمل برا يبرا

 اندیشه تحقق یابد.
نشـود، آن عمـل،    یانسان از انجام یک عمـل خـدای   یتا نیت و قصد قلب

 شود. یگردد و خالصانه نم ینم یخدای
 )45و  44هاي  ، صفحه 4(دینی دوازدهم، درس 

 صحیح است.  1گزینه .65
ها است و براي همـین از درون آنهـا    آتش جهنم حاصل عمل خود انسان

 گیرد.  شعله می
 پس از اعتراف به گناهانشان از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.  

 صحیح است. 4گزینه .66
 امداد خاص به افراد پاك سنت توفیق است، نه امداد!

ـ   یکی از جلوه ه دنبـال تـالش و   هاي این توفیق، نصرت و هدایت الهـی ب
 مجاهدت است.

 )75صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   3گزینه .67

هر انسانی در درون خود با دو دعوت رو به روست: دعوت عقـل و وجـدان یـا    
  خواهد در حد نیاز به تمـایالت فروتـر پاسـخ    که از ما می» نفس لوامه«همان 

معنوي و الهـی در مـا پـرورش پیـدا     دهیم و فرصتی فراهم کنیم که تمایالت 
 کند.

اره اسـت کـه از مـا            دعوت دیگر، دعـوت هـوي و هـوس یـا همـان نفـس امـ
خواهد فقط به تمایالت بعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمـایالت   می

 عالی و برتر غافل بمانیم.  
 )162و  161هاي  صفحه، 11، درس  دین و زندگی یازدهم(

 

 صحیح است. 4گزینه .68
ترین راه اصالح جامعه انجام دادن وظیفه امـر بـه معـروف و نهـی از      مهم

منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتـاهی شـود، گناهـان اجتمـاعی     
کنـد از طرفـی    تر شده و در تمام سطوح جامعه نفوذ مـی  تر و محکم قوي

گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل ابتـدایی خـود اصـالح    
 ا گسترش نیابد و ماندگار نشود.شود ت

 )91، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 صحیح است. 3گزینه .69

سوره مائده به پیامدهاي دیدگاه معتقدان به معـاد اشـاره    69آیۀ شریفۀ 
و شور و نشـاط   ال خوف علیهمدارد که به ترتیب نهراسیدن از مرگ 

 دارد. را بیان می و الهم یحزنونفعالیت و کار انگیزة و 
 )37و  36هاي  ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .70
پرتگاهی در حال سقوط ساخته و بـا آن در   لبۀکسی که بناي خود را بر 

 افتد... آتش دوزخ فرو می
 )99 صفحۀ ،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   4گزینه .71
هاي اجتماعی در برابـر منـافع فـردي قـرار      در برخی موارد که اهداف و آرمان

گیرند، باید بتوانیم از منافع فردي خود بگـذریم و بـراي اهـداف اجتمـاعی      می
هـاي داخلـی    شود که کارخانـه  تالش کنیم. مثالً خرید کاالي ایرانی سبب می

 گر شوند.  صدها هزار کار  به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاري
طور کـه تفرقـه و پراکنـدگی، بـه سـرعت یـک حکومـت را از پـاي در          همان
کند، همبستگی اجتماعی، کشـور   گران را بر کشور مسلط می آورد و سلطه می

هاي اسـالمی را بـه اجـرا     دهد که برنامه کند و به رهبري امکان می را قوي می
 درآورد.  

 )148و  147هاي  (صفحه
 صحیح است. 1گزینه .72

پیـامبر بـراي   برنامـۀ  هـاي مهـم و از عناصـر اصـلی     دیگر از برنامـه  یکی
اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و    جامعۀ ساختن 

احیـاي منزلـت زن و   ها و مانع اصلی فساد و تبـاهی بـود و   تربیت انسان
 هاي اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رفت. ارزش

ید محبت کسـانی را کـه رنـگ و    دلمان خانه کند (معلول = ثمره)، با
از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصـیه کـرده،    ی

دل جاي دهیم (علت).
)9دهم، درس پایۀ (

صحیح است.3نه 
آورد، مالک آن است. از آنجا کـه خداونـد   کس که چیزي را پدید می

نیـز هسـت (معلـول).     خالق جهان است (علت)، پس تنها مالک آن 
موجود است. ﴾اللّه خالقُ کُلّ شَیء﴿آیۀوم خالقیت در
)21و20هاي صفحه ، 2دوازدهم، درس دین و زندگی (

صحیح است. 3نه 
که سرمنشأ حاکمان بنی  گیـري   امیه بود، در سال چهلم هجري با بهـره یه

    مسـلمانان را بـه دسـت    )، حکومـتعف و سستی یاران امام حسـن ( 
) را به سـلطنت تبـدیل کـرد. امیرالمـؤمنین     ت و خالفت رسول خدا (

هاي متعدد، بارها مسلمانان را نسبت بـه ضـعف و   ) نیز در سخنرانی (
امیـه،  داد. پس از سقوط بنیامیه بیم میشان در مبارزه با حکومت بنیتی

یینکــه خــود را عموزادگــان عبــاس افتــاد. آنــان بــا ایمــت بــه دســت بنــی
امیـه گرفتـه   ) قدرت را از بنیدانستند و به نام اهل بیت ()  میبر (

امیه را ادامه دادند.  د، روش سلطنتی بنی
صحیح است.1نه 

» امـروز خـود را سـرزنش کنیـد    «گویـد   ه شیطان به جهنمیان مـی 
است.مندي انسان از ویژگی اختیار  بهرهنتیجۀ گر

صحیح است. 2نه 
، 2    جملـۀ گزینـۀ       هاي درستی هستند. اما تنهـا  ها، جمله گزینهجملۀچهار

عالی و برتر غافل بمانیم.  
61هاي  صفحه،11، درس  دین و زندگی یازدهم(

صحیح است.4گزینه .68
ترین راه اصالح جامعه انجام دادن وظیفه امـر بـه معـروفمهم

منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتـاهی شـود، گناهـان
 کنـد تر شده و در تمام سطوح جامعه نفوذ مـی  تر و محکم قوي

گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل ابتـدایی خـ
تتا گسترش نیابد و ماندگار نشود.شود ت

ص7درس  (دین و زندگی دوازدهم، ،
صحیح است.3گزینه .69

سوره مائده به پیامدهاي دیدگاه معتقدان به مع69آیۀ شریفۀ 
و شوال خوف علیهمدارد که به ترتیب نهراسیدن از مرگ 

الهم یحزنونفعالیت و کار انگیزة و  دارد.را بیان میو
هاي ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است.3گزینه .70
پرتگاهی در حال سقوط ساختهلبۀکسی که بناي خود را بر 

افتد... آتش دوزخ فرو می
ص،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه .71
هاي اجتماعی در برابـر منـافع فدر برخی موارد که اهداف و آرمان

گیرند، باید بتوانیم از منافع فردي خود بگـذریم و بـراي اهـدافمی
هـ شود که کارخانـه  تالش کنیم. مثالً خرید کاالي ایرانی سبب می
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 حیح است.ص 3گزینه .73
هـاي   هاسـت و انسـان   اینکه پیام اسالم، پیامی مطـابق بـا فطـرت انسـان    

کننـد،   ضمیر که جویاي حقیقت باشند را جذب می طلب و روشن حقیقت
جهـانی اسـت و در   جامعـۀ  مربوط به مسئولیت حضور مـوثر و فعـال در   

عقالنی و منطقـی  چهرة هایی استفاده نمود که  راستاي آن، باید از روش
بالحکمـۀ و  سبیلِ ربِّـک   إِلی ادعآیۀ سالم را ترسیم نماید که در دین ا

هاي دعـوت، تبیـین    روش جادلهم بالتی هی احسنالموعظۀ الحسنۀ و 
 شده است.

 صحیح است.   2گزینه .74
هاي میان زن و مرد به جهت (علت) وظایف مختلفی اسـت کـه خـالق     تفاوت

هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هـر کـدام از آنهـا بتواننـد     عهدة حکیم بر 
هـاي خاصـی را برعهـده بگیرنـد و یـک       در زندگی مشترك و خانوادگی نقش

 متعادل را پدید آورند.  خانوادة 
هاي انسانی با هم مشترك هستند و خداوند براي هـر دو   زن و مرد در ویژگی

 هدف واحدي معین کرده است.  
 )171ـ صفحه  12(درس 

 صحیح است. 1گزینه .75
نقش بازدارندگی نماز در اثر تداوم و پیوستگی آن و میزان دقّت و توجـه  

 شود.ما حاصل می
فرمودند: فرزندي که از روي خشم به پدر و مـادر خـود   ) (امام صادق 

نگاه کند ـ هرچنـد والـدین در حـق او کوتـاهی و ظلـم کـرده باشـند ـ          
.نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست

 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 2گزینه .76
و  boyي  باشد و قبل از کلمـه  می child ،childrenي  نکته: جمع کلمه

girl  در جمله اول ازa ي یـک پسـر و    دهنـده  شود که نشـان  استفاده می
شـوند و   ي دوم ایـن کلمـات تکـرار مـی     یک دختر است ولـی در جملـه  

 استفاده شود.  theي  ها از کلمه اند باید قبل از آن شناخته شده
 صحیح است. 1گزینه .77

بعد از جاي خالی غیرقابل شـمارش اسـت. بنـابراین از     cakeکلمۀ نکته: 
much ــراي شــمارش  تفاده مــیقبــل از آن اســ  slice، از cakeشــود. ب

 .blockشود نه از  استفاده می
 صحیح است. 2گزینه .78

سـوم شـخص بـه کـار رفتـه، پـس جملـه         sبدون  heبا نهاد  putچون 
 شرطی به زمان گذشته است.

 )60صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .79

 پر شده بود. خاطرههاي مخفی شده بود، از  معنی جمله: دفتري که براي سال
 ) مصاحبه4) اصل ـ نظم  3) خاطره ـ یادداشت روزانه  2) حافظه   1

 صحیح است. 3گزینه .80
 نسبت به مالکیت این جواهر دارید؟ ادعایی معنی جمله: آیا

 ها ) نظم4) ادعاها  3ها   ) ارزش2) محصوالت  1
 )54، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .81
 .زخمی شدندمعنی جمله: دیروز چندین نفر خیلی بد در تصادف ماشین 

 صحیح است. 3گزینه .82
 باشد. موبایل در حال تغییر روش زندگی مردم می اختراعمعنی جمله: 

 صحیح است. 3گزینه .83
 صدها بار آن کار را کرده است.ترجمه: البد ترك سیگار آسان است چون جک 

 صحیح است.   1گزینه .84
 ام.   ماهیت جامعه مدرن را خواندهدربارة ها  ترجمه: من اولین سري مجله

 ) اهداف2ها               ها ـ سریال ) سري1
 ها نظمی ) بی4) غذاهاي سبک                  3

 صحیح است. 3گزینه .85
کارهــا  عهــدة همــۀمعنــی جملــه: کارکنــان در اینجــا بــه ســختی از 

 آیند. برمی
 )27 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .86
ــیهن    ــواهی خاســت در م ــرد برخ ــک م ــد ی ــا همانن ــه: آی ات و از  ترجم

 دموکراسی جانبداري خواهی نمود؟
 ) جستجو کردن براي     3) تصمیم ناگهانی گرفتن   2) اضافه کردن به  1
 ) جانبداري کردن ـ طرفدار بودن4

 )50صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .87

رسـند.   بهتـري مـی   ایـدة کننـد، بـه    وقتی دو نفر با یکدیگر همکاري می
 باال است؟ ملۀجهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب کدام

 ) با یک تیر دو نشان زدن1
 جنس پرواز جنس با هم ) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم2
 نمک شود یا بی ) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می3
 ) دو فکر بهتر از یک فکر است.4

 )84صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس  
 صحیح است. 2گزینه .88

 رایحـۀ طبیعـی آن   نمونۀمانند   شوند، هایی که در گلخانه پرورش داده می گل
 کنند. پخش نمییکسانی را 

 ) منقرض شدن4) پایان دادن به   3) پخش کردن  2) شامل شدن  1
 )86 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 
 :Clozeترجمۀ 

بهترین انرژي نور خورشید اسـت. نـور خورشـید، تجدیدپـذیر و رایگـان      
است؛ اما جو (زمین) رسیدنِ بخشی از نـور خورشـید بـه زمـین را مـانع      

توانستند بدون مقداري نور و  شود. گیاهان و حیوانات روي زمین نمی می
؛ اما اگر تمـام نـور و گرمـاي خورشـید بـه      زندگی کنندخورشید  گرماي
گــردد.  ، موجــب هــالك شــدن موجــودات زنــده مــیرســید مــیزمــین 

شـود.   مـی  دمـا  خوشبختانه پوشش هواي زمین مـانع تغییـرات فـاحش   
 تواند خطرناك باشد. چنین تغییراتی براي موجودات زنده می

 صحیح است. 3گزینه .89
 ) کار کردن4   زندگی کردن) 3داشتن    ) نگه2) تنفس کردن   1

 صحیح است. 2گزینه .90
 ) طوفان4) باران            3          گرما) 2         ) ابر     1

 صحیح است. 2گزینه .91
 ) منعکس کردن3       رسیدن) 2) راهنمایی کردن        1

هـاي خاصـی را برعهـده بگیرنـد و یـک      ندگی مشترك و خانوادگی نقش
متعادل را پدید آورند.  دة

مرد در ویژگی هاي انسانی با هم مشترك هستند و خداوند براي هـر دو  و
واحدي معین کرده است.   ف

)171ـ صفحه  12(درس 
صحیح است.1نه 

آن و میزان دقّت و توجـه   و پیوستگی نماز در اثر تداوم ش بازدارندگی
شود.حاصل می

فرمودند: فرزندي که از روي خشم به پدر و مـادر خـود   ) ( صادق 
کند ـ هرچنـد والـدین در حـق او کوتـاهی و ظلـم کـرده باشـند ـ          

.ش از سوي خدا پذیرفته نیست

یسسییسی یسییی
صحیح است.2نه 

و boyي باشد و قبل از کلمـه میchild ،childrenي  : جمع کلمه
ي یـک پسـر و   دهنـدهشود که نشـان استفاده میaدر جمله اول از 

شـوند و  ي دوم ایـن کلمـات تکـرار مـی    دختر است ولـی در جملـه  
استفاده شود. theي ها از کلمهاند باید قبل از آنخته شده

صحیح است.1نه 
بعد از جاي خالی غیرقابل شـمارش اسـت. بنـابراین از    cakeکلمۀ :

muاســ از آن ــراي شــمارشــتفاده مــیقبــل slice، ازcakeشــود. ب

.blockشود نه از فاده می
است.2نه صحیح

ص،1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه .86

ــی ــواهی خاســت در م ــرد برخ ــک م ــد ی ــا همانن ــه: آی ترجم
دموکراسی جانبداري خواهی نمود؟

) جستجو ک3) تصمیم ناگهانی گرفتن   2) اضافه کردن به  1
) جانبداري کردن ـ طرفدار بودن4

ص،2(زبان دوازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه .87

بهتـري م     ایـدة کننـد، بـه    وقتی دو نفر با یکدیگر همکاري می
باالملۀجهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب کدام

) با یک تیر دو نشان زدن1
جنس پرواز جنس با هم ) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم2
نمک شود یا بی ) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می3
) دو فکر بهتر از یک فکر است.4

ص،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه .88

طبیعـی نمونۀمانند   شوند، هایی که در گلخانه پرورش داده میگل
کنند. پخش نمییکسانی را 

) منقرض4) پایان دادن به   3) پخش کردن  2) شامل شدن  1
،3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

:Clozeترجمۀ 
بهترین انرژي نور خورشید اسـت. نـور خورشـید، تجدیدپـذیر

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 2دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

7

 ) تولید کردن4
 صحیح است. 3گزینه .92

 ) ساختار4      دما) 3) ترکیب    2) عزیمت      1
 

 :1متن ترجمۀ 
ـان     کنـیم کـه    اي زندگی می ما در جامعه ـان/ کودک ـالمندان و جوان مراقبـت از س

بیشتر و بیشتر جداسازي شده است، با فرصت خیلی محدودي براي اینکـه ایـن   
ـا فقـط کمـی بیشـتر بـه      طـور   دو گروه سنی با هم تعامل داشته باشند. اما اگر م

ـاب   نسل«کردیم، این  اجتماعی فکر می ـاي کت توانسـتند   مـی » هاي (ابتدا و) انته
یلی خوبی بشوند؛ تنها کاري که باید بکنیم ایـن اسـت کـه آن    براي هم منابع خ

 را در یک مکان قرار دهیم.
ـاده متمرکـز    ایدة حول این» نسلی غیر خانوادگی تعامالت بینِ «مفهوم  ظاهراً س

تواننـد انـرژي، دانـش و اشـتیاق      شده است که سالمندان و جوانان/ کودکان مـی 
جدید به زندگی یکدیگر بدهند. در بیست سال اخیر یا همین حـدود، ایـن ایـده    

ـا (   به طرز قابل رشدي مورد استقبال قرار گرفته است؛ به ) USخصـوص در امریک
 هستند.  ر و بیشتري در حال گشایشجایی که مراکز مراقبت مشترك بیشت

ـادگی نیسـت کـه یـک مهـدکودك بچـه       اما تمایل بین نسل ـا    ها به این س ـا ی ه
ـامل تعامـل       خانۀخردساالن را در داخل  ـار ش ـالمندان بگـذاریم. ایـن ک ـاي   س ه

ـانی    ریزي شده بین سالمندان و دانشجویان دانشگاه برنامه هاي کارشناسـی، کودک
ـایر سـنین در محـیط    روند و جوانا که مدرسه می ـانِ س ـاگون    ن/ کودک ـاي گون ه

ـاي زنـدگی بـه    ها را یاد بگیرنـد، تجربـه   جوانب، این تعاملهمۀ است تا  دسـت   ه
 آورند و اوقاتی خوش داشته باشند.

 صحیح است. 3گزینه .93
جدیدي را بـه خواننـده معرفـی کـرده و در مـورد آن       ایدةبه این دلیل که متن 

 رسانی کرده است. اطالع
 اول قصد دارد ......... درجۀمله: این متن در معنی ج

 ) قیاس کند4رسانی کند   ) اطالع3) نصیحت کند   2) هشدار دهد   1
 صحیح است. 2گزینه .94

ریزي شـده در ایـن    هاي برنامه زیرا آخرین پاراگراف متن در مورد اهمیت فعالیت
 کند. مراکز بحث می

ـاد      معنی جمله: پاراگرافی که بالفاصله بعد از ایـن مـتن مـی    ـال زی آیـد بـه احتم
 چیست؟دربارة 

 ) بحثی در مورد خطرهاي احتمالی مراکز مراقبتی مشترك1
ـایی از فعالیـت   ) نمونه2 ـاي مفیـد و برنامـه    ه ریـزي شـده در مراکـز مراقبتـی      ه

 مشترك
ـان پـیش   ) دالیل اینکه چرا مراقبت از جوانان/ کودکان و سا3 لمندان در یک مک

 از این بررسی نشده است.
ـالمندان     ) بحثی در مورد اینکه که چگونه جوانان/ کودکان مـی 4 تواننـد بـراي س

 مفید باشند و برعکس.
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ـاراگراف   » جداسازي شـده « معنی جمله: واژة زیـر آن خـط کشـیده     1کـه در پ
 ود.تواند با ......... جایگزین ش شده است می

 ) تقویت شده4) درك شده   3) جداسازي شده  2) تولید شده  1
 صحیح است. 2گزینه .96

ـا دیـدمان کمـی بیشـتر        زیرا نویسنده در پاراگراف یکم اشاره می کند کـه اگـر م
 بردیم. جدید پی می ایدةاجتماعی بود، به این 

ا در رساند کـه دلیـل اینکـه مـ     آید متن این مفهوم را می معنی جمله: به نظر می
 حال حاضر مراکز مراقبت مشترك زیادي نداریم این است که .........

ـاه     ها می ) ما از فوایدي که این مکان1 ـان آورنـد، آگ توانستند براي جامعه به ارمغ
 ایم. نبوده

ـالمندان        2 ـان و س ـان/ کودک ـاعی در مـورد مراقبـت از جوان ) ما دیـدگاهی اجتم
 نداریم.

ـامالت بـین نسـل      ایم ) ما دانش این را نداشته3 ـاي مختلـف را    کـه چگونـه تع ه
 ریزي کنیم. برنامه

 ها، نگاه کردیم. انگارانه، بدون در نظر گرفتن سختی ) ما به این ایده ساده4

 
 :2ترجمه متن 
متحـرك بـا صـدا،      یرِتصو ینکه اول کنند یعنوان م یخیتار يها کتاب

 یـا بـا صـدا و    هـاي  یلمبـود. امـا فـ    1927سـال   بـه ِخواننده جاز  یلمف
صامت  هايِ یشها پس از نما سال یبه صورت ناگهان» ناطق هاي یلمف«

 هـا  یلم، فـ 1896در سال  یاثر عموم ینظاهر نشدند. از زمان اکرانِ اول
، یانیسـت پ یـک همراه بودند که توسط  یصوت يها و افکت سیقیبا مو
 يِهـا  سالن شدند؛ یم یدارکستر کامل تول یاکوچک  یقیگروه موس یک
 یـداري خر یصـوت  افکـت  يهـا  دستگاه توانستند یتر م بزرگ ینماییس

 .کنند
 شد، یبازپخش م یرهمزمان با تصاو یقاًکه دق ییصدا يبر رو یقاتتحق

 هـا  یلمفـ  ینپس از اکران اول خیلی زود ،»هماهنگ يصدا«موسوم به 
 ینماسـ  ةپـرد  يرو هاي یتهماهنگ، شخص يصدا یلۀوسه بآغاز شد. 

 ی، گرامـافون 1896سـال   درآواز بخوانند و صحبت کنند.  توانستند یم
و  یقیموسـ  يِبـزرگ حـاو   یسکد یکاختراع شده بود و به تازگی  هک
گرفـت.   میمورد استفاده قرار  یصوت یستمداشت، به عنوان س یالوگد

که سوزن گرامـافون پـرش    یمثالً در صورت ،بود یناشکال ا ینتر بزرگ
 یرممکن بـود صـدا و تصـاو   کرد،  یم ییرغسرعت پروژکتور ت یا کرد یم

 یـالوگ د یـک  یـا ترانـه   یـک  يتنها بـرا  یستمس ینناهماهنگ شوند. ا
 .داشت ییکارا

صداها  یوه،ش ینبود. در ا »یلمف يصدا بر رو« یستمِس ي،بعد یشرفتپ
کـه توسـط    شـدند  یم یرهذخ یداز عالئم در سلولوئ يسر یکبه عنوان 
در  یلمفـ  يبـر رو  هـا  یگنالس ینا .شدند یخوانده م ينور يسنسورها
) را یهمزمـان یـا  ( يسـاز  هماهنـگ شـدند و   یقرار داده م یرکنار تصاو

 یدروش تول ینبا ا یکوتاه هاي یلمف 1922. در سال ندردک یم ینتضم
مـا بـه ارمغـان     يرا بـرا » ناطق یرِتصاو« یتدر نها یستمس ینشدند. ا

 آورد.
 صحیح است. 2گزینه .97

» a single pianist« ... منظور نویسـنده از بـه کـار بـردن ایـن بخـش       
 چیست؟

 ها ) براي نشان دادن حقوق کم موزیسین1
هـاي قـدیمی را همراهـی     هـایی کـه فـیلم    سـاخت موسـیقی  نحوة ) تا 2

 کردند توضیح دهد. می
هـاي   (نقـش افکـت   تأکید کنـد   jazz singer) تا بر نقش در فیلم 3

 صوتی)
هاي تاریخی مبنی بـر تولیـد اولـین فـیلم صـدادار در       ر کتاب) تا با نظ4

 مخالفت کند. 1927
 صحیح است. 4گزینه .98

 توان نتیجه گرفت ......... می
 هاي فیلم پیانیست داشتند. ) بیشتر سالن1
 چیزي معمول و مرسوم بوده است. sound effect) دستگاه 2
 سازي کنند. هماهنگتوانستند صدا را با تصویر  ) ارکسترها نمی3
 ) گرامافون همزمان با تصاویر متحرك تولید (اختراع) شد.4

 صحیح است. 3گزینه .99
 سازي ......... توان فهمید که سیستم هماهنگ می
 تواند همراه (در کنار) تصویر قرار داده شود. ) می1
 ها اختراع شد. ) دقیقاً در زمان تولید صدا براي فیلم2
 بود.» تصاویر ناطق«) اختراعی مهم براي 3
 هاي کوتاه قابلیت تولید دارند (خواهند داشت). ) تضمینی بود که فیلم4

 صحیح است. 4گزینه .100
 

 
 حسابان 

 صحیح است. 3گزینه .101
5 2 5 21 1 5 25 45 2 5 2 5 2 

د به زندگی یکدیگر بدهند. در بیست سال اخیر یا همین حـدود، ایـن ایـده    
ـا (  رز قابل رشدي مورد استقبال قرار گرفته است؛ به US (UUخصـوص در امریک

که مراکز مراقبت مشترك بیشت هستند.تر و بیشتري در حال گشایشی
ـادگی نیسـت کـه یـک مهـدکودك بچـه      مایل بین نسل ـا   ها به این س ـا ی ه      ه

ـامل تعامـل      خانۀساالن را در داخل  ـار ش ـالمندان بگـذاریم. ایـن ک ـاي   س       ه
ـانی    هریزي شده بین سالمندان و دانشجویان دانشگاهه هاي کارشناسـی، کودک

ـایر سـنین در محـیط    روند و جوانادرسه می ـانِ س ـاگون   ن/ کودک ـاي گون     ه
ـاي زنـدگی بـه     ها را یاد بگیرنـد، تجربـه   جوانب، این تعاملهمۀ تا دسـت   ه     

د و اوقاتی خوش داشته باشند.
صحیح است.3نه 

دلیل که متن  جدیدي را بـه خواننـده معرفـی کـرده و در مـورد آن      ایدةن
  رسانی کرده است. ع

اول قصد دارد ......... درجۀججمله: این متن در ی ج
) قیاس کند4رسانی کند   ) اطالع3) نصیحت کند   2هشدار دهد  

صحیح است.2نه 
ریزي شـده در ایـن   هاي برنامه آخرین پاراگراف متن در مورد اهمیت فعالیت

بحث می کند. ز
جمله: پاراگرافی که بالفاصله بعد از ایـن مـتن مـی    ـاد     ی ـال زی    آیـد بـه احتم

چیست؟ة
حثی در مورد خطرهاي احتمالی مراکز مراقبتی مشترك

ـایی از فعالیـت   مونه ـاي مفیـد و برنامـه ه    ریـزي شـده در مراکـز مراقبتـی       ه
رك

ـان پـیش   الیل اینکه چرا مراقبت از جوانان/ کودکان و سا لمندان در یک مک
ن بررسی نشده است.

ـالمندان    حثی در مورد اینکه که چگونه جوانان/ کودکان مـی   تواننـد بـراي س
باشند و برعکس.

م يِبـزرگ حـاو   یسکد یکاختراع شده بود و به تازگی  هک
یصوت یستمداشت، به عنوان س یالوگد مورد استفاده قرارسس

که سوزن گرامـا یمثالً در صورت ،بود یناشکال ا ینتر بزرگ
پروژکتور تیا کرد یم کرد، یم ییرغسرعت ممکن بـود صـداتت

یـک یـا ترانـه   یـک  يتنها بـرا  یستمس ینناهماهنگ شوند. ا
.داشت ییکارا

یش ینبود. در ا »یلمف يصدا بر رو« یستمِس ي،بعد یشرفتپ
ک شـدند  یم یرهذخئئیداز عالئم در سلولوئ يسریکبه عنوان  خخ
يبـر رو  هـا  یگنالس ینا .شدند یخوانده م ينور يسنسورها
همیـا  ( يسـاز  هماهنـگ شـدند و   یقرار داده م یرکنار تصاو

رینبا ا یکوتاه هاي یلمف 1922. در سال ندکردک یم ممینتضم
مـا بـيرا بـرا » ناطق یرِتصاو« یتدر نها یستمس ینشدند. ا

آورد.
صحیح است.2گزینه .97

ایـن بخـش       بـردن pianist« ... منظور نویسـنده از بـه کـار
چیست؟

ها) براي نشان دادن حقوق کم موزیسین1
هـاي قـدیمی ر هـایی کـه فـیلم   سـاخت موسـیقی  نحوة ) تا 2

کردند توضیح دهد.می
(نقـش افتأکید کنـد  jazz singer) تا بر نقش در فیلم 3

صوتی)
هاي تاریخی مبنی بـر تولیـد اولـین فـیلمر کتاب) تا با نظ4

مخالفت کند. 1927
صحیح است.4گزینه .98

توان نتیجه گرفت .........می
هاي فیلم پیانیست داشتند.) بیشتر سالن1
چیزي معمول و مرسوم بوده است.sound effect) دستگاه2
ن3 ها ت ک ا ت) ا ا دا تند ان اهنگت کننده از
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 صحیح است.  4گزینه .102
n1اُم برابر است با: nدستۀ آخرین عدد  2 3 n  

17 181 2 3 17 17 9 1532
117  آخرین عدد دستۀ هفدهم 1

 صحیح است. 2گزینه .103
x f (x) gof (x) g ( )0 0 0 0 

xx f (x) x gof (x) g( x)
x

20 2 2 1 2 
 yxy y yx x x

x y
2 2 21 2 2 2 

y
x y

y
0 0 0 12 2 

]بازة  gofپس برد تابع  , )0  است. 1
 صحیح است. 2گزینه .104

xاي هستند که در  تمام توابع، دو ضابطه تغییـر ضـابطه دارنـد و از     0
 ضـابطۀ کنند، در این بین، تـابعی کـه داراي دو    مبدأ مختصات عبور می

 یک است. به هاي مثبت یا منفی باشد، یک خطی با شیب
x x x x

f (x) , g(x)
x x x x

x x x x
h(x) , k(x)

x x x x

0 0
3 0 3 0
3 0 5 0

0 0

 

 )56 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .105

)gچون  aتعریف شده است، پس  3(  است. 3
gof (b) f ( ) gof (b) f ( )1 7 7 1 3 

fیا  4 (b) b b b24 3 4 1 
 صحیح است. 1گزینه .106

K0اگر  fآنگاه نمودار  1 (Kx)   از انبساط افقی نمـودارf (x)  دسـت   بـه
)fآید. پس  می x)1

 جواب تست است. 2
 )8 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .107
, k1 

( )( ) ( )2 1 15 2 15 

k k1 2 15 16 
kریشۀ   کنیم: را در معادله جایگذاري می 16

( k ) k k (k )2 216 16 0 16 16 
k k16 4 4 12 ای20 ای

 
 صحیح است. 2گزینه .108

ــودن  کنــیم و جهــت  ضــرب مــی x2طــرفین را در  x2بــا شــرط مثبــت ب
 گردد: برنمی

x x x x x (x )( x )2 20 1 2 2 1 0 1 2 1 0 

x
P

1
2 1

( , ) {}1 1 02
باوج هعومجم

 
( , ) ( , )1 0 0 12 ( , )( باوج هعومجم),

 

a b c d 1 10 0 12 2 
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y | x | | x |2 4 
x y x x x0 2 4 4 

x y x x x0 2 2 4 3 4 
x y x x x2 2 4 4 

x

1
2
3

1 2

4

1
2

y

x x

y x x

x x

0 14 0 4 5
0 23 4 0 2 4 2
2 34 2 2 1

1

5
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A A ( ) A ( )
200 1020

0
1 1642 2

 هدنام یقاب هدام
جرم مانده 

6
10 10 10 4
64 64 2 1
2 2 2 2

 مانده ماده باقی

هدش فذح مرج
4

1641 1664 12 16

هدش فذح مرج
هدنام مرج

 
1064 16 1 2 1 

 )89 صفحۀ(پایه یازدهم، 
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(Log ) Log (Log Log )2

12 12 12 123 4 2 2 3 

(Log ) (Log ) Log .Log2 2
12 12 12 123 4 2 4 2 3 

Logبراي راحتی، اگر فرض کنیم  A122  وLog B123 :آنگاه 
B A AB (B A)2 2 24 4 2 

(Log Log ) (Log Log ) (Log )2 2 2
12 12 12 12 123 2 2 3 4 12 1 

 صحیح است. 3گزینه .112
 است. sinو  cosبه ترتیب همان  pمختصات 

sin x cos cos 31 210 2102 2 

y
tan

x

1
32

33
2

 

 )39 صفحۀ(پایه دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .113

tan tan tan tan
tan( )

tan tantan tan

77 2 72 1 1 3 43
 

 صحیح است. 4گزینه .114
c , T | b | , Max a c

| b |
5 1 2 13 4 5 52 2 

y
x y

y
0 0 0 1y

y
y

y
y

2 2
]بازة gof برد تابع  , است. ,,(

است.2نه  صحیح
xاي هستند که در  توابع، دو ضابطه تغییـر ضـابطه دارنـد و از    0

مختصات عبور می     ضـابطۀ کنند، در این بین، تـابعی کـه داراي دو   أ
با شیب یک است. بههاي مثبت یا منفی باشد، یک ی

x x
f (x)

h(x)

x x
, g(x)g( )

x x
g(x), g(x)

, k(x), k(x)
x xx x x xx xx

0x x
3 0x xx x

, g( )
x x

, g( )

3 0 5 0x x x xx x
k( )k( )0 0x xx

)56صفحۀ(حسابان یازدهم، 
صحیح است.1نه 
)gن )( aتعریف شده است، پس )( است. 3

gof (b) f ( ) gof (b) f ( )f ( ) gof (b)f ( ) gof (b))) 3f ( )f ( )f ( )f (f ( )

fیا  4 (b) b b bf (b) 2b 1b b bb bb b bb bb b

صحیح است.1نه
K0 1KK  آنگاه نمودارf (Kx)  از انبساط افقی نمـودارf (x)  دسـت   بـه
)fید. پس x)1

جواب تست است.2
)8 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

صحیح است.3نه
, k,

( )( ))( )( )( ( )()( )()( 15

x x
2 34 2x 2 1
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) A ( ))) AA
200 101 1) A () A () AA2

2 2) () (

هدنام یقاب هدام

جرم مانده 
6

10 10 10 4
64 64 2 16

2 2 2 21 1 11 1 مانده ماده باقی1

ذح مرج
4

1641 1664 12 16

هدش فذح مرج
هدنام مرج

101 2 111

ص(پایه یازدهم،
صحیح است.3گزینه .111

Log (Log Log )2
12 12 12( g g(Log LogLog (Log Log )Log (Log LoLog (LogLog (LogLog (Log(Log Log(Log Log(Log(Log(Log(Log

) (Log ) Log .Log2 2(L )) (L )12 12 12g 3) (Log ) Log .Log) (Log ) Lo) (Log )(Log )) (Log(L )(Log )(Log(L )(Log )(Logg 12.Log

Logبراي راحتی، اگر فرض کنیم  A12 وLog B12

AB (B A)2 2AB (B AAB (B AAB (BAB (B

Log ) (Log Log ) (Log )2 2 2
12 12 12 12Log ) (Log Log ) (Log) (Log Log ) (Log 1Lo ) (Log Lo ) (Log )Lo og Lo og )Log ) (Log Log ) (Log ))2Log ) (Log Log ) (Log) (Log Log ) (LogLog ) (Log LogLog ) (Log Log ) (Log

صحیح است.3گزینه .112
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a 2 
yبنابراین cos x12  باشد. می32

y cos x x , , x , ,1 1 3 53 0 3 52 2 2 2 2 
 است. 5برابر  A نقطۀپس طول 

 )28 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 

 صحیح است. 3گزینه .115

x
lim f(x) [ ] [ ] ( )

2
2 2 3 2 2 1 3 2 8 

x
lim f(x) [ ] [ ] ( )

2
2 2 3 2 2 2 3 3 13 

 است. 5چپ و راست برابر اختالف حد 
 صحیح است. 2گزینه .116

x x x

( x)
cos xlim f(x) lim lim

x x

2

0 0 0
1 2 1

2 

x x
lim f(x) lim (x a) a a b

0 0
11 2 

a
ab

b

1
12

1 4
2

 

 )151 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .117
yخط   خط مجانب افقی است. 1

x axy x ax x x (a )x
x x

2 2 2
2

11 1 1 3 1 2 0
3

 

yخط  (a )x1 ها باشد، مگر آنکـه  xتواند همواره زیر محور  نمی 2
a 1 aباشد، پس  0  است. 1

 )67 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .118

 با توجه به اینکه:

 
h

f ( h) f ( )
lim f ( ) f ( )

h0
2 2 2 2 2 4 2 2 

از طرفی:       
x x

f (x) f ( ) f (x) f ( ) f (x) f ( )
lim lim

x xx

2 2

22 2
2 2 2

2 24
 

f ( )
f ( ) f ( )f ( )

2 2 1 12 2 2 2 5 54 2 2 
 )79 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .119

f (x) cos sin
x x x x

12 2 

f ( ) cos sin16 2 4 128 4 128 

 )96 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .120

 صورت مقابل است. سهمی بهمعادلۀ 
f ( ) f ( )

f (x) (x ) f2 3 0 3 02 4 13 0 3 
f ( ) ( ) f f ( )1 21 2 2 1 1 

 )104 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .121
S xy x(x ) S (x ) x(x ) (x )( x )2 22 2 2 2 2 3 2 

S x S
22 2 4 320 3 3 3 27 

 )126 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .122

by a
x4
3  

y( ) a b a
y ( ) a b b

1 4 4 3
1 0 3 0 1  

  

(x )
y

x x

4

4 4
3 133

x

y

1 0 1

 
xپس   مینیمم نسبی است. نقطۀطول  1

 )123صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .123

xنقطه  xیک نقطه عطف است. باید  0  نیز نقطه عطف باشد. 1
xدر  fپذیري  شرط پیوستگی و مشتق کنـیم. در   را بررسـی مـی   1

xهمسایگی   داریم: 1
x a x x

f (x) f (x)
x x x

2 1 2 1
2 1 2 1  

a b af ( ) f ( ) ab
a bf ( ) f ( )
1 1 41 1 82 2 21 1

  

 صحیح است. 3گزینه .124

  (a c)x abx
f(x)

x b

2 1  
aنیست، پس  2درجۀ در تابع هموگرافیک صورت کسر  c .است 
: x babxf (x)
: y abx b

1 مئاق بناجم
یقفا بناجم

 
b b

c
ab a

2 2 12 1  

xf(x) f( )
x
2 1 3 52  
 )144صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

 
 هندسه 

 صحیح است. 2گزینه .125
براي اینکه دو ماتریس بتوانند برابر شوند، باید ابعاد آنها با هـم برابـر باشـد یعنـی     

 باشد، در نتیجه: 2×3است باید دیگري نیز  2×3اگر یکی از آنها 
m

A
n

2 2 1 4 123 2 0 3
اه هیارد عمج

 )13 صفحۀ(پایه دوازدهم،  
 صحیح است. 2گزینه .126

A A ... A ...1 2 100
2 0 2 1 2 99
1 2 2 2 100 2...

اه هیارد عمج =1 اه هیارد عمج =1  اه هیارد عمج =1
 است. 100ماتریس برابر  100هاي این  بنابراین مجموع درایه

 )14 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .127

است. 5چپ و راست برابر الف حد 
صحیح است.2نه 

x x

( x)
cos xlim f(x) lim lim

x xxx

2

0 0
1 2 1

2

x
lim f(x) lim (x a) a a b

x
lim (x a) a a blim (x a) a a

0x

11 2

a
b

b
ab

1
12

1 4
2

)151 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
صحیح است.1نه 

y است.1 خط مجانب افقی
xy x ax x x (a )x
x

axx axax
x

2 2 2
2

11 1 x ax x x (a )xx x (a )x ax x x (a )xax x x (ax x (a )ax x
3

y (a )x(a(a 2)x)x تواند همواره زیر محور  نمیx  ها باشد، مگر آنکـه
a aباشد، پس  1 است. 1

)67صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.1نه 

جه به اینکه:

h

f ( h) f ( )
lim f ( ) f ( )

h
( ) f( ) f

0
h) f ( )( h) f ( )h)h) 2 2 4 2 2f ( ) f ( )) f (2f ( ) f( ) ff ( ) f ( )) f ( )( ) f( ) f)

رفی:       
x

f (x) f ( ) f (x) f ( ) f (x) f ( )
lim lim

xx

f(( ) ( )
lim

2 2( ) f( ) f
22 2x xx2

( ) ) f (x) f () f (x) f ( )) f (x))
2 2x4

f ( )
f ( ) f ( )f ( )

)
( )

f ( )
) f (

( )
f ( )

( )
(

2f ( )( )f (f ( 1 1( )f ( )fff (ff))( ))( ))( ) 2 5 5)f ( ))f ()f ( ))f ( 1)f ( ))f ( ))f ( ))f ( )4 2 2( ) ( )

 
xپس  مینیمم نسبی است.نقطۀطول  1

  ص(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.4گزینه .123

xنقطه  xیک نقطه عطف است. باید 0 نیز نقطه ع1
xدر fپذیري  شرط پیوستگی و مشتق را بررسـی مـی 1

xهمسایگی  داریم: 1

f ( )f (x)( )f ( )f (x)
2 1xxx a xx a x

f ( )
a x

x xx x 2 1x

f ( ) b
a b( )

f ( b
ab

bf a
4aaa ba bbf (f (f ( 82f (ffff (f

صحیح است.3گزینه .124

 a c)x abx
x b

c)x abxc)x2x 1

cنیست، پس  2درجۀ در تابع هموگرافیک صورت کسر 

: x babx
: y abx b

bx
b
1 مئاق بناجم

یقفا بناجم

bbb
c

2bbbbb 11aa

f( )
x

f(2 1xxxxx 5)( )(2
صف(حسابان دوازدهم، 

ه هنهندند
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x x
y y

13 4 2 3 4 2
2 5 9 2 5 9 

x
y

5 4 2 46 21 1
2 3 9 23 115 8 23 

x
xy

y
2 21 

 صحیح است. 4گزینه .128
OOدو دایره، مماس خارجی هستند پس  R R :داریم 

x y x y m O( , )2 2 4 6 0 2 3 
x y x x y x O ( , ),R2 2 2 22 2 8 10 4 5 0 20 3 

OOپــس  16 9 OO رابطــۀدر نتیجــه از  5 R R  نتیجــه
Rگیریم  می  پس داریم: 2

oo (R R )2  طول مماس مشترك خارجی2

( )2 25 3 2 24 2 6 
صحیح است. 4گزینه .129

ـاس     50 صـفحۀ  4فعالیـت   نکتـۀ طبق  ـاب، بـر اس ـافتن    قضـیۀ کت هـرون در ی
 بر بیضی مماس شود، داریم: M نقطۀدر  dترین مسیر، اگر خط  کوتاه

MHP Q

FOF

60 6060

cc

 
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆF MP FMQ , FMF FMQ F MP60 60 

MF P : PF MF
P Q

MFQ : FQ MF

3
290
3

2

 

FQ PF (MF MF )3
2 

 باشد، داریم: a2اگر قطر بزرگ بیضی 

PF FQ (MF MF ) a a3 3 2 32 2 
OH بیضی از  مرکز فاصلۀd باشد، داریم: می 

aPQFF FQ PF
OH

FF
3

2 2
هقنزوذ
O طسو

 
a

OH
a a

3
32

2 2 4 
 )50صفحۀ (هندسه دوازدهم، 

صحیح است. 1گزینه .130
 باشد. می a2کانون تا خط هادي برابر فاصلۀ 

y y x (y y) (x )2 22 12 3 15 2 6 3 5 
(y ) (x ) (y ) (x ) a a2 2 3 3 32 3 3 1 3 1 4 22 2  )54صفحۀ (هندسه دوازدهم،  4

 صحیح است. 4گزینه .131
باشـد، بنـابراین    مـی  4و  3، 2یک مکعب مستطیل، با ابعـاد   Sمجموعۀ 

2حجم آن برابر با  3 4  است. 24
 )68 صفحۀ(هندسه دوازدهم،  

 صحیح است. 4گزینه .132

S (a b) ( a b) a a1 12 22 2 a b b a b b
0

2
0

  

S a b a b1 3 3 33 1 9 1 112 2 2 2
* هطبار

 
i j k

a b ( , , ) (*)2 1 1 1 3 1
1 0 1

  

 )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .133

i.( j k3
i

) j.(k i2
j

) k.( j i5
k

)
i

jk
 

i j k
2 2 23 2 5 3 2 5 4  

 )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .134

باشـد، بنـابراین    مـی  4و  3، 2یک مکعب مستطیل، با ابعـاد   Sمجموعۀ 
2حجم آن برابر با  3 4  است. 24

 )68 صفحۀ(هندسه دوازدهم،  
 صحیح است. 2گزینه .135

PNMذوزنقه است و  ANMPچهارضلعی  AMNS S  :پس

AMC PNCS S  از طرفیABC

AMC

S
S

ABCدر نتیجه:  2

PNC

S
S

2 

 صحیح است. 1گزینه .136
 صحیح است.  4گزینه .137

اند که مماس خارج باشـند   دو دایره در صورتی داراي سه مماس مشترك
 در این صورت داریم:  

x x x3 6 2 1 7

O O R R1 2 1 2

O1 O2

x (x ) (x )3 6 3 2

R x
R x

1
2

2 5
3 10

 
 صحیح است. 3گزینه .138

ABC
P 3 10 11 122 

ABC
S ( )( )( )12 12 3 12 11 12 10 6 6 

APC

APC
ABC

S
PA S

S AB
1 1 6 6 2 63 3 

 )76 صفحۀ(هندسه یازدهم، 
 صحیح است.  2گزینه .139

 Aترین مسیر باشد، بازتـاب   کوتاه AMBکه مسیر  Mنقطۀ براي یافتن 
A)یابیم  را می dنسبت به  ) .A B باشد. داریم:   ترین مسیر می کوتاه 

2
A

7

B

d

A
2

P Q 2

2
H

K

M

 

oo (R R )(R R(R Roo (R R )(R2 2))(R Rطول مماس مشترك خارجی

( )2 2( ) 24 2 65 ( )(( )(2 2( )(

صحیح است.4نه 
ـاس    50صـفحۀ  4فعالیـت   نکتـۀ  ـاب، بـر اس ـافتن       قضـیۀ کت هـرون در ی

بر بیضی مماس شود، داریم:Mنقطۀدر dترین مسیر، اگر خط 
MHP QQ

FOF

60 60660

cc

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆF MP FMQ , FMF FMQ F MPF F FFMQ F MPFMQ F 6

MF P : PF MF
P Q

MFQ : FQ MF

F P : PF MFF
Q

3
29
3

2
FQ PF (MF MF )(MF MF )(M FFQ PF (MFPF F(MF3

2
باشد، داریم: a2قطر بزرگ بیضی 

PF FQ (MF MF ) a aFQF FQ (MF MF )FQ (MF MF )FQ (MF MFF 33 )(MF MFF )(MF MFF aaa2 2( )( )

باشد، داریم:میdبیضی از مرکزفاصلۀ
aPQFF FQ PF

OH
FF

Q
OH

3
2 2

هقنزوذ
O طسو

a
OHOH

3
32

2 2 4

2 2
k 3 2 5 4kk

2
k

هاي (هندسه دوازدهم، صفحه
صحیح است.4گزینه .134

باشـدمـی 4و 3، 2یک مکعب مستطیل، با ابعـاد  Sمجموعۀ 
2حجم آن برابر با  3 4 است. 24

 ص(هندسه دوازدهم،
صحیح است.2گزینه .135

Mذوزنقه است و ANMPچهارضلعی  AMNSM A

AMC PNCS SAMC P  از طرفیABC

AMC

S
S

2در نتیجه:  2

صحیح است.1گزینه .136
صحیح است. 4گزینه .137

اند که مماس خادو دایره در صورتی داراي سه مماس مشترك
در این صورت داریم:  

3 6 2 1 7x x xxx

O O R RR1 2 1 2O R RO RR

O2

x (x ) (x )3x (x ) (x(x ) (x )x (x ) (x(x ) (x(x )

R x
R x

x
x

1
2

2 5
3 10

است.3گزینه .138 صحیح
3 10 11 122
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BH 2 7 (و  9 A B  AMBترین مسیر)  کوتاه 15

A BH:AH , AK AH2 215 9 12 12  

A BK : AB AB2 2 2 25 12 13 13  
 صحیح است. 3گزینه .140

a

b

A B

C

E

FD 
: EF a b  قطر مربع a b

 طول ضلع مربع 2
 مستطیل برابر است.در این حالت قطر مربع با عرض 

aa b b a b
b

2 2
 
 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 1گزینه .141

شرطی است که مقـدم آن سـور عمـومی و    گزارة مطرح شده یک گزارة 
Aتالی آن سور وجودي دارد. با توجـه بـه اینکـه نقـیض گـزاره       B 

Aعبارت است از  ~ B باشد. می 1گزینۀ ، پاسخ درست 

 صحیح است. 3گزینه .142
آید. بخشی که نقطـه خـورده    با رسم نمودار پاسخ به آسانی به دست می

Bاست  A2 هاشـورهاي مـورب    C2باشـد کـه بـا حـذف آن از      می 2
1باقیمانده است. ناحیه مطلوب از شش مربع   تشکیل شده است. 1

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5
  

 صحیح است. 3گزینه .143
 کنیم داریم: ها را به صورت افزایشی مرتب می ابتدا داده

, , , , , , , , , , Q26 7 7 9 9 9 11 11 12 14 15 9 
: , , , , Q311 11 12 14 15  ها دوم دادهنیمۀ 12

( ) ( ) ( )
x

6 2 7 3 9 2 11 12 14 15 110 1011 11 
Q x3 12 10 2 

 صحیح است. 1گزینه .144
اي از تمـام طبقـات    اي استفاده شده است. در روش طبقه از روش خوشه

هـاي انتخـابی    اي فقـط از خوشـه   شود، ولی در خوشه عضوي انتخاب می
اي همـه واحـدهاي آمـاري     گیري خوشه شود. در نمونه عضو برداشته می

 گیریم. نمونه در نظر میعنوان  هاي انتخاب شده را به خوشه
 )106تا  104 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .145
اتفاق نیفتد متمم آن است کـه هـر    Cو  A ،Bپیشامد  3حداقل یکی از 

 باشد.   می 2گزینۀ پیشامد با هم اتفاق بیفتند، پس نمودار آن  3

 صحیح است. 1گزینه .146
عضو دیگر از بین  4در زیرمجموعه حضور دارند. پس باید  10و  2اعداد 
,اعداد  , , , , ,3 4 5 6 7 8 انتخاب شود. پس تعداد حـاالت برابـر اسـت     9

7با:  354. 

 صحیح است. 2گزینه .147
 با توجه به فرمول احتمال شرطی داریم:

/
P(A B ) P(A B )

P(A | B )
P(B ) P(B )

0 3B ) P(A B )
)

) P(A B ))
B P(BBB )B // 

/
P(A B ) P(A B )

P(B | A)
P(A) P(A)

045
) ( )
B ) P(A B )

P(A)
) P(A B ))

A) // 
 کنیم. حال طرفین دو تساوي را بر هم تقسیم می

/ / /

/ / /

P(A B )
P(B ) P(A) P(B )

P(A B ) P(B ) P(A)
P(A)

0 3 0 3 045 3
045 045 0 3 2

B )
B ) 

 صحیح است. 1گزینه .148
 5داراي  Cجعبۀ ، Cجعبۀ به  Bو  Aهاي  از جعبه 4پس از انتقال المپ 

المپ که متعلق به خـودش بـوده اسـت.     15و  Bالمپ از  A ،7المپ از 
5بـه احتمـال    C کیسـۀ  بنابراین المـپ انتهـایی از  

و بـه   A جعبـۀ  از 27
7احتمال 

15و به احتمال  B جعبۀ از 27
 باشد. می Cجعبۀ از  27

 بنابراین داریم:

A

B

C

5
27

7
27

15
27

بویعم

بویعم

بویعم

ملاس

ملاس

ملاس

3
10

...

...

...

4
12

2
15

 

 
 صحیح است. 4گزینه .149

1( a b | a a b | a (a b)(a b) a b | b2 2 2 

2  ( (a b) a b ab a b | ab2 2 2 2 2 

3  ( a b | a a b | a a(a b) a b | b2 2 2 
a) اگر 4 6 ،b  شود.  رد می 4 گزینۀ 2

 )10و  9 هاي صفحه(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .150

b r , r b r b353 11 0 353 11 

/

/

b b ... b
b

b b b ... b

353353 11 0 32 3211 30 32353353 11 29 3012 /...29//.../

 

bوجود دارد  bمقدار براي  3 , ,30 31 32 
 صحیح است. 1گزینه .151

aabc a b c
9 9

7 3 2 7 3 

abc a b c
9 9

51 1 5 1 1 

P 5 3 7 4 15 2 3 7 2 9 4 12 35
27 10 27 12 27 15 54 81 27 6 27 162

مستطیل برابر است.ین حالت قطر مربع با عرض 
ab b b
b

a b b ab b a 2 2ab
b
ab
b

گگسگگسسگسسسسسسسستسستتستتهتتهته
صحیح است.1نه 
شرطی است که مقـدم آن سـور عمـومی و    گزارة مطرح شده یک ة

A آن سور وجودي دارد. با توجـه بـه اینکـه نقـیض گـزاره       B

Aت است از  ~ BAA باشد. می1گزینۀ ، پاسخ درست

صحیح است.3نه 
آید. بخشی که نقطـه خـورده   سم نمودار پاسخ به آسانی به دست می

Bت A2 2B Aباشـد کـه بـا حـذف آن از     میC2   هاشـورهاي مـورب
1مانده است. ناحیه مطلوب از شش مربع  تشکیل شده است.1

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5

صحیح است.3نه 
کنیم داریم: ها را به صورت افزایشی مرتب می داده

, , , , , Q, , , , , Q26 7 7 9 9 9 11 11 12 14 15 9, , , , , Q, , , ,, , , , ,, , , Q2

/ /

/ /

P(B ) P(A) P(B )
P(B ) P(A)/(A

P(A)

) P(A) P(B )B/ /( ) ( )(
(A B ) P(B ) P(A)P(BP(B

0 3/ 045/ 3
/ 0 3 2/

B )

/

)
B ) /

(A)

)
B )) /

صحیح است.1گزینه .148
جعبۀ،Cجعبۀ بهBو Aهاي  از جعبه 4پس از انتقال المپ 

المپ که متعلق به خـودش بـ15و Bالمپ از A ،7المپ از 
5بـه احتمـال   Cکیسـۀ بنابراین المـپ انتهـایی از  

جعب از27
7احتمال 

15و به احتمال Bجعبۀ از27
باشدمیCجعبۀ از  27

بنابراین داریم:

5
27

7
27

15
27

بویعم

بویعم

بویعم

ملاس

ملاس

ملاس

3
10

...

