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

 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 درست است؟  در کدام گزینه معنی تمام واژه
 راستی) (افگار: خسته)رایی: نا ) (عندلیب: هزاردستان) (توقیع: نامه و فرمان) (تیره1
 ) (تمکّن: ثروت) (قوت: رزق روزانه) (شائبه: گمان) (خطوات: گام)  2
 ) (مطرب: نوازنده) (زهد: پارسایی) (صباحت: سحر) (حشم: خدمتکاران)3
 پرداز) (صنم: دلبر) (نمازپیشین: نماز ظهر) گو: لطیفه ) (مستور: پنهان) (بذله4

-3 آمده است؟ نادرست معنی چند واژه
 وهم: تصور) (فایق: برتر) (بنان: انگشتان) (وظیفه: مقرّري) (سوله: سقف فلّزي) (خانقـاه: محـل گـرد آمـدن درویشـان و مرشـدان)       (

 فروش) (دار ملک: سرزمین) (تکّلف: خودنمایی) (منّت: نیکویی) (انابت: پشیمانی) (قسیم: صاحب جمال) (خمار: می
 ) دو4 ) پنج3 ) سه2 ) چهار1

-4 شود؟ نمی نه غلط امالیی دیدهدر کدام گزی
 آمدند و آن را با تکلّف بسیار ساخته بودند و چون نان خورده آمد، رسول را خلعتی فاخر پوشانیدند.) پس اهل بساط و خان 1
 ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن بر شادي راجح است و با این همه درد فراق بر اثر سوز هجر، منتظر.2
 دارم. بینم، آن را بازمی درم و دینار می بندةکنند؛ لیکن همگان را  بینم که مرا به بخل منصوب می ) من مردمان را می3
 ) همگان خیره ماندند و شاه او را سناها گفت و ایزد را شکرها گزارد و مثال داد از خزاین، جواهر بردارد.4

-5 است؟ نادرست امالي چند کلمه
جمال ـ غلغله و شلوغی ـ مشیت و    حلیۀزندگی ـ   اسطورةشبح و مانند ـ داور و قاضی ـ مفرح ذات ـ تمثیل وفاداري ـ وعظ و پند ـ      «

 » حیوانات فضلۀخاست خدا ـ دعاي فرج و توسل ـ جذر و مد دریا ـ فقر و غنا ـ 
 ) یک4 ) دو3 ) چهار2 ) سه1

-6 آمده است؟ نادرست چند بیت آرایۀ
ــف) بــــ  ــبزدار الــ ــازه و سرســ ــان را تــ اغ جــ

تـــر ب) از صـــداي ســـخن عشـــق ندیـــدم خـــوش
ــام قصــر آن حــوري سرشــت  ــر ب ج) چشــم حــافظ زی
 د) آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد     

ــت      ــوییم آن حکای ــگ بگ ــوت چن ــه ص ـــ) ب  هــا ه

 

قصــد ایــن مســتان و ایــن بســتان مکــن (تشــبیه)       
ــس   ــد (ح ــد دوار بمان ــن گنب ــه در ای ــاري ک ــزي) یادگ آمی

ــیو ــات ت ةش ــمین)  جنّ ــت (تض ــار داش ــا االنه ــري تحته ج
ــی    ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش ــخیص)   جوش ــاد (تش فت
ــی   ــینه م ــگ س ــتن آن دی ــه از نهف ــام)  ک ــوش (ایه زد ج

 

 ) یک4 ) دو3 ) چهار 2 ) سه1
-7 شود؟  ها یافت می در بیت زیر کدام گروه از آرایه

ــو« ــت   يبش ــت دس ــد از آن دوس اي خردمن
 

ــود هـــم  نشســـت کـــه بـــا دشـــمنانت بـ«
 

 آرایی، استعاره، جناس ) تضاد، واج2 آرایی جناس، واج  کنایه، استعاره،) 1
 حروف، کنایه، جناس، تضادنغمۀ ) 4  ) تضاد، کنایه، مجاز، ایهام3

-8 شود؟   هاي ادبی دیده می در بیت زیر کدام آرایه
همچو خسرو جان شیرین باختم در راه عشـق «

 

»یـابم هنــوز  لیـک در دل حسـرت دلــدار مـی    
 

 آرایی ) تضاد، تناسب، کنایه، واج2  اغراق، جناس، تشبیه، نماد) 1
 تناقض  ) تشخیص، استعاره، جناس،4 آمیزي تلمیح، حس  ، ) تشبیه، کنایه3

-9 ؟نیامده استها در کدام بیت درست  تمام آرایه
) سرود مجلست اکنون فلک بـه رقـص آرد  1
ــاي آب  2 ــو دریـ ــن چـ ــوه آهـ ــود کـ ) شـ
چکـد از ابـر   ی) باران همه بر جاي عـرق مـ  3
خورم جام غمی هر دم به شادي رخت ) می4

 

آمیـزي)  توست (ایهام، حسترانۀ   سخن که شعر حافظ شیرین 
ــبیه)     ــراق، تشــ ــیاب (اغــ ــام افراســ ــنود نــ ــر بشــ اگــ
پیداست که از روي لطیف تو حیا کرد (حسـن تعلیـل، تشـخیص)   

کند (تنـاقض، مجـاز)   خرّم آن کس کاو بدین غم شادمانی می
 

-10 درست کدام است؟ گزینۀ مرتّب کنیم، » نما و جناس تلمیح، مجاز، کنایه، متناقض«هاي  اگر ابیات زیر را بر اساس داشتن آرایه
الف) گو شمع میارید در این جمـع کـه امشـب   
ــد   ــه دســت ده ــاري چگون ــل ب ــرا تحم ب) م
پ) به صحراي هوس تا کی دال در سر هوا گردي

مــرات) حاصــل ذوق و هنــر خــون جگــر بــود 
ث) سـر آن نـدارد امشـب کـه برآیـد آفتــابی     

 

ــاه رخ دوســت تمــام اســت   ــا م در مجلــس م
ــال   ــد و جب ــر نتافتن ــین ب ــمان و زم ــه آس ک

بینی رهی، ترسم که گم گردي چو واگـردي  نمی
ــی ــرا هنــري ایــن هــم از ب ــود م ــر ب هــاي هن

هـا گـذر کـرد و گـذر نکـرد خـوابی       چه خیال
 

 ) ب، ت، ث، الف، پ4 ) ث، ب، پ، ت، الف3 الف) ب، ث، پ، ت، 2 ) الف، پ، ت، ث، ب1

شود؟نمییینه غلط امالیی دیدهدر کدام گزی
آمدند و آن را با تکلّف بسیار ساخته بودند و چون نان خورده آمد، رسول را خلعتی فاخر پوش) پس اهل بساط و خان 1
) بر وصال حریص مباش که اندوه آن بر شادي راجح است و با این همه درد فراق بر اثر سوز هجر، منتظر.2
دارم. بینم، آن را بازمی درم و دینار می بندةکنند؛ لیکن همگان را بینم که مرا به بخل منصوب می) من مردمان را می3
) همگان خیره ماندند و شاه او را سناها گفت و ایزد را شکرها گزارد و مثال داد از خزاین، جواهر بردارد.4

است؟نادرستمالي چند کلمه
جمال ـ غلغله و شلوغی ـ م حلیۀزندگی ـ   اسطورةشبح و مانند ـ داور و قاضی ـ مفرح ذات ـ تمثیل وفاداري ـ وعظ و پند ـ      «

» حیوانات فضلۀخاست خدا ـ دعاي فرج و توسل ـ جذر و مد دریا ـ فقر و غنا ـ 
) یک4) دو3) چهار2) سه1

آمده است؟نادرستچند بیترایۀ
ــف) بــــ  ــبزدار لــ ــازه و سرســ ــان را تــ ــاغ جــ

تـــرب) از صـــداي ســـخن عشـــق ندیـــدم خـــوش
ــام قصــر آن حــوري سرشــت  ــر ب ج) چشــم حــافظ زی
د) آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد     

ــت      ــوییم آن حکای ــگ بگ ــوت چن ــه ص ـــ) ب      هــاه

قصــد ایــن مســتان و ایــن بســتان مکــن (تشــبی
ــس   ــد (ح ــد دوار بمان ــن گنب ــه در ای ــاري ک ــزیادگ آمی

ــیو ــات تةش ــمیجنّ ــت (تض ــار داش ــا االنه ــري تحته تتج
ــی    ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش ــخیصجوش ــاد (تش فت
ــی   ــینه م ــگ س ــتن آن دی ــه از نهف ــک ــوش (ایه   زد ج

) یک4) دو3) چهار2) سه1
شود؟ ها یافت میر بیت زیر کدام گروه از آرایه

ــو« ــت  يبش ــت دس ــد از آن دوس ــود هـــماي خردمن نشســـتکـــه بـــا دشـــمنانت بـ«
 آرایی، استعاره، جناس ) تضاد، واج2آرایی جناس، واج  کنایه، استعاره،)1
حروف، کنایه، جناس، تضادنغمۀ ) 4) تضاد، کنایه، مجاز، ایهام3

شود؟  هاي ادبی دیده میر بیت زیر کدام آرایه
»   یـابم هنــوز لیـک در دل حسـرت دلــدار مـی   همچو خسرو جان شیرین باختم در راه عشـق «
آرایی ) تضاد، تناسب، کنایه، واج2اغراق، جناس، تشبیه، نماد) 1
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 هاي مشخص شده در عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  زمان و نوع فعل

 .»فروگرفتمکه فالن را من  الف زديو آنگاه  رسانیديو ألمی بزرگ بدین چاکر  جستیاي بجستی و فرصتی  این مرد از کرانه«
 راري، ماضی استمراري، ماضی ساده) ماضی استمراري، ماضی استم1
 ) ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی ساده2
 ) ماضی ساده، ماضی استمراري، ماضی استمراري، ماضی ساده3
 ) ماضی استمراري، ماضی استمراري، ماضی ساده، ماضی ساده4

-12 شود؟ دیده می» بن مضارع + وند + بن مضارع«در کدام گزینه کلمات طبق الگوي 
 بگیر، شانه به سر ) دانشسرا، حقوق2 ) دانشجو، قلم به دست، کارشناسی1
 ) پیچ و تاب، گیر و دار، پرس و جو4 کنان نویسی، آشتی  ) رفت و آمد، اسم3

-13 است؟ متفاوتنوع صفت بیانی در کدام بیت 
ــارت 1 ــود غ ــی ) س ــازم  زدگ ــت را ن ــاي غم ه
) الله بـوي مـی نوشـین بشـنید از دم صـبح     2
گریــزان ز تــوام نیســت گریــز   ) اي عمــر 3
) اول دفتــــر بــــه نــــام ایــــزد دانــــا    4

 

آیـــد رود و آه رســـا مـــی کـــه نفـــس مـــی 
ــد    ــد دوا بازآمــ ــه امیــ ــود بــ داغ دل بــ
وي دســت اجــل ز دســت غــم دســتم گیــر 
صــــــانع پروردگــــــار، حــــــی توانــــــا

 

-14 شود.   دیده می» تبعی«......... نقش  گزینۀ به جزها   در تمام گزینه
بشکست تو عهدم مشکنپشت من هجر چو ) 1
در رفتن جان از بدن گویند هر نـوعی سـخن  ) 2
ــنم  3 ــت کـ ــرع تعلیمـ ــا شـ ــق گفتـ ) عشـ
) دهان شیر و پلنگ است مهد راحـت مـن  4

 

نقض عهد از همه رو عین گنـاه اسـت، گنـاه    
رود من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

ــنم    ــت کــ ــق تعظیمــ ــق عشــ در طریــ
ــرا   ــده مـ ــران گزیـ ــان مالمتگـ ــس زبـ ز بـ

 

-15 ؟شود نمیوابسته دیده جملۀ در کدام بیت 
) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زناســت در طــرب1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
دانـی کـه چیسـت؟    ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
کاغـذ روان صـفحۀ  ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

 

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گهــی از وي کتــاب  گــاه از او ســازند منشــور و  

فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب
ــاب      ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب ــدي را نمان ــغ هن تی

 

-16 شود؟ دیده می نادرستدر کدام گزینه مطلبی 
 قرن ششم است.سرایندة حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، » سفرنامۀ«بخشی از » سفر به بصره«) درس 1
اي از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صـورت   سهراب سپهري، خاطره» اتاق آبی« از کتاب» کالس نقاشی«) در متن 2

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

 است.» علی اسفندیاري«
شش محمدي اشتهاردي تـدوین شـده اسـت و اثـر تعلیمـی بـا هـدف آمـوزش و تعلـیم،          به کو» هاي صاحبدالن داستان) «4

 توانند تخیلی ـ ادبی باشند. کند. آثار تعلیمی می موضوعی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می
دارد؟» تقابل معنایی«کدام گزینه با بیت زیر  17-

ــت    « ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــو نیس ــرون ز ت بی
 

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

 

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

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

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

 

؟نداردها با بیت زیر تناسب معنایی  کدام گزینه   18-
رنگـــی   بــا اهــل فنـــا دارد هــرکس ســـر یــک    

 

ــرو 1 ــتان بـ ــزین آسـ ــوي کـ ــش مگـ ) زارم بکـ
 ترسند و ما چـون کبـک مسـت    ) بیدالن از مرگ می2
ــام عشــق پــیش محقــق خطاســت 3 ) غفلــت از ای
ــیش وجــودت  ) آرزو مــی4 ــدم شــمع صــفت پ کن

 

ــه ر   ــه ب ــد ک ــدد  بای ــر خن ــتن س ــمع از رف ــگ ش ن
 

مـــردن بـــرِ تـــو بـــه کـــه ز تـــو زیســـتن جـــدا
ایـــم  خـــود را دلیـــل راه شـــاهین کـــرده خنـــدة

اول صـــبح اســـت خیـــز کـــآخر دنیـــا فناســـت 
کـــه ســـراپاي بســـوزند مـــن بـــی ســـر و پـــا را

 

) الله بـوي مـی نوشـین بشـنید از دم صـبح     2
گریــزان ز تــوام نیســت گریــز   ) اي عمــر3
) اول دفتــــر بــــه نــــام ایــــزد دانــــا    4

ــد    ــد دوا بازآمــ ــه امیــ ــود بــ دل بــ داغ
وي دســت اجــل ز دســت غــم دســتم گیــر 
صــــــانع پروردگــــــار، حــــــی توانــــــا

شود.  دیده می» تبعی«......... نقش گزینۀبه جزها در تمام گزینه
بشکست تو عهدم مشکنپشت من هجر چو) 1
در رفتن جان از بدن گویند هر نـوعی سـخن  )2
ــنم  3 ــت کـ ــرع تعلیمـ ــا شـ ــق گفتـ ) عشـ
) دهان شیر و پلنگ است مهد راحـت مـن  4

نقض عهد از همه رو عین گنـاه اسـت، گنـاه   
رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

ــنم    ــت کــ ــق تعظیمــ ــق عشــ در طریــ
ــرا   ــده مـ ــران گزیـ ــان مالمتگـ ــس زبـ ز بـ

؟شودنمیوابسته دیده جملۀ  کدام بیت 
) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زناســت در طــرب1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
   دانـی کـه چیسـت؟   ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
  کاغـذ روان صـفحۀ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گهــی از وي کتــاب گــاه از او ســازند منشــور و  

فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب
ــاب      ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب ــدي را نمان ــغ هن تی

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

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

است.» علی اسفندیاري«
شش محمدي اشتهاردي تـدوین شـده اسـت و اثـر تعلیمـی بـا هـدف آمـوزش وبه کو»هاي صاحبدالن داستان) «4

توانند تخیلی ـ ادبی باکند. آثار تعلیمی میموضوعی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 ؟نداردکدام بیت به مکافات عمل اشاره 

ــن    1 ــالش مکــ ــه مــ ــوذي بــ ــات مــ ) مکافــ
ــردن حاللــــــت 2 ) مکافــــــات بــــــدي کــــ
ــل ) 3 ــد عمــ ــرده بینــ ــس پــ ــد پــ ــاي بــ هــ
ــد   4 ــرخ بلنــ ــوگند چــ ــت ســ ــین اســ ) چنــ

 

ــن     ــد ز بـــ ــرآورد بایـــ ــیخش بـــ ــه بـــ کـــ
جــــرم از کســــی آزرده باشــــی   چــــو بــــی 

ــود   ــه آالي خـــ ــد بـــ ــرده پوشـــ ــو پـــ همـــ
گناهـــــان نیایـــــد گزنـــــد کــــه بـــــر بـــــی 

 

-20 ؟نداردبا کدام بیت قرابت » ها بودم، زنبوري طفیلی شدم شاهین تیزبال افق«مفهوم عبارت 
ــوي ) 1 ــرش س ــود    از ع ــا ب ــادي و قض ــرش فت ف
ــانی   ) 2 ــه از غلطـ ــهوار کـ ــوهر شـ ــنم آن گـ  مـ
ــدارد  ) 3 ــت نـ ــدر رفعـ ــۀآنقـ ــال  پایـ ــاب قـ اربـ
 دي بــه دنبــال یکــی کبــک خــرام افتــادم     ) 4

 

 

ــدي     ــه خری ــه دان ــویش و دو س ــر خ ــو پ دادي ت
ــه    ــرخ بـ ــدف چـ ــار صـ ــادم  از کنـ ــاك افتـ خـ

ــود     ــر بـ ــر منبـ ــا سـ ــزّت تـ ــان را اوج عـ واعظـ
ــادم   ــه دام افتـ ــحرا و بـ ــه صـ ــهر بـ ــتم از شـ رفـ

 

-21 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
ــاتم) 1 ــتی خـــ ــروزة راســـ ــحاقی فیـــ بواســـ
ــی ) 2 ــن گیت ــدر چم ــب داري کان ــه عج آري چ
ــد دارد ) 3 ــار حـ ــه چـ ــرب زانکـ ــو دوام طـ مجـ
ــایه  ) 4 ــه در س ــر ک ــاد    ه ــام نه ــت او گ ــه دول  گ

 

 

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

ــکن او  ــد از مســ ــۀکنــ ــذر  حادثــ ــرخ حــ چــ
 

-22 ؟ندارنددو بیت کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی 
دیدن روي تو ظلم است و ندیدن تو مشکل اسـت  )1

پایــداري نیســت در آب و گــل بنیــاد ظلــم         
 

چیدن این گل گناه است و نچیـدن مشـکل اسـت   
ــی ــیمی   مـ ــران، نسـ ــد ویـ ــۀکنـ ــیاد را خانـ صـ

 

خبـر از خـویش   روزي که ز عشق تـو شـدم بـی   ) 2
ز ساقی عشق تـو چـو مـن بـاده گرفـت هر که ا    

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهـد شـد  ) 3
ــت      ــد سرنوشـــ ــق شـــ ــرا از ازل عشـــ مـــ

 آر بدســت  نــان ز راه دســترنج خــویش  ) 4

ــورد         ــویش خـ ــل خـ ــان از عمـ ــه نـ ــر کـ هـ
 

خبـــري بـــود دیـــدم کـــه خبرهـــا همـــه از بـــی
ــی ــی ب ــود و ب ــی  خ ــرد و ب ــد  خ ــران ش ــر و حی خب

قضاي آسمان است ایـن و دیگرگـون نخواهـد شـد    
ــترد  ــاید ســـــ ــته نشـــــ ــاي نوشـــــ قضـــــ
گر کشـی منـت بـه جـز منـت کـش بـازو مبـاش        
ــرد  ــائی نبــــــ ــاتم طــــــ ــت حــــــ  منــــــ

 

-23 با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» کز عشق به غایتی رسانم/ کاو ماند اگرچه من نمانم«بیت  مقابلمفهوم 
گـذارد  که معشـوقی نـدارد عمـر ضـایع مـی      هر) 1
ــانی  ) 2 ــی و زمـ ــوق و زمینـ ــواهم و معشـ ــی خـ مـ
بـــه چـــه کــــار آیـــد ایــــن بقیـــت جــــان    ) 3
زنــــد معشــــوق گــــر بــــه شمشــــیر مــــی) 4

 

همچنان ناپختـه باشـد هـر کـه بـر آتـش نجوشـد       
کــــاو باشــــد و مــــن باشــــم و اغیــــار نباشــــد 
ــانم   ــوق برنیفشـــــ ــه معشـــــ ــه بـــــ کـــــ
گـــــو بـــــزن جـــــان کـــــه مـــــا ســـــپریم 

 

-24 ......... 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

 

ــا   ــه نــ ــردد تبــ ــاكنگــ ــار پــ م و گفتــ
 

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

لیـــل و نهـــار خواهـــد مانـــدصـــحیفۀ کـــه بـــر 
 

-25 ؟نداردمفهوم برآمده از عبارت زیر در کدام بیت وجود 
 »محبت حق است نتیجِۀ ید قدرت در گل از گل دل کرد، عشقپس از ابر کرم باران محبت بر خاك آدم ریخت و خاك را گل کرد و به «
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
ــد   ــق در او ریختنــــــ ــبنمی از عشــــــ شــــــ

رون آرمدلــــــی ســــــوخته بیــــــ از ســــــنگ
ــۀ ــی اللـــ ــت  بـــ ــاغ نیســـ ــن بـــ داغ در ایـــ

 

 

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

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

ــکن او  ــد از مســ ــۀکنــ ــذر حادثــ ــرخ حــ چــ
؟ندارنددو بیت کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی 

دیدن روي تو ظلم است و ندیدن تو مشکل اسـت )1
پایــداري نیســت در آب و گــل بنیــاد ظلــم        

چیدن این گل گناه است و نچیـدن مشـکل اسـت   
ــی ــیمی  مـ ــران، نسـ ــد ویـ ــۀکنـ ــیاد راخانـ صـ

خبـر از خـویش  روزي که ز عشق تـو شـدم بـی   ) 2
ز ساقی عشق تـو چـو مـن بـاده گرفـت  هر که ا  
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهـد شـد  ) 3

ــت     ــد سرنوشـــ ــق شـــ ــرا از ازل عشـــ مـــ
آر بدســت نــان ز راه دســترنج خــویش  ) 4

ــورد        ــویش خـ ــل خـ ــان از عمـ ــه نـ ــر کـ هـ

خبـــري بـــوددیـــدم کـــه خبرهـــا همـــه از بـــی
ــی ــیب ــود و ب ــی خ ــرد و ب ــد خ ــران ش ــر و حی خب

قضاي آسمان است ایـن و دیگرگـون نخواهـد شـد    
ــترد  ــاید ســـــ ــته نشـــــ ــاي نوشـــــ قضـــــ
گر کشـی منـت بـه جـز منـت کـش بـازو مبـاش       
ــرد  ــائی نبــــــ ــاتم طــــــ ــت حــــــ منــــــ

با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» کز عشق به غایتی رسانم/ کاو ماند اگرچه من نمانم«بیت مقابلمفهوم 
     گـذارد که معشـوقی نـدارد عمـر ضـایع مـی     هر) 1
ــانی  )2 ــی و زمـ ــوق و زمینـ ــواهم و معشـ ــی خـ مـ
بـــه چـــه کــــار آیـــد ایــــن بقیـــت جــــان    )3
زنــــد معشــــوقگــــر بــــه شمشــــیر مــــی)4

همچنان ناپختـه باشـد هـر کـه بـر آتـش نجوشـد       
کــــاو باشــــد و مــــن باشــــم و اغیــــار نباشــــد 
ــانم   ــوق برنیفشـــــ ــه معشـــــ ــه بـــــ کـــــ
گـــــو بـــــزن جـــــان کـــــه مـــــا ســـــپریم 

......... با بیت زیر تناسب مفهومی دارند.گزینۀ ابیات زیر به استثناي بیتهمۀ 
ــا ز خورشــــــید و از آب و از بــــــاد و خــــــاك ــه نــ ــردد تبــ ــاكنگــ ــار پــ م و گفتــ
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5صفحه  زبان عربی

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

-26 :دع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالَّتی ھی أحسناُ ﴿
 ) به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت بنما و با آنان با روشی بهتر ستیز کن!1
 کنم! مجادله می کنم و با بهترین راه با آنان ) با حکمت و پند خوب به راه خداوند خود دعوت می2
 ) با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگار خود فرا بخوان و با آنان به روشی که بهتر است، مجادله کن!3
 ) به راه پروردگارت با حکمت دعوت کن و با پند نیکو و با روشی که بهترین است با آنان مجادله کن!4
-27 »:ُکّل ما تکون خرافیّة لیتبیّن الصراط المستقیم!قد أنقذتنا الحضارات االسالمیّة علی مّر العصور من «
 ایم تا راه درست بیان شود! هاي اسالمی را در طی عصرها از هر آنچه خرافی باشد، نجات داده ) تمدن1
 اند تا راه راست روشن شود! باشد، نجات داده هاي اسالمی در گذشت عصرها ما را از هر آنچه خرافی می ) تمدن2
 دهد تا راه مستقیم مشخص شود! ها ما را از همه آنچه خرافی است، نجات می اي اسالمی در طی زمانه ) گاهی تمدن3
 دهد تا راه مستقیم را آشکار کند! هاي اسالم درگذشتن زمان از هر چه خرافی باشد، ما را نجات می ) تمدن4
-28 »:لکی یقترب بک النجاح!عاِھد اُّمک أن تستشیر أستاذک فی أمورک و أن ال تغتّر بخلّة الکذّابین «
) به مادرت قول داده بودي که در کارهایت از استاد مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویان را نخوري تا موفقیت بـه تـو   1

 نزدیک شود!
) به مادر قول بده که در کارهایت از استادت کمک بگیري و فریب نیرنگ دروغگویان را نخـوري تـا موفقیـت را بـه خـودت      2

 نی!نزدیک ک
) به مادرت قول بده که در کارهایت از استادت مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویـان را نخـوري تـا موفقیـت بـه تـو       3

 نزدیک شود!
 ) مادر قول داد که در کارها با استادت مشورت کند و فریب حرف دروغگویان را نباید بخوري تا موفقیت به تو نزدیک شود!4
-29 »:شیمل فی محاضرتھا َعن الحضارة اإلسالمیة فی جامعة أنقرة! کنّا نستمع بدقّة إلی کالم«
 دادیم! اش در جامعۀ آنکارا گوش می هاي اسالمی در سخنرانی تمدندربارة ) به سخنان شیمل 1
 دادیم! اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش می تمدن اسالمی در سخنرانی دربارة هاي شیمل ) به حرف2
 اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش دادیم! تمدن مسلمان در مصاحبهدربارة ) به سخنان شیمل 3
 شنیدیم!   هاي اسالمی در مصاحبه در جامعه آنکارا با دقت می تمدندربارة هاي شیمل را  ) حرف4
-30 »:أکَّد القائد علی إجتناب کالم عمالء یریدون الخالف بین صفوف األُّمة األسالمیّة!«
 خواهند، تأکید کرد! هاي امت اسالمی را می از سخن مزدورانی که اختالف بین صف ) رهبر بر دوري کردن1
 خواهند، دوري کنیم! ) رهبر تأکید کرد که از سخن دشمنانی که بین صفوف جهان اسالم، اختالف را می2
 دور شویم!هاي امت اسالمی هستند،  ) تأکید رهبر این بود که از سخنان مزدورانی که خواهان اختالف بین صف3
 افکنند، تأکید کرد! هاي امت اسالم اختالف می ) رهبر ما بر دوري کردن از سخن دشمنانی که بین صف4

-31   عیّن الصحیح:
 هایشان را شکسته شده دیدند! : هنگامی که مردم برگشتند، بت ھم الُمکسَّرةملّما رجع الناس شاَھدوا أصنا) 1
 نه فقر مانند نادانی است و نه میراثی مانند ادب است!:  ال فقَر کالجھل و ال میراث کاألدب) 2
 خوانند، نباید دشنام بدهید! : به کسانی که غیر از خدا را فرا می ﴾ال تسبّوا الّذین یدعون من دون هللا﴿) 3
افرین) 4 هاي کافر  پیامبران با قوم دربارة مبارزة: قرآن کریم با ما  قد حدّثنا القرآن الکریم عن صراع األنبیاء مع أقوامھم الک

 خود صحبت کرده است!
-32 :الخطأعیّن 

 این راه پوشیده از برف است! ھذا الطریق مستور بالثلج!: )1
 کنند! مینل بر اهللا توکّ جزاند که  کنندگان، کسانی هدایتالمرَشدون من الیتوّکلون إّال علی هللا!:  )2
دوست بسیار فهمیده من، مرا به راهی که منجر بـه خوشـبختی   لسعادة!: صدیقي الفّھامة یرشدني إلی طریق یؤدّي إلی ا )3

 کند! شود، راهنمایی می می
 کامپیوتر، یاریگر ما در کارهاي مختلف شده است!قد أصبح الکامبیوتر مساعدنا في األُمور المختلفة!:  )4

دهد تا راه مستقیم را آشکار کند!هاي اسالم درگذشتن زمان از هر چه خرافی باشد، ما را نجات می) تمدن4
ّة الکذّابین ةةر بخلّ ّررک أن تستشیر أستاذک فی أمورک و أن ال تغتّ ککّم »:لکی یقترب بک النجاح!ددعاِھد اُ

) به مادرت قول داده بودي که در کارهایت از استاد مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویان را نخوري تا موفقیت1
نزدیک شود!

) به مادر قول بده که در کارهایت از استادت کمک بگیري و فریب نیرنگ دروغگویان را نخـوري تـا موفقیـت را بـه خ2
نی!نزدیک ک

) به مادرت قول بده که در کارهایت از استادت مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویـان را نخـوري تـا موفقیـت3
نزدیک شود!

) مادر قول داد که در کارها با استادت مشورت کند و فریب حرف دروغگویان را نباید بخوري تا موفقیت به تو نزدیک4
ةةا نستمع بدقّة إلی کالم »:شیمل فی محاضرتھا َعن الحضارة اإلسالمیة فی جامعة أنقرة!ااکنّ

دادیم! اش در جامعۀ آنکارا گوش میهاي اسالمی در سخنرانی تمدندربارة ) به سخنان شیمل 1
دادیم! اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش میتمدن اسالمی در سخنرانیدربارة هاي شیمل ) به حرف2
اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش دادیم!تمدن مسلمان در مصاحبهدربارة ) به سخنان شیمل 3
شنیدیم!   هاي اسالمی در مصاحبه در جامعه آنکارا با دقت می تمدندربارة هاي شیمل را  ) حرف4

ّةةة األسالمیة! ةةّم ُد القائد علی إجتناب کالم عمالء یریدون الخالف بین صفوف األُ »:َّددأکَّ
خواهند، تأکید کرد!هاي امت اسالمی را میاز سخن مزدورانی که اختالف بین صف) رهبر بر دوري کردن1
خواهند، دوري کنیم!) رهبر تأکید کرد که از سخن دشمنانی که بین صفوف جهان اسالم، اختالف را می2
دور شویم!هاي امت اسالمی هستند، ) تأکید رهبر این بود که از سخنان مزدورانی که خواهان اختالف بین صف3
افکنند، تأکید کرد!هاي امت اسالم اختالف می) رهبر ما بر دوري کردن از سخن دشمنانی که بین صف4

الصحیح: نعیّن
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-33 »أیّھا الفاخر جھالً بالنّسب، إنّما الناس ألّم و ألب«فی المفھوم:  الخطأعیّن 
ــی   1 ــه مــ ــدر چــ ــام پــ ــرد نــ ــردي ) گــ گــ
ــن  2 ــود کــ ــبت از خــ ــاش و نســ ــا بــ ) پارســ
ــر    ) 3 ــد گهــ ــا نباشــ ــود تــ ــی بــ ــر کــ هنــ
ــوهر   ) 4 ــه گــ ــر داري نــ ــاي اگــ ــر بنمــ هنــ

 

ــردي!      ــر مـــ ــاش اگـــ ــویش بـــ ــدر خـــ پـــ
!پارســــــــــــــــازادگی ادب نبــــــــــــــــود

هنـــــر! اي بـــــی نـــــژاده کســـــی دیـــــده  
ــل  ــراهیم از آزر  گـــ ــت و ابـــ ــار اســـ !از خـــ

 

-34 »: رسد گاهی بلندي بعضی درختان سکویا به بیشتر از صد متر می«
  یَبلُُغ ارتفاع اکثر اشجار الّسکویا أقّل ِمن ِمئة متٍر!) 1
 قد یَبلُُغ ارتفاع بعض شجرة الّسکویا اکثر ِمن مائتی متٍر!) 2
 شرین متراً!یبلُُغ ارتفاع بعضی اشجار الّسکویا اکثر ِمن ع) 3
 قد یَبلُُغ ارتفاع بعض أشجار الّسکویا اکثر ِمن ِمئة متٍر!) 4
-35 »:  هایتان چیزي ننویسید! مدیر به ما گفت: روي دیوار کالس«

 قالت المدیرة لنا: التکتبن علی جدار صفّکم أًشیاَء!) 2 قال المدیر لنا: التکتبون علی جدار الّصفوف شیئاً!) 1
 قالت المدیرة لنا: التکتب علی جدار صفوفِھنَّ شیئاً!) 4 التکتبوا علی جدار صفوفکم شیئاً!قاَل المدیر لنا: ) 3

راغ:  حیح للف یّن الص ذا «ع الکالم فھ ک ب ک أن ال .......... معلّم یح، فعلی ل قب ذا عم م ........ فھ أل المعلّ ال تس 36-
 »:عمل........!

 خفیّاً ـ تستمَع ـ أھمّ ) 4 تارة ـ تَھرَب ـ أھمّ ) 3 قبحتَعنُّتاً ـ تسبَق ـ أ) 2 تبجیالً ـ تَعصَی ـ أقبح) 1
-37 عن قراءة الکلمات: لخطأعیّن ا

 !فقَذَفُوهُ فی النّار فأنقَذَهُ هللاُ ِمنھا) 2  !فطریٌّ فی االنسانِ التَدَیَُّن ) 1
 !َعلََّق الفَأَس علی َکتِِفة و تََرَک المعبدَ ) 4  !شاِھدوا أصنامُکم مکسََّرةً ) 3
 

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴٠النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة (إقرأ  ■■
 

ون  الع و الحص نع الق ة تص ة معماریّ ی مھندس ة؟ ھ ا الجماعیّ یش بحرکاتھ ف تع ی کی ی اآلن و ھ ھل شاھدَت النّملة حتّ
مسکنھ فی باطن األرض و یجمع فیھ الحبوب المختلفة. و ما تجمع النّملة فی الّصیِف  ینتخبتحت األرض. ھذا الحیوان 

الّشتاء. ان تشعر النّملة بالّرطوبة، تخرج الحبوب إلی سطح األرض و تنشرھا تحت ضوء الشمس حتی ال  تجد ثمرتھ فی
 للوصول إلی أھدافھ. أعینھتفسد ... لیجعل االنسان جھد ھذا الحیوان نُصب 

 

-38 النّملةُ بالمھندسة المعماریّة؟ ذا ُشبَِّھتْ لما
 ألنّھا تعیُش فی الِقالع و الحصون!) 2 َمُل بحرکاٍت جماعیٍّة!ألنّھا تَعْ ) 1
 ألنّھا صغیرةٌ و لکن قویّة!) 4 ألنّھا تبنی العمارات و األبنیة بمھارةٍ!) 3

-39 :الخطألماذا تنشُر الحبوَب تَحَت ضوء الّشمس؟ عین 
 حتّی تَُجفََّف الحبوُب!) 2  ُر بالّرطوبِة!عُ ألنّھا تَشْ ) 1
 حتّی تَنمو بُِسرعٍة!) 4  ُسدَ!حتّی ال تَفْ ) 3

-40 لماذا یَِجب أن نَجعَل جھَد النملِة نُصب أعیننا؟
 عَُل کثیراً مع أنّھا صغیرةٌ فی الِجسِم!ألنّھا تعمُل بِِجدٍّ و تَفْ ) 1
 َمُل کمھندسٍة معماریٍّة ماھرةٍ!ألنّھا تَعْ ) 2
 ألنّھا تعیش فی المجتمعِ و تعمل بحرکاٍت جماعیٍّة!) 3
 ألنّھا تعمل الیَوم ِمن أجل المستقبل!) 4
 
 
 
 

به ما گفت: روي دیوار کالس ننویسید!مدیر »:  هایتان چیزي
ففقال المدیر لنا: التکتبون علی جدار الصفوف شیئاً!) 1 َشیاء!) 2ّ ًًکم أً ّککقالت المدیرة لنا: التکتبن علی جدار صفّ
ِھھقالت المدیرة لنا: التکتب علی جدار صفوفھنَّ شیئاً!) 4ًالتکتبوا علی جدار صفوفکم شیئاً!َقال المدیر لنا: ) 3

راغ:  حیح للف یّن الص الکالم«ننع ک ب ک أن ال .......... معلّم یح، فعلی ل قب ذا عم ّممم ........ فھ أل المعلّ ّال تس
»:عمل........!

َعصَی ـ أقبح)1 ععـ تَ ـ أ)2تبجیالً َ ـ تسبَق ً تتعنُّتا ّـ أھم)3قبحععتَ ّـ أھم)4َھھتارة ـ تَھرَب َـ تستمع ً ّااخفیّا
عن قراءة الکلمات:لخطأننعیّن ا

ننیَُّن)1 ِفی االنساِنَددالتَدَ نن ِمنھا)2!ٌّفطری ِ ُ هللا َذذار فأنقذَهُ ّاا فی النّ ووفُوهُ !ذذفقَذَ
َرةً) 3 َّررم مکسَّ ُُممدوا أصنامُک َ المعبدَ) 4!ددشاِھ َررة و تََرَک ةةِف ففتِ ََتت علی َک َأس َأأالفَ ققلََّق !للَع

ببِجب عن األسئلة (قرأ  اَ َّ ثم   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴٠صصالنّّص

الع و الح نع الق ة تص ة معماری ی مھندس ّة؟ ھ ا الجماعی یش بحرکاتھ ف تع ی کی ّی اآلن و ھ ّملة حتّ ّممھل شاھدَت النّ
ّمممسکنھ فی باطن األرض و یجمع فیھ الحبوب المختلفة. و ما تجمع النّملة فی اینتخبتحت األرض. ھذا الحیوان 

ّملة بالرطوبة، تخرج الحبوب إلی سطح األرض و تنشرھا تحت ضوء الشمستجد ثمرتھ فی ّممالّشتاء. ان تشعر النّ
للوصول إلی أھدافھ.أعینھُصصتفسد ... لیجعل االنسان جھد ھذا الحیوان نُصب 

تتَھْتلما ھھبِّ ّةة بالمھندسة المعماریة؟ُببذا ُش ممالنّملةُ
َععھا تَْع) 1 ّةة جماعیٍّة!ّھھألن ٍ بحرکاٍت ِالال فی القالع و الحصون!) 2للععَمُُل ُھا تعیش ّھھألن
ٍھا تبنی العمارات و األبنیة بمھارةٍ!) 3 ّةة و لکن قویة!) 4ّھھألن ٌھا صغیرةٌ ّھھألن

حح تَحَت ضوء الّشمس؟ عین  َ الحبوب :الخطأُلماذا تنشر
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7صفحه  زبان عربی

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

-41 »ھذا الحیوان ینتخب مسکنھ فی باطن األرض و یجمع فیھ الحبوب المختلفة.«فی التشکیل:  الخطأعیّن 
 َمعُ ینتِخُب ـ مسکَن ـ یَجْ ) 2   الحیواُن ـ باطٍن ـ الحبوبَ ) 1
 الحیواُن ـ األرِض ـ المختلفةَ ) 4  یَجَمُع ـ المختلفةَ األرِض ـ ) 3

-42 »:أنفسھم عن اإلثمة یُبعدون ھوالء األحبّ «الصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفی: عیّن 
 ھوالء: اسم من أسماء اإلشارة للقریب، للجمع المذکر فقط / مبتدا) 1
 برخ» / الحبیب«األحبّة: اسم، جمع تکسیر و مفرده ) 2
 یُبعدون: فعل مضارع، مزید ثالثی من باب إفعال / خبر و الجملة الفعلیة) 3
 ھم: اسم، ضمیر منفصل، للغائبین / مضاف إلیھ) 4

-43 عن نوعیّة الکلمات و المحّل األعرابّی: الخطأعین 
 / نائب الفاعلللمفرد المونّث!: اسم اإلشارة للقریب، ...السورة  ھذهقد ُسمیت  )1
 / صفةمنھا!: من األعداد الترتیبیّة، مؤنّث الرابعة) جاء فی اآلیة 2
 !: اسم الفاعل (من المزید الثالثی)/ جمع سالم للمذّکر/ مفعول... لمؤمنینفالسورة تمنع ا) 3
 نکرة/ صفة ـ!: اسم الفاعل ـ مفرد مذّکر...لھا  آَخرھناک اسم ) 4

-44 االعرابی: ھاعن نوعیّة الکلمات و محلّ الخطأ عیّن 
 وصفیة / الجملة : فعل مضارع، للغائبة، مجھولترفَعُ با من صالةٍ الُ  أعوذ) 1
 للمذّکر، اسم فاعل، نکرة / حال : اسم، جمع سالممبتِسمینَ الالعبون َرَجعُوا من المسابقة  )2
 : اسم، مفرد مؤنث، اسم مفعول، معرف بأل / صفةالمقدََّسةَ أتَذَکَّر األماکن ) 3
 فی جمع المحصول: فعل مضارع، للمتکلم وحده، ثالثی مزید/ الجملة حالیّةأساعده أری الفّالح و ) 4

-45 عیّن الصحیح عن األفعال الّتی تحتھا خٌط:
  ِجدال  ﴾َسنجاِدْلُھم بالّتی ھی أحْ ﴿) 2 تأثیر تَأَثََّر الرجُل من کالم الّطفِل ) 1
 إستفعال أْستَِمُع إلی کالم استاذی دائماً ) 4 إنفعال الناس نیام فاذا ماتوا إنتَبَھوا ) 3

-46 عیّن عبارة فیھا فاعل:
 مطر السمک ظاھرة عجیبة جدّاً! )2 تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! )1
 اکبر الحمق اإلغراق فی المدح و الزّم! )4 اوالدھّن بشکل أحسن! تحاول األُّمھات لتربیتة )3

-47 عن الباقی فی المعنی: یختلفعیّن اسم التّفضیل 
 دعونا أکثر أصدقائنا إلی حفلة تکریم أبینا!) 2 تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة!) 1
 قد یکون بین النّاس من ھو أحسن منّا!) 4 إّن أبا صدیقی خیر َمن رأیتھ فی حیاتی حقّاً!) 3

-48 یختلف عن الباقی:» الّالم«حرف  عیّن
 إْجتَِھدْ کثیراً ِلتَِصَل إلی اھدافک!) 2 علیک أن تُرشدَ صدیقک لیبتِعدَ عن المعاصی!) 1
 إعملوا االعمال الصالحة ِلیجعَل هللا لکم خیراً فی اآلخرة!) 4 للتقدّم فی دروسی علیَّ أن أدرَس کثیراً!) 3

-49 :الحالعیّن 
 رأیُت منصوراً فرحاً!) 2  شّجعنا العباً فائزاً!) 1
 إّن فی قلب المؤمن فرحاً من العمل الصالح!) 4 أصبحُت بعد رؤیتک مسروراً!) 3

-50 المفھوم: من األقرب عیّنو أوفوا بالعھد إِّن العھد کان مسؤوالً 
) عهــد مــا بــا تــو نــه عهــدي کــه تغیــر بپــذیرد 1
ــدر کردنــــد 2 ــا غــ ــا مــ ــردیم و بــ ــا کــ ) وفــ
را چــه کــردي؟ ) کجــا شــد عهــد و پیمــان    3
پاینـد  رویان به عهـد خـود نمـی    ) ندانستم که مه4

 
 

بوستانیســـت کـــه هرگـــز نزنـــد بـــاد خـــزانش! 
 

ــت!     ــاداش آن اسـ ــن پـ ــه ایـ ــعدي کـ ــرو سـ بـ
ــت ــردي؟    امانـ ــه کـ ــان را چـ ــون جـ ــاي چـ هـ

ــیمانی!   ــیمانی، پش ــان پش ــد و از آن پیم از آن عه
 

 

ّاألعرابی:الخطأعین  ةةعن نوعیة الکلمات و المحل
...السورة  ھذهقد س )1 / نائب الفاعلّثثللمفرد المونّث!: اسم اإلشارة للقریب، ُممیت
ّثثة، مؤنّثالرابعة) جاء فی اآلیة 2 / صفةّةةمنھا!: من األعداد الترتیبی
ّّرر!: اسم الفاعل (من المزید الثالثی)/ جمع سالم للمذّکر/ مفعول... لمؤمنینفالسورة تمنع ا) 3
...لھا  آخرھناک اسم ) 4 رر نکرة/ صفة ـّّرر!: اسم الفاعل ـ مفرد مذّکرَ

ّة الکلمات و محلّالخطأ ننعیّن  االعرابی:للھاّةةعن نوعیّ
الُ أعوذ) 1 وصفیة / الجملة : فعل مضارع، للغائبة، مجھولععترفَُعٍ با من صالةٍ
ووعُوا من المسابقة )2 ععَج مممبتسمیَنَالالعبون ر ّّررللمذّکر، اسم فاعل، نکرة / حال: اسم، جمع سالمِ
ََّّررکَّر األماکن ) 3 ةةَسةََذذأتذَ : اسم، مفرد مؤنث، اسم مفعول، معرف بأل / صفةَّالمقدَّ
ّةةفی جمع المحصول: فعل مضارع، للمتکلم وحده، ثالثی مزید/ الجملة حالیةأساعده ّأری الفّالح و ) 4

عن األفعال الّتی تحتھا خٌط: ّتتن الصحیح ننعیّ
فف من کالم الّطفِل) 1 ُالرجُل ررثََّر ََأَ ْتی ھی أح﴿) 2تأثیرأأتَ تتم بالّ ممُھ ھھْل ددِجدال﴾ننححَسنِجاِد
ھھبَھوا 33) 3 ً) 4إنفعالَببالناس نیام فاذا ماتوا إنتَ ً إلی کالم استاذی دائما ععِمُع ممتَ تتأس إستفعالْ

ننعیّن عبارة فیھا فاعل:
ّمطر السمک ظاھرة عجیبة جدّاً!)2ّّررتفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة!)1
ھھّمھات لتربیتة)3 ّاکبر الحمق اإلغراق فی المدح و الزم!)4ّاوالدھّن بشکل أحسن!ُُتحاول األُ

ّففن اسم التّفضیل  عن الباقی فی المعنی:یختلفننعیّ
سنة!) 1 عبادة سبعین ساعة خیر من دعونا أکثر أصدقائنا إلی حفلة تکریم أبینا!) 2ّّررتفّکر
ّاان رأیتھ فی حیاتی حقّاً!) 3 ننأبا صدیقی خیر م َ ّاااس من ھو أحسن منا!) 4ّإّن ّااقد یکون بین النّ

اقالالّالفّن ال ن ختلف
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

ّ  ... آیۀ شریفۀ خداوند در  ب و   ا     -51 ؟کند شک کجروان معرّفی میبازدارندة کدام عامل را   ،و   
  )( ) امی بودن پیامبر2 ) عدم تحریف و جاودانه ماندن  1
 ) معجزه بودن این کتاب4 موجود در آن ویژة ) محتوا و مطالب 3

ـ   يزیبه چ ازمندیشدن ن نیریش يبرا ؛ستندین نیریکه ش ییزهایچخدایابی انسان چگونه است و اگر بگوییم  -52 نیریهستند که خـودش ش
 ایم؟ ، اشاره کردهنندهیخود به آفر شیدایجهان در پ يازمندیناستدالل مقدمۀ ، به کدام باشد

هسـتند کـه    يا دآورنـده یبـه پد  ازمنـد یموجود شـدن ن  يبراها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتاً  ) استداللی ـ پدیده 1
.نباشد و وجودش از خودش باشد دهیخودش پد

هستند که خـودش   يا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن يبراها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتاً  پدیده ـ ) فطري2
.نباشد و وجودش از خودش باشد دهیپد

مان از خودمان نبوده است. یکه وجود و هست میابی یم يا دهیخود را پد م،یکن یهرگاه به خود نظر م ـ ) فطري3
مان از خودمان نبوده است. یکه وجود و هست میابی یم يا دهیخود را پد م،یکن یهرگاه به خود نظر م ـ ) استداللی4

-53 اند این است که ........، در حقیقت آنها ....... به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفته که یکسانهاي  یکی از ویژگی
  اند. ي مادي است ـ با یک تیر دو نشان زدهها لذتشان صرفاً  هدف )1
  اند. ي مادي است ـ عمر خود را ارزان فروختهها لذتشان صرفاً  ) هدف2
 اند. دهند ـ با یک تیر دو نشان زده رضایت خدا انجام می ها فقط با هدف کارهایشان) 3
 اند. دهند ـ عمر خود را ارزان فروخته ها فقط با هدف رضایت خدا انجام می کارهایشان) 4

-54 درستی آمده است؟ معناي اینکه اختیار انسان یک تقدیر الهی است در کدام مورد به
  .) قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافات دارد1
 کند. اي تعلق گرفت، هر قانونی را لغو می ) تقدیر وقتی به حادثه2
 ) تقدیر چیزي وراي قانونمندي و نظم است و گریزي از آن نیست.3
 گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد. ) خداوند این4

شـود   یک سبب می یک است و کدام بن حکم، پذیرش بهتر پیام الهی معلول کدام  به شاگرد خود هشام )( بر مبناي سخن امام کاظم 55-
 اي باالتر نصیب انسان شود؟   در دنیا و عقبی، رتبه

 ) برخورداري از معرفت برتر ـ پذیرش فرمان الهی  2 ) برخورداري از معرفت برتر ـ تکامل عقل  1
 ز تفکر برتر ـ پذیرش فرمان الهی مندي ا ) بهره4 مندي از تفکر برتر ـ تکامل عقل  ) بهره3

هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانونمندي و نظام حاکم بر جهـان خلقـت    میان آشنایی با نشانه 56-
 یک از موارد زیر است؟ تجلی کدام

 ) علت و معلول ـ قضاي الهی2  ) علت و معلول ـ تقدیر الهی1
 ) معلول و علت ـ قضاي الهی4  قدیر الهی) معلول و علت ـ ت3

بود و در عـوض چـه کسـانی    ) (پیامد نامبارك کدام چالش عصر ائمه )(هاي باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد پیامبر انزواي شخصیت 57-
 قرب و منزلت یافتند؟ 

 بودند. الگوهاي نامناسب ـ افرادي که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دورارائۀ ) 1
 الگوهاي نامناسب ـ طالبان قدرت و ثروتارائۀ ) 2
 ) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ طالبان قدرت و ثروت 3
 ) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ افرادي که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند.  4

)کدام عبارت نورانی رسول اکرم -58  لین متضمن مصونیت از گمراهی و انحراف است و این امر مستلزم چیست؟در حدیث شریف ثق (
1(ّ رک  ا  ّ )ـ عمل به قرآن و محبت به اهل بیت پیامبر ا ) 
2 (ّ رک  ا  ّ )ـ تمسک به قرآن و اهل بیت پیامبر ا ) 
اً )3 ا ا ّ )ـ تمسک به قرآن و اهل بیت پیامبر   ) 
 )( محبت به اهل بیت پیامبر ـ عمل به قرآن و لن تضلّوا ابداً)4

که وجود و هست میییابی یم يا ییدهیخود را پد ییم،ننیکنمم یهرگاه به خود نظر م ـ ) استداللی4 نبوده است.تتیبب از خودمان مان
اند این است که ........، در حقیقت آنها .......به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفتهکهننیکسانهاي کی از ویژگی

اند. ي مادي است ـ با یک تیر دو نشان زده ها لذتشان صرفاً  هدف )1
اند. ي مادي است ـ عمر خود را ارزان فروخته ها لذتشان صرفاً  ) هدف2
اند. دهند ـ با یک تیر دو نشان زدهرضایت خدا انجام می ها فقط با هدف کارهایشان)3
اند. دهند ـ عمر خود را ارزان فروختهها فقط با هدف رضایت خدا انجام میکارهایشان)4

درستی آمده است؟معناي اینکه اختیار انسان یک تقدیر الهی است در کدام مورد به
.) قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافات دارد1
کند. اي تعلق گرفت، هر قانونی را لغو می) تقدیر وقتی به حادثه2
) تقدیر چیزي وراي قانونمندي و نظم است و گریزي از آن نیست.3
گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد.) خداوند این4

یک سبب مییک است و کدامبن حکم، پذیرش بهتر پیام الهی معلول کدامبه شاگرد خود هشام)(ر مبناي سخن امام کاظم
اي باالتر نصیب انسان شود؟  ر دنیا و عقبی، رتبه

) برخورداري از معرفت برتر ـ پذیرش فرمان الهی  2) برخورداري از معرفت برتر ـ تکامل عقل  1
ز تفکر برتر ـ پذیرش فرمان الهی مندي ا ) بهره4مندي از تفکر برتر ـ تکامل عقل  ) بهره3

هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانونمندي و نظام حاکم بر جهـانمیان آشنایی با نشانه
یک از موارد زیر است؟جلی کدام

) علت و معلول ـ قضاي الهی2) علت و معلول ـ تقدیر الهی1
) معلول و علت ـ قضاي الهی4تتقدیر الهی) معلول و علت ـ ت3
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 ترتیب ........ و ........ است. به» انسانخوردة دشمن قسم «و )» ترین دشمن انسان به تعبیر موال علی ( دشمن«هر یک از موارد 

 اماره شیطان ـ نفس ) 4 شیطان ـ شیطان) 3 اماره ـ شیطان نفس ) 2 اماره ـ نفس اماره  نفس) 1
اآیۀ با تدبر در  ّ  ً ٓ   ٍ  ّ     ً ّ وا  ن  ن ا -60 شود؟ کدام یک از مفاهیم زیر برداشت می و  

 بایست وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند.   مردم میهمۀ ) دستور قرآن کریم مبنی بر آن است که 1
دین، آن را به دیگران عرضه کرده و پاسـخگوي سـؤاالت   جانبۀ  همه) قطعاً در زمان غیبت باید کسانی باشند که با فراگیري 2

 مردم باشند.  
 حکومتی است در جامعه به اجرا درآورد.  پشتوانۀ توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و  ) بدون والیت ظاهري نمی3
 نیازي به انتقال احکام دین به مردم توسط اشخاص دیگر نبود.   ) به دلیل حضور ایشان در جامعه،(بر) در زمان پیام4

ّاً شریفۀ  آیۀپیام  ً و  ن   ء  ّ  دو او -61 باشد؟ می در نفی شرك برخاسته از کدام عبارت  ا
 اند. را آفریده ) اعتقاد به اینکه چند خالق و آفریدگار جهان1
 ) اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.2
 ) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.3
 تند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هس4

بـه  » کردن به سالمتی و تندرستی به کمک کمی ورزش روزانه کمک«و » نکردن بهداشت هاي مختلف شدن به علت رعایت دچار بیماري« 62-
 ها به ترتیب ......... و ......... .   ترتیب کیفر و پاداش ......... و ......... است که وضع قوانینی در تغییر آن

 تأثیر دارد  -مؤثر است  -قراردادي  -) قراردادي 2 تأثیر ندارد   -مؤثر است  -طبیعی  -دادي ) قرار1
 تأثیر دارد  –مؤثر نیست  -قراردادي  -) طبیعی 4 تأثیر ندارد   -مؤثر نیست  -طبیعی  -) طبیعی 3

-63 یک را در پی خواهد داشت؟ نماز، کداماقامۀ در هنگام » غیر المغضوب علیهم و الالضّالین«با توجه به بیان کردن عبارت 
  هاي انحرافی دل نخواهیم بست. ) به راه1
 شویم. برخی مکروهات هم به تدریج دور می) نه تنها از گناهان حتی از 2
 ) در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.3
 نخواهیم داد. راهان قرار  کردهگم زمرة ) خود را در 4

او  اندیشـۀ  ام شب همه شب/ تـا در ایـن پـرده جـز     م دل شدهپاسبان حر«ی بر بیان این بیت حافظ کدام یک از روایات زیر دلیل موثق 64-
 است؟» نگذارم

 هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست که پروردگار جهانیان است. ) بگو همانا نماز و عبادت1
 ) عمل خالص آن عملی است که دوست نداري کسی جز خداوند به خاطر آن تو را ستایش و تمجید کند.2
 کار شر، از آن شر بدتر است. دهندة انجامکار نیک، از آن کار بهتر است و دهندة  انجام) 3
 تر است. اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان ) راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه4

هاي ایشان در امر رهبري جامعه  یک از ویژگی در منع یاران از بدگویی افراد در نزد ایشان چه بود و این امر به کدام) ( مبناي پیامبر 65-
 دارد؟اشاره 

 ) تحقق عدالت کامل در رفتار با افراد جامعه ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري1
 ) تحقق عدالت کامل در رفتار با افراد جامعه ـ محبت و مدارا با مردم 2
 ) معاشرت با دلی پاك و بدون کدورت با مردم ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري3
 کدورت با مردم ـ محبت و مدارا با مردم ) معاشرت با دلی پاك و بدون4

-66 شرط تدبیر براي ولی فقیه بدان جهت است که وي بتواند:  
 خواهی دشمنان بایستد. ) بدون ترس و واهمه در برابر زیاده2 ) احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 1
 معه را در شرایط پیچیده جهانی رهبري کند.) جا4 ) با قدرت در مقابل تهدیدها بایستد و پایداري کند.  3

  

) اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.2
) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.3
سستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هس4

کردن به سالمتی و تندرستی به کمک کمی ورزش روزا«کمک«و » نکردن بهداشتهاي مختلف شدن به علت رعایتدچار بیماري
ها به ترتیب ......... و ......... .  رتیب کیفر و پاداش ......... و ......... است که وضع قوانینی در تغییر آن

تأثیر دارد -مؤثر است  -قراردادي  -) قراردادي2تأثیر ندارد  -مؤثر است  -طبیعی  -دادي) قرار1
تأثیر دارد –مؤثر نیست -قراردادي  -) طبیعی4تأثیر ندارد   -مؤثر نیست  -طبیعی  -) طبیعی3

یک را در پی خواهد داشت؟نماز، کداماقامۀ در هنگام » غیر المغضوب علیهم و الالضّالین«توجه به بیان کردن عبارت 
هاي انحرافی دل نخواهیم بست. ) به راه1
دور می) نه تنها از گناهان حتی از 2 مکروهات هم به تدریج شویم. برخی
) در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.3
نخواهیم داد. راهان قرار  کردهگم زمرة) خود را در4

اندیام شب همه شب/ تـا در ایـن پـرده جـز    م دل شدهپاسبان حر«ققی بر بیان این بیت حافظ کدام یک از روایات زیر دلیل موثق
است؟» گذارم

هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست که پروردگار جهانیان است.) بگو همانا نماز و عبادت1
) عمل خالص آن عملی است که دوست نداري کسی جز خداوند به خاطر آن تو را ستایش و تمجید کند.2
کار شر، از آن شر بدتر است.دهندة انجامکار نیک، از آن کار بهتر است و دهندة  انجام) 3
تر است. اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان) راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه4

هاي ایشان در امر رهبريیک از ویژگیدر منع یاران از بدگویی افراد در نزد ایشان چه بود و این امر به کدام) (بناي پیامبر
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
گسستن بندبند وجود بندگان از محبت الهی ......... است. )(با توجه به فرمایش خداوند متعال به حضرت داود  67-

 ) علت آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان1
 ) معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان2
 هایشان خداوند با بندگان و اشتیاق او بر ترك معصیت) علت مداراي 3
 هایشان ) معلول مداراي خداوند به بندگان و اشتیاق او بر ترك معصیت4

-68 کار رفته است؟ صدق گفتار خداوند در قرآن کریم براي تأکید بر کدام موضوع به
 ) یکسان نبودن حال و اوضاع متقین و ناپاکان در قیامت1
 ها و زمین و آنچه بین آنهاست آفرینش آسمان) بر حق بودن 2
 ها در آن روز انسان همۀ ) وقوع حتمی قیامت کبري و جمع شدن3
 ) دو بعدي بودن وجود انسان و وجود زندگی حقیقی در سراي آخرت4

)مقصود ثامن االئمه  گونـه   ا این حدیث را اینچه بود و چر» طالییزنجیـرة  «بعد از بیان حدیث » بشروطها و أنا من شروطها«از بیان  ( 69-
 اند؟ گذاري کرده نام
  )( ) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه1
 ) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام دیگر 2
 )( دگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه) تجلّی توحید در زن3
 ) تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام دیگر4
هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تحول در  »اخالق، معنویت و فرهنگهایی در  نگارش یافتن کتاب« و» حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی« 70-

 تمدن اروپا بود؟
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ گسترش مسیحیت در اروپا) 1
آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ـ گسترش مسیحیت در اروپا) 2
حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 3
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 4

تر با او عهـد   قوي  و سپس با تصمیم هیکی از آثار محاسبه این است که در صورت سستی و قصور، از خدا بخشش طلبید«هرگاه بگوییم:  71-
 ایم؟ ، به مفهوم کدام حدیث اشاره کرده»شویم. مل میبسته و دوباره وارد ع

ا«) 1 ُ   »ا ا  ان 
 ترین افراد کسی است که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.   ) زیرك2
ط «) 3  »   و   و ا
 شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیم هم) گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از 4

تـوان مـورد اسـتناد قـرار داد و      شریفه را میآیۀ هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آنها شود، کدام  آنجا که لطف و فضل الهی به انسان 72-
 انسان ذلیل به کدام علت است؟ چهرة نشستن غبار ذلت بر 

ةُ ) 1 ِ ّ ا َ َة  ِ ُ ا ُ َن   َ  ً ٌ ـ  َ ُ ِذ ُ َ َ   َو 
َدةٌ ) 2 ُ َو ز ا ا ُ َ َ اَ تِ ـ  ِ ا ا ُ َ َ  َ   َو ا
َدةٌ ) 3 ُ َو ز ا ا ُ َ َ اَ ٌ ـ   ِ ُ ِذ ُ َ َ  َو 
4 ( ً َ ُة  ِ ّ ا ِ َ َة  ِ ُ ا ُ َن  تِ َو ا ـ  َ  ا ا ُ َ َ  َ 

-73 ......... بیانگر این مفهوم است که با رعایت پوشش، .........  آیۀ شریفۀ اگر بخواهیم آثار رعایت پوشش در زنان را در آیات قرآن کریم بیابیم 
1 ( َ َ اْد ِ َ  َذ ْ َذ ْ ُ  َ  َ ْ َ ْ ُ    شود.  ـ امنیت اجتماعی زنان محقق می اْن 
2(  َ َ اْد ِ َ  َذ ْ َذ ْ ُ  َ  َ ْ َ ْ ُ   شود.ـ حضور فعال زنان در جامعه محدود می اْن 
3 ( ِ ِ ِ َ  ْ ِ  ِ ْ َ َ  َ ِ ْ   شوند.ـ زنان به عفاف شناخته می ُ
4(  ِ ِ ِ َ  ْ ِ  ِ ْ َ َ  َ ِ ْ  شود.بند و بار سلب میتعرض افراد بیاجازة ـ  ُ

اند؟گذاري کردهم
)( ) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه1
) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام دیگر 2
)( دگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه) تجلّی توحید در زن3
) تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام4
هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تح»اخالق، معنویت و فرهنگهایی در نگارش یافتن کتاب«و» حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی«

مدن اروپا بود؟
مسلمانانـگسترش مسیحیت در اروپا)1 اروپا با تمدن اندك اندیشمندان آشنایی
آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردمـگسترش مسیحیت در اروپا)2
حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردمآغازـشروع نقادي رهبري کلیسا) 3
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانانـشروع نقادي رهبري کلیسا) 4

تر با اقويو سپس با تصمیمهیکی از آثار محاسبه این است که در صورت سستی و قصور، از خدا بخشش طلبید«رگاه بگوییم: 
ایم؟، به مفهوم کدام حدیث اشاره کرده»شویم.ععمل میسته و دوباره وارد ع

ا«) 1 ُ  »ُا ا  ان 
ترین افراد کسی است که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.   ) زیرك2
ط «) 3 »   و   و ا
شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیمهم) گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از 4

تـوان مـورد اسـتناد قـرشریفه را میآیۀ هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آنها شود، کدام جا که لطف و فضل الهی به انسان
انسان ذلیل به کدام علت است؟ چهرة شستن غبار ذلت بر 
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
از » مطابقـت نداشـته باشـد    )(و ائمه اطهـار    )اي که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  ( نیست باد آن فلسفه«ارت عب 74-

 گوید؟ کدام فیلسوف و دانشمند اسالمی است و این دانشمند بر عدم مخالفت قوانین دین بر حق الهی با کدام مورد سخن می
 ) ابن سینا ـ دانش استدالل یقینی  2 )) ابن سینا ـ قرآن و سنت رسول خدا (1
 ) مالصدرا ـ دانش استداللی یقینی 4 )) مالصدرا ـ قرآن و سنت رسول خدا (3

» کار گیري آالت موسیقی بـراي نـواختن موسـیقی لهـوي     به» «ها و نهادها دادن جایزه به ورزشکاران توسط سازمان«هر یک از موارد  75-
 به ترتیب چه حکمی دارد؟» اعتالي فرهنگ اسالمی در صورت ضرورت ی به نیتتلویزیونهاي سینمایی و  تولید فیلم«
 ) مستحب ـ جایز ـ واجب2 ) جایز ـ حرام ـ واجب کفایی  1
 ) مستحب ـ حرام ـ واجب کفایی4  ) جایز ـ حرام ـ واجب3
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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. 

My young sister has ……… money as my brother, but my older sister has ……… money of all.76-
1) as many - more than 2) the most – much 
3) as much - the most  4) more - as much 

If you ……… Sara, ……… you tell her that I am sorry for my behavior in the party?77-
1) see - might 2) see - can 3) will see - can 4) will see - may 
When I ……… back and read the book of my life, I see that I ……… a very interesting life.78-
1) looked - have had 2) look - have had 3) look - had 4) looked - had
The look on his face made her want to ……… him and ease his fear. 79-
1) tear 2) reply 3) hug 4) forgive 
Each of the ……… in Longman Dictionary has been carefully defined. 80-
1) issues 2) factors 3) foreigns 4) entries 

“All the plants, animals and things that exist in the universe that are not made by people” 81-
means ……… .
1) plain 2) forest 3) nature 4) world 

Along with several other family members, I was with my grandfather when he ……… .82-
1) gave up 2) got around 3) passed away 4) looked for 

I'm sorry, I'm so busy today. I will be ……… for you tomorrow.83-
1) favorite 2) available 3) honest 4) familiar 

I ……… you letting me know of any problems.84-
1) paint 2) worry 3) appreciate 4) create 
As researchers on aging noted ……… , no treatment on the market today has been proved to 85-
slow human aging. 
1) interestingly 2) actually 3) frequently 4) differently 
The company launched a publicity campaign to ……… the newspaper’s circulation.86-
1) care for 2) confirm 3) dedicate 4) boost 
If Peter has an ability for singing, we ……… her ……… all he needs to do it.87-
1) end - with 2) look - out 3) provide - with 4) provide - for 
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough to fill 88-
cavities in the back teeth. 
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 

The look on his face made her want to ……… him and ease his fear. 
1) tear 2) reply 3) hug 4) forgive 
Each of the ……… in Longman Dictionary has been carefully defined. 
1) issues 2) factors 3) foreigns 4) entries 
All the plants, animals and things that exist in the universe that are not made by pe

means ……… .
1) plain 2) forest 3) nature 4) world 

Along with several other family members, I was with my grandfather when he ……… .
1) gave up 2) got around 3) passed away 4) looked for 
'm sorry, I'm so busy today. I will be ……… for you tomorrow.
1) favorite 2) available 3) honest 4) familiar 
……… you letting me know of any problems.

1) paint 2) worry 3) appreciate 4) create 
As researchers on aging noted ……… , no treatment on the market today has been prov
slow human aging.
1) interestingly 2) actually 3) frequently 4) differently 
The company launched a publicity campaign to ……… the newspaper’s circulation.
1) care for 2) confirm 3) dedicate 4) boost 
If Peter has an ability for singing, we ……… her ……… all he needs to do it.
1) end - with 2) look - out 3) provide - with 4) provide - for 
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough t
cavities in the back teeth.
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 
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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. 

Saturn looks like a star in our sky at night. You can see its (89)……….  by using a telescope. 
It looks very small from the earth, where you live on, but did you know that Saturn is really, 
really big? Of our eight planets, only Jupiter is bigger than Saturn. Saturn is about 95 times 
(90)……… than Earth.

Saturn is the sixth planet from the sun. It takes Saturn about thirty years to go around the 
(91)………. So a year on Saturn is about thirty Earth years! Since it is so (92) ……… from 
the sun, Saturn is very cold. The temperature of the atmosphere is about 93 degrees 
Centigrade below zero! 

89-
1)planets 2)stars 3) rings 4) orbits 

90-
1) smaller 2) the largest 3) the least 4) bigger 

91-
1) moon 2) sun 3) sky 4) planet 

92-
1) small 2) near 3) far 4) big 

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: 

How long would it take to die by being taken to an ant colony? It depends on the ant. 
Some, like the Maricopa harvester ant, will kill you rapidly by poison: it only takes a few 
hundred stings for this ant to kill a human, compared to, 1,500 for honeybee stings, assuming 
you are not allergic, Once one Maricopa ant stings you, the others will follow because they 
smell the alarm pheromones in the sting, so death will be fast. 

Some, like the “bullet ant” are not so toxic but much more painful if they sting you. Why 
are they called bullet ants? Because the feeling of being stung supposedly simulates the pain 
of being pierced by a bullet. You will likely pass out from pain after the worst imaginable 
hour of your life and then succumb to dehydration or shock. This is observed in many of 
other ants too. 

The only ant that could potentially devour you is Siafu, the African “driver” or “safari” 
ant. They are not as bad as they are in the movies, like Indiana Jones 4, but are known or at 
least rumored to have killed infants. However, even a whole Siafu colony won’t reduce you 
to bone like piranhas: you’re too big, moist and warm and they’re not interested in taking 
you down. They will assume you are a threat, not a food. Even if you die they may ignore 
you, as ants are not usually attracted to large mammal cadavers compared to, say, corpse 
flies. 

What is the main purpose of the author? 93-
1) To introduce some of the threats faced by humans from insects. 
2) To discuss various types of ants that can harm humans. 
3) To inform the readers how to protect themselves when faced with dangerous ants. 
4) To provide reasons why some humans have a strong fear of ants. 

1)planets 2)stars 3) rings 4) orbits

1) smaller 2) the largest 3) the least 4) bigger 

1) moon 2) sun 3) sky 4) planet 

1) small 2) near 3) far 4) big 

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

Passage 1: 

How long would it take to die by being taken to an ant colony? It depends on the
Some, like the Maricopa harvester ant, will kill you rapidly by poison: it only takes a
hundred stings for this ant to kill a human, compared to, 1,500 for honeybee stings, assu
you are not allergic, Once one Maricopa ant stings you, the others will follow because
mell the alarm pheromones in the sting, so death will be fast.

