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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 معناي چند واژه درست است؟

 جـان) (سـوله: سـقف فلـزّي سـاختمان) (سـتوه: ملـول) (بسـیچ: آمـاده)           حیـات: بـی    (جلجل: زنگولـه) (نـدامت: پشـیمانی) (ذي   
 (مالزمان: همراهان) (بادپا: شتابنده) (فراز آمدن: رسیدن) (زه: کمان) (تجلّی: نور و روشنی)

 ) نُه4 ) شش3 ) هشت2 ) هفت1
-2 در کدام گزینه آمده است؟» پالیزسرسام، مرشد، مرغزار، «هاي  معناي واژه

 ) سرگیجه، راهنما، شکارگاه، کشتزار2  ) ورم مغز، مرید، علفزار، باغ1
 زار، صحرا ) پریشانی، پیشوا، سبزه4 ) هذیان، ارشادکننده، چراگاه، گلزار3

-3 در کدام گزینه به درستی آمده است؟» دستور، سامان، مستور، حریف، سودا«معنی واژگان 
 ) راهنما، میسر، پوشیده، همراه، شیدایی2 شده، دوست، دیوانه درخور، نوشته) اجازه، 1
 ) فرمان، اشتیاق، چارپا، همدم، مشتاق4 و، تخیل) وزیر، امکان، پنهان، جنگج3

-4 شود؟  دیده می غلط امالییدر کدام گزینه 
  ) اکرام و سخا، حزن انگیز ظلمت، عالج صرعیان، قیاس و سنجش1
2ا، غرغرکنان، طرّار و دزد، هیئت صلیب سرخ) مسلّح و مهی 
  ) نور و حیات، سپاسگزاري، عربده و سفاحت، خطوط و سطور کاغذ3
 ) جرأت و جسارت، تصاحب عاشقانه، طاس و طشت، جزر و مد دریا4

-5 ها درست است؟  واژههمۀ در کدام گزینه امالي 
 الح رود و بر خطا اصرار ننماید. ) هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب و س1
 منتظر  ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن از شادي بیشتر است و درد فراق بر اثر سوز هجر،2
 تر باشد، منفعت کمتر است.  تر و آواز موهش ) گفت: دانستم که هر کجا جثّه ضخیم3
 کور شود.   ) اگر خار در چشم مستبد رود و در بیرون رفتن آن غفلت کند و آن را خار دارد،4

-6 هست؟ غلط امالییدر عبارت زیر چند 
چون این فصول تمام بشنود به نزدیک شاه رفت و از وي عهدي خواست که آنچه گوید در نزد او پنهان و مسطور ماند. پس از اطمینان «

 » اي گران و سلت، او را ارزانی داشت و محرم اسرار ملک گردید. تمام باز گفت و شاه هدیه
 ) دو4 ) چهار 3 ) یک2 ) سه1

-7 نوشته شده است؟ نادرست ندگان چند اثردر میان آثار زیر نام پدیدآور
 القضات همدانی)  هوگو) (فی حقیقه العشق: عین (مثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتور

 هاي تازه: آندره ژید) هاي زمینی و مائده (سمفونی پنجم جنوب: فرانسوا کوپه) (فیه ما فیه: مولوي) (مائده
 ) چهار4 ) سه 3 ) دو  2 ) یک1

-8 کدام است؟» کنایه، ایهام، استعاره و تناقض«هاي  ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه
ــادت   ــردان عـ ــا و بگـ ــاز مفرمـ ــاعتی نـ ــف) سـ الـ
ــکنش   ــکن در شـ ــوي شـ ــید ز گیسـ ــاز پرسـ ب)بـ
ج) زهـد مــن بــا تــو چــه ســنجد کــه بــه یغمــاي دلــم 

اي از لـــب لعـــل د) آب و آتـــش بـــه هـــم آمیختـــه
 

ــاب ن   ــیدن اربـ ــه پرسـ ــون بـ ــدهچـ ــاز آمـ اي یـ
کــاین دل غمــزده سرگشــته گرفتــار کجاســت    

ــده   ــه راز آمـ ــه خلوتگـ ــفته بـ ــت و آشـ اي مسـ
ــعبده    ــس ش ــه ب ــد دور ک ــم ب ــده  چش ــاز آم اي ب

 

 ) د، ب، الف، ج4 ) د، الف، ب، ج3 ) الف، ج، ب، د2 ) الف، ب، ج، د1
-9 شود؟ دیده می» تناقض، ایهام، تلمیح و تضاد«هاي  در کدام بیت تمام آرایه

پرسـتان، محتسـب خـوش عزتـی دارد     بزم مـی ) به 1
) ندارد ره بـه گـردون روح، تـا باشـد نفـس در تـن      2
) هوس هر چند گستاخ است، عـذرش صـورتی دارد  3
) غنـــی! روز ســـیاه پیـــر کنعـــان را تماشـــا کـــن4

 

کند جا را که چون آید به مجلس، شیشه خالی می 
ــا را    ــته برپ ــرغ رش ــرواز، م ــت در پ ــایی نیس رس

ــی ــه یوســف م ــوا ب ن بخشــید تقصــیر زلیخــا را ت
ــور دیــده  اش چشــم زلیخــا را کــه روشــن کــرد ن

 

شود؟  دیده می غلط امالییر کدام گزینه 
 ) اکرام و سخا، حزن انگیز ظلمت، عالج صرعیان، قیاس و سنجش1
2ییا، غرغرکنان، طرّار و دزد، هیئت صلیب سرخ) مسلّح و مهی
 ) نور و حیات، سپاسگزاري، عربده و سفاحت، خطوط و سطور کاغذ3
) جرأت و جسارت، تصاحب عاشقانه، طاس و طشت، جزر و مد دریا4

ها درست است؟  واژههمۀ ر کدام گزینه امالي 
سسالح رود و بر خطا اصرار ننماید. ) هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب و س1
 منتظر  ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن از شادي بیشتر است و درد فراق بر اثر سوز هجر،2
تر باشد، منفعت کمتر است. تر و آواز موهش ) گفت: دانستم که هر کجا جثّه ضخیم3
 کور شود.   ) اگر خار در چشم مستبد رود و در بیرون رفتن آن غفلت کند و آن را خار دارد،4

 هست؟ غلط امالییر عبارت زیر چند 
چون این فصول تمام بشنود به نزدیک شاه رفت و از وي عهدي خواست که آنچه گوید در نزد او پنهان و مسطور ماند. پس از ا«

» اي گران و سلت، او را ارزانی داشت و محرم اسرار ملک گردید.مام باز گفت و شاه هدیه
 ) دو4 ) چهار 3 ) یک2 ) سه1

نوشته شده است؟ نادرست ندگان چند اثردر میان آثار زیر نام پدیدآور
القضات همدانی) هوگو) (فی حقیقه العشق: عینمثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتور

هاي تازه: آندره ژید)هاي زمینی و مائدهسمفونی پنجم جنوب: فرانسوا کوپه) (فیه ما فیه: مولوي) (مائده
 ) چهار4 ) سه 3 ) دو  2 ) یک1

کدام است؟»کنایه، ایهام، استعاره و تناقض«هاي  رتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 ......... جز بهکار رفته است،  جناس تام به آرایۀ ها گزینه همۀدر 
) آن ز چنـگ ایـن ربایـد طعمـه، ایـن از چنـگ آن      1
ــحرگاه!   2 ــاد ســ ــاد اي بــ ــوش بــ ــبت خــ ) شــ
ــد از شــانه     3 ــه کــه کنن ــاطه جــدا ب ــت مشّ ) دس
ــر نخواهــد داد مــن  4 ــروز داد آن شــاه حســن ) گ ام

 
 

 

هر یک آلوده به خون ایـن گلـه و چنـگ و دهـان     
ــاه  ــف آن مــــ ــواي زلــــ ــه آوردي هــــ کــــ
ــت    ــر زده اس ــد معنب ــانه در آن جع ــرا ش ــه چ ک
ــت    ــواهم گرف ــر خ ــزد دادگ ــه ن ــردا ب ــنش ف دام

 

-11 کدام است؟» سازد میبه هر موجی زبان بازي مکن چون خار و خس صائب/ که خاموشی صدف را مخزن اسرار «هاي بیت  آرایه
 آمیزي ) تشخیص، استعاره، اغراق، تلمیح، حس2 آرایی، تضاد ) ایهام، تشبیه، جناس، واج1
 آرایی، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل ) استعاره، واج4 ) حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس، تشخیص، تلمیح3

-12 است؟ اوتمتفها  هاي مشخص شده با سایر گزینه در کدام گزینه نقش دستوري واژه
باشـــد اي یـــار عزیـــز  چگونـــه ) بنگـــر کـــه  1
) خــرّم بــه روزگــاران از دوســتان بــه خشــمی     2
ــزار3 ــۀ ) هـ ــو اینجاســـت   باریـــک نکتـ ــر ز مـ تـ
ــا 4 ــن تنهـ ــا تـ ــخّر ) بـ ــی مسـ ــاق را  مـ ــد آفـ کنـ

 

ــم     ــه هـ ــد بـ ــه بندنـ ــته را کـ ــال دو شکسـ حـ
ــند ــاري   خرسـ ــه خـ ــتان بـ ــاران از بوسـ در بهـ

ــد   ــدري دانـ ــد قلنـ ــر بتراشـ ــه سـ ــر کـ ــه هـ نـ
انجــم چــو محتــاج شــب لشــکر آفتــاب نیســت از

 

-13 شود. گزینه ......... منادا دیده می جز بهها  گزینه همۀدر 
ــل نیســت     1 ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش ) می
کـــار ) کـــزین دو یکـــی گـــر شـــود نـــا بـــه     2
) گوینــد مگــو ســعدي چنــدین ســخن از عشــقش 3
روم ســامان نومیــدي کــنم ) هــر چنــد صــائب مــی4

 

میــان برخیــز تــو خــود حجــاب خــودي حــافظ از 
ــهریار    ــرا شــ ــد مــ ــه خوانــ ــس کــ از آن پــ

ــی ــه دوران    م ــد ب ــن گوین ــد از م ــویم و بع ــا گ ه
ــه دســتم مــی هــا آمــالسررشــتۀ دهــد  زلفــش ب

 

-14 آمده است؟ نادرستساختار دستوري کدام گزینه در داخل کمانک 
 ) اگر تو در این ملک نباشی. (نهاد + مسند + فعل)1
 و تو است. (نهاد + مسند + فعل) دار من ) امروز خورشید در دشت آیینه2
 ) کودکان خود را از حیوانات خیالی نترسانید. (نهاد + مفعول + متمم + فعل)3
 ) آن کسی که در این ملک سلیمان کردیم. (نهاد + مفعول + مسند + فعل)4

-15 وجود دارد؟» ترکیب اضافی«و چند » ترکیب وصفی«در متن زیر به ترتیب چند 
مطالعـۀ  انـد.   گیري از منابع فرهنگ اسالمی و ایرانی، آثاري ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده ی با بهرهشاعران معاصر و سنت«

دهد و ذهن و ضمیر انسان را  هاي شفاف و روشن پرواز می بخشد، روح را هر دم به افق دقیق و عمیق این آثار جان را طراوت می
 »سازد. شکوفا و بارور می

 ) دوازده، چهار4 ) یازده، پنج3 ده، چهار) یاز2 ده، پنج) 1
-16 ؟شود نمیمعنوي دیده  قرینۀدر کدام گزینه حذف فعل به 

خود را نباخته، احداث یک خاکریز دو جـداره   روحیۀمسائل آگاهی داشت،  همۀ) شهید ساجدي با توجه به اینکه نسبت به 1
 دانست. حل می را تنها راه

دوم کار را شروع و خاکریزي به طول چند کیلومتر در پشـت خـاکریز اول کـه از آن بـه عنـوان       مرحلۀ) به همین دلیل، او 2
 شود، ساخت. خاکریز دو جداره یاد می

 شد، ولی او به اجراي آن ایمان داشت. دم اجرا و احداث می زمانی شب تا سپیده فاصلۀ) به ویژه که الزم بود در 3
 دهند. شب برادران جهاد آرام و قرار نداشتند، ولی همگی هم قسم که خاکریز را صبح تحویل می) عملیات احداث خاکریز شروع شد و آن 4

-17 شود؟ در کدام گزینه یافت می» چون بود اصل گوهري قابل/ تربیت را در او اثر باشد«بیت  مقابلمفهوم 
 گردد. از خُلق و خوي من عاقل می گردم و او ) من از سخن او جاهل نمی1
ــر د 2 ــق اگـ ــار   ) خلـ ــه خـ ــت ناگـ ــو خسـ ر تـ
ــک   3 ــی اي نیـ ــدان نیکـ ــا بـ ــن بـ ــت ) مکـ بخـ
مغــز در لــب بســتگی رســواتر اســت بــی پســتۀ) 4

 

ــغ مـــــدار      ــود از او دریـــ ــل خـــ ــو گـــ تـــ
کــــه در شــــوره نــــادان نشــــاند درخــــت    
ــت      ــاتر اس ــی گوی ــان خامش ــادان در زم ــب ن عی

 

) خــرم بــه روزگــاران از دوســتان بــه خشــمی     2
ــزار3 ــۀ) هـ ــو اینجاســـت  باریـــکنکتـ ــر ز مـ تـ
ــا 4 ــن تنهـ ــا تـ ــخّر) بـ ــیمسـ ــاق را مـ ــد آفـ کنـ

ــند ــاري  خرسـ ــه خـ ــتان بـ ــاران از بوسـ در بهـ
ــد   ــدري دانـ ــد قلنـ ــر بتراشـ ــه سـ ــر کـ ــه هـ نـ

انجــم چــو محتــاج شــب لشــکر آفتــابنیســت از
 شود. گزینه ......... منادا دیده میجزبهها گزینه همۀدر 
ــل نیســت     1 ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش ) می
     کـــار) کـــزین دو یکـــی گـــر شـــود نـــا بـــه     2
) گوینــد مگــو ســعدي چنــدین ســخن از عشــقش 3
روم ســامان نومیــدي کــنم) هــر چنــد صــائب مــی4

میــان برخیــزتــو خــود حجــاب خــودي حــافظ از
ــهریار    ــرا شــ ــد مــ ــه خوانــ ــس کــ از آن پــ

ــی ــه دوران   م ــد ب ــن گوین ــد از م ــویم و بع ــاگ    ه
ــه دســتم مــی هــاآمــالسررشــتۀ دهــد زلفــش ب

 آمده است؟ نادرستساختار دستوري کدام گزینه در داخل کمانک 
) اگر تو در این ملک نباشی. (نهاد + مسند + فعل)1
و تو است. (نهاد + مسند + فعل)دار من ) امروز خورشید در دشت آیینه2
) کودکان خود را از حیوانات خیالی نترسانید. (نهاد + مفعول + متمم + فعل)3
) آن کسی که در این ملک سلیمان کردیم. (نهاد + مفعول + مسند + فعل)4

 وجود دارد؟» ترکیب اضافی«و چند » ترکیب وصفی«در متن زیر به ترتیب چند 
مانـد.   گیري از منابع فرهنگ اسالمی و ایرانی، آثاري ماندگار و پرمایه را به یادگار نهادهی با بهرهشاعران معاصر و سنت«

دهد و ذهن و ضمیر انهاي شفاف و روشن پرواز میبخشد، روح را هر دم به افقدقیق و عمیق این آثار جان را طراوت می
 »سازد. شکوفا و بارور می

 ) دوازده، چهار4 ) یازده، پنج3 ده، چهار) یاز2 ده، پنج) 1
 ؟شودنمیمعنوي دیده قرینۀدر کدام گزینه حذف فعل به 

ه1 ت ن نکه ا ه ه ت ا د ا د شه ۀ) داشته آگاه دۀائل ز خاک ک داث ا اخته ن ا د خ
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 شود؟ در کدام ابیات به ترتیب دیده می» عیبلندطب«و » ستیزي بیگانه«، »تهدید«، »تدبیر و دوراندیشی«، »قیاس ناروا«مفاهیم 

ــرد    ــو کـ ــرگ تـ ــام مـ ــادرم نـ ــرا مـ ــف) مـ الـ
ــار   ــه شــکل م ــن ب ــد ت ــه کن ــه مارچوب ــرم ک ب) گی
پ) با آنکه جیب و جام من از مـال و مـی تهـی اسـت    

ــه ــاد     ت) خان ــب آب ــت اجان ــود از دس ــاو ش اي ک
ث) تــا تــوان بــا خصــم آتــش خــوي سربرســر منــه

 

ــرد    ــو کــ ــرگ تــ ــک تــ ــرا پتــ ــه مــ زمانــ
ــو  ــت  ک ــر دوس ــره به ــو مه ــمن و ک ــر دش ــر به زه

ــید   ــه جمش ــت ک ــی اس ــا را فراغت ــت م ــم نداش ج
الحـزن اسـت   ز اشک ویران کنش آن خانـه کـه بیـت   

ــمع    ــد ش ــا مانن ــیش پ ــی پ ــود را نبین ــر خ ــا س ت
 

 ) ت، ث، الف، ب، پ4 ) ب، ث، الف، ت، پ3 ) ث، ب، الف، ت، پ2 ) ب، پ، الف، ت، ث1
-19 ارتباط معنایی دارند؟» یتَرَشَّح بِما فیهکُلّ إناء «مفهوم کدام ابیات با 

ــرّ او    ــد پــ ــاووس آیــ ــمن طــ ــف) دشــ الــ
ب) شرف مرد بـه جـود اسـت و کرامـت بـه سـجود      
ــو    ــزان کشــــته جــ ــدارم اي در خــ پ) نپنــ
ــار   ــراق یـ ــت و دوزخ فـ ــرم محبـ ــن مجـ ت) مـ
ــرس   ــال مپــ ــن دور از آن جمــ ــال مــ ث) حــ

 

اي بســــــی شــــــه را بکشــــــته فــــــرّ او 
ــه    ــدمش ب ــدارد ع ــردو ن ــن ه ــه ای ــود هرک ز وج

کــــه گنــــدم ســــتانی بــــه وقــــت درو    
و آه درون بــه صــدق مقــالم (گفتــارم) داللــت اســت
ــرس   ــال مپــ ــین و حــ ــم ببــ ــگ و رویــ رنــ

 

) پ، ت4 ) الف، ت، ث3 ) پ، ت، ث2 ) ت، ث1
-20 ........ وجود دارد. جز بهها  گزینه همۀتوجه به باطن و پرهیز از ظاهربینی در 

نمـاز توان کردن بـه ظـاهر در    ) حفظ صورت می1
ــین  2 ــاهر مبــ ــر ظــ ــرآن اي پســ ــو ز قــ ) تــ
باطِن ایـن خلـق کـافر کـیش بـا ظـاهر مسـنج       ) 3
ایــن بحــر را ظــاهر و بــاطن یکــی اســت قطــرة) 4

 

ــردن مشــکل اســت  ــبِ محــراب ک رويِ دل را جان
ــین   ــر طـــــ ــد غیـــــ ــو آدم را نبینـــــ دیـــــ
ــتین  ــنم در آسـ ــد و صـ ــرآن در کنارنـ ــه قـ جملـ
ــودم     ــه درونِ خ ــت آنچ ــدنی اس ــرون دی ــم ز ب ه

 

-21 بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی کمتري دارد؟کدام 
ــار    1 ــو روزگ ــا ت ــد ام ــک و ب ــت نی ــا گذش ــر م ) ب
دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بارِ من و تـو ) 2
تـــر از زهـــر  بگـــذرد ایـــن روزگـــار تلـــخ   ) 3
دیروز در غربت باغ من بـودم و یـک چمـن داغ   ) 4

 

فکري بـه حـال خـویش کـن ایـن روزگـار نیسـت       
ز بـــاغ بـــوي بهـــار مـــن و تـــوآیـــد ا امـــروز مـــی

ــد    ــکَر آیــ ـ ــون شـ ــار چــ ــر روزگــ ــار دگــ بــ
دار مـن و توسـت   امروز خورشـید در دشـت آیینـه   

 

-22 مفهوم کدام ابیات زیر باهم قرابت دارند؟
دســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوي) الــف
درخت همتش را بین که هست از کمتـرین بـرگش   )ب
ــید از فروتنـــی  ) ج ــاب رسـ ــه آفتـ ــبنم بـ شـ
مــن در فــراق تــو   دیــدةچــون شــبنم آب  ) د

ــاب     ــیش آفت ــدم پ ــاده ب ــبنم اوفت ــون ش ـــ) چ                  ه
 

تــــا کیمیــــاي عشــــق بیــــابی و زر شــــوي 
ــبنم    ــرة ش ــون قط ــک چ ــاي فل ــت دری ــق هف معل
ــوي     ــر ش ــاك ب ــم از خ ــو ه ــر ت ــو مگ ــاده ش افت

رود نشـــیند و در خـــاك مـــی   برگـــرد مـــی 
اي) بر شـدم  عیوق (نام ستارهمهرم به جان رسید و به 

 

 ) ج و د4 ) د و هـ3 ) ب و ج2 ) الف و هـ1
-23 در کدام گزینه آمده است؟» عقرب جراره به مارِ غاشیه پناه بردن بیماز «المثل  مفهوم کنایی ضرب

ایـم  ما بـدین در نـه پـی حشـمت و جـاه آمـده      ) 1
در خم زلف تو آویخت دل از چـاه زِنـخ (چانـه) ) 2
بارهـــا از ســـخن خـــویش بـــه چـــاه افتـــادم ) 3
 انـــدر دهـــن مـــار شـــو و مـــال مجـــوي     ) 4

 

 

ــده    ــاه آمـ ــه پنـ ــا بـ ــه اینجـ ــد حادثـ ــم از بـ ایـ
آه کـــه از چـــاه بـــرون آمـــد و در دام افتـــاد    
ــرا      ــاد م ــه افت ــن واقع ــد از ای ــف ص ــو یوس همچ

طلـــــب جـــــاه مکـــــندر چـــــاه نشـــــین و 
 

-24 است؟ متفاوتها  بیت بقیۀ مفهوم کدام بیت با
بگفـــت آنجـــا بـــه صـــنعت در چـــه کوشـــند) 1
گرچه در بازار عشـق هـر کسـی چیـزي خریـد     ) 2
ــان  )3 ــدین سـ ــق بـ ــدي عاشـ بگفـــت از دل شـ
ــا   ) 4 ــر مـ ــت بـ ــان بفروخـ ــق او جهـ ــو عشـ چـ

 

بگفــــت انــــده خرنــــد و جــــان فروشــــند 
بـــه ســوداي غـــم او خــویش را بفـــروختیم   مــا 

ــی  ــو مـ ــت از دل تـ ــان  بگفـ ــن از جـ ــویی مـ گـ
ــدم    ــقش خریــ ــم عشــ ــان و دل غــ ــه جــ بــ

 

ــار   ــراق یـ ــت و دوزخ فـ ــرم محبـ ــن مجـ ت) مـ
ــرس   ــال مپــ ــن دور از آن جمــ ــال مــ ث) حــ

و آه درون بــه صــدق مقــالم (گفتــارم) داللــت اســت
ــرس   ــال مپــ ــین و حــ ــم ببــ ــگ و رویــ رنــ

) پ، ت4 ) الف، ت، ث3 ) پ، ت، ث2 ) ت، ث1
........ وجود دارد.جزبهها گزینه همۀوجه به باطن و پرهیز از ظاهربینی در 

  نمـاز توان کردن بـه ظـاهر در   ) حفظ صورت می1
ــین  2 ــاهر مبــ ــر ظــ ــرآن اي پســ ــو ز قــ ) تــ
باطِن ایـن خلـق کـافر کـیش بـا ظـاهر مسـنج       ) 3
ایــن بحــر را ظــاهر و بــاطن یکــی اســتقطــرة)4

ــردن مشــکل اســت  ــبِ محــراب ک رويِ دل را جان
ــین   ــر طـــــ ــد غیـــــ ــو آدم را نبینـــــ دیـــــ
ــتین  ــنم در آسـ ــد و صـ ــرآن در کنارنـ ــه قـ جملـ
ــودم     ــه درونِ خ ــت آنچ ــدنی اس ــرون دی ــم ز ب ه

بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی کمتري دارد؟کدام 
ــار    1 ــو روزگ ــا ت ــد ام ــک و ب ــت نی ــا گذش ــر م ) ب
دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بارِ من و تـو )2
تـــر از زهـــر بگـــذرد ایـــن روزگـــار تلـــخ   ) 3
دیروز در غربت باغ من بـودم و یـک چمـن داغ   ) 4

فکري بـه حـال خـویش کـن ایـن روزگـار نیسـت       
ز بـــاغ بـــوي بهـــار مـــن و تـــوآیـــد اامـــروز مـــی

ــد    ــکَر آیــ ـ ــون شـ ــار چــ ــر روزگــ ــار دگــ بــ
دشـت آیینـه    دار مـن و توسـت  امروز خورشـید در

مفهوم کدام ابیات زیر باهم قرابت دارند؟
دســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوي) لــف
درخت همتش را بین که هست از کمتـرین بـرگش  )ب
ــید از فروتنـــی  ) ج ــاب رسـ ــه آفتـ ــبنم بـ شـ
مــن در فــراق تــو  دیــدةچــون شــبنم آب  ) د

ــاب     ــیش آفت ــدم پ ــاده ب ــبنم اوفت ش ــون ـــ) چ                ه

تــــا کیمیــــاي عشــــق بیــــابی و زر شــــوي 
ــبنم    ــرة ش ــون قط ــک چ ــاي فل ــت دری ــق هف معل
ــوي     ــر ش ــاك ب ــم از خ ــو ه ــر ت ــو مگ ــاده ش افت

  رودنشـــیند و در خـــاك مـــی  برگـــرد مـــی 
رسید و به  (نام ستارهمهرم به جان اي) بر شـدم عیوق

ه1 الف ه3)2) د د4) (
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-25 است؟ متفاوتها  گزینه بقیۀمفهوم کدام بیت با 

آیـــینِ طریـــق از نفـــسِ پیـــر مغـــان یافـــت ) 1
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغـان گویـد ) 2
نیکی پیـر مغـان بـین کـه چـو مـا بـد مسـتان ) 3
ــدة) 4 ــد  بنـ ــم برهانـ ــه ز جهلَـ ــانم کـ ــر مغـ پیـ

 

آن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی اش نـــام نهادنـــد
هــا خبــر نبــود ز راه و رســم منــزل کــه ســالک بــی

ــود     ــا ب ــرَمش زیب ــمِ کَ ــه چش ــردیم ب ــه ک ــر چ ه
عنایــت باشــد  پیــرِ مــا هــر چــه کنــد عــینِ     
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6صفحه  زبان عربی

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

-26  :فسجد المالئکة کلّھم أجمعون إّال إبلیس استکبر و کان من الکافرین
 ) تمامی مالئکه به سجده افتادند، جز ابلیس که مستکبر و از کافران بود!1
 ) فرشتگان جملگی در حال سجده بودند، مگر ابلیس که تکبر ورزید و کافر شد!2
 فرشتگان سجده نمودند، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! همۀ) 3
 مالئکه سجده کردند، مگر ابلیسی که مستکبر بود و از کافران گردید! همۀ) 4

-27 »قرآن کریم .........»: «قد حّدثنا القرآن الکریم عن سیرة األنبیاء و صراعھم مع أقوامھم الکافرین!« 
 هاي کافرشان سخن گفته است! بران و کشمکش آنها با قوم) گاهی در مورد سرگذشت پیام1
 هاي کافر خود با ما سخن گفته است! ) در مورد روش و کردار پیامبران و نزاع آنها با قوم2
 هاي کافران سخن گفته است! هاي خود با قوم ) گاهی با ما در مورد روش و کردار پیامبران و کشمکش3
 گوید! هاي آنان با اقوام کافر سخن می درگیري) از سرگذشت انبیا و 4
-28 »:یَبلُُغ الّصادق بصدقھ ما ال یَبلُُغھ الکاذب باحتیالھ!« 
 رساند! گفتن دروغگو را به آن نمیرساند که دروغ  ) راستگویی راستگو را به چیزي می1
 د!رس کاریش به آن نمی غگو با فریبرسد که درو اش به چیزي می ) راستگو با راستگویی2
 کاري به آن نرسید! روغگو با فریبرسد که د ) راستگو با راستگویی به چیزي می3
 رسد! دروغگو با دشمنی به آن نمی ) راستگو با راست گفتن به چیزي خواهد رسید که4

عِب أن یَلبَث األنساُن فی بلٍد ال یتراحم النّاُس فیھ و یقوم بعُضھم بظلم اآلخرینَ  -29 :ِمَن الصَّ
 خیزند! کنند و برخی به خاطر ظلم دیگري برمی اقامت انسان در جایی که مردم به یکدیگر رحم نمی) مشکل است 1
 کنند! ) چه سخت است ماندن در کشوري که مردم در آن مهربان نیستند و اقدام به ظلم بر یکدیگر می2
 پردازند، بماند! شان به ظلم دیگران می یکنند و بعض سخت است که انسان در سرزمینی که مردم در آن به یکدیگر مهربانی نمی) 3
 کنند! کنند و بعضی به برخی دیگر ظلم می ) ماندن انسان در سرزمینی سخت است که مردمانش به یکدیگر رحم نمی4
-30 »:عندما تَْشُعُر الّدالفیُن بَِخطٍَر تتَجّمُع حول عدّوھا َو تَْضِربُھ بأنوفھا الحاّدة!«

 زنند! هاي تیزشان می شوند و آن را با بینی طر کنند، پیرامون دشمنشان جمع میها احساس خ ) زمانی که دلفین1
 کشند! هاي تیز خود می شوند و آنها را با بینی ها خطري احساس نمایند، دور دشمنانشان جمع می ) وقتی که دلفین2
 زنند! هاي تیزشان می دندانشوند و آن را با  ها خطري از جانب دشمنشان حس کنند، پیرامونش جمع می ) چون دلفین3
 زنند! هایشان که تیز است، ضربه می شوند و به آنها با دندان ها احساس خطر نمایند، دور دشمنان خود جمع می زمانی که دلفین) 4

-31   عیّن الصحیح:
 انسان نباید فکر کند که به راحتی آفریده شده است! ال یحسِب اإلنسان أنّھ ُخلق ُسدی!:) 1
 شود که هر شکستی، پل پیروزي است! گفته می کّل فشل جسر لالنتصار!: قد قیل إنّ ) 2
 کنند! هاي قدیمی جالبی با خبر می ها ما را از فرهنگ این مجسمه ھذه النقوش تخبرنا عن الحضارات القدیمة الرائعة!:) 3
 ها نیست! ه نجاتشان از مهلکههرگز از کسانی نباش که هیچ امیدي ب ال تکونّن مّمن ال رجاء بنجاتھم من المھالک!:) 4

-32   :الخطأ عیّن
 آنها را نپذیرفت! پس ذوالقرنین ،هاي زیادي نزد او آمدند با هدیهجاؤوهُ بھدایا کثیرة فرفضھا ذوالقرنین!:  )1
 شود! شود و اموالمان غارت می ب میهایمان خرا خانهتُخرَّب بیوتُنا و تُنھَب أموالُنا!:  )2
 بعد از پنچ دقیقه بسته خواهد شد! در سالن امتحانُسیغلَق باب صالة االمتحان بعد خمس دقائق!:  )3
 یابی! هاي مختلف با گیاهان صحرایی رهایی می از بعضی از بیماريتتخلَّصین من بعض االمراض المختلفة بالنّباتات البریّة!:  )4

-33 »الَحیاِة فی الظلماتو قد تُفَتَُّش عین «عیّن المناسب فی المفھوم: 
) هر کجا ویـران بـود آنجـا امیـد گـنج هسـت      1
) ز خــاك تیــره ندیــدم بــه غیــر تــاریکی     2
ــت    3 ــوش اس ــردن خ ــو م ــل ت ــد وص ــر امی ) ب
) از آن زمان کـه بـر ایـن آسـتان نهـادم روي     4

 

ــی   ــق را م ــنج ح ــرا  گ ــران چ ــویی در دل وی نج
ــاري     ــر مکـ ــه غیـ ــدم بـ ــرخ ندیـ ــر چـ ز پیـ
تلخــــی هجــــر تــــو فــــوق آتــــش اســــت

ــر ــه ف ــید تکی ــند خورش ــت  از مس ــن اس ــاه م گ
 

ش و ن ر پ ر ر و روش ور ر ومی نو ن ر
 گوید! هاي آنان با اقوام کافر سخن می درگیري) از سرگذشت انبیا و 4

ھھُغھ الکاذب باحتیالھ! غغبلُ َببادق بصدقھ ما ال ی ااالّص ّ غغبلُُغ »:ببیَ
رساند! گفتن دروغگو را به آن نمیرساند که دروغ ) راستگویی راستگو را به چیزي می1
سسد!رسکاریش به آن نمیغگو با فریبرسد که درو اش به چیزي می) راستگو با راستگویی2
کاري به آن نرسید!روغگو با فریبرسد که د ) راستگو با راستگویی به چیزي می3
رسد! دروغگو با دشمنی به آن نمی) راستگو با راست گفتن به چیزي خواهد رسید که4

َھم بظلم اآلخرین ھھ فیھ و یقوم بعض ُ ُاُس اا ال یتراحم النّ ٍ فی بلٍد ُ األنسان َلبَث َلل أن ی ِعِب عع الصَّ َّ :َن
 خیزند! کنند و برخی به خاطر ظلم دیگري برمیاقامت انسان در جایی که مردم به یکدیگر رحم نمی) مشکل است1
 کنند! ) چه سخت است ماندن در کشوري که مردم در آن مهربان نیستند و اقدام به ظلم بر یکدیگر می2
پردازند، بماند  شان به ظلم دیگران مییکنند و بعض سخت است که انسان در سرزمینی که مردم در آن به یکدیگر مهربانی نمی)3
کنند کنند و بعضی به برخی دیگر ظلم می) ماندن انسان در سرزمینی سخت است که مردمانش به یکدیگر رحم نمی4

ّھ بأنوفھا الحادة! ھھبُ ررْضِر ْ ََضض تَ َھا و ّ حول عدو ععجّمُع ََجج تتَ ررطٍَر ططَخ خخ بِ ُالفیُن ّ الّد ُررْشعُر »:ََششعندما تَ
 زنند! هاي تیزشان میشوند و آن را با بینیخخطر کنند، پیرامون دشمنشان جمع میها احساس خ ) زمانی که دلفین1
کشند! هاي تیز خود میشوند و آنها را با بینیها خطري احساس نمایند، دور دشمنانشان جمع می) وقتی که دلفین2
زنند هاي تیزشان می دندانشوند و آن را با ها خطري از جانب دشمنشان حس کنند، پیرامونش جمع می ) چون دلفین3
به آنها با دندان ها احساس خطر نمایند، دور دشمنان خود جمع میزمانی که دلفین)4 هایشان که تیز است، ضربه میشوند و

 ننیّن الصحیح:
للھ ُخلق ُسدی!:) 1 ّھھ اإلنسان أنّ انسان نباید فکر کند که به راحتی آفریده شده است!ِال یحسِب
فشل جسر لالنتصار!:ّ قد قیل إّن) 2 شود که هر شکستی، پل پیروزي است! گفته می ّکل
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7صفحه  زبان عربی

-34 »:روند! فرودگاه می گردند با خوشحالی به نانی که از مسابقات برمیبازیکاز تماشاچیان براي استقبال «
 یذھبون المتفّرجون إلی المطار الستقبال العبین یرجعون من المباراة فرحین!) 1
  الّذین یرجعون من المباریات!المتفّرجون یذھب فرحین إلی المطار الستقبال الالعبین ) 2
   یذھب المتفّرجون إلی المطار فرحین الستقبال العبین یرجعون من المباریات! )3
 المتفّرجون یذھبون إلی المطار الستقبال الالعبین الّذین یرجعون من المباراة!) 4

-35 »:شود! ش در کشورهاي دیگر شناخته میهای گاهی ایران با قهرمان«
 ھا فی البالد االخری بعض االوقات!بأبطالتُعرف ایراُن  )1
 یراَن بأبطالھم فی البالد االخری!قد یَعرفون ا )2
 !بعض االوقات یَعرف ایراَن باالبطال فی بالد اآلخرینَ  )3
 ران أبطالھا فی سائر البالد بعض األوقات!تعرف ای )4

-36 ما ھو المناسب لتکمیل الفراغ:» المشاکِل ھُنا و تَعبُت کثیرا.في العودةِ إلی بالدي، ألنّني قد تَحمَّلُت الکثیَر من «......... 
 أنُصبُ ) 4  أرَغب) 3 أمَدح) 2 أطوف) 1

-37 فی قراءة الکلمات: الخطأ عیّن
 ﴾أحَسنتم أحَسنتم ألنفِسکم ْإن﴿) 2  ﴾یُضیع أجَر المحسنین! هللا ال ْإن﴿) 1

 سروراً! ْخیراً تحصد ْتزرع ْإن) 4 ﴾لَکم فرقاناً  ْتَتَّقوا هللاَ یجعل ْإن﴿) 3
 

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

ذی یساعد اً إن مادة الحدید ضروریة لجسم االنسان ألنّھا تشکل جزء ی جذب االوکسجین  مھما من الھیموغلوبین ال عل
د  نقصمن الرئتین و نقلھ إلی جمیع مناطق الجسم. و بدون االوکسجین تتعطّل وظائف الجسم. مرض فقر الدم ھو  الحدی

ادة یوفّرت واضراخالموجود فی الجسم. تناول اللحوم و الحبوب و ال ذه الم اء إن  .لإلنسان کمیات مناسبة لھ ول األطب یق
 نستفید من ذلک و لکن دون إسراف!ن أر الحدید، إذن علینا الکبد و الکرفس مصادر لعنص

-38 عیّن عنواناً مناسباً للنّص:
 مرض فقر الدم!) 4 فوائد الفواکھ!) 3 الھیموغلوبین!) 2  فوائد عنصر الحدید!) 1

-39 ما ھو الصحیح عن مفھوم النّص؟
 إن إستفاد اإلنسان من الدخان أصاب بھ مرض فقر الدم!) 1
 بال حصر! الفواکھ و الخضراوات کثیران تأکل علینا أ) 2
 إن نتناول الکبد و الکرفس نبارز مرض فقر الدم!) 3
 ن یعانی مرض فقر الدم!أال حیلة لإلنسان ) 4

-40 :الخطأعین 
 غلوبین!اعد علی جذب االوکسجین ھو الھیموما یس) 2 من الحدید! اغلوبین جزء مھمّ الھیمو) 1
 ت!وامادة الحدید توجد فی اللحوم و الحبوب و الخضرا) 4 البدن!ینقل االوکسجین إلی جمیع مناطق ) 3

-41 »تناول اللّحوم و الحبوب و الخضراوات یوفّر لإلنسان کمیّات مناسبة لھذه الماّدة«عن التشکیل:  الخطأعین 
 اللُّحوُم ـ الُخضراواِت ـ کمیّاتٍ ) 2   تَناُوُل ـ الُحبوِب ـ اإلنسانِ ) 1
 تَناُوُل ـ اإلنساِن ـ الماّدةِ ) 4  ـ ُمناِسبةً الُحبوِب ـ یَُوفُِّر ) 3
 

 )۴٢-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-42 »ماّدیّة لنا منافعھا أنَّنا نظّن أنّھ  لیست فی السَّماء أھمّ من  مختلفھاألمر أسباب  ھذال« 
 ھذا: اسم اإلشارة، للمفرد المذکر، للقریب / خبر مقّدم) 1
 مختلفة: اسم، مفرد، مؤنث، نکرة، اسم مفعول / صفة) 2
 مجرور بحرف الجرّ » / أفعل«: اسم، مفرد، مذّکر، اسم التفضیل علی وزن أھمّ ) 3
 و ھی مؤنث، اسم مکان، نکرة / صفة» منفعة«َمنافع: جمع تکسیر و مفرده ) 4

للحمَّلت الکثیر من......... ححني قد ت نن إلی بالدي، ألن ععنا و تعبت کثیرا.ِفي العودة نن ھ ما ھو المناسب لتکمیل الفراغ:»المشاکِل
أنُصبُ ) 4  َببأرغب) 3 َأمدح) 2 أطوف) 1
الخطأ ی فی قراءة الکلمات:ّنن
المحسنین!هللا ال ْإن﴿) 1 ککنتم ألنفسکمْإن﴿) 2 ﴾َ یُضیع أجر ِ نننتم أحس َ ننأحس َ﴾
و یجعل ْإن﴿) 3 َّ ! سروراًْخیراً تحصدْتزرع ْإن) 4 ﴾ککلَکم فرقاناً  للتَ

ببِجب عن األسئلة ( اَ َّ ثم   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴١ّصصقرأ النّّص

ذی یساعداًّھھن مادة الحدید ضروریة لجسم االنسان ألنّھا تشکل جزء ی جذب االوکمھما من الھیموغلوبین ال عل
نقصللمن الرئتین و نقلھ إلی جمیع مناطق الجسم. و بدون االوکسجین تتعطّل وظائف الجسم. مرض فقر الدم ھو 

ضراخلموجود فی الجسم. تناول اللحوم و الحبوب و ال ادةرریوفّتوالل ذه الم ول األط .لإلنسان کمیات مناسبة لھ یق
نستفید من ذلک و لکن دون إسراف!نأصصر الحدید، إذن علینا لکبد و الکرفس مصادر لعنص

صص للنّص: ننیّن عنواناً مناسباً
مرض فقر الدم!) 4 فوائد الفواکھ!) 3 الھیموغلوبین!) 2  فوائد عنصر الحدید!) 1

صص ھو الصحیح عن مفھوم النّص؟
إن إستفاد اإلنسان من الدخان أصاب بھ مرض فقر الدم!) 1
بال حصر! الفواکھ و الخضراوات کثیران تأکل علینا أ)2
إن نتناول الکبد و الکرفس نبارز مرض فقر الدم!) 3
ن یعانی مرض فقر الدم!أال حیلة لإلنسان ) 4

 :الخطأین 
من الحدید! اّغلوبین جزء مھمالھیمو) 1 غلوبین!سساعد علی جذب االوکسجین ھو الھیموما یس)2 مم
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-43 »غضب الّرجال و تغیّر لونھم ولکنّھم لم یتکلّموا بشیء!«
ْجل)، مذکر، معرفة/ فاعل و مرفوعالّرجال: ) 1  اسم جمع تکسیر (مفرده: الرِّ
 »لون«، للغائب/ فعل و مفعولھ »)تغییر«تَّغیر: فعل مضارع (من مصدر  )2
 ھم (لکنّھم): اسم، ضمیر متصل، للغائبین/ مجرور بحرف الجرّ  )3
 البارز» و«یتکلّموا: فعل مضارع، من باب تفّعل، الزم/ فعل و فاعلھ ضمیر  )4

ائر « عیّن الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفّی: فی مکتبة مدرستی قرأت مقالة اُلّفت حول غیبة و ھی من کب 44-
 »:الّذنوب!

 مکتبة: اسم، مفرد (جمُعھ: مکاتیب)، اسم المکان/ المجرور بالجارّ ) 1
 ة فعلیةاُلّفت: فعل ماٍض، مجھول، للغائبة، مزید ثالثی (من باب تفعیل)/ الجمل) 2
 کبائر: اسم، جمع مکّسر (مفرده: کبیر)/ المجرور بالجارّ ) 3
 إلیھ الّذنوب: اسم، مذکر، جمع تکسیر (مفرده: الّذنَب)/ مضاف) 4

-45 فیھ من الحروف الجاّره: لیسعیّن ما 
 !فی سبیل الخیر کفاعلھ الماشی) 2 للدلفین ذاکرة قویّة فنعتبره حیواناً ذکیّاً!) 1
 ال یبلغ المعالی إّال من یحاول کثیراً!) 4  فإنّھ نور القلب!علیک بذکر ّهللا ) 3

-46 عیّن ما فیھ اسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغة معاً: 
  إّن کثیراً من الُحّکاِم ُمْحتَرمون ِعند َرعیّتھم! )1
 علیکم أن تکونوا شاکرین علی َربّکم الوھّاب! )2
 جالسة الکّذاِب!الُمسلم ھو الّذی یجتنب عن مُ  )3
 کان سعدی الشیرازّی عّالمة شعراء عصره بالنسبة إلی فھم اللغة العربیّة! )4

-47 عیّن المبتدأ و الخبر کالھما نکره:
  المحیط األطلسّی بعید عن الھندوراس مسافة مأئتی کیلومتر!) 1
 عالم یُنتفع بعلمھ خیر من ألف عابد!) 2
 المدیر!کاظم فی حفلة المدرسة جالس جنب ) 3
 الّجو فی القطب الجنوبّی باردة فی أکثر أیّام السنة!) 4

-48 األمر:» الم«عیّن العبارة الّتی ماجاء فیھا 
 لیعلم االنسان أّن هللا علی کل شیء علیٌم! )2 لِیجلس صدیقک و لیستمع إلی کالم االستاذ! )1
 اُختک تمارس فی دروسھا جّداً لتجتھد زمیالتھا مثلھا! )4 علینا أن نتعلَّم اللّغة اإلنجلیزیّة لِنستطیع أن نتکلّم بھا! )3

-49 عیّن الحال جملة:
 انتظرنا ثالث ساعات فی المدرسة و ما جاء أصدقاؤنا!) 1
 تَساقطت دموعی علی وجھی محزوناً لفقدان اُّمی! )2
 المؤمنوَن یستمعون إلی آیات القرآن و ھم یتأّملون فیھا!) 3
 الموضوعات رائعةً!قرأت ھذه المقالة و فھمُت ) 4

-50 »:حصر«عیّن عبارة تدّل علی 
 حول النّّص إّال الطالب المجتھد! ةلم یتأّمل أغلب الطلب) 1
 یرید معلّمی أن یساعد أحداً إّال الطالب المجتھد! ال )2
 طالب یضّرنا فی المدرسھ إّال الطالب المشاغب! ال )3
 لم یھمس إلی زمیلھ إّال الطالب المشاغب! ةحین یکتب المعلّم علی الّسبّور )4
 
 

 

 

 

مان ما لیسیّ ّفیھ من الحروف الجاره:ّن
ّااذکیّاً!) 1 فنعتبره حیواناً !فی سبیل الخیر کفاعلھ الماشی) 2 ّةةللدلفین ذاکرة قویة
ّال یبلغ المعالی إّال من یحاول کثیراً!) 4 ّھھفإنّھ نور القلب!علیک بذکر ّهللا) 3

ًن ما فیھ اسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغة معاً:  ننیّ
تتعیّتھم!)1 َند َر ننرمون ِع ِ ررتَ تتْح حح ُم ِام اا من الُحّک ّ   ّإّن کثیراً
ّااکم الوھّاب!)2 ککبّ َعلیکم أن تکونوا شاکرین علی ر
ُذی یجتنب عن م)3 ذذسلم ھو الّ ِاِب!ُسسالم ممجالسة الکّذ
اللغة العربیة!)4 ّةةمة شعراء عصره بالنسبة إلی فھم ّکان سعدی الشیرازی عّال

ننیّن المبتدأ و الخبر کالھما نکره:
 ّالمحیط األطلسی بعید عن الھندوراس مسافة مأئتی کیلومتر!) 1
عالم یُنتفع بعلمھ خیر من ألف عابد!) 2
المدیر!کاظم فی حفلة المدرسة جالس جنب ) 3
ّاای باردة فی أکثر أیام السنة!) 4 ّییو فی القطب الجنوب ووالج ّ

تتن العبارة الّتی ماجاء فیھا   األمر:» الم«ننیّ
ٌ هللا علی کل شیء علیم!)2ییلِیجلس صدیقک و لیستمع إلی کالم االستاذ!)1 ّلیعلم االنسان أن
ّممنستطیع أن نتکلّم بھا!)3 ننة لِ ّةةغة اإلنجلیزی غغاللّ ّختک تمارس فی دروسھا جّداً لتجتھد زمیالتھا مثلھ)4ّممعلینا أن نتعلَّم اُ

ننیّن الحال جملة:
انتظرنا ثالث ساعات فی المدرسة و ما جاء أصدقاؤنا!) 1
ییّمی!)2 ًساقطت دموعی علی وجھی محزوناً لفقدان اُ سستَ
فیھا!) 3 یتأملون ھم و القرآن آیات إلی للیستمعون ّ َالمؤمنون
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ٔ شریفۀ   آیۀ ء   ّ نو ا  ّ -51 . است هاي اعجاز ......... قرآن کریم بیانگر ......... و مربوط به ......... و از ویژگی  و ا
  جانبه بودن ـ محتوایی  ) انبساط جهان ـ جامعیت و همه1
 سابقه ـ محتوایی  ) انبساط جهان ـ ذکر نکات علمی بی2
  سابقه ـ لفظی   زمین ـ ذکر نکات علمی بیجاذبۀ ) 3
 جانبه بودن ـ لفظی  معیت و همهزمین ـ جاجاذبۀ ) 4

ُ  نَ  َآیۀ شریفۀ از  اَب  ُ َ  َ ِ َ ِ  ا  ةِ  ا ابُ  ا َ ِ ٓ -52 گردد؟ کدام مورد مفهوم می َو ا
است. يظاهر و مکانی یکیدنز ،نداوخد به بتقر و یکیدنز) 1
 خویش تخرآ ايسر و کنند می دهستفاا ندگیز ديما يها هبهر از هم دخو صلیا فهد انعنو به اخد بنتخاا با كیرز ادفرا) 2

.ندزسا می دباآ نیز را
ببندیم. دل فرعی اهداف به و دهیم قرار اصلی هدف جاي به را فرعی هدف) 3
 .است خوب و ضروري بلکه نیست، بد تنها نه آخرت هاي نعمت به رسیدن براي تالش) 4

-53 گردد؟ از کدام عبارات قرآنی مستفاد می» نیازي خدا از مخلوقاتش بی«و » اجتماعی مسلمانانورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی «
1 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ َ ـ  ا ّ ُ ا ِی ا َ َ  َو 
2 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ َ ـ َ  ِ ّ ُ ا ِی ا َ َ   َو 
3 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ ً ـ َ  َ  َ ُ ا َ  َ َ  
4 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ ً ـ  ا َ  َ ُ ا َ  َ َ 

بخشی خداوند براي موجودات و نیازمندي موجودات به پیدایش و بقا چگونه قابل توصیف است؟ تجلی 54-
 هر دو مرتبه یکسان است.بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در  خودش تجلیاندازة هر موجودي به  )1
 .پیدایش بیشتر از بقاستمرتبۀ بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در  خودش تجلیاندازة هر موجودي به  )2
 .بخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در هر دو مرتبه یکسان است موجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 3
 از بقاست. پیدایش بیشتر مرتبۀبخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در  موجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 4

-55 با کدام آیه زیر ارتباط معنایی دارد و بیانگر چیست؟ ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر آیۀ شریفۀ
و) 1 رض ان  وات و ا  ـ تقدیر الهی ان ا  ا
ء ) 2 نو ا   قضاي الهیـ    و ا 
و) 3 رض ان  وات و ا  قضاي الهیـ  ان ا  ا
ن) 4 ء   و ا   تقدیر الهیـ  و ا

-56 یک از وقایع است؟  شدن بساط حیات و حاضرشدن اعمال به ترتیب مربوط به کدام هاي انسان و برچیده آشکارشدن اعمال، رفتار و نیت
 ي عمل  ها و زمین ـ دادن نامه ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ مرگ اهل آسمان1
 ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ تغییر در ساختار زمین و آسمان ـ برپاشدن دادگاه عدل الهی 2
 ي عمل    ها و زمین ـ دادن نامه ) برپاشدن دادگاه عدل الهی ـ مرگ اهل آسمان3
 ) برپاشدن دادگاه عدل الهی ـ تغییر در ساختار زمین و آسمان ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالم4

......... خواهیم پرداخت و در قرآن کریم پایه و اساس دینداري آیۀ شریفۀ ایمان و محبت به خدا را بیان کنیم به قرائت رابطۀ بخواهیم اگر  57-
 ......... بیان شده است.

1 (ِ ُ ِ َ  َ َن ا ِ ُ  ْ ُ ْ ُ ْ إِْن    ـ شناخت و اعتقاد به خدا و نفی شرك   ُ
ْ إِنْ ) 2 ُ ِ ُ ِ َ  َ َن ا ِ ُ  ْ ُ ْ   ـ دوستی با خدا و بیزاري از باطل   ُ
3 ( ِ ِ  ُ  َ ا ا ُ َ َ آ ِ  ـ شناخت و اعتقاد به خدا و نفی شرك َوا
4 ( ِ ِ  ُ  َ ا ا ُ َ َ آ ِ  ـ دوستی با خدا و بیزاري از باطل َوا

ی) يبرر ریج یبویمر یملر بب
.استخوب و ضروري بلکه نیست، بدتنها  نه آخرت هاي نعمت  به رسیدن براي تالش)4

از کدام عبارات قرآنی مستفاد می» نیازي خدا از مخلوقاتشبی«و » اجتماعی مسلمانانورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی 
1 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ َـ ا ّ ّ ا ُ ُی ا یِ َ َ َو 
2 (ُ ِ ا ِِ َ  ِ  َ َ َـ َ  ِ ّ ّ ا ُ ُی ا یِ َ َ   َو 
3 (ُ ِ ا ِِ َ  ِ  َ َ ًـ َ  َ  ً َ ا ُ َ  َ َ 
4 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ ًـ ا َ  ً َ ا ُ َ  َ َ

بخشی خداوند براي موجودات و نیازمندي موجودات به پیدایش و بقا چگونه قابل توصیف است؟جلی
هر دو مرتبه یکسان است.بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در خودش تجلیاندازة هر موجودي به )1
.پیدایش بیشتر از بقاستمرتبۀ بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در خودش تجلیاندازة هر موجودي به )2
.بخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در هر دو مرتبه یکسان استموجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 3
 از بقاست. پیدایش بیشتر مرتبۀبخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در موجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 4

با کدام آیه زیر ارتباط معنایی دارد و بیانگر چیست؟ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمریۀ شریفۀ
و) 1 رض ان  وات و ا  ـ تقدیر الهیان ا  ا
ء ) 2 نو ا  قضاي الهیـ  و ا 
و) 3 رض ان  وات و ا  قضاي الهیـان ا  ا
ن) 4 ء   و ا  تقدیر الهیـ و ا

یک از وقایعشدن بساط حیات و حاضرشدن اعمال به ترتیب مربوط به کدامهاي انسان و برچیدهشکارشدن اعمال، رفتار و نیت
ا1 آ ل ا گ ال ا ا ف ا اک ا لا
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-58 کند؟ تقدم و تأخر بیان سنت ابتالء، کدام یک را به انسان گوشزد میقرآن کریم در 

  امور خیر و امور شرّ واسطۀ) قطعی بودنِ امتحان به 1
 سوي خداوند ) حتمی و همگانی بودن مرگ و بازگشت به2
 آورندگان به حال خود و مورد آزمایش قرار گرفتن  ) رها نشدن ایمان3
 تواري تدبیر الهی) مهلت خداوند به کافران و اس4

-59 هر یک به ترتیب معلول کدام اقدام امامان شیعه است؟  » بقاي تفکر اسالم راستین«و » هاي بزرگ حدیثی فراهم آمدن کتاب«ثمرات پربرکت، 
 ) ـ تعلیم و تفسیر قرآن کریم. ( پیامبرسیرة ) اقدام براي حفظ سخنان و 1
 .درست مبارزهشیوة ـ انتخاب  )( پیامبرسیرة ) اقدام براي حفظ سخنان و 2
 .درست مبارزهشیوة ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ انتخاب 3
 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ تعلیم و تفسیر قرآن کریم.4

ـ    کند که فرزندان حضرت یعقوب ( اینکه قرآن کریم نقل می ا طلـب آمـرزش کنـد و    ) از پدرشان درخواست کردنـد کـه بـراي آنه 60-
 باشد؟ شریفه مؤید این مرتبه توحید می آیۀ) نیز به آنان وعده دعا داد، مرتبط با کدام یک از مراتب توحید است و کدام ( یعقوب

ء ) توحید در والیت ـ1   ا  دو او
ء ) توحید در ربوبیت ـ2   ا  دو او
ّ) توحید در والیت ـ 3 ٔرض  ا وات و ا    رّب ا
ّ ) توحید در ربوبیت ـ4 ٔرض  ا وات و ا    رّب ا

-61 انسان براي آنکه فرزندان آدم را از رسیدن به بهشت بازدارد، تنها یک راه نفوذ دارد و آن ......... است. خوردة دشمن قسم 
 دنیاییگونۀ  سرگرم کردن به آرزوهاي سراب )2  ها ) فرمان دادن به بدي1
   بخش نشان دادن گناه ) زیبا و لذت4 ) وسوسه کردن و فریب دادن 3

است؟ قرآنی عبارت کدام طاغوت، نزد بردن داوري مورد در پنداران ایمان مسئولیت 62-
ا) 1 ل  آ س م )2 ا ا وا  )3 ا ا وا ا ب  ا )4 ان   ا

-63 ها کدام پیامد نامیمون را در پی دارد؟ هاي شیطان چیست و گرفتاري در این دام مقاومت در برابر دام الزمۀ
و حیات سرشـار  پاك و بانشاط دنیا  یزندگاز دست دادن  هاي او ـ  فرمان خالصانۀ) روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش 1

آخرت یاز شادکام
  »خواهد یدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي او ـ بستن  فرمان خالصانۀروي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش ) 2
»خواهد یدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي شیطان ـ بستن  ) پاسبانی از حریم اندیشه و دل براي مصونیت از وسوسه3
و حیـات  پاك و بانشـاط دنیـا    یزندگاز دست دادن  هاي شیطان ـ  شه و دل براي مصونیت از وسوسه) پاسبانی از حریم اندی4

 آخرت یسرشار از شادکام
یک  ساز هالکت یا عزتشان است و این مفهوم با تأکید بر کدام رساند که رفتارهاي خودشان زمینه میجامعۀ کدام آیه این پیام را به مردم  64-

 تعالی است؟ از صفات باري
ا) 1 ّ ا ّ  ا َ ُ اَن   ـ شنوا و داناست.   ..و 
ا...) 2 ّ ا ّ  ا َ  ناپذیر و حکیم است. ـ شکست و  اَن 
3 (... اً  ا ّ ّٔن ا     ـ شنوا و داناست.ذ 
اً  ا) 4 ّ ّن ا     پذیر و حکیم است. نا  ـ شکست...ذ 

فرمودند دو رکعـت   اما ایشان از آراستگی ظاهري غافل نبوده و می ؛دانستند نما را ......... می پوشیدن لباس نازك و بدن)( امام صادق 65-
 نمازي که با .......... گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون آن است.