...

...

4
12

2
15

صحیح است.4گزینه .149
1(a b | a (a b)(a b) a b | ba b | a (a b)(a b) aa b | a (a b)(a b) a2 2

2  (a b ab a b | aba ba b2 2bbbb ab a b | aab a b aab aa

3  (a b | a a(a b) a b | ba b | a a(a b) aa b | a a(a b) a2 2

3 7 4 15 2 3 7 2 9 4 12 35
7 10 27 12 27 15 54 81 27 6 27 162
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( a b c ) (a b c )
9

2 7 6 2 

a a a
9 9

1 2 1 1 
 )23و  22 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .152

4ابتدا به تعداد   aحالت سـه رأس را انتخـاب کـرده و بـه رأس      43

هـاي قابـل رسـم بـین      کنیم، سپس دو یال دیگر را از کل یـال  وصل می

4که  eو  b ،c ،dهاي  رأس کنیم، پـس تعـداد    است انتخاب می 62

64ها برابر است با  گراف 602 

a
b

c

d
e

 
 صحیح است. 4گزینه .153

رئوس آن برابر بـا   بستۀگر است که اجتماع همسایگی  اي احاطه مجموعه
 داریم: 1 گزینۀرئوس گراف باشد، مثالً براي 

N[e] N[f ] {e,a,d,f} {f ,b,c,e} {a,b,c,d,e,f} 
 داریم: 4 گزینۀ، اما براي 3و  2هاي  و همین طور براي گزینه

N[a] N[d] {a,d,e,b} {d,a,e,c} {a,b,c,d,e} {a,b,c,d,e,f} 

 صحیح است. 3گزینه .154

kxبنا به صورت سؤال داریـم   x ... x
k1 2
11 111 1201 

ixو  1 

10دانیم  اما می 10 1207  باشد. پس:  می 3

k k1 3 4 
k k1 7  یا 8

 باشد. جواب می 3گزینۀ و 
 )61تا  59هاي  ، صفحه(گسسته دوازدهم 

 صحیح است. 2گزینه .155

B
2 1 3
3 2 1
1 3 2

 

اسـت.   3مربع التین است، پس درایه سطر سوم و ستون دوم لزومـاً   Bچون
دقیقاً مانند هـم   Bو Aمتعامد باشند و ستون دوم Bو Aچون قرار است

سـاخته نشـود الزم    Bو Aترکیب هاي مشابه در است، پس براي آنکه درایه
 Bعوض شوند و در جـدول  Aهاي طرفین ستون وسط در است جاي درایه

 فرد است. به شکل منحصر به Bنوشته شوند، پس
 )65و  62 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

 فیزیک
 صحیح است. 2گزینه .156

 سال برابر چند ثانیه است: 2400کنیم که  ابتدا محاسبه می

لاس 2400 لاس 2400 زور 365
لاس 1

تعاس 24
زور 1

هقیقد 60
تعاس 1

هیناث 60
هقیقد 1

 
2400 365 24 60 60 

ي بزرگی عدد نهـایی اسـت، کـافی     ي مرتبه از آنجایی که هدف محاسبه
 بزرگی آن را محاسبه کنیم: ي است به جاي هر عدد، مرتبه

s101000 1000 10 100 100 101000  سال 102400
 رسیدیم. می 1011دادیم به  تر انجام می ضرب اعداد را دقیق اگر حاصل

 صحیح است. 4گزینه .157
 کنیم:  حجم بخش توپر کره را محاسبه می

r r3 34 4
3 3

رپوت شخب مجح يرهاظ مجح هرفح مجح
 

/cm lit3 3 34 43 10 3 5 4000 500 3500 3 53 3 
/m V m kg8 3 5 28 

 صحیح است. 3گزینه .158
tصــفر تــا لحظــۀ از  منفــی اســت و از هــم دور  Bمثبــت و  Aســرعت  2
tشوند. از  می t/تا  2 2 کننـد، ولـی    جهت حرکت مـی  دو متحرك هم 5

t/لحظـۀ  شـود و از   بیشتر است و فاصله باز هم زیاد مـی  Bاز  Aسرعت  2 5 
t/شود. پس در  به بعد فاصله کم می 2  فاصله حداکثر است. 5

 صحیح است. 2گزینه .159
d d t: s t t
t t t
1 2
1 2

10 5 5 6 50 5 6  در حالت اول 305
t s20 

d d m: v
t t s
1 2
1 2

10 5 5 20 50 25 20  در حالت دوم 25

 صحیح است. 1گزینه .160
x at v t2

0
1
2 

x t t x t t2 21 2 4 42 
t x m
t x m
1 1
2 2

12 192
14 252

متفه هیناث ود
 

x m252 192  کل60
 )17 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .161
 ها یکی است. جایی چون مبدأ تا مقصد هر دو یکی بود، جابه

x x1 2

t (t ) t (t ) t s2 21 12 8 5 2 5 102 2 
 )16 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .162
y gt y m h m21 5 16 80 802 

my m v v g y v v
s

2 2 2
080 35 45 2 900 30 

 )28 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .163

k k /f mg N0 4 100 40 

k
mF f ma a a
s2100 40 10 6 

a
b

c

d
e

صحیح است.4نه 
رئوس آن برابر بـا  بستۀگر است که اجتماع همسایگی اي احاطه موعه

داریم: 1 گزینۀس گراف باشد، مثالً براي 
N[e] N[f ] {e,a,d,f} {f ,b,c,e} {a,b,c,d,e,f}N[f ] {e,a,d,f} {f ,b,c,e} {a,b{e a d f} {f b c e}{e a d f} {f b c e}

داریم: 4 گزینۀ، اما براي3و  2هاي  مین طور براي گزینه
N[a] N[d] {a,d,e,b} {d,a,e,c} {a,b,c,d,e} {a,b,b,c,d,e}N[d] {a,d,e,b} {d,a,e,c} {a,b{a,b

صحیح است.3نه 

صورت سؤال داریـم   kxه kx ... xx ...
kk1 2x 11 120
kkk

ix

باشد. پس:  می120دانیم  می

k k1 3 4kk

k k1 7 8kkیا

کنیم:  حجم بخش توپر کره را محاسبه می
rr r 34 4rr3

3 3
خب مجح يرهاظ مجح هرفح مجح

/cm lit3 34310 3 5 4000 500 3500 3 5/cm /cm343
3

/ kg/m 8 3 5 28/

صحیح است.3گزینه .158
tصــفر تــا لحظــۀاز  منفــی اســت وBمثبــت و Aســرعت  2
tشوند. از می t/تا  2 2  ک  م جهت حرکت مـی دو متحرك هم /5

    لحظـۀ  شـود و از  بیشتر است و فاصله باز هم زیاد مـی Bاز Aسرعت 
t/شود. پس در  به بعد فاصله کم می 2 فاصله حداکثر است./5

صحیح است.2گزینه .159
d d t: s t t
t t t

t
t t

1 2d

1 2ttt
10 5 5 6 50 5 6 30t tt tt5د

s

d d m: v
t t st
1 2dd

1 2tt
10 5 5 20 50 25 20 در25

صحیح است.1گزینه .160
t v tt2 0

tt t x tt t x t2 2t x t2 4t tt ttt 4t

t m
t mx
1 1
2 2x

192x1x
252

ناث ود

m252 192 60
(پایه دوازدهم،

نه161 ت1گز ا
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mv at v v
s0 6 4 24 

 صحیح است. 1گزینه .164

F N2 10

F N1 6
mg 8

NF
N

smax s N /

F F
f F N

2 10
0 5 10 5

sf

 
جسم تمایل به حرکت به سمت پایین داشـته و نیـروي عامـل حرکـت،     

کمتر است. پـس وزنـه    smaxfاست که از  N2یعنی  F1تفاضل وزن و 
در حال تعادل بوده و اصطکاك ایستایی است و جهت نیروي اصـطکاك  

sf رو به باال است. N8 6 2 

 صحیح است. 3گزینه .165
N N NF mg ma F F20 2 2 24 
smax s N /f F N24 05 12 

smaxf F kx x x m cm312 400 3100 

 صحیح است. 1گزینه .166
)kبا توجه به اینکه ضریب اصطکاك جنبشی  ارتباطی بـه مسـاحت    (

هـاي فیزیکـی تمـام سـطوح یکسـان اسـت.        سطح تماس ندارد و ویژگی
ــت و از      ــان اس ــکل یکس ــطکاك در دو ش ــروي اص ــابراین نی ــۀ بن رابط

kF f ma ها در دو شکل برابر است. شتاب حرکت وزنه 
 صحیح است. 4نه گزی.167

/rv T
T T

004 32 125 500 

rpm60 250012
500

 

 )50 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم  
 صحیح است.  4گزینه .168

 توان نوشت: با توجه به قانون پایستگی انرژي می

mv
s1 20

h m10

v 0 ( )2

( )3

( )1

v ?3

f fE E W mgh mv W2
2 1 1

1
2

fW200 400
fW J200

 
)hنقطۀ مسیر در نیمۀ سرعت در  خواسته شده. نیروي مقاومـت هـوا    2(

در طول مسیر ثابت فرض شده بنابراین کار نیـروي اصـطکاك در نصـف    

fWمسیر برابر 
J1002 شود.  می 

m
s

20

fW
2

( )2

m5

( )1

f fW WhE E mv mg( ) mv2 2
3 1 3 1

1 1
2 2 2 2 2

v2
3

1 12 20 5 2 400 1002 2
v2

3 100 400 100
mv v
s

2
3 3200 10 2

 
 صحیح است.  3گزینه .169

 کنیم: ابتدا توان را حساب می

(( ) ( ) )W kP W
t t

2 21 100 20 102 50 300 75 504 4
لک

 
 تبدیل واحد که در متن کتاب هست داریم:حال با توجه به 

hP W hP W1 746 1 750W75  
hP hP

W
175 50 5750  

 صحیح است. 3گزینه .170

P P Pa

P P gh

5
0

5 3
0

10
10 10 10 6

هیر
 هنیس هسفق يور

P P gh Pa46 هسفق يور10 هیر
 

 صحیح است. 2گزینه .171
قـرار گرفتـه اسـت پـس      1زیـر مـایع    2سمت چپ لوله مایع شاخۀ در 

2  Pیکسـان مـثالً برابـر    شـاخۀ  است. در خط تـراز فشـار در دو    1
 است.

AB
1

2

h

A

B

A Bgh gh

P P gh
P P gh

P P2 1
2 1

2
1

 
 صحیح است. 3گزینه .172

 کنیم. شود را رسم می وارد می bو  aنیروهایی که به 

b

T

bbF
bW

bb bF W T a

baF
aW

ba aF W

 
aW  وbW :به دلیل برابري جرم دو جسم با هم برابر است پس 

ba bbF F 

 صحیح است. 4گزینه .173
V V ( )

( ) Lit cc
1

5 5 3
3

2 15 10 6 10 50 9 10 9
 

 صحیح است. 2گزینه .174

F VQ Q 

f v
f v

v

f v

m L m L
m L ( m )L

m m
L

m / kg g
L L

1 2
1 1

1 3

1

11

0 88 880/ kg g0/ kgkg g
 

 صحیح است. 4گزینه .175
هـاي   چون اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز است، فشار در قسمت

A  وB  حاالت باهم برابر است.همۀ در 

A A B B
A B

A B

P V P V
C n n

T T
00 يامد رد

 

صحیح است.3نه 
N N NF mg ma FNN N FNmg ma Fmg ma N 20 2 2 24N2 2 2 FNFNN

smax s N /f Fsmax Ns N /s NFs Ns 24 05 12/

smaxf F kxsmax cmF kxF x x mx m312 400 3100
است.1نه  صحیح

)kجه به اینکه ضریب اصطکاك جنبشی  )k   ارتباطی بـه مسـاحت
تماس ندارد و ویژگی هـاي فیزیکـی تمـام سـطوح یکسـان اسـت.       ح

ــت و از      ــان اس ــکل یکس ــطکاك در دو ش ــروي اص ــۀ براین نی     رابط
kF f mkffkها در دو شکل برابر است.شتاب حرکت وزنه

صحیح است.4نه 
rv T/r

T T
T/

T
r

T
004 3//2 12

500
rpm60 250012

500
)50صفحۀ،    رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم  

صحیح است. 4نه 
توان نوشت: جه به قانون پایستگی انرژي می

mv
s1 20

h m1

v 0 ( )( )

( )( ))

( )( ))

v ?3

fE E W mgh mvfE W mgh mvE Wf
2

2 1EE EE 1
1
2

fWff200 400
fW Jf 2

صحیح است.2گزینه .171
قـرار گرفتـه ا 1زیـر مـایع    2سمت چپ لوله مایع شاخۀ در 

2     یکسـان مـث  شـاخۀاست. در خط تـراز فشـار در دو   1
است.

A

2

h

A

B

A Bgh

P P ghAA
P P ghBB

P PBBgh

PP
PP

Ah h PAAh
1

2 1gh

2
1

صحیح است.3گزینه .172
کنیم.شود را رسم میوارد میbو aنیروهایی که به 

bbFbb

bb bF W TF WWbb b a

baFbb

aWa

ba aF WaaFbab

aW وbWبه دلیل برابري جرم دو جسم با هم برابر است
b

صحیح است.4گزینه .173

) Lit cc

( )(
5 5 310 6 10 50 9 10 9) Lit) Lit5 5 3

صحیح است.2گزینه .174
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A
A

A BA

B
B

B

PV
C A : n .R

V VT
PV

C B : n .R
T

0 0

0 0

27

300 20073

يامد رد

يامد رد
 

B

A

V / lit
V / lit

1 6
2 4

A B

A B

V V

V V

3
2

4
 

 صحیح است. 1گزینه .176
pدما  در فرایند هم v p v1 1 2  دررو داریم: باشد، ولی در فرایند بی می 2

p) اگر گاز منبسط شود 1 v p v2 2 1 1 
p) اگر گاز متراکم شود 2 v p v2 2 1 1 

 درست است: 1 گزینۀباال، نکتۀ با توجه به 

pشود  گاز منبسط می v
p v p v

p v
2 2

2 2 1 1
1 1

3 8 24
7 4 28 

 )159 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .177

LA
A A

Q Q W Q Q
K K

W W W W
2 2 21 1 

LB
B B

Q Q W Q Q
K K

W W W W
1 1 

A
A B A B

B

K
K K K K

K
1 2 1 2 21 

 صحیح است. 3گزینه .178
 صحیح است.  3گزینه .179

دهیم و جهت میدان آنهـا را   ابتدا سه بار را روي محور مختصات قرار می
 کنیم.  مشخص می

x(cm)
BE

cm4

y(cm)

Aq C1

AE

CE
cm2 Cq C2

Bq C2
2 6M

 

AE i i
69 7
4

1 10 99 10 1044 10
  

BE i i
69 7
4

2 10 99 10 1024 10
  

CE j j
69 7
4

2 10 99 10 1024 10
  

AB A BE E E i i i7 7 79 9 910 10 104 2 4E E EE E 79 7  

AB CE E i E j i j7 79 910 104 2 j7iiiiE E i E jE i E j 9  

 صحیح است.  4گزینه .180
یابد یعنـی   ابتدا تراکم خطوط میدان کاهش می q1با حرکت از نزدیکی 
دوبـاره تـراکم    q2شـدن بـه    شود و سپس با نزدیـک  ابتدا میدان کم می

یابد. پس میدان ابتدا کاهش و سـپس   زیاد شده یعنی میدان افزایش می
بتـدا در جهـت   ا q1یابـد. همچنـین بـا حرکـت از نزدیکـی       افزایش می

کنیم یعنی پتانسیل ابتدا کـاهش و سـپس در    خطوط میدان حرکت می
شود یعنی پتانسیل  به آن نزدیک می q2خالف جهت خطوط حاصل از 

 یابد.   یابد. پس پتانسیل ابتدا کاهش و سپس افزایش می افزایش می

q2 q

 
 صحیح است.  2گزینه .181

ــتفاده از  ــا اســ ــۀ بــ UVرابطــ
q  ــه Uو اینکــ J450 و

V V12   :است. پس 

/q C
q
45012 37 5  

 صحیح است.  4گزینه .182
qرابطۀ با توجه به 

A
 داریم:   

A r
/

/

q q
q C

A
( )

24
2

10 2 50 54 2

  

/q C62 5 10 

 صحیح است. 2گزینه .183
و جریانی که بین ایـن دو نقطـه برقـرار     bو  aمقاومت معادل بین نقاط 

 آید: است مطابق روش زیر به دست می
R R

Req R I A
R R

2 3
1

2 3
3 6 326 8 43 6 8 

 برابر است با: R2بنابراین جریان عبوري از مقاومت 

I I (A)2
2 2 843 3 3 

 صحیح است. 3گزینه .184
 گذرد. می A6جریان  2از مقاومت 

A B A BV ( ) ( ) ( ) V V V26 4 5 6 2 4 20 123 

A BV V (V)36 

 صحیح است. 1گزینه .185
 A1جریـان   R6اند. با توجه به این که از مقاومت  ها با هم موازي مقاومت

ــی ــت  م ــذرد، از مقاوم ــان  R3گ ــت  A2جری ــان  Rو از مقاوم  A6جری
 گذرد. پس جریان عبوري از باتري برابر است با: می

I A1 2 6 9 
 بنابراین اختالف پتانسیل دو سر باتري برابر است با:

V Ir (V)24 9 15 
 برابر است. Rاین اختالف پتانسیل با اختالف پتانسیل دو سر مقاومت 

/( )(R) R6 15 2 5 

 صحیح است. 4گزینه .186
 L4گذرد، بنابراین تـوان المـپ    می L4ترین جریان مدار از المپ  بیش

2گیـریم، همچنـین    در نظر می W90را برابر 
جریـان مـدار از المـپ     3

L3  1و
 گذرد. می L2و  L1هاي  جریان از المپ 3

P RI W P R( I) RI W2 2 2
4 3

2 490 403 9 

P P R( I) RI W2 2
1 2

1 1 103 9 

pشود  گاز منبسط می
p v p v

p v
p v2 2

2 2 1 1v p vp v pvp v
1 1v 7 4 28

)159صفحۀ(فیزیک دهم، 
صحیح است.3نه 

LA
A A

Q Q W Q Q
K LA

AA
Q

K
Q W Q

W W W W
LAQ Q Q2Q WQ W 21A 1KAKA

LB
B B

Q Q W Q Q
K LB

BB
Q

K
Q W Q

W W W W
LBQ Q Q 1B 1KBK

A
A B A B

B

K
K K K KBK

A
K

1 2 A B AB AK K K KKA B AK K KKA B ABB A1

صحیح است.3نه 
صحیح است. 3نه 

دهیم و جهت میدان آنهـا را   سه بار را روي محور مختصات قرار می
کنیم. خص می

x(cm)
BE

cm4

y(cm)

Aq CA CC

AE

CE
cm2 Cq CC C

Bq CBB C

2 6M

AE i ii
69 6
4

1 1 i
6

9 1 144 10
i7iiiE 99 1

BE i ii
69 6
4

2 10 i
6

9 10 124 10
i7iiiE 9 1

CE j jj
69 6
4

2 10 j
6

9 1 2 j7jjjE 99 1

یحزی
qرابطۀ با توجه به

A
داریم:   

/
qA r q C

( )/
/

qA r q /

2

2 /0 5//4 2

C6

صحیح است.2گزینه .183
و جریانی که بین ایـن دو نقطbو aمقاومت معادل بین نقاط 

آید:است مطابق روش زیر به دست می
R R

A
R R
R

R I
R RR

3RR
1

2 3RR R
3 6 326 8 43 6 8

برابر است با: R2بنابراین جریان عبوري از مقاومت 

(A)2 8
3 3

صحیح است.3گزینه .184
گذرد.میA6جریان 2از مقاومت 

B A B) ( ) ( ) VB A) ( ) ( ) V V VBA) V VVB A
2) ( ) (( ) ( )) ( ) (( )( ) ( ) 4 20 123

BV (V)BVBB

صحیح است.1گزینه .185
جR6اند. با توجه به این که از مقاومت  ها با هم موازي مقاومت

ــی ــت م ــذرد، از مقاوم ــان R3گ ــت A2جری از مقاوم جRو
گذرد. پس جریان عبوري از باتري برابر است با:می
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TP P P P P W1 2 3 4 10 10 40 90 150 

 صحیح است. 4گزینه .187
 با:طول سیم برابر است 

L RN m2 12 2 1 10 10 2  طول سیم بازشده10
 و مقاومت سیم برابر است با:

LR
A

65 10
(

1

3
2 10

2 10 )2
1
4 

 جریان عبوري برابر است با:
V IR I A20 801

4
 

 طول سیملوله برابر است با:
L ND (m)3 210 4 10 4 10 

 نماییم: زیر محاسبه می رابطۀو میدان مغناطیسی سیملوله را از 

/
NI

B T
L

7 20
2

12 10 10 80 2 4 10
4 10

 

 )98 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
 صحیح است. 3گزینه .188

F BILsin 
/

/ /
F I I I

I I
I IF I

2 2 2 1
1 1

2 11 1

1 212 1 121 

/ I I A1 10 2 1 5 
 )93و  65 هاي صفحه، رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  

 صحیح است. 3گزینه .189
لغزد، مقاومت رئوستا کـاهش یافتـه و    که لغزنده به سمت چپ میوقتی 

هـا   شود. جهت جریان القایی در حلقـه  جریان الکتریکی در مدار زیاد می
باید با افزایش شار عبوري از سـیملوله مخالفـت کنـد، بنـابراین جریـان      

 ) باشد.1القایی در هر دو حلقه باید مطابق جهت (

SN

NS

SN

( )1

( )2

( )1

( )2

 
 )129صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .190
V N V

V V
V N

2 2 2
2

1 1
20 44220 100 

m m mV RI I I A2 44 11 4 
mI I sin wt I sin t4 100 

 )130صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .191

 است. A2بین حداقل و حداکثر طول فنر برابر طول مسیر یا  فاصلۀ
A A cm70 60 2 5 

 فنر یعنی در حالت تعادل که بیشترین سرعت را دارد. cm65طول 

max m mE K mA mv v A2 2 21 1
2 2 

m
mv ( )
s

2 8005 10 12 
 )67و  66 هاي صفحه، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .192
شود و چـون در یـک نوسـان     در دو سر حرکت سرعت متحرك صفر می

/حرکت  دورةشود،  کامل دو بار مسیر طی می s2 شود. درنتیجه  می 01
 بسامد آن برابر است با:

/
/

T s f Hz
T
1 102 502 

 )62 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .193

F mv
s

2
3

24 4 10 20
60 10

 

d n A n n2 1204 12 4 1510 8 

/
nf t s
t t

1550 03 

/x v t m20 0 3  میزان پیشروي موج 6
 )63صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی،  

 صحیح است. 1گزینه .194
/

/cm cm vT T
0210 20 0012 20 

N ،yذرة مکان  مکان شود، بایـد   هم Nبا  Mاست. پس براي اینکه  0
1مکان آن صفر شود که این زمان معادل 

 دوره است. 4

Tt s
1

100 1
4 4 400 

 )65تا  63هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
 صحیح است. 2گزینه .195

db I I1 2 150 80 
شـود، ولـی چـون     برابر می 80ماند، باید شدت صوت  اگر فاصله ثابت می

80برابر شده است، پس شدت صوت  4فاصله 
 برابر شده است. 5یعنی  16

I I2 15

/
I

log( ) log (log log ) ( ) db
I
2

2 1
1

10 10 5 10 10 2 101 0 3 7

db2 250 7 57 
 )73و  72هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

 صحیح است. 1گزینه .196

1 1

130

2

1 2
1 2

1
2

50
20

35
35 20 15

 
 )98تا  95 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .197
v vf v l
l l3

3495 330 3302 

/
/ /

vFl ll L v
m v l

1 211 21 111 

/

/ /

v lvf Hz
l l l5

11 3305 5 5 5 300 7502 2 121 2 11 2 

 )108و  107 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

L ND (m)ND 3 210 4 10 4 103

نماییم: زیر محاسبه می رابطۀدان مغناطیسی سیملوله را از 

/
NI

B T
NI
L

7 2
2

12 10 10 807
2 4 1///4 10

)98صفحۀ،    رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
صحیح است.3نه 

F BILsinBILsin

/
F I I I

I I
IF I

I
I I

2 2F IF I 2 1/ I/
1 1/ I

2 1II I1 1F IF
///12// ///1

/ I I A1 10 2 1 5// I IIII1 1I

)و 93و 65هاي صفحه،  رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
صحیح است.3نه 
لغزد، مقاومت رئوستا کـاهش یافتـه و   که لغزنده به سمت چپ میی

هـا   شود. جهت جریان القایی در حلقـه ان الکتریکی در مدار زیاد می
با افزایش شار عبوري از سـیملوله مخالفـت کنـد، بنـابراین جریـان      

در هر دو حلقه باید مطابق جهت ( ) باشد.1ی

SN

NS

SN

( ))((

( )( )( )

( ))(

( )( )

)129 صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.2نه 

/t s
t

1550 03/t //5 t15

/x v t mx v tv 20 0 3 میزان پیش//6
 ص(فیزیک دوازدهم تجربی،

صحیح است.1گزینه .194

/cm /vT T
02//20m 001/20

N ،NNyذرة مکان  مکانهمNبا Mاست. پس براي اینکه 0
1مکان آن صفر شود که این زمان معادل 

دوره است. 4

s
1

100 1
4 400

هاي صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
صحیح است.2گزینه .195

b I I2 1I

شـود، و برابر می 80ماند، باید شدت صوت اگر فاصله ثابت می
80برابر شده است، پس شدت صوت 4فاصله 

برابر شد 5یعنی  16

/
I

) log (log log ) ( ) db
I

log( ) log (log log ) ( )/
I

) l (l l ) ( )2
1

log( ) log (log log ) ( )og ogog og ) //

db2 57
هاي صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

صحیح است.1گزینه .196
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 صحیح است. 3گزینه  .198

max minmin

min max
max

R( )
,

R( )

1 1 1 1
25 25 900 36 11

1 1 1 11 11 25 11 36
90025 36

min

max

11
36  

 هاي پایان فصل) (فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین

 صحیح است. 4گزینه  .199
 کند. بینی می خوبی پیش ) این طیف فقط طیف هیدروژن را به1گزینۀ 
 صحیح است. 4غلط و مورد  3و  2هاي  گزینه

 )133صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است.  1گزینه  .200

A
ZX Y220 4 0

92 2 14 6  

Z ( ) Z92 4 2 6 78  
A A220 16 336  

 
 شیمی

 صحیح است. 3گزینه  .201
در فرایند چگونگی پیـدایش عناصـر، بـا گذشـت زمـان و کـاهش دمـا،        

اي به نـام   گازهاي هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شدند و مجموعه
اي در داخـل   هاي هسـته  ایجاد کردند و نهایت با انجام واکنشسحابی را 

 تر تشکیل شدند. ستارگان، عناصر سنگین
 )4(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

 صحیح است. 1گزینه  .202
Mg25عبارت (الف): ناپایدارترین ایزوتـوپ منیـزیم،   

اسـت کـه تعـداد     12
ــر  زوتــوپ فــراوان ســاختگی باشــد و دومــین ای مــی 13نــوترون آن براب

H6هیدروژن، 
اسـت، بنـابراین نسـبت     5بوده که تعداد نوترون آن برابر 1

2/تعداد نوترون برابر   شود. می 6
هـاي ناپایـدار، نسـبت تعـداد نـوترون بـه        عبارت (ب): در اغلب ایزوتوپ

1/تر یا برابر  پروتون بزرگ  توان گفت: است، بنابراین می 5

/ / / /
A p pn n A A

p p p p p A
1 5 1 1 5 2 5 04  

0/عبارت (پ):  دقیقه، بنابراین در این مـدت زمـان    15ساعت یعنی  25
 توان گفت: عمر می نیمۀو با توجه به 

min min min:m m m m5 5 5
0 0 0 0

1 1 1
2 4  مقدار اولیه8

m0دقیقه،  15بنابراین بعد از 
1
7مانـد و در نتیجـه    مـی  از ماده باقی  8

8 
 است. آن مصرف شده

ــوپ  ــداري ایزوت ــب پای ــارت (ت): ترتی ــورت   عب ــه ص ــدروژن ب ــاي هی ه
H H H H H H H1 2 3 5 6 4 7

1 1 1 1 1 1 اســـت، بنـــابراین تعـــداد  1
H5( هاي چهارمین ایزوتوپ نوترون

H4و ششمین ایزوتـوپ (  4) برابر 1
1 (

H5هـاي ایزوتـوپ    است و در نتیجه تعـداد نـوترون   3برابر 
یـک واحـد    1

H4بیشتر از 
 باشد. می 1

 )6(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه  .203
از لحاظ عددي جرم مولی یک عنصـر تقریبـاً بـا عـدد جرمـی آن برابـر       

 است، داریم:
/

/

g g
n p

mol mol
1 28 64  Xجرم مولی عنصر 64002

: P e
n P

n e
2 68

X2 نوی رد

 
P Z , n29 35  

X:[Ar] d , s10 1
29 3 4 

 )31(پایه دهم، فصل اول، صفحه 
 صحیح است. 2گزینه  .204

 آوریم: به دست می جرم اتمی را

/
/

amu
?amu g amu

g

22
24

11162 10 70
1 66 10

 

e p: n e n p8 :براي 8 n e X11 برايX3  
n p

: p
n p

8   Xبراي  3170

43 31 1  43و اتمی با عدد اتمی Xهاي بین اتم  تعداد اتم 11
 )17ـ 16هاي  (پایه دهم، فصل اول، صفحه

 صحیح است. 4گزینه  .205

|
:Cl:

||
:O:

HCN) H C N :

CO) : C O :

PCl ) : Cl Cl :

CH O) H C H

SO ) : O S O :

P3

2

2

8 42

4 2
6 3

10
3

4 1
8 2

12 26

Cl:

Cl
|
PCl P

O S O :S O :O S OS OS

ClCl :
|
P CP Cl :

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

 
SO2 ،1دسـت آمـده در    شـود، نسـبت بـه    طور که مشاهده مـی  همان

2 
 است. HCNدست آمده در  نسبت به

 )65و  64هاي  (پایه دهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه  .206

 الف) درست
هـاي فسـیلی وارد    هـایی کـه از سـوختن سـوخت     ب) نادرست: آالینـده 

 هستند. SO2و  NO2شوند، به طور عمده شامل  هواکره می
روي پوست، دسـتگاه تـنفس و   بار باران اسیدي بر  پ) نادرست: آثار زیان

 ها به سرعت قابل تشخیص است. چشم
 ت) درست

 )68و  67هاي  (پایه دهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه  .207

ـارت اسـت از:    cو  a ،b) نادرست: ترتیب طول موج سه پرتـو  1 cعب b a 
 کمترین اختالف را نسبت به امواج رادیویی دارد. cپس طول موج تابش 

ـان      CO2) نادرست: ایـن شـکل عملکـرد    2 ـابش خورشـیدي را نش در برابـر ت
 دهد. می
 از نوع فروسرخ هستند. cو  bهاي  ) نادرست: تابش3
 ) درست4

 )73(پایه دهم، صفحه 
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 صحیح است. 1گزینه  .208
 الف) درست
 ب) درست

ـاخته   پایۀ پ) درست: چون بر  شـوند و داراي   مـی مواد گیاهی مانند نشاسـته س
 کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند.

ـاهی تجزیـه مـی        ـان نسـبتاً کوت شـوند و بـه طبیعـت     ت) درسـت: در مـدت زم
 گردند. بازمی

 ث) درست
 عبارت درست هستند. 5* هر 

 )75 صفحۀ(پایه دهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .209

توانایی تشکیل پیوند هیـدروژنی را نیـز    HFمولکول قطبی بوده و  4هر 
دیگر را بایـد   مادة 3جوش را داراست.  نقطۀبیشترین  HFدارد. بنابراین 
 جوش با هم مقایسه کرد. نقطۀجرم مولی و  رابطۀبا استفاده از 

/HBr g.mol ,HCl g.mol ,PH g.mol1 1 1
381 36 5 34 

HF HBr HCl PH3 
 )115 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه  .210
 چهار مورد ذکر شده درست هستند. هر

 )130صفحۀ (شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .211
را محاســبه  atm4و  C20محلــول  mL400موجــود در  O2ابتــدا 

 کنیم: می

/
/

gOg
mL gO

mL g
2

2
0181000400 0 721000 100

لولحم لولحم
لولحم لولحم

 
غلظت پـایین محلـول جـرم حـالل و محلـول را برابـر در نظـر         به دلیل
 ایم. گرفته

شود. بنابراین نیمـی   نیز نصف می O2پذیري  با نصف شدن فشار انحالل
/از  g0 شود. امـا بـه دلیـل انحـالل      اکسیژن اولیه از محلول خارج می 72

/کاهش یافته و بیشـتر از   باز هم O2پذیري  نمک در آب، انحالل g0 36 
 3 گزینـۀ هـا تنهـا    شود که در میان گزینـه  از محلول خارج می O2گاز 

0/بیشتر از   است. 36
 )124 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .212
HCl Mg(OH) MgCl H O2 2 22 2 

/
/pH [H ] mol.L17 2 11 7 10 2 10

 
HClM mol.L2 12 10 

/ molHCl molMg(OH) gMg(OH)
mLHCl

mL molHCl molMg(OH)
2 2

2

002 1 58100 1000 2 1 

/
/

g mL
mL

g Mg(OH) g2

100 1 01629 1 25
لولحم لولحم

لولحم
 

 )30صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه  .213

 بررسی موارد:
 الف) غلط است. بوتن یک آلکن سیر نشده است.

Cب) غلط است. فرمول مولکـولی هگـزان بـه صـورت      H6 و فرمـول   14
Cمولکولی سیکلوهگزان به صورت  H6  است. 12

 دهد. ها تشکیل می خام را هیدروکربن نفت عمدةپ) غلط است، بخش 
 ت) صحیح است.

 )42و  38، 37هاي  پایه یازدهم، صفحه(
 است.صحیح  2گزینه  .214

Cu S O Cu SO2 2 22 

/molSO Lmol RgCu S
g molCu S molSO

2
2

2 2

1 22 4110320 100 160 1 1 100 

/ L R112 25 
 )23پایه یازدهم، صفحۀ (

 صحیح است. 2گزینه  .215
 موارد الف، ب، پ درست هستند.

 صورت: ترتیب قرارگیري اجزا در برج تقطیر به
 بنزین و خوراك پتروشیمی، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره است.

 )43پایه یازدهم، صفحۀ (
 صحیح است. 3گزینه  .216

 بررسی موارد:
Xالف) غلط است: در  XO2  است، یعنیBe2   کـهBe  تشـکیل

 دهد. یون نمی
توانـد   باشـد کـه در نتیجـه مـی    Hتوانـد  ب) صحیح است. این ذره می

NaH .تشکیل شود 
 کمترین شعاع را در بین فلزهاي قلیایی خود دارد. Liپ) صحیح است. 
  ت) صحیح است.

s21
Li

He

H 
 صحیح است. 2گزینه  .217

ـ ظرفیت گرمایی ماده هم   ـاي     الف) نادرست  ارز با گرماي الزم بـراي افـزایش دم
 است. C1 ةاندازیک نمونه ماده به 

 ب) درست
 ج) درست

 آب بیشتر است. ویژةد) نادرستـ  ظرفیت گرمایی 
 زمینی بیشتر از نان است. هـ) درستـ  زیرا مقدار آب موجود در سیب

 )58و  56هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .218

 ها: بررسی سایر گزینه
) بـه بـدن   2انرژي موجود در شیر در فرایند مربوط بـه نمـودار (   عمدة) بخش 2

 رسد. می
ـایی ویـژه شـیر مشـخص       3 ـ قابل محاسبه نیست، زیرا ظرفیـت گرم ) نادرست 

 شود. نشده است. همچنین، در این فرایند، انرژي آزاد می
 )2) نادرستـ  نمودار (4

 )59 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .219

 شود: 3بر  تقسیم 1واکنش 
Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g)2 3 3 4 2

1 2 1
3 3 3

H kJ1
48 163 
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 برابر شود: 2معکوس و  2واکنش 
FeO(s) CO(g) Fe(s) CO (g)22 2 2 2 
H ( ) kJ2 11 2 22 

2معکوس و  3واکنش 
 برابر شود: 3

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)3 4 2
2 2 223 3 3 

H ( ) kJ3
2 21 143 

 واکنش اصلی برابر است با: Hپس 
H H H H kJ1 2 3 16 22 14 20 

 کنیم: کیلوگرم آهن را محاسبه می 28اکنون، گرماي الزم براي تولید 
molFe kJ

g Fe kJ
g Fe molFe

3 1 2028 10 500056  kJ?گرما2

 صحیح است. 3گزینه  .220
 ها: بررسی گزینه

سوختی را در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     ) نادرست. ارزش 1
 دهند. نمایش می

) نادرست. آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگـام سـوختن   2
 یک مول از یک ماده در مقدار کافی اکسیژن خالص است.

 ) درست3
هـا انـدکی بیشـتر از دو برابـر ارزش      ) نادرست. ارزش سـوختی چربـی  4

 هاست. بوهیدراتها و کر سوختی پروتئین
 )69و  68هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه  .221
Cپیوند  O گانه است. پس انـرژي بیشـتري از    سهC O  وC S 

 دارد و بیشترین آنتالپی پیوند را دارد.
Oپیوند  O      دوگانه است، پـس آنتـالپی پیونـد بیشـتري ازC O 
 دارد.

Cطــول پیونــد  O  ازC S  کمتــر اســت، بنــابراین آنتــالپی پیونــد
 بیشتري دارد.

 )66صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه  .222

هـایی   ها، فراورده واکنش شیمیایی با آالینده هاي خورنده با انجام کننده پاك
 شوند. دهند که با آب شسته می تشکیل می

 )12 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .223

پتاسیم هیدروکسید خاصیت بازي دارد و در سطح پوست همانند صـابون،  
 رساند. کند و به آن آسیب می احساس لیزي ایجاد می

 )14و  13هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه  .224

/
molHA

?molHA g HA molHA
g HA

16 0 320 

/
HA HA /

/

molnM M mol.L
V L

10 3 0 605 

/ //
a

/

/ / / / /

HA(aq) H (aq) A (aq)

K mol.L
x x x

1 10 2 0 20 6 0 0 1 100 4
0 6 0 2 0 4 0 2 0 2

H (aq)( )

 
 )22و  21هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه  .225
 الکترون گرفته و کاهش یافته و نقش اکسنده را دارد. Aاز اتم  Bاتم 

 ها: بررسی سایر گزینه
 )Zn30باشد (عنصر  اي می جدول دوره 12عنصري از گروه  A) عنصر 1 
 شود. تشکیل می ABمول ترکیب  2مول الکترون  4مبادلۀ ) به ازاي 2 
 باشد. الکترون می 28داراي  A2) کاتیون 4 

 )40 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .226

 ها: گزینهبررسی 
Zn(s)صورت  واکنش اکسایش به ) نیم1 Zn (aq) e2  است 2
ـابراین   ها در مدار بیرونی به سمت الکترود مس حرکت می ) چون الکترون2 کنند، بن

 یابد. الکترود مس کاتد بوده و با انجام نیم واکنش کاهش، جرم آن افزایش می
متخلخل عبور کـرده و بـه سـمت الکتـرود مـس (کاتـد)        دیوارةها از  ) کاتیون3

 کنند. حرکت می
ـا   ها از الکترود روي به سـمت الکتـرود مـس جابـه     ) با توجه به اینکه الکترون4 ج

تـوان گفـت کـه عنصـر روي      شوند، بنابراین عنصر روي اکسید شده پس می می
 تري است. قويکاهندة نسبت به مس، 

 )45 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2 گزینه .227

ـالی و قـدرت       در میان فلزات، عنصر لیتیم، به ترتیـب کمتـرین و بیشـترین، چگ
 شود. تر اکسید می کاهندگی را دارد، بنابراین نسبت به سایر فلزات راحت

 )49 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه  .228

 هاي (الف)، (ب) و (ج) نادرست هستند. عبارت
 ها:              بررسی عبارت

) بر اساس واکنش زیر، در آند به ازاي تولیـد هـر مـول پروتـون، یـک مـول       الف
Hشود.  الکترون نیز تولید می (g) H (aq) e2 2 2 
H)صورت زیر است که به ازاي هر مـول گونـه کاهنـده     ب) واکنش کلی به )2 ،
H)یک مول فراورده  O)2 شود. تولید می 

H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2 
 شود. ج) عالوه بر برق، در کاتد آب نیز تولید می

ـان و از آنـد بـه کاتـد      د) جهت حرکت یون هاي مثبت (پروتون) و الکترون یکس
 باشد. می

 )51و  50هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه  .229

 ها نادرست هستند. تمام عبارت
بـراي جلـوگیري کـردن از     Zبـرخالف فلـز    Xزمانی کـه بتـوان از فلـز    

تـوان گفـت در سـري الکتروشـیمیایی،      خوردگی آهن استفاده کرد، مـی 
انـد، پـس    به ترتیب در پایین و باالي فلز آهن قرار گرفتـه  Zو  Xعناصر 

Zترتیب پتانسیل آنهـا بـه صـورت     Fe X     خواهـد بـود، بنـابراین
 ها: توان گفت:          بررسی عبارت یم
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واکـنش   نـیم  Z، الکتـرود  Zو  X* در سلول گالوانی حاصل از دو گونـه  
 یابد. کاهش را انجام داده در نتیجه جرم آن افزایش می

 بیشتر است، بنابراین واکنش: Xگونۀ * قدرت کاهندگی 
X (aq) Z(s) X(s) Z (aq)2 2 

 پذیر نیست. انجام
به فلـز آهـن متصـل باشـد، در حضـور رطوبـت و        X* زمانی که عنصر 

 صورت: واکنش کاهش به اکسیژن، نیم
H O(l) O (g) e OH (aq)2 22 4  است. 4

شـود کـه پتانسـیل آن از     * در حلبی بر روي آهن، فلز قلع کشیده مـی 
تواند  نمی Xگونۀ آهن بیشتر است، بنابراین با توجه به نکات گفته شده، 

 همانند فلز قلع در حلبی باشد.
 )59و  58هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه  .230
 هاي خالص و ناخالص سیلیس هستند نه سیلیسیم. کوارتز و ماسه نمونه

 )69و  68هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه  .231

 ها: بررسی گزینه
تقریبـاً یکسـان اسـت. در نتیجـه      Cو  S) درست. زیرا خصلت نافلزي 1

 توزیع الکترون متقارن خواهد بود.
 ) درست                                               2
 ) درست3
ــول 4 ــرخالف  CHCl3و  SCO) نادرســت. مولک ــدان  SO3ب در می

 کند. گیري می الکتریکی جهت
 )74صفحۀ یمی دوازدهم، (ش

 صحیح است. 3گزینه  .232
 ها: بررسی گزینه

) نادرست. انرژي گرمایی در ابتدا بـه انـرژي مکـانیکی و در ادامـه بـه      1
 شود. انرژي الکتریکی تبدیل می

) نادرست. بخار داغ با به حرکـت در آوردن تـوربین، انـرژي الکتریکـی     2
 کند.                                                 تولید می

 ) درست3
انـرژي گرمـایی سـرازیر    ذخیـرة  بسـیار داغ بـه منبـع    شارة ) نادرست. 4

 شود. می
 )76و  75هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه  .233
سـوزد، انـرژي    گاز هیدروژن در هـوا و دمـاي اتـاق مـی     فسفر سفید برخالف

سازي سوختن گاز هیدروژن بسیار زیـاد اسـت و در دمـاي اتـاق تـأمین       فعال
 شود. نمی

 )95صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .234

SOدر تعادل  (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (g3SOSSS  با افزایش فشار، تعادل به
ه تا حد امکان کاهش یابد، بنـابراین  شود تا فشار سامان جا می راست جابه

اکسـید   جا شدن تعادل به راست، تعـداد مـول گـاز گـوگرد تـري      با جابه
 کند. یابد، اما مقدار ثابت تعادل تغییر نمی افزایش و اکسیژن کاهش می

 )104صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .235
نیتـروژن و هیـدروژن   با توجه به اینکه واکنش تولید آمونیاك از دو گـاز  

افزایش دما سبب کاهش درصد مولی آمونیاك در مخلـوط    گرماده است،
شود. ولی هابر با استفاده از کاتالیزگر توانست واکـنش را در دماهـاي    می

 تر با سرعت مناسب انجام دهد. پایین
 )107صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 در کدام گزینه هست؟» صولت، شبرو، مخذول، تیمار  قیم،«هاي  معناي واژه

 کش حمام، قدرت، راهزن، زبون گردیده، خدمت ) کیسه2 غمبیدار، خوگرفته،  ) سرپرست، هیبت، شب1
 ) مشت و مال دهنده، پیوند، راهزن، خوار شده، اندیشه4 بیدار، خوار شده، غمخواري ) دلّاك، شکوه و جالل، شب3

-2 ها، معناي چند کلمه درست است؟ در میان واژه
 بار) (جبار: مسلّط) (ریحان: خوشبو) (رستخیز: بعث)  ره(تعلّل: درنگ کردن) (ورطه: هالکت) (اهلیت: شایستگی) (بنشن: ت

 (نفح: دمیدن با دهان) (بدسگال: بدذات) (ملتفت: متوجه) (نوش: خوشگوار)
 ) نُه4 ) هفت3 ) هشت2 ) شش1

-3 ها درست آمده است؟  واژههمۀ در کدام گزینه معانی 
 چفت) (سیادت: سروري) (ماللت: سرزنش) ) (کلون:2 دهنده) (حبیب: دوستدار) (یغور: ستبر) ) (ممد: ادامه1
 ) (وقیعت: بدگویی) (فراغت: جدایی) (مهملی: سستی)4 پیروي کردن)  نخجیر) (مواالت:  ) (معونت: یاري) (شکاري:3

-4 ؟ شود دیده نمیدر کدام عبارت غلط امالیی 
 ادراك مقصود نرسی. ) اگر تو مقاومت این خصم به مضاهرت ایشان خواهی کرد، زود بود که هالك شوي و به 1
 گوي. جوي و ثواب ) شاه پیالن را برادري بود جهان دیده، کارآزموده، صالح2
 هاي رحمت و عاطفت او بیفزود.  ) هر چه تقریر کرده بود عنوان صدق آن دیدند و ثقت ایشان به نشانه3
 خواهد.  ) خردمند چون به کنار نشیند، به چراغش طلبند و از بهر سالح خود فساد دیگري ن4

-5 شود؟  دیده می غلط امالییدر کدام گزینه 
 ) استخالص یاران، قایق و صخره، هیاهوي خاك، علم یزید2 ) دها و خرد، هول و ترس، روحانی حوزه، صداي مهیب1
 غلیظ، خالیگر دربارلهجۀ   ) التفات و توجه، سپاسگذاري،4 ) رغبت و عالقه، شور و شعف، حیاط محقّر، منش خبیث3

-6 شود؟ دیده می غلطاي با امالي  در کدام بیت واژه
ــا کجاســـــت 1 ــرا تـــ ــاه مـــ ) ببـــــین پایگـــ
) جنــت و دوزخ، بهشــت و مردگــی عــین حیــات2
ــوار 3 ) آزار جـــو عزیـــز بـــود، لطـــف جـــوي خـ
ــدر   4 ــش قـ ــو را نقـ ــر راي تـ ــوازي نظـ ) اي مـ

 

بــــدان پایــــه بایــــد ز مــــن مایــــه خواســــت
بی تو جنـت دوزخ اسـت و زنـدگانی ضـایع اسـت     

اســت تبــع دهــر، دلــت مضــطرب چراســت؟ ایــن 
چــــه عجــــب ناقــــد اســــرار قضــــا و قــــدري

 

-7 در کدام گزینه آمده است؟» نامه و اتاق آبی هاي صاحبدالن، سیاست نامه، داستان قابوس«نام پدید آورندگان 
 الملک توسی، عبدالحسین وجدانی، عنصرالمعالی، نیما یوشیج ) خواجه نظام1
 دانی، خواجه نصیرالدین توسی، سهراب سپهري) عنصرالمعالی، عبدالحسین وج2
 ) عطار نیشابوري، محمدي اشتهاردي، عنصرالمعالی، نیما یوشیج3
 ) عنصرالمعالی، محمدي اشتهاردي، خواجه نظام الملک توسی، سهراب سپهري4

-8 تشبیه دارند؟آرایۀ هاي اضافی،  ترکیبهمۀ در کدام گزینه 
 ) نقد دل، خورشید گل، آتش مهر، دل یاران2 تیر مژگان ) باران بهاري، گنج عزّت، باران رحمت،1
 ) طایرجان، طفل عقل، جام عافیت، کمند احسان4 آرزورشتۀ غم، بیشۀ ) راه عشق، پاي افکار، 3

-9 شود؟ دیده می» آمیزي حس«آرایۀ در کدام بیت 
ــی   1 ــس بـ ــه بـ ــن ده کـ ــه مـ ــاده ) بـ ام دل افتـ
ــه زن  2 ــر دیرینـــ ــن دیـــ ــیر ایـــ ) دم از ســـ
پــــــرده نقشــــــی بیــــــار ) مغنــــــی از آن3
) رهــــی زن کــــه صــــوفی بــــه حالــــت رود4

 

 

ام حاصــــل افتـــــاده  وز ایــــن هــــر دو بــــی   
ــینه زن   ــاهان پیشــــ ــه شــــ ــالیی بــــ صــــ

ــرده   ــت از درون پــ ــه گفــ ــا چــ ــین تــ دار ببــ
ــت رود   ــلش حوالــــ ــتیِ وصــــ ــه مســــ بــــ

 

-10 در کدام گزینه به درستی آمده است؟» آمیزي، کنایه، تشبیه، جناس حس«هاي  ترتیب آرایه
ایسـت صـعب   کاسـه  دسـت، سـیه  الف) دهـر سـپید   

ب) تــب دوشــین در آن بــت چــون اثــر کــرد     
ج) ســــخن تلــــخ تــــو زان شــــیرین اســــت
ــرا     ــوش م ــخ، گ ــرف تل ــد از ح ــار ش ــان م د) ده

 

منگــر بــه خــوش زبــانی ایــن تــرش میزبــان      
ــرد     ــر کـ ــب خبـ ــم در شـ ــود و هـ ــرا فرمـ مـ
کـــه شـــکر را بـــه جـــواب آلـــوده ســـت     
خوشا کسی کـه در ایـن بـزم پنبـه در گـوش اسـت      

 

 ) الف، ج، ب، د4 ) ج، د، ب، الف3 ) الف، د، ب، ج2 الف، د، ب ) ج،1

مقمقاواومتمت این خصم به مضاهرت ایشان خواهی کرد، زود بود که هالك شوي و به 1 ادراك مقصود نرسی. )) اگرگر تتوو
گوي. جوي و ثواب ) ششاه پیپیالن را بربرادادريري بود جهان دیده، کارآزموده، صالح2
کرده ب بوود عنوان صدق آن دیدند و ثقت ایشان به نشانه3 تققریریر بیفزود. ) هر چهه هاي رحمت و عاطفت او
فساد دیگري ن4 خوخودد بهبهر سالالحح ننخواهد.  ) خردمند چچونون ب به کنار ننشیشیندند، به چراغش طلبند و ازز

ششود؟ دیده میمیغلط اامالمالییییر کدام گزینه 
مهمهیب1 صصخره، هیاهوي خاك، علم ی22) دها و خرد، هول وو ترسس، روحاحانیی حوزه، صدادايي وو قق )) ا استخالص یاران، ققایا
ممنش خبیث3 الالتفات و توجه، سپاسگذاريي،44) رغبت و عالقه، شور وو ششععف، حیاطاط م محقحقّرّر،، غلیظ، خالیگر دربالهجهجۀ  ))

شوشودد؟دیده میغغلطلطاي با امالي ر کدام بیت واژه
ــا کجاســـــت 1 ــــررا ت تـــ ــاه مـــ ) ببـــــین پایگـــ
عــین حیــاتت2 زوزخخ، ب بهشهشــت و مرمردگدگــــی ) جنــت و د
ــــواوارر 3 ـخـ بـــود، لطـــفف جـــــوـويي جـــو عزعزیـیـــزز ازارر ) آ
ــدر   4 ــشش ققـ ــو را نقـ ياي تـ ــرر ر ر نظـ ــوازازيي ) اي مـ

ز ز مـــــن مایــــه خواســــت بــــدان پایــــه بایــــد
و زنـدگانی ضـایع اسـت      خزخ ااسـتت بی تو جنـت دو

د دلــت ممضـضـــطرب چراســت؟ ایــن  هدهــر،ر، اســت تبتبــع 
قاقـــــد اســــرار قضــــا و قـقـــــدري ن ن ع عججــــبب چــــه

پدید آآوررندندگان  اتاتاق آبیبیهاي صاحبدالن، سیاستناناممه، داستتانانققابابوسوس«م کدام گزینه آمده است؟»»نامه وو ددرر
الملکلک تووسی، ععبدبدالالححسین وجدجدانی،ی، ععنصنصرالمعالیلی، نینیماما یوشیج ) خوواجه نظامم1
وجوج2 ارالملمعاعالیلی، عبداالحلحسیسینن جججدانی، خخواواجهجه ن نصیصیراالدلدینین تتووسی، سهراب سپهري) عنصص
) عطارا ننیشیشابوري، محمحمددي اشتهاهاردرديي، ع عننصرالمعالی، نیما یوشیج3
ابا سپهري4 مام الملک توسوسی،ی، سسهره نظنظ اشتهاارديدي، خواجهه ) عنصرالمعالی، مححمدمديي

داررند؟آرایۀ هاي اضاضافیفی، ترکیبهمۀ ر کدام گزینه  تشتشبیبیهه
مژمژگان ) باران بهاري، گنج عزّت، باران رحمت،ت1 ) نقد دل، خورشید گل، آتش مهر، دل یاران2تیتیرر

آ
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 است؟ نرفتهدر کدام بیت آرایه ایهام به کار 

شــد و گفــتم صــنما عهــد بــه جــاي آر ) دي مـی 1
ــد   2 ــالل در نکشـ ــه روي مـ ــت کـ ــد هسـ ) امیـ
) سهل باشـد سـخن سـخت کـه خوبـان گوینـد      3
) خیال شهسواري پخت و شد ناگـه دل مسـکین  4

 