Some, like the “bullet ant” are not so toxic but much more painful if they sting you. 
re they called bullet ants? Because the feeling of being stung supposedly simulates the
f being pierced by a bullet. You will likely pass out from pain after the worst imagin

hour of your life and then succumb to dehydration or shock. This is observed in man
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How has the author separated different paragraphs of the passage?  94-
1) Paragraph 2 and 3 support the information given in Paragraph 1.  
2) Each paragraph discusses one type of ant and its characteristics. 
3) Paragraph 1 introduces the topic and Paragraph 2 and 3 make conclusions about the 

passage. 
4) The type of ants in Paragraph 2 are compared to the kinds of ants in Paragraph 1 and 3. 
According to the passage, how do harvester ants communicate with each other about a prey? 95-
1) By producing and smelling special pheromones in their stings.  
2) By sensing the warmth of the body of the prey.  
3) By causing dehydration in the body of the prey.  
4) By returning to their nest and alarming the rest of the colony.  
What does the underlined pronoun “this” in the second paragraph refer to? 96-
1) Bullet ant  2) Having painful sting 
3) Passing out  4) Dehydration 

Passage 2: 

At a time when women were asked not to work outside the house, a group of women at 
Harvard’s observatory made a large impact (influence, effect) in the science of stars. From 
1877 to 1919, there were more than 80 women who became famous as ‘Harvard Observatory 
computers’ for being so good at calculating and making huge catalogs of stars. Women 
earned about 50% of what men earned, for the same work. People didn’t know many of these 
women until some writers started to write their stories. One of these scientists was Annie 
Jump Pannon who worked in the observatory from 1896 to 1940. Because of a cold, she 
became deaf when she was a child, like Thomas Edison. But, this never stopped her from 
becoming a great scientist. Pannon discovered 300 special stars. She also grouped 350,000 
stars into seven groups: O, B, A, F, G, K, and M. Each group had different temperature, from 
hot to cold. Her friend, Henrietta Swan Leavitt, also found that the stars in each group have 
similar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn’t give her 
awards for many years, but she received many awards from other places. For example, she 
was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford University. 
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer Award 
in 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science. 
Which sentence is NOT true, according to the passage? 97-
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
3) Harvard University never gave any award to Pannon. 
4) Pannon died one year after finishing her work at Harvard’s observatory.
What did Annie Jump Pannon invent? 98-
1) Computers at Harvard University  
2) A system that groups stars based on their temperature. 
3) An award at Oxford University 
4) A system to find the color of a star 
Which two words in the passage are synonyms? 99-
1) Scientist and computer 2) discover and find 
3) catalog and group  4) impact and end 
Which is the best title for the passage? 100-
1) Forgotten Women in Science 2) Hardworking Scientists 
3) Star Temperature Catalogs 4) The life of Annie Jump Pannon 

3) Passing out 4) Dehydration 

Passage 2: 

At a time when women were asked not to work outside the house, a group of wom
Harvard’s observatory made a large impact (influence, effect) in the science of stars. Fff
877 to 1919, there were more than 80 women who became famous as ‘Harvard Observ
omputers’ for being so good at calculating and making huge catalogs of stars. Wo
arned about 50% of what men earned, for the same work. People didn’t know many of 

women until some writers started to write their stories. One of these scientists was A
ump Pannon who worked in the observatory from 1896 to 1940. Because of a cold
ecame deaf when she was a child, like Thomas Edison. But, this never stopped her 
ecoming a great scientist. Pannon discovered 300 special stars. She also grouped 350
tars into seven groups: O, B, A, F, G, K, and M. Each group had different temperature, 

hot to cold. Her friend, Henrietta Swan Leavitt, also found that the stars in each group
imilar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn’t giv
wards for many years, but she received many awards from other places. For example

was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford Unive
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer A
n 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science
Which sentence is NOT true, according to the passage?
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

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

a0اگر  a عبارتباشد، حاصل  1 a a a a a3 -101 برابر کدام گزینه است؟ 3

1 (a32 2 (a2 34 ) صفر (a2 
tهندسی،  ي دنبالهدر یک  t5 3 tو  6 t6 4 -102 کدام است؟ Kباشد، مقدار  K2ي اول برابر  جمله 20باشد. اگر حاصلضرب  می 3

1 (90- 2 (100- 3 (80- 4 (110- 
fاگر  {( , ) ,(m, ),( ,m )}2 1 3 5 -103 کدام است؟ mیک تابع خطی باشد، مجموع مقادیر قابل قبول براي  1

 ) صفر4 -3) 3 2) 2 -1) 1

f(x)اگر  x2 g(x)و  1 x x2 -104 شامل چند عدد صحیح است؟ gof دامنۀ، آنگاه 12
1 (6 2 (7 3 (9 4 (10 

yتعریف تابع  دامنۀاگر  f(x)  بازة[ , ]2 fتعریف  دامنۀباشد،  8 ( x)2 -105 یح است؟شامل چند عدد صح 3
1 (6 2 (8 3 (3 4 (4 

xمعادلۀ  هاي  ریشهتعداد  x
x x x2

2 1 4
1 1 1

-106 کدام است؟  

 3) 4 1) 3 2) 2 ) صفر1
x نامعادلۀجواب  | x |1 a)یک بازه به صورت  1 ,b)  است. مقدارb a

-107 چه عددي است؟ 2

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

2   
yنمودار تابع  a | x | | x b aشود. مقدار  در شکل زیر دیده می | b  108 کدام است؟-

 ) صفر1
2 (2 
3 (4 
4 (6 

xf(x)اگر  1 yنمودار  باشد، 2 xf( x)  109 ؟کند میاز کدام نواحی عبور-
 ) فقط دوم4 ) فقط سوم3 ) سوم و چهارم2 ) اول و سوم1

xlogاگر  ( ) x3 89 233
xlog، آنگاه حاصل  (x )2 -110 کدام است؟ 18

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

-111 کدام است؟ ACضلع  ي اندازهدر شکل زیر، 
1 (12 (2 3    
3( 24( 4 3   

22

3015
2 3

B

ADC

xمعادلۀ هايریشهعداد 
x x2

2 1 4x
1 1x 1

کدام است؟ 

3) 14) 23) 2) صفر1
xنامعادلۀجواب  | x || x| x یک بازه به صورت(a ,b) است. مقدارb a

چه عددي است؟2

1( 22 (13 (5
2 4 (3

2 
yمودار تابع  a | x | | x b aشود. مقدار در شکل زیر دیده می| b  کدام است؟

) صفر1
2 (2
3 (4
4(6

xf(x)گر  1 yنمودار باشد، 2 xf( x) ؟کند میاز کدام نواحی عبور
) فقط دوم4) فقط سوم3) سوم و چهارم2) اول و سوم1

xlogگر  ( ) xx3 89 233
xlog، آنگاه حاصل  (x )x

کدام است؟ 2

1 (3
2 2 (63 (54 (3

کدام است؟ACضلع ياندازهدر شکل زیر، 
1 (12 (32 
3( 24(34 

22

2 3

B
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

sin(Bˆˆدر شکل مقابل مقدار  C) (برحسب رادیان) 112 در کدام گزینه آمده است؟-
1 (ˆcos B2 
2 (ˆsin C2 
3 (ˆs in B2 
4 (ˆcos C2 

sin معادلۀ x cos x cos x
) بازةدر  1 , )0 -113 چند جواب دارد؟ 2

 ) هیچ4 3) 3 2) 2 1) 1
ayقسمتی از نمودار تابع  acos( x)2 سـه رأس آن هسـتند، چـه عـددي      Cو  Bو  Aشکل مقابل است. مساحت مثلثی که نقاط  2 114-

 است؟
1 (6 
2 (12 
3 (8 
4 (16 

 حاصل
x

x[x ]lim
x[x]

2

2
6
-115 کدام است؟ 2

1 (2 2 (2- 3 (3 4 (3- 
yتابع  [cos x]2  116 زیر فقط پیوستگی چپ دارد؟ نقطۀدر کدام-

1 (x 0 2 (x 4 3 (x 2 4 (x 3
4 

صورت مقابل است، حاصل  به fنمودار تابع 
x
lim fof( x)

1
-117 کدام است؟ 

1 (1 
2 (1 
3 ( 
4 ( 

yخط مماس بر نمودار  sin x  خط مماس بر نمودار  نقطۀدر ،y cosx  118 کند؟ اي با کدام طول قطع می را در نقطه 2 نقطۀدر-

1 (1 2 (1 3 (12 4 (12 

xدر  fاگر  پذیر و  مشتق 2
x

f(x)lim
x22

4 6
4

yباشد، مقدار مشتق تابع   x f x
2 xنقطۀ در  2 -119 چقدر است؟ 1

1 (32 2 (20 3 (40 4 (48 

B C

A

A

B

C

1
1

1 1

1 (6
2 (12
3 (8
4 (16

حاصل
x

x[x ]lim
x[x]

2

2
6
کدام است؟ 2

1 (22 (2-3 (34 (3-
yابع  [cos x]  زیر فقط پیوستگی چپ دارد؟نقطۀدر کدام

1 (x 02 (x 43 (x 24 (x 3
4

صورت مقابل است، حاصل بهfمودار تابع 
x
lim fof( x)

1
کدام است؟ 

1 (1
2 (1
3 (
4 (

yخط مماس بر نمودار  sin x  خط مماس بر نمودار نقطۀدر ،y cosx  اي با کدام طول قطع میرا در نقطه 2نقطۀدر

1 (12 (13 (124 (12
xدر  fر  پذیر و  مشتق 2

x
f(x)lim
x22

4 6
4

yباشد، مقدار مشتق تابع  x f x
2 xنقطۀ در  2 چقدر است؟ 1

1(322(203(404(48

B C

1
1

1 1
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

اي این تابع وقتـی   است. آهنگ تغییر لحظه xمحاط است، مساحت این مستطیل تابعی از  5اي به شعاع  دایره در نیم xمستطیلی به طول  120-
x  کدام است؟ 6

1 (7
3 2 (7

4 3 (2 4 (8
3 

-121 مطلق است؟ Maxو  Minدر کدام بازه داراي  fشکل مقابل است،  fنمودار 
1 ([ , ]2 0   
2 (( , )0 4 
3 (( , )02 
4 ([ , ]1 2 
 

yتابع  x x a  تعریف شده و اکیداً صعودي است. حدود   2,در بازهa 122 کدام است؟-
1 (a 3 2 (a 2 3 (a 3 4 (a 2   

yتقعر تابع  x x x23 1
bرو به باالست. حداکثر  a,bدر بازه  18 a 123 کدام است؟-

1 (2 2 (4 3 (8 4 (16 
fسوم است. کدام عدد ریشه  درجۀاي  رو نمودار یک چندجمله شکل روبه (x) -124 است؟  0

1 (/2 5  
2 (3  
3 (9

4  

4 (11
4 

 

aاگر ماتریس  b aA b a b
1

-125 هاي قطر اصلی چقدر است؟ یک ماتریس قطري باشد، حاصل جمع درایه 2

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

Aاگر 
0 3 4
0 0 5
0 0 0

Aمفروض باشد، آنگاه در حاصل  A ... A2 -126 طبیعی چه عددي است؟درایۀ کمترین  1000

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

Aاگر  1 2 1
7 -127 کدام است؟ A2هاي قطرهاي ماتریس  ، آنگاه مجموع درایه3

1 (25 2 (27 3 (13 4 (26 

2 2 3 4

4

2

1 (a 32 (a 23 (a 34 (a 2 
yقعر تابع  x x x23 1

bرو به باالست. حداکثر a,bدر بازه 18 a کدام است؟

1 (22 (43 (84 (16
fسوم است. کدام عدد ریشه درجۀاي رو نمودار یک چندجملهشکل روبه (x) است؟ 0

1 (/2 5/
2 (3
3 (9

4
4 (11

4

aگر ماتریس  b aA b a b
1

هاي قطر اصلی چقدر است؟یک ماتریس قطري باشد، حاصل جمع درایه2

1 (3-2 (23 (1-4 (1

Aگر 
0 3 4
0 0 5
0 0 0

Aمفروض باشد، آنگاه در حاصل  A ... A2 1000A طبیعی چه عددي است؟درایۀ کمترین

1 (12 (23 (34 (4

Aگر  1 2 1
7 کدام است؟ A2هاي قطرهاي ماتریس ، آنگاه مجموع درایه3

1 (252 (273 (134 (26

4

2
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-128 باشد، کدام است؟ 4کانون تا خط هادي آن  فاصلۀآن روبه راست و رأس آن مبدأ مختصات و  دهانۀسهمی که  معادلۀ

1 (y x2 4 2 (x y2 8 3 (y x2 8 4 (x y2 4 
-129 تر است؟ نصف قطر کوچک باشد، در کدام حالت بیضی به دایره شبیه bنصف قطر بزرگ و  aاگر در بیضی 

1 (a 3 ،b 2 2 (a 2 ،b 1 3 (a 4 ،b 2 4 (a 3 ،b 1 
yدر سهمی  y mx2 4 ABقطع کند، اگر  Bو  Aکنیم تا سهمی را در  ، از کانون عمودي بر محور سهمی رسم می3 باشـد،   6 130-

m کدام است؟ 
 -9یا  9) 4 -6یا  6) 3 -4یا  4) 2 -12یا  12) 1

-131 باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟ می 6و  8ترین نقاط بیضی از یک کانون آن به ترتیب  دورترین و نزدیک فاصلۀ

1 (2
7 2 (1

7 3( 1
4 4 (1

3 
aبا شرط  cو  bو  aاگر سه بردار b c2 aو  0 .b b.c a.c و  aهاي دو بـردار   مفروض باشند، مجموع مربعات اندازه 4 132-

b کدام است؟ 
1 (6 2 (8 3 (12 4 (18 

aاگر بردار  ( ,m , )2 bو  1 aو دو بردار  19 b  وa b ،مقدار مثبت   بر هم عمود باشندm 133 کدام است؟-

1 (7 2 (5 3 (14 4 (17 
)Aنقطۀ اگر  m, m , )2 1 -134 ها چقدر است؟yاش از محور  ه باشد، آنگاه فاصلهها داشتxکمترین فاصله را از محور  2

1 (1 172 2 (1
2 3 (1 132 4 (1 152 

و  2برابـر   ADPایم که مسـاحت مثلـث    را طوري انتخاب کرده ABDدرون مثلث  Pبگیرید. نقطه  نظررا در  ABCDاالضالع  متوازي 135-
 کدام است؟ PDBواحد باشد. مساحت مثلث  5برابر  PDCمساحت مثلث 

1 (3
2 

2 (2 
3 (3 
4 (5

2 
-136 داده شده است. مساحت کل چقدر است؟ قسمتدر شکل مقابل مساحت سه 

1 (35 
2 (30 
3 (38 
4 (25

  

B

C

A

D

P

A

B C

E
D P

7
73

b کدام است؟
1 (62 (83 (124 (18

aگر بردار  ( ,m , ),m ,,m وb 19b aو دو بردار  19 b وa b،مقدار مثبت   بر هم عمود باشندmکدام است؟

1 (72 (53 (144 (17
)Aنقطۀ گر  m, m , )m ها چقدر است؟yاش از محور تته باشد، آنگاه فاصلهها داشتxکمترین فاصله را از محور ,

1 (1 1722 (1
23 (1 1324 (1 152

براADPایم که مسـاحت مثلـث   را طوري انتخاب کردهABDدرون مثلث Pبگیرید. نقطه نظررا در ABCDاالضالع متوازي
کدام است؟PDBواحد باشد. مساحت مثلث 5برابر PDCمساحت مثلث 

1 (3
2

2 (2
3 (3
4 (5

2
داده شده است. مساحت کل چقدر است؟قسمتدر شکل مقابل مساحت سه 

1 (35
2 (30
3 (38
4 (25

B

C

A

D

P

A

C

E
D P

7
73
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-137 کدام است؟ ACضلع  اندازةباشد.  نیمساز می ADدر شکل مقابل 

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

-138 کدام است؟  ABCD چهارضلعیمساحت 
1 (6 
2 (/5 5   
3 (32 2 2   
4 (/6 5   

-139 کدام است؟  xزاویۀ   اندازةدر شکل مقابل 
1 (150   
2 (135   
3 (100   
4 (120   

-140 رسم کرد؟ فرد منحصربهصورت  توان به الساقین را با داشتن کدام جزء نمی ي متساوي هیالزاو قائممثلث 
 حاده زاویۀ) یک 4 ) محیط3 ضلع قائم) 2 ) وتر1

~گزارة ، باشنددو گزاره  qو  pاگر  (p ~ q) 141 معادل کدام گزاره است؟-
1 (~ p q 2 (~ p q 3 (~ p q 4 (p q 

Aگر  x ,2 1 4 ،B ,y y28 Aو 3 B B A آنگاه بیشترین مقدار ،x y  142 کدام است؟-

1 (5 2 (6 3 (7 4 (12 
را  xآنهـا عـدد   همۀ کنیم و سپس به  ضرب می aها را در عدد مثبت  دادههمۀ است.  xداریم که میانگین آنها  اختیارتعدادي داده در  143-

2هاي جدید  کنیم. اگر ضریب تغییرات داده اضافه می
 کدام است؟ aقدار هاي اولیه باشد، م ضریب تغییرات داده 3

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

دوتـایی  نمونـۀ  صورت زیر است. چقدر احتمال دارد، میـانگین   کننده به دفتر معاون انضباطی یک مدرسه به آموزان مراجعه تعداد دانش 144-
 باشد؟ 3انتخاب شده برابر 

 زنگ 1 2 3 4 5
 نفر 2 3 1 5 4

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

2 D CB

A

2 3
4

A

45
4

D 6

2 2

1
C

B
30

A

B C
x

77
60

5O3

4 (/6 5/ 
کدام است؟ xزاویۀ اندازةدر شکل مقابل 

1 (150 
2 (135 
3 (100 
4 (120 

رسم کرد؟فردمنحصربهصورت توان بهالساقین را با داشتن کدام جزء نمیي متساويییهیالزاوقائممثلث 
حاده زاویۀ) یک4) محیط3ضلع قائم) 2) وتر1

~گزارة ،باشنددو گزاره qو pگر  (p ~ q)معادل کدام گزاره است؟
1 (~ p q2 (~ p q3 (~ p q4 (p q

Aگر  x ,2 4, ،B ,y y2, y وA B B A آنگاه بیشترین مقدار ،x y  کدام است؟

1 (52 (63 (74 (12
آنهـا عـدهمۀ کنیم و سپس به ضرب میaها را در عدد مثبت  دادههمۀ است. xداریم که میانگین آنها اختیارعدادي داده در 

2هاي جدید کنیم. اگر ضریب تغییرات دادهضافه می
کدام است؟aممقدار هاي اولیه باشد، مضریب تغییرات داده3

1 (12 (3
23 (24 (3

د  نمونـۀ  صورت زیر است. چقدر احتمال دارد، میـانگین  کننده به دفتر معاون انضباطی یک مدرسه بهآموزان مراجعهعداد دانش
باشد؟3نتخاب شده برابر 

54321
45132

A

B C
x

77
60

5O3
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Aپیشامد  متممپیشامد دیده شدن عدد اول است.  Bپیشامد فرد بودن مجموع اعداد دو تاس و  Aپرتاب دو تاس،  آزمایشدر  BB 145-
 عضو دارد؟چند 

1 (26 2 (22 3 (18 4 (30 
-146 طبیعی زوج دارد؟ علیهچند مقسوم  2400عدد 

1 (36 2 (30 3 (24 4 (20 
P(Aاگر داشته باشیم  B)B) 1

P(Bو  10 ) 3
P(A، مطلوب است 10 | B). 147-

1 (1
7 2 (6

7 3 (1
6 4 (5

6 
کنیم و یک روي آن  کارت یک رو سبز، یک رو قرمز است. کارتی را به تصادف انتخاب می 8کارت دو رو قرمز و  2اي کارت شامل  دسته 148-

 کارت نیز قرمز باشد، چقدر است؟بینیم که قرمز است، احتمال اینکه روي دیگر  کنیم و می را مشاهده می

1 (1
3 2 (2

3 3 (1
4 4 (3

4 

aاگر  | b  وb | ac2 :149 آنگاه-
1 (b | c 2 (c | a b 3 (c | a 4 (b | a c 

تـرین عـدد بـراي     قسمت است. مجموع ارقام بزرگ برابر مربع خارج 7تقسیم  ماندة باقیو  149علیه برابر  در یک عمل تقسیم، مقسوم 150-
 مقسوم کدام است؟

1 (9 2 (12 3 (15 4 (18 

x معادلۀکه در  xمجموعه ارقام اولین عدد چهار رقمی 
17

7 -151 کند، کدام است؟ صدق می 4
1 (7 2 (8 3 (6 4 (4 

-152 است، مرتبه این گراف کدام است؟ 24ـ منتظم مساوي  4مجموع مرتبه و اندازه در یک گراف 
1 (8 2 (9 3 (7 4 (6 

-153 گر مینیمال حداکثر چند عضو دارد؟ یک مجموعه احاطه p12در گراف 
1 (7 2 (6 3 (5 4 (4 

nxمعادلۀ هاي طبیعی  تعداد جواب x ... x n1 2 1 -154 کدام است؟ nتا است،  55برابر  1
1 (10 2 (11 3 (12 4 (13 

-155 هاي زیر یک مربع التین است؟ یک از مربع کدام

1 (
1 2 2
3 1 2
1 2 3

 2 (
3 1 2
3 2 1
2 3 1

 3 (
3 2 1
1 3 2
2 1 3

 4 (
2 1 3
3 2 1
1 2 3

 

 

aگر  | b وb | ac2 :آنگاه
1 (b | c2 (c | a b3 (c | a4 (b | a c

تـرین عـددقسمت است. مجموع ارقام بزرگبرابر مربع خارج7تقسیم ماندةباقیو 149علیه برابر در یک عمل تقسیم، مقسوم
مقسوم کدام است؟

1 (92 (123 (154 (18

معادلۀکه در xمجموعه ارقام اولین عدد چهار رقمی 
17

7 4x کند، کدام است؟صدق می
1 (72 (83 (64 (4

است، مرتبه این گراف کدام است؟24ـ منتظم مساوي 4مجموع مرتبه و اندازه در یک گراف 
1 (82 (93 (74 (6

گر مینیمال حداکثر چند عضو دارد؟یک مجموعه احاطهp12در گراف 
1 (72 (63 (54 (4

xمعادلۀ هاي طبیعی عداد جواب x ... x n1 2 1nx ... xx ... xn کدام است؟nتا است،  55برابر 1
1 (102 (113 (124 (13

هاي زیر یک مربع التین است؟یک از مربعکدام

1 (
1 2 2
3 1 2
1 2 3

2 (
3 1 2
3 2 1
2 3 1

3 (
3 2 1
1 3 2
2 1 3

4 (
2 1 3
3 2 1
1 2 3
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اندازیم. قطعه فلز کامالً در آب فـرو رفتـه و سـطح آب درون اسـتوانه بـه       اي می را درون آب داخل استوانه g90یک قطعه فلز به جرم  156-
 متر مکعب است؟ باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی cm210آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه  باال می cm2/1ي  اندازه

1 (5/5 2 (6 3 (5/7 4 (8 
lit35اي به حجم  گیري با استفاده از پیمانه ي حاصل از اندازه تواند نتیجه هاي زیر می یک از گزینه کدام -157 باشد؟ 10

1 (dm3 310 2 (cm32 3 (mm3 33 10 4 (m6 35 10

xبه صورت  SIمکان زمان در معادلۀ  t t2 6 داده شده است. تندي متوسط متحرك در مدت زمانی که در حال نزدیک شـدن   14 158-
mبه مبدأ مکان است، چند 

s است؟ 

1 (2 2 (/2 5 3 (3 4 (4 
سرعت متوسط متحـرك ......... محـور    t2تا  t1زمانی  بازةباشد. در  نمودار مکان ـ زمان متحرکی بر روي خط راست به صورت زیر می   159-

x ها و شتاب متوسط متحرك ......... محورxباشد. ها می 
  ) در جهت ـ در جهت1
 ) در جهت ـ در خالف جهت2
 ) در خالف جهت ـ در جهت3
 ) در خالف جهت ـ در خالف جهت4

vبه صورت  SIمعادله سرعت متحرکی در  t t2 4 -160 سرعت متحرك کمینه است؟ اندازةاي  باشد. در چه لحظه می 5
 5) 4 4) 3 2) 2 ) صفر1

mباشد. ناگهان ترمز کرده و با شتاب ثابت  در حال حرکت می vمتحرکی با سرعت 
s22     حرکت خود را کند کرده تا متوقـف شـود. اگـر 161-

اي که ترمز گرفته شده  متر باشد در این صورت از لحظه 32کند  اي که شروع به ترمز می ثانیه دوم پس از لحظه 4جایی متحرك در  جابه
 نماید؟ شود چه مسافتی را طی می توقف میاي که م تا لحظه

1 (50 2 (100 3 (150 4 (200 
شوند. اگر بیشترین فاصله بین آنها تا  در شرایط خأل بدون سرعت اولیه رها می hاي به ارتفاع  زمانی دو ثانیه از نقطهفاصلۀ دو گلوله به  162-

mد متر باشد، سرعت برخورد آنها به زمین چن 100قبل از برخورد به زمین 
s  است؟m(g )

s210 

1 (30 2 (40 3 (50 4 (60 
اند، اگر با اعمال این نیروها جسم در حال سکون بـاقی بمانـد، نیـروي     اثر کرده kg8به جسمی به جرم  F1 ،F2مطابق شکل نیروهاي  163-

sاصطکاك بین جسم و سطح میز چند نیوتون است؟  /( )0 2  
1 (16 2 (10 
3 (70 4 (5 

mبا شتاب  اندازه همجسمی تحت تأثیر دو نیروي عمود بر هم و 
s22 یکی از نیروها دو برابر اندازة کند. اگر بدون تغییر جهت  حرکت می 164-

mشود، شتاب حرکت چند 
s2 شود؟ می 

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

5 

x

tt1
t2

m
F N1 40F N2 30

ه ر ه ر
) در جهت ـ در خالف جهت2
) در خالف جهت ـ در جهت3
) در خالف جهت ـ در خالف جهت4

vبه صورت SIمعادله سرعت متحرکی در  t t2 4 5ttسرعت متحرك کمینه است؟اندازةاي  باشد. در چه لحظهمی
5) 44) 23) 2) صفر1

mباشد. ناگهان ترمز کرده و با شتاب ثابت در حال حرکت میvمتحرکی با سرعت 
s22حرکت خود را کند کرده تا متوقـف شـو

اي که ترمز گرفتمتر باشد در این صورت از لحظه32کند اي که شروع به ترمز میثانیه دوم پس از لحظه4جایی متحرك در جابه
نماید؟شود چه مسافتی را طی میممتوقف میاي که ما لحظه

1 (502 (1003 (1504 (200
شوند. اگر بیشترین فاصله بیندر شرایط خأل بدون سرعت اولیه رها میhاي به ارتفاع زمانی دو ثانیه از نقطهفاصلۀ دو گلوله به 

mنند متر باشد، سرعت برخورد آنها به زمین چن100قبل از برخورد به زمین 
s است؟m(g )m

s2

1 (302 (403 (504 (60
نیروهاي  اند، اگر با اعمال این نیروها جسم در حال سکون بـاقی بمانـد،اثر کرده kg8به جسمی به جرم F1FFF ،F2FFFمطابق شکل

sصطکاك بین جسم و سطح میز چند نیوتون است؟  /( )s / ))/
1 (162 (10
3 (704 (5

mبا شتاب اندازههمجسمی تحت تأثیر دو نیروي عمود بر هم و 
s22 یکی از نیروهااندازة  کند. اگر بدون تغییر جهت  حرکت می

mشود، شتاب حرکت چند 
s2شود؟ می

1(102(103(54(5

tt1
t2

m
F N1FF 4F N2FF 3
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/حرکت جسمی که تحت تأثیر نیروي  معادلۀ N16 xکند، به صورت  حرکت می xبر روي محور  5 t t23 8 اسـت. جـرم جسـم     12 165-
 چند کیلوگرم است؟

1 (11 2 (/5 5 3 (4 4 (2 
mvاولیۀ مطابق شکل، یک مکعب فلزي با سرعت  s0 شـود.   متر متوقف می 20روي سطح افقی پرتاب شده و پس از طی مسافت  10 166-

m(gضریب اصطکاك جنبشی این مکعب با سطح زمین چند است؟  )
s210 

1 (/01 2 (/0 2  
3 (/0 25 4 (/0 5

Nرا به انتهاي فنري با ثابت  kg2اي به جرم  گلوله
cm10  و طول اولیه فنرcm16    بسته و آن را در سطح افقی بـدون اصـطکاکی بـه ، 167-

 حرکت آن چند ثانیه است؟ دورةشود،  cm4آوریم. اگر افزایش طول فنر  دوران درمی

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

5 
شود، هنگامی که انرژي پتانسـیل کشسـانی و    نشان داده شده رها می نقطـۀ اي روي سطح بدون اصطکاکی از  رو جعبه مطابق شکل روبه 168-

 متر تغییر کرده است. در این لحظه تندي جعبه چند متر بر ثانیه است؟ سانتی 5شوند طول فنر  انرژي جنبشی با هم برابر می
1 (/0 5 3 
2 (/0 5 2 
3 (/05 
4 (/0 5 5 

درسـتی   بریم، کدام گزینه نمودار توان باالبر، برحسب زمان را بـه  را با تندي ثابت به سمت باال می mاي به جرم  توسط آسانسوري جعبه 169-
 رسم کرده است؟

1 (

P

t

  2 (

P

t

 

3 (

P

t

  4 (

P

t

 

m
mv s0 10

30

cm10
cm

10

1 (52 (103 (2
54 (2

5
شود، هنگامی که انرژي پتانسـیل کشسنشان داده شده رها مینقطـۀ اي روي سطح بدون اصطکاکی از رو جعبهمطابق شکل روبه

متر تغییر کرده است. در این لحظه تندي جعبه چند متر بر ثانیه است؟سانتی5شوند طول فنر نرژي جنبشی با هم برابر می
1 (/0 5 3/

2 (/0 5 2/

3 (/05/
4 (/0 5 5/

دبریم، کدام گزینه نمودار توان باالبر، برحسب زمان را بـه را با تندي ثابت به سمت باال میmاي به جرم وسط آسانسوري جعبه
رسم کرده است؟

1 (

P

t

2 (

P

t

3 (

P

t

4 (

P

t

30

cm0
cm

10
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نیوتون است. فشار گـاز بـاالي ظـرف     6800شود برابر  و نیرویی که بر کف ظرف وارد می cm220ظرف قاعدة در شکل مقابل مساحت  170-

Hgمتر جیوه است؟  چند سانتی /
g N( , g )kgcm313 6 10 

1 (7 2 (18 
3 (25 4 (12 

Pشکلی را در نظر بگیرید که محتوي حجم مساوي از آب و روغن است. با توجه به اطالعات روي شکل  Uلولۀ  P1 برابر کدام گزینه  2 171-
 است؟

1 (8000 
2 (8000- 
3 (1600 
4 (1600- 
 

-172 فشارسنج بوردون در کدام حالت بیشتر است؟عقربۀ ونتوري قرار دارد. انحراف لولۀ اي و پایا درون  رو آب با جریان الیه در شکل روبه
1 (P1 
2 (P2 
3 (P3 
 شود ) هر سه گزینه یکسان منحرف می4
بـه   Bو  Aبه دیواري تکیه داده است. طـول   Aمیلۀ اند و  را مطابق شکل روي یک سطح در امتداد هم قرار گرفته Bو  Aفلزي میلۀ دو   173-

K5و ضریب انبساط طولی آنها به ترتیب  m2و  m3ترتیب  12 K5و  10 انـدازة  باشد. دماي هر یک از دو میلـه را بـه    می 110
C سلسیوس کدام است؟ درجۀ بر حسب  دهیم تا دو میله به هم برسند  افزایش می 
1 (25 
2 (50 
3 (75 
4 (100 

-174  ؟رساند می C80را به آب  C0یخ  kg 9% در مدت چند دقیقه 90 هبازدوات و  8000یک گرمکن برقی با توان 
 
1 (7 2 (70 3 (14 4 (140 

/اي مکعبی یخدانی از جنس پلی استیرن با مساحت هر دیواره  جعبه m20 زنجیر پالسـتیکی  وسیلۀ که به  cm2و ضخامت هر دیواره  8 175-
سـانندگی  شـود؟ (ر  می ذوبیخ چند گرم است. در یک روز  C50از سقف آویزان است. اختالف دماي سطح داخلی و خارجی یخدان 

/استیرن برابر  گرمایی پلی
Wk m.K001  است وf

kJL g360 g ( 

1 (72 2 (/14 4   3 (/28 8   4 (/57 6   

P2P1

cm80

نغوربآ g
cm31/

g
cm30 8

cm8هویج

cm10

P1 P2

P3

AL BL

/ cm0 7
راوید

f
J(L C ,C )kg C80 بآ4200 بآ

فشارسنج بوردون در کدام حالت بیشتر اسعقربۀ ونتوري قرار دارد. انحراف لولۀ اي و پایا درون رو آب با جریان الیهدر شکل روبه
1 (P1PP

2 (P2PP

3 (P3PP

شود ) هر سه گزینه یکسان منحرف می4
وAبه دیواري تکیه داده است. طـول  Aمیلۀ اند و را مطابق شکل روي یک سطح در امتداد هم قرار گرفتهBو Aفلزي میلۀ دو 

K5و ضریب انبساط طولی آنها به ترتیب m2و m3رتیب  1K2 K5و 10 1K10باشد. دماي هر یک از دو میلـه را بـهمی
C سلسیوس کدام است؟ درجۀ بر حسب دهیم تا دو میله به هم برسند  افزایش می
1 (25
2 (50
3 (75
4 (100

؟رساند میC80را به آب  C0یخ kg9% در مدت چند دقیقه 90هبازدوات و 8000ک گرمکن برقی با توان 

1 (72 (703 (144 (140
/اي مکعبی یخدانی از جنس پلی استیرن با مساحت هر دیواره جعبه m20 زنجیر پالسوسیلۀ که به cm2و ضخامت هر دیواره /8

یخ چند گرم است. در یک روزC50ز سقف آویزان است. اختالف دماي سطح داخلی و خارجی یخدان  سـشـود؟ (ر میذوب 
/استیرن برابر گرمایی پلی

Wk m.K001/ است وfL kJ
g360 (

cm3/
cm3

P1PP P2PP
P3PP

AL BL

/ cm0 7/

f
JC ,Cf )kg C4200C ,Cبآ بآ
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-176 است؟ منفیهاي زیر کار دستگاه  یک از پدیده در کدام

 C23تا  C17) افزایش دماي آب از 2  مقداري آب) منجمد شدن 1
/) افزایش دماي آب از 3 C2 /تا  5 C3  آل ) انفجار مخزن حاوي مقداري گاز ایده4 5

افـزایش   j400انرژي درونی گاز  ،برابر کنیم 3است. اگر دماي گاز را برحسب درجه سلسیوس  C91مول گاز کامل تک اتمی  nدماي  177-
 انرژي درونی گاز قبل از افزایش دما چند ژول بوده است؟ .یابد می
1 (400 2 (200 3 (600 4 (800

مقدار معینی گاز کامل تک اتمی مطابق شکل شامل سه فرایند است. اگر کار انجام شده توسط گـاز در هـر چرخـه    چرخۀ  P-Vنمودار  178-

P(C دما چند ژول است؟ ژول باشد، کار انجام شده توسط دستگاه در فرایند هم 200برابر  R)5
2 

1 (700- 
2 (350-   
3 (350 
4 (700 

133بارداري  ذرةبه  ذره چنـد میکروکـولن اسـت؟     اولیـۀ شـود. بـار    بار ذره دو برابـر بـار اولیـه مـی     اندازةدهیم.  الکترون می 10 179-

/(e C)191 6 10 
1 (/16  2 (/16 
3 (/4  تواند درست باشد می 3و  1هاي  گزینه) 4  8

-180 ، کار نیروي میدان الکتریکی مثبت است؟2به مکان  1جایی بار از مکان  در چه تعداد جابه
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 

Fبـه صـورت    SIدر  q2در شکل زیر اگـر بـردار نیـروي خـالص وارد بـر بـار        i j20 qباشـد،   45
q

3
2

باشـد؟   برابـر کـدام مـی     181-

Nm(k )
C

29
29 10 

1 (/125 2 (/125 
3 (8 4 (8 
 

اسـت. اگـر    C20فلزي توپر که شعاع یکی دو برابر دیگري است داراي بار الکتریکی ناهمنام بوده که مجموع دو بـار آنهـا    کرةدو  182-
 تر چند میکروکولن است؟ بزرگ کرةتر باشد، بار الکتریکی  بزرگ کرةتر دو برابر  کوچک کرةچگالی سطحی بار الکتریکی 

1 (40 2 (40 3 (20 4 (20 

P(atm)

ca
V(L)54

2

b

امد مه
وررد یب

( )2

( )1

( )1

( )2

( )2

( )1

( )1

( )2

)ت()پ()ب()فلا(

y

q C1 4
cm2

q2 cm3 q3
x

3 (350
4 (700

133بارداري ذرةه  ذره چنـد میکروکـولن  اولیـۀ شـود. بـار   بار ذره دو برابـر بـار اولیـه مـی    اندازةدهیم.  الکترون می 10

/(e C)191 6 10/

1 (/16/2 (/16/
3 (/4 تواند درست باشدمی3و 1هاي  گزینه)8/4

، کار نیروي میدان الکتریکی مثبت است؟2به مکان 1جایی بار از مکان در چه تعداد جابه
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4

Fبـه صـورت   SIدر  q2در شکل زیر اگـر بـردار نیـروي خـالص وارد بـر بـار        i jF iiiii  ،باشـدq
q

3
2

برابـر کـدام مـی

Nm(k )
C

29
29 10

1 (/125/2 (/125/

3 (84 (8

اسـت C20فلزي توپر که شعاع یکی دو برابر دیگري است داراي بار الکتریکی ناهمنام بوده که مجموع دو بـار آنهـا کرةدو
ک الک ا ط کگکاککگال الک ا اگکا ل ک

ca
V(L)54

2

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

)ت()پ()ب()فلا(

y

C
cm2

q2 cm3 q3
x

www.konkur.in

forum.konkur.in



12صفحه  فیزیک 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-183 کند؟ رو با بستن کلید، توان مصرفی مدار چگونه تغییر می مدار روبه در
1 (w3 شود. کم می  
2 (w6 شود. کم می  
3 (w3 شود. زیاد می  
4 (w6 شود. زیاد می 

Iنمودار  V  براي دو مقاومتR1  وR2 چـین نمـودار    صورت متوالی به یکدیگر وصل کنیم کدام خـط  رسم شده است. اگر آنها را به 184-
 دهد؟ درستی نشان می اختالف پتانسیل کل مجموعه به جریان عبوري از آنها را بر حسب

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

/و  v12ترتیـب   سنج و آمپرسنج بـه  است. اگر ولت 5و مقاومت آمپرسنج  k10سنج  در شکل زیر، مقاومت ولت A0 را نشـان   1 185-
 چند وات است؟ Rدهند، توان مصرفی مقاومت 

1 (/115   2 (/1 5  
3 (/11 5 4 (15 

-186 کند؟ ترتیب چگونه تغییر می به Iو  Iببریم،  Bبه سمت  Aرئوستا را از  لغزندةدر شکل زیر اگر 
  ) کاهش ـ کاهش1
  ) افزایش ـ کاهش2
  ) کاهش ـ افزایش3
 ) افزایش ـ افزایش  4

 
با سرعت  C50و بار  g 20باردار با جرم  ذرةبوده و  G 800برابر  M نقطۀدر شکل مقابل اگر بزرگی میدان مغناطیسی سیم راست در  187-

m
s

42 mشتاب ناشی از نیروي مغناطیسی وارد بر ذره چند  اندازةبه سمت راست حرکت کند،  M نقطۀدر  10
s2 و در کدام جهت است؟ 

 ، باال4) 2 ، باال2) 1
 ، پایین4) 4 ، پایین2) 3
 

-188 شده است. از این سیم چه جریـانی استوا کشیده منطقۀ متر است. این سیم در راستاي شرق به غرب در  1و طول سیم  g8جرم واحد طول سیمی 

/و در چه جهتی عبور کند تا نیرویی که میدان مغناطیسی زمین به بزرگی  G0 N(gکند، وزنش را خنثی کند؟  بر آن وارد می 5 )m10

1 (A1600 2 و از غرب به شرق (A1600 و از شرق به غرب 
3 (A800 4  و از غرب به شرق (A800 و از شرق به غرب 

I1

R
B
A

I

r

R
A

V

( )4
R2

( )3
( )2R1( )1I

V

24 24

V24 12
r 0

I v
M

4 (4
/و v12ترتیـب   سنج و آمپرسنج بـه  است. اگر ولت 5و مقاومت آمپرسنج k10سنج در شکل زیر، مقاومت ولت A0 را /1

چند وات است؟Rدهند، توان مصرفی مقاومت 
1 (/115/ 2 (/1 5/
3 (/11 5/4 (15

کند؟ترتیب چگونه تغییر میبهIو Iببریم، Bبه سمت Aرئوستا را از لغزندةدر شکل زیر اگر 
) کاهش ـ کاهش1
) افزایش ـ کاهش2
) کاهش ـ افزایش3
) افزایش ـ افزایش  4

با C50و بار g20باردار با جرم ذرةبوده و G800برابر Mنقطۀدر شکل مقابل اگر بزرگی میدان مغناطیسی سیم راست در 
m
s

42 mشتاب ناشی از نیروي مغناطیسی وارد بر ذره چند اندازةبه سمت راست حرکت کند، Mنقطۀدر  10
s2و در کدام جهت است

، باال4) 2، باال2) 1
، پایین4) 4، پایین2) 3

شده است. از این سیم چه جاستوا کشیده منطقۀ  متر است. این سیم در راستاي شرق به غرب در 1و طول سیم  g8جرم واحد طول سیمی 

/و در چه جهتی عبور کند تا نیرویی که میدان مغناطیسی زمین به بزرگی  G0 N کند، وزنش را خنثی کند؟  بر آن وارد می /5 )N
m

1 (A16002و از غرب به شرق (A1600و از شرق به غرب

I1

R
B
A

I

r

R
AA

VV

V

I v
M
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/اگر جریان الکتریکی عبوري از یک سیملوله  A0 کاهش یابد، ضریب القاوري در  J10به  J40کاهش یابد و مقدار انرژي آن از  2 189-
 هانري است؟ این القاگر چند میلی

1 (/0 5 2 (50 3 (/005 4 (/0005 
-190 جریان عبوري از مقاومت برحسب زمان کدام گزینه است؟ معادلۀدهد.  را نشان می 10نمودار مقابل، ولتاژ اعمال شده به یک مقاومت 

1 (sin ( t)5 4  

2 (sin( t)5 2 

3 (sin( t)2 2 

4 (sin( t)20 2 
Fفنر به صورت  وزنۀمکان و نیرو در نوسانگر  رابطۀ x180    است. اگر جـرم نوسـانگرg200  191 225انـرژي جنبشـی آن    بیشـینۀ و-
 کدام است؟ SIمکان ـ زمان این نوسانگر در  معادلۀژول باشد،  میلی

1 (x cos( t)/0 15 60 2 (/x cos( t)015 30 3 (x cos( t)/0 05 60 4 (/x cos( t)005 30 
radاي  اند. اگر این میله افقی را با بسـامد زاویـه   افقی آویخته شده میلۀهاي مختلف به یک  اي با طول هاي ساده آونگ

s5    بـه نوسـان 192-

m(gمتر است؟  نه را دارد طولش چند سانتیدرآوریم، آونگی که بیشترین دام )
s210 

1 (40 2 (80 3 (120 4 (160 
-193 یک موج الکترومغناطیس به طرف غرب در حال انتشار است، کدام گزینه درست است؟

 ) اگر میدان الکتریکی به طرف باال باشد، میدان مغناطیسی از شمال به جنوب است.1
 مغناطیسی به طرف پایین باشد، میدان الکتریکی از شمال به جنوب است.) اگر میدان 2
 ) اگر میدان مغناطیسی به طرف باال باشد، میدان الکتریکی از شمال به جنوب است.3
 ) اگر میدان الکتریکی به طرف پایین باشد، میدان مغناطیسی از جنوب به شمال است.4

/گوش به مساحت  پردةتراز شدت صوت در سطح  cm20 گوش در مدت یک دقیقـه   پردةاست. انرژي صوتی عبوري از  db43برابر  5 194-
I)/چند نانوژول است؟  , log )

m
12

0 210 2 0 3 

1 (/0 6 2 (/006 3 (/0 3 4 (/003 
-195 شنود، بیشتر از بسامد منبع صوت است؟ هاي زیر بسامد صوتی که ناظر می یک از حالت در کدام

m) ناظر ساکن و منبع صوت با سرعت 1
s20 .از او دور شود 

m) منبع ساکن و ناظر با سرعت 2
s20 .از منبع دور شود 

m) ناظر با سرعت 3
s20  در حرکت بوده و منبع صوت با سرعتm

s30 سر به دنبال ناظر حرکت کند. از پشت 

m) منبع صوت با سرعت 4
s30  حرکت کند و ناظر با سرعتm

s20 کند. به دنبال منبع صوت حرکت 

V

t (s)s4

20

20

کدام است؟SIمکان ـ زمان این نوسانگر در معادلۀژول باشد، میلی
1 (x cos( t)/ cos(cos(2 (/x cos( t)/ cos (cos(/3 (x cos( t)/ cos(cos(4 (/x cos( t)/ cos (cos(/

radاي اند. اگر این میله افقی را با بسـامد زاویـه  افقی آویخته شدهمیلۀهاي مختلف به یک اي با طولهاي سادهونگ
s5 بـه ن

m(gمتر است؟ ممنه را دارد طولش چند سانتیدرآوریم، آونگی که بیشترین دام )m
s2

1 (402 (803 (1204 (160
ک موج الکترومغناطیس به طرف غرب در حال انتشار است، کدام گزینه درست است؟

) اگر میدان الکتریکی به طرف باال باشد، میدان مغناطیسی از شمال به جنوب است.1
مغناطیسی به طرف پایین باشد، میدان الکتریکی از شمال به جنوب است.) اگر میدان2
) اگر میدان مغناطیسی به طرف باال باشد، میدان الکتریکی از شمال به جنوب است.3
) اگر میدان الکتریکی به طرف پایین باشد، میدان مغناطیسی از جنوب به شمال است.4

/گوش به مساحت پردةراز شدت صوت در سطح  cm20 گوش در مدت یکپردةاست. انرژي صوتی عبوري از db43برابر /5
I)/چند نانوژول است؟  , log )/

m
12

2 , log,log /

1 (/0 6/2 (/006/3 (/0 3/4 (/003/
شنود، بیشتر از بسامد منبع صوت است؟هاي زیر بسامد صوتی که ناظر مییک از حالتدر کدام

m) ناظر ساکن و منبع صوت با سرعت 1
s20 .از او دور شود

m) منبع ساکن و ناظر با سرعت 2
s20.از منبع دور شود

m) ناظر با سرعت 3
s20 در حرکت بوده و منبع صوت با سرعتm

s30 سر به دنبال ناظر حرکت کند. از پشت

www.konkur.in

forum.konkur.in



14صفحه  فیزیک 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-196 دهد؟ هاي موج را به درستی نشان می حرکت این جبههنحوة شود. کدام شکل  یک جبهه موج صوتی از هوا وارد آب می

1 (
بآ
اوه

بآ) 2  
 اوه

 

3 (
بآ
اوه

بآ) 4  
اوه

 

 
درصد کاهش داده و آزمایش را به جاي هوا در آب بـا ضـریب    20ایم. اگر بسامد نور مورد آزمایش را  آزمایش یانگ را در هوا انجام داده 197-

4شکست 
 شود؟ انجام دهیم، ضخامت نوارها چند برابر می 3

1 (15
16 2 (16

15 3 (5
3 4 (3

5 
هـا در   انرژي جنبشی فوتوالکترون بیشینۀتابانیم. اگر  می f2و  f1به سطح یک فلز دو نور با بسامدهاي   در یک آزمایش فوتوالکتریک، 198-

 زیر الزاماً صحیح است؟ رابطۀبرابر آزمایش دوم باشد، کدام  8آزمایش اول 
1 (f f1 28    2 (f f1 28  
3 (f f1  تواند درست باشد. ) هر سه گزینه می4  28

-199 5نـورانی المـپ    بازدةکند. اگر  در فضاي اطراف نور را پخش می nm550هایی با طول موج  طور یکنواخت فوتون به w100المپی با توان 
شود، چقدر  هایی که در هر ثانیه وارد چشم می بزرگی تعداد فوتون مرتبۀدرصد و یک درصد از نور آن وارد مردمک چشم شود، تخمین 

/ است؟
m(c , h J.s)s

8 343 10 6 63 10  

1 (
1410   2 (

1810 3 (
2210 4 (

2610 
X100هستۀ 

Y72پس از چند واپاشی به  50
-200 (از چه نوعی) تابش کرده است؟ ذرة و چند  ذرة تبدیل شده است. چند  32

 مثبت ذرة  4، ذرة  7) 2  منفی ذرة  4، ذرة  7) 1
 مثبت ذرة  4و  ذرة  4) 4 منفی ذرة  4و  ذرة  4) 3

 
 

ب

درصد کاهش داده و آزمایش را به جاي هوا در آب بـا ض20ایم. اگر بسامد نور مورد آزمایش را زمایش یانگ را در هوا انجام داده

4شکست 
شود؟ انجام دهیم، ضخامت نوارها چند برابر می3

1 (15
162 (16

153 (5
34 (3

5
انرژي جنبشی فوتوالکترونبیشینۀتابانیم. اگر میf2ffو f1به سطح یک فلز دو نور با بسامدهاي در یک آزمایش فوتوالکتریک،

زیر الزاماً صحیح است؟رابطۀبرابر آزمایش دوم باشد، کدام 8زمایش اول 
1 (f f1 2f ff f 2 (f f1 2f ff f
3 (f f1 2f ff f4تواند درست باشد.) هر سه گزینه می

نـورانی البازدةکند. اگر در فضاي اطراف نور را پخش میnm550هایی با طول موج طور یکنواخت فوتونبهw100المپی با توان 
شودهایی که در هر ثانیه وارد چشم میبزرگی تعداد فوتونمرتبۀدرصد و یک درصد از نور آن وارد مردمک چشم شود، تخمین 

/ست؟
m(c , hm J.s)s

8 346 63 10/, hm

1 (
1410 2 (

18103 (
22104 (

2610

X100هستۀ 
Y72پس از چند واپاشی به 50

(از چه نوعی) تابش کرده است؟ذرة و چند  ذرة تبدیل شده است. چند 32
مثبتذرة 4، ذرة 7) 2منفی ذرة 4، ذرة  7) 1
مثبتذرة 4و ذرة 4) 4منفی ذرة  4و ذرة  4) 3
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-201 باشند؟  هاي زیر درست می  چند مورد از عبارت
 تعلق دارد. 5به گروه  xباشد، در این صورت اتم  20ها برابر  تعداد الکترون x3الف) اگر در یون 

 باشد. الکترون ظرفیتی می 5رسیده است، داراي  Kr36بار منفی آن به آرایش الکترونی  3ب) اتم عنصري که آرایش الکترونی یون 
Fe3پ) یون 

lالکترون با  10داراي  26  باشد. می 1
Zn2ت) یون 

Ca2مانند یون  30
 اند.  باشد که همگی از الکترون پر شده هایی می داراي زیرالیه 20

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
-202 به درستی بیان شده است؟در کدام گزینه رنگ شعله عناصر مورد نظر 

 فام ) سدیم: سبزرنگ، مس: سبزرنگ، نئون: سرخ2 فام ) سدیم: زرد رنگ، لیتیم: قرمز رنگ، نئون: سرخ1
 ) سدیم: قرمزرنگ، لیتیم: زردرنگ، مس: سبزرنگ4 قرمزرنگ  سبزرنگ، مس:  ) سدیم: زردرنگ، لیتیم:3

-203 افتد؟  هواکره چند مورد، از موارد زیر اتفاق می اي در در صورت نبودن یا کاهش بیش از حد گازهاي گلخانه
 یابد. زمین کاهش میسیارة ) میانگین دماي الف

 یابد.  شمالی کاهش مینیمکرة ب) مساحت برف در 
 شود. هاي آزاد زیاد می ) میانگین جهانی سطح آبج
 یابد.  زمین افزایش میسیارة ) میانگین دماي د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-204 است؟  نادرستن چند مورد در مورد اوزو
 الکترون ناپیوندي وجود دارد. 12پیوند کوواالنسی و  3) در ساختار اوزون الف

 هاي ضعیف است. ب) اوزون یک گندزداي خوب است، پس نیروي بین مولکول
 پذیر است. ) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشتج
 شود. باعث افزایش تولید اوزون تروپوسفري میشهرها  اکسید در هواي کالن ) وجود گاز نیتروژن ديد
 است.   هاي اکسیژن در این مولکول قوي جوش اوزون از اکسیژن بیشتر است، چون پیوند بین اتمنقطۀ ) هـ
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-205 گیري درست است؟ با توجه به شکل کدام نتیجه
  مستقیم دارد.رابطۀ ) در فشار ثابت، حجم گاز با دماي آن 1
 ظرف با هم برابر است. 3سرعت و جنبش ذرات در ) 2
 ) در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهاي گوناگون با هم برابر است.3
 ظرف با هم متفاوت است. 3) جرم گاز موجود در 4

-206  آنها یکی نباشد.)اندازة ها دما و فشار یکسان است و ممکن است  بادکنکهمۀ با توجه به شکل کدام گزینه درست است؟ (براي 

N)هاي مورد نیاز:  گرم  اتم , O , H :g.mol )114 16 1 
 هاي هر سه بادکنک یکسان است.  ) تعداد مولکول1
 ) حجم بادکنک داراي گاز هیدروژن از حجم دو گاز دیگر بیشتر است. 2
 هاي هر سه بادکنک با هم برابر است. ) تعداد مول3
22/، 1و  2هاي  ) حجم بادکنک4   لیتر است.  4

N2

g28 g32 g4

O2 H2

( )1 ( )2 ( )3

یابد. شمالی کاهش مینیمکرة ب) مساحت برف در 
شود. هاي آزاد زیاد می) میانگین جهانی سطح آبج
یابد. زمین افزایش میسیارة ) میانگین دماي د
1 (12 (23 (34 (4

است؟ نادرستن چند مورد در مورد اوزو
الکترون ناپیوندي وجود دارد.12پیوند کوواالنسی و  3) در ساختار اوزون لف

هاي ضعیف است.ب) اوزون یک گندزداي خوب است، پس نیروي بین مولکول
پذیر است. ) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشتج
شود. باعث افزایش تولید اوزون تروپوسفري میشهرها اکسید در هواي کالن) وجود گاز نیتروژن ديد
است.   هاي اکسیژن در این مولکول قويجوش اوزون از اکسیژن بیشتر است، چون پیوند بین اتمنقطۀ ـ)هـ
1 (22 (33 (44 (5

گیري درست است؟ا توجه به شکل کدام نتیجه
 مستقیم دارد.رابطۀ ) در فشار ثابت، حجم گاز با دماي آن 1
ظرف با هم برابر است.3سرعت و جنبش ذرات در ) 2
) در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهاي گوناگون با هم برابر است.3
ظرف با هم متفاوت است.3) جرم گاز موجود در 4

آنها یکی نباشد.)اندازة ها دما و فشار یکسان است و ممکن است بادکنکهمۀ ا توجه به شکل کدام گزینه درست است؟ (براي 

N)هاي مورد نیاز:  گرم  تم , O , H :g.mol )1, O , H
هاي هر سه بادکنک یکسان است.  ) تعداد مولکول1
) حجم بادکنک داراي گاز هیدروژن از حجم دو گاز دیگر بیشتر است. 2
هاي هر سه بادکنک با هم برابر است. ) تعداد مول3
بادکنک4 حج 2122هاي) ت4 ا ت ل

N2

gg28 g32 g4

O2 H2

( ) ( ) ( )
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-207 پیوند یونی و هم کوواالنسی وجود دارد؟    در چند مورد از موارد زیر هم
 »کلرید، کلسیم کربنات (III)سدیم نیترات، آمونیوم کلرید، منیزیم هیدروکسید، کلسیم کلرید، آهن «
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-208 به ترتیب از راست به چپ عبارتند از:  Cو  A ،Bدهد و  هاي زیر فرایند تولید ......... را نشان می واکنش
)N (g) O (g) A(g)2 21 2  
) NO(g) B(g) NO (g)22 2 2  
)NO (g) O (g) O (g) C(g)2 2 33  

 NOـ  O2ـ  NO2) اوزون تروپوسفري ـ NO2  2ـ  O2ـ  NO) اوزون استراتوسفري ـ 1
 NOـ  O2ـ  NO) اوزون تروپوسفري ـ NO2  4ـ  Oـ  NO2) اوزون استراتوسفري ـ 3

-209 توانیم استفاده کنیم؟   براي شناسایی یون باریم از چند مورد زیر می
 »  محلول نقره نیترات، محلول منیزیم کلرات، محلول سدیم سولفات، محلول آمونیوم کلرید، محلول آمونیوم سولفات«
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-210 جوش مواد درست انجام شده است؟مقایسۀ نقطۀ در چند مورد زیر 
Hالف)  S H O2 Fب)      2 HCl2  

Br) ج I2 ) د     2

O
||

CH C CH C H OH3 3 2 5  
 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
H)مـوالر سـولفوریک اسـید     01/لیتـر محلـول    2تهیـۀ  براي  SO )2 درصـد جرمـی آن نیـاز داریـم؟      40بـه چنـد گـرم محلـول      4 211-
g(H SO )mol2 4 98 

1 (/24 5   2 (49 3 (28 4 (58 
گرم از ترکیب حاصل در واکنش سوختن کامل و  42اگر با افزودن هیدروژن کافی به مولکول بنزن، هیدروکربنی سیرشده به دست آید،  212-

H)کند؟  دار در شرایط استاندارد می % تولید چند لیتر گاز کربن80با فرض بازدهی  ,C g .mol )11 12  
1 (/53 76   2 (/4032   3 (/26 88   4 (/2016   

-213 است؟  نادرستمیان ترکیبات آلی داده شده در کدام گزینه مقایسۀ 
C) فرار بودن: 1 H C H6 14 8 Cروي:  ) گران2   18 H C H20 42 8 18  
C) نقطه جوش: 3 H C H4 10 6 C) جاذبه بین مولکولی: 4  14 H C H7 16 2 6  

-214 است؟  نادرستهوازي گلوکز   هاي زیر در بررسی فرایند تخمیر بی چه تعداد از عبارت
 الف) تنها راه تهیه سوخت سبز، استفاده از این فرایند است.

 هاي واکنش آهن با هیدروکلریک اسید است.  وردهب) حالت فیزیکی مواد حاصل مشابه حالت فیزیکی فرا
 اولیه است.مادة پ) مجموع ضرایب مواد حاصل در این واکنش، دو برابر 

 شود.  ت) در فرایند صنعتی آن، از بقایاي گیاهانی همانند نیشکر، ذرت و گندم استفاده می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

1 (12 (23 (34 (4
جوش مواد درست انجام شده است؟مقایسۀ نقطۀ در چند مورد زیر 

Hلف)  S H O2 2S HS H (بF HCl2FF

Br) ج I2 2r Irد (

O
||

CH C CH C H OH3 3 2 5C HC H

1 (12 (23 (34 (4
H)مـوالر سـولفوریک اسـید    /01/لیتـر محلـول   2تهیـۀ راي  SO )2 4SOSO     درصـد جرمـی آن نیـاز د40بـه چنـد گـرم محلـول
g(H SO )g

mol2 4SOSO

1 (/24 5/ 2 (493 (284 (58
گرم از ترکیب حاصل در واکنش سوختن42گر با افزودن هیدروژن کافی به مولکول بنزن، هیدروکربنی سیرشده به دست آید، 

H)کند؟ دار در شرایط استاندارد می% تولید چند لیتر گاز کربن80ا فرض بازدهی  ,C g .mol )1,C
1 (/53 76/2 (/4032/ 3 (/26 88/ 4 (/2016/

است؟ نادرستمیان ترکیبات آلی داده شده در کدام گزینه مقایسۀ 
C) فرار بودن:1 H C H6 14 8 18H C HH C 2روي:  ) گرانC H C H20 42 8 18H C HH C
C) نقطه جوش:3 H C H4 10 6 14H C HH C4 :جاذبه بین مولکولی (C H C H7 16 2 6H C HH C

است؟ نادرستهوازي گلوکز هاي زیر در بررسی فرایند تخمیر بیچه تعداد از عبارت
لف) تنها راه تهیه سوخت سبز، استفاده از این فرایند است.

هاي واکنش آهن با هیدروکلریک اسید است.  وردهب) حالت فیزیکی مواد حاصل مشابه حالت فیزیکی فرا
اولیه است.مادة پ) مجموع ضرایب مواد حاصل در این واکنش، دو برابر 

شود. ت) در فرایند صنعتی آن، از بقایاي گیاهانی همانند نیشکر، ذرت و گندم استفاده می
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دماي  ،طور کامل از آب پر کنیم؛ در سرماي زمستان با از دست دادن مقداري گرما به لیتر است. اگر آن را 5حجم آب رادیاتور خودرویی   215-
2/یابد. حال اگر به جاي آب از مخلوط  کاهش می C10آن  2/لیتر آب و  5 ن در شـرایط یکسـا   ،لیتر اتیلن گلیکول استفاده شـود  5

 ؟یابد میچقدر کاهش به تقریب دماي مخلوط 

: kg.L /آبچگالی 11( : kg.L ,d11 /اتیلن گلیکولچگالی 1 : J.g . C ,d1 14 /آب2 J.g . C ,c1 12  )cاتیلن گلیکول 4
1 (/17 1 2 (/12 3 3 (/6 6 4 (/10 5 
-216 یابد. شود و میانگین انرژي جنبشی ذرات سامانه ......... می در یک واکنش گرماگیر انرژي از ......... منتقل می 

 ) محیط به سامانه ـ افزایش2  ) سامانه به محیط ـ افزایش1
 انه ـ کاهش) محیط به سام4  ) سامانه به محیط ـ کاهش3
-217 ها به درستی انجام شده است؟ گرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازة ها  یک از مقایسه زیر، کدامشدة هاي داده  با توجه به معادالت واکنش 

N (g) H (g) NH (g) q2 2 3 13  (الف 2
N H (g) H (g) NH (g) q2 4 2 3  (ب 22
CH (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 32  (ج 2
CH (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 42  (د 2

1 (q q1 2 ،q q3 4 2 (q q1 2 ،q q4 3 3 (q q1 2 ،q q3 4 4 (q q1 2 ،q q4 3 
-218 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ گزینهیک از  عبارت کدام 

 شود. هاي سوختن گرماده است، ارزش سوختی در منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 ) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.2
 و شیر بیشتر است.مرغ  ) ارزش سوختی نان از تخم3
 ها است. ها و کربوهیدرات ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی پروتئین ) ارزش سوختی چربی4
-219 ترکیب پلیمري زیر کدام است؟ سازندة مونومر  

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 

استري با فرمول دهندة  تشکیلاگر اسید  
O

O

کـدام ترکیـب زیـر حاصـل       را با ترکیب متیل آمین واکنش دهـیم،   220-

 شود؟   می
1 (C H NO9 18 2   2 (C H NO9 19   3 (C H NO10 20   4 (C H NO10 19 2   

n
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KClOپتاسیم کلرات تجزیۀ واکنش   (s) KCl(s) O (g)3 22 2 لیتري در حال انجـام اسـت. اگـر پـس از      10در یک ظرف  3 221-

/برابر  O2شروع واکنش سرعت تولید لحظـۀ  ثانیه از  20گذشت 
mol

L .min018  39/و مجموع جرم مواد جامد در این مدت برابر گرم  8

K)/بر حسب گرم کدام است؟  KClO3اولیۀ باشد، مقدار  , Cl , O : g.mol )139 35 5 16  
1 (43 2 (49 3 (54 4 (59 
-222 تواند درست باشد؟  یک از نمودارهاي زیر می با در نظر گرفتن واکنش انجام شده مطابق شکل زیر کدام 

1( 

CO , H O, CaCl2 2 2

تظلغ

نامز )2 نامز

تظلغ

 

نامز) 3

لوم

 4 (

لوم

 نامز
-223 ؟کند نمیکدام گزینه ویژگی ترکیبی که با الگوي مقابل رسم شده است را به درستی بیان  

 ) در آب نامحلول است.1
 شود. هاي زیتون، نارگیل و دنبه یافت می ) جرم مولی زیادي دارد که در روغن2
 دروالس است. واناي غالب موجود در آن از نوع  ) نیروي بین ذره3
 دهند. هاي ناقطبی و قطبی را نشان می به ترتیب بخش Bو  Aهاي  ) قسمت4
کشی صـابون بـه آن .........    شود و به منظور افزایش خاصیت میکروب هاي پوستی استفاده می صابون ......... دار، براي از بین بردن قارچ  224-

 کنند. اضافه می
 شیمیایی کلردار مادة) گوگرد ـ 2  هاي فسفات ) گوگرد ـ نمک1
 شیمیایی گوگرددار مادة) کلر ـ 4  ) کلر ـ گوگرد3
3/معده برابر  شیرة pHدر زمان استراحت،   باشد. غلظت یون هیدرونیوم در این صورت به تقریب چند برابر غلظت ایـن یـون در    می 7 225-

1/معده به  شیرة pHهنگامی است که  /رسد؟  می 5 /(log ,log )2 0 3 3 0 5/ )// 

1 (233 10 2 (466 10 3 (544 10 4 (366 10 
M(s)واکنش  .کند تولید می H2در واکنش با محلول اسیدها گاز  Mفلز   A (aq) M (aq) A(s)2 انجـام   به طور طبیعی 3 226-

هاي پالتین، نقره، مس، روي، منگنز و منیزیم، به ترتیب  سلول نیم E( است؟ نادرستبا توجه به آن چند مورد از مطالب زیر  .شود نمی
1/برابر  2 ،/0 8 ،/0 34 ،/0 76 ،/1 2/و  18  باشد.) ولت می 37

 تواند یکی از فلزهاي روي و یا منگنز باشد. می Mالف) فلز 
 باشد. Pt2یا  Cu2تواند کاتیون  نمی A2ب) کاتیون 
A(s)ج) واکنش  Ag (g) A (aq) Ag(s)2 شود. خود انجام می خودبه 

 بیشتر است. Liفلز از قدرت کاهندگی  Mد) قدرت کاهندگی فلز 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

CaCO (s)3

CO (g)2

HCl(aq)
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 19صفحه  شیمی 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

Fe(s) نشدةبا توجه به واکنش موازنه   H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 171/اکسیژن مصرف شده در تولید  3 گرم زنگ آهن  2 227-

H)توان تهیه نمود؟  را از برقکافت چند گرم آب می ,O ,Fe : g.mol )11 16 56 
1 (/86 4 2 (/43 2 3 (/21 6 4 (/172 8 
-228 دهد؟ درستی نشان می به هاي نقره و آهن سلول داراي نیمها را در سلول گالوانی  کدام نمودار زیر تغییر غلظت یون 

/ /(E (Fe / Fe) V,E (Ag / Ag) V)0 2 00 44 0 8 
 

1 (

[Fe ]2
[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 2 (
[Fe ]2

[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 

3 (
[Fe ]2
[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 4 (

[Fe ]2

[Ag ]
 تظلغ
یلوم

نامز

 

 
6/گرم حاوي  14اکسید به جرم  مخلوطی از کربونیل سولفید و گوگردتري  گرم گوگرد است، در این مخلـوط چـه تعـداد مولکـول در      4 229-

C)کند؟  گیري می میدان الکتریکی جهت ,O ,S : g.mol )112 16 32 

1 (/
226 02 10 2 (/

236 02 10 3 (/
223 01 10 4 (/

233 01 10 
Mدر ترکیب  Mدرصد جرمی فلز   O2 68/به تقریب برابر  3 -230 تواند باشد؟ یک از عناصر زیر می کدام Mباشد،  می 5

)O ,Fe ,Cr , Al ,Ni : g.mol 116 56 52 27 59( 
1 (Fe 2 (Cr 3 (Al 4 (Ni 
-231 کار برد؟ توان به را براي توصیف چه تعداد از موارد زیر، می» نیروهاي بین مولکولی«واژة  

s)(گرافیت ,K SO (s) C H (l) Fe O (s) C H O (s) MgCl (s) Br (l) C2 4 6 6 2 3 10 20 2 2 2 
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
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 20صفحه  شیمی 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

Feکدام نمودار درصد جذب طول موج از بخش مرئی طیف الکترومغناطیس را توسط رنگدانه   O2 -232 دهد؟ تري نشان می به شکل درست 3

1 (

100

50

 دصرد
بذج

400500600700 ) nm) ( 2 جوم لوط

100

50

 دصرد
بذج

400500600700
) (nm جوم لوط

 

3( 

 دصرد
بذج

400500600700 ) (nm جوم لوط

50

100

 4 (

100

50

 دصرد
بذج

400500600700
 ) (nm جوم لوط

-233 :جز بههاي زیر درست هستند،  تمام گزینه 
 توانند در شرایط مناسب با گاز هیدروژن واکنش دهند. هاي آلی هستند که می ها ترکیب ) ریزمغذي1
 یابد. تولید یک فراورده، کاهش می» مول ـ زمان«) با افزودن بازدارنده برخالف کاتالیزگر، شیب نمودار 2
 دهد. هاي ناخواسته را افزایش می است که سرعت واکنش) لیکوپن هیدروکربن سیر نشده 3
 باشد. هایی که داراي الکترون جفت نشده هستند، به ترتیب زیاد، زیاد و کم می ) فعالیت شیمیایی، سطح انرژي و پایداري مولکول4
-234 باشد؟ در چند مورد  از موارد زیر، عوامل مؤثر بر سرعت، در دو مورد بیان شده، یکسان می 

 تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم ـ سوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن سریع 
  KI هیدروژن پراکسید در حضورتجزیۀ دچار نفخ نشدن بعضی افراد با مصرف کلم ـ افزایش سرعت تولید اکسیژن از  
 رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما رنگ شدن محلول بنفش تر بی تر سوختن قند آغشته شده به خاك باغچه ـ سریع سریع 
 آتششعلۀ تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت به قرص کامل ـ سوختن گرد آهن پخش شده بر روي  سریع 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-235 :جز بههاي زیر درست هستند،  تمام گزینه 

Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده ) واکنش1 H6  هر دو گرماده هستند. COو  14
ترین گاز هواکره به همـراه گـاز اکسـیژن از واکـنش تجزیـه نیتـروژن مونوکسـید از اگـزوز خـودروي داراي مبـدل            ) فراوان2

 شود. کاتالیستی خارج می
 آورند. هاي) ریز درمی را به شکل مش (دانه هاي کاتالیستی، گاهی سرامیک ) براي افزایش کارایی مبدل3
، دو مول گـاز نیتـروژن   NO2و  NOهاي کاتالیستی خودرو دیزلی، به ازاي مصرف دو مول از هریک از گازهاي  ) در مبدل4

 شود. تولید می
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 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است.   2گزینه .1

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

 صحیح است.   4گزینه .2
 امضاي نامه، مهر کردن نامه و فرمان: توقیع: 1گزینۀ 
 ها، جمع خطوه : خطوات: گام2گزینۀ 
 رویی، زیبایی : صباحت: خوب3گزینۀ 

 صحیح است. 2گزینه .3
 بنان: انگشت، سر انگشت
 دار فلزي سوله: ساختمان سقف

 دار ملک: پایتخت
)167و  165، 159هاي   دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی

 صحیح است. 2گزینه .4
 ) ثنا4) منسوب      3     ) خوان1

 )159و 13، 12, 10هاي  دهم و دوازدهم، صفحه(فارسی 
 صحیح است. 1گزینه .5

 شبه، خواست، جزر
 )159و 78, 10هاي  دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی

 صحیح است. 3گزینه .6
 بررسی موارد:

 باغ جان: تشبیه الف)
 آمیزي دیدن صدا: حس ب)
 ضمینِ قرآنجنّات تجري تحتها االنهار: ت ج)
 آتش عشق: تشبیه، جوشش عشق: استعاره/ تشخیص ندارد د)

 موسیقی)/ ایهام ندارد وسیلۀچنگ: فقط یک معنا دارد (هـ) 

 صحیح است.   4گزینه .7
دسـت  » / د«و » ت«، »س«هـاي   حروف تکرار صـامت نغمۀ آرایی یا  واج

 شستن (کنایه از رها کردن)
 ناهمسان یا ناقص) (جناس» دست«و » دوست«هاي  جناس بین واژه
 »  دشمن«و » دوست«هاي  تضاد بین واژه

 صحیح است.   3گزینه .8
تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »: راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: جان شـیرین «

 فداکردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.
 صحیح است.   1گزینه .9

 آمیزي) ایهام ندارد.   حس  : شیرین سخن (کنایه از زیبایی کالم،1گزینۀ 
 : مصراع اول (تشبیه) کلّ بیت (اغراق)2گزینۀ 

ــۀ  ــه و   3گزین ــا کــردن اوســت (تشــخیص و کنای ــاران حی ــدن ب ــت باری : علّ
 تعلیل)   حسن
 : جام (مجاز از شراب)، با غم شادمانی کردن (تناقض)4گزینۀ 

 صحیح است.   2گزینه .10
 ﴾…علی السموات و االرض و األمانۀَانّا عرضنا ﴿قرآنی آیۀ به » ب«یت تلمیح ب

 مجاز بیت ث: سر مجاز از تصمیم
 پرتی بیت پ: سر در هوا بودن کنایه از حواسکنایۀ 

 هاي هنر هنري نما بیت ت: بی متناقض
جناس بیت الف: ما و ماه: جمع  و شمع

 صحیح است.   1گزینه .11
 کاربرد ماضی استمراري در دستور تاریخی  

 زد رسانید / الف زدي: الف می جست / رسانیدي: می جستی: می
 فرو گرفتم: ماضی ساده

 صحیح است.   4گزینه .12
 صحیح است.   2گزینه .13

محسـوب  » نسـبی «اسـت کـه   » نوشـین «، 2گزینـۀ  صفت بیـانی بیـت   
 شود.  می

 ها: بررسی سایر گزینه
 : رسا1گزینۀ 
 گریزان : 3گزینۀ 
 : توانا، همگی صفت فاعلی هستند.4گزینۀ 

 صحیح است.   3گزینه .14
 : تکرار (گناه دوم)1گزینۀ هاي تبعی در  نقش

 : بدل (خود)2گزینۀ در 
 : معطوف (پلنگ)4گزینۀ در 

 صحیح است. 2گزینه .15
هرگاه در عبارتی حروف ربط وابسته ساز (که، تـا، چـون (= وقتـی کـه)،     

اي وابسـته وجـود    اگر و ... ) را دیدیم در آن عبارت یا بیت حتمـاً جملـه  
فاصـلۀ  اگر در معناي نشـان دادن  » تا«دارد اما باید دقت کنید که حرف 

زمان یا مکان بکار رود حرف اضافه است نه حرف ربط دقیقاً شروع بیـت  
زمـانی بـه کـار رفتـه کـه      فاصلۀ در معناي » تا«اضافۀ با حرف  2زینه گ

) کـه  3) کـو = کـه او /   1هـاي دیگـر:    دقت شما را محک زند. در گزینـه 
شویم کـه معنـاي    هم از روي مفهوم متوجه می 4گزینۀ چیست؟ / و در 

(که) بعد از هر کجـا  اضافۀ شود و حرف  مصرع اول با یک بیت کامل نمی
شـویم جملـه    معنایی متوجـه مـی  رابطۀ ، ولی از طریق حذف شده است

هر کجا (کـه) کلـک   «دیگري وابسته شده است. جملۀ کامل نیست و به 
خُب چه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟    » کاغذ روان شدصفحۀ تو (= قلم تو) بر 

 وابسته است.جملۀ بینیم جمله با یک فعل معنایش کامل نشده، پس  پس می

 صحیح است. 1گزینه .16
 قرن پنجم است.  سرایندة سرو ناصرخ

 )16و  27، 47هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه .17

 انـدازة در بیت صورت سؤال تکیه بر این نکته است که درون انسـان بـه   
گوید هیچ خیـري در   می 2 گزینۀیک جهان عظمت وجود دارد؛ اما بیت 

 وجود انسان نیست.