 ) انجام گناه و اعالن جنگ با خدا ـ لباس سفید و پاکیزه2 ش) انجام گناه و اعالن جنگ با خدا ـ بوي خو1
 سستی و ضعف دین ـ لباس سفید و پاکیزهنشانۀ ) 4 سستی و ضعف دین ـ بوي خوشنشانۀ ) 3

ـ    کند که فرزندان حضرت یعقوب (ینکه قرآن کریم نقل می ــا طلـب آمـرزش) از پدرشان درخواست کردنـد کـه بـراي آنه
باششریفه مؤید این مرتبه توحید میآیۀ) نیز به آنان وعده دعا داد، مرتبط با کدام یک از مراتب توحید است و کدام (عقوب

ء) توحید در والیت ـ1  ا  دو او
ء) توحید در ربوبیت ـ2  ا  دو او
ّ) توحید در والیت ـ 3 ٔرض  ا وات و ا ّ  رب ا
ّ) توحید در ربوبیت ـ4 ٔرض  ا وات و ا ّ  رب ا

انسان براي آنکه فرزندان آدم را از رسیدن به بهشت بازدارد، تنها یک راه نفوذ دارد و آن ......... است. خوردة دشمن قسم 
 دنیاییگونۀ سرگرم کردن به آرزوهاي سراب )2 ها) فرمان دادن به بدي1
 بخش نشان دادن گناه ) زیبا و لذت4 ) وسوسه کردن و فریب دادن 3

است؟ قرآنی عبارت کدام طاغوت، نزد بردن داوري مورد درپنداران ایمانسئولیت
ل  آ) 1 ا ا ا س م )2 ٓ وا  )3 ا ا وا ا ب  ا )4 ان  ا

ها کدام پیامد نامیمون را در پی دارد؟هاي شیطان چیست و گرفتاري در این داممقاومت در برابر دامالزمۀ
و حیات سپاك و بانشاط دنیا یزندگاز دست دادن هاي او ـ  فرمان خالصانۀ) روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش 1

آخرت یاز شادکام
خیدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي او ـ بستن فرمان خالصانۀروي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش )2
خیدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي شیطان ـ بستن3) پاسبانی از حریم اندیشه و دل براي مصونیت از وسوسه3
وپاك و بانشـاط دنیـایزندگاز دست دادن  هاي شیطان ـ  ییشه و دل براي مصونیت از وسوسه) پاسبانی از حریم اندی4

مم آخرت یسرشار از شادکام
دم م به ا ام پ این آیه نهمجامعۀدام زم خودشان هاي فتا که کساند ب د تأک با مفهوم این و است عزتشان یا هالکت ساز
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ِ   «با توجه به حدیث  َ اراد ا َ ِ و    ُ ا -66 که: به آن سبب است)عصمت علمی حضرت علی(» اَ 
  .بود شاگردي نکرده )(کس جز پیامبر نزد هیچ )() حضرت علی1
 فرماید من شهر علم هستم و علی در آن می) ( ) پیامبر2
 علم و معرفت وي بود. ،انگیز شخصیت ایشان ) یکی از ابعاد شگفت3
 داند.   می )(ورود به علم خود را مشروط به گذر از علم علی )( ) پیامبر4

-67 گیر این جامعه خواهد شد؟      سبب گرفتاري جامعه به تفرقه و تضاد فراگیر و نابودي امکان رشد و تعالی، کدام است و چه حکومتی گریبان
 هاي ستمگر ها و تمایالت دنیوي خود از سوي افراد جامعه ـ قدرت روزافزون انسان ) دنبال کردن خواسته1
کند و انسـان را بـه    یوي خود از سوي افراد جامعه ـ قدرتی که هر روز رنگ عوض می ها و تمایالت دن ) دنبال کردن خواسته2

 کشاند. بردگی جدید می
 هاي ستمگر پذیري از طاغوت ـ قدرت روزافزون انسان ) تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان3
کند و انسان را بـه بردگـی    هر روز رنگ عوض می ـ قدرتی که   پذیري از طاغوت تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان )4

 کشاند. جدید می

ا«فرمایند:  ) که میاین سخن پیامبر گرامی اسالم ( ا، ا ذا  م،  س  -68 آوا است؟  یک از آیات زیر هم ، با پیام کدام»ا

ن )1 ف  و      ً ٓ و   م ا   آ  وا
ة )2 ٓ ّ وا اب ا ا   ّ اب ا َن      
ان )3 ة  ا ٓ ار ا ّ ّ  و  و اّن ا ّ ا ة ا ه ا   و  
4( ّ ّ ا ت و  و   ا   ّ ا   ا   و 

اعالم شد و تعیین جانشین در آن شرایط، چه پیـامی   )ط پیامبر (در پی نزول کدام آیه توس )وصایت و جانشینی حضرت علی ( 69-
 در برداشت؟

ـ و) 1 ّ ا و ر ّ و چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول باید بـراي مـردم    )ـ جانشینی پیامبر(...ا
 مشخص شود.

2 (ٔ ر  ا چنان اهمیتـی دارد کـه از همـان روزهـاي اول بایـد بـراي مـردم         )ـ جانشینی پیامبر(و ا
  مشخص شود.

ّ ا و ر و) 3 ّ و  ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.  ...ا
4 (ٔ ر  ا  ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد. و ا

-70 گذاري او همراه شده است؟ هاي خداوند در قرآن کریم با منت یک از وعده کدام
ار) 1     ا و  ا
ن) 2 ّ دی ا  ُ رض   اّن ا
رض  ) 3 ّ  ّ  ا  ا ا
و) 4  ً ّ    ا ّ 

)مشخص بودن پدر و مادر امام زمان آن چیست؟ فایدة در کدام مذهب بیان شده است و  ( 71-
 یابند.   پیروان، امام خود را حاضر و ناظر بر اعمال خود می ـ) تشیع 1
 یابند. ناظر بر اعمال خود می) اهل سنّت ـ پیروان، امام خود را حاضر و 2
 شوند.  به زودي شناخته می  ) تشیع ـ ماجراجویان فریبکار مدعی مهدویت،3
 شوند. به زودي شناخته می  ) اهل سنّت ـ ماجراجویان فریبکار مدعی مهدویت،4
 

کند و انسان را بـه بهر روز رنگ عوض می  ـ قدرتی کهپذیري از طاغوتتسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان )4
 کشاند. جدید می

اا«فرمایند:  ) که مین سخن پیامبر گرامی اسالم ( ا اا، ذا م، س آوا است یک از آیات زیر هم ، با پیام کدام»ا

ن)1 ف  و      ً ٓ و   م ا ٓ  وا  آ
ة)2 ٓ ٓ وا ّ اب ا ا   ّ ّ اب ا   ّ َن  َ  
ان)3 ة  ا ٓ ٓار ا ّ ّ ا ّ  و  و اّن ّ ّ ا ة ا ه ا   ّو  
4(ّ ّ ا ّ ت و  و   ا   ّ ا   ا   و 

اعالم شد و تعیین جانشین در آن شرایط، چه)سسط پیامبر (در پی نزول کدام آیه توس )صایت و جانشینی حضرت علی (
 ر برداشت؟

ـ و) 1 ّ و ا و ر ّ چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول باید بـراي )ـ جانشینی پیامبر(..وو.ا
مشخص شود.

2 (ٔ ر  ا چنان اهمیتـی دارد کـه از همـان روزهـاي اول بایـد بـراي )ـ جانشینی پیامبر(و ا
 مشخص شود.

ّ و ا و ر و) 3 ّ ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نب..وو.ا
4 (ٔ ر  ا ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشدو ا

گذاري او همراه شده است؟هاي خداوند در قرآن کریم با منتیک از وعده دام
ار) 1   ا و  ا
2ّ ّا ُ ُا ّ ا
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نوعدة تحقق  ف  و    -72 براي کسی است که ......... .   
  ) هنگامی که مردند، بیدار شوند 1
 ) به خدا و رسولش ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند2
 ) با تالش در راه خدا و خدمت به مردم به درجات برتر بهشت نائل شوند 3
 ) به اصول توحید و معاد ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند4

اي باشـد   تواند مقدمـه  کدام جمله می» شود؟ و کاهش حضور آنان در جامعه می آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي«هرگاه پرسیده شود  73-
 در پاسخ به آن؟ 

 ) خداوند دستور حجاب را براي زمان حضور زنان در اجتماع و مواجهه با نامحرمان قرار داده است.1
 و را پیدا نکنند.تعرض به ا  اجازةبند و بار  شود که زن به عفاف شناخته شود و افراد بی ) حجاب سبب می2
 اند.  دینداري شمرده  الزمۀاند و آن را  ) ادیان الهی همواره بر پوشش تأکید کرده3
 تر است.  تر انجام شود، نزد خدا با ارزش تر و دقیق الهی مانند هر عمل دیگري، هرچه کامل  وظیفۀ) این 4

زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمندان در شریفۀ ام عبارت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کد 74-
 این مسیر اشاره دارد؟

ا  ا ) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 دی ا ا  ا ا  ر   
د) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت ـ 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا  اد
ّاز گناه ـ  یپیشمان) 3 ی   ا  ا و  
ا    ر) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا    و   ا ا
بـا   زیز مقاتلـه و سـت  دسـت ا چه زمانی  دشمنانها در پی دارد و بهره بودن مردم یک کشور از علم، کدام فرجام نامیمون را براي آن بی 75-

؟ددارن یبرم مسلمانان
ـ آنها را از دینشان برگردانندگرفتاري در استعمار نو ) 1
سست شدن اقتدار نظام اسالمی   ـگرفتاري در استعمار نو ) 2
سست شدن اقتدار نظام اسالمی ـیابی به حقوق خود  ) عدم دست3
برگردانندـ آنها را از دینشان یابی به حقوق خود  ) عدم دست4
 

 
 

تر است.  تر انجام شود، نزد خدا با ارزش تر و دقیق الهی مانند هر عمل دیگري، هرچه کامل  وظیفۀ) این4
زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمنشریفۀ ام عبارت راي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کد

ین مسیر اشاره دارد؟
ا  ا ) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 دی ا ا ا ا  ر   
د) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت ـ 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا ّاد
ی از گناه ـ  یپیشمان) 3 ّا  ا و  
ا    ر) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا   و   ا ا
ز مقاتلـه و سـدسـت ا چه زمانی دشمنانننها در پی دارد و بهره بودن مردم یک کشور از علم، کدام فرجام نامیمون را براي آنی

؟ددارن یبرم مسلمانان مم
ـ آنها را از دینشان برگردانندگرفتاري در استعمار نو)1
سست شدن اقتدار نظام اسالمی  ـگرفتاري در استعمار نو )2
سست شدن اقتدار نظام اسالمیـیابی به حقوق خود  ) عدم دست3
برگردانندـ آنها را از دینشان یابی به حقوق خود  ) عدم دست4
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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. 

While I ……… for English test yesterday, my brother was having fun with his friends.76-
1) studied 2) am studying 3) study 4) was studying 

Which sentence is grammatically WRONG? 77-
1) Alice is interested in playing tennis. 
2) William was behaving very strangely to me. 
3) We don't have any plans for our holiday yet. 
4) They're still trying to think of a name for the baby. 
A mountain is a natural feature ……… is higher than a hill.78-
1) whose 2) which 3) what 4) who 
The soup is hot ……… warms you up in the cold weather.79-
1) for 2) or 3) but 4) and 
If you really need a job, why don’t you ……… working for peter? 80-
1) consider 2) combine 3) compare 4) convert 

Cheetahs are among ……… animals, that is, there aren’t many of them on Earth.81-
1) enough  2) endangered 3) injured 4) extra 

Our Holy Prophet, Muhammad (PBUH) told us, “Seek ……… from the ……… to the grave.”82-
1) history - emotion 2) belief - chart 3) knowledge - cradle 4) personality - patient 

In some countries calling a person by his first name is considered to be too ……… .83-
1) continent 2) familiar 3) fact 4) similar 

A: I saw a man save a kitten from being run over on the highway today.  84-
B: ………  
1) You win! 2) How touching! 3) All right. 4) I see.  
Picasso used a/an ……… technique in his paintings which made them unique.85-
1) valuable 2) surprising 3) specific 4) popular 
He’s probably won the election because his remarks ……… cheers.86-
1) agreed 2) confirmed 3) elicited 4) preferred 
When you ……… prefixes and suffixes and know what they mean, it will help you workout the 87-
meaning of many words you read.
1) arrange  2) combine 3) recognize 4) define 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditional and 88-
old models. 
1) consume 2) pollute 3) convert 4) replace 

) y p y y
4) They're still trying to think of a name for the baby. 
A mountain is a natural feature ……… is higher than a hill.
1) whose 2) which 3) what 4) who 
The soup is hot ……… warms you up in the cold weather.
1) for 2) or 3) but 4) and 
If you really need a job, why don’t you ……… working for peter? 
1) consider 2) combine 3) compare 4) convert 

Cheetahs are among ……… animals, that is, there aren’t many of them on Earth.
1) enough  2) endangered 3) injured d 4) extra 

Our Holy Prophet, Muhammad (PBUH) told us, “Seek ……… from the ……… to the grav
1) history - emotion 2) belief - chart 3) knowledge - cradle 4) personality - pat
n some countries calling a person by his first name is considered to be too ……… .
1) continent 2) familiar 3) fact 4) similar 

A: I saw a man save a kitten from being run over on the highway today.  
B: ……… 
1) You win! 2) How touching! 3) All right. 4) I see.  
Picasso used a/an ……… technique in his paintings which made them unique.
1) valuable 2) surprising 3) specific 4) popular 
He’s probably won the election because his remarks ……… cheers.
1) agreed 2) confirmed 3) elicited 4) preferred 
When you ……… prefixes and suffixes and know what they mean, it will help you workou
meaning of many words you read.
1) arrange  2) combine 3) recognize 4) define 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditiona
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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. 

In his late teens, South Korea’s Yong-eun Yang, or “Y. E.”, enjoyed lifting weights and 
hoped to own his own gym someday. But that dream died when he hurt (69)….. in the gym. 
So at age 19, he took a part-time job at a golf course. He picked up golf balls and began to 
(70)….. other players. He started to practice the game by himself (71)….. at night, and he 
even forced himself to get up early to be at the course by 5:00 a.m. for more practice. This is 
how Y.E. taught himself to play golf. His dedication and (72)….. led to success. He became 
a professional golfer in 1995, and, in 2009, this talented man won his first championship, 
beating Tiger Woods. 

89-
1) he 2) himself           3) him            4) his 

90-
1) suggest           2) observe            3) protect             4) attract 

91-
1) latest             2) lately            3) late             4) later 

92-
1) emotion          2) history           3) agency             4) patience 

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: 

Industrialized nations depend on fossil fuels (mainly oil, gas and coal) for most of their 
energy. Oil is the most popular source of energy, being easy to transport and, until recently, 
relatively cheap. 

It supplies about half of the energy needs of the U.S.A and Western Europe. Although the 
Soviet Union is currently the world’s biggest producer of oil, nearly 60% of the world’s 
proven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depending 
primarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperity of 
the western world became obvious in 1973, when a politically - motivated interruption in oil 
supplies by Arab producers led to an oil crisis which caused prices to rise sharply and 
threatened the economic stability of the world. As a result, the major non - communist oil - 
importing nations agreed at a series of summit meeting to make efforts to reduce their 
consumption of oil and to develop alternative sources of energy. 

Which one of the following isn’t mentioned as a fossil fuels in this text?93-
1) oil 2) wind 3) gas 4) coal 
Why is oil the most popular source of energy? Because it is ……… 94-
1) political and motivated 2) political and volatile 
3) transportable and cheap 4) threatening and economic 
What is the best title for this passage? 95-
1) Fossil fuels  2) Industrialized and nations 
3) Middle East and oil  4) The energy crisis 

eating Tiger Woods. 

1) he 2) himself          3) him            4) his

1) suggest           2) observe            3) protect             4) attract 

1) latest             2) lately            3) late             4) later 

1) emotion          2) history           3) agency             4) patience 

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: 

ndustrialized nations depend on fossil fuels (mainly oil, gas and coal) for most of
nergy. Oil is the most popular source of energy, being easy to transport and, until rece
elatively cheap. 

It supplies about half of the energy needs of the U.S.A and Western Europe. Althoug
Soviet Union is currently the world’s biggest producer of oil, nearly 60% of the wo
roven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depen
rimarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperi
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What is the first result of the oil crisis? 96-
1) Stability of economy 2) Oil consumption 
3) More import  4) Rising prices 

Passage 2: 

Mau sailed from Hawaii to Tahiti using traditional methods. In early 1976, Mau Piamilug, a 
fisherman, led an expedition in which he sailed a traditional Polynesian boat across 2,500 
miles of ocean from Hawaii to Tahiti. The Polynesian Voyaging Society had organised the 
expedition. Its purpose was to find out if seafarers in the distant past could have found their 
way from one island to the other without navigational instruments, or whether the islands 
had been populated by accident. At the time, Mau was the only man alive who knew how to 
navigate just by observing the stars, the wind and the sea. 
He had never before sailed to Tahiti, which was a long way to the south. However, he 
understood how the wind and the sea behave around islands, so he was confident he could 
find his way. The voyage took him and his crew a month to complete and he did it without a 
compass or charts. 
His grandfather began the task of teaching him how to navigate when he was still a baby. He 
showed him pools of water on the beach to teach him how the behaviour of the waves and 
wind changed in different places. Later, Mau used a circle of stones to memorise the 
positions of the stars. Each stone was laid out in the sand to represent a star. 
The voyage proved that Hawaii’s first inhabitants came in small boats and navigated by 
reading the sea and the stars. Mau himself became a keen teacher, passing on his traditional 
secrets to people of other cultures so that his knowledge would not be lost. He explained the 
positions of the stars to his students, but he allowed them to write things down because he 
knew they would never be able to remember everything as he had done. 

What question did Mau want to answer by making his voyage? 97-
1) Where is Hawaii? 
2) How long is the distance between Hawaii and Tahiti? 
3) Is it possible in the past to sail without navigational instrument? 
4) Where is Tahiti? 
How did the voyage change Mau’s life?98-
1) He started to teach his skills. 2) He became famous. 
3) He lost his ways in the ocean. 4) He learned more things. 
What’s the best title for this passage?99-
1) Hawaiian inahabitants. 2) navigational instrument and voyage. 
3) Mau Piamilug as a ocean navigator. 4) A good teacher in Tahiti 
What does distant mean in line 4, paragraph 1? 100-
1) apart from 2) far away 3) many years ago 4) recently 

 

He had never before sailed to Tahiti, which was a long way to the south. Howeve
understood how the wind and the sea behave around islands, so he was confident he c
ind his way. The voyage took him and his crew a month to complete and he did it with
ompass or charts. 

His grandfather began the task of teaching him how to navigate when he was still a baby
howed him pools of water on the beach to teach him how the behaviour of the waves

wind changed in different places. Later, Mau used a circle of stones to memorise
ositions of the stars. Each stone was laid out in the sand to represent a star. 

The voyage proved that Hawaii’s first inhabitants came in small boats and navigate
eading the sea and the stars. Mau himself became a keen teacher, passing on his tradit
ecrets to people of other cultures so that his knowledge would not be lost. He explaine
ositions of the stars to his students, but he allowed them to write things down becau

knew they would never be able to remember everything as he had done. 

What question did Mau want to answer by making his voyage? 
1) Where is Hawaii?
2) How long is the distance between Hawaii and Tahiti? 
3) Is it possible in the past to sail without navigational instrument? 
4) Where is Tahiti?
How did the voyage change Mau’s life?
1) He started to teach his skills. 2) He became famous. 
3) He lost his ways in the ocean. 4) He learned more things. 
What’s the best title for this passage?
1) Hawaiian inahabitants. 2) navigational instrument and voyage. 
3) Mau Piamilug as a ocean navigator. 4) A good teacher in Tahiti
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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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2صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xاگر  x1 1 xعبارت  حاصل 1 x1 -101 کدام است؟ 1

1 (4
3 2 (3

2 3 (2 4 (3 
دهند، حاصـل   را تشکیل می qقدر نسبت  هندسی بادنبالۀ را اضافه کنیم جمالت متوالی یک  mمقدار  9و  5، 2از اعداد  یکاگر به هر  102-

q m کدام است؟ 

1 (25
3   2 (25

3   3 (17
3   4 (17

3   
yتابع  دامنۀ. استبه صورت مقابل   g سهمیو  fنمودار تابع خطی  gof (x) 103 کدام است؟-

1 ([ , ]0 4 
2 ([ , ]6 2 
3 ([ , ]3 1 
4 ([ , ]4 1 

f(x)اگر  f ( ) x1 2 2 )fمقدار  4 -104 چه عددي است؟ 4(
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

af(a، اکیداً نزولی و در  f اگر ) f( )
2

1 -105 به کدام بازه تعلق دارد؟ aباشد، آنگاه  4

1 (( , )1 3
2 2 2 (( , )3 5

2 2 3 (( , )5 7
2 2 4 (( , )1 1

2 2 

xاگر خط  yتقارن سهمی  محور 2 x (m )x22 1 -106 رأس سهمی کدام است؟ نقطۀباشد، عرض  1
1 (9 2 (9 3 (7 4 (7 

x)اگر جدول تعیین عالمت عبارت  )(ax )2 -107 کدام است؟ aصورت زیر باشد، مقدار  به 1
1 (1 2 (2 
3 (1 4 (2 

yروي خط  مثبتبه طول  A ۀنقط فاصلۀ x2 )Bنقطۀ از  1 , )1 -108 کدام است؟ Aنقطۀ باشد. عرض  می 13برابر  3
1 (6 2 (2 3 (5 4 (4 

0/چهار روز و جرم اولیه آن، یک گرم است. طی چند روز، جرم آن به  نیمه عمر عنصري، Log)/یابد؟  گرم کاهش می 01 )2 0 3 109-
1 (/28 2 2 (/26 6 3 (/24 2 4 (/22 6 

xرض به ف xlog log 34 2 xlog، مقدار 2 x2 110 چه عددي است؟-

1 (2 2 (2
3 3 (3

2 4 (4 

sinxاگر  cos x 2
)باشد، مقدار  5 sinx)( cosx)1 -111 چقدر است؟ 1

1 (69/0 2 (95/0 3 (98/0 4 (72/0 

4
3

1 g

f

x a
(x )(ax )

2
2 1 0 0

[ , ]

f(x)گر  f ( ) x1 4) x)  مقدارf( چه عددي است؟(
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

af(a، اکیداً نزولی و در  fگر ) f( )a2
به کدام بازه تعلق دارد؟aباشد، آنگاه 4

1 (( , )1 3
2 2,, 2 (( , )3 5

2 2,, 3 (( , )5 7
2 2,, 4 (( , )1 1

2 2,,

xگر خط  yتقارن سهمی محور2 x (m )x2 1x (m )xx (m رأس سهمی کدام است؟نقطۀباشد، عرض
1 (9 2 (9 3 (7 4 (7

x)گر جدول تعیین عالمت عبارت  )(ax ))(ax)(axصورت زیر باشد، مقدار بهa کدام است؟ 
1 (1 2 (2
3(1 4(2

yروي خط مثبتبه طول Aۀنقطاصلۀ x2 1x نقطۀ ازB( ,  کدام است؟ Aنقطۀ باشد. عرض می13برابر ,,(
1 (6 2 (2 3 (5 4 (4

0/چهار روز و جرم اولیه آن، یک گرم است. طی چند روز، جرم آن به یمه عمر عنصري، Log/یابد؟  گرم کاهش می/01 )//

1 (/28 2/ 2 (/26 6/ 3 (/24 2/ 4 (/22 6/
xففرض ه ف xlog logx

32xlog xlog، مقدار 2 xxچه عددي است؟

1 (2 2 (2
3 3 (3

2 4 (4

sinxگر  cos x 2
)باشد، مقدار 5 sinx)( cosx)sinx)(sinx)( چقدر است؟ 

x a
x )(ax )

a22
)(ax ))(ax)( ))(ax ))(ax
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3صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

ˆدر مثلث شکل مقابل  ˆbsinC csinB /9 aو  12 -112 است. مساحت این مثلث چقدر است؟ 8
1 (/18 24 
2 (/36 48 
3 (/16 24 
4 (/32 48 

xاگر  k  وcosx( cosx)1 2 ] بازةهاي آن در  جمع جواب 1 , ]0 k)چه عددي است؟  2 )) 113-

1 (4
3 2 (5

3 3 (2 4 (3
2 

yخط  yنمودار  2 tan x2   بازة را در( ,a)0   کند.  نقطه قطع می 3درa 114 تواند باشد؟ کدام می-

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

2 
اصل ح

x

xlim x

2

3
9

4 -115 کدام است؟  1

1 (6- 2 (12- 3 (12 4 (6 
yنمودار تابع  f(x)  در مجاورتx yشکل مقابل است. در مورد تابع  2 [ f( x)]  درx -116 کدام حکم صحیح است؟ 2

 .است ) پیوسته1
 .) فقط از یک طرف چپ یا راست پیوسته است2
 .) حد دارد، ولی پیوسته نیست3
 .) حد ندارد4
 

xنمودار تابع  xy
( x)

2
2

3 2
1

-117 در مجاورت مجانب قائم خود چگونه است؟ 

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 
g(x)صورت مقابل است. اگر اختالف مشتق چپ و راست تابع  به fنمودار تابع  (x )f(x)2 x نقطۀدر  1 -a 118باشد، مقـدار   4برابر  1
 کدام است؟

 4یا  3) 1
 4یا  2) 2
 6یا  3) 3
 6یا  2) 4

A

CB a

c b

1

a

a6

3

2

اصل ح
x

xlim x

2

3
9

4 کدام است؟  1

1 (6- 2 (12- 3 (12 4 (6 
yمودار تابع  f(x) در مجاورتx yشکل مقابل است. در مورد تابع 2 [ f( x)] درx کدام حکم صحیح است2

.است ) پیوسته1
.) فقط از یک طرف چپ یا راست پیوسته است2
.) حد دارد، ولی پیوسته نیست3
 .) حد ندارد4

xyمودار تابع 
( x)

2
2

3 2xدر مجاورت مجانب قائم خود چگونه است؟

1 ( 2 ( 3 ( 4 (
g(x)صورت مقابل است. اگر اختالف مشتق چپ و راست تابع بهfمودار تابع  (x )f(x)2  نقطۀدرx باشد، مق 4برابر  1
 کدام است؟

 4یا  3) 1
 4یا  2) 2
a 6یا  3) 3

a6

3

2
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4صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xf(x)اگر 
x

9 )fحاصل  2 )f ( )2 -119 چقدر است؟ 2

1 (10 2 (20 3 (30 4 (40 

)gبه فرض آنکه  )0 fو  2 ( )0 xf(x)طوري که  به 2 x g32 4 fمقدار  2 ( )
g ( )

0
-120 چه عددي است؟ 0

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

cosاگر  xf(x) sin x
3

-121 مطلق آن چقدر بیشتر است؟ Minمطلق آن از  Maxباشد، مقدار  2

1 (2 3 2 (2 3 (3 4 (1 
f(x)با فرض  x | x |2 4 -122 اند؟ اي از یکدیگر قرار گرفته چه فاصلهدو مینیمم نسبی تابع با  2

1 (4 10 2 (12 3 (2 10 4 (4 
yعطف تابع  نقطۀطول اولین  x sin x2 -123 با طول مثبت کدام است؟ 22

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

6   
f تابعی پیوسته است و نمودارf در مجاورتx صورت مقابل است. نمودار  بهf  124 ام صورت است؟به کد در مجاورت-

1 ( 2 (  

3 ( 4 ( 

 

Aهرگاه  1 1 3
1 0 Bو  2 x x

1 1
-125 کدام است؟ xباشد، مقدار  15برابر  BAهاي سطر دوم  بوده و مجموع درایه 1

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

Aاگر 
1 1 1
1 1 1
1 1 1

-126 چه مقداري است؟ A10هاي ماتریس  باشد، مجموع درایه 

1 (83 2 (93 3 (103 4 (113 
Aاگر  I2 Aباشد، آنگاه وارون ماتریس  5 I2 127 کدام است؟-

1 (I A2 2 (I A2 3 (A A21
5 4 (A A22

5 

yعطف تابع نقطۀطول اولین  x sin xsinsinبا طول مثبت کدام است؟

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

6 
ام صورت است؟به کد در مجاورت fصورت مقابل است. نمودار بهxدر مجاورت fتابعی پیوسته است و نمودار

1 ( 2 ( 

3 ( 4 (

Aهرگاه  1 1 3
1 0 Bو 2 x x

1 1
 کدام است؟ xباشد، مقدار  15برابر BAهاي سطر دوم بوده و مجموع درایه1

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

Aگر 
1 1 1
1 1 1
1 1 1

چه مقداري است؟A10هاي ماتریس باشد، مجموع درایه

1 (83 2 (93 3 (103 4 (113
Aگر  I2 Aباشد، آنگاه وارون ماتریس 5 I2 کدام است؟

1 (I A2 2 (I A2 3 (A A21
5 4 (A A22

5
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5صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

y دلۀمعاپرتوي نوري به  y معادلۀبه سهمی به  3 x2 -128 شعاع بازتابش کدام است؟ معادلۀتابد،  می 9
1 (y x12 5 27 0 2 (y x5 12 27 0 3 (y x5 12 27 0 4 (y x12 5 27 0 

-129 باشد؟ باشد، طول قطر بزرگ چند برابر طول قطر کوچک می 9و  1یک کانون از دو رأس کانونی  فاصلۀدر یک بیضی اگر 

1 (5
3 2 (5

4 3 (4
3 4 (3

2 

x) دایرةها و xوجود دارد که بر محور  1چند دایره به شعاع  ) (y )2 22 1 -130 مماس باشد؟ 1
1 (1 2 (3 3 (5 4 (6 

)اي که مرکز آن  دایره معادلۀ , )1 x معادلۀبوده و روي خط به  4 y5 12 -131 کند، کدام است؟ جدا می 8وتري به طول  14

1 (x y x2 2 5 60 0  2 (x y x y2 2 4 4 8 0 

3 (x y x y2 2 2 8 8 4 (x y x y2 2 2 4 17 
aاگر  i j k2 3a i jii  وb i j k2 4b i jj السطوحی که بر روي سه بردار  باشند، حجم متوازيaa ،a ba bb  وbb چه مقـداري    شود، می بنا 132-

 است؟

1 (225 2 (230 3 (245 4 (250 
aکه  طوري به ،در فضا مفروض باشند bو  aاگر دو بردار مخالف صفر  b  آنگاه حاصل بردارa (a b c) 133 چه برداري است؟-

1 (a b 2 (b c 3 (c a   4 (b a   
)Aاگر  , , )0 1 )Bو  2 , , )1 1 AMو داشته باشیم  1 MB2

-134 کدام است؟ Mنقطۀ ، مختصات 3

1 (, ,2 1 4
5 5 5 2 (, ,1 2 4

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

5 5 5 

MCدر مربع مقابل  BM3  وAN DN4  .مساحت  نسبتاستABMN  به مساحتMNDC 135 کدام است؟-

1 (13
11  

2 (17
15 

3 (9
7  

4 (21
19 

A ،BD زاویۀنیمساز  ADمطابق شکل،  ABCدر مثلث  5 ،CD B̂و  7 -136 کدام است؟ ABضلع  اندازةباشد،  می 60
1 (6 
2 (/5 5 
3 (/6 5 
4 (/7 5 

A B

D C

M

N

A

CB
D5 7

60

aگر  i j kiia i jii وb i j kjjالسطوحی که بر روي سه بردار باشند، حجم متوازيaa ،a ba b وb چه مق  شود، می بنا
ست؟

1 (225 2 (230 3 (245 4 (250
aaکه طوري به،در فضا مفروض باشندbbو aaگر دو بردار مخالف صفر  bbb آنگاه حاصل بردارa (a b c)a (a b c)b c)چه برداري است

1 (a ba bb 2 (b cb cc 3 (c ac a  4 (b ab aaa 
)Aگر  , , ), )Bو ,, , , ), AMو داشته باشیم ,, MBAM MB2

کدام است؟ Mنقطۀ ، مختصات 3

1 (, ,2 1 4
5 5 5, , 2 (, ,1 2 4

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

5 5 5, ,

MCدر مربع مقابل  BM3 وAN DN4 .مساحت نسبتاستABMN به مساحتMNDC کدام است؟ 

1 (13
11 

2 (17
15

3 (9
7 

4 (21
19

A ،BDزاویۀنیمساز ADمطابق شکل،  ABCدر مثلث  5 ،CD B̂و 7  کدام است؟ ABضلع اندازةباشد،  می60
1 (6 
2 (/5 5/
3 (/6 5/
4 (/7 5/

A B

D C

M

N

A

CB
D5 7

60
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6صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

Aدرونی است؛ کمترین مقدار  نقطۀ Bمرزي و  نقطۀ Aاي داراي  ضلعی شبکه 20یک  B 137 چقدر است؟-
1 (14 2 (16 3 (18 4 (20 

-138 تعداد نقاط درونی چقدر است؟ حداکثر  باشد، 5/4اي  اگر مساحت شکل شبکه
1 (5/3 2 (4 3 (5/4 4 (5 

-139 کدام است؟ DECBچهارضلعی  مساحتبا توجه به شکل 
1 (46 3   
2 (47 3   
3 (48 3   
4 (49 3   

-140 گیري درست است؟ باشد. کدام نتیجه می ABترین ضلع  و کوچک CDترین ضلع  بزرگ ABCDدر چهارضلعی 
1 (BC AD  
2 (AD BC 
3 (ˆ ˆB D  
4 (ˆ ˆA B 

-141 ینه است؟کدام گز» است 5باشد، خود آن عدد نیز مضرب  5اگر مربع یک عدد مضرب « گزارةعکس نقیض 
 نیست. 5است و مربع آن مضرب  5) عددي مضرب 1
 نیست. 5نباشد، مربع آن مضرب  5) اگر عددي مضرب 2
 است. 5باشد، مربع آن مضرب  5) اگر عددي مضرب 3
 نیست. 5است و خود آن مضرب  5) مربع عددي مضرب 4

Aمجموعۀ براي  , ,1 2 -142 ؟  نگیرندعدد فرد در یک زیرمجموعه قرار  نوشت که دو توان میچند افراز  3
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

12/آید و میانگین کالس برابر  آموز است. از آنها آزمون ریاضی به عمل می دانش 20کالسی داراي  شود. معلم مربوطه بعداً به دلیل  می 5 143-
آموز کنـار   شود. مجموع نمرات دو دانش می 12آموز برابر  دانش 18ت میانگین . در این صورکند میآموز را حذف  دو دانشنمرة انضباطی 

 گذاشته شده چقدر است؟
1 (28 2 (30 3 (34 4 (38 

-144 کند؟ یک از مطالب زیر را توجیه می نمودار مقابل کدام
 عضوي داریم که داراي احتمال یکسان هستند. 5اي  ) نمونه1
 ایم. عضو انتخاب کرده 5عضوي داریم که از بین  4اي  ) نمونه2
 ایم. هاي مساوي انتخاب کرده عضوي از جامعه با احتمال 5اي  ) نمونه3
 ایم و مقادیر مختلف میانگین   عضوي از جامعه انتخاب کرده 4اي  ) نمونه4

 ها داراي احتمال یکسان هستند. در این نمونه

2
A

2

2 ED
10

CB
4 13

BA

D C

/0 2

5 10 15 20

n 4

2 (AD BC
3 (ˆ ˆB D 
4 (ˆ ˆA B

 ینه است؟کدام گز»است5باشد، خود آن عدد نیز مضرب 5اگر مربع یک عدد مضرب « گزارةعکس نقیض 
نیست. 5است و مربع آن مضرب 5) عددي مضرب 1
نیست. 5نباشد، مربع آن مضرب 5) اگر عددي مضرب 2
 است. 5باشد، مربع آن مضرب 5) اگر عددي مضرب 3
نیست. 5است و خود آن مضرب 5) مربع عددي مضرب 4

Aمجموعۀ راي  , ,3,  ؟  نگیرندعدد فرد در یک زیرمجموعه قرار  نوشت که دو توان میچند افراز  ,,
1 (1 2 (2 3 (34 (4

12/آید و میانگین کالس برابر آموز است. از آنها آزمون ریاضی به عمل میدانش 20کالسی داراي  شود. معلم مربوطه بعداًمی/5
آموشود. مجموع نمرات دو دانشمی12آموز برابر  دانش 18ت میانگین . در این صورکند میآموز را حذف  دو دانشنمرة نضباطی 

گذاشته شده چقدر است؟
1 (28 2 (30 3 (34 4 (38

کند؟ یک از مطالب زیر را توجیه میمودار مقابل کدام
عضوي داریم که داراي احتمال یکسان هستند.5اي  ) نمونه1
ایم. عضو انتخاب کرده5عضوي داریم که از بین 4اي  ) نمونه2
ایم. هاي مساوي انتخاب کردهعضوي از جامعه با احتمال5اي  ) نمونه3
نه4 ن ده4اي) ک انتخاب عه جا از ي نعض انگ ختلف قادی ای

BA

D C

n 4
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-145 یف است؟ قابل تعر تصادفیدر پرتاب یک تاس و یک سکه با هم، چند پیشامد 

1 (12 2 (82   3 (122   4 (212   
-146 توان نوشت؟ (تکرار ارقام مجاز نیست) می 2300از  بزرگتررقمی  4چند عدد  5و  4، 3، 2، 1، 0با ارقام 

1 (36 2 (180 3 (216 4 (144 
P(A)باشند که  Sاي  ستقل از فضاي نمونهدو پیشامد م Bو  Aفرض کنید  2

P(B)و  5 1
P(Aاسـت. در ایـن صـورت     3 B )     B ) 147-

 کدام است؟

1 (1
5 2 (2

15 3 (4
15 4 (1

3 

1یک روز خاص  دراحتمال بارش برف 
1است. اگر برف بیاید احتمال تصادف یک خودرو  5

1و اگر برف نیاید احتمـال تصـادف آن    8
20 148-

 ف باریده باشد؟است. اگر در این روز خودروي موردنظر تصادف کند، چقدر احتمال دارد بر

1 (1
5 2 (3

7 3 (3
11 4 (5

13 
|اگر  a b7 5 |و  1 a b k7 -149 تواند باشد؟ کدام یک از مقادیر زیر می Kآنگاه  3

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

n]اگر حاصل عبارت  ,(n n ,n n )]2 22 6 5 7 -150 کدام است؟ nباشد،  72برابر  6
1 (6 2 (7 3 (8 4 (9 

x معادلۀاگر  a
9

6 5 -151 چگونه است؟ aداراي جواب باشد، آنگاه صورت نمایش  در  xبا مجهول  6
1 (K9 1 2 (K3 1 3 (K3 4 (K9 2 

-152 یـال ایـن گـراف، آن را بـه گرافـی       13توان بـا حـذف    شود. از طرفی می یال اضافه شود، تبدیل به گرافی کامل می G ،5اگر به گراف 
 ت؟این گراف چقدر اس اندازةمنتظم تبدیل کرد. مجموع مرتبه و  -4
1 (42 2 (39 3 (40 4 (45 

-153 گري گراف مقابل کدام است؟ عدد احاطه
1 (3 
2 (4 
3 (5 
4 (6 

-154 اول باشد؟ 120وجود دارد که نسبت به  121تر از  چند عدد طبیعی کوچک
1 (48 2 (42 3 (33 4 (32  

a b f h

g icd
e

m n

o

1 (1
5 2 (3

7 3 (3
11 4 (5

13
|گر  a b7 5 1| a b و| a b k7 | a bb آنگاهKتواند باشد؟ کدام یک از مقادیر زیر می 

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

n]گر حاصل عبارت  ,(n n ,n n )]2 2,(n n ,n nn n nn nn nn  باشد، 72برابرn کدام است؟ 
1 (6 2 (7 3 (8 4 (9

معادلۀگر 
9

6 5 6x a با مجهولx  داراي جواب باشد، آنگاه صورت نمایش درa چگونه است؟ 
1 (K9 1K 2 (K3 1K 3 (K3 4 (K9 2K

یـال ایـن گـراف، آن را بـه13توان بـا حـذف   شود. از طرفی مییال اضافه شود، تبدیل به گرافی کامل میG ،5گر به گراف 
سست؟این گراف چقدر اساندازةمنتظم تبدیل کرد. مجموع مرتبه و  -4
1 (42 2 (39 3 (40 4 (45

گري گراف مقابل کدام است؟عدد احاطه
1 (3
2 (4
3 (5
4 (6 

اول باشد؟ 120وجود دارد که نسبت به  121تر از  چند عدد طبیعی کوچک
1 (48 2 (42 3 (33 4 (32

a b f h

g icd
e

m n

o
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کـار   3و  2، 1نوع الیاف  3روز شنبه، یکشنبه و دوشنبه و با  3در  3و  2، 1ماشین ریسندگی  3با  W3و  W1 ،W2کارگر  3قرار است  155-
کار گرفته  بار به بار کار کرده و هر الیاف در هر ماشین دقیقاً یک اي که هر کارگر با هر نوع ماشین و هر نوع الیاف دقیقاً یک گونه به ،کنند

روز هفته از مربع التین چرخشی پیروي کرده و الیاف دوم در روز شنبه و توسـط   3هر کارگر از هر ماشین در ستفادة برنامۀ اشود. اگر 
 ریزي به چند صورت ممکن است صورت گیرد؟ کارگر سوم مورد استفاده قرار گیرد، این برنامه

 ) نشدنی4 3) 3 2) 2 1) 1
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صخش يورین

كاکطصا يورین

gبه چگالی  Aگرم از فلز  400مقدار 
cm310  گرم از فلزي با چگالی  300را باg

cm312 156 ةانـداز کنیم. چنانچه از حجم کل بـه   مخلوط می-

cm315 کاسته شده باشد، چگالی مخلوط چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 
1 (28000 2 (28 3 (14 4 (14000 

باشد. اگر جسم در جاي خود ثابت  حال هل دادن یک جسم نسبتاً بزرگ روي سطح داراي اصطکاك میرو شخصی در  مطابق شکل روبه 157-
 سازي این تصویر درست است؟ بماند، کدام گزینه در مورد مدل

 توان به صورت ذره در نظر گرفت. ) چون جسم نسبتاً بزرگ است آن را نمی1
 یک نقطه فرض کرد.توان محل اعمال نیروي شخص و نیروي اصطکاك را  ) می2

 

 باشد. می                                          آن به صورتشدة سازي  ) شکل مدل3
 باال نادرست هستند.گزینۀ ) هر سه 4

پیماید. در این مـدت سـرعت متوسـط     را می 300اندازة اي به  ثانیه، زاویه tدر مدت  cm40اي به شعاع  اي روي محیط دایره ذره 158-
)چند برابر تندي متوسط است؟  )3 

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

انیه ایـن دو متحـرك   اي برحسب ث مطابق شکل است. در چه لحظه ،کنند ها حرکت می xنمودار مکان ـ زمان دو متحرك که روي محور   159-
 رسند؟ به هم می

1 (20   
2 (40   

3 (20
3 

4 (40
3 

tکند. اگر متحـرك در   حرکت می xدهد که در امتداد محور  زمان یک متحرك را نشان می ـ شکل مقابل نمودار شتاب در مکـان   0 160-
x0 mاولیۀ بوده و داراي سرعت  0

s5 باشد، چند ثانیه حرکت آن تندشونده است؟ 

1 (/7 5    
2( /17 5 
3 (/12 5  
4 (10 

mاتومبیلی که با سرعت ثابت 
s15  نقطۀکند در یک لحظه از  مسیر مستقیم حرکت میبر O ثانیـه اتومبیـل    5کنـد. پـس از    عبور می 161-

رسد. تندي اتومبیل دوم در ایـن   ثانیه به آن می 15آید و پس از  به دنبال اتومبیل اول به حرکت درمی O نقطۀدیگري با شتاب ثابت از 
 لحظه چند متر بر ثانیه است؟

1 (35 2 (40 3 (45 4 (60 

x (m)

t (s)
30

30
10

45
A

B

ma( )
s2

2

5 15
35 t (s)

2

پیماید. در این مـدت سـرعت مت را می 3اندازة اي به  ثانیه، زاویه tدر مدت cm4اي به شعاع  اي روي محیط دایرهذره
)چند برابر تندي متوسط است؟  )

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

ثثانیه ایـن دو متاي برحسب ث مطابق شکل است. در چه لحظه،کنند ها حرکت می xمودار مکان ـ زمان دو متحرك که روي محور  
 رسند؟ ه هم می

1 (20 
2 (40 

3 (20
3

4 (40
3

t کند. اگر متحـرك در   حرکت می xدهد که در امتداد محور زمان یک متحرك را نشان میـشکل مقابل نمودار شتاب در 0
x0 mاولیۀ بوده و داراي سرعت 0

s5باشد، چند ثانیه حرکت آن تندشونده است؟

1 (/7 5/  
2( /17 5/
3 (/12 5/ 
4 (10

mتومبیلی که با سرعت ثابت 
s15 نقطۀکند در یک لحظه از مسیر مستقیم حرکت میبرO ثانیـه اتو5 کنـد. پـس از    عبور می

از  به دنبال اتومبیل اول به حرکت درمیOنقطۀدیگري با شتاب ثابت از  می15آید و پس رسد. تندي اتومبیل دوم د ثانیه به آن

x (m)

t (s)
30

30
10

45
A

B

m( )m
s2

2

5 15
35 t (s)

2
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خورد و متوقـف   شود و بعد از مدتی به زمین می ی از باالي ساختمانی بدون سرعت اولیه و در شرایط خأل در نزدیکی زمین رها میسنگ 162-

m(gمتر را طی کند، مدت زمان کل حرکت چند ثانیه است؟  70ثانیه آخر حرکت خود  2شود. اگر سنگ در  می )
s210 

1 (/2 5 2 (/3 5 3 (/4 5 4 (/5 5 
F يرویرا با ن نووتین 3کتاب به وزن  کی ،مطابق شکل N4 به حال سـکون نگـه    وارید يرو ،میا که به طور قائم بر کتاب وارد کرده 163-

m(gکند، چند نیوتون است؟  دیوار به کتاب وارد مینیرویی که . میا داشته )
s210 

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

-164 .........شود که  یتشک باعث م ،افتد یم يتشک ابر کی يبر رو يادیز اًکه از ارتفاع نسبت یشخص
 د.شو ادیشخص ز ۀتکان ریی) تغ2 شخص کم شود. ۀتکان رییتغ) 1
 شود. ادیشخص ز ۀتکان ریی) آهنگ تغ4 شود. شخص کم ۀتکان رییآهنگ تغ )3

mکشیم و جسم با شتاب  می Fمطابق شکل زیر، جسمی را با نیروي افقی 
s23 کند. نیروي  حرکت میF تـوان   را حداکثر چند نیوتن می 165-

 بدون اینکه سرعت جسم کاهش یابد؟ ،کاهش داد
1 (25  
2 (10 
3 (15  
4 (5 

mدر شکل زیر جسمی به جرم  kg2  توسط نیروي افقیF  ایم. اگـر نیـروي    بدون اصطکاکی در حال سکون نگه داشته نیمکرةروي 166-
m(gچند نیوتون است؟  Fباشد، نیروي  N 25گاه وارد بر جسم  عمودي تکیه )

s210 

1 (5 
2 (25 
3 (15 
4 (10 

آن از  فاصلۀآن از مرکز زمین چند برابر  فاصلۀبرابر ماه باشد،  81اي بین زمین و ماه در حال گردش است. اگر جرم زمین تقریباً  ماهواره 167-
 مرکز ماه باشد، تا برایند نیروهاي گرانش وارد بر آن صفر باشد؟

1 (10 2 (9 3 (3 4 (1
3 

F N4

kg5 F

s / k /,0 4 02

F

یز ا که از ارتفاع نسبت یشخص شود که یتشک باعث م ،افتد یم يتشک ابر کی يبر رو يییادتت .........مم
د.شوییادیشخص ز ۀتکانیی رغغیی) تغ2 شخص کم شود.ۀتکانیی رغغییتغ) 1
شود. ییادیشخص ز ۀتکانیی رغغیی) آهنگ تغ4 شود. شخص کم ۀتکانیی رغغییآهنگ تغ )3

mکشیم و جسم با شتاب میFمطابق شکل زیر، جسمی را با نیروي افقی 
s23 کند. نیروي حرکت میFرا حداکثر چند نیوتن می

بدون اینکه سرعت جسم کاهش یابد؟ ،کاهش داد
1 (25 
2 (10
3 (15 
4 (5

mدر شکل زیر جسمی به جرم  kg توسط نیروي افقیF ایم. اگـربدون اصطکاکی در حال سکون نگه داشتهنیمکرةروي
m(gچند نیوتون است؟ Fباشد، نیروي N25 گاه وارد بر جسم عمودي تکیه )m

s2

1 (5
2 (25
3 (15
4 (10

فاصلآن از مرکز زمین چند برابر فاصلۀبرابر ماه باشد، 81اي بین زمین و ماه در حال گردش است. اگر جرم زمین تقریباً  ماهواره
مرکز ماه باشد، تا برایند نیروهاي گرانش وارد بر آن صفر باشد؟

1 (10 2 (9 3 (3 4 (1
3

kg5 F

s / k /s / k/0 4 02// kk/

F
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mتندي را با  mگویی به جرم 
s10 کنیم و گوي با تندي  از سطح زمین در راستاي قائم به سمت باال پرتاب میm

s6 رسـد.   به زمین می 168-

Ngگیرد، چند متر است؟ (مقاومت هوا در طول مسیر ثابت فرض شود و  اي که گوي از سطح زمین می فاصله ۀبیشین kg10( 

1 (/8 4 2 (/9 6 3 (/3 4 4 (/4 8 
Fمطابق شکل جسمی تحت تأثیر نیروي  N5  جسم در  معادلۀدر حال حرکت است. اگرSI  به صورتx t t2 4 باشـد و در   3 169-

tمدت   چند ثانیه است؟ tکار انجام شده صفر شود،  tتا  0
1 (1 2 (4 
 صحیح است 3و  1 هاي گزینه) 4 3) 3

/رو دو مایع با چگالی  در شکل روبه 
g

cm
1 /و  309

g
cm

2 31 سطح آزادهـاي دو مـایع    فاصـلۀ ایم،  شکلی ریخته U لولۀرا در  5 170-

(x) متر است؟ از هم چند سانتی 
1 (6   
2 (4 
3 (2 
4 (8 
 

ـ    مطابق شکل یک جسم جامد را درون ظرف حاوي آبی قرار می رازو دهیم. اگر این ظرف که جسم درون آن قرار گرفتـه اسـت را روي ت 171-

gدهد، چگالی جسم چند  را نشان می g280قرار دهیم، ترازو عدد 
cm3 (جرم ظرف ناچیز است.) است؟ g )

cm31آب( 
1 (2 
2 (4 
3 (8 
4 (6 
 

و نیرویی را که بر کـف   F1شود، را با  وارد می 1ا که بر کف ظرف کنیم، نیرویی ر رو تا ارتفاع یکسان از یک مایع پر می در دو ظرف روبه 172-
 این دو نیرو درست است؟ مقایسۀدهیم، کدام گزینه در مورد  نشان می F2شود، را با  وارد می 2ظرف 

1 (F F1 22  
2 (F F1 22 
3 (F F1 22  
4 (F F2 12 

cm10

cm220

cm12

F N5

x
cm10

12

AA2

( )2( )1

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

دهیم. اگر این ظرف که جسم درون آن قرار گرفتـه اسـت را رويمطابق شکل یک جسم جامد را درون ظرف حاوي آبی قرار می

gدهد، چگالی جسم چند  را نشان میg280قرار دهیم، ترازو عدد 
cm3 (جرم ظرف ناچیز است.) است؟g )

cm31آب(

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

و نیرویی را کهF1FFشود، را با  وارد می 1ا که بر کف ظرف کنیم، نیرویی ررو تا ارتفاع یکسان از یک مایع پر میدر دو ظرف روبه
این دو نیرو درست است؟مقایسۀدهیم، کدام گزینه در مورد  نشان می F2FFشود، را با  وارد می 2ظرف 

1 (F F1 2F FF F 
2 (F F1 2F FF F
3 (F F1 2F FF F 
4 (F F2 1F FF F

cm10

cm220

cm12

x
cm10

1

AA2

( )( )
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-cm2 173دهیم. مساحت قسمت توپر صـفحه تقریبـاً چنـد     سلسیوس افزایش میدرجـۀ   20اندازة فلزي را به صفحۀ در شکل مقابل دماي 
kکند؟ (ضریب انبساط حجمی فلز  تغییر می

5 13 10( 

1 (24 10 

2 (212 10 

3 (110 

4 (214 10 
دهیم. دماي آب چند درجه  گرما می kJ441جو، در تعادل گرمایی قرار دارند. به این مجموعه  1کیلوگرم آب در فشار  4کیلوگرم یخ و  1 174-

Jشود؟ ( سلسیوس می
kg.K4200آبC  ،f

kJL kg336( 

 25) 4 10) 3 5) 2 ) صفر1
موجود اسـت. در یـک روز زمسـتانی دمـاي      mm4متر و ضخامت  1متر، ارتفاع  2اي مشابه داراي عرض  شیشهپنجـرة  در یک اتاق دو  175-

است. گرماي هدررفت توسط این دو پنجره  C22و دماي اتاق ثابت و  C2ها که در تماس با هواي سرد بیرون است  هایی از شیشه وجه
Wدر یک ساعت چند ژول است؟ (

mK1شیشهK( 

1 (/
43 6 10 2 (/

47 2 10 3 (/
77 2 10 4 (/

73 6 10 

دهیم. در کدام  مشخصی افزایش می اندازةدررو، دماي مقدار معینی از یک گاز کامل را به  فشار و بی حجم، هم انه همدر سه فرایند جداگ 176-
 فرایند گاز گرماي بیشتري دریافت کرده است؟

 توان مقایسه کرد ) نمی4 فشار ) هم3 دررو ) بی2 حجم ) هم1

kjو گرماي حاصل از سوخت  شود گرم سوخت مصرف می 10در یک ماشین گرمایی در هر دقیقه 
g18   درصـد از گرمـاي    50است، اگـر 177-

/حاصل از سوخت مورد استفاده قرار گیرد و توان خروجی موتور  kW0  باشد. بازده گرمایی موتور چند درصد است؟ 6
1 (30 2 (60 3 (40 4 (80 

-178 دهد. فشار گاز در طول آزمایش چگونه تغییر کرده است؟ ک گاز کامل نشان میشکل مقابل نمودار حجم ـ دما را براي ی
 ) ثابت مانده1
 ) کاهش یافته2
 ) افزایش یافته3
 ) اول کاهش بعد افزایش یافته است4
 

cm10
cm10

V

T

a

b

25) 4 10) 3 5) 2 ) صفر1
موجود اسـت. در یـک روز زمسـتانی mm4متر و ضخامت 1متر، ارتفاع  2اي مشابه داراي عرض  شیشهپنجـرة در یک اتاق دو 

است. گرماي هدررفت توسط این دوC22و دماي اتاق ثابت و C2ها که در تماس با هواي سرد بیرون است  هایی از شیشه وجه
Wدر یک ساعت چند ژول است؟ (

mK1شیشهK(

1 (/
43 6 10/2 (/

47 2 10/ 3 (/
77 2 10/4 (/

73 6 10/

دهیم. دمشخصی افزایش میاندازةدررو، دماي مقدار معینی از یک گاز کامل را به گگ فشار و بی حجم، هم انه همدر سه فرایند جداگ
فرایند گاز گرماي بیشتري دریافت کرده است؟

توان مقایسه کرد ) نمی4 فشار ) هم3 دررو ) بی2 حجم ) هم1

kjو گرماي حاصل از سوخت شودگرم سوخت مصرف می10در یک ماشین گرمایی در هر دقیقه 
g18  درصـد از گ50است، اگـر

/حاصل از سوخت مورد استفاده قرار گیرد و توان خروجی موتور  kW0 باشد. بازده گرمایی موتور چند درصد است؟/6
1 (30 2 (60 3 (40 4 (80

دهد. فشار گاز در طول آزمایش چگونه تغییر کرده است؟ییک گاز کامل نشان میشکل مقابل نمودار حجم ـ دما را براي ی
 ) ثابت مانده1
) کاهش یافته2
 ) افزایش یافته3
) اول کاهش بعد افزایش یافته است4

V

T

a

b
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Aqرا مطابق شکل در نظر بگیرید. بار آنهـا بـه ترتیـب     Cرساناي  کرةو  Bو  Aهاي کروي فلزي  پوسته C1  وBq C3  و 179-
Cq C2  است. کلیدهايK1  وK2 بار  دربارةبندیم. پس از تعادل، کدام گزینه  را میA  وB  وC درست است؟ 

1 (Aq C1 ،Bq C3  وCq C2 
2 (Aq C5 ،Bq Cqو  0 C1 
3 (Aq C4 ،Bq Cqو  0 0 
4 (Aq C3 ،Bq C1  وCq 0 

mرا با سرعت  mg1و جرم  C1اي با بار  ذره
s10  کنیم. اگر فرض شود تنهـا   مثبت پرتاب می صفحۀمنفی به سمت  صفحۀاز مجاورت 180-

Nمیدان  ازةاندنیروي الکتریکی به ذره وارد شود و 
C

رسـد؟   مثبت ذره به حالت سکون می صفحۀمتري  چند سانتی فاصلۀباشد، در  310
 نظر کنید.) (از نیروي وزن صرف