ــی  ــا غلط ــا نیســت   گفت ــد وف ــن عه ــه در ای خواج
از این سخن که گلستان نه جـاي دل تنگـی اسـت   
ــردن    ــد بـ ــخ نباشـ ــان تلـ ــیرین دهنـ ــور شـ جـ

دارش کــه بــر قلــب ســواران زد    خداونــدا نگــه 
 

-12 ؟شود نمیدیده » مفعول«در مصراع دوم کدام گزینه 
) مـــــرا عجـــــز و تـــــو را بیـــــداد دادنـــــد1
) آمـــد نفـــس صـــبح و ســـالمت نرســـانید    2
ــ 3 ــار غم ــت  ) بیم ــبر دوا نیس ــز از ص ــه ج ت را ب
) زان گــــــروه رفتــــــه نشــــــماري مــــــرا4

 

ــد     ــد داد، دادنـ ــه بایـ ــر چـ ــس هـ ــر کـ ــه هـ بـ
بـــــوي تـــــو بیـــــاورد و پیامـــــت نرســـــانید
ــت  ــرا نیسـ ــه مـ ــن و دردا کـ ــت دواي مـ صبرسـ
مهربــــــان باشــــــی، نگــــــه داري مــــــرا   

 

-13 نقش دستوري واژگان مشخص شده در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟
 »خرامان به درآیی سروچون  تو/ تا بو که (= بود که)  جويام از دیده دو صد  بسته تبر رهگذر«
 ) متمم، نهاد، مفعول، متمم2 ) مضاف الیه، مفعول، نهاد، مسند1
 ) مضاف الیه، مفعول، نهاد، متمم4  ) متمم، نهاد، متمم، مسند3

-14 شود؟ دیده می» واو ربط و عطف«در کدام گزینه هر دو نوع 
بیــا و بنشــین، ســخنی بگــوي و بشــنو ) نفســی 1
ــرد 2 ) بپیچیـــــد و زان پـــــس یکـــــی آه کـــ
ــاز   3 ــل سـ ــه را قابـ ــی، آینـ ــان طلبـ ) روي جانـ
) دلـم شکسـتی و جـانم هنـوز چشـم بـه راهـت       4

 

که قیامت اسـت چنـدان سـخن از دهـان خنـدان     
ــرد  ــاه کـــ ــه کوتـــ ــد اندیشـــ ز نیـــــک و بـــ
ــد ز آهــن و روي   ــز گــل و نســرین ندم ــه هرگ ورن

ــیاهم و در آرز ــبی ســ ــتشــ وي طلعــــت ماهــ
 

-15 الیه وجود دارد؟ ترتیب چند صفت و مضاف زیر به سرودةدر 
توانـد سـاخت / و مـن،     گذرد / پا بر خشتی خام / تو آن بلندترین هرمی / که فرعون تخیل می اهرام می دیوارةداند که بر  مور، چه می«

 »تواند داشت ترین موري که بلنداي تو را در چشم نمی کوچک
 دو ـ) سه 4 ) سه ـ سه3 ) چهار ـ دو2 ) چهار ـ سه1

-16 معنوي صورت گرفته است؟ قرینۀدر کدام گزینه حذف فعل به 
ــدام   1 ــیم ان ــان س ــیرین ده ــب ش ــت از ل ) حکای
ــب 2 ــریف و اســـ ــان را درم داد و تشـــ ) کســـ
ــدف 3 ــان هـــ ــان درویشـــ ــاوکش را جـــ ) نـــ
ه       4 به جـاي خـاك قـدم بـر دو چشـم سـعدي نـ (

 

تفـــاوتی نکنــــد گــــر دعاســـت یــــا دشــــنام   
ــی اســـت اخـــالق نیکـــو نـــه کســـب     ط بیعـ

ــاب   ــکینان خضـــ ــون مســـ ــاخنش را خـــ نـــ
ــاز آیــد   ــه ن ــو گرامــی بــود ب کــه هــر کــه چــون ت

 

-17 ها دورتر است؟ گزینهبقیۀ مفهوم کدام گزینه از 
) غــم و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات     1
ــرا حــال یکــی اســت  2 ــام م ) در غــم و شــادي ای
) گفتم زمان عشرت دیـدي کـه چـون سـر آمـد     3
ــژ 4 ــید م ــد    ) رس ــد مان ــم نخواه ــام غ ــه ای ده ک

 

ــر خواهــد شــد    ــان حــال وي از شــکل دگ هــر زم
فصل هر چند کند جامـه بـدل، سـال یکـی اسـت     
گفتــا خمــوش حــافظ کــاین غصــه هــم ســر آیــد 
ــد     ــد مانـ ــز نخواهـ ــین نیـ ــد چنـ ــان نمانـ چنـ

 

-18 ی دارد؟معنای تقابل» بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد«کدام بیت با بیت 
ــوب   1 ــل مغل ــود از راه تحم ــرکش ش ــم س ) خص
از تحمــل چشــم پوشــیدنزیردســتان ) ز جــرم 2
ــه  3 ــاف در هم ــرد مص ــی   ) م ــت م ــا یاف ــود ج ش
ــائب  4 ــل صـ ــار تحمـ ــد اظهـ ــم شـ ــانع رحـ ) مـ

 

خـــاك، خـــاموش بِـــه از آب کنـــد آتـــش را     
ــی     ــدار م ــده را بی ــت خوابی ــم دول ــازد دو چش س

ــده    ــل ندیـ ــرد تحمـ ــه مـ ــیچ عرصـ ــم در هـ ایـ
ایــــام خمیــــدن بِــــه بــــود زیــــر بــــار غــــم

 

-19 ؟نیستمفهوم کدام گزینه با بیت زیر یکسان 
ــا را رنجـــی برســـد شـــاید « گـــر در طلبـــت مـ

 

»هــا چــون عشــق حــرم باشــد ســهل اســت بیابــان 
 

ــد  1 ــد از آن نندیش ــرم باش ــوق ح ــه را ش ــر ک ) ه
) بـــه بـــوي آنکـــه شـــبی در حـــرم بیاســـایند2
) به عـزم کعبـه چـو محمـل بـرون بـرد مشـتاق       3
ن حرم خواجـو جمـال کعبـه یـاد آرد    ) چو مستا4

 

ــر اســـت   ــیالن خطـ ــار مغـ ــه از خـ ــه ره بادیـ کـ
هـــزار بادیـــه ســـهل اســـت اگـــر بپیمـــایی     
ــیالن را   ــتین مغـــ ــس آســـ ــوزد از نفـــ بســـ
ــان را    ــا بیاب ــد دری ــان کن ــون افش ــم خ ز آب چش

 

»خرامان به درآیی سروچون  تو/ تا بو که ( بود که)جويام از دیده دو صد  بسته تبر ررهگذرر«
مضمضافاف االیلیهه، مفعفعول، نهاد، مسند1 ) متمم، نهاد، مفعول، متمم2))
ممسند3 نهاد، متتمممم، ) مضاف الیه، مفعول، نهاد، متمم4) متمتمممم،،

هرهر دو نوعع شود؟دیده می» واواو ربط و عطف«ر کدام گزگزینینهه
ببنشــین،، سســــخنی بگــوي و بشــنو ) نفســی 1 وو بیــــا
ــرد 2 ) بپیچیـــــد و ز زانن پـــــسس یککـــــی آه کـــ
ـــاـاز   3 ــل سـ رارا قابـ ـــه ــیی، آینـ ــان طلبلبــ ) روي جانـ
راراهـهـت       4 ـبـهه ) دلـم شکسـتی و جـاـانمنم هنـوز چچشـشـمم

کهکه قییامت اسـت چنـدان سـخن از دهـان خنـدان     
ــرد  ــاه کـــ ــه کوتـــ اناندیدیشـــ ــدد زز ننیـیــــــک و بـــ
ــدـد ز آهــن و روي   ندم نسنســــریرینن وو ــز گگــلل ــــه هرگ ورنرن

ــیاهم و در آرز ــتشـشــــــبی ســ يوي طلععــــت ماهــ
و مضاففزیر بهسرودةر ووجود دارد؟ترتیب چند صصفتت الیهه
ف فرعونون تخیل میااهرهراام می دیوارةداند که بر  مور، چه می« هکه خخام / تو آن بلندترین هرمی /  توانـد سـاخت /گذرد / پا بر خشتشتیی

تتو را ددر چشم نمی کوچک ادايي شاشت ترین موري که بلن »تواند د د
هچهارار ـ ـ سسهه1 و2)  چهچهار ـ د2 دو ـ) سه 4) سه ـ سه3))

کدامم گ گززینه حذفذف فعل به  است؟قرینۀر گرگرفتفتهه معنويوي صوررتت
ــدام   1 ــیم ان ــان س ــیریرینین ده ــبـب شش لـل ــت اازز ) حکای
ــب 2 ــرـریفیف و اســـ تشـــ وو دادادد را درمم ــاـانن ) کســـ
ــدف ف 3 ــان ههـــــ ویویشـشــــ ــان درد ررا ججــــــ ــاووکشش ) نـــ
ه ه      4 چچشـم س سـعـعديدي ن نــ ب بـر ددوو دمدم ) به جـاياي خـاك قـق

گگــــر دعاســـت یــــا دشـشـــــنام   نکنـــــدد واوتیتی ن تفـــ
ساســـت اخـــالق نیکـــو نـــه کســــبب     طط ـــیی طططبیعـ

ــاب   خ خضـضـــ نان ــکین ــون مســـ ــاـاخنخنش را خـــ ننــــ
ــاز آیــد   ــه ن بــود ب رگرامــــیی ــو  ککــه هــر کــه چــون ت

اساستت؟گگززینهبقیقیۀۀفهوم کدکدامام گ گززینه از  ها دودورترترر
نبنبـــوود هــیچیچ ثببــاات     1 جهجهــان راا ) غــم و شــاداديي
لال یکـکــیـی اســت  2 ــــرارا حــ ــام مم ) در غــم و شــادي ای
) گفتم زمان عشرت دیـدي کـه چـونون سـر آ آمـد     3
ژ4 م ید رس د) ماانن د نخواه م غ ام ای ه ک ده

ــر خوخواهاهــد شــد   وي از شــکل دگ ححــاالل ــاـانن ـم ز ز هـرـر
فصل هر چند کند جامـه بـدل، سـال یکـی اسـت ت    
گفتــا خمــوش حــافظ کــاین غصــه هــم ســر آیــد 
د مانان د اها ننخوخ ز نین ین چن د ننماانن انا چن

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-20 با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» عشق شد سرشتم/ جز عشق مباد سرنوشتم پروردة«بیت 
ــاقی ) 1 ــقیم بــــ ــاي ذات عشــــ ــه بقــــ بــــ
ــه2 ــتان جرعـ ــت  ) از خمسـ ــاك ریخـ ــر خـ اي بـ
ــرورش  3 ــق پــــ ــا ذات عشــــ ــوده بــــ ) بــــ
قیمـــت عشـــق ندانـــد قـــدم صـــدق نـــدارد ) 4

 

ــاتیم  ــات و از ممـــــــ ــن ز حیـــــــ ایمـــــــ
جنبشـــــــــی در آدم و حـــــــــوا نهـــــــــاد
ــم دردش  ــزاج و هــــ ــم مــــ ــره و هــــ همــــ
ــا را     ــار جف ــد ب ــل نکن ــه تحم ــدي ک ــت عه سس

 

-21 ...... با بیت زیر تناسب مفهومی دارند....گزینۀ ابیات زیر به استثناي بیت همۀ 
ز خورشــــــید و از آب و از بــــــاد و خــــــاك

 

ــر  1 ــه ب ــانصــفحۀ ) حــافظ ســخن بگــوي ک جه
) ســــخن مانــــد انــــدر جهــــان یادگــــار    2
) به زمانه یادگاري چـو سـخن نباشـد اي فـیض    3
ــود   4 ــد ب ــو خواه ــش ت ــف و رخ دلک ــدیث زل ) ح

 

ــاك    ــار پــ ــام و گفتــ ــه نــ ــردد تبــ نگــ
 

ــد از قلمـــ    ــش مانـ ــن نقـ ــر ایـ ــار عمـ ت یادگـ
ســـــــخن بهتـــــــر از گـــــــوهر شـــــــاهوار
برســان ســخن بــه جــایی کــه دگــر ســخن نمانــد 

لیـــل و نهـــار خواهـــد مانـــدصـــحیفۀ کـــه بـــر 
 

-22 ؟نداردمفهوم برآمده از عبارت زیر در کدام بیت وجود 
 »محبت حق است نتیجِۀ پس از ابر کرم باران محبت بر خاك آدم ریخت و خاك را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد، عشق«
ــرد    1 ــا کـ ــرا انشـ ــود مـ ــود ازل بـ ــون جـ ) چـ
بیختنـــــد ) خـــــاك دل آن روز کـــــه مـــــی2
) گـــر مـــن نظـــري بـــه ســـنگ بگمـــارم     3
ــت 4 ــه در او داغ نیســ ــت دل آن دل کــ ) نیســ

 

ــرد   ــال کـ ــق امـ ــت درس عشـ ــن ز نخسـ ــر مـ بـ
شــــــــبنمی از عشــــــــق در او ریختنــــــــد

دلــــــی ســــــوخته بیــــــرون آرم از ســــــنگ
ــۀ ــی اللـــ ــاغ نی  بـــ ــن بـــ ــتداغ در ایـــ ســـ

 

-23 بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم 
شد اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضـیض هجـر     

 

دیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمــین شــدم 
 

 (حضیض: پست)
) فراغت و طلـب و امـن و عـیش و شـباب    1
نشاند اکنون دوست  ام می ) به صدر مصطبه2
مــدار چشــم اقامــت ز اعتبــار جهــان     )3
ــار جهــان 4 نیســتی اســت ) چــو عاقبــت ک

 

ــک   ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ــۀببـ ــدار زمانـ غـ
ــد    ــس ش ــر مجل ــه می ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

هــا کـه همچـو ســایۀ بـال همـا ســت دولـت     
انگار کـه نیسـتی چـو هسـتی خـوش بـاش      

 

 
 (مصطبه: تخت)

-24 ؟نداردعبارت زیر با کدام یک از ابیات زیر تناسب معنایی 
 »تا از عیب و گناه خود پاك نگردم، عیب مردم نگویم«
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشـت ) 1
چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان) 2
گفتا هر آنکه عیب کسـی در قفـا شـمرد   ) 3
ــت  ) 4 ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

 

ــو نخواهنــد نوشــت   ــر ت ــاه دگــران ب کــه گن
در پشت سر نهند کسی را که عیب جوسـت 
هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوسـت 

ــب ــم بــ   عی ــویی ه ــت  ج ــو هس ــال ت ه دنب
 

-25 با چند بیت از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟» از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی«عبارت 
الــف) اگــر تــو از آمــوختن ســر بتــابی     
ب) درخــت تــو گــر بــار دانــش بگیــرد     

) جز جفا با اهل دانش مر فلک را کـار نیسـت  ج
ــان  د ــش بیفش ــه دان ــت ب ــرد غفل ــر از گ ) س
سـر از گـرد جهالـت بفشـان     ) دانش آموز وهـ
ــتو ــش ) قیمـ ــود دانـ ــم نشـ ــدانک کـ بـ

 

ــروري را    ــی سـ ــو همـ ــر تـ ــد سـ نجویـ
ــوفري را  ــرخ نیلــ ــر آوري چــ ــه زیــ بــ
زانکه دانا را سوي نـادان بسـی مقـدار نیسـت    
ــی    ــلمان بباشـ ــو سـ ــا همچـ ــاموز تـ بیـ
راســتی ورز و بکــن طاعــت و حیلــت مطــراز 

ــق ــون خل ــل کن ــت دون و جاه ــت هم اس
 

 شش   ) 4 سه) 3 پنج) 2 ) چهار 1
 

 

ــود   4 ــد ب ــو خواه ــش ت ــف و رخ دلک ــدییث زل لیـــل و نهـــار خواهـــد مانـــدصـــحیفۀ کـــه بـــر ) ح
؟نداردفههووم ب بررآمده ازاز ع عبابارترت زیر در کدام بیت وجود 

ابابر کرکرم باران محمحبتبت بر خاك آدم ریخت و خاك را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد، عشق« محبت حقنتیجِۀ پس اازز
ــرد    1 ــا کـ ــرا انشـ ــودود مـ ـــوـود ازل بـبـ ــون ج جـ ) چـ
ر روز کــــــهه مـــــی2 آنآن بیختنـــــد) خـــــاك دلل
) گـــر مـــن نظــــريي بـــهه ســـــنگ بگمـــارارم     3
ــت 4 ــه در اواو د داغ نیسیســـ کـکـــ ــت دل آن دلل ) نیســ

ــرد   ــال کـ ــق امـ ــت درس عشـ ــن ز نخسـ ــر مـ ببـ
ععشــــــــق در او ریختنــــــــد ششــــــــبنمی اازز

ــــــیـی ســــــوخختهته بیــــــرون آرمازاز ســــــنگگ دلـل
ــۀ ــیاللاللــــ ــاغ نی بـــ بـــــ ــنن ــتداغ در ایـــ یی ســـ

بیت زیر در کدام گزیزینه آمده ااست؟ت؟مقابلفهوم 
اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضضـیض هجـر      (حضیض: پست)ددیشیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمـمـــین شـشــدم شد
بـب و و ااممـن و عـیشیش و شـباب     فراغت و طل (

طصطبهبه به صصدر م می) نشاند اکنونون ددوسوست اامم
ز ز اعتبــار جهــانا    ) مــدار چشـشــمـم اقامــتـت

ــارار ج جهـهــاـانن چــو عاقاقبـبـــت کک نیســتیتی اســت)

ــک   ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ـــۀـۀببببـ ــدارزمزمانـ غـ
ــدد   ــس ش مجمجلـل ــرر ــه ممی ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

اـا سســت دولـت      همهم      هــاکـه همچـو ســایۀ ب بـاـالل
انگار کـه نینیسسـتی چ چـوـو ههسـتی خـوش بـاش      

(مصطبه: تخت)

ی  ازاز ا ابیبیات زیریر ت تناناسبسب معنایا ی یکک مام ب با کد ز زیریر ؟؟ننداداردردبارت
»تا از ععیب و گنگناهاه خود پاكك ننگرگردمم، عیعیب مردمدم ن نگوگویم«
ت ت) عیب رنددانان مکن اي زازاهدهد پاکیزه سرسرشـش
عیان) چون شانه عیب خخلقلق م مکن مو بهبه م موو
شـمرد   ) گفتا هر آنکه عیب کسـی در ققفـفـاا
ــتت  ) ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

هاهنـنـدـد نوشــتت تـتـو نخوخو ــر ــاه دگــرـرانان بب کــه گن
سر ننهند ککسی را که عیب جوسـت  پشپشتت ددر
تت ع عدودوسـس ک کندند خ خوشوش رورو وو فرفریبیبدد د دلل چ چندند هرهر

ــبـب ــمـم ببــــ  ععیـی هـه ــــویوییی ــتـت  جج ــوـو ههسـس تـت ــاـالل دندنبـب ــــ  هه
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5صفحه  زبان عربی

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

﴿ ً -26 ﴾ال یَغتَب بَعُضُکم بعضاً أیُِحبُّ أَحُدُکم أن یأُکَل لَحَم أخیھ َمیتا
 اش را بخورد. ) نباید بعضی از شما غیبت کنید. آیا بر کسی از شما رواست که گوشت برادر مرده1
 بخورید.) برخی نباید غیبت بقیه را کنند. آیا شما دوست دارید که گوشت یکی از برادران مرده خود را 2
 بخورد.  ) غیبت یکدیگر را نکنید. آیا کسی از شما هست که دوست داشته باشد که گوشت برادر مرده3
 اش را بخورد. ) نباید برخی از شما غیبت یکدیگر را کنند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده4
-27 »:مکانھا ھذا حیواٌن یدفن جوزات البلّوط الّسلیمة تحت التراب و قدینسی«

 نماید! کند و گاهی جایشان را فراموش می هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان می ) این حیوانی است که دانه1
 هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان نموده و جایشان را فراموش کرده است! ) این حیوان گاهی دانه2
 کند! نماید و مکانشان را فراموش می می هاي بلوط سالم را زیر درخت پنهان ) این یک حیوان است که دانه3
 آورد! خاطر نمی  هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان کرده و جاي آنها را به ) این حیوانی است که میوه4
-28 »: األعشاُب الّطیّبة ھی الّتی تُفیُد عالج األمراض أکثَر مّما نَتصّورُ «

 رسانند! ها سود می به درمان بیماري هایی هستند که بیشتر از گمانمان ) داروهاي گیاهی همان1
 برند، بیشتر از حد تصور ما هستند! ) داروهاي گیاهی که بیماران از آن براي مداوا سود می2
 باشند! ها مفید می کنیم، براي درمان بیماري هایی هستند که بیشتر از چیزي که تصور می ) گیاهان دارویی همان3
 از حد تصور براي مداواي بیماران مفید هستند!) گیاهان با خواص دارویی بیشتر 4
-29 »:کان الناس یطلبون من ذی القرنین الّذی خیّره هللا فی ُمحاربة المشرکین أو ھدایتھم، أن یدیر شؤونھم!«
 اره کند!) مردم از ذوالقرنین که خدا به او در اینکه با مشرکان بجنگد یا هدایتشان کند اختیار داد، خواستند که کارهایشان را اد1
خواستند تا کسی را که خدا در جنگیـدن بـا مشـرکان بـه او اختیـار داده، هـدایت کنـد و         ) مردم بودند که از ذوالقرنین می2

 امورشان را اداره کند!
 کند!خواستند که کارهایشان را اداره  ) مردم از ذوالقرنین که خدا به او در جنگیدن با مشرکان یا هدایت کردنشان اختیار داد، می3
مردم از ذوالقرنین که خدا به او در اینکه با مشـرکان بجنگـد یـا آنهـا را هـدایت کنـد اختیـار داد، ایـن بـود کـه            خواستۀ) 4

 کارهایشان را اداره کند!
-30 »:أیّھا المشرکون، أقیموا وجوھکم للّدین المبین و اھجروا الصراع مع الحّق!«
 کشمکش با حق را رها کنید!) اي مشرکان، به دین مبین روي بیاورید و 1
 هایتان به نزد دین مبین بیایید و نزاع با حق را ترك کنید! ) اي مشرکین، با صورت2
 ورزید، به دین مبین روي بیاورید و نزاعتان با حق را ترك کنید! ) اي کسانی که شرك می3
 ) اي مشرکان، روي بیاورید به دینی که مبین است و با حق درگیر نشوید!4
ن الّصحیح فِی التّرجمة:عیِّ  31-
 در دوازده روز از این ماه جشنی برگزار شد! انعقدت فی الیوم الثانی عشر من ھذا الشھر حفلةٌ:) 1
 دهنده) کاشت! کشاورز هفتاد درخت میوه (میوه َغَرس الفَّالُح تسعون شجرة ُمثمرة:) 2
 صبح آغاز شد! 9اولیاء در ساعت  جلسۀ ستبدأ جلسة األولیاء فی الّساعة التاسعة صباحاً:) 3
 پدر بیمارم بر دردش چه صبور است! ما أصبََر أبی الَمریض َعلی َوَجِعھ:) 4

عیِّن الخطأ: 32-
 سخن مثل شمشیر است پس باید قبل از صحبت کردن فکر کنیم! الکالم کالُحسام فعلینا أن نفّکر قبل التکلُّم:) 1
ھ:) 2 بدترین مردم کسی است که به خـاطر گفتـار و کـردار زشـتش همنشـینی بـا او را        شّر النّاس من تُکَره مجالستھ لفحش

 دانی! ناپسند می
 امروز کتابی خریدم که قبالً آن را دیده بودم! اشتریُت الیوم کتاباً قد رأیتھ ِمن قبل:) 3
 باید قبل از سخن سالم کنید! یجب أن تُسلّموا قبل الکالم:) 4

ن یو ی ین ن) ه پ ر زیر ر م و ب ییي وش ر ر ن و ی
حیواوانینی ااستست که میوه4 یاینن آورد! خاطر نمی  هاي سالم بلوط را زیر خاك پنهان کرده و جاي آنها را به))

رتصّوُر ّ تتا نَ اا مّم َ عالج األمراض أکثر ُفیُد فتی تفُف الالّ ّتتبة ھھیی بیّ ییالّط »: ُاألعشعشاباب
همانان1 گیگیاهاهی نان) داروهايي رسانند! ها سود میبه درمان بیماريهاهایییی هستند که بیشتر از گمانم
آن براي مداوا سود می2 ککه بیمارارانان ا ازز ب بییشتر از حدد تتصوصورر ما هستند!) داروهاي گیاهاهیی برنرند،د،
می) گیاهان دارویی همهمانن3 که تتصوصورر زیزيي بیماارييهایی ههستستنند که بیشتر ازاز چ دردرمانن باشند!هها مفید می کنیم، براايي
بیشتر 4 ب برااي مداواي بیمیمارارانان مفید هستند!) گیاهان با خواص داررووییی رور ححد تصتص ازز

أأن یدیدیر شؤونھم! ،م، ممحاحاربة المشرکین أو ھدایتھ ُححححره هللا فیفی خی ّررذذیی ّ االقرنین الا ذذیی »:ّذکان الناس یطلبون من
خخوساستتند که کارهایشان را اد1 بجبجنگنگد یا هدایتشان کند اختیار داد،، اواو در اینکه با مشرکانن اره ک) مردم از ذوالقرنین که خدا ب بهه
میمی2 ذوذوالالققرنینن بـه او اختیـار داده، هـدایت) مردم بودند که ازز اکانن خواستند تا کسیسی را که خدا در جنگیـدن بـا مشمشـر

کنکند!د! اموورشان را ادارارهه
د دااد، می3 خاختیتیارار مشرکان یا هدایت کردنشاشان  هاهایشیشان را اداره) مردم از ذوذوالالقرقرنین کهکه خ خدا به او در جنگیدن باا خواستند که کارا
ایـن بـخواستۀتۀ) 4 آآنهـا را هـدایت کنـد اختیـار داد،، یـیـاا ذوذوالالقرقرنینین کهکه خ خدا به او در اینکه با مشـرکرکانان بجنگـگـدد مرمردم اازز

کنکند! اادارارهه ر راا نان رارهاییش ک
الصراع مع الحق!« ااھجھجرورواا الالمبمبینین و للدلّدیّینن وجوجوھوھکمکم ّھا المشرشرکوکونن، أقیموواا »:ّھھأی
وو1 بیبیاواورییدد نان، به دینین م مبیبین رويي کشمکش با حق را رها کنینید!د!) اي مشمشرکرک
راا ترك کنید!) اي مشرکین، با صوصورترت2 بابا ححقق بیبیایاییدید و و ننزازاعع بهبه نززد دین ممبیبینن هایتان
رارا تتركرك ککنینید!د!) اي کسانی که شرك می3 بابا ححقق نزنزاعاعتاتانن وو بیبیاواوریریدد رورويي یبینن ببه دین م ورززیدید،،
نشویوید!4 یگیرر ردر ببا حقق است وو ) اي مشرکان، روي بیاورید به دینی که ممبیبینن
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-33 عیّن ما یختلف فی المفھوم:

 المؤمن قلیل الکالم و کثیر العمل!) 1
ــواص  2 ــده غـ ــد و گوینـ ــوهر شـ ــخن گـ ) سـ

 

ــاص!     ــوهر خـ ــد گـ ــف آیـ ــختی در کـ ــه سـ بـ
 

 العالم بال عمل کالشجر بال ثمر!) 3
ــون در   4 ــوي چـ ــده گـ ــوي و گزیـ ــم گـ ) کـ

 

ــر!    ـ ــود پـ ــان شــ ــو جهــ ــدك تــ ــا ز انــ تــ
 

-34 »:با معلّم دلسوزم صحبت کردم تا مرا در یادگیري زبان عربی کمک کند!«
 ) تَکَلَّمت بمعلّمی المشفق حتی تُساعدنی فی تعلیم اللغۀِ العربیۀِ!1
 ) تَحدثْت مع معلّمی المشفق حتی ساعدنی فی تعلّم اللغۀِ العربیۀِ!2
 ) اَتَکَلَّم مع المعلّم المشفق لی حتی یساعدنی فی تعلیم اللغۀِ العربیۀِ!3
 تی تُساعدنی فی تعلّم اللغۀِ العربیۀِ!) تَکَلَّمت مع معلمتی المشفقۀ ح4

-35 دانستی که خداوند نسبت به بندگانش بسیار آمرزنده است؟ آیا نمی
 أ أنت ال تعلمین أّن هللا غافر بعباده؟ )2 ھل ال تعلم أّن هللا غفّار بالعباد؟) 1
 ھل کنت ال تعلمین أّن هللا غفّار بعباده؟ )4 ھل کنت ال تعلم أن هللا غافر بالعباد؟ )3

-36 عیّن الصحیح عن المفردات المحّددة:
 »!رجال«ی تؤلمنی فال أقدر علی صعود ھذا الجبل!: عضو من جسم اإلنسان و ھو مشھور بالقلب الثانی و جمعھ رجل) 1
 سفر الحّج فإنّھا حلوة جدّاً!: ما تتجّمع فی ذھن اإلنسان طول حیاتھ علی أساس ما یحدث لھ! ذکریاتلن أنسی ) 2
 »!قَِمم«ذاک الجبل!: أسفل نقطة من الجبل و جمعھ قّمة ال یعیش أّی حیوان فی ) 3
 »!خائِم«زمان و مفرده المسافرین لکی یستریحوا فی الفالة!: نوع من البیوت الصحراویّة مستخدمة فی قدیم ال خیامأُقیمت ) 4

-37 عیّن الّصحیح في ضبِط حرکات الکلمات:
   یَْعِرُف الُمجِرموَن بِسیماُھم!) 2 اِْستَْغفَروا َربَّكم أنَّھ کاَن غفّاراً!) 1
 إنَّ تَبادََل المفرداِت بیَن اللُّغات أمٌر طبیعّی!) 4 إّن أحَسَن الَحَسِن الُخلُق الحسُن!) 3
 

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴٠اَِجب عن األسئلة (إقرأ النّّص ثمَّ  ■■
 
ت إّال « زل لیس ارج المن ل خ ن الطف ری م ی ن ا) الت ات (رفتارھ إن األخالقی رة، ف إن أّول مسؤولیة للوالدة أھتمامھا باألس

روی مینتیجة للبذر األّول الذی بذرتھ االُم فی البیت، فاألم ترسم فی ذھن الطفل الغایات التی سیتبعھا (یتبع:  ی  پی د) ف کن
رأة  ن المسؤولیات االخری للم ک فم ی ذل افة إل ت! إض ة البن و تربی ة ھ ی لألم حیاتھ. و لذلک نھتقد أن اإلصالح الحقیق

 »!مشارکتھا فی الخدمات االجتماعیة و من أفضلھا مکافحة (مقابلھ) الفقر و الجھل و المرض
 

-38 االُّم النموذجیة ھی التی:
 حّب أن یکون لھا أوالد کثیرون!ال تعمل خارج البیت و تُ ) 1
 تجمع بین المسؤولیات االجتماعیة و األسریة!) 2
 تُقابل األمراض و تصبح طبیبة و تترک تربیة األطفال!) 3
ال تھتّم بالمسؤولیات االجتماعیة و تتمسک بالتربیة أوالدھا!) 4

-39 عیّن الخطأ:
 مة!إن کان المجرم یتمتع بأسرة سعیدة، ربّما لم یرتکب جری) 1
 االصالح الحقیقی لألمة ھو تربیة البنت!) 2
 أخالقیات الطفل فی خارج المنزل نتیجة تربیة األّم!) 3
 إن أول مسؤولیة للمرأة مشارکتھا فی الخدمات االجتماعیة!) 4

-40 الُمراد ِمن النّص ھو:
 اختصاص التربیة بالبنات!) 2 أھمیة االُّم فی إصالح المجتمع!) 1
 عدم أھمیة تربیة األوالد فی تقدّم المجتمع!) 4  المجتمع! احترام االُّم فی) 3

یی
ّاا هللا غفّار بالعباد؟))1 أنأن تتعلعلمم ّأ أنت ال تعلمین أن هللا غافر بعباده؟)2ّھلھل الال
أنأن هللا غافر بالعباد؟)3 تتعلعلمم ککننت ال ّاا هللا غفّار بعباده؟)4ھلھل ّھل کنت ال تعلمین أن

الصحصحیحیح عن اللمفمفردرداات المحّددة: نعیّن
منمن ججسمسم اإلإلنسان و ھو مشھور بالقلب الثانی و جمعھ رجل) 1 »رجال«للی تؤلملمنینی فال أقدر علیلی صعود ھذا الجبل!: عضوو
حیحیاتھ علی أساس ما یحدث لھ!  ذکریریاتاتلن أنسی ) 2 لل ذذھنھن اإلإلنسان طوط فیف تتجمجمعع مماا عع!: ّ ّھا حلوة جدّاً ّھفإنّ ّّسفر اللحجحج
ففیی) 3 ةقمة ّال یعیش أی حیوانان االجلجبلبل و جمعھ ّ منمن ننقطقطةة سأسفلفل الجبل!:  م«ذذاکک ممَ »!!ق
4 (ُ الُُققیمت  خیامأ یدیمم الصحراویة مستخدمة فیفی ق االبلبیویوتت الالفالفالة!: نوع منمن ففیی یستریحیحواوا لککیی «زمان و مفرده ّةةالمسافرینن «لل

الکلماماتت: ِحیح في ضبط حررکااتت ّحن الّص نعیّ
اا غفغفّارراً!) 1 َھ کاَن َّھھكم أنَّ كبَّ َروا ر رفَ ففْغ غتَ تْس ُُممسیماھاُھم!) 2اِ سس ببِ ِِجِرموَن جالم ُ رْعِِِرُُف ععیَ
3(!! ُُاالحلحسنسُنُ ُقلُق لااللُخ ُ نننسَسنِن سساالحلح َ َنننأحسنَن ّ طبیعی!)4ّإّن ٌغات أمر غغاللُّ ب بینیَن ِ المفردردات َبادََل ب تَ َّإنَّ

ََّّ ثمث األاألسئلة (ّصقرأ النّّص ببجِجبب عنن   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴٠ااَ

زل لیس« المن ارارجج ل خ ن الطف ری م ی ن ا) الت اتات ( (رفرفتاتارھ ااألخألخالقیی إنإن رةرة، فف أھأھتمتمامامھاھا باألألسس للللواوالدةة مسؤوؤولیلیةة وأول ّإن 
( (یتبع:  ذھذھن الطفل الغایات التی سییتبعبعھاھا ففیی مسم ترتر ألاألمم الالبیبیتت، ف ففیی االُُم بذبذرترتھھ االذلذیی ُل لللبلبذرذر األو ةجة روی میّنتی کن پی

ن المسؤولیات االخری فم کک ذذلل یی افة إلإل ت! إض ة البن و تربی ھھ ةة ی لأللألمم یقیق االحلح نھنھتتقد أن اإلصإلصالحالح حیاتھ.ھ و و لذلکک
(م(مقاقابلبلھ)ھ) االفلفقرقر و و االجلجھلھل و المرضض ممکاکافحفحةة أفأفضلضلھاھا ممنن ا االجالجتتماعیةة وو »!»!مشارکتھا فیف االلخدمات

الُّم النموذجیة ھی التی::
1 (ُ ککثثیرون!ن!ُُال تعمل خارج البیت و ت أأوالدالد تتحّب أنأن ییککون للھاا
األسألسریریة!ة!)2 و االجتماعیة المسؤولیات بین تجمع
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7صفحه  زبان عربی

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

-41 »فمن مسؤولیات األخری للمرأة مشارکتھا فی الخدمات االجتماعیة و من أفضلھا مکافحة الفقر« عیّن الصحیح فی التشکیل:
 االُْخَری ـ ُمشاَرکتُھا ـ َمْن  )2  للمرأةَ ـ أفضِل ـ ُمکافََحةُ  )1
 مسؤولیاٍت ـ االجتماعیِة ـ الخدماِت  )4  فِمْن ـ الَخدَماِت ـ الفقِر  )3

-42 »خالیة من الّسحاب صافیة السماءوقت النھار و  فیمنّا  الشمس تختفي«... 
 »الّشمس«تختفی: فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثی من باب افتعال / فعل و فاعلھ ) 1
  الّشمس: اسم، مفرد، مؤنث، معّرف بالعلمیّة / فاعل) 2
 الّسماء: اسم، مفرد، مذّکر، معرفة / مبتدأ) 3
 صافیة: اسم، مفرد، مؤنث، اسم فاعل من مجّرد ثالثی / صفة) 4

-43 عین الصحیح عن نوعیّة الکلمات و محلّھا االعرابّی:
 »الحیواناتِ من  محاصیِلھملحمایة  المزارعِ المزارعون شجرة النّفظ کسیاجٍ حول  یَستخدم«
 »المزارعون«یستخدم: فعل مضارع، ثالثی مزید من باب إفتعال/ فعل و فاعلھ ) 1
 الیھ المزارع: اسم، جمع تکسیر، اسم مکان، معرفة/ مضاف) 2
 محاصیل: اسم، جمع تکسیر، اسم فاعل/ مجرور بحرف الّجر) 3
 مجرور بحرف الّجر الحیوانات: اسم، جمع سالم للمؤنث، نکرة /) 4

-44 عین الصحیح عن عن التحلیل الّصرفی للکلمات:
 ُمنتِقدون: اسم، جمع سالم للمذکر، اسم فاعل، نونھ مفتوحة دائماً!) 1
 !»تَبَسُّم«ُمبتَِسم: اسم، مفرد، مذکر، اسم فاعل من مصدر ) 2
 ُمنتََظم: اسم، مفرد، اسم مفعول من باب إنفعال!) 3

-45 »:عدد أیّام أسبوعین اثنین زائد عدد ساعات ثالثة أیّام یساوی ........«لمسألة التالیة: عین الصحیح عن الجواب ل
 ثمانیة و أربعین!) 4 أربعة و ثمانین!) 3 ستّة و ثمانین!) 2 ثمانیة و ستّین!) 1

-46 عیّن فعالً یمکن أن یکون مجھوالً:
 ما اکتشف العلماء سّر ھذه الظاھرة حتّی اآلن! )2 سمع الناس صوت الملک یدعوھم إلی الحرب! )1
 تؤثّر آیات القرآن علی قلوب المؤمنین بال شّک! )4 صالة من یقوم بخداع الناس الترفع! )3

-47 الیدّل علی الشرط:» من«عیّن 
  من جاھد النفس األّمارة فلھ جزاء الّذی أُستشھد فی سبیل هللا!) 1
 بھا فالیضّل أبداً!الصالة عمود الدّیِن فمن یلتزم ) 2
   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!) 3
 من یقدر علی إنکار أنعم هللا المنھمرة علی البشر!) 4

-48 عین عبارةً وصف فیها اسم نکرة:
 ) من خاف الناس من لسانه فهو شرّ النّاس!2 ) یجب علیک أن تکون عامالً بما تقول!1
 ) أتقی النّاس من قال الحقَّ فی ما لَه و علیه!4 ) اللّهم إنّی أعوذ بک من نفس التشبع!3
-49 :من نوعین اثنین» ال«عبارة جاء فیھا  أیّ 
 ال فقر أشدّ من الجھل و العبادة مثل التّفکر!) 2 ﴾ربّنا التحّملنا ما ال طاقة لنا بھ﴿) 1
 الیرحم هللا من الیرحم الناس!) 4 !ال یدخل الجنّة الذی ال یسلم الناس من لسانھ) 3

-50 ن المفعول المطلق:عیّ 
  ة فکر یحفظک و یبعد عنک الشّر!فکُرک فی الحیا) 1
 علیک أن تقرأ آراء عدّة کتّاب لتکتب کتاباً جدیراً بالعنایة و التّقدیر! )2
 یجب علینا أن نتفّکر فی انتخاب أصدقائنا تفّکراً عمیقاً!) 3
 کان الطالب یبتسم و یقوم بواجباتھ الدّراسیّة مبتسماً!) 4
 

مم« ول مم« جٍ  ی جرة ا  ون  زار زارعِا ِھمی  ا ن  ی یواِھم  »ا
مضارع، ثالثی مزید من باب إفتعال/ فعل و فاعلھ ))1 لل فعف یسیستختخدمدم::

ٍ
»المزارعون«  

تکسیر، اسم مکان، معرفة/ مضاف) 2 جمجمعع الیھ الالمزمزارارع: اسم،،
تتککسیر، اسم فاعل/ مجرور بحرف الجر) 3 اسم، ججمعمع ررمحاصصیلیل:: ّ
للمؤنث، نکرة /) 4 سسالالمم اسسمم، جمع االجلجررالحیواناتت:: بحرفف ورورر ررررمج ّ

:ت: ّرین الصحیح عن عنعن التحلیلل الصلّصرفی للکلما
حةحة دائائمماً!) 1 مففتوت ننونونھھ عاعل،ل، سسالم للممذکذکر،ر، اسم ف ًًدون: اسم، جممعع دنتِق نُم
ممصدر ) 2 منمن ففاعاعلل ممذکذکرر، اسم مِسم: اسم، مفرد، سسبتَ ُّم«بُم َ مُّمم»»تَ َ!!
مفمفععول منن ب باباب إنفعال!)3 ممَظم: اسم، مفرد، اسم ظظنتَ نُم

ثثالثة أیام یساوی ........«لللملمسأسأللة التالیة: ین الصحیح عن الجواب ل تات سساعاع أسبوعین اثنین زائد عدد ّااامم »:ّّاعدد أیأی
ستستّیین!ن!) 1 ینین!ن!) 3ةسستّة و ثمانین!))22ّییییثمانیة وو ثمانیة و أربعین!) 4أربعة و ثما

یکون مجھوالالً:: أأنن نکن ً یم ففععالً ًن نعیّ
االلملک یدعوھم إلإلی الالحرب!)1 النلناساس صوتت اآلن!)2سمع ّّیی ھذه الظاھرة حتتّیی کاکتشتشف الالعلماماء سر ّما 
الناس التالتررفع!)3 م بخبخداداعع منمن یقوق الالقرآن علی قلوب المؤمنین بال شکشک!)4)4صالالةة آآیایاتت ّرر ررتتؤثّ

االشرط:ط:»»نمن««نعیّن  لدّل علعلیی ّالیالی
هللاهللا!) 1 سسبیبیلل فیفی أأُستستشھشھدد ُُذیذی ففلھلھ ج جزاء الالّّ ذذذذاارةرة النفس األمألم جاجاھدھد ااامنن ّّ
الدلدّّینیِن ففمن یلتززم) 2 ععمود ًً أأبداً!ّّالصالصالةة ّ ففالیالیضلض ّببھاھا
ککبربره!) 3 من سأل فی صغصغرهره أجاب ففی
البشبشر!ر!) 4 علعلیی هللاهللا المنھمرةة من یقدر علی إنکار أنعم

ین عبارةً وصف فیها اسم نکرة:
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اً آیۀ شریفۀ با تطبیق   ً وا  ا ن    ا  آن و   ون ا ّ توان به الهی بودن  با کدام گزینه می ا  51-
 قرآن کریم پی برد؟ 

 کند.   اي که از علم و دانش خبري نبود، قرآن به برخی نکات علمی اشاره می ) در جامعه1
 گونه تعارض و ناسازگاري وجود ندارد. ) میان آیات قرآن کریم هیچ2
 مسائل مهم و حیاتی را دربر دارد. همۀ ) قرآن کریم با وجودي که حدود پانزده قرن پیش نازل شده 3
 ) این کتاب آسمانی از فرهنگ و عقاید جاهلی تأثیر نپذیرفت و به اصالح جامعه پرداخت. 4

گیرند؟ کدام گروه از موضوعات مورد شناخت انسان قرار میزمرة هاي بسیار دور در  شناخت هر چیزي مستلزم چیست و کهکشان 52-
 موضوعات محدودي که محاط ذهن انسان هستند.داشتن معرفتی عمیق و واال ـ ) 1
احاطه و دسترسی به آن ـ موضوعات محدودي که محاط ذهن انسان هستند.) 2
 احاطه و دسترسی به آن ـ موضوعات نامحدودي که محاط ذهن انسان نیستند.) 3
 داشتن معرفتی عمیق و واال ـ موضوعات نامحدودي که محاط ذهن انسان نیستند.) 4

-53 تر است؟  یک از همه مهم لل ضرورت اسوه و الگو براي حرکت در مسیر هدف، کداماز بین ع
 گذاریم. آمیز بودن راهی که در آن قدم می ) حصول اطمینان از موفقیت1
 روي و کمک از الگوها ) تسریع در رسیدن به هدف با دنباله2
 ) بهره بردن از تجربیات آنان در عمل و رفتار3
 هاي احتمالی و تشخیص درست از نادرست  ) کمک گرفتن از آنان در لغزش4

-54 علت وجود نیازهاي برتر در انسان و ویژگی پاسخ به این نیازها چیست؟ 
 جانبه باشد.   مشغولی و دغدغه ـ به علت عمر محدود آدمی همه ) دل1
 جانبه باشد.   هاي ویژه ـ به علت عمر محدود آدمی همه ) سرمایه2
 مشغولی و دغدغه ـ به علت عمر محدود آدمی درست و قابل اعتماد باشد.   ل) د3
 هاي ویژه ـ به علت عمر محدود آدمی درست و قابل اعتماد باشد.   ) سرمایه4

-55 ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است؟ ادلّۀ کریمه ضمن اشاره به یکی از اهداف مبعوث شدن انبیاء، در ارتباط با آیۀ کدام 
ل  ا ) 1 ل ا و  ا ٓ اُ ا  ّ آ ن ا ُ ُ  ّ َ ا ا َ 
ن...) 2 ِ و  ا وا  وا ان  َ اُ ت و  ّ ا ا ا  ون ان 
س ) 3 ّ م ا ان  ب و ا ت و ا  ا ّ  ُ   ار ر
4 (ُ   ّ َ  ا  ّ ّ  ا َ ا ِ   ُ ُ ّ ا ّ اَ  ٓ  ر

کند، به انسـان   خواستۀ خداوند پس از اعطاي اختیار به او کدام است و اعتقاد به خداي حکیم که جهان خلقت را حفاظت و نگهبانی می 56-
 بخشد؟ چه اطمینانی می

... َ ریزي براي وصول به کمال نامحدود ـ ) برنامه1 َ َ َ رَِک ا ُ َ اَن   َ َ  ُ  ا
هِ ریزي براي وصول به کمال نامحدود ـ  ) برنامه2 ِ َ  ِ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ ِ زا اِن اَ َ ... َو 
هِ ) دخل و تصرف در قوانین حاکم بر جهان خلقت ـ 3 ِ َ  ِ  ٍ َ ِ اَ  ُ َ َ ِ زا اِن اَ َ  ... َو 
...) دخل و تصرف در قوانین حاکم بر جهان خلقت ـ 4 َ َ َ رَِک ا ُ َ اَن   َ َ  ُ  َ ا

-57 ایم. ......... را بیان کردهآیۀ شریفۀ پیام » هدف و مقصود زندگی، خداست«اگر بگوییم 
ون) 1  ّ ّ و ا ا   و   ا
ّ و  )2 اب ا ن   ة  ٓ  ا
رض و    )3 وات و ا ّ   و   ا
ی و   رب ا )4   اّن  و  و 

معمعررفتی عمیق و واال ـ موضوعات نامحدودي که محاط ذهن انسان نیستند.))4 داداشتشتنن
تر است؟ یک از همه مهمععععللل ضرورترت اسوسوه و الگو براي حرکت در مسیر هدف، کدام بینین عع

موموففقیت1 گذاریم. آمیز بودن راهی که در آن قدم می) حصولول ااططمینان اازز
روي و کمک از الگوگوهاها) تسریع در رسرسییدن به ه هدفف با دنباله2
دردر عمل و رفتار3 ) بهره بردن از تتجرجربیبیات آناانن
از نادرست ) کمک گرفتن از آنآنانان د در لغزشش4 خشخیصیص ددرسرستت و و ت یلی ههاياي احتما

بهبه این نیازها چیچیستست؟؟ پ پاساسخخ لت وجود نیازهاي برتر در ا انسسان و ویژژگیگی
ه همهمه ) دل1 ععلت عمر محمحدود آدمی ججانبه باشد.   مشغولی و دغدغه ـ بهه
عممر محدود آدمی همهمه ) سرمایه2 جاجانبه باشد.   هاي ویژه ـ به علتت
.د.   ل) د3 درست و قابل اعتماد باش دغدغدغدغه ـ بهبه ععلتلت ع عمر محدود آدمدمیی وو مشغوولیی

ه هاي و ویژیژه ـ به علت عمر ممحدحدودود آآدمدمی ددرست و قابل اعتماد باشد.د.   ) سرمرمای4
طاط بااآیۀ دام  یکیکی از اهداف مبعوث شدن انبیاء، در ارتب ضضرورورت تشکیل حکومت اسالمی ااستست؟ ادلّۀۀکریریمه ضضمنمن اشاره ببهه

لل  ا ) 1 ل ا وو  ا ٓ اُ ا  ّ اآ نن ا ُُ ُُ  ُُ ّ َ اا  اا َ
ن...) 2 ِ و  ا وواا  ِووا  اانن  َ اُُ تت  وو  ّّ اا اا ا وون ان 
سس  ) 3 ّ م ا ان  ب و ا ّتت وو ا   اا  ّ ُُ ارر ر
4 (ُ   ّ َ ا  ّ ّّ  اا َ ا   ِِ ُ ُ ّ ا َ اَ ّ ّّ  ر ٓ

میمی نگنگهبهبانانیی وو ر را حفاظتت خلقت ج جههانن که یکیمم ياي ح ب به خد اعتقاد اساست وو کنکند،د، ب بههخواستۀ خداوند پس از اعطاي اخاختیتیارار به او کدادامم
بخشد؟چه اطمینانی می

ََ ُ َ َ
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-58 گردد؟ از کدام عبارات قرآنی مستفاد می» نیازي خدا از مخلوقاتش بی«و » ورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی اجتماعی مسلمانان«

1 (َ  ُ َ َ ِ ُ ا ِ َ ـ  اَ ّ ُ ا ِی ا َ َ   َو 
2 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ َ ـ  َ  ِ ّ ُ ا ِی ا َ َ   َو 
3 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ ً ـ  َ  َ  َ ُ ا َ  َ َ  
4 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ ً ـ  ا َ  َ ُ ا َ  َ َ 

هاي افزایش  ، در مسیر کدام یک از راه»اش را در اطاعت او بگذارد، دوست دارد خداوند کسی که جوانی«عمل پوشاندن به حدیث:  جامۀ 59-
 جاي دادن محبت و دوستی دوستان خدا در دل انسان، کدام است؟ ثمرةمحبت به خداست و 

  ما  ) پیروي از خداوند ـ بیرون رفتن امور شیطانی از دل1
 با دوستان خدا ـ خانه کردن محبت خدا در دلمان) دوستی 2
 ) دوستی با دوستان خدا ـ بیرون رفتن امور شیطانی از دل ما3
 ) پیروي از خداوند ـ خانه کردن محبت خدا در دلمان4

-60 علت مالکیت مطلق الهی در کدام عبارت قرآنی ترسیم یافته است؟
1(  ّ ِ َو  ِ ِ ِ دو  َ 2 ( ِ ُ ِ ُ َ ا ِ  ّ  ا
ءٍ  )3 َ  ّ ُ  ُ ِ  ُ ّ َرضِ ) 4  ا واِت َو ا َ َرب ا  ُ 

-61 ) را به سلطنت تبدیل نمودند؟گیري از چه چیزي، خالفت پیامبر ( امیه، هر یک با بهره عباس و بنی بنی
 )عموزادگی پیامبر() و ) ـ با نام اهل بیت (گیري از ضعف یاران امامان ( ) با بهره1
 گیري از تفرقه و اختالف میان مسلمانان ـ با تعیین جانشین برخالف تعهد ) با بهره2
 )  گیري از ضعف یاران امامان( ) ـ با بهره) و عموزادگی پیامبر () با نام اهل بیت (3
 نانگیري از تفرقه و اختالف میان مسلما ) با تعیین جانشین برخالف تعهد ـ با بهره4

-62 مندي آدمی از قدرت اختیار است؟ بهره نتیجۀگوید کدام عبارت بیانگر  در سخن شیطان که در روز قیامت خطاب به دوزخیان می
  نه مرا) امروز خود را سرزنش کنید1
 توانید مرا نجات دهید. توانم به شما کمکی کنم و نه شما می ) نه من می2
  ا به گناه دعوت کردم) من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما ر3
 اي دادم و خالف آن عمل کردم حق داد، اما من به شما وعده ةوعد) خداوند به شما 4

)قرآن کریم و پیامبر«یک دلیلی است براي بطالن این فرضیه که  کدام والیـت و  «و » تعلـیم و تبیـین دیـن   «، پایان دو مسـؤلیت  ( 63-
 اند؟   را همچون مسئولیت اول اعالم نموده» حکومت

 تفاوت باشد. امور زندگی است و ممکن نیست به این دو مسئولیت مهم بیهمۀ ) قرآن کریم هدایتگر مردم در 1
)) نیاز جامعه به این دو مسئولیت پس از رسول خدا 2  نه تنها از بین نرفت بلکه به دلیل گسترش اسالم و ظهور مکاتب افزایش یافت.  (
 ترین دین الهی است. بر نقص دین است و این در حالی است که دین اسالم کاملبزرگ دلیلی مسئلۀ توجهی به این  ) بی3
)) رسول خدا 4  فرمان داده است.» امامت«به فرمان خداوند، به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از خود به شکل  (

-64 ؟عمل تابع چیستخالص شدن عمل براي خداوند ابتدا مستلزم تحقق کدام اخالص است و الهی شدن یک 
قلب ـ دقت در انجام عمل منطبق بر احکام شرع مقدساخالص در ) 1
انسان از انجام یک عمل ینیت و قصد قلبقلب ـ خدایی شدن اخالص در ) 2
ـ دقت در انجام عمل منطبق بر احکام شرع مقدس شهیاخالص در اند) 3
 انجام یک عملانسان از  ینیت و قصد قلبـ خدایی شدن  شهیاخالص در اند) 4

-65 ورشدن آتش جهنم از درون جان دوزخیان ......... که پس از اعتراف به گناهانشان .........  شعله
 ) حاصل عمل خود آنان است ـ از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.  1
 ) به علت عدل الهی است ـ از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند. 2
 شان از خدا تخفیفی بگیرند.  خواهند که براي ) حاصل عمل خود آنان است ـ از فرشتگان بهشت می3
شان از خدا تخفیفی بگیرند.   خواهند که براي) به علت عدل الهی است ـ از فرشتگان بهشت می4