 صحیح است. 3گزینه .18
» فنـا شـدن در راه یـار   «مفهوم مشترك صورت سـؤال و ابیـات مـرتبط    

 اشاره دارد.» عاشق بودن«بر  3گزینۀ است؛ ولی بیت 

 صحیح است. 3گزینه .19
ولـی در سـایر    ؛بخشـد  بیند و مـی  اشاره دارد به خداوند گناهان ما را می

 عقوبت شویم. خاطر کارهاي زشت باید هب ،ها اشاره شده است گزینه

دار فلزي : ساختمان سقف
لک: پایتخت

)167و 165، 159هاي   دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی
صحیح است.2نه 
) ثنا4) منسوب      3     خوان

)159و  13، 12, 10هاي  ی دهم و دوازدهم، صفحه(فارسی 
صحیح است.1نه 

خواست، جزر
)159و 78, 10هاي   دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی

صحیح است.3نه 
ی موارد:

باغ جان: تشبیه 
آمیزي دیدن صدا: حس

قرآنجنّات تجري تحتها االنهار: ت تتضمینِ
ش عشق: تشبیه، جوشش عشق: استعاره/ تشخیص ندارد

موسیقی)/ ایهام نداردوسیلۀچنگ: فقط یک معنا دارد (

صحیح است. 4نه 
دسـت  » / د«و » ت«، »س«هـاي   حروف تکرار صـامت نغمۀ رایی یا 

تن (کنایه از رها کردن)
واژه بین یا ناقص)(جناس»دست«و » دوست«هاي س ناهمسان
» دشمن«و » دوست«هاي د بین واژه

صحیح است. 3نه 
تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »:راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: ن شـیرین

ردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.

نزی ریز
: توانا، همگی صفت فاعلی هستند.4گزینۀ 

صحیح است. 3گزینه .14
: تکرار (گناه دوم)1گزینۀ هاي تبعی در  نقش
: بدل (خود)2 گزینۀ در
: معطوف (پلنگ)4 گزینۀ در

صحیح است.2گزینه .15
هرگاه در عبارتی حروف ربط وابسته ساز (که، تـا، چـون (= وق

اي وابساگر و ... ) را دیدیم در آن عبارت یا بیت حتمـاً جملـه  
اگر در معناي نشـان دا» تا«دارد اما باید دقت کنید که حرف 

زمان یا مکان بکار رود حرف اضافه است نه حرف ربط دقیقاً ش
زمـانی بـه کـارفاصلۀ در معناي » تا«اضافۀ با حرف  2زینه گ

) کـو = کـه1هـاي دیگـر:    دقت شما را محک زند. در گزینـه 
شویم کهم از روي مفهوم متوجه می4گزینۀ چیست؟ / و در 

(که) بعداضافۀ شود و حرف  مصرع اول با یک بیت کامل نمی
شـ معنایی متوجـه مـیرابطۀ ، ولی از طریق حذف شده است

هر کجا (ک«دیگري وابسته شده است. جملۀ کامل نیست و به 
خُب چه اتفـاقی خواه» کاغذ روان شدصفحۀتو (= قلم تو) بر 

وابسجملۀبینیم جمله با یک فعل معنایش کامل نشده، پس پس می

صحیح است.1گزینه .16
قرن پنجم است.  سرایندة سروناصرخ

،47هاي  (فارسی دهم، صفحه
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 صحیح است. 3گزینه .20
کننـد کـه از اوج عـزّت و شـکوه بـه بـدبختی و        در سایر ابیات همگی اشاره مـی 

ـاهر بیـت نشـوید کـه       4 گزینۀفالکت افتادم. دقت داشته باشید که در  اسـیر ظ
ـار شـدم    بلکه مفهوم نهایی بیت می» از شهر به صحرا رفتم«گفته  گوید که گرفت

 و به فالکت و بدبختی افتادم.
 )80 صفحۀ، 9  (فارسی دوازدهم، درس

 صحیح است. 4گزینه .21
ـاره     گزینۀدر این گزینه به مفهوم ناپایداري که در سه  دیگر آمده اسـت، اصـالً اش

ـایۀ هـرکس در  «گویـد:   مـی  4 گزینۀنشده است. در  عنایـت و توجـه او قـرار     س
 »بیند. گیرد، آسیب نمی

 )68و  62هاي  صفحه، 8  (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است. 1ینه گز.22

 قراري و ناشکیبی عاشق و بیت دوم به فرجام بد ظالمان اشاره دارد. بیت اول به بی
 ها: بررسی سایر گزینه

 اند. ) هر دو بیت به مدهوشی عاشق اشاره کرده2
 ) تقدیرگرایی در دو بیت مشهود است.3
 ) مفهوم اتکا به خویشتن در هر دو بیت وجود دارد.4

 )1درس (فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .23

 ها: بررسی سایر گزینه
 اي است براي رسیدن به کمال ) معشوق براي عاشق وسیله1
 فشانی براي معشوق ) جان4و3

 صحیح است. 4گزینه .24
 : پایداري سخن.3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه

 : جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4گزینه 

 صحیح است. 4گزینه .25
 : دل عاشق داراي ارزش و اعتبار است.  4 گزینۀمفهوم بیت 
: عشـق و محبـت ازلـی خداونـد و آفـرینش      3و  2، 1هاي  مفهوم گزینه

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

 
 عربیزبان 

 صحیح است. 3گزینه .26
ـارت/ الحکمـۀ و الموعظـۀ    اُدع: فرا بخوان، دعوت کـن/ سـبیل ربـک: راه     پروردگ

ـا راهـی کـه/        :الحسنۀ: حکمت و اندرز نیکو/ جادلهم ـالّتی: ب با آنان سـتیز کـن/ ب
 اَحسن: بهتر، بهترین

 )38صفحۀ (عربی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .27

هـاي   قد انقذتنا: مـا را نجـات داده اسـت/ الحضـارات االسـالمیۀ: تمـدن      
: تا روشن شودها/ کُلّ ما اسالمی/ العصور: زمان  : هر چه/ لیتَبینَ

 )4(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   3گزینه .28

عاهد: قول بده، پیمان ببند ـ اُمک: مادرت ـ أن تستشیر: که مشـورت بگیـري    
ـ اُستاذ: استاد ـ فی االمور: در کارها ـ أن ال تغترّ: کـه فریـب نخـوري ـ خلّـۀ:        

یقترب: تا نزدیک شود ـ بـک: بـه تـو ـ       دوستی ـ الکذّابین: دروغگویان ـ لکی  
 النجاح: موفقیت

 صحیح است.   2گزینه .29
دادیـم ـ بدقّـۀ: بـا دقـت ـ کـالم: سـخن، سـخنان ـ            کنّا نستمع: گـوش مـی  

ــ الحضـارة: تمـدن ـ االسـالمیۀ:      دربـارة  محاضرة: سخنرانی، کنفرانس ـ عن:  
 اسالمی  جامعۀ: دانشگاه ـ أنقرة: آنکارا

 است.صحیح  1گزینه .30
ترجمه کلمات مهم: (اجتناب: دوري کردن) (عمالء: مزدورانی که) (األُمۀ 

 االسالمیۀ: امت اسالمی)  
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) دشمنانی (مزدورانی)، جهان اسالم (امت اسالمی)، دوري کنیم (دوري کردن)2
 ؛فعـل اسـت)، سـخنان (سـخن    » أکّـد « ؛) تأکید... این بود (تأکید کرد3
 )2 گزینۀمفرد است)، دور شویم (مانند » کالم«
گزینـۀ  )، امت اسالم (مانند 2گزینۀ ) رهبر ما (رهبر)، دشمنانی (مانند 4
 خواهند) د (اختالف را مینافکن )، اختالف می2

 )37و  36هاي  ، صفحه5(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .31

 ها: بررسی سایر گزینه
 خود شدةشکسته  هاي ) اصنامهم المکسرة: بت1
: هیچ میراثی ... نیست.2  ) الفقَر: هیچ فقري ... نیست/ المیراثَ
 ) ال تسبوا: دشنام ندهید.3

 )9و  8، 3 هاي هصفح، 1  دوازدهم، درس عربی(
 صحیح است. 2گزینه .32

گرفته، اسم مفعـول بـوده و ترجمـه    » ـَ«اش المرشَدون؛ چون دومین حرف ریشه
 .است» شدگان هدایت«صحیح آن 

 )111و  109هاي  ، صفحه8دهم، درس  (عربی
 صحیح است. 3گزینه .33

ـاً عکـس       مفهوم عبارت در سؤال عدم افتخار به اصالت اسـت و ایـن گزینـه دقیق
 کند. این مفهوم را بیان می

 )11صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .34

 ...گاهی، شاید + همجرتقد + فعل مضارع 
رسد / بلنـدي: ارتفـاع / بعضـی: بعـضِ / درختـان سـکویا:        قد یبلغ: گاهی می

 اشجار السکویا / اکثر من: بیشتر از / مئۀ: صد
 صحیح است. 3گزینه .35

» هایتـان  کـالس «نهـی و ضـمیر موجـود در    » ننویسید«با توجه به فعل 
 است. 3پاسخ صحیح  گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

باید نون حذف شود؛ چـون فعـل نهـی اسـت، ضـمناً      » نالتکتبو«) در 1
 ضمیر صفوف هم نیامده است.

مطابقت ندارد، عـالوه بـر اینکـه    » تکتبن«با فعل » صفّکم«) ضمیر در 2
 مفرد آمده است.» صف«
 مناسب این جمله نیست.» صفوفهنَّ«و ضمیر » التکتب«) فعل 4

 )6 صفحۀ ،1(عربی دهم، درس 
 صحیح است.    2گزینه .36

نکن زیرا این، کـار زشـتی    سؤالاز معلم براي مچ گیري «معناي عبارت: 
تـر   است و نباید در سخن از معلّمت پیشی بگیري زیرا این کـاري زشـت  

 »است.

بی ب رول ر ن ب م رج ب وم بی و ق یبی و رري
ها: ی سایر گزینه

اند. ر دو بیت به مدهوشی عاشق اشاره کرده
در دو بیت مشهود است. قدیرگرایی

فهوم اتکا به خویشتن در هر دو بیت وجود دارد.
)1درس (فارسی دوازدهم،   

صحیح است.2نه 
ها: سی سایر گزینه

اي است براي رسیدن به کمالمعشوق براي عاشق وسیله
فشانی براي معشوق ) جان

صحیح است.4نه 
: پایداري سخن.3و2، 1هاي  وم مشترك بیت سؤال و گزینه

: جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4ه 

صحیح است.4نه 
: دل عاشق داراي ارزش و اعتبار است.  4 گزینۀوم بیت 
: عشـق و محبـت ازلـی خداونـد و آفـرینش      3و 2، 1هاي وم گزینه

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

ی
صحیح است.3نه 

ـارت/ الحکمـۀ و الموعظـۀ    فرا بخوان، دعوت کـن/ سـبیل ربـک: راه         پروردگ
ل ا اا ا الّ ا آ ا

)، امت اسالم (ما2گزینۀ ) رهبر ما (رهبر)، دشمنانی (مانند 4
خواهند) نند (اختالف را مینافکن )، اختالف می2

هاي ، صفحه5(عربی دهم، درس 
صحیح است.4گزینه .31

ها: بررسی سایر گزینه
خود شدةشکسته  هاي ) اصنامهم المکسرة: بت1
: هیچ میراثی ... نیست2 ) الفقَر: هیچ فقري ... نیست/ المیراثَ
) ال تسبوا: دشنام ندهید.3

هاي هصفح، 1  دوازدهم، درسعربی(
صحیح است.2گزینه .32

 گرفته، اسم مفعـول بـودــ»ـَ«اشالمرشَدون؛ چون دومین حرف ریشه
.است»شدگان هدایت«صحیح آن 

9هاي  ، صفحه8دهم، درس  (عربی
صحیح است.3گزینه .33

مفهوم عبارت در سؤال عدم افتخار به اصالت اسـت و ایـن گزینـه دق
کند. این مفهوم را بیان می

،1(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه .34

...گاهی، شاید + همجرتقد + فعل مضارع 
رسد / بلنـدي: ارتفـاع / بعضـی: بعـضِ / درختـقد یبلغ: گاهی می

اشجار السکویا / اکثر من: بیشتر از / مئۀ: صد
صحیح است.3گزینه .35
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 صحیح است. 1گزینه .37
 شود.  » الَّتَدینُ«مصدر باب تفعل است و باید » الَتَدینُ«

 )3دهم، درس عربی(
 متن: ترجمۀ 

اي کـه چگونـه بـه صـورت گروهـی زنـدگی        را دیـده آیا تاکنون مورچـه  
ها و دژها را در زیر زمین  کند؟ او یک مهندس معماري است که قلعه می
گزینـد و در آن   سازد. این حیوان مسکن خود را در دل زمین بر مـی  می
کنـد. هـر چـه مورچـه در تابسـتان جمـع        هاي مختلف را جمع مـی   دانه
ابد. اگر مورچه احساس رطوبت کنـد  ی اش را در زمستان می کند ثمره می
کنـد و آن را زیـر نـور خورشـید پهـن       ها را به سطح زمین خارج می دانه
اش  کند تا فاسد نشود. انسان باید تالش ایـن حیـوان را مـورد توجـه     می

 قرار دهد براي رسیدن به اهدافش.  
 صحیح است.   3گزینه .38

هـا و دژهـا    عهمورچه از این لحاظ به مهندس معماري تشبیه شده که قل
کند کـه غلـط    ها و دژها زندگی می گفته در قلعه 2گزینۀ سازد. در  را می

هـا و بناهـا را بـه     است که گفته ساختمان 3گزینۀ است. بهترین گزینه، 
 سازد.   مهارت می

 صحیح است.   4گزینه .39
هـا را   کند دانه در متن گفته شده هنگامی که مورچه احساس رطوبت می

کند تا فاسد نشـوند کـه البتـه ایـن کـار بـراي        هن میزیر نور خورشید پ
نادرسـت بـوده    4گزینۀ هاست نه رشد سریع آنها. پس  خشک شدن دانه
 و جواب ما است.  

 صحیح است.   1گزینه .40
 چرا باید تالش مورچه را مورد توجه قرار دهیم؟ 

کـوچکش بسـیار کـار    جثـۀ  رغـم   کنـد و علـی   ) چون با جدیت کار می1
 کند! می
 کند! همچون یک مهندس معماري ماهر کار می) چون 2
 کند! کند و به صورت گروهی عمل می ) چون در جامعه زندگی می3
 کند! ) چون او امروز به خاطر آینده کار می4

 صحیح است.   1گزینه .41
 پذیرد. در این عبارت مضاف است و مضاف  تنوین نمی» باطن«

 صحیح است. 3گزینه .42
 ها: بررسی سایر گزینه

 للجمع المذکر فقط (للجمع المذکر أو المؤنث)) 1
 هاي اشاره خبر نیست) ) خبر (اسم ال دار پس از اسم2
 ) ضمیر منفصل (ضمیر متصل)4

 )51 صفحۀ، 5دهم، درس  عربی(
 صحیح است. 4گزینه .43

ر «اسم تفضـیل و  » أفعل«بر وزن » آخَر« ـل «بـر وزن  » آخـاسـم فاعـل   » فاع
 است.

 صحیح است. 4گزینه .44
 جمله حالیه نیست.» و اُساعد ... «جمله  در این

 صحیح است.   2گزینه .45
 بدین ترتیب است:جواب درست، ها  در سایر گزینه

 ) إفتعال4) افتعال      3) تَأثُّر      1

 صحیح است. 3گزینه .46
» تحـاول «فاعل در جمالتی وجود دارد که فعل معلوم باشـد. در ایـن گزینـه    

ها فعل نداریم، پس فاعـل هـم    سایر گزینه فاعلش است. در» األمهات«فعل و 
 نداریم.

 )60و  59هاي   صفحهدهم،  عربی(
 صحیح است. 3گزینه .47

 ها: هاي تفضیل گزینه اسم ترجمۀ
) بهترین کسـی اسـت... (در ایـن    3) بیشتر دوستانمان...  2) بهتر از...  1

 ) بهتر از ما...4»!)  منْ«آمده نه » من«، »خیر«گزینه بعد از 
 )5 صفحۀ، 1(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .48
بر سـر یـک مصـدر    » لـِ«شویم که  متوجه می 3گزینۀ با دقت در عبارت 

از » لـِ«هستند پس » اسم«(تَقَدم) آمده است و از آنجایی که مصادر هم 
 آید.   ناصبه بر سر فعل می» لـِ«باشد چون  می جارةنوع 

   به است.ناص» لـِ«ها  در سایر گزینه
 صحیح است.   2گزینه .49

ـال محسـوب مـی    » منصوراً«حالت اسم معرفۀ » فرحاً« شـود.   را بیان کـرده و ح
 (منصور را خوشحال دیدم).  

 هاي دیگر: بررسی گزینه
 آمده پس صفت است.  » العباً«براي اسم نکرة » فائزاً) «1
از نظر معنایی قابل حـذف نیسـتند، درصـورتی کـه     » فرحاً«و » مسروراً) «4و 3

 حال جزء زائد جمله است.  
 )2(عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .50
دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیامـت، عهـد   «مفهوم عبارت صورت سؤال: 
 دیـده  3گزینـۀ  مفهـوم مـوردنظر در   » گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

 شود. می
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

 صحیح است.   2گزینه .51
خواندي و با دست خـود،   اي را نمی و بیش از آن هیچ نوشته«ترجمۀ آیۀ 
ــ امـی   » افتادند نوشتی که در آن صورت، کجروان به شک می آن را نمی

) بودن به این معناست که پیامبر  دانست.  خواندن و نوشتن نمی (
 )41 صفحۀ ، 3درس (دین و زندگی  یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .52
و حضـورش را   میابیـ  خـدا را مـی   ش،یهر کدام از ما، براساس فطرت خو

خــود بــه  شیدایــجهــان در پ يازمنــدیندوم مقدمــۀ  .میکنــ درك مــی
ضرورتاً ها که وجودشان از خودشان نیست  اینگونه است؛ پدیده نندهیآفر
 دهیـ هستند کـه خـودش پد  ي ا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن يبرا

 .نباشد و وجودش از خودش باشد
بـه   ازمنـد یشـدن ن  نیریشـ  يبـرا  ،سـتند ین نیریکه ش ییزهایچ که همان طور

 .باشد نیریهستند که خودش ش يزیچ
 )3صفحۀ ،  1دوازدهم، درس (دین و زندگی

 صحیح است. 2گزینه .53
شـوند.   اند، به حیات دنیوي راضی مـی  اهداف مادي دلبسته کسانی که به

 کنند. ارزش می آنها در حقیقت عمر خود را صرف کارهاي بی

صحیح است. 3نه 
هـا و دژهـا   للعهچه از این لحاظ به مهندس معماري تشبیه شده که قل

کند کـه غلـط    ها و دژها زندگی می گفته در قلعه 2گزینۀ سازد. در ی
هـا و بناهـا را بـه    است که گفته ساختمان 3گزینۀ ت. بهترین گزینه، 

سازد. ت می
صحیح است. 4نه 

هـا را   کند دانه تن گفته شده هنگامی که مورچه احساس رطوبت می
کند تا فاسد نشـوند کـه البتـه ایـن کـار بـراي       پپهن مینور خورشید پ
نادرسـت بـوده    4گزینۀ هاست نه رشد سریع آنها. پس ک شدن دانه
واب ما است.  

صحیح است. 1نه 
باید تالش مورچه را مورد توجه قرار دهیم؟ 

  کـوچکش بسـیار کـار    جثـۀرغـم   کنـد و علـی   چون با جدیت کار می
کند!
کند! همچون یک مهندس معماري ماهر کار میچون

کند! کند و به صورت گروهی عمل میچون در جامعه زندگی می
کند! چون او امروز به خاطر آینده کار می

صحیح است. 1نه 
پذیرد. در این عبارت مضاف است و مضاف  تنوین نمی» ن

صحیح است.3نه 
ها: سی سایر گزینه

لجمع المذکر فقط (للجمع المذکر أو المؤنث)
هاي اشاره خبر نیست)خبر (اسم ال دار پس از اسم
ل ل

هستند پ»اسم«(تَقَدم) آمده است و از آنجایی که مصادر هم 
آید.   ناصبه بر سر فعل می»لـِ«باشد چون  می جارةنوع 

 به است.ناص»لـِ«ها  در سایر گزینه
صحیح است. 2گزینه .49

ـال محسـوب»منصوراً«حالت اسم معرفۀ »فرحاً« را بیان کـرده و ح
(منصور را خوشحال دیدم).  

هاي دیگر: بررسی گزینه
آمده پس صفت است.  »العباً«براي اسم نکرة »فائزاً) «1
از نظر معنایی قابل حـذف نیسـتند، درص»فرحاً«و » مسروراً) «4و 3

حال جزء زائد جمله است.  
(عربی دوازده

صحیح است.3گزینه .50
اینکه در قیا«مفهوم عبارت صورت سؤال:  دعوت به وفاي عهد و
  گزینـمفهـوم مـوردنظر در   »گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

شود. می
،7(عربی یازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و ففرففررفرههنهههههننگننگگنگ
صحیح است. 2گزینه .51

خواندي و با د اي را نمی و بیش از آن هیچ نوشته«ترجمۀ آیۀ 
افتادند نوشتی که در آن صورت، کجروان به شک میآن را نمی

)بودن به این معناست که پیامبر دخواندن و نوشتن نمی(
یازدهم، زندگی و ص،3درس(دین
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 صحیح است. 4گزینه .54
یکی از تقدیرات الهی براي انسان این اسـت کـه او داراي اختیـار باشـد؛     
یعنی به انسان ویژگی مختار بودن را عطا کرده اسـت. بـه تعبیـر دیگـر،     

گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهـد   این خداوند
 تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست، فرار کند. و کسی نمی

 )61صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   1گزینه .55

)امام کاظم  اي «بـن حکـم فرمـود:     خود، هشـام برجستۀ به شاگرد  (
جـز بـراي اینکـه      به سوي بندگان نفرسـتاد، هشام، خداوند رسوالنش را 

پذیرنـد کـه    بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر می
از معرفت برتري برخوردار باشـند و آنـان کـه در تعقـل و تفکـر برترنـد،       

تـر اسـت،    هاي الهی داناترند و آن کس که عقلش کامـل   نسبت به فرمان
 »  تر استاش در دنیا و آخرت باال رتبه

 )10 صفحۀ ،1یازدهم،  درس (دین و زندگی 
 صحیح است. 3گزینه .56

هاي الهـی و نیـز    ـ شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه
 شود. بهره گرفتن از طبیعت می

 ـ براساس تقدیر الهی جهان خلقت قانونمند است.
 )71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .57
در چالش تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت، پس از گذشـت مـدتی   

)از رحلــت رســول خــدا  ، جاهلیــت بــا شــکلی جدیــد وارد زنــدگی (
ر و مـورد احتـرام و   هاي باتقوا، جهادگ اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت

)اعتماد پیامبر  ـان قـدرت و ثـروت قـرب و منزلـت       ( منزوي شدند و طالب
  د.یافتن

هـاي اصـیل اسـالمی، بـه      : انـزواي شخصـیت  2و  1 هاي گزینهدلیل رد 
)خصوص اهل بیت پیامبر  الگوهاي نامناسـب  ارائۀ مربوط به چالش  (

 است.  
 صحیح است.   3گزینه .58

)پیامبر انّی تارك فیکم الثّقلین کتاب اهللا و عترتـی اهـل   «فرمودند:  (
و انّهما لَن یفترقا حتّی یردا علـی  بیتی ما ان تمسکتم بهما لَن تضلّوا ابداً 

   ».الحوض
 )67صفحۀ ، 5(دین و زندگی یازدهم،  درس 

   صحیح است. 2گزینه .59
 نفس اماره ترین دشمن انسان  دشمن

 شیطان انسان خوردة  قسمدشمن 
 صحیح است.   2گزینه .60

آیه، بیانگر ادامه یافتن مرجعیـت دینـی اسـت و در آن خداونـد دسـتور      
ت خـود را صـرف      همۀ دهد گروهی از مردم، (نه  می مـردم) وقـت و همـ

در دین بپردازند تا پـس از کسـب   » تفقّه«شناخت دقیق دین کنند و به 
علم به شـهرهاي خـود برونـد و قـوانین اسـالم را بـه مـردم بیاموزنـد و         

)مردم باشند. این روش حتی در زمـان پیـامبر    پاسخگوي سؤاالت ) 
 شد.   نیز براي مردمان شهرهاي دوردست انجام می

 )142و  141 هاي صفحه ،10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .61
نیز بیانگر شـرك   3 گزینۀ جملۀآیه صورت سؤال نفی شرك در والیت و 

 در والیت است.
 )23و  19هاي  صفحه ، 2دوازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است.   3گزینه .62
هـا   کیفر و پاداش موارد یادشده محصول طبیعی خود عمل است و انسان

ها را تغییر دهند و وضع قوانین در تغییر آنان مؤثر نیسـت   توانند آن نمی
 و یا تأثیر ندارد.  

 صحیح است. 4گزینه .63
را با توجه بگـوییم، خـود   » الالضّالینغیر المغضوب علیهم و «اگر عبارت 
انـد،   ها خشم گرفته یا راه را گم کـرده  ي کسانی که خدا بر آن را در زمره

 قرار نخواهیم داد.
 )113صفحۀ ، 10(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .64
.........» راهیـابی شـرك بـه دل   : «)با توجه به روایتی از پیامبر اکرم (

که چگونه از حریم اندیشه و دل پاسبانی کنیم تـا آفـت    پس باید ببینیم
 شـــرك بـــه آن راه نیابـــد. حـــافظ در مـــورد ایـــن مفهـــوم اینگونـــه

 .........»پاسبان حرم «سراید:  می 
 )43 صفحۀ، 4دوازدهم، درس  (دین و زندگی

 صحیح است.   4گزینه .65
زیـرا   ؛هـاي یکـدیگر را پـیش مـن بـازگو نکنیـد       فرمودند: بدي )( پیامبر

 دوست دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.  
 )79صفحۀ ،  6یازدهم، درس (دین و زندگی 

 صحیح است.   4گزینه .66
اسالمی را برعهده دارد باید مدیر و مدبر باشـد  جامعۀ فقیهی که رهبري 

 جهانی رهبري کند. پیچیدة و بتواند جامعه را در شرایط 
 )145صفحۀ  ،10یازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است. 2گزینه .67
کشـم و   گردانان از من بدانند، چگونه انتظـار آنهـا را مـی    اي داوود اگر روي

شــوق بازگشتشــان را دارم... بنــابراین گسســتن بندبنــد وجــود بنــدگان از 
 محبت الهی معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان است.

 )84، صفحۀ 7درس  دوازدهم،(دین و زندگی 
 

 صحیح است. 3گزینه .68
اهللا ال اله الّـا هـو لیجمعـنّکم    کند:  قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می

الی یوم القیامۀ الریب فیه و من اَصـدق مـن اهللا حـدیثا: خداونـد کسـی      
او قطعاً شما را در روز قیامـت جمـع    ،است که هیچ خدایی جز او نیست

آن نیسـت و چـه کسـی در سـخن از خـدا       ]وقوع[ر کند که شکی د می
 راستگوتر است؟

 )45صفحۀ  ،4دهم، درس  (دین و زندگی
 صحیح است.   3گزینه .69

)امام رضا  هـاي آن و   امـا بـه شـرط   «فرماید:  پس از بیان حدیث می (
مقصود امام این بود که توحیـد تنهـا   » هاي آن هستم. شرطجملۀ من از 

یک لفظ و شعار نیست، بلکـه بایـد در زنـدگی اجتمـاعی ظـاهر شـود و       
تجّلی توحیـد در زنـدگی اجتمـاعی بـا والیـت امـام کـه همـان والیـت          

 گردد.  خداست، میسر می

تـر اسـت،   هاي الهی داناترند و آن کس که عقلش کامـل ت به فرمان
»  تر استاش در دنیا و آخرت باال

)10 صفحۀ ،1یازدهم،  درس (دین و زندگی 
صحیح است.3نه 

هاي الهـی و نیـز   ناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه
شود.  گرفتن از طبیعت می

ساس تقدیر الهی جهان خلقت قانونمند است.
)71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
چالش تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت، پس از گذشـت مـدتی   

)حلــت رســول خــدا  ، جاهلیــت بــا شــکلی جدیــد وارد زنــدگی (
گگر و مـورد احتـرام و   هاي باتقوا، جهادگماعی مسلمانان شد. شخصیت

)اد پیامبر  ـان قـدرت و ثـروت قـرب و منزلـت      ( منزوي شدند و طالب
د.

هـاي اصـیل اسـالمی، بـه     : انـزواي شخصـیت  2و  1 هاي گزینهل رد
)وص اهل بیت پیامبر  الگوهاي نامناسـب  ارائۀ مربوط به چالش (

  .
صحیح است. 3نه 
)ر انّی تارك فیکم الثّقلین کتاب اهللا و عترتـی اهـل   «فرمودند: (

و انّهما لَن یفترقا حتّی یردا علـی  ی ما ان تمسکتم بهما لَن تضلّوا ابداً 
 ».ض

)67صفحۀ ، 5(دین و زندگی یازدهم،  درس 

قرار نخواهیم داد.
صف، 10(دین و زندگی دهم، درس 

است.4گزینه .64 صحیح
راهیـابی شـرك بـه: «)با توجه به روایتی از پیامبر اکرم (

که چگونه از حریم اندیشه و دل پاسبانی کنیمپس باید ببینیم
شـــرك بـــه آن راه نیابـــد. حـــافظ در مـــورد ایـــن مفهـــوم

.........»پاسبان حرم«سراید:  می
ص،4دوازدهم، درس  (دین و زندگی

صحیح است. 4گزینه .65
هـاي یکـدیگر را پـیش مـن بـازگو نکفرمودند: بدي)( پیامبر

دوست دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.  
  ،6ی یازدهم، درس (دین و زندگی 

صحیح است. 4گزینه .66
اسالمی را برعهده دارد باید مدیر وجامعۀ فقیهی که رهبري 

جهانی رهبري کند. پیچیدة و بتواند جامعه را در شرایط 
یازدهم، درس دین و زندگی ( ص ،10ی

صحیح است.2گزینه .67
گردانان از من بدانند، چگونه انتظـار آنهـا را ماي داوود اگر روي

شــوق بازگشتشــان را دارم... بنــابراین گسســتن بندبنــد وجــود
محبت الهی معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگ

ص7درس  دوازدهم،(دین و زندگی  ،
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توالی و پشت سر هم آمـدن اسـامی امامـان در آن،     این حدیث به جهت
 طالیی) مشهور است.  زنجیرة لسلۀ الذهب (یعنی به حدیث س

 )110صفحۀ  ،  8درس دین و زندگی یازدهم، (
 صحیح است. 2گزینه .70

شـهور اسـت،   قرون وسـطی م دورة ر تمدن دوم اروپا که به تمدن با ظهو
هـا از   ها و بتخانه ا به یک دین الهی معتقد شدند، بتپرست اروپ مردم بت

م سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظـی  بین رفت، اتحاد و یکپارچگی در
هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ    و باشکوه مذهبی ساخته شد، کتاب

 نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.

 صحیح است.   3گزینه .71
گویـد و بـه    صورت سؤال در واقع از اثرات و ثمرات محاسـبه سـخن مـی   

داراي ...» من حاسـب نَفْسـه وقـف علـی عیوبـه      «همین دلیل با حدیث 
 مفهوم مشترك است.  
 )98و  97 هاي  هصفح ، 8دین و زندگی دهم، درس (

 صحیح است.   2گزینه .72
براي کسـانی کـه نیکوکـاري    : «للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و زیادةترجمۀ آیۀ 

به لطف بیشتر خداوند بـه  » تر است. پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون
 کند.   بندگان نیکوکارش اشاره می

آنـان  : «و الَّذینَ کَسبوا السیئات جزاء سیئَۀ بِمثلهـا و تَـرهقُهم ذلَّـۀ   آیۀ در 
آنـان    چهـرة بینند و بر  عمل خود می  اندازةکه بدي پیشه کردند، جزاي بد به 

ذلیـل، آلـودگی بـه    چهـرة  علت نشستن غبار ذلّت بـر  » نشیند. غبار ذلت می
 گناهان است.  

 )157صفحۀ دین و زندگی یازدهم، (
 صحیح است. 1گزینه .73

آثار رعایت پوشـش   بیانگر أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ یذَلک أَدنَآیۀ شریفۀ 
 شـود  سبب کاهش حضـور زنـان نمـی   رعایت پوشش نه ت و در زنان است

 شود و... .منیت اجتماعی زنان محقق میا بلکه

 صحیح است. 4گزینه .74
هماهنگی میـان دیـن و تفکـر عقلـی     دربارة مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی 

درخشـان  دین بر حق الهـی کـه ماننـد خورشـید      شود قوانین نمی«گوید:  می
اي  مخالفت داشته باشد، نیست بـاد آن فلسـفه   است با دانش استداللی یقینی

 )(و ائمـه اطهـار    )که قوانینش با کتاب قـرآن و سـنت رسـول خـدا (    
 »مطابقت نداشته باشد.

 )120صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .75

 )105و  104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 

 زبان انگلیسی
 است.صحیح  3گزینه .76

شـود   ي اول از صفت برابري اسـتفاده مـی   نکته: با توجه به معناي جمله در جمله
 شود. ي دوم از صفت عالی استفاده می و در جمله

ي برادرم پول دارد ولـی خـواهر بزرگتـرم از     معنی جمله: خواهر کوچکم به اندازه
 همه بیشتر پول دارد.

 صحیح است. 2گزینه .77
به او بگویی که من بـه خـاطر رفتـارم در     توانی می، دیدياگر سارا را «ترجمه: 

 »مهمانی متأسفم؟

جـواب  جملـۀ  شرط به زمان حال سـاده و  جملۀ ، 1نکته: در شرطی نوع 
جواب شـرط، غیـر از   جملۀ شرط به زمان آینده است. دقت کنید که در 

"will" توانیم از دیگـر افعـال    میmodal   مثـل"can, must, …"   هـم
 استفاده کنیم.

 صحیح است. 2گزینه .78
ـاده     readو  seeنکته: در قسمت اول جمله با توجـه بـه فعـل     ـال س ـان ح از زم

اي کـه در طـول دوران    شود و در قسمت دوم جمله براي بیان تجربه استفاده می
ـال       ـان ح ـاقی اسـت، از زم زندگی شخص اتفاق افتاده است و هنوز هم اثـر آن ب

 شود. کامل استفاده می
ـاه مـی     ترجمه: هنگامی که ـاب زنـدگی    بـه عقـب نگ خـوانم،   ام را مـی  کـنم و کت

 ام. بینم که زندگی بسیار جالبی داشته می
 )2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .79
ـا در    و ترسـش را   آغوشـش بگیـرد  معنی جمله: حالت صورتش او را وادار کـرد ت

 کنار بگذارد.
 ) بخشیدن4گرفتن  ) در آغوش 3) پاسخ دادن 2) اشک ریختن  1

 صحیح است. 4گزینه .80
 هاي این فرهنگ به دقت معنی شده است. معنی جمله: هر یک از داده

 ها   ) خارجی3) فاکتورها              2) موضوعات                 1
 هاـ  لغات وارد شده به دیکشنري ) داده4

 )49، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .81

معنی جمله: تمام گیاهـان، حیوانـات و چیزهـایی کـه در جهـان وجـود       
 است. طبیعتشوند، به معناي  ها ساخته نمی دارند و توسط انسان

 صحیح است. 3گزینه .82
، من به همـراه چنـدین نفـر از    از دنیا رفتمعنی جمله: وقتی پدربزرگم 

 دیگر اعضاي خانواده، در کنارش بودیم.

 صحیح است. 2گزینه .83
 خواهم بود. اختیارتانترجمه: متأسفم، امروز خیلی سرم شلوغ است. فردا در 

 صحیح است.   3گزینه .84
کـه هـر نـوع مشـکلی را بـه مـن اطـالع         کنم قدردانی میترجمه: من از شما 

 دهید.  
 ) نگران کردن2) رنگ کردن                     1
 ) خلق کردن4) قدردانی کردن                 3

 صحیح است. 3گزینه .85
گویند، هیچ درمانی در بازار امـروز   همانطور که محققان به طور مکرر می

 کند. وجود ندارد که بتواند و ثابت شده باشد که روند پیري را کند می
 ) به طور واقعی، به راستی   2) به شکل جالب                  1
 ) به طور متفاوت4) به طور مکرر، مداوم           3

 )19صفحۀ یازدهم، (پایه 
 صحیح است. 4گزینه .86

معنی جمله: آن کارخانه یک فعالیت تبلیغاتی به راه انداخت تـا تیـراژ   
 روزنامه را باال ببرد.

 )15 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .87

ـار    را ترجمه: اگر پیتر در آواز خواندن توانایی دارد، ما هر آنچه  که او بـراي ایـن ک
 کنیم. نیاز دارد فراهم می

 ) فراهم کردن4) فراهم کردن   3) مراقب بودن   2) پایان دادن   1

داراي...» من حاسـب نَفْسـه وقـف علـی عیوبـه      «ن دلیل با حدیث 
وم مشترك است.  
)98و 97  هاي  هصفح ،8دین و زندگی دهم، درس (

صحیح است. 2نه 
««براي کسـانی کـه نیکوکـاري    : «للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و زیادةمۀ آیۀ 

به لطف بیشتر خداوند بـه  »تر است.ه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون
کند.  ان نیکوکارش اشاره می

«آنـان  : «و الَّذینَ کَسبوا السیئات جزاء سیئَۀ بِمثلهـا و تَـرهقُهم ذلَّـۀ   ۀ 
آنـان  چهـرة بینند و برعمل خود میاندازةدي پیشه کردند، جزاي بد به 

  ذلیـل، آلـودگی بـه      چهـرةعلت نشستن غبار ذلّت بـر  »نشیند.ذلت می
ان است.  

)157صفحۀ دین و زندگی یازدهم، (
صحیح است.1نه 

آثار رعایت پوشـش  بیانگرأَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَننیذَلک أَدنَشریفۀ 
   شـود تتسبب کاهش حضـور زنـان نمـی   رعایت پوشش نه تونان است

شود و... .منیت اجتماعی زنان محقق میا

صحیح است.4نه 
هماهنگی میـان دیـن و تفکـر عقلـی     دربارةصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی 

    درخشـان   دین بر حق الهـی کـه ماننـد خورشـید      شود قوانین نمی«وید:
  اي  مخالفت داشته باشد، نیست بـاد آن فلسـفه   با دانش استداللی یقینی

)  (و ائمـه اطهـار   )وانینش با کتاب قـرآن و سـنت رسـول خـدا (    
»قت نداشته باشد.

در دوازده زندگ و )120صفحۀ9(دین

صحیح است.3گزینه .79
ـا در    و آغوشـش بگیـرد  معنی جمله: حالت صورتش او را وادار کـرد ت    

کنار بگذارد.
) بخشیدن4گرفتن  ) در آغوش 3) پاسخ دادن 2) اشک ریختن  1

صحیح است.4گزینه .80
هاي این فرهنگ به دقت معنی شده استمعنی جمله: هر یک از داده

ها   ) خارجی3) فاکتورها              2) موضوعات                 1
هاـ  لغات وارد شده به دیکشنري) داده4

،2درس (زبان انگلیسی دوازدهم،   ،
صحیح است.3گزینه .81

معنی جمله: تمام گیاهـان، حیوانـات و چیزهـایی کـه در جه
اس طبیعتشوند، به معناي  ها ساخته نمی دارند و توسط انسان

صحیح است.3گزینه .82
، من به همـراه چنـداز دنیا رفتمعنی جمله: وقتی پدربزرگم 

دیگر اعضاي خانواده، در کنارش بودیم.

صحیح است.2گزینه .83
خواختیارتانترجمه: متأسفم، امروز خیلی سرم شلوغ است. فردا در 

صحیح است. 3گزینه .84
م کنم قدردانی میترجمه: من از شما   کـه هـر نـوع مشـکلی را بـه

دهید.  
) نگران کردن2) رنگ کردن                     1
) خلق کردن4) قدردانی کردن                 3

صحیح است.3گزینه .85
ک ط ه ققا که دانط ان د ند گ
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provide sth for sb  /provide sb with sthنکته: 
 

 صحیح است. 4گزینه .88
چنین در حال ساخت مواد جدیدي است که امیـدوار   ترجمه: شرکت هم

 هاي عقب را پر کند. دندانهاي  خوردگی است آنقدر مستحکم باشد که کرم
 ) مواد4) احتماالت   3ها    ) نسل2ها    کننده آوري ) جمع1

 )80صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
 :Cloze Testترجمه 

زحل در آسمان شب مـا شـبیه یـک سـتاره اسـت. شـما بـا اسـتفاده از         
را ببینید. آن از زمین، جایی که بـر روي   هایش حلقهتوانید  تلسکوپ می

دانسـتید   رسد امـا آیـا مـی    کنید، خیلی کوچک به نظر می آن زندگی می
تـر   ما فقط مشتري بزرگ سیارةزحل خیلی خیلی بزرگ است؟ از هشت 

 از زمین است. تر بزرگبرابر  95از زحل است. زحل تقریباً 
کشـد   ول مـی زحل ششمین سیاره از خورشید است. حدود سی سال طـ 

بچرخد. بنابراین یک سال در زحل حـدود سـی    خورشیدتا زحل به دور 
 دورسال زمینی است! زحل خیلی سرد است چـون از خورشـید خیلـی    

 گراد زیر صفر است. درجه سانتی 93است. دماي جو حدود 

 صحیح است. 3گزینه .89
 ) مدار4) حلقه        3) ستاره      2) سیاره      1

 است.صحیح  4گزینه .90
 تر ) بزرگ4ترین     ) کم3ترین    ) بزرگ2تر    ) کوچک1

 صحیح است. 2گزینه .91
 ) سیاره4) آسمان       3) خورشید    2) ماه، قمر   1

 صحیح است. 3گزینه .92
 ) بزرگ4) دور            3) نزدیک      2) کوچک   1
 

 :1متن ترجمۀ 
شـود، بمیـرد؟    کشد که کسی که به یک کولونی مورچه برده می چقدر طول می

ــه   ــتگی ب ــن بس ــۀای ــد  مورچ ــی مانن ــوردنظر دارد. برخ ــۀ  م ــتر مورچ هاروِس
ـا چنـد صـد      شما را با سم به سرعت می» ماریکوپا«کننده)  (برداشت کشـند. تنه

ـا   ش نـی  1500نیش کافی است که این مورچه یک انسان را بکشد، در مقایسه ب
زنبور عسل، با فرض اینکه شما حساسیت (آلرژي) نداشته باشید. به محض اینکه 

ـا     آنها هم پیروي مـی  بقیۀماریکوپا شما را نیش بزند،  مورچۀیک  کننـد؛ زیـر آنه
 کشند، بنابراین مرگ سریع خواهد بود. هاي هشدار در نیش را بو می »فرومون«

نیستند؛ ولی اگر شـما را نـیش    آنقدر سمی» مورچه بولت (گلوله)«برخی، مانند 
شـوند؟ بـه ایـن     بولت نامیده مـی  مورچۀتر هستند. چرا آنها  بزنند، خیلی دردناك

درد سوراخ شـدن توسـط یـک گلولـه را      نخاطر که ظاهراً احساس نیش خورد
ـان از   کند. احتماالً شما پس از بدترین ساعت قابل تصور زنـدگی  سازي می شبیه ت

در خیلـی از   ایـن  شوید. و یا شوك تسلیم می آبی کم بهشوید و  هوش می درد بی
 شود. ها نیز دیده می سایر انواع مورچه

درایـورِ  مورچـۀ  اسـت،  » سـیافو «اي که احتماالً بتواند شما را بخـورد   تنها مورچه
ـا، ماننـد    فریقاییست. آنها به حـدي کـه در فـیلم   آ(راننده) یا سافارِي  اینـدیانا  «ه

ـایعه       هستند بد نیستن» 4جونز  ـا حـداقل ایـن ش د؛ ولی آنها به ایـن مشـهورند ی
توانـد شـما    اند. هرچند، حتی یک کولونی سیافو نمـی  که نوزادان را کشته هست

تبدیل به استخوان کند: شما بیش از انـدازه بـزرگ، مرطـوب    » پیراناس«را مانند 
ما کننـد شـ   و گرم هستید و آنها تمایل ندارند شما را زمین بزنند. آنها تصـور مـی  

یک خطر هستید، نه یک غذا، حتی اگر بمیرید آنها ممکن اسـت شـما را نادیـده    
شـوند،   ها معموالً به جسد پستانداران بـزرگ جـذب نمـی    بگیرند، چرا که مورچه

 هاي جسد. در مقایسه با مثالً مگس

 صحیح است. 2گزینه .93
علیـه  ها و چگـونگی محافظـت    اي به سایر حشرات، ترس از مورچه در متن اشاره

 اي نشده است. هاي مضر اشاره مورچه
 معنی جمله: هدف اصلی نویسنده چیست؟

رو اسـت، معرفـی    حشرات با آنها روبـه وسیلۀ  ) برخی از خطراتی را که انسان به1
 کند.

ـان صـدمه بزننـد،       هایی که می ) در مورد انواع متفاوتی از مورچه2 تواننـد بـه انس
 بحث کند.

ـا        ) که خوانندگان را در مور3 د اینکـه چطـور از خـود محافظـت کننـد وقتـی ب
 شوند، آگاه کند. رو می هاي خطرناك روبه مورچه

 ها دارند. ها ترسی شدید از مورچه ) که دالیلی را ارائه دهد که برخی از انسان4
 صحیح است. 2گزینه .94

ـا مـی   توصیف شده است، مدل رایجی از مـتن  1 گزینۀهر چند آنچه در  توانـد   ه
 این متن چنین نیست. باشد، اما در

 هاي متن را جدا کرده است؟ معنی جمله: چطور نویسنده پاراگراف
داده شده اسـت، پشـتیبانی (و    1اطالعاتی را که در پاراگراف  3و  2) پاراگراف 1

 کند. تأیید) می
 کند. هاي آن بحث می ) هر پاراگراف در مورد یک نوع مورچه و ویژگی2
در مــورد مــتن  3و  2کنــد و پــاراگراف  ی مــیموضــوع را معرفــ 1) پــاراگراف 3

 کند. گیري می نتیجه
ـاراگراف  است با انواع مورچه 2هایی که در پاراگراف  ) نوع مورچه4 ـاي   ها در پ  1ه
 مقایسه شده است. 3و 

 صحیح است. 1گزینه .95
طعمـۀ  اشاره شده اسـت اگـر یـک مورچـه (بـه عنـوان        در پاراگراف یک

د و نکش ها فرومون هشدار را بو می ر مورچهبالقوه) شما را گاز بگیرد، سای
 پیوندند. به آن مورچه می

هاي هاروسـتر (برداشـتگر) چگونـه در     معنی جمله: بر طبق متن مورچه
 کنند؟ هایشان با هم ارتباط برقرار می مورد طعمه

 شان است. اي که در نیش هاي ویژه ) با تولید و بو کردن فرومون1
 طعمه) با حس کردن گرماي بدن 2
 آبی در بدن طعمه ) با ایجاد کردن کم3
 هایشان و هشدار دادن به سایر اعضاي کولونی ) با برگشتن به النه4

 صحیح است. 2گزینه .96
اي که ضمیر در ابتـداي آن آمـده اسـت، بایـد از خـود       با توجه به جمله

شـود؟ تنهـا    بپرسیم چه چیز در خیلی از انواع دیگر مورچه نیز دیده می
 است. 2 گزینۀقی منط گزینۀ

که در پاراگراف دوم زیر آن خط کشیده شده » این«معنی جمله: ضمیر 
 کند؟ است، به چه چیزي اشاره می

هـوش شـدن     ) بـی 3) داشتن نیش دردناك  2(گلوله)   مورچۀ بولت) 1
 آبی ) بی4
 

:2ترجمه متن 
شد که خارج از منـزل کـار نکننـد، گروهـی از     در زمانی که از زنان خواسته می

 1877ها داشتند. از سـال   هاروارد تأثیر شگرفی در علم ستارهرصدخانۀ زنان در 
» هـاروارد رصـدخانۀ  رایانـه هـاي   «زن بودند که به عنوان  80بیش از  1919تا 

هـاي) بزرگـی از    هاي(فهرسـت  مشهور شدند؛ زیرا در محاسبه و ساخت کاتالوگ
درصـد مـردان    50یار مهارت داشتند. زنان براي انجـام کـار مشـابه    ها بس ستاره

شناختند تا زمـانی کـه    کردند. مردم بسیاري از این زنان را نمی درآمد کسب می
هایشان کردند. یکی از این دانشمندان  تعدادي نویسنده شروع به نوشتن داستان

کـرد. وقتـی    یدر رصدخانه کار م 1940تا  1896انی جامپ پنن بود که از سال 
اش را از  کودك بود، به خاطر سـرماخوردگی، ماننـد تومـاس ادیسـون، شـنوایی     

دست داد. اما این موضوع هرگز او را از تبدیل شدن به یک دانشمند بـزرگ بـاز   
سـتاره را بـه    350،000ستاره ویژه را کشف کرد. او همچنین  300نداشت. پنن 

هــر گــروه درجــه حــرارت  .M، و O ،B ،A ،F ،G ،Kگــروه تقســیم کــرد:  7
متفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او، هنریتا سوان لیویت، همچنین دریافـت  

هاي مشـابهی دارنـد. از آنجـا کـه پـنن یـک زن و        ها در هر گروه رنگ که ستاره
هـاي   اي به او نداد، امـا او جـایزه   هاروارد چندین سال جایزه  ناشنوا بود، دانشگاه

هشت  خیلی بزرگ است؟ از تـر  ما فقط مشتري بزرگسیارةل خیلی
از زمین است.تربزرگبرابر95حل است. زحل تقریباً 

کشـد   ول مـی ل ششمین سیاره از خورشید است. حدود سی سال طـ  ــ 
بچرخد. بنابراین یک سال در زحل حـدود سـی    خورشیدحل به دور 

دور زمینی است! زحل خیلی سرد است چـون از خورشـید خیلـی    
گراد زیر صفر است.درجه سانتی93ت. دماي جو حدود 

صحیح است.3نه 
) مدار4) حلقه        3) ستاره      2سیاره     

است.صحیح4نه 
تر ) بزرگ4ترین     ) کم3ترین    ) بزرگ2تر   کوچک

صحیح است.2نه 
) سیاره4) آسمان       3) خورشید    2ماه، قمر  

صحیح است.3نه 
) بزرگ4) دور            3) نزدیک      2کوچک  

:1متن مۀ 
شـود، بمیـرد؟    کشد که کسی که به یک کولونی مورچه برده میر طول می

ــه   ــتگی ب ــۀ بس ــد   مورچ ــی مانن ــوردنظر دارد. برخ ــۀ م ــتر مورچ هاروِس
ـا چنـد صـد      شما را با سم به سرعت می»ماریکوپا«کننده) شت کشـند. تنه

ـا   ییش نـی  1500 کافی است که این مورچه یک انسان را بکشد، در مقایسه ب
 عسل، با فرض اینکه شما حساسیت (آلرژي) نداشته باشید. به محض اینکه 

ـا     آنها هم پیروي مـی بقیۀماریکوپا شما را نیش بزند، مورچۀ  کننـد؛ زیـر آنه
کشند، بنابراین مرگ سریع خواهد بود. هاي هشدار در نیش را بو می»مون

هاي متن را جدا کرده است؟معنی جمله: چطور نویسنده پاراگراف
داده شده اسـت، پش1اطالعاتی را که در پاراگراف 3و 2) پاراگراف 1

کند. تأیید) می
کهاي آن بحث می) هر پاراگراف در مورد یک نوع مورچه و ویژگی2
م 3و  2 کنــد و پــاراگراف ــــ ی مــیموضــوع را معرفــ 1) پــاراگراف 3 در

کند. گیري می نتیجه
ـاراگ است با انواع مورچه2 هایی که در پاراگراف  ) نوع مورچه4 ها در پ
مقایسه شده است.3و

صحیح است.1گزینه .95
اشاره شده اسـت اگـر یـک مورچـه (بـه عنـو در پاراگراف یک

ها فرومون هشدار را بو مییر مورچهبالقوه) شما را گاز بگیرد، سای
پیوندند. به آن مورچه می

هاي هاروسـتر (برداشـتگر)معنی جمله: بر طبق متن مورچه
کنند؟ هایشان با هم ارتباط برقرار می مورد طعمه

شان اساي که در نیش هاي ویژه ) با تولید و بو کردن فرومون1
طعمه) با حس کردن گرماي بدن 2
آبی در بدن طعمه) با ایجاد کردن کم3
هایشان و هشدار دادن به سایر اعضاي کو) با برگشتن به النه4

صحیح است.2گزینه .96
اي که ضمیر در ابتـداي آن آمـده اسـت، بایـ با توجه به جمله

ش بپرسیم چه چیز در خیلی از انواع دیگر مورچه نیز دیده می
است. 2 گزینۀقی منط گزینۀ

که در پاراگراف دوم زیر آن خط ک»این«معنی جمله: ضمیر 
کند؟است، به چه چیزي اشاره می

هـو ) بـی 3) داشتن نیش دردناك  2(گلوله)   مورچۀ بولت)1
آ)4
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دریافت کرد. به عنوان مثـال، او اولـین زنـی بـود کـه       هاي دیگر زیادي از مکان
مدرك دکتراي خاصی را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت کـرد. دانشـگاه هـاروارد      

جایزه اخترشناسی ویلیـام کـرانچ بانـد را     1938سرانجام تصمیم گرفت در سال 
 به او بدهد. او سه سال بعد درگذشت، اما زنان دیگر کار بزرگ علمی او را ادامـه 

 دادند.
 صحیح است. 3گزینه .97

 بر طبق متن کدام جمله درست نیست؟
 شد.  ) به زنان کمتر از مردان پرداخت می1
 اش را از دست بدهد. ) سرماخوردگی باعث شد پنن شنوایی2
 اي به پنن نداد.   ) دانشگاه هاروارد هرگز هیچ جایزه3
  فوت کرد.) پنن یک سال بعد از اتمام کار خود در رصدخانه هاروارد، 4

 صحیح است. 2گزینه .98
 اختراع انی جامپ پنن چه بود؟

 ) کامپیوترها در دانشگاه هاروارد1
بنـدي   هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گـروه       ) سیستمی که ستاره2

 کند.  می
 ) یک جایزه در دانشگاه آکسفورد3
 ) سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره4

 صحیح است. 2گزینه .99
 در متن مترادف هستند؟کدام دو واژه 

 ) کشف و پیدا کردن2) دانشمند و کامپیوتر            1
) تأثیر و پایان4) کاتالوگ و گروه                 3

 صحیح است. 4گزینه .100
 کدام بهترین عنوان براي متن است؟

 ) زنان فراموش شده در علوم1
 کوش ) دانشمندان سخت2
 هاي) درجه حرارت ستاره   هاي (فهرست ) کاتالوگ3
 ) زندگی آنی جامپ پنن4
 

 حسابان 
 صحیح است. 1گزینه .101

دانیم اعداد بین صفر و یک هرچقدر به توان بزرگتر برسند، کـوچکتر   می
 شوند. پس:  می

a a a3 
a a a a a a3 3

یفنم  تبثم
a a a a a a a3 3 32 

 صحیح است. 1گزینه .102

...

t t t q t q t q (q )
t t t q t q t q (q )

q t

t t ...t t .t q.t q ...t q t q

t q t q (t q ) ( )

4 2 2 2
5 3 1 1 1

5 3 3 2
6 4 1 1 1

1
2 19 20 1 2 19

1 2 20 1 1 1 1 1
19 2020 20 190 2 19 10 10 19 102

1 1 1

6 6 1 6
3 3 1 3
3 1 326 2

2 2

میسقت

 
K( ) K9 10 902 2 2 90 

 صحیح است. 4گزینه .103
 شیب بین هر دو نقطه، باید مقدار ثابتی باشد:

m
m

4 2
2 3

A( , ) m mB(m, )
A( , ) mmC( ,m )

1

2

2 1 4
23

2 1 2
35 1

 

m2پس  4 mو یا  12  که جمع این دو مقدار، برابر صفر است. 4

 صحیح است. 1گزینه .104
fx D ( , )1 11( , )( xیا  , x2 1 0 1 

gx x x D [ , ]2 12 0 4 3 4 3 

f gDgof {x D | f (x) D } {x ( , ) | x }211 4 1 3( , )( , )( , ),, ), 
{x ( , ) | x }211 0 1 9( , )( , ), ), ), 

 کنند. در شرایط فوق صدق می 3و  2، 1اعداد صحیح 
 )68 صفحۀ(حسابان یازدهم، مثال 

 صحیح است. 4گزینه .105
f ( x) fD {x : x D }2 3 2 3: x: x 

x x x 42 2 3 8 8 3 2 2 2 3 
f( x)x , , , D 2 32 1 01 

 عدد صحیح است. 4پس این دامنه شامل 
 صحیح است. 3گزینه .106

x x( ) (x )x x x
2

2
2 1 4 11 1 1

  

(x )(x ) (x ) x x x x2 2 22 1 1 4 2 2 1 4  

x x x , x2
1 2

52 3 5 0 1 2  
x1ریشۀ  تعریف نیست و بنابراین معادله فقط یک ریشه دامنۀ عضو  1
xبرابر  5

 دارد.  2

 صحیح است. 4گزینه .107

1

a 0 هتبلا و تسا هشیر کی x 0

 
x x1 1 

x : x x x x x x
x : x x x x x x

2

2
1 1 1 1 2 1 3
1 1 1 1 2 1 0

 

a b ax ( , ) b
0 30 3 3 2 2 

 صحیح است. 3گزینه .108
xهاي عبـارات قـدر مطلقـی یعنـی      نمودار تابع در ریشه xو  0 b 

 شکستگی دارد. یعنی: 
b y a | x | | x |2 2  

)نقطۀ از طرفی نمودار از  , )2  گذرد یعنی:   می 0
a | | | | a a a b0 2 2 2 2 4 2 4 

 صحیح است. 2گزینه .109
1

xf (x) 1 2x2 1f
1

x x( )1 22

 

xf ( x) 1 2
 

x f ( x) x f ( x)0 0 0 
x  کند چهارم عبور می ناحیۀنمودار از  0

x f ( x) x f ( x)0 0 0 

ر رو ر ر پیو
بنـدي  هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گـروه      سیستمی که ستاره

کند.
ک جایزه در دانشگاه آکسفورد

سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره
صحیح است.2نه 

در متن مترادف هستند؟م دو واژه 
) کشف و پیدا کردن2دانشمند و کامپیوتر            
) تأثیر و پایان4کاتالوگ و گروه                 

صحیح است.4نه 
م بهترین عنوان براي متن است؟

نان فراموش شده در علوم
کوش انشمندان سخت

هاي) درجه حرارت ستاره  هاي (فهرست کاتالوگ
ندگی آنی جامپ پنن

است.1نه  صحیح
انیم اعداد بین صفر و یک هرچقدر به توان بزرگتر برسند، کـوچکتر  

شوند. پس:
aa aaa 3

aa a aa aa aa 3 3a a aa
یفنم تبثم

aa a a a a aa a a a a aa a a a a3 3 3a 2

صحیح است.1نه 

صحیح است.3گزینه .106
) (x )

x
) (x( 2

2
1 4xx
1x 1
) (x ) x x x x2 2 2 1 4) (x ) x x x x) (x ) x x x) (x ) x x x x) (x ) x x x) (x ) x x x

x1 2,, x 53 5 1x xxx x 2
x1ریشۀ  تعریف نیست و بنابراین معادله فقطدامنۀ عضو  1
xبرابر  5

دارد. 2

صحیح است.4گزینه .107

a 0 هتبلا و تسا هشیر کی x 0

1x

2

2
1 1 1 1 2 1 3: x x x x x xx x x x: x x x x x
1 1 1 1 2 1 0x x x x x xx x x xx x x x:

a b a
b

b a
b

0 3
3 2 2

صحیح است.3گزینه .108
xهاي عبـارات قـدر مطلقـی یعنـی     نمودار تابع در ریشه 0

شکستگی دارد. یعنی: 
y a | x | | x |y a | x | | xy a | x | | xa | x | | x
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x کند، پس کالً نمودار از نواحی سوم  سوم عبور می ناحیۀنمودار از  0
 کند. و چهارم عبور می

 صحیح است.   2گزینه .110
xx

x x xlog ( ) x 2
3 2

9 8 9 8 3 9 82 33 3 33 3 3 3
  

xبا فرض  A3 :داریم 
AA A A A AA

2 299 8 81 24 24 81 09 3  

x(Aغیرممکن )(A ) A , A27 3 0 27 3 3 3  
x

xx log (x ) log ( ) log 1
2

2 3
3

3
3 27 3 18 9 18 3  

log33 2 3 6 
 صحیح است. 1گزینه .111

ABtan ADAD AD
ABsin BDBD BD

DBC BCD CD BD
AC AD DC

2 3130 2 3 33
2 3130 4 2 32

15 4 2 3
2 3 3 4 2 3 1

 

 صحیح است. 4گزینه .112
sin (B C) sin ( C C) sin ( C) cos C90 90 2 2 

 است.صحیح  3گزینه .113
cosx cosx(sin x cosx) sin xcosx cos x20 1 1 

sinxcosx cos x sin x sinx(cosx sinx)2 21 0 
sin x x
cosx sin x x ,

0
5

4 4
 

 باشند. هر سه جواب قابل قبول می
 صحیح است. 3گزینه .114

a

BC T a a

h Max Min a ( a) a

2 4

2
2 2 4

 

aS BC h aa
1 1 4 4 82 2 

 صحیح است. 4گزینه .115
x [x ] ,[x]22 3 1 

x x

(x )xlim lim (x )x2 2

3 23 6 322
 

x x (x )2 2 2 

 صحیح است. 2گزینه .116
cos x2

4
3
4

2

 
ــر وضــعیت پیوســتگی تــابع را در نقــاط   3، 2، 4، 0جــدول زی

نشــان  4
 دهد. می

0

4

2
3
4

پچ یگتسویپ تسار یگتسویپ

 
 )148 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .117

x
lim f(f ( x)) f (f ( )) f ( )

1
1 1 

 )69 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .118

x x x
sin( x)sin x sin xm lim lim limx x x1 1 

A ( , ) y xm
1
1

0
1

سامم طخ

 

x t t
cos( t)cosx cos cos tm lim lim limx t t2 2 0 0

2 12 1 02 
A ( , ) ym

2
2

2 1 10
سامم طخ

 
xتقاطع به طول  نقطۀ  است. 1

 )81 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .119

x
f (x) f ( )lim f ( )(x )(x )2

4

4 2 246 2 42 2 

y x f y xf fx x x
2 2 2 22 2 

y ( ) f ( ) f ( )1 2 2 2 2 2 4 2 24 40 
 )96 صفحۀ(حسابان دوازدهم،  

   صحیح است. 2گزینه .120

x
2

x
2

5

 
xS x x x

2 2 4125 1004 2 

x x xS x
x x x

3 2

2 4 2
1 200 4 50 62 2 100 100

 

S 50 36 14 7
8 464

 
 )126و  104 هاي صفحه(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .121
]بازة در  fتابع  , ]1 پیوسته است، لذا در این بازه هـم مـاکزیمم مطلـق     2

 دارد و هم مینیمم مطلق.
 )116 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .122
x axy x a

x a x a
3 2

2 2  

ay x a x 20 3 2 0 3  
a a ( )2 2 3 13  

صحیح است.1نه 
ABtan AAD AD
ABsin BD BD

DBC BCD CD BD
AC AD DC

AB ADAD AD
AB BDBD BD

BCD CD BDBCD CD
AD DCAD

2 3130 2 3 33
2 3130 4 2 32

15 4 2 3
2 3 3 4 2 3 1

صحیح است.4نه 
sin (B C) sin ( C C) sin ( C) cos CC) sin ( C C) sin ( C)C) sin ( C C) sin ( C) cosC) cosC)C)

است.صحیح 3نه 
cosx cosx(sin x cosx) sin xcosx cos xcosx(sin x cosx) sin xcosx cos xcosx(sin x cosx) sin xcosx 2

sinxcosx cos x sin x sinx(cosx sinx)sinxcosx 2 2iicos x sin x sinx(cosx sinx)cos x sin x sinx(cosx sinx)cos x sin x sinx(cosxiiii
sin x x
cosx sin x x ,

x
sin x xsin x x 5

4 4,

باشند. سه جواب قابل قبول می
صحیح است.3نه 

a

BC T a a

h Max Min a ( a) aa

T

Max MinMax Mi

2 4

2
a ( a)aa ( a)( a)a (

aS BC h aaBC hBC1 1 4BC hBC h 4 8a2 2a

صحیح است.4نه 
x [x ] ,[x]2 1[x ] ,[x][ ][x ] ,[x][x ][x ]

(x )3(x3 6

x
sin( x)sin x sin xm lim limx x

sin lim
x x 1

) yy x1
سامم طخ

t t
cos( t)cosx cos tm lim limx t t

cos lim
2 0 0

1t)t)2 1cos( ) cos tlim lim1)t) 02
) yy 10

سامم طخ

xتقاطع به طول  نقطۀ است. 1
(حسابان دوازدهم،

صحیح است.3گزینه .119
(x) f ( )

f ( ))
4

4 24)6 4)))(x )
4

6(x(x

y xf fx x xfyy2 2 2ffxfxffxff

f ( ) f ( )f ( ) f 2 4 2 24 40f ( ) f ( )) f (f ( ) f)f ( ) f ( )) f (f ( ) f)
ص(حسابان دوازدهم،

 صحیح است.2گزینه .120

x
2

5

x x xx
2 2 415 100x 1

4 2
3 2
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aاست. پس بایـد   ,a بازةتابع  دامنۀاز طرفی  باشـد، لـذا    2
a ]) جواب به صورت 1است. بنابراین طبق رابطه ( 2 ,  است. 3(

 )121صفحۀ ، (حسابان دوازدهم
 صحیح است. 4گزینه .123

 گیریم: دو بار از تابع مشتق می

 xy x x y
x x

23
3

2 23 3
44 1 4 1

3 9 99 9
  

x
y

8 0 8
y x0 8 8

 
 

 صحیح است. 2گزینه .124
f(x)فــرض کنــیم  ax bx cx d3 چــون نمــودار تــابع از مبــدأ  2

dپس  ،مختصات گذشته  از طرفی 0
f ( ) cf (x) ax bx c f ( ) a b b a

2 0 0 03 2 2 0 12 4 0 3
fاز طرفی    ( )2 fپس  4 ( ) a b a b2 8 4 4 2 1   

a b a f(x) x xb a b
3 22 1 1 33 3  

xf x (x ) x
2 00 3 0 3  

 )139صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 

 هندسه 
 صحیح است. 2گزینه .125

 هاي خارج از قطر اصلی باید صفر باشند، بنابراین: هاي قطري درایه در ماتریس
a a a bb b

1 0 1 12 0 2 
 )12 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .126

A2
0 3 4 0 3 4 0 0 15
0 0 5 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

A A .A O3 2
0 0 15 0 3 4 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 پوچ توان است. 3است، پس حتماً از توان  3×3مثلثی اکید  Aماتریس 

A A ... A A A O2 1000 2
0 3 4 0 0 15
0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0

 

a12

0 3 19
0 0 5 3
0 0 0

 

 )21و  20هاي  صفحه(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .127

A (A )1 1 3 1 3 11
7 2 7 26 7 

A A A2 3 1 3 1 16
7 2 7 2 11 

16 11  A2هاي قطر اصلی ماتریس  :مجموع درایه 27
 )23 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .128
 مطابق شکل داریم:

x
F( , )2 02

S( , )00

2

S( , )

2
x 2

H
FH a a
S( , )
y x y x2 2

2 4 2
00

4 2 یمهس ۀلداعم8
 

 )52 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 1گزینه .129

 تر باشد، بیضی شبیه دایره است. هرچه خروج از مرکز به صفر نزدیک
b
a

2
2

54 51 1 9 9 3 

 )49 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
صحیح است. 3گزینه .130

قطـع   Bو  Aعمودي که از کانون بر محور سـهمی رسـم شـود و سـهمی را در     
ABکند، طول  | a  کند. داریم: را ایجاد می 4|

| a | | a | 34 6 2 
y y mx (y ) mx (y ) mx2 2 24 3 2 4 3 2 7 

m(y ) m(x ) m a am
2 72 4 4 

|mیا  -6 | m3 64 2 
 )58 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .131
 مطابق شکل داریم:

A Bc c
F O F

AFۀلصاف نیرت کیدزن 
اه نوناک زا یضیب طاقن

AFطاقن ۀلصاف نیرترود 
اه نوناک زا یضیب

 
و فاصله کانون  b2و  a2اگر قطرهاي بزرگ و کوچک بیضی به ترتیب 

 باشد، داریم: c2آن 
AB a , FF c AF BF a c2 2 

AF c AF c a c a c2 2 
ce a

1
aخروج از مرکز     7 c a

a c c
8 7
6 1 

 )49صفحۀ (هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .132

a b c a b c c a b c c

a b c c2 2
2 0 c

 

a b c (a.b a.c b.c) c2 2 2 22 

a b (a.b a.c b.c) a b2 2 2 2

4
2 8)

4
b b ))b b )a.b a.c b.c)a.c b.c)  

 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .133

(a b).(a b) a a.b b.a20 b
0 2 0  

m m m2 24 1 19 0 19 5 14 14  
 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

f(x)ض کنــیم  ax bx cx dax bx cxax bx cx3 2bbb چــون نمــودار تــابع از مبــدأ
dپس  ،صات گذشته از طرفی 0

f ( ) cf (x) ax bx c f ( ) a b b
cax bx cax bx2 0) caxax baxax b ) a b b)) a b ba b b) a b

fطرفی  ( ) fپس  ((4 ( ) a b a b 1) a b a b) a ba b a ba b aa b 

f (x) x xb
b f(x) xxbbb ab a

3 21aaa ba bba ba bb
3bbaaaa

xf x (x ) x
2 00x (x )x (x )x (xx (x 3

)139صفحۀ ،  دوازدهم(حسابان 

صحیح است.2نه 
 هاي خارج از قطر اصلی باید صفر باشند، بنابراین: هاي قطري درایهتریس

bb b a b1 0 1a a 12 0 2bb
)12صفحۀ(پایه دوازدهم، 

صحیح است.3نه 

A2

A A .A OA A3 2A

Aاک ا33ثلث ا اً ا3ا ا

54 51 9 9 3
ص(هندسه دوازدهم،

صحیح است.3گزینه .130
    Aعمودي که از کانون بر محور سـهمی رسـم شـود و سـهمی را در     

ABکند، طول  | a کند. داریم: را ایجاد می |
| a || a | 3

2
mx (y ) mx (y ) mxmx (ymx (y2 2mx (y )(y )mx (y )mx (y )(y ) 7) mx) mx

mm(x ) m a am a a7m(x ) mm(x ) mm(x ) m 4
|یا  -6 m| m3 62|

(هندسه دوازدهم،
صحیح است.2گزینه .131

مطابق شکل داریم:

Bc c
O F

AFۀلصاف نیرت کیدزن  
اه نوناک زا یضیب طاقن

نرز نرز

AFطاقنۀلصاف نیرترود 
اه نوناک زا یضیب
نررو

و فا b2و a2اگر قطرهاي بزرگ و کوچک بیضی به ترتیب 
باشد، داریم: c2آن 

, FF c AF BF a cAFAFc AF BF aAF BF ac AF, FF, FF
c AF c a c a cc AF c a c aa c a2 2AFAFc AFAFc AF

ce a
1
cخروج از مرکز     7

cc
c
c
cc

8 7aa
1cc6

از ه )
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 صحیح است. 1گزینه .134
: y z ( m )2 2 22 1  هاxفاصله از محور 4

m A( , , )1 1 022 2 

: x z2 2 171 1744 4  هاyفاصله از محور  2

 )73 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 3گزینه .135

 االضالع باشد: مساحت متوازي Sاگر 

APB PDC PDB
ADP APB PDB

S S S S S S S1 2 52 

PDBS 3 
 صحیح است. 1گزینه .136

A

B C
7

73
Px

x 3
N

M ABP APN
S S

 
MBP AMP

BPC APC

S S
MP x x MP

S PC S x x PC
3
7 3 7 10 

/
ABC

x x Sx
3 7 5 3510 7 

صحیح است. 3گزینه .137
BD ABAD AC CDDC AC CD AC

2 32  A زاویۀنیمساز 3
AD AD AB AC BD CD2 زاویۀنیمساز A 

( CD) CD CD CD16 2 3 3 2 4 4 
AC CD3 4 3 

 )71و  70هاي  صفحه(هندسه یازدهم، 
 صحیح است.   2گزینه .138

 ها در مساحت داریم:   سینوسقضیۀ کنیم. طبق  را رسم می BDقطر 

ABD
s sin 21 12 2 4 45 2 2 4 42 2 2  

ABCD /
BCD

S sin S1 1 1 3 31 6 30 6 4 5 52 2 2 2 2 
 صحیح است.   4گزینه .139

BC ABC:Aاالضالع متساوي7 , AB AC ABC:60 7  

BOC: cosx cosx2 2 27 3 5 2 3 5 49 9 25 30  
cosx x1 1202 

 صحیح است. 4گزینه .140
 45ي حاده برابـر   الساقین همواره زاویه ي متساوي الزاویه در مثلث قائم

است پس اطالعات جدیدي نیست.