1 (cm5 
2 (cm8   
3 (cm10 
4 (cm12 

از  r فاصلۀدر  qاي قرار دارند. اگر نیروي حاصل از دو ذره با بارهاي  هاي یکسان از هم روي دایره باردار در فاصله ذرة 4ق شکل زیر مطاب 181-
 باشد؟ می Fتوسط بارهاي دیگر چند  q2باشند، نیروي برایند وارد بر بار  Fهم برابر 

1 (3
2 

2 (2 
3 (2 
4 (2 2 

dالکتریکی به ضخامت  است، اگر هنگام وصل بودن به منبع دي dصفحات آن  فاصـلۀ در خازن مسطحی که عایق آن هوا و 
-182 4و ثابـت   4

بین صفحات خازن را پر کند، انرژي ذخیـره شـده در خـازن چنـد برابـر       فاصلۀفلزي مابقی  تیغۀخازن قرار دهیم و یک  صفحۀبین دو 
 شود؟ می
1 (1 2 (4 3 (8 4 (16 

-183 یابد. مقاومت درونی مولد چند اهم است؟ درصد کاهش می 20آل  جریان عبوري از آمپرسنج ایده Kدر مدار شکل مقابل با بستن کلید 
1 (1     
2 (2 
3 (3 
4 (4 
 

cm15

C

K2

K1

B
A

q2

q2

q2q
r

A
6

6 K

( , r)

2 (cm8 
3 (cm10
4 (cm12

4ق شکل زیر مطاب فاصدر  qاي قرار دارند. اگر نیروي حاصل از دو ذره با بارهاي هاي یکسان از هم روي دایرهباردار در فاصلهذرةبب
 باشد؟ میFتوسط بارهاي دیگر چند q2باشند، نیروي برایند وارد بر بار Fهم برابر 

1 (3
2

2 (2
3 (2
4 (2 2

dالکتریکی به ضخامت است، اگر هنگام وصل بودن به منبع ديdصفحات آن  فاصـلۀ در خازن مسطحی که عایق آن هوا و 
و ث4

بین صفحات خازن را پر کند، انرژي ذخیـره شـده در خـازن چنـدفاصلۀفلزي مابقی تیغۀخازن قرار دهیم و یک صفحۀین دو 
 شود؟ می
1 (1 2 (4 3 (8 4 (16

یابد. مقاومت درونی مولد چند اهمدرصد کاهش می20آل جریان عبوري از آمپرسنج ایدهKدر مدار شکل مقابل با بستن کلید 
1 (1     
2 (2
3 (3
4(4

cm1515

q2

q2

q2q
r

AA
6

6 K

( r)
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-184 چند آمپر است؟  دهد، آل نشان می پرسنج ایدهدر شکل مقابل عددي که آم
  ) صفر1
2(/3 2  
3(/2 8  
4(/2 4  
 

طر مقطع آن اي نارساناي دیگري که ق استوانه لولۀاي شکل نارسانا قرار دارد. اگر تمام جیوه را در یک  استوانه لولۀمقداري جیوه در یک  185-
 شود؟ قبلی است، بریزیم. مقاومت الکتریکی آن چند برابر می لولۀنصف 

1 (1 2 (4 3 (16 4 (64 
-186 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 
 

-187 باال به آن وارد شده است. کدام  روبه Fبه سمت داخل صفحه پرتاب شده و نیروي مغناطیسی یک الکترون مطابق شکل عمود بر صفحه 
 دهد؟ درستی نشان می گزینه جهت میدان مغناطیسی را به

1 ( 2 ( 
 رست باشند.تواند د می 3و  2، 1گزینه  سه) هر 4 ) 3

qو  q1در شکل زیر دو بار  q2 mاند. اگـر   با تندي یکسانی در فضاي میدان مغناطیسی یکنواختی پرتاب شده 19 m1 باشـد،   25 188-
 است؟ q2چند برابر  q1شعاع چرخشی 

1 (45 
2 (90 
3 (/22 5 
4 (4 5 

باشد. اگر  می Wb24مربعی شکل که عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد برابر با حلقۀ شار مغناطیسی عبوري از یک  189-
و در همان میدان عمود بر خطوط قرار دهیم، شار مغناطیسی عبـوري   اي شامل دو حلقه درآوریم این حلقه را باز کرده و به صورت پیچه

 شود؟ این از حلقه چند وبر می

1 (24 2 (24 3 (12 4 (12 

3 6 3 6 2

A

10

36r 1

105

30

V20

I
V10P

V 0

F
V

30
q2q1

VV

1 (12 
2 (15 
3 (17 
4 (20

باال به آن وارد شده است روبه Fبه سمت داخل صفحه پرتاب شده و نیروي مغناطیسی ک الکترون مطابق شکل عمود بر صفحه 
 دهد؟ درستی نشان میگزینه جهت میدان مغناطیسی را به

1 ( 2 (
 رست باشند.تواند د می3و 2، 1گزینه  سه) هر 4 ) 3

بار qوq1در شکل زیر دو q2 1q9اند. اگـر  با تندي یکسانی در فضاي میدان مغناطیسی یکنواختی پرتاب شدهm m1 2m5
 است؟ q2چند برابر  q1شعاع چرخشی 

1 (45
2 (90
3 (/22 5/
4 (4 5

باش میWb24مربعی شکل که عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد برابر با حلقۀ شار مغناطیسی عبوري از یک 
و در همان میدان عمود بر خطوط قرار دهیم، شار مغناطیسی عاي شامل دو حلقه درآوریمین حلقه را باز کرده و به صورت پیچه

 شود؟ ین از حلقه چند وبر می
2412

105

30 I
V10P

V 0

F
V

30
q2q1

VV
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متوسط از پیچه برابـر  گذرندة  میلی وبر تغییر کند، مقدار بار 50، 5دور با مقاومت  100اگر شار مغناطیسی گذرنده از یک پیچه شامل  190-
 چند کولن است؟

 ) اطالعات سؤال کافی نیست4 001/) 3 01/) 2 1) 1
-191 حرکت آونگ ......... دورةبرابر شود،  4متصل به انتهاي آونگ  ۀوزندر دستگاه آونگ ساده اگر جرم 

1) 3 دشو برابر می 2) 2 ماند ) ثابت می1
1) 4 شود برابر می 2

 شود برابر می 4

mشتاب حرکت نوسانگر چند  t1 لحظۀدر  .دهد شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می
s است؟ ( )2 10 192-

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

-193 یک موج الکترومغناطیس به طرف غرب در حال انتشار است، کدام گزینه درست است؟
 ی از شمال به جنوب است.) اگر میدان الکتریکی به طرف باال باشد، میدان مغناطیس1
 ) اگر میدان مغناطیسی به طرف پایین باشد، میدان الکتریکی از شمال به جنوب است.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
تراز شدت این صدا در حالت دوم چند  .شود برابر می 5برابر شود، تراز شدت صوت  100شدت صداي یک بلندگو (در یک فضاي باز)  اگر 194-

 بل شده است؟ دسی
1 (25 2 (5 3 (10 4 (15 

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   5 195-
 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 
شود. حتی وقتی گیرنـده بـه دلیـل     هاي تلویزیون فرستاده می ها به گیرنده ي روي دکلها ها از آنتن هاي متداول، سیگنال در تلویزیون 196-

ها را به دلیل ......... دریافت خواهـد کـرد    وجود یک تپه یا ساختمان در معرض ارسال مستقیم امواج یک آنتن نباشد، همچنان سیگنال
 هاي قدیمی است. هاي تلویزیون ...... از سیگنالهاي دیجیتال امروزي ... ها در تلویزیون که این عمل براي سیگنال

  ) پراش ـ بیشتر2  ) پراش ـ کمتر1
 ) تداخل ـ بیشتر4  ) تداخل ـ کمتر3

t (s)

x (cm)

t1

10

/02
4

4 (/2 5/

ک موج الکترومغناطیس به طرف غرب در حال انتشار است، کدام گزینه درست است؟
سسی از شمال به جنوب است.) اگر میدان الکتریکی به طرف باال باشد، میدان مغناطیس1
) اگر میدان مغناطیسی به طرف پایین باشد، میدان الکتریکی از شمال به جنوب است.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
تراز شدت این صدا در حالت د .شود برابر می 5برابر شود، تراز شدت صوت 100شدت صداي یک بلندگو (در یک فضاي باز) گر

بل شده است؟ دسی
1 (25 2 (5 3 (10 4 (15

kmهاي به ترتیب با تنديSثانویهو امواج Pاولیۀلرزه، امواج در یک زمین
s8 ،km

s4 1/، با اختالف زمانی دقیقه به یک دس/5
ها روي خط راستی منتشر شوند، در چه عمقی زلزله روي داده است؟رسند، اگر این موجنگار در سطح زمین می رزه

1 (360 2 (36 3 (720 4 (72
شود. حتی وقتی گیرنـده بـههاي تلویزیون فرستاده می ها به گیرنده ي روي دکلهاها از آنتن هاي متداول، سیگنال در تلویزیون

ها را به دلیل ......... دریافت خواهـوجود یک تپه یا ساختمان در معرض ارسال مستقیم امواج یک آنتن نباشد، همچنان سیگنال
هاي قدیمی است.هاي تلویزیون ...... از سیگنالهاي دیجیتال امروزي ...ها در تلویزیونکه این عمل براي سیگنال

  ) پراش ـ بیشتر2 ) پراش ـ کمتر1
) تداخل ـ بیشتر4 ) تداخل ـ کمتر3
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cmیک تپ سینوسی مطابق شکل با سرعت 
s5  شود. کدام گزینه شکل طناب در  یک طناب نزدیک میبستۀ به انتهايt s6   را بـه 197-

 دهد؟ درستی نشان می

1 ( 2(   
 

3 ( 4(    

آن شود، چنـد نـانومتر    تواند باعث گسیل القایی در در اتم هیدروژن الکترون در اولین حالت برانگیخته است. طول موج فوتونی که می 198-

R)/است؟  nm )10 01  

1 (400
3   2 (100

3 3 (400 4 (720 
جنبشـی  شـود و انـرژي    بریم، جریان برقرار مـی  کار می بر سطح فلزي به nm620در آزمایش فوتوالکتریک، وقتی نوري با طول موج  199-

/ها  حداکثر فوتوالکترون ev0 /ها  بریم، انرژي حداکثر فوتوالکترون کار می شود، وقتی منبع نور دیگري به می 6 ev1 شود، تابع کـار   می 1
hc)ترتیب از راست به چپ کدام است؟  و طول موج منبع نور تکفام دوم برحسب نانومتر به evبرحسب  ev.nm)1240  

1 (/1 1/) 2  250و  5 1/) 3 350و  4 1/) 4 496و  4  250و  6
-200 دیود درست است؟ دربارة کدام گزینه 

 راند.   می nبرود، به طرف  pبه  nناحیۀ  ) میدان الکتریکی داخلی، الکترونی را که بخواهد از1
 گوییم دیود پیش ولت موافق دارد.   جهت با میدان الکتریکی داخلی باشد می ) هرگاه جهت میدان الکتریکی خارجی، هم2
 وجود دارد.  pقطعۀ ، یک یون مثبت در nقطعۀ تهی به ازاي هر یون منفی در   ناحیۀ) در 3
 ولت مخالف دارد.  گوییم دیود پیش  متصل شود، می nمنفی آن به پایانۀ و  pمثبت مولد به پایانۀ ) هرگاه 4

 

 
 

cm20

cmv s5

cm20

آن شود، چنـد نـتواند باعث گسیل القایی دردر اتم هیدروژن الکترون در اولین حالت برانگیخته است. طول موج فوتونی که می

R)/ست؟  nm )/
1

/ 

1 (400
3  2 (100

3 3 (400 4 (720
  جنشـود و انـرژي   بریم، جریان برقرار مـی  کار می بر سطح فلزي بهnm620در آزمایش فوتوالکتریک، وقتی نوري با طول موج 

/ها  حداکثر فوتوالکترون ev0 /ها بریم، انرژي حداکثر فوتوالکترونکار می شود، وقتی منبع نور دیگري بهمی/6 ev1 شود، تامی/1
hc)ترتیب از راست به چپ کدام است؟ و طول موج منبع نور تکفام دوم برحسب نانومتر بهevرحسب  ev.nm) 

1 (/1 1/) 2  250و /5 1/) 3 350و /4 1/) 4964و /4 250و /6
دیود درست است؟ دربارة کدام گزینه 

 راند.   میnبرود، به طرف  pبه  nناحیۀ ) میدان الکتریکی داخلی، الکترونی را که بخواهد از1
گوییم دیود پیش ولت موافق دارجهت با میدان الکتریکی داخلی باشد می) هرگاه جهت میدان الکتریکی خارجی، هم2
 وجود دارد.  pقطعۀ ، یک یون مثبت در nقطعۀ تهی به ازاي هر یون منفی در   ناحیۀ) در 3
ولت مخالف دارد. گوییم دیود پیش متصل شود، می nمنفی آن به پایانۀ و pمثبت مولد به پایانۀ ) هرگاه4

www.konkur.in

forum.konkur.in



 17صفحه  شیمی 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-201 5 دورةالیه نسبت داد و در بین عناصـر  توان به ......... زیر موع را میباشد، این مج 6براي الکترونی  l“و  ”nاگر مجموع اعداد کوانتومی  
 دهند. ها قرار می این زیرالیههاي خود را در  جدول تناوبی تعداد ......... اتم الکترون

 18 ـ 4) 4 18 ـ 3) 3 16 ـ 4) 2 16 ـ 3) 1
-202 است؟ نادرستدهند، کدام گزینه  عنصر را نشان می یک هاي زیر که برشی از اتم با توجه به شکل 

 
 دوره هستند. گروه و هم ترتیب هم ) به3با گونه ( 15و  38عدد اتمی ) عنصرهایی با 1
 هاي زیر اتمی باردار، دو برابر تعداد ذرات با بار نسبی صفر است. )، تعداد ذره3( ۀگونتوپ ) در پایدارترین ایزو2
مرئی هر دو، ناحیۀ هستند و تعداد خطوط طیف نشري خطی در  sو  p هاي دسته) به ترتیب مربوط به 1) و (2هاي ( ) گونه3

 مرئی است.ناحیۀ بیشتر از تعداد خطوط طیف نشري خطی هیدروژن در 
 اي قرار دارد که آخرین زیرالیه سه عنصر آن دوره، نیمه پر است. ) در دوره4گونه ( )4
-203 کنند؟ هاي بیان شده، جمله زیر را به درستی کامل می چند مورد از عبارت 

 »در اتم هیدروژن، .........«
 .استنانومتر  700تا  400اول منتقل شود، طول موج نور حاصل در محدوده الیۀ ششم به  الیۀ ر الکترون ازاگ 
 ششم به حالت پایه است. الیۀبازگشت الکترون از  دهندةدر طیف نشري خطی آن، خط بنفش نشان  
 ششم به دوم است. الیۀدوم به اول کمتر از  الیۀطول موج نور حاصل از انتقال الکترون از  
 شود. خطوط رنگی کمتر میکنیم، فاصله میان  هاي کمتر حرکت می در طیف نشري خطی آن، هرچه به سمت طول موج 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-204 است؟ نادرستبه ترتیب به آرایش الکترونی گازهاي نجیب نئون و آرگون رسیده باشند، کدام گزینه  Bو  A، نافلزهاي AB3اگر در مولکول  

 اند. هاي قرار گرفت جدول دوره 17و  15هاي  ترتیب در گروه به Bو  Aهاي  ) اتم1
 است. d دستۀهاي ظرفیت دومین عضو عناصر  یک واحد کمتر از تعداد الکترون Aعنصر  الیۀهاي آخرین زیر ) تعداد الکترون2
جـدول   6چهـارم و گـروه    دورة، برابر با عدد اتمـی عنصـر   AB3اي مولکول  ها در ساختار الکترون ـ نقطه  ) تعداد الکترون3

 است.اي  دوره
 2هـاي پیونـدي برابـر     هاي ناپیوندي به الکتـرون  ، نسبت تعداد جفت الکترونOB2اي ترکیب  ) در ساختار الکترون ـ نقطه 4

 است.
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-205 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه،  
در مخلـوط   C190رو، در دمـاي   ) با توجه به جـدول روبـه  1

 ازهاي اکسیژن و آرگون وجود دارند.هواي مایع، گ
) گازهاي هواکره داراي انرژي گرمایی بوده و در سرتاسر هـواکره  2

 پراکنده هستند.
هـاي شـیمیایی گونـاگونی انجـام      ) میان گازهـاي هـوا، واکـنش   3

 شود که اغلب سودمند هستند. می
 ها در واحد حجم آن بیشتر است. ها تعداد ذره یر الیههاي یونی بوده و نسبت به سا هواکره بیشتر شامل گونه الیۀ) باالترین 4
-206 است؟ نادرستهاي زیر  گذاري چند مورد از نام 

FeO آهن اکسید : N O2دي نیتروژن اکسید : Cu O2) مس :IIاکسید ( COکربن اکسید : 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
-207 ......... به جزهستند،  نادرستهاي زیر  تمام عبارت 

CH4 ،HCl ،Na) چهار ترکیب 1 S2  وCH O2     4هـاي پیونـدي متـان برابـر      مولکولی بـوده و تعـداد جفـت الکتـرون 
 باشد. می

شود، یک ترکیب مولکولی است که همانند مولکول اکسیژن از اشـتراك دو الکتـرون    ) گازي که براي گندزدایی استفاده می2
 میان دو اتم تشکیل شده است.

 است.  271برابر  PX3گرم بر مول باشد، جرم مولی مولکول  128برابر  XO3) اگر جرم مولی ترکیب 3

     )O ,P : g.mol 116 31( 
 شوند. ها با تشکیل پیوند کوواالنسی هشتایی و پایدار می اتمهمۀ هاي مولکولی،  ) در ترکیب4
-208 کدام مورد از مطالب زیر درست هستند؟ 

 معدنی در آب است. مادةالف) گالب مخلوطی همگن از چند 
 آب است. در NaClب) سرم فیزیولوژي، محلول 

 پ) مقدار نمک حل شده در آب دریاهاي گوناگون متفاوت است.
 کند و جرم بیشتري دارد. شونده را در خود حل می ت) حالل جزئی از محلول است که حل

 ) (ب)، (پ)4 ) (پ)، (ت)3 ) (الف)، (ب)، (ت)2 ) (الف)، (ب)، (پ)1
  

 )Cنقطۀ جوش ( گاز
 -196 نیتروژن
 -183 اکسیژن
 -186 آرگون
 -269 هلیم
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شـونده اسـت، چنـد برابـر غلظـت مـولی گلـوکز         گـرم حـل   33شامل گرم محلول آمونیوم سولفات که  130غلظت مولی کاتیون در   209-

(C H O )6 12 /باشد؟ (چگالی محلول آمونیوم سولفات  اساس شکل مقابل میبر 6 g.mL 11 3( 

(H ,C ,N ,O ,S : g.mol )11 12 14 16 32 

1 (310  

2 (/
31 5 10  

3 (410  

4 (/
41 5 10 

/کیلوگرم آب دریا  2در  
211 505 Mg)است؟  ppmیون منیزیم وجود دارد، غلظت این یون چند  10 g.mol )124 210-

1 (25 2 (30 3 (35 4 (40 
/آب با چگالی درصد جرمی سولفوریک اسید در  70لیتر محلول  میلی 200در   g.mL 11 ، ......... گرم سولفوریک اسـید وجـود دارد و    4 211-

H)غلظت این محلول برابر ......... موالر است.  ,O ,S : g.mol )11 16 32 
1 (1 196 2 (10 196 3 (1 98 4 (10 98 
-212 است؟  نادرستهاي زیر در فرایند استخراج و بازیافت فلز آهن  یک از عبارت کدام 

 شود.   ) براي تولید مقداري فلز آهن، سه برابر سنگ معدن و منابع معدنی دیگر مصرف می1
 دهد. ) بازیافت آهن، سرعت گرمایش جهانی را کاهش می2
 شود. ل به فلز آهن می) تنها درصد کمی از سنگ معدن آهن تبدی3
 ) آهنگ مصرف و استخراج آهن با آهنگ برگشت فلز به طبیعت یکسان است. 4
-213 هاي زیر به درستی بیان شده است؟  یک از عبارت کدام 

 پاالیی براي استخراج طال، برخالف روي و نیکل مقرون به صرفه است.  ) استفاده از روش گیاه1
 فیزیکی جامد دارد.) عنصر حاصل در واکنش ترمیت، حالت 2
 شود.   ) اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده میII) از آهن (3
 پذیري هیدروکلریک اسید بیشتر از فلز آهن است.  ) میل واکنش4
-214 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  
-215 تواند درست باشد؟  هاي زیر براي یک آلکان می براساس قواعد آیوپاك، چه تعداد از نام 

 ـ اتیل بوتان 2ب)   ـ اتیل پنتان 3ـ متیل،  2الف) 
 ـ دي متیل هگزان   5و  1ت)   متیل پنتان ـ دي 4و  3پ) 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
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-216 باشد؟  می نادرستهاي زیر و در بررسی گرماسنج لیوانی  چه تعداد از عبارت 
 باشد. ماده با محیط پیرامون میمبادلۀ اي عایق با امکان  الف) سامانه

 . باشد گیري شده برابر گرماي واکنش می ب) تغییر دماي اندازه
 هاي انجام شده در فاز گازي و در فشار ثابت را به دست آورد.  توان گرماي واکنش می پ) با استفاده از آن 
 گیري شده توسط دماسنج را تغییر نخواهد داد.  گرماسنج، دماي اندازهبدنۀ زن و   ت) تغییر جنس هم

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Pنشدة براي انجام واکنش موازنه هاي زیر، گرماي مبادله شده  با توجه به واکنش  (s) H (g) O (g) H PO (aq)4 2 2 3 در کـدام   4 217-

 گزینه به درستی بیان شده است؟
a)P O (s) P (s) O (g) H kJ
b)H O(l) H (g) O (g) H kJ
c)P O (s) H O(l) H PO (aq) H kJ

4 10 4 2 1

2 2 2 2

4 10 2 3 4 3

1 5 4
12 2 12

3 6 4 4

 

1 (c a b2
4 2 (c a b3 2 3 (c a b2 4 (c a b2

2 
-218 هاي یک واکنش برقرار باشد، چند عبارت زیر صحیح است؟  ها و فراورده دهنده ان واکنشزیر میرابطۀ اگر  

CA B Dnn n nR t t t t2 3 شنکاو6
 

 یابد. کاهش می Cمادة برخالف  Dمادة الف) با گذشت زمان مقدار 
Bواکنش به صورت معادلۀ ب)  C A D4 2  است. 6

 باشد. می 2برابر زمانی معین، بازة در یک ، Dیر غلظت مولی ، به تغیCپ) نسبت تغییر غلظت مولی 

molبرابر  Aمـادة  ت) اگر سرعت متوسط تولید یا مصرف  .L .s4 1 13 molباشد، سرعت کل واکـنش برابـر    10 .L .s4 1 110 
 است.

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
سید آلی با سه اتم کربن به طور کامل واکنش داده و از مواد اولیـه چیـزي بـاقی    اگر یک مول از آمینی با یک اتم کربن با مول برابري ا  219-

 نماند، چند درصد از محصوالت تولید شده به تقریب، ترکیب آلی خواهد بود؟

 )O g.mol 116 ،N 14 ،C 12 ،H 1( 
1( 64 2 (72 3 (76 4 (83 
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-220 ترکیب پلیمري زیر کدام است؟ سازندة مونومر  

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 

-221 است؟  نادرستکدام گزینه  Cدر مورد ساختار ویتامین  
Cلکولی آن ) فرمول مو1 H O6 8  است.  6
 باشد.   هاي عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل می ) داراي گروه2
 پیوند کوواالنسی وجود دارد.  22) در ساختار آن 3
 هاي قطبی زیاد، آبدوست است.  ) به دلیل دارا بودن گروه4
-222 هاي داده شده به درستی بیان شده است؟ چه تعداد از عبارت 

 شوند. اي، به عنوان باز قوي شناخته می جدول دوره اولفلزات دو گروه همۀ محلول هیدروکسید  الف)
 محلول یک موالر هیدروکلریک اسید است. pHبرابر  14سوزآور،  یک موالر سود محلول pH ،ب) در دماي اتاق

 باشد. ج) در دماي اتاق تغییرات خاصیت بازي محلول و غلظت یون هیدرونیوم عکس یکدیگر می
 هاي آمونیاك وجود دارد. د) در محلول آبی آمونیاك، شمار زیادي از مولکول

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-223 است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام 

 شود. می محلولدر  pHها به آب به دلیل وجود گروه عاملی هیدروکسیل، موجب افزایش  ) افزودن الکل1
 شود. طور عمده به صورت مولکولی حل می دروژنی، بههاي هی) آمونیاك در آب، با تشکیل پیوند2
 براي اسیدهاي قوي، بسیار بزرگ است. aKبراي بازهاي قوي همانند  bK) در دماي اتاق، مقدار 3

OH]) با افزودن تمامی بازها به آب خالص در دماي اتاق 4 ] [H O  خواهد شد. 3[
0/یونش محلول  درجۀاگر در دماي اتاق،   21موالر استیک اسید برابر  1 -224 باشد، ثابت یونش این اسید برابر چند است؟ 10

1 (51 10 2 (52 10 3 (31 10 4 (32 10 
-225 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ یک از عبارت کدام 

 یابد. اي به آب یا خاك، میزان اسیدي بودن آنها افزایش می ) با افزودن اکسید دومین فلز گروه دوم جدول دوره1
کسیل، تبدیل به یـون هیـدرونیوم در آب   ) در ساختار اسیدهاي آلی، تنها اتم هیدروژن متصل به اکسیژن گروه عاملی کربو2

 شود. می
 اکسیدهاي فلزي محلول در آب است. pHآنها مشابه  pHها خاصیت اسیدي داشته و  ) اغلب میوه3
 آید. دست می اي، گاز اکسیژن به جدول دوره dو  sهاي  ) از واکنش اسیدها با تمامی فلزات دسته4

n

O

HO OH

O

OH

OH
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-226 اند. ......... با ......... الکترون، ......... یافته ونۀگهاي  در واکنش فلز روي با گاز اکسیژن اتم 
 ) اکسنده ـ از دست دادن ـ کاهش2  ) اکسنده ـ گرفتن ـ اکسایش1
 ) کاهنده ـ از دست دادن ـ اکسایش4 ) کاهنده ـ از دست دادن ـ کاهش3
-227 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  

واکنش و محیط پیرامون  سامانۀصورت انرژي الکتریکی میان  ، تمام انرژي آزاد شده، بههاي طبیعی مانند تندر و آذرخش الف) در پدیده
 شود. جاري می

ب) الکتروشیمی افزون بر تولید مواد جدید به کمک انرژي الکتریکی، توانایی حرکت در راستاي پیاده کـردن اصـول شـیمی سـبز را     
 ندارد.

 ، دستیابی به مواد مناسب و تأمین انرژي است.ها در الکتروشیمی ج) دو رکن اساسی تحقق فناوري
 گیري از دانش الکتروشیمی است. هاي دارویی و بهداشتی در گرو بهره د) کسب اطمینان از کیفیت تولید فراورده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-228 یک از مطالب زیر درست است؟ روي با محلول هیدروکلریک اسید، کدام تیغۀدر واکنش یک  

 شود. روي افزوده می تیغۀبا گذشت زمان، بر جرم  ) در این واکنش1
 هاي هیدروژن نقش اکسنده دارند. هاي روي نقش کاهنده و اتم ) اتم2
 مانند. هاي کلرید در این واکنش دست نخورده باقی می ) یون3
 ) براي تشکیل هر مول روي کلرید، تعداد دو الکترون مبادله شده است.4
Feاگر درصد جرمی سدیم اکسید و   O2 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب  3 0/و  24 Feنسبت تعداد مول  درصد باشد، 96 O2 به  3 229-

Feتعداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ( ,Na ,O : g.mol 156 23 16( 

1 (3
10 2 (10

3 3 (3 4 (1
3 

-230 ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در  کدام 
 تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
 و سیلیس زودگداز است.) یخ دیرگداز 2
 اتم اکسیژن است. 6اي تشکیل شده است که هر حلقه شامل  هاي شش گوشه ) ساختار بلوري دو ترکیب از حلقه3
 هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي  ) در مولکول4
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 23صفحه  شیمی 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

تـوان   دهد، ......... تعداد از مواد زیر را می اي باردار نشان می شیشهمیلۀ  حرکت یک مایع را در حضور یکنحوة با توجه به شکل زیر که   231-
 توان به شکل (ب) نسبت داد. به شکل (الف) و ......... تعداد از مواد را می

H O(l) Br (l) CCl (l) CH Cl(l) CHCl (l) CH Cl (l) NH (l) C H (l)2 2 4 3 3 2 2 3 6 14  
 
 

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

 

 

 
واکـنش مربوطـه را بـه درسـتی     معادلۀ زیر که براي سرعت مواد موجود در یک واکنش ارائه شده است، کدام گزینه معادلۀ با توجه به   232-

 دهد؟ (واکنش در ظرف یک لیتري انجام شده است.) نشان می
H O HnFe O nFe

t t t t
2 22 3

3 3  Rواکنش 2

1 (Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 23 2 3 

2 (Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 2
1 1 1
3 2 3 

3 (Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)2 2 3 22 3 4 

4 (Fe(s) H O(g) Fe O (g) H (g)2 2 3 2
1 1 1
2 3 4 

Cبا توجه به جدول زیر که غلظت یکی از مواد موجود در واکـنش    H O (aq) H O(l) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 را بـا گذشـت    62 233-
Cط تولید دهد، اگر سرعت متوس زمان نشان می H O6 12 /ثانیه برابر  3تا  0زمانی بازة در  6 mol.s 10 باشد، سرعت متوسط واکـنش   8

 لیتر در نظر بگیرید.) 2باشد؟ (حجم ظرف واکنش را برابر  تا پایان واکنش چند مول بر لیتر بر ساعت می 3ثانیۀ زمانی بازة در 

/ / / / /

(s)
... (mol.L )1

5 4 3 2 1 0
0 55 0 55 0 7 09 1 2

نامز
تظلغ

 
1 (110 2 (140 3 (160 4 (180 
-234 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 

Nو  NOتوان به اکسیدهاي نیتروژن مانند  هاي موجود در هواکره می الف) از جمله آالینده O2 .اشاره کرد 
Nود در سوخت با هاي موج دلیل انجام واکنش هیدروکربن ب) به (g)2 شوند. ها به هواکره وارد می در موتور خودروها برخی هیدروکربن 
 شود. اي دیده می اکسید، هواي آلوده به رنگ قهوه دلیل برخورد نور خورشید به گاز نیتروژن دي ج) به

xو  CO ،SO3 ،NO2موجود در خروجی اگزوز خودروها، آالیندة د) گازهاي  yC H .هستند 

)ب( لکش)فلا( لکش
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

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

CNبا توجه به شکل زیر که مربوط به واکنش تعادلی   (g) H (g) NH (g)200
2 2 33 2C2 HHC NHC200 NHC 0/باشد، با افـزودن (  می مـول) گـاز    05 235-

 ؟  افتد نمیوژن در دماي ثابت به این مخلوط کدام گزینه اتفاق نیتر
 جا شدن واکنش در جهت رفت بر طبق اصل لوشاتلیه ) جابه1
 تر شدن مقدار عددي ثابت تعادل ) بزرگ2
 ) افزایش فشار گازهاي موجود در ظرف3
 در ظرف در تعادل ثانویه N2) افزایش غلظت گاز 4
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 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است.  3گزینه .1

دار فلـزي ـ بسـیچ: فـراهم      ذي حیات: جاندار ـ سـوله: سـاختمان سـقف    
کمـان، وتـر ـ تجلّـی: پدیـدار شـدن چیـزي        چلّـۀ  کردن، آمادگی ـ زه:  

 درخشان مانند نور و روشنی

 صحیح است. 3گزینه .2
 ها: هبررسی سایر گزین

) شـکارگاه و صـحرا معنـاي ایـن     4و2) مرید و سالک متضـاد مرشـد،   1
 کلمات نیستند.

 )162، 159هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
 صحیح است. 2گزینه .3

(دستور: اجازه، راهنما، وزیر، فرمـان و حکـم) (سـامان: درخـور، میسـر،      
دم) (سـودا:  امکان) (مستور: پوشیده، پنهان) (حریف: دوست، همراه، هم

 خیال، دیوانگی، اشتیاق، شیدایی)
 )7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس

 صحیح است.  3گزینه .4
 شکل درست امالیی کلمه است.  » سفاهت«

 صحیح است.  2گزینه .5
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینۀ : موحش، 3گزینۀ : صالح، 1گزینۀ 

 امالیی کلمات است.

 صحیح است. 4گزینه .6
 درست امالیی کلمات است.   مستور و صلت شکل

 )160 صفحۀنامه،  (فارسی یازدهم، واژه
 صحیح است. 2گزینه .7

 الدین سهروردي فی حقیقه العشق: شهاب
 سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی

 (فارسی دهم و فارسی دوازدهم)
 صحیح است. 1گزینه .8

 بررسی موارد:
 یشالف) بگردان عادت: کنایه از ناز نکردن و تغییر دادن خو

 ب) باز: ایهام (دوباره، آشکار)
 راز استعاره از دل و قلب است. ج) خلوتگه

 د) آمیختن آب و آتش بر هم در لبان معشوق= تناقض یا پارادوکس  
 درست است. 1گزینۀ با توجه به این ترتیب 

 صحیح است. 4گزینه .9
) 2) روشـنی چشـم (  1روز سیاه = تناقض (پارادوکس)/ نور دیده: ایهام (

از فرزند نور چشمی/ تلمیح بر داستان یعقـوب و یوسـف و زلیخـا/     کنایه
 سیاه و روشن = تضاد

 صحیح است. 1گزینه .10
 به کار رفته است.» دست«و » پنجه«در هر سه مورد به معناي » چنگ«واژه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) باد: فعل ـ نسیم2
 شانه: کتف ـ ابزار آراستن مو 3
 دادن) داد: حق ـ فعل از مصدر 4

 )48 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .11
 کند، تشخیص و استعاره است. استعاره: صدف از سخن گفتن پرهیز می

 »س«و » خ«، »ر«، »ز«هاي  آرایی: تکرار صامت واج
 تشبیه: شاعر خود را به خار و خس مانند کرده است.

 کنایه: زبان بازي کنایه از تملق و چاپلوسی
ل جایگاه مرواریـد شـدنِ صـدف، پرهیـز آن از سـخن      حسن تعلیل: دلی

 گفتن است (دلیل غیرواقعی)

 صحیح است. 3گزینه .12
گــروه اســمی اســت و نقــش نهــادي دارد.  هســتۀ» نکتــه« 3 گزینــۀدر 
فعل غیراسـنادي اسـت.   » وجود دارد«در این بیت به معنی » است«فعل
 دارند.» مسندي«ها نقش  هاي مشخص شده در سایر گزینه واژه

 )54 صفحۀارسی دوازدهم ، (ف
 صحیح است. 2گزینه .13

 هاي دیگر: منادا در گزینه
) هر چنـد (اي) صـائب   4) سعدي (اي سعدي)/ 3) حافظ (اي حافظ)/ 1

 روم تا ... می
 )143 صفحۀ(فارسی  دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .14
دو جـزء  جملـۀ  در این ملک: متمم قیدي است و قابل حذف است، پس 

 و: نهاد/ نباشی: فعل)اصلی بیشتر ندارد (ت
 فعل ناگذرا است)» وجود نداشته باشی«(نکته: نباشی در معناي 

 )55و  54هاي  (فارسی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .15

ــ فرهنـگ   3ــ شـاعران سـنتی    2ـ شاعران معاصر 1هاي وصفی:  ترکیب
ــ مطالعـه   7ــ آثـار پرمایـه    6ـ آثار ماندگار 5ـ فرهنگ ایرانی 4اسالمی 

هـاي شـفاف    ــ افـق  11ـ هـر دم  10ـ این آثار 9ـ مطالعه عمیق 8دقیق 
 هاي روشن ـ افق12

 ــ ذهـن انسـان   3ـ مطالعـه آثـار   2ـ منابع فرهنگ 1هاي اضافی:  ترکیب
 ـ ضمیر انسان4 

 )17(فارسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .16

 معنوي حذف شده است. قرینۀخود را نباخته [بود]: به  روحیۀ) 1
 معنوي حذف صورت گرفته است. قرینۀر را شروع [کرد]: به دوم کا مرحلۀ) 2
معنـوي حـذف صـورت     قرینـۀ بودند]: بـه   ) ولی همگی هم قسم [شده4

 گرفته است.
 )31و  30، 28 هاي صفحه(فارسی دوازدهم ، 

 صحیح است. 3گزینه .17
مهم ایـن سـؤال اسـت (در     نکتۀمفهوم مقابل یعنی مفهوم متضاد و این 

گوید کـه ذات انسـان ارزشـمند اسـت و قابـل       میبیت مورد سؤال شاعر 
تـوان   توان آن را تربیت کرد. حتی اگر ذات بـد باشـد مـی    تغییر پس می

هـاي   شود (با انسـان  ) دیده می3تغییرش داد؛ مفهوم متضادش در بیت (
در فکـر  کـارد  زار درخـت مـی   بد نیکی نکن، زیرا انسان نادان در شوره

سرشت انسان بد بودن کاري بیهوده است) بیت یک و دو بـا بیـت    تغییر
 مورد سؤال هم مفهوم است و بیت چهار مفهومی متفاوت دارد.

 )118 صفحۀ(فارسی دهم، 

ح
تور: اجازه، راهنما، وزیر، فرمـان و حکـم) (سـامان: درخـور، میسـر،      

ممدم) (سـودا:  ن) (مستور: پوشیده، پنهان) (حریف: دوست، همراه، هم
ل، دیوانگی، اشتیاق، شیدایی)

 )7 و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است.  3نه 

شکل درست امالیی کلمه است.  » اهت

 صحیح است.  2نه 
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینۀ : موحش،3گزینۀ : صالح، 1ۀ 

ی کلمات است.

صحیح است. 4نه 
درست امالیی کلمات است.  ور و صلت شکل

 )160صفحۀنامه،  (فارسی یازدهم، واژه
صحیح است. 2نه 

الدین سهرورديحقیقه العشق: شهاب
ونی پنجم جنوب: نزار قبانی

(فارسی دهم و فارسی دوازدهم)
صحیح است. 1نه 

 سی موارد:
یش بگردان عادت: کنایه از ناز نکردن و تغییر دادن خو

باز: ایهام (دوباره، آشکار)
راز استعاره از دل و قلب است.خلوتگه

صففارسی دوازدهم ،(ف
صحیح است. 2گزینه .13

 هاي دیگر: منادا در گزینه
) هر چنـد (ا4) سعدي (اي سعدي)/ 3) حافظ (اي حافظ)/ 1

روم تا ... می
 صف(فارسی  دهم، 

صحیح است. 1گزینه .14
جملـدر این ملک: متمم قیدي است و قابل حذف است، پس 

تتو: نهاد/ نباشی: فعل)اصلی بیشتر ندارد (ت
فعل ناگذرا است»وجود نداشته باشی«(نکته: نباشی در معناي 

هاي (فارسی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 4گزینه .15

ـ3ــ شـاعران سـنتی    2ـ شاعران معاصر 1هاي وصفی:  ترکیب
7ــ آثـار پرمایـه    6ـ آثار ماندگار 5ـ فرهنگ ایرانی 4اسالمی 

هـ ــ افـق  11ـ هـر دم  10ـ این آثار9ـ مطالعه عمیق 8دقیق 
 هاي روشن ـ افق12

ــ ذه3ـ مطالعـه آثـار   2ـ منابع فرهنگ 1هاي اضافی:  ترکیب
 ـ ضمیر انسان4 

(فارسی دهم،
صحیح است. 3گزینه .16

معنوي حذف شده اسقرینۀخود را نباخته [بود]: به روحیۀ) 1
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 صحیح است. 3گزینه .18
 )115و  114، 102هاي  صفحه(فارسی دهم، 

 )34و  27هاي  (فارسی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .19

و ابیـات (ت) و  » کلّ إناء یترشـح بمـا فیـه   «لمثل ا مفهوم مشترك ضرب
 (ث): از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 )118 صفحۀ(فارسی  دهم، 
 صحیح  است. 4گزینه .20

 : ظاهر من بیانگر باطن است.4 گزینۀمفهوم بیت 
 به نفی ظاهربینی و توجه به باطن اشاره دارد. 3و  2، 1هاي  گزینه

 )61 صفحۀ ،7(فارسی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .21

 ، شاعر از فراز و نشیب و گذر روزگار شکوه دارد.1گزینۀ در 
ها شاعر به گذشت روزگارِ تلـخ و آمـدنِ روزگـار خـوب و      در سایر گزینه

 بهتر شدن اوضاع اشاره دارد.
 )84صفحۀ، 10(فارسی یازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .22
آفرین و کمال بخش است؛ امـا   شدر این دو بیت گفته شده که عشق ارز

کند. (ج) به فروتنی  در سایر ابیات به ترتیب (ب) به بلندهمتی اشاره می
شـود. (د) هـم    کند کـه باعـث تعـالی و عظمـت و بلنـدي مـی       اشاره می

گریـد و قطـرات اشـک او در خـاك فـرو       گوید عاشق در فراق یار می می
 رود. می

 )22صفحۀ ، 2 (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است.  2 گزینه.23

مفهوم کنایی سؤال، از بد به بدتر پنـاه آوردن اسـت کـه فقـط در بیـت      
 وجود دارد. 2 گزینۀ

 )68 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .24

ورزد. در  عاشق با تمام وجود و از جان به معشوق عشـق مـی   3 گزینۀدر 
 خرد. ها عاشق غم عشق را به بهاي جان می سایر گزینه

 )2دوازدهم، درس (فارسی 
 صحیح است. 3گزینه .25

بینی زیبا و زیبانگري پیر مغان و مرشد  داشتن جهان 3مفهوم کلی بیت 
ها به جایگاه نمـادین پیـر مغـان کـه مرشـد و       است. ولی در سایر گزینه

 رهبر است، اشاره شده است.
 )8(فارسی دوازدهم، درس 

 
 عربیزبان 

 صحیح است. 3گزینه .26
 کلمات مهم: ترجمۀ

 د: سجده کردند (براي فاعل جمع)/ استکبر: تکبر ورزید/ کان: بودسج
 ها: بررسی سایر گزینه

تـر اسـت)، مسـتکبر (بـود)      دقیـق » سجده کردند(«) به سجده افتادند 1
 فعل است)» استکبر«(تکبر ورزید؛ 

 )، کافر شد (از کافران بود)1گزینۀ ) در حال سجده بودند (مانند 2
 )، گردید (بود)1 گزینۀستکبر بود (مانند ) ابلیسی (ابلیس)، م4

 )35صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .27

 ترجمه کلمات مهم:  
 قد حدثَنا: با ما سخن گفته است/ صراع: کشمکش، نزاع

 ها: بررسی سایر گزینه
 ترجمه نشده است» نا«) گاهی (اضافه ترجمه شده است)/ 1
 هاي کافر) کافران (قوم هاي ها (کشمکش)/ قوم ) کشمکش3
ماضی » قد حدث(«گوید  مفرد است)/ سخن می» صراع(«ها  ) درگیري4

 است)
 )2و  1هاي  صفحه، 1(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است.  2گزینه .28
رسد ـ الصادق: راستگو ـ بصدقه: با صداقتش ـ ما: چیزي کـه ـ       یبلغ: می

 اش کاري حتیاله: با فریبرسد به آن ـ الکاذب: دروغگو ـ با ال یبلغه: نمی

 صحیح است. 3گزینه .29
:  من الصعب: سخت است/ یتراحم: به یکدیگر مهربانی می کنند/ أن یلبِثَ

 که بماند/ یقوم بظلم...: به ظلم بپردازند
 ها: اشتباهات در سایر گزینه

به درستی ترجمـه نشـده   » بلَد«صورت فعل ترجمه نشده،  به» یلبث) «1
 در معناي صحیح نیامده است.. » یقوم بِـ ..«است و 

بـه درسـتی ترجمـه    » یتـراحم «در ابتداي جمله غلـط اسـت.   » چه) «2
 نشده است.

جـا شـده اسـت ـ      اول جابـه  جملۀفعل معنا نشده ـ ساختار  » یلبث) «4
 ترجمه نشده است.» بعضهم«در » هم«ضمیر 

 )19و  12هاي  ، صفحه2(عربی دهم، درس 
 صحیح است.  1گزینه .30

زننـد)، أنوفهـا    لمات مهم: عدوها: دشمنشان، تَضْرِب (ضربه مـی ک  ترجمۀ
 هاي تیزشان   الحادة: بینی

 ها:   بررسی سایر گزینه
مفــرد اســت.)، آنهــا (آن)، » عــدو«دشمنانشــان (دشمنشــان:   :2گزینــۀ 

 زنند) کشند (می می
اشــتباه اســت، » دشمنشــان«: از جانــب اضــافی اســت، جــاي 3گزینــۀ 
 )ها ها (بینی دندان
 هاي تیز خود) هایشان که تیز است (بینی : دشمنان (دشمن)، دندان4گزینۀ 

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

 ) انسان نباید گمان کند که بیهوده آفریده شده است.1
 ) گفته شده است که هر شکستی، پلی براي پیروزي است.2
 کنند. جالبی با خبر می هاي قدیمی ها ما را از تمدن کاري ) این کنده3

 )10و  2هاي  ، صفحه1(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .32

جاءب: آورد، در قسـمت دوم ایـن عبـارت (هـا: مفعـول) و (ذوالقـرنین:       
 فاعل) است.

 هاي زیادي نزد او آوردند، پس ذوالقرنین آنها را نپذیرفت. ترجمه کامل: هدیه

)61صفحۀ ،7(فارسی یازدهم، درس 
صحیح است. 1نه 

، شاعر از فراز و نشیب و گذر روزگار شکوه دارد.1گزینۀ 
ها شاعر به گذشت روزگارِ تلـخ و آمـدنِ روزگـار خـوب و     سایر گزینه

 شدن اوضاع اشاره دارد.
 )84صفحۀ، 10(فارسی یازدهم، درس

صحیح است. 1نه 
 آفرین و کمال بخش است؛ امـا  شین دو بیت گفته شده که عشق ارز

کند. (ج) به فروتنی سایر ابیات به ترتیب (ب) به بلندهمتی اشاره می
شـود. (د) هـم     کند کـه باعـث تعـالی و عظمـت و بلنـدي مـی       ه می

گریـد و قطـرات اشـک او در خـاك فـرو      گوید عاشق در فراق یار می
 ود.

 )22صفحۀ 2، 2 (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است.  2 نه

وم کنایی سؤال، از بد به بدتر پنـاه آوردن اسـت کـه فقـط در بیـت      
 وجود دارد. 2 ۀ

 )68صفحۀ(فارسی دوازدهم، 
صحیح است. 3نه 

ورزد. در عاشق با تمام وجود و از جان به معشوق عشـق مـی   3 گزینۀ
 خرد. ها عاشق غم عشق را به بهاي جان می  گزینه

 )2دوازدهم، درس (فارسی 

ه صفحه،1(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است.  2گزینه .28

رسد ـ الصادق: راستگو ـ بصدقه: با صداقتش ـ ما: چی یبلغ: می
حتیاله: با فریبرسد به آن ـ الکاذب: دروغگو ـ با ال یبلغه: نمی

صحیح است. 3گزینه .29
کنندمن الصعب: سخت است/ یتراحم: به یکدیگر مهربانی می

که بماند/ یقوم بظلم...: به ظلم بپردازند
 ها: اشتباهات در سایر گزینه

به درستی ترج»بلَد«صورت فعل ترجمه نشده، به» یلبث) «1
در معناي صحیح نیامده است.. » یقوم بِـ ..«است و 

بـه درسـت» یتـراحم «در ابتداي جمله غلـط اسـت.   » چه) «2
 نشده است.

جـا شـد اول جابـه    جملۀفعل معنا نشده ـ ساختار  » یلبث) «4
ترجمه نشده است.» بعضهم«در » هم«ضمیر 

هاي ، صفحه2(عربی دهم، درس 
 صحیح است.  1گزینه .30

زننـ ککلمات مهم: عدوها: دشمنشان، تَضْرِب (ضربه مـی ک  ترجمۀ
 هاي تیزشان   الحادة: بینی

 ها:   بررسی سایر گزینه
مفــرد اســت.)،» عــدو«دشمنانشــان (دشمنشــان:  :2گزینــۀ 

 زنند) کشند (می می
ۀ ا3گ ا اف اض ا اا اشش
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 صحیح است.  1گزینه .33
 قرابت دارد.   1گزینۀ د در کتاب درسی با شعر موجوترجمۀ 

چشـمۀ  شود و گاهی  من به امید دیدن روي تو صبح میتیرة هاي  شب«
 »شود. ها جستجو می حیات در تاریکی

 صحیح است. 3گزینه .34
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) یذهب (یذهبون)     2) یذهبون (یذهب)/ المباراة (باید جمع باشد)  1
 )/ حال ترجمه نشده (فرحین)) المباراة (المباریات4

 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 
 )21و  20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .35
هـایش: أبطالهـا)، (کشـورهاي دیگـر:      شود: تُعرَف)، (قهرمان (شناخته می

 البالد األخري)

صحیح است.  3گزینه .36
ت زیـادي را اینجـا   مشتاق به بازگشت به کشورم هستم، زیرا که مشـکال 

 ام. ام و بسیار خسته شده تحمل کرده
 ها: سایر گزینهترجمۀ 

 کنم کنم، نصب می ) برپا می4ستایم      ) می2کنم         ) طواف می1
 )44 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس  

 صحیح است. 1گزینه .37
 إنّ  ْإن

 آید. بر سر فعل نمی» إنّ«آید و  بر سر فعل می» إنْ«نکته: 
 )20  ، صفحه2ربی یازدهم، درس (ع

 متن:ترجمۀ 
عنصر آهن براي بدن انسان ضـروري اسـت زیـرا آن قسـمت مهمـی از      «

هـا و   دهد که به جذب اکسـیژن از طریـق ریـه    هموگلوبین را تشکیل می
کند. بدون اکسیژن، وظـایف بـدن    نقاط بدن کمک میهمۀ انتقال آن به 

ود آهن موجود در بدن است. خونی همان کمب افتد. بیماري کم از کار می
ها، حبوبات و سبزیجات مقدار مناسـبی از ایـن عنصـر را     خوردن گوشت

گویند که جگر و کـرفس منـابعی    کند. پزشکان می  براي انسان فراهم می
روي  براي عنصر آهن هستند، بنابراین الزم است کـه از آن بـدون زیـاده   

 » استفاده کنیم.

 صحیح است.  1گزینه .38
 سخن گفته است.   » هاي عنصر آهن فایده«از متن بیشتر 

 صحیح است.  3گزینه .39
 »کنیم. خونی مبارزه می اگر کبد (جگر) و کرفس بخوریم با بیماري کم«

خــونی  اســتعمال دود ســیگار انســان را دچــار بیمــاري کــم : «1گزینــۀ 
 »کند. می

 »حد و انـدازه بخـوریم.   ما باید میوه و سبزیجات را بسیار و بی: «2گزینۀ 
 نام نبرده است.» فواکه«در متن از 

خـونی رنـج    اي جز این نـدارد کـه از بیمـاري کـم     انسان چاره: «4گزینۀ 
 چنین عبارت نامعقولی در متن وجود ندارد.  » ببرد.

 صحیح است.  1گزینه .40
 »  مادة الحدید ... جزءاً مهما من الهیموغلوبین«در متن عنوان شده که 

 صحیح است.  2گزینه .41
مضـاف الیـه و مجـرور    » اللُّحـومِ «ترکیب اضافی بـوده و  » اللُّحومِ تَناولُ«

 است.

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

 به تنهایی)  » هذا«خبر مقدم است نه » لهذا(«) خبر مقدم 1
 اسم فاعل است نه مفعول)  » مختلفۀ(«) اسم مفعول 2
ن نیسـت) ـ   معنـاي مصـدري دارد و اسـم مکـا    » منفعۀ(«) اسم مکان 4

 باشد)  » السماء«تواند صفت  که نکره و جمع است، نمی» منافع(«صفۀ 

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

 ) الرِّّجل (الرَّجل)1
 ) مضارع (ماضی)/ تغییر (تغّیر)/ مفعول (فاعل)2
 حرف جر نیست)» لکنّ(«) مجرور بحرف الجرّ 3

 )19و  6هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .44

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) الذّنَب (الذَّنْب)3) کبیر (کبیرة) 3) مکاتیب (مکاتب) 1

 )8و  4هاي  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .45

 جزء حروف جر نیستند.» إلّا«و » ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

 در للدلفین حرف جر است.» لـِ) «1
 حرف جر هستند.») کفاعله«(در » ك«و » فی) «2
 حرف جر هستند.») بذکر«(در » ب«و ») علیک«(در » علی) «3

 )94تا  91هاي  ، صفحه7دهم، درس  عربی(
 صحیح است.  3گزینه .46

 ها:  بررسی گزینه
اسم فاعل از ثالثی مجرّد، محتُرمـون:  »: حاکم«جمع » الحکّام: «1گزینۀ 

 اسم مفعول از ثالثی مزید
 : شاکرین: اسم فاعل از ثالثی مجرّد، وهاب: اسم مبالغه2گزینۀ 
 : المسلم: اسم فاعل از ثالثی مزید، کذّاب: اسم مبالغه3گزینۀ 
اسم فاعـل از ثالثـی   »: شاعر«جمع » شُعرا«: علّامۀ: اسم مبالغه، 4گزینۀ 
 مجرّد

 صحیح است. 2گزینه .47
: خبر و نکره»ال«به ) المحیط: مبتدا و معرفه 1ها:    بررسی گزینه بعید ، 

: خبر و نکره2 : مبتدا و نکره، خیرٌ عالم ( 
: مبتدا و معرفه به علم (دقت کنید اسـم 3 هـاي علـم حتـی اگـر      ) کاظم

: خبر و نکره تنوین هم بگیرند، باز هم معرفه حساب می شوند)، جالس 
 ) الجو: مبتدا و نکره، باردة: خبر و نکره  4

 )34تا  31هاي  صفحه، 3(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است.  3گزینه .48

 دهد.  می» تا«از نوع ناصبه است و معناي » لـِ«در این عبارت 
 آن صحبت کنیم.  وسیلۀبه  تا بتوانیمما باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم 

یح
هـایش: أبطالهـا)، (کشـورهاي دیگـر:     شود: تُعرَف)، (قهرمان خته می

 د األخري)

صحیح است.  3نه 
ت زیـادي را اینجـا   اق به بازگشت به کشورم هستم، زیرا که مشـکال 

 ام. ام و بسیار خسته شدهل کرده
 ها: سایر گزینهمۀ 

 کنم کنم، نصب می ) برپا می4ستایم      ) می2کنم         طواف می
)44صفحۀ،4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 1نه 
 إنّ 
 آید. بر سر فعل نمی»إنّ«آید و  بر سر فعل می»إنْ«: 

 )20  ، صفحه2ععربی یازدهم، درس (ع
 متن:مۀ 

صر آهن براي بدن انسان ضـروري اسـت زیـرا آن قسـمت مهمـی از      
هـا و   دهد که به جذب اکسـیژن از طریـق ریـه   گلوبین را تشکیل می

کند. بدون اکسیژن، وظـایف بـدن   نقاط بدن کمک میهمۀل آن به 
ببود آهن موجود در بدن است. خونی همان کمبافتد. بیماري کمر می

ها، حبوبات و سبزیجات مقدار مناسـبی از ایـن عنصـر را     دن گوشت
گویند که جگر و کـرفس منـابعی     کند. پزشکان می انسان فراهم می

روي   عنصر آهن هستند، بنابراین الزم است کـه از آن بـدون زیـاده   
» فاده کنیم.

زی یر ی برر
) الرِّّجل (الرَّجل)1
) مضارع (ماضی)/ تغییر (تغّیر)/ مفعول (فاعل)2
حرف جر نیست)»لکنّ(«) مجرور بحرف الجرّ 3

هاي صفحه، 2 و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس
صحیح است. 2گزینه .44

 ها: بررسی سایر گزینه
) الذّنَب (الذَّنْب)3) کبیر (کبیرة) 3) مکاتیب (مکاتب) 1

ه ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 4گزینه .45

جزء حروف جر نیستند.» إلّا«و » ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

در للدلفین حرف جر است.» لـِ) «1
حرف جر هستند.») کفاعله«(در »ك«و » فی) «2
حرف جر هست»)بذکر«(در »ب«و ») علیک«(در »علی) «3

هاي ، صفحه7دهم، درس  عربی(
 صحیح است.  3گزینه .46

 ها:  بررسی گزینه
اسم فاعل از ثالثی مجرّد،»: حاکم«جمع »الحکّام: «1گزینۀ 

اسم مفعول از ثالثی مزید
: شاکرین: اسم فاعل از ثالثی مجرّد، وهاب: اسم مبالغ2گزینۀ 
: المسلم: اسم فاعل از ثالثی مزید، کذّاب: اسم مبالغه3گزینۀ 
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 صحیح است. 3گزینه .49
ها جملـه   جمله حالیه است، در سایر گزینه» وهم یتأملون«در این جمله 

 جود ندارد.حالیه و
 )22 صفحۀ، 2(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .50
قبل از إلّا در این گزینه منفـی اسـت و مسـتثنی منـه نیـز در آن       جملۀ

 وجود ندارد.               
 ها: بررسی سایر گزینه

 منه است. در این گزینه مستثنی » أغلب« واژة) 1
 در این گزینه مستثنی منه است.» أحداً« واژة) 2
 در این گزینه مستثنی منه است.» طالب« واژة) 3
 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است.  2گزینه .51

بیانگر انبساط جهان و مربـوط بـه ذکـر نکـات علمـی       و السماء...آیۀ 
 هاي اعجاز محتوایی قرآن است.   سابقه از ویژگی بی

 صحیح است.  2گزینه .52
هـاي   ی خـود هـم از بهـره   افراد زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصل

کنند و هم از آنجایی که تمام کارهـاي دنیـوي    مادي زندگی استفاده می
دهنـد، جـان و دل خـود را بـه      خود را در جهت رضاي خـدا انجـام مـی   

 سازند. کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می تر می خداوند نزدیک
 )21صفحۀ ، 1(دین و زندگی یازدهم، درس 

 ت. صحیح اس 4گزینه .53
ما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان مـات   وآیۀ شریفۀ در 

 ضُرَّ اهللاَ شیئاً وفَلَن ی یهبقلی عب عنقَلن یم لی اَعقابِکُم ولَ انقَلَبتُم عاَو قُت
و محمد نیست، مگـر رسـولی کـه پـیش از او     : «سیجزِي اهللاُ الشّاکرینَ

سوالن دیگري بودند. پس اگر او بمیـرد یـا کشـته شـود، آیـا شـما بـه        ر
گردیـد؟ و هـر کـس بـه گذشـته       گذشته [و آیین پیشین خود] بـاز مـی  

ــه زودي    ــد ب ــانی نرســاند و خداون ــد و زی ــه خــدا هــیچ گزن ــازگردد، ب ب
به جاهلیت » عقبیه«و » اَعقابکم«الفاظ » دهد. سپاسگزاران را پاداش می

ه وارد شـدن مـردم بـه جاهلیـت، ضـرري بـه خـدا        اشاره دارنـد و اینکـ  
 کند.  نیازي خداوند از مخلوقاتش می رساند، اشاره به بی نمی

 صحیح است. 1گزینه .54
بخش خدا و نشانگر حکمـت، قـدرت    خودش تجلیاندازة هر موجودي به 

 و رحمت و سایر صفات اوست.
در موجودات پس از پیدایش به همان اندازه بـه خداونـد نیازمندنـد کـه     

 پیدایش نیاز دارند. لحظۀ
 )7و 5 هاي صفحه ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .55
ناپـذیر و   قانونمندي و تخلف دربارة هر دو آیه بیانگر تقدیر الهی است که

استوار بودن و اینکه جهان خلقت حـافظ و نگهبـانی دارد کـه در کـار او     
 اشتباهی نیست.