خخداوند ـ خانه کردن محبت خدا در دلمان4 ریرويوي اازز )) پ
در کدام عبارت قرآنی ترسیم یافته است؟ علتلت مماالکیت مططلقلق االهلهیی

1(ّ ِِ َو  ِ ِِ دو  ِِ َ2 (ِ ُِ ُ ُ ا َ ِ  ّ ا
ءٍء)3 َ  ٍ ّّ ُ  ُ ُُ ِ  ُ ّ َرِض))44ا ِواِت َو ا بب َرب ا  َ ُ

یک با بهبهرهرهعباس و بنینی پیامبر ((امیهه، ههرر خ خالفتت ر را به سلطنتنت تتبدبدیلیل نمودند؟گیري از چه چیزي، ((
ییاران اممامامانان () با بهره1 و) ـ بابا ننامام اهلهل بیتیت ( ( گیري از ضعضعفف ))عموزادگی پیاامبر(ر())
جاجانشنشین برخالف تعهد ) با بهره2 ییینن ملمانانان ـ با تع مسمس گیري از تفرقهه و و ااخختالف ممیایانن
مامبر () با نام اهل بیت (3 )  گگیري از ضعف یاران امامان() ـ با بهبهرهره) و ع عموموزادگی پیپی
فتفرقه و اختالف میان مسلما) با تعیین جانشین برخالفف تعهعهد ـ با بهره4 نانگیري ازز ن

خطخطاباب به دوزخیان میمی روز قیامتت که د درر سخن شیطانن ممنندي آدمی از قدرت اختیار است؟ببهرهنتیجۀجۀگگوید کدام عبارت بیانگر ر
سرسرزنزنش کنید1 ر راا نه ممرارا) امررووز خود
می ) نه من می2 کمکی کنم و نه شما منم به شمشماا توانید مرا نجات دهیهید.تتواوا
ندنداشاشتم و ففقطقط شما ر3 ا به گناه دعوت کرکردمدم) من بر شمشما تسلطلطیی
ب به شما 4 واوند ةوعدعد) خد وعوعدهدهةو نمن به شمشماا اماماا خ خالفالف آن عمل کردمحق دداداد،، و و ااي دادمدم

ا اسست براي بططالنالن اینن ف فررضیه ککههدام و پیامبر««یکک دلیلی )قرقرآنآن کریریمم لعلـیم و تبیـین دیـن   ««، پایان دو مسـؤلیتیت  ( وال«و » تت
ومودهده» حکومت اول اعالمالم ن ن همهمچوچون مسئوئولیلیتت اناندد؟  راا

ممممکنکن ننیست به این دو مسئولیت مهم بیمهمۀۀ) قرآن کریم هدایتگتگر مرمردم در 1 وو ومور زندگدگی اساستت تفاوت بااشدشد. ا
ر رسول خدخداا2 ))) نیاز جامعه به این دو مسئولیت پسازاز ا افزفزایایششی(( ظهظهورور ممکاکاتبتب وو ا اسالسالمم گ گستسترشرش دلدلیلیل بلبلکهکه ببهه ن نرفرفتت ازاز ببینین ت تنهنهاا نهنه
کاکاململبزرگ دلیلی مسئلۀتوجهی به این  ) بی3 کهکه ددینین ااسالسالمم اساستت دردر ححالالیی ایاینن وو اساستت دیدینن اساسبر نقنقصص ترترینین ددینین االهلهیی
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هاي این  دام سنت الهی است و یکی از جلوهگذارند، بیانگر ک امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان که  با نیت پاك قدم در راه حق می 66-

 باشد؟ یک از موارد زیر می سنت کدام
 ) سنت امداد ـ اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب1
 ) سنت توفیق ـ اعطاي امکانات به انسان براي پیشروي در مسیر منتخب2
 ) سنت امداد ـ نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت3
 )  سنت توفیق ـ نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت4

و » فراهم کردن فرصتی براي پرورش تمایالت الهـی در وجـود انسـان   «، »پاسخگویی به تمایالت فروتر در حد نیاز«در هر یک از موارد  67-
 ، به ترتیب دعوت از سوي کدام است؟»سرگرم بودن به تمایالت دانی«

 ) هوي و هوس ـ نفس لوامه ـ نفس اماره  2 لوامه ـ هوي و هوس ) نفس اماره ـ نفس1
 ) عقل و وجدان ـ نفس اماره ـ هوي و هوس 4 ) نفس لوامه ـ عقل و وجدان ـ نفس اماره  3

ن ممانعـت از گسـترش و مانـدگاري گناهـا    «، »ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح«توان گفت  در زمینه توبه اجتماعی می 68-
به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟» ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت«و » اجتماعی

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    امر به معروف و نهی از منکر ـ تـالش   فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام   هاي بزرگ و فعالیت ) تالش1
ایثارگرانه

هـاي   هـاي بـزرگ و فعالیـت    ر برابر اولین نمودهاي گناه ـ تـالش  العمل د ) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس2
 ایثارگرانه

 کن کردن گناهان امر به معروف و نهی از منکر ـ همکاري همگان در ریشه فریضۀهاي بزرگ و فعالیت ایثارگرانه ـ انجام  ) تالش3
 کن کردن گناهان نمودهاي گناه ـ همکاري همگان در ریشهالعمل در برابر اولین  ) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ـ عکس4

نآیۀ شریفۀ  ف  و    م ا و     پیامد  کدام دیدگاه در رابطه  با مرگ   ءا  و ا 69-
 را بیان می دارد و به ترتیب بیانگر چیست؟

 گـردد ـ شـور و نشـاط ـ      یابد و رهسپار نیستی مـی  گی در دنیا پایان میها پس از مدتی زند ) آنانی که معتقدند حیات انسان1
 نهراسیدن از مرگ

نهراسـیدن از   گـردد ـ   یابـد و رهسـپار نیسـتی مـی     ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایان می ) آنانی که معتقدند حیات انسان2
 مرگ ـ شور و نشاط  

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

مانـد ـ شـور و     پـذیرد و بـاقی مـی    ها پس از مرگ تجزیه و تحلیل نمی ) کسانی که بر این باورند که بعد غیر جسمانی انسان4
 نهراسیدن از مرگـ نشاط 

َ  آیۀ شریفۀمطابق  ْ ا َ َ ِ وَ ا َ ا ِ ى  َ ْ َ  َ َ  ُ َ َ ْ رَ  ُ ـ َ ْ َ ٍر  ـ َ ٍُف  ـ ُ  َ ـ َ َـ  َ  ُ َ َ ْ ُ  َ ْ ا َ ٌ اْم  ْ َ اٍن  َ ْ -70 ....ِر
 اي به همراه خواهد داشت؟ توجهی به احکام و دستورات خداوند چه نتیجه بی
 ) قرارگیري در گروه معاندان و دوري از رحمت خداوند1
 عذابی عظیم به علت اعمال مستمر دنیایی آنها) 2
 پرتگاه سقوط به آتش جهنم لبۀ ) قرارگیري بر3
 ) فراهم شدن عذابی خوارکننده در جهنم4

آورد و  اسالمی به اهداف اجتماعی کدام است و آنچه که به سرعت یـک حکومـت را از پـاي درمـی    جامعۀ دادن افراد   اي از اولویت نمونه 71-
 شود، چیست؟   گان میموجب تسلط بیگان

  توجهی به شادي دشمن از رفتار ما   ) امر به معروف و نهی از منکر ـ بی1
 توجهی به شادي دشمن از رفتار ما   ) خرید کاالي ایرانی ـ بی2
 ) امر به معروف و نهی از منکر ـ تفرقه و پراکندگی3
 ) خرید کاالي ایرانی ـ تفرقه و پراکندگی  4

اماعیعی به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟» مماماننعت از خاموشی کامل نور هدایت«وو»»جتجت
فعالیت ) تالتالشش1 وو     هـاي بـزرگ و فعالیـتامر به معروف و نهی از منکر ـ تـالش    فریضۀهاي ایثارگرانه ـ انجام  هاي بزرگگ

ایثارگگرارانهه
به معرروفوف و نهی از منکر ـ عکس2 امامرر د ) انجام فریضضهه   هـاي بـزرگ و فعالیـتر براابربر ااولولینین نمودهاي گناه ـ تـالش  العمعملل

ایثارگرانه
ـ انجام ) تالش3 د در ریشهففریریضۀضۀ  هاي بزرگ و فعفعاللیتیت ایثارگرگرانانهه نهی از منکر ـ همکاکاريي ههممگان وو کن کردن گنااامر به معروروفف
ع عکسکس4 ممنکرکر ـ بربرابابر اواولیلینن) انجام فریضه امر به معروفوف و و نهی ازز ه همگانان در ریشهالعمل درر کن کردن گننمودهاي گناه ـ همکاري

نننآیۀ شریفۀ  و ف وو ا ممممم ا وو دیدگاه در رابطهءا یپیامامد  کدام
نانگگر چ چیست؟ یبی را بیان می دارد و به ترتیب 

حیات ا انسنسانان1 ز زندند) آنانی که معمعتقتقدندندد یتی پس از مد ینیستی مـی گی در دنیا پایان میههاا و و رهسپاپار   گـردد ـ شـور و نشیابد
زاز م مرگرگ نهرراساسیدن 

ینی که معتقتقددند حیاتات انسان2 می) آنا رهسـپار نیسـتی مـی    ها پس از مدتی زندگی در دنیا پایایانن ـ   یایابـبـد وو نهراسـ    گـردددد
نششاطاط   وو مرگ ـ شوشورر

که بعدعد غغیریر ج جسمانانی 3 برب ااینین باواورنرندد گرگ تجزیه و تحلیل نمیاانسان) کساسانینی ککهه ازاز مم و و ب باقاقی میها پ پسس ماند ـ نهراس پذیرد
نشاطط وو از مرمرگ ـ شوشورر

ر جسجسمامانینی ا انسنسانان4 بعد غیغ این باورندند ک کهه و و ت تحلحلیلل نمی) کسانی کهکه ببرر ازاز ممرگرگ تتجزیه مـی   هاها پپسس بـبـاقی وو       مانـد ـپـذیردد
نهراسیدن ازز ممرگرگـ نشاط 

َآیۀ شریفۀمطابق  ا ْ َ َ َوَا ِ اا ََ ِ ىىىى ىىَ ْ َ َ َ ُُ ََ َ ْ َرُ ــ ــََ ْْ ََ ٍر ــ ــََ ُُفٍف ــ ــُُ َ ــ ــََ ــ ــََ ََ ُُ ََ َ ْْ ُُ َ اا ْْ ََ ااْمْ ٌٌ ْْ ََ ااٍن اََ ْْ ررِر
هجهی نتی چه خداوند دستورات و احکام به بهه ههمراها خخوااهدهد دداشاشت؟ت؟توجهی ااي
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
براي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن جایگـاه چـه      )(پیامبر گرامی اسالم برنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی  72-

 ثمراتی را در پی دارد؟
 هاي با فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهی هاي اصیل او ـ رشد انسان ) احیاي منزلت زن و ارزش1
 بندوباري بندوباري ـ یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی بی) حفظ محیط جامعه از فساد و 2
 بندوباري   هاي اصیل او ـ یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ) احیاي منزلت زن و ارزش3
 هاي با فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهی بندوباري ـ رشد انسان ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

ما براي تشکیل تمدن بـزرگ جهـانی امـام    وظیفۀ ، این عبارت بیانگر کدام »ها است پیام اسالم، پیامی براي فطرت انسان«اگر بگوییم:  73-
 شود؟ عصر (عج) است و تأکید بر عقالنی بودن محتواي دین، از دقت در پیام کدام آیه استنباط می

د   اادع ا  ر) تالش براي پیشگام شدن در علم ـ 1    و ا ا و 
ده ) تالش براي پیشگام شدن در علم ـ  2 ـ ـ  ء  ر   ٔرض   وا ان ا ا  و ا ل   ا

 و ا 
د   اادع ا  ر  و ا جهانی ـ جامعۀ ) حضور مؤثر و فعال در 3  ا و 
ـ جهانی ـ  جامعۀ ) حضور مؤثر و فعال در 4 ء  ـ ـ  ـ  ر ـ  ٔرض  ـ وا ان ا ـ ـ و ا ا  ل   ا

 ده و ا 
-74 ها چه خواهد بود؟   این تفاوتثمرة هاي میان زن و مرد معلول کدام یک است و  تفاوت

 متعادل  خانوادة هاي انسانی متفاوت در عین دارا بودن هدف واحد ـ پدید آوردن یک  ) ویژگی1
 متعادلخانوادة هر یک از آنها قرار داده ـ پدید آوردن یک برعهدة ) وظایف مختلفی که خداوند 2
 یگر  هاي انسانی متفاوت در عین دارا بودن هدف واحد ـ نیازمند بودن زن و مرد به یکد ) ویژگی3
 هر یک از آنها قرار داده ـ نیازمند بودن زن و مرد به یکدیگرعهدة ) وظایف مختلفی که خداوند بر 4

-75 ) از کسی پذیرفته نخواهد بود که ......... .الهی با توجه به کالم امام صادق (فریضۀ شود و این نقش بازدارندگی ......... در اثر ......... حاصل می
  ) نماز ـ تداوم و میزان دقت و توجه ما ـ از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند  1
  مسلمانی غیبت کنددربارة ) روزه ـ تداوم و میزان دقت و توجه ما ـ 2
   ) نماز ـ ترك گناه و رعایت تقوي ـ از روي خشم به پدر و مادر خود نگاه کند3
 مسلمانی غیبت کندارة درب) روزه ـ ترك گناه و رعایت تقوي ـ 4

وو  ا 
فعفعالال در 3 حضحضور مؤثثر وو د   اادع ا  ر  و ا جهانی ـ جامعۀ )) ا و 
ـ جهانی ـ  جامعۀ ) حضضورور ممؤثؤثر و فعالال ددرر4 ـ  ر ـ  ٔرض  ـ وا ان ا ـ ـ و ا ا  ل   ا

ده و اا 
کدکدامام یک است و فاوت مررد معلولل خوخواهاهد بوبود؟  اایین تفافاوتثمرة هاي میان زن وو هاا چهه

د ـ پدپدیدید آوردن یک  ) ویژگی1 ةةهاي انسانی م متفتفاوت درر عینین دارا بودندن هدفدف واحا متمتعاعادلدل  خانوادا
پپدید آوردن یک برعهدهدة ) وظایف مختلفی که خخدداونوند 2 د داداده ــ از آنها قرار لدلخانوادة هرهر یکک تمتععا
هبه یکد ) ویژگی3 ـ نیازمند بودن زن و مرد  حاحدد فدف و ددر عین د دارارا بودن ه ییگگر  هاي انسانی متفاووتت
واوندند برر4 یکدیگرعهدة ) وظایف مختلفی که خد و و مرد ب بهه ق قرار داده ـ نیازمند بودن زن هر یک از آنآنهاها

ح حاصاصللمیمی ....... قدق ( ( فریضیضۀۀشود و این ش بازداررندگدگیی......... در اثر ..... ک کسیسی پذیرفته نخواهد بود که ......... . الهی با توجه به کالم امام صا )) ازاز
دند  1 نگنگاه کک وخودد خشم به پدر و مادر  ورويي ماما ـ اازز ) نمازاز ـ ـ تداوم وو م میزیزان دقت و توجهه
توجه ما ـ 2 وو میمیززان دقدقتت وو تدتداواومم ــ مسلمانی غیبت کندنددربارة ) روزهه
نگنگاهاه کند3 روروي خشم به پدردر وو ماادر خوخودد تتقووي ـ اازز ) نماز ـ تركك گ گناه و رعرعایایتت
ــ4 ر رعاعایتیت تقويي گنگناهاه و و ـ تركك ک کندنداررةددربرب) روززهه غیغیبتبت مسلمانیی
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Which sentence is grammatically True? 76-

1) I have two childs, a boy and a girl. The boy is 6 and the girl is 4. 
2) I have two children, a boy and a girl. The boy is 6 and the girl is 4. 
3) I have two children, the boy and the girl. My boy is 6 and my girl is 4. 
4) I have two childs, a boy and a girl. My boy is 6 and my girl is 4. 

A: How ……… cake would you like?     77-
       B: Just one ……… , please. 

1) much - slice 2) much - block 3) many - slice 4) many - block 
If he put on warmer clothes, he ……… cold.78-
1) won’t feel 2) wouldn’t feel 3) felt 4) didn’t feel 
The notebook which had been hidden many years was filled with ……… .79-
1) memory 2) diary 3) principle 4) interview 
Do you have any ……… concerning the ownership on this jewel?80-
1) crops 2) values 3) claims 4) orders 

Several people were badly ……… in the car accident yesterday. 81-

1) pained 2) destroyed 3) injured 4) cut 
The ……… of mobile phones is changing people’s way of life.82-

1) discovery 2) creation 3) invention 4) action 
It must be easy to ……… smoking; Jack has done it a hundred times!83-

1) range 2) exist 3) quit 4) seek 
I have read the first ……… of magazines on the nature of modern society. 84-

1) series 2) goals 3) snacks  4) disorders 
The staff here are ……… coping with all the work.85-
1) loudly 2) sadly 3) hardly 4) costly 
Will you stand up like a man at home and take your ……… democracy?86-
1) add to 2) jump into 3) search for 4) stand for 
When two people cooperate with each other, they come up with better ideas. Which of the 87-
following proverbs is the best for the above sentence? 
1) Kill two birds with one stone. 
2) Birds of a feather flock together. 
3) Too many cooks spoil the broth.  
4) Two heads are better than one. 
The flowers which are raised in a greenhouse don't ……… the same fragrance as the natural.88-
1) consist of 2) give off 3) end with 4) die out 

1) much - slice 2) much - block 3) many - slice 4) many - blblocock k 
If he put on warmer clothes, he ……… cold.
1) won’t feel 2) wouldn’t feel 3) felt 4) ddididnn’’t feell
The notebook which had been hidden many years was filled with ………… ..
1) memory 2) diary 3) principle 44)) intervrvieieww 
Do you have any ……… concerningng tthehe ownershhipip on this jewel?
1) crops 2)2) vv lalues 3)3 cclal ims 4) oordrdeers

Several people weere babadldlyy ……… in the ccarr aacccicidedentn yyese terdayy.. 
1) pained 2) destroyed 3) injurered dd 4)4) cut 

The ……… of mobbile php ones is changing peooplple’e’s way of llifife.
1) discovery 22) ) creation 33) ) ini vention 4) action 
t must be easy to ………… smmoking; Jack has done itit aa hundred timmes!!
1) range 2)2) exixistst 3) qquiuit t 4) seeekk 
have read the e fifirsrst ………… ofof magagazines on the natuurere ooff momodederrn society.

1) series s 2) goaoalsls 3) snackks 44)) didisordrderers
The sttaaff here are ……… copinng g wiwitht  allll tthe work.
1) loudldlyy 2) sadly 3)3) hardly 4)4) cosstltlyy 
Will you standnd uup p like a man at home annd d tatakeke yyour ……… dedemomocracy?y?
1) add to 2) jump into 33) ) seeararchch fforor 44)) stand d fofor 
When two people cocoopopere atte e wiwithth each other, they come uupp wiwithth betteer r idideas. WWhihich o
following prprovoverbs is the bestt fforor tthehe abob ve sentetencnce?e? 
1) Kililll twtwo birds with one stone. 
22)) BiBirdrds s ofof aa ffeaeaththerer fflolockck ttogogetetheher.r
3) Too many cooks spoil the broth.  
4) T h d b tt th
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The best energy is the sun’s light. It is renewable and free but the atmosphere keeps part of 
the sun’s light from reaching the earth. Plants and animals could not (89)…… on the earth 
without some light and (90)…… from the sun. But if all the sun’s light and warmth (91)…… 
the earth, they would kill living things. Luckily the earth’s covering of air prevents sudden 
great changes in (92)..… . Such changes would be dangerous for living things. 

89-
1) breathe 2) keep 3) live 4) work 

90-
1) cloud  2) heat 3) rain 4) storm 

91-
1) directed 2) reached  3) reflected 4) produced 

92-
1) departure 2) mixture 3) temperature 4) structure 

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: 

We live in a society where care of young and old is increasingly segregated, with very 
limited opportunity for the two age groups to interact. If we just thought a little more 
socially, however, these “book end generations” could become great resources for each other 
- all we need to do is put them in the same place. 

The concept of “non-familial intergenerational interactions” is centered around the 
seemingly simple idea that old and young can bring new energy, knowledge and enthusiasm 
to each other’s lives. In the last twenty years or so, this concept has been increasingly picked 
up-particularly in the US, where more and more shared care facilities are being opened. 

Interaction between the generations is not as simple as putting a baby and toddlers’ day 
care center in a nursing home, however. It involves planned interactions between elders and 
college students, schoolchildren, or youngsters of other ages in a variety of settings so that 
all sides of this interaction learn, build lifetime experiences, and have a pleasant time. 

The passage is primarily intended to ……….93-
1) warn 2) advise 3) inform 4) compare 
What is the paragraph immediately following this passage most likely to be about? 94-
1) A discussion on a possible risks of shared care facilities. 
2) Examples of useful, planned activities in shared care facilities. 
3) Reasons why the care of youngsters and elders in one place has not been explored before.
4) A discussion on how young people can benefit old people and vice versa. 
The underlined word “segregated” in Paragraph 1 can be replaced with ………95-
1) generated 2) separated 3) comprehended 4) strengthened  
The passage seems to imply that the reason why we currently don’t have many shared care 96-
facilities is that ………
1) we have not been aware of the benefits these places could bring to the society. 
2) we do not have a social point of view regarding caring for the young and the old. 
3) we have not had the knowledge on how to plan the interactions between different 

generations 
4) we have looked at this idea in a simplified manner, without considering the difficulties. 

1) directed 2) reached  3) reflected 4) prododucuceded 

1) departure 2) mixture 3) temperature 44)) ststructurree 

PART C: Reading Compprehehensnsioion
Directions: In thiiss papa trt of the e tetestst, you wiwillll rreead twtwo passagess. EEach ppasasssage is followe
four questions. . Answswerer tthhe questions bby y chchoosisingng ttheh  best chchoioice (1)1), (2(2), (3), or (4). 
mark your answwerr sheet. 

Passage 1: 

We live in a society wwheherer  care of young andd oold is increaeasisingngly segegreregagated, with
imited opportunittyy ffor r thhe e twwo o age groups to innteteract. IfIf wwe justt tthohougught a llitittlt e 
ocially, howewevver, these “bobookok endnd ggenerations” coululd d bbecocomme great resouurcrces foror eeach 
all wee nneed to do is put them m inn tthe ssama e place. 

The e concept of “non-famililialal iintn ergegenen rational interactitionons” iiss cecentntereded around
eeminglly y sis mple idea that old and yyououngng can bbriringng neww eenergrgy,y, kknonowleddgege and enthus
o each other’s liliveves. In the last twenty yeyearars s oror sso,o, this cooncncepeptt hhas s bebeenen iinncreasininglgly pi

up-particularly in the UUS,S, wwhere more and moree sshaharered d cacare facacililititieiess are beeining g openned. 
Interaction beetwtweeen ththe e gegeneneraratitionons s is not as simplee aass puputtttiing a a bababyby andd ttododdlers

are centeerr inin a nursing home, hhowoweveverer.. It involves plplananned innteterar ctionss bbetetween elders
ollllegege students, schoolchildren, or youngsters of other aageges in aa vvaariiety of settings so

allll sisidedes ofof tthihis ininteteractctioion lelearn, bbuiuildld llififetetimime expeririene ces, aandnd have a pleasant time. 

ThThee papassssagagee isis ppririmamaririlyly iintntenendededd toto ……….
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Passage 2: 

History books record that the first moving picture with sound was The Jazz Singer in 1927. 
But sound films, or “talkies”, did not suddenly appear after years of silent screenings. From 
the earliest public performance in 1896, films were accompanied by music and sound 
effects. These were produced by a single pianist, a small band, or a full-scale orchestra; 
larger movie theaters could buy sound-effects machines. 

Research into sound that was reproduced at exactly the same time as the pictures – called 
“synchronized sound” – began soon after the very first movies were shown. With 
synchronized sound, characters on the movie screen could sing and speak. As early as 1896, 
the newly invented gramophone, which played a large disc carrying music and dialogue, was 
used as a sound system. The biggest disadvantage was that the sound and pictures could 
become unsynchronized if, for example, the gramophone needle jumped or if the speed of 
the projector changed. This system was only effective for a single song or dialogue 
sequence. 

A later development was the “sound-on-film” system. Here, sounds were recorded as a 
series of marks on celluloid read by optical sensors. These signals would be placed on the 
film alongside the images, guaranteeing synchronization. Short feature films were produced 
in this way as early as 1922. This system eventually brought us “talking pictures”.

Why does the author mention “a single pianist, a small band, or a full- scale orchestra”?97-
1) To show how badly paid musicians were 
2) To explain how sound that accompanied early films was made 
3) To emphasize the role sound effects played in The Jazz Singer 
4) To refute history books that claim the first movie with sound was made in 1927 
It can be inferred that ………. .98-
1) most movie theaters had a pianist 
2) sound-effects machines were common 
3) orchestras couldn’t synchronize sound with the pictures 
4) gramophones were developed about the same time as moving pictures  
It can be understood that the synchronization system ………. .99-
1) could be placed alongside the images 
2) developed at the same time as sound for movies 
3) was an important development for talking pictures 
4) was a guarantee that short feature films could be produced 
Short feature films were produced as early as 1922 ………. .100-
1) were recorded by optical sensors 
2) put musicians out of work 
3) were only effective for dialogue sequences 
4) came before talking pictures 

he projector changed. This system was only effective for a single song g oror ddiai l
equence. 

A later development was the “sound-on-film” system. Here, soundss wweere recocordrdeed
eries of marks on celluloid read by optical sensors. These signals wowoululd be pplalacced on
ilm alongside the images, guaranteeing g sysyncnchronization. Short feaatuturere filmsms wweere prod
n this way as early as 1922. Thhisis ssysysttem eventuualally brought us “tatalklkiing pipiccturures”.

Why does the aututhor r mementntiion “a single pipiananisistt, aa ssmamallll band, oorr aa full- scscalale orchestra”?
1) To show howw badadly paid musicians wewerere 
2) To explain howw soounu d that accompanieded eeararlyl  films wwasas mmade 
3) To emphasize thhe e roolel  sound effects playedd iin n The Jazz SSinger r 
4) To refute history bbooo ksks that claim the first moovivie with sound wwasas made in 1927
It can be inferred that ……………. .
1) most movie theaeateters hhadad a ppiaianist 
2) sound-efffecectts machines s wewerer ccomo mon 
3) orchehesstras couldn’t synchroroninizze soounu d with the pictures
4) graamom phones were developedd ababouout ththee sas me time as movviningg pictcturureses  
It can be ununderstood that the synchrononizzatatioi n syyststemem ……………. .
1) could be pllacaceded alongside the images
2) developed at the sameme ttimime as sound for movieiess 
3) was an impoportrtanant devevelolopmpmentt foforr tatalklkining g pipictures 
4) was aa gguuarantee that short feature fifilmlmss cocoululdd bebe pproroduduced d 
ShShorort feature films were pproduced as earlyy as 1922 ……………. .
1) were recorded by optical sensors
2)2) pputut mmususiciciaiansns ooutut ooff woworkrk
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 47 130 101 30 ریاضی 1
 دقیقه 36 180 131 50 شناسی زیست 2
 دقیقه 37 210 181 30 فیزیک 3
 دقیقه 35 245 211 35 شیمی 4
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 پانزدهم چندتا است؟ مرحلۀهاي  در الگوي زیر تعداد خانه-101
1 (136 
2 (124 
3 (120 
4 (118 

tanاگر -102 2
cosمثلثاتی باشد، حاصل دایرة دوم  ناحیۀدر   زاویۀ رو به انتهاي کمان روبه p نقطۀو 3 sin کدام است؟ 

1 (13
13 2 (5 13

13 3 (5 13
13 4 (13

13 

/تر از عدد  ترین عدد صحیح کوچک بزرگ-103 / /
3 396 1 396 2 396  کدام است؟ 9

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

xنامعادلۀ مجموعه جواب -104
x

12  کدام است؟ 31

1 (( , ) [ , )12 3 2 (( , ) [ , )12 1 3 

3 (( , ] ( , )12 3 4 (( , ] ( , )1 23 

)از نقاط  fنمودار تابع خطی -105 , )1 )و  1 , )1 )fگذرد.  می 5  کدام است؟  2(
 2) 4 1) 3 ) صفر2   1) 1

 ؟نباشندافسر کنار هم  3توانند در یک ردیف بنشینند به طوري که سربازها کنار هم باشند ولی هر  افسر به چند طریق می 3سرباز و  106-4
1 (!12 4   2 (!24 4   3 (! !16 4   4 (!4 4   

نفر دیگر قرار است به طور تصادفی در یک صف قرار بگیرند. احتمال آنکه بین رضا و علی دقیقاً یـک نفـر قـرار     5ه همراه رضا و علی ب-107
 بگیرد چقدر است؟ 

1 (1
21   2 (5

42   3 (5
21   4 (1

42   

)A نقطۀقرینۀ -108 , )2 ,M(m نقطۀنسبت به  3 Aنقطۀ ، 1( ( ,n)3  .استm n کدام است؟ 

1 (11
2 2 (9

2 3 (9
2 4 (11

2 

x معادلۀ هاي ریشه و  اگر -109 x2 5 1 2و  1هایش  یک از معادالت زیر ریشه باشد، کدام 0  است؟ 5

1 (x x2 5 1 0 2 (x x2 4 5 0 3 (x x2 5 1 0 4 (x x2 4 5 0 
x) معادلۀهاي  مجموع ریشه-110 ) x x3 1  کدام است؟ 1

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

( )1 ( )2 ( )3

xنامعادلۀ جموعه جواب 
x

12 3x 1
کدام است؟ 1

1 (( , ) [ , ), ) [ ,( , ) [ , ))) 3[ ,[ ,,1
32 (( , ) [ , ), ) [ ,, ) [ , ),, ),, ) 3[ ,[ ,[ ,1

3
3(( , ] ( , )( , ] , )( , , )]]] 3( ,( ,,1

34(( , ]( , ]( , 1
3 ( , )( , )),,

)از نقاط fمودار تابع خطی  , ), ), )و ( , )fگذرد.  می,,( کدام است؟  (
2) 14) 3) صفر2 1) 1

نباافسر کنار هم3توانند در یک ردیف بنشینند به طوري که سربازها کنار هم باشند ولی هر افسر به چند طریق می3سرباز و 
1 (!12 4 2 (!24 4 3 (! !16 4! 4 (!4 4 

نفر دیگر قرار است به طور تصادفی در یک صف قرار بگیرند. احتمال آنکه بین رضا و علی دقیقاً یـک نفـ5ببه همراه ضا و علی ب
گیرد چقدر است؟ 

1 (1
21 2 (5

42 3 (5
21 4 (1

42 

)Aنقطۀرینۀ  , ,M(mنقطۀنسبت به  ,,( Aنقطۀ ، ( ( ,n)AAAA mاست.  ) n کدام است؟

1 (11
22 (9

23 (9
24 (11

2
x2معادلۀ هاي ریشه و ر  5 1 0xx 2و 1هایش  یک از معادالت زیر ریشه باشد، کدام است؟ 5

1 (x2 5 1 0xx2 (x2 4 5 0xx3 (x2 5 1 0x4 (x2 4 5 0xxxx

x)معادلۀهاي جموع ریشه ) x x 1) x x) x کدام است؟
16273843
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AEها است. اگر  موازي قاعده EFشکل مقابل  ذوزنقۀدر -111 DF4 EBو  3  کدام است؟ FCخط  باشد، طول پاره 6
1 (6 
2 (8   
3 (9 
4 (10 

ترین رأس  از نزدیک M فاصـلۀ قطع کرده است. اگر  M نقطۀ در، عمود منصف قطر امتداد عرض مستطیل را 12در یک مستطیل به طول -112
 باشد، عرض مستطیل کدام است؟ 9مستطیل برابر 

1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 
 کدام است؟ xدر شکل زیر مقدار -113

1 (9 
2 (15 
3 (12 
4 (8 

f(x)تابع دامنۀ -114 a x b  برابر/[ , )7 aباشد، مقدار  3است. اگر کمترین مقدار تابع برابر  5 b کدام است؟ 
1 (/4 5 2 (/4 5 3 (/10 5 4 (/10 5 

4اگر -115
3 msinو  3 3

2  تواند داشته باشد؟  چند مقدار می [m]باشد،  5

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

xyبرخورد نمودارهاي  نقطۀ  فاصلۀ-116 xyو  12 ( )2 21
7نقطۀ تا  2

 برابر است با: 13

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

log]/حاصل -117 ] [log ]10 2
10003  برابر است با: 3

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

اگر -118
x

ax blim
x1 24 5 bحاصل  ،3 a3  چقدر است؟  6

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

اگر -119
cos x x

sin xf(x)
a x
x

3
2

1 2

2
xدر    کدام است ؟  aپیوسته باشد، مقدار  2

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

3 

A D

FE

B C

y 3
20x

y 16 3 (12
4 (8

f(x)تابع منۀ  a x b برابر/[ , )/[ aباشد، مقدار  3است. اگر کمترین مقدار تابع برابر /,( b کدام است؟
1 (/4 5/2 (/4 5/3 (/10 5/4 (/10 5//

4ر 
3 msinو 3 3

2 تواند داشته باشد؟  چند مقدار می[m]باشد، 5

1 (22 (33 (44 (5

xyبرخورد نمودارهاي نقطۀصلۀ xyو 12 ( )2 21
7نقطۀ تا  2

برابر است با: 13

1 (22 (33 (44 (5

log]/اصل  ] [log ]/1 2
1

// برابر است با: 3

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

ر 
x

ax blim1 24 5 3x
bحاصل  ، a3 6b a چقدر است؟

1 (82 (43 (64 (12

ر 
cos x x

sin xf(x)
a x
x

3
2

1 2

2
xدر   کدام است ؟ aپیوسته باشد، مقدار 2

1(62(33(34(2

y 16
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4صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 جنس باشند، چقدر است؟  پدر مریم سه فرزند دارد. احتمال آنکه فرزندان اول و سوم هم-120

1 (1
4   2 (1

2   3 (3
7   4 (2

7   

2/آماري برابر   دادة 4میانگین -121 3/آماري دیگر برابر   دادة 6و میانگین  5  داده چقدر است؟  10است. میانگین هر  5
1 (3 2 (/3 1   3 (/3 2   4 (/2 8   

 تعریفش اکیداً نزولی است؟  دامنۀکدام تابع در -122

1 (y
x
1 2 (y log x2 2 3 (xy 2 2 4 (y | x | x 

f(x)اگر نمودار تابع -123 a sin(b x)  به شکل مقابل باشد، مقدارf ( )25
 کدام است؟  3

1 (31 2 

2 (3
2 

3 (1- 
4 (2- 

 شبیه کدام گزینه است؟  fبه شکل مقابل باشد، تابع  fاگر تابع -124
 
1 ( 
 

2 ( 
 
3 ( 
 
4 ( 
 

d(t) معادلۀمتحرکی در امتداد خط راست طبق -125 t t25 ]زمانی  بازةکند، سرعت متوسط این متحرك در  حرکت می 20 , ]1 چقدر  5
tاي آن در زمان  از سرعت لحظه  بیشتر است؟  3

 -10) 4 ) صفر3 20) 2 10) 1

1 5 x

y

f

2 (3
2

3 (1-
4 (2-

شبیه کدام گزینه است؟ fبه شکل مقابل باشد، تابع fر تابع 

1 (

2 (

3 (

4 (

d(t)معادلۀتحرکی در امتداد خط راست طبق  t t2tt زمانی  بازة کند، سرعت متوسط این متحرك در  حرکت می, ], ]

tاي آن در زمان  سرعت لحظه بیشتر است؟ 3
-10) 4) صفر203) 102) 1

1 5 x

f
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5صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

xf(x)نمودار تابع -126
x a2  .به شکل مقابل استa  کدام است؟ 

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

tc(t)غلظت یک دارو در خون پس از تزریق از رابطه -127
t2

2
6

چند ساعت پس  زمان برحسب ساعت است. tآید که در آن  دست می به 

 رسد؟  از تزریق غلظت دارو در خون به حداکثر مقدار خود می
1( 3   2 (2 6   3 (12   4 (6   

AM)کدام است؟  dحول خط  OABباشد. حجم شکل حاصل از دوران مثلث  عمود می dبر خط  ABدر شکل مقابل امتداد -128 )1 
1 (9   
2 (8   
3 (24   
4 (12 

 

x دایرةخط مماس بر -129 y x y2 2 4 2 )A نقطۀدر  12 , )2  ؟کند اي با کدام طول قطع می را در نقطه xمحور  2
1 (5 2 (/2 5 3 (/1 5 4 (3 

آمـد، از   3کنیم؛ اگـر مضـرب    سیاه داریم. تاسی را پرتاب می 2سفید و  مهرة 4اي دیگر  و در کیسهسیاه  3سفید و  مهرة 5اي  در کیسه-130
 ؟نیستندمهره همرنگ  2داریم. با کدام احتمال این  مهره برمی 2دوم  کیسۀاول و در غیر این صورت از  کیسۀ

1( 673
1260  2 (593

1260 3 (168
315 4 (167

315 
 

1
4

d
A B

2

O

3

M

1 (9 
2(8 
3 (24 
4 (12

xدایرةط مماس بر  y x y2 2 4 2 12x yx  نقطۀدرA( , ؟کنداي با کدام طول قطع میرا در نقطهxمحور ,,(
1 (52 (/2 5/3 (/1 5/4 (3

کیسه کیسهسیاه 3سفید ومهرة5اير آ3کنیم؛ اگـر مضـرب   سیاه داریم. تاسی را پرتاب می2سفید ومهرة4اي دیگرو در
؟نیستندمهره همرنگ 2داریم. با کدام احتمال این مهره برمی2دوم کیسۀاول و در غیر این صورت از یسۀ

1(673
12602 (593

12603 (168
3154 (167

315

d
A B

2

O

3

M
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6صفحه  شناسی  زیست

ـ  -131 ه کودهاي زیستی در جهت افزایش مواد معدنی خاك مؤثرند، استفاده از این کودها بسیار ......... است و معموالً همراه کودهـاي ......... ب
 شود. خاك افزوده می

 آلی تر ـ ) دشوارتر و پرهزینه2 تر ـ شیمیایی هزینه تر و کم ) ساده1
 تر ـ شیمیایی ) دشوارتر و پرهزینه4  تر ـ آلی هزینه تر و کم ) ساده3

 ؟کند طور مناسبی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام مورد -132
 »باشد. هاي بویایی به سمت باال قرار دارند، ......... می هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لُب«
 هاي چهارگانه در عقب برجستگیفیز  ) اپی2  ها در عقب تاالموس 3) بطن 1
 ) پل مغزي در باالي مغز میانی4 هاي مخچه درون نیمکره 4) بطن 3

در دوران جنینی و کودکی، هورمون ......... براي نمو دستگاه عصبی مرکزي ضروري است و پس از تولید براي ورود به خـون بایـد وارد   -133
 مویرگ ......... شود.

1 (T3 ـ الف 
2 (T4ـ الف 
3 (T3 ـ ب 
4 (T4 ـ ب 

 ؟کند تکمیل میعبارت جمله زیر را به درستی کدام -134
 .........»پروتئین میوگلوبین رخ دهد، بعد از رونویسی قطعاً  کنندةکه در بخش رمز ......... در هر نوع جهش کوچک از نوع«

   یابد. یک آمینواسید به آمینواسید دیگري تغییر می رمزة) دگر معنا ـ 1
 یابد. یک آمینواسید به همان نوع آمینواسید تغییر می رمزة) خاموش ـ 2
 کند. هاي آمینواسید تغییر پیدا نمی معنا ـ هیچ یک از رمزه ) بی3
 اند.   هاي قبل از محل جهش، بدون تغییر مانده ) تغییر چارچوب ـ رمزه4

کند؟   زیر را به درستی تکمیل میجملۀ کدام عبارات، -135
 »سس ......... «

 اي جهت جذب مواد مغذي است. الف) برخالف گل جالیز، واجد بخش مکنده
 گیرد. هوایی کمک میهاي  ب) همانند توبره واش، جهت تأمین نیتروژن موردنیاز، از اندام

 گیرد. هاي هوایی کمک می واش، جهت تأمین نیتروژن موردنیاز، از اندام ج) برخالف توبره
 اي جهت جذب مواد مغذي است. د) همانند گل جالیز، واجد بخش مکنده

 ) الف ـ ج4 ) ب ـ د3 ) ج ـ د  2 ) الف ـ ب1
 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام عبارت -136

 »کند، قطعاً .........  پروتئینی که در غشاي درونی راکیزه براي فعالیت خود انرژي مصرف میهر «
 نقش دارد. ATP) در ساخته شدن اکسایشی 2 شود. هاي فضاي بیرونی می ) مستقیماً باعث افزایش پروتون1
 .شود درونی راکیزه میهاي فضاي  مستقیماً سبب افزایش پروتون) 4 انتقال الکترون است.زنجیرة ) جزء 3

 ؟نیست زیر مناسب جملۀکدام گزینه براي تکمیل -137
 .........»رشد  صفحۀ«
 شود. هاي غضروفی آن تقسیم نمی ) اگر بسته شود، یاخته2 ) از جنس بافت پیوندي است.1
 شود. هاي قدیمی، استخوانی می ) از سمت یاخته4 ) پس از بلوغ فرد چندین سال وجود دارد.3

 گفت .........   توان نمیدر طرح مقابل (مربوط به قلب ماهی قرمز) -138
1 (B  برخالفA .به طور معمول از فشار خون کمتري برخوردار است 
2 (B کند. خون را از سیاهرگ شکمی دریافت می 
3 (A  همانندB دهد. خون تیره را از خود عبور می 
4 (A شود که ابتدا خون روشن دارند. ها ختم می به انشعاباتی از مویرگ 

B

A

3
2 (T4TTـ الف
3 (T3T ـ ب
4 (T4TT ـ ب

؟کندتکمیل میعبارت جمله زیر را به درستی کدام 
.........»پروتئین میوگلوبین رخ دهد، بعد از رونویسی قطعاً کنندةکه در بخش رمز.........در هر نوع جهش کوچک از نوع

یابد. یک آمینواسید به آمینواسید دیگري تغییر میرمزة) دگر معنا ـ1
یابد. یک آمینواسید به همان نوع آمینواسید تغییر میرمزة) خاموش ـ2
کند. هاي آمینواسید تغییر پیدا نمیمعنا ـ هیچ یک از رمزه ) بی3
اند.   هاي قبل از محل جهش، بدون تغییر مانده) تغییر چارچوب ـ رمزه4

کند؟  زیر را به درستی تکمیل میجملۀ کدام عبارات، 
»سس .........

اي جهت جذب مواد مغذي است.ف) برخالف گل جالیز، واجد بخش مکنده
گیرد. هوایی کمک میهاي ب) همانند توبره واش، جهت تأمین نیتروژن موردنیاز، از اندام

گیرد. هاي هوایی کمک میواش، جهت تأمین نیتروژن موردنیاز، از اندام) برخالف توبره
اي جهت جذب مواد مغذي است.) همانند گل جالیز، واجد بخش مکنده

) الف ـ ج4) ب ـ د3) ج ـ د 2) الف ـ ب1
کند؟درستی تکمیل میزیر را بهجملۀ کدام عبارت 

»کند، قطعاً ......... پروتئینی که در غشاي درونی راکیزه براي فعالیت خود انرژي مصرف میهر «
نقش دارد.ATP) در ساخته شدن اکسایشی 2شود. هاي فضاي بیرونی می) مستقیماً باعث افزایش پروتون1

ً
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7صفحه  شناسی  زیست
 آید. وجود می کالوین به ازاي مصرف هر ......... قطعاً یک .........  بهچرخۀ در -139

1 (NADPH فسفاته کربنه تک ـ قند سه 
2 (ATP فسفاته کربنه تک ـ قند سه 
 طور مستقیم کربنه ناپایدار به فسفات ـ ترکیب شش) ریبولوز 3
NADPHفسفاته ـ  کربنه تک ) اسید سه4

 کند؟   تکمیل می نادرستیزیر را به  جملۀیک از موارد  کدام-140
 »باشد. همانند ......... داراي ......... می«......... 

 اي هسته شکل تک اي دوکی ) میزناي ـ مثانه ـ یاخته1
 اي  ) مثانه ـ معده ـ ساختار کیسه2
 اي و ارادي  هاي چندهسته ) انتهاي مري ـ انتهاي میزراه ـ یاخته3
 موقت  کنندة  ذخیره) معده ـ مثانه ـ نقش 4

است؟ نادرست کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشاي تیالکوئید گیاه آفتابگردان، -141
 ، حداکثر جذب نوري را دارد.  وفیل) با دارا بودن بیش از یک کلر1
 گردد.  آب جبران میتجزیۀ هاي حاصل از  ) کمبود الکترونی آن، از طریق الکترون2
 آزاد شوند.   aهاي ها از کلروفیل شود تا الکترون ) انرژي جذب شده در آن، باعث می3
 شود. نوع زنجیره انتقال الکترون میهاي خارج شده از آن، ابتدا وارد یک  ) الکترون4

و ......... در تشریح چشم گا-142
شعاعی در بخش رنگین و پشت قرینه قرار دارد.ماهیچۀ ) 1
تر آن به سمت گوش قرار دارد. قرنیه به شکل تخم مرغ است و بخش پهن) 2
چشم است.بین قرنیه تا عصب ( بینایی) در بخش پایینی چشم بیشتر از بخش باالیی فاصلۀ ) 3
 شوند. هاي دیگر چشم وارد مایع زجاجیه می هاي مالنین از بخش دانه) 4

 مطرح شده است؟ نادرستکدام گزینه به صورت -143
 شود. زا ندارد و باعث باران اسیدي نمی هاي فسیلی، مواد سرطان ) گازوئیل زیستی برخالف سوخت1
 شود.  ارومیه محسوب میدریاچۀ ریزند از عوامل ایجاد خطر خشک شدن  ) سدسازي در مسیر رودهایی که به دریاچه می2
 سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. ) میزان خدمات هر بوم3
 هاي گیاهی واجد غشا هستند.   هاي جانوري برخالف یاخته ) یاخته4

 کنند.  می تبدیل .........، هاي درون تیالکوئید دخالت دارد که در ......... تراکم پروتونشاي تیالکوئید موجود در غپروتئینی مجموعۀ -144
   ATPرا به  ADP) افزایش ـADP 2را به  ATP) افزایش ـ1
 ATPرا به ADP) کاهش ـ ADP 4را به  ATP) کاهش ـ3

هاي ......... از نوع ......... است. در انسان مفصل بین استخوان-145
 ) بازو و زند زیرین ـ لغزنده2 لگن و ران ـ گوي و کاسه نیم) 1
 ) کتف و جناغ ـ ثابت4  هاي کمر ـ لوالیی مهره) 3

 کند و .........  دهی ......... تغییر می نور شب شکسته شود، الگوي گل جرقۀدهد، اگر با یک  در فصلی که ......... به طور طبیعی گل می-146
 دهد.   ) داودي ـ شبدر ـ گل نمی2 دهد.   ) شبدر ـ داودي ـ گل نمی1
 دهد.   می  ) داودي ـ شبدر ـ گل4 دهد.   ) شبدر ـ داودي ـ گل می3

 اي به طور صحیح مطرح شده است؟ مویرگی دور لوله شبکۀ کدام گزینه در مورد رگ ورودي و خروجی-147
 داري کمتر است. اي و پیوندي به طور معنی ماهیچهالیۀ ) در رگ ورودي، ضخامت 1
 اي مشابهی دارند. ) هر دو رگ، ساختار پایه2
 داري بیشتر است. اي و پیوندي به طور معنی ماهیچهالیۀ خامت ) در رگ خروجی، ض3
 شوند. ) هر دو رگ در برش عرضی، بیشتر گرد دیده می4

موقت  کنندة  ذخیره) معده ـ مثانه ـ نقش 4
است؟ نادرست کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشاي تیالکوئید گیاه آفتابگردان، 

، حداکثر جذب نوري را دارد.  وفیل) با دارا بودن بیش از یک کلر1
گردد.  آب جبران میتجزیۀهاي حاصل از  ) کمبود الکترونی آن، از طریق الکترون2
آزاد شوند.  aهاي ها از کلروفیل شود تا الکترون) انرژي جذب شده در آن، باعث می3
شود. نوع زنجیره انتقال الکترون میهاي خارج شده از آن، ابتدا وارد یک  ) الکترون4

و ......... در تشریح چشم گا
شعاعی در بخش رنگین و پشت قرینه قرار دارد.ماهیچۀ ) 1
تر آن به سمت گوش قرار دارد.قرنیه به شکل تخم مرغ است و بخش پهن) 2
چشم است.بین قرنیه تا عصب ( بینایی) در بخش پایینی چشم بیشتر از بخش باالیی فاصلۀ ) 3
شوند. هاي دیگر چشم وارد مایع زجاجیه میهاي مالنین از بخش دانه) 4

مطرح شده است؟نادرستکدام گزینه به صورت 
برخالف سوخت1 شود. زا ندارد و باعث باران اسیدي نمیهاي فسیلی، مواد سرطان) گازوئیل زیستی
ش ارومیه محسوب میدریاچۀ ریزند از عوامل ایجاد خطر خشک شدن ) سدسازي در مسیر رودهایی که به دریاچه می2
سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.) میزان خدمات هر بوم3
هاي گیاهی واجد غشا هستند.  هاي جانوري برخالف یاخته ) یاخته4

کنندمیتبدیل.........، هاي درون تیالکوئید دخالت داردکه در ......... تراکم پروتونغغشاي تیالکوئید موجود در غپروتئینی مجموعۀ 
 ATPرا به  ADP) افزایش ـADP2را به  ATP) افزایش ـ1
ATPرا به ADP) کاهش ـADP4را به ATP) کاهش ـ3

ا ا ل ف ا اا ا ا
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8صفحه  شناسی  زیست
این نوع تنفس  دربارةگیرد. کدام عبارت،  طور مستقیم از مولکولی پرانرژي الکترون می در پی مصرف گلوکز در نوعی یاخته، پیرووات به-148

      صحیح است؟

 گردد. مصرف می NAD، یک مولکولCO2) به دنبال آزاد شدن 1
 یابد. به ترکیب دو کربنی انتقال می NADHهاي یک مولکول  ) الکترون2
 گیرد. فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می  هاي پرانرژي سه ) تولید مولکول3
 شود. تولید می NADHهمزمان با تولید ترکیب شش کربنه از ترکیب چهار کربنی،) 4

اي  کامـه  تواند می ،دهد رخ می ......... یندي که درافربه با توجه  ،دارد ABو مادري با گروه خونی  O فردي که پدري با گروه خونی-149
   است. iو  Dهاي  طبیعی تولید کند که داراي دگره

 اش اسپرماتوسیت اولیه 1) متافاز2  اش اووسیت اولیه 1) پروفاز1
اش اسپرماتوسیت اولیه 2) متافاز4  اش اووسیت اولیه 2) پروفاز 3

) Aرگه حاصل از آمیزش دو گونه  دو-150 n )2 ) Bو گونه  4 n )2  ،تـن دارد  فـام  7که به دلیل خطاي کاستمانی در یکی از والـدین   6
)تواند دورگه زیستا و زایا  یزمانی م n )2    لقاح یابد. .........  ۀکامآن با  ۀکامتولید کند که  10

   B گونۀ) جهش یافته A 4 گونۀ) جهش یافته A 3 گونۀ) طبیعی B 2 گونۀ) طبیعی 1
......... ممکن نیستثیرگذارند، أهایی که روي دستگاه ایمنی بدن انسان ت هورمون-151

 ) در افزایش قند خون نقش داشته باشند.2 موجب تعادل آب بدن شوند. )1
 ضالت شوند.) موجب ذخیره گلیکوژن ع4 اي در جلوي ناي ترشح شوند. ) از غده3

 است؟ نامناسبیک جهت تکمیل عبارت زیر  کدام-152
 .........»به طور معمول «
 ) کاهش تولید گلوتن در جو ممکن است بر اثر کمبود جذب مواد معدنی مانند نیتروژن و فسفر باشد.1
 کنند. فعالیت می NH4به  NO3ساز خاك در جهت تبدیل  هاي نیترات ) باکتري2
 هاي داراي تار کشنده را افزایش دهند. ) گیاهان ممکن است جهت جذب فسفات از خاك، ریشه3
 کنند. فعالیت می NH4ساز خاك در جهت تبدیل مواد آلی به  هاي آمونیاك ) باکتري4

کند؟ تکمیل میدرستی  زیر را بهجملۀ کدام گزینه -153
 .........»اي  نهفته در هر یاختهدگرة یک «
 تواند صفت خود را ظاهر کند. صورت خالص می ) فقط به1
 شود. بارز رونویسی میدگرة ) همواره کمتر از 2
 تواند رونویسی شود. ) فقط توسط یک نوع رنابسپاراز می3
 شود. هاي جدید منتقل می بارز به یاختهدگرة ) همواره مستقل از 4

 ساز ......... . اسپرم لولۀهاي  هاي بینابینی، جزء یاخته هاي سرتولی ......... یاخته یاخته-154
 ) برخالف ـ نیستند4 ) برخالف ـ هستند3 ) همانند ـ نیستند2 ) همانند ـ هستند1

 .........هاي  هگیرنداي  جسم یاختههاي حسی را به  که در موهاي حسی روي پاهاي مگس قرار دارند همگی پیام هایی دندریت-155
 کنند.   ) شیمیایی هدایت می2    دهند. مکانیکی انتقال می) 1
 دهند. ) شیمیایی انتقال می4       کنند. مکانیکی هدایت می) 3

......... ممکن نیستدریایی کشف کرد، ستارة خود در الرو مطالعۀ هایی که مچنیکو با  معادل یاخته-156
 انسان حضور داشته باشند.) در جاي جاي بدن 1
 هاي خودي و غیرخودي را داشته باشند. ) توانایی شناسایی یاخته2
 هایی از میکروب را در سطح خود قرار دهند. ) قسمت3
 ژن را در خود نگه دارند. برخورد با آنتی خاطرة) 4

)Aرگه حاصل از آمیزش دو گونه دو n )nn )Bو گونه ( n )n( n  تـن فـام  7که به دلیل خطاي کاستمانی در یکی از والـدین
)تواند دورگه زیستا و زایا  یزمانی م n )n لقاح یابد. .........ممۀکامآن با ممۀکامتولید کند که ((