45 45 
 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 4گزینه .141

~ (p ~ q) ~ (~ p ~ q) p q 
Aنکته:  B ~ A B 

 )10و  9هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .142

A
BA B B A A B  

xx , ,y y
y y

2
2 2

2
1 81 4 8 3
3 4

  

x x
y y y ,

2

2
9 3
3 4 0 1 4

 

 بنابراین:
max(x y) 3 4 7 

 صحیح است. 3گزینه .143
 گیریم. در نظر می هاي اولیه را  انحراف معیار داده

جمـع شـوند، انحـراف     xضرب شـوند، سـپس بـا     aها در  اگر تمامی داده
جدیـد برابـر   هـاي   دادهو میـانگین   aهاي جدید برابر است بـا   معیار داده

axاست با  x    هـاي جدیـد برابـر اسـت بـا      داده. پـس ضـریب تغییـرات
a

(a ) x1: 

a a a(a )x x a
2 2 21 3 1 3 

 صحیح است. 1گزینه .144

5تعداد }هـاي  شـود. در نمونـه   نمونه دوتایی انتخاب می 102 , }2 و 4

{ , }1 /شود، پـس احتمـال   می 3(دو حالت مطلوب) میانگین  5
2 0210 

 است.

 صحیح است. 2گزینه .145
براي فرد بودن مجموع باید یکی از اعداد زوج و دیگـري فـرد باشـد. پیشـامد     

A ،18    عضو دارد. اشتراك دو پیشامد شـامل اعضـایی ازA    اسـت کـه در آن
 شود.   عدد اول دیده می

( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),A B ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )
1 2 2 1 2 3 3 2 2 5 5 2 3 4
4 3 3 6 6 3 5 4 4 5 5 6 6 5B  

n(S)n(A B) n(A B)3614 22B)  
 صحیح است. 2گزینه .146

 کنیم: را تجزیه می 2400ابتدا عدد 
5 22400 2 3 5 

هـاي زوج را حسـاب کنـیم حـداقل      خواهیم تعداد مقسوم علیه چون می
حالـت   5، 2باید انتخاب شود پس براي انتخاب تعداد عامل  2یک عامل 

) و 13یـا   03حالت داریـم (  2، 3امل داریم. براي تعداد حالت انتخاب ع
 ) پس:05یا  15، 25حالت داریم ( 3، 5براي تعداد حالت انتخاب عامل 

5 2 3  هاي زوج تعداد مقسوم علیه 30
 صحیح است. 2گزینه .147

 کتاب: 56براساس کار در کالس صفحه 

P(A B)P(A | B) P(A | B) P(B)

1
10 61 1 1 7 7
10

B) 1 

 صحیح است. 1گزینه .148
:زمرق زین رگید يور هاگنآ زمرق لوا يور رگا

ءزج)لک( طرش
 

صحیح است.1نه 
A

B C
7

73
Px

x 3
N

M ABP APN
S SS

MBP AMP

BPC APC

S S
MP x x MP

S PC S x x PC

S

PC SPC S
AMPMP x xx

PC S
3

3 7 1xxxx

/
ABC

x Sx
x x3 35S7 5/ S/10 7

صحیح است.3نه 
BD ABAD ACDC AC CD AC
BD AB ACDC AC CD AC

2 Aزاویۀنیمساز32

AD AD AB AC BD CDAD AB AC BDAD AB AC BD2زاویۀنیمسازA
( )CD) CD CD CD(16 2 3 3 2 4 416 2 3 C ) C C C( CD) CD CD CDCD) CD( CD) CD CD CDCD CDCD) CD(

AC CDAC 33 4CDCD
هاي  صفحه(هندسه یازدهم،  )71و 70 

صحیح است. 2نه 
BDها در مساحت داریم:  سینوسقضیۀ کنیم. طبق را رسم می

ABD
s 21 1ii2 2 4 45 2 2 4 4sinsinsin2 2 2

ABCD
BCD

S i SABCDi S1 1 1 3 31 6 3 6sin 42 2 2 2 2
صحیح است. 4نه 

ABC:Aاالضالع متساوي , AB AC ABC:, AB AC, AB AC

BOC: co2 2 27 3 5 2 3 5 49 9 25 30cosx2 2 22

جمـع شـونxضرب شـوند، سـپس بـا    aها در  اگر تمامی داده
a هاي جدید برابر است بـا   معیار داده میـانگین       جهـاي  دادهو

axاست با  x    هـاي جدیـد برابـ     داده. پـس ضـریب تغییـرات 
a

(a ) x:

x a a2 2aa 21 3x ax a

صحیح است.1گزینه .144

هـاي شـود. در نمونـه  نمونه دوتایی انتخاب می10تعداد

{ , شود، پـس احتمـالمی3(دو حالت مطلوب) میانگین ,,{

است.

صحیح است.2گزینه .145
براي فرد بودن مجموع باید یکی از اعداد زوج و دیگـري فـرد باشـ

A ،AA18   عضو دارد. اشتراك دو پیشامد شـامل اعضـایی ازA  اسـت
شود.  عدد اول دیده می

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),
( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( ,
, ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( ,, ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( ,) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

(( ,
(
( ,
((
,

n(S)) n(A B)n(S) n(A B)3614 22

صحیح است.2گزینه .146
کنیم: را تجزیه می 2400ابتدا عدد 

5 23 55

ه ل ق دا ت ا کخ ا ا ز ا
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تراک 1

8
10

2
10

زبس ور 1 و زمرق ور 1

زمرق ور 2

1
2

1

زمرق لوا يور

زمرق لوا يور
 

P
2 110 1

8 1 2 3110 2 10
زیب هدعاق ءزج

لک
 

 صحیح است. 1گزینه .149
a رابطـۀ باید یکـی از دو   | b   یـاb | ac2      را طـوري تغییـر دهـیم کـه

 تعدي استفاده کنیم. رابطۀبتوانیم از 

a | b ab | b , b | ac ab | ac b | c2 2

 )12و 11و 10 هاي صفحه(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .150

a q r , r
q q q , , ,

r q
2 2

2
149 149

7 149 21 1 2 3 4
7

 

Max Maxq a ( ) ( )24 149 4 7 4 708 
7 0 8  مجموع ارقام15

 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 

( 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. 1گزینه .152
r p q p q q p2 4 2 2 
p q p p24 3 24 8

 صحیح است. 2گزینه .153
ـا حـذف     گري گفته می احاطه مجموعۀگر مینیمال به  مجموعه احاطه شود کـه ب

 گر نباشد. هر عضو آن دیگر احاطه
1 2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7
T :12 { , , , , , }1 3 5 7 9 11

 
 )54 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .154
ــواب  ــداد ج ــی   تع ــاي طبیع ــۀ ه kxمعادل x ... x n1 ــر  2 براب

n
k

1
 است، در اینجا داریم: 1

n n n n
n n

1 1 551 1 2 2  هاي طبیعی تعداد جواب 2

n(n ) n1 55 112 
 )61،کار در کالس صفحۀ (گسسته دوازدهم

 صحیح است. 3گزینه .155
باشـد، چـون    سوم میگزینۀ با توجه به تعریف مربع التین گزینه درست، 

 اند. آمده 3و  2، 1در هر سطر و ستون فقط یک بار اعداد 
 )63و  62هاي  ، صفحه(گسسته دوازدهم

 
 فیزیک

 صحیح است. 3گزینه .156
 کنیم: جا شده است را محاسبه می ابتدا حجم آبی که جابه

/V A h cm310 1 2  بآ12
 جا شده برابر حجم قطعه فلز است:   حجم آب جابه

V V cm312بآ  زلف
 توانیم چگالی فلز را محاسبه کنیم:  حاال می

/
g gm

V cm cm3 3
90 7 5

12
 

 صحیح است. 4گزینه .157
گیـري کـرد کـه مضـرب      توان مقادیري را اندازه  با یک پیمانه همواره می

ي  توانـد نتیجـه   مـی  4ي  صحیحی از حجم آن باشد، بنابراین تنها گزینه
 باشد.cm35اي به حجم   گیري با پیمانه ازهحاصل از یک اند

lit m dm cm mm
lit cm

3 3 3 3 3 6 3

3 3
1 10 1 10 10
5 10 5

 

dm cm cm3 3 3 3 3 310 1 10 10  1:گزینه  1
cm32  2:گزینه 

mm cm cm3 3 3 3 3 33 10 3 10 10  3:گزینه  3
m cm cm6 3 6 6 3 35 10 5 10 10  4:گزینه   5

 صحیح است. 3گزینه .158
ثانیـۀ   3کنیم. مشخص اسـت کـه جسـم در     ابتدا نمودار مکان زمان را رسم می

 اول در حال نزدیک شدن به مبدأ است. پس:
x (m)

t (s)3

14

5
d ms t s

14 5 33

 
 صحیح است. 1گزینه .159

 الف) تعیین جهت سرعت متوسط:
x

t
t1

t2

x2

x1

 
مثبت است پس سرعت متوسط مثبت بوده بنابراین در جهـت محـور   xچون 

x باشد. می 
 ب) تعیین جهت شتاب متوسط:

باشـد پـس طبـق     مثبت می t2 لحظۀمنفی و سرعت در  t1 لحظۀسرعت در 
v رابطۀ v v2 1  ،v      مثبت بوده بنابراین شـتاب متوسـط نیـز مثبـت
 ها است.xباشد یعنی در جهت محور  می

 )11 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .160

v t t (t )(t )2 4 5 5 1 

a | b ab | b , b | ac ab | ac b | cab | acab | acbb
)12و 11و 10هاي صفحه(پایه دوازدهم، 

است.3نه  صحیح
a q r , r

q q q
r q

2 2
2

149 149q r , rq r , r
7 149 21q q qq q q2 2

7

Max Maxq ( ) ( )Max Max ( ) ( )qMax
2 708( ) ( )( ) (Max ( ) ( )( ) (a ( ) ( ))Max
2

7 0 8 مجموع ارقام15
صحیح است.1نه 

aabc a b c
9 9

7 3 2 7 3a b ca b ca b

abc a b ca b ca b
9 9

51 1 5 1 1

( a b c ) (a b c )( a b c ) (a b c(a b
9

a b c )b ca b cb ca b c 2)))

a
9 9

1 2 1 1a aaa
)23و 22صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.1نه 
r p q p q q p2 4 2 2q p q qq p q qp q qq p
p q p pq 24 3 24 8p pp p

صحیح است.2نه 
ـا حـذف     گري گفته می احاطه مجموعۀگر مینیمال به  وعه احاطه  شود کـه ب

گر نباشد. ضو آن دیگر احاطه
1 2 3 4 5 6

T :12TT { , , , , , }, , , , ,, , , , ,

توانیم چگالی فلز را محاسبه کنیم:  حاال می

/
g g

cm cm
g

3 3/
90 7 5/12

صحیح است.4گزینه .157
گیـري کـرد کتوان مقادیري را اندازه  با یک پیمانه همواره می

توانـد مـی  4ي صحیحی از حجم آن باشد، بنابراین تنها گزینه
باشد.cm35اي به حجم   گیري با پیمانه ازهحاصل از یک اند

mm
cm

3 3 3 3 3 6 3dd
3t

1 1 1m dm cmdm cmm dm cmdm cmdmddd
5ttt

cm3 3 3 3 3 3d0 1 10 10 1dm cmcm3 3 3 3 33 3 3d

cm32
cm3 3 3 3 3 33 10 3 10 10 3mm cmmm cm3 3 3 3 33

cm6 3 6 6 3 35 10 5 10 10 5m cmm cm6 3 6 6 36

صحیح است.3گزینه .158
کنیم. مشخص اسـت کـه جسـمابتدا نمودار مکان زمان را رسم می

اول در حال نزدیک شدن به مبدأ است. پس:
m)

t (s)3

d ms t s
14 5 33

صحیح است.1گزینه .159
الف) تعیین جهت سرعت متوسط:
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 لحظـۀ سـرعت در   انـدازة شـود   سـرعت مالحظـه مـی    معادلـۀ همانگونه کـه در  
t t لحظـۀ سـرعت در   انـدازة تـرین  تواند صـفر گـردد پـس کم    می 5 5 

tدقـت کنیــد در رأس سـهمی    باشـد.  مـی  mسـرعت   2
s9  آن انــدازة و

m
s9 .است 

 )16 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .161

v vx 4 8
4 8 32 4 322

v at v mv v ( ) v v s
0

6 6 0 04 32 8 8 2 6 20

v v a x ( ) x x m2 2 2
0 2 0 20 2 2 100

 )18 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .162

اي که زودتـر رهـا شـده بـه زمـین       بیشترین فاصله وقتی است که گلوله
 بخورد.

y t y y t (t )
y (t )

2
2 21

1 22
2

5 100100 2 2055 2
 

t t t t t s2 2 4 4 20 4 24 6 
mv at s6 10 60

 است.صحیح  2گزینه .163

F1
F2
Sf

netF 0

m S
S

F F f
f N

1 2
40 30 10

 
 )40 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .164
: F ma F m2 2  در حالت اول 2

m: F F F ma aa s
2 2

2
2 24 5  در حالت دوم 105

 صحیح است. 2گزینه .165
 حرکت داریم: معادلۀبا مقایسه با 

x at v t x ma
sx t t

2
0 0

22

1
2 33 8 12

 

net / /F ma m m kg16 5 3 5 5 

 صحیح است. 3گزینه .166

/
mv v a x a a
s

2 2
0 22 0 100 2 20 2 5 

k k k / kf ma mg ma a g 2 5 10 
k /0 25

 صحیح است. 1گزینه .167
ــر   cm4چــون فنــر  ــه آن براب تغییــرات طــول داده اســت، طــول ثانوی

cm16 4 شـود و چـون نیــروي فنـر تنهـا نیـروي مرکزگــرا       مـی  20
 باشد، داریم: می

m

C e

/

vF F m kxr
v

2

2 42 10000 2 100

 
mv s2 

 سرعت داریم: رابطۀحال از 
/rv T (s)T T

2 022 2 5 

 صحیح است. 1گزینه .168
eUصورت سؤال هنگامی که  با توجه به K    شده جسـم در وضـعیت

 زیر قرار دارد.

30

cm10 cm5
gU 0

/ cm2 5

( )1

( )2
/ cm7 5

 
g eE E U U K1 2 

/
gU K mg mv27 52 100 

/
mv v s

275 05 3100 
 )47 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

 صحیح است. 3گزینه .169
)mg جسم با تندي ثابت در باالبر در حال باال رفتن است h)P t

 
نیـز دو   hچون تندي ثابت است، پس اگر زمان حرکت دو برابر شود، 

mgشود، بنابراین نسبت  برابر می h
t

 ماند. همواره ثابت می 
 )51 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

 صحیح است. 1گزینه .170
 cmHgابتــدا فشــار وارد بــر کــف را بــه دســت آورده و آن را برحســب  

 نویسیم. می
FP P PaA

5
4

6800 34 10
20 10

 

Hg Hg / Hg HgP gh h h cmHg5 334 10 13 6 10 10 25

cmHg7گازPگازcmHg P25 8 10 

 صحیح است. 3گزینه .171
P2P1

cm80h

P gh P gh1 نغور2 بآ
P P gh gh1 2 بآنغور

/ /P P
Pa

3
1 2 10 10 0 8 800 10 0 8
8000 6400 1600

 
 صحیح است. 3گزینه .172

طبق اصل برنولی با کاهش سطح مقطع تندي افـزایش و فشـار کـاهش    
 یابد. بنابراین: می

P P P2 1 3 
 از همه بیشتر است. P3عقربۀ پس انحراف 

یح
اي که زودتـر رهـا شـده بـه زمـین      ترین فاصله وقتی است که گلوله

رد.

y t y y t (t )
y (t )
yy y y ty y
y (ty

2
2 2( )(t )1

1 2yyyyy2
2

100( )(t (t )(t ) 5(t(t(t

t t t t t st tt2 2tttt 4 4 2 4 24 6t t tt t tt t tt tt t
mv at sat 6 10 60

است.صحیح 2نه 

F1FF
F2FF
SfS

netFn 0

m S
S

F F fS
f N

FF
SfS

1 2FF FF
4 3 1

)40صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.1نه 

m: F ma Fma Fma2 2 در حالت اول 2

: F F aF F maF F aa2 2FF 2 24 5FF FF FFF در حالت دوم 5

است.2نه  صحیح
حرکت داریم: معادلۀقایسه با 

x at v t x m
sx t t

at v tat v t
a

tt

2
0 0t

22

1
2 33 8 1tt2

net / /F ma m m kgnet / /mama m mm m/ /m mmm/

ر ر ر زیر

30

cm5
gU 0

/ cm2 5/

( )( )( )

( )( )( )
/ cmm7 5/

g eU U KU UU Ug e

K mg mvmvK mgmgm /// 2///

/
m
sv 05 3/

ص(فیزیک دهم ریاضی ،
صحیح است.3گزینه .169

h)hجسم با تندي ثابت در باالبر در حال باال رفتن است

hچون تندي ثابت است، پس اگر زمان حرکت دو برابر شود،

mgشود، بنابراین نسبت  برابر می h
t

ماند. همواره ثابت می
ص(فیزیک دهم ریاضی ،

صحیح است.1گزینه .170
ابتــدا فشــار وارد بــر کــف را بــه دســت آورده و آن را برحســ

نویسیم.می

P PaP 5
4

6800 34 10
20 10

h h h cmHgh h hh5 334 1 13 6 1 15 3
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 صحیح است. 4گزینه .173
دهـد امـا    تنها از سمت راست افـزایش طـول مـی    Aمیلۀ با افزایش دما 

 از دو سمت به یک اندازه افزایش طول خواهد داد پس: Bجسم 

AL

AL
BL

2

BL
2

B
A

LL m3

55

3

7 102
2 103 2 10 2

7 10
 

C5 5 36 10 10 7 10 100  

 صحیح است. 3گزینه .174
 % است بنابراین:90بازده سماور 

P P W90 908000 7200100 دیفم100 لک
 

fml mC C CQP t t t
9 80 9 دیفم807200

 
C Ct t s t min min720 720 2 420 2 7 147200  

 صحیح است. 3گزینه .175
 مقدار گرماي رسانش شده توسط هر صفحه برابر است با:

/ /kA TQ JH t L s2
001 0 8 50 20

2 10
  

 باشد پس وجه می 6مکعب داراي 
JH s6 20 لک120

 
tیک روز برابر است با  3600 24  

Q 120 24  لک3600

fmL m3120 24 3600 360 10 120 24 3600
10

  

/m g3
28800 28 8
10

  

 صحیح است. 3گزینه .176
براي اینکه کار انجام شده توسط دستگاه منفی باشـد، بایـد فراینـدي را    
انتخاب کرد که در آن حجم دستگاه کاهش پیدا کند. با افـزایش دمـاي   

 کند. آب از صفر تا چهار درجه سلسیوس، حجم آن کاهش پیدا می
 )144صفحۀ (فیزیک دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .177
T

T T
1 1
2 1 2 2 2

273 3 91 91 4 91
3 3 91 273 6 91 

 باشد. انرژي درونی تابعی از دما می
U T U U T TU T U T U T U

2 2 2 1 2 1
1 1 1 1 1

400 2 91
4 91 

U j1 800 
 )148 حۀصف(فیزیک دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .178
U Q Wهخرچ هخرچ  هخرچ

Q ( ) J200  تسا درگتعاس هخرچهخرچ200
p

ca ca
C

Q P V ( ) J Q JR
5 35 2 10 1 10 500 5002 

ab bc ca bc bcQ Q Q Q Q Q J200 500  هخرچ700
bc bc bc bc bcU Q W W W J0 700 700 

bcW J700 
 )57صفحۀ (فیزیک دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .179
133ابتدا بار الکتریکی   آوریم: دست می الکترون را به 10

/ /q ne q q C13 19 63 10 1 6 10 4 8 10 
 داراي بار منفی باشد: اگر ذره

/q C
/

q q q qq q q
4 81

2
2

4 8 
|با توجه به  q | | q |2  پس: 12

/ / /| q | | q | q C q C14 8 2 4 8 4 8 
ـار     بار کاهش مـی  اندازةاگر بار ذره در ابتدا مثبت باشد با دادن الکترون  ـا ب یابـد ت

ـار اولیـه باشـد،     ذره منفی شود پس در این حالت اگر بخواهیم بار ثانویه دو برابر ب
 داریم:

/ /
/

q q | q | q q qq q
1

2
4 8 2 4 8 24 8 

/ /q C q C11 6 1 6 
 صحیح است. 2گزینه .180

 کنیم. جایی را مشخص می جهت نیروي وارد بر ذره و جهت جابه
 خالف جهت هم هستند، پس کار منفی است. جایی الف) نیرو و جابه

eF

)فلا(

d

 
 

 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است. ب) نیرو و جابه
)ب(

eF
d

 
 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است. پ) نیرو و جابه

)پ(

eF
d

 
 خالف جهت هم هستند، پس کار منفی است.جایی  ت) نیرو و جابه

)ت(

eF

d

 
 صحیح است. 3گزینه .181

قائم نیـرو حاصـل از    مؤلفۀو  q3افقی نیروي خالص حاصل از بار  مؤلفۀ
 باشد. می q1بار 

qF j
q q C

2
12

6
9 2

24

45
4 1045 9 10 5

4 10

F jj تبثم
q C1 4

q2

F N12 45
 

P P WP 90 908000 720090
100 دیفم100 Pلک PP P

fml mCf C CQP t t t
mCQ

t
9 80 9 80C CC C7200دیفم

C Ct t s t min mint720 720C 2 42 2 7 14s t mins t mins t mins t mins t7200
صحیح است.3نه 

ر گرماي رسانش شده توسط هر صفحه برابر است با:
/ /kA TQ JH t L s

Q
2

001 0 8 50/ // 20
2 10

باشد پس وجه می 6ب داراي 
JH s6 20 لک120

tروز برابر است با  3600 24

Q 120 24 لک3600

fmL 3120 24 3600 360 10 120 24 3600m3 10

/m g/3
28800 28 8/10

صحیح است.3نه 
 اینکه کار انجام شده توسط دستگاه منفی باشـد، بایـد فراینـدي را    
اب کرد که در آن حجم دستگاه کاهش پیدا کند. با افـزایش دمـاي   

کند. ز صفر تا چهار درجه سلسیوس، حجم آن کاهش پیدا می
)144صفحۀ (فیزیک دهم، 

یبار کاهش مـی اندازةاگر بار ذره در ابتدا مثبت باشد با دادن الکترون 
ـار او ذره منفی شود پس در این حالت اگر بخواهیم بار ثانویه دو برابر ب

داریم:

/ /
/

q | q | q q q/ /| q | q q| q q/ /| q q/ /4 8/
/ /C q C/ /C qC/ /1/ /

صحیح است.2گزینه .180
کنیم. جایی را مشخص میجهت نیروي وارد بر ذره و جهت جابه

خالف جهت هم هستند، پس کار منفی است جایی الف) نیرو و جابه

e

 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است.ب) نیرو و جابه

e

 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است.پ) نیرو و جابه
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q | q |
F i 3

6
39

23 4
5 10

20 20 9 10
9 10

F iii
یفنم

q C2 5 q3

N20

 
qq C q

63
3 72

4 10 404 855 10
 

 صحیح است. 1گزینه .182
Qچگالی سطحی برابر است با 

A  ـا انـدیس     بزرگ کرةبنابراین اگر  1تـر را ب
 داریم: ،نشان دهیم 2تر را با اندیس  کوچک کرةو 

r rQ Q Q Q
A A r r

1 222 1 2 1
2 1 2 22 1 2 1

2 2 2
4 4

 

Q Q QQ
r ( r )
2 1 1

22 2
2 2

2 24 4 2
 

ـار   اندازةبارها ناهمنام بوده و مجموع دو بار مثبت شده پس  کـه بیشـتر از    Q1ب
Q2 باشد باید مثبت بوده و  میQ2 :منفی باشد 

QQ Q C Q C Q C1
1 2 1 120 20 402 

 صحیح است. 4گزینه .183
VP wR

2 2
1

24 24 1248  : در حالت اول 2

VP wR
2

2
24 24  دوم: در حالت  1832

p W6  
 شود. وات زیاد می 6پس توان مصرفی مدار 

 صحیح است. 4گزینه .184
ـا از   پـس   ،بیشـتر خواهـد بـود    R2بـه   R1با اتصال متوالی مقاومت معادل آنه

 یابد. شیب نمودار کاهش می
 صحیح است. 1گزینه .185

/ (R ) R12 01 5 115  

R /P RI W2 1115 115100  

 صحیح است. 3گزینه .186
ـان کـل        با افزایش مقاومت رئوستا، مقاومت کـل مجموعـه افـزایش یافتـه و جری

ـاژ خروجـی مولـد افـزایش مـی       کاهش می Iپس  ،یابد کاهش می یابـد،   یابـد. ولت
افـزایش   I1پـس   ،ثابت و اختالف پتانسیل آن افزایش یافتـه اسـت   Rمقاومت 

 یابد. می
 صحیح است. 4گزینه .187

 پایین است. باردار رو به  ذرةجهت نیروي مغناطیسی وارد بر 

v
B

F

v F qv
F N

mF ma a
s

6 4 2 2

2
2 2

5 10 2 10 8 10 8 10
8 10 4
2 10 

 )95 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
 صحیح است. 1گزینه .188

باشـد.   میدان مغناطیسی زمین، روي سطح آن، از قطب جنـوب بـه شـمال مـی    
ـاال       بنابراین باید نیروي میدان مغناطیس وزن را خنثی کنـد، یعنـی بـه سـمت ب
ـان از غـرب بـه شـرق         باشد، حال با استفاده از قاعده دسـت راسـت جهـت جری

شود و اگر یک متر از سیم را در نظر بگیریم باید نیـروي میـدان، وزن    تعیین می
 را خنثی کند، در نتیجه داریم:

B /F mg BILsin mg I4 390 05 10 1 1 8 10 10 
I A1600

I

B

BF

mg
 

 )89 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
 صحیح است. 1گزینه .189

Uصورت  دانیم انرژي ذخیره شده در یک القاگر به می LI21
 است: 2

/I IU LI J U LI 2 12 2 02
1 1 2 2

1 1402 2 

/
/

L(I )JU L(I ) J J LI

2
12

2 1 2
1

1 02101 202 102 40 1
2

 

/
/ /

I I I I AI
1

1 1 1
1

021 2 04 042 

/U L ( )2 6
1 1

1 04 40 102 

/ /L H mH
6 3

1 2
2 40 10 05 10 05
16 10

 

 )121 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 است. صحیح 3گزینه .190
 ولتاژ را بنویسیم: معادلۀخواهیم  ابتدا می

mV V sin( t) sin( t) sin( t)T
2 220 204 2 

sin ( t)VR I sin ( t)I I
20 210 2 2 

 )124و  123هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .191

/

radk
m s

180 300 2 

/ m /
mK mv v v v s

2 3 2 2 21 1 2225 10 2 25 2 252 2 10
 

/
m / m / /

mv v A A A (m)s
1 51 5 1 5 30 00530 

 است.صحیح  1گزینه .192
ـان شـود. در         ـا یکس ـامد آنه براي آنکه بیشترین دامنه را داشـته باشـند، بایـد بس

 اي آنها نیز یکسان خواهد شد، بنابراین داریم: نتیجه بسامد زاویه
g L m cmL L

10 105 4025 
 )67 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم،  

 صحیح است. 3گزینه .193
که چهار انگشت دست راسـت   طوري کنیم، به دست راست خود را باز می

در جهت میدان الکتریکی قرار گیرد و میدان مغناطیسی از کـف دسـت   
 دهد. راست بیرون آید. انگشت شست جهت انتشار را نشان می

B

V
E

 
 تواند درست باشد. می 3 گزینۀپس با اعمال قانون دست راست فقط 

منفی باشد: Q2باشد باید مثبت بوده و می
QQ Q C Q C Q CQQ C Q C QQ C Q C QQ1

1 2Q 1 1C QC QC QC QC Q2
صحیح است.4نه 

VP wV
R
V2 2

1PP 24 242
1248 : در حالت اول 2

VP wV
R
V2

2PP 24 24 دوم: در حالت  1832
p Wp

شود. وات زیاد می 6توان مصرفی مدار 
صحیح است.4نه 

ـا از   پـس   ،بیشـتر خواهـد بـود   R2بـه   R1صال متوالی مقاومت معادل آنه    
یابد. ب نمودار کاهش می

صحیح است.1نه 
/ (R ) R(R ) R12 01 5 115/ ( )/ (R ) R)

R /P RIR WRI2 1115 115/
1

100
صحیح است.3نه 

ـان کـل        یش مقاومت رئوستا، مقاومت کـل مجموعـه افـزایش یافتـه و جری
ـاژ خروجـی مولـد افـزایش مـی      کاهش میIپس ،یابدش می       یابـد،  یابـد. ولت

افـزایش   I1پـس    ،ثابت و اختالف پتانسیل آن افزایش یافتـه اسـت  Rمت 
بد.
صحیح است.4نه 

پایین است. باردار رو به  ذرةت نیروي مغناطیسی وارد بر 
F qv

/
/I I I A/ I1 1 1/

02/ 4/I II I /I III /1 //II /

/L ( )/L ( 2 6
1L1 40 10)/ )/

2
2

/ /H mH
6 3

2
2 40 10 05 10 05/ /H /5 1/ H3

16 10
 صف(فیزیک یازدهم ریاضی، 

است.صحیح3گزینه .190
ولتاژ را بنویسیم:معادلۀخواهیم ابتدا می

sin( t) sin( t) sin( t)T t) sin(t) sin(2 2t)t) sin(sin( t)si t)sin( t)sin(sin( 4 2) () (

sin ( t)
I sin ( t)I II

20 2
2

هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی،   23
صحیح است.4گزینه .191

/

rad
s

180 300 2//

/ m /
m
sv vvv2 2 23 21 2225 10 2 25 2 25/ m /m/ mmv/

2
2 10

/ m / /
m v A A A (m)/

m / /s/
m v A A AA A A /

m
1 5//1 5//// // /30

است.صحیح 1گزینه .192
ـا ـا یکس ـامد آنه براي آنکه بیشترین دامنه را داشـته باشـند، بایـد بس

زاویه بسامد یم:نتیجه دا این بناب شد، خواهد یکسان نیز آنها اي
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 )69صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2زینه گ.194

/
I Ilog( ) log( )I I0 0

10 4 3 

/
Ilog( ) log log log( )I

4 4
0

4 0 3 10 2 2 10 

I II
4 4 12 8

0
2 10 2 10 10 2 10 

P EI E IAtA At
 

/E J nJ8 5 112 10 5 10 60 6 10 006 
 )81و  80هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .195
شنود، بیش از بسـامد منبـع اسـت کـه      فقط وقتی بسامدي که ناظر می

 صحیح است. 3 گزینۀفاصله آنها در حال کاهش باشد و فقط 

 صحیح است. 4گزینه .196
ت. پس در هنگـام حرکـت   دانیم سرعت صوت در هوا کمتر از آب اس می

تـر شـده و بـا    دورخط عمود  ازهاي موج  جبهه آببه  موج صوتی از هوا

vابطۀ رتوجه به 
f

 بیشـتر سرعت موج، طـول مـوج   افزایش به علت  

 شوند. می از هم دورترهاي موج  شده و جبهه
 )90و  89هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،  

 صحیح است. 1گزینه .197
 دانیم ضخامت نوارها متناسب یا طول موج نور فرودي است. می

/

v f n f
v f n f

1 1
4 0 8
3

بآ
اوه

بآ
اوه بآ

اوه
بآ
اوه

بآ
اوه

 
3 10 3 5 15
4 8 4 4 16 

 )105و  104 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .198
maxhf W nK1 0  

maxhf W K2 0 
max

max

f W nK nf W K
1 0
2 0

  

 صحیح است. 2گزینه .199
E Pt J J25 1100 100 5 10100 100  

/E nhf n
82 34

9
3 105 10 6 63 10

550 10
  

n
81 33
6

1010 10
10

  

n n1 19 1810 10 10 
 صحیح است.   2گزینه .200

منفی (الکتـرون) تـابش شـده اسـت.      ذرة  nو  ذرة  mکنیم  فرض می
 دهد:   را می ذرة عدد جرمی تعداد موازنۀ 

X Y m n100 72 4
50 32 2 1  

mذرة m100 72 4 7  
 عدد اتمی:  موازنۀ و 

m n n n50 32 2 50 32 14 4 
 آید.   منفی به دست می
ذرة  4را منفی فرض کرده بودیم غلط اسـت، یعنـی    ذرة یعنی فرض ما که 

 نسبت (پوزیترون) خواهیم داشت.   
 

شیمی
 صحیح است.   2گزینه .201

s , s p , s p d s2 2 6 2 6 3 21 2 2 3 3 3  : مورد الف xاتم  4
  (درست) گروه پنجم

s , s p , s p d s p2 2 6 2 6 10 2 31 2 2 3 3 3 4 4
 : مورد بMاتم یتیفرظ نورتکلا 5

 (درست) 

Fe : s , s p , s p d3 2 2 6 2 6 5
26 1 2 2 3 3 3

l 1 l  : مورد پ1
e6(نادرست)  6 12  

Zn : s , s p , s p d2 2 2 6 2 6 10
30 1 2 2 3 3  : مورد ت 3

Ca(درست)           : s s p s p2 2 2 6 2 6
20 1 2 2 3 3  

 صحیح است.   1گزینه .202
 کتاب درسی 22صفحۀ 

 صحیح است.   1گزینه .203
اي وجـود نداشـته باشـند یـا      مورد آ درست است. اگـر گازهـاي گلخانـه   

گرماي بازتابش شده توسط زمـین از  همۀ کاهش شدیدي داشته باشند، 
 یابد. شود و دماي زمین کاهش می واکره خارج میه

 کتاب درسی) 72صفحۀ (
 صحیح است.   1گزینه .204

 عبارت آ، پ و ت درست است.  
 عبارت پ و ت با توجه به متن کتاب

O:دلیل درستی عبارت آ:  O OO O OO O OOO  پیونـد   3در ساختار لوییس اوزون
 الکترون ناپیوندي وجود دارد.  12کوواالنسی و 

پـذیر   ب: اوزون یک گندزداي خوب است پـس واکـنش  گزینۀ دلیل نادرستی 
 هاي اکسیژن در این مولکول ضعیف است.   است و پیوند بین اتم

جوش اوزون از گاز اکسیژن بیشتر اسـت    نقطۀث: گزینۀ دلیل نادرستی 
 تر است.   هاي آن قوي نیروي بین مولکولپس 

 کتاب درسی) 78صفحۀ (
 صحیح است.   1گزینه .205

 ها برابر است پس فشار برابر است.   چون تعداد وزنه
 ها هم متفاوت است. : چون دماها متفاوت، پس سرعت2دلیل رد گزینه 
توان این برداشـت   : جمله درست است، اما از شکل نمی3دلیل رد گزینه 

 را داشت.

صحیح است.3نه 
شنود، بیش از بسـامد منبـع اسـت کـه     وقتی بسامدي که ناظر می

صحیح است. 3 گزینۀه آنها در حال کاهش باشد و فقط 

صحیح است.4نه 
سست. پس در هنگـام حرکـت   انیم سرعت صوت در هوا کمتر از آب اس

تـر شـده و بـا    دورخط عمود  ازهاي موج  جبهه آببه  صوتی از هوا

vابطۀره به
f

   بیشـتر سرعت موج، طـول مـوج   افزایش به علت  

شوند. میاز هم دورترهاي موج   و جبهه
هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،  )90و 89 

صحیح است.1نه 
انیم ضخامت نوارها متناسب یا طول موج نور فرودي است.

/

v f n f
v f n ff ff

1 1
4 0 8/
3

بآ
اوه

بآ
اوه بآ

اوه
بآ
اوه

بآ
اوه

3 10 3 5 15
4 8 4 4 16

)105و 104هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است.1نه 
maxhf W nKW1 0f Wf WW

maxhf W KW2 0f Wf WW
f W nKf Wf

رو ر

s , s p , s p d s p2 2 6 2 6 10 2 3dd1s , s p , s p d ss p , s p d sddd
Mاتم یتیفرظ نورتکلا5

(در

Fe : s , s p , s p d3 2 2 6 2 6 5d26 s , s p , s ps , s p , s p
l 1 l 1

e2(نادرست) 

Zn : s , s p , s p d2 2 2 6 2 6 10d30 s , s p , s ps , s p , s p

:(درست)           s s p s p2 2 6 2 6s s p ss s p s

صحیح است. 1گزینه .202
کتاب درسی 22صفحۀ 

است. 1گزینه .203 صحیح
اي وجـود نداشـتهمورد آ درست است. اگـر گازهـاي گلخانـه   

گرماي بازتابش شده توسطهمۀکاهش شدیدي داشته باشند، 
یابد. شود و دماي زمین کاهش میهه واکره خارج میه

کتا72صفحۀ (
صحیح است. 1گزینه .204

عبارت آ، پ و ت درست است.  
عبارت پ و ت با توجه به متن کتاب
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: چون تعداد ذرات با هم برابر است، پس جـرم گـاز در   4دلیل رد گزینه 
 ظرف با هم برابر است. 3

 صحیح است.   2گزینه  .206
مـول گـاز    2، 3هر کدام یک مول گـاز و در بادکنـک    2و  1در بادکنک 

 بیشتر است. (قانون آووگادرو)   3وجود دارد پس حجم بادکنک 
هـا هـم    ها برابر نیست، تعداد مولکول  : چون تعداد مول1گزینۀ دلیل رد 

 متفاوت است.  
با هم برابر است. چون مشـخص   2و  1: حجم بادکنک 4گزینۀ دلیل رد 

لیتـر   4/22توان گفت حجم آنهـا   هست یا خیر نمی STPنیست شرایط 
 است.

 صحیح است.   3گزینه  .207
ر دوي آنهـا چنـد   اگر در ساختار یک ترکیب یونی، کاتیون یا آنیون یا ه

 اتمی باشد عالوه بر پیوند یونی پیوند کوواالنسی نیز دارد. 

یمتا دنچ

یمتا کت
NONaNO
Na

3
3

  
یمتا دنچ

یمتا کت
NHNH Cl
Cl

4
4

  

یمتا دنچ
MgMgیمتا کت (OH)

OH

2
2

  

یمتا دنچ
CaCaCOیمتا کت

CO

2
3 2

3  
 صحیح است.   4گزینه  .208

 کتاب درسی 80صفحۀ 

 صحیح است.   2گزینه  .209
 کند.  یون باریم با یون سولفات تولید رسوب می

 صحیح است.   3گزینه  .210
 درست است.  » ت«و » ب«، »الف«

Hهاي  دلیل الف: پیوند هیدروژنی بین مولکول O2   از نیروي دو قطبـی
Hهاي  ـ دو قطبی بین مولکول S2   .بیشتر است 

تـر از   قـوي  HClهـاي   دلیل ب: پیوند دوقطبی ـ دوقطبی بـین مولکـول   
 است.   F2هاي  نیروي الندن بین مولکول

جـرم   I2اسـت. چـون    Br2بیشـتر از   I2دلیل پ: نیـروي النـدنی در   
 بیشتري دارد.

هاي اتانول پیوند هیـدروژنی وجـود دارد در حـالی     دلیل ت: بین مولکول
 هاي استون نیروي دوقطبی ـ دوقطبی وجود دارد.  که بین مولکول

 صحیح است.   2گزینه  .211

/
g H SO gmolg? LL molH SO g H SO

2 4
2 4 2 4

98 10001 2 1 لولحم40 لولحم g49 لولحم
 
 یا

/ /
n n n molv 01  غلظت موالر 022

/
H SO

g? mol
2 4

02 g
mol
98
1 / g19 6

  

/ x gx
19 640 100 49

 
 صحیح است.   1گزینه  .212

مول گاز هیدروژن بـه ترکیبـی سـیر شـده      3هر مول مولکول بنزن با جذب 
 گردد:   (سیکلوهگزان) تبدیل می

C H H C H6 6 2 6 123  
C H ( ) ( ) gmol 1

6 12 6 12 121 84  
C H O CO H O6 12 2 2 29 6 6  

/
/

molC H molCO LCOgC H LCOgC H molC H molCO
6 12 2 2

6 12 2
6 12 6 12 2

1 6 22 442 67 284 1 1  
 باشد (مقدار نظري است.) درصدي می 100مقدار حاصل با فرض بازدهی 

/
80100 100 67 2

یلمع رادقم
شنکاو یهدزابيرظن رادقم یلمع رادقم

 
/53  مقدار عملی 76

 است.   صحیح 3گزینه  .213
هـاي آن   با افزایش تعداد اتم کربن در یک آلکان، نیروي جاذبه بـین مولکـول  

افزایش یافته، گران روي (مقاومت در برابر جاري شدن) بیشتر، نقطـه جـوش   
شـود) افـزایش    جوشد یا یک گاز به مایع تبدیل می (دمایی که در آن مایع می

 یابد.   ش میو فراریت (تمایل براي تبدیل شدن مایع به گاز) کاه

 صحیح است. 3گزینه  .214
ســوخت ســبز اســتفاده از ایــن واکــنش اســت تهیــۀ هــاي  الــف) یکــی از راه

 (نادرست)
 ب) (درست)  

C H O (aq) C H OH(aq) CO (g)6 12 6 2 5 22 2  
Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22  

 پ) (نادرست)
ــراي انجــام ایــن واکــنش از بقایــاي گیاهــانی هماننــد نیشــکر، ذرت و   ت) ب

 شود (نادرست) می زمینی استفاده سیب

 صحیح است. 2گزینه  .215
kgH OLH O kgH OLH O

2
2 2

2

15 51 
q/انرژي جذب شده  mc kJ1 5 4 2 10 210 

(ضدیخcضدیخ( (mآبcآبq (m2 
/

/ / / /
kgLH O kg L kgL2

112 5 2 5 2 5 2 خیدض751 خیدض خیدض
 

/ / / / /
/

kJ ( ) ( ) C210210 2 5 4 2 2 75 2 4 12 317 1 
 )58 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .216
 )59و  58 هاي صفحه(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه  .217
Nهاي (الف) و (ب)،  واکنشمقایسۀ در  H2 به دلیـل ناپایـدارتر بـودن     4

شکل  به حالت گازي CH4کند و از سوي دیگر  گرماي بیشتري آزاد می
هـا   از سطح انرژي باالتري برخوردار اسـت و در اثـر تبـدیل بـه فـراورده     

 کند. گرماي بیشتري تولید می
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 )63و  62هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه  .218

 ها: ینهبررسی گز
) نادرست. ارزش سوختی را در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     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
زش هـا انـدکی بیشـتر از دو برابـر ار     ) نادرست. ارزش سـوختی چربـی  4

 هاست. ها و کربوهیدرات سوختی پروتئین
 )69و  68هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است.   4گزینه  .219
ـ کـربن داشـته باشـد         هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیونـد دوگانـه کـربن 

 )2گزینۀ تواند در واکنش پلیمري شدن شرکت کند. (رد   می

n

n

 
 صحیح است.   2گزینه  .220

 استر داده شده عبارتند از:سازندة اسید و الکل 

O

O

OH OH

O
,

 
O

|
CH N H

H

3

|
N H

CH3

O

OH

 
 صحیح است.   4گزینه  .221

O / /
mol molR LL.min min2

018 10 18
  

KCl O KCl / /
molR R R min2

2 2 1 8 123 3  
KCl

KCl / KCl /
RmolR R molKClmin1 2 0 420

60  
/

/ /
g KClmolKCl g KClmolKCl

74 50 4 29 81  
/مانده باقی /g g KCl g KClO339 8 29 8 10  

/
/

/

molKClO g KClOmolKClg KCl g KCl molKCl molKClO
3 3

3

2 122 5129 8 74 5 2 1  
gمصرف شده  KClO349 

KClO3  اولیهg49 10 59  

 صحیح است.   3گزینه  .222
H: نمودار غلظت زمان 1گزینۀ  O( )2  تواند به صورت صعودي باشد.   نمی (

CaCO)جامـد  مادة شروع واکنش تنها یک لحظۀ : در 2گزینۀ  وجـود دارد   3(
 (یک خط افقی در نمودار غلظت زمان باید وجود داشته باشد.)

ـاده  3گزینۀ  CaCO): نمودار (مول زمان) نزولی براي م و نمـودار صـعودي    3(

 تواند باشد.   یبراي هر یک از محصوالت تولید شده م
ـان      4گزینۀ  ـان) بی : این نمودار هنگامی درست است که بـه صـورت (غلظـت زم
 شود.  

 صحیح است. 4گزینه  .223
الگوي نمایش داده شده مربوط به استر با جرم مولکـولی بـاال اسـت کـه     

هـاي زیتـون، نارگیـل و     دهد و در روغن ها را تشکیل می بخشی از چربی
بـه ترتیـب    Bو  Aهـاي   ب قسـمت شـود. در ایـن ترکیـ    دنبه یافت مـی 

دهند که نیروي غالـب آن از نـوع    هاي قطبی و ناقطبی را نشان می بخش
 والس است و در آب نامحلول هستند. در وان

 پایه دوازدهم) 6 صفحۀ(کتاب درسی، 
 صحیح است. 2گزینه  .224

با توجه به متن کتـاب درسـی، صـابون گـوگرددار، بـراي از بـین بـردن        
کشی  شود و براي افزایش خاصیت میکروب هاي پوستی استفاده می قارچ

 کنند. شیمیایی کلردار اضافه می مادةصابون به آن 
 پایه دوازدهم) 12و  11 هاي صفحه(کتاب درسی، 

 صحیح است. 2گزینه  .225
/ / /( )pH

/pH [H O ] 3 7 4 03 034
1 33 7 10 10 10 10 10 

42 10  
/ /( )pH //pH [H O ] 2 05 051 5 2

2 31 5 10 10 10 10 10 
23 10 

[H O ]
[H O ]

4 43 1
2

3 2

2 10 2 66 103003 10
466 10

 
 )24 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .226
ـاز   Mپتانسیل کاهشی فلز  تولیـد   H2باید منفی باشد، زیرا با محلول اسیدها گ

 Aباشـد و فلـز    Alتواند فلز  می Mفلز  M3نموده است. با توجه به بار کاتیون
فلـز   Aقـرار داشـته باشـد، مـثالً      Mتر از فلز  باید در سري الکتروشیمیایی پایین

Mg تواند باشد. می 
 تشکیل دهد. 3تواند کاتیون + الف) نادرستـ  زیرا روي نمی

ـ    A2منفـی اسـت و اگـر     Mزیـرا پتانسـیل کاهشـی اسـتاندارد     ب) درست 

Cu2هاي  کاتیون
 پذیر بود. بود، واکنش انجام Pt2و  

 دارد. Mو حتی  Agتري از  قدرت کاهندگی قوي Aج) درستـ  زیرا 
 هنده است.ترین کا ، قويLiد) نادرستـ  فلز 

 )48و  47هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .227

 هاي نمادي موازنه شده: معادله
Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 34 6 3 4 
H O(l) H (g) O (g)2 2 22 2 

/ /

H O ~ O
y g mol

g mol

2 22
43 2 12

2 18 1 
/ /

O ~ Fe(OH)
x mol g

mol g

2 33 4
1 2 171 2

3 4 107 
 )57 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

www.konkur.in

forum.konkur.in



      . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک  3آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

 

   

18

 صحیح است. 2گزینه  .228
صـورت زیـر    تر آهن نسبت به نقره، واکنش انجام شده بـه  کوچک E0با توجه به

 است:
Fe(s) Ag (aq) Fe (aq) Ag(s)22 2 

ـاتیون   ـاي   با توجه به مصـرف ک ـاتیون   Agه ـاي   و تولیـد ک نمـودار   Fe2ه
 صعودي است. Fe2نزولی و  Agمربوط به 

ـاتیون  ـاي   از طرف دیگر چون ضریب ک اسـت شـیب    Fe2دو برابـر   Agه
 است. Fe2بیشتر از شیب نمودار صعودي  Agنمودار نزولی 

 )63 صفحۀازدهم، (شیمی دو
 صحیح است. 1گزینه  .229

X  جرمSCO 
Y  جرمSO3 

/

X Y g
X g,Y gX Y g

14
6 832 32 6 460 80

 

دانیم به دلیل قطبی بودن، فقـط کربونیـل سـولفید در میـدان الکتریکـی       می
 کند. میگیري  جهت

/
/

molSCOgSCO gSCO molSCO

23
226 02 1016 6 02 1060 1

لوکلوم لوکلوم
 

 )75و  74هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه  .230

/
M

M
268 5 1002 48 

/
M M MM

268 5 100 137 3288 2002 48 
M g.mol M cr152g.molg.mol 

 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .231

توان براي توصیف ترکیبـات مولکـولی    را می» نیروهاي بین مولکولی«واژة 
ــرد.  ــتفاده ک Cاس H6 6 ،C H O10 20 ــولی   Br2و  2 ــات مولک ــزء ترکیب ج

 هستند.
 )72صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه  .232
Feدانـه   با توجه به اینکه رنـگ  O2 بـه رنـگ قرمـز اسـت و رنـگ قرمـز        3

مـورد  دانۀ  رنگدهد، بنابراین  مرئی را تشکیل میناحیۀ هاي باالي  موج طول
ناحیـۀ  هـاي   موج مرئی را جذب کند و طولناحیۀ موج پایین  نظر باید طول

 باالي مرئی از جذب کمی برخوردار باشد.
 )83صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .233
دلیل وجـود داشـتن پیونـد     ها ترکیبات آلی سیرنشده هستند که به ریزمغذي

تواننـد بــا گــاز هیـدروژن واکــنش دهنـد. لیکــوپن هیــدروکربن     دوگانـه مــی 
هاي ناخواسـته را کـاهش    سرعت واکنش بازدارندةعنوان  سیرنشده است که به

شـیب نمـودار مـول ـ     دهد، بنابراین با افزودن بازدارنده برخالف کاتـالیزگر   می
نشـده هسـتند کـه     هـا داراي الکتـرون جفـت    یابـد. رادیکـال   زمان کاهش می

 باشد. فعالیت شیمیایی و سطح انرژي آنها زیاد، اما پایداري آنها کم می

 )89صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .234

شده به خاك باغچـه، دچـار نفـخ نشـدن بعضـی       تر سوختن قند آغشته سریع
مصرف کلـم و افـزایش سـرعت تولیـد اکسـیژن از تجزیـه هیـدروژن         افراد با

 تأثیر کاتالیزگر KIپراکسید در حضور 
تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت بـه قـرص کامـل و سـوختن      سریع

 تأثیر افزایش سطح تماس شده بر روي شعله آتش  گرد آهن پخش
رنـگ شـدن    تـر بـی   تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم و سـریع  سریع

 تأثیر افزایش دما رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما  محلول بنفش
 تأثیر افزایش غلظت سوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن 

 )81و  80 ،79هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه  .235

 ها: بررسی گزینه
Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده ) واکنش1 H6 صـورت زیـر    بهCOو  14

 باشند که هر دو گرماده هستند: می
C H O CO H O6 14 2 2 22 19 12 14  
CO O CO2 22 2  

هواکره، نیتروژن است که بر اساس واکنش زیـر، از تجزیـه   ترین گاز  ) فراوان2
 آید: دست می صورت زیر به نیتروژن مونواکسید به همراه اکسیژن به

NO N O2 22  
شکل مش ریـز   ) براي افزایش کارایی مبدل کاتالیستی، گاهی سرامیک را به3

 آورند. درمی
صورت زیـر اسـت    خودرو دیزلی بههاي کاتالیستی  ) واکنش مربوط به مبدل4

مـول گـاز    NO2 ،4و  NOکه به ازاي مصرف دو مول از هریک از گازهاي 
 شود: نیتروژن تولید می

NO(g) NO (g) NH (g) N (g) H O(g)2 3 2 22 2 3   
 )99و  98، 97هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  واژه معناي

 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 درست است؟  در کدام گزینه معنی تمام واژه
 راستی) (افگار: خسته)رایی: نا ) (عندلیب: هزاردستان) (توقیع: نامه و فرمان) (تیره1
 ) (تمکّن: ثروت) (قوت: رزق روزانه) (شائبه: گمان) (خطوات: گام)  2
 ) (مطرب: نوازنده) (زهد: پارسایی) (صباحت: سحر) (حشم: خدمتکاران)3
 پرداز) (صنم: دلبر) (نمازپیشین: نماز ظهر) گو: لطیفه ) (مستور: پنهان) (بذله4

-3 آمده است؟ نادرست معنی چند واژه
 وهم: تصور) (فایق: برتر) (بنان: انگشتان) (وظیفه: مقرّري) (سوله: سقف فلّزي) (خانقـاه: محـل گـرد آمـدن درویشـان و مرشـدان)       (

 فروش) (دار ملک: سرزمین) (تکّلف: خودنمایی) (منّت: نیکویی) (انابت: پشیمانی) (قسیم: صاحب جمال) (خمار: می
 ) دو4 ) پنج3 ) سه2 ) چهار1

-4 شود؟ نمی نه غلط امالیی دیدهدر کدام گزی
 آمدند و آن را با تکلّف بسیار ساخته بودند و چون نان خورده آمد، رسول را خلعتی فاخر پوشانیدند.) پس اهل بساط و خان 1
 ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن بر شادي راجح است و با این همه درد فراق بر اثر سوز هجر، منتظر.2
 دارم. بینم، آن را بازمی درم و دینار می بندةکنند؛ لیکن همگان را  بینم که مرا به بخل منصوب می ) من مردمان را می3
 ) همگان خیره ماندند و شاه او را سناها گفت و ایزد را شکرها گزارد و مثال داد از خزاین، جواهر بردارد.4

-5 است؟ نادرست امالي چند کلمه
جمال ـ غلغله و شلوغی ـ مشیت و    حلیۀزندگی ـ   اسطورةشبح و مانند ـ داور و قاضی ـ مفرح ذات ـ تمثیل وفاداري ـ وعظ و پند ـ      «

 » حیوانات فضلۀخاست خدا ـ دعاي فرج و توسل ـ جذر و مد دریا ـ فقر و غنا ـ 
 ) یک4 ) دو3 ) چهار2 ) سه1

-6 آمده است؟ نادرست چند بیت آرایۀ
ــف) بــــ  ــبزدار الــ ــازه و سرســ ــان را تــ اغ جــ

تـــر ب) از صـــداي ســـخن عشـــق ندیـــدم خـــوش
ــام قصــر آن حــوري سرشــت  ــر ب ج) چشــم حــافظ زی
 د) آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد     

ــت      ــوییم آن حکای ــگ بگ ــوت چن ــه ص ـــ) ب  هــا ه

 

قصــد ایــن مســتان و ایــن بســتان مکــن (تشــبیه)       
ــس   ــد (ح ــد دوار بمان ــن گنب ــه در ای ــاري ک ــزي) یادگ آمی

ــیو ــات ت ةش ــمین)  جنّ ــت (تض ــار داش ــا االنه ــري تحته ج
ــی    ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش ــخیص)   جوش ــاد (تش فت
ــی   ــینه م ــگ س ــتن آن دی ــه از نهف ــام)  ک ــوش (ایه زد ج

 

 ) یک4 ) دو3 ) چهار 2 ) سه1
-7 شود؟  ها یافت می در بیت زیر کدام گروه از آرایه

ــو« ــت   يبش ــت دس ــد از آن دوس اي خردمن
 

ــود هـــم  نشســـت کـــه بـــا دشـــمنانت بـ«
 

 آرایی، استعاره، جناس ) تضاد، واج2 آرایی جناس، واج  کنایه، استعاره،) 1
 حروف، کنایه، جناس، تضادنغمۀ ) 4  ) تضاد، کنایه، مجاز، ایهام3

-8 شود؟   هاي ادبی دیده می در بیت زیر کدام آرایه
همچو خسرو جان شیرین باختم در راه عشـق «

 

»یـابم هنــوز  لیـک در دل حسـرت دلــدار مـی    
 

 آرایی ) تضاد، تناسب، کنایه، واج2  اغراق، جناس، تشبیه، نماد) 1
 تناقض  ) تشخیص، استعاره، جناس،4 آمیزي تلمیح، حس  ، ) تشبیه، کنایه3

-9 ؟نیامده استها در کدام بیت درست  تمام آرایه
) سرود مجلست اکنون فلک بـه رقـص آرد  1
ــاي آب  2 ــو دریـ ــن چـ ــوه آهـ ــود کـ ) شـ
چکـد از ابـر   ی) باران همه بر جاي عـرق مـ  3
خورم جام غمی هر دم به شادي رخت ) می4

 

آمیـزي)  توست (ایهام، حسترانۀ   سخن که شعر حافظ شیرین 
ــبیه)     ــراق، تشــ ــیاب (اغــ ــام افراســ ــنود نــ ــر بشــ اگــ
پیداست که از روي لطیف تو حیا کرد (حسـن تعلیـل، تشـخیص)   

کند (تنـاقض، مجـاز)   خرّم آن کس کاو بدین غم شادمانی می
 

-10 درست کدام است؟ گزینۀ مرتّب کنیم، » نما و جناس تلمیح، مجاز، کنایه، متناقض«هاي  اگر ابیات زیر را بر اساس داشتن آرایه
الف) گو شمع میارید در این جمـع کـه امشـب   
ــد   ــه دســت ده ــاري چگون ــل ب ــرا تحم ب) م
پ) به صحراي هوس تا کی دال در سر هوا گردي

مــرات) حاصــل ذوق و هنــر خــون جگــر بــود 
ث) سـر آن نـدارد امشـب کـه برآیـد آفتــابی     

 

ــاه رخ دوســت تمــام اســت   ــا م در مجلــس م
ــال   ــد و جب ــر نتافتن ــین ب ــمان و زم ــه آس ک

بینی رهی، ترسم که گم گردي چو واگـردي  نمی
ــی ــرا هنــري ایــن هــم از ب ــود م ــر ب هــاي هن

هـا گـذر کـرد و گـذر نکـرد خـوابی       چه خیال
 

 ) ب، ت، ث، الف، پ4 ) ث، ب، پ، ت، الف3 الف) ب، ث، پ، ت، 2 ) الف، پ، ت، ث، ب1

شود؟نمییینه غلط امالیی دیدهدر کدام گزی
آمدند و آن را با تکلّف بسیار ساخته بودند و چون نان خورده آمد، رسول را خلعتی فاخر پوش) پس اهل بساط و خان 1
) بر وصال حریص مباش که اندوه آن بر شادي راجح است و با این همه درد فراق بر اثر سوز هجر، منتظر.2
دارم. بینم، آن را بازمی درم و دینار می بندةکنند؛ لیکن همگان را بینم که مرا به بخل منصوب می) من مردمان را می3
) همگان خیره ماندند و شاه او را سناها گفت و ایزد را شکرها گزارد و مثال داد از خزاین، جواهر بردارد.4

است؟نادرستمالي چند کلمه
جمال ـ غلغله و شلوغی ـ م حلیۀزندگی ـ   اسطورةشبح و مانند ـ داور و قاضی ـ مفرح ذات ـ تمثیل وفاداري ـ وعظ و پند ـ      «

» حیوانات فضلۀخاست خدا ـ دعاي فرج و توسل ـ جذر و مد دریا ـ فقر و غنا ـ 
) یک4) دو3) چهار2) سه1

آمده است؟نادرستچند بیترایۀ
ــف) بــــ  ــبزدار لــ ــازه و سرســ ــان را تــ ــاغ جــ

تـــرب) از صـــداي ســـخن عشـــق ندیـــدم خـــوش
ــام قصــر آن حــوري سرشــت  ــر ب ج) چشــم حــافظ زی
د) آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد     

ــت      ــوییم آن حکای ــگ بگ ــوت چن ــه ص ـــ) ب      هــاه

قصــد ایــن مســتان و ایــن بســتان مکــن (تشــبی
ــس   ــد (ح ــد دوار بمان ــن گنب ــه در ای ــاري ک ــزیادگ آمی

ــیو ــات تةش ــمیجنّ ــت (تض ــار داش ــا االنه ــري تحته تتج
ــی    ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش ــخیصجوش ــاد (تش فت
ــی   ــینه م ــگ س ــتن آن دی ــه از نهف ــک ــوش (ایه   زد ج

) یک4) دو3) چهار2) سه1
شود؟ ها یافت میر بیت زیر کدام گروه از آرایه

ــو« ــت  يبش ــت دس ــد از آن دوس ــود هـــماي خردمن نشســـتکـــه بـــا دشـــمنانت بـ«
 آرایی، استعاره، جناس ) تضاد، واج2آرایی جناس، واج  کنایه، استعاره،)1
حروف، کنایه، جناس، تضادنغمۀ ) 4) تضاد، کنایه، مجاز، ایهام3

شود؟  هاي ادبی دیده میر بیت زیر کدام آرایه
»   یـابم هنــوز لیـک در دل حسـرت دلــدار مـی   همچو خسرو جان شیرین باختم در راه عشـق «
آرایی ) تضاد، تناسب، کنایه، واج2اغراق، جناس، تشبیه، نماد) 1
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 هاي مشخص شده در عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  زمان و نوع فعل

 .»فروگرفتمکه فالن را من  الف زديو آنگاه  رسانیديو ألمی بزرگ بدین چاکر  جستیاي بجستی و فرصتی  این مرد از کرانه«
 راري، ماضی استمراري، ماضی ساده) ماضی استمراري، ماضی استم1
 ) ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی ساده2
 ) ماضی ساده، ماضی استمراري، ماضی استمراري، ماضی ساده3
 ) ماضی استمراري، ماضی استمراري، ماضی ساده، ماضی ساده4

-12 شود؟ دیده می» بن مضارع + وند + بن مضارع«در کدام گزینه کلمات طبق الگوي 
 بگیر، شانه به سر ) دانشسرا، حقوق2 ) دانشجو، قلم به دست، کارشناسی1
 ) پیچ و تاب، گیر و دار، پرس و جو4 کنان نویسی، آشتی  ) رفت و آمد، اسم3

-13 است؟ متفاوتنوع صفت بیانی در کدام بیت 
ــارت 1 ــود غ ــی ) س ــازم  زدگ ــت را ن ــاي غم ه
) الله بـوي مـی نوشـین بشـنید از دم صـبح     2
گریــزان ز تــوام نیســت گریــز   ) اي عمــر 3
) اول دفتــــر بــــه نــــام ایــــزد دانــــا    4

 

آیـــد رود و آه رســـا مـــی کـــه نفـــس مـــی 
ــد    ــد دوا بازآمــ ــه امیــ ــود بــ داغ دل بــ
وي دســت اجــل ز دســت غــم دســتم گیــر 
صــــــانع پروردگــــــار، حــــــی توانــــــا

 

-14 شود.   دیده می» تبعی«......... نقش  گزینۀ به جزها   در تمام گزینه
بشکست تو عهدم مشکنپشت من هجر چو ) 1
در رفتن جان از بدن گویند هر نـوعی سـخن  ) 2
ــنم  3 ــت کـ ــرع تعلیمـ ــا شـ ــق گفتـ ) عشـ
) دهان شیر و پلنگ است مهد راحـت مـن  4

 

نقض عهد از همه رو عین گنـاه اسـت، گنـاه    
رود من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

ــنم    ــت کــ ــق تعظیمــ ــق عشــ در طریــ
ــرا   ــده مـ ــران گزیـ ــان مالمتگـ ــس زبـ ز بـ

 

-15 ؟شود نمیوابسته دیده جملۀ در کدام بیت 
) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زناســت در طــرب1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
دانـی کـه چیسـت؟    ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
کاغـذ روان صـفحۀ  ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

 

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گهــی از وي کتــاب  گــاه از او ســازند منشــور و  

فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب
ــاب      ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب ــدي را نمان ــغ هن تی

 

-16 شود؟ دیده می نادرستدر کدام گزینه مطلبی 
 قرن ششم است.سرایندة حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، » سفرنامۀ«بخشی از » سفر به بصره«) درس 1
اي از یک کالس با توصیف و چاشنی طنز به صـورت   سهراب سپهري، خاطره» اتاق آبی« از کتاب» کالس نقاشی«) در متن 2

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

 است.» علی اسفندیاري«
شش محمدي اشتهاردي تـدوین شـده اسـت و اثـر تعلیمـی بـا هـدف آمـوزش و تعلـیم،          به کو» هاي صاحبدالن داستان) «4

 توانند تخیلی ـ ادبی باشند. کند. آثار تعلیمی می موضوعی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می
دارد؟» تقابل معنایی«کدام گزینه با بیت زیر  17-

ــت    « ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــو نیس ــرون ز ت بی
 

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

 

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

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

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

 

؟نداردها با بیت زیر تناسب معنایی  کدام گزینه   18-
رنگـــی   بــا اهــل فنـــا دارد هــرکس ســـر یــک    

 

ــرو 1 ــتان بـ ــزین آسـ ــوي کـ ــش مگـ ) زارم بکـ
 ترسند و ما چـون کبـک مسـت    ) بیدالن از مرگ می2
ــام عشــق پــیش محقــق خطاســت 3 ) غفلــت از ای
ــیش وجــودت  ) آرزو مــی4 ــدم شــمع صــفت پ کن

 

ــه ر   ــه ب ــد ک ــدد  بای ــر خن ــتن س ــمع از رف ــگ ش ن
 

مـــردن بـــرِ تـــو بـــه کـــه ز تـــو زیســـتن جـــدا
ایـــم  خـــود را دلیـــل راه شـــاهین کـــرده خنـــدة

اول صـــبح اســـت خیـــز کـــآخر دنیـــا فناســـت 
کـــه ســـراپاي بســـوزند مـــن بـــی ســـر و پـــا را

 

) الله بـوي مـی نوشـین بشـنید از دم صـبح     2
گریــزان ز تــوام نیســت گریــز   ) اي عمــر3
) اول دفتــــر بــــه نــــام ایــــزد دانــــا    4

ــد    ــد دوا بازآمــ ــه امیــ ــود بــ دل بــ داغ
وي دســت اجــل ز دســت غــم دســتم گیــر 
صــــــانع پروردگــــــار، حــــــی توانــــــا

شود.  دیده می» تبعی«......... نقش گزینۀبه جزها در تمام گزینه
بشکست تو عهدم مشکنپشت من هجر چو) 1
در رفتن جان از بدن گویند هر نـوعی سـخن  )2
ــنم  3 ــت کـ ــرع تعلیمـ ــا شـ ــق گفتـ ) عشـ
) دهان شیر و پلنگ است مهد راحـت مـن  4

نقض عهد از همه رو عین گنـاه اسـت، گنـاه   
رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می

ــنم    ــت کــ ــق تعظیمــ ــق عشــ در طریــ
ــرا   ــده مـ ــران گزیـ ــان مالمتگـ ــس زبـ ز بـ

؟شودنمیوابسته دیده جملۀ  کدام بیت 
) مانــد هــر کــو چــون قلــم مانــد زناســت در طــرب1
ــز  2 ــذ را عزیـ ــد کاغـ ــان دارنـ ــه کاتبـ ــا همیشـ ) تـ
   دانـی کـه چیسـت؟   ) سرو را تکرار کاغـذ نیـک مـی   3
  کاغـذ روان صـفحۀ) هر کجـا کلـک تـو شـد بـر      4

ــراب   ــذ در ش ــو کاغ ــی همچ ــار شســت رائ در خم
گهــی از وي کتــاب گــاه از او ســازند منشــور و  

فیض جودت مایل از آن است به کاغذ چون حساب
ــاب      ــیچ ت ــادش ه ــا نم ــد ب ــدي را نمان ــغ هن تی

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

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

است.» علی اسفندیاري«
شش محمدي اشتهاردي تـدوین شـده اسـت و اثـر تعلیمـی بـا هـدف آمـوزش وبه کو»هاي صاحبدالن داستان) «4

توانند تخیلی ـ ادبی باکند. آثار تعلیمی میموضوعی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشري را بیان می
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 ؟نداردکدام بیت به مکافات عمل اشاره 

ــن    1 ــالش مکــ ــه مــ ــوذي بــ ــات مــ ) مکافــ
ــردن حاللــــــت 2 ) مکافــــــات بــــــدي کــــ
ــل ) 3 ــد عمــ ــرده بینــ ــس پــ ــد پــ ــاي بــ هــ
ــد   4 ــرخ بلنــ ــوگند چــ ــت ســ ــین اســ ) چنــ

 

ــن     ــد ز بـــ ــرآورد بایـــ ــیخش بـــ ــه بـــ کـــ
جــــرم از کســــی آزرده باشــــی   چــــو بــــی 

ــود   ــه آالي خـــ ــد بـــ ــرده پوشـــ ــو پـــ همـــ
گناهـــــان نیایـــــد گزنـــــد کــــه بـــــر بـــــی 

 

-20 ؟نداردبا کدام بیت قرابت » ها بودم، زنبوري طفیلی شدم شاهین تیزبال افق«مفهوم عبارت 
ــوي ) 1 ــرش س ــود    از ع ــا ب ــادي و قض ــرش فت ف
ــانی   ) 2 ــه از غلطـ ــهوار کـ ــوهر شـ ــنم آن گـ  مـ
ــدارد  ) 3 ــت نـ ــدر رفعـ ــۀآنقـ ــال  پایـ ــاب قـ اربـ
 دي بــه دنبــال یکــی کبــک خــرام افتــادم     ) 4

 

 

ــدي     ــه خری ــه دان ــویش و دو س ــر خ ــو پ دادي ت
ــه    ــرخ بـ ــدف چـ ــار صـ ــادم  از کنـ ــاك افتـ خـ

ــود     ــر بـ ــر منبـ ــا سـ ــزّت تـ ــان را اوج عـ واعظـ
ــادم   ــه دام افتـ ــحرا و بـ ــه صـ ــهر بـ ــتم از شـ رفـ

 

-21 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت 
ــاتم) 1 ــتی خـــ ــروزة راســـ ــحاقی فیـــ بواســـ
ــی ) 2 ــن گیت ــدر چم ــب داري کان ــه عج آري چ
ــد دارد ) 3 ــار حـ ــه چـ ــرب زانکـ ــو دوام طـ مجـ
ــایه  ) 4 ــه در س ــر ک ــاد    ه ــام نه ــت او گ ــه دول  گ

 

 