 )60و  58هاي  صفحه (دین و زندگی دوازدهم،

 صحیح است.  1گزینه .56
 کنار رفتن پرده از حقایق عالم   شدن اعمال، رفتار و نیات  آشکار

 ها و زمین   مرگ اهل آسمان شدن بساط حیات   برچیده
 ي عمل  دادن نامه شدن اعمال  حاضر

 ) 67و  66، 65هاي  ، صفحه 6دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .57

آیـۀ  ایمان و محبت به خدا را بیـان کنـیم بـه قرائـت     رابطۀ  اگر بخواهیم
خواهیم پرداخت و در قـرآن کـریم    والَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّهشریفۀ 

داري، دوستی با خدا و بیزاري از باطل بیان شده است.پایه و اساس دین

 صحیح است. 2گزینه .58
حـان الهـی از حتمـی و    خداوند در قرآن کـریم قبـل از بیـان سـنت امت    

گوید و پس از آن (تـأخر) از بازگشـت بـه     همگانی بودن مرگ سخن می
رّ و     گوید:  سوي او (خداوند) می کلّ نفسٍ ذائقـۀ المـوت و نَبلـوکُم بالشـَّ

 الخَیرِ فتنۀً و الینا تُرجعون
نیـز در   3گزینـۀ  بیان خود سنت امتحان در ایـن آیـه اسـت و     1گزینۀ 

 اي دیگر. الهی است در آیه مورد سنت امتحان
 )69صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است.  3گزینه .59
اطهـار بـا اینکـه     ائمۀدر موضوع تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، 
گیري و با تکیه بر علـم   با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از گوشه

اش، فـراهم آمـدن    کردند که ثمـره  ارنظر میمسائل اظه دربارة همۀالهی خود، 
پیـامبر   سـیرة ) در کنـار  (اطهـار   سیرة ائمۀهاي بزرگ در حدیث و  کتاب

مبـارزه بـا حاکمـان را     شـیوة ) و قرآن کریم است. از سوي دیگر امامـان،  (
اي که هم تفکر اسـالم راسـتین    گزیدند، به گونه متناسب با شرایط زمان برمی

عباس سسـت شـود    امیه و بنی تدریج بناي ظلم و جور بنیباقی بماند و هم به 
 هاي آینده معرفی گردد.   )، به نسل(و هم روش زندگی امامان 

 صحیح است.  4گزینه .60
بیان قرآن در مورد توسل و اعتقاد به توانایی پیامبران و اولیـاي دیـن در   

خدا ارتباط بـا توحیـد در ربوبیـت     ارادةبرآوردن حاجات انسان در طول 
 مؤید این مفهوم است. ﴾قل من رب السماوات و...﴿ آیۀدارد و 

 )25و  24، 22، 19هاي  صفحه،  2دوازدهم، درس دین و زندگی (
 صحیح است.  3گزینه .61

کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگـري  
 در ما ندارد.  

 )33صفحۀ ، 2(دین و زندگی دهم، درس 
 ت.صحیح اس 3گزینه .62

 بـه  بـردن  داوري و قضـاوت  مـورد  در پنـداران  ایمـان  وظیفۀ آیه، مطابق
است. آمده یکفروا ان امروا قدعبارت  در طاغوت،

 صحیح است. 1گزینه .63
آوردن به پیشگاه خداونـد   ينیازمند روهاي شیطان  داممقاومت در برابر 

 هاي اوست. فرمان ۀخالصانو پذیرش 
پاك و با نشاط دنیا  یشود، هم زندگ گرفتار یهای که در چنین دام یکس

 آخرت را.    یرا از دست خواهد داد و هم حیات سرشار از شادکام
 )  50 صفحۀ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و
 صحیح است.  2نه 

بیانگر انبساط جهان و مربـوط بـه ذکـر نکـات علمـی      و السماء...
هاي اعجاز محتوایی قرآن است.  ابقه از ویژگی

 صحیح است.  2نه 
هـاي   للی خـود هـم از بهـره    زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصل

کنند و هم از آنجایی که تمام کارهـاي دنیـوي   ي زندگی استفاده می
دهنـد، جـان و دل خـود را بـه      را در جهت رضاي خـدا انجـام مـی   

سازند.  کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد میتر می وند نزدیک
 )21صفحۀ ، 1(دین و زندگی یازدهم، درس 

 ت. صحیح اس 4نه 
ما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان مـات   ویۀ شریفۀ 

 ضُرَّ اهللاَ شیئاً وفَلَن ی یهبقلی عب عنقَلن یم لی اَعقابِکُم وتلَ انقَلَبتُم ع
و محمد نیست، مگـر رسـولی کـه پـیش از او     : «جزِي اهللاُ الشّاکرینَ

الن دیگري بودند. پس اگر او بمیـرد یـا کشـته شـود، آیـا شـما بـه        
  گردیـد؟ و هـر کـس بـه گذشـته      شته [و آیین پیشین خود] بـاز مـی  

ــه زودي    ــد ب ــانی نرســاند و خداون ــد و زی ــه خــدا هــیچ گزن گردد، ب
به جاهلیت »عقبیه«و » اَعقابکم«الفاظ » دهد. سگزاران را پاداش می

ه وارد شـدن مـردم بـه جاهلیـت، ضـرري بـه خـدا        ه دارنـد و اینکـ  

تت    حـان الهـی ازخداوند در قرآن کـریم قبـل از بیـان سـنت امت    
گوید و پس از آن (تـأخر) از بازهمگانی بودن مرگ سخن می

کلّ نفسٍ ذائقـۀ المـوت و نَبلـوکُگوید:  سوي او (خداوند) می
الخَیرِ فتنۀً و الینا تُرجعون

    گزینـۀبیان خود سنت امتحان در ایـن آیـه اسـت و    1گزینۀ 
 اي دیگر. الهی است در آیهمورد سنت امتحان

ص،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.  3گزینه .59

اطهـاائمۀدر موضوع تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، 
گیري و با تکبا حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از گوشه

کردند که ثمـره ارنظر میمسائل اظه دربارة همۀالهی خود،    اش، فـرهه
  سـ) در کنـار  (اطهـار   سیرة ائمۀ هاي بزرگ در حدیث و کتاب

کریم است. از سوي دیگر امامـان،  ( مبـارزه بـا  شـیوة ) و قرآن
  اي که هم تفکر اسـال گزیدند، به گونه متناسب با شرایط زمان برمی

عباس سس امیه و بنی  تدریج بناي ظلم و جور بنیباقی بماند و هم به
هاي آینده معرفی گردد.)، به نسل(و هم روش زندگی امامان 

 صحیح است. 4گزینه .60
بیان قرآن در مورد توسل و اعتقاد به توانایی پیامبران و اولیـاي

خدا ارتباط بـا توحیـد دارادةبرآوردن حاجات انسان در طول 
مؤید این مفهوم است﴾قل من رب السماوات و...﴿آیۀدارد و 

،22، 19هاي  صفحه،  2دوازدهم، درس دین و زندگی (
است3گزینه61 ح صح
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 صحیح است.  3گزینه .64
راً نعمۀً انعمها علـی قـومٍ حتّـی    یِغَذلک بأنّ اهللا لم یک مآیۀ شریفۀ اساس بر

ساز هالکت یـا   (شنوا و داناست)، زمینه میع علیمیغیروا باَنفسهم و اَنّ اهللا س
 عزت و سربلندي یک جامعه رفتار خود افراد همان جامعه هستند.  

 )126صفحۀ  ، 9(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .65

نمـا نپوشـید، زیـرا چنـین لباسـی       لباس نازك و بدن): «امام صادق (
رکعت نماز که بـا بـوي خـوش    دو «و » سستی و ضعف دین است.نشانۀ 

 »گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است.
 )128و  125هاي  ، صفحه11(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است.  4گزینه .66
» فمـن اراد العلـم فلیاتهـا مـن بابهـا     «با توجه به حـدیث مـذکور، در عبـارت    

شـروط بـه عبـور از علـم     منـدي از آن را م  )، ورود علم خود و بهـره (پیامبر
 ) کرده است و این مسئله بیانگر عصمت علمی امیرالمؤمنین است.  علی(

 )88و  87هاي  ، صفحه 6(دین و زندگی  یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .67

هـا و تمـایالت دنیـوي     اگر قرار باشد در یک جامعه، همه فقـط خواسـته  
الیـت اجتمـاعی قـرار    خود را دنبال کنند و تنها منافع خـود را محـور فع  

دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن بـه دیگـران نباشـند، تفرقـه و     
رود. در  گیرد و امکـان رشـد و تعـالی از بـین مـی      تضاد جامعه را فرا می

هـاي سـتمگر بیشـتر قـدرت پیـدا       اي، روز بـه روز انسـان   چنین جامعـه 
 د.گیرن کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می می

دلیل نادرستی سایر موارد تسلیم بودن در برابر امیال و قدرتی که انسان 
کشاند، مربوط به بعد فردي شـرك عملـی اسـت.     را به بردگی جدید می

 که صورت سؤال از بعد اجتماعی سخن به میان آورده است.   درحالی
 )35صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است.  3گزینه .68
ارزش بودن و  هر دو بر کمو ما هذه الحیاة...آیۀ ) و ( سخن پیامبر

 گذرا بودنِ زندگی دنیایی و زندگی حقیقی در آخرت تأکید دارد.  
 )36و  35هاي   ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .69
و دعـوت   و انـذر عشـیرتک االقـربین   انـذار:   آیـۀ پیامبر در پی نزول 

که بعد سه بار درخواسـت کمـک بـراي تـرویج و      خویشان خود، هنگامی
) دست خود را باال برد. دست آن حضرت تبلیغ اسالم، حضرت علی(

همانا امین، بـرادر  «را در دست گرفت و بیعت ایشان را پذیرفت و فرمود: 
 »من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.

) هنـوز  بر () درآن شـرایط کـه پیـام   اعالم جانشینی حضـرت علـی(  
چنـان  ) دهد که جانشـینی پیـامبر (   موفقیتی کسب نکرده بود، نشان می

 اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود.
 )65و  64هاي  ، صفحه5(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است.  1گزینه .70
الّذین استضـعفوا  و نرید ان نَمنّ علی فرماید:  خداوند در قرآن کریم می

 فی االرض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثین

 )129صفحۀ ، 9(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است.  3گزینه .71
شیعه، این فایـده را  عقیدة ) در (مشخص بودن پدر و مادر امام زمان 

دارد که اگـر ماجراجویـان فریبکـاري بخواهنـد خـود را مهـدي موعـود        
شوند و مردم هوشـیار، فریـب آنهـا را     شناخته می معرفی کنند، به زودي

 خورند.   نمی
 )131صفحۀ (دین و زندگی یازدهم، 

 صحیح است.  4گزینه .72
الیوم اآلخر و عمل صـالحاً فـال خـوف علـیهم و ال هـم       من آمن باهللا و

: هرکس به خدا و روز آخرت ایمان آورد (توحید و معاد) و کار یحزنون
 شود.   چ ترسی نیست و اندوهگین نمینیکو انجام دهد، برایش هی

 صحیح است.  1گزینه .73
در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت اوالً خداوند دسـتور حجـاب را بـراي    

وي با نامحرمان قرار داده است نـه  مواجهۀ زمان حضور زن در اجتماع و 
 براي داخل خانه.  

قرآن  نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه دوم آن که ادعاي خانه
 پیشوایان دین ناسازگار است.  سیرة و 

 ) 145صفحۀ ، 12(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .74

کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمـات ممکـن   
رو اسـت، امـا مومنـان     هـاي روبـه   است، هر چند این مسـیر بـا دشـواري   

: و ن امنـوا باللّـه ...  فامـا الـذی  پشتشان به خداونـد گـرم بـوده و آیـه     
که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودي خداوند آنـان   کسانی

 را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش درآورد.
 )88، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 صحیح است. 4گزینه .75
بهـره باشـند،    .... کشوري که مـردم آن از علـم بـی   «مقام معظم رهبري: 

».قوق خود دست نخواهد یافتهرگز به ح
... به یقین، آنـان مـرزي جـز    «فرمایند:  علیه می رحمت اللّه امام خمینی

. بـه  شناسـند  مان نمـی  هاي معنوي و الهی ها و ارزش هویتهمۀ عدول از 
هرگـز دسـت از مقاتلـه و سـتیز بـا شـما        قرآن کـریم (دشـمنان)  گفتۀ 
»دانند.دارند، مگر اینکه شما را از دینتان برگر برنمی

 
 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 4گزینه .76

ــدن   ــل خــوش گذران ــه: چــون فع ــته  (have fun)نکت ــان گذش در زم
استمراري است و از آنجایی که هر دو عمل در مـوازات یکـدیگر صـورت    

 استمراري استفاده کنیم.گذشتۀ گرفتند، باید از  می
رس که مـن دیـروز داشـتم بـراي امتحـان زبـانم د       حالیمعنی جمله: در

 گذراند. خواندم برادرم داشت با دوستانش خوش می می

 صحیح است. 2گزینه .77
دقـت کنیـد. (توجـه کنیـد      "behave towards"اضـافۀ  نکته: به حرف 

 behave towards" ،"interested in" ،"have plans"هـاي   ترکیـب 

for"  و"think of" اند.) کار رفته در کتاب درسی به 

یح
» ««فمـن اراد العلـم فلیاتهـا مـن بابهـا     «جه به حـدیث مـذکور، در عبـارت    

ممشـروط بـه عبـور از علـم     منـدي از آن را م  )، ورود علم خود و بهـره (ر
) کرده است و این مسئله بیانگر عصمت علمی امیرالمؤمنین است.  

 )88و 87هاي  ، صفحه 6(دین و زندگی  یازدهم، درس 
صحیح است. 1نه 

هـا و تمـایالت دنیـوي    قرار باشد در یک جامعه، همه فقـط خواسـته  
عع  الیـت اجتمـاعی قـرار     را دنبال کنند و تنها منافع خـود را محـور فع  

د و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن بـه دیگـران نباشـند، تفرقـه و     
رود. در  گیرد و امکـان رشـد و تعـالی از بـین مـی     د جامعه را فرا می

هـاي سـتمگر بیشـتر قـدرت پیـدا      اي، روز بـه روز انسـان   ن جامعـه 
نند.گیرن کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می

ل نادرستی سایر موارد تسلیم بودن در برابر امیال و قدرتی که انسان 
کشاند، مربوط به بعد فردي شـرك عملـی اسـت.     بردگی جدید می

 که صورت سؤال از بعد اجتماعی سخن به میان آورده است.  الی
 )35صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است.  3نه 
ارزش بودن و  هر دو بر کمو ما هذه الحیاة...آیۀ ) و ( ن پیامبر

 بودنِ زندگی دنیایی و زندگی حقیقی در آخرت تأکید دارد.  
 )36و 35هاي   ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است. 2نه 
و دعـوت   و انـذر عشـیرتک االقـربین   انـذار:   آیـۀ بر در پی نزول 

یحزی
در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت اوالً خداوند دسـتور حجـا

وي با نامحرمان قرار دادمواجهۀ زمان حضور زن در اجتماع و 
براي داخل خانه.  

نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان بادوم آن که ادعاي خانه
پیشوایان دین ناسازگار است.  سیرة و 

صف، 12(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است. 4گزینه .74

کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمـا
رو اسـت، امهـاي روبـه  است، هر چند این مسـیر بـا دشـواري   

یی  ن امنـوا بافامـا الـذیپشتشان به خداونـد گـرم بـوده و آیـه     
که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودي خدکسانی

را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش درآورد.
ص7درس  (دین و زندگی دوازدهم، ،

صحیح است. 4گزینه .75
   بهـ .... کشوري که مـردم آن از علـم بـی   «مقام معظم رهبري: 

».ححقوق خود دست نخواهد یافتهرگز به ح
... به یقین، آنـان م«فرمایند:  علیه می رحمت اللّه امام خمینی

شن مان نمـی  هاي معنوي و الهی ها و ارزش هویتهمۀعدول از 
هرگـز دسـت از مقاتلـه و سـتیقرآن کـریم (دشـمنان)  گفتۀ 
برگر برنمی »دانند.دارند، مگر اینکه شما را از دینتان
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 صحیح است. 2گزینه .78
 اي طبیعی است که از تپه بلندتر است. کوه پدیده ترجمه:
ــان ــبه      همـ ــت، شـ ــخص اسـ ــه مشـ ــه در ترجمـ ــه کـ ــۀ گونـ جملـ

is higher than the hill  به توصیفmountain  پـردازد. بنـابراین    مـی
درسـت  گزینۀ  whichیک نهاد غیرانسان مورد توصیف قرار گرفته، پس 

 است.
 )57صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 

 یح است.صح 4گزینه .79
 کند. معنی جمله: سوپ داغ است و در هواي سرد شما را گرم می

مستقل داریم که در جمله دوم  جملۀ نکته: اگر به ترجمه دقت کنید دو
 کنیم. استفاده می andافزایش اطالعات داریم، پس از 

 صحیح است. 1گزینه .80
ي معنی جمله: اگر واقعاً به یک شغل نیاز داري، چرا بـه کـار کـردن بـرا    

 ؟کنی فکر نمیپیتر 
 ) برگرداندن4) مقایسه کردن  3) ترکیب کردن  2) در نظر گرفتن  1

 )48، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .81

هسـتند،   در معـرض خطـر  هـا در میـان حیوانـات     معنی جمله: یوزپلنگ
 ها بر روي زمین وجود ندارند.یعنی تعداد زیادي از آن

 یح است.صح 3گزینه .82
ز «معنی جمله: پیامبر مقدسمان، حضرت محمد (ص)، به مـا فرمودنـد:   

 »بجوي. دانشتا گور  گهواره

 صحیح است. 2گزینه .83
ترجمه: در برخی کشورها صدا زدن شخص به اسم اولـش بـیش از حـد    

 شود. محسوب می خودمانی

 صحیح است.  2گزینه .84
ا از زیـر گرفتـه   ترجمه: الف: من امروز دیدم یک مردي یک بچه گربـه ر 

 راه نجات داد. شدن روي بزرگ
 ب: چقدر تأثیرگذار!

 ) تو بردي! هر چی تو بگی!1
 دهنده! ) چقدر تأثیرگذار! چقدر تکان2
 ) بسیار خب.3
 ام. ) متوجه4

 صحیح است. 3گزینه .85
کـرد کـه آنهـا را     هایش استفاده می پیکاسو از یک روش خاص در نقاشی

 کرد. فرد می منحصربه
 ) محبوب (مردمی)4) خاص   3آور    ) تعجب2رزش   ) با ا1

 )25(زبان انگلیسی یازدهم، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .86

 کننـدة  بیانانتخابات شده است، زیرا اظهارات او  برندةترجمه: او احتماالً 
 شادي بود. )دهندة(نشان 

 ) تأیید کردن2) توافق کردن ـ موافقت کردن   1ها:  بررسی گزینه
 ) ترجیح دادن4کشیدن ـ نشان دادن     ) بیرون3

 )32 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .87
ترجمه: وقتی که شما پسـوندها و پیشـوندها را تشـخیص داده و معنـی     

کند برروي معناي بسیاري از کلمـاتی   دانید، به شما کمک می آنها را می
 ناي آنها را استخراج کنید.خوانید تمرین کنید و یا مع که آنها را می

) تعریـف  4) تشـخیص دادن    3) ترکیـب کـردن     2) مرتب کـردن    1
 کردن

 )55صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .88

درصـد بـرق    70تـر   شـویی پربـازده   هـاي ظـرف   ترجمه: بعضی از ماشین
 کنند. هاي قدیمی مصرف می کمتري از مدل

 ) جایگزین کردن4) تبدیل کردن  3دن   ) آلوده کر2) مصرف کردن  1
 )78صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 
 :cloze testترجمه 

اش از  جنـوبی در اواخـر نوجـوانی    کرةاهل » واي.ایی«یونگ اون یانگ یا 
برد و امیدوار بـود روزي باشـگاه خـودش را داشـته      برداري لذت می وزنه

آسـیب زد، نقـش بـر     خودششگاه به باشد. اما این رویا وقتی که او در با
وقت در یک زمین گلـف   آب شد. پس در نوزده سالگی، او یک شغل پاره

را  داشـت و بازیکنـان دیگـر    هـاي گلـف را برمـی    دست و پا کرد. او توپ
شـروع بـه تمـرین کـرد، و حتـی       دیروقـت هـا   . او شبگرفت زیرنظر می

تمـرین بیشـتر،   کرد که صبح زود بلند شود تا براي  خودش را مجبور می
صبح در زمین گلف باشد. این گونه واي.ایی به خودش  5پیش از ساعت 

او را به موفقیت رساند. او در سـال   شصبربازي گلف را آموخت. تعهد و 
، ایـن مـرد   2009اي تبدیل شـد و در سـال    باز حرفه به یک گلف 1995

 اش را کسب کرد. مستعد، با شکست دادن تایگر وودز اولین قهرمانی

 صحیح است. 2گزینه .89
بــا توجــه بــه اینکــه فاعــل و مفعــول یکــی هســتند، از ضــمیر   نکتــه:

 کنیم. استفاده می» انعکاسی«
)86صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .90
)76صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .91
)117صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .92
 )82صفحۀ م، (زبان انگلیسی ده

 :1متن ترجمۀ 
هاي خود نیازمند و وابسته بـه   کشورهاي صنعتی شده براي بیشتر انرژي

سـنگ) هسـتند. نفـت     هاي فسـیلی (عمـدتاً نفـت، گـاز و زغـال      سوخت
باشد که براي حمـل آن   ترین منبع انرژي می شده ترین و شناخته متداول

ست. نفت تقریباً نیمـی  توان به سادگی اقدام کرد و فعالً نسبتاً ارزان ا می
از نیازهاي انرژي آمریکا و اروپاي غربی را دربردارد. اگـر اتحـاد جمـاهیر    

 60شود، تقریبـاً   نفت جهان محسوب میکنندة  تولیدترین  شوروي بزرگ
درصد از ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه واقع شده است که یک منطقه 

ابســتگی بــه چــالش برانگیــز از لحــاظ سیاســی نیــز هســت. خطــرات و 
خاورمیانه براي تأمین چنین کاالي مهمی کـه در شـکوفایی غـرب نیـز     

صحیح است. 1نه 
ي ی جمله: اگر واقعاً به یک شغل نیاز داري، چرا بـه کـار کـردن بـرا    

؟کنی فکر نمی
 ) برگرداندن4) مقایسه کردن  3) ترکیب کردن  2ر نظر گرفتن  

، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم،   48( 
صحیح است. 2نه 

هسـتند،   در معـرض خطـر  هـا در میـان حیوانـات    ی جمله: یوزپلنگ
ننها بر روي زمین وجود ندارند.ی تعداد زیادي از آن

ححیح است.صح 3نه 
ز «ی جمله: پیامبر مقدسمان، حضرت محمد (ص)، به مـا فرمودنـد:   

 »بجوي. دانشتا گور  ره

صحیح است. 2نه 
مه: در برخی کشورها صدا زدن شخص به اسم اولـش بـیش از حـد    

 شود. محسوب میمانی

 صحیح است.  2نه 
ا از زیـر گرفتـه   مه: الف: من امروز دیدم یک مردي یک بچه گربـه ر 

گگراه نجات داد. ن روي بزرگ
چقدر تأثیرگذار!

و بردي! هر چی تو بگی!
دهنده! چقدر تأثیرگذار! چقدر تکان

خب. سیار

ص،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

:cloze testترجمه 
جنـوبی در اواخـر نوجـکرةاهل » واي.ایی«یونگ اون یانگ یا 

برد و امیدوار بـود روزي باشـگاه خـودش برداري لذت میوزنه
 آسـیب زدخودششگاه به باشد. اما این رویا وقتی که او در با

وقت در یک زآب شد. پس در نوزده سالگی، او یک شغل پاره
داشـت و بازیکنـاهـاي گلـف را برمـی   دست و پا کرد. او توپ

کـردیروقـت هـا   . او شبگرفت زیرنظر می شـروع بـه تمـرین
تمـریکرد که صبح زود بلند شود تا براي خودش را مجبور می

صبح در زمین گلف باشد. این گونه واي.ایی5پیش از ساعت 
او را به موفقیت رساند.شصبربازي گلف را آموخت. تعهد و 

،2009اي تبدیل شـد و در سـال   باز حرفه به یک گلف 1995
اش را کسبمستعد، با شکست دادن تایگر وودز اولین قهرمانی

صحیح است. 2گزینه .89
بــا توجــه بــه اینکــه فاعــل و مفعــول یکــی هســتندنکتــه:

کنیم.استفاده می» انعکاسی«
ص(زبان انگلیسی دهم،

صحیح است. 2گزینه .90
ص(زبان انگلیسی دهم،

صحیح است. 3گزینه .91
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واضح شد، وقتـی کـه قطـع و وقفـه تولیـد       1973اثرگذار است در سال 
اعراب رخ داد موجـب بـاال    وسیلۀ بهنفت، با هدف انگیزشی ـ سیاسی که  

رفتن سریع قیمـت نفـت و بحـران نفـت شـده و تهدیـدي بـراي ثبـات         
واردکننـدة   شـد. در نتیجـه کشـورهاي غیرکمونیسـتی     اقتصادي جهان

سري از جلسات اجـالس سـران موافقـت کردنـد تـا ضـمن        نفت، در یک
منابع جـایگزین   توسعۀتالش براي کمتر مصرف کردن سوخت و نفت به 

 انرژي بپردازند.

 صحیح است. 2گزینه .93
 شود. یک از موارد زیر به عنوان سوخت فسیلی در نظر گرفته نمی کدام

 سنگ ) زغال4) گاز  3) باد  2) نفت  1

 صحیح است. 3گزینه .94
باشـد؟ زیـرا نفـت     ترین صورت انرژي (منبع انرژي) مـی  چرا نفت متداول

 ......... است.
 ) قابل حمل و ارزان  3) سیاسی و فرار 2) انگیزشی و سیاسی 1
کننده و اقتصادي، با توجه به مطالـب موجـود در خـط  دوم و    ) تهدید4

 cheapو  being easy to transportمـتن بهتـرین جـواب    سـوم ایـن   
 شود. مشخص می

 صحیح است. 4گزینه .95
 بهترین عنوان براي متن چیست؟

 ) کشورهاي صنعتی شده  2هاي فسیلی       ) سوخت1
 ) بحران انرژي  4) خاورمیانه و نفت          3

ی و گونه سؤاالت آمده است عنوان بایـد کلـ   گونه که در توضیح این همان
بخشی از مـتن و   3و  1هاي  کل مطالب متن باشد؛ اما گزینه دربرگیرندة

هـاي اشـاره    بسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به بحران 2گزینۀ 
 شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن  شده در قسمت

 صحیح است. 4گزینه .96
 اولین نتیجه بحران انرژي چیست؟

 ها ) افزایش قیمت4) واردات بیشتر 3نفت  ) مصرف2) ثبات اقتصادي 1
هاي مختلف پاسخ داد؛ اما باید  توان به شکل گونه سؤاالت را می البته این

به این سؤاالت با توجه به مـتن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذهـن شـما.        
شـود   شـروع مـی   crisis کلمـۀ  بنابراین با توجه به انتهـاي مـتن کـه بـا    

 ن پاسخ صحیح رسید.به عنوا 4 گزینۀتوان به  می
 

 :2ترجمه متن 
رانـی کـرد.    هایی سنتی قـایق  بین هاوایی تا تاهیتی را با روش فاصلۀمائو 

پیامیالگ که یک ماهیگیر بـود، سـفري اکتشـافی را بـا      1976در اوایل 
مـایلی را   2500 فاصلۀیک قایق پلینزي سنتی به راه انداخت که در آن 

وس طی کند. انجمن سفرهاي پلینـزي  از هاوایی تا تاهیتی از طریق اقیان
دهی کرده بود. هدف آن از انجام ایـن سـفر    این سفر اکتشافی را سازمان

انـد راه   هـاي دور توانسـته   این بود که بفهمند که آیا دریانوردان در زمـان 
ــه  دیگــر بــدون اســتفاده از ابزارهــاي  جزیــرةخــود را از یــک جزیــره ب

طـور اتفـاقی سـاکن     در این جزایر بـه دریانوردي پیدا کنند یا اینکه افراد 
دانست چگونـه   اي بود که می اند. در این زمان فقط مائو تنها بازمانده شده

 با استفاده از ستارگان، باد و دریا، دریانوردي کند.
باشد، نرفته بـود.   او هرگز به تائیتی که مسیر طوالنی به سمت جنوب می

هـا   هـایی در اطـراف جزیـره   دانست که باد و دریا چـه رفتار  اگرچه او می
توانند داشته باشند، او مطمئن بود که راه خود را پیـدا خواهـد کـرد.     می

نما یا هر جدول دیگري بـه   اش حدود یک ماه بدون قطب سفر او و خدمه
 طول انجامید.

پدربزرگ او وقتی مائو کودکی بیش نبود آموزش دریـانوردي را بـراي او   
ی سـاحل اسـتفاده کـرد تـا رفتارهـاي      آغاز کرد. او از استخرهاي طبیعـ 
هاي مختلف بـه او آمـوزش دهـد. بعـدها      مختلف امواج و باد را در مکان

هـا را حفـظ کنـد     ها براي اینکه موقعیت سـتاره  اي از سنگ مائو از حلقه
شد جایگـاه   هاي ساحلی گذاشته می استفاده کرد. هر سنگی بر روي شن

 کرد. اي را مشخص می ستاره
دریـا و سـتارگان و بـا     مطالعـۀ کرد که ساکنین هاوایی با این سفر ثابت 

هاي کوچـک خـود در آنجـا سـاکن شـده بودنـد. مـائو نیـز بسـیار           قایق
مند بود تا رازهاي سنتی خود را در دریـانوردي بـه افـراد دیگـر از      عالقه

هــایی دیگــر آمــوزش دهــد تــا ایــن دانــش او از بــین نــرود. او   فرهنــگ
داد امـا از آنهـا    آمـوزان توضـیح مـی    دانـش هاي ستارگان را بـه   موقعیت

دانست که آنچه را کـه او انجـام    خواست تا آنها را بنویسند زیرا او می می
 توانستند به خاطر بسپارند. آموزان هرگز نمی داده بود این دانش

 صحیح است. 3گزینه .97
 مائو با سفر خود قصد داشت چه سؤالی را پاسخ دهد؟

 ) هاوایی کجاست؟1
 هاوایی و تاهیتی چقدر است؟ فاصلۀ) 2
یـابی)   ) آیا درگذشته سـفر دریـایی بـدون وسـایل مسـیریابی (جهـت      3

 پذیر بوده؟ امکان
 ) تاهیتی کجاست؟4

 صحیح است. 1گزینه .98
 زندگی مائو را این سفر چطور تغییر داد؟

 هایش کرد. ) او شروع به آموزش دادن مهارت1
 ) او معروف شد.2
 گم کرد.) او راه خودش را در دریا 3
 ) او چیزهاي بیشتري یاد گرفت.4

 صحیح است. 3گزینه .99
 بهترین عنوان براي این متن چیست؟

 ) ساکنین هاوایی1
 ) وسایل مسیریابی و سفر دریایی2
 ) مائو پیامیالگ به عنوان یک مسیریاب دریایی3
 ) یک مدرس خوب در تاهیتی4

 صحیح است. 3گزینه .100
distant ور از نظر زمانی است.در اینجا به معناي بسیار د 

 
 حسابان 

 صحیح است. 3گزینه .101
x x A
x x

(x ) (x ) A A A

1 1
1 1 1

1 1 2 2
 

 )67 ، صفحۀ5تمرین (ریاضی دهم،  

 باشـد؟ زیـرا نفـت    ترین صورت انرژي (منبع انرژي) مـی  نفت متداول
 . است.

) قابل حمل و ارزان  3) سیاسی و فرار 2نگیزشی و سیاسی 
کننده و اقتصادي، با توجه به مطالـب موجـود در خـط  دوم و    هدید

cheapو being easy to transportمـتن بهتـرین جـواب    م ایـن   
 شود.خص می

صحیح است. 4نه 
ین عنوان براي متن چیست؟

) کشورهاي صنعتی شده  2هاي فسیلی      سوخت
 ) بحران انرژي  4خاورمیانه و نفت          

ــ  ی و گونه سؤاالت آمده است عنوان بایـد کلـ   گونه که در توضیح اینن
بخشی از مـتن و  3و  1هاي  کل مطالب متن باشد؛ اما گزینهگیرندة

هـاي اشـاره    بسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به بحران2ۀ 
 شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن  در قسمت

صحیح است. 4نه 
ن نتیجه بحران انرژي چیست؟

ها) افزایش قیمت4) واردات بیشتر 3نفت  ) مصرف2بات اقتصادي 
هاي مختلف پاسخ داد؛ اما باید  توان به شکل گونه سؤاالت را می این

ن سؤاالت با توجه به مـتن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذهـن شـما.        
شـود  شـروع مـی   crisisکلمـۀ ین با توجه به انتهـاي مـتن کـه بـا    

ن پاسخ صحیح رسید.به عنوا 4 گزینۀوان به

هاي کوچـک خـود در آنجـا سـاکن شـده بودنـد. مـائو ن قایق
مند بود تا رازهاي سنتی خود را در دریـانوردي بـه افـر عالقه

هــایی دیگــر آمــوزش دهــد تــا ایــن دانــش او از بــین فرهنــگ
داد ا  آمـوزان توضـیح مـی   دانـش هاي ستارگان را بـه   موقعیت

دانست که آنچه را کـخواست تا آنها را بنویسند زیرا او میمی
توانستند به خاطر بسپارندآموزان هرگز نمیداده بود این دانش

صحیح است. 3گزینه .97
مائو با سفر خود قصد داشت چه سؤالی را پاسخ دهد؟

) هاوایی کجاست؟1
هاوایی و تاهیتی چقدر است؟فاصلۀ) 2
) آیا درگذشته سـفر دریـایی بـدون وسـایل مسـیریابی (جه3

 پذیر بوده؟ امکان
) تاهیتی کجاست؟4

صحیح است. 1گزینه .98
زندگی مائو را این سفر چطور تغییر داد؟

 هایش کرد. ) او شروع به آموزش دادن مهارت1
) او معروف شد.2
 گم کرد.) او راه خودش را در دریا3
) او چیزهاي بیشتري یاد گرفت.4

صحیح است. 3گزینه .99
بهترین عنوان براي این متن چیست؟

) ساکنین هاوایی1
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 صحیح است.  4گزینه .102
m, m, m (m ) (m )(m )22 5 9 5 2 9  
m m m m m2 210 25 11 18 7  
, , q q m12 4 49 12 16 79 3 3  

4 21 17
3 3

 صحیح است. 2گزینه .103
g(x)سـهمی بـه صـورت     بطۀضا (x )21 خـط بـه    ضـابطۀ و  4

fصورت  (x) x  است. 3
y gof (x) gof (x )20 4 4 0 

(x ) x24 4 6 2 
 صحیح است. 4گزینه .104

fفرض کنیم  ( ) a1 f(a)پس  2  یم: ده قرار می xحال به جاي  2
f (a) f ( ) a1 2 2 4 

a a a a f(x) x2 2 4 3 6 2 2 2 4
f(x) x f( )2 2 4 6 

 صحیح است. 2گزینه .105
a af(a ) f ( ) a a a

2 2 21 1 4 4 04 4 
(a ) a22 0 2 

 )18 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .106

bx b aa 2 yمحور تقارن42 x (m )x22 1 1 
(m ) m m1 4 2 1 8 9 

y x x , x y ( ) ( )2 22 8 1 2 2 2 8 2 1 
y 8 16 1 7 

 )80 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .107

x ریشۀ 2عدد  ax ریشۀ aو عدد  2  است. بنابراین   1
a aیا  1 a a a21 0 1 0 1 

، عالمت عبارت منفی اسـت،  aتر از  با توجه به اینکه به ازاي اعداد بزرگ
a  درست است. 1

 )84 ، صفحۀ4فعالیت (ریاضی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .108

y x A(a , a ) , B( , )2 1 2 1 1 3 
AB (a ) ( a ) a a ( a )2 2 2 21 2 1 3 13 2 1 2 2 13 

a a a a a a2 2 22 1 4 8 4 13 0 5 6 8 0 
( ) a ,6 14 836 4 5 8 36 160 196 210 10 

a A ( , ) A2 2 5 ۀطقن ضرع5
 

 )30 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .109

روز برابر  tجرم ماده پس از 
t
41  است. 2

t t
tLog Log Log4 41 12 2 2 2100 100 4 

/
/

t Log
8 8 26 62 03 /26 6/ 

 صحیح است. 3گزینه .110
x xlog log4 2 2 

x x xlog A log log3 12 3 2 22 2 

x x log log 2
3

4 2
32 4 8 2 2 

 )90 صفحۀ(پایه یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .111

/

sinx cosx sin x cos x sin x cos x

sin x cos x
( sin x)( cos x) sin x cos x sin x cos x

2 2

1

2 425 25
21
50

1 1 1
2 21 50 20 21 491 0985 50 50 50

sin x cos x si
1

i isin x cos x sicos x2 2 2 ناوت2

 
 صحیح است. 1 گزینه.112

 است: AHهمان  csinBو  bsinCبا توجه به شکل مقابل، حاصل 
A

CB

c b

H

/ /

/ /

AH AH
S AH a

2 9 12 4 56
1 2 28 8 18 242

 
 صحیح است. 3گزینه .113

cosx cos x cos x cosx2 22 1 2 1 0 
cos x x
cos x x , x x1 2

1
1 5 22 3 3

ق ق غ

 
 صحیح است. 2گزینه .114

tanبا توجه به نمودار  x2 3ها، فقط  ، در بین گزینه
 ل است.قابل قبو 2

2
3
2

2

2
 

 صحیح است.  2گزینه .115

x x

(x )(x )( x )xxlim lim xx x
2

3 3

3 3 4 14 19
4 14 1 4 1  

x
lim (x )( x )

3
3 4 1 6 2 12 

 صحیح است. 3گزینه .116
fنمودار تابع  ( x) صورت مقابل است: به 

2

3

x
lim [ f ( x)] [ ]

2
3 4

 
x نقطۀدر  f نمودار 2 ( x)  است. پس حد دارد، ولی  3برابر

 پیوسته نیست.
 )148 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

صحیح است. 4نه 
fض کنیم  ( ) a1 پسf (a) هه یم: ده قرار می xحال به جاي  2

f (a) f ( ) af (1 4) a)) a)
a a a a f(x)2 4a a a a f(x) xa a a a f(x) xa a a f(x)a a a f(x)

f(x) x f( ) 6x f( )x f(x f( )x f(

صحیح است. 2نه 
a af(a ) f ( ) a a aa a) f ( ) a a a) f ( ) aa a2 2 2 4 0a aaaa
4 4))

(a ) a(a ) a)2 2)) a)
 )18صفحۀ(پایه دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
bx ba
b 2 4bb2محور تقارنy x (m )x2 1x (m )xx (m )x

(m ) m m(m 9)) 9))) m m)

y x x , x y ( ) ( )2 2( )( ) 1x x , x y ( ) ( )x x , x y ( ) (x x , x y ( ) ( )x , x y ( ) (x x , x y ( ) (( )( )(( )( )(
y 8 16 1 7

 )80صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است. 3نه 
xریشۀ2 axریشۀaو عدد  2  است. بنابراین   1

a aیا  1 aa 21 0 1 0 1a aaa2

، عالمت عبارت منفی اسـت،  aتر از  جه به اینکه به ازاي اعداد بزرگ
a .درست است 

 )84، صفحۀ4فعالیت (ریاضی دهم، 
است.3نه صحیح

/98/5 50 50 50

 صحیح است. 1 گزینه.112
Hهمان csinBو bsinCبا توجه به شکل مقابل، حاصل 

A

C

c b

H

/ /

/ /

AH AH
S AH aAH aAH

2 9 12 4 56/ /AH AH/AH AH/
1 2 28 8 18 24/ //2

صحیح است. 3گزینه .113
cos x cosx2 21 2cos x2 1 0

x
x x , x

x
x , x xx , x1 2x

1
1 5xxx 22 3 3,,

ق ق غ

صحیح است. 2گزینه .114
tanبا توجه به نمودار  x2 3ها، فقط  ، در بین گزینه

قابل ق2

2
3
2

2

 صحیح است.  2گزینه .115
(x )(x )( x )xx lim

2 )(x )( x)(x )( x)(x )( x)( x)(x )( x4 19
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 صحیح است. 4گزینه .117
 کنیم: صورت و مخرج را تا حد امکان ساده می

(x )(x ) xy x(x )2
1 2 2

11

x
lim y

1 x
lim y

1 
 )58 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .118

x x

(x )f (x)g ( ) lim lim f(x) ax

2

1 1

11 2 21 

x x

(x )f (x)g ( ) lim lim f(x) ( a)x

2

1 1

11 2 2 61 

| ( a) a | | a |2 6 2 4 12 4 4 
a a

a a
12 4 4 2

12 4 4 4 

 )85 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .119
f (x) x f (x) x xx

22 49 81 36 

f (x)f (x) x f( )f ( )
x2
42 81 2 2 2 2 81 1 80 

f( )f ( )2 2 40 
 )101 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .120
x xf (x) g g (I)22 6 2 2 

f ( ) g ( )g ( )
g ( ) g ( )

20 2 6 0 0
2 2 6 0 4 0 0

 

xg) فقط از I(رابطۀ در قدم بعدي در   گیریم. مشتق می 2

f ( )x xf (x) g g f ( ) g ( ) g ( )
2 03 0 3 0 4 122 2 0 

 )98 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .121
( sin x( sin x) cos x) ( sin x )f (x)

( sin x) ( sin x)

2

2 2
3 2 3 2 1

2 2
 

x y
f (x) sin x

x y

7 11 60 112 16

 

maxپس  min  است. 2
 )117 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .122
x : f(x) x x f (x) x x20 4 2 0 2 4 0 2  

A 2
 مینیمم نسبی است. 6

x : f(x) x x f (x) x20 4 2 0 2  

Bپس  2
ABپس  6 4  

 )123صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .123
y x sinxcosx x sin x y cos x2 4 2 2 2 2 4 2 

y cos x x x10 2 22 3 6 
 صحیح است. 4گزینه .124

 با توجه به شکل داده شده جدول مقابل را داریم:

f
f

 
fپس به کمـک عالمـت    ( fو  ( ( تـوانیم جهـت یکنـوایی و     مـی  (

 جهت تقعر را معلوم کنیم.

 
 )129و  123هاي  صفحه(حسابان دوازدهم، 

 
 هندسه 

 صحیح است. 1گزینه .125

BA x x x x x1 1 31 2 1 5 21 0 2
مود رطس

Bمود رطس مامت
A  ياه نوتس

x x x6 3 15 6 18 عومجم3
 

 )18و  17 هاي صفحهدوازدهم، پایۀ (

 .صحیح است 4گزینه .126

A A.A
A A A
A A A

A A.A

2
2 1

3 2
3 2

1 1 1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 3 3 3 9 9 9 9 3
1 1 1 3 3 3 9 9 9
1 1 1 3 3 3 9 9 9

n nA A A A ...1 10 9 9 9 9
1 1 1

3 3 3 1 1 1 3 3
1 1 1

9 93 3...9

ات 9
 

9 119 3 3 
 )20 صفحۀدوازدهم، پایۀ (

 صحیح است. 4گزینه .127
A I A I I A I I2 2 2 25 4 4 

(A I)(A I) I (A I) A I12 2 2 2 

A ( I) A A22 255 5 

 )22 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

x
g ( ) lim lim f(x) ( a)xx lim

1 1x xx f(x) (f (f (x) (1
| ( a) a | | a | 4( a) a | | a |( a) a | |a) a | | a |a) a | |a | |

12 4 4 2a a
12 4 4 4a a

 )85صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

صحیح است. 4نه 
f (x) x f (x) x xx

x f (x)f (x)2 4f ( )f (x)f (x)2 36x 4x

f(x)f (x) x f( )f ( )
x

( ) f ( )f2
42 81 2 2 2 2 81 1 80f (x)f (x) x f( )f ( )( ) f ( )ff (x f( )f ( )f ( )f (f ( )ff (

f( )f ( )f( 40)f ( ))f ()f ( ))f (

 )101صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

صحیح است. 2نه 
x xf (x) g g (I)x x( ) g( ) g 2
2 2gg

f ( ) g ( )g ( )
g ( ) g ( )

( ) g( ) g
( )( )

2) g ( )g () g ( )g () g
2 2 6 0 4 0 0g ( ) g ( )( )( )g ( ) g ( )) g (( ) g( ) g

xg) فقط از I(رابطۀ دم بعدي در  گیریم. مشتق می 2

f ( )x xf (x) g g f ( ) g ( )x x
g ( )( ) g( ) g ( )( )f ((2 4 ( )( ) ( )) 4) g ( ) ( )) g ( )) g ( ( )) g2 2gg

 )98صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

است2نه صحیح

fپس به کمـک عالمـت    ( fو ( ( تـوانیم جهـت مـی  (
جهت تقعر را معلوم کنیم.

23هاي  صفحه(حسابان دوازدهم، 

ههنهههههنندننددندسهسسههسه

صحیح است. 1گزینه .125

x xx xx x 2 1 5 2x x xxx x xرطس
Bمود رطس مامت

A ياه نوتس

6 3 15 6 18 3x x x

هاي صفحهدوازدهم، پایۀ (

 .صحیح است 4گزینه .126

A.A
A A A
A A A

A A

A A
2 1A
3 2AA2A A

3 3AAAAA
9 3AAAAA
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 صحیح است. 2گزینه .128
دانیم که اگر پرتوي نوري موازي محـور سـهمی    اص سهمی میطبق خو

 گذرد. با آن برخورد کند، بازتاب آن از کانون سهمی می
yمحور سهمی  x2 yباشد، پس  ها میy، محور 9 بـا آن مـوازي    3

 گذرد، داریم: است یعنی شعاع بازتابش از کانون سهمی می
y x S( , ), a a F ( , )2 9 99 00 4 9 04 4 

: A( , )1 yبرخورد با سهمی نقطۀ3 x x23 3 9 1 

1

A y 33

F( , )9 04
S( , )00

AF: m

AF
(y ) (x ) x

3 0 3 12
9 5 51 4 4

12 9 12 270 5 4 5 5

ۀلداعم )شباتزاب عاعش(

 
y x y x5 12 27 5 12 27 0 

 )56 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 1گزینه .129

F AA

FA a c a , cFA a c
b a c b
a a
b b

2 2 2

1 1 5 49 9
25 16 9 3

2 5
2 3 

 )48 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 2گزینه .130

O C
L1

L2

1

1 y

O L ,L

O (t, )

1 2
1

1

L2LR ,1

O( , )(x ) (y ) R
2 2 2 12 1 1 1

 
 اکنون با توجه به مماس خارج بودن دو دایره داریم:

| OO | (t ) ( )O( , )R R OO O (t, ) | OO | (t ) ( )

2 2

2 22

2 1 12 1
1 2 1 1

 

| t | t , t
t(t )2

2 2 0 4
22 4 4

 

1

1

1 2 3 4

 
 )44و  43هاي  صفحه(هندسه یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .131
 آوریم: دست می مرکز دایره تا خط را به فاصلۀابتدا 

| ( ) ( ) |OH
2 2

5 1 12 4 14 39 3135 12
 

AB AH OAH : OA2 2 28 4 3 4 9 16 25 

OA R5 5 

H

A

B
O 1

4

x y5 12 14

 
: (x ) (y ) x y x y2 2 2 21 4 25 2 8  دایره معادلۀ8

 )43 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .132

a b t V t.(a b) ... V (a b).(a b) a b ...
2

a bb t V t (a b) V (a b) (a b) a bb t V t (a b) V (a b) (a b) a bV (a b) (a b) a bb V (a b) (a b) a bb
2

t V t (a b)t V t ( b)t V t (a b)

 
( )

a b ( ) a b
( )

212 2 102 3 1 8 1 9 100 81 491 2 4 4 3 7

( )
ba bbb  

a b 100 80 50 230ba bbb  

 صحیح است. 3گزینه .133
a kb a b a b o
a a a a a a o
a kbba
a

kb
aa

a kbkbbb  

a (a b c) a a a b a c o o a c(a (a  
a (a b c) a c c a(a (a 

 صحیح است. 1گزینه .134
AMرابطۀ با توجه به  MB2

 داریم: 3

M A (B M) M A B M M B A2 3 3 2 2 5 2 33 

M ( B A) M ( , , ) ( , , ) , ,1 1 2 1 42 3 2 2 2 0 3 65 5 5 5 5 
)73 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 

 صحیح است. 4گزینه .135
ANدر نظـر بگیـریم    xاگر ضلع مربع را  x4

xBMو  5 خواهـد   4
 بود:

ABMN ABMN

MNDC
NMCD

xx xS ( ) x S
Sx xxS ( ) x

2

2

211 4
212 5 5 40
191 3 19

2 5 4 40

 

صحیح است. 4گزینه .136
ABنیمساز  قضیۀطبق  x5، AC x7 گیریم. در نظر می 

ABC: ( x) ( x) ( x)( )cos2 2 27 5 12 2 5 12  ها کسینوس قضیۀ 60
x x x x x2 2 249 25 144 60 24 60 144 0 

/x x x \
2

3
25 25 96 5 112 5 12 0 4 4 4

 

/AB x cm5 7 5 

75 D
B C

A

x5 x7

60
 

 )70 صفحۀ(هندسه یازدهم، 

(y ) (x ) x) (x ) x) (x )12 9 12( )(x ) x(x )5 4 5( )( )
)شبزبع(

y y5 12 27 5 12 27 0y yy x y x
 )56صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 

صحیح است. 1نه 

F AA

FA
FA a c
b

b b

a

a ca2 2 2

1 1a c 59 9a ca
25 16 9

2 5a a
2 3b b

 )48صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
صحیح است. 2نه 

O C
L1

L2

1

1 y

O

O (t, )

1y

O L L1 ,L
1

R ,R

O( , )(x ) (y ) R
2 2( ) ,,1) (y ) 1)) (y )(y) (y 2( )( ) 1

ن با توجه به مماس خارج بودن دو دایره داریم:

| OO | (t ) ( )O( )
O (t, ) | OO | (t ) ( )

(t(t
OOO O( , )

)O (t
( , )

O ( ) (t(t

2 ( )
2 ( )2

) () () (() (((,,
) () () (() ((((

R R OOR OOR OO
2

| t | t , t
t( )
t

2
2|| 4, t, t

2

( )
( )
( ) a ba
(

)))) 1 81 491 2 4 7))

( )
a ba( ))) 49

( )
( ) b
(
( ) a ba

210))2 3 1 ))) 1 81 49

1 0 80 50 23081

صحیح است. 3گزینه .133

oa a
b bb o

o
b

a
a

a
obb obaa b aab aabb a

a aa aa

b c) a a a b a c o o a cb c) a a a b a c o o ab c) a a a b a c o o ab c) a a a b a c o o a cb c) a a a b a c o o aa a a c o ob ) bb c) a a a b a c o oa a b a c o
b c) a c c ab c) a c cb c) a c cb c) a c c ab c) a c cb c) a c cb )b c) a

صحیح است. 1گزینه .134
AMرابطۀ با توجه به MB3AM MB2 :داریم

(B M) M A B M M B A(B M)M)2 M A B M M BM A B M M BM A B M M BA B M M BM A B M M3
, ,( B A) M ( , , ) ( , , ))A) M (M(1 1 2 1 4BBBB , , ) ( , ,, , ) ( , ,, , ) ( , ,, ) ( , ,, , ) ( , ,5 5 5 5 5, ,,

ص(هندسه دوازدهم ،
صحیح است. 4گزینه .135

ANدر نظـر بگیـریم   xاگر ضلع مربع را  x4
xMو 5 4

 بود:

ABMN

MNDC

xx x( ) xx x S
Sx( ) x

( ) x( )x x
ABMN

S
( ) x( )

2

2

211 4(((( 212 5 5 40( )(
191 3 19xx(( xx( ) x)( xx

2 5 4 40( )(

صحیح است. 4گزینه .136
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  صحیح است. 4گزینه .137
اي  ضــلعی شــبکه 20رأس اســت؛ پــس یــک  20 ضــلعی داراي 20هــر 

A)مــرزي دارد  ۀنقطـ  20حـداقل   ضــلعی  20و همچنـین یـک    20(
B)درونی باشد،  ۀنقطتواند فاقد  اي می شبکه  پس: 0(

Min(A) Min(A B)Min(B)
20 200

 صحیح است. 2گزینه .138
 حداکثر نقاط درونی را داریم: ،ته باشیمدر حالتی که کمترین نقاط مرزي را داش

S 12
يزرم

لقادح

ینورد

 رثکادح
/

Max

3 1 4 52
4

ینورد
ینورد

 
 )71تا  69هاي  (هندسه دهم، صفحه

 صحیح است.  2گزینه .139
Âاالضالع است در نتیجـه   متساوي ADEمثلث  فـرض کنـیم     ،60

DB x  ها در مثلث  کسینوس قضیۀو ازABC کنیم.  استفاده می 
BC AB AC AB.AC cos2 2 2 2 60  

A ( x) ( x)2 1208 2 144 2 2 12 2 
x x x x x2 2208 4 4 144 24 12 8 84 0  

(x )(x ) x14 6 0 14 

ABC

ADE

AB.ACsin AS

S AD ( )2 2

316 12 2 48 32 2
3 3 2 34 4

  

DEBCS 48 3 3 47 3 

 صحیح است. 3گزینه .140

21

21

A B

D C 
ˆ ˆABD : AB AD D B ˆ ˆ ˆ ˆD D B B
ˆ ˆDBC : BC CD D B

1 1
1 2 1 2

2 2

 

ˆ ˆD B 
 )22 صفحۀ(هندسه دهم، 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 2گزینه .141

p گزارةعکس نقیض  q  برابر است با~ q ~ p مربع «. در اینجا
» اسـت  5خـود عـدد مضـرب    «مقدم اسـت و  » است 5یک عدد مضرب 

 3 گزینـۀ است. باید توجـه داشـت کـه     2 گزینۀباشد، لذا جواب  ی میتال
 گزارةنقیض  1 گزینۀنقیض آن است و  4 گزینۀاولیه است،  گزارةعکس 

 باشد. عکس آن می
 )11 صفحۀیازدهم، مثال  پایۀ(آمار و احتمال 

 صحیح است. 3گزینه .142
افراز دو  Aمجموعۀ افراز  5افراز است. از  5عضوي داراي  3مجموعۀ هر 

,شرایط مورد نظر مسأله را ندارند: یکی  ,1 2 ,و دیگري  3 ,1 3 2 

 صحیح است. 3گزینه .143
آمـوز باشـد در ایـن     دانـش  20نمـرات   x20، ... و x1 ،x2فرض کنید 

 صورت:

/ /
x x ... xx x x ... x1 2 20

1 2 2012 5 12 5 25020 

آموز مـوردنظر باشـند در    دو دانشنمرة  x20و  x19اکنون فرض کنید 
 این صورت:

x x ... x x x ... x1 2 18
1 2 1812 21618 

x x19 20 250 216 34

 صحیح است. 4گزینه .144
 )120تا  118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .145
n(S) 6 2 12  

n(S) 122  = تعداد پیشامدها  Sهاي  تعداد زیرمجموعه 2

 صحیح است. 3گزینه .146
2 5 4 3 1 3 4 3 361 3 4 3

ایای

5 4 3 3 5 4 3 1803 6 1 5 4 3
ایای

36 180 216

 صحیح است. 3گزینه .147
 ن:اند. بنابرای نیز مستقل Bو  Aپس  ،اند مستقل Bو  Aچون 

P(A B ) P(A).P(B ) 2 2 4
5 3 15B 

 اکنون داریم:

P(A B ) P(A) P(B ) P(A B ) 2 2 4 6 10 4
5 3 15 15B 

12 4
15 5

 صحیح است. 4گزینه .148
P(Bنشان دهیم، باید احتمال  Aو تصادف را  Bاگر بارش برف را  | A) 

 را به دست آوریم. براساس قانون بِیز:
P(B).P(A | B)P(B | A) P(B).P(A | B) P(B )P(A | B ) 

ــأله  ــن مســـــ P(B)در ایـــــ 1
5 ،P(A | B) 1

8 ،P(B ) 4
و 5

P(A | B ) 1
20 . 