 Bگونۀ) جهش یافته A4گونۀ) جهش یافته A3گونۀ) طبیعیB2گونۀ) طبیعی1
.........ممکن نیستثیرگذارند، تأهایی که روي دستگاه ایمنی بدن انسان تهورمون

) در افزایش قند خون نقش داشته باشند.2موجب تعادل آب بدن شوند. )1
ععضالت شوند.) موجب ذخیره گلیکوژن ع4اي در جلوي ناي ترشح شوند. ) از غده3

است؟نامناسبیک جهت تکمیل عبارت زیر کدام
.........»به طور معمول «
) کاهش تولید گلوتن در جو ممکن است بر اثر کمبود جذب مواد معدنی مانند نیتروژن و فسفر باشد.1
کنند. فعالیت می NH4به  NO3ساز خاك در جهت تبدیل  هاي نیترات ) باکتري2
هاي داراي تار کشنده را افزایش دهند.) گیاهان ممکن است جهت جذب فسفات از خاك، ریشه3
کنند. فعالیت می NH4ساز خاك در جهت تبدیل مواد آلی به  هاي آمونیاك ) باکتري4

کند؟تکمیل میدرستی زیر را بهجملۀ کدام گزینه 
.........»اي نهفته در هر یاختهدگرة یک «
تواند صفت خود را ظاهر کند.صورت خالص می ) فقط به1
شود. بارز رونویسی میدگرة ) همواره کمتر از 2
تواند رونویسی شود.) فقط توسط یک نوع رنابسپاراز می3
شود. هاي جدید منتقل میبارز به یاختهدگرة ) همواره مستقل از 4

ساز ......... .اسپرملولۀهاي هاي بینابینی، جزء یاختههاي سرتولی ......... یاختهاخته
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9صفحه  شناسی  زیست
 بیان شده است؟  نادرستکدام -157

شـدة  شکند و از انرژي آزاد  را می ATP) در روش انتقال فعال وقتی یاخته به انرژي نیاز دارد پیوندهاي مختلف موجود در 1
 کند.    آن استفاده می

 کنند. شده همانند انتشار ساده مواد در جهت شیب غلظت حرکت می ) در انتشار تسهیل2
 شود.  اي نمی ن هر نوع یاخته) ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز موجب ترکید3
 کند.   جا می ) در فرایند انتقال فعال قطعاً یاخته مواد را بر خالف شیب غلظت جابه4

 ها درست است؟ چند مورد در ارتباط با تغییر گونه-158
 میلیون سال پیش وجود داشته است. 170اي از علوم زیستی مشخص شده است که درخت گیسو از  الف) براساس شاخه

 شود که شیرکوهی و دلفین نیاي مشترك دارند. اي مشخص می طریق تشریح مقایسه ب) از
 توان بین ژنگان شیرکوهی و کوسه ماهی توالی حفظ شده یافت. اي می شناسی مقایسه ج) در ژنگان

 اند. توان فهمید که مارها از تغییر یافتن سوسمارها پدید آمده هاي وستیجیال می د) از طریق اندام

1 (2 2( 3 3 (4 4 (1 
 .........توان نتیجه گرفت  می ،باشد %25با توجه به مربع پانت اگر احتمال تولد فرزند هموفیل با هر جنسیتی -159

  ) پدر همانند مادر سالم است.2 ) پدر برخالف مادر بیمار است.1
 است. VIII) مادر همانند پدر فاقد فاکتور 4 ) مادر برخالف پدر دگره هموفیلی دارد.3

 شود که این هورمون در ......... نقش دارد.  جانبی میجوانۀ انتهایی موجب افزایش هورمونی در   انۀجو-160
 ها ) ریزش میوه2  ) تمایز کال به ساقه1
 هاي نگهبان روزنه ) پالسمولیز سلول4 دار گلوتنالیۀ ) تولید آمیالز در 3

کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت زیر را به -161
   .........»ها  اي پروتئینی که در هوهستههر «

  کند. رانی از غشاي پالسمایی عبور می شود، با برون الف) از دستگاه گلژي خارج می
 شود، مستقل از شبکه آندوپالسمی ساخته شده است. رناتن وارد می Aب) به جایگاه 
 عبور کرده است. شود، از درون دستگاه گلژي اي دیگر وارد می اي به یاخته ج) از یاخته

 د) در باز شدن دو رشته دنا هنگام همانندسازي دخالت دارد، توسط رناتن آزاد سیتوپالسمی ساخته شده است.
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 

اي  دنـده  در دیافراگم برخالف ماهیچـه بـین   ATPدهد که طی آن، شکسته شدن پیوندهاي پرانرژي  طرح مقابل فرایندي را نشان می-162
 یابد. .................. می

 ) داخلی، افزایش1
 ) خارجی، کاهش  2
 ) داخلی، کاهش3
 ) خارجی، افزایش 4
 
 

 ........ که است ساختاري داراي پانکراس به خون جریان اصلی کنندةتنظیم عامل-163
 .کند نمی زیادي تغییر قطرش آن، به خون ورود با) 2 .است مویرگی بندارة سازندة آن صاف ماهیچۀ) 1
 .است کم آن در صاف ماهیچۀ الیۀ ضخامت) 4 .است زیاد آن در کشسان الیۀ میزان) 3

  است؟ نادرستدر ارتباط با برخورد اسپرم انسان با اووسیت ثانویه و شروع فرایند لقاح، کدام مورد -164
 شوند. جدار لقاحی پس از برخورد اسپرم و اووسیت ثانویه تشکیل میسازندة هاي حاوي مواد  ) ریزکیسه1
 شود.   میهاي آن رها  ) با ورود سرِ اسپرم به اووسیت، پوشش هسته ناپدید و کروموزوم2
 شود.   ) قبل از ادغام غشاي اسپرم با غشاي اووسیت، تارك تن پاره می3
 اند که براي آزادسازي، نیاز به مصرف انرژي زیستی دارند.  هاي درشتی جدار لقاحی مولکولسازندة ) مواد 4

1 (22( 33 (44 (1
.........توان نتیجه گرفت می،باشد%25ا توجه به مربع پانت اگر احتمال تولد فرزند هموفیل با هر جنسیتی 

) پدر همانند مادر سالم است.2) پدر برخالف مادر بیمار است.1
است.VIII) مادر همانند پدر فاقد فاکتور 4) مادر برخالف پدر دگره هموفیلی دارد.3
شود که این هورمون در ......... نقش دارد. جانبی میجوانۀ انتهایی موجب افزایش هورمونی در انۀجو
  ها ) ریزش میوه2) تمایز کال به ساقه1
هاي نگهبان روزنه) پالسمولیز سلول4دار گلوتنالیۀ) تولید آمیالز در 3

کند؟تکمیل مینادرستیچند مورد عبارت زیر را به 
.........»ها  ايپروتئینی که در هوهستههر «

کند. رانی از غشاي پالسمایی عبور می شود، با برون لف) از دستگاه گلژي خارج می
شود، مستقل از شبکه آندوپالسمی ساخته شده است.رناتن وارد میAب) به جایگاه 
عبور کرده است.شود، از درون دستگاه گلژياي دیگر وارد میاي به یاخته ج) از یاخته

د) در باز شدن دو رشته دنا هنگام همانندسازي دخالت دارد، توسط رناتن آزاد سیتوپالسمی ساخته شده است.
1 (32 (13 (44 (2

ددر دیافراگم برخالف ماهیچـه بـین  ATPدهد که طی آن، شکسته شدن پیوندهاي پرانرژي طرح مقابل فرایندي را نشان می
یابد.................. می

) داخلی، افزایش1
) خارجی، کاهش  2
) داخلی، کاهش3
) خارجی، افزایش 4
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10صفحه  شناسی  زیست
 کربنات شود. تواند باعث کاهش ترشح بی هاي ......... می آسیب به برخی یاخته-165

 هـ) معده د) لوزالمعده کبد  ج) باریکرودة ب)  الف) دهان
 موارد مطرح شدههمۀ ) 4 هـ  ) الف، د،3 ) ج، د2 ) ب، ج، هـ1

 .یابد می مویرگی ......... افزایش شبکۀ در انرژي صرف هاي ......... با یون دفع دهد، رخ اختاللی فرد بازدم در اگر-166

1( H 2  بومن کپسول درون ـ (H اي لوله دور ـ 

3 (HCO3 4 بومن کپسول درون ـ (HCO3اي لوله دور ـ 
 ی .........ها همگ میکوآنز-167

 شوند. یمتصل م نیپروتئ یبه نوع) 2 .هستندمحلول در آب  يمواد) 1
 .هستند ثرؤها م میسرعت عمل آنز يرو) 4 دارند. تیفعال اختهی انیدر م) 3

 .........مرحلۀ اي یک یاخته جانوري، بالفاصله پس از ......... در میتوز، قطعاً  یاخته چرخۀدر -168
 شود. ) تجزیه پروتئین اتصالی در محل سانترومر ـ آنافاز شروع می1
 شود. هاي کروماتین ـ پرومتافاز شروع می ) کوتاه شدن رشته2
 یابد. ها در وسط یاخته ـ متافاز پایان می مرتب شدن کروموزوم )3
 یابد. ) جدا شدن کروماتیدهاي خواهري از هم ـ تلوفاز پایان می4

 که بگوییم .........  نیستصحیح -169
 کند. هاي الزم براي گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می لوزالمعده آنزیم  )1
 صفرا نتواند خارج شود.کیسۀ به دلیل جمع شدن رسوبات، صفراي تولید شده در  سنگ صفرا، ممکن استعارضۀ ) در 2
 شوند. باریک فعال میرودة ) پروتئازهاي لوزالمعده درون 3
 تواند با احساس درد نیز همراه باشد. سنگ صفرا میعارضۀ ) 4

 اي ........ گیاه شلغم .........  لپه و تک n6نوعی گیاه زراعی -170
) همانند ـ از گیاهان علفی و چند ساله است. 1
 کند. دهی استفاده می خود براي گلریشۀ ) همانند ـ از مواد غذایی ذخیره شده در 2
 نشیند. اش، چندین مرتبه به بار می ) برخالف ـ در طول زندگی3
 کند. اش را تکمیل می زندگی چرخۀ) برخالف ـ در یک فصل رشد، تمام 4

 است. .........فاقد  .........-171
 ) هیدر ـ دستگاه عصبی محیطی و مرکزي 2 هاي مختلف  ژن ) مگس میوه ـ توانایی شناسایی آنتی1
 هاي فروسرخ  ) مار زنگی ـ گیرنده4  ) زنبور عسل ـ قرنیه و عنبیه3

چند مورد عبارت زیر را به صـورت صـحیح تکمیـل    هاي مقابل،  با توجه به طرح-172
 کند؟ می

 .........»گیاه  ساقۀدر برش عرضی «
 شود. اي یافت نمی بافت زمینهسامانۀ ترین بافت  هاي رایج الف ـ یاخته

 شوند. الف ـ عموماً دستجات آوندي در فواصل متفاوت از روپوست مشاهده می
 شود. اي یافت نمی بافت زمینهسامانۀ ترین بافت  هاي رایج ب ـ یاخته

 شوند. ب ـ عموماً دستجات آوندي در فواصل متفاوت از روپوست مشاهده می
 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

کند؟ تکمیل می نادرستیکدام مورد جمله زیر را به -173
 ..........»زایی دگرمیهنی ممکن است  در گونه«
 هاي قبلی عمل کند. جدید، سازگارتر از دگره یا دگرهدگرة ) 2 ژنی دو جمعیت به هم شبیه شود. خزانۀ) سرانجام 1
 نوترکیب منجر به ژن نمود و رخ نمود جدید شوند.دو کامۀ ) 4 ها کاسته شود. ) به دلیل انتخاب طبیعی از فراوانی بعضی دگره3

)ب()فلا(

شود. ) تجزیه پروتئین اتصالی در محل سانترومر ـ آنافاز شروع می1
شود. هاي کروماتین ـ پرومتافاز شروع می) کوتاه شدن رشته2
یابد. ها در وسط یاخته ـ متافاز پایان میمرتب شدن کروموزوم )3
یابد. ) جدا شدن کروماتیدهاي خواهري از هم ـ تلوفاز پایان می4

که بگوییم ......... نیستصحیح 
کند. هاي الزم براي گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می لوزالمعده آنزیم  )1
صفرا نتواند خارج شودکیسۀ به دلیل جمع شدن رسوبات، صفراي تولید شده در سنگ صفرا، ممکن استعارضۀ ) در2
شوند. باریک فعال میرودة ) پروتئازهاي لوزالمعده درون 3
تواند با احساس درد نیز همراه باشد.سنگ صفرا میعارضۀ )4

اي ........ گیاه شلغم ......... لپهو تکn6وعی گیاه زراعی 
و چند ساله است. 1 ) همانند ـ از گیاهان علفی
کند. دهی استفاده می خود براي گلریشۀ ) همانند ـ از مواد غذایی ذخیره شده در 2
نشیند. اش، چندین مرتبه به بار می) برخالف ـ در طول زندگی3
کند. اش را تکمیل می زندگی چرخۀ) برخالف ـ در یک فصل رشد، تمام 4

است..........فاقد ........
) هیدر ـ دستگاه عصبی محیطی و مرکزي 2هاي مختلف  ژن) مگس میوه ـ توانایی شناسایی آنتی1
هاي فروسرخ  ) مار زنگی ـ گیرنده4) زنبور عسل ـ قرنیه و عنبیه3

چند مورد عبارت زیر را به صـورت صـحیح تکمیـل    هاي مقابل، ا توجه به طرح
کند؟می

ض« شع ااقۀد »گ
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11صفحه  شناسی  زیست
در گیاه ذرت کدام ژن نمودها، رخ نمود متفاوتی نسبت به هم دارند؟-174

1(AaBbCc   ـaaBBCc  2 (AAbbcc  ـaabbCC  
3 (AABbCC  ـAaBBCC 4 (aaBbCc ـAABbcc 

  کند؟ طور مناسب کامل می با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان و بالغ، چند مورد عبارت زیر را به-175
 »قرار دارد، قطعاً .........  1پروفاز میوز  مرحلۀاي که در  هر یاخته«

 آمده است.وجود  جنسی به  چرخۀدر ابتداي یک  

 دوالد احاطه شده است. یاختۀتوسط تعدادي  

 دهد. هاي پروتئینی اکتین و میوزین، سیتوکینز انجام می به کمک رشته 

 شود. ، تقسیم میLHدر واکنش به حداکثر میزان ترشح 

1 (1 2( 2 3( 3 4( 4 
 کند؟   چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می-176

 » .........هاي گاسترین و سکرتین  هورمون«
 کنند.  هاي دستگاه گوارش را تنظیم می الف) همراه با دستگاه عصبی، فعالیت

 ب) از نظر اثر بر لوزالمعده مشابه یکدیگرند. 
 توانند در محتویات استفراغ وجود داشته باشند.  ج) به طور معمول نمی

 صفرا مشابه یکدیگرند.  ۀ بر کیسد) از نظر داشتن یا نداشتن اثر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

هاي کوچک در هر بخش از ژنگان انسان، قطعًا .......... جهش-177
 شود. ) پس از رونویسی، به رنا منتقل می1
 شود. هاي جدید منتقل می هاي یاخته ) پس از همانندسازي، به هسته2
 شود. ترین محصول ژن ظاهر می ) در مهم3
 پ قابل ردیابی نیست.) از طریق کاریوتی4

در چرخه کربس امکان تولید ......... در یک محل از چرخه وجود دارد. Aکو آنزیم  از اکسایش هر مولکول استیل-178
1 (ATP  وFADH2  2 (CoA  وCO2   
3 (NADH  وFADH2  4 (NADH و ترکیب چهار کربنه 

 ......... تقسیم رشتمان، .........مرحلۀ در -179
  شود. چهر ـ هستک ناپدید می ) پیش1
 کنند. هاي دوك شروع به تشکیل می ) پرومتافاز ـ رشته2
  شود. هسته ناپدید میچهر ـ پوشش  ) واپسین3
 شوند. ها در محل سانترومر از هم جدا می تن چهر ـ فام ) پسین4

 به صورت صحیح مطرح شده است؟  2و  1هاي  هاي مشخص شده با شماره بخش دربارةمقابل، چند عبارت نگارة  مطابق منحنی قلب-180
 پذیر است.  ها امکان ، ورود خون از دهلیزها به بطن1الف) در 

 هاي آئورت و ششی در   ، فشار خون در سرخرگ2ب) در 
 حال افزایش نیست. 

 پذیر است.  ها امکان ، ورود خون از دهلیزها به بطن2ج) در 
 شوند.  لختی باز می 3و  2هاي  ، دریچه1د) در 

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

P

R

T
2

SQ

1

» .........هاي گاسترین و سکرتین هورمون
میف) همراه با دستگاه عصبی، فعالیت کنند. هاي دستگاه گوارش را تنظیم

ب) از نظر اثر بر لوزالمعده مشابه یکدیگرند. 
توانند در محتویات استفراغ وجود داشته باشند. ) به طور معمول نمی

صفرا مشابه یکدیگرند. سسۀ بر کیس) از نظر داشتن یا نداشتن اثر 
1 (12 (23 (34 (4

هاي کوچک در هر بخش از ژنگان انسان، قطعًا ..........جهش
شود. ) پس از رونویسی، به رنا منتقل می1
شود.   هاي جدید منتقل می هاي یاخته ) پس از همانندسازي، به هسته2
شود. ترین محصول ژن ظاهر می ) در مهم3
ییپ قابل ردیابی نیست.) از طریق کاریوتی4

در چرخه کربس امکان تولید ......... در یک محل از چرخه وجود دارد.Aکو آنزیم ز اکسایش هر مولکول استیل
1 (ATP وFADH22 (CoA وCO2 
3 (NADH وFADH24 (NADHترکیب چهار کربنه و

......... تقسیم رشتمان، .........مرحلۀ در 
شود. چهر ـ هستک ناپدید می ) پیش1
کنند. هاي دوك شروع به تشکیل می) پرومتافاز ـ رشته2
شود. هسته ناپدید میچهر ـ پوشش  ) واپسین3
شوند. ها در محل سانترومر از هم جدا میتنچهر ـ فام ) پسین4

قل اگاطا ل ةا اا ا ا12اا ط
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ـ  یاست، قطر داخل mm1/0آن  يبند میتقس ي نهیکه کم سیکول کیبا  /لولـه   کی /m m0 03520 0 گـزارش شـده اسـت. رقـم      00005 181-
 گزارش کدام است؟ نیا یو تعداد ارقام با معن یرقطعیغ

 4و  صفر) 4 5و  صفر) 3 3و  2) 2 4و  2) 1
پیماید. در این مـدت سـرعت متوسـط     را می 300اندازة اي به  ثانیه، زاویه tدر مدت  cm40اي به شعاع  اي روي محیط دایره ذره 182-

)متوسط است؟ چند برابر تندي  )3) 

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

-183 یک از عبارات زیر قطعاً درست است؟ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل است کدام
t)بازة الف) در  t t )1 سـرعت آن   انـدازة متحرك به مبداء مختصات نزدیک شـده و   2

 یابد. کاهش می
 دهد. تغییر جهت می t3و  t1لحظۀ ب) متحرك در 

t)بازة پ) در  t t )3  کند. ، به صورت کندشونده حرکت میxمتحرك در خالف محور  4
 دهد. تغییر جهت می t2ت) متحرك در لحظه 

 ) پ و ت4 ) الف و ت3 ) ب و پ2 ) الف و ب1
متر است. اگر شخص همزمان  700تر  شخص تا کوه نزدیکفاصلۀ بین دو کوه که دیواري عمودي دارند قرار دارد. تفنگ به دست شخصی  184-

m، با سرعت توسط تفنگش با شلیک گلوله
s

و دومین پژواك صـوت   s4تر بدود، اولین پژواك صوت را در مدت  به سمت کوه نزدیک 10
 دو کوه چند متر است؟ فاصلۀشنود  بعد از شلیک گلوله می s6را در مدت 

1 (1750 2 (1690 3 (1740 4 (1700 
دوم،  گلولـۀ انیه پس از رهـا شـدن   شوند. چند ث اي باالي سطح زمین با اختالف زمانی یک ثانیه رها می دو گلوله در شرایط خأل از نقطه 185-

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

1 (/1 5 2 (/2 5 3 (/3 5 4 (/4 5 
mبه جسم ساکن  Fدر شکل مقابل نیروي افقی  kg10  کند. سـرعت وزنـه در پایـان ایـن مـدت چنـد        ثانیه اثر می 4به مدتm

s
 186-

kشود؟  می / s /
m(m kg, , ,g )
s210 0 4 0 8 10 

 12) 2  ) صفر1
3 (18 4 (24 

باشد، نیروي اصطکاك بـین جسـم و دیـوار چنـد نیوتـون و جهـت آن بـه کـدام سـمت اسـت؟            g800در شکل مقابل اگر جرم وزنه  187-

k / s /
m( , ,g )
s20 4 0 5 10 

 ـ باال 2) 1
 ـ باال 4) 2
 ـ پایین 2) 3
 ـ پایین 4) 4

v

t1 t2

t3 t4

m F N100
kg10

m F N2 10

F N1 6

دهد. تغییر جهت میt2ت) متحرك در لحظه 
) پ و ت4) الف و ت3) ب و پ2) الف و ب1

متر است. اگر شخص ه700تر شخص تا کوه نزدیکفاصلۀ بین دو کوه که دیواري عمودي دارند قرار دارد. تفنگ به دست شخصی 

m، با سرعت توسط تفنگششلیک گلوله
s

و دومین پژواكs4تر بدود، اولین پژواك صوت را در مدت به سمت کوه نزدیک10
دو کوه چند متر است؟فاصلۀشنود  بعد از شلیک گلوله میs6 در مدت 

1 (17502 (16903 (17404 (1700
  گلولـثثانیه پس از رهـا شـدن   شوند. چند ثاي باالي سطح زمین با اختالف زمانی یک ثانیه رها میو گلوله در شرایط خأل از نقطه

m(gرسد؟ متر می20ها به گلولهصلۀ )m
s2

1 (/1 5/2 (/2 5/3 (/3 5/4 (/4 5/
mبه جسم ساکن Fر شکل مقابل نیروي افقی  kg  کند. سـرعت وزنـه در پایـان ایـن مـدت چنـ ثانیه اثر می 4به مدت 

kشود؟ ی / s /
m(m kg, , ,g ))k / s /
m
s2kg, , ,gkg, , ,gk / s // s /

12) 2 ) صفر1
3 (184 (24

باشد، نیروي اصطکاك بـین جسـم و دیـوار چنـد نیوتـون و جهـت آن بـه کـدام سـمتg800ر شکل مقابل اگر جرم وزنه 

k / s /
m( , ,gk / s /
m
s2, ,g, ,g/ s // s /s

ـ باال 2) 1
ـ باال 4) 2

m F N1
kgg10

m F N2FF 1
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mروي کف آسانسور قرار دارد و آسانسور با شتاب  kg2در شکل مقابل جسم 
s22 کند. اگر جسـم در   به سمت باال شروع به حرکت می 188-

sاسـت؟ (ضـریب اصـطکاك جسـم بـا کـف آسانسـور         cmلغزش روي سطح آسانسور باشد، تغییر طول فنر چنـد  آستانۀ  /0 و  5
mg
s210  و ثابت فنرNk

m
 است.) 400

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

) روي سطح افقی قرار داده و با نیروي 2) و (1هاي ( هاي فیزیکی تمام سطوح آن یکسان است را مطابق شکل یک مکعب فلزي که ویژگی 189-
m) شتاب حرکت 1کشیم. اگر در شکل ( افقی یکسان می

s22 کدام گزینه است؟2د، شتاب حرکت در شکل (باش ( 

1 (ma
s22 2 (ma

s22 

3 (ma
s22 4 (ma

s22 

mرا با تندي  mگویی به جرم 
s

mکنیم و گوي با تندي  از سطح زمین در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می 10
s

رسـد.   به زمین مـی  6 190-

Ngگیرد، چند متر است؟ (مقاومت هوا در طول مسیر ثابت فرض شود و  اي که گوي از سطح زمین می بیشینه فاصله
kg

10( 

1 (/8 4 2 (/9 6 3 (/3 4 4 (/4 8 
او چقـدر  قفسـۀ سـینۀ   غواص با فشار وارد بر ریۀ باشد. اختالف فشار درون  اي در حال شنا می دریاچه m6مطابق شکل، غواصی در عمق  191-

gاست؟ (

cm31  وP Pa5
0 10( 

1 (510 
2 (44 10 
3 (46 10 
4 (42 10 

در اختیار داریـم. کـدام گزینـه     BPو  APبا فشارهاي  Bو  Aنقطۀ و دو 2و  1هاي  با چگالی 2و  1رو دو مایع  شکل روبه Uلولۀ در  192-
 درست است؟

1 (A BP P , 1 2 
2 (B AP P , 1 2 
3 (A BP P , 1 2 
4 (A BP P , 1 2 
 

m
F

m
F

( )1

F

( )2

m

AB

2 عیام

1 عیام

1 (ma
s222 (ma

s22

3 (ma
s224 (ma

s22

mرا با تنديmیی به جرم 
s

mکنیم و گوي با تندي از سطح زمین در راستاي قائم به سمت باال پرتاب می10
s

به زمین مـی 6

Ngگیرد، چند متر است؟ (مقاومت هوا در طول مسیر ثابت فرض شود و اي که گوي از سطح زمین میشینه فاصله
kg

10(

1 (/8 4//2 (/9 6/3 (/3 4//4 (/4 8//
اوقفسـۀ سـینۀ غواص با فشار وارد بر ریۀ باشد. اختالف فشار درون اي در حال شنا میدریاچهm6طابق شکل، غواصی در عمق 

gست؟ (

cm31 وP Pa5
0 1(

1 (510

2 (44 10

3 (46 10

4 (42 10
در اختیار داریـم. کـدامBPBوAPAبا فشارهاي BوAنقطۀ و دو2و1هاي با چگالی2و1رو دو مایع شکل روبهUلولۀ ر

ست است؟
1 (A BP P ,AA BP ,BB 1 2

2 (B AP P ,BB AP ,AA 1 2

3 (AP P ,AA BP ,BB 2

m
F

( ))

F

( )( ))

m

AB

2 عیام

1 عیام
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گرمـا فقـط بـین    مبادلۀ اگر  ها سنگین تر است و در ابتدا دماي بیشتري دارد. دهیم. یکی از گلوله هم جنس را با هم تماس میگلولۀ دو  193-
 ها صورت گیرد، تا رسیدن به تعادل گرمایی، .......... گلوله

 ) قدرمطلق تغییر دماي دو گلوله برابر است.1
 تر، بیشتر از دیگري است. سنگینگلولۀ ) قدرمطلق تغییر دماي 2
 تر، کمتر از دیگري است. سنگین  گلولۀ) قدرمطلق تغییر دماي 3
شود. دو گلوله برابر می) انرژي درونی 4

سـی از گلیسـیرین از ظـرف بیـرون      افزایش یابد. چند سـی  C050 مجموعهلیتر لبریز از گلیسیرین است. اگر دماي  2ظرفی به حجم  194-
ریزد؟ (ضریب انبساط طولی ظرف  می

C
5 12 و ضریب انبساط حجمی گلیسیرین  10

C
5 115  است.) 10

1 (19 2 (90 3 (29 4 (9 
آن یـخ ببنـدد، جـرم آب یـخ زده     بقیـۀ  قرار دارد. اگر بر اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و  C00آب  kg1کوچکی چالۀ در  195-

تقریباً چند گرم است؟ 
v f

kj kj
(L , L )

kg kg
2490  راخبخی334

1 (830 2 (880 3 (850 4 (870 
هـاي   که در این دما حجم قسـمت  سلسیوس پر شده است، به طوريدرجۀ لیتر مطابق شکل، از مقداري هواي صفر  4اي به حجم  استوانه 196-

A  وB باشد. اگر دماي قسمت  با یکدیگر برابر میA  را بهC027  و دماي قسمتB  را بهC073   سـمت  برسـانیم. حجـم قA   در ایـن
 هاي آن کامالً عایق فرض شده و اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز فرض شود.) است؟ (پیستون و جداره Bحالت چند برابر قسمت 

1 (2
3 2 (3

4  

3 (4
3 4 (3

2 

Aqاي  سه بار ذره C1 ،Bq C2  وCq C2  به ترتیب در نقاطcm
A

2
0 ،cm

B
6
cmو  0

C
cm

4
اند.  مختصات واقعصفحۀ از  2 197-

cmنقطۀ میدان در 
M

4
N.m(kباشد؟  کدام گزینه می jو  iبر حسب  0 )

C

29
29 10  

1 (( i j) 79 9 104 4   2 (( i j) 79 9 104 4   

3 (( i j) 79 9 104 2   4 (( i j) 79 9 102 2   
میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی به ترتیب از راست به چـپ  اندازة برویم  q2تا نزدیکی بار  q1رو اگر از نزدیکی بار  در شکل روبه 198-

 کند؟ چگونه تغییر می
 یابند ) هر دو افزایش می1
 یابند   ) هر دو کاهش می2
 یابد یابد ـ کاهش می ) افزایش می3
 یابند ) هر دو ابتدا کاهش و سپس افزایش می4

AB

x
i

j

y

q q2q q1 2

رم چ ریب
v f(L )

kg kg
334f بخی

1 (8302 (8803 (8504 (870
که در این دما حجم قسـمتسلسیوس پر شده است، به طوريدرجۀ لیتر مطابق شکل، از مقداري هواي صفر 4اي به حجم ستوانه

دAق  ق  سـمت  برسـانیم. حجـم ق  C073را به Bو دماي قسمت C027را به Aباشد. اگر دماي قسمت با یکدیگر برابر میBو 
هاي آن کامالً عایق فرض شده و اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز فرضاست؟ (پیستون و جدارهBلت چند برابر قسمت 

1 (2
32 (3

4
3 (4

34 (3
2

Aqاي سه بار ذره CA C ،Bq CBB CCC وCq CC CCC به ترتیب در نقاطcm
A

2
0 ،cm

B
6
cmو 0

C
cm

4
مختصات وصفحۀ از 2

cmنقطۀ دان در 
M

4
N.m(kباشد؟ کدام گزینه میjو iبر حسب 0 )

C

29
29 10

1 (( i j)j)i 79 9iii 104 4 2 (( i j)j) 79 9ii 104 4 

3 (( i j)i j)( i 79 9iii 104 2 4 (( i j)i j)i 79 9iii 102 2 
میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی به ترتیب از راست بهاندازة برویم  q2تا نزدیکی بار q1رو اگر از نزدیکی بار ر شکل روبه

کند؟گونه تغییر می
یابند ) هر دو افزایش می1
یابند   ) هر دو کاهش می2
یابد یابد ـ کاهش می ) افزایش می3

AAB

x
i

j

y

q q2qq1 2q
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جـا شـود،    مثبت باتري جابـه پایانـۀ  منفی به پایانۀ از  qاست. اگر بار الکتریکی  V12هاي باتري خودرویی برابر  اختالف پتانسیل پایانه 199-
 برابر چند کولن است؟  qیابد.  ژول کاهش می 450انرژي پتانسیل الکتریکی آن 

1 (/37 5   2 (/37 5   3 (50 4 (50   
اي نارساناي دیگري که قطر مقطـع آن   استوانه لولۀاي شکل نارسانا قرار دارد. اگر تمام جیوه را در یک  استوانه لولۀر یک مقداري جیوه د 200-

 شود؟ قبلی است، بریزیم. مقاومت الکتریکی آن چند برابر می لولۀنصف 
1( 1 2 (4 3 (16 4 (64 

-201 کند؟ رو با بستن کلید، توان مصرفی مدار چگونه تغییر می در مدار روبه
1( w3 شود. کم می  
2 (w6 شود. کم می  
3 (w3 شود. زیاد می  
4 (w6 شود. زیاد می 
 

-202 یابد. مقاومت درونی مولد چند اهم است؟ درصد کاهش می 20آل  جریان عبوري از آمپرسنج ایده Kدر مدار شکل مقابل با بستن کلید 
1( 1     
2 (2 
3 (3 
4 (4 
 

m65ایـن سـیم    ویژةایم. اگر مقاومت  حلقه ساخته 10و  cm2اي به قطر  سیملوله mm4توسط قطعه سیمی به قطر مقطع  10 203-
متصل نماییم، بزرگی میدان مغناطیسی در مرکـز سـیملوله حـداکثر چنـد تسـال اسـت؟        V20باشد و سیملوله را به اختالف پتانسیل 

Tm( )
A

7
0 12 10 

1 (/
34 8 10 2 (/

32 4 10 3 (/
24 8 10 4 (/

22 4 10 
سمت چـپ   حلقۀسمت راست در جهت ......... و در  حلقۀرئوستا به سمت چپ حرکت کند، جریان القایی در  لغزندةرو اگر  در شکل روبه 204-

 در جهت ......... خواهد بود.
1 (2 1 
2 (2 2 
3 (1 1 
4 (1 2 

Nبه انتهاي فنري با ثابت  kg2اي به جرم  وزنه
m

و  cm60بسته شده و در حال نوسان است، اگر حـداقل و حـداکثر طـول فنـر      800 205-

cm70 اي که طول فنر  باشد، در لحظهcm65  ،سرعت وزنه چند  اندازةاستm
s

 است؟ 

1 (200 2 (100 3 (2 4 (1 

24 24

V24 12
r 0

A
6

6 K

( , r)

2

1

2

1

یابد. مقاومت درونی مولد چند اهم ادرصد کاهش می20آل جریان عبوري از آمپرسنج ایدهKر مدار شکل مقابل با بستن کلید 
1(1   
2 (2
3 (3
4 (4

m6ایـن سـیم   ویژةایم. اگر مقاومت  حلقه ساخته 10و cm2اي به قطر سیملوله mm4وسط قطعه سیمی به قطر مقطع 

متصل نماییم، بزرگی میدان مغناطیسی در مرکـز سـیملوله حـداکثر چنـد تسـالV20شد و سیملوله را به اختالف پتانسیل 
Tm( Tm
A

7

1 (/
34 8 10//2 (/

32 4 10/3 (/
24 8 10//4 (/

22 4 10/
سمت حلقۀسمت راست در جهت ......... و در حلقۀرئوستا به سمت چپ حرکت کند، جریان القایی در لغزندةرو اگر ر شکل روبه

 جهت ......... خواهد بود.
1 (2 1
2 (2 2
3 (1 1
4 (1 2

Nبه انتهاي فنري با ثابت kg2اي به جرم زنه
m

mبسته شده و در حال نوسان است، اگر حـداقل و حـداکثر طـول فنـر     800

AA
6

6 K

( , r)(

2

1

2

1
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gطناب همگنی با چگالی طولی 
m

cm20دامنـۀ  بـا  Hz50شود و در آن موجی با بسامد نیوتون کشیده می24با نیروي کشش 60 206-
 کند، میزان پیشروي موج چند متر است؟ متر را طی می 12شود. در مدتی که یک نقطه از طناب در اثر نوسان مسافت  منتشر می

1 (3 2 (6 3 (12 4 (24 
ها که مشابه هستند، با هم صوت را تولید  تا از این منبع صوت 80بل است. اگر  دسی 50از یک منبع صوت  dفاصلۀ تراز شدت صوت در  207-

log2/شود؟ ( بل می از آنها تراز شدت صوت چند دسی d4فاصلۀ کنند، در  0  شود.) و دامنه ثابت فرض می 3
1 (60 2 (57 3 (43 4 (70 

-208 بین دو آینه چقدر است؟زاویۀ باشد،  15و  40) به ترتیب برابر 1(آینۀ تابش به سطح زاویۀ مین در شکل زیر اگر اولین و دو
 
1 (30 
2 (15 
3 (25 
4 (/12 5 
 

-209 است؟ نادرستکدام گزینه 
  شود. در گسیل القایی نور تقویت می )1
 شود. اي گسیل می خودي فوتون در جهت کاتوره ) در گسیل خودبه2
 تر یا مساوي اختالف انرژي دو تراز باشد. ) در گسیل القایی انرژي فوتون ورودي باید بزرگ3
 ها وجود داشته باشد. برانگیخته کردن الکترون انرژي خارجی مناسب براي چشمۀ) در گسیل القایی باید یک 4

Aرادیو اکتیو هستۀ  X92 هستۀ به  ذرة  4و  ذرة  6هاي  با تابشZ Y220 شود.  تبدیل میA  وZ  210 به ترتیب کدام است؟-
 90و  228) 4 90و  236) 3 78و  228) 2 78و  236) 1

 

S

( )1

( )2

i i

3 (25
4 (/12 5/

است؟نادرستدام گزینه 
شود. در گسیل القایی نور تقویت می)1
شود. اي گسیل می خودي فوتون در جهت کاتوره) در گسیل خودبه2
تر یا مساوي اختالف انرژي دو تراز باشد.) در گسیل القایی انرژي فوتون ورودي باید بزرگ3
ها وجود داشته باشد.برانگیخته کردن الکترونانرژي خارجی مناسب برايچشمۀ) در گسیل القایی باید یک 4

Aرادیو اکتیو ستۀ  X92 هستۀ به  ذرة  4و   ذرة  6هاي  با تابشZ Y220 شود.  تبدیل میA وZ به ترتیب کدام است؟
90و 228) 904و 236) 783و 228) 782و 236) 1

S
( ))(
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اي به نام ......... را ایجاد کردند  متراکم شدند و مجموعه شدهدر فرآیند چگونگی پیدایش عناصر، با گذشت زمان و ......... دما، ......... تولید   211-
 تر تشکیل شدند. هاي ......... در داخل ......... عناصر سنگین و در نهایت با انجام واکنش

 ها ) افزایش ـ گازهاي هیدروژن و هلیم ـ سحابی ـ شیمیایی ـ ستاره1
 ها ارهاي ـ ست هاي زیر اتمی ـ سحابی ـ هسته ) افزایش ـ ذره2
 ها اي ـ ستاره ) کاهش ـ گازهاي هیدروژن و هلیم ـ سحابی ـ هسته3
 ها ـ شیمیایی ـ سحابی ) کاهش ـ گازهاي هیدروژن و هلیم ـ ستاره4

-212 هاي زیر درست است؟ کدام موارد از عبارت 
هـاي   هـاي دومـین ایزوتـوپ فـراوان در میـان ایزوتـوپ       هاي ناپایدارترین ایزوتوپ منیزیم به تعداد نوترون الف) نسبت تعداد نوترون
2/ساختگی هیدروژن، برابر   است. 5

0/تر از  هاي ناپایدار، نسبت عدد اتمی به عدد جرمی برابر یا کوچک ب) در اغلب ایزوتوپ  است. 8

0/دقیقه باشد، در مدت  5پ) اگر نیم عمر رادیو ایزوتوپی  1ساعت،  25
 آن مصرف خواهد شد. 8

 هاي چهارمین ایزوتوپ، یک واحد بیشتر از ششمین ایزوتوپ است. هاي هیدروژن، از لحاظ پایداري، تعداد نوترون ایزوتوپ مقایسۀ ت) در
 ) (الف) ، (پ) و (ت)4 ) (ب) و (ت)3 ) فقط (پ)2 ) فقط (ت)1

0/اگر   1/جرمی برابر با  Xمول از عنصر  02 باشـد،   8برابر بـا   X2هاي آن در یون  ها و نوترون گرم داشته باشد و اختالف الکترون 28 213-
 کدام است؟ xظرفیت عنصر  الیۀآرایش الکترونی 

1 (d s6 23 4   2 (d s7 23 4   3 (d s10 13 4 4 (d s5 13 4 
/که جرم تقریبی آن معادل  X3گونۀ در  

221 162 هـاي   واحد بیشتر از تعداد الکترون 11 ندازةها به ا گرم است، اگر تعداد نوترون 10 214-
وجود دارد؟ (جرم اتمـی بـا عـدد جرمـی تقریبـاً       43و عنصري با عدد اتمی  Xاي چه تعداد عنصر میان عنصر  آن باشد، در جدول دوره

 یکسان است)
1 (10 2 (11 3 (12 4 (13 

1هاي پیوندي در کدام ترکیب،  هاي ناپیوندي به شمار الکترون نسبت شمار الکترون 
هـاي پیونـدي بـه شـمار      نسبت شمار الکتـرون  2 215-

 است؟ HCNي در مولکول هاي ناپیوند الکترون
1 (CO 2 (PCl3 3 (CH O2 4 (SO2 

-216 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  
 است. 7باران طبیعی کمتر از  pHالف) 

 هستند. SO3و  NOشوند، به طور عمده شامل  هاي فسیلی وارد هواکره می هایی که از سوختن سوخت ب) آالینده
 ها در دراز مدت قابل تشخیص است. بار باران اسیدي بر روي پوست، دستگاه تنفس و چشم پ) آثار زیان

 است. 7گاز، بیشتر از  اجاق کنندةمحلول تمیز pHو  7قهوه کمتر از  pHت) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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-217 هاي زیر در مورد شکل مقابل به درستی ارائه شده است؟ یک از گزینه کدام 
با امواج رادیویی کمتـر از اخـتالف طـول     a) اختالف طول موج تابش 1

 با امواج رادیویی است. cو  bهاي  موج تابش
محافظ گلخانـه   الیۀ زمین وهواکرة  مقایسۀ) از شکل مقابل براي بیان 2

 شود. استفاده می
 از نوع فروسرخ هستند. cو  a ،b) هر سه پرتو 3
کنـد و بخـش قابـل     را جذب مـی  aاي از پرتوهاي  ) زمین بخش عمده4

 دهد. توجهی از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست می
-218 هاي سبز به درستی بیان شده است؟ چند مورد از مطالب زیر در مورد پالستیک 

 الف) داراي ساختار پلیمري هستند.
 شوند. د گیاهی مانند نشاسته ساخته میمواپایۀ ب) بر 

 پ) در ساختار آنها عالوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد.
 گردند. شوند و به طبیعت باز می ت) در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می

 شود. هاي زباله استفاده می ها براي ساخت ظروف یکبار مصرف و کیسه ث) از این نوع پالستیک
1 (5 2 (2 3 (3 4 (4 

H)/جوش مواد داده شده درست است؟  نقطۀکدام مقایسه در مورد   ,F ,P ,Cl ,Br : g.mol )11 19 31 35 5 80 219-
1 (HF HBr PH HCl3 2 (HF HBr HCl PH3 
3 (HBr HCl PH HF3 4 (HBr PH HCl HF3 

-220 یک نمونه آب به درستی بیان شده است؟ تصفیۀهاي  روش مقایسۀچند مورد از مطالب زیر در  
 هاي حذف شده یکسان است. هاي اسمز معکوس و صافی کربن، آالینده الف) در روش

 شود. ها با استفاده از روش تقطیر حذف می کش ها و آفت کش ب) نافلزها، فلزهاي سمی، حشره
 ها نیست. صافی کربن، قادر به حذف میکروبگانه تقطیر، اسمز معکوس و  هاي سه ج) هیچ یک از روش

 هاي آلی فرار را نیز حذف کرد. توان ترکیب د) به کمک روش اسمز معکوس می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/اتمسفر، تقریباً برابر  4گراد و فشار  درجه سانتی 20در دماي  O2پذیري گاز  انحالل  g0 آب است. اگر در دماي ثابت فشـار   g100در  18 221-
نظـر کـردن از تغییـر حجـم      در آن حل کنیم، با صرف NaClکاهش دهیم و همزمان مقداري  atm2لیتر از این محلول را به  میلی 400

kg.Lالی محلول: تواند باشد؟ (چگ خارج شده از ظرف کدام گزینه می O2محلول، جرم  11( 
1 (/ g0 32 2 (/ g0 36 3 (/ g0 4 4 (/ g0 3 

pH/لیتر اسید معده با  میلی 100براي خنثی کردن   1 1/درصد جرمی و چگالی  29لیتر محلول شیر منیزي با غلظت  چند میلی 7 25 222-
Mg)مترمکعب الزم است؟  گرم بر سانتی ,O ,H : g.mol )124 16 1 

1 (/1 6 2 (/016 3 (/3 2 4 (/0 32 
 

a b

c
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-223 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت 
 الف) بوتن یک آلکین سیر نشده است که در آن، تعداد هیدروژن برابر با تعداد کربن است.

 ب) هگزان و سیکلوهگزان فرمول مولکول یکسانی دارند.
 دهند. هاي گوناگون تشکیل می آن را آلکان عمدةخام فقط مخلوطی از هزاران نوع هیدروکربن است که بخش  پ) نفت

 پنتان است. متیل ـ تري 3، 3، 2ت) نام آلکانی با ساختار نقطه ـ خط 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/، STP% خالص، با مقدار کافی گاز اکسیژن در شرایط 10سولفید  (I)مس g320از واکنش   L1 گـاز حاصـل شـده اسـت. بـازده       12 224-
S) درصدي کدام است؟ , Cu :g.mol )132 64 

1 (20 2 (25 3 (/004 4 (/005 
-225 است؟ نادرستهاي زیر،  چه تعداد از عبارت 

 شود. سال برآورد می 500سنگ به مراتب بیشتر از طول عمر ذخایر نفتی جهان است و در حدود  الف) طول عمر ذخایر زغال
 شود. روي اجزا کمتر می خام، هرچه به سمت باال حرکت کنیم گران ب) در برج تقطیر نفت

 درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد. 5هواي معدن به بیش از بو است و هرگاه مقدار آن در  رنگ و بی پ) گاز متان، گازي سبک، بی
صورت خوراك پتروشیمی، نفت سفید، بنـزین،   نفت خام در برج تقطیر از باال به پایین به ترتیب به سازندةت) ترتیب قرارگیري اجزاي 

 گازوئیل و نفت کوره است.
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

-226 هاي زیر درست است؟ شود. چه تعداد از عبارت ختم می s21به X ذرةآرایش الکترونی  
 تشکیل دهد. XOتواند با اکسیژن، ترکیب یونی الف) این ذره می
 تشکیل دهد. NaXتواند با سدیم ترکیب  ب) این ذره می

 کاتیون باشد، عنصر مربوطه کمترین شعاع را در بین فلزهاي قلیایی دارد.یک Xپ) اگر
 تواند هم کاتیون، هم آنیون و هم خنثی باشد. ت) این ذره می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-227 کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 سلسیوس است. درجۀیک  اندازةارز با گرماي الزم براي افزایش دماي یک گرم ماده به  هم مادةالف) ظرفیت گرمایی 
 ب) ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نیز بستگی دارد.

 کار رود. هاي یک نمونه ماده نیست و نباید براي توصیف آن به ج) گرما از ویژگی
 آب بیشتر است. ویژةروغن زیتون از ظرفیت گرمایی  ویژةد) ظرفیت گرمایی 

 شود. زمینی دیرتر با محیط هم دما می ، تکه سیبC60زمینی با جرم و سطح یکسان و دماي  دو تکه نان و سیب هـ) از
 ) ب، د، هـ4 ) الف، د، هـ3 ) ب، ج، هـ2 ) الف، ب، ج1
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-228 کدام گزینه درست است؟دهد،  ) که فرایندهاي پس از ورود شیر به بدن را نشان می2) و (1با توجه به نمودارهاي ( 
) با اینکه دما ثابت است باز هـم میـان سـامانه و    2) در نمودار (1

  شود. محیط پیرامون، انرژي داد و ستد می
انرژي ذخیره شده در شیر، در فرایند مربوط همۀ  عمدة) بخش 2

 رسد. ) به بدن می1به نمودار (
گـرم فـرض کنـیم در     200) را 1) اگر جـرم شـیر در نمـودار (   3

ژول انرژي توسـط شـیر جـذب     460) حدود 1فرایند نمودار (
 شود. می

وسـاز   ) آزاد شدن انرژي در فرایند گوارش و سـوخت 1) نمودار (4
 دهد. شیر در بدن را نشان می

Feکیلوگرم آهـن از واکـنش    28هاي داده شده، براي تولید  با توجه به واکنش  O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3 23 2 نـد  چ 3 229-

Fe)کیلوژول گرما نیاز است؟  g.mol )156 
) Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g) H kJ2 3 3 4 21 3 2 48 
)Fe(s) CO (g) FeO(s) CO(g) H kJ22 11 
) FeO(s) CO (g) Fe O (s) CO(g) H kJ2 3 43 3 21 

1 (5000 2 (7500 3 (10000 4 (2500 
-230 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ یک از گزینه عبارت کدام 

 شود. گرماده است، ارزش سوختی در منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می هاي سوختن واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 ) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.2
 مرغ و شیر بیشتر است. ) ارزش سوختی نان از تخم3
 ها است. ها و کربوهیدرات پروتئین ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی ) ارزش سوختی چربی4

Cاگر آنتالپی پیوند   O  کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی پیوند  380برابرC O ،O O  وC S      به ترتیـب از راسـت بـه چـپ 231-
 برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟

 260ـ  495ـ  799) 4 410ـ  799ـ  495) 3 410ـ  495ـ  799) 2 260ـ  799ـ  495) 1
-232 تند؟با توجه به فرمول ساختاري زیر کدام موارد از مطالب زیر درست هس 

 
 

 شود. هاي پیچیده در صنعت تولید می کننده از مواد پتروشیمیایی طی واکنش الف) این پاك
 باشد. اتم کربن می 12کننده داراي  ب) بخش ناقطبی این پاك

  دهد. هاي موجود در آب سخت رسوب نمی کنندگی آن نسبت به صابون بیشتر است و با یون ج) قدرت پاك
 باشد. آن می Hهاي  واحد کمتر از شمار اتم 7کننده،  هاي کربن در این پاك د) شمار اتم

 ) (الف)، (ج) و (د)4 ) (الف) و (ج)3 ) (ج) و (د)2 ) (الف)، (ب) و (ج)1

1 رادومن2 رادومن

CH (CH )3 2 11 SO Na3
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-233 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده پاكدربارة کدام گزینه  
 شود. ها و... استفاده می لوله کتري،دیوارة ) براي از بین بردن رسوبات تشکیل شده بر روي 1
 کنش نیز داشته باشد. ها برهم تواند با آالینده هاي صابونی می کننده ) همانند پاك2
 شود. شوند که با آب شسته می هایی تشکیل می ها، فراورده کنش با آالینده ) با انجام برهم3
 باشند. خورنده هستند که از لحاظ شیمیایی فعال میهاي  کننده ) هیدروکلریک اسید و سدیم هیدروکسید دو نمونه پاك4

ایم. اگر غلظـت   لیتر رسانده میلی 500را در آب حل کرده و حجم محلول حاصل را با افزودن آب مقطر به  HAگرم اسید ضعیف  6مقدار   234-
0/در محلول این اسید برابر  Hیون   مول بر لیتر باشد، ثابت یونش این اسید در دماي آزمایش کدام است؟  2

HA  :g.mol(جرم مولی اسید  120( 

1 (22 10 2 (15 10 3 (11 10 4 (21 10 
-235 دهد، کدام گزینه درست است؟ اي اتم نشان می را با ساختار الیه Bو  Aهاي  اي از واکنش بین اتم با توجه به شکل زیر که الگوي ساده 

A B 
 عنصري فلزي از گروه دوم جدول تناوبی است. A) عنصر 1
 شود. تشکیل می ABمول ترکیب  1مول الکترون  4مبادلۀ ) به ازاي 2
 در این واکنش نقش اکسنده را دارد. B) اتم 3
 رسیده است. Ar18با از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب  A) اتم 4

-236 است؟با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست  

Cu(s)صورت  واکنش اکسایش به ) نیم1 Cu (aq) e2    است. 2
) الکترود مس قطب مثبت بـوده و بـا گذشـت زمـان جـرم آن افـزایش       2

 یابد. می
متخلخـل عبـور کـرده و بـه سـمت الکتـرود روي       دیوارة ها از  ) کاتیون3

 کنند. حرکت می
 تري است. قوياکسندة ) عنصر روي نسبت به مس، 4

-237 است؟ نادرستعنصر لیتیم دربارة کدام گزینه  
 شود. بیشتر انرژي استفاده می ذخیرةتر و با توانایی  تر، کوچک هاي سبک ) براي ساخت باتري1
 ) در میان فلزات، به ترتیب کمترین و بیشترین، چگالی و قدرت اکسندگی دارد.2
 توان آنها را بارها شارژ کرد. شود و می هاي لیتیمی در تلفن و رایانه استفاده می باتريتهیۀ ) براي 3
 کند. ها مانند سلول گالوانی عمل کرده و جریان الکتریکی تولید می هاي تهیه شده از این عنصر همانند سایر باتري ) باتري4

يور دورتکلا سم دورتکلا

لخلختم ةراوید

اه نوی

يور لولس مینسم لولس مین
Zn (aq)2

Cu (aq)2

e e

www.konkur.in

forum.konkur.in



 22صفحه  شیمی 

 
  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

-238 است؟ نادرست» هیدروژن ـ اکسیژن«هاي زیر در مورد سلول سوختی  چند مورد از عبارت 
 شود. هر مول پروتون، یک مول الکترون نیز تولید میالف) در کاتد به ازاي تولید 

 شود. ب) در واکنش کلی به ازاي مصرف هر مول گونه کاهنده، دو مول فراورده تولید می
 شود. ج) عالوه بر برق، در آند آب نیز تولید می

 هاي مثبت و الکترون یکسان و از آند به کاتد است. د) جهت حرکت یون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

بتوان براي جلوگیري کردن از خوردگی آهن پس از ایجاد خراش استفاده کرد، چنـد مـورد از مطالـب زیـر      Zبرخالف فلز  Xاگر از فلز   239-
 است؟ نادرست

 شود. دچار کاهش جرم می Z، الکترود Zو  X* در سلول گالوانی حاصل از دو گونه 
X* واکنش  (aq) Z(s) X(s) Z (aq)2  باشد. پذیر می انجام 2

Feصورت  واکنش کاهش به به فلز آهن متصل باشد، در حضور رطوبت و اکسیژن، نیم X* زمانی که عنصر  (aq) e Fe(s)2  شود. انجام می 2
 باشد. همانند فلز موجود در حلبی، داراي پتانسیل کاهشی بیشتري نسبت به آهن می X* فلز 

1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 
-240 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام 

 جامد زمین است.پوستۀ ترین عنصر در  ) سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان1
 هاي ناخالص سیلیسیم است. هاي خالص و ماسه از جمله نمونه ) کوارتز از جمله نمونه2
 جامد زمین است.پوستۀ ترین اکسید در  ) سیلیس، فراوان3
 آساي آن است. یوسته و غول) دلیل دیرگداز بودن و سختی سیلیس، ساختار به هم پ4

-241 است؟نشده عبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان  
 ها تقریباً یکسان است. اتمهستۀ هاي پیوندي در اطراف  هاي کربن و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترون در پیوند میان اتم) 1
 هاي پیوندي پیرامون هسته اتم اکسیژن بیشتر است. حضور جفت الکترونهاي اکسیژن و کربن، احتمال  ) در پیوند میان اتم2
 گیرند. آن، همانند اتین، بر روي یک خط راست قرار میسازندة ) در مولکول این ترکیب هر سه اتم 3
 دهند. نشان میگیري  اکسید در میدان الکتریکی از خود جهت این ماده، همانند کلروفرم و گوگردتريدهندة هاي تشکیل  ) مولکول4

-242 درستی بیان شده است؟ تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي بهپیشرفتۀ هاي زیر در مورد فناوري  یک از گزینه عبارت کدام 
 شود. طور مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل می ) در این روش، انرژي خورشیدي (گرمایی) به1
 کند. رکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید میاي است که با به ح ) سدیم کلرید مذاب شاره2
 نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
 تولید شود.شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی  انرژي الکتریکی سرازیر میذخیرة بسیار داغ به منبع شارة ) 4

-243 است؟ نادرستکدام گزینه  
 تر است. آن بزرگ Hسازي واکنش از  هاي گرماگیر مقدار عددي انرژي فعال ) در واکنش1
 شود. ) استفاده از کاتالیزگرها در صنعت، سبب کاهش آلودگی محیط زیست می2
 سوزد. به شدت می) فسفر سفید مانند گاز هیدروژن در دماي اتاق و هوا 3
 سازي واکنشی بیشتر باشد، سرعت انجام آن کمتر است. ) هرچه انرژي فعال4
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SOدر تعادل   (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (3SOO  اکسـید و اکسـیژن بـه     تري با افزایش فشار در دماي ثابت، تعداد مول گازهاي گوگرد 244-
 یابد و در تعادل جدید نسبت به تعادل اولیه، ثابت تعادل ......... ترتیب ......... و ......... می

 ماند. ) افزایش ـ کاهش ـ ثابت باقی می2 ماند. می ) افزایش ـ افزایش ـ ثابت باقی 1
 یابد. ) کاهش ـ افزایش ـ کاهش می4 یابد. ـ افزایش ـ افزایش می ) کاهش3

-245 است؟ نادرستدر مورد روش هابر براي تولید آمونیاك کدام گزینه  
 یابد. ) با افزایش فشار، درصد مولی آمونیاك در سامانه افزایش می1
 شود. ) افزایش دما سبب افزایش میزان تولید آمونیاك در تعادل می2
 دهد. % مولی مخلوط را آمونیاك تشکیل می28بهینه براي تولید آمونیاك، تنها  ) در شرایط3
جوش باالتري داشته و در دماي باالتري نسبت به دو گاز دیگـر مـایع   نقطۀ هاي قطبی،  دلیل دارا بودن مولکول ) آمونیاك به4

 شود. شده و جدا می
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 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 . پاسخنامه تجربی 2دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است.  2گزینه 

 : مألوف: خوگرفته1گزینۀ در 
 : تیمارداشتن: غمخواري3گزینۀ در 
 : وصلت: پیوند4گزینۀ در 

.2 صحیح است.  2گزینه 
هـر گیـاه سـبز و    بنشن: خواربار مانند نخـود، لوبیـا و عـدس ـ ریحـان:      

 خوشبو ـ بدسگال: بداندیش
.3 صحیح است.  3گزینه 

ــاري ــده، یـ  دهنـــده / ماللـــت: آزردگـــی، مانـــدگی /   ممـــد: مددکننـ
 آسودگی  فراغت:
.4 صحیح است.  3گزینه 
 : صالح4گزینۀ گوي /  : صواب2گزینۀ : مظاهرت / 1گزینۀ 

 شکل درست امالیی کلمات است.  
.5 صحیح است.  4گزینه 

 شکل درست کلمات هستند. » والیگرسپاسگزاري: خ«
.6 صحیح است. 3گزینه 

 1ارزش امالیـی دارنــد (درس  » مایـه و خواســت «: واژگــان 1گزینـۀ  در 
 ).13و  12صفحه 

 2ارزش امالیــی دارنــد (درس » حیــات و ضــایع«: واژگــان 2گزینــۀ در 
 ).17صفحه 

غلـط نوشـته شـده    » طَبـع «: با توجه به معناي بیت امـالي  3گزینۀ در 
 ).23صفحه  2(درس است 

 ).25صفحه  2: هم واژگان قضا و اسرار ارزش امالیی دارند (درس 4گزینۀ در 
.7 صحیح است. 4گزینه 

 40و  36، 16، 17ها و نویسندگان آنها به ترتیـب در صـفحات    نام کتاب
 کتاب درسی آمده است.