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

ــکن او  ــد از مســ ــۀکنــ ــذر  حادثــ ــرخ حــ چــ
 

-22 ؟ندارنددو بیت کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی 
دیدن روي تو ظلم است و ندیدن تو مشکل اسـت  )1

پایــداري نیســت در آب و گــل بنیــاد ظلــم         
 

چیدن این گل گناه است و نچیـدن مشـکل اسـت   
ــی ــیمی   مـ ــران، نسـ ــد ویـ ــۀکنـ ــیاد را خانـ صـ

 

خبـر از خـویش   روزي که ز عشق تـو شـدم بـی   ) 2
ز ساقی عشق تـو چـو مـن بـاده گرفـت هر که ا    

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهـد شـد  ) 3
ــت      ــد سرنوشـــ ــق شـــ ــرا از ازل عشـــ مـــ

 آر بدســت  نــان ز راه دســترنج خــویش  ) 4

ــورد         ــویش خـ ــل خـ ــان از عمـ ــه نـ ــر کـ هـ
 

خبـــري بـــود دیـــدم کـــه خبرهـــا همـــه از بـــی
ــی ــی ب ــود و ب ــی  خ ــرد و ب ــد  خ ــران ش ــر و حی خب

قضاي آسمان است ایـن و دیگرگـون نخواهـد شـد    
ــترد  ــاید ســـــ ــته نشـــــ ــاي نوشـــــ قضـــــ
گر کشـی منـت بـه جـز منـت کـش بـازو مبـاش        
ــرد  ــائی نبــــــ ــاتم طــــــ ــت حــــــ  منــــــ

 

-23 با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» کز عشق به غایتی رسانم/ کاو ماند اگرچه من نمانم«بیت  مقابلمفهوم 
گـذارد  که معشـوقی نـدارد عمـر ضـایع مـی      هر) 1
ــانی  ) 2 ــی و زمـ ــوق و زمینـ ــواهم و معشـ ــی خـ مـ
بـــه چـــه کــــار آیـــد ایــــن بقیـــت جــــان    ) 3
زنــــد معشــــوق گــــر بــــه شمشــــیر مــــی) 4

 

همچنان ناپختـه باشـد هـر کـه بـر آتـش نجوشـد       
کــــاو باشــــد و مــــن باشــــم و اغیــــار نباشــــد 
ــانم   ــوق برنیفشـــــ ــه معشـــــ ــه بـــــ کـــــ
گـــــو بـــــزن جـــــان کـــــه مـــــا ســـــپریم 

 

-24 ......... 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

 

ــا   ــه نــ ــردد تبــ ــاكنگــ ــار پــ م و گفتــ
 

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

لیـــل و نهـــار خواهـــد مانـــدصـــحیفۀ کـــه بـــر 
 

-25 ؟نداردمفهوم برآمده از عبارت زیر در کدام بیت وجود 
 »محبت حق است نتیجِۀ ید قدرت در گل از گل دل کرد، عشقپس از ابر کرم باران محبت بر خاك آدم ریخت و خاك را گل کرد و به «
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
ــد   ــق در او ریختنــــــ ــبنمی از عشــــــ شــــــ

رون آرمدلــــــی ســــــوخته بیــــــ از ســــــنگ
ــۀ ــی اللـــ ــت  بـــ ــاغ نیســـ ــن بـــ داغ در ایـــ

 

 

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

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

ــکن او  ــد از مســ ــۀکنــ ــذر حادثــ ــرخ حــ چــ
؟ندارنددو بیت کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی 

دیدن روي تو ظلم است و ندیدن تو مشکل اسـت )1
پایــداري نیســت در آب و گــل بنیــاد ظلــم        

چیدن این گل گناه است و نچیـدن مشـکل اسـت   
ــی ــیمی  مـ ــران، نسـ ــد ویـ ــۀکنـ ــیاد راخانـ صـ

خبـر از خـویش  روزي که ز عشق تـو شـدم بـی   ) 2
ز ساقی عشق تـو چـو مـن بـاده گرفـت  هر که ا  
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهـد شـد  ) 3

ــت     ــد سرنوشـــ ــق شـــ ــرا از ازل عشـــ مـــ
آر بدســت نــان ز راه دســترنج خــویش  ) 4

ــورد        ــویش خـ ــل خـ ــان از عمـ ــه نـ ــر کـ هـ

خبـــري بـــوددیـــدم کـــه خبرهـــا همـــه از بـــی
ــی ــیب ــود و ب ــی خ ــرد و ب ــد خ ــران ش ــر و حی خب

قضاي آسمان است ایـن و دیگرگـون نخواهـد شـد    
ــترد  ــاید ســـــ ــته نشـــــ ــاي نوشـــــ قضـــــ
گر کشـی منـت بـه جـز منـت کـش بـازو مبـاش       
ــرد  ــائی نبــــــ ــاتم طــــــ ــت حــــــ منــــــ

با کدام گزینه ارتباط مفهومی دارد؟» کز عشق به غایتی رسانم/ کاو ماند اگرچه من نمانم«بیت مقابلمفهوم 
     گـذارد که معشـوقی نـدارد عمـر ضـایع مـی     هر) 1
ــانی  )2 ــی و زمـ ــوق و زمینـ ــواهم و معشـ ــی خـ مـ
بـــه چـــه کــــار آیـــد ایــــن بقیـــت جــــان    )3
زنــــد معشــــوقگــــر بــــه شمشــــیر مــــی)4

همچنان ناپختـه باشـد هـر کـه بـر آتـش نجوشـد       
کــــاو باشــــد و مــــن باشــــم و اغیــــار نباشــــد 
ــانم   ــوق برنیفشـــــ ــه معشـــــ ــه بـــــ کـــــ
گـــــو بـــــزن جـــــان کـــــه مـــــا ســـــپریم 

......... با بیت زیر تناسب مفهومی دارند.گزینۀ ابیات زیر به استثناي بیتهمۀ 
ــا ز خورشــــــید و از آب و از بــــــاد و خــــــاك ــه نــ ــردد تبــ ــاكنگــ ــار پــ م و گفتــ
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5صفحه  زبان عربی

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

-26 :دع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالَّتی ھی أحسناُ ﴿
 ) به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت بنما و با آنان با روشی بهتر ستیز کن!1
 کنم! مجادله می کنم و با بهترین راه با آنان ) با حکمت و پند خوب به راه خداوند خود دعوت می2
 ) با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگار خود فرا بخوان و با آنان به روشی که بهتر است، مجادله کن!3
 ) به راه پروردگارت با حکمت دعوت کن و با پند نیکو و با روشی که بهترین است با آنان مجادله کن!4
-27 »:ُکّل ما تکون خرافیّة لیتبیّن الصراط المستقیم!قد أنقذتنا الحضارات االسالمیّة علی مّر العصور من «
 ایم تا راه درست بیان شود! هاي اسالمی را در طی عصرها از هر آنچه خرافی باشد، نجات داده ) تمدن1
 اند تا راه راست روشن شود! باشد، نجات داده هاي اسالمی در گذشت عصرها ما را از هر آنچه خرافی می ) تمدن2
 دهد تا راه مستقیم مشخص شود! ها ما را از همه آنچه خرافی است، نجات می اي اسالمی در طی زمانه ) گاهی تمدن3
 دهد تا راه مستقیم را آشکار کند! هاي اسالم درگذشتن زمان از هر چه خرافی باشد، ما را نجات می ) تمدن4
-28 »:لکی یقترب بک النجاح!عاِھد اُّمک أن تستشیر أستاذک فی أمورک و أن ال تغتّر بخلّة الکذّابین «
) به مادرت قول داده بودي که در کارهایت از استاد مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویان را نخوري تا موفقیت بـه تـو   1

 نزدیک شود!
) به مادر قول بده که در کارهایت از استادت کمک بگیري و فریب نیرنگ دروغگویان را نخـوري تـا موفقیـت را بـه خـودت      2

 نی!نزدیک ک
) به مادرت قول بده که در کارهایت از استادت مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویـان را نخـوري تـا موفقیـت بـه تـو       3

 نزدیک شود!
 ) مادر قول داد که در کارها با استادت مشورت کند و فریب حرف دروغگویان را نباید بخوري تا موفقیت به تو نزدیک شود!4
-29 »:شیمل فی محاضرتھا َعن الحضارة اإلسالمیة فی جامعة أنقرة! کنّا نستمع بدقّة إلی کالم«
 دادیم! اش در جامعۀ آنکارا گوش می هاي اسالمی در سخنرانی تمدندربارة ) به سخنان شیمل 1
 دادیم! اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش می تمدن اسالمی در سخنرانی دربارة هاي شیمل ) به حرف2
 اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش دادیم! تمدن مسلمان در مصاحبهدربارة ) به سخنان شیمل 3
 شنیدیم!   هاي اسالمی در مصاحبه در جامعه آنکارا با دقت می تمدندربارة هاي شیمل را  ) حرف4
-30 »:أکَّد القائد علی إجتناب کالم عمالء یریدون الخالف بین صفوف األُّمة األسالمیّة!«
 خواهند، تأکید کرد! هاي امت اسالمی را می از سخن مزدورانی که اختالف بین صف ) رهبر بر دوري کردن1
 خواهند، دوري کنیم! ) رهبر تأکید کرد که از سخن دشمنانی که بین صفوف جهان اسالم، اختالف را می2
 دور شویم!هاي امت اسالمی هستند،  ) تأکید رهبر این بود که از سخنان مزدورانی که خواهان اختالف بین صف3
 افکنند، تأکید کرد! هاي امت اسالم اختالف می ) رهبر ما بر دوري کردن از سخن دشمنانی که بین صف4

-31   عیّن الصحیح:
 هایشان را شکسته شده دیدند! : هنگامی که مردم برگشتند، بت ھم الُمکسَّرةملّما رجع الناس شاَھدوا أصنا) 1
 نه فقر مانند نادانی است و نه میراثی مانند ادب است!:  ال فقَر کالجھل و ال میراث کاألدب) 2
 خوانند، نباید دشنام بدهید! : به کسانی که غیر از خدا را فرا می ﴾ال تسبّوا الّذین یدعون من دون هللا﴿) 3
افرین) 4 هاي کافر  پیامبران با قوم دربارة مبارزة: قرآن کریم با ما  قد حدّثنا القرآن الکریم عن صراع األنبیاء مع أقوامھم الک

 خود صحبت کرده است!
-32 :الخطأعیّن 

 این راه پوشیده از برف است! ھذا الطریق مستور بالثلج!: )1
 کنند! مینل بر اهللا توکّ جزاند که  کنندگان، کسانی هدایتالمرَشدون من الیتوّکلون إّال علی هللا!:  )2
دوست بسیار فهمیده من، مرا به راهی که منجر بـه خوشـبختی   لسعادة!: صدیقي الفّھامة یرشدني إلی طریق یؤدّي إلی ا )3

 کند! شود، راهنمایی می می
 کامپیوتر، یاریگر ما در کارهاي مختلف شده است!قد أصبح الکامبیوتر مساعدنا في األُمور المختلفة!:  )4

دهد تا راه مستقیم را آشکار کند!هاي اسالم درگذشتن زمان از هر چه خرافی باشد، ما را نجات می) تمدن4
ّة الکذّابین ةةر بخلّ ّررک أن تستشیر أستاذک فی أمورک و أن ال تغتّ ککّم »:لکی یقترب بک النجاح!ددعاِھد اُ

) به مادرت قول داده بودي که در کارهایت از استاد مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویان را نخوري تا موفقیت1
نزدیک شود!

) به مادر قول بده که در کارهایت از استادت کمک بگیري و فریب نیرنگ دروغگویان را نخـوري تـا موفقیـت را بـه خ2
نی!نزدیک ک

) به مادرت قول بده که در کارهایت از استادت مشورت بگیري و فریب دوستی دروغگویـان را نخـوري تـا موفقیـت3
نزدیک شود!

) مادر قول داد که در کارها با استادت مشورت کند و فریب حرف دروغگویان را نباید بخوري تا موفقیت به تو نزدیک4
ةةا نستمع بدقّة إلی کالم »:شیمل فی محاضرتھا َعن الحضارة اإلسالمیة فی جامعة أنقرة!ااکنّ

دادیم! اش در جامعۀ آنکارا گوش میهاي اسالمی در سخنرانی تمدندربارة ) به سخنان شیمل 1
دادیم! اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش میتمدن اسالمی در سخنرانیدربارة هاي شیمل ) به حرف2
اش در دانشگاه آنکارا با دقت گوش دادیم!تمدن مسلمان در مصاحبهدربارة ) به سخنان شیمل 3
شنیدیم!   هاي اسالمی در مصاحبه در جامعه آنکارا با دقت می تمدندربارة هاي شیمل را  ) حرف4

ّةةة األسالمیة! ةةّم ُد القائد علی إجتناب کالم عمالء یریدون الخالف بین صفوف األُ »:َّددأکَّ
خواهند، تأکید کرد!هاي امت اسالمی را میاز سخن مزدورانی که اختالف بین صف) رهبر بر دوري کردن1
خواهند، دوري کنیم!) رهبر تأکید کرد که از سخن دشمنانی که بین صفوف جهان اسالم، اختالف را می2
دور شویم!هاي امت اسالمی هستند، ) تأکید رهبر این بود که از سخنان مزدورانی که خواهان اختالف بین صف3
افکنند، تأکید کرد!هاي امت اسالم اختالف می) رهبر ما بر دوري کردن از سخن دشمنانی که بین صف4

الصحیح: نعیّن
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-33 »أیّھا الفاخر جھالً بالنّسب، إنّما الناس ألّم و ألب«فی المفھوم:  الخطأعیّن 
ــی   1 ــه مــ ــدر چــ ــام پــ ــرد نــ ــردي ) گــ گــ
ــن  2 ــود کــ ــبت از خــ ــاش و نســ ــا بــ ) پارســ
ــر    ) 3 ــد گهــ ــا نباشــ ــود تــ ــی بــ ــر کــ هنــ
ــوهر   ) 4 ــه گــ ــر داري نــ ــاي اگــ ــر بنمــ هنــ

 

ــردي!      ــر مـــ ــاش اگـــ ــویش بـــ ــدر خـــ پـــ
!پارســــــــــــــــازادگی ادب نبــــــــــــــــود

هنـــــر! اي بـــــی نـــــژاده کســـــی دیـــــده  
ــل  ــراهیم از آزر  گـــ ــت و ابـــ ــار اســـ !از خـــ

 

-34 »: رسد گاهی بلندي بعضی درختان سکویا به بیشتر از صد متر می«
  یَبلُُغ ارتفاع اکثر اشجار الّسکویا أقّل ِمن ِمئة متٍر!) 1
 قد یَبلُُغ ارتفاع بعض شجرة الّسکویا اکثر ِمن مائتی متٍر!) 2
 شرین متراً!یبلُُغ ارتفاع بعضی اشجار الّسکویا اکثر ِمن ع) 3
 قد یَبلُُغ ارتفاع بعض أشجار الّسکویا اکثر ِمن ِمئة متٍر!) 4
-35 »:  هایتان چیزي ننویسید! مدیر به ما گفت: روي دیوار کالس«

 قالت المدیرة لنا: التکتبن علی جدار صفّکم أًشیاَء!) 2 قال المدیر لنا: التکتبون علی جدار الّصفوف شیئاً!) 1
 قالت المدیرة لنا: التکتب علی جدار صفوفِھنَّ شیئاً!) 4 التکتبوا علی جدار صفوفکم شیئاً!قاَل المدیر لنا: ) 3

راغ:  حیح للف یّن الص ذا «ع الکالم فھ ک ب ک أن ال .......... معلّم یح، فعلی ل قب ذا عم م ........ فھ أل المعلّ ال تس 36-
 »:عمل........!

 خفیّاً ـ تستمَع ـ أھمّ ) 4 تارة ـ تَھرَب ـ أھمّ ) 3 قبحتَعنُّتاً ـ تسبَق ـ أ) 2 تبجیالً ـ تَعصَی ـ أقبح) 1
-37 عن قراءة الکلمات: لخطأعیّن ا

 !فقَذَفُوهُ فی النّار فأنقَذَهُ هللاُ ِمنھا) 2  !فطریٌّ فی االنسانِ التَدَیَُّن ) 1
 !َعلََّق الفَأَس علی َکتِِفة و تََرَک المعبدَ ) 4  !شاِھدوا أصنامُکم مکسََّرةً ) 3
 

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴٠النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة (إقرأ  ■■
 

ون  الع و الحص نع الق ة تص ة معماریّ ی مھندس ة؟ ھ ا الجماعیّ یش بحرکاتھ ف تع ی کی ی اآلن و ھ ھل شاھدَت النّملة حتّ
مسکنھ فی باطن األرض و یجمع فیھ الحبوب المختلفة. و ما تجمع النّملة فی الّصیِف  ینتخبتحت األرض. ھذا الحیوان 

الّشتاء. ان تشعر النّملة بالّرطوبة، تخرج الحبوب إلی سطح األرض و تنشرھا تحت ضوء الشمس حتی ال  تجد ثمرتھ فی
 للوصول إلی أھدافھ. أعینھتفسد ... لیجعل االنسان جھد ھذا الحیوان نُصب 

 

-38 النّملةُ بالمھندسة المعماریّة؟ ذا ُشبَِّھتْ لما
 ألنّھا تعیُش فی الِقالع و الحصون!) 2 َمُل بحرکاٍت جماعیٍّة!ألنّھا تَعْ ) 1
 ألنّھا صغیرةٌ و لکن قویّة!) 4 ألنّھا تبنی العمارات و األبنیة بمھارةٍ!) 3

-39 :الخطألماذا تنشُر الحبوَب تَحَت ضوء الّشمس؟ عین 
 حتّی تَُجفََّف الحبوُب!) 2  ُر بالّرطوبِة!عُ ألنّھا تَشْ ) 1
 حتّی تَنمو بُِسرعٍة!) 4  ُسدَ!حتّی ال تَفْ ) 3

-40 لماذا یَِجب أن نَجعَل جھَد النملِة نُصب أعیننا؟
 عَُل کثیراً مع أنّھا صغیرةٌ فی الِجسِم!ألنّھا تعمُل بِِجدٍّ و تَفْ ) 1
 َمُل کمھندسٍة معماریٍّة ماھرةٍ!ألنّھا تَعْ ) 2
 ألنّھا تعیش فی المجتمعِ و تعمل بحرکاٍت جماعیٍّة!) 3
 ألنّھا تعمل الیَوم ِمن أجل المستقبل!) 4
 
 
 
 

به ما گفت: روي دیوار کالس ننویسید!مدیر »:  هایتان چیزي
ففقال المدیر لنا: التکتبون علی جدار الصفوف شیئاً!) 1 َشیاء!) 2ّ ًًکم أً ّککقالت المدیرة لنا: التکتبن علی جدار صفّ
ِھھقالت المدیرة لنا: التکتب علی جدار صفوفھنَّ شیئاً!) 4ًالتکتبوا علی جدار صفوفکم شیئاً!َقال المدیر لنا: ) 3

راغ:  حیح للف یّن الص الکالم«ننع ک ب ک أن ال .......... معلّم یح، فعلی ل قب ذا عم ّممم ........ فھ أل المعلّ ّال تس
»:عمل........!

َعصَی ـ أقبح)1 ععـ تَ ـ أ)2تبجیالً َ ـ تسبَق ً تتعنُّتا ّـ أھم)3قبحععتَ ّـ أھم)4َھھتارة ـ تَھرَب َـ تستمع ً ّااخفیّا
عن قراءة الکلمات:لخطأننعیّن ا

ننیَُّن)1 ِفی االنساِنَددالتَدَ نن ِمنھا)2!ٌّفطری ِ ُ هللا َذذار فأنقذَهُ ّاا فی النّ ووفُوهُ !ذذفقَذَ
َرةً) 3 َّررم مکسَّ ُُممدوا أصنامُک َ المعبدَ) 4!ددشاِھ َررة و تََرَک ةةِف ففتِ ََتت علی َک َأس َأأالفَ ققلََّق !للَع

ببِجب عن األسئلة (قرأ  اَ َّ ثم   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴٠صصالنّّص

الع و الح نع الق ة تص ة معماری ی مھندس ّة؟ ھ ا الجماعی یش بحرکاتھ ف تع ی کی ّی اآلن و ھ ّملة حتّ ّممھل شاھدَت النّ
ّمممسکنھ فی باطن األرض و یجمع فیھ الحبوب المختلفة. و ما تجمع النّملة فی اینتخبتحت األرض. ھذا الحیوان 

ّملة بالرطوبة، تخرج الحبوب إلی سطح األرض و تنشرھا تحت ضوء الشمستجد ثمرتھ فی ّممالّشتاء. ان تشعر النّ
للوصول إلی أھدافھ.أعینھُصصتفسد ... لیجعل االنسان جھد ھذا الحیوان نُصب 

تتَھْتلما ھھبِّ ّةة بالمھندسة المعماریة؟ُببذا ُش ممالنّملةُ
َععھا تَْع) 1 ّةة جماعیٍّة!ّھھألن ٍ بحرکاٍت ِالال فی القالع و الحصون!) 2للععَمُُل ُھا تعیش ّھھألن
ٍھا تبنی العمارات و األبنیة بمھارةٍ!) 3 ّةة و لکن قویة!) 4ّھھألن ٌھا صغیرةٌ ّھھألن

حح تَحَت ضوء الّشمس؟ عین  َ الحبوب :الخطأُلماذا تنشر
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 )۴١-۵٠التالیة (عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة  ■■
 

-41 »ھذا الحیوان ینتخب مسکنھ فی باطن األرض و یجمع فیھ الحبوب المختلفة.«فی التشکیل:  الخطأعیّن 
 َمعُ ینتِخُب ـ مسکَن ـ یَجْ ) 2   الحیواُن ـ باطٍن ـ الحبوبَ ) 1
 الحیواُن ـ األرِض ـ المختلفةَ ) 4  یَجَمُع ـ المختلفةَ األرِض ـ ) 3

-42 »:أنفسھم عن اإلثمة یُبعدون ھوالء األحبّ «الصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفی: عیّن 
 ھوالء: اسم من أسماء اإلشارة للقریب، للجمع المذکر فقط / مبتدا) 1
 برخ» / الحبیب«األحبّة: اسم، جمع تکسیر و مفرده ) 2
 یُبعدون: فعل مضارع، مزید ثالثی من باب إفعال / خبر و الجملة الفعلیة) 3
 ھم: اسم، ضمیر منفصل، للغائبین / مضاف إلیھ) 4

-43 عن نوعیّة الکلمات و المحّل األعرابّی: الخطأعین 
 / نائب الفاعلللمفرد المونّث!: اسم اإلشارة للقریب، ...السورة  ھذهقد ُسمیت  )1
 / صفةمنھا!: من األعداد الترتیبیّة، مؤنّث الرابعة) جاء فی اآلیة 2
 !: اسم الفاعل (من المزید الثالثی)/ جمع سالم للمذّکر/ مفعول... لمؤمنینفالسورة تمنع ا) 3
 نکرة/ صفة ـ!: اسم الفاعل ـ مفرد مذّکر...لھا  آَخرھناک اسم ) 4

-44 االعرابی: ھاعن نوعیّة الکلمات و محلّ الخطأ عیّن 
 وصفیة / الجملة : فعل مضارع، للغائبة، مجھولترفَعُ با من صالةٍ الُ  أعوذ) 1
 للمذّکر، اسم فاعل، نکرة / حال : اسم، جمع سالممبتِسمینَ الالعبون َرَجعُوا من المسابقة  )2
 : اسم، مفرد مؤنث، اسم مفعول، معرف بأل / صفةالمقدََّسةَ أتَذَکَّر األماکن ) 3
 فی جمع المحصول: فعل مضارع، للمتکلم وحده، ثالثی مزید/ الجملة حالیّةأساعده أری الفّالح و ) 4

-45 عیّن الصحیح عن األفعال الّتی تحتھا خٌط:
  ِجدال  ﴾َسنجاِدْلُھم بالّتی ھی أحْ ﴿) 2 تأثیر تَأَثََّر الرجُل من کالم الّطفِل ) 1
 إستفعال أْستَِمُع إلی کالم استاذی دائماً ) 4 إنفعال الناس نیام فاذا ماتوا إنتَبَھوا ) 3

-46 عیّن عبارة فیھا فاعل:
 مطر السمک ظاھرة عجیبة جدّاً! )2 تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! )1
 اکبر الحمق اإلغراق فی المدح و الزّم! )4 اوالدھّن بشکل أحسن! تحاول األُّمھات لتربیتة )3

-47 عن الباقی فی المعنی: یختلفعیّن اسم التّفضیل 
 دعونا أکثر أصدقائنا إلی حفلة تکریم أبینا!) 2 تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة!) 1
 قد یکون بین النّاس من ھو أحسن منّا!) 4 إّن أبا صدیقی خیر َمن رأیتھ فی حیاتی حقّاً!) 3

-48 یختلف عن الباقی:» الّالم«حرف  عیّن
 إْجتَِھدْ کثیراً ِلتَِصَل إلی اھدافک!) 2 علیک أن تُرشدَ صدیقک لیبتِعدَ عن المعاصی!) 1
 إعملوا االعمال الصالحة ِلیجعَل هللا لکم خیراً فی اآلخرة!) 4 للتقدّم فی دروسی علیَّ أن أدرَس کثیراً!) 3

-49 :الحالعیّن 
 رأیُت منصوراً فرحاً!) 2  شّجعنا العباً فائزاً!) 1
 إّن فی قلب المؤمن فرحاً من العمل الصالح!) 4 أصبحُت بعد رؤیتک مسروراً!) 3

-50 المفھوم: من األقرب عیّنو أوفوا بالعھد إِّن العھد کان مسؤوالً 
) عهــد مــا بــا تــو نــه عهــدي کــه تغیــر بپــذیرد 1
ــدر کردنــــد 2 ــا غــ ــا مــ ــردیم و بــ ــا کــ ) وفــ
را چــه کــردي؟ ) کجــا شــد عهــد و پیمــان    3
پاینـد  رویان به عهـد خـود نمـی    ) ندانستم که مه4

 
 

بوستانیســـت کـــه هرگـــز نزنـــد بـــاد خـــزانش! 
 

ــت!     ــاداش آن اسـ ــن پـ ــه ایـ ــعدي کـ ــرو سـ بـ
ــت ــردي؟    امانـ ــه کـ ــان را چـ ــون جـ ــاي چـ هـ

ــیمانی!   ــیمانی، پش ــان پش ــد و از آن پیم از آن عه
 

 

ّاألعرابی:الخطأعین  ةةعن نوعیة الکلمات و المحل
...السورة  ھذهقد س )1 / نائب الفاعلّثثللمفرد المونّث!: اسم اإلشارة للقریب، ُممیت
ّثثة، مؤنّثالرابعة) جاء فی اآلیة 2 / صفةّةةمنھا!: من األعداد الترتیبی
ّّرر!: اسم الفاعل (من المزید الثالثی)/ جمع سالم للمذّکر/ مفعول... لمؤمنینفالسورة تمنع ا) 3
...لھا  آخرھناک اسم ) 4 رر نکرة/ صفة ـّّرر!: اسم الفاعل ـ مفرد مذّکرَ

ّة الکلمات و محلّالخطأ ننعیّن  االعرابی:للھاّةةعن نوعیّ
الُ أعوذ) 1 وصفیة / الجملة : فعل مضارع، للغائبة، مجھولععترفَُعٍ با من صالةٍ
ووعُوا من المسابقة )2 ععَج مممبتسمیَنَالالعبون ر ّّررللمذّکر، اسم فاعل، نکرة / حال: اسم، جمع سالمِ
ََّّررکَّر األماکن ) 3 ةةَسةََذذأتذَ : اسم، مفرد مؤنث، اسم مفعول، معرف بأل / صفةَّالمقدَّ
ّةةفی جمع المحصول: فعل مضارع، للمتکلم وحده، ثالثی مزید/ الجملة حالیةأساعده ّأری الفّالح و ) 4

عن األفعال الّتی تحتھا خٌط: ّتتن الصحیح ننعیّ
فف من کالم الّطفِل) 1 ُالرجُل ررثََّر ََأَ ْتی ھی أح﴿) 2تأثیرأأتَ تتم بالّ ممُھ ھھْل ددِجدال﴾ننححَسنِجاِد
ھھبَھوا 33) 3 ً) 4إنفعالَببالناس نیام فاذا ماتوا إنتَ ً إلی کالم استاذی دائما ععِمُع ممتَ تتأس إستفعالْ

ننعیّن عبارة فیھا فاعل:
ّمطر السمک ظاھرة عجیبة جدّاً!)2ّّررتفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة!)1
ھھّمھات لتربیتة)3 ّاکبر الحمق اإلغراق فی المدح و الزم!)4ّاوالدھّن بشکل أحسن!ُُتحاول األُ

ّففن اسم التّفضیل  عن الباقی فی المعنی:یختلفننعیّ
سنة!) 1 عبادة سبعین ساعة خیر من دعونا أکثر أصدقائنا إلی حفلة تکریم أبینا!) 2ّّررتفّکر
ّاان رأیتھ فی حیاتی حقّاً!) 3 ننأبا صدیقی خیر م َ ّاااس من ھو أحسن منا!) 4ّإّن ّااقد یکون بین النّ

اقالالّالفّن ال ن ختلف
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

ّ  ... آیۀ شریفۀ خداوند در  ب و   ا     -51 ؟کند شک کجروان معرّفی میبازدارندة کدام عامل را   ،و   
  )( ) امی بودن پیامبر2 ) عدم تحریف و جاودانه ماندن  1
 ) معجزه بودن این کتاب4 موجود در آن ویژة ) محتوا و مطالب 3

ـ   يزیبه چ ازمندیشدن ن نیریش يبرا ؛ستندین نیریکه ش ییزهایچخدایابی انسان چگونه است و اگر بگوییم  -52 نیریهستند که خـودش ش
 ایم؟ ، اشاره کردهنندهیخود به آفر شیدایجهان در پ يازمندیناستدالل مقدمۀ ، به کدام باشد

هسـتند کـه    يا دآورنـده یبـه پد  ازمنـد یموجود شـدن ن  يبراها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتاً  ) استداللی ـ پدیده 1
.نباشد و وجودش از خودش باشد دهیخودش پد

هستند که خـودش   يا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن يبراها که وجودشان از خودشان نیست، ضرورتاً  پدیده ـ ) فطري2
.نباشد و وجودش از خودش باشد دهیپد

مان از خودمان نبوده است. یکه وجود و هست میابی یم يا دهیخود را پد م،یکن یهرگاه به خود نظر م ـ ) فطري3
مان از خودمان نبوده است. یکه وجود و هست میابی یم يا دهیخود را پد م،یکن یهرگاه به خود نظر م ـ ) استداللی4

-53 اند این است که ........، در حقیقت آنها ....... به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفته که یکسانهاي  یکی از ویژگی
  اند. ي مادي است ـ با یک تیر دو نشان زدهها لذتشان صرفاً  هدف )1
  اند. ي مادي است ـ عمر خود را ارزان فروختهها لذتشان صرفاً  ) هدف2
 اند. دهند ـ با یک تیر دو نشان زده رضایت خدا انجام می ها فقط با هدف کارهایشان) 3
 اند. دهند ـ عمر خود را ارزان فروخته ها فقط با هدف رضایت خدا انجام می کارهایشان) 4

-54 درستی آمده است؟ معناي اینکه اختیار انسان یک تقدیر الهی است در کدام مورد به
  .) قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافات دارد1
 کند. اي تعلق گرفت، هر قانونی را لغو می ) تقدیر وقتی به حادثه2
 ) تقدیر چیزي وراي قانونمندي و نظم است و گریزي از آن نیست.3
 گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد. ) خداوند این4

شـود   یک سبب می یک است و کدام بن حکم، پذیرش بهتر پیام الهی معلول کدام  به شاگرد خود هشام )( بر مبناي سخن امام کاظم 55-
 اي باالتر نصیب انسان شود؟   در دنیا و عقبی، رتبه

 ) برخورداري از معرفت برتر ـ پذیرش فرمان الهی  2 ) برخورداري از معرفت برتر ـ تکامل عقل  1
 ز تفکر برتر ـ پذیرش فرمان الهی مندي ا ) بهره4 مندي از تفکر برتر ـ تکامل عقل  ) بهره3

هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانونمندي و نظام حاکم بر جهـان خلقـت    میان آشنایی با نشانه 56-
 یک از موارد زیر است؟ تجلی کدام

 ) علت و معلول ـ قضاي الهی2  ) علت و معلول ـ تقدیر الهی1
 ) معلول و علت ـ قضاي الهی4  قدیر الهی) معلول و علت ـ ت3

بود و در عـوض چـه کسـانی    ) (پیامد نامبارك کدام چالش عصر ائمه )(هاي باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد پیامبر انزواي شخصیت 57-
 قرب و منزلت یافتند؟ 

 بودند. الگوهاي نامناسب ـ افرادي که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دورارائۀ ) 1
 الگوهاي نامناسب ـ طالبان قدرت و ثروتارائۀ ) 2
 ) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ طالبان قدرت و ثروت 3
 ) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ افرادي که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهاي اسالمی دور بودند.  4

)کدام عبارت نورانی رسول اکرم -58  لین متضمن مصونیت از گمراهی و انحراف است و این امر مستلزم چیست؟در حدیث شریف ثق (
1(ّ رک  ا  ّ )ـ عمل به قرآن و محبت به اهل بیت پیامبر ا ) 
2 (ّ رک  ا  ّ )ـ تمسک به قرآن و اهل بیت پیامبر ا ) 
اً )3 ا ا ّ )ـ تمسک به قرآن و اهل بیت پیامبر   ) 
 )( محبت به اهل بیت پیامبر ـ عمل به قرآن و لن تضلّوا ابداً)4

که وجود و هست میییابی یم يا ییدهیخود را پد ییم،ننیکنمم یهرگاه به خود نظر م ـ ) استداللی4 نبوده است.تتیبب از خودمان مان
اند این است که ........، در حقیقت آنها .......به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفتهکهننیکسانهاي کی از ویژگی

اند. ي مادي است ـ با یک تیر دو نشان زده ها لذتشان صرفاً  هدف )1
اند. ي مادي است ـ عمر خود را ارزان فروخته ها لذتشان صرفاً  ) هدف2
اند. دهند ـ با یک تیر دو نشان زدهرضایت خدا انجام می ها فقط با هدف کارهایشان)3
اند. دهند ـ عمر خود را ارزان فروختهها فقط با هدف رضایت خدا انجام میکارهایشان)4

درستی آمده است؟معناي اینکه اختیار انسان یک تقدیر الهی است در کدام مورد به
.) قضا و قدر الهی با اختیار انسان منافات دارد1
کند. اي تعلق گرفت، هر قانونی را لغو می) تقدیر وقتی به حادثه2
) تقدیر چیزي وراي قانونمندي و نظم است و گریزي از آن نیست.3
گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد.) خداوند این4

یک سبب مییک است و کدامبن حکم، پذیرش بهتر پیام الهی معلول کدامبه شاگرد خود هشام)(ر مبناي سخن امام کاظم
اي باالتر نصیب انسان شود؟  ر دنیا و عقبی، رتبه

) برخورداري از معرفت برتر ـ پذیرش فرمان الهی  2) برخورداري از معرفت برتر ـ تکامل عقل  1
ز تفکر برتر ـ پذیرش فرمان الهی مندي ا ) بهره4مندي از تفکر برتر ـ تکامل عقل  ) بهره3

هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانونمندي و نظام حاکم بر جهـانمیان آشنایی با نشانه
یک از موارد زیر است؟جلی کدام

) علت و معلول ـ قضاي الهی2) علت و معلول ـ تقدیر الهی1
) معلول و علت ـ قضاي الهی4تتقدیر الهی) معلول و علت ـ ت3
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 ترتیب ........ و ........ است. به» انسانخوردة دشمن قسم «و )» ترین دشمن انسان به تعبیر موال علی ( دشمن«هر یک از موارد 

 اماره شیطان ـ نفس ) 4 شیطان ـ شیطان) 3 اماره ـ شیطان نفس ) 2 اماره ـ نفس اماره  نفس) 1
اآیۀ با تدبر در  ّ  ً ٓ   ٍ  ّ     ً ّ وا  ن  ن ا -60 شود؟ کدام یک از مفاهیم زیر برداشت می و  

 بایست وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند.   مردم میهمۀ ) دستور قرآن کریم مبنی بر آن است که 1
دین، آن را به دیگران عرضه کرده و پاسـخگوي سـؤاالت   جانبۀ  همه) قطعاً در زمان غیبت باید کسانی باشند که با فراگیري 2

 مردم باشند.  
 حکومتی است در جامعه به اجرا درآورد.  پشتوانۀ توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و  ) بدون والیت ظاهري نمی3
 نیازي به انتقال احکام دین به مردم توسط اشخاص دیگر نبود.   ) به دلیل حضور ایشان در جامعه،(بر) در زمان پیام4

ّاً شریفۀ  آیۀپیام  ً و  ن   ء  ّ  دو او -61 باشد؟ می در نفی شرك برخاسته از کدام عبارت  ا
 اند. را آفریده ) اعتقاد به اینکه چند خالق و آفریدگار جهان1
 ) اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.2
 ) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.3
 تند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هس4

بـه  » کردن به سالمتی و تندرستی به کمک کمی ورزش روزانه کمک«و » نکردن بهداشت هاي مختلف شدن به علت رعایت دچار بیماري« 62-
 ها به ترتیب ......... و ......... .   ترتیب کیفر و پاداش ......... و ......... است که وضع قوانینی در تغییر آن

 تأثیر دارد  -مؤثر است  -قراردادي  -) قراردادي 2 تأثیر ندارد   -مؤثر است  -طبیعی  -دادي ) قرار1
 تأثیر دارد  –مؤثر نیست  -قراردادي  -) طبیعی 4 تأثیر ندارد   -مؤثر نیست  -طبیعی  -) طبیعی 3

-63 یک را در پی خواهد داشت؟ نماز، کداماقامۀ در هنگام » غیر المغضوب علیهم و الالضّالین«با توجه به بیان کردن عبارت 
  هاي انحرافی دل نخواهیم بست. ) به راه1
 شویم. برخی مکروهات هم به تدریج دور می) نه تنها از گناهان حتی از 2
 ) در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.3
 نخواهیم داد. راهان قرار  کردهگم زمرة ) خود را در 4

او  اندیشـۀ  ام شب همه شب/ تـا در ایـن پـرده جـز     م دل شدهپاسبان حر«ی بر بیان این بیت حافظ کدام یک از روایات زیر دلیل موثق 64-
 است؟» نگذارم

 هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست که پروردگار جهانیان است. ) بگو همانا نماز و عبادت1
 ) عمل خالص آن عملی است که دوست نداري کسی جز خداوند به خاطر آن تو را ستایش و تمجید کند.2
 کار شر، از آن شر بدتر است. دهندة انجامکار نیک، از آن کار بهتر است و دهندة  انجام) 3
 تر است. اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان ) راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه4

هاي ایشان در امر رهبري جامعه  یک از ویژگی در منع یاران از بدگویی افراد در نزد ایشان چه بود و این امر به کدام) ( مبناي پیامبر 65-
 دارد؟اشاره 

 ) تحقق عدالت کامل در رفتار با افراد جامعه ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري1
 ) تحقق عدالت کامل در رفتار با افراد جامعه ـ محبت و مدارا با مردم 2
 ) معاشرت با دلی پاك و بدون کدورت با مردم ـ تالش براي برقراري عدالت و برابري3
 کدورت با مردم ـ محبت و مدارا با مردم ) معاشرت با دلی پاك و بدون4

-66 شرط تدبیر براي ولی فقیه بدان جهت است که وي بتواند:  
 خواهی دشمنان بایستد. ) بدون ترس و واهمه در برابر زیاده2 ) احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. 1
 معه را در شرایط پیچیده جهانی رهبري کند.) جا4 ) با قدرت در مقابل تهدیدها بایستد و پایداري کند.  3

  

) اعتقاد به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.2
) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را برعهده دارند.3
سستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند.) باور به اینکه عالوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هس4

کردن به سالمتی و تندرستی به کمک کمی ورزش روزا«کمک«و » نکردن بهداشتهاي مختلف شدن به علت رعایتدچار بیماري
ها به ترتیب ......... و ......... .  رتیب کیفر و پاداش ......... و ......... است که وضع قوانینی در تغییر آن

تأثیر دارد -مؤثر است  -قراردادي  -) قراردادي2تأثیر ندارد  -مؤثر است  -طبیعی  -دادي) قرار1
تأثیر دارد –مؤثر نیست -قراردادي  -) طبیعی4تأثیر ندارد   -مؤثر نیست  -طبیعی  -) طبیعی3

یک را در پی خواهد داشت؟نماز، کداماقامۀ در هنگام » غیر المغضوب علیهم و الالضّالین«توجه به بیان کردن عبارت 
هاي انحرافی دل نخواهیم بست. ) به راه1
دور می) نه تنها از گناهان حتی از 2 مکروهات هم به تدریج شویم. برخی
) در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.3
نخواهیم داد. راهان قرار  کردهگم زمرة) خود را در4

اندیام شب همه شب/ تـا در ایـن پـرده جـز    م دل شدهپاسبان حر«ققی بر بیان این بیت حافظ کدام یک از روایات زیر دلیل موثق
است؟» گذارم

هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست که پروردگار جهانیان است.) بگو همانا نماز و عبادت1
) عمل خالص آن عملی است که دوست نداري کسی جز خداوند به خاطر آن تو را ستایش و تمجید کند.2
کار شر، از آن شر بدتر است.دهندة انجامکار نیک، از آن کار بهتر است و دهندة  انجام) 3
تر است. اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان) راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه4

هاي ایشان در امر رهبريیک از ویژگیدر منع یاران از بدگویی افراد در نزد ایشان چه بود و این امر به کدام) (بناي پیامبر
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
گسستن بندبند وجود بندگان از محبت الهی ......... است. )(با توجه به فرمایش خداوند متعال به حضرت داود  67-

 ) علت آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان1
 ) معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان2
 هایشان خداوند با بندگان و اشتیاق او بر ترك معصیت) علت مداراي 3
 هایشان ) معلول مداراي خداوند به بندگان و اشتیاق او بر ترك معصیت4

-68 کار رفته است؟ صدق گفتار خداوند در قرآن کریم براي تأکید بر کدام موضوع به
 ) یکسان نبودن حال و اوضاع متقین و ناپاکان در قیامت1
 ها و زمین و آنچه بین آنهاست آفرینش آسمان) بر حق بودن 2
 ها در آن روز انسان همۀ ) وقوع حتمی قیامت کبري و جمع شدن3
 ) دو بعدي بودن وجود انسان و وجود زندگی حقیقی در سراي آخرت4

)مقصود ثامن االئمه  گونـه   ا این حدیث را اینچه بود و چر» طالییزنجیـرة  «بعد از بیان حدیث » بشروطها و أنا من شروطها«از بیان  ( 69-
 اند؟ گذاري کرده نام
  )( ) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه1
 ) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام دیگر 2
 )( دگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه) تجلّی توحید در زن3
 ) تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام دیگر4
هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تحول در  »اخالق، معنویت و فرهنگهایی در  نگارش یافتن کتاب« و» حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی« 70-

 تمدن اروپا بود؟
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ گسترش مسیحیت در اروپا) 1
آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ـ گسترش مسیحیت در اروپا) 2
حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم آغاز ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 3
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 4

تر با او عهـد   قوي  و سپس با تصمیم هیکی از آثار محاسبه این است که در صورت سستی و قصور، از خدا بخشش طلبید«هرگاه بگوییم:  71-
 ایم؟ ، به مفهوم کدام حدیث اشاره کرده»شویم. مل میبسته و دوباره وارد ع

ا«) 1 ُ   »ا ا  ان 
 ترین افراد کسی است که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.   ) زیرك2
ط «) 3  »   و   و ا
 شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیم هم) گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از 4

تـوان مـورد اسـتناد قـرار داد و      شریفه را میآیۀ هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آنها شود، کدام  آنجا که لطف و فضل الهی به انسان 72-
 انسان ذلیل به کدام علت است؟ چهرة نشستن غبار ذلت بر 

ةُ ) 1 ِ ّ ا َ َة  ِ ُ ا ُ َن   َ  ً ٌ ـ  َ ُ ِذ ُ َ َ   َو 
َدةٌ ) 2 ُ َو ز ا ا ُ َ َ اَ تِ ـ  ِ ا ا ُ َ َ  َ   َو ا
َدةٌ ) 3 ُ َو ز ا ا ُ َ َ اَ ٌ ـ   ِ ُ ِذ ُ َ َ  َو 
4 ( ً َ ُة  ِ ّ ا ِ َ َة  ِ ُ ا ُ َن  تِ َو ا ـ  َ  ا ا ُ َ َ  َ 

-73 ......... بیانگر این مفهوم است که با رعایت پوشش، .........  آیۀ شریفۀ اگر بخواهیم آثار رعایت پوشش در زنان را در آیات قرآن کریم بیابیم 
1 ( َ َ اْد ِ َ  َذ ْ َذ ْ ُ  َ  َ ْ َ ْ ُ    شود.  ـ امنیت اجتماعی زنان محقق می اْن 
2(  َ َ اْد ِ َ  َذ ْ َذ ْ ُ  َ  َ ْ َ ْ ُ   شود.ـ حضور فعال زنان در جامعه محدود می اْن 
3 ( ِ ِ ِ َ  ْ ِ  ِ ْ َ َ  َ ِ ْ   شوند.ـ زنان به عفاف شناخته می ُ
4(  ِ ِ ِ َ  ْ ِ  ِ ْ َ َ  َ ِ ْ  شود.بند و بار سلب میتعرض افراد بیاجازة ـ  ُ

اند؟گذاري کردهم
)( ) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه1
) پذیرش والیت امام تنها یک لفظ و شعار نیست ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام دیگر 2
)( دگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی ائمه) تجلّی توحید در زن3
) تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام همراه است ـ به علت ارزش حدیث و شیوه بیان آن از امامی به امام4
هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تح»اخالق، معنویت و فرهنگهایی در نگارش یافتن کتاب«و» حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی«

مدن اروپا بود؟
مسلمانانـگسترش مسیحیت در اروپا)1 اروپا با تمدن اندك اندیشمندان آشنایی
آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردمـگسترش مسیحیت در اروپا)2
حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردمآغازـشروع نقادي رهبري کلیسا) 3
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانانـشروع نقادي رهبري کلیسا) 4

تر با اقويو سپس با تصمیمهیکی از آثار محاسبه این است که در صورت سستی و قصور، از خدا بخشش طلبید«رگاه بگوییم: 
ایم؟، به مفهوم کدام حدیث اشاره کرده»شویم.ععمل میسته و دوباره وارد ع

ا«) 1 ُ  »ُا ا  ان 
ترین افراد کسی است که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.   ) زیرك2
ط «) 3 »   و   و ا
شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیمهم) گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از 4

تـوان مـورد اسـتناد قـرشریفه را میآیۀ هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آنها شود، کدام جا که لطف و فضل الهی به انسان
انسان ذلیل به کدام علت است؟ چهرة شستن غبار ذلت بر 
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از » مطابقـت نداشـته باشـد    )(و ائمه اطهـار    )اي که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  ( نیست باد آن فلسفه«ارت عب 74-

 گوید؟ کدام فیلسوف و دانشمند اسالمی است و این دانشمند بر عدم مخالفت قوانین دین بر حق الهی با کدام مورد سخن می
 ) ابن سینا ـ دانش استدالل یقینی  2 )) ابن سینا ـ قرآن و سنت رسول خدا (1
 ) مالصدرا ـ دانش استداللی یقینی 4 )) مالصدرا ـ قرآن و سنت رسول خدا (3

» کار گیري آالت موسیقی بـراي نـواختن موسـیقی لهـوي     به» «ها و نهادها دادن جایزه به ورزشکاران توسط سازمان«هر یک از موارد  75-
 به ترتیب چه حکمی دارد؟» اعتالي فرهنگ اسالمی در صورت ضرورت ی به نیتتلویزیونهاي سینمایی و  تولید فیلم«
 ) مستحب ـ جایز ـ واجب2 ) جایز ـ حرام ـ واجب کفایی  1
 ) مستحب ـ حرام ـ واجب کفایی4  ) جایز ـ حرام ـ واجب3
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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. 

My young sister has ……… money as my brother, but my older sister has ……… money of all.76-
1) as many - more than 2) the most – much 
3) as much - the most  4) more - as much 

If you ……… Sara, ……… you tell her that I am sorry for my behavior in the party?77-
1) see - might 2) see - can 3) will see - can 4) will see - may 
When I ……… back and read the book of my life, I see that I ……… a very interesting life.78-
1) looked - have had 2) look - have had 3) look - had 4) looked - had
The look on his face made her want to ……… him and ease his fear. 79-
1) tear 2) reply 3) hug 4) forgive 
Each of the ……… in Longman Dictionary has been carefully defined. 80-
1) issues 2) factors 3) foreigns 4) entries 

“All the plants, animals and things that exist in the universe that are not made by people” 81-
means ……… .
1) plain 2) forest 3) nature 4) world 

Along with several other family members, I was with my grandfather when he ……… .82-
1) gave up 2) got around 3) passed away 4) looked for 

I'm sorry, I'm so busy today. I will be ……… for you tomorrow.83-
1) favorite 2) available 3) honest 4) familiar 

I ……… you letting me know of any problems.84-
1) paint 2) worry 3) appreciate 4) create 
As researchers on aging noted ……… , no treatment on the market today has been proved to 85-
slow human aging. 
1) interestingly 2) actually 3) frequently 4) differently 
The company launched a publicity campaign to ……… the newspaper’s circulation.86-
1) care for 2) confirm 3) dedicate 4) boost 
If Peter has an ability for singing, we ……… her ……… all he needs to do it.87-
1) end - with 2) look - out 3) provide - with 4) provide - for 
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough to fill 88-
cavities in the back teeth. 
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 

The look on his face made her want to ……… him and ease his fear. 
1) tear 2) reply 3) hug 4) forgive 
Each of the ……… in Longman Dictionary has been carefully defined. 
1) issues 2) factors 3) foreigns 4) entries 
All the plants, animals and things that exist in the universe that are not made by pe

means ……… .
1) plain 2) forest 3) nature 4) world 

Along with several other family members, I was with my grandfather when he ……… .
1) gave up 2) got around 3) passed away 4) looked for 
'm sorry, I'm so busy today. I will be ……… for you tomorrow.
1) favorite 2) available 3) honest 4) familiar 
……… you letting me know of any problems.

1) paint 2) worry 3) appreciate 4) create 
As researchers on aging noted ……… , no treatment on the market today has been prov
slow human aging.
1) interestingly 2) actually 3) frequently 4) differently 
The company launched a publicity campaign to ……… the newspaper’s circulation.
1) care for 2) confirm 3) dedicate 4) boost 
If Peter has an ability for singing, we ……… her ……… all he needs to do it.
1) end - with 2) look - out 3) provide - with 4) provide - for 
The company is also developing two new ……… which it hopes will be strong enough t
cavities in the back teeth.
1) collectors 2) generations 3) likelihoods 4) materials 
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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. 

Saturn looks like a star in our sky at night. You can see its (89)……….  by using a telescope. 
It looks very small from the earth, where you live on, but did you know that Saturn is really, 
really big? Of our eight planets, only Jupiter is bigger than Saturn. Saturn is about 95 times 
(90)……… than Earth.

Saturn is the sixth planet from the sun. It takes Saturn about thirty years to go around the 
(91)………. So a year on Saturn is about thirty Earth years! Since it is so (92) ……… from 
the sun, Saturn is very cold. The temperature of the atmosphere is about 93 degrees 
Centigrade below zero! 

89-
1)planets 2)stars 3) rings 4) orbits 

90-
1) smaller 2) the largest 3) the least 4) bigger 

91-
1) moon 2) sun 3) sky 4) planet 

92-
1) small 2) near 3) far 4) big 

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: 

How long would it take to die by being taken to an ant colony? It depends on the ant. 
Some, like the Maricopa harvester ant, will kill you rapidly by poison: it only takes a few 
hundred stings for this ant to kill a human, compared to, 1,500 for honeybee stings, assuming 
you are not allergic, Once one Maricopa ant stings you, the others will follow because they 
smell the alarm pheromones in the sting, so death will be fast. 

Some, like the “bullet ant” are not so toxic but much more painful if they sting you. Why 
are they called bullet ants? Because the feeling of being stung supposedly simulates the pain 
of being pierced by a bullet. You will likely pass out from pain after the worst imaginable 
hour of your life and then succumb to dehydration or shock. This is observed in many of 
other ants too. 

The only ant that could potentially devour you is Siafu, the African “driver” or “safari” 
ant. They are not as bad as they are in the movies, like Indiana Jones 4, but are known or at 
least rumored to have killed infants. However, even a whole Siafu colony won’t reduce you 
to bone like piranhas: you’re too big, moist and warm and they’re not interested in taking 
you down. They will assume you are a threat, not a food. Even if you die they may ignore 
you, as ants are not usually attracted to large mammal cadavers compared to, say, corpse 
flies. 

What is the main purpose of the author? 93-
1) To introduce some of the threats faced by humans from insects. 
2) To discuss various types of ants that can harm humans. 
3) To inform the readers how to protect themselves when faced with dangerous ants. 
4) To provide reasons why some humans have a strong fear of ants. 

1)planets 2)stars 3) rings 4) orbits

1) smaller 2) the largest 3) the least 4) bigger 

1) moon 2) sun 3) sky 4) planet 

1) small 2) near 3) far 4) big 

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

Passage 1: 

How long would it take to die by being taken to an ant colony? It depends on the
Some, like the Maricopa harvester ant, will kill you rapidly by poison: it only takes a
hundred stings for this ant to kill a human, compared to, 1,500 for honeybee stings, assu
you are not allergic, Once one Maricopa ant stings you, the others will follow because
mell the alarm pheromones in the sting, so death will be fast.

Some, like the “bullet ant” are not so toxic but much more painful if they sting you. 
re they called bullet ants? Because the feeling of being stung supposedly simulates the
f being pierced by a bullet. You will likely pass out from pain after the worst imagin

hour of your life and then succumb to dehydration or shock. This is observed in man
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How has the author separated different paragraphs of the passage?  94-
1) Paragraph 2 and 3 support the information given in Paragraph 1.  
2) Each paragraph discusses one type of ant and its characteristics. 
3) Paragraph 1 introduces the topic and Paragraph 2 and 3 make conclusions about the 

passage. 
4) The type of ants in Paragraph 2 are compared to the kinds of ants in Paragraph 1 and 3. 
According to the passage, how do harvester ants communicate with each other about a prey? 95-
1) By producing and smelling special pheromones in their stings.  
2) By sensing the warmth of the body of the prey.  
3) By causing dehydration in the body of the prey.  
4) By returning to their nest and alarming the rest of the colony.  
What does the underlined pronoun “this” in the second paragraph refer to? 96-
1) Bullet ant  2) Having painful sting 
3) Passing out  4) Dehydration 

Passage 2: 

At a time when women were asked not to work outside the house, a group of women at 
Harvard’s observatory made a large impact (influence, effect) in the science of stars. From 
1877 to 1919, there were more than 80 women who became famous as ‘Harvard Observatory 
computers’ for being so good at calculating and making huge catalogs of stars. Women 
earned about 50% of what men earned, for the same work. People didn’t know many of these 
women until some writers started to write their stories. One of these scientists was Annie 
Jump Pannon who worked in the observatory from 1896 to 1940. Because of a cold, she 
became deaf when she was a child, like Thomas Edison. But, this never stopped her from 
becoming a great scientist. Pannon discovered 300 special stars. She also grouped 350,000 
stars into seven groups: O, B, A, F, G, K, and M. Each group had different temperature, from 
hot to cold. Her friend, Henrietta Swan Leavitt, also found that the stars in each group have 
similar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn’t give her 
awards for many years, but she received many awards from other places. For example, she 
was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford University. 
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer Award 
in 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science. 
Which sentence is NOT true, according to the passage? 97-
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
3) Harvard University never gave any award to Pannon. 
4) Pannon died one year after finishing her work at Harvard’s observatory.
What did Annie Jump Pannon invent? 98-
1) Computers at Harvard University  
2) A system that groups stars based on their temperature. 
3) An award at Oxford University 
4) A system to find the color of a star 
Which two words in the passage are synonyms? 99-
1) Scientist and computer 2) discover and find 
3) catalog and group  4) impact and end 
Which is the best title for the passage? 100-
1) Forgotten Women in Science 2) Hardworking Scientists 
3) Star Temperature Catalogs 4) The life of Annie Jump Pannon 

3) Passing out 4) Dehydration 

Passage 2: 

At a time when women were asked not to work outside the house, a group of wom
Harvard’s observatory made a large impact (influence, effect) in the science of stars. Fff
877 to 1919, there were more than 80 women who became famous as ‘Harvard Observ
omputers’ for being so good at calculating and making huge catalogs of stars. Wo
arned about 50% of what men earned, for the same work. People didn’t know many of 

women until some writers started to write their stories. One of these scientists was A
ump Pannon who worked in the observatory from 1896 to 1940. Because of a cold
ecame deaf when she was a child, like Thomas Edison. But, this never stopped her 
ecoming a great scientist. Pannon discovered 300 special stars. She also grouped 350
tars into seven groups: O, B, A, F, G, K, and M. Each group had different temperature, 

hot to cold. Her friend, Henrietta Swan Leavitt, also found that the stars in each group
imilar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn’t giv
wards for many years, but she received many awards from other places. For example

was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford Unive
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer A
n 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science
Which sentence is NOT true, according to the passage?
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
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2صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

Aاگر -101 ( , Bو  3( {x | x }| x6 Aمجموعۀ مفروض باشند، چند عدد صحیح در  7 BBوجود دارد؟ 
1 (9 2 (10 3 (8 4 (7 

axنمودار خط -102 by 2 aصورت مقابل است. حاصل به 0 b3 کدام است؟ 
1 (2 
2 (4- 
3 (2-   
4 (4 

/پنجم عدد ریشۀ -103
132 43  کدام است؟ 10

1 (33 10   2 (43 10   3 (53 10   4 (63 10   

| نامعادلۀحاصل جمع اعداد صحیحی که در مجموعه جواب -104 x |
| x |

13 2 22  وجود دارند، کدام است؟ 4

 ) صفر4 4) 3 6) 2 5) 1
fنشان دهیم، حاصل  gRو  fRبه صورت مقابل است. اگر برد این توابع را با نماد  gو  fنمودار توابع  -105 gR R کدام است؟ 

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

 شود؟  شروع می» ب«با حرف » شکوهبا«کلمۀ هاي حروف  چند تا از جایگشت-106
1! (6 2! (5 3 (!5 4   4 (!4 6   

 کدام گزینه درست است؟   ،در مورد ترتیب مراحل علم آمار-107
 بینی مناسب   ها ـ سازماندهی و نمایش ـ قضاوت و پیش آوري اطالعات ـ تحلیل و تفسیر داده ) جمع1
 بینی مناسب  ها ـ قضاوت و پیش آوري اعداد و ارقام ـ سازماندهی و نمایش ـ تحلیل و تفسیر داده ) جمع2
 ها   بینی ـ تحلیل و تفسیر داده آوري اعداد و ارقام ـ سازماندهی و نمایش ـ قضاوت و پیش ) جمع3
 بینی ـ سازماندهی و نمایش ها ـ قضاوت و پیش آوري اعداد و ارقام ـ تحلیل و تفسیر داده ) جمع4

 کدام است؟ ABCرو، مساحت مثلث  در شکل روبه-108

1 (17
4 2 (15

4   

3 (5
10

 4 (15
10

 

2

60

y

x

x

4
y

gx

y
1

2

f

A ( , )2 0 C( , )3 0

( , )0 1
B

y

x

|نامعادلۀاصل جمع اعداد صحیحی که در مجموعه جواب  x |
| x |

13 | x وجود دارند، کدام است؟|24

) صفر44) 63) 52) 1
fRfنشان دهیم، حاصلgRو fRبه صورت مقابل است. اگر برد این توابع را با نماد gو fمودار توابع  gR کدام است؟

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

شود؟ شروع می» ب«با حرف » شکوهبا«کلمۀ هاي حروف ند تا از جایگشت
1! (62! (53 (!5 4 4 (!4 6!

کدام گزینه درست است؟ ،ر مورد ترتیب مراحل علم آمار
بینی مناسب   ها ـ سازماندهی و نمایش ـ قضاوت و پیش آوري اطالعات ـ تحلیل و تفسیر داده ) جمع1
بینی مناسب ها ـ قضاوت و پیشآوري اعداد و ارقام ـ سازماندهی و نمایش ـ تحلیل و تفسیر داده ) جمع2
ها   بینی ـ تحلیل و تفسیر دادهآوري اعداد و ارقام ـ سازماندهی و نمایش ـ قضاوت و پیش ) جمع3
بینی ـ سازماندهی و نمایشها ـ قضاوت و پیش آوري اعداد و ارقام ـ تحلیل و تفسیر داده) جمع4

است؟ABCرو، مساحت مثلث ر شکل روبه کدام

1 (17
42 (15

4 

3 (5
10

4 (15
10

x

4
y

gx

y
1

2

f

A ( , ),, C( , ),,

( , ),,
B

y

x
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3صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

x، معادالت aبه ازاي کدام مقدار -109 x2 2 1 xو  0 x x
a a a

1 2 4
3 1  مشترك هستند؟ ریشۀداراي  1

1 (8 2 (9 3 (10 4 (11 

xاگر -110 xریشۀ معادلۀ یک  2 aa
x x x x3 2

1 2 3
1 1 1

 دیگر معادله کدام است؟ ریشۀ باشد،  

1 (1   2 (3
7   3 (5

 دیگري نداردریشۀ ) 4   9

ˆدر شکل مقابل، -111 ˆB D باشد. حاصل  میx
y کدام است؟ 

1 (7
10  

2 (2 

3 (7
3  

4 (17
10 

قطـع کنـد. بـا     Nرا در  ACو امتداد  Pرا در  ABکنیم تا  رسم می AM میانۀخطی موازي  BCروي  Dدلخواه  نقطۀاز  ABCدر مثلث -112
ABتوجه به شکل، 

AP چند است؟ 

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

 تر است؟ تر، چند برابر مساحت مثلث کوچک در شکل زیر مساحت مثلث بزرگ-113

1 (14
9 

2 (5
3 

3 (16
9 

4 (17
9 

 یک است؟ به کدام تابع زیر یک-114

1 (x x
y

xx

2 0
1 0

 2 (x x
y

xx

2 0
1 0

 3 (x x
y

xx

2 0
1 0

 4 (x x
y

xx

2 0
1 0

 

A

CB

7

10

ED

x

y

A2

P

B D M C

5

N

x 3
M

B
x

C

N
x 1

x

A

(3
4 (17

10
قطـع کنNرا در ACو امتداد Pرا در ABکنیم تا رسم میAMمیانۀخطی موازي BCروي Dدلخواه نقطۀاز ABCر مثلث 

ABوجه به شکل، 
AP چند است؟

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

تر است؟تر، چند برابر مساحت مثلث کوچکر شکل زیر مساحت مثلث بزرگ

1(14
9

2 (5
3

3 (16
9

4 (17
9

یک است؟بهدام تابع زیر یک

1 (x x
y

xx

2 0
1 0

2 (y
xx

x x2 0
1 0

3 (x x
y

xx

2 0
1 0

4 (y
xx

x x2 0
1 0

1

A2
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B D M C

5

N

x 3
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x 1

x
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4صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

sinxcosxاگر -115 tanxsinxو  0  در کدام ناحیه قرار دارد؟ x، انتهاي کمان 0
 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

logحاصل عبارت -116 log49 72 8  کدام است؟ 37

1 (24 2 (6 2   3 (12 4 (43 32   

logاگر -117 (x x ) log (x )2
2 24 5 3 logآنگاه حاصل  ،2 (x )2  کدام است؟ 1

 3یا  1) 4 3) 3 7یا  1) 2 7) 1

اگر تابع -118
sin x xf(x) cosx

[x ] a x

2
01

2 0
xنقطۀ در   حد داشته باشد، حاصل  0

x
x alim

x x

2
21 3 5 2

 کدام است؟  

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

 تابع-119
x a b xxf(x)

x

0
1 04

 ؟کدام است bبر روي مجموعه اعداد حقیقی پیوسته است. مقدار  

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

0/علی با احتمال -120 0/در تیم کوهنوردي مدرسه و به احتمال  3 شود. احتمال انتخاب شدن در هـر دو    در تیم فوتبال مدرسه انتخاب می 8
 ها است؟  تیم چند برابر احتمال انتخاب شدن در حداقل یکی از تیم

1 (7
12   2 (5

14   3 (12
43   4 (11

86   

Aدر پنج روز متوالی چنین است:  Bو  Aامتیازات مهارت کاري دو فرد -121 :  , , , ,22 23 24 27 Bو  29 : , , , ,21 24 25 27 . دقت عمـل  28
 کدام فرد کمتر است؟ 

 A 4 (B) 3 ) غیرقابل بررسی2 ) یکسان1

yد توابع تعداد نقاط برخور-122 sinx  وxy sin ) فاصلۀدر  2 , )2  چندتا است؟  2

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
 ؟ کدام گزینه درست است-123

 اش صعودي است. ) تابع تانژانت در دامنه1
 اي یافت که تابع تانژانت در آن نزولی است. توان بازه ) می2
 اي یافت که تابع تانژانت در آن غیرصعودي است. توان بازه می) 3
 اي تانژانت صعودي نباشد، در آن بازه نزولی است. ) اگر در بازه4

بع
x a b xxf(x)

x

0
1 04

؟کدام استbبر روي مجموعه اعداد حقیقی پیوسته است. مقدار 

1 (1
22 (13 (24 (4

0/لی با احتمال  0/در تیم کوهنوردي مدرسه و به احتمال /3 انتخاب شدن دردر تیم فوتبال مدرسه انتخاب می/8 شود. احتمال
ها است؟ یم چند برابر احتمال انتخاب شدن در حداقل یکی از تیم

1(7
12 2(5

14 3(12
43 4(11

86 

Aدر پنج روز متوالی چنین است: Bو Aتیازات مهارت کاري دو فرد  :  , , , ,29, , , ,, , Bو, : , , , ,28, , , ,, , . دقت,
دام فرد کمتر است؟ 

A4 (B) 3) غیرقابل بررسی2) یکسان1

yد توابع عداد نقاط برخور sinx وxy sin )فاصلۀدر  2 , چندتا است؟ ,,(

1 (22 (33 (44 (5
؟ دام گزینه درست است

اش صعودي است.) تابع تانژانت در دامنه1
اي یافت که تابع تانژانت در آن نزولی است. توان بازه ) می2
اي یافت که تابع تانژانت در آن غیرصعودي است. توان بازه می) 3
اي تانژانت صعودي نباشد، در آن بازه نزولی است. ) اگر در بازه4
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5صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

xمشتق تابع -124 xy
x

6 5 3

xدر  1  کدام است؟  8

1 (1
4 2 (1

8 3 (1
8 4 (1

12 

xمنحنی نمایش تابع  aبه ازاي چه مقادیري از -125 x af(x) x
2 3

3  دو مماس افقی دارد؟  2

1 (
a 7

3 2 (
a 14

9 3 (
a 7

3 4 (
a 14

9 

xاگر-126 c  طول اکسترمم نسبی تابعxf(x) x
3

2  ؟ و نوع اکسترمم تابع کدام است cباشد، مقدار  1

1) 3 و مینیمم 1) 2 و ماکزیمم 1) 1
1) 4 و ماکزیمم 4

 و مینیمم 4

هـا یـک جعبـه     هاي گوشه و تا زدن لبـه  دور انداختن مربع  ها، چین متر داریم. با برش دادن خط سانتی 20یک ورق مربعی شکل به ضلع -127
 ها تا کنیم تا حجم جعبه حداکثر شود؟   سازیم. چه طولی را از لبه می

1(10
3   

2 (5
3    

3 (20
3    

4 (5 
باشد، مساحت سطح مقطع  8تا مرکز کره برابر  Pصفحۀ را قطع کرده است. اگر فاصله  17و به شعاع  Oاي به مرکز  کره Pصفحۀ -128

 چقدر است؟
1 (256 2 (264 3 (20 4 (225 

x) دایرةترین وتري از  طول کوتاه-129 ) (y )2 21 2 A نقطۀکه از  9 ( , )2  ؟گذرد، کدام است می 3

1 (5 2 (7 3 (2 5 4 (2 7 
سـیاه   مهـرة  3سـفید و   مهـرة  3دیگـري شـامل    کیسـۀ کنیم و در  سیاه دو مهره خارج می مهرة 3سفید و  مهرة 4اي شامل  از کیسه-130

 ؟کنیم. با کدام احتمال این مهره سفید است اي خارج می دوم مهره کیسۀاندازیم. حاال از  می

1( 1
2 2 (33

84   3 (87
168   4 (35

84  
 

x

cm20
x

x

l

ع ب ل ی رب نیورق برش ب ریم ربعچینر ن بور ن ز و و یي
ها تا کنیم تا حجم جعبه حداکثر شود؟  سازیم. چه طولی را از لبهی

1(10
3

2 (5
3

3 (20
3 

4 (5
باشد، مساحت سطح8تا مرکز کره برابر Pصفحۀ را قطع کرده است. اگر فاصله 17و به شعاع Oاي به مرکز کرهPصفحۀ 

چقدر است؟
1 (2562 (2643 (204 (225

x)دایرةترین وتري از ول کوتاه ) (y )2 2( ) 9) (y )) (y 2( Aنقطۀکه از  ( ( , ؟گذرد، کدام استمی,(

1 (52 (73 (524 (72
مهـرة3سـفید و  مهـرة 3دیگـري شـامل   کیسـۀ کنیم و در سیاه دو مهره خارج میمهرة3سفید و مهرة4اي شامل  کیسه

؟کنیم. با کدام احتمال این مهره سفید استاي خارج میدوم مهره کیسۀاندازیم. حاال از ی

1( 1
22 (33

84 3 (87
168 4 (35

84 

x

cm20
x

x

l
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6صفحه  شناسی  زیست
.131 بیان شده است؟ نادرستکدام گزینه 

 .........»گفت  توان نمی«
حبابـک و   دیوارة هاي پرز برخالف عبور اکسیژن از ضخامت باریک به درون مویرگ رودةهاي پوششی  ) عبور گلوکز از یاخته1

 شود. فرشی انجام می بافت پوششی سنگ الیۀمویرگ جهت تبادالت گازي، از طریق یک  دیوارة
 ها در حالت بازدم هم، نیمه باز باشند. شود، شش ) فشار مایع جنب از فشار جو کمتر است و باعث می2
ده و هـواي  هـا کـم شـ    شود و در نتیجه فشار هـواي درون شـش   سینه منبسط می قفسۀها منبسط شده،  که شش ) هنگامی3

 شود. بیرون به درون کشیده می
 پذیر است. ها به حالت استراحت امکان ) با پایان یافتن دم، بازدم تنها با ایجاد پیام عصبی و با بازگشت ماهیچه4

.132 ایمنی حاصل از تزریق پادگن به بدن ......... ایمنی حاصل از تزریق پادزهر به بدن، ایمنی ......... است.
 ) برخالف ـ غیرفعال4 ) برخالف ـ فعال3 ) همانند ـ غیرفعال2 فعال) همانند ـ 1

.133 ......... يهمانندسازدر دور دوم  قهیدق 40بعد از  وژیفیمورد سانتر يمزلسون و استال دناها شیدر آزما
 اند. لوله قرار گرفته انهیاند و در م داشته يبرابر یلگاچ گیهم )1
 اند. لوله قرار گرفته يباال اند و در داشته يبرابر یلگاچ گیهم) 2
  لوله ۀانیمدر  یگريلوله و د نییدر پا یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 3
 لوله ۀانیمدر  يریگلوله و د يدر باال یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 4

.134 با توجه به شکل مقابل، قبل از این حرکت .........
1(ADP  .از سر مولکول میوزین جدا شده است 
 آندوپالسمی وارد شده است. شبکۀ) کلسیم با انتقال فعال به 2
 شود. هاي اکتین کوتاه می ) طول رشته3
 ) کلسیم با انتقال فعال از شبکه آندوپالسمی خارج شده است.4

.135 ......... ۀمرحل ......... ۀمرحلطبق الگوي ارائه شده توسط ارنست مونش در 
 شود. ، انرژي مصرف نمی3، همانند ـ 1) 2 شود. می، انرژي مصرف 4، همانند ـ 1) 1
 شود.  ، انرژي مصرف می4، برخالف ـ 2) 4 شود. ، انرژي مصرف نمی3، برخالف ـ 2) 3

دگـره  .........  ،شـود  شـکل مـی   قرمزش داسی ۀگویچفردي که .........  ،هاي فیبرین تولید کند رشته تواند نمینمود فردي که  براي بروز رخ 136.
   ضروري است.نهفته 

  حداقل وجود یک برخالف ـ) 2  حداقل وجود یک ) همانند ـ1
 وجود دو برخالف ـ )4  وجود دو ) همانند ـ3

.137 هاي ......... در یک مرد سالم و بالغ، غده
  اند و حالت اسفنجی دارند. گردواندازة ) پروستات به 1
 ریزند. مایع منی، ترشحات خود را به درون میزناي می سازندة) 2
 ) وزیکول سمینال تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند.3
 نخود فرنگی هستند و در کیسه بیضه قرار دارند. اندازة) پیازي ـ میزراهی به 4

.138 است؟ نادرستکدام عبارت 
تن دارد. فام 14ایشی زیاختۀ رویشی همانند یاختۀ ) در گل مغربی چهارالد، 1
 با عدد کروموزومی متفاوت را دارد.  تخم یاختۀ) هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو 2
 ضمیمه دخالت داشته است.یاختۀ ) براي ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژيِ 3
 و شیره هستند. هاي درخشان، بوهاي قوي هاي درخت بلوط برخالف گل قاصد، فاقد رنگ ) گل4

.139 توان مشاهده کرد؟ هنگام بلع چند مورد را می
   اي حلق الف) انقباض ماهیچه

 ب) حرکت کرمی در حلق
 دیگر  بندارة هاي مري قبل از  ج) شل شدن یکی از بنداره
 هایی در مري د) فعال بودن ترشحی غده

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

اند. لوله قرار گرفته انهیاند و در م داشته يبرابر یلچچگاچ ممگی هم )1
اند. لوله قرار گرفته يباال اند و در داشته يبرابر یلچچگاچ ممگیهم) 2
در یگريلوله و د نییدر پا یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 3 لوله ننۀییانیمیی
در يریگلوله و د يدر باال یکیاند  داده لیدو نوار تشک) 4 لوله ننۀییانیمگگ

توجه به شکل مقابل، قبل از این حرکت .........
1(ADP .از سر مولکول میوزین جدا شده است
آندوپالسمی وارد شده است.شبکۀ) کلسیم با انتقال فعال به 2
شود. هاي اکتین کوتاه می) طول رشته3
) کلسیم با انتقال فعال از شبکه آندوپالسمی خارج شده است.4

.........للۀمرحل.........للۀمرحلبق الگوي ارائه شده توسط ارنست مونش در 
شود. ، انرژي مصرف نمی3، همانند ـ1) 2شود. می، انرژي مصرف 4، همانند ـ1) 1
شود. ، انرژي مصرف می4، برخالف ـ 2) 4شود. ، انرژي مصرف نمی3، برخالف ـ 2) 3

........ ،شـود شـکل مـی  قرمزش داسیچچۀگویچفردي که......... ،هاي فیبرین تولید کندرشتهتواندنمینمود فردي که ي بروز رخ
ضروري است.فته 

حداقل وجود یکبرخالف ـ)2حداقل وجود یک ) همانند ـ1
وجود دو برخالف ـ )4وجود دو ) همانند ـ3

هاي .........ر یک مرد سالم و بالغ، غده
اند و حالت اسفنجی دارند. گردواندازة) پروستات به1
ریزند. مایع منی، ترشحات خود را به درون میزناي میسازندة) 2
) وزیکول سمینال تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند.3
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7صفحه  شناسی  زیست
.140   کند؟ میطور مناسب کامل  عبارت زیر را به  کدام گزینه،

 »شود تا ......... کاهش یابد و بر میزان ......... افزوده شود. ......... سبب می هاي در یک فرد، کاهش شدید هورمون«
  چربی بدن  ذخیرة) یددار تیروئید ـ کلسیم خون ـ 1
 ها ـ فشار خون  هاي کالژن در رباط ) بخش قشري غدد فوق کلیه ـ میزان رشته2
 وساز ـ رسوب کلسیم در بافت استخوانی ـ انرژي در دسترس یاخته سوخت  کنندة تنظیم) تیروئیدي 3
 هاي گوارشی ها ـ فعالیت ترشحی غده ) بخش مرکزي غدد فوق کلیه ـ قطر درونی نایژك4

.141 ها صحیح است؟  یک از موارد زیر در مورد کلیه کدام
 شود.   مت راست توسط دو دنده محافظت میس  کلیۀگیرد، برخالف  تر قرار می سمت چپ که پایینکلیۀ ) 1
 اي شفاف است. زمینهمادة شود که  اي دیده می ها، بافت پیوندي  عوامل محافظتی از کلیههمۀ ) در 2
 دار کمتري است. ) سیاهرگ خروجی از محل ناف مابین سرخرگ و میزناي واقع شده و داراي مواد زائد نیتروژن3
شود و کارهـاي   شود بازجذب سدیم را باعث می هاي نفرون ترشح می کلیه به درون لوله فوق) هورمون آلدوسترون که از غدد 4

 کند.   کلیه را تنظیم می
.142 کند، صحیح است؟ اي که مانند صافی در ریشه نهاندانگان عمل می کدام عبارت در ارتباط با الیه

 آوندي است. الیۀ استوانۀترین  ) جزو خارجی1
 ي فرعی باشد.ها تواند منشأ ریشه ) می2
 اي باشد. تواند یکی از عوامل مؤثر در پیدایش جریان توده ) می3
 شود. هاي آن سوبرین یافت می یاخته همۀجانبی  دیوارة) قطعاً در 4

.143 نسبی مغز آنها (نسبت به وزن بدن) بیشتر از سایرین است؟ اندازة داران بالغی درست است که مهره دربارة همۀکدام عبارت، 
 باشند. هاي خونی داراي اعصاب نیز می هاي هاورس خود عالوه بر رگ انه) در سام1
 هایی هستند که توانایی رؤیت پرتوهاي فرابنفش را دارند.   ) داراي گیرنده2
 داران متفاوت است. مهره بقیۀ) اساس حرکت در آنها با 3
 شود.  اطالعات حسی، در نهنج پردازش اولیه میهمۀ ) 4

.144 ط با دستگاه ایمنی بدن انسان درست است؟کدام عبارت در ارتبا
 شود. ) عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عوامل داخلی، تحمل ایمنی نامیده می1
 گردد. ریز دچار نقص می ) در نوعی اختالل در دستگاه ایمنی بدن، فعالیت بخشی از دستگاه درون2
 شود. سبب تضعیف کل دستگاه ایمنی میTهاي با حمله به انواعی از لنفوسیت HIV) ویروس3
 شوند. زا سبب عالیم قرمزي و آبریزش بینی می حساسیتمادة ها با ترشح  ها و بازوفیل ) ماستوسیت4

.145    کدام موارد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
 .........»شوند،  ساخته می هایی که توسط ......... نهورمو همۀدر یک دختر جوان، «

 گذارند. بر بافت استخوانی اثر می سپردیس ـ غدة الف)
 دهد. هاي طوالنی مدت، پاسخ دیرپا می فوق کلیه ـ به تنش غدةب) بخش قشري 

 دهند. زیر مغزي را افزایش می غدةج) زیرنهنج ـ فعالیت ترشحی 
 کنند. هاي ششی را باز می فوق کلیه ـ نایژك غدةد) بخش مرکزي 

 ) ج و د4 ) ب و ج3 ) الف و د2 ) الف و ب1
.146 کند؟ چند مورد از موارد زیر جمله زیر را صحیح تکمیل می

 .........»هیدروژن از وراي غشاي داخلی میتوکندري، دهندة  انتقالهر پروتئین «
 انتقال الکترون است. ةزنجیرالف) عضوي از 

 باشد. داراي ساختارهاي اول تا سوم پروتئین می ب) قطعاً
 ج) همانند پمپ سدیم ـ پتاسیم، فعالیت آنزیمی دارد.