P(B | A)
1 1
5 8 5

1 1 4 1 13
5 8 5 20

 

 کتاب درسی) 66صفحه  19(مشابه تمرین 

/
MaxMax

3 1 4 5/2
4

ینورد
ینورد

 )71تا 69هاي  (هندسه دهم، صفحه
 صحیح است.  2نه 
Âاالضالع است در نتیجـه  متساوي ADEث  فـرض کنـیم    ،6

DB  ها در مثلث  کسینوسقضیۀو از  ABC کنیم.  استفاده می 
BC AB AC AB.AC cosAB ACAB AC2 2 2AB ACAB ACAB ACAC 2 60AB.AC cos  

A ( x) ( x)2 112( x) ( x)( x) ( x)( x) (( x) ( 2
2 2208 4 4 144 24 12 8 84 0x x x x xx2 2  

(x )(x ) x(x 14)(x ) x)()(x ) x)

ABC

ADE

AB.ACsin AS

S AD ( )ADE AD ( 2( )

316 12 2 48 32 2
3 3AD2 3))2)4 4

  

DEBCSDEBCS 48 3 3 47 3

صحیح است. 3نه 

21

21

A B

D C

x x x ... xx18... x...
1 2 18x ... xx ...x12 2168

x20x 250 216 34

صحیح است. 4گزینه .144
18 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .145
2 12

n(S) 122 2n(S)( = تعداد پیشSهاي  تعداد زیرمجموعه(

صحیح است. 3گزینه .146
3 1 3 4 3 363 4 3
44یای

3 5 4 3 1806 1 5 4 3
36 180 216

صحیح است. 3گزینه .147
یین:اند. بنابرای نیز مستقل Bو Aپس ،اند مستقل Bو Aچون 

A).P(B )A) P(BA).P(B )A) P(B 2 2 4
5 3 15) P(A) P(AP(AP(A

 اکنون داریم:
6 10 4

5 3 15 15) P(A) P(B ) P(A B )) P(A B) P(A BP(A) P(B ) P(A B )P(A) P(B )) P(A B 2 2 4 6
5 3 15
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 صحیح است. 3گزینه .149
البتـه در ایـن سـؤال    کنـیم.   را حذف مـی  bو  aابتدا یکی از پارامترهاي 

شود  خود حذف می خودبه bحذف شود،  aضرایب طوري هستند که اگر 
 شود. خود حذف می خودبه aرا حذف کنیم  bو اگر 

| a b | a b | a K| a b K
7 5 1 7 15 3 3 7 14 37 3

| K7 3
) در 3ها تنها عدد گزینـه (  شمار پاسخ وجود دارد. بین گزینه بی Kبراي 

 کند. این رابطه صدق می
 )12و 11و 10 هاي صفحه(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .150
و ك.م.م آنهـا ضـرب    1نکته: اگر دو عدد متوالی باشند ب.م.م آنها برابـر  

 آنها خواهد شد.
n داریم: n (n )(n )2 6 5 1 5 

n n (n )(n )2 7 6 1 6 
(n n ,n n ) ((n )(n ),(n )(n ))2 26 5 7 6 1 5 1 6 
(n )(n ,n ) n

1
1 5 6 1 

[n ,n ] (n )(n ) n2 1 1 2 72 7 
nراه دوم:  3است، پس چون  72عامل  2 272 2 قطعـا   ،اسـت  3

n  6نیست. حال کافی است یکی از اعـداد   72عامل  9و  8به ازاي  2
 را در مسئله جایگذاري کنید. 7یا 

 )16 صفحۀ(کتاب درسی، 
 صحیح است. 3زینه گ.151

x a ( , ) | a | a | a
9

6 6 5 6 9 6 5 3 6 5 3 6 باوج طرش5
 

a a a a k
3 3 3

5 6 5 0 0 3 
 )25 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .152
pq(G)

pq(G) q( ) p

5 2
413 مظتنم-224

 
 کنیم تا تنها یک مجهول باقی بماند: حال دو معادله را از هم کم می

 p(p )p p p118 2 18 22 2 

p p p p p2 236 4 5 36 0 
(p )(p ) p9 4 0 9 

 از طرفی:
pq q q95 5 36 312 2 

pدر نتیجه:  q 9 31 40 
 )38صفحۀ (گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .153

 : p اوالً 12 31 4 1 

 بنابراین: گر مینیمم است، احاطه مجموعۀیک  {e,d,i,o} مجموعۀثانیاً 
4 

 صحیح است. 4گزینه .154
 120اول هستند که نسـبت بـه عوامـل سـازنده      120اعدادي نسبت به 

 کمک اصل شمول داریم:  به 5و  3و  2اول باشند، یعنی نسبت به 
| (A B C) | | S | | A B C|B C) | | S | | A B C || S || S |  

(
60 40 24 20 12 8

120 120 120 120 120 120120 2 3 5 6 10 15  

)
4

120 3230  

 )76تا  74 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .155

 صورت مقابل است: به 3 ۀمرتبمربع التین چرخشی 

1 2 3
3 1 2
2 3 1

هبنش
هبنشکی
هبنشود

W1W2W3

 
از طرفی الیاف دوم در روز شنبه توسط کارگر سوم مـورد اسـتفاده قـرار    

 گیرد، پس داریم: می

هبنش2
هبنشکی
هبنشود

W1W2W3

 
شود کـه دو مربـع متعامـد باشـند، بـا       قرار میشرایطی که گفته وقتی بر

دیگر نباید تکـرار   32آید، پس عدد  وجود می به 32ترکیب دو مربع عدد 
باشـد. دو   2توانـد برابـر    شود. بنابراین مربع رنگی، مربع التین دوم نمـی 

 گیریم: حالت در نظر می
 شود: باشد، مربع التین می 1) اگر مربع رنگی برابر 1

3 1 2
1 2 3
2 3 1

 
 شود: باشد، مربع التین می 3) اگر مربع رنگی برابر 2

1 3 2
3 2 1
2 1 3

 
پـس در هـر    ،با ترکیب در هر قسمت هیچ عدد تکراري به وجود نیامـده 

توانـد   ریـزي بـه دو صـورت مـی     قسمت در مربع، متعامدند یعنی برنامـه 
 صورت پذیرد.

 )68و  62 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 
 فیزیک

 صحیح است. 4گزینه .156

mV آوریم:   ابتدا حجم هریک را به دست می cm31
1

1
400 4010 

mV cm V V cm3 32
2 1 2

2
300 25 6512 

 کاسته شده است، بنابراین:   cm315از حجم کل 

V cm365 15 طولخم50
g kgm

V cm m3 3
400 300 14 1400050 

خواهد شد.
nم: n (n )(n )2 n (n )(nn (n )(nn (n )(n(n )(nn (n

n n (n )(n )2 n (n )(nnn (n )(n(n )(nn (n

(n n ,n n ) ((n )(n ),(n )(n ))n ,n n ) ((n )(n ),(n )(n ))2 2n ,n n ) ((n )(n ),(n )(n )n ,n n ) ((n )(n ),(n )(nn ,n n ) ((n )(n ),(n )(n ),n n ) ((n )(n ),(n )(nn ,n n ) ((n )(n ),(n )(n )
(n )

1
1))( , )

1
( )(n ,n ) n,n(n ,n ) n,n ),n

[n ,n ] (n )(n ) n 7,n ] (n )(n ) n),n ] (n )(n ) n)

nدوم:  3است، پس چون 72عامل  2 272 2 قطعـا   ،اسـت  33
n  6نیست. حال کافی است یکی از اعـداد  72عامل  9و  8به ازاي 

را در مسئله جایگذاري کنید. 
 )16صفحۀ(کتاب درسی، 

صحیح است. 3نه

( , ) | a | a |a (
9

6 6 5x , ) | a | a |, ) | a | a |, ) | a | a |a | a |, ) | a | a |
باوج طرش

k
3 3 3

5 6 5 3a a a a
 )25صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 

q(G)

pq(G) q( ) pp

ppp5

4
مظتنم2

کنیم تا تنها یک مجهول باقی بماند:دو معادله را از هم کم می
p(p )p

ی چر ین بربع بلبر ور

1 2 3
3 1 2
2 3 1

W1WW W2WW W3WW

از طرفی الیاف دوم در روز شنبه توسط کارگر سوم مـورد اسـ
گیرد، پس داریم:می

2
W1WW W2WW W3WW

شود کـه دو مربـع متعامـدقرار میشرایطی که گفته وقتی بر
دیگر ن32آید، پس عدد  وجود می به32ترکیب دو مربع عدد 

التین دوم نمـی 2توانـد برابـر    شود. بنابراین مربع رنگی، مربع
گیریم: حالت در نظر می

 شود: باشد، مربع التین می1) اگر مربع رنگی برابر 1

 شود: باشد، مربع التین می3) اگر مربع رنگی برابر 2

پـ ،با ترکیب در هر قسمت هیچ عدد تکراري به وجود نیامـده 
ه نا ب ن ی دند ا ت بع د ت تق ص د ه ب زي ی
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 صحیح است. 2گزینه .157
توان آنها را ذره در نظر گرفـت   ر بررسی حرکت و سکون این اجسام مید

و نیروهاي وارد بر آنها را به صـورت نیروهـاي وارد بـر ایـن ذره (نقطـه)      
سـازي جسـم گسـترده یـک ذره فـرض       فرض کرد. بنابراین در این مدل

شـود   نادرست است و نیروهاي وارد بر ذره رسـم مـی   1گزینۀ شود و  می
نادرسـت اسـت. زیـرا جسـم      3گزینـۀ  رست است. اما چرا د 2گزینۀ که 

بـردار نیـروي اصـطکاك    اندازة  همساکن است و باید بردار نیروي شخص 
 رسم شود.

 صحیح است. 3گزینه .158
جا شده است. در ایـن صـورت    جابه Bتا  A نقطۀجسم از  tدر مدت 

 م:تندي متوسط و سرعت متوسط داری محاسبۀبراي 

60
r

r r
60

60

A

B

av av

avav

av

av

dv v d rt
l S lS ( r)t

v
S

5 26
6 6 1

10 30 5

 
 )3صفحۀ (فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .159
توضیح: در حرکت یکنواخت روي خـط راسـت (سـرعت ثابـت) سـرعت      

 اي با سرعت متوسط برابر است. لحظه

A

B /

mv sxv t mv s

30 310

45 30 1 510

 

A B /x vt x x t , x t0 3 30 1 5 30 
 ند، بنابراین داریم:رسند مکان یکسانی دار وقتی دو متحرك به هم می

A B / /x x t t t t s3 30 1 5 30 1 5 60 40 
 )27 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .160
v at v v0 1 5 2 5

 
m: v ( t )s1 15 0 tلحظۀ سرعت در  5 s5 

m: v v (a )s2 1 215 tلحظۀ سرعت در  0 s15 
m: v ( ) s3 2 20 15 40 15 tلحظۀ سرعت در  25 s35 

mv( )s

t(s)

25

5

15

5 15
/22 5

35

 
/بنابراین متحرك در مدت  /t s5 12 5 17 تندشونده حرکـت   5

 کرده است.
t/لحظۀ * از کجا فهمیدیم که در  s22  شود؟ سرعت صفر می 5

tلحظــۀ جــواب: در  s15  ســرعتm
s15 اي کــه  اســت. در لحظــه

mبـین آن دو لحظـه    vسرعت صفر شـود،  
s0 15 خواهـد   15

برابـر   s35و  s15بـازة  شد. پس باید ببینیم مساحت چه مسـتطیلی در  
 است.   -15

/( s s22 5 15
/

)
7 5

2 15 
 )21 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .161
ثانیه دیرتـر حرکـت کـرده اسـت.      5اتومبیل دوم نسبت به اتومبیل اول 

 ثانیه است. 15ثانیه و اتومبیل دوم  20مدت زمان حرکت اتومبیل اول 
: x v t m15 20  اتومبیل اول 300

v v v v: x ( ) ( )0 0300 15 202 2  اتومبیل دوم 2
mv s40 

 )17و  14هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .162

h t
v

s

0

2

h

t

70

2

y gt h gt (A)

h g(t ) (B)

2 2

2

1 1
2 2

170 22

/

(A) (B) g( t )
t t s

170 4 42
14 4 4 2 5

 
/ /t s2 5 2 4  کل5

 )28 صفحۀ(فیزیک دوازدهم،  
 صحیح است. 4گزینه .163

کند، برایند نیروي اصـطکاك و عمـود    نیرویی که دیوار به کتاب وارد می
 باشد. بر سطح می

mg N3

sf

NF F N4

s
net R

N

f NF F NF N
3 230 3 4 54

 
 صحیح است. 3گزینه .164

بـا زیـاد کـردن زمـان برخـورد       ،کند وقتی شخصی به تشک برخورد می
 یابد. نیروي وارد بر شخص کاهش می

PP m v F t F t 

 صحیح است. 3گزینه .165
kF f ma F F (N)10 15 25 

 یابد. د سرعت جسم کاهش نمیباش kfبیشتر از  Fتا زمانی که 
F (N)25 10 15 

 صحیح است. 3گزینه .166
 توان گفت: برایند هر سه نیرو صفر است بنابراین می

60
r

r r
60

60

A

B

av av

avav

av

av

dv v d rt
l S lavS (t

v
S

av d
S l

av
S

5
6

6 6 1
10 30 5

 )3صفحۀ (فیزیک دوازدهم، 
صحیح است. 2نه 

یح: در حرکت یکنواخت روي خـط راسـت (سـرعت ثابـت) سـرعت      
اي با سرعت متوسط برابر است. ه

A

B /

mv sxv t mv s

30 310

45 30 1 5/10
A B /x vt x x t , x tA B /vt x xvt x A 30t , x tt , xB /t , x txt , xB /

ند، بنابراین داریم:رسند مکان یکسانی داری دو متحرك به هم می
A B / /x x t t t t sA BxxB 3 3 1 5 3 1 5 6 4/ /t t t tt t t t/ /t t t tt t tt t t/ /

 )27صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است. 2نه 

v at v vat v vat v0 1vv 5 2 5
m: v ( t )m
s1 ( tm ( tt(m  لحظۀ سرعت درt s5

m: v v (a )mvv (av (av (a(am (a(a(a  لحظۀ سرعت درt s15

v v v v: x ( ) ( )v v vx ( ) (x ( )v v v v15 20( ) v( )v
2 2 اتو(2
m
sv 40

هاي (فیزیک دوازدهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه .162

h tt
v

s

0

2

y gt h gt (A)

h g(t ) (B)

gtgt hgt h

g(tg(t

2t
2

1 1gt hgt hgt hh2 hh2 2gg
1 g(tg(t(tg(tg(tg(t2

/

(A) (B) g( t )
t t s

(B)(B)
tt

1g( tg( tg( tg(2
14 4 4 2 5/t t /ttt tttt

/ s5//
ص(فیزیک دوازدهم،

صحیح است. 4گزینه .163
که دیوار به کتاب وارد می کند، برایند نیروي اصـطکاكنیرویی

باشد. بر سطح می

mg N

sfs

F N4

s
net R

N

f NsFn F NF NN
s

RFRF N
3 23 3 4 53 2

4

گ
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25

F

20
F F N2 2 220 25 15

y

x

 
 صحیح است. 2گزینه .167

x

M

y

MM81

 
G ( M) m G M m x y

x y2 2
81 9 

 )60 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم  
 صحیح است. 3گزینه .168

کــل و  قضــیۀابتــدا کــار مقاومــت هــوا در کــل مســیر را بــا اســتفاده از 
 آوریم: دست می جنبشی به انرژي

t f k f kw k w m(V V ) w m( )2 2
2 1

1 1 36 1002 2 

f kw m32 
 اوج نصف کار مقاومت هوا در کل مسیر است: نقطۀکار نیروي مقاومت هوا تا 

f f

v
t mg f k W W

W k W W m(v v )2 2 0
1 1

2

1
2 

/mgh m m h m16 50 3 4 

 صحیح است. 2گزینه .169
ــرك در   ــان متحـ tمکـ ــر  0 x1برابـ ــت و در  3 ــر  tاسـ برابـ

x t t2 4 ــابراین جابــــه مــــی 3 ــایی برابــــر  باشــــد. بنــ جــ
x x x t t2

2 1 جـایی صـفر    شـد. هنگـامی کـه جابـه    با می 4
 شود: باشد، کار صفر می

t t t s2 4 0 4t t t s2 4 0 4 
 صحیح است. 2گزینه .170

بـا هـم برابـر اسـت،      Nو  M نقطـۀ کشـیم، فشـار    ابتدا خط تراز را مـی 
2همچنین چون   است. cm10 ،1است، پس مایع به ارتفاع  1

h
N

cm10

M

M N

/ / /

P P
gh g( )

h h cm

2 1
10
100

11 5 09 006 610
 

xبنابراین  h cm10 10 6  است. 4
)75 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

 صحیح است. 1گزینه .171
Vابتدا در استوانه  Ah cm310 20  آب وجود دارد. 200

m m gV بآ200 بآ
بآ بآ

 
شـده اسـت،    g280وم مجموع جرم آب و جـرم جسـم برابـر    در حالت د

g280 بنابراین جرم جسم برابر است با:   200 80 
دانیم تغییـر حجـم آب برابـر حجـم جسـم درون آب قـرار        همچنین می

cm12گرفتــه اســت، در حالــت دوم ارتفــاع آب درون ظــرف  10 2 
: افزایش یافته، بنابراین: A h cm320 2 Vحجم40 V 

gmدر این صورت چگالی جسم برابر 
V cm3

80  است. 240

 )22 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی
 صحیح است. 1گزینه .172

FP F PA F ghAA
تاعیام يارب

 
F ghA A A F FF ghA A A
1 1 1

1 2
2 2 2

2 2 

 )73 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی
 ست.صحیح ا 2گزینه .173

 کنیم: انبساط مساحت سطح را محاسبه می
A A( )

A ( ) ( )

k
C

2 2

5 5

2
20 10 300

13 3 10 2 2 10
20

 

A ( ) cm5 2 2300 2 10 20 12 10 

 صحیح است. 2گزینه .174
آب  kg1اضـافۀ  آب بـه   kg4یخ آب شده سپس  kg1با دادن گرما ابتدا 

 کنند. حاصل از ذوب یخ با مابقی گرما، افزایش دما پیدا می
 براي سادگی در محاسبات:

cآبfQ c c , L c c , c
3 3441 10 336 10105 804200 4200 

)c Q c c c1 80 5 fLیخmآب105 (mیخm 
C2 1 2 25 5 0 5 5 

 صحیح است. 3گزینه .175

H LKA( ) ( ) ( )Q JH t L s
4

3
1 1 2 22 22 2 2 10

4 10

ندوب هشیش ات ود لیلد هب

 
 در یک ساعت داریم:

/
sJ Js h

4 736002 10 7 2 101 

 صحیح است. 3ینه گز.176
pدررو صفر اسـت و چـون    گرماي بی vc c    فشـار   اسـت گرمـاي هـم

 بیشتر است.
 )154تا  148هاي  (فیزیک دهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .177
mE E m kJ18 10  انرژي تولیدي سوخت 180

/
w wp w kJt 0 6 3660       HQ E kJ50 90100 

/یا%40
H

| w |
Q

36 0 490 

 )177 صفحۀ(فیزیک دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .178

شـیب کمتـر    2بگذرد، چون خط  bو  aفشار رسم کنیم که از  اگر دو نمودار هم
Pدارد، پس فشار بیشتري دارد. یعنی  P2  پس فشار گاز افزایش یافته است. 1

صحیح است. 3نه 
کــل و  قضــیۀدا کــار مقاومــت هــوا در کــل مســیر را بــا اســتفاده از 

 آوریم: دست می جنبشی بهي

t f kw k w m(V V ) w m( )t (V V )f k f kk w m(V V ) w m(k w m(V V ) wf k f kV VV VV VV V1 1( )( )m(V V ) wwm(V V ) w2 2VV2 2f k( )( ) f k2 1

f k mf kwf k 32
اوج نصف کار مقاومت هوا در کل مسیر است:نقطۀیروي مقاومت هوا تا 

f f

v
t mg f k W Wf f

W k W W m(v v )t mg f k ( ) vk W W m(v v )k W W m(vmg f k
2 2 0

1 1
2

1
2

/mgh m m h m/mgh m m hm m h /m m hm hm

صحیح است. 2نه 
ــرك در   tــان متحـ ــر  0 x1برابـ ــت و در  3 ــر  tاسـ برابـ

x t ttt 2 4tttt ــابراین جابــــه مــــی ــایی برابــــر باشــــد. بنــ جــ
tx x x tx x x t 2

2 1xxxجـایی صـفر    شـد. هنگـامی کـه جابـه    بامی
 شود: ، کار صفر می

t t t st tt t2 4 4t ttt tttt ttt t t st tt t2 4 4t ttt tttt tt

صحیح است. 2نه 
بـا هـم برابـر اسـت،     Nو M  نقطـۀ کشـیم، فشـار     خط تراز را مـی 

2چنین چون   است. cm10 ،1است، پس مایع به ارتفاع 1

h
N

cm10

M

M NP PM N

gh g( )gh2 1gh 10
100

ست.صحیح ا 2گزینه .173
 کنیم: انبساط مساحت سطح را محاسبه می

( )
) ( )

k
C

A( )
2 2( )

5 5
3) ( )) ( 3) ( )) () ( )) ( 2( )

110 2 2 105

( ) cm)( )5 2 220 12 10( )( )(

صحیح است. 2گزینه .174
اضـافآب بـه   kg4یخ آب شده سپس kg1با دادن گرما ابتدا 

 کنند. حاصل از ذوب یخ با مابقی گرما، افزایش دما پیدا می
براي سادگی در محاسبات:

cآبfc c , L c c , cLfc c , L cc c L
3 31 336 10 8200 4200

)c Q c c cQ cQ cc ccc cccآبmیخ(m
C2 1 2 25 5 52 1 2 2

صحیح است. 3گزینه .175

H LKA( )H L ( ) ( ) J
L s
H 4

3
1 ( ) (( ) (2 2 2 10

4 10

شیش ات ود لیلد هب

در یک ساعت داریم:

/
s Jhh

7s36 7 2 10//1

صحیح است. 3ینه گز.176
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V

T

a

b

( )1

( )2

 
 صحیح است. 3گزینه .179

و  k1شود پس با بستن کلیدهاي  بار روي سطح خارجی رسانا توزیع می
k2  بارها ازC  وB  روي سطح خارجیA شود. پخش می 

Aq C1 3 2 4  ،Bq 0  ،Cq 0 

 صحیح است. 3گزینه .180
 کار و انرژي جنبشی داریم: قضیۀبا توجه به 

cm15

v2 0d
mv
s

1 10

Ew k Edqcos m(v v )

d ( )

d d cm

2 2
2 1

3 6 6

3

1
2

110 10 10 0 1002
1 100 52 10

 
سرعت ذره بـه صـفر    ،کند که به سمت راست حرکت می cm5بنابراین پس از 

 رسد. ثبت به حال سکون میم صفحۀ cm10 فاصلۀپس ذره در  ،رسد می

 صحیح است. 1گزینه .181
 کنیم. را رسم می q2ابتدا نیروهاي وارد بر بار 

q q2 2

q q3 2

q2q q1
r

rr
r

r
2

r
2

F2

F3

F1
qF k
r
q q q FF k k

r r

2

2
2

1 2 2
2 1

2 24 
q q qF k k F
r r

2
2 2 2

2 2 2 2
2

 

q q qF k k F
r r

2
3 2 2

2 2 2 2
2

 

 F1روي عمود منصف و در راسـتاي   ،اند چون هم اندازه F3و  F2برایند 
 گیرد. و خالف جهت آن قرار می

F F F F2 2
3 2 3 2 2 

T
FF F F F F3 2 1

32 2 2 

 صحیح است. 4گزینه .182
3
dرسـانا   صـفحۀ دو  فاصـلۀ فضاي خازن را رسانا اشغال کرده، پس  4

4 

1خازن  صفحۀدو  فاصلۀشود، در واقع  می
 شود: می 4

dd

K K
K AC C Cd

4
4

40 16 
 ثابت است. Vچون تغییرات با اتصال به منبع انجام شده 

C CU CV U U2 161 162 
 )38صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .183

eq AR I r6  حالت کلید باز6

eq T AR I Ir r
13 3 2  حالت کلید بسته3

A AI I r rr r
8 8 60 10 48 1610 6 2 10 6  

r r6 12 2  
 صحیح است. 2گزینه .184

 صورت زیر است: مدار معادل شکل داده شده به

3
/ A3 6

/ A1 2 / A0 4 6 10

/ A0 8 3

6/ A2 4

2

 
aRموازي هستند:                 6و  3مقاومت  6 3 29  

aR  موازي است:                            10باbR 10 2 12   
bRمقاومت  cRموازي هستند:       6و  12 6 12 418  

eqR 3 4 2 9  
/

T /
/

I A
I A I AR r

3
6

3 636 3 6 0 49 1  

اهمـی در   6اهمـی و   3هـاي   جریان آمپرسنج اختالف جریـان مقاومـت  
 قسمت سمت چپ مدار است.

A / / /I A3 6 04 3 2  
 صحیح است. 3گزینه .185

 رابطـۀ یـوه ثابـت اسـت و حجـم اسـتوانه از      با توجـه بـه آنکـه حجـم ج    
V AL لولـۀ جدید نصف قطر  لولۀآید، از آنجایی که قطر  دست می به 

Aاول است و  r2 

A A L L
V V

2 1
2 1

2 1

1
4 4  

LR A  
R L A R R( )R L A R R

2 2 1 2 2
1 1 2 1 1

4 4 16  

 )57صفحۀ ضی، (فیزیک یازدهم ریا
 صحیح است. 2گزینه .186

 توانیم بنویسیم: با توجه به جهت جریان داده شده در مدار می

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، 

 صحیح است. 4گزینه .187
لزوماً بـرهم عمـود    v ذرةو سرعت  Bمیدان مغناطیسی  چون جهت 

 تواند پاسخ باشد. گزینه می 3ر نیستند ه

cm15 cm15

v2 0d
mv
s

1 10

Ew k Edqcos m(vE

( )

d d cm

k Edqcos m(vk Edqcos m(

d

2
2

63 6d

3

1
2

110 10 10 (d (63 6dd 2
1 100 52 10

پس از  سرعت ذره بـه صـفر   ،کند که به سمت راست حرکت میcm5ین
 رسد. ممثبت به حال سکون میم صفحۀcm10فاصلۀپس ذره در  ،سد

صحیح است. 1نه 
 کنیم. را رسم می q2نیروهاي وارد بر بار 

q q2 2

q q3 2

q2q q1
r

rr
r

r
2

r
2

F2FF

FF33FF

F1FF
qF k
r
q q qF k kq q

r r
k k

2

2

1FF 2
2

2 r4

q q qF k Fq
r r

k
2

2FF 2 2
2 2q 2 2k qk
2
q q qF k Fq
r r

k
2

3FF 2 2
2 2q 2 2k qk
2

F1FFروي عمود منصف و در راسـتاي   ،اند چون هم اندازه F3FFو F2FFد 
 گیرد. الف جهت آن قرار می

6/ A2 4/

3موازي هستند:                6و 3مقاومت  29
aR  2موازي است:                           10با 12

bRمقاومت  12موازي هستند:      6و 12 48
4 2 9

/
/

/

I A
A I AAr

3
6

3 6//36 6/// 4//9 1
6اهمـی و   3هـاي   جریان آمپرسنج اختالف جریـان مقاومـت  

قسمت سمت چپ مدار است.
/ / A2/ // ////

صحیح است. 3گزینه .185
جج    یـوه ثابـت اسـت و حجـم اسـتوانبا توجـه بـه آنکـه حجـم ج    

V ALجدید نصفلولۀآید، از آنجایی که قطر دست می به
Aاول است و  r2

A L LL1A
2 1L

A R R( )A R R(A RA
1 2A R 2
2 1A R 1

16) R) R
2

صضی،(فیزیک یازدهم ریا
گ
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 )95 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
 صحیح است. 1گزینه  .188

 درجه است. 90حرکت هر دو ذره با میدان مغناطیسی  زاویۀ
m vF q vBsin q m r r rr

q m r r rm vF q vBsin r

2
1

1 1
1 1 2 2 11

2 2 2 1 1 22
2 2

2

1 5 459 

 صحیح است. 2گزینه  .189
م در ایـن  نـامی  مـی  طول سیمی که مربع از آن تشکیل شده اسـت را  

طول ضلع مربع است. در حالت دوم از همان سـیم   aکه  a4a4حالت 
)دو پیچه درآمده پس  r)2 2( r)2(2((  کهr هاي پیچه است. شعاع حلقه 

a r a r4 4 
r2

A               aپیچه r2 2 2
 Aمربع

(AB) r wbAB r

2
2 2

1 هقلح24
عبرم

هچیپ
عبرم هقلح

 
 صحیح است. 1گزینه  .190

q N q cR
350 10100 15 

 صحیح است. 1گزینه  .191
lT رابطۀطبق  g2 آونگ ساده هیچ ارتباطی به جرم وزنـه   دورة

 ندارد.

  صحیح است. 4گزینه  .192

/ /
radT T ( )T s

20 5202 0 84 8 2 

kF kx ma kx a xm 

/
ma x a
s

22
2 10

2
25 4 2 54 100 

 صحیح است. 3گزینه  .193
طوري که چهار انگشت دست راسـت   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

BB

VV
E

 
 تواند درست باشد. می 3 گزینۀعمال قانون دست راست فقط پس با ا

 )69صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه  .194
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، 

 صحیح است. 3گزینه  .195

s p
s p
x x x xt t t t v v 90 4 8 

x( ) x km190 7208 

 )78صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه  .196
تلویزیون به خاطر پراش امـواج از  وسیلۀ گیرندة  بهعلت دریافت سیگنال 

هاي جدید تلویزیـونی   باشد و چون طول موج سیگنال ها می هاي مانع لبه
هاي قدیمی اسـت، پـس اخـتالف طـول مـوج بـا ابعـاد         کمتر از سیگنال

 شود. شده و پراش کمتر می هاي موانع بیشتر لبه
 )102 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .197

cm20
AOB

cmv s5

 
cmچون موج با سرعت 

s5 کند در  حرکت میt s6    انـدازة  مـوج بـه
cm30 نقطۀ کند و  حرکت میO    به انتهاي طناب رسـیده و بخـشBO 
بازتاب کـرده و وارونـه شـده و بـر      OAانتهاي طناب رسیده و بخش به 

BO شود. ایجاد می 2گزینۀ شود و موجی شبیه شکل  منطبق می 

B OA

 
  )104و  103هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه  .198
nچون الکترون در تراز  د. انرژي فوتون کـه باعـث گسـیل    قرار دار 2

و طـول مـوج آن نیـز     1و  2شود برابر اختالف انرژي ترازهاي  القایی می
 برابر طول این فوتون است.

n
nR( ) ( ) nm

n n
1
22 2

1 1 1 1 1 1 1 400
100 1 4 3  

 صحیح است. 3گزینه  .199

max /
cK hf W h W W0 0 0

124006 620  

/ /W W ev0 006 2 14  

max / /
cK hf W h W0 0

124011 14  

/ nm1240 2 5 496  
 )118و  117هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است.  1گزینه  .200
 : در این حالت دیود داراي پیش ولت مخالف است.2گزینه 
 تهی بار الکتریکی وجود ندارد. ناحیۀ: در 3گزینه 
 : در این حالت دیود داراي پیش ولت موافق است.4گزینه 
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 شیمی

 صحیح است. 1گزینه  .201
,dهــا ( میــان زیرالیــهدر  p, s4 5 n) داراي (6 l باشــند و در  ) مــی6

,pهاي ( جدول زیرالیه 5 دورةعناصر  d, s5 4 گیرند کـه از   ) الکترون می5
,pمیان آنها  d5  16شوند که با توجه بـه نهایـت گنجـایش آنهـا      پر می 4

 گیرد. عنصر را در بر می
 )29، صفحه 1(شیمی دهم، فصل 

 صحیح است. 4گزینه  .202
ترتیـب   بـه  15و  38ت عناصري با عدد اتمـی  ظرفی الیۀآرایش الکترونی 

sو s25صورت به p2 33 الکتـرون در   2) داراي 3( گونـۀ است، همچنین 3
اسـت، بنـابراین   s23صـورت  ظرفیـت آن بـه   الیۀ سوم است، بنابراین الیۀ

گـروه و   ترتیـب هـم   ) بـه 3( گونـۀ بـا   15و  38عنصرهایی با عدد اتمـی  
 دوره هستند. هم

باشـد و پایـدارترین    ) منیزیم است کـه داراي سـه ایزوتـوپ مـی    3( گونۀ
Mg24ایزوتوپ آن 

اردار آن (پروتون و الکتـرون)،  بوده که تعداد ذرات ب 12
 12است و تعداد ذرات با بار نسـبی صـفر یعنـی نـوترون برابـر       24برابر 
 باشد. می
 دسـتۀ ) به ترتیب نئون و هلیم هستند که مربوط بـه  1) و (2هاي ( گونه

p  وs      بوده و تعداد خطوط طیف نشري خطـی هـر دو بیشـتر از تعـداد
 خطوط طیف نشري خطی هیدروژن است.

الکتـرون اسـت،    2و  16) الیه سوم و چهارم به ترتیب داراي 4(گونۀ در 

sبنابراین آرایش آن به صورت  s p s p d s2 2 6 2 6 8 21 2 2 3 3 3 باشـد   مـی  4
که عنصري در دوره چهارم جدول است کـه در ایـن دوره چهـار عنصـر     

As, Cu, Cr, K33 29 24  داراي آخرین زیرالیه نیمه پر هستند. 19
 )43، صفحه 1(شیمی دهم، فصل 

 صحیح است. 2گزینه  .203
 در اتم هیدروژن:

سـبب تولیـد نـور در     2به الیه  3و  4، 5، 6هاي  ـ انتقال الکترون از الیه
 6شود اما انتقال الکترون از الیـه   نانومتر) می 700ـ400محدوده مرئی (

 باشد. به اول در محدوده فرابنفش می
اول  ۀالیـ الکتـرون در   ـ براي اتم هیدروژن، حالت پایه زمانی اسـت کـه  

ششم بـه   ۀالیبازگشت الکترون از  دهندةقرار گیرد، اما خط بنفش نشان 
 باشد. دوم می ۀالی

دوم به اول جزء انتقاالت ناحیـه مرئـی نبـوده و     ۀالیـ انتقال الکترون از 
کـه در   2بـه   6طول موج آن از نـور حاصـل از انتقـال الکتـرون از الیـه      

 باشد. یمحدوده مرئی است، کمتر م
ـ با توجه به شکل طیف نشري خطی هیدروژن، هرچه بـه سـمت طـول    

کنـیم، فاصـله میـان خطـوط رنگـی کمتـر        هاي کمتر حرکـت مـی   موج
 شود. می

 )27تا  23هاي  ، صفحه1(شیمی دهم، فصل 
 صحیح است. 3گزینه  .204

 ها: بررسی گزینه
نجیـب   به ترتیب به آرایش گاز Bو  Aهاي نافلز  ) با توجه به اینکه اتم1

بـه صـورت زیـر    AB3اند، بنابراین ساختار مولکول نئون و آرگون رسیده

به ترتیب نیتروژن و کلر خواهند بـود کـه بـه     Bو  Aهاي  باشد و اتم می
 جدول تناوبی قرار دارند. 17و  15هاي  ترتیب در گروه
: B A B:

|
: B:

B AA B:
|

B AAA B:A

B:
  

s) بـه صـورت   Aرفیت اتم نیتـروژن ( ظ الیۀ) آرایش الکترونی 2 p2 32 2 
آن یک واحد کمتر از تعـداد   زیرالیۀهاي آخرین  است که تعداد الکترون

بـا   Ti22یعنی عنصـر   d دستۀهاي ظرفیت دومین عضو عناصر  الکترون
dظرفیت  الیۀآرایش  s2 23  است.4

بوده که  26برابر AB3هاي موجود در ساختار مولکول د الکترون) تعدا3
چهـارم جـدول    دورةو  8با عدد اتمی عنصر آهن کـه مربـوط بـه گـروه     

 تناوبی است برابر است.
4(  

يدنویپان ياه نورتکلا تفج
يدنویپ ياه نورتکلا

.O : : B O :
|

. : B :B :

O : B OB O :O : : BB
|
OO :B

B: B:B:

8 24
 

 )41و 40هاي  ، صفحه1(شیمی دهم، فصل 
 صحیح است. 4گزینه  .205

کمتــر از دمــاي جــوش گازهــاي اکســیژن و آرگــون  C190دمــاي 
باشد، بنابراین در این دما، گازهاي اکسیژن و آرگون از مخلوط خـارج   می
 شوند. نمی

گازهاي هواکره داراي انرژي گرمایی بوده و در سرتاسر هـواکره پراکنـده   
شـود کـه    هاي شیمیایی گوناگونی انجام مـی  هستند و میان آنها، واکنش

 اغلب سودمند هستند.
هاي یونی بوده و به دلیـل کمتـر    هواکره بیشتر شامل گونه الیۀباالترین 

ها در واحد حجـم   ها، تعداد ذره بودن چگالی این الیه نسبت به سایر الیه
 کمتر است.

 )47و  46هاي  ، صفحه2(شیمی دهم، فصل 
 صحیح است. 1گزینه  .206

ـ    تمام نامگذاري ام صـحیح آنهـا بـه صـورت زیـر      ها نادرسـت هسـتند و ن
 باشد: می

FeO)آهن :IIاکسید ( N O2نیتروژن مونواکسید : دي 
Cu O2) مس :Iاکسید ( COکربن مونو اکسید : 

 )64و  63هاي  ، صفحه2(شیمی دهم، فصل 
 یح است.صح 3گزینه  .207

 ها: بررسی گزینه
Na) از میان ترکیبات داده شده، ترکیب 1 S2    ،داراي فلـز و نـافلز اسـت

ولـی سـایر ترکیبـات از نـافلز تشـکیل       ،باشـد  بنابراین ترکیب یونی مـی 
 اند، بنابراین ترکیبات مولکولی هستند و با توجه بـه سـاختار متـان     شده

)CH4باشد. می 4هاي پیوندي برابر  ) تعداد جفت الکترون 
H
|

H C H
|

H

  

اسـت کـه ترکیـب     Cl2شـود،   ) گازي که براي گندزدایی استفاده می2
 ،مولکولی است و از اشتراك دو الکترون میان دو اتم تشکیل شده اسـت 
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) از اشتراك چهـار الکتـرون تشـکیل    O2در حالی که مولکول اکسیژن (
 شده است.

3  ( X ( g.mol ) g.mol X g.mol1 1 13 16 128 80  
PX : g.mol ( g.mol ) g.mol1 1 1

3 31 3 80 271  
هـا ماننـد هیـدروژن، بـا تشـکیل       ) در ترکیبات مولکولی، برخی از اتـم 4

 شوند اما دوتایی خواهند شد. پیوند کوواالنسی پایدار می
 )41و  40هاي  ، صفحه1(شیمی دهم، فصل 

 صحیح است. 4گزینه  .208

آلـی   مـادة با توجه به متن کتاب درسی، گالب مخلوطی همگن از چنـد  
شـونده را در خـود حـل     است و حالل جزئی از محلـول اسـت کـه حـل    

 هاي آن بیشتر است. کند و مول می
 )101و  100 هاي صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه  .209

(NH ) SO (aq) NH (aq) SO (aq)2
4 2 4 4 42 

NH)مولی کاتیون  غلظت  33گـرم محلـول کـه حـاوي      130را در  4(
NH)گرم  ) SO4 2  آوریم: دست می است به 4

/ g g(NH ) SOmL?molNH L L mL g
4 2 4

4
1 3 3310001 1 1 لولحم130 لولحم

لولحم  لولحم
mol(NH ) SO molNH mol.Lg(NH ) SO mol(NH ) SO

14 2 4 4
4 2 4 4 2 4

1 2 5132 1 

C)بــا توجــه بــه شــکل، غلظــت مــولی گلــوکز  H O )6 12 دســت  را بــه 6
 :آوریم می

mgC H OdL?molC H O L L dL
6 12 6

6 12 6
90101 1 لولحم1 لولحم

لولحم  لولحم
molC H Og mol.Lmg gC H O

3 16 12 6
6 12 6

11 5 101000 180 

[NH ] mol.L
[C H O ] mol.L

1
34

3 16 12 6

5 10
5 10

 

 )107و  106 هاي صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .210

 آوریم: دست می را به Mg2جرم یون 

/
/

molMg gMg?gMg Mg
Mg molMg

2 2
2 21 2

23 2 2
1 241 505 10

6 02 10 1
 

/
/

gMggMg ppmMg ppmg

2
2 2 6006006 10 302000  ایرد بآ

 )103و  102 هاي صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .211
/ g gH SOmL gH SOmL g

2 4
2 4

1 4 70200 1961 100
لولحم لولحم

لولحم  لولحم
molH SOgH SO molH SOgH SO

2 4
2 4 2 4

2 4

1196 298 

/
mol.L 12 1002

لوم تظلغ هدنوش لح لوم
لولحم مجح

 
 )106 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه  .212
 صحیح است. 1گزینه  .213

پاالیی در اسـتخراج فلـزات روي و نیکـل     : استفاده از روش گیاه1گزینۀ 
زیرا درصد فلـز در سـنگ معـدن     ؛مقرون به صرفه نیست (برخالف طال)

آنها بیشـتر بـوده و ارزش اقتصـادي آنهـا کمتـر اسـت و بهتـرین روش،        
 استخراج از سنگ معدن با انجام واکنش شیمیایی است.  

 : واکنش ترمیت:2گزینۀ 
 Fe O (s) Al(s) Fe(l) Al O (s)2 3 2 32 2  

Fe) اکسید (III: از آهن (3گزینۀ  O2 ) به عنـوان رنـگ قرمـز نقاشـی     3
 شود.  استفاده می

 : با توجه به واکنش4گزینۀ 
 Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22 

 پذیري فلز آهن بیشتر است.   میل واکنش 

 صحیح است.  3گزینه  .214
هـاي   با افزایش تعداد اتم کربن در یک آلکان، نیروي جاذبه بین مولکـول 

ر برابـر جـاري شـدن) بیشـتر،     آن افزایش یافته، گـران روي (مقاومـت د  
جوشد یا یک گاز به مایع تبـدیل   جوش (دمایی که در آن مایع می ۀنقط
شود) افزایش و فراریت (تمایـل بـراي تبـدیل شـدن مـایع بـه گـاز)         می

 یابد. کاهش می

 صحیح است.  1گزینه  .215

ـــ متیـل پنتــان (در  2ـــ اتیـل،  3نــام درسـت:   عبـارت الـف)   

 آید.) ها، نام اتیل مقدم بر نام متیل می گذاري آلکان نام
 ـ متیل پنتان 3نام درست:  عبارت ب) 

ــام درســت: عبــارت پ)  ــ دي متیــل پنتــان (جهــت 3و  2ن ـ

فرعـی  شاخۀ اصلی از سمتی است که تراکم شاخۀ گذاري بر روي  شماره
 است.) بیشتر

ـ متیـل هپتـان (اگـر بـر روي       2نام درسـت:   عبارت ت) 
اصـلی محسـوب   شـاخۀ  ) گروه متیل قـرار بگیـرد جـزو    1کربن شماره (

 شود.) می

 صحیح است. 4گزینه  .216
هـا بـه    گیـري گرمـاي واکـنش    از گرماسنج (لیوانی یا بمبی) براي انـدازه 

 شود:  روش مستقیم استفاده می
گرمایی با محـیط و  مبادلۀ اي عایق و بدون امکان  سامانه  الف) گرماسنج،

 باشد.   ماده با محیط اطراف خود میمبادلۀ همچنین بدون امکان 
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توان بـا اسـتفاده از جـرم مـواد و      گیري شده را می ب) تغییر دماي اندازه
گرماسـنج، درپـوش و ...) بـه    بدنـۀ  زن،  آنها (دماسـنج، هـم  ویژة گرماي 

 اي واکنش تبدیل کرد. گرم
هـاي محلـول در آب    پ) با استفاده از گرماسنج لیوانی، گرمـاي واکـنش  

(aq) ارز بـا آنتـالپی واکـنش     شود که هم گیري می و در فشار ثابت اندازه
 است.  

گرماسـنج، بـه دلیـل تفـاوت ظرفیـت      بدنـۀ  زن و  ت) با تغییر جنس هم
دماسنج متفاوت خواهد گیري شده توسط  آنها، دماي اندازهویژة گرمایی 

 بود.  

 صحیح است. 1گزینه  .217
 باشد: واکنش موازنه شده به صورت زیر می

P (s) H (g) O (g) H PO (aq)4 2 2 3 46 8 4 
 کنیم: هاي داده شده را مرتب می براساس واکنش فوق، واکنش

 کنیم: ) را معکوس می1واکنش (
a)P (s) O (g) P O (s) H kJ4 2 4 10 11 5 4 

 کنیم: ضرب می 6) را معکوس کرده و ضرایب را در 2واکنش (
b) H (g) O (g) H O(l) H kJ2 2 2 22 6 3 6 2 

 ماند: ) بدون تغییر باقی می3واکنش (
c)P O (s) H O(l) H PO (aq) H kJ4 10 2 3 4 33 6 4 4 

، واکنش مورد نظر و آنتالپی آن به صـورت  3و  2، 1از جمع سه واکنش 
 آید: زیر به دست می

a b c c b aH H H H1 2 3
2

4 2 4 4 

 )71صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .218
 هاي (الف)، (پ) و (ت) صحیح هستند. رتعبا

 ها: بررسی عبارت
بـا عالمـت منفـی     Dو  Bبیان شده، چـون مـواد   رابطۀ الف) با توجه به 

دهنده بوده و با گذشـت زمـان مقـدار     هستند، بنابراین به عنوان واکنش
فراورده بوده و بـا گذشـت    Cو ِ Aیابد، در حالی که مواد  آنها کاهش می
 یابد. افزایش می زمان مقدار آنها

Bواکنش به صـورت  معادلۀ ب) با توجه به رابطه،  D C A6 2 3 
 است.

، دو Cتوان گفـت کـه سـرعت متوسـط تولیـد       پ) با توجه به رابطه، می
بـازة  توان گفت در یک  است، بنابراین می Dبرابر سرعت متوسط مصرف 

 Dتغییر غلظت مـولی  نیز دو برابر  Cزمانی معین که تغییر غلظت مولی 
، D، به تغییر غلظت مولی Cباشد، بنابراین نسبت تغییر غلظت مولی  می

 باشد. می 2برابر 
اسـت، بنـابراین    3برابـر   Aت) با توجه به اینکه ضـریب اسـتوکیومتري   

 توان گفت: می

AR mol.L .sR mol.L .s
4 1 1

4 1 13 10 103 شنکاو3
 

 )89صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است.  4گزینه  .219

 
||

|

O

CH NH C H COOH C H C N CH H O

H

3 2 2 5 2 5 3 2  

C H NO , H O g.mol 1
4 9 287 18  
87 87 100 8387 18 105 83% 

 صحیح است.  4گزینه  .220
هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانـه کـربن ـ کـربن داشـته      

 )2گزینۀ تواند در واکنش پلیمري شدن شرکت کند. (رد   می ،باشد

n

n

 
 

 . صحیح است 2گزینه  .221
)گـروه عـاملی هیدروکسـیل     C ،4در ساختار ویتامین  OH)   و یـک

گروه عاملی استري 

O
||

( C O  وجود دارد.  (

 صحیح است. 2گزینه  .222
 بررسی موارد:

الف) تنها محلول هیدروکسید فلزات گروه اول و عناصر پایین گـروه دوم  
(Ca,Sr,Ba) باشند. (نادرست) به عنوان باز قوي می 
 ب) (نادرست)

[NaOH] [OH ] [H O ] pH14
31 1 10 14 

[HCl] [H O ] pH log( )3 1 1 0 
OH]ج) با افزایش خاصیت بازي محلول،  H]افزایش یافته و  [ O ]3 

 شود. (درست) کمتر می
ــوده  ــاز ضــعیف ب ــول ب ــادي  د) آمونیــاك یــک محل ــداد زی و شــامل تع

 باشد. (درست) هاي اولیه یونیده نشده می مولکول
 )29و  28، 16 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه  .223
R)ها  ) در الکل1 OH) گروه عاملی به عنوان یون هیدروکسید وارد ،

 د.یاب محلول نشده و غلظت یون هیدروکسید در محلول افزایش نمی
صـورت   طـور عمـده و بـه    ) آمونیاك یک بـاز ضـعیف اسـت، در آب بـه    2

ــدروژنی تولیــد        ــکیل پیونــدهاي هی ــا تش ــل شــده و ب ــولی ح مولک
NH OH(aq)4 کند. می 

a(K) براي اسیدهاي قوي مقدار 3 b(Kو براي بازهاي قـوي مقـدار    ( ) 
 باشد. رگ میبسیار بز

ــاز بــه آب، غلظــت یــون هیدروکســید بیشــتر از یــون  4 ــا افــزودن ب ) ب
 شود. هیدرونیوم می
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 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .224

CH COOH H O CH COO H O3 2 3 3CH COCH CO3CH COCH CO                . 
 ت اولیهغلظ          01/                            0               0
x           x                         x         تغییر غلظت 

x             x                        / x01     غلظت تعادلی 

/
x x xM

31 10100 01 

a
[CH COO ][H O ] ( )K [CH COOH]

3 2 6 53 3
1 13

10 10 10
10 10

 

 )23 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه  .225

 ها: بررسی گزینه
یا اکسید سـومین فلـز گـروه دوم بـه      (CaO)) افزودن کلسیم اکسید1

 د.شو خاك یا آب موجب کاهش میزان اسیدي بودن آنها می
متصل بـه اکسـیژن، در    (H)) افزودن کربوکسیلیک اسیدها، تنها اتم 2

گروه عاملی داراي خاصیت اسیدي است و در آب تولید یون هیـدرونیوم  
 کند. می
pH)ها اسیدي بوده و  ) اغلب میوه3 دارنـد. افـزودن اکسـیدهاي     7(

pH)ب بازي شدن محلول فلزي (بازي) به آب موج  شود. می 7(
H) اغلب فلـزات در واکـنش بـا اسـیدها تولیـد گـاز هیـدروژن        4 (g)2 

 کنند. می
 )15و  14هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه  .226
دادن الکتـرون بـه    (کاهنـده) بـا از دسـت    Znهـاي   در این واکنش اتم

Zn2 اند. تبدیل شده و اکسایش یافته 
Zn(s) O (g) ZnO(s)22 2 

 )40 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه  .227
 بررسی موارد:

هاي طبیعی ماننـد تنـدر و آذرخـش بخشـی از      الف) نادرست. در پدیده
واکنش و محـیط  سامانۀ ن صورت انرژي الکتریکی میا انرژي آزاد شده به
 شود. پیرامون جاري می

ب) نادرست. الکتروشیمی افزون بر تولید مواد جدیـد بـه کمـک انـرژي     
الکتریکی، توانایی حرکت در راستاي پیاده کردن اصـول شـیمی سـبز را    

 دارد.
 ج) درست
 د) درست

 )38و  37هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .228
روي کاسـته   تیغـۀ اکنش با گذشت زمـان از جـرم   ) نادرست. در این و1

 شود. می

هـاي هیـدروژن نقـش     هـاي روي نقـش کاهنـده و یـون     ) نادرست. اتم2
 اکسنده دارند.

 ) درست3
مـول الکتـرون    2) نادرست. براي تشکیل هر مول روي کلریـد تعـداد   4

 مبادله شده است.
 )42صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه  .229
/

/
g Na O molg mol Na Og g

2
2

1 24 11000 0 2100  سر كاخ62
/

/
g Fe O molg molFe Og g

2 3
2 3

096 11000 006100  سر كاخ160
 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه  .230
 ها: بررسی گزینه

O) نادرســت، پیونــدهاي اشــتراکی   1 H  از پیونــدهاي اشــتراکی
Si O تر است، چون هیدروژن از شعاع اتمی کمتـري برخـوردار    قوي

Oاست و طول پیوند  H  کمتر ازSi O .است 
 ) نادرست، یخ زودگداز و سیلیس دیرگداز است.2
 ) درست3
 مولکول براي سیلیس نادرست است.واژة ) نادرست، استفاده از 4

 )72و  71هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه  .231

مـایع  دهنـدة  مایع ناقطبی و شـکل (ب) نشـان   دهندة  نشانشکل (الف) 
 قطبی است.

Cمایعات ناقطبی:  H Br CCl6 14 2 4 
Hمایعات قطبی:  O CH Cl CHCl CH Cl NH2 3 3 2 2 3 

 )75صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .232

n Feچون  O2 باشـند،   در معادله داراي مقداري منفی مـی  H2و  3
شـوند و از طـرف دیگـر سـرعت هـر       اولیه بوده و مصـرف مـی  مادة پس 

آن ماده با سرعت متوسط واکـنش برابـر   موازنۀ واکنش تقسیم بر ضریب 
 است.