.8 صحیح است. 4گزینه 
: پاي افکـار  3زینۀ گ: دل یاران، در 2گزینۀ : باران بهاري، در 1گزینۀ در 

 تشبیه ندارند.
اي است، عقل مانند طفلی اسـت، عافیـت    جان چون پرنده: «4گزینۀ در 

تشـبیه دارنـد و   » همچون جام است، احسان مانند کمند (طناب) اسـت 
 )34با کسره کناره هم قرار گرفتند. (صفحه » مشبه به و مشبه«

.9 صحیح است. 3گزینه 
شـنوند نـه    چرا کـه سـخن را مـی    آمیزي دارد حس» ببین تا چه گفت«

 اینکه ببینند.
.10 صحیح است. 1گزینه 

شود: سـخن   دیده می» الف«و هم » ج«هم در بیت » آمیزي حس«آرایۀ 
 ها درست هستند.  تلخ و حرف تلخ. بنابراین تمام گزینه

کاسـه:   کنایـه هـم در ابیـات (الـف) ـ سپیددسـت: سـتمکار/ سـیه        آرایۀ 
شـیرین بـودن   » ج«چشم/ ترش میزبان: بدخُلق. در بیت  فرومایه و تنگ

هـم پنبـه در گـوش کـردن:     » د«چیزي: خوشـایند بـودن آن. در بیـت    
شود.)/ امـا   ها باز هم درست می نشنیدن و ناشنوایی (بنابراین تمام گزینه

شـود و بـت: اسـتعاره از     هـیچ وجـه دیـده نمـی     به» ب«تشبیه در بیت 
آمیزي، تشـبیه هـم    عالوه بر حس» د«معشوق است نه تشبیه ولی بیت 

دارد، شاعر گوش خود را از منظر شنیدن حرف تلخ به دهان مار تشـبیه  
 1گزینـۀ  )، 4) و (3)، (2هـاي (  کرده است. پس با توجه به حذف گزینـه 

و » تـب «بـین  » ب«ر بیـت  پاسخ این تست خواهـد بـود. امـا جنـاس د    
 شود.  دیده می» شب«

شود هرچند گروهی معتقد باشند بین  (الف) جناسی دیده نمیگزینۀ در 
ایسـت بعـد از جداسـازي آن     کاسـه  در عبـارت سـیه  » اسـت «و » دست«

توان جناس گرفت ولی خالی از اشکال نیست، بـا ایـن حـال ترتیـب      می
ود. در بیـت (ج) جناسـی   شـ  ) مـی 3(گزینـۀ  مانع پذیرش   ها سایر گزینه
 شود. دیده نمی

.11 صحیح است. 3گزینه 
 ـ پیمان2ـ روزگار 1واژة عهد در مصراع دوم ) 1  ها: بررسی دیگر گزینه

 ـ کتاب سعدي2ـ باغ و بوستان 1) واژة گلستان 2
 ـ دل2ـ میان لشکر 1) واژة قلب 4

 )51-52هاي  صفحه(فارسی دهم، 
.12 صحیح است. 3گزینه 
 داد، هرچه: مفعول: عجز، بی1گزینۀ 
 : سالمت، بوي: مفعول2گزینۀ 
 »)وجود داشتن«در معناي » است«: بیمار غم: متمم (فعل 3گزینۀ 
 )14: مرا: مفعول (صفحه 4گزینۀ 
.13 صحیح است. 4گزینه 

 ام) ام (قرار داده از دو دیده بسته جوي، دو صد توبر رهگذر 
 مضاف الیه      مفعول        

 به درآییخرامان  سرو چون تــوتا به این امید که 
 متمم         معادل فعل آمدن    نهاد                               

شـود و اسـم    حرف اضافه محسوب می» مانند«در معناي فعل و » چون«
 بعد از حروف اضافه همیشه متمم است.

.14 صحیح است. 2گزینه 
 ربط بین جمالت آمده » واو: «1گزینۀ 
 : واو ربط، نیک و بد: واو عطف: بپیچید و آه کرد2گزینۀ 
 : گل و نسرین: واو عطف3گزینۀ 
 )41واو ربط (صفحه  بین جمالت آمده » واو: «4گزینۀ 
.15 صحیح است. 1گزینه 

 ترین (چهار) صفت: خام ـ آن ـ بلندترین ـ کوچک
 الیه: اهرام ـ تخیل ـ تو (سه) مضاف

.16 صحیح است. 3گزینه 
و ناخنش از خـون مسـکینان    گرفته استناوکش جان درویشان را هدف 

 خضاب است.
 )56صفحۀ (فارسی دهم، 

.17 صحیح است. 2گزینه 
) از ناپایداري اوضاع جهان سخن گفتـه  2ها (به جز گزینه  گزینههمۀ  در

 شده است.
 )51صفحۀ (فارسی دهم، 

.18 صحیح است. 4گزینه 
دانـد، در   در این گزینه شاعر تحمل و صبر را مانع ترحم و بخشـش مـی  

در صورت سؤال شاعر تحمل و صبر را عاملی براي رسـیدن بـه   حالی که 
 داند. روزهاي خوب می

 )69صفحۀ (فارسی دهم، 
.19 صحیح است. 4گزینه 
هـاي رفـتن بـه کعبـه نشـان داده شـده کـه         اول سـختی  گزینـۀ در سه 

) فقـط اشـتیاق   4( گزینـۀ کنند. امـا در   مشتاقان با دل و جان تحمل می
شاعر به کعبه توصیف شده است، بدون اینکه از سـختی راه سـخنی بـه    

میان آمده باشد.
 )58صفحۀ (فارسی دهم، 

صحیح است. 3نه 
: صالح4گزینۀ گوي /  : صواب2گزینۀ : مظاهرت /1نۀ

ل درست امالیی کلمات است.  
صحیح است. 4نه 

شکل درست کلمات هستند. » خوالیگرپاسگزاري: خ
صحیح است.3نه 

1ارزش امالیـی دارنــد (درس  » مایـه و خواســت «: واژگــان 1گزینـۀ  
).13و 12حه 

2ارزش امالیــی دارنــد (درس » حیــات و ضــایع«: واژگــان 2گزینــۀ 
).17حه 

غلـط نوشـته شـده    » طَبـع «: با توجه به معناي بیت امـالي  3گزینۀ 
).23صفحه  2(درس ت

).25صفحه  2: هم واژگان قضا و اسرار ارزش امالیی دارند (درس 4زینۀ 
صحیح است.4نه 

40و 36، 16، 17ها و نویسندگان آنها به ترتیـب در صـفحات    کتاب
درسی آمده است. ب

صحیح است.4نه 
: پاي افکـار 3زینۀ گ: دل یاران، در 2گزینۀ : باران بهاري، در 1گزینۀ 

یه ندارند.
اي است، عقل مانند طفلی اسـت، عافیـت    جان چون پرنده: «4گزینۀ 

تشـبیه دارنـد و   » چون جام است، احسان مانند کمند (طناب) اسـت 
)34با کسره کناره هم قرار گرفتند. (صفحه » شبه به و مشبه

صحیح است.3نه 
گفت ه تا د»ن دا ز اآ خ ه ک ها ن ند ن ش

: سالمت، بوي: مفعول2گزینۀ 
وجود داش«در معناي » است«: بیمار غم: متمم (فعل 3گزینۀ 
(صفحه 4گزینۀ  )14: مرا: مفعول
صحیح است.4گزینه  13.

ام) ام (قرار داده از دو دیده بسته جوي، دو صد توبر رهگذر 
مضاف الیه      مفعول        

به درآییخرامان سرو چون تــوتا به این امید که 
متمم         معادل فعل آمدن            نهاد                       

شـ حرف اضافه محسوب می»مانند«در معناي فعل و » چون«
بعد از حروف اضافه همیشه متمم است.

صحیح است.2گزینه  14.
ربطبین جمالت آمده » واو: «1گزینۀ 
: واو ربط، نیک و بد: واو عطف: بپیچید و آه کرد2گزینۀ 
: گل و نسرین: واو عطف3گزینۀ 
)41واو ربط (صفحه بین جمالت آمده » واو: «4گزینۀ 
صحیح است.1گزینه  15.

ترین (چهار) صفت: خام ـ آن ـ بلندترین ـ کوچک
الیه: اهرام ـ تخیل ـ تو (سه) مضاف

صحیح است.3گزینه  16.
و ناخنش از خـونگرفته استناوکش جان درویشان را هدف 

خضاب است.
ص(فارسی دهم،

صحیح است.2گزینه  17.
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.20 صحیح است. 3گزینه 
 : آمیخته شدن ذات با عشق3گزینۀ مفهوم بیت سؤال و 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) ازلی بودن عشق2) جاودانگی با عشق    1
 یار ) ضرورت تحمل جفاي4

.21 صحیح است. 4گزینه 
 : پایداري سخن.3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه

 : جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4گزینه 
.22 صحیح است. 4گزینه 

 : دل عاشق داراي ارزش و اعتبار است.  4 گزینۀمفهوم بیت 
: عشـق و محبـت ازلـی خداونـد و آفـرینش      3و  2، 1هاي  مفهوم گزینه

 دل، محصول عشق و محبت الهی است. انسان و
 )59و  57هاي  (فارسی یازدهم، صفحه

.23 صحیح است. 2گزینه 
، دقیقاً مفهوم متضـاد بیـت   2 گزینۀمفهوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 

 موردنظر است.
گوید: از اوج به قعر و از مقـام واال، بـه پسـتی گـرایش      بیت موردنظر می

بـرعکس   2 گزینـۀ دن)؛ ولـی بیـت   یافتم (از خوشبختی به بدبختی رسی
 گوید: از گدایی به پادشاهی و صدر مجلس رسید. می

 ها:   شرح دیگر گزینه
 ) با بیت موردنظر سؤال هم مفهوم است.1
 دهد. اعتباري جهان و ناپایداري آن را نشان می ) بی3
  کنـد؛ زیـرا عاقبـت    باشی را به مـا توصـیه مـی     ) اغتنام فرصت و خوش4

 است.جهان نیستی 
 )34 صفحۀ(فارسی دهم، 

.24 صحیح است. 3گزینه 
شود کـه در همـه    جویی استنباط می از عبارت مورد سؤال پرهیز از عیب

هـا   که مفهومی متفاوت با سایر گزینه 3 گزینۀها هست، به جز در  گزینه
 جو دشمن است. شود که عیب این مفهوم استنباط می 3 گزینۀدارد. از 

 )16 صفحۀفارسی دهم، (
.25 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   آموزي است کـه ایـن مفهـوم در گزینـه     مفهوم عبارت در مورد علم
 شود. (الف، ب، ت، ث) مشاهده می

 بررسی موارد دیگر:
 کند. پ) جهان به افراد دانا جفا می

ج) اگــر مــردم جاهــل و داراي همــت پــایین باشــند و قیمــت دانــش را 
شود. نفهمند، از ارزش دانش کاسته نمی

 
 ن عربیزبا

.26 صحیح است. 4گزینه 
الیغتَب بعضکم بعضاً: نباید برخی از شـما غیبـت یکـدیگر را کننـد/ نبایـد      

 غیبت یکدیگر را کنید. 
تـر آمـده اسـت. عـالوه بـر آن،       تـر و دقیـق   صحیح 4 گزینۀاین ترجمه در 

 ها عبارتند از: هاي موجود در سایر گزینه غلط
 نیست.» یحب«براي معادل صحیحی » بر کسی از شما رواست) «1
به صـورت جمـع ترجمـه شـده     » أخیه«اضافه ترجمه شده و » یکی از) «2

 است.
ترجمـه  » أخیـه «اضافه آمده است و نیز ضـمیر در  » هست«) فعل ربطی 3

 نشده است.
 )2 صفحۀ ،1(عربی یازدهم، درس 

.27 صحیح است. 1گزینه 
 ترجمه کلمات مهم:

هـا،   کند، جوزات: دانه هذا حیوان: این حیوانی است که، یدفن: پنهان می
 کند    قدینسی: گاهی فراموش می

 ها: بررسی سایر گزینه   
خبر است)، پنهان نمـوده  » حیوان«) این حیوان (این حیوانی است که 2

مضارع اسـت)، فرامـوش کـرده اسـت. (گـاهی      » یدفن«کند؛  (پنهان می
» گـاهی، شـاید  «صـورت   همراه فعل مضارع بـه  به »قد«کند؛  فراموش می
 اول آمده)جملۀ با » گاهی«شود که به اشتباه  ترجمه می

صــفت » الســلیمۀ«هــاي سـالم بلــوط؛   هــاي بلــوط سـالم (دانــه  ) دانـه 3
 )2 گزینۀکند (مانند  است)، درخت (خاك)، فراموش می» جوزات«
ـ 2گزینـۀ  ها)، پنهان کرده (ماننـد   ها (دانه ) میوه4 آورد  ه خـاطر نمـی  )، ب

 )2 گزینۀ(مانند 
 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 

.28 صحیح است.  3گزینه 
: سـود         ترجمۀ  یـۀ: گیاهـان دارویـی، تُفیـدکلمـات مهـم: األعشـاب الّطب

 کنیم. کنیم، گمان می ها، نتصور: تصور می رساند، األمراض: بیماري می
 ها: بررسی سایر گزینه

کنـیم؛   یاهان دارویی)، گمانمان (گمـان مـی  : داروهاي گیاهی (گ1گزینۀ 
 فعل است.)» نتصور«

ترجمـه نشـده،   » هـی «: داروهـاي گیـاهی (گیاهـان دارویـی)،     2گزینۀ 
رسانند)، حد تصور ما (تصـور   برند (سود می ها)، سود می بیماران (بیماري

 کنیم) می
: گیاهانی با خواص دارویـی (گیاهـان دارویـی)، ترجمـه نشـدن      4گزینۀ 

 ها) کنیم)، بیماران (بیماري ، حد تصور (تصور می»الّتیهی «
.29 صحیح است. 3گزینه 
ر: اختیـار داد/     کلمات مهم: کان ... یطلبـون: مـی   ترجمۀ خواسـتند/ خیـ

 محاربۀ: جنگیدن
 ها: بررسی سایر گزینه

 ماضی استمراري است)» کان ... یطلبون(«) خواستند 1
 شود)   ) بودند (کان در ساختار کان + فعل مضارع ترجمه نمی2
خواسـتند) / بجنگـد (جنگیـدن)/     مردم این بود (مـردم مـی   خواستۀ) 4

 هدایت کند (هدایت کردن)
 )63و  62 هاي صفحه، 6دهم، درس  عربی(

.30 صحیح است. 1گزینه 
 کلمات مهم:ترجمۀ 

لصـراع: کشـمکش،   أقیموا وجوهکم: روي بیاورید، اهجروا: تـرك کنیـد، ا  
 نزاع، درگیري 

 ها: بررسی سایر گزینه
 هایتان به نزد ... بیایید (روي بیاورید) ) با صورت2
اسـم  » المشـرکون «ورزیـد (اي مشـرکان؛    ) اي کسانی که شـرك مـی  3

 است.)، نزاعتان (نزاع)
گروه اسمی اسـت  » الدین المبین«) دینی که مبین است (دین مبین؛ 4

 نه جمله)
 ) 33صفحۀ ، 3(عربی دهم، درس 

 )3و  2هاي  صفحه، 1(عربی دوازدهم، درس 
.31 صحیح است. 4گزینه 

 ها: غلط سایر گزینه
کـه   اسـت، درحـالی  » روز دوازدهـم «بـه معنـاي   » الیوم الثانی عشر) «1
 ترجمه شده است.» دوازده روز«

)59و 57هاي  (فارسی یازدهم، صفحه
صحیح است.2نه 

، دقیقاً مفهوم متضـاد بیـت   2 گزینۀوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 
دنظر است.

گوید: از اوج به قعر و از مقـام واال، بـه پسـتی گـرایش     موردنظر می
بـرعکس   2   گزینـۀ ییدن)؛ ولـی بیـت   م (از خوشبختی به بدبختی رسی

گوید: از گدایی به پادشاهی و صدر مجلس رسید.
دیگر گزینه ها:   ح

بیت موردنظر سؤال هم مفهوم است. ا
دهد. اعتباري جهان و ناپایداري آن را نشان میی

        کنـد؛ زیـرا عاقبـت   باشی را به مـا توصـیه مـی     غتنام فرصت و خوش
نیستی  است.ن

)34صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است.3نه 

شود کـه در همـه   جویی استنباط میبارت مورد سؤال پرهیز از عیب
هـا    که مفهومی متفاوت با سایر گزینه3 گزینۀها هست، به جز درنه

جو دشمن است. شود که عیب این مفهوم استنباط می 3 گزینۀ. از
)16صفحۀفارسی دهم، (

صحیح است.1نه 
هـاي   آموزي است کـه ایـن مفهـوم در گزینـه    وم عبارت در مورد علم

شود. ، ب، ت، ث) مشاهده می
سی موارد دیگر:

کند. جهان به افراد دانا جفا می
ا ش دان ت قیم و ند باش ایین پ ت هم اي دا و ل جاه دم م گ

)زی(
ص،3(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 3گزینه  28.
کلمـات مهـم: األعشـاب الّطبیـۀ: گیاهـان دارویـی، تُفترجمۀ 

کنیم، گمان م ها، نتصور: تصور میرساند، األمراض: بیماريمی
ها: بررسی سایر گزینه

گگیاهان دارویی)، گمانمان (گمـان: داروهاي گیاهی (گ1گزینۀ 
فعل است.)»نتصور«

ترجم» هـی «: داروهـاي گیـاهی (گیاهـان دارویـی)،     2گزینۀ 
رسانند)، حد تصور برند (سود می ها)، سود می بیماران (بیماري

کنیم) می
: گیاهانی با خواص دارویـی (گیاهـان دارویـی)، ترجم4گزینۀ 

ها)کنیم)، بیماران (بیماري، حد تصور (تصور می»الّتیهی «
صحیح است.3گزینه  29.
ر: اخکلمات مهم: کان ... یطلبـون: مـی  ترجمۀ خواسـتند/ خیـ

محاربۀ: جنگیدن
ها:بررسی سایر گزینه

ماضی استمراري است)» کان ... یطلبون(«) خواستند 1
شود ) بودند (کان در ساختار کان + فعل مضارع ترجمه نمی2
خواسـتند) / بجنگـد (جمردم این بود (مـردم مـی  خواستۀ)4

هدایت کند (هدایت کردن)
هاي صفحه، 6دهم، درس  عربی(

صحیح است.1گزینه  30.
کلمات مهم:ترجمۀ

ا ک ك ا ا ا ک ا کأق ا ل
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 به معناي نود است، نه هفتاد!» تسعون) «2
 ترجمه شده است.به صورت ماضی » ستبدأ) «3

 )16و  14هاي  ، صفحه2(عربی دهم، درس 
.32 صحیح است.  2گزینه 

کـه در ایـن   » شـود  ناپسند شمرده می«تُکرَه فعل مجهول است به معنی 
 گزینه اشتباه ترجمه شده است.  

.33 صحیح است.   3گزینه 
اي نـدارد ولـی سـایر     این گزینه به این اشاره دارد که علم بـدون عمـل فایـده   

 گفتن داللت دارند.    ها بر کم سخن گزینه
.34 صحیح است.   4گزینه 

معلم دلسوزم: معلّمی المشفق، معلّمتی المشفقۀ / صحبت کردم: تکلّمـت/ بـه   
 من کمک کند: یساعدنی، تُساعدنی / یادگیري: تَعلُّم

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

 ) ال تعلم (کنت ال تعلم؛ ماضی استمراري)، العباد (عباده)1
) أنت (اضافی است)، ال تعلمین (کنت ال تعلمین)، غافر (غفّار؛ بسـیار آمرزنـده،   2

 اسم مبالغه است)
 )1 گزینۀ)، العباد (مانند 2 گزینۀ) غافر (مانند 3

 )111صفحۀ، 8(عربی دهم، درس 
.36 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی گزینه
عضوي از بدن انسان و معروف به قلب دوم اسـت. جمـع   »: رِجل: پا) «1

 باشد). می» جلْأر«است (جمع این کلمه » رجال«آن 
اش جمـع   آنچه در ذهن انسان در طول زنـدگی »: ذکریات: خاطرات) «2

 دهند. شود، براساس اتفاقاتی که براي او رخ می می
باشد (طبیعتاً  می» قمم«پایین نقطه کوه است. جمع آن »: قمۀ: قلّه) «3

 شد). استفاده می» أعلی: باالترین« کلمۀباید از 
هاي صحرایی قـدیمی اسـت    نوعی از خانه»: ها خیام: چادرها، خیمه) «4

 ».خائم«است، نه » خیمه«شد. مفرد آن  که در قدیم استفاده می
 )19تا  17هاي  صفحه، 1(عربی دوازدهم، درس 

.37 صحیح است.  3گزینه 
 ها: اشتباهات گزینه

 استغفروا (باید مخاطب باشد)/ أنّ: إنّ (در شروع عبارت آمده)) استغفَروا1
 یعرَف (باید مجهول باشد)) یعرِف2
 آید) فعل نمی» إنَّ«تَبادلَ (بعد از  ) تَبادلَ 4

 78صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس  
 ترجمه متن:

قطعـاً اولــین مســئولیت مــادر توجــه او بــه خــانواده اســت، پــس همانــا  
بـذر  نتیجـۀ  بینیم چیـزي جـز    رفتارهایی که از کودك خارج از خانه می

اولی است که مادر در خانه کاشـته اسـت، پـس مـادر در ذهـن کـودك       
کند. بنـابراین مـا    کند را ترسیم می اش دنبال می اهدافی را که در زندگی

اعتقاد داریم که اصالح واقعی جامعه همان تربیت و پرورش دختر اسـت!  
عالوه بر آن از وظایف دیگـر زن مشـارکت او در کارهـاي اجتمـاعی و از     

 »!مسائل برتر آن مقابله با فقر و نادانی و بیماري است
.38  است. صحیح 2گزینه 

هـاي   : یک زن نمونه همان کسـی اسـت کـه مسـئولیت    2ترجمه گزینه 
 کند. اجتماعی و خانوادگی را در کنار هم جمع می

.39  صحیح است. 4گزینه 
با توجه به متن فوق، اولین مسـئولیت زن توجـه و اهمیـت بـه خـانواده      

 هاي اجتماعی. است نه مشارکت در زمینه
.40  صحیح است. 1گزینه 

کلی مـتن هـدف اصـلی از مـتن، اهمیـت نقـش زن در       براساس مفهوم 
 اصالح جامعه است.

.41  صحیح است. 3گزینه 
 ها: دالیل رد سایر گزینه

 مسؤولیات ) مسؤولیات 4منْ    ) منْ 2مرأةِ    ) مرأةَ 1
.42 صحیح است. 1گزینه 

 ها: خطاهاي سایر گزینه
از » السـماء «) مذکّر (3اسم علم نیست)/ » الشمس(«) معرّف بالعلمیۀ 2

 خبر است)» صافیۀ(«) صفۀ 4شود) /  هاي مؤنث محسوب می اسم
.43 صحیح است. 2گزینه 

 ها: اشتباهات در سایر گزینه
اسـم المفعـول،    ) اسـم الفاعـل  3بـاب اسـتفعال/    ) باب افتعال1

 معرفۀ ) نکرة 4الیه/  مضاف المجرور بحرف الجر
 )27 صفحۀ(عربی یازدهم، 

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

 ) انفعال (افتعال)3                      ) تَبسم (إبتسام)2
 ) اسم المبالغۀ (اسم الفاعل)4

 )95و  94، 93 هاي صفحه، 8دهم، درس  عربی(
.45 صحیح است.  2گزینه 
 داده شده: مسئلهبررسی 

 14عدد أیام أسبوعین اثنین (تعداد روزهاي دو هفته) : 
  3 × 24=  72عدد ساعات ثالثۀ أیام ( تعداد ساعات سه روز): 

 ستّۀ و ثمانین  14+  72=  86نتیجه: 
 )2(عربی دهم، درس 

.46 صحیح است. 3گزینه 
شـنیدند  «معلوم هسـتند:  » یدعو«و هم  »سمع«) با توجه به معناي جمله هم 1

 ...»کرد  مردم ... دعوت می
 (العلماء) در جمله آمده، پس فعل معلوم داریم.» ما اکتشف«) فاعل فعل 2
 ) التُرفَع: فعل مجهول است. به ترجمه عبارت دقت کنید:3

 .شود باال برده نمیپردازد،  نماز کسی که به نیرنگ مردم می
 که فاعلش (آیات) در عبارت آمده است، پس فعل معلوم داریم.) تؤثّر: فعلی است 4

 )76و  75هاي   صفحه(عربی دهم، 
.47 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی گزینه
.........» لـه جـزاء   «و جـواب شـرط   » جاهد«فعل شرط » من«) بعد از 1

» مـن «دهد جمله اسمیه، جواب شرط است) ضمناً  نشان می» فـَ(«آمده 
 .........»با نفس اماره جهاد کند  هر کس«دهد:  می» هر کس«معناي 

آمده است. » الیضلّ«و جواب شرط » یلتزم«فعل شرط » من«) بعد از 2
هـر  نماز ستون دین است، پس «دهد:  می» هرکس«معناي » من«ضمناً 
 .........»به آن  کس

آمـده اسـت.   » أجـاب «و جـواب شـرط   » سـأل «فعل شرط » من«) بعد از 3
 ........»اش  در خردسالی هر کس«دهد:  می» هر کس«ه معناي ب» من«ضمناً 

 معناي » من«شرط و جواب شرط نداریم. ضمن اینکه » من«) بعد از 4
 »تواند .........؟ می چه کسی«دهد:  می» چه کسی«

 )24تا  21هاي  صفحه، 2(عربی یازدهم، درس 
 

م یري ی ی  ی  ی
صحیح است.4نه 

سایر گزینه ها: ی
تعلم (کنت ال تعلم؛ ماضی استمراري)، العباد (عباده) ال

(اضافی است)، ال تعلمین (کنت ال تعلمین)، غافر (غفّار؛ بسـیار آمرزنـده،    ت
 مبالغه است)

)1 گزینۀ)، العباد (مانند2 گزینۀافر (مانند
)111صفحۀ، 8(عربی دهم، درس 

صحیح است.2نه 
ها:سی گزینه

عضوي از بدن انسان و معروف به قلب دوم اسـت. جمـع   »: رِجل: پا«
باشد). می» جلأر«است (جمع این کلمه » رجال«
اش جمـع   آنچه در ذهن انسان در طول زنـدگی »: ذکریات: خاطرات«

دهند. شود، براساس اتفاقاتی که براي او رخ می
باشد (طبیعتاً می» قمم«پایین نقطه کوه است. جمع آن »: قمۀ: قلّه«

شد). استفاده می» أعلی: باالترین« کلمۀ از 
هاي صحرایی قـدیمی اسـت   نوعی از خانه»: هاخیام: چادرها، خیمه«

».خائم«است، نه » خیمه«شد. مفرد آن  در قدیم استفاده می
)19تا 17هاي  صفحه، 1(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
ها: هات گزینه

استغفروا (باید مخاطب باشد)/ أنّ: إنّ (در شروع عبارت آمده)ستغفَروا
یعرَف (باید مجهول باشد)عرِف
آید) فعل نمی»إنَّ«تَبادلَ (بعد از  بادلَ

ا 78ۀ7(

صحیح است.2گزینه  43.
ها: اشتباهات در سایر گزینه

اسـم) اسـم الفاعـل  3بـاب اسـتفعال/   ) باب افتعال1
معرفۀ ) نکرة4الیه/  مضاف المجرور بحرف الجر

 ص(عربی یازدهم،
صحیح است.1گزینه  44.

ها: بررسی سایر گزینه
) انفعال (افتعال)3                     ) تَبسم (إبتسام)2
) اسم المبالغۀ (اسم الفاعل)4

،93هايصفحه، 8دهم، درس  عربی(
صحیح است. 2گزینه  45.
داده شده: مسئلهبررسی 

14عدد أیام أسبوعین اثنین (تعداد روزهاي دو هفته) : 
3 × 24= 72عدد ساعات ثالثۀ أیام ( تعداد ساعات سه روز): 

ستّۀ و ثمانین 14+ 72= 86نتیجه: 
(عربی دهم

صحیح است.3گزینه  46.
 معلوم هسـتند»یدعو«و هم  »سمع«) با توجه به معناي جمله هم 1

...»کرد مردم ... دعوت می
(العلماء) در جمله آمده، پس فعل معلوم»ما اکتشف«) فاعل فعل 2
33) التُرفَع: فعل مجهول است. به ترجمه عبارت دقت کنید:3

می .شود باال برده نمیپردازد،  نماز کسی که به نیرنگ مردم
که فاعلش (آیات) در عبارت آمده است، پس فعل مع) تؤثّر: فعلی است 4

ه ههاي صفحه(عربی دهم، 
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.48 صحیح است.   3گزینه 
 است.  » نفسٍ«صفت (جمله وصفیه) براي اسم نکره » التشبع«در این گزینه 

 اسم نکره است ولی صفت ندارد.» عامالً: «1گزینۀ در 
 : اسم نکره نداریم.4و  2هاي  در گزینه
.49 صحیح است. 1گزینه 

 ي دوم از نوع نفی جنس است.»ال«ي اول از نوع نهی و »ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

 از نوع نفی جنس هستند.» ال«) هر دو 2
 از نوع نفی هستند.» ال«) هر دو 3
 3 گزینۀ) مانند 4

 )8صفحۀ ، 1دوازدهم، درس  عربی( 
.50 صحیح است. 3گزینه 
 .»فعل همان مصدر...+  فعل: «از است عبارت مطلق مفعول ساختار

 .است آن مصدر »تفکّراً« و فعل »نتفکّر« نهیگز نیا در
 :ها نهیگز ریسا یبررس

 توانـد  ینمـ (دومی) خبر اسـت و   »فکر« مبتدا است و »فکرك« در »فکر«  )1
 .باشد مطلق مفعول

 .مطلق مفعول نه ،دارد را »مفعول« نقش عبارت نیا در »کتاباً«  )2
 مطلـق  مفعـول  توانـد  ینمـ  نیبنـابرا ! مصدر نه ،است فاعل اسم »مبتسماً«  )4

 .است »حال« جمله نیا در آن نقش. باشد
 )47 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس  

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.51 صحیح است.  2گزینه 
بیانگر این موضوع است که اگر قرآن کریم از جانـب غیرخـدا     کریمه،آیۀ 
شـد در حـالی    بود، قطعاً ناسازگاري و اختالف زیادي در آن یافت می می

 که در میان آیات قرآن کریم هیچ تعارض و ناسازگاري وجود ندارد.  
 )38 صفحۀ،  3(دین و زندگی  یازدهم، درس 

.52 صحیح است. 2گزینه 
، یعنی شـناخت  هاست به آن یاحاطه و دسترس يزیهر چشناخت الزمۀ 
 .هاست به آن یاحاطه و دسترس ي مستلزمزیهر چ

 اهـان، یماننـد گ  رنـد، یگ شناخت ما قـرار مـی  ة محدودکه در  یموضوعات
دور هـم   اریبسـ  يهـا  کهکشـان  یها. حتـ  کهکشان ها، ستارگان و وانیح

و  تیـ ها ماه انسانشوند و  انسان واقع ییمورد شناسا يممکن است روز
فهـم   شیذهن ما تـوان و گنجـا   قت،یکنند. در حق ییذات آنها را شناسا

 .هستند يآنها امور محدودمۀ ه رایو ذات آنها را دارد، زی ستیچ
 موضوعات محدود محاط ذهن انسان هستند؛ یعنی ذهن انسان به آنها احاطه دارد.

 )8صفحۀ ،  1(دین و زندگی دوازدهم، درس

.53 صحیح است.  2گزینه 
براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی کـه راه را بـا موفقیـت    

انـد، بسـیار ضـروري اسـت، زیـرا وجـود ایـن         طی کرده و به مقصد رسیده
تـوان از   ـ مـی 2آمیز است.  کند که این راه موفقیت ـ به ما ثابت می1الگوها: 
تـر اینکـه    ـ از همه مهـم 3رد. آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کتجربۀ 

 تر به هدف رسید.   روي از آنان سریع توان از آنان کمک گرفت و با دنباله می
 )99صفحۀ ، 8(دین و زندگی دهم، درس 

.54 صحیح است.  4گزینه 
انسان علت وجود نیازهاي برتر در اوست. ویژگی پاسـخ  ویژة هاي   سرمایه

به نیازهاي برتر این است که درست و قابل اعتماد باشد زیرا عمر آدمـی  
 محدود است.  

.55 صحیح است.   3گزینه 
عـدل  پایـۀ  اي بـر   یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه

ن شده است ضمن ایـن  بیا لقد ارسلنا ...آیۀ بنا کنند؛ این موضوع در 
که این آیه در ارتباط با یکی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسـالمی  

 است.» ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم«یعنی 
 )4(دین و زندگی یازدهم،  درس 

.56 صحیح است. 2گزینه 
ـا اسـتفاده     خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده و از ما خواسته اسـت ب

ـا      ریزي کنیم و به قله براي زندگی خود برنامهاز آن،  ـا آنج ـال برسـیم و ت هاي کم
ـاد بـه      پیش برویم که جز خداوند عظمت آن را نمی ـال نامحـدود). اعتق داند (کم
ـافظ و       خداي حکیم، این اطمینان را به آدمـی مـی   ـان خلقـت ح دهـد کـه جه
ـان ناخـدایی   عبارت دیگر، کشتی ج نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست. به ه
ـابود نخواهـد شـد. قـرآن      دارد که به موجب علم و قدرت ناخدا، هیچ گاه غرق و ن

 :انَّ اهللاَ یمسـک السـماوات و االَرض اَن تَـزوال    فرمایـد:  کریم در این باره مـی 
 »ها و زمین را از اینکه نابود شوند. دارد آسمان همانا که خداوند نگه می«

 )58و  57هاي  صفحه، 5، درس (دین و زندگی دوازدهم
.57 صحیح است.  4گزینه 

 است.» هللا رب العالمین«هدف و مقصود زندگی خداست پیام عبارت 
.58 صحیح است.   4گزینه 

لَ    وآیۀ شریفۀ در  اَو قُتـ ـات ما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان م
یجزِي اهللاُ     سـ ضُـرَّ اهللاَ شـیئاً وفَلَن ی یهبقلی عب عنقَلن یم لی اَعقابِکُم وانقَلَبتُم ع

و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگـري بودنـد.   : «الشّاکرینَ
ـاز       پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشـته [و آیـین پیشـین خـود] ب

ـاند و      می ـانی نرس گردید؟ و هر کس به گذشته بازگردد، به خدا هـیچ گزنـد و زی
ـاظ  » دهد. خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می ـابکم «الف » عقبیـه «و » اَعق

جاهلیـت، ضـرري بـه خـدا     به جاهلیت اشاره دارند و اینکه وارد شدن مـردم بـه   
 کند.   نیازي خداوند از مخلوقاتش می رساند، اشاره به بی نمی

.59 صحیح است. 4گزینه 
شود که خداوند دوسـت   کارهایی می همۀپیروي از خداوند، شامل انجام 

خواهیم محبت خداونـد   دارد و ازجمله انجام دادن حدیث مذکور. اگر می
ید محبت کسـانی را کـه رنـگ و    در دلمان خانه کند (معلول = ثمره)، با

نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصـیه کـرده،   
 در دل جاي دهیم (علت).

 )9دهم، درس پایۀ (
.60 صحیح است. 3گزینه 

آورد، مالک آن است. از آنجا کـه خداونـد    هر کس که چیزي را پدید می
ز هسـت (معلـول).   تنها خالق جهان است (علت)، پس تنها مالک آن نیـ 

 موجود است. ﴾اللّه خالقُ کُلّ شَیء﴿ آیۀ مفهوم خالقیت در
 )21و  20هاي  صفحه ، 2دوازدهم، درس دین و زندگی (

.61 صحیح است.   3گزینه 
گیـري   امیه بود، در سال چهلم هجري با بهـره  معاویه که سرمنشأ حاکمان بنی

را بـه دسـت    )، حکومـت مسـلمانان  از ضعف و سستی یاران امام حسـن ( 
) را به سـلطنت تبـدیل کـرد. امیرالمـؤمنین     گرفت و خالفت رسول خدا (

هاي متعدد، بارها مسلمانان را نسبت بـه ضـعف و    ) نیز در سخنرانیعلی (
امیـه،   داد. پس از سقوط بنی امیه بیم می شان در مبارزه با حکومت بنی سستی

 را عموزادگــان عبــاس افتــاد. آنــان بــا اینکــه خــود  حکومــت بــه دســت بنــی
امیـه گرفتـه    ) قدرت را از بنیدانستند و به نام اهل بیت ( )  میپیامبر (

 امیه را ادامه دادند.   بودند، روش سلطنتی بنی

.»فعل همان مصدر...+  فعل: «ازاست عبارت مطلق مفعول تار
.است آنمصدر »تفکّراً« و فعل »نتفکّر« یینهی گز ن
:هایینهی گزریسای

توانـد  ینمـ (دومی) خبر اسـت و   »فکر« مبتدا است و »فکرك« در »فکر«   
.باشد مطلقل
.مطلق مفعول   نه ،دارد   را »مفعول« نقش عبارت نیا   در »کتاباً«
 مطلـق  مفعـول  توانـد  ینمـ  نیبنـابرا !مصدر نه،است فاعل اسم »مبتسماً«
.است »حال« جمله نیا درآننقش.

)47صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 

اسالسسالسالممیممیمی ممععممععمععااععااعارف و
صحیح است. 2نه 

بیانگر این موضوع است که اگر قرآن کریم از جانـب غیرخـدا     کریمه،
شـد در حـالی    ود، قطعاً ناسازگاري و اختالف زیادي در آن یافت می

در میان آیات قرآن کریم هیچ تعارض و ناسازگاري وجود ندارد.  
)38صفحۀ،  3(دین و زندگی  یازدهم، درس 

صحیح است.2نه 
هاست به آن یاحاطه و دسترس يزیهر چشناخت ۀ ، یعنی شـناخت  سس
.هاست به آن یاحاطه و دسترس ي مستلزمزیچ سس

 اهـان، یماننـد گ  رنـد، یگ شناخت ما قـرار مـی  ة محدودکه در یضوعات
دور هـم   ییاریبسـ  يهـا  کهکشـان  یها. حتـ  کهکشان ها، ستارگان وان

و  تیـ ها ماه انسانشوند و  انسان واقع ییمورد شناسا ين است روز
فهـم   شیذهن ما تـوان و گنجـا   قت،یکنند. در حق یی آنها را شناسا ا  ا  

.هستند يآنها امور محدودمۀهیرایو ذات آنها را دارد، زتتی ست

ـابود نخواهـددارد که به موجب علم و قدرت ناخدا، هیچ گاه غرق و ن
انَّ اهللاَ یمسـک السـماوات و االَرض  فرمایـد:  کریم در این باره مـی 

ها و زمین را از اینکه نابود شودارد آسمان«همانا که خداوند نگه می«
هاي صفحه،5، درس (دین و زندگی دوازدهم

صحیح است. 4گزینه  57.
»هللا رب العالمین«هدف و مقصود زندگی خداست پیام عبارت 

صحیح است. 4گزینه  58.
ما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان مـوآیۀ شریفۀ در

انقَلَبتُم علی اَعقابِکُم و من ینقَلب علی عقبیه فَلَن یضُـرَّ اهللاَ شـیئاً و س
«و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگ: «الشّاکرینَ

پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشـته [و آیـین پیشـین
ـانیمی گردید؟ و هر کس به گذشته بازگردد، به خدا هـیچ گزنـد و زی

ـاظ  »دهد.خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش می ـابکم«الف م »««اَعق
  جاهلیـت، ضـرربه جاهلیت اشاره دارند و اینکه وارد شدن مـردم بـه   

کند.  نیازي خداوند از مخلوقاتش میرساند، اشاره به بینمی

صحیح است.4گزینه  59.
شود که خداو کارهایی می همۀپیروي از خداوند، شامل انجام 

خواهیم محبتدارد و ازجمله انجام دادن حدیث مذکور. اگر می
ید محبت کسـانی را کدر دلمان خانه کند (معلول = ثمره)، با

نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توص
در دل جاي دهیم (علت).

دهمپایۀ (
صحیح است.3گزینه  60.
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.62 صحیح است. 1گزینه 
» امـروز خـود را سـرزنش کنیـد    «گویـد   اینکه شیطان به جهنمیان مـی 

 مندي انسان از ویژگی اختیار است. بهرهنتیجۀ بیانگر 
.63 صحیح است.   2گزینه 

، 2جملـۀ گزینـۀ   هاي درستی هستند. اما تنهـا    ها، جمله گزینهجملۀ هر چهار 
 دلیلی است بر بطالن فرض دوم که اعالم پایان یافتن دو مسئولیت است.

 )63صفحۀ ،   5(دین و زندگی یازدهم، درس 
.64 صحیح است. 4گزینه 

الزم است نخست اخـالص در   ،خداوند خالص شود ياینکه عمل برا يبرا
 اندیشه تحقق یابد.
نشـود، آن عمـل،    یانسان از انجام یک عمـل خـدای   یتا نیت و قصد قلب

 شود. یگردد و خالصانه نم ینم یخدای
 )45و  44هاي  ، صفحه 4(دینی دوازدهم، درس 

.65 صحیح است.  1گزینه 
ها است و براي همـین از درون آنهـا    آتش جهنم حاصل عمل خود انسان

 گیرد.  شعله می
 پس از اعتراف به گناهانشان از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.  

.66 صحیح است. 4گزینه 
 امداد خاص به افراد پاك سنت توفیق است، نه امداد!

هاي این توفیق، نصرت و هدایت الهـی بـه دنبـال تـالش و      یکی از جلوه
 مجاهدت است.

 )75 صفحۀ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.67 صحیح است.   3گزینه 

هر انسانی در درون خود با دو دعوت رو به روست: دعوت عقـل و وجـدان یـا    
  خواهد در حد نیاز به تمـایالت فروتـر پاسـخ    که از ما می» نفس لوامه«همان 

دهیم و فرصتی فراهم کنیم که تمایالت معنوي و الهـی در مـا پـرورش پیـدا     
 کند.

اره اسـت کـه از مـا            دعوت دیگر، دعـوت هـوي و هـوس یـا همـان نفـس امـ
خواهد فقط به تمایالت بعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمـایالت   می

 عالی و برتر غافل بمانیم.  
 )162و  161هاي  صفحه، 11، درس  دین و زندگی یازدهم(

 

.68 صحیح است. 4گزینه 
دادن وظیفه امـر بـه معـروف و نهـی از     ترین راه اصالح جامعه انجام  مهم

منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتـاهی شـود، گناهـان اجتمـاعی     
کنـد از طرفـی    تر شده و در تمام سطوح جامعه نفوذ مـی  تر و محکم قوي

گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل ابتـدایی خـود اصـالح    
 شود تا گسترش نیابد و ماندگار نشود.

 )91، صفحۀ 7درس  ین و زندگی دوازدهم،(د
.69 صحیح است. 3گزینه 

سوره مائده به پیامدهاي دیدگاه معتقدان به معـاد اشـاره    69آیۀ شریفۀ 
و شور و نشـاط   ال خوف علیهمدارد که به ترتیب نهراسیدن از مرگ 

 دارد. را بیان می و الهم یحزنونفعالیت و کار انگیزة و 
 )37و  36هاي  ، صفحه3 (دین و زندگی دهم، درس

.70 صحیح است. 3گزینه 
پرتگاهی در حال سقوط ساخته و بـا آن در   لبۀکسی که بناي خود را بر 

 افتد... آتش دوزخ فرو می
 )99 صفحۀ ،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.71 صحیح است.   4گزینه 
هاي اجتماعی در برابـر منـافع فـردي قـرار      در برخی موارد که اهداف و آرمان

یرند، باید بتوانیم از منافع فردي خود بگـذریم و بـراي اهـداف اجتمـاعی     گ می
هـاي داخلـی    شود که کارخانـه  تالش کنیم. مثالً خرید کاالي ایرانی سبب می

 صدها هزار کارگر شوند.    به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاري
طور کـه تفرقـه و پراکنـدگی، بـه سـرعت یـک حکومـت را از پـاي در          همان
کند، همبستگی اجتماعی، کشـور   گران را بر کشور مسلط می آورد و سلطه می

هاي اسـالمی را بـه اجـرا     دهد که برنامه کند و به رهبري امکان می را قوي می
 درآورد.  

 )148و  147هاي  (صفحه
.72 صحیح است. 1گزینه 
پیـامبر بـراي   برنامـۀ  هـاي مهـم و از عناصـر اصـلی     دیگر از برنامـه  یکی

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و    جامعۀ ساختن 
احیـاي منزلـت زن و   ها و مانع اصلی فساد و تبـاهی بـود و   تربیت انسان

 هاي اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رفت. ارزش
.73 صحیح است. 3گزینه 

 هـاي  هاسـت و انسـان   اینکه پیام اسالم، پیامی مطـابق بـا فطـرت انسـان    
کننـد،   ضمیر که جویاي حقیقت باشند را جذب می طلب و روشن حقیقت

جهـانی اسـت و در   جامعـۀ  مربوط به مسئولیت حضور مـوثر و فعـال در   
عقالنی و منطقـی  چهرة هایی استفاده نمود که  راستاي آن، باید از روش

بالحکمـۀ و  سبیلِ ربِّـک   إِلی ادعآیۀ دین اسالم را ترسیم نماید که در 
هاي دعـوت، تبیـین    روش جادلهم بالتی هی احسنالموعظۀ الحسنۀ و 

 شده است.
.74 صحیح است.   2گزینه 
هاي میان زن و مرد به جهت (علت) وظایف مختلفی اسـت کـه خـالق     تفاوت

هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هـر کـدام از آنهـا بتواننـد     عهدة حکیم بر 
هـاي خاصـی را برعهـده بگیرنـد و یـک       قشدر زندگی مشترك و خانوادگی ن

 متعادل را پدید آورند.  خانوادة 
هاي انسانی با هم مشترك هستند و خداوند براي هـر دو   زن و مرد در ویژگی

 هدف واحدي معین کرده است.  
 )171ـ صفحه  12(درس 

.75 صحیح است. 1گزینه 
توجـه   نقش بازدارندگی نماز در اثر تداوم و پیوستگی آن و میزان دقّت و

 شود.ما حاصل می
فرمودند: فرزندي که از روي خشم به پدر و مـادر خـود   ) (امام صادق 

نگاه کند ـ هرچنـد والـدین در حـق او کوتـاهی و ظلـم کـرده باشـند ـ          
نمازش از سوي خدا پذیرفته نیست.

 
 زبان انگلیسی

.76 صحیح است. 2گزینه 
و boyي  باشد و قبل از کلمـه  می child ،childrenي  نکته: جمع کلمه

girl  در جمله اول ازa ي یـک پسـر و    دهنـده  شود که نشـان  استفاده می
شـوند و   ي دوم ایـن کلمـات تکـرار مـی     یک دختر است ولـی در جملـه  

 استفاده شود.  theي  ها از کلمه اند باید قبل از آن شناخته شده
.77 صحیح است. 1گزینه 
الی غیرقابل شـمارش اسـت. بنـابراین از    بعد از جاي خ cakeکلمۀ نکته: 

much ــراي شــمارش  قبــل از آن اســتفاده مــی  slice، از cakeشــود. ب
 .blockشود نه از  استفاده می

)45و 44هاي  ، صفحه 4(دینی دوازدهم، درس 
صحیح است. 1نه 

حاصل عمل خود انسان آنهـا   ش جهنم از درون ها است و براي همـین
می گیرد. ه

از اعتراف به گناهانشان از خداوند تقاضاي برگشتن به دنیا را دارند.  
صحیح است.4نه 

د خاص به افراد پاك سنت توفیق است، نه امداد!
هاي این توفیق، نصرت و هدایت الهـی بـه دنبـال تـالش و      از جلوه

هدت است.
)75 صفحۀ، سس 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
سانی در درون خود با دو دعوت رو به روست: دعوت عقـل و وجـدان یـا    

     خواهد در حد نیاز به تمـایالت فروتـر پاسـخ   که از ما می»نفس لوامه«ن
م و فرصتی فراهم کنیم که تمایالت معنوي و الهـی در مـا پـرورش پیـدا     

اره اسـت کـه از مـا            ت دیگر، دعـوت هـوي و هـوس یـا همـان نفـس امـ
خواهد فقط به تمایالت بعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمـایالت  

 و برتر غافل بمانیم.  
)162 و 161هاي  صفحه،11، درس  دین و زندگی یازدهم(

صحیح است.4نه 
دادن وظیفه امـر بـه معـروف و نهـی از     ترین راه اصالح جامعه انجام 

است و اگر در انجام این وظیفه کوتـاهی شـود، گناهـان اجتمـاعی      ر
 کنـد از طرفـی   تر شده و در تمام سطوح جامعه نفوذ مـی تر و محکم

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانوجامعۀ ساختن 
احیـاي من  ها و مانع اصلی فساد و تبـاهی بـود وتربیت انسان

هاي اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رفتارزشا
صحیح است.3گزینه  73.