 اختالف غلظت هیدروژن، در دو سوي غشاي داخلی میتوکندري است.کاهندة د) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ز رون و ون ووقور رون ب یی ح ر رون یي ب ر یم ب زج ب وو و
کند.   کلیه را تنظیم می

کند، صحیح است؟اي که مانند صافی در ریشه نهاندانگان عمل میدام عبارت در ارتباط با الیه
آوندي است. الیۀ استوانۀترین ) جزو خارجی1
ي فرعی باشد.هاتواند منشأ ریشه ) می2
اي باشد. تواند یکی از عوامل مؤثر در پیدایش جریان توده ) می3
شود. هاي آن سوبرین یافت می یاخته همۀجانبی  دیوارة) قطعاً در4

نسبی مغز آنها (نسبت به وزن بدن) بیشتر از سایرین است؟اندازةداران بالغی درست است کهمهرهدربارة همۀدام عبارت، 
باشند. هاي خونی داراي اعصاب نیز میهاي هاورس خود عالوه بر رگ انه) در سام1
هایی هستند که توانایی رؤیت پرتوهاي فرابنفش را دارند.   ) داراي گیرنده2
داران متفاوت است. مهره بقیۀ) اساس حرکت در آنها با 3
شود.  اطالعات حسی، در نهنج پردازش اولیه میهمۀ ) 4

ط با دستگاه ایمنی بدن انسان درست است؟دام عبارت در ارتبا
شود. ) عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عوامل داخلی، تحمل ایمنی نامیده می1
گردد. ریز دچار نقص می) در نوعی اختالل در دستگاه ایمنی بدن، فعالیت بخشی از دستگاه درون2
شود. سبب تضعیف کل دستگاه ایمنی میTهاي با حمله به انواعی از لنفوسیتHIV) ویروس3
شوند. زا سبب عالیم قرمزي و آبریزش بینی می حساسیتمادة ها با ترشح ها و بازوفیل ) ماستوسیت4

دام موارد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
.........»شوند،  ساخته می  هایی که توسط .........نهورمو همۀدر یک دختر جوان، «

گذارند. بر بافت استخوانی اثر میسپردیس ـ غدةلف)
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.147 ترین ........ صحیح است بگوییم در جانوري که واجد ساده

 کند. اي عبور می در مسیر تبادالت از بین بیش از یک الیه یاختهCO2و  O2) آبشش است، 1
 شود. داران را دارد، تبادل هوا با شش انجام نمی ) ساختار در اندام تنفسی مهره2
 کند. ) آبشش است، خارهاي آبششی از خروج مواد غذایی جلوگیري می3
 داران را دارد، دستگاه گردش مواد نقش در انتقال گازهاي تنفس ندارد. اندام تنفسی مهره) ساختار 4

.148  شود. کاسته می .........، از هاي آن یاختهدر  .........دو سر بازو، به دنبال افزایش  عضلۀدر یک فرد سالم، هنگام فعالیت 
 کربنات خون ) تولید الکتیک اسید ـ میزان بی2 ون هیدروژن خونـ غلظت یA) تولید استیل کوآنزیم 1
 ) مصرف اکسیژن ـ تولید کربنیک اسید خونATP 4اکسید ـ میزان تولید  ) تولید کربن دي3

.149 چند مورد در رابطه با فرایند رخ داده در شکل مقابل، صحیح است؟
 اي آغاز گردد. تواند با آسیب اجزاي یاخته الف) می

 .شود انجام ها اختهی یبرخ در یتصادف صورت به تواند یمب) 
 بروز کند. G1ي در انتهاي مرحله DNAج) ممکن است به دنبال آسیب 

 د) به دنبال تجزیه اجزاي یاخته همزمان با رسیدن عالئمی به یاخته شروع  
 شود. می

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

.150 برداران، ......... سر بازو در وزنه اي سه بازو در شناگران ......... بیشتر تارهاي ماهیچهسر  بیشتر تارهاي ماهیچه سه
) همانند ـ رنگ دانه قرمز بیشتري دارند.                        1
هاي اتصالی بین اکتین و میوزین سرعت کمتري دارند. ) برخالف ـ در ایجاد پل2
دهند. میتر انرژي خود را از دست  ) همانند ـ سریع3
هاي خود دارند. ) برخالف ـ تعداد میتوکندري بیشتري درون تارچه4

.151 است؟ نادرست دارند، Yهاي دفاعی بدن انسان که شکل کدام مورد در ارتباط با مولکول
 توانند متصل شوند. ژن یکسان می ) حداکثر به دو آنتی1
 مکمل فعال شوند.هاي  توانند توسط پروتئین ) می2
 توانند به عنوان دارو علیه باکتري کزاز استفاده شوند. ) می3
 هاي خارج شده از خون متصل شوند. توانند به غشاي مونوسیت ) می4

.152 قطعاً داراي دفاعی از نوع سومین خط دفاعی بدن انسان است.  هر جانوري که .........
 کند. برقرار می هاي خود ارتباط ) از طریق فرومون با هم گونه1
 ) داراي بخش برجسته شده در جلوي طناب عصبی پشتی است.2
 برد. صماخ بهره می پردة) براي تبدیل امواج صوتی به پیام عصبی از 3
 ایستایی است. جایی خود، مستقل از اسکلت آب ) براي جابه4

اسـت و فرزنـد دوم بیمـاري     O اسی شکل و گروه خونیخونی د ، فرزند اول داراي بیماري کمهستند پدر و مادر سالم داراي دو فرزند 153.

ژن  تـوان  نمی تن هاي روي کدام فام باشد، در ارتباط با ژن 11تن  شکل روي فام خونی داسی اگر ژن کم ،دارد ABهموفیلی و گروه خونی 
   نمود والدین را با قاطعیت مشخص کرد؟

1 (1   2 (9   3 (11 4 (23   
.154 توان گفت در هر یک از ......... می
 شود. هر نوع بافت اصلی مشاهده میدهندة  تشکیلهاي  قلب ما، یاختهکنندة  دهندة کیسۀ محافظت تشکیلهاي  ) الیه1
 هاي قرمز دخالت دارند. هاي حمل گازهاي تنفسی در بدن ما، گویچه ) روش2
هاي درشـت ماننـد    رنگ و چسبنده که داراي انواع مولکول گوارش ما، بافتی شفاف، بیلولۀ ساختار دهندة  تشکیلهاي  ) الیه3

 توان یافت. گلیکوپروتئین است، می
 هاي آسیب دیده وجود دارد. ما، امکان رشد و نمو یاختهکرة ) جانداران 4

بروز کند. G1يدر انتهاي مرحلهDNAج) ممکن است به دنبال آسیب 
د) به دنبال تجزیه اجزاي یاخته همزمان با رسیدن عالئمی به یاخته شروع  

شود. می

1( 12 (23 (34 (4
برداران، .........سر بازو در وزنهاي سهبازو در شناگران ......... بیشتر تارهاي ماهیچهسر شتر تارهاي ماهیچه سه

) همانند ـ رنگ دانه قرمز بیشتري دارند.                       1
هاي اتصالی بین اکتین و میوزین سرعت کمتري دارند.) برخالف ـ در ایجاد پل2
دهند. میتر انرژي خود را از دست ) همانند ـ سریع3
هاي خود دارند. ) برخالف ـ تعداد میتوکندري بیشتري درون تارچه4

است؟ نادرست دارند، Yهاي دفاعی بدن انسان که شکلدام مورد در ارتباط با مولکول
توانند متصل شوند. ژن یکسان می ) حداکثر به دو آنتی1
مکمل فعال شوند.هاي توانند توسط پروتئین ) می2
توانند به عنوان دارو علیه باکتري کزاز استفاده شوند. ) می3
هاي خارج شده از خون متصل شوند.توانند به غشاي مونوسیت ) می4

قطعاً داراي دفاعی از نوع سومین خط دفاعی بدن انسان است. ر جانوري که .........
کند. برقرار می هاي خود ارتباط) از طریق فرومون با هم گونه1
) داراي بخش برجسته شده در جلوي طناب عصبی پشتی است.2
برد. صماخ بهره می پردة) براي تبدیل امواج صوتی به پیام عصبی از 3
ا4 آا کل ا ا ل اا ا ا
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.155     است؟ درست استرپتوکوکوس نومونیا مورد در عبارت کدام

   ...»...... مرحلۀ در«
 .کند می انتخاب انداز راه براي را مناسبی نوکلئوتید کننده، رونویسی آنزیم رونویسی، اول) 1
 .شود می گسسته غیرالگو، و الگو رشتۀ دو آلی بازهاي بین پیوند رونویسی، دوم) 2
 .شود می منتقل رناتن A جایگاه به پایان رمزة، جایی بهآخرین جا با ترجمه، ادامۀ )3
 .شود می جفت هرمز نخستین با اولین رناي ناقل یکدیگر، به ریبوزوم واحد زیر دو اتصال از پس ترجمه، آغاز) 4

.156 هاي مقابل، چند مورد به درستی بیان شده است؟ در رابطه با طرح
 شوند. بندي می بافتی طبقهسامانۀ هر دو جزء یک نوع  
 هاي کوتاهی تشکیل شده است. طرح ب از به دنبال هم قرار گرفتن یاخته 
 اند. هر دو فاقد هسته و پروتوپالست 
 هاي   دانگان به همراه یاخته گیاهان وجود دارد، اما در نهانهمۀ طرح الف در  

 اي هستند. ویژه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

هاي هوازي انجام شد، در ایـن آزمـایش مشـخص شـد، آن بخـش از پیکـر        در ارتباط با فتوسنتز، نوعی آزمایش با اسپیروژیر و باکتري 157.
 قرار گرفته است، تجمع بیشتري از باکتري را داشته است. اسپیروژیر که در معرض نور .........

 ) زرد و قرمز4 ) سبز و آبی3 ) زرد و سبز2 ) قرمز و آبی1
.158 ......... از عوامل مؤثر در برقرار ماندن تعادل ژنی در یک جمعیت، این است که

 ها غیرتصادفی باشد. ) آمیزش2  انتخاب طبیعی رخ دهد. )1
 طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد. ) شارش ژن به4 تاً ثابت بماند.ها نسب ) فراوانی دگره3

روز از آخـرین مصـرف،    10کوکـائین پـس از    کننـدة  مصرفبا آزمایشی که از لحاظ مصرف گلوکز در مغز انجام شد نشان داد که در افراد  159.
 روز پس از آخرین مصرف، مغز ......... 100نسبت به 

 هاي قشري مخ بیشتر است. مصرف گلوکز در بخش دهد و ) بهبودي کمتري نشان می1
 هاي قشري مخ بیشتر است. دهد و مصرف گلوکز در بخش ) بهبودي بیشتري نشان می2
 هاي قشري مخ کمتر است. دهد و مصرف گلوکز در بخش ) بهبودي کمتري نشان می3
 هاي قشري مخ کمتر است. دهد و مصرف گلوکز در بخش ) بهبودي بیشتري نشان می4
.160 هاي حفظ شده چیست؟ شناسی، اهمیت توالی ر ژنگاند

  کند چرا یک اندام وستیجیال بسیار کارامد شده است. ) مشخص می1
دهد. هاي آنالوگ را توضیح می دلیل یکسان بودن کار اندام )2
  هاي اشتقاق یافته از یک نیاي مشترك است. ) دلیلی بر وجود صفات مشترك بین گونه3
هاي همتا، طرح ساختاري متفاوت دارند. چه دلیل اندام کند به ) مشخص می4

.161 صورت صحیح است؟ زیر به کنندة جملۀ تکمیلچند عبارت 
 .........»توان گفت  در مورد ......... می«

تحت عنـوان   اي هاي ویژه رگدیوارة هستند ـ ممکن است به    هاي کم چگالی پروتئینها که تحت عنوان لیپو الف) مصرف گروهی از لیپوپروتئین
 سرخرگ اکلیلی بچسبد و مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود کند.

گـوارش را  لولـۀ  شود غذا در طول لوله با سرعتی مناسب به جلو رانده شود ـ در این نوع حرکـات، ورود غـذا     ب) حرکات گوارشی که باعث می
 کند. لوله را تحریک میدیوارة هاي عصبی  گشاد و یاخته

توسـط اسـپیرومتر    mL1200هـا همیشـه بـاز بماننـد ـ حـدوداً در حجـم         شود حبابک اهمیت زیادي دارد؛ چون باعث میج) حجم هوایی که 
 شود. نگاره ثبت می گیري و در دم اندازه

از شود ـ در هنگام به استراحت رفتن دهلیزها در زمان خروج پیام الکتریکـی    می ECGکنندة  ثبتدر دستگاه  Tد) عاملی که باعث ثبت موج 
 گیرد. ها صورت می یاخته

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

)ب()فلا(
اي هستند. یژه

1 (12 (23 (34 (4
هاي هوازي انجام شد، در ایـن آزمـایش مشـخص شـد، آن بخـش ازر ارتباط با فتوسنتز، نوعی آزمایش با اسپیروژیر و باکتري

قرار گرفته است، تجمع بیشتري از باکتري را داشته است.سپیروژیر که در معرض نور .........
) زرد و قرمز4) سبز و آبی3) زرد و سبز2) قرمز و آبی1

.........عوامل مؤثر در برقرار ماندن تعادل ژنی در یک جمعیت، این است که
 ها غیرتصادفی باشد. ) آمیزش2انتخاب طبیعی رخ دهد. )1
طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد. ) شارش ژن به4ببتاً ثابت بماند.ها نسب ) فراوانی دگره3

روز از آخـرین مص10کوکـائین پـس از   کننـدة مصرفآزمایشی که از لحاظ مصرف گلوکز در مغز انجام شد نشان داد که در افراد 
روز پس از آخرین مصرف، مغز .........100سبت به 

در بخش دهد و) بهبودي کمتري نشان می1 هاي قشري مخ بیشتر است.مصرف گلوکز
هاي قشري مخ بیشتر است.دهد و مصرف گلوکز در بخش) بهبودي بیشتري نشان می2
هاي قشري مخ کمتر است.دهد و مصرف گلوکز در بخش) بهبودي کمتري نشان می3
هاي قشري مخ کمتر است.دهد و مصرف گلوکز در بخش) بهبودي بیشتري نشان می4

هاي حفظ شده چیست؟شناسی، اهمیت توالی ژنگان
 کند چرا یک اندام وستیجیال بسیار کارامد شده است.) مشخص می1
دهد. هاي آنالوگ را توضیح میدلیل یکسان بودن کار اندام )2
هاي اشتقاق یافته از یک نیاي مشترك است.) دلیلی بر وجود صفات مشترك بین گونه3
هاي همتا، طرح ساختاري متفاوت دارند. چه دلیل اندام کند به ) مشخص می4

ت ا لند لۀتک هکنندة ت؟ز ا ت

)فلا(
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10صفحه  شناسی  زیست
.162 ......... ممکن نیستشود،  هاي دئوکسی ریبونوکلئیک اسید ساخته می مولکولی که از روي بخشی از یکی از رشته

 هاي دنا را اجرا کند. ) دستورالعمل1
 ) در تنظیم همان بخش نقش داشته باشد.2
 ستفاده شود.) به عنوان منبع رایج انرژي در یاخته ا3
 ها نیاز داشته باشد. هاي فلزي یا ویتامین ) براي فعالیت خود به یون4

.163 راست قلب ما دریچه ......... است. نیمۀدر  Sنگاره، کمی بعد از ثبت  در منحنی قلب
 لختی باز و سینی ورودي سرخرگ ششی بسته  ) سه2 ) دولختی باز و سینی ورودي سرخرگ آئورت بسته1
 لختی بسته و سینی ورودي سرخرگ ششی باز   ) سه4 ته و سینی ورودي سرخرگ آئورت باز) دولختی بس3
.164    جنسی مرد سالم و بالغ ......... غدةجنسی یک زن بالغ و سالم ......... هر  غدة هر رد

 یابد. جنسی متحرك پایان مییاختۀ ) برخالف ـ تقسیم میوز شروع شده و با تشکیل یک 1
 هایی با ساختارهاي تترادي وجود دارند. یاخته) همانند ـ 2
 هاپلوئیدي دوکروماتیدي وجود ندارد. یاختۀ) برخالف ـ هیچ 3
 دهند. را انجام می 2هاي هاپلوئیدي میوز  ) همانند ـ بعضی یاخته4

.165 کدام گزینه صحیح است؟
 دهد.   ها را افزایش می ب از کلیه) در هنگام کاهش آب خوناب ترشح هورمون ضد ادراري از هیپوفیز پیشین، بازجذب آ1
 ) با افزایش فعالیت مرکز تشنگی در هیپوتاالموس، افزایش فشار اسمزي خوناب دور از انتظار است. 2
 عملکرد هورمون ضد ادراري و هورمون آلدوسترون عکس یکدیگر است. نتیجۀ ) 3
 ادرار را متصور شد. توان نتیجتاً کاهش حجم  ) در یک فرد در اثر عملکرد هورمون رنین می4

کند، با جانوري که در دستگاه مرکزي خود داراي ساختار نردبان مانند است  خود از سیستم نایدیسی استفاده میجانوري که براي تنفس  166.
 در......... مشابه است.

 ) انواع مفصل4 ) ساختار اسکلت3  حرکتیشیوة ) 2 ) اساس حرکت1
.167 ......... اي هر فتوسنتزکننده

کند. آب به عنوان منبع الکترون استفاده می) از 1
هاي برانگیخته را دارد. ) توانایی تولید الکترون2
 کند. اکسید جو را تثبیت می دي ) تنها در حضور نور کربن3
 کند. دام انداختن انرژي نوري استفاده می هاي غشاي تیالکوئیدي خود براي به ) از فتوسیستم4

.168 صحیح را انتخاب کنید. گزینۀ شود،  رو دیده می با توجه به جانداري که در شکل روبه
 دفعی در خروج مواد دفعی نقش دارد. کریچۀ انقباضی و کریچۀ ) در این جانور 1
 ) در آب شیرین زندگی کرده و براي فرایند تنفس نیازي به صرف انرژي زیستی ندارد. 2
 دهانی آنحفرة ها، غذا را به  سلولی است که حرکت تاژك ) داراي گوارش درون3

 کند.   منتقل می
 گیرد.  صورت می ATP) ورود آب به این جاندار همانند خروج آن با صرف 4

هاي مقابل، چند مورد عبارت زیر را به صـورت صـحیح تکمیـل     با توجه به طرح 169.
 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 

)ب()فلا(

ری وجو ي ر ي ر ب یی
هاپلوئیدي دوکروماتیدي وجود ندارد.یاختۀ) برخالف ـ هیچ 3
دهند. را انجام می 2هاي هاپلوئیدي میوز ) همانند ـ بعضی یاخته4

دام گزینه صحیح است؟
دهد ها را افزایش می ب از کلیه) در هنگام کاهش آب خوناب ترشح هورمون ضد ادراري از هیپوفیز پیشین، بازجذب آ1
) با افزایش فعالیت مرکز تشنگی در هیپوتاالموس، افزایش فشار اسمزي خوناب دور از انتظار است. 2
عملکرد هورمون ضد ادراري و هورمون آلدوسترون عکس یکدیگر است. نتیجۀ )3
ادرار را متصور شد. توان نتیجتاً کاهش حجم ) در یک فرد در اثر عملکرد هورمون رنین می4

کند، با جانوري که در دستگاه مرکزي خود داراي ساختار نردبان ماننخود از سیستم نایدیسی استفاده مینوري که براي تنفس 
ر......... مشابه است.

) انواع مفصل4) ساختار اسکلت3 حرکتیشیوة ) 2) اساس حرکت1
.........اير فتوسنتزکننده

کند. آب به عنوان منبع الکترون استفاده می) از1
هاي برانگیخته را دارد.) توانایی تولید الکترون2
کند. اکسید جو را تثبیت میدي) تنها در حضور نور کربن3
کند. دام انداختن انرژي نوري استفاده میهاي غشاي تیالکوئیدي خود براي به ) از فتوسیستم4

صحیح را انتخاب کنید. گزینۀ شود، رو دیده میتوجه به جانداري که در شکل روبه
دفعی در خروج مواد دفعی نقش دارد. کریچۀ انقباضی و کریچۀ ) در این جانور 1
) در آب شیرین زندگی کرده و براي فرایند تنفس نیازي به صرف انرژي زیستی ندارد. 2
درون3 گوارش است که حرکت تاژك) داراي را به سلولی آنحفرة ها، غذا دهانی
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.170 توان سبب تغییر سرالد ......... در گیاه ......... شد. نور میقۀ جرهاي پاییزي به کمک  با شکستن شب

 ) رویشی به سرالد زایشی ـ داوودي2 ) رویشی به سرالد زایشی ـ شبدر1
 فرنگی ) زایشی به سرالد رویشی ـ گوجه4 ) زایشی به سرالد رویشی ـ داوودي3

.171 کدام عبارت صحیح است؟ 
 شود.   هاي آلوده به ویروس تولید می در بدن انسان، در یاخته 1نترفرون نوع ) سالیسیلیک اسید در گیاهان همانند ای1
 رود. کند توسط نیکوتین از بین می ) نوزاد کرمی شکلی که از برگ گیاه تنباکو تغذیه می2
 افشانی آن وابسته به مورچه است.  ) آکاسیا یک گیاه چندساله است و گرده3
 شود.   درختان سبب تولید بافت محافظ در گیاه می ساز در زیر پوست الد چوب پنبه ) بن4

NADP ......... 172.
 تأثیر است. بی ATPانتقال الکترون بر تولید  زنجیرةعنوان عضوي از  ) به1
 دارد.نقش  1 آب توسط فتوسیستم تجزیۀکند و در  ) به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می2
 شود. کربنی تولید می کربنی از مولکول سه هاي مستقل از نور، به هنگام تشکیل قند سه ) در واکنش3
 کربنی نقش دارد. کند و در تشکیل ترکیب چهارکربنی از ترکیب پنج کالوین منتقل می چرخۀ ها را به ) الکترون4

.173 است؟ نادرستصورت  به کننده تکمیلیک  کدام
 .........»همانند «......... 

 ارومیه است. دریاچۀهاي کشاورزي از عوامل تخریب  حساب چاه ریزد ـ حفر بی ارومیه می دریاچۀ الف) سدسازي در مسیر رودهایی که به
 هاي زیستی، منشأ زیستی دارد. هاي فسیلی ـ سوخت ب) سوخت

 جانداران زنده قابل مشاهده است. همۀ درهایی است که فقط  هاي محیطی ـ هومئوستازي از ویژگی ج) تغییر در مقابل محرك
 ما است. سیارةزدایی در  د) افزایش تنوع زیستی ـ افزایش فرسایش خاك از پیامدهاي جنگل

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
.174 اي دارد؟   شود، چه مشخصه الکترون که در غشاي تیالکوئید یافت می دهندة انتقالهر ترکیب 

 سازد.   می ADP ،ATP) با افزودن گروه فسفات به 1
 ) با فسفولیپیدهاي هر دو الیه غشاي تیالکوئید در تماس است. 2
 تواند موجب انتقال الکترون نوعی سبزینه شود. ) در پی اکسایش و کاهش می3
 کند. هاي هیدروژن را به فضاي درون تیالکوئید وارد می ، یونATP) بدون مصرف 4

.175 شود. چند مورد، در ارتباط با این الیه صحیح است؟ بخشی شفاف تبدیل می چشم در جلو به کرة هاي در انسان، یکی از الیه
    الف) فقط به عضالت اسکلتی چشم اتصال دارد.  

 اي در تماس است که تحت کنترل پل مغزي است.   ب) با ترشحات غده
   پوشاند.   چشم را می کرة) سرتاسر بخش عقبی ج
 دار، بسیار اندك است.  رنگدانهالیۀ  هاي آن برخالف یاخته همۀ ) فضاي بیند
1 (1     2 (2   3 (3   4 (4   

.176 در حین همانندسازي دنا، براي انجام فرایند ویرایش ابتدا به فعالیت ......... نیاز است.
 پلیمراز DNA) بسپارازي آنزیم 2  ) نوکلئازي آنزیم هلیکاز1
 پلیمراز DNA) نوکلئازي آنزیم 4  ) بسپارازي آنزیم هلیکاز  3

.177 ......... اساسی دارد. کنندة ذخیره......... با اندامک  کنندة ذخیرهاندامک 
   چغندرقرمز ـ گلوتن در بذر گندم، تفاوت  ریشۀ) آنتوسیانین در 1
 فرنگی ـ آنتوسیانین در برگ کلم بنفش، شباهت ) لیکوپن در گوجه2
 ادریسی، شباهت) گزانتوفیل در گلبرگ آفتابگردان ـ آلومینیم در گیاه گل 3
 زمینی ـ گلوتن در بذر گندم، تفاوت ) نشاسته در بخش خوراکی سیب4
 
 

دارد.نقش  1 آب توسط فتوسیستمتجزیۀکند و در ) به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می2
شود. کربنی تولید میکربنی از مولکول سههاي مستقل از نور، به هنگام تشکیل قند سه) در واکنش3
کربنی نقش دارد.کند و در تشکیل ترکیب چهارکربنی از ترکیب پنجکالوین منتقل میچرخۀ ها را به ) الکترون4

است؟نادرستصورت بهکنندهتکمیلیکدام
.........»همانند «......... 

ارومیه استدریاچۀهاي کشاورزي از عوامل تخریب  حساب چاه ریزد ـ حفر بی ارومیه می دریاچۀلف) سدسازي در مسیر رودهایی که به
هاي زیستی، منشأ زیستی دارد.هاي فسیلی ـ سوختب) سوخت

جانداران زنده قابل مشاهده است.همۀدرهایی است که فقط هاي محیطی ـ هومئوستازي از ویژگیج) تغییر در مقابل محرك
ـ افزایش فرسایش خاك از پیامدهاي جنگل در د) افزایش تنوع زیستی ما است. سیارةزدایی

1 (12 (23 (34 (4
اي دارد؟  شود، چه مشخصهالکترون که در غشاي تیالکوئید یافت میدهندةانتقالر ترکیب 

سازد.  میADP ،ATP) با افزودن گروه فسفات به 1
) با فسفولیپیدهاي هر دو الیه غشاي تیالکوئید در تماس است. 2
تواند موجب انتقال الکترون نوعی سبزینه شود.) در پی اکسایش و کاهش می3
کند.هاي هیدروژن را به فضاي درون تیالکوئید وارد می، یونATP) بدون مصرف4

شود. چند مورد، در ارتباط با این الیه صحیح است؟بخشی شفاف تبدیل میچشم در جلو بهکرةهاي انسان، یکی از الیه
لف) فقط به عضالت اسکلتی چشم اتصال دارد.  

اي در تماس است که تحت کنترل پل مغزي است.  ب) با ترشحات غده
پوشاند.   چشم را میکرة) سرتاسر بخش عقبی ج
دار، بسیار اندك است.  رنگدانهالیۀ هاي آن برخالفیاخته همۀ ) فضاي بیند
1(12(23(34(4
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12صفحه  شناسی  زیست
.178 تواند عاملی در آغاز دم باشد.  اي ......... می دنده بینماهیچۀ ......... به نقطۀ به طور معمول در یک انسان سالم، ارسال پیام از مرکزي در 

1 (A  ـ داخلی 
2 (B ـ خارجی  
3 (A  ـ خارجی 
4 (B ـ داخلی 

.179 کند؟ چند پروتئین زیر براي رسیدن به مقصد از دستگاه گلژي عبور می
 در راکیزه ATP سازندةد)  ج) لیزوزیم    ب) هیستون   الف) گلوتن

1 (2 2 (4   3 (1 4 (3   
.180 گیرد. گیاهان صورت میدیوارة ......... برخالف ......... در اثر اضافه شدن مواد ......... به ترکیبات 

 اي شدن ـ مواد آلی پنبه ) کوتینی شدن ـ چوب2 اي شدن ـ مواد معدنی   پنبه اي شدن ـ چوب ) ژله1
 اد آلی  اي شدن ـ کوتینی شدن ـ مو ) ژله4 اي شدن ـ مواد معدنی ) کانی شدن ـ ژله3

 
 

A
B

ژ ن یی و ن وژي ن ی ی و ن یي
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kgفلز  یقرار دارد. اگر چگال cm5به شعاع  شکل يو کرو یخال ي ، حفرهcm10به شعاع  يفلز ي کره کیدرون 
lit8  باشد، جرم کره چند 181.

)است؟  لوگرمیک )3 
1( 8/2 2 (4/2 3 (24 4 (28 

xبه صورت  SIمکان زمان در معادلۀ  t t2 6 داده شده است. تندي متوسط متحرك در مدت زمانی که در حال نزدیک شـدن   14 182.
mبه مبدأ مکان است، چند 

s است؟ 

1 (2 2 (/2 5 3 (3 4 (4 
سرعت متوسط متحـرك ......... محـور    t2تا  t1زمانی  بازةباشد. در  نمودار مکان ـ زمان متحرکی بر روي خط راست به صورت زیر می   183.

x ها و شتاب متوسط متحرك ......... محورxباشد. ها می 
 ) در جهت ـ در جهت1
 ) در جهت ـ در خالف جهت2
 ) در خالف جهت ـ در جهت3
 ) در خالف جهت ـ در خالف جهت4

vبه صورت  SIمعادله سرعت متحرکی در  t t2 4 .184 سرعت متحرك کمینه است؟ اندازةاي  باشد. در چه لحظه می 5
 5) 4 4) 3 2) 2 ) صفر1

mباشد. ناگهان ترمز کرده و با شتاب ثابت  در حال حرکت می vمتحرکی با سرعت 
s22     حرکت خود را کند کرده تا متوقـف شـود. اگـر 185.

اي که ترمز گرفته شده  متر باشد در این صورت از لحظه 32کند  اي که شروع به ترمز می ثانیه دوم پس از لحظه 4جایی متحرك در  جابه
 نماید؟ شود چه مسافتی را طی می توقف میاي که م تا لحظه

1 (50 2 (100 3 (150 4 (200 
اند، اگر با اعمال این نیروها جسم در حال سکون بـاقی بمانـد، نیـروي     اثر کرده kg8به جسمی به جرم  F1 ،F2مطابق شکل نیروهاي  186.

sاصطکاك بین جسم و سطح میز چند نیوتون است؟  /( )0 2  
1 (16 2 (10 
3 (70 4 (5 

mبا شتاب  اندازه همجسمی تحت تأثیر دو نیروي عمود بر هم و 
s22 یکی از نیروها دو برابر اندازة کند. اگر بدون تغییر جهت  حرکت می 187.

mشود، شتاب حرکت چند 
s2 شود؟ می 

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

5 

/تحت تأثیر نیروي  حرکت جسمی که معادلۀ N16 xکند، به صورت  حرکت می xبر روي محور  5 t t23 8 است. جـرم جسـم    12 188.
 چند کیلوگرم است؟

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

x

tt1
t2

m
F N1 40F N2 30

) در خالف جهت ـ در جهت3
) در خالف جهت ـ در خالف جهت4

vبه صورت SIمعادله سرعت متحرکی در  t t2 4 5ttسرعت متحرك کمینه است؟اندازةاي  باشد. در چه لحظهمی
5) 44) 23) 2) صفر1

با سرعت  mباشد. ناگهان ترمز کرده و با شتاب ثابت در حال حرکت میvمتحرکی
s22حرکت خود را کند کرده تا متوقـف شـو

اي که ترمز گرفتمتر باشد در این صورت از لحظه32کند اي که شروع به ترمز میثانیه دوم پس از لحظه4جایی متحرك در جابه
نماید؟شود چه مسافتی را طی میممتوقف میاي که ما لحظه

1 (502 (1003 (1504 (200
اند، اگر با اعمال این نیروها جسم در حال سکون بـاقی بمانـد،اثر کرده kg8به جسمی به جرم F1FFF ،F2FFFمطابق شکل نیروهاي 

sصطکاك بین جسم و سطح میز چند نیوتون است؟  /( )s / ))/
1 (162 (10
3 (704 (5

mبا شتاب اندازههمجسمی تحت تأثیر دو نیروي عمود بر هم و 
s22 جهت  حرکت می تغییر یکی از نیروهااندازة  کند. اگر بدون

mشود، شتاب حرکت چند 
s2شود؟ می

1 (102 (10
103 (54 (5

5
/تحت تأثیر نیروي حرکت جسمی کهمعادلۀ N16 xکند، به صورت حرکت میxبر روي محور  /5 t t23 8 1t2است. جـرم

چند کیلوگرم است؟

m
F N1FF 4F N2FF 3
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mvاولیۀ مطابق شکل، یک مکعب فلزي با سرعت  s0 شـود.   متر متوقف می 20روي سطح افقی پرتاب شده و پس از طی مسافت  10 189.

m(gضریب اصطکاك جنبشی این مکعب با سطح زمین چند است؟  )
s210 

1 (/01 2 (/0 2  
3 (/0 25 4 (/0 5

mموتورسواري با تندي 
s5  اي را بـه جـرم    روي سطح افقی در حرکت است، موتورسوار هم در حین حرکت خم شده و گلولـهkg2  را 190.
 رها شدن تا توقف گلوله چند ژول است؟ لحظۀشود، کار کل از  کند. گلوله پس از مدتی روي سطح متوقف می روي سطح افقی رها می

1 (15 2 (5 3 (10 4 (25 
نیوتون است. فشار گـاز بـاالي ظـرف     6800شود برابر  و نیرویی که بر کف ظرف وارد می cm220ظرف قاعدة در شکل مقابل مساحت  191.

Hgمتر جیوه است؟  چند سانتی /
g N( , g )kgcm313 6 10 

1 (7 
2 (18 
3 (25 
4 (12 
 

Pشکلی را در نظر بگیرید که محتوي حجم مساوي از آب و روغن است. با توجه به اطالعات روي شکل  Uلولۀ  P1 برابر کدام گزینه  2 192.
 است؟

1 (8000 
2 (8000- 
3 (1600 
4 (1600- 
 
 

.193 فشارسنج بوردون در کدام حالت بیشتر است؟عقربۀ ونتوري قرار دارد. انحراف لولۀ اي و پایا درون  رو آب با جریان الیه در شکل روبه
1 (P1 
2 (P2 
3 (P3 
 شود ) هر سه گزینه یکسان منحرف می4

m
mv s0 10

cm8هویج

cm10

P2P1

cm80

نغوربآ g
cm31/

g
cm30 8

P1 P2

P3

gcm
1 (7
2 (18
3 (25
4 (12

Pشکلی را در نظر بگیرید که محتوي حجم مساوي از آب و روغن است. با توجه به اطالعات روي شکل Uولۀ  P1 2P PP Pبرابر کدام
ست؟

1 (8000
2 (8000-
3 (1600
4 (1600-

فشارسنج بوردون در کدام حالت بیشتر اسعقربۀ ونتوري قرار دارد. انحراف لولۀ اي و پایا درون رو آب با جریان الیهدر شکل روبه
1 (P1PP

2 (P2PP

3 (P3PP

شود ) هر سه گزینه یکسان منحرف می4

cm8ویج

cm10

P2PPP1PP

cm80

نغوربآ g
cm31/

g
cm38/

P1PP
P2PP

P3PP
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بـه   Bو  Aبه دیواري تکیه داده است. طـول   Aمیلۀ اند و  را مطابق شکل روي یک سطح در امتداد هم قرار گرفته Bو  Aفلزي میلۀ دو   194.
K5و ضریب انبساط طولی آنها به ترتیب  m2و  m3ترتیب  12 K5و  10 انـدازة  باشد. دماي هر یک از دو میله را بـه   می 110

C سلسیوس کدام است؟ درجۀ بر حسب  دهیم تا دو میله به هم برسند  افزایش می 
1 (25 
2 (50 
3 (75 
4 (100 

ــوان   ــا ت ــی ب ــرمکن برق ــک گ ــازدوات و  8000ی ــه  90 هب ــد دقیق ــدت چن ــخ  kg 9% در م ــه آب  C0ی ــی C80را ب ــاند م .195 ؟رس

f
J(L C ,C )kg C80 بآ4200 بآ

 
1 (7 2 (70 3 (14 4 (140 

/استیرن با مساحت هر دیواره  مکعبی یخدانی از جنس پلی اي جعبه m20 زنجیر پالستیکی از وسیلۀ که به  cm2و ضخامت هر دیواره  8 196.
 شـود؟ (رسـانندگی   مـی  ذوبیـخ  چند گرم است. در یک روز  C50سقف آویزان است. اختالف دماي سطح داخلی و خارجی یخدان 

/استیرن برابر  گرمایی پلی
Wk m.K001  است وf

kJL g360 ( 

1 (72 2 (/14 4   3 (/28 8   4 (/57 6   
133بارداري  ذرةبه  ذره چنـد میکروکـولن اسـت؟     اولیـۀ شـود. بـار    بار ذره دو برابـر بـار اولیـه مـی     اندازةدهیم.  الکترون می 10 197.

/(e C)191 6 10 
1 (/1 6  2 (/1 6 
3 (/4  تواند درست باشد می 3و  1هاي  ) گزینه4  8

.198 ، کار نیروي میدان الکتریکی مثبت است؟2به مکان  1مکان جایی بار از  در چه تعداد جابه
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 

Fبـه صـورت    SIدر  q2در شکل زیر اگـر بـردار نیـروي خـالص وارد بـر بـار        i j20 qباشـد،   45
q

3
2

باشـد؟   برابـر کـدام مـی     199.

Nm(k )
C

29
29 10 

1 (/1 25 
2 (/1 25 
3 (8 
4 (8 

y

q C1 4
cm2

q2 cm3 q3
x

AL BL

/ cm0 7
راوید

( )2

( )1

( )1

( )2

( )2

( )1

( )1

( )2

)ت()پ()ب()فلا(

/استیرن با مساحت هر دیواره مکعبی یخدانی از جنس پلیايجعبه m20 زنجیر پالستوسیلۀ که به cm2و ضخامت هر دیواره /8
شـود؟ (رسـ مـی    ذوبیـخ  چند گرم است. در یک روزC50سقف آویزان است. اختالف دماي سطح داخلی و خارجی یخدان 

/استیرن برابر گرمایی پلی
Wk m.K001/ است وfL g

kJ
g360 (

1 (722 (/14 4/ 3 (/28 8/ 4 (/57 6/
133بارداري ذرةه  ذره چنـد میکروکـولن  اولیـۀ شـود. بـار   بار ذره دو برابـر بـار اولیـه مـی    اندازةدهیم.  الکترون می 10

/(e C)191 6 10/

1 (/1 6/2 (/1 6/
3 (/4 تواند درست باشدمی3  و  1هاي  ) گزینه8/4

، کار نیروي میدان الکتریکی مثبت است؟2به مکان 1مکان جایی بار از در چه تعداد جابه
1 (1
2 (2
3 (3
4(4

Fبـه صـورت   SIدر  q2در شکل زیر اگـر بـردار نیـروي خـالص وارد بـر بـار        i jF iiiii ،باشـدq
q

3
2

برابـر کـدام مـی

Nm(k )
C

29
29 10

1 (/1 25/
2 (/1 25/

y

C
cm2

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

)ت()پ()ب()فلا(
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.200 کند؟ ترتیب چگونه تغییر می به Iو  Iببریم،  Bبه سمت  Aرئوستا را از  لغزندةدر شکل زیر اگر 
  کاهش ـ کاهش )1
  ) افزایش ـ کاهش2
  ) کاهش ـ افزایش3
 ) افزایش ـ افزایش  4

 

/و  v12ترتیـب   سنج و آمپرسنج بـه  است. اگر ولت 5و مقاومت آمپرسنج  k10سنج  در شکل زیر، مقاومت ولت A0 را نشـان   1 201.
 چند وات است؟ Rدهند، توان مصرفی مقاومت 

1( /115   
2 (/1 5  
3 (/11 5  
4 (15 

.202 کدام است؟ P نقطۀاهمی به سمت راست باشد، پتانسیل  10در مدار شکل مقابل اگر جریان مدار در مقاومت 
 
1( 12  
2 (15  
3 (17  
4 (20 
 

v/به صورت  SIسرعت نوسانگري در معادلۀ  cos( t)0 6 2است. حداکثر شتاب آن چند  4
cm
s

2است؟   10( ) 203.

1 (/0 6 2 (60 3 (/015 4 (150 
فاصـلۀ  در  pنقطـۀ  آورنـد اگـر    بر روي سطح آب به وجود مـی  cm 2فاز، امواجی با طول موج  فرکانس و هم دامنه، هم دو منبع موج هم 204.

/ cm31 /از منبع اول و  25 cm37  رسد چند رادیان است؟ از منبع دوم قرار گرفته باشد، اختالف فاز دو موجی که به این نقطه می 75

1 (13
2   2 (13

4   3 (11
4   4 (11

2   

radاي  اند. اگر این میله افقی را با بسـامد زاویـه   افقی آویخته شده میلۀهاي مختلف به یک  اي با طول هاي ساده آونگ
s5    بـه نوسـان 205.

m(gمتر است؟  درآوریم، آونگی که بیشترین دامنه را دارد طولش چند سانتی )
s210 

1 (40 2 (80 3 (120 4 (160 
شود تراز شدت این صدا در حالت دوم چند  برابر می 5برابر شود، تراز شدت صوت  100اگر شدت صداي یک بلندگو (در یک فضاي باز)  206.

 بل شده است؟ دسی
1 (25 2 (5 3 (10 4 (15 

I1

R
B
A

I

r

R
A

V

105

30

V20

I
V10P

V 0

3 (/11 5/
4 (15

کدام است؟Pنقطۀاهمی به سمت راست باشد، پتانسیل 10در مدار شکل مقابل اگر جریان مدار در مقاومت 

1(12
2 (15
3 (17
4 (20

v/به صورت SIسرعت نوسانگري در معادلۀ  cos( t)// 2است. حداکثر شتاب آن چند 4
cm
s

)2است؟  2 )10

1 (/0 6/2 (603 (/015/4 (150
درpنقطـۀ  آورنـد اگـر   بر روي سطح آب به وجود مـی cm2فاز، امواجی با طول موج فرکانس و همدامنه، همدو منبع موج هم

/ cm31 /از منبع اول و /25 cm37 رسد چند رادیاناز منبع دوم قرار گرفته باشد، اختالف فاز دو موجی که به این نقطه می/75

1 (13
2 2 (13

4 3 (11
4 4 (11

2 

radاي اند. اگر این میله افقی را با بسـامد زاویـه  افقی آویخته شدهمیلۀهاي مختلف به یک اي با طولهاي سادهونگ
s5 بـه ن

m(gمتر است؟ درآوریم، آونگی که بیشترین دامنه را دارد طولش چند سانتی )m
s2

1 (402 (803 (1204 (160
باز) فضاي یک (در بلندگو یک صداي شدت صوت100گ شدت از ت شود اب م5ب اب دب حالت در صدا این شدت از ت شود

VV

105

30

V20

I
V10P

V 0
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kmهاي  به ترتیب با تندي S ثانویهو امواج  P اولیۀلرزه، امواج  در یک زمین 
s8 ،km

s4 1/، با اختالف زمانی دقیقه به یک دسـتگاه   5 207.
 ها روي خط راستی منتشر شوند، در چه عمقی زلزله روي داده است؟ رسند، اگر این موج نگار در سطح زمین می لرزه

1 (360 2 (36 3 (720 4 (72 
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   208.

 شکست چند درجه است؟زاویۀ باشد،  130بین پرتو بازتابش و پرتو شکست زاویۀ شود. اگر  می
1 (15 2 (20 3 (35 4 (40 
تواند باعث گسیل القایی در آن شود، چنـد نـانومتر    در اتم هیدروژن الکترون در اولین حالت برانگیخته است. طول موج فوتونی که می  209.

R)/است؟  nm )10 01  

1 (400
3   2 (100

3 3 (400 4 (720 

X100هستۀ  
Y72پس از چند واپاشی به  50

.210 (از چه نوعی) تابش کرده است؟ ذرة و چند  ذرة تبدیل شده است. چند  32
 مثبت ذرة  4، ذرة  7) 2  منفی ذرة  4، ذرة  7) 1
 مثبت ذرة  4و  ذرة  4) 4 منفی ذرة  4و  ذرة  4) 3
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.211 باشند؟  هاي زیر درست می  چند مورد از عبارت 
 تعلق دارد. 5به گروه  xباشد، در این صورت اتم  20ها برابر  تعداد الکترون x3الف) اگر در یون 

 باشد. الکترون ظرفیتی می 5رسیده است، داراي  Kr36بار منفی آن به آرایش الکترونی  3ب) اتم عنصري که آرایش الکترونی یون 
Fe3پ) یون 

lالکترون با  10داراي  26  باشد. می 1
Zn2ت) یون 

Ca2مانند یون  30
 اند.   باشد که همگی از الکترون پر شده هایی می داراي زیرالیه 20

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
.212 در کدام گزینه رنگ شعله عناصر مورد نظر به درستی بیان شده است؟ 

 فام سبزرنگ، نئون: سرخ) سدیم: سبزرنگ، مس: 2 فام ) سدیم: زرد رنگ، لیتیم: قرمز رنگ، نئون: سرخ1
 ) سدیم: قرمزرنگ، لیتیم: زردرنگ، مس: سبزرنگ4 قرمزرنگ  سبزرنگ، مس:  ) سدیم: زردرنگ، لیتیم:3
.213 افتد؟  اي در هواکره چند مورد، از موارد زیر اتفاق می در صورت نبودن یا کاهش بیش از حد گازهاي گلخانه 

 یابد.   شمالی کاهش مینیمکرة مساحت برف در  ب)  یابد. زمین کاهش میسیارة ) میانگین دماي الف
 یابد.   زمین افزایش میسیارة ) میانگین دماي د شود. هاي آزاد زیاد می ) میانگین جهانی سطح آبج
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
.214 است؟  نادرستدر مورد اوزون چند مورد  

 دارد.الکترون ناپیوندي وجود  12پیوند کوواالنسی و  3) در ساختار اوزون الف
 هاي ضعیف است. ب) اوزون یک گندزداي خوب است، پس نیروي بین مولکول

 پذیر است. ) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشتج
 شود. شهرها باعث افزایش تولید اوزون تروپوسفري می اکسید در هواي کالن ) وجود گاز نیتروژن ديد
 است.    هاي اکسیژن در این مولکول قوي جوش اوزون از اکسیژن بیشتر است، چون پیوند بین اتمنقطۀ ) هـ
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
.215 گیري درست است؟ با توجه به شکل کدام نتیجه 

  مستقیم دارد.رابطۀ ) در فشار ثابت، حجم گاز با دماي آن 1
 ظرف با هم برابر است. 3) سرعت و جنبش ذرات در 2
 ا و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهاي گوناگون با هم برابر است.) در دم3
 ظرف با هم متفاوت است. 3) جرم گاز موجود در 4
.216  آنها یکی نباشد.)اندازة ها دما و فشار یکسان است و ممکن است  بادکنکهمۀ با توجه به شکل کدام گزینه درست است؟ (براي  

N)هاي مورد نیاز:  گرم اتم , O , H :g.mol )114 16 1 
 هاي هر سه بادکنک یکسان است.  ) تعداد مولکول1
 ) حجم بادکنک داراي گاز هیدروژن از حجم دو گاز دیگر بیشتر است. 2
 ا هم برابر است.هاي هر سه بادکنک ب ) تعداد مول3
22/، 1و  2هاي  ) حجم بادکنک4   لیتر است.  4

N2

g28 g32 g4

O2 H2

( )1 ( )2 ( )3
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.217 پیوند یونی و هم کوواالنسی وجود دارد؟    در چند مورد از موارد زیر هم 
 »کلرید، کلسیم کربنات (III)سدیم نیترات، آمونیوم کلرید، منیزیم هیدروکسید، کلسیم کلرید، آهن «
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
.218 به ترتیب از راست به چپ عبارتند از:  Cو  A ،Bدهد و  هاي زیر فرایند تولید ......... را نشان می واکنش 

)N (g) O (g) A(g)2 21 2  
) NO(g) B(g) NO (g)22 2 2  
)NO (g) O (g) O (g) C(g)2 2 33  

 NOـ  O2ـ  NO2) اوزون تروپوسفري ـ NO2  2ـ  O2ـ  NO) اوزون استراتوسفري ـ 1
 NOـ  O2ـ  NO) اوزون تروپوسفري ـ NO2  4ـ  Oـ  NO2) اوزون استراتوسفري ـ 3
.219 توانیم استفاده کنیم؟   براي شناسایی یون باریم از چند مورد زیر می 

 »  محلول نقره نیترات، محلول منیزیم کلرات، محلول سدیم سولفات، محلول آمونیوم کلرید، محلول آمونیوم سولفات«
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
.220 جوش مواد درست انجام شده است؟مقایسۀ نقطۀ در چند مورد زیر  

Hالف)  S H O2 Fب)     2 HCl2  

Br) ج I2 ) د     2

O
||

CH C CH C H OH3 3 2 5  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
H)مـوالر سـولفوریک اسـید     01/لیتـر محلـول    2تهیـۀ  براي   SO )2 درصـد جرمـی آن نیـاز داریـم؟      40بـه چنـد گـرم محلـول      4 221.

g(H SO )mol2 4 98 
1 (/24 5   2 (49 3 (28 4 (58 
گرم از ترکیب حاصل در واکنش سوختن کامل و  42اگر با افزودن هیدروژن کافی به مولکول بنزن، هیدروکربنی سیرشده به دست آید،   222.

H)کند؟  دار در شرایط استاندارد می % تولید چند لیتر گاز کربن80با فرض بازدهی  ,C g .mol )11 12  
1 (/53 76   2 (/4032   3 (/26 88   4 (/2016   
.223 است؟  نادرستمیان ترکیبات آلی داده شده در کدام گزینه مقایسۀ  

C) فرار بودن: 1 H C H6 14 8 Cروي:  ) گران2   18 H C H20 42 8 18  
C) نقطه جوش: 3 H C H4 10 6 C) جاذبه بین مولکولی: 4  14 H C H7 16 2 6  
.224 است؟  نادرستهوازي گلوکز   هاي زیر در بررسی فرایند تخمیر بی چه تعداد از عبارت 

 الف) تنها راه تهیه سوخت سبز، استفاده از این فرایند است.
 هاي واکنش آهن با هیدروکلریک اسید است.   وردهب) حالت فیزیکی مواد حاصل مشابه حالت فیزیکی فرا
 اولیه است.مادة پ) مجموع ضرایب مواد حاصل در این واکنش، دو برابر 

 شود.   ت) در فرایند صنعتی آن، از بقایاي گیاهانی همانند نیشکر، ذرت و گندم استفاده می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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دماي  ،طور کامل از آب پر کنیم؛ در سرماي زمستان با از دست دادن مقداري گرما به لیتر است. اگر آن را 5حجم آب رادیاتور خودرویی   225.
2/یابد. حال اگر به جاي آب از مخلوط  کاهش می C10آن  2/لیتر آب و  5 ن در شـرایط یکسـا   ،لیتر اتیلن گلیکول استفاده شـود  5

 ؟یابد میچقدر کاهش به تقریب دماي مخلوط 

: kg.L /آبچگالی 11( : kg.L ,d11 /اتیلن گلیکولچگالی 1 : J.g . C ,d1 14 /آب2 J.g . C ,c1 12  )cاتیلن گلیکول 4
1 (/17 1 2 (/12 3 3 (/6 6 4 (/10 5 
.226 یابد. شود و میانگین انرژي جنبشی ذرات سامانه ......... می در یک واکنش گرماگیر انرژي از ......... منتقل می 

 ) محیط به سامانه ـ افزایش2  ) سامانه به محیط ـ افزایش1
 انه ـ کاهش) محیط به سام4  ) سامانه به محیط ـ کاهش3

.227 ها به درستی انجام شده است؟ گرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازة ها  یک از مقایسه زیر، کدامشدة هاي داده  با توجه به معادالت واکنش 
N (g) H (g) NH (g) q2 2 3 13  (الف 2

N H (g) H (g) NH (g) q2 4 2 3  (ب 22
CH (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 32  (ج 2
CH (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 42  (د 2

1 (q q1 2 ،q q3 4 2 (q q1 2 ،q q4 3 3 (q q1 2 ،q q3 4 4 (q q1 2 ،q q4 3 
.228 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ گزینهیک از  عبارت کدام 

 شود. هاي سوختن گرماده است، ارزش سوختی در منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 ) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.2
 و شیر بیشتر است.مرغ  ) ارزش سوختی نان از تخم3
 ها است. ها و کربوهیدرات ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی پروتئین ) ارزش سوختی چربی4
.229 ترکیب پلیمري زیر کدام است؟ سازندة مونومر  

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 

استري با فرمول دهندة  تشکیلاگر اسید  
O

O

کـدام ترکیـب زیـر حاصـل       را با ترکیب متیل آمین واکنش دهـیم،   230.

 شود؟   می
1 (C H NO9 18 2   2 (C H NO9 19   3 (C H NO10 20   4 (C H NO10 19 2   

n
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KClOپتاسیم کلرات تجزیۀ واکنش   (s) KCl(s) O (g)3 22 2 لیتري در حال انجـام اسـت. اگـر پـس از      10در یک ظرف  3 231.
/برابر  O2شروع واکنش سرعت تولید لحظـۀ  ثانیه از  20گذشت 

mol
L .min018  39/و مجموع جرم مواد جامد در این مدت برابر گرم  8

K)/بر حسب گرم کدام است؟  KClO3اولیۀ باشد، مقدار  , Cl , O :g.mol )139 35 5 16  
1 (43 2 (49 3 (54 4 (59 
.232 تواند درست باشد؟  یک از نمودارهاي زیر می با در نظر گرفتن واکنش انجام شده مطابق شکل زیر کدام 

1( 

CO , H O, CaCl2 2 2

تظلغ

نامز )2 نامز

تظلغ

 

نامز) 3

لوم

 4 (

لوم

 نامز
.233 ؟کند نمیکدام گزینه ویژگی ترکیبی که با الگوي مقابل رسم شده است را به درستی بیان  

 ) در آب نامحلول است.1
 شود. هاي زیتون، نارگیل و دنبه یافت می ) جرم مولی زیادي دارد که در روغن2
 دروالس است. واناي غالب موجود در آن از نوع  ) نیروي بین ذره3
 دهند. هاي ناقطبی و قطبی را نشان می به ترتیب بخش Bو  Aهاي  ) قسمت4
کشی صـابون بـه آن .........    شود و به منظور افزایش خاصیت میکروب هاي پوستی استفاده می صابون ......... دار، براي از بین بردن قارچ  234.

 کنند. اضافه می
 شیمیایی کلردار مادةـ  ) گوگرد2  هاي فسفات ) گوگرد ـ نمک1
 شیمیایی گوگرددار مادة) کلر ـ 4  ) کلر ـ گوگرد3
3/معده برابر  شیرة pHدر زمان استراحت،   باشد. غلظت یون هیدرونیوم در این صورت به تقریب چند برابر غلظت ایـن یـون در    می 7 235.

1/معده به  شیرة pHهنگامی است که  /رسد؟  می 5 /(log ,log )2 0 3 3 0 5/ )// 

1 (233 10 2 (466 10 3 (544 10 4 (366 10 
M(s)واکنش  .کند تولید می H2در واکنش با محلول اسیدها گاز  Mفلز   A (aq) M (aq) A(s)2 انجـام   به طور طبیعی 3 236.

هاي پالتین، نقره، مس، روي، منگنز و منیزیم، به ترتیب  سلول نیم E( است؟ نادرستبا توجه به آن چند مورد از مطالب زیر  .شود نمی
1/برابر  2 ،/0 8 ،/0 34 ،/0 76 ،/1 2/و  18  باشد.) ولت می 37

 تواند یکی از فلزهاي روي و یا منگنز باشد. می Mالف) فلز 
 باشد. Pt2یا  Cu2تواند کاتیون  نمی A2ب) کاتیون 
A(s)ج) واکنش  Ag (g) A (aq) Ag(s)2 شود. خود انجام می خودبه 

 بیشتر است. Liفلز از قدرت کاهندگی  Mد) قدرت کاهندگی فلز 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

CaCO (s)3

CO (g)2

HCl(aq)
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Fe(s) نشدةبا توجه به واکنش موازنه   H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 171/اکسیژن مصرف شده در تولید  3 گرم زنگ آهن  2 237.

H)توان تهیه نمود؟  را از برقکافت چند گرم آب می ,O ,Fe : g.mol )11 16 56 
1 (/86 4 2 (/43 2 3 (/21 6 4 (/172 8 
.238 دهد؟ درستی نشان می به هاي نقره و آهن سلول داراي نیمها را در سلول گالوانی  کدام نمودار زیر تغییر غلظت یون 

/ /(E (Fe / Fe) V,E (Ag / Ag) V)0 2 00 44 0 8 

1 (

[Fe ]2
[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 2 (
[Fe ]2

[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 

3 (
[Fe ]2
[Ag ]

 تظلغ
یلوم

نامز

 4 (

[Fe ]2

[Ag ]
 تظلغ
یلوم

نامز

 

6/گرم حاوي  14اکسید به جرم  مخلوطی از کربونیل سولفید و گوگردتري  گرم گوگرد است، در این مخلـوط چـه تعـداد مولکـول در      4 239.

C)کند؟  گیري می میدان الکتریکی جهت ,O ,S : g.mol )112 16 32 

1 (/
226 02 10 2 (/

236 02 10 3 (/
223 01 10 4 (/

233 01 10 
Mدر ترکیب  Mدرصد جرمی فلز   O2 68/به تقریب برابر  3 .240 تواند باشد؟ یک از عناصر زیر می کدام Mباشد،  می 5

)O ,Fe ,Cr , Al ,Ni : g.mol 116 56 52 27 59( 
1 (Fe 2 (Cr 3 (Al 4 (Ni 
.241 کار برد؟ توان به را براي توصیف چه تعداد از موارد زیر، می» نیروهاي بین مولکولی«واژة  

s)(گرافیت ,K SO (s) C H (l) Fe O (s) C H O (s) MgCl (s) Br (l) C2 4 6 6 2 3 10 20 2 2 2 
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
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Feکدام نمودار درصد جذب طول موج از بخش مرئی طیف الکترومغناطیس را توسط رنگدانه   O2 .242 دهد؟ تري نشان می به شکل درست 3

1 (

100

50

 دصرد
بذج

400500600700 ) nm) ( 2 جوم لوط

100

50

 دصرد
بذج

400500600700
) (nm جوم لوط

 

3( 

 دصرد
بذج

400500600700 ) (nm جوم لوط

50

100

 4 (

100

50

 دصرد
بذج

400500600700
 ) (nm جوم لوط

.243 :جز بههاي زیر درست هستند،  تمام گزینه 
 توانند در شرایط مناسب با گاز هیدروژن واکنش دهند. هاي آلی هستند که می ها ترکیب ) ریزمغذي1
 یابد. تولید یک فراورده، کاهش می» مول ـ زمان«) با افزودن بازدارنده برخالف کاتالیزگر، شیب نمودار 2
 دهد. هاي ناخواسته را افزایش می است که سرعت واکنش) لیکوپن هیدروکربن سیر نشده 3
 باشد. هایی که داراي الکترون جفت نشده هستند، به ترتیب زیاد، زیاد و کم می ) فعالیت شیمیایی، سطح انرژي و پایداري مولکول4
.244 باشد؟ از موارد زیر، عوامل مؤثر بر سرعت، در دو مورد بیان شده، یکسان می در چند مورد 

ـ سوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن سریع   تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم 
ـ افزایش سرعت تولید اکسیژن از     KI هیدروژن پراکسید در حضورتجزیۀ دچار نفخ نشدن بعضی افراد با مصرف کلم 
ـ سریع سریع   رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما رنگ شدن محلول بنفش تر بی تر سوختن قند آغشته شده به خاك باغچه 
ـ سوختن گرد آهن پخش شده بر روي  سریع   آتششعلۀ تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت به قرص کامل 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
.245 :جز بههاي زیر درست هستند،  تمام گزینه 

Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده ) واکنش1 H6  هر دو گرماده هستند. COو  14
 شود. ترین گاز هواکره به همراه گاز اکسیژن از واکنش تجزیه نیتروژن مونوکسید از اگزوز خودروي داراي مبدل کاتالیستی خارج می ) فراوان2
 آورند. هاي) ریز درمی را به شکل مش (دانه هاي کاتالیستی، گاهی سرامیک ) براي افزایش کارایی مبدل3
 شود. ، دو مول گاز نیتروژن تولید میNO2و  NOهاي کاتالیستی خودرو دیزلی، به ازاي مصرف دو مول از هریک از گازهاي  ) در مبدل4
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 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است.   2گزینه 

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

.2 صحیح است.   4گزینه 
 فرمان: توقیع: امضاي نامه، مهر کردن نامه و 1گزینۀ 
 ها، جمع خطوه : خطوات: گام2گزینۀ 
 رویی، زیبایی : صباحت: خوب3گزینۀ 
.3 صحیح است. 2گزینه 

 بنان: انگشت، سر انگشت
 دار فلزي سوله: ساختمان سقف

 دار ملک: پایتخت
)167و  165، 159هاي   دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی

.4 صحیح است. 2گزینه 
 ) ثنا4) منسوب      3) خوان     1

 )159و 13، 12, 10هاي  دهم و دوازدهم، صفحهارسی (ف
.5 صحیح است. 1گزینه 

 شبه، خواست، جزر
 )159و 78, 10هاي  دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی

.6 صحیح است. 3گزینه 
 بررسی موارد:

 باغ جان: تشبیه الف)
 آمیزي دیدن صدا: حس ب)
 جنّات تجري تحتها االنهار: تضمینِ قرآن ج)
 آتش عشق: تشبیه، جوشش عشق: استعاره/ تشخیص ندارد د)

 موسیقی)/ ایهام ندارد وسیلۀچنگ: فقط یک معنا دارد (هـ) 

.7 صحیح است.   4گزینه 
دسـت  » / د«و » ت«، »س«هـاي   حروف تکرار صـامت نغمۀ آرایی یا  واج

 شستن (کنایه از رها کردن)
 ناقص)(جناس ناهمسان یا » دست«و » دوست«هاي  جناس بین واژه
 »  دشمن«و » دوست«هاي  تضاد بین واژه

.8 صحیح است.   3گزینه 
تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »: راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: جان شـیرین «

 فداکردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.
.9 صحیح است.   1گزینه 
 ندارد.   آمیزي) ایهام حس  : شیرین سخن (کنایه از زیبایی کالم،1گزینۀ 
 : مصراع اول (تشبیه) کلّ بیت (اغراق)2گزینۀ 

ــۀ  ــه و   3گزین ــا کــردن اوســت (تشــخیص و کنای ــاران حی ــدن ب ــت باری : علّ
 تعلیل)   حسن
 : جام (مجاز از شراب)، با غم شادمانی کردن (تناقض)4گزینۀ 
.10 صحیح است.   2گزینه 

 ﴾…و االرض و علی السموات األمانۀَانّا عرضنا ﴿قرآنی آیۀ به » ب«تلمیح بیت 
 مجاز بیت ث: سر مجاز از تصمیم

 پرتی بیت پ: سر در هوا بودن کنایه از حواسکنایۀ 
 هاي هنر هنري نما بیت ت: بی متناقض

جناس بیت الف: ما و ماه: جمع  و شمع

.11 صحیح است.   1گزینه 
 کاربرد ماضی استمراري در دستور تاریخی  

 زد زدي: الف میرسانید / الف  جست / رسانیدي: می جستی: می
 فرو گرفتم: ماضی ساده

.12 صحیح است.   4گزینه 
.13 صحیح است.   2گزینه 

محسـوب  » نسـبی «اسـت کـه   » نوشـین «، 2گزینـۀ  صفت بیـانی بیـت   
 شود.  می

 ها: بررسی سایر گزینه
 : رسا1گزینۀ 
 گریزان : 3گزینۀ 
 : توانا، همگی صفت فاعلی هستند.4گزینۀ 

.14 صحیح است.   3گزینه 
 : تکرار (گناه دوم)1گزینۀ هاي تبعی در  نقش

 : بدل (خود)2گزینۀ در 
 : معطوف (پلنگ)4گزینۀ در 

.15 صحیح است. 2گزینه 
هرگاه در عبارتی حروف ربط وابسته ساز (که، تـا، چـون (= وقتـی کـه)،     

اي وابسـته وجـود    اگر و ... ) را دیدیم در آن عبارت یا بیت حتمـاً جملـه  
فاصـلۀ  اگر در معناي نشـان دادن  » تا«د که حرف دارد اما باید دقت کنی

زمان یا مکان بکار رود حرف اضافه است نه حرف ربط دقیقاً شروع بیـت  
زمـانی بـه کـار رفتـه کـه      فاصلۀ در معناي » تا«اضافۀ با حرف  2گزینه 

) کـه  3) کـو = کـه او /   1هـاي دیگـر:    دقت شما را محک زند. در گزینـه 
شویم کـه معنـاي    روي مفهوم متوجه میهم از  4گزینۀ چیست؟ / و در 

(که) بعد از هر کجـا  اضافۀ شود و حرف  مصرع اول با یک بیت کامل نمی
شـویم جملـه    معنایی متوجـه مـی  رابطۀ حذف شده است، ولی از طریق 

هر کجا (کـه) کلـک   «دیگري وابسته شده است. جملۀ کامل نیست و به 
تفـاقی خواهـد افتـاد؟    خُب چه ا» کاغذ روان شدصفحۀ تو (= قلم تو) بر 

 وابسته است.جملۀ بینیم جمله با یک فعل معنایش کامل نشده، پس  پس می

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

 )16و  27، 47هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  17.