 )91صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه  .233

شـده در جـدول    هـاي بیـان   توان گفت که غلظـت  با توجه به واکنش می
Cمربوط به ترکیـب   H O12 22 باشـد، زیـرا ایـن ترکیـب مصـرف       مـی  11

 شود. می

RC H O C H O C H O /
molR R s6 12 6 12 22 11 6 12 62 0  ینامز ةزاب رد8

 هیناث 3 ات رفص
LC H O / /

mol molR s L.s12 22 11
204 02  

Cاگر غلظت  H O12 22 tدر  11 s3  راx :بنامیم 

/(C H O ) / /
[ (x )]mol.Lmol molR xL.s s L

( )s
12 22 11

11 202 0 63
0 3

tاکنش در و s4 :به پایان رسیده است، بنابراین 
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/ /C H O
[ ( )]mol.LR mol.L .h

( )h12 22 11

1
1 1055 0 6 1801

3600
)واکنش  )s

R
3 4

  

 )91صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه  .234

 درست است.» ج«تنها عبارت 
 ها: بررسی سایر عبارت

 هستند.NO2و  NOالف) اکسیدهاي نیتروژن موجود در هواي آلوده 
تولیـد   CO(g)ها در موتـور خودروهـا    ب) بر اثر سوختن ناقص سوخت

 اند. هاي خروجی اگزوز خودروها، نسوخته شود. هیدروکربن می
، CO ،SO2موجود در خروجـی اگـزوز خودروهـا؛    آالیندة د) گازهاي 

NO  وx yC H .هستند 
 )92و  91هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه  .235
 کند. مقدار عددي ثابت تعادل فقط با تغییر دما، تغییر می

ول سـبب  بـه مخلـوط گازهـاي داخـل ظـرف تعـادل ا       N2افزودن گاز 
افزایش فشار گازهاي درون ظرف گردیده، تعادل بر طبق اصل لوشـاتلیه  

جـا شـده، غلظـت گازهـاي      در جهت رفت و تولید آمونیاك بیشتر جابـه 
N2  وNH3  افزایش یافته و غلظت گازH2 یابد. کاهش می 

 )102صفحۀ ازدهم، (شیمی دو
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 18 25 1 25 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 20 50 26 25 زبان عربی 2
 دقیقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 20 100 76 25 زبان انگلیسی 4
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 معناي چند واژه درست است؟

 جـان) (سـوله: سـقف فلـزّي سـاختمان) (سـتوه: ملـول) (بسـیچ: آمـاده)           حیـات: بـی    (جلجل: زنگولـه) (نـدامت: پشـیمانی) (ذي   
 (مالزمان: همراهان) (بادپا: شتابنده) (فراز آمدن: رسیدن) (زه: کمان) (تجلّی: نور و روشنی)

 ) نُه4 ) شش3 ) هشت2 ) هفت1
-2 در کدام گزینه آمده است؟» پالیزسرسام، مرشد، مرغزار، «هاي  معناي واژه

 ) سرگیجه، راهنما، شکارگاه، کشتزار2  ) ورم مغز، مرید، علفزار، باغ1
 زار، صحرا ) پریشانی، پیشوا، سبزه4 ) هذیان، ارشادکننده، چراگاه، گلزار3

-3 در کدام گزینه به درستی آمده است؟» دستور، سامان، مستور، حریف، سودا«معنی واژگان 
 ) راهنما، میسر، پوشیده، همراه، شیدایی2 شده، دوست، دیوانه درخور، نوشته) اجازه، 1
 ) فرمان، اشتیاق، چارپا، همدم، مشتاق4 و، تخیل) وزیر، امکان، پنهان، جنگج3

-4 شود؟  دیده می غلط امالییدر کدام گزینه 
  ) اکرام و سخا، حزن انگیز ظلمت، عالج صرعیان، قیاس و سنجش1
2ا، غرغرکنان، طرّار و دزد، هیئت صلیب سرخ) مسلّح و مهی 
  ) نور و حیات، سپاسگزاري، عربده و سفاحت، خطوط و سطور کاغذ3
 ) جرأت و جسارت، تصاحب عاشقانه، طاس و طشت، جزر و مد دریا4

-5 ها درست است؟  واژههمۀ در کدام گزینه امالي 
 الح رود و بر خطا اصرار ننماید. ) هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب و س1
 منتظر  ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن از شادي بیشتر است و درد فراق بر اثر سوز هجر،2
 تر باشد، منفعت کمتر است.  تر و آواز موهش ) گفت: دانستم که هر کجا جثّه ضخیم3
 کور شود.   ) اگر خار در چشم مستبد رود و در بیرون رفتن آن غفلت کند و آن را خار دارد،4

-6 هست؟ غلط امالییدر عبارت زیر چند 
چون این فصول تمام بشنود به نزدیک شاه رفت و از وي عهدي خواست که آنچه گوید در نزد او پنهان و مسطور ماند. پس از اطمینان «

 » اي گران و سلت، او را ارزانی داشت و محرم اسرار ملک گردید. تمام باز گفت و شاه هدیه
 ) دو4 ) چهار 3 ) یک2 ) سه1

-7 نوشته شده است؟ نادرست ندگان چند اثردر میان آثار زیر نام پدیدآور
 القضات همدانی)  هوگو) (فی حقیقه العشق: عین (مثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتور

 هاي تازه: آندره ژید) هاي زمینی و مائده (سمفونی پنجم جنوب: فرانسوا کوپه) (فیه ما فیه: مولوي) (مائده
 ) چهار4 ) سه 3 ) دو  2 ) یک1

-8 کدام است؟» کنایه، ایهام، استعاره و تناقض«هاي  ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه
ــادت   ــردان عـ ــا و بگـ ــاز مفرمـ ــاعتی نـ ــف) سـ الـ
ــکنش   ــکن در شـ ــوي شـ ــید ز گیسـ ــاز پرسـ ب)بـ
ج) زهـد مــن بــا تــو چــه ســنجد کــه بــه یغمــاي دلــم 

اي از لـــب لعـــل د) آب و آتـــش بـــه هـــم آمیختـــه
 

ــاب ن   ــیدن اربـ ــه پرسـ ــون بـ ــدهچـ ــاز آمـ اي یـ
کــاین دل غمــزده سرگشــته گرفتــار کجاســت    

ــده   ــه راز آمـ ــه خلوتگـ ــفته بـ ــت و آشـ اي مسـ
ــعبده    ــس ش ــه ب ــد دور ک ــم ب ــده  چش ــاز آم اي ب

 

 ) د، ب، الف، ج4 ) د، الف، ب، ج3 ) الف، ج، ب، د2 ) الف، ب، ج، د1
-9 شود؟ دیده می» تناقض، ایهام، تلمیح و تضاد«هاي  در کدام بیت تمام آرایه

پرسـتان، محتسـب خـوش عزتـی دارد     بزم مـی ) به 1
) ندارد ره بـه گـردون روح، تـا باشـد نفـس در تـن      2
) هوس هر چند گستاخ است، عـذرش صـورتی دارد  3
) غنـــی! روز ســـیاه پیـــر کنعـــان را تماشـــا کـــن4

 

کند جا را که چون آید به مجلس، شیشه خالی می 
ــا را    ــته برپ ــرغ رش ــرواز، م ــت در پ ــایی نیس رس

ــی ــه یوســف م ــوا ب ن بخشــید تقصــیر زلیخــا را ت
ــور دیــده  اش چشــم زلیخــا را کــه روشــن کــرد ن

 

شود؟  دیده می غلط امالییر کدام گزینه 
 ) اکرام و سخا، حزن انگیز ظلمت، عالج صرعیان، قیاس و سنجش1
2ییا، غرغرکنان، طرّار و دزد، هیئت صلیب سرخ) مسلّح و مهی
 ) نور و حیات، سپاسگزاري، عربده و سفاحت، خطوط و سطور کاغذ3
) جرأت و جسارت، تصاحب عاشقانه، طاس و طشت، جزر و مد دریا4

ها درست است؟  واژههمۀ ر کدام گزینه امالي 
سسالح رود و بر خطا اصرار ننماید. ) هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب و س1
 منتظر  ) بر وصال حریص مباش که اندوه آن از شادي بیشتر است و درد فراق بر اثر سوز هجر،2
تر باشد، منفعت کمتر است. تر و آواز موهش ) گفت: دانستم که هر کجا جثّه ضخیم3
 کور شود.   ) اگر خار در چشم مستبد رود و در بیرون رفتن آن غفلت کند و آن را خار دارد،4

 هست؟ غلط امالییر عبارت زیر چند 
چون این فصول تمام بشنود به نزدیک شاه رفت و از وي عهدي خواست که آنچه گوید در نزد او پنهان و مسطور ماند. پس از ا«

» اي گران و سلت، او را ارزانی داشت و محرم اسرار ملک گردید.مام باز گفت و شاه هدیه
 ) دو4 ) چهار 3 ) یک2 ) سه1

نوشته شده است؟ نادرست ندگان چند اثردر میان آثار زیر نام پدیدآور
القضات همدانی) هوگو) (فی حقیقه العشق: عینمثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتور

هاي تازه: آندره ژید)هاي زمینی و مائدهسمفونی پنجم جنوب: فرانسوا کوپه) (فیه ما فیه: مولوي) (مائده
 ) چهار4 ) سه 3 ) دو  2 ) یک1

کدام است؟»کنایه، ایهام، استعاره و تناقض«هاي  رتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 ......... جز بهکار رفته است،  جناس تام به آرایۀ ها گزینه همۀدر 
) آن ز چنـگ ایـن ربایـد طعمـه، ایـن از چنـگ آن      1
ــحرگاه!   2 ــاد ســ ــاد اي بــ ــوش بــ ــبت خــ ) شــ
ــد از شــانه     3 ــه کــه کنن ــاطه جــدا ب ــت مشّ ) دس
ــر نخواهــد داد مــن  4 ــروز داد آن شــاه حســن ) گ ام

 
 

 

هر یک آلوده به خون ایـن گلـه و چنـگ و دهـان     
ــاه  ــف آن مــــ ــواي زلــــ ــه آوردي هــــ کــــ
ــت    ــر زده اس ــد معنب ــانه در آن جع ــرا ش ــه چ ک
ــت    ــواهم گرف ــر خ ــزد دادگ ــه ن ــردا ب ــنش ف دام

 

-11 کدام است؟» سازد میبه هر موجی زبان بازي مکن چون خار و خس صائب/ که خاموشی صدف را مخزن اسرار «هاي بیت  آرایه
 آمیزي ) تشخیص، استعاره، اغراق، تلمیح، حس2 آرایی، تضاد ) ایهام، تشبیه، جناس، واج1
 آرایی، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل ) استعاره، واج4 ) حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس، تشخیص، تلمیح3

-12 است؟ اوتمتفها  هاي مشخص شده با سایر گزینه در کدام گزینه نقش دستوري واژه
باشـــد اي یـــار عزیـــز  چگونـــه ) بنگـــر کـــه  1
) خــرّم بــه روزگــاران از دوســتان بــه خشــمی     2
ــزار3 ــۀ ) هـ ــو اینجاســـت   باریـــک نکتـ ــر ز مـ تـ
ــا 4 ــن تنهـ ــا تـ ــخّر ) بـ ــی مسـ ــاق را  مـ ــد آفـ کنـ

 

ــم     ــه هـ ــد بـ ــه بندنـ ــته را کـ ــال دو شکسـ حـ
ــند ــاري   خرسـ ــه خـ ــتان بـ ــاران از بوسـ در بهـ

ــد   ــدري دانـ ــد قلنـ ــر بتراشـ ــه سـ ــر کـ ــه هـ نـ
انجــم چــو محتــاج شــب لشــکر آفتــاب نیســت از

 

-13 شود. گزینه ......... منادا دیده می جز بهها  گزینه همۀدر 
ــل نیســت     1 ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش ) می
کـــار ) کـــزین دو یکـــی گـــر شـــود نـــا بـــه     2
) گوینــد مگــو ســعدي چنــدین ســخن از عشــقش 3
روم ســامان نومیــدي کــنم ) هــر چنــد صــائب مــی4

 

میــان برخیــز تــو خــود حجــاب خــودي حــافظ از 
ــهریار    ــرا شــ ــد مــ ــه خوانــ ــس کــ از آن پــ

ــی ــه دوران    م ــد ب ــن گوین ــد از م ــویم و بع ــا گ ه
ــه دســتم مــی هــا آمــالسررشــتۀ دهــد  زلفــش ب

 

-14 آمده است؟ نادرستساختار دستوري کدام گزینه در داخل کمانک 
 ) اگر تو در این ملک نباشی. (نهاد + مسند + فعل)1
 و تو است. (نهاد + مسند + فعل) دار من ) امروز خورشید در دشت آیینه2
 ) کودکان خود را از حیوانات خیالی نترسانید. (نهاد + مفعول + متمم + فعل)3
 ) آن کسی که در این ملک سلیمان کردیم. (نهاد + مفعول + مسند + فعل)4

-15 وجود دارد؟» ترکیب اضافی«و چند » ترکیب وصفی«در متن زیر به ترتیب چند 
مطالعـۀ  انـد.   گیري از منابع فرهنگ اسالمی و ایرانی، آثاري ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده ی با بهرهشاعران معاصر و سنت«

دهد و ذهن و ضمیر انسان را  هاي شفاف و روشن پرواز می بخشد، روح را هر دم به افق دقیق و عمیق این آثار جان را طراوت می
 »سازد. شکوفا و بارور می

 ) دوازده، چهار4 ) یازده، پنج3 ده، چهار) یاز2 ده، پنج) 1
-16 ؟شود نمیمعنوي دیده  قرینۀدر کدام گزینه حذف فعل به 

خود را نباخته، احداث یک خاکریز دو جـداره   روحیۀمسائل آگاهی داشت،  همۀ) شهید ساجدي با توجه به اینکه نسبت به 1
 دانست. حل می را تنها راه

دوم کار را شروع و خاکریزي به طول چند کیلومتر در پشـت خـاکریز اول کـه از آن بـه عنـوان       مرحلۀ) به همین دلیل، او 2
 شود، ساخت. خاکریز دو جداره یاد می

 شد، ولی او به اجراي آن ایمان داشت. دم اجرا و احداث می زمانی شب تا سپیده فاصلۀ) به ویژه که الزم بود در 3
 دهند. شب برادران جهاد آرام و قرار نداشتند، ولی همگی هم قسم که خاکریز را صبح تحویل می) عملیات احداث خاکریز شروع شد و آن 4

-17 شود؟ در کدام گزینه یافت می» چون بود اصل گوهري قابل/ تربیت را در او اثر باشد«بیت  مقابلمفهوم 
 گردد. از خُلق و خوي من عاقل می گردم و او ) من از سخن او جاهل نمی1
ــر د 2 ــق اگـ ــار   ) خلـ ــه خـ ــت ناگـ ــو خسـ ر تـ
ــک   3 ــی اي نیـ ــدان نیکـ ــا بـ ــن بـ ــت ) مکـ بخـ
مغــز در لــب بســتگی رســواتر اســت بــی پســتۀ) 4

 

ــغ مـــــدار      ــود از او دریـــ ــل خـــ ــو گـــ تـــ
کــــه در شــــوره نــــادان نشــــاند درخــــت    
ــت      ــاتر اس ــی گوی ــان خامش ــادان در زم ــب ن عی

 

) خــرم بــه روزگــاران از دوســتان بــه خشــمی     2
ــزار3 ــۀ) هـ ــو اینجاســـت  باریـــکنکتـ ــر ز مـ تـ
ــا 4 ــن تنهـ ــا تـ ــخّر) بـ ــیمسـ ــاق را مـ ــد آفـ کنـ

ــند ــاري  خرسـ ــه خـ ــتان بـ ــاران از بوسـ در بهـ
ــد   ــدري دانـ ــد قلنـ ــر بتراشـ ــه سـ ــر کـ ــه هـ نـ

انجــم چــو محتــاج شــب لشــکر آفتــابنیســت از
 شود. گزینه ......... منادا دیده میجزبهها گزینه همۀدر 
ــل نیســت     1 ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش ) می
     کـــار) کـــزین دو یکـــی گـــر شـــود نـــا بـــه     2
) گوینــد مگــو ســعدي چنــدین ســخن از عشــقش 3
روم ســامان نومیــدي کــنم) هــر چنــد صــائب مــی4

میــان برخیــزتــو خــود حجــاب خــودي حــافظ از
ــهریار    ــرا شــ ــد مــ ــه خوانــ ــس کــ از آن پــ

ــی ــه دوران   م ــد ب ــن گوین ــد از م ــویم و بع ــاگ    ه
ــه دســتم مــی هــاآمــالسررشــتۀ دهــد زلفــش ب

 آمده است؟ نادرستساختار دستوري کدام گزینه در داخل کمانک 
) اگر تو در این ملک نباشی. (نهاد + مسند + فعل)1
و تو است. (نهاد + مسند + فعل)دار من ) امروز خورشید در دشت آیینه2
) کودکان خود را از حیوانات خیالی نترسانید. (نهاد + مفعول + متمم + فعل)3
) آن کسی که در این ملک سلیمان کردیم. (نهاد + مفعول + مسند + فعل)4

 وجود دارد؟» ترکیب اضافی«و چند » ترکیب وصفی«در متن زیر به ترتیب چند 
مانـد.   گیري از منابع فرهنگ اسالمی و ایرانی، آثاري ماندگار و پرمایه را به یادگار نهادهی با بهرهشاعران معاصر و سنت«

دهد و ذهن و ضمیر انهاي شفاف و روشن پرواز میبخشد، روح را هر دم به افقدقیق و عمیق این آثار جان را طراوت می
 »سازد. شکوفا و بارور می

 ) دوازده، چهار4 ) یازده، پنج3 ده، چهار) یاز2 ده، پنج) 1
 ؟شودنمیمعنوي دیده قرینۀدر کدام گزینه حذف فعل به 

ه1 ت ن نکه ا ه ه ت ا د ا د شه ۀ) داشته آگاه دۀائل ز خاک ک داث ا اخته ن ا د خ
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 شود؟ در کدام ابیات به ترتیب دیده می» عیبلندطب«و » ستیزي بیگانه«، »تهدید«، »تدبیر و دوراندیشی«، »قیاس ناروا«مفاهیم 

ــرد    ــو کـ ــرگ تـ ــام مـ ــادرم نـ ــرا مـ ــف) مـ الـ
ــار   ــه شــکل م ــن ب ــد ت ــه کن ــه مارچوب ــرم ک ب) گی
پ) با آنکه جیب و جام من از مـال و مـی تهـی اسـت    

ــه ــاد     ت) خان ــب آب ــت اجان ــود از دس ــاو ش اي ک
ث) تــا تــوان بــا خصــم آتــش خــوي سربرســر منــه

 

ــرد    ــو کــ ــرگ تــ ــک تــ ــرا پتــ ــه مــ زمانــ
ــو  ــت  ک ــر دوس ــره به ــو مه ــمن و ک ــر دش ــر به زه

ــید   ــه جمش ــت ک ــی اس ــا را فراغت ــت م ــم نداش ج
الحـزن اسـت   ز اشک ویران کنش آن خانـه کـه بیـت   

ــمع    ــد ش ــا مانن ــیش پ ــی پ ــود را نبین ــر خ ــا س ت
 

 ) ت، ث، الف، ب، پ4 ) ب، ث، الف، ت، پ3 ) ث، ب، الف، ت، پ2 ) ب، پ، الف، ت، ث1
-19 ارتباط معنایی دارند؟» یتَرَشَّح بِما فیهکُلّ إناء «مفهوم کدام ابیات با 

ــرّ او    ــد پــ ــاووس آیــ ــمن طــ ــف) دشــ الــ
ب) شرف مرد بـه جـود اسـت و کرامـت بـه سـجود      
ــو    ــزان کشــــته جــ ــدارم اي در خــ پ) نپنــ
ــار   ــراق یـ ــت و دوزخ فـ ــرم محبـ ــن مجـ ت) مـ
ــرس   ــال مپــ ــن دور از آن جمــ ــال مــ ث) حــ

 

اي بســــــی شــــــه را بکشــــــته فــــــرّ او 
ــه    ــدمش ب ــدارد ع ــردو ن ــن ه ــه ای ــود هرک ز وج

کــــه گنــــدم ســــتانی بــــه وقــــت درو    
و آه درون بــه صــدق مقــالم (گفتــارم) داللــت اســت
ــرس   ــال مپــ ــین و حــ ــم ببــ ــگ و رویــ رنــ

 

) پ، ت4 ) الف، ت، ث3 ) پ، ت، ث2 ) ت، ث1
-20 ........ وجود دارد. جز بهها  گزینه همۀتوجه به باطن و پرهیز از ظاهربینی در 

نمـاز توان کردن بـه ظـاهر در    ) حفظ صورت می1
ــین  2 ــاهر مبــ ــر ظــ ــرآن اي پســ ــو ز قــ ) تــ
باطِن ایـن خلـق کـافر کـیش بـا ظـاهر مسـنج       ) 3
ایــن بحــر را ظــاهر و بــاطن یکــی اســت قطــرة) 4

 

ــردن مشــکل اســت  ــبِ محــراب ک رويِ دل را جان
ــین   ــر طـــــ ــد غیـــــ ــو آدم را نبینـــــ دیـــــ
ــتین  ــنم در آسـ ــد و صـ ــرآن در کنارنـ ــه قـ جملـ
ــودم     ــه درونِ خ ــت آنچ ــدنی اس ــرون دی ــم ز ب ه

 

-21 بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی کمتري دارد؟کدام 
ــار    1 ــو روزگ ــا ت ــد ام ــک و ب ــت نی ــا گذش ــر م ) ب
دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بارِ من و تـو ) 2
تـــر از زهـــر  بگـــذرد ایـــن روزگـــار تلـــخ   ) 3
دیروز در غربت باغ من بـودم و یـک چمـن داغ   ) 4

 

فکري بـه حـال خـویش کـن ایـن روزگـار نیسـت       
ز بـــاغ بـــوي بهـــار مـــن و تـــوآیـــد ا امـــروز مـــی

ــد    ــکَر آیــ ـ ــون شـ ــار چــ ــر روزگــ ــار دگــ بــ
دار مـن و توسـت   امروز خورشـید در دشـت آیینـه   

 

-22 مفهوم کدام ابیات زیر باهم قرابت دارند؟
دســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوي) الــف
درخت همتش را بین که هست از کمتـرین بـرگش   )ب
ــید از فروتنـــی  ) ج ــاب رسـ ــه آفتـ ــبنم بـ شـ
مــن در فــراق تــو   دیــدةچــون شــبنم آب  ) د

ــاب     ــیش آفت ــدم پ ــاده ب ــبنم اوفت ــون ش ـــ) چ                  ه
 

تــــا کیمیــــاي عشــــق بیــــابی و زر شــــوي 
ــبنم    ــرة ش ــون قط ــک چ ــاي فل ــت دری ــق هف معل
ــوي     ــر ش ــاك ب ــم از خ ــو ه ــر ت ــو مگ ــاده ش افت

رود نشـــیند و در خـــاك مـــی   برگـــرد مـــی 
اي) بر شـدم  عیوق (نام ستارهمهرم به جان رسید و به 

 

 ) ج و د4 ) د و هـ3 ) ب و ج2 ) الف و هـ1
-23 در کدام گزینه آمده است؟» عقرب جراره به مارِ غاشیه پناه بردن بیماز «المثل  مفهوم کنایی ضرب

ایـم  ما بـدین در نـه پـی حشـمت و جـاه آمـده      ) 1
در خم زلف تو آویخت دل از چـاه زِنـخ (چانـه) ) 2
بارهـــا از ســـخن خـــویش بـــه چـــاه افتـــادم ) 3
 انـــدر دهـــن مـــار شـــو و مـــال مجـــوي     ) 4

 

 

ــده    ــاه آمـ ــه پنـ ــا بـ ــه اینجـ ــد حادثـ ــم از بـ ایـ
آه کـــه از چـــاه بـــرون آمـــد و در دام افتـــاد    
ــرا      ــاد م ــه افت ــن واقع ــد از ای ــف ص ــو یوس همچ

طلـــــب جـــــاه مکـــــندر چـــــاه نشـــــین و 
 

-24 است؟ متفاوتها  بیت بقیۀ مفهوم کدام بیت با
بگفـــت آنجـــا بـــه صـــنعت در چـــه کوشـــند) 1
گرچه در بازار عشـق هـر کسـی چیـزي خریـد     ) 2
ــان  )3 ــدین سـ ــق بـ ــدي عاشـ بگفـــت از دل شـ
ــا   ) 4 ــر مـ ــت بـ ــان بفروخـ ــق او جهـ ــو عشـ چـ

 

بگفــــت انــــده خرنــــد و جــــان فروشــــند 
بـــه ســوداي غـــم او خــویش را بفـــروختیم   مــا 

ــی  ــو مـ ــت از دل تـ ــان  بگفـ ــن از جـ ــویی مـ گـ
ــدم    ــقش خریــ ــم عشــ ــان و دل غــ ــه جــ بــ

 

ــار   ــراق یـ ــت و دوزخ فـ ــرم محبـ ــن مجـ ت) مـ
ــرس   ــال مپــ ــن دور از آن جمــ ــال مــ ث) حــ

و آه درون بــه صــدق مقــالم (گفتــارم) داللــت اســت
ــرس   ــال مپــ ــین و حــ ــم ببــ ــگ و رویــ رنــ

) پ، ت4 ) الف، ت، ث3 ) پ، ت، ث2 ) ت، ث1
........ وجود دارد.جزبهها گزینه همۀوجه به باطن و پرهیز از ظاهربینی در 

  نمـاز توان کردن بـه ظـاهر در   ) حفظ صورت می1
ــین  2 ــاهر مبــ ــر ظــ ــرآن اي پســ ــو ز قــ ) تــ
باطِن ایـن خلـق کـافر کـیش بـا ظـاهر مسـنج       ) 3
ایــن بحــر را ظــاهر و بــاطن یکــی اســتقطــرة)4

ــردن مشــکل اســت  ــبِ محــراب ک رويِ دل را جان
ــین   ــر طـــــ ــد غیـــــ ــو آدم را نبینـــــ دیـــــ
ــتین  ــنم در آسـ ــد و صـ ــرآن در کنارنـ ــه قـ جملـ
ــودم     ــه درونِ خ ــت آنچ ــدنی اس ــرون دی ــم ز ب ه

بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی کمتري دارد؟کدام 
ــار    1 ــو روزگ ــا ت ــد ام ــک و ب ــت نی ــا گذش ــر م ) ب
دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بارِ من و تـو )2
تـــر از زهـــر بگـــذرد ایـــن روزگـــار تلـــخ   ) 3
دیروز در غربت باغ من بـودم و یـک چمـن داغ   ) 4

فکري بـه حـال خـویش کـن ایـن روزگـار نیسـت       
ز بـــاغ بـــوي بهـــار مـــن و تـــوآیـــد اامـــروز مـــی

ــد    ــکَر آیــ ـ ــون شـ ــار چــ ــر روزگــ ــار دگــ بــ
دشـت آیینـه    دار مـن و توسـت  امروز خورشـید در

مفهوم کدام ابیات زیر باهم قرابت دارند؟
دســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوي) لــف
درخت همتش را بین که هست از کمتـرین بـرگش  )ب
ــید از فروتنـــی  ) ج ــاب رسـ ــه آفتـ ــبنم بـ شـ
مــن در فــراق تــو  دیــدةچــون شــبنم آب  ) د

ــاب     ــیش آفت ــدم پ ــاده ب ــبنم اوفت ش ــون ـــ) چ                ه

تــــا کیمیــــاي عشــــق بیــــابی و زر شــــوي 
ــبنم    ــرة ش ــون قط ــک چ ــاي فل ــت دری ــق هف معل
ــوي     ــر ش ــاك ب ــم از خ ــو ه ــر ت ــو مگ ــاده ش افت

  رودنشـــیند و در خـــاك مـــی  برگـــرد مـــی 
رسید و به  (نام ستارهمهرم به جان اي) بر شـدم عیوق

ه1 الف ه3)2) د د4) (
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-25 است؟ متفاوتها  گزینه بقیۀمفهوم کدام بیت با 

آیـــینِ طریـــق از نفـــسِ پیـــر مغـــان یافـــت ) 1
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغـان گویـد ) 2
نیکی پیـر مغـان بـین کـه چـو مـا بـد مسـتان ) 3
ــدة) 4 ــد  بنـ ــم برهانـ ــه ز جهلَـ ــانم کـ ــر مغـ پیـ

 

آن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی اش نـــام نهادنـــد
هــا خبــر نبــود ز راه و رســم منــزل کــه ســالک بــی

ــود     ــا ب ــرَمش زیب ــمِ کَ ــه چش ــردیم ب ــه ک ــر چ ه
عنایــت باشــد  پیــرِ مــا هــر چــه کنــد عــینِ     
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6صفحه  زبان عربی

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

-26  :فسجد المالئکة کلّھم أجمعون إّال إبلیس استکبر و کان من الکافرین
 ) تمامی مالئکه به سجده افتادند، جز ابلیس که مستکبر و از کافران بود!1
 ) فرشتگان جملگی در حال سجده بودند، مگر ابلیس که تکبر ورزید و کافر شد!2
 فرشتگان سجده نمودند، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! همۀ) 3
 مالئکه سجده کردند، مگر ابلیسی که مستکبر بود و از کافران گردید! همۀ) 4

-27 »قرآن کریم .........»: «قد حّدثنا القرآن الکریم عن سیرة األنبیاء و صراعھم مع أقوامھم الکافرین!« 
 هاي کافرشان سخن گفته است! بران و کشمکش آنها با قوم) گاهی در مورد سرگذشت پیام1
 هاي کافر خود با ما سخن گفته است! ) در مورد روش و کردار پیامبران و نزاع آنها با قوم2
 هاي کافران سخن گفته است! هاي خود با قوم ) گاهی با ما در مورد روش و کردار پیامبران و کشمکش3
 گوید! هاي آنان با اقوام کافر سخن می درگیري) از سرگذشت انبیا و 4
-28 »:یَبلُُغ الّصادق بصدقھ ما ال یَبلُُغھ الکاذب باحتیالھ!« 
 رساند! گفتن دروغگو را به آن نمیرساند که دروغ  ) راستگویی راستگو را به چیزي می1
 د!رس کاریش به آن نمی غگو با فریبرسد که درو اش به چیزي می ) راستگو با راستگویی2
 کاري به آن نرسید! روغگو با فریبرسد که د ) راستگو با راستگویی به چیزي می3
 رسد! دروغگو با دشمنی به آن نمی ) راستگو با راست گفتن به چیزي خواهد رسید که4

عِب أن یَلبَث األنساُن فی بلٍد ال یتراحم النّاُس فیھ و یقوم بعُضھم بظلم اآلخرینَ  -29 :ِمَن الصَّ
 خیزند! کنند و برخی به خاطر ظلم دیگري برمی اقامت انسان در جایی که مردم به یکدیگر رحم نمی) مشکل است 1
 کنند! ) چه سخت است ماندن در کشوري که مردم در آن مهربان نیستند و اقدام به ظلم بر یکدیگر می2
 پردازند، بماند! شان به ظلم دیگران می یکنند و بعض سخت است که انسان در سرزمینی که مردم در آن به یکدیگر مهربانی نمی) 3
 کنند! کنند و بعضی به برخی دیگر ظلم می ) ماندن انسان در سرزمینی سخت است که مردمانش به یکدیگر رحم نمی4
-30 »:عندما تَْشُعُر الّدالفیُن بَِخطٍَر تتَجّمُع حول عدّوھا َو تَْضِربُھ بأنوفھا الحاّدة!«

 زنند! هاي تیزشان می شوند و آن را با بینی طر کنند، پیرامون دشمنشان جمع میها احساس خ ) زمانی که دلفین1
 کشند! هاي تیز خود می شوند و آنها را با بینی ها خطري احساس نمایند، دور دشمنانشان جمع می ) وقتی که دلفین2
 زنند! هاي تیزشان می دندانشوند و آن را با  ها خطري از جانب دشمنشان حس کنند، پیرامونش جمع می ) چون دلفین3
 زنند! هایشان که تیز است، ضربه می شوند و به آنها با دندان ها احساس خطر نمایند، دور دشمنان خود جمع می زمانی که دلفین) 4

-31   عیّن الصحیح:
 انسان نباید فکر کند که به راحتی آفریده شده است! ال یحسِب اإلنسان أنّھ ُخلق ُسدی!:) 1
 شود که هر شکستی، پل پیروزي است! گفته می کّل فشل جسر لالنتصار!: قد قیل إنّ ) 2
 کنند! هاي قدیمی جالبی با خبر می ها ما را از فرهنگ این مجسمه ھذه النقوش تخبرنا عن الحضارات القدیمة الرائعة!:) 3
 ها نیست! ه نجاتشان از مهلکههرگز از کسانی نباش که هیچ امیدي ب ال تکونّن مّمن ال رجاء بنجاتھم من المھالک!:) 4

-32   :الخطأ عیّن
 آنها را نپذیرفت! پس ذوالقرنین ،هاي زیادي نزد او آمدند با هدیهجاؤوهُ بھدایا کثیرة فرفضھا ذوالقرنین!:  )1
 شود! شود و اموالمان غارت می ب میهایمان خرا خانهتُخرَّب بیوتُنا و تُنھَب أموالُنا!:  )2
 بعد از پنچ دقیقه بسته خواهد شد! در سالن امتحانُسیغلَق باب صالة االمتحان بعد خمس دقائق!:  )3
 یابی! هاي مختلف با گیاهان صحرایی رهایی می از بعضی از بیماريتتخلَّصین من بعض االمراض المختلفة بالنّباتات البریّة!:  )4

-33 »الَحیاِة فی الظلماتو قد تُفَتَُّش عین «عیّن المناسب فی المفھوم: 
) هر کجا ویـران بـود آنجـا امیـد گـنج هسـت      1
) ز خــاك تیــره ندیــدم بــه غیــر تــاریکی     2
ــت    3 ــوش اس ــردن خ ــو م ــل ت ــد وص ــر امی ) ب
) از آن زمان کـه بـر ایـن آسـتان نهـادم روي     4

 

ــی   ــق را م ــنج ح ــرا  گ ــران چ ــویی در دل وی نج
ــاري     ــر مکـ ــه غیـ ــدم بـ ــرخ ندیـ ــر چـ ز پیـ
تلخــــی هجــــر تــــو فــــوق آتــــش اســــت

ــر ــه ف ــید تکی ــند خورش ــت  از مس ــن اس ــاه م گ
 

ش و ن ر پ ر ر و روش ور ر ومی نو ن ر
 گوید! هاي آنان با اقوام کافر سخن می درگیري) از سرگذشت انبیا و 4

ھھُغھ الکاذب باحتیالھ! غغبلُ َببادق بصدقھ ما ال ی ااالّص ّ غغبلُُغ »:ببیَ
رساند! گفتن دروغگو را به آن نمیرساند که دروغ ) راستگویی راستگو را به چیزي می1
سسد!رسکاریش به آن نمیغگو با فریبرسد که درو اش به چیزي می) راستگو با راستگویی2
کاري به آن نرسید!روغگو با فریبرسد که د ) راستگو با راستگویی به چیزي می3
رسد! دروغگو با دشمنی به آن نمی) راستگو با راست گفتن به چیزي خواهد رسید که4

َھم بظلم اآلخرین ھھ فیھ و یقوم بعض ُ ُاُس اا ال یتراحم النّ ٍ فی بلٍد ُ األنسان َلبَث َلل أن ی ِعِب عع الصَّ َّ :َن
 خیزند! کنند و برخی به خاطر ظلم دیگري برمیاقامت انسان در جایی که مردم به یکدیگر رحم نمی) مشکل است1
 کنند! ) چه سخت است ماندن در کشوري که مردم در آن مهربان نیستند و اقدام به ظلم بر یکدیگر می2
پردازند، بماند  شان به ظلم دیگران مییکنند و بعض سخت است که انسان در سرزمینی که مردم در آن به یکدیگر مهربانی نمی)3
کنند کنند و بعضی به برخی دیگر ظلم می) ماندن انسان در سرزمینی سخت است که مردمانش به یکدیگر رحم نمی4

ّھ بأنوفھا الحادة! ھھبُ ررْضِر ْ ََضض تَ َھا و ّ حول عدو ععجّمُع ََجج تتَ ررطٍَر ططَخ خخ بِ ُالفیُن ّ الّد ُررْشعُر »:ََششعندما تَ
 زنند! هاي تیزشان میشوند و آن را با بینیخخطر کنند، پیرامون دشمنشان جمع میها احساس خ ) زمانی که دلفین1
کشند! هاي تیز خود میشوند و آنها را با بینیها خطري احساس نمایند، دور دشمنانشان جمع می) وقتی که دلفین2
زنند هاي تیزشان می دندانشوند و آن را با ها خطري از جانب دشمنشان حس کنند، پیرامونش جمع می ) چون دلفین3
به آنها با دندان ها احساس خطر نمایند، دور دشمنان خود جمع میزمانی که دلفین)4 هایشان که تیز است، ضربه میشوند و

 ننیّن الصحیح:
للھ ُخلق ُسدی!:) 1 ّھھ اإلنسان أنّ انسان نباید فکر کند که به راحتی آفریده شده است!ِال یحسِب
فشل جسر لالنتصار!:ّ قد قیل إّن) 2 شود که هر شکستی، پل پیروزي است! گفته می ّکل
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7صفحه  زبان عربی

-34 »:روند! فرودگاه می گردند با خوشحالی به نانی که از مسابقات برمیبازیکاز تماشاچیان براي استقبال «
 یذھبون المتفّرجون إلی المطار الستقبال العبین یرجعون من المباراة فرحین!) 1
  الّذین یرجعون من المباریات!المتفّرجون یذھب فرحین إلی المطار الستقبال الالعبین ) 2
   یذھب المتفّرجون إلی المطار فرحین الستقبال العبین یرجعون من المباریات! )3
 المتفّرجون یذھبون إلی المطار الستقبال الالعبین الّذین یرجعون من المباراة!) 4

-35 »:شود! ش در کشورهاي دیگر شناخته میهای گاهی ایران با قهرمان«
 ھا فی البالد االخری بعض االوقات!بأبطالتُعرف ایراُن  )1
 یراَن بأبطالھم فی البالد االخری!قد یَعرفون ا )2
 !بعض االوقات یَعرف ایراَن باالبطال فی بالد اآلخرینَ  )3
 ران أبطالھا فی سائر البالد بعض األوقات!تعرف ای )4

-36 ما ھو المناسب لتکمیل الفراغ:» المشاکِل ھُنا و تَعبُت کثیرا.في العودةِ إلی بالدي، ألنّني قد تَحمَّلُت الکثیَر من «......... 
 أنُصبُ ) 4  أرَغب) 3 أمَدح) 2 أطوف) 1

-37 فی قراءة الکلمات: الخطأ عیّن
 ﴾أحَسنتم أحَسنتم ألنفِسکم ْإن﴿) 2  ﴾یُضیع أجَر المحسنین! هللا ال ْإن﴿) 1

 سروراً! ْخیراً تحصد ْتزرع ْإن) 4 ﴾لَکم فرقاناً  ْتَتَّقوا هللاَ یجعل ْإن﴿) 3
 

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

ذی یساعد اً إن مادة الحدید ضروریة لجسم االنسان ألنّھا تشکل جزء ی جذب االوکسجین  مھما من الھیموغلوبین ال عل
د  نقصمن الرئتین و نقلھ إلی جمیع مناطق الجسم. و بدون االوکسجین تتعطّل وظائف الجسم. مرض فقر الدم ھو  الحدی

ادة یوفّرت واضراخالموجود فی الجسم. تناول اللحوم و الحبوب و ال ذه الم اء إن  .لإلنسان کمیات مناسبة لھ ول األطب یق
 نستفید من ذلک و لکن دون إسراف!ن أر الحدید، إذن علینا الکبد و الکرفس مصادر لعنص

-38 عیّن عنواناً مناسباً للنّص:
 مرض فقر الدم!) 4 فوائد الفواکھ!) 3 الھیموغلوبین!) 2  فوائد عنصر الحدید!) 1

-39 ما ھو الصحیح عن مفھوم النّص؟
 إن إستفاد اإلنسان من الدخان أصاب بھ مرض فقر الدم!) 1
 بال حصر! الفواکھ و الخضراوات کثیران تأکل علینا أ) 2
 إن نتناول الکبد و الکرفس نبارز مرض فقر الدم!) 3
 ن یعانی مرض فقر الدم!أال حیلة لإلنسان ) 4

-40 :الخطأعین 
 غلوبین!اعد علی جذب االوکسجین ھو الھیموما یس) 2 من الحدید! اغلوبین جزء مھمّ الھیمو) 1
 ت!وامادة الحدید توجد فی اللحوم و الحبوب و الخضرا) 4 البدن!ینقل االوکسجین إلی جمیع مناطق ) 3

-41 »تناول اللّحوم و الحبوب و الخضراوات یوفّر لإلنسان کمیّات مناسبة لھذه الماّدة«عن التشکیل:  الخطأعین 
 اللُّحوُم ـ الُخضراواِت ـ کمیّاتٍ ) 2   تَناُوُل ـ الُحبوِب ـ اإلنسانِ ) 1
 تَناُوُل ـ اإلنساِن ـ الماّدةِ ) 4  ـ ُمناِسبةً الُحبوِب ـ یَُوفُِّر ) 3
 

 )۴٢-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-42 »ماّدیّة لنا منافعھا أنَّنا نظّن أنّھ  لیست فی السَّماء أھمّ من  مختلفھاألمر أسباب  ھذال« 
 ھذا: اسم اإلشارة، للمفرد المذکر، للقریب / خبر مقّدم) 1
 مختلفة: اسم، مفرد، مؤنث، نکرة، اسم مفعول / صفة) 2
 مجرور بحرف الجرّ » / أفعل«: اسم، مفرد، مذّکر، اسم التفضیل علی وزن أھمّ ) 3
 و ھی مؤنث، اسم مکان، نکرة / صفة» منفعة«َمنافع: جمع تکسیر و مفرده ) 4

للحمَّلت الکثیر من......... ححني قد ت نن إلی بالدي، ألن ععنا و تعبت کثیرا.ِفي العودة نن ھ ما ھو المناسب لتکمیل الفراغ:»المشاکِل
أنُصبُ ) 4  َببأرغب) 3 َأمدح) 2 أطوف) 1
الخطأ ی فی قراءة الکلمات:ّنن
المحسنین!هللا ال ْإن﴿) 1 ککنتم ألنفسکمْإن﴿) 2 ﴾َ یُضیع أجر ِ نننتم أحس َ ننأحس َ﴾
و یجعل ْإن﴿) 3 َّ ! سروراًْخیراً تحصدْتزرع ْإن) 4 ﴾ککلَکم فرقاناً  للتَ

ببِجب عن األسئلة ( اَ َّ ثم   :صصبما یناسب النّّص)٣٨-۴١ّصصقرأ النّّص

ذی یساعداًّھھن مادة الحدید ضروریة لجسم االنسان ألنّھا تشکل جزء ی جذب االوکمھما من الھیموغلوبین ال عل
نقصللمن الرئتین و نقلھ إلی جمیع مناطق الجسم. و بدون االوکسجین تتعطّل وظائف الجسم. مرض فقر الدم ھو 

ضراخلموجود فی الجسم. تناول اللحوم و الحبوب و ال ادةرریوفّتوالل ذه الم ول األط .لإلنسان کمیات مناسبة لھ یق
نستفید من ذلک و لکن دون إسراف!نأصصر الحدید، إذن علینا لکبد و الکرفس مصادر لعنص

صص للنّص: ننیّن عنواناً مناسباً
مرض فقر الدم!) 4 فوائد الفواکھ!) 3 الھیموغلوبین!) 2  فوائد عنصر الحدید!) 1

صص ھو الصحیح عن مفھوم النّص؟
إن إستفاد اإلنسان من الدخان أصاب بھ مرض فقر الدم!) 1
بال حصر! الفواکھ و الخضراوات کثیران تأکل علینا أ)2
إن نتناول الکبد و الکرفس نبارز مرض فقر الدم!) 3
ن یعانی مرض فقر الدم!أال حیلة لإلنسان ) 4

 :الخطأین 
من الحدید! اّغلوبین جزء مھمالھیمو) 1 غلوبین!سساعد علی جذب االوکسجین ھو الھیموما یس)2 مم
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-43 »غضب الّرجال و تغیّر لونھم ولکنّھم لم یتکلّموا بشیء!«
ْجل)، مذکر، معرفة/ فاعل و مرفوعالّرجال: ) 1  اسم جمع تکسیر (مفرده: الرِّ
 »لون«، للغائب/ فعل و مفعولھ »)تغییر«تَّغیر: فعل مضارع (من مصدر  )2
 ھم (لکنّھم): اسم، ضمیر متصل، للغائبین/ مجرور بحرف الجرّ  )3
 البارز» و«یتکلّموا: فعل مضارع، من باب تفّعل، الزم/ فعل و فاعلھ ضمیر  )4

ائر « عیّن الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفّی: فی مکتبة مدرستی قرأت مقالة اُلّفت حول غیبة و ھی من کب 44-
 »:الّذنوب!

 مکتبة: اسم، مفرد (جمُعھ: مکاتیب)، اسم المکان/ المجرور بالجارّ ) 1
 ة فعلیةاُلّفت: فعل ماٍض، مجھول، للغائبة، مزید ثالثی (من باب تفعیل)/ الجمل) 2
 کبائر: اسم، جمع مکّسر (مفرده: کبیر)/ المجرور بالجارّ ) 3
 إلیھ الّذنوب: اسم، مذکر، جمع تکسیر (مفرده: الّذنَب)/ مضاف) 4

-45 فیھ من الحروف الجاّره: لیسعیّن ما 
 !فی سبیل الخیر کفاعلھ الماشی) 2 للدلفین ذاکرة قویّة فنعتبره حیواناً ذکیّاً!) 1
 ال یبلغ المعالی إّال من یحاول کثیراً!) 4  فإنّھ نور القلب!علیک بذکر ّهللا ) 3

-46 عیّن ما فیھ اسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغة معاً: 
  إّن کثیراً من الُحّکاِم ُمْحتَرمون ِعند َرعیّتھم! )1
 علیکم أن تکونوا شاکرین علی َربّکم الوھّاب! )2
 جالسة الکّذاِب!الُمسلم ھو الّذی یجتنب عن مُ  )3
 کان سعدی الشیرازّی عّالمة شعراء عصره بالنسبة إلی فھم اللغة العربیّة! )4

-47 عیّن المبتدأ و الخبر کالھما نکره:
  المحیط األطلسّی بعید عن الھندوراس مسافة مأئتی کیلومتر!) 1
 عالم یُنتفع بعلمھ خیر من ألف عابد!) 2
 المدیر!کاظم فی حفلة المدرسة جالس جنب ) 3
 الّجو فی القطب الجنوبّی باردة فی أکثر أیّام السنة!) 4

-48 األمر:» الم«عیّن العبارة الّتی ماجاء فیھا 
 لیعلم االنسان أّن هللا علی کل شیء علیٌم! )2 لِیجلس صدیقک و لیستمع إلی کالم االستاذ! )1
 اُختک تمارس فی دروسھا جّداً لتجتھد زمیالتھا مثلھا! )4 علینا أن نتعلَّم اللّغة اإلنجلیزیّة لِنستطیع أن نتکلّم بھا! )3

-49 عیّن الحال جملة:
 انتظرنا ثالث ساعات فی المدرسة و ما جاء أصدقاؤنا!) 1
 تَساقطت دموعی علی وجھی محزوناً لفقدان اُّمی! )2
 المؤمنوَن یستمعون إلی آیات القرآن و ھم یتأّملون فیھا!) 3
 الموضوعات رائعةً!قرأت ھذه المقالة و فھمُت ) 4

-50 »:حصر«عیّن عبارة تدّل علی 
 حول النّّص إّال الطالب المجتھد! ةلم یتأّمل أغلب الطلب) 1
 یرید معلّمی أن یساعد أحداً إّال الطالب المجتھد! ال )2
 طالب یضّرنا فی المدرسھ إّال الطالب المشاغب! ال )3
 لم یھمس إلی زمیلھ إّال الطالب المشاغب! ةحین یکتب المعلّم علی الّسبّور )4
 
 

 

 

 

مان ما لیسیّ ّفیھ من الحروف الجاره:ّن
ّااذکیّاً!) 1 فنعتبره حیواناً !فی سبیل الخیر کفاعلھ الماشی) 2 ّةةللدلفین ذاکرة قویة
ّال یبلغ المعالی إّال من یحاول کثیراً!) 4 ّھھفإنّھ نور القلب!علیک بذکر ّهللا) 3

ًن ما فیھ اسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغة معاً:  ننیّ
تتعیّتھم!)1 َند َر ننرمون ِع ِ ررتَ تتْح حح ُم ِام اا من الُحّک ّ   ّإّن کثیراً
ّااکم الوھّاب!)2 ککبّ َعلیکم أن تکونوا شاکرین علی ر
ُذی یجتنب عن م)3 ذذسلم ھو الّ ِاِب!ُسسالم ممجالسة الکّذ
اللغة العربیة!)4 ّةةمة شعراء عصره بالنسبة إلی فھم ّکان سعدی الشیرازی عّال

ننیّن المبتدأ و الخبر کالھما نکره:
 ّالمحیط األطلسی بعید عن الھندوراس مسافة مأئتی کیلومتر!) 1
عالم یُنتفع بعلمھ خیر من ألف عابد!) 2
المدیر!کاظم فی حفلة المدرسة جالس جنب ) 3
ّاای باردة فی أکثر أیام السنة!) 4 ّییو فی القطب الجنوب ووالج ّ

تتن العبارة الّتی ماجاء فیھا   األمر:» الم«ننیّ
ٌ هللا علی کل شیء علیم!)2ییلِیجلس صدیقک و لیستمع إلی کالم االستاذ!)1 ّلیعلم االنسان أن
ّممنستطیع أن نتکلّم بھا!)3 ننة لِ ّةةغة اإلنجلیزی غغاللّ ّختک تمارس فی دروسھا جّداً لتجتھد زمیالتھا مثلھ)4ّممعلینا أن نتعلَّم اُ

ننیّن الحال جملة:
انتظرنا ثالث ساعات فی المدرسة و ما جاء أصدقاؤنا!) 1
ییّمی!)2 ًساقطت دموعی علی وجھی محزوناً لفقدان اُ سستَ
فیھا!) 3 یتأملون ھم و القرآن آیات إلی للیستمعون ّ َالمؤمنون

www.konkur.in

forum.konkur.in
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ٔ شریفۀ   آیۀ ء   ّ نو ا  ّ -51 . است هاي اعجاز ......... قرآن کریم بیانگر ......... و مربوط به ......... و از ویژگی  و ا
  جانبه بودن ـ محتوایی  ) انبساط جهان ـ جامعیت و همه1
 سابقه ـ محتوایی  ) انبساط جهان ـ ذکر نکات علمی بی2
  سابقه ـ لفظی   زمین ـ ذکر نکات علمی بیجاذبۀ ) 3
 جانبه بودن ـ لفظی  معیت و همهزمین ـ جاجاذبۀ ) 4

ُ  نَ  َآیۀ شریفۀ از  اَب  ُ َ  َ ِ َ ِ  ا  ةِ  ا ابُ  ا َ ِ ٓ -52 گردد؟ کدام مورد مفهوم می َو ا
است. يظاهر و مکانی یکیدنز ،نداوخد به بتقر و یکیدنز) 1
 خویش تخرآ ايسر و کنند می دهستفاا ندگیز ديما يها هبهر از هم دخو صلیا فهد انعنو به اخد بنتخاا با كیرز ادفرا) 2

.ندزسا می دباآ نیز را
ببندیم. دل فرعی اهداف به و دهیم قرار اصلی هدف جاي به را فرعی هدف) 3
 .است خوب و ضروري بلکه نیست، بد تنها نه آخرت هاي نعمت به رسیدن براي تالش) 4

-53 گردد؟ از کدام عبارات قرآنی مستفاد می» نیازي خدا از مخلوقاتش بی«و » اجتماعی مسلمانانورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی «
1 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ َ ـ  ا ّ ُ ا ِی ا َ َ  َو 
2 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ َ ـ َ  ِ ّ ُ ا ِی ا َ َ   َو 
3 (ُ ِ ا ِ َ  ِ  َ َ ً ـ َ  َ  َ ُ ا َ  َ َ  
4 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ ً ـ  ا َ  َ ُ ا َ  َ َ 

بخشی خداوند براي موجودات و نیازمندي موجودات به پیدایش و بقا چگونه قابل توصیف است؟ تجلی 54-
 هر دو مرتبه یکسان است.بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در  خودش تجلیاندازة هر موجودي به  )1
 .پیدایش بیشتر از بقاستمرتبۀ بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در  خودش تجلیاندازة هر موجودي به  )2
 .بخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در هر دو مرتبه یکسان است موجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 3
 از بقاست. پیدایش بیشتر مرتبۀبخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در  موجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 4

-55 با کدام آیه زیر ارتباط معنایی دارد و بیانگر چیست؟ ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمر آیۀ شریفۀ
و) 1 رض ان  وات و ا  ـ تقدیر الهی ان ا  ا
ء ) 2 نو ا   قضاي الهیـ    و ا 
و) 3 رض ان  وات و ا  قضاي الهیـ  ان ا  ا
ن) 4 ء   و ا   تقدیر الهیـ  و ا

-56 یک از وقایع است؟  شدن بساط حیات و حاضرشدن اعمال به ترتیب مربوط به کدام هاي انسان و برچیده آشکارشدن اعمال، رفتار و نیت
 ي عمل  ها و زمین ـ دادن نامه ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ مرگ اهل آسمان1
 ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ تغییر در ساختار زمین و آسمان ـ برپاشدن دادگاه عدل الهی 2
 ي عمل    ها و زمین ـ دادن نامه ) برپاشدن دادگاه عدل الهی ـ مرگ اهل آسمان3
 ) برپاشدن دادگاه عدل الهی ـ تغییر در ساختار زمین و آسمان ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالم4

......... خواهیم پرداخت و در قرآن کریم پایه و اساس دینداري آیۀ شریفۀ ایمان و محبت به خدا را بیان کنیم به قرائت رابطۀ بخواهیم اگر  57-
 ......... بیان شده است.

1 (ِ ُ ِ َ  َ َن ا ِ ُ  ْ ُ ْ ُ ْ إِْن    ـ شناخت و اعتقاد به خدا و نفی شرك   ُ
ْ إِنْ ) 2 ُ ِ ُ ِ َ  َ َن ا ِ ُ  ْ ُ ْ   ـ دوستی با خدا و بیزاري از باطل   ُ
3 ( ِ ِ  ُ  َ ا ا ُ َ َ آ ِ  ـ شناخت و اعتقاد به خدا و نفی شرك َوا
4 ( ِ ِ  ُ  َ ا ا ُ َ َ آ ِ  ـ دوستی با خدا و بیزاري از باطل َوا

ی) يبرر ریج یبویمر یملر بب
.استخوب و ضروري بلکه نیست، بدتنها  نه آخرت هاي نعمت  به رسیدن براي تالش)4

از کدام عبارات قرآنی مستفاد می» نیازي خدا از مخلوقاتشبی«و » اجتماعی مسلمانانورود جاهلیت با شکلی جدید در زندگی 
1 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ َـ ا ّ ّ ا ُ ُی ا یِ َ َ َو 
2 (ُ ِ ا ِِ َ  ِ  َ َ َـ َ  ِ ّ ّ ا ُ ُی ا یِ َ َ   َو 
3 (ُ ِ ا ِِ َ  ِ  َ َ ًـ َ  َ  ً َ ا ُ َ  َ َ 
4 (ُ ِ َ اَ  ُ َ َ ِ ًـ ا َ  ً َ ا ُ َ  َ َ

بخشی خداوند براي موجودات و نیازمندي موجودات به پیدایش و بقا چگونه قابل توصیف است؟جلی
هر دو مرتبه یکسان است.بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در خودش تجلیاندازة هر موجودي به )1
.پیدایش بیشتر از بقاستمرتبۀ بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است ـ در خودش تجلیاندازة هر موجودي به )2
.بخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در هر دو مرتبه یکسان استموجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 3
 از بقاست. پیدایش بیشتر مرتبۀبخش خدا و نشانگر صفات او هستند ـ در موجودات به یک اندازه تجلیهمۀ ) 4

با کدام آیه زیر ارتباط معنایی دارد و بیانگر چیست؟ال الشمس ینبغی لها ان تدرك القمریۀ شریفۀ
و) 1 رض ان  وات و ا  ـ تقدیر الهیان ا  ا
ء ) 2 نو ا  قضاي الهیـ  و ا 
و) 3 رض ان  وات و ا  قضاي الهیـان ا  ا
ن) 4 ء   و ا  تقدیر الهیـ و ا

یک از وقایعشدن بساط حیات و حاضرشدن اعمال به ترتیب مربوط به کدامهاي انسان و برچیدهشکارشدن اعمال، رفتار و نیت
ا1 آ ل ا گ ال ا ا ف ا اک ا لا
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-58 کند؟ تقدم و تأخر بیان سنت ابتالء، کدام یک را به انسان گوشزد میقرآن کریم در 

  امور خیر و امور شرّ واسطۀ) قطعی بودنِ امتحان به 1
 سوي خداوند ) حتمی و همگانی بودن مرگ و بازگشت به2
 آورندگان به حال خود و مورد آزمایش قرار گرفتن  ) رها نشدن ایمان3
 تواري تدبیر الهی) مهلت خداوند به کافران و اس4

-59 هر یک به ترتیب معلول کدام اقدام امامان شیعه است؟  » بقاي تفکر اسالم راستین«و » هاي بزرگ حدیثی فراهم آمدن کتاب«ثمرات پربرکت، 
 ) ـ تعلیم و تفسیر قرآن کریم. ( پیامبرسیرة ) اقدام براي حفظ سخنان و 1
 .درست مبارزهشیوة ـ انتخاب  )( پیامبرسیرة ) اقدام براي حفظ سخنان و 2
 .درست مبارزهشیوة ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ انتخاب 3
 ) تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ تعلیم و تفسیر قرآن کریم.4

ـ    کند که فرزندان حضرت یعقوب ( اینکه قرآن کریم نقل می ا طلـب آمـرزش کنـد و    ) از پدرشان درخواست کردنـد کـه بـراي آنه 60-
 باشد؟ شریفه مؤید این مرتبه توحید می آیۀ) نیز به آنان وعده دعا داد، مرتبط با کدام یک از مراتب توحید است و کدام ( یعقوب

ء ) توحید در والیت ـ1   ا  دو او
ء ) توحید در ربوبیت ـ2   ا  دو او
ّ) توحید در والیت ـ 3 ٔرض  ا وات و ا    رّب ا
ّ ) توحید در ربوبیت ـ4 ٔرض  ا وات و ا    رّب ا

-61 انسان براي آنکه فرزندان آدم را از رسیدن به بهشت بازدارد، تنها یک راه نفوذ دارد و آن ......... است. خوردة دشمن قسم 
 دنیاییگونۀ  سرگرم کردن به آرزوهاي سراب )2  ها ) فرمان دادن به بدي1
   بخش نشان دادن گناه ) زیبا و لذت4 ) وسوسه کردن و فریب دادن 3

است؟ قرآنی عبارت کدام طاغوت، نزد بردن داوري مورد در پنداران ایمان مسئولیت 62-
ا) 1 ل  آ س م )2 ا ا وا  )3 ا ا وا ا ب  ا )4 ان   ا

-63 ها کدام پیامد نامیمون را در پی دارد؟ هاي شیطان چیست و گرفتاري در این دام مقاومت در برابر دام الزمۀ
و حیات سرشـار  پاك و بانشاط دنیا  یزندگاز دست دادن  هاي او ـ  فرمان خالصانۀ) روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش 1

آخرت یاز شادکام
  »خواهد یدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي او ـ بستن  فرمان خالصانۀروي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش ) 2
»خواهد یدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي شیطان ـ بستن  ) پاسبانی از حریم اندیشه و دل براي مصونیت از وسوسه3
و حیـات  پاك و بانشـاط دنیـا    یزندگاز دست دادن  هاي شیطان ـ  شه و دل براي مصونیت از وسوسه) پاسبانی از حریم اندی4

 آخرت یسرشار از شادکام
یک  ساز هالکت یا عزتشان است و این مفهوم با تأکید بر کدام رساند که رفتارهاي خودشان زمینه میجامعۀ کدام آیه این پیام را به مردم  64-

 تعالی است؟ از صفات باري
ا) 1 ّ ا ّ  ا َ ُ اَن   ـ شنوا و داناست.   ..و 
ا...) 2 ّ ا ّ  ا َ  ناپذیر و حکیم است. ـ شکست و  اَن 
3 (... اً  ا ّ ّٔن ا     ـ شنوا و داناست.ذ 
اً  ا) 4 ّ ّن ا     پذیر و حکیم است. نا  ـ شکست...ذ 

فرمودند دو رکعـت   اما ایشان از آراستگی ظاهري غافل نبوده و می ؛دانستند نما را ......... می پوشیدن لباس نازك و بدن)( امام صادق 65-
 نمازي که با .......... گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون آن است.