هاسـت و اناینکه پیام اسالم، پیامی مطـابق بـا فطـرت انسـان    
ضمیر که جویاي حقیقت باشند را جذبطلب و روشنحقیقتح

  جهـانی  جامعـۀمربوط به مسئولیت حضور مـوثر و فعـال در   
عقالنیچهرة هایی استفاده نمود که راستاي آن، باید از روش

سبیلِ ربِّـکإِلیادعآآیۀ دین اسالم را ترسیم نماید که در 
هاي دعـوروشجادلهم بالتی هی احسنالموعظۀ الحسنۀ و

شده است.
صحیح است. 2گزینه  74.
هاي میان زن و مرد به جهت (علت) وظایف مختلفی اسـتتفاوت

هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هـر کـدام از آنعهدةحکیم بر 
هـاي خاصـی را برعهـده بگیرننقشدر زندگی مشترك و خانوادگی ن

متعادل را پدید آورند.  خانوادة
هاي انسانی با هم مشترك هستند و خداوند برزن و مرد در ویژگی

هدف واحدي معین کرده است.  
ـ ص 12(درس 

صحیح است.1گزینه  75.
نقش بازدارندگی نماز در اثر تداوم و پیوستگی آن و میزان دقّت

شود.ما حاصل می
فرمودند: فرزندي که از روي خشم به پدر و م) (امام صادق 

نگاه کند ـ هرچنـد والـدین در حـق او کوتـاهی و ظلـم کـرد
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.78 صحیح است. 2گزینه 
سـوم شـخص بـه کـار رفتـه، پـس جملـه         sبدون  heبا نهاد  putچون 

 شرطی به زمان گذشته است.
 )60صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.79 صحیح است. 2گزینه 
 پر شده بود. خاطرههاي مخفی شده بود، از  معنی جمله: دفتري که براي سال

 ) مصاحبه4) اصل ـ نظم  3) خاطره ـ یادداشت روزانه  2) حافظه   1
.80 صحیح است. 3گزینه 

 نسبت به مالکیت این جواهر دارید؟ ادعایی معنی جمله: آیا
 اه ) نظم4) ادعاها  3ها   ) ارزش2) محصوالت  1

 )54، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.81 صحیح است. 3گزینه 

 .زخمی شدندمعنی جمله: دیروز چندین نفر خیلی بد در تصادف ماشین 
.82 صحیح است. 3گزینه 

 باشد. موبایل در حال تغییر روش زندگی مردم می اختراعمعنی جمله: 
.83 صحیح است. 3گزینه 

 صدها بار آن کار را کرده است.ترجمه: البد ترك سیگار آسان است چون جک 
.84 صحیح است.   1گزینه 

 ام.   ماهیت جامعه مدرن را خواندهدربارة ها  ترجمه: من اولین سري مجله
 ) اهداف2ها               ها ـ سریال ) سري1
 ها نظمی ) بی4) غذاهاي سبک                  3

.85 صحیح است. 3گزینه 
کارهــا  عهــدة همــۀمعنــی جملــه: کارکنــان در اینجــا بــه ســختی از 

 آیند. برمی
 )27 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.86 صحیح است. 4گزینه 
ــیهن    ــواهی خاســت در م ــرد برخ ــک م ــد ی ــا همانن ــه: آی ات و از  ترجم

 دموکراسی جانبداري خواهی نمود؟
 ) جستجو کردن براي     3) تصمیم ناگهانی گرفتن   2) اضافه کردن به  1
 ) جانبداري کردن ـ طرفدار بودن4

 )50صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
.87 صحیح است. 4گزینه 

رسـند.   بهتـري مـی   ایـدة کننـد، بـه    وقتی دو نفر با یکدیگر همکاري می
 باال است؟ جملۀهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب کدام

 ) با یک تیر دو نشان زدن1
 جنس پرواز جنس با هم ) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم2
 نمک شود یا بی ) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می3
 ) دو فکر بهتر از یک فکر است.4

 )84صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس  
.88 صحیح است. 2گزینه 

 رایحـۀ طبیعـی آن   نمونۀمانند   شوند، هایی که در گلخانه پرورش داده می گل
 کنند. پخش نمییکسانی را 

 ) منقرض شدن4) پایان دادن به   3) پخش کردن  2) شامل شدن  1
 )86 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 
 :Clozeترجمۀ 

بهترین انرژي نور خورشید اسـت. نـور خورشـید، تجدیدپـذیر و رایگـان      
است؛ اما جو (زمین) رسیدنِ بخشی از نـور خورشـید بـه زمـین را مـانع      

توانستند بدون مقداري نور و  شود. گیاهان و حیوانات روي زمین نمی می
؛ اما اگر تمـام نـور و گرمـاي خورشـید بـه      زندگی کنندخورشید  گرماي
گــردد.  ، موجــب هــالك شــدن موجــودات زنــده مــیرســید مــیزمــین 

شـود.   مـی  دمـا  خوشبختانه پوشش هواي زمین مـانع تغییـرات فـاحش   
 تواند خطرناك باشد. چنین تغییراتی براي موجودات زنده می

.89 صحیح است. 3گزینه 
 ) کار کردن4   زندگی کردن) 3داشتن    ) نگه2) تنفس کردن   1

.90 صحیح است. 2گزینه 
 ) طوفان4) باران            3          گرما) 2) ابر              1

.91 صحیح است. 2گزینه 
 ) منعکس کردن3       رسیدن) 2) راهنمایی کردن        1
 ) تولید کردن4

.92 صحیح است. 3گزینه 
 ) ساختار4      دما) 3) ترکیب    2) عزیمت      1
 

 :1متن ترجمۀ 
ـان        میاي زندگی  ما در جامعه ـان/ کودک ـالمندان و جوان کنـیم کـه مراقبـت از س

بیشتر و بیشتر جداسازي شده است، با فرصت خیلی محدودي براي اینکـه ایـن   
ـا فقـط کمـی بیشـتر بـه      طـور   دو گروه سنی با هم تعامل داشته باشند. اما اگر م

ـاب   نسل«کردیم، این  اجتماعی فکر می ـاي کت توانسـتند   مـی » هاي (ابتدا و) انته
هم منابع خیلی خوبی بشوند؛ تنها کاري که باید بکنیم ایـن اسـت کـه آن     براي

 را در یک مکان قرار دهیم.
ـاده متمرکـز    ایدة حول این» نسلی غیر خانوادگی تعامالت بینِ «مفهوم  ظاهراً س

تواننـد انـرژي، دانـش و اشـتیاق      شده است که سالمندان و جوانان/ کودکان مـی 
جدید به زندگی یکدیگر بدهند. در بیست سال اخیر یا همین حـدود، ایـن ایـده    

ـا (   به طرز قابل رشدي مورد استقبال قرار گرفته است؛ به ) USخصـوص در امریک
 هستند.  ر و بیشتري در حال گشایشجایی که مراکز مراقبت مشترك بیشت

ـادگی نیسـت کـه یـک مهـدکودك بچـه       اما تمایل بین نسل ـا    ها به این س ـا ی ه
ـامل تعامـل       خانۀخردساالن را در داخل  ـار ش ـالمندان بگـذاریم. ایـن ک ـاي   س ه

ـانی    ریزي شده بین سالمندان و دانشجویان دانشگاه برنامه هاي کارشناسـی، کودک
ـایر سـنین در محـیط    روند و جوانا که مدرسه می ـانِ س ـاگون    ن/ کودک ـاي گون ه

ـاي زنـدگی بـه    ها را یاد بگیرنـد، تجربـه   جوانب، این تعاملهمۀ است تا  دسـت   ه
 آورند و اوقاتی خوش داشته باشند.

.93 صحیح است. 3گزینه 
جدیدي را بـه خواننـده معرفـی کـرده و در مـورد آن       ایدةبه این دلیل که متن 

 رسانی کرده است. اطالع
 اول قصد دارد ......... درجۀمله: این متن در معنی ج

 ) قیاس کند4رسانی کند   ) اطالع3) نصیحت کند   2) هشدار دهد   1
.94 صحیح است. 2گزینه 

ریزي شـده در ایـن    هاي برنامه زیرا آخرین پاراگراف متن در مورد اهمیت فعالیت
 کند. مراکز بحث می

ـاد      ن مـتن مـی  معنی جمله: پاراگرافی که بالفاصله بعد از ایـ  ـال زی آیـد بـه احتم
 چیست؟دربارة 

 ) بحثی در مورد خطرهاي احتمالی مراکز مراقبتی مشترك1
 ریزي شده در مراکز مراقبتی مشترك هاي مفید و برنامه هایی از فعالیت ) نمونه2
ـان پـیش   3 ) دالیل اینکه چرا مراقبت از جوانان/ کودکان و سالمندان در یک مک

 است.از این بررسی نشده 
ـالمندان     ) بحثی در مورد اینکه که چگونه جوانان/ کودکان مـی 4 تواننـد بـراي س

 مفید باشند و برعکس.

.زخمی شدندی جمله: دیروز چندین نفر خیلی بد در تصادف ماشین 
صحیح است.3نه 

جمله: باشد. موبایل در حال تغییر روش زندگی مردم می اختراعی
صحیح است.3نه 

صدها بار آن کار را کرده است.مه: البد ترك سیگار آسان است چون جک 
صحیح است. 1نه 

ام.   ماهیت جامعه مدرن را خواندهدربارةها  مه: من اولین سري مجله
) اهداف2ها               ها ـ سریال سري

 ها نظمی ) بی4غذاهاي سبک                  
صحیح است.3ینه 

کارهــا  عهــدة همــۀــی جملــه: کارکنــان در اینجــا بــه ســختی از 
آیند. ی

)27صفحۀ، 1(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

ــیهن    ــواهی خاســت در م ــرد برخ ــک م ــد ی ــا همانن ــه: آی ات و از  م
کراسی جانبداري خواهی نمود؟

جستجو کردن براي     3) تصمیم ناگهانی گرفتن   2ضافه کردن به   (
جانبداري کردن ـ طرفدار بودن

)50صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

دو نفر با یکدیگر همکاري می رسـند.   بهتـري مـی       ایـدة کننـد، بـه    ی
باال است؟ جملۀهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب م

زدن نشان دو تیر یک ا

ن ر ی و
صحیح است.3گزینه  92.

) ساختار4      دما) 3) ترکیب    2) عزیمت      1

:1متن ترجمۀ 
ـانمیاي زندگی  ما در جامعه ـالمندان و جوان کنـیم کـه مراقبـت از س

بیشتر و بیشتر جداسازي شده است، با فرصت خیلی محدودي براي
ـا فقـط کمـی بیشـ دو گروه سنی با هم تعامل داشته باشند. اما اگر م

ـاب  ««نسل«کردیم، این  اجتماعی فکر می ـاي کت  مـ  »هاي (ابتدا و) انته
  هم منابع خیلی خوبی بشوند؛ تنها کاري که باید بکنیم ایـن اسبراي

را در یک مکان قرار دهیم.
ـاایدة حول این»نسلی غیر خانوادگیتعامالت بینِ «مفهوم  ظاهراً س

ی تواننـد انـرژي، دانـششده است که سالمندان و جوانان/ کودکان مـی 
جدید به زندگی یکدیگر بدهند. در بیست سال اخیر یا همین حـدود

خصـوص در امبه طرز قابل رشدي مورد استقبال قرار گرفته است؛ به
تر و بیشتري در حال گشایشجایی که مراکز مراقبت مشترك بیشت

ـادگی نیسـت کـه یـک مهـدکودكاما تمایل بین نسل ها به این س
ـامل تخانۀخردساالن را در داخل  ـار ش ـالمندان بگـذاریم. ایـن ک س

هاي کارشناسـی  ریزي شده بین سالمندان و دانشجویان دانشگاهبرنامه
ـایر سـنین در محـیط    روند و جوانا که مدرسه می ـانِ س ـاي ن/ کودک         ه

ـاي زنـدگی ها را یاد بگیرنـد، تجربـه   جوانب، این تعاملهمۀاست تا    ه
آورند و اوقاتی خوش داشته باشند.

صحیح است.3گزینه  93.
جدیدي را بـه خواننـده معرفـی کـرده و دایدةبه این دلیل که متن 

  رسانی کرده است. اطالع
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.95 صحیح است. 2گزینه 
ـاراگراف   » جداسازي شـده « معنی جمله: واژة زیـر آن خـط کشـیده     1کـه در پ
 تواند با ......... جایگزین شود. شده است می

 ) تقویت شده4شده   ) درك 3) جداسازي شده  2) تولید شده  1
.96 صحیح است. 2گزینه 

ـا دیـدمان کمـی بیشـتر        زیرا نویسنده در پاراگراف یکم اشاره می کند کـه اگـر م
 بردیم. جدید پی می ایدةاجتماعی بود، به این 

ـا در      آید متن این مفهوم را می معنی جمله: به نظر می رساند کـه دلیـل اینکـه م
 نداریم این است که .........حال حاضر مراکز مراقبت مشترك زیادي 

ـاه     ها می ) ما از فوایدي که این مکان1 ـان آورنـد، آگ توانستند براي جامعه به ارمغ
 ایم. نبوده

 ) ما دیدگاهی اجتماعی در مورد مراقبت از جوانان/ کودکان و سالمندان نداریم.2
ـامالت بـین نسـل      ) ما دانش این را نداشته3 ـاي مختلـف را    ایم کـه چگونـه تع ه

 ریزي کنیم. برنامه
 ها، نگاه کردیم. انگارانه، بدون در نظر گرفتن سختی ) ما به این ایده ساده4

 
 :2ترجمه متن 
متحـرك بـا صـدا،      یرِتصو ینکه اول کنند یعنوان م یخیتار يها کتاب

 یـا بـا صـدا و    هـاي  یلمبـود. امـا فـ    1927سـال   بـه ِخواننده جاز  یلمف
صامت  هايِ یشها پس از نما سال یبه صورت ناگهان» ناطق هاي یلمف«

 هـا  یلم، فـ 1896در سال  یاثر عموم ینظاهر نشدند. از زمان اکرانِ اول
، یانیسـت پ یـک همراه بودند که توسط  یصوت يها و افکت سیقیبا مو
 يِهـا  سـالن  شـدند؛  یمـ  یـد ارکسـتر کامـل تول   یاکوچک  یقیگروه موس یک
 .کنند یداريخر یصوت افکت يها دستگاه توانستند یتر م بزرگ ینماییس

 شد، یبازپخش م یرهمزمان با تصاو یقاًکه دق ییصدا يبر رو یقاتتحق
 هـا  یلمفـ  ینپس از اکران اول خیلی زود ،»هماهنگ يصدا«موسوم به 
 ینماسـ  ةپـرد  يرو هاي یتهماهنگ، شخص يصدا یلۀوسه بآغاز شد. 

 ی، گرامـافون 1896سـال   درآواز بخوانند و صحبت کنند.  توانستند یم
و  یقیموسـ  يِبـزرگ حـاو   یسکد یکاختراع شده بود و به تازگی  هک
گرفـت.   میمورد استفاده قرار  یصوت یستمداشت، به عنوان س یالوگد

که سوزن گرامـافون پـرش    یمثالً در صورت ،بود یناشکال ا ینتر بزرگ
 یرممکن بـود صـدا و تصـاو   کرد،  یم ییرسرعت پروژکتور تغ یا کرد یم

 یـالوگ د یـک  یـا ترانـه   یـک  يتنها بـرا  یستمس ینناهماهنگ شوند. ا
 .داشت ییکارا

صداها  یوه،ش ینبود. در ا »یلمف يصدا بر رو« یستمِس ي،بعد یشرفتپ
کـه توسـط    شـدند  یم یرهذخ یداز عالئم در سلولوئ يسر یکبه عنوان 
در  یلمفـ  يبـر رو  هـا  یگنالس ین. اشدند یخوانده م ينور يسنسورها
) را یهمزمـان یـا  ( يسـاز  هماهنـگ شـدند و   یقرار داده م یرکنار تصاو

 یـد روش تول یـن بـا ا  یکوتـاه  هـاي  یلمفـ  1922. در سـال  ندردک یم ینتضم
 ما به ارمغان آورد. يرا برا» ناطق یرِتصاو« یتدر نها یستمس ینشدند. ا
.97 صحیح است. 2گزینه 

a« ... منظور نویسنده از به کار بردن این بخش  single pianist «چیست؟ 
 ها ) براي نشان دادن حقوق کم موزیسین1
هـاي قـدیمی را همراهـی     هـایی کـه فـیلم    سـاخت موسـیقی  نحوة ) تا 2

 کردند توضیح دهد. می
 هاي صوتی) (نقش افکت تأکید کند  jazz singer) تا بر نقش در فیلم 3
صـدادار در  هاي تاریخی مبنی بـر تولیـد اولـین فـیلم      ) تا با نظر کتاب4

 مخالفت کند. 1927
.98 صحیح است. 4گزینه 

 توان نتیجه گرفت ......... می
 هاي فیلم پیانیست داشتند. ) بیشتر سالن1

 چیزي معمول و مرسوم بوده است. sound effect) دستگاه 2
 سازي کنند. توانستند صدا را با تصویر هماهنگ ) ارکسترها نمی3
 متحرك تولید (اختراع) شد.) گرامافون همزمان با تصاویر 4

.99 صحیح است. 3گزینه 
 سازي ......... توان فهمید که سیستم هماهنگ می
 تواند همراه (در کنار) تصویر قرار داده شود. ) می1
 ها اختراع شد. ) دقیقاً در زمان تولید صدا براي فیلم2
 بود.» تصاویر ناطق«) اختراعی مهم براي 3
 تاه قابلیت تولید دارند (خواهند داشت).هاي کو ) تضمینی بود که فیلم4

.100 صحیح است. 4گزینه 
 
 ریاضی 

.101 صحیح است. 1گزینه 

n
(n )(n )

a ... (n )
1 21 2 1  عمومی جملۀ2

a15
16 17 1362 

 )19 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.102 صحیح است. 2گزینه 
pبا فرض  (x,y) :داریم 

y
tan y x

x
2 2
3 3 

x y x x x x x2 2 2 2 2 24 13 9 31 1 19 9 13 13 

 منفی است، پس داریم: xدوم  ناحیۀدر 

x y x ( )3 2 2 3 2
3 313 13 13 

sin y , cos x2 3
13 13 

cos sin 5 133 2
1313 13 

 )39 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.103 صحیح است.  2گزینه 

/

/

/

.

.

.

19 396 1 20
19 396 2 20

19 396 9 20

/ / /171 396 1 396 2 396 9 180396396

A 
A A3125 171 180 216 5 6 

.104 صحیح است. 1گزینه 
x
x

12 31 
x x x x x
x x x x

1 1 1 2 2 3 12 2 0 0 01 1 1 1 
xx x , x x ,
x

1 13 1 0 1 0 1 33 1 
x x x x
x x x

1 1 3 3 2 43 0 0 01 1 1 
x x , x x2 4 0 2 1 0 1 

دانش این را نداشته ـامالت بـین نسـل     ا ـاي مختلـف را    ایم کـه چگونـه تع           ه
ریزي کنیم. ه

به این ایده ساده ها، نگاه کردیم. انگارانه، بدون در نظر گرفتن سختیا

:2ن
متحـرك بـا صـدا،     یرِتصو للینکه اول کنند یعنوان م یخیتار يها ب
 یـا بـا صـدا و    هـاي  یلمبـود. امـا فـ    1927سـال   بـه ِخواننده جاز  م

ها پس از نما سال یبه صورت ناگهان» ناطق هايلم صامت  هايِ یشنن
هـا  یلم، فـ 1896در سال  یاثر عموم للینر نشدند. از زمان اکرانِ اول

، یانیسـت پ یـک همراه بودند که توسط  یصوت يها و افکت سیقیو
لل   يِهـا  سـالن  شـدند؛  یمـ  یـد ارکسـتر کامـل تول  یاکوچک  یقیگروه موس

.کنند یداريخر یصوت افکت ي ها دستگاه توانستند یتر م بزرگمایی

 شد، یبازپخش م یرهمزمان با تصاو یقاًکه دق ییصدا يبر رویقات
از اکران اول خیلی زود ،»هماهنگ يصدا«سوم به   هـا  یلمفـ  للینپس
 ینماسـ  ةپـرد  يرو هاي صصیتهماهنگ، شخص يصدا سسیلۀوسببه بشد. 

ی، گرامـافون 1896سـال   درآواز بخوانند و صحبت کنند. توانستند
و یقیموسـ  يِبـزرگ حـاو   یسکد یکاختراع شده بود و ه تازگی

یصوت یستمداشت، به عنوان س وگ گرفـت.   میمورد استفاده قرار سس
که سوزن گرامـافون پـرش    یمثالً در صورت ،بود یناشکال ا ینتر گ

کرد،  یم ییرسرعت پروژکتور تغیا کرد یرممکن بـود صـدا و تصـاو   غغ
 یـالوگ د یـک  یـا ترانـه   یـک  يتنها بـرا  یستمس ینماهنگ شوند. ا

.داشت یی
صداها یوه،ش ینبود. در ا »یلمف يصدا بر رو« یستمِس ي،بعدرفت

کـه توسـط    شـدند  یم یرهذخئئیداز عالئم در سلولوئ يسریکنوان  خخ
در  یلمفـ  يبـر رو  هـا  یگنالس ین. اشدند یخوانده م ينور يسورها

صحیح است.1گزینه  101.

n
(n )(n )

a ... (n )n ... (n )
)(n)(n)(n

... (n... (n... (n... (n... (n جم2
17 1362
ص(ریاضی دهم،

صحیح است.2گزینه  102.
pبا فرض  (x,y) :داریم

y
y x

x
y

y2 2y3 3y

x x x x xx x x x2 2 24 13x2 9 3xxxxx9 9 13 13
منفی است، پس داریم:xدوم ناحیۀدر 

y ( )y x ( )y x (2 2 3 2( )y x (y x ( )y xx (3 33 13 13)

y , cos xy , cos x, cos2 3coscos x13 13

isin 1353 2
1313 13

ص(ریاضی دهم،
صحیح است. 2گزینه  103.

/

/

.

19 396 1 20///

19 396 2 20///
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x

x
x
x

x

12 1 3
3 1 01
2 4 01

ت
ن
ت
ن

جج
ج ج

ج ج
ج

 
x 1

xیا  3 2 

( , ) [ , )12 3[ ,[ ,[ ,1
 جواب3

 )91 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.105 صحیح است.  1گزینه 

f (x) a x b  
f ( ) a b

b , a
f( ) a b

1 1 1 3 21 5 5  

f (x) x f ( )2 3 2 2 2 3 1 
.106 صحیح است.  1گزینه 

! !4 n1111111تعداد حاالت 4  سربازها کنار هم باشند 4
 سربازها                                                           

n1111 111  سربازها کنار هم و افسرها کنار هم 2
 افسرها  سربازها                            

! ! !2 4  تعداد حاالت  3
! ! ! !4 4 2 4  م باشند ولی افسرها کنار هم نباشندسربازها کنار ه 3

!( ! !) !( ) !4 4 2 3 4 24 12 4 12 

.107 صحیح است. 3گزینه 
n n (S) !5 2 7 7  

اضر
یلع اضر

یلع

:5 رفن تالاح دادعت2
اضر و یلع نیب

 نیب تلاح 2
اضر و یلع ییاج هباج

n(A)   رگید رفن 4 !5 2 5A :

 
n (A) ! !P(A)
n (S) ! !

5 2 5 5 2 5 5
7 7 6 5 21  

.108 صحیح است. 3گزینه 
 قرار دارد. پس داریم: Aو  Aوسط  M نقطۀتوان گفت  با توجه به شکل می

A AM 
A A

M
x x

x m 2 3 1
2 2 2 

A A
M

y y ny n n31 3 2 52 2 
m n 1 952 2 

 )7صفحۀ (ریاضی تجربی یازدهم، 
.109 صحیح است. 4گزینه 

(*)11
 

 بنابراین:
*

*

x

x x2
2 2

5 1 0

1 5

5 5 تسا هشیر    هکنیا هب هجوت اب1

 S x x ( )
x x

P x .x ( )
25 1 4 4 5 05 1 5 

.110 صحیح است. 1گزینه 
(x ) x (x ) x (x x )3 1 1 0 1 3 1 0 

x x

x x x x x ;x

x x x ,

1
2

2

1 0 1
3 1 6 9 1 3

7 10 0 2 5
 

xبا توجه به شرط  x2فقط  3  قابل قبول است، پس: 5
x x1 2 6 

.111 صحیح است. 2گزینه 
کنـیم.   کنیم و در دو مثلث ایجاد شده از تالس استفاده مـی  را رسم می BDقطر 

AEدر ضــمن چــون  DF4 ــی  3 ــه   اســت، پــس م ــرد ک ــوان فــرض ک ت
DF m4  وAE m3 :است. حال داریم 

A D

FE

B C

BOBE
FCBEEA OD

ODDF EA DF
FC BO

x x
m m
6 83 4

O

 
 )41 صفحۀ، 6(ریاضی یازدهم، تمرین 

.112 صحیح است. 3گزینه 
تـرین رأس مسـتطیل    از نزدیـک  M فاصـلۀ  MDدر شکل مقابل، طـول  

MDاست، پس اسـت،   ACروي عمود منصـف قطـر    Mباشد.  می 9
MAپس  MC باشد. با فرض  میAD x  مقدار ،MC x 9 

 داریم: MDCخواهد بود. حال به کمک فیثاغورس در مثلث 
A

12
B

D C

x

9
x 9

MC MD DC

(x )

(x ) x
x

2 2 2

2

2
9 81 144
9 225 9 15

6

M  30 صفحۀ، 2(ریاضی یازدهم، تمرین( 
.113 صحیح است. 2گزینه 

A

B C

Hy 16

20x y 3

A BH A HC
y y

y

y (y )2

3
3 16

16 3
 

y y y y y y2 216 6 9 10 9 0 9 
y

ACH ABC x
x y x

16 20 25 20 153 12 

.114 صحیح است. 3گزینه 
f دامنۀ (x) آوریم: دست می را به 

f /D [ , )
/x b x b b

7 50 7 5 
xدانـیم   از طرفی می b aو در نتیجـه  0 x b a   .اسـت

fکمترین مقدار  (x)  برابرa صـورت سـؤال    است که با توجه بهa 3 
 است، پس:      

                                / /a b 3 7 5 10 5 
.115 صحیح است. 3گزینه 

sin4 2 1 13 3 6 2 3 2 2

1
2

 

f (x) x f ( ) 2 2 3 1x f( )f ( )x f ( )x f ( )

صحیح است. 1نه 
1111111تعداد حاالت 41111111 4nسربازها کنار هم باشند

                سربازها                                       
1111 111 2nسربازها کنار هم و افسرها کنار هم

افسرها  سربازها                       
! ! !2 4 3! !!! تعداد حاالت  !!

! !4 4 2! !!! ههم باشند ولی افسرها کنار هم نباشندسربازها کنار ه !!!
!( ! !) !( ) !4 4 2 3 4 24 12 4 12!( ! !) !( ) !( ! ! ( )!( ! !) !( ) !( ( )

صحیح است.3نه 
n n (S) !5 2 7 n (S)n (S)

اضر
یلع اضر

یلع

:5 رفن تالاح دادعت2
اضر و یلع نیب

 نیب تلاح2
اضر و یلع ییاج هباج

n(A)n(A)A  رگید رفن4 :

n (A) ! !P(A)
n (S) ! !
( ) 5 2 5 5 2 5 5! !!! !

7 6 5 21! !

صحیح است.3نه
قرار دارد. پس داریم:Aو Aوسط Mنقطۀتوان گفت  جه به شکل می

A AM

A A
M

x xA A
Mx mM

2 3 1
2 2 2

F

C

ODDF EA DF
FC BO

x
m
x x6 83 4m

O

6،66(ریاضی یازدهم، تمرین 
صحیح است.3گزینه  112.

تـرین رأساز نزدیـک Mفاصـلۀ MDدر شکل مقابل، طـول  
MDاست، پس Cروي عمود منصـف قطـر   Mباشد.  می9

MAپس  MCباشد. با فرض  میAD x  9، مقدار
داریم:MDCخواهد بود. حال به کمک فیثاغورس در مثلث 

12
B

C

x 9

MC

(x )

(x ) x

MD DCMD

x

2 2 2MD DCMD DC
2

2
81 144))2

9 15) x)) x)
6

ص،2(ریاضی یازدهم، تمرین 
صحیح است.2گزینه  113.

C

16

20
y 3

A BH
y y

y

y (y )

y

2

3
3 16

16y (yy (y(y

A HC

y y y y y2 26 9 10 9 0 9y y y y yy y y y yy y yy y y2 2

y
x y x

y
x

16 20 25 20 153 12x
ABC
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m m [m] , , ,1 3 11 2 1 01 22 5 2 
.116 صحیح است.   4گزینه 

x x x x( ) x x2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 12  

x A , B
3 73 16 13 

| AB | ( ) ( )2 23 7 16 13 16 9 5 
.117 صحیح است.   1گزینه 

log [log ]2 2
1 1 1 1 12 1 24 3 2 3 3  

/ /log [log ]10 10
1 3 1 3 0003 2 0003 31000 1000 100  

/[log ] [log ]2 10
1 00003 53  

.118 صحیح است.   4گزینه 
x کند، پس باید صورت را هم صفر کند تا بتـوانیم رفـع    مخرج را صفر می 1

 ابهام کنیم:  
x
lim (ax b) a b b a

1
0  

x x
x

(ax a)( x )xax alim lim
xx x1 1
4 4

4 5 34 5 3
4 5 94 5 3 4 5 3  

x

a (x )
lim

1
1 ( x )

(x )
4 5 3

4 1
a( ) a a , b

6 3 4 424 2 3 3  

b a3 6 4 8 12 
.119 صحیح است. 2گزینه 

x x

cos xlim f(x) lim
sin x

3
22 2

1 

x

( cos x)( cos x cos x)
lim

x x( sin cos )

2

22

1 1
2 2 2

 

x

x( sin )( cosx cos x)
lim

x xsin cos

2 2

2 22

2 12
4 2 2

 

x

cosx cos xlim
x ( )cos

2
222

1 1 1 1 3
22 12 2

 

x

a af ( ) lim f(x) a
2

32 32 2 2 

.120 صحیح است.   4گزینه 
ـاي نمونـه    نمی» مریم«هر سه فرزند پدر  عضـوي   7اي  تواند پسر باشد؛ پـس فض

 هاي مطلوب به صورت (پ، د، پ) و (د، پ، د) خواهند بود. پس:   است. حالت
P(A) 2

7 
.121 صحیح است.   2گزینه 

/

/

x x x x
x x x x

y y y y y y
y y

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
1 6

2 5 104
3 5 216 y6yyyy 2

  

/
10 21 3  میانگین کل 110

                     ها   تعداد کل داده
.122 صحیح است. 2گزینه 

y) تابع 1
x
غیر یکنـوا اسـت. کـالً توابـع هموگرافیـک غیـر یکنـوا         1

 هستند.

log x2

log x2

 یـلوزن ًادـیکا             لکـش قباطم )2
 یـلوزن ًادیکا مه                 سپ ،تسا
.دوب دهاوخ

log x2
log x2 2

 
x2  يدوعــصً ادــیکا          عباــت رادوــمن )3

 يدوعـص ًادـیکا مـه            سـپ .تسا
.دوب دهاوخ

xy 2
x2 2

 

.تسین یلوزن ًادیکا و تسا یلوزن عبات نیا رادومن )4

 
.123 صحیح است. 2گزینه 

Tتنـاوب تـابع   دورة از شکل معلوم است  اسـت. پـس    4
b

2 4 

bبنابراین  1
ممـاس اسـت، حـداکثر     xاست. چون تابع بـر محـور    2

aمقدار آن صفر است، پـس    1اسـت، چـون حـداکثر سـینوس      1
ــابع   ــر دو تــــ ــال هــــ ــت. حــــ fاســــ (x) sin( x)1 1 و 2

f (x) sin( x)2 1  کنیم: را رسم می 2
f1

1

f2

 
f(x)از نمودار معلوم است تابع  sin( x)1  صحیح است. پس: 2

f( ) sin( ) sin( ) sin( )25 25 251 1 1 43 6 6 6 

sin( ) 1 31 16 2 2 
 )36صفحۀ دوازدهم، ریاضی (

.124 صحیح است. 3گزینه 
نقاطی که در آنها مقدار مشتق صفر است، مشخص شده است، دقـت کنیـد کـه    

 مقدار مشتق تقریباً صفر است، چون تابع افقی شده است. xدر 

 
 )91صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

.125  صحیح است. 3گزینه 
بـا   [a,b] بـازة دوم باشد، آهنگ تغییر متوسـط آن در   درجۀاگر تابعی 

aاي آن در  آهنــگ تغییــر لحظــه bx برابــر اســت. پــس ســرعت  2
ــرك در    ــن متح ــط ای ــازةمتوس ] ب , ]1 ــه   5 ــرعت لحظ ــا س اي آن در  ب

x 1 5  برابر است. 32
 )94صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

صحیح است. 4نه
x کند، پس باید صورت را هم صفر کند تا بتـوانیم رفـع    مخرج را صفر می

 کنیم:  
x
lim (ax b) a b b ab) a b b ab) a b

1

x

(ax a)( xax alim lim
a)(

1x11
4 4x

xxx4 5 3x
4 5 9x4 5 3 4 5 3x xxxx xxx

x

a (x )
lim

1
)( x )

(x )
xx

x )4(x
a( ) a a ,
( ) a a ,

)) 3 424 2 3 ,

b3 6 4 8 12bb a

است.2نه  صحیح

x

cos xlim f(x) lim
sin x

( ) lim
3

22 2x

1

x

( cos x)( cos x cos x)
lim

x x( sin cos )x x
cos xcos x 2s

22

cos x)(( cos x)(cos x)((

( 2 2

x

( sin )( cosx cos x)
lim

xsin cosx

cosxcosx2 2x)( s)( cosx cox cosx

2 2xx2

sin )(( sin )(x)((x
2
4 2 2

x

cosx cos xlim
x ( )cos

cosx cos x2
222

1 1 1 1 3
22(2 2

x

a af ( ) lim f(x)
2

3 3a) lim f(x)( aa a) lim f(x)) a3
2 2 2

صحیح است. 4نه
ـاي نمونـه    نمی»مریم«سه فرزند پدر  عضـوي   7اي  تواند پسر باشد؛ پـس فض       

حالت هاي مطلوب به صورت (پ، د، پ) و (د، پ، د) خواهند بود. پس:  .

ییع

صحیح است.2گزینه  123.
Tتنـاوب تـابع   دورة از شکل معلوم است  اسـت. پـس 4

bبنابراین  1
ممـاس اسـتxاست. چون تابع بـر محـور   2

aمقدار آن صفر است، پـس   اسـت، چـون حـداکثر س1
ــابع   ــر دو تــــ ــال هــــ ــت. حــــ )sinاســــ x)2

f (x) sin( x)sin(sin(2ff کنیم: را رسم می 2
f2ff

f(x)از نمودار معلوم است تابع  sin( x)sin(sin( صحیح اس2

sin( ) sin( ) sin( )) )sin( ) sin( ) sin(sin( ) sin( ) sin()25 25 sin(i (sin(sin(6 6 6
n( ) 1 31n( ) 1n( )n( )6 2 2)

صی دوازدهم،ریاضی (
صحیح است.3گزینه  124.

نقاطی که در آنها مقدار مشتق صفر است، مشخص شده است، دقـت
مقدار مشتق تقریباً صفر است، چون تابع افقی شدxدر 
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.126 صحیح است. 3گزینه 
1ماکزیمم نسبی تابع برابر نقطۀ عرض 

گیـري از تـابع    است. با مشـتق  4
 کنیم: طول آن را پیدا می

(x a) x (x) a xxf (x) f (x)
x a (x a) (x a)

2 2
2 2 2 2 2

1 2 0 

x a 
xطول ماکزیمم نسبی تابع با توجه به نمودار آن برابر  a شـود.   می

fحاال  ( a)  1را برابر
 دهیم: قرار می 4

a af( a) a
a a a a

1 1 1 42 4 2 

.127 صحیح است. 4گزینه 
tبه دنبال ماکسیمم مطلق تابع در بازه  [ ,  است. 0(

(t ) t( t) tc (t) c (t) t
(t ) (t )

2 2 2
2 2 2 2

2 6 2 2 12 2 0 12 2 0
6 6

 

t t h2 6 6 
 بحرانی و اول و آخر بازه:  نقطۀ مقدار تابع در 

t c(t)

t c(t) (max)

t limc(t)
t

0 0
2 6 66 12 6

0
 

tپس حداکثر غلظت دارو در  h6  افتد. میاتفاق
.128 صحیح است. 2گزینه 

تفاضل حجم دو مخـروط یکـی بـا شـعاع       حجم مورد نظر،  مطابق شکل،
 باشد:   می 1قاعدة و دیگري با شعاع  3قاعدة 

2 B
11

3

O

B 2 AA

V 2 21 13 3 1 33 3
9 8

 
.129 صحیح است. 2گزینه 
 قرینـۀ روي این دایره قرار دارد، پس شیب خط مماس عکس و  A نقطۀ

 است. OAشیب 
شیب خط مماس4

OA
a bO , ( , ) m 2 1 1212 2 2 2 4 

yy y m(x x ) y (x ) 0
0 0 2 4 2 

x x 10 52 4 8 4 2 

.130 صحیح است. 1گزینه 
5 3
1 1

8
2

4 2
1 1

6
2

 ۀسیک زا هرهم ود
دنشابن گنرمه لوا

 ۀسیک زا هرهم ود
دنشابن گنرمه مود

سات

2
)3 برضم(6

4
)دشابن 3 برضم(6

  

P

5 3 4 2
1 1 1 12 4 1 5 3 2 4 2

6 6 3 28 3 158 6
2 2

  

5 16 225 448 673
28 45 1260 1260    

 شناسی زیست
.131 صحیح است. 1گزینه 
هاي استفاده از این نوع کود همین است که عمومـاً همـراه    از مزیت یکی

 شود. کودهاي شیمیایی به خاك افزوده می
.132 صحیح است. 1گزینه 

 .ها، بطن سوم قراردارد در عقب تاالموس
 ها:   رد سایر گزینه

 فیز قرار دارند.   هاي چهارگانه در عقب اپی برجستگی )2
بـین بصـل    ۀفاصلار ندارد بلکه در هاي مخچه قر درون نیمکره 4بطن  )3

 مغز قرار دارند.   ۀساقالنخاع و پل مغزي و مخچه در 
 مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد.   )4

.133 صحیح است.   1گزینه 
سـپردیس ترشـح   غدة نوعی هورمون تیروئیدي است که از  3T هورمون

شود. این هورمـون در دوران جنینـی و کـودکی بـراي نمـو دسـتگاه        می
عصبی مرکزي ضروري اسـت و فقـدان آن بـه اخـتالالت نمـو دسـتگاه       

انجامـد. از آنجـا کـه تیروئیـد      ماندگی ذهنی و جسمی می عصبی و عقب
هـاي منفـذدار    شـود، داراي مـویرگ   ریـز محسـوب مـی    درونغدة نوعی 

   (الف)، مویرگ منفذدار و مویرگ (ب)، مویرگ پیوسته است.باشد. مویرگ  می
.134 صحیح است. 4گزینه 

ـارچوب رمـزه   ـاي بعـد از وقـوع جهـش دسـتخوش تغییـر        در جهش تغییر چ ه
شود و بخش قبل از جهش چه در روي ژن و چه بـر روي رنـا بـدون     می

 مانند. تغییر می
ـان    هاي دگر معنا و خاموش کـه در رمـزه   براي جهش 2و  1هاي  گزینه ـاي پای ه

پایـان  رمـزة  آمینواسید بـه   رمزة 3 گزینۀ دهد، صحیح نیست. در رخ می
 شود. تبدیل می

 )50تا  48هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.135 صحیح است. 3گزینه 

 گیرند. هاي هوایی کمک می تأیید ب) هر دو از اندام
 اي جهت جذب مواد مغذي هستند. د) هر دو واجد بخش مکندهتأیید 

.136 صحیح است. 2گزینه 
(با استفاده از انـرژي   به فضاي بین دو غشا Hکنندة پمپهاي  پروتئین
ــرون ــاي مولکــول الکت ــرژي  ه ــزیم FADH2و  NADHهــاي پران ) و آن

ATP  هـاي  انرژي انتشـار یـون  ساز (با استفاده ازH    از فضـاي بـین دو
هایی هستند که در غشاي درونی راکیـزه بـراي    به بستره)، پروتئین غشا

ها به سـاخته   کنند، فعالیت هر دوي این پروتئین فعالیت انرژي صرف می
بـراي آنـزیم    3و  1هـاي   شـود. گزینـه   منجر مـی  ATPشدن اکسایشی 

ATP کنندة پمپهاي  براي پروتئین 4 ینۀگزساز وH    به فضـاي بـین
 دو غشا صادق نیست.

 )71و  70هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.137 صحیح است.   2گزینه 

صفحات رشد، نوعی صفحات غضـروفی هسـتند کـه در نزدیکـی دوسـر      
صـفحات رشـد از    هاي دراز قرار دارند. چند سال پـس از بلـوغ،   استخوان

شوند و در ایـن حالـت صـفحات     حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می

tنبال ماکسیمم مطلق تابع در بازه  [ , )[ , است. ](
(t ) t( t) tc (t) c (t) t

(t ) (t )

(t ) t( t) t(t)c t c (t)t c
2t 2 2

2 2 2 2) (t ))

2(t ) t((t ) t( t)))(t ) t(t() 12 2 ttt2

) (t) (t )) (t)) (t )) (t

ht tt2tt 6 6ttt

تابع در  بحرانی و اول و آخر بازه:   نقطۀر
t c(t)

t c(t) (max)

t limc(t)
t

c(t)

c(t)

limc(t)

0c(t)
2 6 62
12 6

0

htحداکثر غلظت دارو در  افتد. میاتفاق  6
صحیح است.2نه 

شکل، تفاضل حجم دو مخـروط یکـی بـا شـعاع       حجم مورد نظر،  ق
باشد:   می1قاعدة و دیگري با شعاع 3ة

2 B
11

3

O

B 2 AA

V 2 21 23 3 1212
3 3
9 8

صحیح است.2نه 
قرینـۀ روي این دایره قرار دارد، پس شیب خط مماس عکس و Aۀ
است.OAب

مماس4 شیبخط

ها:   رد سایر گزینه
فیز قرار دارند.   هاي چهارگانه در عقب اپی برجستگی )2
بۀفاصلار ندارد بلکه در هاي مخچه قر درون نیمکره 4بطن  )3

مخچه در پل مغزي و و دارند.   ۀساقالنخاع مغز قرار
  مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد.  )4

صحیح است. 1گزینه  133.
سـپردیغدة نوعی هورمون تیروئیدي است که از 3T هورمون

شود. این هورمـون در دوران جنینـی و کـودکی بـراي نمـمی
عصبی مرکزي ضروري اسـت و فقـدان آن بـه اخـتالالت نمـ

انجامـد. از آنجـا کـماندگی ذهنی و جسمی میعصبی و عقب
هـايشـود، داراي مـویرگ  ریـز محسـوب مـی   درونغدة نوعی 

(الف)، مویرگ منفذدار و مویرگ (ب)، مویرگ پیوباشد. مویرگ می
صحیح است.4گزینه  134.

ـارچوب رمـزه ـاي بعـد از وقـوع جهـش دسـتخدر جهش تغییر چ   ه
شود و بخش قبل از جهش چه در روي ژن و چه بـر رويمی

مانند. تغییر می
 هاي دگر معنا و خاموش کـه در رمـزهبراي جهش 2و1هاي  گزینه

رمآمینواسید بـه    رمزة 3 گزینۀ دهد، صحیح نیست. دررخ می
شود. تبدیل می

هاي تتشناسی دوازدهم، صفحه (زیست
صحیح است.3گزینه  135.

گیرند. هاي هوایی کمک میتأیید ب) هر دو از اندام
اي جهت جذب مواد مغذيد) هر دو واجد بخش مکندهتأیید 
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اند. پس وقتی بسته شـوند، یاختـه غضـروفی نـدارد کـه       رشد بسته شده
 بخواهد تقسیم بشود یا نشود.

 ها:   بررسی سایر گزینه
 از جنس غضروف (نوعی بافت پیوندي) است.   :1گزینۀ 
ال بعـد از بلـوغ نیـز وجـود دارنـد و      این صفحات تا چندین سـ  :3گزینۀ 

 شوند.   درنهایت استخوانی می
ــۀ  ــتخوان  :4گزین ــفحات، اس ــن ص ــه    ای ــمت تن ــه س ــد را ب ــاي جدی ه
سازند. صفحات غضروفی در سـمت سـر اسـتخوان     هاي دراز می استخوان

نتیجـه اسـتخوان    سـازند، در  هاي غضـروفی جدیـدتر را مـی    دراز، یاخته
 شود. تر غضروفی ساخته می هاي قدیمی جدید در سمت یاخته

.138 صحیح است.   4گزینه 
 در ابتدا خون تیره و در انتها خون روشن دارند!

تـوان   صـحیح هسـتند و بـا نمـی     78موارد با توجه به طرح صـفحه  بقیۀ 
 شوند. گفت، نادرست می

.139 صحیح است. 1گزینه 
مولکـول   12شود به ازاي مصـرف   مشخص می 84صفحۀ ، 7با توجه به شکل 

NADPH ،12 آید. وجود می کربنی به مولکول قند سه 

نیولاک ۀخرچ

تافسف سیزولوبیر لوکلوم 6

6
6

تافسف زولوبیر لوکلوم 6

ینبرک هس دنق لوکلوم 10
رگید یلآ تابیکرت و زکولگ

ینبرک هس دنق لوکلوم 2

ینبرک هس دنق لوکلوم 12

ینبرک هس دنق لوکلوم 12

12
12

12

12

co26

 )85و  84هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.140 صحیح است.   3گزینه 
 صاف به کار رفته است.  ماهیچۀ میزناي و هم در مثانه دیوارة هم در 
 خارجی میزراه برخالف کاردیا از نوع مخطط ارادي است.بندارة 
.141 صحیح است. 2گزینه 

برانگیختـۀ  هـاي   از طریـق الکتـرون   1هـاي فتوسیسـتم    کمبود الکترون
 هاي آب. مولکولتجزیۀ شود، نه از  جبران می 2فتوسیستم 

 )83و  82، 80هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.142 صحیح است. 1گزینه 

هـاي شـعاعی و    ماهیچـه ، در عنبیه که بخش رنگین جلوي چشم اسـت 
 .وجود دارد حلقوي

 ها:   رد سایر گزینه
 تر آن به سمت بینی قرار دارد.   ) قرنیه تخم مرغی شکل است و بخش پهن2
 ) فاصله قرنیه تا عصب بینایی در سطح باالیی چشم بیشتر است.  3
هـا   هاي سیاه مالنین از سـایر بخـش   ) در هنگام تشریح چشم گاو، دانه4

 شود.  وارد زاللیه می
.143 .  صحیح است 4گزینه 
ها ویژگی مشترك دارند مثالً همـه غشـایی دارنـد کـه عبـور       یاختههمۀ 

 کند.  مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می
 بقیه عیناً از متن کتاب درسی برداشته شده است.  

.144 صحیح است. 4گزینه 
هـاي درون   سـاز تـراکم پروتـون   ATPپروتئینی بـه نـام آنـزیم    مجموعۀ 

تبــدیل  ATPرا بــه  ADPدهــد. ایــن آنــزیم  تیالکوئیــد را کــاهش مــی
هـاي درون تیالکوئیـد    کند. پمپ پروتون در افـزایش تـراکم پروتـون    می

 ندارد. ATPنقش دارد؛ اما نقش مستقیمی در تولید یا مصرف 
 )84و  83هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.145 است.  صحیح  1گزینه 
لگن از نوع گـوي و کاسـه اسـت. مفصـل      مفصل بین استخوان ران و نیم

هـاي کمـر    بین زندزیرین و زبرین از نوع لوالیی است و مفصل بین مهره
 از نوع لغزنده است. در بین استخوان کتف و جناغ هم مفصل نداریم.

.146 صحیح است.   4گزینه 
اقع این گیاه بـراي  دهد در و گیاه داوودي در روزهاي کوتاه پاییز گل می

دهـد کـه طـول     هاي طوالنی نیاز دارد و زمانی گل مـی  گل دادن به شب
دهـد، روز بلنـد    شب از حدي کمتر نباشد. شبدر که در تابستان گل مـی 

هاي کوتاه نیـاز دارد و زمـانی گـل     است. این گیاه براي گل دادن به شب
جرقـۀ  با یـک  دهد که طول شب از حدي بیشتر نباشد. بنابراین، اگر  می

 دهد.  نور شب شکسته شود، شبدر گل می
 )9فصل شناسی یازدهم،  زیست(

.147 صحیح است. 2گزینه 
 کوچکی است. سیاهرگوابران و خروجی  سرخرگورودي 
.148 صحیح است. 3گزینه 

طور  منظور سؤال فرایند تخمیر الکتیکی است که در طی آن پیرووات به
را دریافـت کـرده و بـه     NADHهاي مولکول پرانـرژي   مستقیم الکترون

هاي پـر انـرژي سـه     شود. در این تنفس تولید مولکول الکتات تبدیل می
مربـوط بـه    1گزینـۀ  گیرد.  ) در غیاب اکسیژن صورت میATP(فسفاته

مربوط بـه   4گزینۀ مربوط به تخمیر الکلی و  2گزینۀ اکسایش پیرووات، 
 ست.کربس اچرخۀ ورود پیرووات به راکیزه در تنفس هوازي و 

 )74و  73، 69، 68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.149 صحیح است. 2گزینه 
اسـت کـه از    Dبراي وجـود پـروتئین     Rhمربوط به جایگاه ژن D دگرة

باشد  می Oمربوط به گروه خونی  iمادر فرد به ارث رسیده است و دگره 
هـا بـر    هکه از پدر فرد به ارث رسیده است. از آنجا که جایگـاه ایـن دگـر   

کامـۀ  ) و 9و  1مستقل از هم هستند (به ترتیب کرومـوزوم  روي دو کروموزوم 
گیري این  موجب شکل Iحاصل نیز طبیعی است، تنها آرایش چهار تایه در متافاز 

 کامه شده است.
 56و  55، 41تا  39هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.150 صحیح است. 1گزینه 
شناسـی دوازدهـم، در    ، کتـاب زیسـت  62 صـفحۀ ، 17با توجه به شـکل  

)صورتی دو رگه زیستا و زایاي  n )2 غیـر   کامـۀ شود کـه   تولید می 10
B )n2طبیعی گونه  کامۀ طبیعی دو رگه با  ) لقاح یابد.6

 
 )62 صفحۀ شناسی دوازدهم، (زیست

تـوان   صـحیح هسـتند و بـا نمـی    78موارد با توجه به طرح صـفحه  
شوند. ت، نادرست می

صحیح است.1نه 
مولکـول   12 شود به ازاي مصـرف   مشخص می 84صفحۀ ،7جه به شکل 

NAD ،NN12آید.وجود میکربنی بهمولکول قند سه

نیولاک ۀخرچ

تافسف سیز6 یزولوبیر لوکلوم

6
6

تافس6 فسف زولوبیر لوکلوم

ینبرک هس دنق لوکلوم10
رگ رگید یلآ تابیکرت و زکولگ

ینبرک هس دنق لوکلوم2

ینبرک هس دنق لوکلوم12

ینبرک هس دن

12
12

12

12

co26

)85و 84هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3نه

صاف به کار رفته است.  ماهیچۀ میزناي و هم در مثانه دیوارة در 
خارجی میزراه برخالف کاردیا از نوع مخطط ارادي است.رة 
صحیح است.2نه 

برانگیختـۀ  هـاي از طریـق الکتـرون  1هـاي فتوسیسـتم   ود الکترون
ت م2سی ان ازج نه آبمولکولتجزیۀشود هاي

اقع ایندهد در و گیاه داوودي در روزهاي کوتاه پاییز گل می
دهـدهاي طوالنی نیاز دارد و زمانی گل مـی  گل دادن به شب

دهـدشب از حدي کمتر نباشد. شبدر که در تابستان گل مـی 
هاي کوتاه نیـاز دارد و زاست. این گیاه براي گل دادن به شب

با یدهد که طول شب از حدي بیشتر نباشد. بنابراین، اگر می
دهد.  نور شب شکسته شود، شبدر گل می

تتشناسی یازدهم زیست(
صحیح است.2گزینه  147.

کوچکی است. سیاهرگوابران و خروجی سرخرگورودي 
صحیح است.3گزینه  148.

منظور سؤال فرایند تخمیر الکتیکی است که در طی آن پیرو
را دریافـت کNADHهاي مولکول پرانـرژي   مستقیم الکترون

هاي پـر اشود. در این تنفس تولید مولکولالکتات تبدیل می
م1گزینـۀ  گیرد. ) در غیاب اکسیژن صورت میATP(فسفاته

4گزینۀ مربوط به تخمیر الکلی و 2گزینۀ اکسایش پیرووات، 
ستکربس اچرخۀ ورود پیرووات به راکیزه در تنفس هوازي و 

،69، 68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2گزینه  149.
اسDبراي وجـود پـروتئین    Rhمربوط به جایگاه ژنDدگرة

مربوط به گروه خونیiمادر فرد به ارث رسیده است و دگره 
که از پدر فرد به ارث رسیده است. از آنجا که جایگـاه ایـن دگ

و1مستقل از هم هستند (به ترتیب کرومـوزوم  روي دو کروموزوم
موجب شکIحاصل نیز طبیعی است، تنها آرایش چهار تایه در متافاز 

ت ا شد ه کا
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.151 صحیح است.   4گزینه 
هاي پروالکتین و تیموسین در تقویت دستگاه ایمنی و هورمـون   هورمون

کورتیزول در سـرکوب دسـتگاه ایمنـی نقـش دارد و هـیچ یـک از ایـن        
 ها در ذخیره گلیکوژن در عضالت نقش ندارد.   هورمون
 ، براي هورمون پروالکتین صحیح است.  1گزینۀ 
 ، براي کورتیزول صحیح است.  2گزینۀ 
 .تیموسین صحیح است، براي 3 گزینۀ

.152 صحیح است. 2گزینه 
 !NO3به  NH4در جهت تبدیل 

 ) چون جزء ترکیبات پروتئینی است.1رد 
 ) جهت افزایش سطح جذب این سازگاري ممکن است ایجاد شود.3رد 
 شود. ) با این کار یون آمونیوم در خاك تشکیل می4رد 

.153 صحیح است. 3گزینه 
پس هر دگـره (چـه   هاي مختلف یک ژن یا صفت هستند،  ها شکل دگره

اي (چـه   نهفته و چه بارز) فقط توسط یک نوع رنابسـپاراز در هـر یاختـه   
 شود. یوکاریوتی و چه پروکاریوتی) رونویسی می

نهفتـه  دگـرة  ، مثالً براي بیماري هموفیلی که یـک  1گزینۀ در ارتباط با 
اي  باید دقت کنید هر یاخته 4گزینۀ شود صادق نیست و براي  ظاهر می

هـاي جدیـد    خود را بـه یاختـه  دگرة قابلیت تقسیم شدن ندارد تا بتواند 
 منتقل کند.