 انـدازة در بیت صورت سؤال تکیه بر این نکته است که درون انسـان بـه   
گوید هیچ خیـري در   می 2 گزینۀیک جهان عظمت وجود دارد؛ اما بیت 

 وجود انسان نیست.

.18 صحیح است. 3گزینه 
» فنـا شـدن در راه یـار   «مفهوم مشترك صورت سـؤال و ابیـات مـرتبط    

 اشاره دارد.» عاشق بودن«بر  3گزینۀ است؛ ولی بیت 

.19 صحیح است. 3گزینه 
ولـی در سـایر    ؛بخشـد  بیند و مـی  اشاره دارد به خداوند گناهان ما را می

 عقوبت شویم. خاطر کارهاي زشت باید هب ،ها اشاره شده است گزینه
.20 صحیح است. 3گزینه 

کننـد کـه از اوج عـزّت و شـکوه بـه بـدبختی و        در سایر ابیات همگی اشاره مـی 
ـاهر بیـت نشـوید کـه       4 گزینۀفالکت افتادم. دقت داشته باشید که در  اسـیر ظ

دار فلزي : ساختمان سقف
لک: پایتخت

)167و 165، 159هاي   دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی
صحیح است.2نه 

) ثنا4) منسوب      3خوان    
)159و  13، 12, 10هاي  ی دهم و دوازدهم، صفحهففارسی (ف

صحیح است.1نه 
خواست، جزر

)159و 78, 10هاي   دهم و دوازدهم، صفحه (فارسی
صحیح است.3نه 

ی موارد:
باغ جان: تشبیه 

آمیزي دیدن صدا: حس
جنّات تجري تحتها االنهار: تضمینِ قرآن

عشق: تشبیه، جوشش عشق: استعاره/ تشخیص ندارد ش
موسیقی)/ ایهام نداردوسیلۀچنگ: فقط یک معنا دارد (

صحیح است. 4نه 
دسـت  » / د«و » ت«، »س«هـاي   حروف تکرار صـامت نغمۀ رایی یا 

تن (کنایه از رها کردن)
ناقص)(جناس ناهمسان یا » دست«و » دوست«هاي س بین واژه
» دشمن«و » دوست«هاي د بین واژه

صحیح است. 3نه 
تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »:راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: ن شـیرین

ردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.

نزی ریز
: توانا، همگی صفت فاعلی هستند.4گزینۀ 

صحیح است. 3گزینه  14.
: تکرار (گناه دوم)1گزینۀ هاي تبعی در  نقش
: بدل (خود)2 گزینۀ در
: معطوف (پلنگ)4 گزینۀ در

صحیح است.2گزینه  15.
هرگاه در عبارتی حروف ربط وابسته ساز (که، تـا، چـون (= وق

اي وابساگر و ... ) را دیدیم در آن عبارت یا بیت حتمـاً جملـه  
«د که حرف دارد اما باید دقت کنی اگر در معناي نشـان دا» تایی

زمان یا مکان بکار رود حرف اضافه است نه حرف ربط دقیقاً ش
زمـانی بـه کـارفاصلۀ در معناي » تا«اضافۀ با حرف  2گزینه 

) کـو = کـه1هـاي دیگـر:    دقت شما را محک زند. در گزینـه 
شویم کروي مفهوم متوجه میهم از  4گزینۀ چیست؟ / و در 

(که) بعداضافۀ شود و حرف  مصرع اول با یک بیت کامل نمی
شـ معنایی متوجـه مـیرابطۀ حذف شده است، ولی از طریق 

هر کجا (ک«دیگري وابسته شده است. جملۀ کامل نیست و به 
تفـاقی خواهخُب چه ا»کاغذ روان شدصفحۀتو (= قلم تو) بر 

وابسجملۀبینیم جمله با یک فعل معنایش کامل نشده، پس پس می

صحیح است.1گزینه  16.
قرن پنجم است.  سرایندة ناصرخسرو 

،47هاي  (فارسی دهم، صفحه
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ـار شـدم    بلکه مفهوم نهایی بیت می» صحرا رفتماز شهر به «گفته  گوید که گرفت
 و به فالکت و بدبختی افتادم.

 )80 صفحۀ، 9  (فارسی دوازدهم، درس
.21 صحیح است. 4گزینه 

ـاره     گزینۀدر این گزینه به مفهوم ناپایداري که در سه  دیگر آمده اسـت، اصـالً اش
ـایۀ هـرکس در  «گویـد:   مـی  4 گزینۀنشده است. در  عنایـت و توجـه او قـرار     س

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

.22 صحیح است. 1گزینه 
 قراري و ناشکیبی عاشق و بیت دوم به فرجام بد ظالمان اشاره دارد. بیت اول به بی

 ها: بررسی سایر گزینه
 اند. ) هر دو بیت به مدهوشی عاشق اشاره کرده2
 یی در دو بیت مشهود است.) تقدیرگرا3
 ) مفهوم اتکا به خویشتن در هر دو بیت وجود دارد.4

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

 ها: بررسی سایر گزینه
 اي است براي رسیدن به کمال ) معشوق براي عاشق وسیله1
 فشانی براي معشوق ) جان4و3

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

 : جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4گزینه 

.25 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

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

 
 زبان عربی

.26 صحیح است. 3گزینه 
ـارت/ الحکمـۀ و الموعظـۀ        اُدع: فرا بخوان، دعوت کـن/ سـبیل ربـک: راه پروردگ

ـا راهـی کـه/        :الحسنۀ: حکمت و اندرز نیکو/ جادلهم ـالّتی: ب با آنان سـتیز کـن/ ب
 اَحسن: بهتر، بهترین

 )38صفحۀ (عربی یازدهم، 
.27 صحیح است. 2گزینه 

هـاي   انقذتنا: مـا را نجـات داده اسـت/ الحضـارات االسـالمیۀ: تمـدن      قد 
: تا روشن شود اسالمی/ العصور: زمان  ها/ کُلّ ما: هر چه/ لیتَبینَ

 )4(عربی دوازدهم، درس 
.28 صحیح است.   3گزینه 

عاهد: قول بده، پیمان ببند ـ اُمک: مادرت ـ أن تستشیر: که مشـورت بگیـري    
فی االمور: در کارها ـ أن ال تغترّ: کـه فریـب نخـوري ـ خلّـۀ:       ـ اُستاذ: استاد ـ  

دوستی ـ الکذّابین: دروغگویان ـ لکی یقترب: تا نزدیک شود ـ بـک: بـه تـو ـ        
 النجاح: موفقیت

.29 صحیح است.   2گزینه 
دادیـم ـ بدقّـۀ: بـا دقـت ـ کـالم: سـخن، سـخنان ـ            کنّا نستمع: گـوش مـی  

ــ الحضـارة: تمـدن ـ االسـالمیۀ:      دربـارة  محاضرة: سخنرانی، کنفرانس ـ عن:  
 اسالمی  جامعۀ: دانشگاه ـ أنقرة: آنکارا

.30 صحیح است. 1گزینه 
ترجمه کلمات مهم: (اجتناب: دوري کردن) (عمالء: مزدورانی که) (األُمۀ 

 االسالمیۀ: امت اسالمی)  
 ها: بررسی سایر گزینه

 اسالمی)، دوري کنیم (دوري کردن)) دشمنانی (مزدورانی)، جهان اسالم (امت 2
 ؛فعـل اسـت)، سـخنان (سـخن    » أکّـد « ؛) تأکید... این بود (تأکید کرد3
 )2 گزینۀمفرد است)، دور شویم (مانند » کالم«
گزینـۀ  )، امت اسالم (مانند 2گزینۀ ) رهبر ما (رهبر)، دشمنانی (مانند 4
 خواهند) د (اختالف را مینافکن )، اختالف می2

 )37و  36هاي  ، صفحه5درس  (عربی دهم،
.31 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 خود شدةهاي شکسته  ) اصنامهم المکسرة: بت1
: هیچ میراثی ... نیست.2  ) الفقَر: هیچ فقري ... نیست/ المیراثَ
 ) ال تسبوا: دشنام ندهید.3

 )9و  8، 3 هاي هصفح، 1  دوازدهم، درس عربی(
.32 صحیح است. 2گزینه 

گرفته، اسم مفعـول بـوده و ترجمـه    » ـَ«اش المرشَدون؛ چون دومین حرف ریشه
 است.» شدگان هدایت«صحیح آن 

 )111و  109هاي  ، صفحه8دهم، درس  (عربی
.33 صحیح است. 3گزینه 

ـاً عکـس       مفهوم عبارت در سؤال عدم افتخار به اصالت اسـت و ایـن گزینـه دقیق
 کند. این مفهوم را بیان می

 )11صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
.34 صحیح است. 4گزینه 

 گاهی، شاید + ...همجرتقد + فعل مضارع 
رسد / بلنـدي: ارتفـاع / بعضـی: بعـضِ / درختـان سـکویا:        قد یبلغ: گاهی می

 اشجار السکویا / اکثر من: بیشتر از / مئۀ: صد
.35 صحیح است. 3گزینه 

» هایتـان  کـالس «نهـی و ضـمیر موجـود در    » ننویسید«با توجه به فعل 
 است. 3پاسخ صحیح  گزینه 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

باید نون حذف شود؛ چـون فعـل نهـی اسـت، ضـمناً      » التکتبون«) در 1
 ضمیر صفوف هم نیامده است.

مطابقت ندارد، عـالوه بـر اینکـه    » تکتبن«با فعل » صفّکم«) ضمیر در 2
 مفرد آمده است.» صف«
 مناسب این جمله نیست.» صفوفهنَّ«و ضمیر » التکتب«) فعل 4

 )6 صفحۀ ،1(عربی دهم، درس 
.36 صحیح است.    2گزینه 

نکن زیرا این، کـار زشـتی    سؤالاز معلم براي مچ گیري «معناي عبارت: 
تـر   است و نباید در سخن از معلّمت پیشی بگیري زیرا این کـاري زشـت  

 »است.

.37 صحیح است. 1گزینه 
 شود.  » الَّتَدینُ«مصدر باب تفعل است و باید » دینُالَتَ«

 )3دهم، درس عربی(
 

ی
فهوم اتکا به خویشتن در هر دو بیت وجود دارد.

)1(فارسی دوازدهم، درس 
صحیح است.2نه 

ها: سی سایر گزینه
اي است براي رسیدن به کمالمعشوق براي عاشق وسیله

فشانی براي معشوق ) جان

صحیح است.4نه 
: پایداري سخن.3و2، 1هاي  گزینهوم مشترك بیت سؤال و 

: جاودانه ماندن و شهرت زیبایی یار4ه 

صحیح است.4نه 
: دل عاشق داراي ارزش و اعتبار است.  4 گزینۀوم بیت 
: عشـق و محبـت ازلـی خداونـد و آفـرینش      3و 2، 1هاي وم گزینه

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

ی
صحیح است.3نه 

ـارت/ الحکمـۀ و الموعظـۀ        فرا بخوان، دعوت کـن/ سـبیل ربـک: راه پروردگ
ـا راهـی کـه/       :نۀ: حکمت و اندرز نیکو/ جادلهم ـالّتی: ب با آنان سـتیز کـن/ ب

ن: بهتر، بهترین
)38صفحۀ (عربی یازدهم، 

ا2

ها: بررسی سایر گزینه
خود شدةهاي شکسته  ) اصنامهم المکسرة: بت1
: هیچ میراثی ... نیست2 ) الفقَر: هیچ فقري ... نیست/ المیراثَ
) ال تسبوا: دشنام ندهید.3

هاي هصفح، 1  دوازدهم، درسعربی(
صحیح است.2گزینه  32.

 گرفته، اسم مفعـول بـودــ»ـَ«اشالمرشَدون؛ چون دومین حرف ریشه
است.»شدگان هدایت«صحیح آن 

9هاي  ، صفحه8دهم، درس  (عربی
صحیح است.3گزینه  33.

مفهوم عبارت در سؤال عدم افتخار به اصالت اسـت و ایـن گزینـه دق
کند. این مفهوم را بیان می

،1(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه  34.

گاهی، شاید + ...همجرتقد + فعل مضارع 
رسد / بلنـدي: ارتفـاع / بعضـی: بعـضِ / درختـقد یبلغ: گاهی می

اشجار السکویا / اکثر من: بیشتر از / مئۀ: صد
صحیح است.3گزینه  35.

کـالس« نهـی و ضـمیر موجـود در    »ننویسید«با توجه به فعل 
است. 3پاسخ صحیح  گزینه 
ها: اشتباهات سایر گزینه

باید نون حذف شود؛ چـون فعـل نهـی اسـ» التکتبون«) در 1
است. نیامده هم صفوف ضمیر
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 متن: ترجمۀ 
اي کـه چگونـه بـه صـورت گروهـی زنـدگی        آیا تاکنون مورچـه را دیـده  

ها و دژها را در زیر زمین  کند؟ او یک مهندس معماري است که قلعه می
ینـد و در آن  گز سازد. این حیوان مسکن خود را در دل زمین بر مـی  می
کنـد. هـر چـه مورچـه در تابسـتان جمـع        هاي مختلف را جمع مـی   دانه
یابد. اگر مورچه احساس رطوبت کنـد   اش را در زمستان می کند ثمره می
کنـد و آن را زیـر نـور خورشـید پهـن       ها را به سطح زمین خارج می دانه
ش ا کند تا فاسد نشود. انسان باید تالش ایـن حیـوان را مـورد توجـه     می

 قرار دهد براي رسیدن به اهدافش.  
.38 صحیح است.   3گزینه 

هـا و دژهـا    مورچه از این لحاظ به مهندس معماري تشبیه شده که قلعه
کند کـه غلـط    ها و دژها زندگی می گفته در قلعه 2گزینۀ سازد. در  را می

هـا و بناهـا را بـه     است که گفته ساختمان 3گزینۀ است. بهترین گزینه، 
 زد.  سا مهارت می

.39 صحیح است.   4گزینه 
هـا را   کند دانه در متن گفته شده هنگامی که مورچه احساس رطوبت می

کند تا فاسد نشـوند کـه البتـه ایـن کـار بـراي        زیر نور خورشید پهن می
نادرسـت بـوده    4گزینۀ هاست نه رشد سریع آنها. پس  خشک شدن دانه
 و جواب ما است.  

.40 صحیح است.   1گزینه 
 چرا باید تالش مورچه را مورد توجه قرار دهیم؟ 

کـوچکش بسـیار کـار    جثـۀ  رغـم   کنـد و علـی   ) چون با جدیت کار می1
 کند! می
 کند! ) چون همچون یک مهندس معماري ماهر کار می2
 کند! کند و به صورت گروهی عمل می ) چون در جامعه زندگی می3
 کند! ) چون او امروز به خاطر آینده کار می4

.41 صحیح است.   1گزینه 
 پذیرد. در این عبارت مضاف است و مضاف  تنوین نمی» باطن«

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

 ) للجمع المذکر فقط (للجمع المذکر أو المؤنث)1
 هاي اشاره خبر نیست) ) خبر (اسم ال دار پس از اسم2
 ) ضمیر منفصل (ضمیر متصل)4

 )51 صفحۀ، 5دهم، درس  عربی(
.43 صحیح است. 4گزینه 

ر «اسم تفضـیل و  » أفعل«بر وزن » آخَر« ل «بـر وزن  » آخـ اسـم فاعـل   » فاعـ
 است.

.44 صحیح است. 4گزینه 
 جمله حالیه نیست.» و اُساعد ... «در این جمله 

.45 صحیح است.   2گزینه 
 بدین ترتیب است:جواب درست، ها  در سایر گزینه

 إفتعال) 4) افتعال      3) تَأثُّر      1
.46 صحیح است. 3گزینه 

» تحـاول «فاعل در جمالتی وجود دارد که فعل معلوم باشـد. در ایـن گزینـه    
ها فعل نداریم، پس فاعـل هـم    فاعلش است. در سایر گزینه» األمهات«فعل و 
 نداریم.

 )60و  59هاي   صفحهدهم،  عربی(
.47 صحیح است. 3گزینه 
 ها: هاي تفضیل گزینه اسم ترجمۀ

) بهترین کسـی اسـت... (در ایـن    3) بیشتر دوستانمان...  2.  ) بهتر از..1
 ) بهتر از ما...4»!)  منْ«آمده نه » من«، »خیر«گزینه بعد از 

 )5 صفحۀ، 1(عربی یازدهم، درس 
.48 صحیح است.   3گزینه 

بر سـر یـک مصـدر    » لـِ«شویم که  متوجه می 3گزینۀ با دقت در عبارت 
از » لـِ«هستند پس » اسم«(تَقَدم) آمده است و از آنجایی که مصادر هم 

 آید.   ناصبه بر سر فعل می» لـِ«باشد چون  می جارةنوع 
   ناصبه است.» لـِ«ها  در سایر گزینه

.49 صحیح است.   2گزینه 
ـال محسـوب مـی    » منصوراً«حالت اسم معرفۀ » فرحاً« شـود.   را بیان کـرده و ح

 (منصور را خوشحال دیدم).  
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 آمده پس صفت است.  » العباً«براي اسم نکرة » فائزاً) «1
از نظر معنایی قابل حـذف نیسـتند، درصـورتی کـه     » فرحاً«و » مسروراً) «4و 3

   حال جزء زائد جمله است.
 )2(عربی دوازدهم، درس

.50 صحیح است. 3گزینه 
دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیامـت، عهـد   «مفهوم عبارت صورت سؤال: 
دیـده   3گزینـۀ  مفهـوم مـوردنظر در   » گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

 شود. می
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.51 صحیح است.   2گزینه 
خواندي و با دست خـود،   اي را نمی و بیش از آن هیچ نوشته«ترجمۀ آیۀ 
ــ امـی   » افتادند نوشتی که در آن صورت، کجروان به شک می آن را نمی

) بودن به این معناست که پیامبر  دانست.  خواندن و نوشتن نمی (
 )41 صفحۀ ، 3درس (دین و زندگی  یازدهم، 

.52 صحیح است. 2گزینه 
و حضـورش را   میابیـ  خـدا را مـی   ش،یفطرت خوهر کدام از ما، براساس 

خــود بــه  شیدایــجهــان در پ يازمنــدیندوم مقدمــۀ  .میکنــ درك مــی
ها که وجودشان از خودشان نیست ضرورتاً  اینگونه است؛ پدیده نندهیآفر
 دهیـ هستند کـه خـودش پد  ي ا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن يبرا

 .نباشد و وجودش از خودش باشد
بـه   ازمنـد یشـدن ن  نیریشـ  يبـرا  ،سـتند ین نیریکه ش ییزهایچ که همان طور

 .باشد نیریهستند که خودش ش يزیچ
 )3صفحۀ ،  1دوازدهم، درس (دین و زندگی

.53 صحیح است. 2گزینه 
شـوند.   اند، به حیات دنیوي راضی مـی  کسانی که به اهداف مادي دلبسته

 کنند. ارزش می آنها در حقیقت عمر خود را صرف کارهاي بی
.54 صحیح است. 4گزینه 

یکی از تقدیرات الهی براي انسان این اسـت کـه او داراي اختیـار باشـد؛     
یعنی به انسان ویژگی مختار بودن را عطا کرده اسـت. بـه تعبیـر دیگـر،     

گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهـد   خداوند این
 ، فرار کند.تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست و کسی نمی

 )61صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

هـا و بناهـا را بـه    است که گفته ساختمان 3گزینۀ ت. بهترین گزینه، 
زد.   سا ت می

صحیح است. 4نه 
هـا را   کند دانه تن گفته شده هنگامی که مورچه احساس رطوبت می

کند تا فاسد نشـوند کـه البتـه ایـن کـار بـراي       نور خورشید پهن می
نادرسـت بـوده    4گزینۀ هاست نه رشد سریع آنها. پس ک شدن دانه
واب ما است.  

صحیح است. 1نه 
باید تالش مورچه را مورد توجه قرار دهیم؟ 

  کـوچکش بسـیار کـار    جثـۀرغـم   کنـد و علـی   چون با جدیت کار می
کند!

کند! چون همچون یک مهندس معماري ماهر کار می
کند! کند و به صورت گروهی عمل میچون در جامعه زندگی می

کند! چون او امروز به خاطر آینده کار می
صحیح است. 1نه 
پذیرد. در این عبارت مضاف است و مضاف  تنوین نمی» ن

صحیح است.3نه 
ها: سی سایر گزینه

لجمع المذکر فقط (للجمع المذکر أو المؤنث)
هاي اشاره خبر نیست)خبر (اسم ال دار پس از اسم

ضمیر منفصل (ضمیر متصل)
)51 صفحۀ، 5دهم، درس  عربی(

صحیح است.4نه 

هاي دیگر: بررسی گزینه
آمده پس صفت است.  »العباً«براي اسم نکرة »فائزاً) «1
از نظر معنایی قابل حـذف نیسـتند، درص»فرحاً«و » مسروراً) «4و 3

 حال جزء زائد جمله است.
(عربی دوازده

صحیح است.3گزینه  50.
دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیا«مفهوم عبارت صورت سؤال: 
  گزینـمفهـوم مـوردنظر در   »گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

شود. می
،7(عربی یازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و ففرففررفرههنهههههننگننگگنگ
صحیح است. 2گزینه  51.

خواندي و با د اي را نمی و بیش از آن هیچ نوشته«ترجمۀ آیۀ 
افتادند نوشتی که در آن صورت، کجروان به شک میآن را نمی

)بودن به این معناست که پیامبر دخواندن و نوشتن نمی(
ص، 3درس (دین و زندگی  یازدهم، 

صحیح است.2گزینه  52.
و ح میــابیـ  خـدا را مـی   ییش،یفطرت خوهر کدام از ما، براساس  بب

شیــدایــجهــان در پ يازمنــدیندوم  مقدمــۀ  .میکنــ درك مــی
ها که وجودشان از خودشان نیساینگونه است؛ پدیده نندهیآفر
هستند کـه خـودي ا دآورندهیبه پد ازمندیموجود شدن ن يبرا

.نباشد و وجودش از خودش باشد
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.55 صحیح است.   1گزینه 
)امام کاظم  اي «بـن حکـم فرمـود:     خود، هشـام برجستۀ به شاگرد  (

جـز بـراي اینکـه      هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرسـتاد، 
پذیرنـد کـه    بندگان در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر می

از معرفت برتري برخوردار باشـند و آنـان کـه در تعقـل و تفکـر برترنـد،       
تـر اسـت،    ن کس که عقلش کامـل هاي الهی داناترند و آ  نسبت به فرمان

 »  اش در دنیا و آخرت باالتر است رتبه
 )10 صفحۀ ،1یازدهم،  درس (دین و زندگی 

.56 صحیح است. 3گزینه 
هاي الهـی و نیـز    ـ شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه

 شود. بهره گرفتن از طبیعت می
 ـ براساس تقدیر الهی جهان خلقت قانونمند است.

 )71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.57 صحیح است.   3گزینه 

در چالش تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت، پس از گذشـت مـدتی   
)از رحلــت رســول خــدا  ، جاهلیــت بــا شــکلی جدیــد وارد زنــدگی (

ر و مـورد احتـرام و   هاي باتقوا، جهادگ اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت
)اعتماد پیامبر  ـان قـدرت و ثـروت قـرب و منزلـت      منزوي شدند  ( و طالب

  یافتند.
هـاي اصـیل اسـالمی، بـه      : انـزواي شخصـیت  2و  1 هاي گزینهدلیل رد 

)خصوص اهل بیت پیامبر  الگوهاي نامناسـب  ارائۀ مربوط به چالش  (
 است.  
.58 صحیح است.   3گزینه 
)پیامبر انّی تارك فیکم الثّقلین کتاب اهللا و عترتـی اهـل   «فرمودند:  (
ما ان تمسکتم بهما لَن تضلّوا ابداً و انّهما لَن یفترقا حتّی یردا علـی   بیتی

   ».الحوض
 )67صفحۀ ، 5(دین و زندگی یازدهم،  درس 

.59   صحیح است. 2گزینه 
 نفس اماره ترین دشمن انسان  دشمن

 شیطان انسان خوردة  قسمدشمن 
.60 صحیح است.   2گزینه 

آیه، بیانگر ادامه یافتن مرجعیـت دینـی اسـت و در آن خداونـد دسـتور      
ت خـود را صـرف      همۀ دهد گروهی از مردم، (نه  می مـردم) وقـت و همـ

در دین بپردازند تا پـس از کسـب   » تفقّه«شناخت دقیق دین کنند و به 
علم به شـهرهاي خـود برونـد و قـوانین اسـالم را بـه مـردم بیاموزنـد و         

)مردم باشند. این روش حتی در زمـان پیـامبر    پاسخگوي سؤاالت ) 
 شد.   نیز براي مردمان شهرهاي دوردست انجام می

 )142و  141 هاي صفحه ،10(دین و زندگی یازدهم، درس 
.61 صحیح است. 3گزینه 

نیز بیانگر شـرك   3 گزینۀ جملۀآیه صورت سؤال نفی شرك در والیت و 
 در والیت است.

 )23و  19هاي  صفحه ، 2دوازدهم، درس دین و زندگی (
.62 صحیح است.   3گزینه 

هـا   کیفر و پاداش موارد یادشده محصول طبیعی خود عمل است و انسان
ها را تغییر دهند و وضع قوانین در تغییر آنان مؤثر نیسـت   توانند آن نمی

 و یا تأثیر ندارد.  

.63 صحیح است. 4گزینه 
توجه بگـوییم، خـود   را با » غیر المغضوب علیهم و الالضّالین«اگر عبارت 
انـد،   ها خشم گرفته یا راه را گم کـرده  ي کسانی که خدا بر آن را در زمره

 قرار نخواهیم داد.
 )113صفحۀ ، 10(دین و زندگی دهم، درس 

.64 صحیح است. 4گزینه 
.........» راهیـابی شـرك بـه دل   : «)با توجه به روایتی از پیامبر اکرم (

اندیشه و دل پاسبانی کنیم تـا آفـت   پس باید ببینیم که چگونه از حریم 
 شـــرك بـــه آن راه نیابـــد. حـــافظ در مـــورد ایـــن مفهـــوم اینگونـــه

 .........»پاسبان حرم «سراید:  می 
 )43 صفحۀ، 4دوازدهم، درس  (دین و زندگی

.65 صحیح است.   4گزینه 
زیـرا   ؛هـاي یکـدیگر را پـیش مـن بـازگو نکنیـد       فرمودند: بدي )( پیامبر

 اك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.  دوست دارم با دلی پ
 )79صفحۀ ،  6یازدهم، درس (دین و زندگی 

.66 صحیح است.   4گزینه 
اسالمی را برعهده دارد باید مدیر و مدبر باشـد  جامعۀ فقیهی که رهبري 

 جهانی رهبري کند. پیچیدة و بتواند جامعه را در شرایط 
 )145صفحۀ  ،10دین و زندگی یازدهم، درس (

.67 صحیح است. 2گزینه 
کشـم و   گردانان از من بدانند، چگونه انتظـار آنهـا را مـی    اي داوود اگر روي

شــوق بازگشتشــان را دارم... بنــابراین گسســتن بندبنــد وجــود بنــدگان از 
 محبت الهی معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان است.

 )84، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 

.68 صحیح است. 3گزینه 
اهللا ال اله الّا هو لیجمعـنّکم الـی   کند:  قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می

یوم القیامۀ الریب فیه و من اَصدق من اهللا حدیثا: خداوند کسی اسـت کـه   
کنـد کـه    او قطعاً شما را در روز قیامت جمع می ،هیچ خدایی جز او نیست

 از خدا راستگوتر است؟ آن نیست و چه کسی در سخن ]وقوع[شکی در 
 )45صفحۀ  ،4دهم، درس  (دین و زندگی

.69 صحیح است.   3گزینه 
)امام رضا  هـاي آن و   امـا بـه شـرط   «فرماید:  پس از بیان حدیث می (

مقصود امام این بود که توحیـد تنهـا   » هاي آن هستم. شرطجملۀ من از 
 یک لفظ و شعار نیست، بلکـه بایـد در زنـدگی اجتمـاعی ظـاهر شـود و      
تجّلی توحیـد در زنـدگی اجتمـاعی بـا والیـت امـام کـه همـان والیـت          

 گردد.  خداست، میسر می
توالی و پشت سر هم آمـدن اسـامی امامـان در آن،     این حدیث به جهت

 طالیی) مشهور است.  زنجیرة به حدیث سلسلۀ الذهب (یعنی 
 )110صفحۀ  ،  8درس دین و زندگی یازدهم، (

.70 صحیح است. 2گزینه 
شـهور اسـت،   قرون وسـطی م دورة ر تمدن دوم اروپا که به تمدن با ظهو

هـا از   ها و بتخانه ا به یک دین الهی معتقد شدند، بتپرست اروپ مردم بت
م بین رفت، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظـی 

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ    و باشکوه مذهبی ساخته شد، کتاب
 آثار هنري بزرگی پدید آمد. نگارش یافت و

ساس تقدیر الهی جهان خلقت قانونمند است.
)71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
چالش تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت، پس از گذشـت مـدتی   

)حلــت رســول خــدا  ، جاهلیــت بــا شــکلی جدیــد وارد زنــدگی (
گگر و مـورد احتـرام و   هاي باتقوا، جهادگماعی مسلمانان شد. شخصیت

)اد پیامبر  ـان قـدرت و ثـروت قـرب و منزلـت      منزوي شدند( و طالب
د.

هـاي اصـیل اسـالمی، بـه     : انـزواي شخصـیت  2و  1 هاي گزینهل رد
)وص اهل بیت پیامبر  الگوهاي نامناسـب  ارائۀ مربوط به چالش (

  .
صحیح است. 3نه 
)ر انّی تارك فیکم الثّقلین کتاب اهللا و عترتـی اهـل   «فرمودند: (
ما ان تمسکتم بهما لَن تضلّوا ابداً و انّهما لَن یفترقا حتّی یردا علـی  ی

 ».ض
)67صفحۀ ، 5(دین و زندگی یازدهم،  درس 

صحیح است.2نه 
نفس امارهترین دشمن انسان  من
شیطانانسان خوردة  قسممن
صحیح است. 2نه 

بیانگر ادامه یافتن مرجعیـت دینـی اسـت و در آن خداونـد دسـتور      
ت خـود را صـرف      همۀ هد گروهی از مردم، (نه  مـردم) وقـت و همـ

در دین بپردازند تا پـس از کسـب   » تفقّه«خت دقیق دین کنند و به 

صحیح است. 4گزینه  65.
هـاي یکـدیگر را پـیش مـن بـازگو نکفرمودند: بدي)( پیامبر

پپاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.  دوست دارم با دلی پ
، 6ی یازدهم، درس (دین و زندگی 

صحیح است. 4گزینه  66.
اسالمی را برعهده دارد باید مدیر وجامعۀ فقیهی که رهبري 

جهانی رهبري کند. پیچیدة و بتواند جامعه را در شرایط 
ص ،10دین و زندگی یازدهم، درس (

صحیح است.2گزینه  67.
گردانان از من بدانند، چگونه انتظـار آنهـا را ماي داوود اگر روي

شــوق بازگشتشــان را دارم... بنــابراین گسســتن بندبنــد وجــود
محبت الهی معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگ

ص7درس  (دین و زندگی دوازدهم، ،

صحیح است.3گزینه  68.
اهللا ال اله الّا هو لیجمعکند:  قرآن کریم با تأکید فراوان اعالم می

یوم القیامۀ الریب فیه و من اَصدق من اهللا حدیثا: خداوند کسی
او قطعاً شما را در روز قیامت جمع می،هیچ خدایی جز او نیست

از خدا راستگوآن نیست و چه کسی در سخن]وقوع[شکی در 
،4دهم، درس  (دین و زندگی

صحیح است. 3گزینه  69.
)امام رضا  امـا بـه شـرط«فرماید: پس از بیان حدیث می(

از هستم.شرطجملۀمن آن توح»هاي که بود این امام مقصود
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.71 صحیح است.   3گزینه 
گویـد و بـه    صورت سؤال در واقع از اثرات و ثمرات محاسـبه سـخن مـی   

داراي ...» من حاسـب نَفْسـه وقـف علـی عیوبـه      «همین دلیل با حدیث 
 مفهوم مشترك است.  
 )98و  97 هاي  هصفح ، 8دین و زندگی دهم، درس (

.72 صحیح است.   2گزینه 
براي کسـانی کـه نیکوکـاري    : «للَّذینَ اَحسنُوا الحسنی و زیادةترجمۀ آیۀ 

به لطف بیشتر خداوند بـه  » تر است. پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون
 کند.   بندگان نیکوکارش اشاره می

ن آنـا : «و الَّذینَ کَسبوا السیئات جزاء سیئَۀ بِمثلهـا و تَـرهقُهم ذلَّـۀ   آیۀ در 
آنـان    چهـرة بینند و بر  عمل خود می  اندازةکه بدي پیشه کردند، جزاي بد به 

ذلیـل، آلـودگی بـه    چهـرة  علت نشستن غبار ذلّت بـر  » نشیند. غبار ذلت می
 گناهان است.  

 )157صفحۀ دین و زندگی یازدهم، (
.73 صحیح است. 1گزینه 

آثار رعایت پوشـش   بیانگر أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ یذَلک أَدنَآیۀ شریفۀ 
 شـود  سبب کاهش حضـور زنـان نمـی   رعایت پوشش نه ت و در زنان است

 شود و... .منیت اجتماعی زنان محقق میا بلکه
.74 صحیح است. 4گزینه 

هماهنگی میـان دیـن و تفکـر عقلـی     دربارة مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی 
درخشـان  ورشـید  دین بر حق الهـی کـه ماننـد خ    شود قوانین نمی«گوید:  می

اي  است با دانش استداللی یقینی مخالفت داشته باشد، نیست بـاد آن فلسـفه  
 )(و ائمـه اطهـار    )که قوانینش با کتاب قـرآن و سـنت رسـول خـدا (    

 »مطابقت نداشته باشد.
 )120صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.75 صحیح است. 1گزینه 
 )105و  104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 
 زبان انگلیسی

.76 صحیح است. 3گزینه 
شـود   ي اول از صفت برابري اسـتفاده مـی   نکته: با توجه به معناي جمله در جمله

 شود. ي دوم از صفت عالی استفاده می و در جمله
ي برادرم پول دارد ولـی خـواهر بزرگتـرم از     معنی جمله: خواهر کوچکم به اندازه

 پول دارد. همه بیشتر
.77 صحیح است. 2گزینه 
به او بگویی که من بـه خـاطر رفتـارم در     توانی می، دیدياگر سارا را «ترجمه: 

 »مهمانی متأسفم؟
جـواب  جملـۀ  شرط به زمان حال سـاده و  جملۀ ، 1نکته: در شرطی نوع 

جواب شـرط، غیـر از   جملۀ شرط به زمان آینده است. دقت کنید که در 
"will" توانیم از دیگـر افعـال    میmodal   مثـل"can, must, …"   هـم

 استفاده کنیم.
.78 صحیح است. 2گزینه 

ـاده     readو  seeنکته: در قسمت اول جمله با توجـه بـه فعـل     ـال س ـان ح از زم
اي کـه در طـول دوران    شود و در قسمت دوم جمله براي بیان تجربه استفاده می

ـال       ـان ح ـاقی اسـت، از زم زندگی شخص اتفاق افتاده است و هنوز هم اثـر آن ب
 شود. کامل استفاده می

ـاه مـی     ـاب زنـدگی    ترجمه: هنگامی که بـه عقـب نگ خـوانم،   ام را مـی  کـنم و کت
 ام. بسیار جالبی داشتهبینم که زندگی  می

 )2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.79 صحیح است. 3گزینه 
ـا در    و ترسـش را   آغوشـش بگیـرد  معنی جمله: حالت صورتش او را وادار کـرد ت

 کنار بگذارد.
 ) بخشیدن4) در آغوش گرفتن  3) پاسخ دادن 2) اشک ریختن  1

.80 صحیح است. 4گزینه 
 فرهنگ به دقت معنی شده است.هاي این  معنی جمله: هر یک از داده

 ها   ) خارجی3) فاکتورها              2) موضوعات                 1
 هاـ  لغات وارد شده به دیکشنري ) داده4

 )49، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.81 صحیح است. 3گزینه 

معنی جمله: تمام گیاهـان، حیوانـات و چیزهـایی کـه در جهـان وجـود       
 است. طبیعتشوند، به معناي  ها ساخته نمی ط انساندارند و توس

.82 صحیح است. 3گزینه 
، من به همـراه چنـدین نفـر از    از دنیا رفتمعنی جمله: وقتی پدربزرگم 

 دیگر اعضاي خانواده، در کنارش بودیم.

.83 صحیح است. 2گزینه 
 خواهم بود. اختیارتانترجمه: متأسفم، امروز خیلی سرم شلوغ است. فردا در 

.84 صحیح است.   3گزینه 
کـه هـر نـوع مشـکلی را بـه مـن اطـالع         کنم قدردانی میترجمه: من از شما 

 دهید.  
 ) نگران کردن2) رنگ کردن                     1
 ) خلق کردن4) قدردانی کردن                 3

.85 صحیح است. 3گزینه 
امـروز   گویند، هیچ درمانی در بازار همانطور که محققان به طور مکرر می

 کند. وجود ندارد که بتواند و ثابت شده باشد که روند پیري را کند می
 ) به طور واقعی، به راستی   2) به شکل جالب                  1
 ) به طور متفاوت4) به طور مکرر، مداوم           3

 )19صفحۀ (پایه یازدهم، 
.86 صحیح است. 4گزینه 

لیغاتی به راه انداخت تـا تیـراژ   معنی جمله: آن کارخانه یک فعالیت تب
 روزنامه را باال ببرد.

 )15 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.87 صحیح است. 3گزینه 

ـار    را ترجمه: اگر پیتر در آواز خواندن توانایی دارد، ما هر آنچه  که او بـراي ایـن ک
 کنیم. نیاز دارد فراهم می

 ) فراهم کردن4کردن   ) فراهم 3) مراقب بودن   2) پایان دادن   1
provide sth for sb  /provide sb with sthنکته: 

 
.88 صحیح است. 4گزینه 

چنین در حال ساخت مواد جدیدي است که امیـدوار   ترجمه: شرکت هم
 هاي عقب را پر کند. هاي دندان خوردگی است آنقدر مستحکم باشد که کرم

 ) مواد4   ) احتماالت3ها    ) نسل2ها    کننده آوري ) جمع1
 )80صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 :Cloze Testترجمه 
زحل در آسمان شب مـا شـبیه یـک سـتاره اسـت. شـما بـا اسـتفاده از         

را ببینید. آن از زمین، جایی که بـر روي   هایش حلقهتوانید  تلسکوپ می
دانسـتید   رسد امـا آیـا مـی    کنید، خیلی کوچک به نظر می آن زندگی می

ان است.  
)157صفحۀ دین و زندگی یازدهم، (

صحیح است.1نه 
آثار رعایت پوشـش  بیانگرأَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَننیذَلک أَدنَشریفۀ 

   شـود تتسبب کاهش حضـور زنـان نمـی   رعایت پوشش نه تونان است
شود و... .منیت اجتماعی زنان محقق میا

صحیح است.4نه 
هماهنگی میـان دیـن و تفکـر عقلـی     دربارةصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی 

  درخشـان  خخ   ورشـید دین بر حق الهـی کـه ماننـد خ    شود قوانین نمی«وید:
  اي   با دانش استداللی یقینی مخالفت داشته باشد، نیست بـاد آن فلسـفه  

)  (و ائمـه اطهـار   )وانینش با کتاب قـرآن و سـنت رسـول خـدا (    
»قت نداشته باشد.

)120صفحۀ ،9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است.1نه 

)105و104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

یسیییسیسسییسی
صحیح است.3نه 

  شـود   ي اول از صفت برابري اسـتفاده مـی   با توجه به معناي جمله در جمله
شود. ي دوم از صفت عالی استفاده میجمله

ي برادرم پول دارد ولـی خـواهر بزرگتـرم از    ی جمله: خواهر کوچکم به اندازه
پول دارد. بیشتر

صحیح است.3گزینه  82.
، من به همـراه چنـداز دنیا رفتمعنی جمله: وقتی پدربزرگم 

دیگر اعضاي خانواده، در کنارش بودیم.

صحیح است.2گزینه  83.
خواختیارتانترجمه: متأسفم، امروز خیلی سرم شلوغ است. فردا در 

صحیح است. 3گزینه  84.
م کنم قدردانی میترجمه: من از شما   کـه هـر نـوع مشـکلی را بـه

دهید.  
) نگران کردن2) رنگ کردن                     1
) خلق کردن4) قدردانی کردن                 3

صحیح است.3گزینه  85.
گویند، هیچ درمانی درهمانطور که محققان به طور مکرر می

وجود ندارد که بتواند و ثابت شده باشد که روند پیري را کند
) به طور واقعی، به راستی 2) به شکل جالب                  1
) به طور متفاوت4) به طور مکرر، مداوم           3

ص(پایه یازدهم،
صحیح است.4گزینه  86.

لیغاتی به راه انداختمعنی جمله: آن کارخانه یک فعالیت تب
روزنامه را باال ببرد.

ص، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه  87.

که او بـرايرا ترجمه: اگر پیتر در آواز خواندن توانایی دارد، ما هر آنچه 
کنیم. نیاز دارد فراهم می

www.konkur.in
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تـر   ما فقط مشتري بزرگ سیارةلی خیلی بزرگ است؟ از هشت زحل خی
 از زمین است. تر بزرگبرابر  95از زحل است. زحل تقریباً 

کشـد   زحل ششمین سیاره از خورشید است. حدود سی سال طـول مـی  
بچرخد. بنابراین یک سال در زحل حـدود سـی    خورشیدتا زحل به دور 

 دورسال زمینی است! زحل خیلی سرد است چـون از خورشـید خیلـی    
 گراد زیر صفر است. درجه سانتی 93است. دماي جو حدود 

.89 صحیح است. 3گزینه 
 ) مدار4) حلقه        3) ستاره      2) سیاره      1

.90 صحیح است. 4گزینه 
 تر ) بزرگ4ترین     ) کم3   ترین ) بزرگ2تر    ) کوچک1

.91 صحیح است. 2گزینه 
 ) سیاره4) آسمان       3) خورشید    2) ماه، قمر   1

.92 صحیح است. 3گزینه 
 ) بزرگ4) دور            3) نزدیک      2) کوچک   1
 

 :1متن ترجمۀ 
شـود، بمیـرد؟    کشد که کسی که به یک کولونی مورچه برده می چقدر طول می

ــه   ــتگی ب ــن بس ــۀای ــد  مورچ ــی مانن ــوردنظر دارد. برخ ــۀ  م ــتر مورچ هاروِس
ـا چنـد صـد      شما را با سم به سرعت می» ماریکوپا«کننده)  (برداشت کشـند. تنه

ـا   ش نـی  1500نیش کافی است که این مورچه یک انسان را بکشد، در مقایسه ب
زنبور عسل، با فرض اینکه شما حساسیت (آلرژي) نداشته باشید. به محض اینکه 

ـا     آنها هم پیروي مـی  بقیۀماریکوپا شما را نیش بزند،  مورچۀیک  کننـد؛ زیـر آنه
 کشند، بنابراین مرگ سریع خواهد بود. هاي هشدار در نیش را بو می »فرومون«

نیستند؛ ولی اگر شـما را نـیش    آنقدر سمی» مورچه بولت (گلوله)«برخی، مانند 
شـوند؟ بـه ایـن     بولت نامیده مـی  مورچۀتر هستند. چرا آنها  بزنند، خیلی دردناك

درد سوراخ شـدن توسـط یـک گلولـه را      نخاطر که ظاهراً احساس نیش خورد
ـان از   کند. احتماالً شما پس از بدترین ساعت قابل تصور زنـدگی  سازي می شبیه ت

در خیلـی از   ایـن  شوید. و یا شوك تسلیم می آبی کم شوید و به هوش می درد بی
 شود. ها نیز دیده می سایر انواع مورچه

درایـورِ  مورچـۀ  اسـت،  » سـیافو «د اي که احتماالً بتواند شما را بخـور  تنها مورچه
ـا، ماننـد    فریقاییست. آنها به حـدي کـه در فـیلم   آ(راننده) یا سافارِي  اینـدیانا  «ه

ـایعه       » 4جونز  ـا حـداقل ایـن ش هستند بد نیستند؛ ولی آنها به ایـن مشـهورند ی
توانـد شـما    اند. هرچند، حتی یک کولونی سیافو نمـی  که نوزادان را کشته هست

تبدیل به استخوان کند: شما بیش از انـدازه بـزرگ، مرطـوب    » اسپیران«را مانند 
کننـد شـما    و گرم هستید و آنها تمایل ندارند شما را زمین بزنند. آنها تصـور مـی  

یک خطر هستید، نه یک غذا، حتی اگر بمیرید آنها ممکن اسـت شـما را نادیـده    
شـوند،   نمـی ها معموالً به جسد پستانداران بـزرگ جـذب    بگیرند، چرا که مورچه

 هاي جسد. در مقایسه با مثالً مگس
.93 صحیح است. 2گزینه 

ها و چگـونگی محافظـت علیـه     اي به سایر حشرات، ترس از مورچه در متن اشاره
 اي نشده است. هاي مضر اشاره مورچه

 معنی جمله: هدف اصلی نویسنده چیست؟
اسـت، معرفـی   رو  حشرات با آنها روبـه وسیلۀ  ) برخی از خطراتی را که انسان به1

 کند.
ـان صـدمه بزننـد،       هایی که می ) در مورد انواع متفاوتی از مورچه2 تواننـد بـه انس

 بحث کند.
ـا        3 ) که خوانندگان را در مورد اینکـه چطـور از خـود محافظـت کننـد وقتـی ب

 شوند، آگاه کند. رو می هاي خطرناك روبه مورچه
 ها دارند. ی شدید از مورچهها ترس ) که دالیلی را ارائه دهد که برخی از انسان4

.94 صحیح است. 2گزینه 
ـا مـی   توصیف شده است، مدل رایجی از مـتن  1 گزینۀهر چند آنچه در  توانـد   ه

 باشد، اما در این متن چنین نیست.

 هاي متن را جدا کرده است؟ معنی جمله: چطور نویسنده پاراگراف
اسـت، پشـتیبانی (و    داده شده 1اطالعاتی را که در پاراگراف  3و  2) پاراگراف 1

 کند. تأیید) می
 کند. هاي آن بحث می ) هر پاراگراف در مورد یک نوع مورچه و ویژگی2
در مــورد مــتن  3و  2کنــد و پــاراگراف  موضــوع را معرفــی مــی 1) پــاراگراف 3

 کند. گیري می نتیجه
ـاراگراف  است با انواع مورچه 2هایی که در پاراگراف  ) نوع مورچه4 ـاي   ها در پ  1ه
 مقایسه شده است. 3 و

.95 صحیح است. 1گزینه 
طعمـۀ  اشاره شده اسـت اگـر یـک مورچـه (بـه عنـوان        در پاراگراف یک

د و نکش ها فرومون هشدار را بو می بالقوه) شما را گاز بگیرد، سایر مورچه
 پیوندند. به آن مورچه می

هاي هاروسـتر (برداشـتگر) چگونـه در     معنی جمله: بر طبق متن مورچه
 کنند؟ هایشان با هم ارتباط برقرار می طعمهمورد 

 شان است. اي که در نیش هاي ویژه ) با تولید و بو کردن فرومون1
 ) با حس کردن گرماي بدن طعمه2
 آبی در بدن طعمه ) با ایجاد کردن کم3
 هایشان و هشدار دادن به سایر اعضاي کولونی ) با برگشتن به النه4

.96 صحیح است. 2گزینه 
اي که ضمیر در ابتـداي آن آمـده اسـت، بایـد از خـود       جمله با توجه به

شـود؟ تنهـا    بپرسیم چه چیز در خیلی از انواع دیگر مورچه نیز دیده می
 است. 2 گزینۀمنطقی  گزینۀ

که در پاراگراف دوم زیر آن خط کشیده شده » این«معنی جمله: ضمیر 
 کند؟ است، به چه چیزي اشاره می

هـوش شـدن     ) بـی 3) داشتن نیش دردناك  2(گلوله)   مورچۀ بولت) 1
 آبی ) بی4
 

:2ترجمه متن 
شد که خارج از منـزل کـار نکننـد، گروهـی از     در زمانی که از زنان خواسته می

 1877ها داشتند. از سـال   هاروارد تأثیر شگرفی در علم ستارهرصدخانۀ زنان در 
» هـاروارد نۀ رصـدخا رایانـه هـاي   «زن بودند که به عنوان  80بیش از  1919تا 

هـاي) بزرگـی از    هاي(فهرسـت  مشهور شدند؛ زیرا در محاسبه و ساخت کاتالوگ
درصـد مـردان    50ها بسیار مهارت داشتند. زنان براي انجـام کـار مشـابه     ستاره

شناختند تا زمـانی کـه    کردند. مردم بسیاري از این زنان را نمی درآمد کسب می
یشان کردند. یکی از این دانشمندان ها تعدادي نویسنده شروع به نوشتن داستان

کـرد. وقتـی    در رصدخانه کار می 1940تا  1896انی جامپ پنن بود که از سال 
اش را از  کودك بود، به خاطر سـرماخوردگی، ماننـد تومـاس ادیسـون، شـنوایی     

دست داد. اما این موضوع هرگز او را از تبدیل شدن به یک دانشمند بـزرگ بـاز   
سـتاره را بـه    350،000ه ویژه را کشف کرد. او همچنین ستار 300نداشت. پنن 

. هــر گــروه درجــه حــرارت M، و O ،B ،A ،F ،G ،Kگــروه تقســیم کــرد:  7
متفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او، هنریتا سوان لیویت، همچنین دریافـت  

هاي مشـابهی دارنـد. از آنجـا کـه پـنن یـک زن و        ها در هر گروه رنگ که ستاره
هـاي   اي به او نداد، امـا او جـایزه   هاروارد چندین سال جایزه  ، دانشگاهناشنوا بود

هاي دیگر دریافت کرد. به عنوان مثـال، او اولـین زنـی بـود کـه       زیادي از مکان
مدرك دکتراي خاصی را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت کـرد. دانشـگاه هـاروارد      

م کـرانچ بانـد را   جایزه اخترشناسی ویلیـا  1938سرانجام تصمیم گرفت در سال 
به او بدهد. او سه سال بعد درگذشت، اما زنان دیگر کار بزرگ علمی او را ادامـه  

 دادند.
.97 صحیح است. 3گزینه 

 بر طبق متن کدام جمله درست نیست؟
 شد.  ) به زنان کمتر از مردان پرداخت می1
 اش را از دست بدهد. ) سرماخوردگی باعث شد پنن شنوایی2
 اي به پنن نداد.   ) دانشگاه هاروارد هرگز هیچ جایزه3
  ) پنن یک سال بعد از اتمام کار خود در رصدخانه هاروارد، فوت کرد.4

.98 صحیح است. 2گزینه 
 اختراع انی جامپ پنن چه بود؟

 ) کامپیوترها در دانشگاه هاروارد1

صحیح است.2نه 
) سیاره4) آسمان       3) خورشید    2ماه، قمر  

صحیح است.3نه 
) بزرگ4) دور            3) نزدیک      2کوچک  

:1متن مۀ 
شـود، بمیـرد؟    کشد که کسی که به یک کولونی مورچه برده میر طول می

ــه   ــتگی ب ــۀ بس ــد   مورچ ــی مانن ــوردنظر دارد. برخ ــۀ م ــتر مورچ هاروِس
ـا چنـد صـد      شما را با سم به سرعت می»ماریکوپا«کننده) شت کشـند. تنه

ـا   ییش نـی  1500 کافی است که این مورچه یک انسان را بکشد، در مقایسه ب
 عسل، با فرض اینکه شما حساسیت (آلرژي) نداشته باشید. به محض اینکه 

ـا     آنها هم پیروي مـی بقیۀماریکوپا شما را نیش بزند، مورچۀ  کننـد؛ زیـر آنه
کشند، بنابراین مرگ سریع خواهد بود. هاي هشدار در نیش را بو می»مون

نیستند؛ ولی اگر شـما را نـیش    آنقدر سمی»««مورچه بولت (گلوله)«ی، مانند 
شـوند؟ بـه ایـن     بولت نامیده مـی  مورچۀتر هستند. چرا آنها ، خیلی دردناك

درد سوراخ شـدن توسـط یـک گلولـه را     نر که ظاهراً احساس نیش خورد
ـان از    کند. احتماالً شما پس از بدترین ساعت قابل تصور زنـدگی سازي می ه  ت

در خیلـی از   ایـن  شوید.   و یا شوك تسلیم می آبی کمشوید و به هوش می بی
شود.ها نیز دیده می انواع مورچه

  درایـورِ    مورچـۀ  اسـت،  »سـیافو « د   اي که احتماالً بتواند شما را بخـور  مورچه
ـا، ماننـد    فریقاییست. آنها به حـدي کـه در فـیلم   آده) یا سافارِي  اینـدیانا  «ه   

ـایعه       »4  ـا حـداقل ایـن ش هستند بد نیستند؛ ولی آنها به ایـن مشـهورند ی
 توانـد شـما   اند. هرچند، حتی یک کولونی سیافو نمـی که نوزادان را کشتهت

 تبدیل به استخوان کند: شما بیش از انـدازه بـزرگ، مرطـوب    »نناسپیران«ند 
  کننـد شـما    م هستید و آنها تمایل ندارند شما را زمین بزنند. آنها تصـور مـی  

خطر هستید، نه یک غذا، حتی اگر بمیرید آنها ممکن اسـت شـما را نادیـده    
شـوند،  نمـی ها معموالً به جسد پستانداران بـزرگ جـذب   د، چرا که مورچه   

کنند؟ هایشان با هم ارتباط برقرار میطعمهمورد 
شان اساي که در نیش هاي ویژه ) با تولید و بو کردن فرومون1
) با حس کردن گرماي بدن طعمه2
آبی در بدن طعمه) با ایجاد کردن کم3
هایشان و هشدار دادن به سایر اعضاي کو) با برگشتن به النه4

صحیح است.2گزینه  96.
اي که ضمیر در ابتـداي آن آمـده اسـت، بایـجمله با توجه به

ش بپرسیم چه چیز در خیلی از انواع دیگر مورچه نیز دیده می
است. 2 گزینۀمنطقی  گزینۀ

که در پاراگراف دوم زیر آن خط ک»این«معنی جمله: ضمیر 
کند؟است، به چه چیزي اشاره می

هـو ) بـی 3) داشتن نیش دردناك  2(گلوله)   مورچۀ بولت)1
آبی ) بی4

:2ترجمه متن 
شد که خارج از منـزل کـار نکننـددر زمانی که از زنان خواسته می

ها داشتند. از سهاروارد تأثیر شگرفی در علم ستارهرصدخانۀ زنان در 
نرصـدخا رایانـه هـاي  «زن بودند که به عنوان 80بیش از  1919تا 

هـاي هاي(فهرسـت  مشهور شدند؛ زیرا در محاسبه و ساخت کاتالوگ
درص 50ها بسیار مهارت داشتند. زنان براي انجـام کـار مشـابه    ستاره

شناختند تا کردند. مردم بسیاري از این زنان را نمی درآمد کسب می
یشان کردند. یکی از اینهاتعدادي نویسنده شروع به نوشتن داستان

ک در رصدخانه کار می1940تا  1896انی جامپ پنن بود که از سال 
کودك بود، به خاطر سـرماخوردگی، ماننـد تومـاس ادیسـون، شـنو
دست داد. اما این موضوع هرگز او را از تبدیل شدن به یک دانشمند

س 350،000ه ویژه را کشف کرد. او همچنین ستار 300نداشت. پنن 
. هــر گــروه درجM، و O،B،A ،F،G،Kگــروه تقســیم کــرد: 7

متفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او، هنریتا سوان لیویت، همچنی
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بنـدي   هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گـروه       ) سیستمی که ستاره2
 ند. ک می
 ) یک جایزه در دانشگاه آکسفورد3
 ) سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره4

.99 صحیح است. 2گزینه 
 کدام دو واژه در متن مترادف هستند؟

 ) کشف و پیدا کردن2) دانشمند و کامپیوتر            1
) تأثیر و پایان4) کاتالوگ و گروه                 3

.100 صحیح است. 4گزینه 
 بهترین عنوان براي متن است؟کدام 

 ) زنان فراموش شده در علوم1
 کوش ) دانشمندان سخت2
 هاي) درجه حرارت ستاره   هاي (فهرست ) کاتالوگ3
 ) زندگی آنی جامپ پنن4
 

 ریاضی 
.101 صحیح است. 1گزینه 

A ( , ) , B [ , )3 6 7 

7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 0 1 2 3 4 5 6 7
A B

 
A B [ , )6 3 

Aاعداد صحیح موجود در  B:عبارتند از 
, , ,..., , ,6 5 4 01 2 دادعت9

 )5 صفحۀ(ریاضی دهم،  
.102 صحیح است. 2گزینه 

axخط  by 2 )نقطۀ از  0 , )0  گذرد، پس داریم: می 2
( , )ax by b b ax y0 22 0 0 2 2 0 1 2 0 

a a tan a60 yشیب خط 3 ax 2 
a a b3 3 3 3 1 3 1 4 

 )40 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.103 صحیح است.   1گزینه 

/ ( ) ( )13 15 5 3 5 5 3 5 352 43 10 243 10 3 10 3 10 3 10 
.104 صحیح است. 2گزینه 
|عبارت  x |2  همواره مثبت است و داریم: 4

(|x | )| x | | x | | x || x |
2 413 2 2 13 2 2 2 82 4 

| x | | x | x5 5 53 2 5 2 23 3 3 

x x5 5 1 112 23 3 3 3 
: x , ,12 3 1 2 3  اعداد صحیح6

 )92 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.105 صحیح است.   4گزینه 

fR ( , ] ( , )2 1( , ),(( 

12 4
gR ( , ]4

 
f gR R ( , ] ( , ]2 1 4gR ( , ] ( , ]g ( ,( , ] ( ,] ( ,  

.106 صحیح است.   2گزینه 
تـا   5در اول کلمه اسـت و جایگشـتی نـدارد. سـایر حـروف       »ب«حرف 

 جایگشت دارند.   5!هستند و 

.107 صحیح است. 2گزینه 
.108 صحیح است. 2گزینه 

 نویسیم: را می BCخط  معادلۀابتدا 
y (x ) y x y x1 0 10 3 1 3 3 00 3 3 

 :BCاز خط  A فاصلۀ نقطۀ
| |AB

AC
(AB) (BC) (AC) BC

2 2

2 2 2

2 0 3 5
101 3

5
15
10

 

S 1 5 15 75 15
2 20 410 10

.109 صحیح است. 4گزینه 
x x (x ) x2 22 1 0 1 0 1 

xباید   گویا باشد، یعنی باید در آن صدق کند. معادلۀ ریشۀ 1
(a )(a )(a )

a a a
3 1 12 3 5

3 1 1 
a a a a a2 2 22 2 3 12 9 5 10 15 

a a2 22 11 

.110   صحیح است. 4گزینه 
x  باید در معادله صدق کند:   2

a a a a a a a33 3 1 3 2 13 9 3 3 3 3  
 کنیم:   دهیم و معادله را حل می قرار می 1را برابر  aحاال 

x
x x x x3 2

1 1 2 2
1 1 1

  

xطرفین را در  (x )(x x )3 21 1  کنیم:   ضرب می 1
x x x (x ) x x x x2 2 21 1 2 2 1 1 3 2 0

x(x )(x ) x
12 1 0 2  

کنـد.   نیست. چون مخرج را صـفر مـی   1دیگر معادله ریشۀ توجه کنید که 
xریشۀ پس معادله فقط یک   را دارد.   2

.111 صحیح است. 3گزینه 
ˆچون  ˆB D خطـوط مـوازي و مـورب     قضـیۀ باشد، طبـق عکـس    می

DE || BC  تالس جزء به کل داریم: قضیۀاست. بنابراین به کمک 
AD DE x x x
AB BC x y x y x y

7 7 7
10 10 7 3 
 41 صفحۀ، 5یازدهم، تمرین  (ریاضی

.112 صحیح است. 3گزینه 
MC MB MCAB BM ABBAM : PD || AM AP DM AP DM

/
MC AC ACAB ABCD N : AM || DN DM AN AP AN AP

5 2  )33صفحۀ (ریاضی یازدهم،  52
.113 صحیح است. 3گزینه 

x xMN || BC x x xx x x x
3 3 1 33 31 1 2 

ABC

AMN

S
AC x ( )S AN x

2 2 22 1 2 16
3 9
2

 

ندگی آنی جامپ پنن

صحیح است.1نه 
A ( , ) , B [ , )( ,( ) , B [ ,) , B [ ,) , B [

7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 0 1 2 3 4 5 6
AA

A B [ , )A B [ ,B [[ ,

Aد صحیح موجود در  B:عبارتند از
, , , , , ,6 5 4 01 2 9, , , , , ,, , ,..., , ,, ,..., , ات

)5  صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است.2نه 

ax byby 2 )نقطۀ از  0 , گذرد، پس داریم:می,,(
( )ax by b b ax yby 2 0 0 2 2 0 1) b b ax yb b2 (( , ) b b ax yb axb b,,

a a tan aa tan 360 a شیب خطy axax 2
ba 3 1 3 1 43 3 33ba baa

)40صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است. 1نه 

/ ( ) ( )13 15 5 3 5 5 3 5( ) ( )) (2 43 10 243 10 3 10 3 10/ ( ) ( )( ) ( )) (13 5( )((( )((15 5 ( ))( ))

است.2نه  صحیح
|ت  x | همواره مثبت است و داریم:||4

(|x | )| x | (|x |||13 | x| x

(BC) (AC) BC(BC) (AC) BC(BC) (AC)(AC)(BC) (AC)(AC) 15
10

5 15 75 15
20 410 10

صحیح است.4گزینه  109.
(x ) x2( ) 1(x ) x((x ) x(x )(x )( )(( )(

xباید  گویا باشد، یعنی باید در آن صدق کند.معادلۀریشۀ1
(a )(a )(a )(a(a )(a )(a )(a )( )(a)(a )(a)(a)(a)(a )(a)(a )(a)(a )(a)(a3 5

1 1a aa a
2 23 12 9 5 10 15a a a aa aa a a2 2

22 11a

.110 صحیح است.4گزینه 
x باید در معادله صدق کند:  2

aa a3a a3 1 3a aa aa aa aa aaa a 2 1a aa3 3 3 3
کنیم:  دهیم و معادله را حل میقرار می1را برابر aحاال 

3 2
2 2xx

1x x x3 2

xطرفین را در  (x )(x x )3 2( )(( )((x )(x x(x )(x x(x )(x x(x )(x x(x( )((( کنیم:   ضرب می ))(
x (x ) x x x x2 2 2 0x (x ) x x x xx (x ) x xx (x ) x x x xx x xx x

x)(x ) x
10)(x ))(x ) 2

نیست. چون مخرج را صـفر1دیگر معادله ریشۀتوجه کنید که 
xریشۀ پس معادله فقط یک  را دارد.  2

صحیح است.3گزینه  111.
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 )33صفحۀ (ریاضی  یازدهم، 
.114 صحیح است. 1گزینه 

 رسیم: می 1 گزینۀدرستی  به کمک رسم شکل به

x x
y

xx

2 0
1 0

 )60و  59هاي  هصفح(ریاضی یازدهم،  
.115 صحیح است.   4گزینه 

x  اول یا چهارمناحیۀsin xtan x sin x cosxcosx

2
0 0  

x سوم یا چهارمناحیۀ   sin x cosx sin x0 0

پس انتهاي کمان در ناحیه چهارم است.
.116 صحیح است.   2گزینه 

log log log log log ( )49 7 7 7 72 8 3 8 3 8 37 7 7 8 3 6 2 
.117 صحیح است.   3گزینه 

x xlog (x x ) log (x ) log x
22

2 2 2
4 54 5 3 2 23 

x x x x x x xx
2 2 24 5 4 4 5 4 12 8 7 03  

x xیا  7 1  
x  غیرقابل قبول است.   1

x log (x ) log2 27 1 8 3  
.118 صحیح است.   3گزینه 

x x x

( cosx)sin x cos xlim lim limcos x cos x
2 2

0 0 0

11
1 1

( cosx)
cos x

1
1

x x
lim ([x ] a) lim [x] a a a

0 0

2

2 2 1 2 1
  

x x
(x )(x )xa a lim lim

x x

2
21 1

1 111 2 1
3 5 2 (x )1 ( x )3 2  

2 21 

.119 صحیح است. 2گزینه 
 نقطه برابر باشند:باید حد چپ و راست تابع در این 

x
lim (a[ sin x] [ tan x]) a[ ] [ ] a

6

4 3 2 1 2 1 

x
lim a[ sin x] [ tan x] a[ ] [ ] a

6

4 3 2 1 

a پس: a a2 1 1 
 مثلثاتی دقت کنید.   دایرةتذکر: به 

6
6

6

1
2

6

1
3

tan

.120 صحیح است.   3گزینه 
ـاب شـدن در تـیم کوهنـوردي و ان     ـال     پیشامد انتخ ـاب شـدن در تـیم فوتب تخ

 ؛ پس:  هستند  مستقل
 Pکوهنوردي)= (فوتبال P(کوهنوردي) P(فوتبال)

 بنابراین داریم:  
P)يدرونهوک    لابتوف( / / /

/ / / / / /

0 3 0 8 024 24 12
0 3 0 8 0 3 0 8 11 024 86 43

 لابتوف(
P)يدرونهوک   لابتوف(

 
.121 صحیح است.   3گزینه 

 آوریم: ابتدا میانگین امتیازات دو نفر را به دست می

Ax 22 23 24 27 29 125 255 5  

Bx 21 24 25 27 28 125 255 5  
 رویم:   حال سراغ واریانس می

A
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 22 25 23 25 24 25 27 25 29 25

5  

/
34 6 85 

B
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 21 25 24 25 25 25 27 25 28 25

5  
30 65  

 کمتر است.   Aبیشتر است؛ پس دقت عمل  Aواریانس 
.122 صحیح است. 2گزینه 

 این نمودار را رسم کرده است. 19 صفحۀکتاب درسی در 

2 0 2

y

1

1-

xy Sin 2

y Sinx
 

) فاصلۀمطابق شکل دو نمودار در  , )2 در سه نقطه با هم برخورد  2
 کنند. می

.123 صحیح است. 3گزینه 
ــابع ــت ت ــام در و غیریکنواســت تانژان ــازه تم ــاییب ــه ه ــاط شــامل ک  نق

x K  تـابع  ایـن  ايبـازه  هـیچ  در و است صعودي اکیداً ،نباشد 2
 .شودنمی نزولی

y

x

3
222

3
 )41 صفحۀدوازدهم،  (ریاضی 2

.124 صحیح است. 4گزینه 
 کنیم: تابع را ساده می ضابطۀاول 

x( x )x x x x x x
x x x

56 33 3 3 31
1 1 1

 

) گیریم: حاال مشتق می x)
x

3
23

1
3

 

xاگر  323 باشد، داریم: 8
1 1 1 1

3 4 123 643  )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  8
.125 صحیح است. 4گزینه 

xاول یا چهارمناحیۀsin xtan x sin x cosxsin x cosx
2

cosx
x سوم یا چهارمناحیۀ  sin x cosx sin xcosx sin xcosx sin x

 انتهاي کمان در ناحیه چهارم است.
صحیح است. 2نه 

log log log log log ( )g ( )49 7gg 7 7gg2log log log log log (log log log log (loglog loglog7 7 7 8 3 6
صحیح است. 3نه 

xlog (x x ) log (x ) log xx ) log (x )x ) log (x )
22

2 2 2
4 5xxx ) log (x )x ) log (x )x ) log (x )) log (x )x ) log (x ) 23

x
x

x2 2 24 5xxx 4 4 5 4 12 8 7x x x x xx x xx x x2 2
3

x xیا 7 1
x  .غیرقابل قبول است

x log (x ) log2 2( ) g 8 3log ( ) lllog (x ) logl (x )l (x 2( ) g(x ) log

صحیح است. 3نه 

x x x

( cosx)sin x cos xlim limsin x limcos xlim
2 2

0 0 0
1

1 1xcos x xcos x 0

( cosx
cos x1

x
lim ([x ] a) lim [x] a a a

x
] a) lim [x]] a) lim [x]

0x
1a a aaa a aa aa

x
(x )(xxa a lim lima aa

2
2 1x1 2

xx)(x)(x11 2 1aaa
3 5 2x xx x (x )( xx

2 21
صحیح است.2نه 

نقطه برابر باشند:حد چپ و راست تابع در این 

8

) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) (
5

کمتر است.  Aبیشتر است؛ پس دقت عمل Aواریانس 
صحیح است.2گزینه  122.

این نمودار را رسم کرده است.19صفحۀکتاب درسی در 

0 2

y

1

1-

xy Sin 2

y Sinx

)فاصلۀمطابق شکل دو نمودار در  , در سه نقطه با,,(
کنند. می

صحیح است.3گزینه  123.
ــابع ــت ت ــام در و غیریکنواســت تانژان ــازه تم ــاییب ــه ه ــ ک ش

x KKK ايبـازه هـیچ  در و است صعودي اکیداً ،نباشد 2
.شودنمی نزولی

y

x
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fباید  (x)  دو ریشه داشته باشد. 0
( x )( x ) (x x a) x x af (x)

( x ) ( x )

2 2
2 2

2 3 3 2 3 3 3 4 6 3
3 2 3 2

 

f (x) x x a ( a )20 3 4 6 3 0 0 16 12 3 6 0 
a 14

9 

.126 صحیح است. 3گزینه 
 باید مشتق را تعیین عالمت کنیم.

x x( x ) ( x)
x x xf(x) f (x)x ( x ) ( x )

3
2 23 33

2 2

1 2 1 62 1 2
3 3

2 1 2 1 2 1
 

x
x ( x )2 23
1 4

3 2 1
 

 کنیم: حاال مشتق را تعیین عالمت می

max

x
f
f

1 102 4

 
xتابع در  1

 ، ماکزیمم دارد.4
 نمودار این تابع این شکلی است:

1
2

1
4

 
.127 صحیح است. 1گزینه 

x2از شکل معلوم است که   ، همچنین حجم جعبه برابر است با:20

 x
V .x V ( )

202 2 2 32 20 1102 2 
[ , ] V 20 20 320 02

ینارحب طاقن
 

0
40
3
40
3

ینارحب طاقنهزاب رخآ و لوا و ینارحب طاقن

 
V

x V .x (max)
V

2
0 0
40 10 16000
3 3 27
20 0

VVV
x V .x (max)x V .x240 1x 16

3 3 27
V

3
20 VV
3 

xپس در صـورتی   cm10
حجـم آن حـداکثر    ،از هـر لبـه تـا کنـیم     3

 شود. می

.128 صحیح است. 4گزینه 

8 17
O

r
r
S r

2 2 2

2

2

8 17
289 64 225

225

.129 صحیح است. 4گزینه 

A

O
E

A
F

R

O

O( , ) , R1 2 3
 

R
| OA | 2 2

3
1 1 2

 

(FA) R | OA | | FA |2 2 2 9 2 7 
| FE | | FA |2 2 7 

.130 صحیح است. 3گزینه 
:لوا ۀسیک ةرهم ود

4
2
7
2
3
2
7
2

3 4
1 1

7
2

دیفس ود ره

هایس ود ره

 دیفس کی
هایس کی و

دیفس 5
هایس 3

دیفس 3
هایس 5

دیفس 4
هایس 4

5
8 دیفس

3
8 دیفس

4
8 دیفس

 

P

4 3 3 4
2 2 1 15 3 4

8 8 87 7 7
2 2 2

  

6 5 3 3 12 4 30 9 48 87
21 8 21 8 21 8 21 8 168 

  
 شناسی زیست

.131 صحیح است. 2گزینه 
 مانده است. در واقع عامل اصلی در ایجاد هواي باقی

 ها: بررسی سایر گزینه
 اي است! (رد) هاي پوششی از نوع استوانه باریک یاخته رودة) در 1
 شود! (رد) شود شش نیز منبسط می سینه منبسط می قفسۀکه  ) هنگامی3
 ) بدون نیاز به پیام عصبی! (رد)4

.132 صحیح است. 3گزینه 
ژن) به بدن ایمنی فعـال اسـت؛ امـا     ایمنی حاصل از تزریق پادگن (آنتی

 ایمنی حاصل از تزریق پادزهر (پادتن) به بدن ایمنی غیرفعال است.
 )75و  73هاي  ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.133 صحیح است. 4گزینه 
دقیقه: دو نوار یک در میانه (دنـاي بـا    40در آزمایش مزلسون و استال بعد از 

سنگین) و دیگـري در بـاالي   رشتۀ سبک و یک رشتۀ چگالی متوسط با یک 
 سبک) تشکیل شدند. رشتۀلوله (حاوي دناي با چگالی سبک، هر دو 

 )10و  9هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

x ( x )2( )33 x ( xx(3

کنیم:  مشتق را تعیین عالمت می

max

x
f
f

1 102 4

max

x در  1
، ماکزیمم دارد.4

ار این تابع این شکلی است:

1
2

1
4

صحیح است.1نه 
02کل معلوم است که  20x:همچنین حجم جعبه برابر است با ،

V
20

2 2
3x

.x V (.x V (V
202 22 2 1

2 2)V )) 210)

VV 20 2
[ , ][ , ],,, 23 023

2
ینارحب طاقن

0 هزابرخآ و لوا و ینارحب طاقن ینارحب طاقنزب

| FA | 2 7| FA || FA |

صحیح است.3گزینه  130.
:لوا ۀسیک ةرهم ود

دیفس ود ره

هایس ود ره

 دیفس کی
هایس کی و

دیفس5
هایس3

دیفس3
هایس5

دیفس4
هایس4

5
8 دیفس

3
8 دیفس

4
8 دیفس

4
8

3 3 12 4 30 9 48 87
21 8 21 8 21 8 168

ششنششننشنناننااناسیسسییسیزیسییسسیسستسستتست
صحیح است.2گزینه  131.