 ) انجام گناه و اعالن جنگ با خدا ـ لباس سفید و پاکیزه2 ش) انجام گناه و اعالن جنگ با خدا ـ بوي خو1
 سستی و ضعف دین ـ لباس سفید و پاکیزهنشانۀ ) 4 سستی و ضعف دین ـ بوي خوشنشانۀ ) 3

ـ    کند که فرزندان حضرت یعقوب (ینکه قرآن کریم نقل می ــا طلـب آمـرزش) از پدرشان درخواست کردنـد کـه بـراي آنه
باششریفه مؤید این مرتبه توحید میآیۀ) نیز به آنان وعده دعا داد، مرتبط با کدام یک از مراتب توحید است و کدام (عقوب

ء) توحید در والیت ـ1  ا  دو او
ء) توحید در ربوبیت ـ2  ا  دو او
ّ) توحید در والیت ـ 3 ٔرض  ا وات و ا ّ  رب ا
ّ) توحید در ربوبیت ـ4 ٔرض  ا وات و ا ّ  رب ا

انسان براي آنکه فرزندان آدم را از رسیدن به بهشت بازدارد، تنها یک راه نفوذ دارد و آن ......... است. خوردة دشمن قسم 
 دنیاییگونۀ سرگرم کردن به آرزوهاي سراب )2 ها) فرمان دادن به بدي1
 بخش نشان دادن گناه ) زیبا و لذت4 ) وسوسه کردن و فریب دادن 3

است؟ قرآنی عبارت کدام طاغوت، نزد بردن داوري مورد درپنداران ایمانسئولیت
ل  آ) 1 ا ا ا س م )2 ٓ وا  )3 ا ا وا ا ب  ا )4 ان  ا

ها کدام پیامد نامیمون را در پی دارد؟هاي شیطان چیست و گرفتاري در این داممقاومت در برابر دامالزمۀ
و حیات سپاك و بانشاط دنیا یزندگاز دست دادن هاي او ـ  فرمان خالصانۀ) روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش 1

آخرت یاز شادکام
خیدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي او ـ بستن فرمان خالصانۀروي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش )2
خیدلم نم«راه رسیدن به حقیقت بر خود با گفتن هاي شیطان ـ بستن3) پاسبانی از حریم اندیشه و دل براي مصونیت از وسوسه3
وپاك و بانشـاط دنیـایزندگاز دست دادن  هاي شیطان ـ  ییشه و دل براي مصونیت از وسوسه) پاسبانی از حریم اندی4

مم آخرت یسرشار از شادکام
دم م به ا ام پ این آیه نهمجامعۀدام زم خودشان هاي فتا که کساند ب د تأک با مفهوم این و است عزتشان یا هالکت ساز
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ِ   «با توجه به حدیث  َ اراد ا َ ِ و    ُ ا -66 که: به آن سبب است)عصمت علمی حضرت علی(» اَ 
  .بود شاگردي نکرده )(کس جز پیامبر نزد هیچ )() حضرت علی1
 فرماید من شهر علم هستم و علی در آن می) ( ) پیامبر2
 علم و معرفت وي بود. ،انگیز شخصیت ایشان ) یکی از ابعاد شگفت3
 داند.   می )(ورود به علم خود را مشروط به گذر از علم علی )( ) پیامبر4

-67 گیر این جامعه خواهد شد؟      سبب گرفتاري جامعه به تفرقه و تضاد فراگیر و نابودي امکان رشد و تعالی، کدام است و چه حکومتی گریبان
 هاي ستمگر ها و تمایالت دنیوي خود از سوي افراد جامعه ـ قدرت روزافزون انسان ) دنبال کردن خواسته1
کند و انسـان را بـه    یوي خود از سوي افراد جامعه ـ قدرتی که هر روز رنگ عوض می ها و تمایالت دن ) دنبال کردن خواسته2

 کشاند. بردگی جدید می
 هاي ستمگر پذیري از طاغوت ـ قدرت روزافزون انسان ) تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان3
کند و انسان را بـه بردگـی    هر روز رنگ عوض می ـ قدرتی که   پذیري از طاغوت تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان )4

 کشاند. جدید می

ا«فرمایند:  ) که میاین سخن پیامبر گرامی اسالم ( ا، ا ذا  م،  س  -68 آوا است؟  یک از آیات زیر هم ، با پیام کدام»ا

ن )1 ف  و      ً ٓ و   م ا   آ  وا
ة )2 ٓ ّ وا اب ا ا   ّ اب ا َن      
ان )3 ة  ا ٓ ار ا ّ ّ  و  و اّن ا ّ ا ة ا ه ا   و  
4( ّ ّ ا ت و  و   ا   ّ ا   ا   و 

اعالم شد و تعیین جانشین در آن شرایط، چه پیـامی   )ط پیامبر (در پی نزول کدام آیه توس )وصایت و جانشینی حضرت علی ( 69-
 در برداشت؟

ـ و) 1 ّ ا و ر ّ و چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول باید بـراي مـردم    )ـ جانشینی پیامبر(...ا
 مشخص شود.

2 (ٔ ر  ا چنان اهمیتـی دارد کـه از همـان روزهـاي اول بایـد بـراي مـردم         )ـ جانشینی پیامبر(و ا
  مشخص شود.

ّ ا و ر و) 3 ّ و  ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.  ...ا
4 (ٔ ر  ا  ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد. و ا

-70 گذاري او همراه شده است؟ هاي خداوند در قرآن کریم با منت یک از وعده کدام
ار) 1     ا و  ا
ن) 2 ّ دی ا  ُ رض   اّن ا
رض  ) 3 ّ  ّ  ا  ا ا
و) 4  ً ّ    ا ّ 

)مشخص بودن پدر و مادر امام زمان آن چیست؟ فایدة در کدام مذهب بیان شده است و  ( 71-
 یابند.   پیروان، امام خود را حاضر و ناظر بر اعمال خود می ـ) تشیع 1
 یابند. ناظر بر اعمال خود می) اهل سنّت ـ پیروان، امام خود را حاضر و 2
 شوند.  به زودي شناخته می  ) تشیع ـ ماجراجویان فریبکار مدعی مهدویت،3
 شوند. به زودي شناخته می  ) اهل سنّت ـ ماجراجویان فریبکار مدعی مهدویت،4
 

کند و انسان را بـه بهر روز رنگ عوض می  ـ قدرتی کهپذیري از طاغوتتسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان )4
 کشاند. جدید می

اا«فرمایند:  ) که مین سخن پیامبر گرامی اسالم ( ا اا، ذا م، س آوا است یک از آیات زیر هم ، با پیام کدام»ا

ن)1 ف  و      ً ٓ و   م ا ٓ  وا  آ
ة)2 ٓ ٓ وا ّ اب ا ا   ّ ّ اب ا   ّ َن  َ  
ان)3 ة  ا ٓ ٓار ا ّ ّ ا ّ  و  و اّن ّ ّ ا ة ا ه ا   ّو  
4(ّ ّ ا ّ ت و  و   ا   ّ ا   ا   و 

اعالم شد و تعیین جانشین در آن شرایط، چه)سسط پیامبر (در پی نزول کدام آیه توس )صایت و جانشینی حضرت علی (
 ر برداشت؟

ـ و) 1 ّ و ا و ر ّ چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول باید بـراي )ـ جانشینی پیامبر(..وو.ا
مشخص شود.

2 (ٔ ر  ا چنان اهمیتـی دارد کـه از همـان روزهـاي اول بایـد بـراي )ـ جانشینی پیامبر(و ا
 مشخص شود.

ّ و ا و ر و) 3 ّ ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نب..وو.ا
4 (ٔ ر  ا ـ مردم آن را با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشدو ا

گذاري او همراه شده است؟هاي خداوند در قرآن کریم با منتیک از وعده دام
ار) 1   ا و  ا
2ّ ّا ُ ُا ّ ا
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نوعدة تحقق  ف  و    -72 براي کسی است که ......... .   
  ) هنگامی که مردند، بیدار شوند 1
 ) به خدا و رسولش ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند2
 ) با تالش در راه خدا و خدمت به مردم به درجات برتر بهشت نائل شوند 3
 ) به اصول توحید و معاد ایمان آورده و کار نیکو انجام دهند4

اي باشـد   تواند مقدمـه  کدام جمله می» شود؟ و کاهش حضور آنان در جامعه می آیا حجاب زنان موجب سلب آزادي«هرگاه پرسیده شود  73-
 در پاسخ به آن؟ 

 ) خداوند دستور حجاب را براي زمان حضور زنان در اجتماع و مواجهه با نامحرمان قرار داده است.1
 و را پیدا نکنند.تعرض به ا  اجازةبند و بار  شود که زن به عفاف شناخته شود و افراد بی ) حجاب سبب می2
 اند.  دینداري شمرده  الزمۀاند و آن را  ) ادیان الهی همواره بر پوشش تأکید کرده3
 تر است.  تر انجام شود، نزد خدا با ارزش تر و دقیق الهی مانند هر عمل دیگري، هرچه کامل  وظیفۀ) این 4

زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمندان در شریفۀ ام عبارت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کد 74-
 این مسیر اشاره دارد؟

ا  ا ) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 دی ا ا  ا ا  ر   
د) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت ـ 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا  اد
ّاز گناه ـ  یپیشمان) 3 ی   ا  ا و  
ا    ر) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا    و   ا ا
بـا   زیز مقاتلـه و سـت  دسـت ا چه زمانی  دشمنانها در پی دارد و بهره بودن مردم یک کشور از علم، کدام فرجام نامیمون را براي آن بی 75-

؟ددارن یبرم مسلمانان
ـ آنها را از دینشان برگردانندگرفتاري در استعمار نو ) 1
سست شدن اقتدار نظام اسالمی   ـگرفتاري در استعمار نو ) 2
سست شدن اقتدار نظام اسالمی ـیابی به حقوق خود  ) عدم دست3
برگردانندـ آنها را از دینشان یابی به حقوق خود  ) عدم دست4
 

 
 

تر است.  تر انجام شود، نزد خدا با ارزش تر و دقیق الهی مانند هر عمل دیگري، هرچه کامل  وظیفۀ) این4
زیر به پشتیبانی قدرتمندترین قدرتمنشریفۀ ام عبارت راي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کد

ین مسیر اشاره دارد؟
ا  ا ) امید داشتن به رحمت خداوند ـ 1 دی ا ا ا ا  ر   
د) تفکر و اندیشه پیرامون مسیر حرکت ـ 2 ر ةا ا ّ و   ن ا  ا ّاد
ی از گناه ـ  یپیشمان) 3 ّا  ا و  
ا    ر) انجام واجبات و ترك محرمات ـ 4 ّ وا ا   و   ا ا
ز مقاتلـه و سـدسـت ا چه زمانی دشمنانننها در پی دارد و بهره بودن مردم یک کشور از علم، کدام فرجام نامیمون را براي آنی

؟ددارن یبرم مسلمانان مم
ـ آنها را از دینشان برگردانندگرفتاري در استعمار نو)1
سست شدن اقتدار نظام اسالمی  ـگرفتاري در استعمار نو )2
سست شدن اقتدار نظام اسالمیـیابی به حقوق خود  ) عدم دست3
برگردانندـ آنها را از دینشان یابی به حقوق خود  ) عدم دست4
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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. 

While I ……… for English test yesterday, my brother was having fun with his friends.76-
1) studied 2) am studying 3) study 4) was studying 

Which sentence is grammatically WRONG? 77-
1) Alice is interested in playing tennis. 
2) William was behaving very strangely to me. 
3) We don't have any plans for our holiday yet. 
4) They're still trying to think of a name for the baby. 
A mountain is a natural feature ……… is higher than a hill.78-
1) whose 2) which 3) what 4) who 
The soup is hot ……… warms you up in the cold weather.79-
1) for 2) or 3) but 4) and 
If you really need a job, why don’t you ……… working for peter? 80-
1) consider 2) combine 3) compare 4) convert 

Cheetahs are among ……… animals, that is, there aren’t many of them on Earth.81-
1) enough  2) endangered 3) injured 4) extra 

Our Holy Prophet, Muhammad (PBUH) told us, “Seek ……… from the ……… to the grave.”82-
1) history - emotion 2) belief - chart 3) knowledge - cradle 4) personality - patient 

In some countries calling a person by his first name is considered to be too ……… .83-
1) continent 2) familiar 3) fact 4) similar 

A: I saw a man save a kitten from being run over on the highway today.  84-
B: ………  
1) You win! 2) How touching! 3) All right. 4) I see.  
Picasso used a/an ……… technique in his paintings which made them unique.85-
1) valuable 2) surprising 3) specific 4) popular 
He’s probably won the election because his remarks ……… cheers.86-
1) agreed 2) confirmed 3) elicited 4) preferred 
When you ……… prefixes and suffixes and know what they mean, it will help you workout the 87-
meaning of many words you read.
1) arrange  2) combine 3) recognize 4) define 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditional and 88-
old models. 
1) consume 2) pollute 3) convert 4) replace 

) y p y y
4) They're still trying to think of a name for the baby. 
A mountain is a natural feature ……… is higher than a hill.
1) whose 2) which 3) what 4) who 
The soup is hot ……… warms you up in the cold weather.
1) for 2) or 3) but 4) and 
If you really need a job, why don’t you ……… working for peter? 
1) consider 2) combine 3) compare 4) convert 

Cheetahs are among ……… animals, that is, there aren’t many of them on Earth.
1) enough  2) endangered 3) injured d 4) extra 

Our Holy Prophet, Muhammad (PBUH) told us, “Seek ……… from the ……… to the grav
1) history - emotion 2) belief - chart 3) knowledge - cradle 4) personality - pat
n some countries calling a person by his first name is considered to be too ……… .
1) continent 2) familiar 3) fact 4) similar 

A: I saw a man save a kitten from being run over on the highway today.  
B: ……… 
1) You win! 2) How touching! 3) All right. 4) I see.  
Picasso used a/an ……… technique in his paintings which made them unique.
1) valuable 2) surprising 3) specific 4) popular 
He’s probably won the election because his remarks ……… cheers.
1) agreed 2) confirmed 3) elicited 4) preferred 
When you ……… prefixes and suffixes and know what they mean, it will help you workou
meaning of many words you read.
1) arrange  2) combine 3) recognize 4) define 
Some of the most efficient dishwashers ……… 70 percent less electricity than traditiona
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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. 

In his late teens, South Korea’s Yong-eun Yang, or “Y. E.”, enjoyed lifting weights and 
hoped to own his own gym someday. But that dream died when he hurt (69)….. in the gym. 
So at age 19, he took a part-time job at a golf course. He picked up golf balls and began to 
(70)….. other players. He started to practice the game by himself (71)….. at night, and he 
even forced himself to get up early to be at the course by 5:00 a.m. for more practice. This is 
how Y.E. taught himself to play golf. His dedication and (72)….. led to success. He became 
a professional golfer in 1995, and, in 2009, this talented man won his first championship, 
beating Tiger Woods. 

89-
1) he 2) himself           3) him            4) his 

90-
1) suggest           2) observe            3) protect             4) attract 

91-
1) latest             2) lately            3) late             4) later 

92-
1) emotion          2) history           3) agency             4) patience 

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: 

Industrialized nations depend on fossil fuels (mainly oil, gas and coal) for most of their 
energy. Oil is the most popular source of energy, being easy to transport and, until recently, 
relatively cheap. 

It supplies about half of the energy needs of the U.S.A and Western Europe. Although the 
Soviet Union is currently the world’s biggest producer of oil, nearly 60% of the world’s 
proven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depending 
primarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperity of 
the western world became obvious in 1973, when a politically - motivated interruption in oil 
supplies by Arab producers led to an oil crisis which caused prices to rise sharply and 
threatened the economic stability of the world. As a result, the major non - communist oil - 
importing nations agreed at a series of summit meeting to make efforts to reduce their 
consumption of oil and to develop alternative sources of energy. 

Which one of the following isn’t mentioned as a fossil fuels in this text?93-
1) oil 2) wind 3) gas 4) coal 
Why is oil the most popular source of energy? Because it is ……… 94-
1) political and motivated 2) political and volatile 
3) transportable and cheap 4) threatening and economic 
What is the best title for this passage? 95-
1) Fossil fuels  2) Industrialized and nations 
3) Middle East and oil  4) The energy crisis 

eating Tiger Woods. 

1) he 2) himself          3) him            4) his

1) suggest           2) observe            3) protect             4) attract 

1) latest             2) lately            3) late             4) later 

1) emotion          2) history           3) agency             4) patience 

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: 

ndustrialized nations depend on fossil fuels (mainly oil, gas and coal) for most of
nergy. Oil is the most popular source of energy, being easy to transport and, until rece
elatively cheap. 

It supplies about half of the energy needs of the U.S.A and Western Europe. Althoug
Soviet Union is currently the world’s biggest producer of oil, nearly 60% of the wo
roven servers lie in the Middle East, a politically volatile region. The dangers of depen
rimarily on the Middle East to supply a commodity of such importance to the prosperi
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What is the first result of the oil crisis? 96-
1) Stability of economy 2) Oil consumption 
3) More import  4) Rising prices 

Passage 2: 

Mau sailed from Hawaii to Tahiti using traditional methods. In early 1976, Mau Piamilug, a 
fisherman, led an expedition in which he sailed a traditional Polynesian boat across 2,500 
miles of ocean from Hawaii to Tahiti. The Polynesian Voyaging Society had organised the 
expedition. Its purpose was to find out if seafarers in the distant past could have found their 
way from one island to the other without navigational instruments, or whether the islands 
had been populated by accident. At the time, Mau was the only man alive who knew how to 
navigate just by observing the stars, the wind and the sea. 
He had never before sailed to Tahiti, which was a long way to the south. However, he 
understood how the wind and the sea behave around islands, so he was confident he could 
find his way. The voyage took him and his crew a month to complete and he did it without a 
compass or charts. 
His grandfather began the task of teaching him how to navigate when he was still a baby. He 
showed him pools of water on the beach to teach him how the behaviour of the waves and 
wind changed in different places. Later, Mau used a circle of stones to memorise the 
positions of the stars. Each stone was laid out in the sand to represent a star. 
The voyage proved that Hawaii’s first inhabitants came in small boats and navigated by 
reading the sea and the stars. Mau himself became a keen teacher, passing on his traditional 
secrets to people of other cultures so that his knowledge would not be lost. He explained the 
positions of the stars to his students, but he allowed them to write things down because he 
knew they would never be able to remember everything as he had done. 

What question did Mau want to answer by making his voyage? 97-
1) Where is Hawaii? 
2) How long is the distance between Hawaii and Tahiti? 
3) Is it possible in the past to sail without navigational instrument? 
4) Where is Tahiti? 
How did the voyage change Mau’s life?98-
1) He started to teach his skills. 2) He became famous. 
3) He lost his ways in the ocean. 4) He learned more things. 
What’s the best title for this passage?99-
1) Hawaiian inahabitants. 2) navigational instrument and voyage. 
3) Mau Piamilug as a ocean navigator. 4) A good teacher in Tahiti 
What does distant mean in line 4, paragraph 1? 100-
1) apart from 2) far away 3) many years ago 4) recently 

 

He had never before sailed to Tahiti, which was a long way to the south. Howeve
understood how the wind and the sea behave around islands, so he was confident he c
ind his way. The voyage took him and his crew a month to complete and he did it with
ompass or charts. 

His grandfather began the task of teaching him how to navigate when he was still a baby
howed him pools of water on the beach to teach him how the behaviour of the waves

wind changed in different places. Later, Mau used a circle of stones to memorise
ositions of the stars. Each stone was laid out in the sand to represent a star. 

The voyage proved that Hawaii’s first inhabitants came in small boats and navigate
eading the sea and the stars. Mau himself became a keen teacher, passing on his tradit
ecrets to people of other cultures so that his knowledge would not be lost. He explaine
ositions of the stars to his students, but he allowed them to write things down becau

knew they would never be able to remember everything as he had done. 

What question did Mau want to answer by making his voyage? 
1) Where is Hawaii?
2) How long is the distance between Hawaii and Tahiti? 
3) Is it possible in the past to sail without navigational instrument? 
4) Where is Tahiti?
How did the voyage change Mau’s life?
1) He started to teach his skills. 2) He became famous. 
3) He lost his ways in the ocean. 4) He learned more things. 
What’s the best title for this passage?
1) Hawaiian inahabitants. 2) navigational instrument and voyage. 
3) Mau Piamilug as a ocean navigator. 4) A good teacher in Tahiti
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 47 130 101 30 ریاضی 1
 دقیقه 36 180 131 50 شناسی زیست 2
 دقیقه 37 210 181 30 فیزیک 3
 دقیقه 35 245 211 35 شیمی 4
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2صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

کـدام از دو   نفر عضو هیچ 4نفر آنها عضو گروه تئاترند. اگر  22آموزان عضو گروه سرود و  نفر از دانش 18نفري، تعداد  30در یک کالس -101
 عداد افرادي که عضو هر دو گروه هستند، کدام است؟گروه نباشند، نسبت تعداد افرادي که فقط عضو یکی از دو گروه هستند به ت

1 (7
6 2 (6

7 3 (13
7 4 (7

13 
 تري دارد؟ یک مقدار بزرگ کدام-102

1(cos( )20 2 (cos( )10 3 (cos( )37 4 (cos( )100 
xاگر -103 44 yو  5 32 xباشند، حاصل  2 y256  کدام است؟ 8

1 (5
2   2 (2

5   3 (5
2   4 (10 

x)اگر جدول تعیین عالمت عبارت -104 )(ax )2  کدام است؟ aصورت زیر باشد، مقدار  به 1
1 (1  
2 (2 
3 (1  
4 (2 

|تابع  دامنۀ-105 x |f(x) | x |4 5 2
6  شامل چند عدد صحیح است؟ 1

1 (13 2 (12 3 (10 4 (11 
A مجموعۀاز -106 , , , ,2 3 6 9 B مجموعۀچند تابع به  8 , , ,1 3 6 )توان نوشت به طوري که شامل زوج مرتب  می 7 , )2 باشـد   6

)ولی شامل زوج مرتب  , )6  ؟نباشد 3
1 (64 2 (160 3 (192 4 (256 

 متغیر است؟ یک از موارد زیر، کدام-107
 یک آزمون در بین مدارس 15) تعداد نمرات باالي 2  در درس ریاضی 18نمرة ) 1
 هاي یک باغ ) کیفیت بسیار عالی میوه4 براي یک نفر O) گروه خونی 3

axاگر خط -108 y b6  سهمی ،y x x2 4 چند  bاین دو نقطه از رأس سهمی با هم برابر باشد،  فاصلۀکند و  را در دو نقطه قطع 1
 تواند داشته باشد؟ مقدار صحیح منفی می

1 (16 2 (17 3 (18 4 (19 
m) معادلۀ، mبه ازاي چند مقدار صحیح -109 )x x m4 22 2 3  دو جواب دارد؟ 0

 ) صفر4 4) 3 3) 2 2) 1
کند. اگـر   ساعت تصحیح می 5یازدهم را در   پایۀتصحیح تست دارد. اولی به تنهایی آزمون مرکز آزمون مدارس برتر ایران دو دستگاه -110

 کند؟   شود. دستگاه دوم به تنهایی در چند ساعت آزمون را تصحیح می ساعته تصحیح می 3هر دو دستگاه با هم کارکنند، آزمون 
1 (/5 5   2 (/6 5   3 (/7 5   4 (/8 5   

x a
(x )(ax )

2
2 1 0 0

3 (1 
4 (2

|تابع دامنۀ x |f(x) | x |4 5 | x
6 | xشامل چند عدد صحیح است؟

1 (13 2 (12 3 (10 4 (11
Aمجموعۀز  , , , ,8, , , ,, , Bمجموعۀچند تابع به , , , ,7, , ,, )توان نوشت به طوري که شامل زوج مرتب می, , ),,

)ولی شامل زوج مرتب  ,  ؟نباشد ,,(
1 (64 2 (160 3 (192 4 (256

متغیر است؟ یک از موارد زیر، کدام
یک آزمون در بین مدارس15) تعداد نمرات باالي 2 در درس ریاضی 18نمرة ) 1
 هاي یک باغ ) کیفیت بسیار عالی میوه4 براي یک نفر O) گروه خونی3

axگر خط  y b سهمی ،y x x2 4 1xاین دو نقطه از رأس سهمی با هم برابر باشد،فاصلۀکند و  را در دو نقطه قطع
تواند داشته باشد؟مقدار صحیح منفی می

1 (16 2 (17 3 (18 4 (19
m) معادلۀ، mه ازاي چند مقدار صحیح  )x x m4 2 0)x x m)xدو جواب دارد؟

) صفر4 4) 3 3) 2 2) 1
کن ساعت تصحیح می 5یازدهم را در  پایۀتصحیح تست دارد. اولی به تنهایی آزمون مرکز آزمون مدارس برتر ایران دو دستگاه 

کند شود. دستگاه دوم به تنهایی در چند ساعت آزمون را تصحیح میساعته تصحیح می 3هر دو دستگاه با هم کارکنند، آزمون
1(5 5/2(6 5/3(7 5/4(8 5/

)( )
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3صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 ؟نیستکدام گزینه همواره درست -111
 اعداد اول دو رقمی فردند.  همۀ ) 1
 ) هر چهارضلعی که قطرهایش برابر باشند، مستطیل است.2
 ) اگر در مثلثی سه ضلع برابر باشند، آنگاه سه ارتفاع مثلث برابرند.3
 رو با هم برابرند.   روبهي ها زاویهرو موازي باشند، در این صورت  ارضلعی اضالع روبه) اگر در یک چه4

A)الزاویه  در مثلث قائم-112 )ABC90 ،BH CH3  وAC  کدام است؟  MH، طول 8

1 (40
3   

2 (2 

3 (15
8   

4 (10
3 

ˆˆدر شکل مقابل -113  کدام است؟  x اندازةهاي داده شده روي شکل،  ، با توجه به اندازه180
1 (10   
2 (5 
3 (15   
4 (20 

f(x)اگر -114 x x2 2 x)تابع  دامنۀباشد،  8 )f(x)g(x) x
5

 ؟کدام است 1

1 (( , ) ( , )5 2 2 1 2 ([ , ] ( , ]5 2 1 4 3 ([ , ] ( , )5 2 1 2 4 (( , ) ( , )2 1 5 

tanاگر -115 a35  باشد، حاصل عبارتcos cos
sin sin
2 125 325

235 3  کدام است؟  215

1 (a
a

2 1
3   2 (a

a
2 1
1 3   3 (a

a
2 1
3 1 4 (a

a
2 1

3 1   

xf(x)تابع  دامنۀ-116 log ( x x )2
4 5  شامل چند عدد صحیح است؟  6

 شمار ) بی4 ) دو3 ) یک2 ) هیچ1
log معادلۀ-117 (x ) log (x )5 51 1  ؟  چند جواب دارد 1

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

حاصل -118
x

xlim
x x20

1  ؟ کدام است 1

1 (2
2 2 (2

2 3 (1
2 4 (1

2 

186

x

8

C

H
M

A B6 4 (3
ˆˆدر شکل مقابل  کدام است؟  xاندازةهاي داده شده روي شکل، ، با توجه به اندازه180

1 (10 
2 (5
3 (15 
4 (20

f(x)گر  x x2 8x  ،تابع دامنۀباشد(x )f(x)g(x) x1 ؟کدام است 

1 (( , ), )) ( , )( ,,(2 ([ , ], ] ( , ]( ,, 3([ , ], ] ( , )( , ), )4(( , ), ), ) ( , ), ))((

tanگر  a35 باشد، حاصل عبارتsin sin
2 125 325cos cos

235 3 215sin  کدام است؟

1 (aa
2 1a

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

3 1a4 (2 1aa
3 1a 

xf(x)تابع دامنۀ log ( x x )x
2

4 xx شامل چند عدد صحیح است؟
شمار ) بی4 ) دو3 ) یک2 ) هیچ1

logمعادلۀ (x ) log (x )5 5(x ) log(x ) log 1) log (x )) log (x) log؟  چند جواب دارد 
3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

حاصل 
x
lim

x x20
1 1x ؟ کدام است

1 (2
2 2 (2

2 3 (1
2 4 (1

2

186

x

8

A B6
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4صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

حاصل -119
x

x x xlim
x x

2
2

2
3 4

 ؟ کدام است 

1 (1
2 2 (1

3 3 (1
3 4 ( 

نشینند. اگر هیچ دو زنی در کنار هم ننشسته باشند، با کدام احتمال مردان و زنـان یـک در    زن به تصادف در یک ردیف می 3مرد و  120-4
 اند؟   میان نشسته

1 (/0 3   2 (/01   3 (/0 2   4 (/0 4   
دادة  8شـود. واریـانس    مـی  6هـا   را به آنها اضافه کنیم، میانگین داده 10و  8هاي  آماري برابر صفر است. اگر داده  دادة 6انحراف معیار -121

 جدید کدام است؟ 
1 (/3 10   2 (/3 25   3 (/3 40   4 (/3 35   

xfتابع -122 (x) x
3 1
2 ) فاصلۀدر  1 ,a)  اکیداً یکنواست، حداکثرa  و نوع یکنوایی تابع در این فاصله کدام است؟ 

1 (1
1) 2 ، اکیداً صعودي2

3) 3 ، اکیداً نزولی2
3) 4 ، اکیداً صعودي2

 ، اکیداً نزولی2

sinسوم مثلثاتی باشد و  ناحیۀاي در  هزاوی xاگر -123 x 4
، حاصل 5

xtan
xtan2

2
1 2

 کدام است؟  

1 (2
3 2 (4

3 3 (2
3 4 (4

3 

اگر  -124
x xxf(x)

x [x] x2

3 1 12 1
4 1

باشد، حاصل حد  
h

f( h) f( )lim h0
1  کدام است؟  1

 ) موجود نیست4 8) 3 9) 2 -5) 1
yاگر نمودار سهمی -125 f(x)  شکل مقابل است. آهنگ متوسط تغییرf  بازة در[ , ]0 xدر  fاي  از آهنگ تغییر لحظه 3  چقدر کمتر است؟ 1

1 (1  
2 (2   

3 (1
2 

4 (3
2 

f(x)ماکزیمم نسبی تابع نقطۀ طول -126 x | x |3  ؟کدام است 1

1 (1
2 2 (3

4 3 (2
3 4 (1 

4

4

1 (1
1) 2 ، اکیداً صعودي2

3) 3 ، اکیداً نزولی2
3) 4 ، اکیداً صعودي2

 ، اکیداً نزولی2

sinسوم مثلثاتی باشد و ناحیۀاي در هزاویxگر  x 4
، حاصل 5

xtan
xtan2

2
1 2

 کدام است؟  

1 (2
3 2 (4

3 3 (2
3 4 (4

3

xاگر
f(x)

x [x] x2

3 1x 12 1x
4 1x [x] x

باشد، حاصل حد 
h

f( h) f( )lim h0
h) f(h) f(  کدام است؟

) موجود نیست4 8) 3 9) 2 -5) 1
yگر نمودار سهمی  f(x) شکل مقابل است. آهنگ متوسط تغییرf بازة در[ , xدر  fاي  از آهنگ تغییر لحظه,,[ چقدر کمتر است1

1 (1 
2 (2 

3 (1
2

4 (3
2
f(x)ماکزیمم نسبی تابع نقطۀ طول  x | x  ؟کدام است 3|

1 (1
2 2 (3

4 3 (2
3 4 (1

44
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براي این کار باید مسیري را در قایق پـارو بزنـد و پـس از آن     برسد. B نقطۀخواهد به  قرار دارد و می A نقطۀمانی در درون قایقی در -127
روي  کیلومتر بر ساعت باشد، چند کیلومتر پیاده 4روي  کیلومتر و سرعت پیاده 2روي کند. اگر سرعت قایق  یادهمسیري را در خشکی پ

 ؟کند تا در کمترین زمان به مقصدش برسد

1( 8
3  2 (88 3    

3 (4
3   4 (48 3 

 تواند به وجود بیاید؟در برش یک مکعب با یک صفحه کدام سطح مقطع نمی-128
 ) هشت ضلعی4 ) شش ضلعی3 ضلعی ) پنج2 ) ذوزنقه1

)Aنقاط -129 , )1 1 ،B( , )1 )Cو  1 , )1  نقطـۀ در  Cو  A ،Bاز رئوس  گذرنده دایرةخط مماس بر  معادلۀهستند،  ABCرئوس مثلث  3
B ؟کدام است 
1 (y 1 2 (y x2 1 3 (x 1 4 (y x 

به تصـادف   Bمهره از  3و  Aاز  مهرهمهره آبی موجود است. دو  6قرمز و مهرة  B ،4آبی و در ظرف مهرة  3قرمز و مهرة  A ،5در ظرف -130
 ؟کنیم، احتمال قرمز بودن این مهره کدام است اي خارج می مهره Cدهیم و سپس از ظرف  قرار می  Cکنیم و در ظرف خالی  خارج می

1 (/0 49 2 (/0 45 3 (/0 39 4 (/0 35 
 

 
 

x

4

A

B

km8

به تص Bمهره از  3و Aاز  مهرهمهره آبی موجود است. دو  6قرمز و مهرة  B ،4آبی و در ظرف مهرة  3قرمز و مهرة A ،5در ظرف 
 کنیم، احتمال قرمز بودن این مهره کدام اس اي خارج می مهره Cدهیم و سپس از ظرف  قرار می  Cکنیم و در ظرف خالی خارج می

1 (/0 49/ 2 (/0 45/ 3 (/0 39/ 4 (/0 35/
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6صفحه  شناسی  زیست

فلا ب

ج

 .........گل مغربی تتراپلوئید  ......... الد گل مغربی سه-131
 ـ زیستا و زایا است.همانند  )2 هاي همتا است. تن ـ داراي فام ) همانند1
 زایی دگر میهنی است. گونه دهندة نشان ـ) برخالف 4 هاي والدي خود است. فاقد توانایی تکثیر ژن ـ) برخالف 3

 طرح شده است؟م نادرستچند مورد به صورت -132
 اند.   گیري کنیم که براي ما به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می الف) در زیست

 گوییم.   کنند را یک جمعیت می ب) مجموع جاندارانی که در یک مکان زندگی می
 هاي خاك است. ها، از بین بردن میکروب براي انسانهاي تأمین غذاي سالم و کافی  ترین راه ج) یکی از مهم

نگـري   نگري را کنار بگذارند و فقط کلی زنده جزءاي ه سامانهاند که بهتر است براي درك  شناسان امروزي به این نتیجه رسیده د) زیست
 کنند.  

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است؟ نادرست مقابل شکل با ارتباط در مورد کدام-133

 .شود تترادهاي کروموزومی تشکیل می »ب« انندهم »الف«در ) 1
 . است انسان دري ا چهیماه و شکلی گالب اندام معادل »ج) «2
 شوند. از بدن جانور خارج می» الف«هاي تولید شده در بخش  یاخته) 3
 یابند. در بدن جانور لقاح می»  ب«هاي تولید شده در بخش  کامه )4
 

 کند؟   را تکمیل می عبارت زیر درستکدام موارد به صورت   ها، اطراف حبابکخونی  شبکۀدر طرح مقابل مربوط به -134
 اکسید زیادي دارد.   ، ......... سیاهرگ ......... محتوي خونی است که نسبت اکسیژنی کم اما کربن دي1 شمارةرگ مشخص شده با 

 ب) برخالف ـ باب کبدي  الف) همانند ـ باب کبدي  
 برخالف ـ فوق کبدي د)  ج) همانند ـ فوق کبدي

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

 ......... رشد .........کند، همانند نوعی هورمون  ها مخالف آبسیزیک اسید عمل می هورمونی که از نظر تأثیر بر رویش دانه-135
 یابد. نامساعد محیطی کاهش می شرایط در ـ ) بازدارنده1
 شود. هاي فسیلی نیز حاصل می تسوخر اثر سوختن د ـ ) بازدارنده2
 .است تأثیرگذار گیاه ساقه طولی رشد بر ـ ) محرك3
 بروز چیرگی راسی نقش دارد. در ـ ) محرك4

اي  دنـده  در دیافراگم بـرخالف ماهیچـه بـین    ATPدهد که طی آن، شکسته شدن پیوندهاي پرانرژي  طرح مقابل فرایندي را نشان می-136
 یابد. .................. می

 ) داخلی، افزایش1
 ) خارجی، کاهش  2
 ) داخلی، کاهش3
  ) خارجی، افزایش4
 
 
 

هـا   هاي دیواره حبابک خواري و ......... توانایی حرکت هستند و جزء انواع یاخته هایی با ویژگی بیگانه خوارها (ماکروفاژها)، یاخته درشت-137
 بندي ......... .  طبقه

 شوند   ) واجد ـ می4 شوند   ) فاقد ـ نمی3 د  شون ) واجد ـ نمی2 شوند   ) فاقد ـ می1

1

ج

.شود تترادهاي کروموزومی تشکیل میمم »ب« انند هم »الف«در ) 1
.است انسان دريا ییچهیماه و شکلببی گالب اندام معادل »ج) «2
بخشیاخته) 3  شوند. از بدن جانور خارج می» الف«هاي تولید شده در
یابند. در بدن جانور لقاح می»  ب«هاي تولید شده در بخش کامه )4

 کند؟   را تکمیل می عبارت زیر درست کدام موارد به صورت   ها، اطراف حبابکخونی شبکۀدر طرح مقابل مربوط به 
اکسید زیادي دارد.  ، ......... سیاهرگ ......... محتوي خونی است که نسبت اکسیژنی کم اما کربن دي1شمارةرگ مشخص شده با 

ب) برخالف ـ باب کبدي لف) همانند ـ باب کبدي  
برخالف ـ فوق کبديد) ج) همانند ـ فوق کبدي

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

......... رشد .........کند، همانند نوعی هورمون ها مخالف آبسیزیک اسید عمل میهورمونی که از نظر تأثیر بر رویش دانه
 یابد. نامساعد محیطی کاهش می شرایط  در ـ ) بازدارنده1
شود.  هاي فسیلی نیز حاصل میتسوخر اثر سوختن د ـ ) بازدارنده2
.استتأثیرگذار گیاه ساقه طولی رشد برـ ) محرك3
بروز چیرگی راسی نقش دارد.درـ ) محرك4

  ددر دیافراگم بـرخالف ماهیچـه بـین   ATPدهد که طی آن، شکسته شدن پیوندهاي پرانرژي طرح مقابل فرایندي را نشان می
یابدم
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7صفحه  شناسی  زیست
 ؟نیستیک در مورد آلکالوئیدها صحیح  کدام-138

 خواران را برعهده دارند. اند که نقش دفاع از گیاه در برابر گیاه ) از ترکیبات گیاهی1
 توانند اعتیادآور باشند و سالمت افراد در یک کشور را تهدید کنند. ) می2
 توانند نقشی مثبت یا منفی داشته باشند.   شود که می هر گیاهی مشاهده می  یرابۀش) به میزان فراوانی در 3
 دیسه علیه سرطان دارند.   هاي کریچه و رنگ اکسیدان توانند نقشی مشابه با آنتی توان گفت می ) می4

   کند؟ طور مناسب کامل می چند مورد، عبارت زیر را به-139
 ......... »دنبال ترشح انسولین در خون هر فرد،  به«

 شود. هاي بدن افزوده می بر میزان تولید انرژي یاختهالف) 
 گردد. هاي بدن تسهیل می یاختهورود گلوکز به همه ب) 

 گردند. هاي هدف این هورمون فعال می هاي یاخته ج) گیرنده
 یابد. در عضالت ادامه می ATPتولید  د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 وط به سنگواره نوعی جانور است، کدام گزینه صحیح است؟با توجه به شکل مقابل که مرب-140
 ) این جانور، داراي اسکلت داخلی است.1
 ) این سنگواره ممکن است در ترکیبی از جنس رزین باشد.2
 شود. ) بال این جانور با بال کبوتر، ساختارهاي همتاي یکدیگر محسوب می3
کـره زنـدگی    امروز در زیسـت  ) این جانور برخالف درخت گیسو و همانند گل الله،4

 کند. می
 ......... اول چرخۀ.........  دوم چرخۀ در تنفس پرنده، در-141

 شود. هاي هوادار عقبی می ) برخالف ـ هواي دمی وارد کیسه1
 کند. ها عبور می هاي هوادار جلویی از شش ) همانند ـ هواي کیسه2
 ن هستند.ها در حال خالی شد ) برخالف ـ موقع دم هواي همه کیسه3
 ها در حال تهویه هوا هستند. ) همانند ـ موقع بازدم، شش4

 ......... از قبل انسان، در معمول طور به-142
 .گردد یم متصل رحم ةجدار به ستیبالستوس بندناف،ي ها اهرگیس لیتشک) 1
 .کند یم شدن لیتشک به شروع شامه درون ،درون بالستوسیستة حفري ریگ شکل) 2
 .شود یم لیتشک جفت ساختار ن،یجن اطرافي ها پرده آمدن وجود به) 3
 .شود می متوقف تخمدانی هاي فولیکول بلوغ جفت، لیتشک شروع) 4

 گفت .........  توان نمی-143
 ها دائماً در حال کاهش است.  فشار خون در بطن Rتا  Qالف) در نوار قلب، از 

 ها است. متر از استراحت بطنزمانی، ک  ب) صداي اول تا انقباض بعدي دهلیزها، از نظر مدت
 شدن نیست. انباشتهرسد، خون درون دهلیزها، در حال  ها از میزان حداکثري به میزان حداقلی می ج) زمانی که فشار خون سرخرگ

 شود.  ثبت می ECGدر  QRSو  Pصداي واضح و کوتاه تا صداي گنگ و طوالنی بعدي، دو موج از د) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

شدن بادکنـک   ویژگی جانوري باشد که حرکت آن مثل حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوا است و باعث رانده تواند نمی هگزین کدام-144
 شود؟ در خالف جهت خروج می

ها از یکدیگر   ) مستقل نبودن یاخته2 دار در خط جانبی خود هاي مژه داشتن یاخته) 1
 اصی) داشتن ایمنی غیراختص4  ایستایی داشتن اسکلت آب )3

  

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
ببوط به سنگواره نوعی جانور است، کدام گزینه صحیح است؟ا توجه به شکل مقابل که مرب

) این جانور، داراي اسکلت داخلی است.1
) این سنگواره ممکن است در ترکیبی از جنس رزین باشد.2
شود. ) بال این جانور با بال کبوتر، ساختارهاي همتاي یکدیگر محسوب می3
کـره زنـدگی    امروز در زیسـت ) این جانور برخالف درخت گیسو و همانند گل الله،4

 کند. می
 ......... اول چرخۀ.........  دوم چرخۀ در تنفس پرنده، در

 شود. هاي هوادار عقبی می) برخالف ـ هواي دمی وارد کیسه1
 کند. ها عبور می هاي هوادار جلویی از شش) همانند ـ هواي کیسه2
 ن هستند.ها در حال خالی شد) برخالف ـ موقع دم هواي همه کیسه3
ها در حال تهویه هوا هستند.) همانند ـ موقع بازدم، شش4
.........از قبل انسان،  در معمول طور ه
 .گردد یم متصل رحم ةجدار بهییستیبالستوس بندناف،ي ها اهرگیس لیتشک)1
 .کند یم شدن لیتشک  به شروع شامه درون ،درون بالستوسیستة حفري ریگ شکل) 2
 .شود یم لیتشک جفتساختار یین،ننیجن اطرافي ها پرده آمدن وجود به) 3
.شود  می متوقف تخمدانی هاي فولیکول بلوغ جفت، لیتشک شروع) 4

 گفت .........  توانمی
ها دائماً در حال کاهش است. فشار خون در بطنRتا Qلف) در نوار قلب، از 

ظ ا ا ل ا ا ا ل ا ا ک) طا ا ا ا اک ا
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8صفحه  شناسی  زیست
 ......... شکل، در شده ترسیم .........گفت  توان می مقابل، شکل به توجه با-145

.هستند آمینواسیدها قرارگیري هم کنار از بسپارهایی ـ هاي مولکول همه )1
   یکدیگر به اشتراکی پیوند واسطه به ـ هاي مولکول بعضی )2

.شد خواهند متصل
 سرعتی با دنب دماي در است ممکن ـ شیمیایی واکنش )3
  .شود انجام کند بسیار 
  وسازيِ سوخت هاي واکنش انجام در ـ هاي مولکول بعضی )4

   .ثرندمؤ ترکیب و تجزیه
 هاي آن داراي قشري خاکستري است؟  هایی از دستگاه عصبی مرکزي است که نیمکره در انسان، چند مورد زیر مربوط به بخش-146

 هاي بدن          انعکاس همۀب) دخالت در    بعدلحظۀ بینی وضعیت بدن در  الف) پیش
 ت) دریافت مستقیم پیام از دستگاه عصبی محیطی     پ) عملکرد هوشمندانه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4   
 یک از نظر زمان تشکیل جدیدتر است؟ تر و کدام اي نزدیک یک به غشاي یاخته به ترتیب کدام-147

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

 .نمایند .........توانند  کنند، می را پر می C4لپه و  رم باالیی و پایینی برگ گیاهی تکدیهاي پارانشیمی که فضاي بین اپ تهیاخ  ۀهم-148
 ) انرژي نوري را به انرژي شیمیایی تبدیل2 را مصرف NADPHاي از چرخه کالوین  مرحله) در 1
 اکسید کربن جو را تثبیت ) دي4 تولیدرا بنی کر ز ترکیبات سه) انواعی ا3

 هاي ششی است. خون سرخرگ.........  شود، بیش از ششی حمل می هاي خون سیاهرگ.........  مقدار-149
 اکسیژن محلول در پالسماي مقدار برابر دو ـکه در پالسماي  محلولی) دي اکسید کربن 1
 هاي کربن قابل حمل توسط هموگلوبین اکسید دار ديچهار برابر مق ـ هاي ) اکسیژنی که توسط هموگلوبین2
 کربن محلول در پالسماي اکسید سه برابر مقدار دي ـ ) اکسیژن محلولی که در پالسماي3
 کربن محلول در پالسماي اکسید ده برابر مقدار دي در ـ کربنات اکسید کربنی که به صورت بی دي) 4

 ................... یستممکن ندر جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال، -150

انداز متصل شود. ) در عدم حضور الکتوز، رنابسپاراز به راه1
انداز و ژن اول متصل شود.  فاصل بین راه ) پروتئین مهارکننده در فقدان الکتوز، به حد2
انداز باشند. هاي مربوط به تجزیه الکتوز، داراي یک راه ) ژن3
 ژن مربوط به تجزیه الکتوز باشد. 3ی از ور، جزئشونده به اپرات وتئین متصل) ژن پر4

 بیان شده است؟ نادرستیک به صورت  کدام-151
 اي، نایژك انتهایی نام دارد. در بخش مبادله  ) آخرین انشعاب نایژك1
 آید. ضرب حجم جاري در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی در دقیقه به دست می ) از حاصل2
 بند) نقش اصلی را برعهده دارد.  دیافراگم (میانیچۀ ماه) در تنفس آرام و طبیعی 3
 تر از کاهش اکسیژن است.  اکسید خطرناك ) در واقع افزایش کربن دي4

  

( )1
( )2

( )3

( )2

( )3

ی ی
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

یک از نظر زمان تشکیل جدیدتر است؟تر و کدام اي نزدیک یک به غشاي یاختهه ترتیب کدام
1 (1 - 3
2 (3 - 3
3 (2 - 1
4 (1 - 1

دیهاي پارانشیمی که فضاي بین اپخختهیاخ  ممۀهم نمایند .........توانند کنند، می را پر می C4لپه و رم باالیی و پایینی برگ گیاهی تکپپ
) انرژي نوري را به انرژي شیمیایی تبدیل2 را مصرف NADPHاي از چرخه کالوین مرحله) در 1
اکسید کربن جو را تثبیت ) دي4 تولیدرا بنی  کر ز ترکیبات سه) انواعی ا3

هاي ششی است. خون سرخرگ......... شود، بیش از ششی حمل می هاي خون سیاهرگ.........  مقدار
اکسیژن محلول در پالسماي مقدار برابر دوـ که در پالسماي  محلولی) دي اکسید کربن 1
اکسید دار ديچهار برابر مق ـ هاي ) اکسیژنی که توسط هموگلوبین2  هاي کربن قابل حمل توسط هموگلوبینقق
 کربن محلول در پالسماي اکسید سه برابر مقدار دي ـ ) اکسیژن محلولی که در پالسماي3
دي در ـ کربنات اکسید کربنی که به صورت بیدي) 4 مقدار پالسماي اکسید ده برابر  کربن محلول در

مورد مطالعه مزلسون و استال،  ...................یستممکن ندر جاندار

( )
( )

( )

( )

( )
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9صفحه  شناسی  زیست
 داراي دفاعی از نوع سومین خط دفاعی بدن انسان است.  قطعاً .........هر جانوري که -152

 .کند هاي خود ارتباط برقرار می ومون با هم گونه) از طریق فر1
 .شده در جلوي طناب عصبی پشتی است داراي بخش برجسته )2
 .برد صماخ بهره می پردةپیام عصبی از  ) براي تبدیل امواج صوتی به3
 .ایستایی است جایی خود، مستقل از اسکلت آب ه) براي جاب4

 آید. وجود می به .........قطعاً یک ......... کالوین به ازاي مصرف هر ۀچرخدر -153
1 (ATP 2 بیس فسفاتوزریبول ـ( NADPHفسفاته کربنه تک سه اسید ـ 
 NADPH ـ فسفاته کربنه تک سه ) قندADP  4 ـ) ریبولوز فسفات 3

 کند؟ زیر را به صورت صحیح تکمیل میجملۀ کدام عبارت یا عبارات -154
 »......... ،کند پذیر می امکانرا ها  هاي اندام دار به تمام مویرگ خون اکسیژن بارة یکانتقال  ،در جاندارانی که سیستم گردش مواد«

 سرخرگ است. ،ورودي و خروجی از سطح تنفس  الف) رگ
 هاي بدن با محیط را دارند.   یاخته ، جهت ارتباطاي ) ساختارهاي تنفسی ویژهب
 ) داراي اندام دفعی کلیه هستند.  ج
 الف، ب و ج) 4 فقط ج) 3 ب و ج) 2 الف و ب) 1

 .........در یک جمعیت طبیعی، -155
 ها شود. تواند باعث افزایش تنوع الل ) تنها یک عامل می1
 باشد. جمعیتهاي  تواند ناشی از افزایش تنوع الل ) کاهش توان زیستی افراد می2
 شود. هاي نامطلوب می تعادل، باعث کاهش الل زنندة ) هر عامل برهم3
 زند. می نمود تعادل را بر هم نمود و رخ هاي مستقل از ژن ) آمیزش4

 کننده در همانندسازي و رونویسی صحیح بیان شده است؟ هاي شرکت ارتباط با مقایسه آنزیمند مورد در چ-156

الف) دنابسپاراز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن دو نوع پیوند اشتراکی را دارد.
هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. )ب
الگو داشته باشد. رشتۀتواند یک  رنابسپاراز فقط می دنابسپاراز برخالف )ج
پیوند بین دو نوکلئوتید مقابل هم در دنا را بشکند. تواند  رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز می )د
1( 1 2( 2   3 (3   4 (4 

 مطرح شده است؟  نادرستکدام به صورت -157

 کنند.   جانداران را تنظیم می همۀ) اطالعات ذخیره شده در دناي جانداران، الگوي رشد و نمو 1
 دیده وجود دارد. هاي آسیب جانداران امکان رشد و ترمیم بافتهمۀ ) در 2
 ها نیستند.   انواع پدیدههمۀ ) دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی در جست و جوي علت 3
 هاي محیطی پاسخ دهند.   تواند به محرك جانداران تراژن میهمۀ ) 4

سـمت   هاي جدیـد بـه   رشد آن، غضروفصفحۀ هاي بخش ......... است که در  استخوان ران جزء یکی از استخوان ساله، 16در یک پسر -158
 شوند.  ......... تشکیل می

 استخوانتنۀ  ) محوري ـ4 ) جانبی ـ غضروف مفصلی3 ) محوري ـ غضروف مفصلی2 استخوان تنۀ  ) جانبی ـ1
 ، .........گردند ریزي شده می جب مرگ برنامهرشحات خود موهایی که در دستگاه ایمنی بدن با ت یاخته ۀهم-159

 بسازند. IIتوانند اینترفرون  ) می2 .متعلق به خط دوم دفاعی بدن هستند) 1
 خوارهاي خون شوند. توانند موجب فعالیت درشت می) 4 شوند. ) در محل تولید خود بالغ می3

 اي ......... باشد.دار نیستاي که داراي ......... است، ممکن  هر یاخته-160
 بیوتیک هاي مقاومت به آنتی ) دناي حلقوي ـ ژن1
 ) دیسک ـ تنظیم بیان ژن2
 اي ) دناي خطی ـ دناي متصل به غشاي یاخته3
 اي ـ دنایی با قابلیت همانندسازي مستقل از ژنوم میزبان ) دناي هسته4

هاي بدن با محیط را دارند.   یاخته ، جهت ارتباطاي) ساختارهاي تنفسی ویژهب
) داراي اندام دفعی کلیه هستند.  ج
 الف، ب و ج)4 فقط ج)3 ب و ج)2 الف و ب)1

.........در یک جمعیت طبیعی، 
 ها شود. تواند باعث افزایش تنوع الل) تنها یک عامل می1
 باشد. جمعیتهاي  تواند ناشی از افزایش تنوع الل) کاهش توان زیستی افراد می2
 شود. هاي نامطلوب میتعادل، باعث کاهش اللزنندة ) هر عامل برهم3
زند. مینمود تعادل را بر هم نمود و رخ هاي مستقل از ژن ) آمیزش4
کننده در همانندسازي و رونویسی صحیح بیان شده است؟هاي شرکت ارتباط با مقایسه آنزیمند مورد در چ

لف) دنابسپاراز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن دو نوع پیوند اشتراکی را دارد.
هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. )ب
الگو داشته باشد.رشتۀتواند یک رنابسپاراز فقط میدنابسپاراز برخالف )ج
پیوند بین دو نوکلئوتید مقابل هم در دنا را بشکند.تواند  رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز می )د
1( 1 2( 2  3 (3  4 (4

مطرح شده است؟  نادرستکدام به صورت 
 کنند.   جانداران را تنظیم می همۀ) اطالعات ذخیره شده در دناي جانداران، الگوي رشد و نمو 1
دیده وجود دارد.هاي آسیب جانداران امکان رشد و ترمیم بافتهمۀ ) در 2
 ها نیستند.   انواع پدیدههمۀ ) دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی در جست و جوي علت 3
هاي محیطی پاسخ دهند.   تواند به محرك جانداران تراژن میهمۀ ) 4

پسر یک استخوانساله،16در از یکی جزء ران دراستخوان که است ......... بخش غضروفصفحۀهاي آن، بـهرشد جدیـد هاي
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10صفحه  شناسی  زیست
161-HDL ......... LDL ......... 

 ئین ساخته شده است. همانند ـ از انواع لیپید و پروت) 1
 کند. ) برخالف ـ به تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می2
 شود. هاي پوششی روده ساخته می ) همانند ـ در شبکه آندوپالسمی یاخته3
 نسبت به پروتئین، کلسترول بیشتري دارد. ) برخالف ـ4

طوالنی در حال ورزش کردن است. چند مورد از وقایع زیـر در  کوهستانی فردي سالم در یک روز گرم تابستانی به مدت  منطقۀدر یک -162
 مورد وي محتمل است؟ 

 کند.  کبد هورمون اریتروپویتین بیشتري را به خون ترشح میویژة هاي  الف) یاخته
 یابد.  ادرار افزایش می کنندة جمعهاي کلیوي و مجاري  ب) میزان بازجذب آب در لوله

 یابد.  هاي تراوش شده به کپسول بومن نسبت به قبل افزایش می ج) میزان مواد معدنی و پروتئین
 یابد.  مزه و برخالف دیابت شیرین افزایش می د) حجم ادرار همانند دیابت بی

 ) چهار مورد4 ) سه مورد3 ) دو مورد2 ) یک مورد1
 ان شده است؟کننده در همانندسازي و رونویسی صحیح بی هاي شرکت ارتباط با مقایسه آنزیمچند مورد در -163

 الف) دنابسپاراز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن دو نوع پیوند اشتراکی را دارد.
 هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. )ب
 الگو داشته باشد. رشتۀتواند یک  رنابسپاراز فقط می دنابسپاراز برخالف )ج
 پیوند بین دو نوکلئوتید مقابل هم در دنا را بشکند. تواند  ز میرنابسپاراز برخالف دنابسپارا )د

1( 1 2( 2   3 (3   4 (4 
 ساز یک فرد بالغ درست است؟  هاي اسپرم لولهدیوارة الد موجود در  تکیاختۀ هر  دربارة چند مورد،-164

 .باشد تاژك می سازندةهاي  حاوي ژن یا ژن ب)  هاي دو کروماتیدي است. فاقد کروموزوم الف)
 دهد. ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل می د)  سازد. هاي هاپلوئیدي می با تقسیم خود، سلول ج)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می جملۀچند مورد -165
 .........» ممکن نیستبراي تهیه کاریوتیپ کروموزومی انسان، «

 بندي باشد. حل قرارگیري سانترومرها معیار طبقه* م  هاي دستگاه عصبی استفاده شود. * از نورون
 گذاري باشد. ها اساس شماره * شکل کروموزوم ها مورد توجه قرار گیرد. * محتواي ژنی کروموزوم

 2) 4 ) صفر3 3) 2 1) 1
 ......... تواند می ،.........هر باکتري -166

 از میزان آمونیاك محیط بکاهد. ـ ننیتروژ ةکنند تثبیت) 1
 ند.کاز مواد آلی براي تولید نیترات استفاده  فقط ـساز  تنیترا) 2

 را دچار کاهش نماید. NADPانتقال الکترون،  ةزنجیراز طریق  ـنیتروژن  ةکنند تثبیت) 3
 با استفاده از کربن غیرآلی، ترکیبات آلی متنوعی بسازد. ـ ) شیمیوسنتز کننده4

 بیان شده است؟  نادرستچند مورد به طور -167

 يریذپذوفن اب اشغ
یباختنا

 لولحمرطقم بآ
رکش

بآ تکرح

A
B

)فلا حرط(

)ب حرط(

 

 ) چهار مورد4 ) سه مورد3 ) دو مورد2 ) یک مورد1
ییان شده است؟کننده در همانندسازي و رونویسی صحیح بی هاي شرکت ارتباط با مقایسه آنزیمچند مورد در 

لف) دنابسپاراز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن دو نوع پیوند اشتراکی را دارد.
هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد. )ب
الگو داشته باشد.رشتۀتواند یک رنابسپاراز فقط میدنابسپاراز برخالف )ج
پیوند بین دو نوکلئوتید مقابل هم در دنا را بشکند. تواند ز میرنابسپاراز برخالف دنابسپارا )د
1( 1 2( 2  3 (3  4 (4

ساز یک فرد بالغ درست است؟  هاي اسپرم لولهدیوارة الد موجود در تکیاختۀ هر دربارة چند مورد،
 .باشد تاژك می سازندةهاي حاوي ژن یا ژنب) هاي دو کروماتیدي است. فاقد کروموزوم لف)

دهد. ساختارهاي چهار کروماتیدي تشکیل مید)  سازد. هاي هاپلوئیدي میبا تقسیم خود، سلولج)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀچند مورد 
.........» ممکن نیستبراي تهیه کاریوتیپ کروموزومی انسان، «

بندي باشد. ممحل قرارگیري سانترومرها معیار طبقه* م  هاي دستگاه عصبی استفاده شود. * از نورون
 گذاري باشد. ها اساس شماره* شکل کروموزومها مورد توجه قرار گیرد.* محتواي ژنی کروموزوم

2) 4 ) صفر3 3) 2 1) 1
......... تواند می،.........هر باکتري 

از میزان آمونیاك محیط بکاهد. ـ ننیتروژ ةکنند تثبیت) 1
 ند.کاز مواد آلی براي تولید نیترات استفاده  فقط ـساز  تنیترا)2

را دچار کاهش نماید.NADPانتقال الکترون،  ةزنجیراز طریق  ـنیتروژن  ةکنند تثبیت) 3
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11صفحه  شناسی  زیست
کنیم، جهت حرکت فقط آب، منحصراً به سمت محیطی اسـت   اسمز (گذرندگی)، مشاهده می پدیدة ، در آزمایش)الف(الف) مطابق طرح 

 هاي آب کمتري دارد. که مولکول
اي شکل با هم  هاي الیه نند دستگاه گلژي، کیسهآندوپالسمی هما شبکۀجانوري، در یاختۀ ساختار مشاهدة ب) در زیر میکروسکوپ در 

 در تماس فیزیکی هستند. 
محلـول آب مقطـر باشـد،     Bآهکـی اطـراف و    پوسـتۀ مرغ بدون  نشانگر یک تخم Aدر آزمایش اسمز است. اگر  )ب(ج) مطابق طرح 

 شود.  تر می مرغ متورم تخم
 توان یافت.   آندوپالسمی را فقط در مجاورت غشاي هسته میشبکۀ جانوري،   ۀیاختساختار  مشاهدة د) در زیر میکروسکوپ، در

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است. غیرممکنریزي شده  بدون ......... مرگ برنامه -168

خوارها ) بیگانه1G 4) نقطه وارسی 3 ) ترشح پرفورین و آنزیم2 ها ) دخالت ژن1
کنیم، کاهش نور در چنین گیاهانی سبب .........  دارد. مشاهده میهاي غیرسبز مثالً سفید، زرد، قرمز یا بنفش  برگ بعضی گیاهان بخش-169

 شود. مساحت ......... می
 هاي سبز ) کاهش ـ بخش2  هاي سبز ) افزایش ـ بخش1
 هاي غیرسبز ) کاهش ـ بخش4 هاي غیرسبز ) افزایش ـ بخش3

اي به پروتوپالسـت   یاختهدیوارة شود، نسبت به ......... بخش  اي تشکیل می اي که در سمت ......... غشاي یاخته یاختهدیوارة ......... بخش -170
 ......... است.