 )39و  23، 8هاي  شناسی دوازدهم،  صفحه (زیست
.154 صحیح است. 3گزینه 
هسـتند، امـا    سـاز  اسـپرم  لولۀهاي دیواره  هاي سرتولی جزء یاخته یاخته
 ساز قرار دارند.   هاي اسپرم هاي بینابینی در بین لوله یاخته

.155 صحیح است. 2گزینه 
هـاي   گیرنـده بـه  هـاي حسـی را    هاي حسی، پیـام  مو هاي موجود در دندریت

عصـبی بـین دو یاختـه     مکنند. دقت کنیـد انتقـال پیـا    شیمیایی هدایت می
 گیرد.     مختلف صورت می

.156 صحیح است. 4گزینه 
دارنـد،   ژن را در خـود نگـه مـی    برخـورد بـا آنتـی    خاطرةهایی که  یاخته
خـواري ندارنـد.    باشـند کـه توانـایی بیگانـه     میTو  B خاطرةهاي  یاخته
 گزینـۀ خوار بودند. سه  هاي بیگانه مچنیکو یاختهمطالعۀ هاي مورد  یاخته

 خوار است. هاي بیگانه دیگر از خصوصیات یاخته
 )75و  67، 66هاي  ، صفحه5فصل شناسی یازدهم،  (زیست

.157 صحیح است.   1گزینه 
 : پیوندهاي پرانرژي!1گزینۀ رد 

 : هر دو در جهت شیب غلظت است.2گزینۀ تأیید 
هـاي   هاي بدون دیواره) مانند مثال کتـاب یاختـه   : (یاخته3گزینۀ تأیید 

 انسان این گونه است.  
 : همان تعریف انتقال فعال4گزینۀ تأیید 
.158 است. صحیح 3گزینه 
 موارد صحیح هستند.همۀ 

 بررسی  موارد:
شناسـی) درخـت    اي از زیست شناسی (شاخه الف) براساس شواهد دیرینه

 میلیون سال پیش وجود داشته است. 170گیسو از 
شناسـی دوازدهـم،    کتـاب زیسـت   58صـفحۀ   11ب) با توجه به شـکل  

حفـظ  هاي  طور قطع توالی دلفین و شیرکوهی نیاي مشترك دارند که به

 شده مشترك نیز دارند.
ج) شیر کوهی و کوسه نیز اگرچه خویشاوندي دوري با هم دارند امـا بـا   

هـاي   داران هستند، در ژنگان آنها توالی توجه به این که هر دو جزء مهره
 حفظ شده وجود دارد.

ها هسـتند و شـواهدي دال    د) ساختارهاي وستیجیال ردپاي تغییر گونه
 یر سوسمارها دارند.بر ایجاد مارها از تغی

 )59تا  57هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.159 صحیح است. 1گزینه 

تنها زمانی احتمال تولد دختر و پسر هموفیل برابـر اسـت کـه پـدر     
h(Xبیمار  Y)و مادر ناقلH h(X X  باشد.(

 )43صفحۀ  شناسی دوازدهم، (زیست
.160 صحیح است.   2گزینه 

کند  هاي جانبی را تحریک می رأسی، تولید اتیلن در جوانهجوانۀ اکسینِ 
هـاي جـانبی، رشـد آنهـا متوقـف        و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانـه 

 ها نقش دارد.   شود. اتیلن در ریزش میوه می
 )9فصل شناسی یازدهم،  زیست(

.161 صحیح است. 4گزینه 
 تن صادق نیست. وارد شده به کریچه و کافندههاي  الف) براي پروتئین

شـوند کـه چـون فعالیـت      رنـاتن وارد مـی   Aب) عوامل آزادکننده در جایگاه 
ــدامک  ــا ان ــاتن در سیتوپالســم ی ــز وجــود دارد، مســتقل از   رن شــبکۀ هــا نی

 شود. آندوپالسمی ساخته می
 کنند، صادق نیست. ها عبور می  هایی که از پالسمودسم ج) براي پروتئین

 شود. هاي آزاد سیتوپالسمی تولید می د) منظور هلیکاز است که توسط رناتن
 )126 صفحۀشناسی دهم،  (زیست

 )31و  11هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست   
.162 صحیح است.   1گزینه 

اي خـارجی و دیـافراگم در حـال     بـین دنـده  ماهیچـۀ  ضمن فراینـد دم  
 ارند.  بیشتري در این زمان د ATPاند و مصرف  انقباض
.163 صحیح است. 2گزینه 

ها بر اساس نیاز بافت به اکسـیژن و   تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ
شـود کـه    هاي کوچک انجام می مواد مغذي با انقباض و انبساط سرخرگ

کشسـان   الیـۀ  هـا میـزان   ها قرار دارند. در ایـن سـرخرگ   قبل از مویرگ
سـاختار باعـث    اي صاف، بیشتر است. ایـن  ماهیچه الیۀ کمتر و ضخامت

 ها تغییر زیادي نکند. شود با ورود خون، قطر این رگ می
 )73و  72هاي  دهم، صفحه شناسی (زیست

.164 صحیح است.   1گزینه 
از قبـل تولیـد     جدار لقاحی،  سازندةهاي حاوي مواد  دقت کنید ریزکیسه

قرار دارند و در هنگـام برخـورد    شده و در نزدیکی غشاي اووسیت ثانویه
آزاد شده و جدار لقـاحی را    اسپرم و اووسیت ثانویه و شروع فرایند لقاح،

کتـاب درسـی    7فصـل   12طـور کـه در شـکل     دهد. همـان  تشکیل می
رانی و بـا صـرف    ها به کمک فرایند برون کنید، این ریزکیسه مشاهده می

 شوند.   انرژي آزاد می
 )7صل فشناسی دوازدهم،  زیست(

.165 صحیح است.   4گزینه 
کربنـات دخالـت داشـته     شح بیتوانند در تر هر پنج مورد مطرح شده می

 باشند.
.166 صحیح است. 2گزینه 

ی یل ر یوم و یون ر ین وب
صحیح است.3نه
پس هر دگـره (چـه   هاي مختلف یک ژن یا صفت هستند،  ها شکل ه

اي (چـه   ه و چه بارز) فقط توسط یک نوع رنابسـپاراز در هـر یاختـه   
شود. ریوتی و چه پروکاریوتی) رونویسی می

  نهفتـه  دگـرة  ، مثالً براي بیماري هموفیلی که یـک  1گزینۀ رتباط با
می اي  باید دقت کنید هر یاخته4گزینۀ شود صادق نیست و براي ر

تقسیم شدن ندارد تا بتواند  هـاي جدیـد    خود را بـه یاختـه  دگرة ت
کند. قل

)39و 23، 8هاي  تتشناسی دوازدهم،  صفحه (زیست
صحیح است.3نه
هسـتند، امـا   سـاز  اسـپرم  لولۀهاي دیواره  هاي سرتولی جزء یاختهته
ساز قرار دارند.  هاي اسپرم هاي بینابینی در بین لولهته

صحیح است.2نه 
هـاي   گیرنـده بـه  هـاي حسـی را    هاي حسی، پیـام مو هاي موجود در یت     

عصـبی بـین دو یاختـه    ا   مکنند. دقت کنیـد انتقـال پیـا   یایی هدایت می
گیرد.     لف صورت می

صحیح است.4نه 
دارنـد،   ژن را در خـود نگـه مـی   برخـورد بـا آنتـی   خاطرةهایی که ته
        خـواري ندارنـد.   باشـند کـه توانـایی بیگانـه    میTو Bخاطرةهايته
گزینـۀ خوار بودند. سههاي بیگانهمچنیکو یاختهمطالعۀ هاي مورد ته

از خصوصیات یاخته خوار است.هاي بیگانهر
)75و 67، 66هاي  ، صفحه5فصل شناسی یازدهم،  (زیست

صحیح است. 2گزینه  16.
هاي جانبی را تحریرأسی، تولید اتیلن در جوانهجوانۀ اکسینِ 

هـاي جـانبی، رشـد آنه  و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانـه 
ها نقش دارد.   شود. اتیلن در ریزش میوهمی

تتشناسی یازده زیست(
صحیح است.4گزینه  161.

تن صادقوارد شده به کریچه و کافندههاي  الف) براي پروتئین
    شـوند کـه چـورنـاتن وارد مـی  Aب) عوامل آزادکننده در جایگاه 

ــدامک  ــا ان ــاتن در سیتوپالســم ی ــز وجــود دارد، مســتقلرن   هــا نی
شود.آندوپالسمی ساخته می

 کنند، صادق ها عبور می  هایی که از پالسمودسم ج) براي پروتئین
هاي آزاد سیتوپالسمی تولید) منظور هلیکاز است که توسط رناتن

  صشناسی دهم،  (زیست
هاي تتشناسی دوازدهم، صفحه  (زیست  

صحیح است. 1گزینه  162.
اي خـارجی و دیـافراگم     بـین دنـده  ماهیچـۀ  ضمن فراینـد دم  

ارند.  بیشتري در این زمان دATPاند و مصرف  انقباض
صحیح است.2گزینه  163.

ها بر اساس نیاز بافت بهتنظیم اصلی جریان خون در مویرگ
هاي کوچک انجام میمواد مغذي با انقباض و انبساط سرخرگ

الیـۀ هـا میـزان ها قرار دارند. در ایـن سـرخرگ   قبل از مویرگ
سـاخ اي صاف، بیشتر است. ایـن ماهیچه الیۀکمتر و ضخامت

ها تغییر زیادي نکند.شود با ورود خون، قطر این رگمی
ا( افش
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خون است  pHو اسیدي شدن  CO2اختالل در بازدم همراه با افزایش 
 خـون یـون هیـدروژن را از    pHهـا بـراي تنظـیم     که در این حالت کلیه

 کنند. اي) به گردیزه ترشح می دوم مویرگی (دور لوله شبکۀ
 )93و  92، 48هاي  دهم، صفحهشناسی  (زیست

.167 صحیح است. 4گزینه 
هاي فلزي مانند آهن، مـس و یـا مـواد     ها به ترکیباتی نظیر یون کوآنزیم

ها براي فعالیـت بـه    شود که بعضی از آنزیم ها گفته می آلی مثل ویتامین
 ها مؤثر هستند. س بر روي سرعت عمل آنزیمآنها نیاز دارند، پ

 )19، صفحۀ 1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
.168 صحیح است. 2گزینه 

هـاي   ، برخـی از رشـته  شناسی یازدهم زیست 84صفحۀ  ،5مطابق شکل 
هـا متصـل نیسـتند و در نتیجـه در      دوك تقسیم به سانترومر کروموزوم

ها به سمت وسط یاخته و یا قطبـین یاختـه مسـتقیماً     حرکت کروموزوم
هاي دوك تقسیم در پی فاصله گـرفتن   نقش ندارند. دقت کنید که رشته

ي هـا  رشـته همـۀ  گیرنـد.   عدد) سانتریول از هم، شکل مـی  4دو جفت (
هاي پروتئینی بوده که در سیتوپالسم یاختـه   دوك تقسیم، الزاماً ریزلوله

 قرار دارند.  
.169 صحیح است.   2گزینه 

 شود! صفرا تولید نمیکیسۀ صفرا در 
شناسی دهم اسـت و صـحیح مطـرح     بقیه عیناً مطابق متن کتاب زیست

 شده است.  
.170 صحیح است. 4گزینه 

سـاله اسـت و    باشد. این گیـاه یـک   لپه می و تکn6گندم زراعی گیاهی 
زندگی خود را در طـی یـک   چرخۀ برخالف گیاه شلغم که دوساله است، 

 کند. فصل رشد کامل می
 )135و  134، 95هاي  صفحه، 8و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.171 صحیح است.   2گزینه 
رتاسـر بـدن اسـت و دسـتگاه     عصـبی گسـترده در س  شبکۀ هیدر داراي 

 عصبی مرکزي و محیطی ندارد.  
 ها:   بررسی سایر گزینه

صدهابهتواند میکهاستشدهکشفمولکولیمگس میوه: در1گزینۀ 
 .کندشناساییرامختلفیهاي ژن آنتیودرآیدشکل مختلف

 : چشم مرکب حشرات، قرنیه دارد اما عنبیه ندارد.  3گزینۀ 
   فروسرخ است.گیرندة : مار زنگی داراي 4گزینۀ 
.172 صحیح است. 1گزینه 

اي بـه هـر حـال در     هـاي بافـت نـرم آکنـه     رد موارد اول و سـوم: یاختـه  
 اي و آوندي وجود دارد! هاي بافت زمینه سامانه

هـا   اي لپـه  تـک سـاقۀ  رد مورد چهارم و تأیید مورد دوم: در برش عرضـی  
وندي پراکنده و در فواصل متفاوت ها عموماً دستجات آ اي برخالف دولپه

 از روپوست قرار دارند.
.173 صحیح است. 1گزینه 
ژنـی دو جمعیـت   خزانـۀ  زایی دگرمیهنی به دلیل قطع شـارش،   در گونه

 دهد.  زایی نیز شارشی رخ نمی شود و بعد از گونه شبیه هم نمی
 ها: بررسی سایر گزینه

واسـطۀ  ) بـه  4به دلیل عملکرد انتخـاب طبیعـی    )3) به دلیل جهش 2
 پذیر هستند. ها و نوترکیبی امکان اي در کامه گوناگونی دگره

 )60و  56تا  54هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.174 صحیح است. 4گزینه 
دگــرة  AABbcc ،3غالــب و ژن نمــود دگــرة  aaBbCc ،2ژن نمــود 
 غالب دارد.

هـاي غالـب بـین ژن نمودهـا برابـر اسـت،        دگـره ها تعداد  در سایر گزینه
 بنابراین رخ نمود برابر دارند.
 )45و  44هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.175 صحیح است. 1گزینه 
 فقط مورد دوم صحیح است. منظور صورت سوال اووسیت اولیه است.  

انـد و   هاي اولیه در دوران جنینی به وجود آمـده  اووسیت همۀ مورد اول:
 اند.   متوقف شده 1ر مرحله پروفاز میوز د

ار هـاي تخمـدان قـر    هاي اولیـه درون فولیکـول   اووسیت همۀ مورد دوم:
 اند.   کننده (دوالد) احاطه شده هاي تغذیه دارند و توسط یاخته

هاي اولیه موجـود در تخمـدان    اووسیت همۀمورد سوم: دقت کنید الزاماً 
هـا  و در نتیجـه بسـیاري از آن  کننـد   مـی خود را تکمیل ن 1تقسیم میوز 

 دهند.  تقسیم نشده و سیتوکینز انجام نمی
خـود را   1هاي اولیـه تقسـیم میـوز     مورد چهارم: فقط برخی از اووسیت

 کنند.  دهند و آن را تکمیل می ادامه می
.176 صحیح است.   3گزینه 

 تأیید الف) مطابق متن کتاب
 گذارد.   سکرتین اثر می فقط رد ب)

 خون هستند. تأیید ج) چون در
 .تأیید د) اثري ندارند

.177   صحیح است. 4گزینه 
هـاي   تواننـد از وجـود جهـش    شناسان با استفاده از کاریوتیپ مـی  زیست

هـاي تنظیمـی    هاي کوچک) آگاه شوند. جهش در توالی بزرگ (نه جهش
شـود. جهـش در ژنگـان سیتوپالسـمی در      و بین ژنی در رنا دیـده نمـی  

باشد که در  ن محصول ژن پروتئین نیز میتری شود. مهم هسته دیده نمی
 شود. هاي خاموش ظاهر نمی جهش

 )51تا  48هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.178 صحیح است. 4گزینه 

دقت کنید پاسخ به این سؤال براساس رد گزینه بایـد صـورت گیـرد. در    
کربنـی در   6کتاب درسی عنوان شـده اسـت از اکسـایش هـر مولکـول      

در  ATPو NADH ،FADH2هـاي   کربس مولکـول چرخۀ هاي  واکنش
 3و  1هـاي   شـوند. پـس گزینـه    تشکیل میچرخۀ هاي متفاوتی از  محل
نیـز   2گزینـۀ  ، 69صـفحۀ  ، 7توانند پاسخ باشند و با توجه به شکل  نمی

 است. 4گزینۀ مانده،  باقیگزینۀ قطعاً پاسخ نیست، پس تنها 
 )69صفحۀ ، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.179 صحیح است. 1گزینه 
کتـاب درسـی، در مرحلـه پروفـاز، هسـتک       85صـفحه   7مطابق شکل 

 شود.  موجود در هسته ناپدید می
 ها:   بررسی سایر گزینه

 : مربوط به مرحله پروفاز است.  2گزینه 
 : مربوط به مرحله پرومتافاز است.  3گزینه 

ــه  ــواهري   4گزین ــدهاي خ ــوز، کروماتی ــاز تقســیم میت ــه آناف : در مرحل
 شوند.   ها) از هم جدا می (فامینک

صحیح است.   1گزینه  180.
 لختی بازند.   3و  2هاي  تأیید الف: دریچه

 هاي سینی باز هستند. رد ب: چون دریچه

تقسیم به سانترومر کروموزوم هـا متصـل نیسـتند و در نتیجـه در     ك
کروموزوم ها به سمت وسط یاخته و یا قطبـین یاختـه مسـتقیماً    کت

ندارند. دقت کنید که رشته هاي دوك تقسیم در پی فاصله گـرفتن  ش
هـا رشـته همـۀگیرنـد.   عدد) سانتریول از هم، شکل مـی  4جفت ( ي    

تقسیم، الزاماً ریزلوله هاي پروتئینی بوده که در سیتوپالسم یاختـه  ك
دارند.  

صحیح است. 2نه
شود! صفرا تولید نمیکیسۀ ا در 

شناسی دهم اسـت و صـحیح مطـرح     عیناً مطابق متن کتاب زیست
است.  

صحیح است.4نه
زراعی گیاهی  سـاله اسـت و   باشد. این گیـاه یـک   لپه می و تکn6م

زندگی خود را در طـی یـک   چرخۀ الف گیاه شلغم که دوساله است، 
کند. ل رشد کامل می

)135و 134، 95هاي  صفحه، 8  و  6هاي  شناسی یازدهم، فصلزیست
صحیح است. 2نه

داراي  س  رتاسـر بـدن اسـت و دسـتگاه     عصـبی گسـترده در س  شبکۀ ر
مرکزي و محیطی ندارد.   بی

سایر گزینه ها:   سی
صدهابهتواندمیکهاستشدهکشفمولکولیمگس میوه: در1نۀ

.کندشناساییرامختلفیهايژنآنتیودرآیدل مختلف

: چشم مرکب حشرات، قرنیه دارد اما عنبیه ندارد.  3نۀ
  فروسرخ است.گیرندة : مار زنگی داراي 4نۀ

1

هاي اولیه موجـود د اووسیت همۀمورد سوم: دقت کنید الزاماً 
کننـد   مـی خود را تکمیل ن 1تقسیم میوز  و در نتیجـه بسـیانن

دهند.  تقسیم نشده و سیتوکینز انجام نمی
هاي اولیـه تقسـیم میـوزمورد چهارم: فقط برخی از اووسیت

کنند.  دهند و آن را تکمیل می ادامه می
صحیح است. 3گزینه  176.

تأیید الف) مطابق متن کتاب
گذارد.   سکرتین اثر می فقط رد ب)

خون هستند. تأیید ج) چون در
.تأیید د) اثري ندارند

.177 صحیح است.4گزینه 
تواننـد از وجـود جشناسان با استفاده از کاریوتیپ مـی  زیست

هـايهاي کوچک) آگاه شوند. جهش در توالی بزرگ (نه جهش
شـود. جهـش در ژنگـان سیتوپالو بین ژنی در رنا دیـده نمـی  

ب یین محصول ژن پروتئین نیز میتری شود. مهم هسته دیده نمی
شود. هاي خاموش ظاهر نمیجهش

هاي ، صفحه4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.4گزینه  178.

دقت کنید پاسخ به این سؤال براساس رد گزینه بایـد صـورت
6کتاب درسی عنوان شـده اسـت از اکسـایش هـر مولکـول      

NADH ،NNFADH2هـاي   کربس مولکـول چرخۀ هاي  واکنش

هشـوند. پـس گزینـهتشکیل میچرخۀ هاي متفاوتی از محل
گزی،69صـفحۀ  ،7توانند پاسخ باشند و با توجه به شکل نمی
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 اند. لختی بسته 3و  2هاي  رد ج: دریچه
قبلـی یعنـی اسـتراحت عمـومی     مرحلۀ چون حتی در  هستندرد د: باز 

 قبلی باز شده بودند!
 
 
 

 فیزیک
.181 صحیح است. 4گزینه 

پوشی از  آخرین رقم سمت راست (یعنی صفر) غیرقطعی است و با چشم
 داریم. 3و  5، 2، 0رقم با معنا یعنی صفر 4صفرهاي سمت چپ، 

.182 صحیح است. 3گزینه 
جا شده اسـت. در ایـن صـورت     جابه Bتا  A نقطۀجسم از  tدر مدت 

 تندي متوسط و سرعت متوسط داریم: محاسبۀبراي 

60
r

r
r
60

60

A

B

av av

avav

av

av

dv v d rt
l S lS ( r)
t

v
S

5 26
6 6 1

10 30 5

 
 )3صفحۀ (فیزیک دوازدهم، 

.183 صحیح است. 4گزینه 
توان در مورد دور یا نزدیک شـدن بـه    الف) چون مبدأ معلوم نیست، نمی

 مبدأ توضیح داد.
شـتاب صـفر اسـت. متحـرك      t3و  t1لحظـۀ  ب) علت غلـط بـودن: در دو   

 .t2لحظۀ دهد که عالمت سرعت تغییر کند، یعنی  زمانی تغییر جهت می
 موارد پ و ت کامالً درست است.

 )26 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.184 صحیح است. 2گزینه 
d m1 700

d m1 40 m40

d2
            ةزادنا هب صخش     تدم رد
.دور یم رت کیدزن هوک تمس هب

s4x m1 401

 
d2

m60
d m2 60

m60m6
d m

توص d d
v 1 22 40 2 60

4 6
d22 602 700 40

4 6 
d d m d d d m2 2 1 22 1980 990 700 990 1690 

.185 صحیح است. 1گزینه 
 دوم در حرکت است. در این صورت داریم: گلولۀثانیه بیشتر از  1اول  گلولۀ

y g(t ) (t )
y y (t ) t

y gt t

2 2
1 2 2

1 22 2
2

1 1 5 12 5 1 51 52
 

/(t t t ) t2 220 5 2 1 1 5 
1/دوم گلولۀ زمان حرکت  2/اول گلولۀ ثانیه و زمان حرکت  5  ثانیه است. 5

 )23و  22هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
.186 صحیح است. 4گزینه 

k k /f mg N0 4 100 40 

k
mF f ma a a
s2100 40 10 6 

mv at v v
s0 6 4 24 

.187 صحیح است. 1گزینه 

F N2 10

F N1 6
mg 8

NF
N

smax s N /

F F
f F N

2 10
0 5 10 5

sf

 
جسم تمایل به حرکت به سمت پایین داشـته و نیـروي عامـل حرکـت،     

کمتر است. پـس وزنـه    smaxfاست که از  N2یعنی  F1تفاضل وزن و 
در حال تعادل بوده و اصطکاك ایستایی است و جهت نیروي اصـطکاك  

sf رو به باال است. N8 6 2 

.188 صحیح است. 3گزینه 
N N NF mg ma F F20 2 2 24 
smax s N /f F N24 05 12 

smaxf F kx x x m cm312 400 3100 

.189 صحیح است. 1گزینه 
)kبا توجه به اینکه ضریب اصطکاك جنبشی  ارتباطی بـه مسـاحت    (

هـاي فیزیکـی تمـام سـطوح یکسـان اسـت.        سطح تماس ندارد و ویژگی
ــت و از      ــان اس ــکل یکس ــطکاك در دو ش ــروي اص ــابراین نی ــۀ بن رابط

kF f ma ها در دو شکل برابر است. شتاب حرکت وزنه 

.190 صحیح است. 3گزینه 
کــل و  قضــیۀابتــدا کــار مقاومــت هــوا در کــل مســیر را بــا اســتفاده از 

 آوریم: دست می جنبشی به انرژي

t f k f kw k w m(V V ) w m( )2 2
2 1

1 1 36 1002 2 

f kw m32 
اوج نصف کار مقاومت هوا در کل مسـیر   نقطۀکار نیروي مقاومت هوا تا 

 است:

f f

v
t mg f k W W

W k W W m(v v )2 2 0
1 1

2

1
2 

/mgh m m h m16 50 3 4 

.191 صحیح است. 3گزینه 

P P Pa

P P gh

5
0

5 3
0

10
10 10 10 6

هیر
 هنیس هسفق يور

P P gh Pa46 هسفق يور10 هیر
 

.192 صحیح است. 2گزینه 
قـرار گرفتـه اسـت پـس      1زیـر مـایع    2سمت چپ لوله مایع شاخۀ در 

2  Pیکسـان مـثالً برابـر    شـاخۀ  است. در خط تـراز فشـار در دو    1
 است.

جا شده اسـت. در ایـن صـورت    جابهBتا Aنقطۀجسم از  tمدت 
تندي متوسط و سرعت متوسط داریم:محاسبۀ

60
r

r
r
60

60

A

B

av av

avav

av

av

dv v d rt
l S lavS (
t

v
S

av d
S l

av
S

5 ((6
6 6 1

10 30 5

)3صفحۀ (فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

توان در مورد دور یا نزدیک شـدن بـه   چون مبدأ معلوم نیست، نمی
توضیح داد. أ

شـتاب صـفر اسـت. متحـرك     t3و t1    لحظـۀ  علت غلـط بـودن: در دو   
تغییر جهت می .t2لحظۀ دهد که عالمت سرعت تغییر کند، یعنی ی

د پ و ت کامالً درست است.
)26صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
d m1d

d m1dd 4d m m40

d2
            ةزادناهب صخش     
.دور یم رت کیدزن هوک 
   4            x       1          1

d2 توص d d
v 1 22 40 2d dddd1 2dddd

4

در حال تعادل بوده و اصطکاك ایستایی است و جهت نیروي
N6رو به باال است. 2

صحیح است.3گزینه  188.
N Nma FN FNma Fa NN 20 2 2 24N2 2 2 FNFN

s N /F Ns N /s NFs NNs 24 05 12//

F k cmF kx x x mx m312 400 3100
صحیح است.1گزینه  189.

)kبا توجه به اینکه ضریب اصطکاك جنبشی )kارتباطی بـه
هـاي فیزیکـی تمـام سـطوح یکسسطح تماس ندارد و ویژگی

ــت و ــان اس ــکل یکس ــطکاك در دو ش ــروي اص ــابراین نی بن
kF f makffkها در دو شکل برابر است.شتاب حرکت وزنه

صحیح است.3گزینه  190.
قضابتــدا کــار مقاومــت هــوا در کــل مســیر را بــا اســتفاده از

آوریم: دست می جنبشی به انرژي

f kw m(V V ) w m( )f k f kw m(V V ) w m(w m(V V ) wf k f kV VV VV VV V1 1( )(V V )m(V V ) wm(V V ) w2 2V VVV V2 2f k( )( ) f k2 1V V

m32mm

اوج نصف کار مقاومت هوا درنقطۀکار نیروي مقاومت هوا تا 
است:

f f

v
mg f k W Wf ff

W W m(v v )mg f k W

vW W m(v v )W W vmg f kmg f
2 2 0

1vv 1
2

1
2

/m m h m/m m hm m h /m m hm hm
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AB
1

2

h

A

B

A Bgh gh

P P gh
P P gh

P P2 1
2 1

2
1

 
.193 صحیح است. 3گزینه 
نمـایش   2تـر را بـا انـدیس     سـنگین گلولـۀ  و  1سبک را با اندیس گلولۀ 

 دهیم:  می
m

Q Q m c m c
m

2 1
1 2 1 1 1 2 2 2

1 2
0 

 عکس دارد.رابطۀ یعنی قدرمطلق تغییر دما با جرم 

.194 صحیح است. 4گزینه 
V V ( )

( ) Lit cc
1

5 5 3
3

2 15 10 6 10 50 9 10 9
 

.195 است.صحیح  2گزینه 

F VQ Q 

f v
f v

v

f v

m L m L
m L ( m )L

m m
L

m / kg g
L L

1 2
1 1

1 3

1

11

0 88 880
 

.196 صحیح است. 4گزینه 
هـاي   چون اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز است، فشار در قسمت

A  وB  حاالت باهم برابر است.همۀ در 

A A B B
A B

A B

P V P V
C n n

T T
00 يامد رد

 
A

A
A BA

B
B

B

PV
C A : n .R

V VT
PV

C B : n .R
T

0 0

0 0

27

300 20073

يامد رد

يامد رد
 

B

A

V / lit
V / lit

1 6
2 4

A B

A B

V V

V V

3
2

4
 

.197 صحیح است.  3گزینه 
دهیم و جهت میدان آنهـا را   ابتدا سه بار را روي محور مختصات قرار می

 کنیم.  مشخص می

x(cm)
BE

cm4

y(cm)

Aq C1

AE

CE
cm2 Cq C2

Bq C2
2 6M

 

AE i i
69 7
4

1 10 99 10 1044 10
i7iiiE 99 1  

BE i i
69 7
4

2 10 99 10 1024 10
i7iiiE 9 1  

CE j j
69 7
4

2 10 99 10 1024 10
j7jjjE 99 1  

AB A BE E E i i i7 7 79 9 910 10 104 2 4E E EE E 79 7  

AB CE E i E j i j7 79 910 104 2 j7iiiiE E i E jE i E j 9  

.198 صحیح است.  4گزینه 
یابد یعنـی   ابتدا تراکم خطوط میدان کاهش می q1با حرکت از نزدیکی 
دوبـاره تـراکم    q2شـدن بـه    شود و سپس با نزدیک ابتدا میدان کم می

یابد. پس میدان ابتدا کاهش و سـپس   زیاد شده یعنی میدان افزایش می
ابتـدا در جهـت    q1یابـد. همچنـین بـا حرکـت از نزدیکـی       افزایش می

کنیم یعنی پتانسیل ابتدا کـاهش و سـپس در    خطوط میدان حرکت می
شود یعنی پتانسیل  به آن نزدیک می q2خالف جهت خطوط حاصل از 

 یابد.   یابد. پس پتانسیل ابتدا کاهش و سپس افزایش می افزایش می

q2 q

 
.199 صحیح است.  2گزینه 

ــتفاده از  ــا اســ ــۀ بــ UVرابطــ
q  ــه Uو اینکــ J450 و

V V12   :است. پس 

/q C
q
45012 37 5  

.200 صحیح است. 3گزینه 
V رابطـۀ با توجه به آنکه حجم جیوه ثابـت اسـت و حجـم اسـتوانه از      AL 

اول اسـت و   لولـۀ جدیـد نصـف قطـر     لولـۀ آید، از آنجایی کـه قطـر    دست می به
A r2 

A A
L L

V V
2 1

2 1
2 1

1
4 4  

LR
A

  
R L A R R

( )
R L A R R

2 2 1 2 2
1 1 2 1 1

4 4 16  
 )57صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.201 صحیح است. 4گزینه 
VP w
R

2 2
1

24 24 1248  : در حالت اول 2

VP w
R

2
2

24 24  : در حالت دوم 1832
p W6  

 شود. میوات زیاد  6پس توان مصرفی مدار 
.202 صحیح است. 2گزینه 

eq AR I
r

6  حالت کلید باز6

eq T AR I I
r r

13 3 2  حالت کلید بسته3

A AI I r r
r r

8 8 60 10 48 1610 6 2 10 6  
r r6 12 2  

.203 صحیح است. 4گزینه 
 طول سیم برابر است با:

L RN m2 12 2 1 10 10 2  طول سیم بازشده10
برابر است با: و مقاومت سیم

صحیح است.4نه 

( ) Lit cc

V V ( )V ( )1VV
5 5 32 15 10 6 10 50 9 10 9( ) Lit( ) Lit5 5 3

است.صحیح 2نه 

F VQ QF

v
v

v

f v

m L m Lf m L ( m )L
m

L
L Lf v

m L ((fm

m

1 2fLf
1 1ffLf

1 3m m

1

1

/ kg g0/ kgkg

صحیح است.4نه 
هـاي   ن اصطکاك بین پیستون و استوانه ناچیز است، فشار در قسمت

B حاالت باهم برابر است.همۀ در

A A B B
A B

A B

P V P VA A B BA A BC n
T TA B

A A B B
AnAT T

00 يامد رد

A
A

A BA

B
B

B

PVAC A : n .RA
AA

PVA
V VA BATA

PVBBC B : n .RB
B

PVB
TB

B

C B :

0 PV

0

27

300 20073

يامد رد

ير

B

A

V / litB
V / litA

1 6//
2 4//

A B

A B

V VA BB

V VA BBVBB

3
2

4

صحیح است. 3نه 
دهیم و جهت میدان آنهـا را   سه بار را روي محور مختصات قرار می

q

صحیح است. 2گزینه  199.
ــتفاده از  ــا اســ ــۀ بــ UVرابطــ

q
V ــه J45و اینکــ

V VV است. پس:   12

/q C/q0
/

صحیح است.3گزینه  200.
        رابطـۀ با توجه به آنکه حجم جیوه ثابـت اسـت و حجـم اسـتوانه از     

    لولـۀ جدیـد نصـف قطـر    لولـۀ یآید، از آنجایی کـه قطـر دست می به
A rrr2

A
L LL1A

2 1LL

A R R
( )

A R R
(

A R
1 2A R 2
2 1A R 1

16)(
R

( )(
R

2

(فیزیک یازدهم ریاضی،
صحیح است.4گزینه  201.

VP wV
R
V2 2

1PP 24 242
1248 : د2

VP V2 24 24
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16

LR
A

65 10
(

1

3
2 10

2 10 )2
1
4 

 جریان عبوري برابر است با:
V IR I A20 801

4
 

 طول سیملوله برابر است با:
L ND (m)3 210 4 10 4 10 

 نماییم: زیر محاسبه می رابطۀو میدان مغناطیسی سیملوله را از 

/
NI

B T
L

7 20
2

12 10 10 80 2 4 10
4 10

 

 )98 صفحۀ، ریاضیرشتۀ (فیزیک یازدهم،  
.204 صحیح است. 3گزینه  

لغزد، مقاومت رئوستا کـاهش یافتـه و    وقتی که لغزنده به سمت چپ می
هـا   شود. جهت جریان القایی در حلقـه  جریان الکتریکی در مدار زیاد می

باید با افزایش شار عبوري از سـیملوله مخالفـت کنـد، بنـابراین جریـان      
 ) باشد.1ت (القایی در هر دو حلقه باید مطابق جه

SN

NS

SN

( )1

( )2

( )1

( )2

 
 )129صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.205 صحیح است. 4گزینه  
 است. A2بین حداقل و حداکثر طول فنر برابر طول مسیر یا  فاصلۀ

A A cm70 60 2 5 
 فنر یعنی در حالت تعادل که بیشترین سرعت را دارد. cm65طول 

max m mE K mA mv v A2 2 21 1
2 2 

m
mv ( )
s

2 8005 10 12 

 )67و  66 هاي صفحه، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم، 
.206 صحیح است. 2گزینه  

F mv
s

2
3

24 4 10 20
60 10

 

d n A n n2 1204 12 4 1510 8 

/
nf t s
t t

1550 03 

/x v t m20 0 3  میزان پیشروي موج 6
 )63صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی،  

.207 صحیح است. 2گزینه  
db I I1 2 150 80 

شـود، ولـی چـون     برابر می 80ماند، باید شدت صوت  اگر فاصله ثابت می
80برابر شده است، پس شدت صوت  4فاصله 

 برابر شده است. 5یعنی  16
I I2 15

 
/

I
log( ) log (log log ) ( ) db

I
2

2 1
1

10 10 5 10 10 2 101 0 3 7

db2 250 7 57 
 )73و  72هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.208 صحیح است. 4گزینه  
/ / /90 15 62 5 180 90 77 5 12 5 

40
50

/
5590 62 52

15
55

75
40 15

 
 )91 صفحۀ، 19(فیزیک دوازدهم، مثال  

.209 صحیح است. 3گزینه  
 انرژي فوتون ورودي باید دقیقاً برابر اختالف انرژي دو تراز باشد.

 )132صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.210 صحیح است.  1گزینه  

A
ZX Y220 4 0

92 2 14 6  

Z ( ) Z92 4 2 6 78  
A A220 16 336  

 
 شیمی

.211 صحیح است. 3گزینه  
پیـدایش عناصـر، بـا گذشـت زمـان و کـاهش دمـا،         در فرایند چگونگی

اي به نـام   گازهاي هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شدند و مجموعه
اي در داخـل   هاي هسـته  سحابی را ایجاد کردند و نهایت با انجام واکنش

 تر تشکیل شدند. ستارگان، عناصر سنگین
 )4(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

.212 صحیح است. 1گزینه  
Mg25(الف): ناپایدارترین ایزوتـوپ منیـزیم،   عبارت 

اسـت کـه تعـداد     12
ــر  باشــد و دومــین ایزوتــوپ فــراوان ســاختگی   مــی 13نــوترون آن براب

H6هیدروژن، 
اسـت، بنـابراین نسـبت     5بوده که تعداد نوترون آن برابر 1

2/تعداد نوترون برابر   شود. می 6
هـاي ناپایـدار، نسـبت تعـداد نـوترون بـه        عبارت (ب): در اغلب ایزوتوپ

1/تر یا برابر  پروتون بزرگ  توان گفت: است، بنابراین می 5

/ / / /
A p pn n A A

p p p p p A
1 5 1 1 5 2 5 04  

0/عبارت (پ):  دقیقه، بنابراین در این مـدت زمـان    15ساعت یعنی  25
 توان گفت: عمر می نیمۀو با توجه به 

min min min:m m m m5 5 5
0 0 0 0

1 1 1
2 4  مقدار اولیه8

m0دقیقه،  15بنابراین بعد از 
1
7مانـد و در نتیجـه    مـی  از ماده باقی  8

8 
 است. آن مصرف شده

ــوپ  ــداري ایزوت ــب پای ــارت (ت): ترتی ــورت   عب ــه ص ــدروژن ب ــاي هی ه
H H H H H H H1 2 3 5 6 4 7

1 1 1 1 1 1 اســـت، بنـــابراین تعـــداد  1
H5هاي چهارمین ایزوتوپ ( نوترون

H4و ششمین ایزوتـوپ (  4) برابر 1
1 (

H5 هـاي ایزوتـوپ   است و در نتیجه تعـداد نـوترون   3برابر 
یـک واحـد    1

H4بیشتر از 
 باشد. می 1

 )6(پایه دهم، فصل اول، صفحه 
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.213 صحیح است. 3گزینه  
از لحاظ عددي جرم مولی یک عنصـر تقریبـاً بـا عـدد جرمـی آن برابـر       

 است، داریم:
/

/

g g
n p

mol mol
1 28 64  Xجرم مولی عنصر 64002

: P e
n P

n e
2 68

X2 نوی رد

 
P Z , n29 35  

X:[Ar] d , s10 1
29 3 4 

 )31(پایه دهم، فصل اول، صفحه 
.214 صحیح است. 2گزینه  

 آوریم: جرم اتمی را به دست می

/
/

amu
?amu g amu

g

22
24

11162 10 70
1 66 10

 

e p: n e n p8 :براي 8 n e X11 برايX3  
n p

: p
n p

8   Xبراي  3170

43 31 1  43و اتمی با عدد اتمی Xهاي بین اتم  تعداد اتم 11
 )17ـ 16هاي  (پایه دهم، فصل اول، صفحه

.215 صحیح است. 4گزینه  

|
:Cl:

||
:O:

HCN) H C N :

CO) : C O :

PCl ) : Cl Cl :

CH O) H C H

SO ) : O S O :

P3

2

2

8 42

4 2
6 3

10
3

4 1
8 2

12 26

Cl:

Cl
|
PCl P

O S O :S O :O S OS OS

ClCl :
|
P Cl :P Cl :

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

يدنویپ نورتکلا رامش
يدنویپان نورتکلا رامش

 
SO2 ،1دسـت آمـده در    شـود، نسـبت بـه    طور که مشاهده مـی  همان

2 
 است. HCNدست آمده در  نسبت به

 )65و  64هاي  (پایه دهم، صفحه
.216 صحیح است. 2گزینه  

 الف) درست
هـاي فسـیلی وارد    هـایی کـه از سـوختن سـوخت     ب) نادرست: آالینـده 

 هستند. SO2و  NO2شوند، به طور عمده شامل  هواکره می
بار باران اسیدي بر روي پوست، دسـتگاه تـنفس و    پ) نادرست: آثار زیان

 ها به سرعت قابل تشخیص است. چشم
 ت) درست

 )68و  67هاي  (پایه دهم، صفحه
.217 صحیح است. 4گزینه  

ـارت اسـت از:    cو  a ،b) نادرست: ترتیب طول موج سه پرتـو  1 cعب b a 
 کمترین اختالف را نسبت به امواج رادیویی دارد. cپس طول موج تابش 

ـان      CO2) نادرست: ایـن شـکل عملکـرد    2 ـابش خورشـیدي را نش در برابـر ت
 دهد. می
 از نوع فروسرخ هستند. cو  bهاي  ) نادرست: تابش3
 ) درست4

 )73(پایه دهم، صفحه 

.218 صحیح است. 1گزینه  
 الف) درست
 ب) درست

ـاخته مـی   پایۀ پ) درست: چون بر  شـوند و داراي   مواد گیاهی مانند نشاسـته س
 کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند.

ـاهی تجزیـه مـی      ت) درسـت:   ـان نسـبتاً کوت شـوند و بـه طبیعـت     در مـدت زم
 گردند. بازمی

 ث) درست
 عبارت درست هستند. 5* هر 

 )75 صفحۀ(پایه دهم، 
.219 صحیح است. 2گزینه  

توانایی تشکیل پیوند هیـدروژنی را نیـز    HFمولکول قطبی بوده و  4هر 
دیگر را بایـد   مادة 3جوش را داراست.  نقطۀبیشترین  HFدارد. بنابراین 
 جوش با هم مقایسه کرد. نقطۀجرم مولی و  رابطۀبا استفاده از 

/HBr g.mol ,HCl g.mol ,PH g.mol1 1 1
381 36 5 34 

HF HBr HCl PH3 
 )115 صفحۀ(شیمی دهم، 

.220 صحیح است. 4گزینه  
 هر چهار مورد ذکر شده درست هستند.

 )130صفحۀ (شیمی دهم، 

.221 صحیح است. 3گزینه  
ــدا  ــول  mL400موجــود در  O2ابت را محاســبه  atm4و  C20محل

 کنیم: می

/
/

gOg
mL gO

mL g
2

2
0181000400 0 721000 100

لولحم لولحم
لولحم لولحم

 
به دلیل غلظت پـایین محلـول جـرم حـالل و محلـول را برابـر در نظـر        

 ایم. گرفته
شود. بنابراین نیمـی   نیز نصف می O2پذیري  با نصف شدن فشار انحالل

/از  g0 شود. امـا بـه دلیـل انحـالل      اکسیژن اولیه از محلول خارج می 72
/کاهش یافته و بیشـتر از   باز هم O2پذیري  نمک در آب، انحالل g0 36 

 3 گزینـۀ هـا تنهـا    شود که در میان گزینـه  از محلول خارج می O2گاز 
0/بیشتر از   است. 36

 )124 صفحۀ(شیمی دهم، 

.222 صحیح است. 2گزینه  
HCl Mg(OH) MgCl H O2 2 22 2 

/
/pH [H ] mol.L17 2 11 7 10 2 10

 
HClM mol.L2 12 10 

/ molHCl molMg(OH) gMg(OH)
mLHCl

mL molHCl molMg(OH)
2 2

2

002 1 58100 1000 2 1 

/
/

g mL
mL

g Mg(OH) g2

100 1 01629 1 25
لولحم لولحم

لولحم
 

 )30صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.223 صحیح است. 3گزینه  

 بررسی موارد:
 الف) غلط است. بوتن یک آلکن سیر نشده است.

Cب) غلط است. فرمول مولکـولی هگـزان بـه صـورت      H6 و فرمـول   14
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Cمولکولی سیکلوهگزان به صورت  H6  است. 12
 دهد. ها تشکیل می خام را هیدروکربن نفت عمدةپ) غلط است، بخش 

 ت) صحیح است.
 )42و  38، 37هاي  پایه یازدهم، صفحه(

.224 صحیح است. 2گزینه  
Cu S O Cu SO2 2 22 

/molSO Lmol RgCu S
g molCu S molSO

2
2

2 2

1 22 4110320 100 160 1 1 100 

/ L R112 25 
 )23پایه یازدهم، صفحۀ (

.225 صحیح است. 2گزینه  
 موارد الف، ب، پ درست هستند.

 صورت: ترتیب قرارگیري اجزا در برج تقطیر به
 بنزین و خوراك پتروشیمی، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره است.

 )43پایه یازدهم، صفحۀ (
.226 صحیح است. 3گزینه  

 بررسی موارد:
Xالف) غلط است: در  XO2  است، یعنیBe2   کـهBe  تشـکیل

 دهد. یون نمی
توانـد   باشـد کـه در نتیجـه مـی    Hتوانـد  ب) صحیح است. این ذره می

NaH .تشکیل شود 
 کمترین شعاع را در بین فلزهاي قلیایی خود دارد. Liپ) صحیح است. 
  ت) صحیح است.

s21
Li

He

H 
.227 صحیح است. 2گزینه  

ـ ظرفیت گرمایی ماده هم   ـاي     الف) نادرست  ارز با گرماي الزم بـراي افـزایش دم
 است. C1 اندازةیک نمونه ماده به 

 ج) درست                                ب) درست
 آب بیشتر است. ویژةد) نادرستـ  ظرفیت گرمایی 

 زمینی بیشتر از نان است. هـ) درستـ  زیرا مقدار آب موجود در سیب
 )58و  56هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 

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

) بـه بـدن   2انرژي موجود در شیر در فرایند مربوط بـه نمـودار (   عمدة) بخش 2
 رسد. می
ـایی ویـژه شـیر مشـخص       3 ـ قابل محاسبه نیست، زیرا ظرفیـت گرم ) نادرست 

 شود. نشده است. همچنین، در این فرایند، انرژي آزاد می
 )2) نادرستـ  نمودار (4

 )59 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.229 صحیح است. 1گزینه  

 شود: 3بر  تقسیم 1واکنش 
Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g)2 3 3 4 2

1 2 1
3 3 3 

H kJ1
48 163 

 برابر شود: 2معکوس و  2واکنش 
FeO(s) CO(g) Fe(s) CO (g)22 2 2 2 

H ( ) kJ2 11 2 22 
2معکوس و  3واکنش 

 برابر شود: 3

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)3 4 2
2 2 223 3 3 

H ( ) kJ3
2 21 143 

 واکنش اصلی برابر است با: Hپس 
H H H H kJ1 2 3 16 22 14 20 

 کنیم: کیلوگرم آهن را محاسبه می 28اکنون، گرماي الزم براي تولید 
molFe kJ

g Fe kJ
g Fe molFe

3 1 2028 10 500056  kJ?گرما2

.230 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

سوختی را در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     ) نادرست. ارزش 1
 دهند. نمایش می

) نادرست. آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگـام سـوختن   2
 یک مول از یک ماده در مقدار کافی اکسیژن خالص است.

 ) درست3
هـا انـدکی بیشـتر از دو برابـر ارزش      ) نادرست. ارزش سـوختی چربـی  4

 هاست. بوهیدراتها و کر سوختی پروتئین
 )69و  68هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.231 صحیح است. 4گزینه  
Cپیوند  O گانه است. پس انـرژي بیشـتري از    سهC O  وC S 

 دارد و بیشترین آنتالپی پیوند را دارد.
Oپیوند  O  دوگانه است، پس آنتالپی پیوند بیشتري ازC O .دارد 

Cطـول پیونــد   O  ازC S  کمتــر اســت، بنــابراین آنتــالپی پیونــد
 بیشتري دارد.

 )66صفحۀ (شیمی یازدهم، 
.232 صحیح است. 3گزینه  

هـایی   ها، فراورده واکنش شیمیایی با آالینده هاي خورنده با انجام کننده پاك
 شوند. دهند که با آب شسته می تشکیل می

 )12 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.233 صحیح است. 2گزینه  

پتاسیم هیدروکسید خاصیت بازي دارد و در سطح پوست همانند صـابون،  
 رساند. کند و به آن آسیب می احساس لیزي ایجاد می

 )14و  13هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.234 صحیح است. 3گزینه  

/
molHA

?molHA g HA molHA
g HA

16 0 320 

/
HA HA /

/

molnM M mol.L
V L

10 3 0 605 

/ //
a

/

/ / / / /

HA(aq) H (aq) A (aq)

K mol.L
x x x

1 10 2 0 20 6 0 0 1 100 4
0 6 0 2 0 4 0 2 0 2

H (aq)( )

 
 )22و  21هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.235 صحیح است. 3گزینه  
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 الکترون گرفته و کاهش یافته و نقش اکسنده را دارد. Aاز اتم  Bاتم 
 ها: بررسی سایر گزینه

 )Zn30باشد (عنصر  اي می جدول دوره 12عنصري از گروه  A) عنصر 1 
 شود. تشکیل می ABمول ترکیب  2مول الکترون  4مبادلۀ ) به ازاي 2 
 باشد. الکترون می 28داراي  A2) کاتیون 4 

 )40 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.236 صحیح است. 2گزینه  

 ها: گزینهبررسی 
Zn(s)صورت  واکنش اکسایش به ) نیم1 Zn (aq) e2  است 2
ـابراین   ها در مدار بیرونی به سمت الکترود مس حرکت می ) چون الکترون2 کنند، بن

 یابد. الکترود مس کاتد بوده و با انجام نیم واکنش کاهش، جرم آن افزایش می
بـه سـمت الکتـرود مـس (کاتـد)      متخلخل عبور کـرده و   دیوارةها از  ) کاتیون3

 کنند. حرکت می
ـا   ها از الکترود روي به سـمت الکتـرود مـس جابـه     ) با توجه به اینکه الکترون4 ج

تـوان گفـت کـه عنصـر روي      شوند، بنابراین عنصر روي اکسید شده پس می می
 تري است. قويکاهندة نسبت به مس، 

 )45 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.237 صحیح است. 2گزینه  

ـالی و قـدرت       در میان فلزات، عنصر لیتیم، به ترتیـب کمتـرین و بیشـترین، چگ
 شود. تر اکسید می کاهندگی را دارد، بنابراین نسبت به سایر فلزات راحت

 )49 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.238 صحیح است. 3گزینه  

 هاي (الف)، (ب) و (ج) نادرست هستند. عبارت
 ها:              بررسی عبارت

در آند به ازاي تولیـد هـر مـول پروتـون، یـک مـول        الف) بر اساس واکنش زیر،
Hشود.  الکترون نیز تولید می (g) H (aq) e2 2 2 
H)صورت زیر است که به ازاي هر مـول گونـه کاهنـده     ب) واکنش کلی به )2 ،
H)یک مول فراورده  O)2 شود. تولید می 

H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2 
 شود. ج) عالوه بر برق، در کاتد آب نیز تولید می

ـان و از آنـد بـه کاتـد         د) جهت حرکت یون هاي مثبـت (پروتـون) و الکتـرون یکس
 باشد. می

 )51و  50هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.239 صحیح است. 3گزینه  

 ها نادرست هستند. تمام عبارت
بـراي جلـوگیري کـردن از     Zبـرخالف فلـز    Xزمانی کـه بتـوان از فلـز    

تـوان گفـت در سـري الکتروشـیمیایی،      خوردگی آهن استفاده کرد، مـی 
انـد، پـس    به ترتیب در پایین و باالي فلز آهن قرار گرفتـه  Zو  Xعناصر 

Zترتیب پتانسیل آنهـا بـه صـورت     Fe X     خواهـد بـود، بنـابراین
 ها: رسی عبارتتوان گفت:          بر می

واکـنش   نـیم  Z، الکتـرود  Zو  X* در سلول گالوانی حاصل از دو گونـه  
 یابد. کاهش را انجام داده در نتیجه جرم آن افزایش می

 بیشتر است، بنابراین واکنش: Xگونۀ * قدرت کاهندگی 
X (aq) Z(s) X(s) Z (aq)2 2 

 پذیر نیست. انجام
به فلـز آهـن متصـل باشـد، در حضـور رطوبـت و        X* زمانی که عنصر 

 صورت: واکنش کاهش به اکسیژن، نیم
H O(l) O (g) e OH (aq)2 22 4  است. 4

شـود کـه پتانسـیل آن از     * در حلبی بر روي آهن، فلز قلع کشیده مـی 
تواند  نمی Xگونۀ آهن بیشتر است، بنابراین با توجه به نکات گفته شده، 

 د.همانند فلز قلع در حلبی باش
 )59و  58هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.240 صحیح است. 2گزینه  
 هاي خالص و ناخالص سیلیس هستند نه سیلیسیم. کوارتز و ماسه نمونه

 )69و  68هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.241 صحیح است. 4گزینه  

 ها: بررسی گزینه
تقریبـاً یکسـان اسـت. در نتیجـه      Cو  S) درست. زیرا خصلت نافلزي 1

 توزیع الکترون متقارن خواهد بود.
 ) درست3) درست                                  2
ــول  4 ــت. مولک ــرخالف  CHCl3و  SCO) نادرس ــدان  SO3ب در می

 کند. گیري می الکتریکی جهت
 )74صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.242 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

) نادرست. انرژي گرمایی در ابتدا بـه انـرژي مکـانیکی و در ادامـه بـه      1
 شود. انرژي الکتریکی تبدیل می

، انـرژي الکتریکـی   ) نادرست. بخار داغ با به حرکـت در آوردن تـوربین  2
 کند. تولید می

 ) درست3
 شود. انرژي گرمایی سرازیر میذخیرة بسیار داغ به منبع شارة ) نادرست. 4

 )76و  75هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.243 صحیح است. 3گزینه  

ـال  فسفر سفید برخالف گاز هیدروژن در هوا و دماي اتاق می ـازي   سوزد، انرژي فع س
 شود. سوختن گاز هیدروژن بسیار زیاد است و در دماي اتاق تأمین نمی

 )95صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.244 صحیح است. 2گزینه  

SOدر تعادل  (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (g3SOSSS  با افزایش فشار، تعادل به
شود تا فشار سامانه تا حد امکان کاهش یابد، بنـابراین   جا می راست جابه

اکسـید   جا شدن تعادل به راست، تعـداد مـول گـاز گـوگرد تـري      با جابه
 کند. یابد، اما مقدار ثابت تعادل تغییر نمی افزایش و اکسیژن کاهش می

 )104صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.245 است. صحیح 2گزینه  

با توجه به اینکه واکنش تولید آمونیاك از دو گـاز نیتـروژن و هیـدروژن    
افزایش دما سبب کاهش درصد مولی آمونیاك در مخلـوط    گرماده است،

شود. ولی هابر با استفاده از کاتالیزگر توانست واکـنش را در دماهـاي    می
 تر با سرعت مناسب انجام دهد. پایین

 )107صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
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