مانده است. در واقع عامل اصلی در ایجاد هواي باقی
گ اا
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.134 صحیح است. 1گزینه 
شناسـی یـازدهم، قبـل از سـر      کتاب زیسـت  50 صفحۀ، 16با توجه به شکل 

 شود. از سر مولکول میوزین جدا می ADPخوردن میوزین بر روي اکتین، 

 )50و  49هاي  ، صفحه3فصل ، شناسی یازدهم (زیست  
.135 صحیح است. 1گزینه 

مرحلـۀ  بارگیري آبکشـی و   مرحلۀاول، مرحلۀ ونش، طبق مدل ارنست م
باربرداري آبکشی است که هر دو مرحله بـا صـرف انـرژي    مرحلۀ چهارم، 
 دهند. رخ می

 )131 صفحۀ دهم، شناسی (زیست
.136 صحیح است. 1گزینه 

خـونی   و بخش دوم مربـوط بـه کـم   بخش اول سؤال مربوط به هموفیلی 
انسان در جنس نر وجـود یـک   شکل است. براي بروز هموفیلی در  داسی

h(Xدگر نهفته Y)  دار آن  ضروري است. قسمت دوم سؤال بخـش نکتـه
sدانـیم افـراد   آموزان باید به آن توجه کنند. می است که دانش sHb Hb ،
شـود؛ امـا بایـد     شکل می که گویچه قرمز آنها داسی هستند افراد بیماري
sه باشید کـه در افـراد  توجه داشت AHb Hb      کـه ناخـالص هسـتند نیـز

شـکل   قرمـز داسـی   گویچـۀ که مقدار اکسیژن محـیط کـم باشـد،     زمانی
شـکل)   خـونی داسـی   (هموفیلی و کـم نمود  شود. پس براي بروز هر دو رخ می

 حداقل وجود یک دگره نهفته ضروري است.
 )54و  43هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

.137 صحیح است. 3گزینه 
ریز نقش دارد. وزیکول سـمینال نـوعی    دستگاه عصبی خودمختار در ترشح برون

 ریز است که تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار قرار دارد.   غده برون
 ها: بررسی سایر گزینه

ـاي   پروستات در بدن هر مرد وجود دارد (نه غده غدة: دقت کنید یک 1گزینه  ه
 پروستات!)

ـایع منـی ترشـحات خـود را بـه درون        : هیچ یک از غده2گزینه  ـازنده م هاي س
 کنند.   میزناي وارد نمی

ـا درون     4گزینه  ـ میزراهی به اندازه نخود فرنگـی هسـتند، ام  حفـرة : غدد پیازي 
 شکمی قرار دارند (نه کیسه بیضه!).

.138 حیح است.ص 2گزینه 
تخـم (تخـم   یاختۀ هر تخمک موجود در تخمدان درخت سیب قابلیت تولید دو 

 ها است.                      ) را دارد. تخمدان محل تشکیل تخمکn3ضمیمۀو تخم n2اصلی
 ها: بررسی سایر گزینه

دانـۀ گـردة   زایشـی از تقسـیم میتـوز     یاختۀرویشی همانند  یاختۀ) از آنجا که 1
ـارالد   نارس ایجاد می n4شود و گل مغربـی چه باشـد، هـر دوي ایـن     مـی 28

n2ها یاخته  باشند. می14
) بخش سفید رنگ نارگیل آندوسپرمی اسـت کـه در آن تقسـیم سیتوپالسـم     3

ـاهی مربـوط بـه آندوسـپرم،      هرخ داده است. در تقسیم سیتوپالسم یاخت هاي گی
 ضمیمه نقش دارد.یاختۀ دستگاه گلژي 

ـا فاقـد    افشانی درختانی که وابسته به باد هستند مثـل بلـوط، گـل    ) در گرده4 ه
 هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. رنگ

 )129تا  124و  86هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )62و  61هاي  صفحه، 4  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.139 صحیح است. 4گزینه 
طـور کامـل    شود. تا بلع به ، کتاب درسی انجام می24صفحۀ مطابق متن 
 انجام شود!

.140 صحیح است. 4گزینه 
نفـرین و   (اپـی   فوق کلیـه  غدةهاي بخش مرکزي  افزایش هورمون

هــا و کــاهش  نفــرین) باعــث افــزایش قطــر درونــی نــایژك نــورپی
شـود، پـس کـاهش ایـن      هاي گوارش می هاي ترشحی غده فعالیت
 دهد. عکس می نتیجۀها  هورمون

 ها: بررسی سایر گزینه
) بر غلظت کلسیم خـون  T4وT3هاي یددار تیروئید ( ) هورمون1

 تأثیر ندارند.
فوق کلیـه صـادق    غدةهاي بخش قشري  ) براي افزایش هورمون2

 است، نه کاهش آنها.
) باعث کاهش انـرژي  T4وT3هاي تیروئیدي ( ) کاهش هورمون3

 شود، نه افزایش آنها. ها می در دسترس یاخته
 )59و  58هاي  ، صفحه4یازدهم، فصل ناسی ش (زیست

.141 صحیح است.   3گزینه 
، سیاهرگ بین سرخرگ و میزناي واقع شـده  81صفحۀ با توجه به شکل 

دار در سـیاهرگ خروجـی از کلیـه کـم و      است. میزان مواد زاید نیتروژن
 اکسید کربن زیاد است.   میزان دي

   80صفحۀ : با توجه به شکل 1گزینۀ 
 کلیه غضروف وجود ندارد.: در 2گزینه 
 شود.  : غلط: هورمون آلدسترون به درون خون ترشح می4گزینۀ 
.142 صحیح است. 3گزینه 
کننـد کـه    هـایی عمـل مـی    پوست در ریشه مانند صافی هاي درون یاخته

مانع از ورود مواد ناخواسته یـا مضـر مسـیر آپوپالسـتی بـه درون گیـاه       
هـا در ایجـاد فشـار     فعال یون هاي درون پوست با انتقال شوند. یاخته می

اي  اي، خود یکی از عوامل جریان تـوده  اي نقش دارد که فشار ریشه ریشه
 در آوندهاي چوبی است.

بــراي  4 گزینــۀزا هســتند و  ریشــهالیــۀ مربــوط بــه  2و  1هــاي گزینــه
 هاي معبر صادق نیست. یاخته

 ) 127 صفحۀ دهم، شناسی زیست(
.143 صحیح است. 1گزینه  

نسبی مغـز پرنـدگان و پسـتانداران (نسـبت بـه       اندازةداران  در بین مهره
وزن بــدن) از بقیــه بیشــتر اســت. در بافــت اســتخوانی فشــرده در ایــن 

هـاورس،   سـامانۀ  هاي درون مجـراي مرکـزي هـر    جانوران اعصاب و رگ
 کنند. ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می

 ها: بررسی سایر گزینه
 رتوهاي فرابنفش را دارند.) حشرات توانایی رؤیت پ2
 ) اساس حرکت در جانوران مشابه است.3

)50و 49هاي  ، صفحه3فصل ، ت تشناسی یازدهم (زیست 
صحیح است.1نه 

  مرحلـۀ  بارگیري آبکشـی و  مرحلۀاول، مرحلۀ ممونش، ق مدل ارنست م
باربرداري آبکشی است که هر دو مرحله بـا صـرف انـرژي    مرحلۀ رم، 
دهند.می

)131صفحۀ دهم، شناسی (زیست
صحیح است.1نه 

خـونی   و بخش دوم مربـوط بـه کـم   ش اول سؤال مربوط به هموفیلی 
انسان در جنس نر وجـود یـک   شکل است. براي بروز هموفیلی در  ی

h(X نهفته Y)h  دار آن  ضروري است. قسمت دوم سؤال بخـش نکتـه
sدانـیم افـراد   آموزان باید به آن توجه کنند. می که دانش sHb Hbs ،
شـود؛ امـا بایـد    شکل می که گویچه قرمز آنها داسیهستند  بیماري
sتته باشید کـه در افـراد  ه داشت AHb Hbs     کـه ناخـالص هسـتند نیـز

شـکل  قرمـز داسـی       گویچـۀ که مقدار اکسیژن محـیط کـم باشـد،    ی
شـکل)   خـونی داسـی   (هموفیلی و کـم نمود شود. پس براي بروز هر دو رخ

ل وجود یک دگره نهفته ضروري است.
)54و ي 43هاي  صفحه تتشناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است.3نه 
برون ریز نقش دارد. وزیکول سـمینال نـوعی  گاه عصبی خودمختار در ترشح

  ریز است که تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار قرار دارد.  برون
ها: ی سایر گزینه

هــا نفــرین) باعــث افــزایش قطــر درونــی نــایژك نــورپی
شـود، پـس کـاهاي گوارش میهاي ترشحی غده فعالیت
دهد. عکس می نتیجۀها هورمون

ها: بررسی سایر گزینه
) بر غلظت کلسT4TTوT3TTهاي یددار تیروئید ( ) هورمون1

تأثیر ندارند.
فوق کلیغدةهاي بخش قشري ) براي افزایش هورمون2

است، نه کاهش آنها.
) باعث کاهشT4TTوT3TTهاي تیروئیدي () کاهش هورمون3

شود، نه افزایش آنها. ها می در دسترس یاخته
8هاي ، صفحه4یازدهم، فصل ناسی ش (زیست

صحیح است. 3گزینه  141.
، سیاهرگ بین سرخرگ و میزناي81صفحۀ با توجه به شکل 

دار در سـیاهرگ خروجـی از کاست. میزان مواد زاید نیتروژن
اکسید کربن زیاد است.   میزان دي

 80صفحۀ : با توجه به شکل 1گزینۀ 
کلیه غضروف وجود ندارد.: در2گزینه 
شو : غلط: هورمون آلدسترون به درون خون ترشح می4گزینۀ 
صحیح است.3گزینه  142.
هـایی عمـل مـیپوست در ریشه مانند صافی هاي درون یاخته

مانع از ورود مواد ناخواسته یـا مضـر مسـیر آپوپالسـتی بـه د
هـا در ایج فعال یون هاي درون پوست با انتقال شوند. یاخته می
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 آیند. هاي حسی در تاالموس گرد هم می ) اغلب پیام4
 )52و  39، 18، 11هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.144 صحیح است. 2گزینه 
دسـتگاه ایمنـی بـه     Iهـاي خـود ایمنـی نظیـر دیابـت نـوع        در بیماري

انسـولین جزایـر النگرهـانس پـانکراس      تولیدکننـدة ریز  هاي درون یاخته
ریز دچار نقـص   کنند، در نتیجه فعالیت بخشی از دستگاه درون حمله می

 گردد. می
بـه نـوع خاصـی از     HIVتحمل ایمنی مربوط به عوامل خـارجی اسـت.   

کند. پاسخ دسـتگاه ایمنـی    (نه انواعی از آنها) حمله می Tهاي  لنفوسیت
زا) ترشـح هیسـتامین از    حساسـیت  مـادة ه ترشح زا (ن حساسیت مادةبه 

 ها است. ها و بازوفیل  ماستوسیت
 )78تا  76و  60هاي  ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.145 صحیح است. 2گزینه 
 موارد (الف و د) صحیح هستند.     

 بررسی موارد:
تـونین را   و کلسـی T3،T4هـاي  تیروئید یا سپردیس هورمـون  غدةالف) 

 کند که هر سه بر روي استخوان اثر دارند. ترشح می
هـاي کـورتیزول، آلدوسـترون و     کلیه هورمون فوق غدةب) بخش قشري 

کند کـه تنهـا کـورتیزول     هاي جنسی زنانه و مردانه را ترشح می هورمون
 دهد. هاي طوالنی مدت، پاسخ دیرپا می تنش به

توسـین، آزاد کننـده و    هاي ضد ادراري، اکسی زیر نهنج هورمون غدةج) 
فعالیـت   هکننـد  آزادهـاي   کند که تنها هورمـون  مهارکننده را ترشح می

 دهد. زیر مغزي را افزایش میغدة 
نفـرین   اپـی  نورو نفرین  هاي اپی فوق کلیه، هورمون غدةد) بخش مرکزي 

 کنند. می ها باز ها را در شش کند که نایژك را ترشح می
 )59تا  56هاي  ه، صفح4شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.146 صحیح است. 1گزینه 
سـاز و پمـپ   ATPصحیح اسـت. صـورت سـؤال بـه آنـزیم      » ب«فقط مورد 

 هیدروژن اشاره دارد.
 بررسی موارد:

 ساز صادق نیست.ATPالف) براي آنزیم 
 دارند.ها حداقل ساختار سوم را  ب) براي هر دو صادق است، زیرا پروتئین
 ج و د) براي پمپ هیدروژن صادق نیست.

 )70و  17هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست
.147 صحیح است. 1گزینه 

 ، کتاب درسی53 صفحۀمطابق طرح 
 کند. (رد) بالغ از شش نیز استفاده می قورباغۀ) 2
 دریایی نیست! (رد) ستارة ) خارهاي آبششی مربوط به آبشش3
 ناپدیسی است. (رد)) این ویژگی مربوط به تنفس 4

.148 صحیح است. 2گزینه 
تولید الکتیک اسید در هنگام کـاهش اکسـیژن و در طـی فراینـد تخمیـر      

 CO2دهـد. کـاهش اکسـیژن منجـر بـه کـاهش تولیـد        الکتیکی رخ مـی 
کربنات در خـون   خود منجر به کاهش تولید بینوبۀ گردد که این امر به  می
 ها: بررسی سایر گزینه   شود.           می
ــوآنزیم  )1 ــید  A CO2اســتیل ک کربنیــک اس

H 
3(CO2 ــوازي ــیر ه ــد   در مس ــرة در  ATPتولی ــال زنجی انتق

 الکترون  
یــون  کربنیــک اســید  CO2تولیــد O2مصــرف)4
 کربنات بی

 )53صفحۀ ، 3، فصل شناسی دهم (زیست
 )74و  73هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.149 صحیح است. 2گزینه 
ریـزي شـده    شکل مربوط به فرایند مرگ برنامه هستند.  موارد الف و ج صحیح

در یاخته است.
 بررسی موارد:
آلوده به ویـروس یـا سـرطانی    یاختۀ کشنده به  Tلنفوسیت حملۀ الف) در اثر 

کنـد و   شود که پرفورین در غشاي یاخته، حفره ایجـاد مـی   میپرفورین ترشح 
کنـد. ایـن آنـزیم     ن یاخته وارد میوسپس از طریق آن حفره، آنزیمی را به در

اندازد. پس به دنبال آسـیب غشـا (یکـی از     ریزي شده را به راه می مرگ برنامه
 تواند آغاز شود. اي می اجزاي اصلی یاخته سازنده) فرایند مرگ یاخته

هـا،   تواند تصادفی باشد؛ مثالً در بریـدگی یـا سـوختگی    ها می مرگ یاخته) ب
مردگـی گفتـه    روند. به این حالت، بافـت  بینند و از بین می ها آسیب می یاخته
ها و در شـرایط خـاص    در بعضی یاخته یاختهشدة ریزي شود. مرگ برنامه می

 شود. ایجاد می
اجـازه   DNAدر صـورت آسـیب    G1 مرحلۀوارسی اول در انتهاي نقطۀ ج) 

ریـزي شـده را بـه راه     دهد و مرگ برنامه بعدي را به یاخته نمی مرحلۀورود به 
اندازد. می

کننـده   هاي تخریب د) پس از رسیدن عالئمی به یاخته (نه همزمان)، پروتئین
کنند. اجزاي یاخته و مرگ آن میتجزیۀ در یاخته، شروع به 

.150 صحیح است. 2نه گزی
ســر بــازو در شــناگران بیشــتر از نــوع کنــد و در  ســه ماهیچــۀتارهــاي 

برداران بیشتر از نوع تند هستند. سـرعت انقبـاض در تارهـاي تنـد      وزنه
هاي اتصالی بین اکتـین و   بیشتر از کند است. در نتیجه سرعت ایجاد پل

اسـت. در   بـرداران  هاي اسکلتی شناگران کمتر از وزنه میوزین در ماهیچه
هـا درون تارهـا قـرار     باید دقت کنید که میتوکنـدري  4 گزینۀارتباط با 

 ها. دارند، نه تارچه
 )51تا  49هاي   ، صفحه3فصل ، شناسی یازدهم (زیست

.151 صحیح است. 2گزینه 
هـا   شکل و از جـنس پـروتئین هسـتند. پـادتن     Yهاي  ها مولکول پادتن

 (نه برعکس).شوند  هاي مکمل می موجب فعال شدن پروتئین

 )73صفحۀ ، 5شناسی یازدهم، فصل  (زیست 
.152 صحیح است.   2گزینه 

شـود کـه در قسـمت جلـو      داران دیده مـی  طناب عصبی پشتی در مهره
دهد. ایمنی اختصاصـی اساسـاً    برجستگی ایجاد شده، مغز را تشکیل می

)78تا 76و 60هاي  ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه 

د (الف و د) صحیح هستند.     
سی موارد:

تـونین را  و کلسـی T3TT،T4TTهـاي  تیروئید یا سپردیس هورمـون غدة 
کند که هر سه بر روي استخوان اثر دارند.ح می

هـاي کـورتیزول، آلدوسـترون و     کلیه هورمون فوق غدةبخش قشري 
کند کـه تنهـا کـورتیزول    هاي جنسی زنانه و مردانه را ترشح می مون
دهد. هاي طوالنی مدت، پاسخ دیرپا می نش
توسـین، آزاد کننـده و   هاي ضد ادراري، اکسیزیر نهنج هورمونغدة

فعالیـت   هکننـد  آزادهـاي کند که تنها هورمـون کننده را ترشح می
دهد. زیر مغزي را افزایش می

نفـرین   اپـی  نورونفرین هاي اپی فوق کلیه، هورمونغدةخش مرکزي 
کنند. می ها باز ها را در شش کند که نایژك شح می

)59تا 56هاي  ه، صفح4تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.1نه 

AAسـاز و پمـپ   ATPصحیح اسـت. صـورت سـؤال بـه آنـزیم      »ب« مورد 
روژن اشاره دارد.

موارد: ی
AAساز صادق نیست.ATP براي آنزیم 

دارند.ها حداقل ساختار سوم را راي هر دو صادق است، زیرا پروتئین
د) براي پمپ هیدروژن صادق نیست.

هاي  صفحهتتشناسی دوازدهم،  (زیست )70و 17 

اندازد. پس به دنبال آسـیب غشریزي شده را به راه میمرگ برنامه
تواند آغاز شاي میاجزاي اصلی یاخته سازنده) فرایند مرگ یاخته

تواند تصادفی باشد؛ مثالً در بریـدگی یـا سـها می مرگ یاخته)ب
 مرد روند. به این حالت، بافـت  بینند و از بین می ها آسیب می یاخته
ها و در شـر در بعضی یاخته یاختهشدةریزي شود. مرگ برنامه می

شود. ایجاد می
  Aدر صـورت آسـیب   G1مرحلۀوارسی اول در انتهاي نقطۀج) 

ریـزي شـددهد و مرگ برنامهبعدي را به یاخته نمیمرحلۀورود به
اندازد.می

هاي تخرد) پس از رسیدن عالئمی به یاخته (نه همزمان)، پروتئین
کنند. اجزاي یاخته و مرگ آن میتجزیۀدر یاخته، شروع به 

صحیح است.2یینه گزی 150.
ســر بــازو در شــناگران بیشــتر از نــوع ســه ماهیچــۀتارهــاي 

برداران بیشتر از نوع تند هستند. سـرعت انقبـاض در تار وزنه
هاي اتصالی بینبیشتر از کند است. در نتیجه سرعت ایجاد پل

بـرداران هاي اسکلتی شناگران کمتر از وزنهمیوزین در ماهیچه
هـا درون تباید دقت کنید که میتوکنـدري  4 گزینۀارتباط با

ها. دارند، نه تارچه
هاي ، صفحه3فصل ، شناسی یازدهم (زیست

صحیح است.2گزینه  151.
شکل و از جـنس پـروتئین هسـتند.Yهاي  ها مولکول پادتن

(نه برعکس).شوند هاي مکمل میموجب فعال شدن پروتئین
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بـراي   3 گزینـۀ  بـراي زنبورهـا،   1 گزینـۀ شـود.   داران دیده مـی  در مهره
 براي جانوران با اسکلت بیرونی صادق نیست. 4گزینۀ  ها و جیرجیرك

 )78و  72، 62، 52، 34، 18هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
.153 صحیح است. 1گزینه 

نمـود والـدین را بـراي     تـوان ژن  با توجه به جدول مقابل به قطعیت نمـی 
د، مشـخص  قرار دارن 1هاي آن روي کروموزوم  که دگره Rhگروه خونی 

 نمود.
 کروموزوم عامل صفت نمود والدین ژن

Dd  وdd  یاDd  وDd گروه خونیRh1 
BI iوAI i   گروه خونیABO9 

A SHb Hb و
A SHb Hb 

 11 خونی داسی شکل کم

H hX X وHX Y 23 هموفیلی 
 )56و  43تا  38هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

.154 صحیح است. 3گزینه 
 منظور بافت پیوندي سست است.

 اي. هاي بافت ماهیچه ) مثال نقض: یاخته1رد 
 ) مثال نقض: روش محلول در خوناب.2رد 
 ها. اي یاخته ) مثال نقض: تک4رد 

.155 است.صحیح  2گزینه 
دوم رونویسی (طویل شـدن)، پیونـدهاي هیـدروژنی بـین دو      مرحلۀدر 

شـود. ورود   انداز رونویسی نمـی  شود. راه دنا (الگو و رمزگذار) باز می رشتۀ
دهـد و اولـین    پایـان ترجمـه رخ مـی   مرحلۀ در  A پایان به جایگاه رمزة

 رناي ناقل پیش از اتصال دو زیر واحد ریبوزوم با نخسـتین رمـزه جفـت   
 شود. می

 ))33و  31، 23هاي  شناسی دوازدهم ، صفحه (زیست
.156 صحیح است. 2گزینه 

همـراه و  یاختـۀ  آبکشی در باال به عـالوه  صفحۀ طرح الف آوند آبکشی با 
 اي از عناصر آوندي است. طرح ب مربوط به دسته

 بافت آوندي هستند.سامانۀ تأیید مورد اول) جزء 
 به نام عنصر آوندي هاي کوتاهی تأیید مورد دوم) یاخته

 هاي زنده ساخته شده است. رد مورد سوم) آوند آبکشی از یاخته
 شود. گیاهان آوندي یافت میهمۀ رد مورد چهارم) در 

.157 صحیح است. 1گزینه 
شناسـی دوازدهـم مشـخص     ، کتـاب زیسـت  81صفحۀ ، 3با توجه به فعالیت 

هـاي   ع باکترينور قرمز و آبی میزان فتوسنتز بیشتر و تجممحدودة است، در 
 هوازي نیز بیشتر است.

 )81صفحۀ ، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.158 صحیح است. 3گزینه 

ها یا ژن نمودهـا از نسـلی بـه نسـل      اگر در جمعیتی فراوانی نسبی دگره
 گویند جمعیت در حال تعادل ژنی است. دیگر حفظ شود، آنگاه می
 )55و  54هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.159 صحیح است. 3گزینه 
کوکـائین پـس از    کنندة مصرف، در افراد 13صفحۀ  18با توجه به شکل 

روز پس از آخـرین مصـرف،    100روز از آخرین مصرف در مقایسه با  10

هاي قشري کمتر  مغز بهبود کمتري نشان داده و مصرف گلوکز در بخش
 است.

 )13و  12هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
.160 ست.صحیح ا 3گزینه 
هـاي   گونـه   هایی از دنـا هسـتند کـه در بـین     هاي حفظ شده توالی توالی

شـوند و بـراي تشـخیص خویشـاوندي آنهـا اسـتفاده        مختلف دیـده مـی  
هـاي اشـتقاق    وجود صفات مشـترك بـین گونـه    شوند، پس دلیلی بر  می

 باشند. یافته از یک نیاي مشترك می
 )59و  58هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.161 صحیح است. 2گزینه 
 ) (تأیید)LDLها کلسترول زیادي دارند ( الف) این لیپوپروتئین

 ب) منظور حرکات کرمی شکل است. (تأیید)
گیــري  مانــده توســط دســتگاه اســپیرومتر انــدازه ج) حجـم هــواي بــاقی 

 شود و جزء منحنی دم نگاره نیست. (رد) نمی
 ها! (رد) د) در هنگام به استراحت رفتن بطن

.162 صحیح است. 3زینه گ
هاي دنـا بـه نـام ژن     رنا مولکولی است که از روي بخشی از یکی از رشته

 ATPدار  شود. منبع رایج انرژي در یاختـه نوکلئوتیـد آدنـین    ساخته می
 نـا دسـتورالعمل دنـا را   رخود رنا. باشد، نه  رنا تواند زیر واحد است که می

ت در تنظیم بیان ژن نیـز  هاي آنزیمی و دخال کند؛ براي رنا نقش اجرا می
 شود.  مطرح می

 )19و  8هاي  هصفح شناسی دوازدهم، (زیست
.163 صحیح است.   4گزینه 

انقبـاض  محـدودة  راست قلب هستند و مربـوط بـه   نیمۀ هر دو مورد در 
 ها است.   بطن

.164 صحیح است. 2گزینه 
ـان و بیضـه      تخمدان ـا غـدد جنسـی زن ـا غـدد جنسـی مـردان هسـتند. در       ه ه
ـا اسپرماتوسـیت   هاي اولیه و در بیضه ها اووسیت تخمدان ـاي   ه ـال  اولیـۀ  ه در ح

 شود.   تقسیم (داراي تتراد) مشاهده می
 ها:   بررسی سایر گزینه

ـا در هـر       : دقت کنید در تخمدان1گزینه  دورة ها تقسیم میـوز شـروع شـده، ام
یابـد و در صـورت    جنسی به طور معمول در یک تخمدان تقسیم میوز ادامه مـی 

شـود. در ضـمن محـل تکمیـل میـوز و تولیـد تخمـک         لقاح میوز تکمیـل مـی  
ـا تولیـد     باشد. در بیضه تخمدان نمی ها نیز تقسیم میوز شروع شده و در نهایـت ب

شـوند نـه    رك مـی دیدیم متح ها در اپی یابد. اما دقت کنید اسپرم اسپرم پایان می
 ها! در بیضه
ـاي اووسـیت    : یاخته3گزینه  الد و داراي  ثانویـه و اسپرماتوسـیت ثانویـه، تـک    ه

 هاي دو کروماتیدي هستند. کروموزوم
ـام   لولـۀ  را در  2هاي ثانویـه تقسـیم میـوز     : بعضی از اووسیت4گزینه  ـالوپ انج ف

 دهند.   می
.165 صحیح است.   2گزینه 

افـزایش احسـاس    هیپوتـاالموس   افزایش فعالیـت مرکـز تشـنگی در   
کـاهش فشـار    رقیق شـدن خـون    خوردن آب بیشتر  تشنگی 

 اسمزي خوناب
 غلط: هیپوفیز پسین  :1گزینۀ 
 شوند.   : غلط: هر دو سبب افزایش بازجذب آب به خون می3گزینۀ 
: غلط: رنین یک آنزیم است (نه یک هورمون)4گزینۀ 
.166 صحیح است. 1گزینه 

HXH وHX YH23هموفیلی
) 56و 43تا 38هاي  صفحه تتشناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است.3نه 
ور بافت پیوندي سست است.

اي. هاي بافت ماهیچه) مثال نقض: یاخته
) مثال نقض: روش محلول در خوناب.2
ها.  ايیاخته ) مثال نقض: تک4

است.صحیح 2نه 
دوم رونویسی (طویل شـدن)، پیونـدهاي هیـدروژنی بـین دو     رحلۀ

شـود. ورود   انداز رونویسی نمـی  شود. راه دنا (الگو و رمزگذار) باز میۀ
دهـد و اولـین   پایـان ترجمـه رخ مـی   مرحلۀ در A پایان به جایگاه 

با نخسـتین رمـزه جفـت     ناقل پیش از اتصال دو زیر واحد ریبوزوم
شود.

))33و 31، 23هاي  تتشناسی دوازدهم ، صفحه (زیست
صحیح است.2نه 

همـراه و    یاختـۀ  آبکشی در باال به عـالوه  صفحۀح الف آوند آبکشی با 
اي از عناصر آوندي است. ب مربوط به دسته

بافت آوندي هستند.سامانۀ د مورد اول) جزء 
به نام عنصر آونديهاي کوتاهی د مورد دوم) یاخته

هاي زنده ساخته شده است.ورد سوم) آوند آبکشی از یاخته
شود. گیاهان آوندي یافت میهمۀورد چهارم) در 

ب) منظور حرکات کرمی شکل است. (تأیید)
مانــده توســط دســتگاه اســپیرومتر انــدج) حجـم هــواي بــاقی 

شود و جزء منحنی دم نگاره نیست. (رد)نمی
ها! (رد) د) در هنگام به استراحت رفتن بطن

صحیح است.3گگزینه گ 162.
هاي دنـا برنا مولکولی است که از روي بخشی از یکی از رشته

شود. منبع رایج انرژي در یاختـه نوکلئوتیـد آدنـین ساخته می
نـا دسـتورالعرخود رنا. باشد، نه رناتواند زیر واحداست که می

و دخالکند؛ براي رنا نقشاجرا می بیاهاي آنزیمی للت در تنظیم
شود. مطرح می

هاي هصفح تتشناسی دوازدهم، (زیست
صحیح است. 4گزینه  163.

محـدودراست قلب هستند و مربـوط بـه   نیمۀ هر دو مورد در 
ها است.   بطن

صحیح است.2گزینه  164.
ـان و بیضـه تخمدان ـا غـدد جنسـی زن ـا غـدد جنسـی مـردان ه     ه
ـا اسپرماتوسـیت   هاي اولیه و در بیضه ها اووسیت تخمدان ـاي ه اولی  ه

شود.   تقسیم (داراي تتراد) مشاهده می
ها:   بررسی سایر گزینه

د: دقت کنید در تخمدان1گزینه  ـا ها تقسیم میـوز شـروع شـده، ام
 یابـد وجنسی به طور معمول در یک تخمدان تقسیم میوز ادامه مـی 

شـود. در ضـمن محـل تکمیـل میـوز و تولیلقاح میوز تکمیـل مـی  
 ها نیز تقسیم میوز شروع شده و در نهایـت باشد. در بیضه تخمدان نمی

ححرك مـیدیدیم متح ها در اپی  یابد. اما دقت کنید اسپرم اسپرم پایان می
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بط به حشرات و بخش دوم مربوط به پالناریـا اسـت.   بخش اول سؤال مر
هـاي حرکتـی و    جانوران مشابه اسـت؛ امـا شـیوه    همۀاساس حرکت در 

 تنوع و متفاوت است. پالناریا مفصل ندارد.مساختار اسکلتی در جانوران 
 )52و  18هاي  حهصف شناسی یازدهم، (زیست

.167 صحیح است. 2گزینه 
کند و انـرژي آن را توسـط    استفاده میاي از انرژي نور  هر فتوسنتزکننده

اي خود دریافت کـرده و در نتیجـه منجـر بـه      هاي بخش رنگیزه الکترون
 شود. هاي برانگیخته می تولید الکترون

 )89تا  87و  82هاي  هصفح، 6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.168 صحیح است.   2گزینه 

کنـد کـه آب    پارامسی در محیطی با فشـار اسـمزي پـایین زنـدگی مـی     
تواند وارد آن شود. تنفس پارامسی به صورت انتشار و بدون نیـاز بـه    می

 صرف انرژي است.  
توانـد یـک جـانور     نمـی  سلولی است  : غلط: پارامسی یک تک1گزینۀ 

 است.   آغازي(پرسلولی) باشد. پارامسی یک 
 كمژ : غلط: تاژك 3گزینۀ 
 گیرد.  : غلط: ورود آب از طریق اسمز (انتشار) صورت می4گزینۀ 

.169 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  

ها عموماً دستجات آوندي پراکنده و در فواصل متفاوت  اي لپهبرخالف دو
 از روپوست قرار دارند.

.170 صحیح است. 1گزینه 
دهد که سرالد رویشـی در جوانـه بـه سـرالد زایشـی       گیاه زمانی گل می

 شود.  دهی گیاه شبدر می تبدیل شود. در پاییز شکستن شب موجب گل
 )147و  146هاي  صفحه، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.171 صحیح است.   1گزینه 
هـاي رشـد در گیاهـان اسـت، در      کننـده  سالیسیلیک اسید که از تنظیم

)، ایـن  …گیاهی آلوده (بـه ویـروس و   یاختۀ اي نقش دارد.  مرگ یاخته
نیـز در   Iکنـد. اینترفـرون نـوع     اي را القا می ترکیب را رها و مرگ یاخته

 شود.   یهاي آلوده (به ویروس) تولید م انسان در یاخته
 ها:   بررسی سایر گزینه

هنگامی که نوزاد کرمی شکلِ حشـره در حـال خـوردن بـرگ       :2  گزینۀ
بـرگ، ترکیـب فـراري متصـاعد     دیـدة   آسـیب هاي  تنباکو است، از یاخته

اي که  کند. زنبور ماده شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می می
د، خود را به نوزاد کرمـی  کند، با ردیابی این موا در آن اطراف زندگی می

گذارد. نوزادان زنبور بعد از خـروج، از   رساند و روي آن تخم می شکل می
کشـند.   کنند و در نتیجـه آن را مـی   تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می

 آفت است.  حشرة این رویداد کاهش جمعیت نتیجۀ 
 افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورهاست.   گرده  :3گزینۀ 
ساز درون پوسـت (نـه زیـر پوسـت) درختـان       پنبه الد چوب بن  :4 گزینۀ

 شود.  سبب تولید بافت محافظ در گیاه می
 )9فصل شناسی  یازدهم،  زیست(

.172 صحیح است. 3گزینه 
NADP هاي مستقل از نور) در  هاي تثبیت کربن (واکنش در واکنش

شـود از   کربنـی تبـدیل مـی    کربنـی بـه قنـد سـه     که مولکـول سـه   زمانی
NADPH شود. ایجاد می 

 )84و  38هاي  هصفح، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  173.

 )شود! (رد میدیده تغییر در مقابل محرك محیطی در اشیاي غیرزنده نیز 
 کاهش تنوع زیستی! (رد)

 الف و ب) عیناً از متن کتاب درسی هستند.
.174 صحیح است. 3گزینه 

هـایی بـه نـام     ها در غشاي تیالکوئید قرار دارند و بـا مولکـول   فتوسیستم
تواننـد الکتـرون    ها مـی  شوند. این مولکول هم مرتبط می  ناقل الکترون به

ــبزینۀ  ــل) س ــاهش و    a(کلروفی ــد (ک ــت دهن ــد و آن را از دس را بگیرن
 اکسایش).

 )80صفحۀ ، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.175 صحیح است. 1گزینه 

چشم، یعنی صلبیه است که در جلـو بـه    کرةخارجی  الیۀ منظور سؤال،
 شود.  شفاف جلوي چشم) تبدیل می پردةقرنیه (

 تنها مورد (ب) صحیح است.
 بررسی موارد:

 هاي مژکی (صاف) در تماس است. ماهیچهالف) صلبیه با 
ب) ترشحات غدد اشکی با قرنیه در تماس هستند. پل مغزي در تنظـیم  

 ترشح اشک نقش دارد.
شوند، این الیـه   هاي خونی خارج می ج) در جایی که عصب بینایی و رگ

 وجود ندارد.
اي انـدك مربـوط بـه بافـت پوششـی       هایی با فضاي بین یاخته د) یاخته

 شود. دار (مشیمیه) دیده می رنگدانه الیۀهاي خونی  ر مویرگاست که د
 )23و  11هاي شناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است. 4گزینه  176.
 هـا در همانندسـازي   فعالیت نوکلئازي دنا بسپاراز را که باعث رفع اشتباه

 گویند. ویرایش میشود،  می
 )12و  11هاي  هصفح شناسی دوازدهم، (زیست

.177 صحیح است.   4گزینه 
شـود   نشاسته در نشادیسه (آمیلوپالست) و گلوتن در کریچه ذخیره مـی 

 که این دو اندامک تفاوت اساسی با یکدیگر دارند.
 شود. م در کریچه ذخیره میدر گیاه گل ادریسی آلومینی

دیســه ذخیــره  آنتوسـیانین در کریچــه و لیکــوپن و گزانتوفیــل در رنــگ 
 شوند. می

 )121و  104، 103هاي  دهم، صفحه شناسی (زیست
.178 صحیح است.   2گزینه 

دیـافراگم  ماهیچـۀ  با توجه به متن کتاب درسی و طرح مربوطه، انقباض 
اي خـارجی بـا دسـتوري کـه از مرکـز تـنفس در        دنـده  بند) و بین (میان
 شود.  گیرند، دم آغاز می النخاع می بصل

.179 صحیح است. 1گزینه 
شناســی دوازدهــم،  کتــاب زیسـت ، 31 صــفحۀ ،14بـا توجــه بــه شـکل   

هـاي موجـود در انـدامک     ها) و پروتئین اي (هیستون هاي هسته پروتئین

واند وارد آن شود. تنفس پارامسی به صورت انتشار و بدون نیـاز بـه   
ف انرژي است.  

توانـد یـک جـانور    نمـی سلولی است : غلط: پارامسی یک تک1ۀ 
است.  آغازيسلولی) باشد. پارامسی یک 

كمژ: غلط: تاژك 3ۀ 
گیرد.  : غلط: ورود آب از طریق اسمز (انتشار) صورت می4ۀ 

صحیح است.1نه 
اي بـه هـر حـال در    هـاي بافـت نـرم آکنـه    وارد اول و سـوم: یاختـه  

اي و آوندي وجود دارد! هاي بافت زمینه نه
هـا    اي لپـه  تـک   سـاقۀ  ورد چهارم و تأیید مورد دوم: در برش عرضـی  

ها عموماً دستجات آوندي پراکنده و در فواصل متفاوت اي لپهالف دو
پوست قرار دارند.

صحیح است.1نه 
دهد که سرالد رویشـی در جوانـه بـه سـرالد زایشـی       زمانی گل می

گیاه شبدر میل شود. در پاییز شکستن شب موجب گل شود.  دهی
)147و 146هاي  صفحه، 9تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1نه 
هـاي رشـد در گیاهـان اسـت، در      کننـده  سیلیک اسید که از تنظیم

)، ایـن  …گیاهی آلوده (بـه ویـروس و   یاختۀاي نقش دارد. گ یاخته
نیـز در  I کنـد. اینترفـرون نـوع     اي را القا می ب را رها و مرگ یاخته

شود.  ممیهاي آلوده (به ویروس) تولید من در یاخته
ها:  سی سایر گزینه

تواننـد ها مـی   شوند. این مولکول هم مرتبط می  ناقل الکترون به
ــبزینۀ ــل) س ــدa(کلروفی ــت دهن ــد و آن را از دس را بگیرن

اکسایش).
،6تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.1گزینه  175.
چشم، یعنی صلبیه است که دکرةخارجی  الیۀمنظور سؤال،

شود.  شفاف جلوي چشم) تبدیل میپردةقرنیه (
تنها مورد (ب) صحیح است.

بررسی موارد:
هاي مژکی (صاف) در تماس است. ماهیچهالف) صلبیه با 

ب) ترشحات غدد اشکی با قرنیه در تماس هستند. پل مغزي
ترشح اشک نقش دارد.

شوندهاي خونی خارج میج) در جایی که عصب بینایی و رگ
وجود ندارد.

اي انـدك مربـوط بـه بافـتهایی با فضاي بین یاخته د) یاخته
دار (مشیمیه) دیده رنگدانه الیۀهاي خونی  ر مویرگاست که د

هاي تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست
است.4گزینه  صحیح 176.

هـا در همفعالیت نوکلئازي دنا بسپاراز را که باعث رفع اشتباه
گویند. ویرایش میشود،  می

هاي هصفح تتشناسی دوازدهم، (زیست
صحیح است. 4گزینه  177.

ذخ ک ت گل ( ال ل (آ نشا نشا
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ــدري ( ــازندةمیتوکن ــزه) ATPس ــوزم  در راکی ــط ریب ــاي آزاد  توس ه
ــروتئین  ــمی و پ ــز     سیتوپالس ــوتن) و نی ــه (گل ــود در کریچ ــاي موج ه

تواننـد از طریـق    هاي مترشحه به خـارج یاختـه (لیـزوزیم) مـی     پروتئین
آندوپالسـمی بـه آنهـا وارد، از آنجـا وارد      شـبکۀ  هـاي مـرتبط بـا    ریبوزم

 دستگاه گلژي و در نهایت به مقصد نهایی خود ارسال شوند.
 )80صفحۀ  شناسی یازدهم، (زیست
 )31صفحۀ شناسی دوازدهم،  (زیست

صحیح است.   1گزینه  180.
پنبه (و حتی لیگنین) از ترکیبات آلـی ـ آب و سـیلیس از     کوتین، چوب

 اند.   ترکیبات معدنی
 

 فیزیک
.181 صحیح است. 4گزینه 

 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 
.182 صحیح است. 3گزینه 

ثانیـۀ   3کنیم. مشخص اسـت کـه جسـم در     ابتدا نمودار مکان زمان را رسم می
 حال نزدیک شدن به مبدأ است. پس:اول در 

x (m)

t (s)3

14

5
d ms t s

14 5 33

 
.183 صحیح است. 1گزینه 

 الف) تعیین جهت سرعت متوسط:
x

t
t1

t2

x2

x1

 
مثبت است پس سرعت متوسط مثبت بوده بنابراین در جهت محـور  xچون 

x باشد. می 
 ب) تعیین جهت شتاب متوسط:

باشـد پـس طبـق     مثبت می t2 لحظۀمنفی و سرعت در  t1 لحظۀسرعت در 
v رابطۀ v v2 1  ،v      مثبت بوده بنابراین شـتاب متوسـط نیـز مثبـت
 ها است.xباشد یعنی در جهت محور  می

 )11 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
.184 صحیح است. 4گزینه 

v t t (t )(t )2 4 5 5 1 
 لحظـۀ سـرعت در   انـدازة شـود   سـرعت مالحظـه مـی    معادلـۀ همانگونه کـه در  

t t لحظـۀ سـرعت در   انـدازة تواند صـفر گـردد پـس کمتـرین      می 5 5 
tدقـت کنیــد در رأس سـهمی    باشـد.  مـی  mسـرعت   2

s9  آن انــدازة و
m
s9 .است 

 )16 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

.185 صحیح است. 2گزینه 
v vx 4 8

4 8 32 4 322
v at v mv v ( ) v v s

0
6 6 0 04 32 8 8 2 6 20

v v a x ( ) x x m2 2 2
0 2 0 20 2 2 100

 )18 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
.186 صحیح است. 2گزینه 

F1
F2
Sf

netF 0

m S
S

F F f
f N

1 2
40 30 10

 )40 صفحۀ(فیزیک دوازدهم،  
.187 صحیح است. 1گزینه 

: F ma F m2 2  در حالت اول 2
m: F F F ma aa s

2 2
2

2 24 5  در حالت دوم 105

.188 صحیح است. 2گزینه 
 حرکت داریم: معادلۀبا مقایسه با 

x at v t x ma
sx t t

2
0 0

22

1
2 33 8 12

 

net / /F ma m m kg16 5 3 5 5 

.189 صحیح است. 3گزینه 

/
mv v a x a a
s

2 2
0 22 0 100 2 20 2 5 

k k k / kf ma mg ma a g 2 5 10 
k /0 25

.190 صحیح است. 4گزینه 
mداراي تنـدي   گلولـۀ هنگام جدا شدن گلولـه از دسـت موتورسـوار    

s5 
 است.

t mg N f f

f f

W K W W W K W m(V V )

W ( ) W J

2 2
2 1

1
2

1 2 25 252

رفصرفص

 
.191 صحیح است. 1گزینه 

 cmHgابتــدا فشــار وارد بــر کــف را بــه دســت آورده و آن را برحســب  
 نویسیم. می

FP P PaA
5

4
6800 34 10

20 10
 

Hg Hg / Hg HgP gh h h cmHg5 334 10 13 6 10 10 25

cmHg7گازPگازcmHg P25 8 10 

.192 صحیح است. 3گزینه 
P2P1

cm80h

P gh P gh1 نغور2 بآ
P P gh gh1 2 بآنغور

/ /P P
Pa

3
1 2 10 10 0 8 800 10 0 8
8000 6400 1600

 

صحیح است.4نه 
کنیم:  م بخش توپر کره را محاسبه می

rr4 4rr3
3 3

رپوت شخب مجح يرهاظ مجح هرفح مجح

/cm lit3 34 433 10 3 5 4000 500 3500 3 5/cm /cm343
3 3

/m V m kg/V mV 8 3 5 28/

صحیح است.3نه 
ثانیـۀ  3کنیم. مشخص اسـت کـه جسـم در    نمودار مکان زمان را رسم می

حال نزدیک شدن به مبدأ است. پس:در
x (m)

t (s)3

14

5
d ms t s

14 5 33

صحیح است.1نه 
 تعیین جهت سرعت متوسط:

x

t
t1

t2

x2

x1

 xxx  مثبت است پس سرعت متوسط مثبت بوده بنابراین در جهت محـور
باشد.ی

صحیح است.1گزینه  187.
m: F ma Fma Fma2 2 در2

m: F F a s
ma aa2 2FF 2

2 24 5FF FFF در105

صحیح است.2گزینه  188.
حرکت داریم: معادلۀبا مقایسه با 

t v t x m
st t

t v tv t
a

t

2
0 0t

22 3
8 1tt

/ /a m m kg/ /a m mm m/ /m mm mm/

صحیح است.3گزینه  189.

/
m
s22 0 100 2 20 2 5/a x a a

k k / kk / k/a mg ma a gmg ma ak k 2 5 10/ k/

/0 25/

صحیح است.4گزینه  190.
داراي تن     گلولـۀ هنگام جدا شدن گلولـه از دسـت موتورسـوار    

است.

mg N f f

f

K W W W K W m(V V )mg N fN f

( ) W Jf

K W W W K W m(VW W W K W m(Vmg N fNN f
2 2VV2 1V VVVV1

2
1 ( ) Wf( ) W( ) W( f2

رفصرفص

گ
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.193 صحیح است. 3گزینه 
طبق اصل برنولی با کاهش سطح مقطع تندي افـزایش و فشـار کـاهش    

 یابد. بنابراین: می
P P P2 1 3 

 از همه بیشتر است. P3عقربۀ پس انحراف 

.194 صحیح است. 4گزینه 
دهـد امـا    تنها از سمت راست افـزایش طـول مـی    Aمیلۀ با افزایش دما 

 از دو سمت به یک اندازه افزایش طول خواهد داد پس: Bجسم 

AL

AL
BL

2

BL
2

B
A

LL m3

55

3

7 102
2 103 2 10 2

7 10
 

C5 5 36 10 10 7 10 100  

.195 صحیح است. 3گزینه 
 % است بنابراین:90بازده سماور 

P P W90 908000 7200100 دیفم100 لک
 

fml mC C CQP t t t
9 80 9 دیفم807200

 
C Ct t s t min min720 720 2 420 2 7 147200  

.196 صحیح است. 3گزینه 
 مقدار گرماي رسانش شده توسط هر صفحه برابر است با:

/ /kA TQ JH t L s2
001 0 8 50 20

2 10
  

 باشد پس وجه می 6مکعب داراي 
JH s6 20 لک120

 
tیک روز برابر است با  3600 24  

Q 120 24  لک3600

fmL m3120 24 3600 360 10 120 24 3600
10

  

/m g3
28800 28 8
10

  

.197 صحیح است. 4گزینه 
133ابتدا بار الکتریکی   آوریم: دست می الکترون را به 10

/ /q ne q q C13 19 63 10 1 6 10 4 8 10 
 اگر ذره داراي بار منفی باشد:

/q C
/

q q q qq q q
4 81

2
2

4 8 
|با توجه به  q | | q |2  پس: 12

/ / /| q | | q | q C q C14 8 2 4 8 4 8 
ـار     بار کاهش مـی  اندازةاگر بار ذره در ابتدا مثبت باشد با دادن الکترون  ـا ب یابـد ت

ـار اولیـه باشـد،     ذره منفی شود پس در این حالت اگر بخواهیم بار ثانویه دو برابر ب
 داریم:

/ /
/

q q | q | q q qq q
1

2
4 8 2 4 8 24 8 

/ /q C q C11 6 1 6

.198 صحیح است. 2گزینه 
 کنیم. جایی را مشخص می جهت نیروي وارد بر ذره و جهت جابه

 جایی خالف جهت هم هستند، پس کار منفی است. الف) نیرو و جابه

eF

)فلا(

d

 
 

 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است. ب) نیرو و جابه
)ب(

eF
d

 
 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است. پ) نیرو و جابه

)پ(

eF
d

 
 جایی خالف جهت هم هستند، پس کار منفی است. ت) نیرو و جابه

)ت(

eF

d

 
.199 صحیح است. 3گزینه 
قائم نیـرو حاصـل از    مؤلفۀو  q3افقی نیروي خالص حاصل از بار  مؤلفۀ

 باشد. می q1بار 

qF j
q q C

2
12

6
9 2

24

45
4 1045 9 10 5

4 10

تبثم
q C1 4

q2

F N12 45
 

q | q |
F i 3

6
39

23 4
5 10

20 20 9 10
9 10

یفنم
q C2 5 q3

N20

 
qq C q

63
3 72

4 10 404 855 10
 

.200 صحیح است. 3گزینه 
ـان کـل   با افزایش مقاومت رئوستا، مقاومت کـل مجموعـه افـزایش یافتـه و      جری

ـاژ خروجـی مولـد افـزایش مـی       کاهش می Iپس  ،یابد کاهش می یابـد،   یابـد. ولت
افـزایش   I1پـس   ،ثابت و اختالف پتانسیل آن افزایش یافتـه اسـت   Rمقاومت 

 یابد. می
.201 صحیح است. 1گزینه 

/ (R ) R12 01 5 115  

R /P RI W2 1115 115100  

.202 حیح است.ص 2گزینه 
 توانیم بنویسیم: با توجه به جهت جریان داده شده در مدار می

A B
2 7

C5 5 36 10 10 7 10 100

صحیح است.3نه 
% است بنابراین:90ه سماور 

P P WP 90 908000 720090
100 دیفم100 Pلک PP P

fml mCf C CQP t t t
mCQ

t
9 80 9 80C CC C7200دیفم

C Ct t t i mint720 720C 2 42 2 7 14t is t mins t mins t7200
صحیح است.3نه 

ر گرماي رسانش شده توسط هر صفحه برابر است با:
/ /kA TQ JH t L s

Q
2

001 0 8 50/ // 20
2 10

باشد پس وجه می 6ب داراي 
JH s6 20 لک120

tروز برابر است با  3600 24
Q 120 24 لک3600

fmL 3120 24 3600 360 10 120 24 3600m3 10

/m g/3
28800 28 8/10

 جایی هم جهت هم هستند، پس کار مثبت است.پ) نیرو و جابه

 جایی خالف جهت هم هستند، پس کار منفی استت) نیرو و جابه

e

صحیح است.3گزینه  199.
قائم نیـرومؤلفۀوq3افقی نیروي خالص حاصل از بار مؤلفۀ

باشد. میq1بار

qF j
q q C

qj

q

2
12FF

6
9 2

24
4 1045 9 10

4 10

F jj تبثم
C

N45

q | q |
F 3

6
39

23FF 4
5 10

20 20 9 10qqi 3

9 10
F iii

یفنم
C q3

N

6
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10
5

30

V20

I

V10

I1

I2

P P P

P

I I I
V V V

V v

1 2
20 0 10

5 30 10
15

V 0

PV

 
 )64صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.203 صحیح است. 4گزینه  
 سرعت، نسبت به زمان است.معادلۀ شتاب مشتق معادلۀ 

m
cmma sin t a

s s
2

2 2
6 6 15040 4 4 

.204 صحیح است.   1گزینه  
/ / /d cm

d ( )cm cm
37 75 31 25 6 5 13

2 1 2 22
 اختالف راه 

13
2  

.205 صحیح است. 1گزینه  
ـان شـود. در         ـا یکس ـامد آنه براي آنکه بیشترین دامنه را داشـته باشـند، بایـد بس

 اي آنها نیز یکسان خواهد شد، بنابراین داریم: نتیجه بسامد زاویه
g L m cmL L

10 105 4025 
 )67 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم،  

.206 صحیح است. 1گزینه  
I Ilog logI I
2 1

2 1 1 1
1 1

10010 5 10 

dblog
db

2 1
1

2 1

20 54 10 10 4
5 25

 

 )81صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.207 صحیح است. 3گزینه  

s p
s p
x x x xt t t t v v 90 4 8 

x( ) x km190 7208 

 )78صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.208 است. صحیح 1گزینه  

1 1

130

2

1 2
1 2

1
2

50
20

35
35 20 15

 
 )98تا  95 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

.209 صحیح است. 1گزینه  
nچون الکترون در تراز  قرار دارد. انرژي فوتون کـه باعـث گسـیل     2

و طـول مـوج آن نیـز     1و  2شود برابر اختالف انرژي ترازهاي  القایی می
است.برابر طول این فوتون 

n
nR( ) ( ) nm

n n
1
22 2

1 1 1 1 1 1 1 400
100 1 4 3  

.210 صحیح است.   2گزینه  
منفی (الکتـرون) تـابش شـده اسـت.      ذرة  nو  ذرة  mکنیم  فرض می

 دهد:   را می ذرة عدد جرمی تعداد موازنۀ 
X Y m n100 72 4

50 32 2 1  
mذرة m100 72 4 7  

 عدد اتمی:  موازنۀ و 
m n n n50 32 2 50 32 14 4 

 آید.   منفی به دست می
ذرة  4را منفی فرض کرده بودیم غلط اسـت، یعنـی    ذرة یعنی فرض ما که 

 نسبت (پوزیترون) خواهیم داشت.   
 

 شیمی

.211 صحیح است.   2گزینه  
s , s p , s p d s2 2 6 2 6 3 21 2 2 3 3 3  : مورد الف xاتم  4

  (درست) گروه پنجم

s , s p , s p d s p2 2 6 2 6 10 2 31 2 2 3 3 3 4 4
 : مورد بMاتم یتیفرظ نورتکلا 5

 (درست) 

Fe : s , s p , s p d3 2 2 6 2 6 5
26 1 2 2 3 3 3

l 1 l  : مورد پ1
e6(نادرست)  6 12  

Zn : s , s p , s p d2 2 2 6 2 6 10
30 1 2 2 3 3  : مورد ت 3

Ca(درست)           : s s p s p2 2 2 6 2 6
20 1 2 2 3 3  

.212 صحیح است.   1گزینه  
 کتاب درسی 22صفحۀ 

.213 صحیح است.   1گزینه  
اي وجـود نداشـته باشـند یـا      مورد آ درست است. اگـر گازهـاي گلخانـه   

گرماي بازتابش شده توسط زمـین از  همۀ کاهش شدیدي داشته باشند، 
 یابد. دماي زمین کاهش میشود و  هواکره خارج می

 کتاب درسی) 72صفحۀ (
.214 صحیح است.   1گزینه  

 عبارت آ، پ و ت درست است.  
 عبارت پ و ت با توجه به متن کتاب

O:دلیل درستی عبارت آ:  O OO O OO O OOO  پیونـد   3در ساختار لوییس اوزون
 الکترون ناپیوندي وجود دارد.  12کوواالنسی و 

پـذیر   ب: اوزون یک گندزداي خوب است پـس واکـنش  زینۀ گدلیل نادرستی 
 هاي اکسیژن در این مولکول ضعیف است.   است و پیوند بین اتم

جوش اوزون از گاز اکسیژن بیشتر اسـت    نقطۀث: گزینۀ دلیل نادرستی 
 تر است.   هاي آن قوي پس نیروي بین مولکول

 کتاب درسی) 78صفحۀ (
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.215 صحیح است.   1گزینه  
 ها برابر است پس فشار برابر است.   چون تعداد وزنه
 ها هم متفاوت است. : چون دماها متفاوت، پس سرعت2دلیل رد گزینه 
توان این برداشـت   : جمله درست است، اما از شکل نمی3دلیل رد گزینه 

 را داشت.
: چون تعداد ذرات با هم برابر است، پس جـرم گـاز در   4دلیل رد گزینه 

 برابر است.ظرف با هم  3

.216 صحیح است.   2گزینه  
مـول گـاز    2، 3هر کدام یک مول گـاز و در بادکنـک    2و  1در بادکنک 

 بیشتر است. (قانون آووگادرو)   3وجود دارد پس حجم بادکنک 
هـا هـم    ها برابر نیست، تعداد مولکول  : چون تعداد مول1گزینۀ دلیل رد 

 متفاوت است.  
با هم برابر است. چون مشـخص   2و  1: حجم بادکنک 4گزینۀ دلیل رد 

لیتـر   4/22توان گفت حجم آنهـا   هست یا خیر نمی STPنیست شرایط 
 است.

.217 صحیح است.   3گزینه  
اگر در ساختار یک ترکیب یونی، کاتیون یا آنیون یا هر دوي آنهـا چنـد   

 اتمی باشد عالوه بر پیوند یونی پیوند کوواالنسی نیز دارد. 

یمتا دنچ

یمتا کت

NONaNO
Na

3
3

  
یمتا دنچ

یمتا کت

NHNH Cl
Cl

4
4

  

یمتا دنچ
MgMgیمتا کت (OH)

OH

2
2

  

یمتا دنچ
CaCaCOیمتا کت

CO

2
3 2

3  
.218 صحیح است.   4گزینه  

 کتاب درسی 80صفحۀ 

.219 صحیح است.   2گزینه  
 کند.  یون باریم با یون سولفات تولید رسوب می

.220 صحیح است.   3گزینه  
 درست است.  » ت«و » ب«، »الف«

Hهاي  دلیل الف: پیوند هیدروژنی بین مولکول O2   از نیروي دو قطبـی
Hهاي  ـ دو قطبی بین مولکول S2   .بیشتر است 

تـر از   قـوي  HClهـاي   طبی ـ دوقطبی بـین مولکـول   دلیل ب: پیوند دوق
 است.   F2هاي  نیروي الندن بین مولکول

جـرم   I2اسـت. چـون    Br2بیشـتر از   I2دلیل پ: نیـروي النـدنی در   
 بیشتري دارد.

هاي اتانول پیوند هیـدروژنی وجـود دارد در حـالی     دلیل ت: بین مولکول
 هاي استون نیروي دوقطبی ـ دوقطبی وجود دارد.  که بین مولکول

.221 صحیح است.   2گزینه  

/
g H SO gmolg? LL molH SO g H SO

2 4
2 4 2 4

98 10001 2 1 لولحم40 لولحم g49 لولحم
 
 یا

/ /
n n n molv 01  غلظت موالر 022

/
H SO
g? mol
2 4

02 g
mol
98
1 / g19 6

  
/ x gx

19 640 100 49
 

.222 صحیح است.   1گزینه  
مول گاز هیدروژن بـه ترکیبـی سـیر شـده      3هر مول مولکول بنزن با جذب 

 گردد:   (سیکلوهگزان) تبدیل می
C H H C H6 6 2 6 123  
C H ( ) ( ) gmol 1

6 12 6 12 121 84  
C H O CO H O6 12 2 2 29 6 6  

/
/

molC H molCO LCOgC H LCOgC H molC H molCO
6 12 2 2

6 12 2
6 12 6 12 2

1 6 22 442 67 284 1 1  
 باشد (مقدار نظري است.) درصدي می 100مقدار حاصل با فرض بازدهی 

/
80100 100 67 2

یلمع رادقم
شنکاو یهدزابيرظن رادقم یلمع رادقم

 
/53  مقدار عملی 76

.223 صحیح است.   3گزینه  
هـاي آن   با افزایش تعداد اتم کربن در یک آلکان، نیروي جاذبه بـین مولکـول  

افزایش یافته، گران روي (مقاومت در برابر جاري شدن) بیشتر، نقطـه جـوش   
شـود) افـزایش    جوشد یا یک گاز به مایع تبدیل می (دمایی که در آن مایع می

 بد.  یا و فراریت (تمایل براي تبدیل شدن مایع به گاز) کاهش می

.224 صحیح است. 3گزینه  
ســوخت ســبز اســتفاده از ایــن واکــنش اســت تهیــۀ هــاي  الــف) یکــی از راه

 (نادرست)
 ب) (درست)  

C H O (aq) C H OH(aq) CO (g)6 12 6 2 5 22 2  
Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22  

 پ) (نادرست)
ــراي انجــام ایــن واکــنش از بقایــاي گیاهــانی هماننــد نیشــکر، ذرت و   ت) ب

 (نادرست) شود زمینی استفاده می سیب

.225 صحیح است. 2گزینه  
kgH OLH O kgH OLH O

2
2 2

2

15 51 
q/انرژي جذب شده  mc kJ1 5 4 2 10 210 

(ضدیخcضدیخ( (mآبcآبq (m2 
/

/ / / /
kgLH O kg L kgL2

112 5 2 5 2 5 2 خیدض751 خیدض خیدض
 

/ / / / /
/

kJ ( ) ( ) C210210 2 5 4 2 2 75 2 4 12 317  )58 صفحۀ(شیمی یازدهم،  1
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.226 صحیح است. 2گزینه  
 )59و  58 هاي صفحه(شیمی یازدهم، 

.227 صحیح است. 4گزینه  
Nهاي (الف) و (ب)،  واکنشمقایسۀ در  H2 به دلیـل ناپایـدارتر بـودن     4

شکل  به حالت گازي CH4کند و از سوي دیگر  گرماي بیشتري آزاد می
هـا   از سطح انرژي باالتري برخوردار اسـت و در اثـر تبـدیل بـه فـراورده     

 کند. گرماي بیشتري تولید می
 )63و  62هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.228 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

ت ) نادرست. ارزش سوختی را در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـ    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. ها و کربوهیدرات سوختی پروتئین
 )69و  68هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.229 صحیح است.   4گزینه  
ـ کـربن داشـته باشـد         هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیونـد دوگانـه کـربن 

 )2گزینۀ تواند در واکنش پلیمري شدن شرکت کند. (رد   می

n

n

 
.230 صحیح است.   2گزینه  

 استر داده شده عبارتند از:سازندة اسید و الکل 

O

O

OH OH

O
,

 
O

|
CH N H

H

3

|
N H

CH3

O

OH

 
.231 صحیح است.   4گزینه  

O / /
mol molR LL.min min2

018 10 18
  

KCl O KCl / /
molR R R min2

2 2 1 8 123 3  
KCl

KCl / KCl /
RmolR R molKClmin1 2 0 420

60  
/

/ /
g KClmolKCl g KClmolKCl

74 50 4 29 81  
/مانده باقی /g g KCl g KClO339 8 29 8 10  

/
/

/

molKClO g KClOmolKClg KCl g KCl molKCl molKClO
3 3

3

2 122 5129 8 74 5 2 1  
gمصرف شده  KClO349 

KClO3  اولیهg49 10 59  

.232 صحیح است.   3گزینه  
H: نمودار غلظت زمان 1گزینۀ  O( )2  تواند به صورت صعودي باشد.   نمی (
CaCO)جامد مادة شروع واکنش تنها یک لحظۀ : در 2گزینۀ  وجـود دارد   3(

 (یک خط افقی در نمودار غلظت زمان باید وجود داشته باشد.)
ـاده  3گزینۀ  CaCO): نمودار (مول زمان) نزولی براي م و نمـودار صـعودي    3(

 تواند باشد.   براي هر یک از محصوالت تولید شده می
ـان      4گزینۀ  ـان) بی : این نمودار هنگامی درست است که بـه صـورت (غلظـت زم
 شود.  

.233 صحیح است. 4گزینه  
الگوي نمایش داده شده مربوط به استر با جرم مولکـولی بـاال اسـت کـه     

هـاي زیتـون، نارگیـل و     دهد و در روغن ها را تشکیل می بخشی از چربی
رتیـب  بـه ت  Bو  Aهـاي   شـود. در ایـن ترکیـب قسـمت     دنبه یافت مـی 

دهند که نیروي غالـب آن از نـوع    هاي قطبی و ناقطبی را نشان می بخش
 والس است و در آب نامحلول هستند. در وان

 پایه دوازدهم) 6 صفحۀ(کتاب درسی، 
.234 صحیح است. 2گزینه  

با توجه به متن کتـاب درسـی، صـابون گـوگرددار، بـراي از بـین بـردن        
کشی  ایش خاصیت میکروبشود و براي افز هاي پوستی استفاده می قارچ

 کنند. شیمیایی کلردار اضافه می مادةصابون به آن 
 پایه دوازدهم) 12و  11 هاي صفحه(کتاب درسی، 

.235 صحیح است. 2گزینه  
/ / /( )pH

/pH [H O ] 3 7 4 03 034
1 33 7 10 10 10 10 10 

42 10  
/ /( )pH //pH [H O ] 2 05 051 5 2

2 31 5 10 10 10 10 10 
23 10 

[H O ]
[H O ]

4 43 1
2

3 2

2 10 2 66 103003 10
466 10

 )24 صفحۀ(شیمی دوازدهم،  
.236 صحیح است. 3گزینه  

ـاز   Mپتانسیل کاهشی فلز  تولیـد   H2باید منفی باشد، زیرا با محلول اسیدها گ
 Aباشـد و فلـز    Alتواند فلز  می Mفلز  M3نموده است. با توجه به بار کاتیون

فلـز   Aقـرار داشـته باشـد، مـثالً      Mتر از فلز  باید در سري الکتروشیمیایی پایین
Mg تواند باشد. می 

 تشکیل دهد. 3تواند کاتیون + الف) نادرستـ  زیرا روي نمی
ـ زیـرا پتانسـیل کاهشـی اسـتاندارد        A2منفـی اسـت و اگـر     Mب) درست 

Cu2هاي  کاتیون
 پذیر بود. بود، واکنش انجام Pt2و  

 دارد. Mو حتی  Agتري از  قدرت کاهندگی قوي Aج) درستـ  زیرا 
 ترین کاهنده است. ، قويLiد) نادرستـ  فلز 

 )48و  47هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
.237 صحیح است. 2گزینه  

 هاي نمادي موازنه شده: معادله
Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 34 6 3 4 
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H O(l) H (g) O (g)2 2 22 2 

/ /

H O ~ O
y g mol

g mol

2 22
43 2 12

2 18 1 
/ /

O ~ Fe(OH)
x mol g

mol g

2 33 4
1 2 171 2

3 4  )57 صفحۀ(شیمی دوازدهم،  107
.238 صحیح است. 2گزینه  

صـورت زیـر    تر آهن نسبت به نقره، واکنش انجام شده بـه  کوچک E0با توجه به
 است:

Fe(s) Ag (aq) Fe (aq) Ag(s)22 2 
ـاتیون  ـاي   با توجه به مصرف ک ـاتیون   Agه ـاي   و تولیـد ک Fe2ه

نمـودار   

Fe2نزولی و  Agمربوط به 
 صعودي است. 

ـاتیون  ـاي   از طرف دیگر چون ضریب ک Fe2دو برابـر   Agه
اسـت شـیب    

Fe2بیشتر از شیب نمودار صعودي  Agنمودار نزولی 
 است. 

 )63 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.239 صحیح است. 1گزینه  

X  جرمSCO 
Y  جرمSO3 

/

X Y g
X g,Y gX Y g

14
6 832 32 6 460 80 

دانیم به دلیل قطبی بودن، فقـط کربونیـل سـولفید در میـدان الکتریکـی       می
 کند. گیري می جهت

/
/

molSCOgSCO gSCO molSCO

23
226 02 1016 6 02 1060 1

لوکلوم لوکلوم
 )75و  74هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه 

.240 صحیح است. 2گزینه  

/
M

M
268 5 1002 48 

/
M M MM

268 5 100 137 3288 2002 48 
M g.mol M cr152g.molg.mol  ،67صفحۀ (شیمی دوازدهم( 

.241 صحیح است. 2گزینه  
توان براي توصیف ترکیبـات مولکـولی    را می» نیروهاي بین مولکولی«واژة 

ــرد.  ــتفاده ک Cاس H6 6 ،C H O10 20 ــولی   Br2و  2 ــات مولک ــزء ترکیب ج
 هستند.

 )72صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.242 صحیح است. 4گزینه  

Feدانـه   با توجه به اینکه رنـگ  O2 بـه رنـگ قرمـز اسـت و رنـگ قرمـز        3
مـورد  دانۀ  رنگدهد، بنابراین  مرئی را تشکیل میناحیۀ هاي باالي  موج طول

ناحیـۀ  هـاي   موج مرئی را جذب کند و طولناحیۀ موج پایین  طول نظر باید
 باالي مرئی از جذب کمی برخوردار باشد.

 )83صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.243 صحیح است. 3گزینه  
دلیل وجـود داشـتن پیونـد     ها ترکیبات آلی سیرنشده هستند که به ریزمغذي

وکربن تواننـد بــا گــاز هیـدروژن واکــنش دهنـد. لیکــوپن هیــدر    دوگانـه مــی 
هاي ناخواسـته را کـاهش    سرعت واکنش بازدارندةعنوان  سیرنشده است که به

دهد، بنابراین با افزودن بازدارنده برخالف کاتـالیزگر شـیب نمـودار مـول ـ       می
نشـده هسـتند کـه     هـا داراي الکتـرون جفـت    یابـد. رادیکـال   زمان کاهش می

 باشد. فعالیت شیمیایی و سطح انرژي آنها زیاد، اما پایداري آنها کم می
 )89صفحۀ (شیمی یازدهم، 

.244 صحیح است. 2گزینه  
شده به خاك باغچـه، دچـار نفـخ نشـدن بعضـی       تر سوختن قند آغشته سریع

افراد با مصرف کلـم و افـزایش سـرعت تولیـد اکسـیژن از تجزیـه هیـدروژن        

 تأثیر کاتالیزگر KIپراکسید در حضور 
تن تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت بـه قـرص کامـل و سـوخ     سریع

 تأثیر افزایش سطح تماس شده بر روي شعله آتش  گرد آهن پخش
رنـگ شـدن    تـر بـی   تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم و سـریع  سریع

 تأثیر افزایش دما رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما  محلول بنفش
 تأثیر افزایش غلظت پر از اکسیژن سوختن الیاف آهن در ارلن 

 )81و  80، 79هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.245 صحیح است. 4گزینه  

 ها: بررسی گزینه

Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده ) واکنش1 H6 صـورت زیـر    بهCOو  14
 گرماده هستند:باشند که هر دو  می

C H O CO H O6 14 2 2 22 19 12 14  
CO O CO2 22 2  

ترین گاز هواکره، نیتروژن است که بر اساس واکنش زیـر، از تجزیـه    ) فراوان2
 آید: دست می صورت زیر به نیتروژن مونواکسید به همراه اکسیژن به

NO N O2 22  
شکل مش ریـز   کاتالیستی، گاهی سرامیک را به) براي افزایش کارایی مبدل 3

 آورند. درمی
صورت زیـر اسـت    هاي کاتالیستی خودرو دیزلی به ) واکنش مربوط به مبدل4

مـول گـاز    NO2 ،4و  NOکه به ازاي مصرف دو مول از هریک از گازهاي 
 شود: نیتروژن تولید می

NO(g) NO (g) NH (g) N (g) H O(g)2 3 2 22 2  )99و  98، 97هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه   3
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