 تر ترین ـ نزدیک ) جدیدترین ـ خارج ـ قدیمی2 ترین ـ داخل ـ جدیدترین ـ دورتر ) قدیم1
 ترین ـ دورتر ) جدیدترین ـ خارج ـ قدیمی4 تر ترین ـ داخل ـ جدیدترین ـ نزدیک ) قدیمی3

 انسان نادرست است؟  کدام عبارت در مورد-171
 شود. هاي خونی غدد جنسی می سی پس از تولید ابتدا وارد مویرگ) هر هورمون جن1
 یابد. هاي خود، میزان کلسیم خوناب کاهش می ) در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده2
 دخالت دارد. کلیه در افزایش فشار خون کلیه همانند بخش قشري فوق فوق غدة) بخش مرکزي 3
 یابد. قرمز، افزایش می گویچۀهاي خود، فعالیت نوعی آنزیم در  هاي تیروئیدي به گیرنده ) در پی اتصال هورمون4

 است؟ نادرستهاي تشخیص و درمان سرطان  کدام مورد در ارتباط با روش-172
 درمانی ممکن است فرد در انعقاد خون دچار مشکل شود.  ) در روش شیمی1
 د.نگیر هاي سرطانی مستقیم تحت تابش پرتوها قرار می درمانی یاختهتو) در روش پر2
 هاي رایج درمان سرطان است. ) روش پرتودرمانی همانند روش شیمی درمانی از روش3
 شود. هاي بدن می یاخته همۀ درمانی داروها باعث سرکوب تقسیم ) در روش شیمی4

 کند؟   کدام مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می-173
 »باشد. ......... می فاقدهر جانور داراي ......... قطعاً «
 راست روده ـهاي معده  ) کیسه2  آبشش ـ) سنگدان 1
حلق ـ دان چسبیده به سنگدان ) چینه4  نایدیس ـگوارشی  ةحفر) 3

 است؟نادرست هاي خارجی  کدام عبارت در ارتباط با پاسخ گیاهان به محرك-174
 دارد.مثبت ریشه درحال رویش نورگرایی  ) ساقه در حال رویش برخالف1
شود. ها می سرماي شدید مانع از رویش جوانه) 2
 ها همیشه باز هستند. اي از گل دههاي ع ) گلبرگ3
 ) قرار گرفتن بذرها در سرما در تسریع تشکیل سرالد زایشی نقشی ندارد.4

 است؟ نادرستکدام عبارت -175

 نمود برابر است. ود با انواع ژننم اي رنگ گل میمونی تعداد انواع رخ) بر1

Aهاي  ) دو برابر تعداد دگره2 BI , I ,i نمود وجود دارد. در جمعیت انسان ژن 
 نمودها، در زن و مرد برابر است. اي، تعداد انواع ژن صفتی دو دگره) براي هر 3
 وت با افراد خالص دارد.نمود متفا انند بارزیت ناقص، فرد ناخالص رختوانی هم ) در حالت هم4

 شود. مساحت ......... می
 هاي سبز ) کاهش ـ بخش2  هاي سبز ) افزایش ـ بخش1
 هاي غیرسبز ) کاهش ـ بخش4 هاي غیرسبز ) افزایش ـ بخش3

اي به پروتوپ یاختهدیوارة شود، نسبت به ......... بخش  اي تشکیل میاي که در سمت ......... غشاي یاخته یاختهدیوارة ...... بخش 
 ...... است.

تر ترین ـ نزدیک ) جدیدترین ـ خارج ـ قدیمی2 ترین ـ داخل ـ جدیدترین ـ دورتر ) قدیم1
ترین ـ دورتر ) جدیدترین ـ خارج ـ قدیمی4 ترترین ـ داخل ـ جدیدترین ـ نزدیک ) قدیمی3

انسان نادرست است؟ کدام عبارت در مورد
شود. هاي خونی غدد جنسی میننسی پس از تولید ابتدا وارد مویرگ) هر هورمون جن1
 یابد. هاي خود، میزان کلسیم خوناب کاهش می) در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده2
 دخالت دارد. کلیه در افزایش فشار خون کلیه همانند بخش قشري فوقفوق غدة) بخش مرکزي 3
 یابد. قرمز، افزایش میگویچۀهاي خود، فعالیت نوعی آنزیم در هاي تیروئیدي به گیرنده) در پی اتصال هورمون4

 است؟ نادرستهاي تشخیص و درمان سرطان کدام مورد در ارتباط با روش
درمانی ممکن است فرد در انعقاد خون دچار مشکل شود.) در روش شیمی1
نند.نگیر هاي سرطانی مستقیم تحت تابش پرتوها قرار می درمانی یاختهتو) در روش پر2
هاي رایج درمان سرطان است.) روش پرتودرمانی همانند روش شیمی درمانی از روش3
 شود. هاي بدن می یاخته همۀ درمانی داروها باعث سرکوب تقسیم) در روش شیمی4

کند؟  کدام مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می
 »باشد. ......... می فاقدهر جانور داراي ......... قطعاً «
راست روده ـهاي معده  ) کیسه2 آبشش ـ) سنگدان 1
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 هاي صفات بیان شده، ......... است، این فرد در ارتباط با دگره Oداراي پدري با گروه خونی، Bبا گروه خونی فردي سالم و بالغ-176
 باشد. d ةدگرلنفوئیدي طبیعی فاقد یاختۀ  تواند داراي ) می1
 باشد. B ةدگرنسخه از  2اي پیکري طبیعی حاوي  اند داراي یاختهتو ) نمی2
 باشد. BODdهاي  اي طبیعی حاوي یک نسخه از هر یک از دگره تواند داراي گرده ) نمی3
 باشد. BODdهاي  نسخه از هر یک از دگره 2ساز طبیعی حاوي  پادتن یاختۀتواند داراي  ) می4

 به چپ کدام غده بیشترین و کدام کمترین تنوع ترشح هورمونی را دارند؟ هاي زیر به ترتیب از راست در بین غده-177
د) بخش پیشین هیپوفیز  ج) تیموس   ب) پانکراس     کلیه الف) فوق

 ) الف و ب4 ) د و ب 3 ) الف و ج2 ) د و ج1
 هاي ششی است. خون سرخرگ.........  شود، بیش از ششی حمل می هاي خون سیاهرگ.........  مقدار-178

 اکسیژن محلول در پالسماي مقدار برابر دو ـکه در پالسماي  محلولیاکسید کربن  دي )1
 هاي کربن قابل حمل توسط هموگلوبین اکسید چهار برابر مقدار دي ـ هاي ) اکسیژنی که توسط هموگلوبین2
 کربن محلول در پالسماي اکسید سه برابر مقدار دي ـ ) اکسیژن محلولی که در پالسماي3
 کربن محلول در پالسماي اکسید ده برابر مقدار دي در ـ سید کربنی که به صورت بی کربناتاک دي) 4

 .......... نیستممکن  Bلنفوسیت  گیرندة ژن به پس از اتصال آنتی-179
 تن تغییر کند. در هر هسته DNAهاي  ) تعداد پیچ2 هاي فامینه افزایش یابد. تن  ) تعداد هسته1
 ها دو کروماتیدي شوند. تن ) فام4 یش یابد.هاي یاخته افزا ) تعداد ژن3

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می جملۀکدام گزینه -180
.........»از نتایج آزمایش گریفیت مشخص شد که «
 شود. وراثتی چگونه منتقل میمادة ) 1
 وراثتی چه ماهیتی دارد.مادة ) 2
 ود.دیگر منتقل شیاختۀ اي به  تواند از یاخته وراثتی میمادة ) 3
 ) عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول دنا است.4
 

 

 هاي  کربن قابل حمل توسط هموگلوبیناکسید چهار برابر مقدار دي ـ هاي ) اکسیژنی که توسط هموگلوبین2
 کربن محلول در پالسماي اکسید سه برابر مقدار دي ـ ) اکسیژن محلولی که در پالسماي3
 کربن محلول در پالسماي اکسید ده برابر مقدار دي در ـ ککسید کربنی که به صورت بی کربناتاکدي) 4

.......... نیستممکن Bلنفوسیت گیرندة ژن به س از اتصال آنتی
 تن تغییر کند. در هر هسته DNAهاي  ) تعداد پیچ2 هاي فامینه افزایش یابد. تن  ) تعداد هسته1
ها دو کروماتیدي شوند.تن ) فام4 یش یابد.هاي یاخته افزا ) تعداد ژن3

کند؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀکدام گزینه 
.........»از نتایج آزمایش گریفیت مشخص شد که «
شود. وراثتی چگونه منتقل میمادة ) 1
وراثتی چه ماهیتی دارد.مادة ) 2
میمادة ) 3 شش ود.دیگر منتقل شیاختۀ اي به تواند از یاخته وراثتی
) عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول دنا است.4
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gبه چگالی  Aگرم از فلز  400مقدار -181
cm310  گرم از فلزي با چگالی  300را باg

cm312 ةانـداز کنیم. چنانچه از حجم کل بـه   مخلوط می 

cm315 شد، چگالی مخلوط چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟کاسته شده با 
1 (28000 2 (28 3 (14 4 (14000 

مـدت سـرعت متوسـط    پیماید. در این  را می 300اندازة اي به  ثانیه، زاویه tدر مدت  cm40اي به شعاع  اي روي محیط دایره ذره-182
)چند برابر تندي متوسط است؟  )3) 

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

اي برحسب ثانیه ایـن دو متحـرك    مطابق شکل است. در چه لحظه ،کنند ها حرکت می xنمودار مکان ـ زمان دو متحرك که روي محور  -183
 رسند؟ به هم می

1 (20   
2 (40   

3 (20
3 

4 (40
3 

tکند. اگر متحـرك در   حرکت می xدهد که در امتداد محور  زمان یک متحرك را نشان می ـ شکل مقابل نمودار شتاب-184 در مکـان   0

x0 mاولیۀ بوده و داراي سرعت  0
s5 باشد، چند ثانیه حرکت آن تندشونده است؟ 

1 (/7 5    
2( /17 5 
3 (/12 5  
4 (10 

mاتومبیلی که با سرعت ثابت -185
s15 نقطۀکند در یک لحظه از  بر مسیر مستقیم حرکت می O ثانیـه اتومبیـل    5کنـد. پـس از    بور میع

رسد. تندي اتومبیل دوم در ایـن   ثانیه به آن می 15آید و پس از  به دنبال اتومبیل اول به حرکت درمی O نقطۀدیگري با شتاب ثابت از 
 لحظه چند متر بر ثانیه است؟

1 (35 2 (40 3 (45 4 (60 
F يرویرا با ن نووتین 3کتاب به وزن  کی ،مطابق شکل-186 N4 به حـال سـکون نگـه     وارید يرو میا که به طور قائم بر کتاب وارد کرده

m(gکند، چند نیوتون است؟  نیرویی که دیوار به کتاب وارد می. میا داشته )
s210 

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

x (m)

t (s)
30

30
10

45
A

B

ma( )
s2

2

5 15
35 t (s)

2

F N4

3 (20
3

4 (40
3

t کند. اگر متحـرك در   حرکت می xدهد که در امتداد محور زمان یک متحرك را نشان میـشکل مقابل نمودار شتاب در0

x0 mاولیۀ بوده و داراي سرعت 0
s5باشد، چند ثانیه حرکت آن تندشونده است؟

1 (/7 5/  
2( /17 5/
3 (/12 5/ 
4 (10

mتومبیلی که با سرعت ثابت 
s15نقطۀکند در یک لحظه از بر مسیر مستقیم حرکت میO ثانیـه اتو5 کنـد. پـس از    بور میع

رسد. تندي اتومبیل دوم د ثانیه به آن می15آید و پس از  به دنبال اتومبیل اول به حرکت درمیOنقطۀدیگري با شتاب ثابت از 
حظه چند متر بر ثانیه است؟

1 (35 2 (40 3 (454 (60
یرا با ن نوییوتین 3کتاب به وزن  کی ،مطابق شکل F يییروتت N4به حـال سـکوییوارید ي رو میا که به طور قائم بر کتاب وارد کرده

m(gکند، چند نیوتون است؟ نیرویی که دیوار به کتاب وارد می.میا داشته )m
s2

1 (3 2
2 (3
3(4

t (s)
3

30
10

m( )m
s2

2

5 15
35 t (s)

2

F N4

www.konkur.in

forum.konkur.in



14صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 .........شود که  یتشک باعث م افتد یم يتشک ابر کی يبر رو يادیز اًکه از ارتفاع نسبت یشخص-187
 شود. ادیشخص ز ۀتکان ریی) تغ2 شخص کم شود. ۀتکان رییتغ) 1
 شود. ادیشخص ز ۀتکان ریی) آهنگ تغ4 شود. شخص کم ۀتکان رییآهنگ تغ )3

mکشیم و جسم با شتاب  می Fمطابق شکل زیر، جسمی را با نیروي افقی -188
s23 کند. نیروي  حرکت میF تـوان   را حداکثر چند نیوتن می

 کاهش داد بدون اینکه سرعت جسم کاهش یابد؟
1 (25 2 (10 
3 (15 4 (5 

mدر شکل زیر جسمی به جرم -189 kg2  توسط نیروي افقیF  ایم. اگـر نیـروي    بدون اصطکاکی در حال سکون نگه داشته نیمکرةروي
m(gچند نیوتون است؟  Fباشد، نیروي  N 25گاه وارد بر جسم  ي تکیهعمود )

s210 

1 (5 
2 (25 
3 (15 
4 (10 

mبا تندي ثابت  30شیب  زاویۀداري با  بر سطح شیب kg2جسمی به جرم -190
s4  کـار نیـروي    انـدازة لغـزد. در هـر ثانیـه     به پایین مـی

N(gاصطکاك چند ژول است؟  )kg10 

1 (20 2 (30 3 (40 4 (80 
/رو دو مایع با چگالی  در شکل روبه -191

g
cm

1 /و  309
g

cm
2 31 سـطح آزادهـاي دو مـایع     فاصلۀایم،  شکلی ریخته U لولۀرا در  5

(x) متر است؟ از هم چند سانتی 
1 (6   
2 (4 
3 (2 
4 (8 

دهیم. اگر این ظرف که جسم درون آن قرار گرفتـه اسـت را روي تـرازو     مطابق شکل یک جسم جامد را درون ظرف حاوي آبی قرار می-192

gدهد، چگالی جسم چند  را نشان می g280ر دهیم، ترازو عدد قرا
cm3 (جرم ظرف ناچیز است.) است؟ g )

cm31آب( 
1 (2 
2 (4 
3 (8 
4 (6 

kg5 F

s / k /,0 4 02

F

x
cm10

12

cm10

cm220

cm12

2 (25
3 (15
4 (10

mبا تندي ثابت 30شیب  زاویۀداري با  بر سطح شیب kg2جسمی به جرم 
s4 کـار     انـدازة لغـزد. در هـر ثانیـه     به پایین مـی

N(gصطکاك چند ژول است؟  )N
kg

1 (20 2 (30 3 (40 4 (80
/رو دو مایع با چگالی  در شکل روبه

g
cm

1 /و /309
g

cm
2 31 سـطح آزادهـاي دوفاصلۀایم،  شکلی ریخته Uلولۀرا در /5

(x)متر است؟ از هم چند سانتی
1 (6 
2 (4
3 (2
4 (8

دهیم. اگر این ظرف که جسم درون آن قرار گرفتـه اسـت را رويمطابق شکل یک جسم جامد را درون ظرف حاوي آبی قرار می

gدهد، چگالی جسم چند  را نشان میg280ر دهیم، ترازو عدد قرا
cm3 (جرم ظرف ناچیز است.) است؟g )

cm31آب(

1 (2
2 (4
3 (8

F

x
cm10

1

cm10
cm12
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و نیرویی را که بر کـف   F1شود، را با  وارد می 1ف ظرف کنیم، نیرویی را که بر ک رو تا ارتفاع یکسان از یک مایع پر می در دو ظرف روبه-193
 این دو نیرو درست است؟ مقایسۀدهیم، کدام گزینه در مورد  نشان می F2شود، را با  وارد می 2ظرف 

1 (F F1 22  
2 (F F1 22 
3 (F F1 22  
4 (F F2 12 

 cm2دهیم. مساحت قسمت توپر صـفحه تقریبـاً چنـد     سلسیوس افزایش میدرجـۀ   20اندازة فلزي را به صفحۀ در شکل مقابل دماي -194
kکند؟ (ضریب انبساط حجمی فلز  تغییر می

5 13 10( 

1 (24 10 

2 (212 10 

3 (110 

4 (214 10 
دهیم. دماي آب چند درجه  گرما می kJ441جو، در تعادل گرمایی قرار دارند. به این مجموعه  1کیلوگرم آب در فشار  4کیلوگرم یخ و  195-1

Jشود؟ ( سلسیوس می
kg.K4200آبC  ،f

kJL kg336( 

 25) 4 10) 3 5) 2 ) صفر1
موجود اسـت. در یـک روز زمسـتانی دمـاي      mm4متر و ضخامت  1متر، ارتفاع  2اي مشابه داراي عرض  شیشهپنجـرة  در یک اتاق دو -196

است. گرماي هدررفت توسط این دو پنجره  C22تاق ثابت و و دماي ا C2ها که در تماس با هواي سرد بیرون است  هایی از شیشه وجه
Wدر یک ساعت چند ژول است؟ (

mK1شیشهK( 

1 (/
43 6 10 2 (/

47 2 10 3 (/
77 2 10 4 (/

73 6 10 
Aqرا مطابق شکل در نظر بگیرید. بار آنهـا بـه ترتیـب     Cرساناي  کرةو  Bو  Aهاي کروي فلزي  پوسته-197 C1  وBq C3  و

Cq C2  است. کلیدهايK1  وK2 بار  رةدربابندیم. پس از تعادل، کدام گزینه  را میA  وB  وC درست است؟ 
1 (Aq C1 ،Bq C3  وCq C2 
2 (Aq C5 ،Bq Cqو  0 C1 
3 (Aq C4 ،Bq Cqو  0 0 
4 (Aq C3 ،Bq C1  وCq 0 
 

AA2

( )2( )1

cm10
cm10

C

K2

K1

B
A

2 (12 10

3 (110

4 (214 10
دهیم. دماي آب چند گرما می kJ441جو، در تعادل گرمایی قرار دارند. به این مجموعه  1کیلوگرم آب در فشار 4کیلوگرم یخ و 
Jشود؟ ( سلسیوس می

kg.K4200آبC ،f
kJL kg336(

25) 4 10) 3 5) 2 ) صفر1
موجود اسـت. در یـک روز زمسـتانی mm4متر و ضخامت 1متر، ارتفاع  2اي مشابه داراي عرض  شیشهپنجـرة در یک اتاق دو 

است. گرماي هدررفت توسط این دوC22تاق ثابت و و دماي ا C2ها که در تماس با هواي سرد بیرون است  هایی از شیشه وجه
Wدر یک ساعت چند ژول است؟ (

mK1شیشهK(

1 (/
43 6 10/ 2 (/

47 2 10/ 3 (/
77 2 10/ 4 (/

73 6 10/
Aqرا مطابق شکل در نظر بگیرید. بار آنهـا بـه ترتیـب    Cرساناي کرةوBو Aهاي کروي فلزي  وسته CA وC

Cq CC است. کلیدهايK1 وK2 بار رةدربابندیم. پس از تعادل، کدام گزینه  را میA وB وC درست است؟ 
1 (Aq CA ،Bq CB وCq CC

2 (Aq CA ،Bq Cqو 0 CC

3 (Aq CA ،Bq Cqو 0 0
4 (Aq CA ،Bq CB وCq 0

C

K2

K1

B
A
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mرا با سرعت  mg1و جرم  C1اي با بار  ذره-198
s10  کنیم. اگر فرض شود تنهـا   مثبت پرتاب می صفحۀسمت منفی به  صفحۀاز مجاورت

Nمیدان  اندازةنیروي الکتریکی به ذره وارد شود و 
C

رسـد؟   مثبت ذره به حالت سکون می صفحۀمتري  چند سانتی فاصلۀباشد، در  310
 نظر کنید.) (از نیروي وزن صرف

1 (cm5 
2 (cm8   
3 (cm10 
4 (cm12 

dالکتریکی به ضـخامت   است، اگر هنگام وصل بودن به منبع دي dصفحات آن  فاصلۀدر خازن مسطحی که عایق آن هوا و -199
 4و ثابـت   4

بین صفحات خازن را پر کند، انرژي ذخیـره شـده در خـازن چنـد برابـر       فاصلۀمابقی  فلزي تیغۀخازن قرار دهیم و یک  صفحۀبین دو 
 شود؟ می
1 (1 2 (4 3 (8 4 (16 

0/بوده و از آن جریان  km10و طول mm4یک کابل انتقال برق داراي قطر مقطع -200 فت پتانسیل در این کابل انتقـال  گذرد. ا آمپر می 5
)/برق چند ولت است؟  , .m)73 1 8 10  

1( /37 5  2 (75 3 (150 4 (300 
 چند آمپر است؟  دهد، آل نشان می در شکل مقابل عددي که آمپرسنج ایده-201

  صفر )1
2(/3 2  
3(/2 8  
4(/2 4  
 

Iنمودار -202 V  براي دو مقاومتR1  وR2 مـودار  چـین ن  کدام خط ،صورت متوالی به یکدیگر وصل کنیم رسم شده است. اگر آنها را به
 دهد؟ درستی نشان می پتانسیل کل مجموعه بهحسب اختالف جریان عبوري از آنها را بر

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

 باال به آن وارد شده است. کدام  روبه Fیک الکترون مطابق شکل عمود بر صفحه به سمت داخل صفحه پرتاب شده و نیروي مغناطیسی -203
 دهد؟ درستی نشان می گزینه جهت میدان مغناطیسی را به

1 ( 2 ( 
 تواند درست باشند. می 3و  2، 1گزینه  هس) هر 4 ) 3

F
V

cm15

3 6 3 6 2

A

10

36r 1

( )4
R2

( )3
( )2R1( )1I

V

وی
1 (1 2 (4 3 (8 4 (16

0/بوده و از آن جریان km10و طول mm4ک کابل انتقال برق داراي قطر مقطع  فت پتانسیل در این کابلگذرد. ا آمپر می /5
)/رق چند ولت است؟  , .m)71 8 10/, 

1( /37 5/ 2 (75 3 (150 4 (300
چند آمپر است؟ دهد، آل نشان می در شکل مقابل عددي که آمپرسنج ایده

 صفر )1
2(/3 2/  
3(/2 8/  
4(/2 4/  

Iمودار  V براي دو مقاومتR1 وR2چـین کدام خط ،صورت متوالی به یکدیگر وصل کنیمرسم شده است. اگر آنها را به
 دهد؟ درستی نشان میپتانسیل کل مجموعه بهحسب اختالف جریان عبوري از آنها را بر

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

باال به آن وارد شده است روبه Fیک الکترون مطابق شکل عمود بر صفحه به سمت داخل صفحه پرتاب شده و نیروي مغناطیسی 
به مغناطیسی را میگزینه جهت میدان  دهد؟ درستی نشان

3 6 3 6 2

AA

10

36r 1

( )
R2

( )
( )R1( )I

V
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متوسط از پیچه برابـر  گذرندة میلی وبر تغییر کند، مقدار بار  50، 5دور با مقاومت  100اگر شار مغناطیسی گذرنده از یک پیچه شامل  -204
 چند کولن است؟

 ) اطالعات سؤال کافی نیست4 001/) 3 01/) 2 1) 1

mشتاب حرکت نوسانگر چند  t1 لحظۀدر  .دهد شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می -205
s است؟ ( )2 10 

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

صـورت زیـر اسـت،     شوند بـه  صورت جداگانه در تارهاي مشابه منتشر می ) که به2) و (1ـ مکان دو موج عرضی ( جایی نمودارهاي جابه -206

fموج در آنها چنانچه نسبت بسامد 
f
2
1

Fباشد، نسبت نیروي کشش تار در آنها  4
F

2
1

 کدام است؟ 

1 (9 
2 (3 
3 (3 

4 (1
3 

 
صوتی  چشمۀشخص از  فاصلۀی اول بوده و صوت چشمۀبرابر توان  16صوتی دوم  چشمۀصوتی قرار دارد. توان  چشمۀشخصی مقابل دو  -207

 بل براي او بیشتر است؟ صوتی و چند دسی چشمۀباشد، تراز شدت صوت کدام  صوتی اول می چشمۀاش از  برابر فاصله 40دوم 
 بل دسی 20صوتی دوم و  چشمۀ) 2 بل دسی 20صوتی اول و  چشمۀ) 1
 بل دسی 40صوتی دوم و  چشمۀ) 4 بل دسی 40صوتی اول و  چشمۀ) 3

nتابد، اگر ضریب شکست منشور  به منشور می ABمطابق شکل زیر، پرتوي نوري عمود بر وجه  -208 مسـیر ایـن پرتـو    ادامـۀ  باشد،  2
 آینه است.) BCچگونه است؟ (وجه 

 شود. خارج می AB) عمود بر وجه 1
 شود. خارج می AC) عمود بر وجه 2
 ود.ش خارج می AC) مماس بر وجه 3
 شود. خارج می ACاز وجه  60زاویۀ ) با 4
 

n)خطوط بالمر  رشتۀالکترونی در اتم هیدروژن دومین خط از  -209 کند. در این گذار نیروي ربایش وارد بـر   را در یک گذار گسیل می 2(
 الکترون از طرف هسته، چند برابر شده است؟

1( 4 2 (1
4   3 (16 4 (1

16 

t (s)

x (cm)

t1

10

/02
4

)1( جوم
x

y1

)2( جوم
x

y2

70 70
A B

C
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 چند دقیقه است؟  tحسب زمان به صورت مقابل است. در این صورت پرتوزا برمادة مانده یک  هاي فعال باقی نمودار تعداد هسته -210
1 (40 
2 (50 
3 (60 
4 (80 
 

 

 
  

30 t
45 1016

510
45 104

N

t )هقیقد(
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 5 دورةتوان به ......... زیر الیه نسبت داد و در بین عناصر  باشد، این مجموع را می 6براي الکترونی  l“و  ”nاگر مجموع اعداد کوانتومی  -211
 دهند. ها قرار می هاي خود را در این زیرالیه جدول تناوبی تعداد ......... اتم الکترون

 18 ـ 4) 4 18 ـ 3) 3 16 ـ 4) 2 16 ـ 3) 1
 است؟ نادرستدهند، کدام گزینه  عنصر را نشان می یک ی از اتمهاي زیر که برش با توجه به شکل -212

 
 دوره هستند. گروه و هم ) به ترتیب هم3با گونه ( 15و  38) عنصرهایی با عدد اتمی 1
 هاي زیر اتمی باردار، دو برابر تعداد ذرات با بار نسبی صفر است. )، تعداد ذره3) در پایدارترین ایزوتوپ گونه (2
مرئی هر دو، ناحیۀ هستند و تعداد خطوط طیف نشري خطی در  sو  p هاي دسته) به ترتیب مربوط به 1) و (2(هاي  ) گونه3

 مرئی است.ناحیۀ بیشتر از تعداد خطوط طیف نشري خطی هیدروژن در 
 اي قرار دارد که آخرین زیرالیه سه عنصر آن دوره، نیمه پر است. ) در دوره4) گونه (4

 کنند؟ ي بیان شده، جمله زیر را به درستی کامل میها چند مورد از عبارت -213
 »در اتم هیدروژن، .........«

 .استنانومتر  700تا  400اول منتقل شود، طول موج نور حاصل در محدوده الیۀ ششم به  الیۀ ر الکترون ازاگ 
 ششم به حالت پایه است. الیۀبازگشت الکترون از  دهندةدر طیف نشري خطی آن، خط بنفش نشان  
 ششم به دوم است. الیۀدوم به اول کمتر از  الیۀطول موج نور حاصل از انتقال الکترون از  
 شود. کنیم، فاصله میان خطوط رنگی کمتر می هاي کمتر حرکت می در طیف نشري خطی آن، هرچه به سمت طول موج 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است؟ نادرستبه ترتیب به آرایش الکترونی گازهاي نجیب نئون و آرگون رسیده باشند، کدام گزینه  Bو  A، نافلزهاي AB3اگر در مولکول  -214

 اند. اي قرار گرفته جدول دوره 17و  15هاي  به ترتیب در گروه Bو  Aهاي  ) اتم1
 است. d دستۀعناصر  هاي ظرفیت دومین عضو یک واحد کمتر از تعداد الکترون Aعنصر  الیۀهاي آخرین زیر ) تعداد الکترون2
جـدول   6چهـارم و گـروه    دورة، برابر با عـدد اتمـی عنصـر    AB3اي مولکول  ها در ساختار الکترون ـ نقطه  ) تعداد الکترون3

 اي است. دوره
 است. 2هاي پیوندي برابر  اپیوندي به الکترونهاي ن ، نسبت تعداد جفت الکترونOB2اي ترکیب  ) در ساختار الکترون ـ نقطه4
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 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه،  -215
در مخلـوط   C190رو، در دمـاي   بـه  ) با توجه به جـدول رو 1

 هواي مایع، گازهاي اکسیژن و آرگون وجود دارند.
) گازهاي هواکره داراي انرژي گرمایی بوده و در سرتاسر هـواکره  2

 نده هستند.پراک
هـاي شـیمیایی گونـاگونی انجـام      ) میان گازهـاي هـوا، واکـنش   3

 شود که اغلب سودمند هستند. می
 ها در واحد حجم آن بیشتر است. ها تعداد ذره هاي یونی بوده و نسبت به سایر الیه هواکره بیشتر شامل گونه الیۀ) باالترین 4

 است؟ نادرستهاي زیر  گذاري چند مورد از نام -216
FeO آهن اکسید : N O2دي نیتروژن اکسید : Cu O2) مس :IIاکسید ( COکربن اکسید : 

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
 ......... به جزهستند،  نادرستهاي زیر  تمام عبارت -217

CH4 ،HCl ،Na) چهار ترکیب 1 S2  وCH O2     4هـاي پیونـدي متـان برابـر      مولکولی بـوده و تعـداد جفـت الکتـرون 
 باشد. می

تراك دو الکتـرون  شود، یک ترکیب مولکولی است که همانند مولکول اکسیژن از اشـ  ) گازي که براي گندزدایی استفاده می2
 میان دو اتم تشکیل شده است.

 است.  271برابر  PX3گرم بر مول باشد، جرم مولی مولکول  128برابر  XO3) اگر جرم مولی ترکیب 3

     )O ,P : g.mol 116 31( 
 شوند. پیوند کوواالنسی هشتایی و پایدار می ها با تشکیل اتمهمۀ هاي مولکولی،  ) در ترکیب4

 کدام مورد از مطالب زیر درست هستند؟ -218
 معدنی در آب است. مادةالف) گالب مخلوطی همگن از چند 

 در آب است. NaClب) سرم فیزیولوژي، محلول 
 پ) مقدار نمک حل شده در آب دریاهاي گوناگون متفاوت است.

 کند و جرم بیشتري دارد. نده را در خود حل میشو ت) حالل جزئی از محلول است که حل
 ) (ب)، (پ)4 ) (پ)، (ت)3 ) (الف)، (ب)، (ت)2 ) (الف)، (ب)، (پ)1

  

 )Cنقطۀ جوش ( گاز
 -196 نیتروژن
 -183 اکسیژن
 -186 آرگون
 -269 هلیم
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شـونده اسـت، چنـد برابـر غلظـت مـولی گلـوکز         گـرم حـل   33گرم محلول آمونیوم سولفات که شامل  130غلظت مولی کاتیون در  -219
(C H O )6 12 /باشد؟ (چگالی محلول آمونیوم سولفات  میاساس شکل مقابل بر 6 g.mL 11 3( 

(H ,C ,N ,O ,S : g.mol )11 12 14 16 32 

1 (310  

2 (/
31 5 10  

3 (410  

4 (/
41 5 10 

/کیلوگرم آب دریا  2در  -220
211 505 Mg)است؟  ppmیون منیزیم وجود دارد، غلظت این یون چند  10 g.mol )124 

1 (25 2 (30 3 (35 4 (40 
/درصد جرمی سولفوریک اسید در آب با چگالی  70لیتر محلول  میلی 200در  -221 g.mL 11 ، ......... گرم سولفوریک اسـید وجـود دارد و    4

H)برابر ......... موالر است. غلظت این محلول  ,O ,S : g.mol )11 16 32 
1 (1 196 2 (10 196 3 (1 98 4 (10 98 

 است؟  نادرستهاي زیر در فرایند استخراج و بازیافت فلز آهن  یک از عبارت کدام -222
 شود.   تولید مقداري فلز آهن، سه برابر سنگ معدن و منابع معدنی دیگر مصرف می) براي 1
 دهد. ) بازیافت آهن، سرعت گرمایش جهانی را کاهش می2
 شود. ) تنها درصد کمی از سنگ معدن آهن تبدیل به فلز آهن می3
 ) آهنگ مصرف و استخراج آهن با آهنگ برگشت فلز به طبیعت یکسان است. 4

 هاي زیر به درستی بیان شده است؟  ز عبارتیک ا کدام -223
 پاالیی براي استخراج طال، برخالف روي و نیکل مقرون به صرفه است.  ) استفاده از روش گیاه1
 ) عنصر حاصل در واکنش ترمیت، حالت فیزیکی جامد دارد.2
 شود.   ) اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده میII) از آهن (3
 پذیري هیدروکلریک اسید بیشتر از فلز آهن است.  ) میل واکنش4

 است؟  نادرستمیان ترکیبات آلی داده شده در کدام گزینه مقایسۀ  -224
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  

 تواند درست باشد؟  هاي زیر براي یک آلکان می براساس قواعد آیوپاك، چه تعداد از نام -225
 ـ اتیل بوتان 2ب)   ـ اتیل پنتان 3ـ متیل،  2الف) 
 ـ دي متیل هگزان   5و  1ت)   متیل پنتان ـ دي 4و  3پ) 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
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 باشد؟  می نادرستبررسی گرماسنج لیوانی  هاي زیر و در چه تعداد از عبارت -226
 باشد. ماده با محیط پیرامون میمبادلۀ اي عایق با امکان  الف) سامانه

 باشد.   گیري شده برابر گرماي واکنش می ب) تغییر دماي اندازه
 ورد.  هاي انجام شده در فاز گازي و در فشار ثابت را به دست آ توان گرماي واکنش می پ) با استفاده از آن 
 گیري شده توسط دماسنج را تغییر نخواهد داد.   گرماسنج، دماي اندازهبدنۀ زن و   ت) تغییر جنس هم

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Pنشدة هاي زیر، گرماي مبادله شده براي انجام واکنش موازنه  با توجه به واکنش -227 (s) H (g) O (g) H PO (aq)4 2 2 3 در کـدام   4

 گزینه به درستی بیان شده است؟
a)P O (s) P (s) O (g) H kJ
b)H O(l) H (g) O (g) H kJ
c)P O (s) H O(l) H PO (aq) H kJ

4 10 4 2 1

2 2 2 2

4 10 2 3 4 3

1 5 4
12 2 12

3 6 4 4

 

1 (c a b2
4 2 (c a b3 2 3 (c a b2 4 (c a b2

2 
 هاي یک واکنش برقرار باشد، چند عبارت زیر صحیح است؟  ها و فراورده دهنده زیر میان واکنشرابطۀ اگر  -228

CA B Dnn n nR t t t t2 3 شنکاو6
 

 یابد. کاهش می Cمادة برخالف  Dمادة الف) با گذشت زمان مقدار 
Bواکنش به صورت معادلۀ ب)  C A D4 2  است. 6

 باشد. می 2برابر زمانی معین، بازة در یک ، D، به تغییر غلظت مولی Cپ) نسبت تغییر غلظت مولی 

molرابر ب Aمادة ت) اگر سرعت متوسط تولید یا مصرف  .L .s4 1 13 molباشد، سرعت کل واکنش برابر  10 .L .s4 1  است. 110
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

اگر یک مول از آمینی با یک اتم کربن با مول برابري اسید آلی با سه اتم کربن به طور کامل واکنش داده و از مواد اولیـه چیـزي بـاقی     -229
 ت تولید شده به تقریب، ترکیب آلی خواهد بود؟نماند، چند درصد از محصوال

 )O g.mol 116 ،N 14 ،C 12 ،H 1( 
1 (64 2 (72 3 (76 4 (83 

 ترکیب پلیمري زیر کدام است؟ سازندة مونومر  -230

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 
n
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 است؟  نادرستکدام گزینه  Cدر مورد ساختار ویتامین  -231
C) فرمول مولکولی آن 1 H O6 8  است.  6
 باشد.   هاي عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل می ) داراي گروه2
 پیوند کوواالنسی وجود دارد.  22) در ساختار آن 3
 هاي قطبی زیاد، آبدوست است.  ) به دلیل دارا بودن گروه4

 هاي داده شده به درستی بیان شده است؟ چه تعداد از عبارت -232
 شوند. اي، به عنوان باز قوي شناخته می جدول دوره اولفلزات دو گروه همۀ الف) محلول هیدروکسید 

 محلول یک موالر هیدروکلریک اسید است. pHبرابر  14سوزآور،  یک موالر سود محلول pH ،تاقب) در دماي ا
 باشد. ج) در دماي اتاق تغییرات خاصیت بازي محلول و غلظت یون هیدرونیوم عکس یکدیگر می

 هاي آمونیاك وجود دارد. د) در محلول آبی آمونیاك، شمار زیادي از مولکول
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟ نادرستهاي زیر  از عبارتیک  کدام -233
 شود. می محلولدر  pHها به آب به دلیل وجود گروه عاملی هیدروکسیل، موجب افزایش  ) افزودن الکل1
 شود. طور عمده به صورت مولکولی حل می با تشکیل پیوندهاي هیدروژنی، به ) آمونیاك در آب،2
 براي اسیدهاي قوي، بسیار بزرگ است. aKراي بازهاي قوي همانند ب bK) در دماي اتاق، مقدار 3

OH]) با افزودن تمامی بازها به آب خالص در دماي اتاق 4 ] [H O  خواهد شد. 3[
0/یونش محلول  درجۀاگر در دماي اتاق،  -234 21موالر استیک اسید برابر  1  باشد، ثابت یونش این اسید برابر چند است؟ 10

1 (51 10 2 (52 10 3 (31 10 4 (32 10 
 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ یک از عبارت کدام -235

 یابد. اي به آب یا خاك، میزان اسیدي بودن آنها افزایش می فلز گروه دوم جدول دوره ) با افزودن اکسید دومین1
) در ساختار اسیدهاي آلی، تنها اتم هیدروژن متصل به اکسیژن گروه عاملی کربوکسیل، تبدیل به یـون هیـدرونیوم در آب   2

 شود. می
 فلزي محلول در آب است. اکسیدهاي pHآنها مشابه  pHها خاصیت اسیدي داشته و  ) اغلب میوه3
 آید. دست می اي، گاز اکسیژن به جدول دوره dو  sهاي  ) از واکنش اسیدها با تمامی فلزات دسته4

 اند. ......... با ......... الکترون، ......... یافته گونۀهاي  در واکنش فلز روي با گاز اکسیژن اتم -236
 دادن ـ کاهش) اکسنده ـ از دست 2  ) اکسنده ـ گرفتن ـ اکسایش1
 ) کاهنده ـ از دست دادن ـ اکسایش4 ) کاهنده ـ از دست دادن ـ کاهش3

  

O

HO OH

O

OH

OH
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 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  -237
واکنش و محیط پیرامـون جـاري    سامانۀصورت انرژي الکتریکی میان  هاي طبیعی مانند تندر و آذرخش، تمام انرژي آزاد شده، به الف) در پدیده

 شود. می
 یمی افزون بر تولید مواد جدید به کمک انرژي الکتریکی، توانایی حرکت در راستاي پیاده کردن اصول شیمی سبز را ندارد.ب) الکتروش

 ها در الکتروشیمی، دستیابی به مواد مناسب و تأمین انرژي است. ج) دو رکن اساسی تحقق فناوري
 گیري از دانش الکتروشیمی است. در گرو بهرههاي دارویی و بهداشتی  د) کسب اطمینان از کیفیت تولید فراورده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 یک از مطالب زیر درست است؟ روي با محلول هیدروکلریک اسید، کدام تیغۀدر واکنش یک  -238

 شود. روي افزوده می تیغۀ) در این واکنش با گذشت زمان، بر جرم 1
 ارند.هاي هیدروژن نقش اکسنده د هاي روي نقش کاهنده و اتم ) اتم2
 مانند. هاي کلرید در این واکنش دست نخورده باقی می ) یون3
 ) براي تشکیل هر مول روي کلرید، تعداد دو الکترون مبادله شده است.4

Feاگر درصد جرمی سدیم اکسید و  -239 O2 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب  3 0/و  24 Feنسبت تعداد مول  درصد باشد، 96 O2 به  3

Feتعداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ( ,Na ,O : g.mol 156 23 16( 

1 (3
10 2 (10

3 3 (3 4 (1
3 

 ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در  امکد -240
 تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
 ) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
 تم اکسیژن است.ا 6اي تشکیل شده است که هر حلقه شامل  هاي شش گوشه ) ساختار بلوري دو ترکیب از حلقه3
 هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي  ) در مولکول4

تـوان   دهد، ......... تعداد از مواد زیر را می اي باردار نشان می شیشهمیلۀ حرکت یک مایع را در حضور یک نحوة با توجه به شکل زیر که  -241
 توان به شکل (ب) نسبت داد. از مواد را میبه شکل (الف) و ......... تعداد 

H O(l) Br (l) CCl (l) CH Cl(l) CHCl (l) CH Cl (l) NH (l) C H (l)2 2 4 3 3 2 2 3 6 14  
 
 

1 (4 4 
2 (3 5 
3 (5 3 
4 (6 2 
 
 
)ب( لکش)فلا( لکش 
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  ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 

واکـنش مربوطـه را بـه درسـتی     معادلۀ شده است، کدام گزینه  زیر که براي سرعت مواد موجود در یک واکنش ارائهمعادلۀ با توجه به  -242
 دهد؟ (واکنش در ظرف یک لیتري انجام شده است.) نشان می

H O HnFe O nFe
t t t t

2 22 3
3 3  Rواکنش 2

1 (Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 23 2 3 

2 (Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 2
1 1 1
3 2 3 

3 (Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)2 2 3 22 3 4 

4( Fe(s) H O(g) Fe O (g) H (g)2 2 3 2
1 1 1
2 3 4 

Cبا توجه به جدول زیر که غلظت یکی از مواد موجود در واکـنش   -243 H O (aq) H O(l) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 را بـا گذشـت    62
Cدهد، اگر سرعت متوسط تولید  زمان نشان می H O6 12 /ثانیه برابر  3تا  0زمانی بازة در  6 mol.s 10 ت متوسط واکـنش  باشد، سرع 8

 لیتر در نظر بگیرید.) 2باشد؟ (حجم ظرف واکنش را برابر  تا پایان واکنش چند مول بر لیتر بر ساعت می 3ثانیۀ زمانی بازة در 

/ / / / /

(s)
... (mol.L )1

5 4 3 2 1 0
0 55 0 55 0 7 09 1 2

نامز
تظلغ

 
1 (110 2 (140 3 (160 4 (180 

 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت -244
Nو  NOتوان به اکسیدهاي نیتروژن مانند  در هواکره می هاي موجود الف) از جمله آالینده O2 .اشاره کرد 

Nهاي موجود در سوخت با  دلیل انجام واکنش هیدروکربن ب) به (g)2 شوند. ها به هواکره وارد می در موتور خودروها برخی هیدروکربن 
 شود. اي دیده می اکسید، هواي آلوده به رنگ قهوه دلیل برخورد نور خورشید به گاز نیتروژن دي هج) ب

xو  CO ،SO3 ،NO2موجود در خروجی اگزوز خودروها، آالیندة د) گازهاي  yC H .هستند 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

CNبا توجه به شکل زیر که مربوط به واکنش تعادلی  -245 (g) H (g) NH (g)200
2 2 33 2C2 HHC NHC200 NHC 0/باشد، با افـزودن (  می مـول) گـاز    05

 ؟  افتد نمینیتروژن در دماي ثابت به این مخلوط کدام گزینه اتفاق 
 اتلیهجا شدن واکنش در جهت رفت بر طبق اصل لوش ) جابه1
 تر شدن مقدار عددي ثابت تعادل ) بزرگ2
 ) افزایش فشار گازهاي موجود در ظرف3
 در ظرف در تعادل ثانویه N2) افزایش غلظت گاز 4
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 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 علی الماسی، مهدي شکري، رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
 طاهره میرصفی سمیه قدرتی، معصومه علی بخشی،
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 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است.  3گزینه 

دار فلـزي ـ بسـیچ: فـراهم      ذي حیات: جاندار ـ سـوله: سـاختمان سـقف    
کمـان، وتـر ـ تجلّـی: پدیـدار شـدن چیـزي        چلّـۀ  کردن، آمادگی ـ زه:  

 درخشان مانند نور و روشنی

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

) شـکارگاه و صـحرا معنـاي ایـن     4و2متضـاد مرشـد،    ) مرید و سالک1
 کلمات نیستند.

 )162، 159هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
.3 صحیح است. 2گزینه 

(دستور: اجازه، راهنما، وزیر، فرمـان و حکـم) (سـامان: درخـور، میسـر،      
امکان) (مستور: پوشیده، پنهان) (حریف: دوست، همراه، همدم) (سـودا:  

 انگی، اشتیاق، شیدایی)خیال، دیو
 )7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس

.4 صحیح است.  3گزینه 
 شکل درست امالیی کلمه است.  » سفاهت«

.5 صحیح است.  2گزینه 
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینۀ : موحش، 3گزینۀ : صالح، 1گزینۀ 

 امالیی کلمات است.

.6 صحیح است. 4گزینه 
 ست.  مستور و صلت شکل درست امالیی کلمات ا

 )160 صفحۀنامه،  (فارسی یازدهم، واژه
.7 صحیح است. 2گزینه 

 الدین سهروردي فی حقیقه العشق: شهاب
 سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی

 (فارسی دهم و فارسی دوازدهم)
.8 صحیح است. 1گزینه 

 بررسی موارد:
 الف) بگردان عادت: کنایه از ناز نکردن و تغییر دادن خویش

 باره، آشکار)ب) باز: ایهام (دو
 راز استعاره از دل و قلب است. ج) خلوتگه

 د) آمیختن آب و آتش بر هم در لبان معشوق= تناقض یا پارادوکس  
 درست است. 1گزینۀ با توجه به این ترتیب 

.9 صحیح است. 4گزینه 
) 2) روشـنی چشـم (  1روز سیاه = تناقض (پارادوکس)/ نور دیده: ایهام (

تلمیح بر داستان یعقـوب و یوسـف و زلیخـا/    کنایه از فرزند نور چشمی/ 
 سیاه و روشن = تضاد

.10 صحیح است. 1گزینه 
 به کار رفته است.» دست«و » پنجه«در هر سه مورد به معناي » چنگ«واژه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) باد: فعل ـ نسیم2
 شانه: کتف ـ ابزار آراستن مو 3
 ) داد: حق ـ فعل از مصدر دادن4

 )48 صفحۀ (فارسی دوازدهم،

.11 صحیح است. 4گزینه 
 کند، تشخیص و استعاره است. استعاره: صدف از سخن گفتن پرهیز می

 »س«و » خ«، »ر«، »ز«هاي  آرایی: تکرار صامت واج
 تشبیه: شاعر خود را به خار و خس مانند کرده است.

 کنایه: زبان بازي کنایه از تملق و چاپلوسی
صـدف، پرهیـز آن از سـخن     حسن تعلیل: دلیل جایگاه مرواریـد شـدنِ  

 گفتن است (دلیل غیرواقعی)

.12 صحیح است. 3گزینه 
گــروه اســمی اســت و نقــش نهــادي دارد.  هســتۀ» نکتــه« 3 گزینــۀدر 
فعل غیراسـنادي اسـت.   » وجود دارد«در این بیت به معنی » است«فعل
 دارند.» مسندي«ها نقش  هاي مشخص شده در سایر گزینه واژه

 )54 صفحۀ(فارسی دوازدهم ، 
.13 صحیح است. 2گزینه 

 هاي دیگر: منادا در گزینه
) هر چنـد (اي) صـائب   4) سعدي (اي سعدي)/ 3) حافظ (اي حافظ)/ 1

 روم تا ... می
 )143 صفحۀ(فارسی  دهم، 

.14 صحیح است. 1گزینه 
دو جـزء  جملـۀ  در این ملک: متمم قیدي است و قابل حذف است، پس 

 اصلی بیشتر ندارد (تو: نهاد/ نباشی: فعل)
 فعل ناگذرا است)» وجود نداشته باشی«(نکته: نباشی در معناي 

 )55و  54هاي  (فارسی دوازدهم، صفحه
.15 صحیح است. 4گزینه 
ــ فرهنـگ   3ــ شـاعران سـنتی    2ـ شاعران معاصر 1هاي وصفی:  ترکیب

ــ مطالعـه   7ــ آثـار پرمایـه    6ـ آثار ماندگار 5ـ فرهنگ ایرانی 4اسالمی 
هـاي شـفاف    ــ افـق  11ـ هـر دم  10آثار  ـ این9ـ مطالعه عمیق 8دقیق 

 هاي روشن ـ افق12
ــ  4ـ ذهن انسان 3ـ مطالعه آثار 2ـ منابع فرهنگ 1هاي اضافی:  ترکیب

 ضمیر انسان
 )17(فارسی دهم، درس 

.16 صحیح است. 3گزینه 
 معنوي حذف شده است. قرینۀخود را نباخته [بود]: به  روحیۀ) 1
 معنوي حذف صورت گرفته است. رینۀقدوم کار را شروع [کرد]: به  مرحلۀ) 2
معنـوي حـذف صـورت     قرینـۀ بودند]: بـه   ) ولی همگی هم قسم [شده4

 گرفته است.
 )31و  30، 28 هاي صفحه(فارسی دوازدهم ، 

.17 صحیح است. 3گزینه 
مهم ایـن سـؤال اسـت (در     نکتۀمفهوم مقابل یعنی مفهوم متضاد و این 

ارزشـمند اسـت و قابـل    گوید کـه ذات انسـان    بیت مورد سؤال شاعر می
تـوان   توان آن را تربیت کرد. حتی اگر ذات بـد باشـد مـی    تغییر پس می

هـاي   شود (با انسـان  ) دیده می3تغییرش داد؛ مفهوم متضادش در بیت (
در فکـر  کـارد  زار درخـت مـی   بد نیکی نکن، زیرا انسان نادان در شوره

اري بیهوده است) بیت یک و دو بـا بیـت   تغییر سرشت انسان بد بودن ک
 مورد سؤال هم مفهوم است و بیت چهار مفهومی متفاوت دارد.

 )118 صفحۀ(فارسی دهم، 

ح
تور: اجازه، راهنما، وزیر، فرمـان و حکـم) (سـامان: درخـور، میسـر،      
ن) (مستور: پوشیده، پنهان) (حریف: دوست، همراه، همدم) (سـودا:  

انگی، اشتیاق، شیدایی)ل، دیو
 )7 و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس

 صحیح است.  3نه 
شکل درست امالیی کلمه است.  » اهت

 صحیح است.  2نه 
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینۀ : موحش،3گزینۀ : صالح، 1ۀ 

ی کلمات است.

صحیح است. 4نه 
 ست.  ور و صلت شکل درست امالیی کلمات ا

 )160صفحۀنامه،  (فارسی یازدهم، واژه
صحیح است. 2نه 

الدین سهرورديحقیقه العشق: شهاب
ونی پنجم جنوب: نزار قبانی

(فارسی دهم و فارسی دوازدهم)
صحیح است. 1نه 

 سی موارد:
 بگردان عادت: کنایه از ناز نکردن و تغییر دادن خویش

 باره، آشکار)باز: ایهام (دو
راز استعاره از دل و قلب است.خلوتگه

ص(فارسی دوازدهم ،
صحیح است. 2گزینه  13.

 هاي دیگر: منادا در گزینه
) هر چنـد (ا4) سعدي (اي سعدي)/ 3) حافظ (اي حافظ)/ 1

روم تا ... می
 صف(فارسی  دهم، 

صحیح است. 1گزینه  14.
جملـدر این ملک: متمم قیدي است و قابل حذف است، پس 

اصلی بیشتر ندارد (تو: نهاد/ نباشی: فعل)
فعل ناگذرا است»وجود نداشته باشی«(نکته: نباشی در معناي 

هاي (فارسی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 4گزینه  15.
ـ3ــ شـاعران سـنتی    2ـ شاعران معاصر 1هاي وصفی:  ترکیب

7ــ آثـار پرمایـه    6ـ آثار ماندگار 5ـ فرهنگ ایرانی 4اسالمی 
هـ ــ افـق  11ـ هـر دم  10آثار ـ این9ـ مطالعه عمیق 8دقیق 

 هاي روشن ـ افق12
ـ ذهن3ـ مطالعه آثار2ـ منابع فرهنگ 1هاي اضافی:  ترکیب

 ضمیر انسان
(فارسی دهم،

صحیح است. 3گزینه  16.
معنوي حذف شده اسقرینۀخود را نباخته [بود]: به روحیۀ) 1
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.18 صحیح است. 3گزینه 
 )115و  114، 102هاي  صفحه(فارسی دهم، 

 )34و  27هاي  (فارسی دوازدهم، صفحه
.19 صحیح است. 1گزینه 

و ابیـات (ت) و  » بمـا فیـه   کلّ إناء یترشـح «المثل  مفهوم مشترك ضرب
 (ث): از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 )118 صفحۀ(فارسی  دهم، 
.20 صحیح  است. 4گزینه 

 : ظاهر من بیانگر باطن است.4 گزینۀمفهوم بیت 
 به نفی ظاهربینی و توجه به باطن اشاره دارد. 3و  2، 1هاي  گزینه

 )61 صفحۀ، 7(فارسی یازدهم، درس 
.21 ح است.صحی 1گزینه 

 ، شاعر از فراز و نشیب و گذر روزگار شکوه دارد.1گزینۀ در 
ها شاعر به گذشت روزگارِ تلـخ و آمـدنِ روزگـار خـوب و      در سایر گزینه

 بهتر شدن اوضاع اشاره دارد.
 )84صفحۀ، 10(فارسی یازدهم، درس

.22 صحیح است. 1گزینه 
ت؛ امـا  آفرین و کمال بخش اس در این دو بیت گفته شده که عشق ارزش

کند. (ج) به فروتنی  در سایر ابیات به ترتیب (ب) به بلندهمتی اشاره می
شـود. (د) هـم    کند کـه باعـث تعـالی و عظمـت و بلنـدي مـی       اشاره می

گریـد و قطـرات اشـک او در خـاك فـرو       گوید عاشق در فراق یار می می
 رود. می

 )22صفحۀ ، 2 (فارسی دوازدهم، درس
.23 صحیح است.  2گزینه 
نایی سؤال، از بد به بدتر پنـاه آوردن اسـت کـه فقـط در بیـت      مفهوم ک
 وجود دارد. 2 گزینۀ

 )68 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 
.24 صحیح است. 3گزینه 

ورزد. در  عاشق با تمام وجود و از جان به معشوق عشـق مـی   3 گزینۀدر 
 خرد. ها عاشق غم عشق را به بهاي جان می سایر گزینه

 )2(فارسی دوازدهم، درس 
.25 صحیح است. 3 گزینه

بینی زیبا و زیبانگري پیر مغان و مرشد  داشتن جهان 3مفهوم کلی بیت 
ها به جایگاه نمـادین پیـر مغـان کـه مرشـد و       است. ولی در سایر گزینه

 رهبر است، اشاره شده است.
 )8(فارسی دوازدهم، درس 

 
 زبان عربی

.26 صحیح است. 3گزینه 
 کلمات مهم: ترجمۀ

 اعل جمع)/ استکبر: تکبر ورزید/ کان: بودسجد: سجده کردند (براي ف
 ها: بررسی سایر گزینه

تـر اسـت)، مسـتکبر (بـود)      دقیـق » سجده کردند(«) به سجده افتادند 1
 فعل است)» استکبر«(تکبر ورزید؛ 

 )، کافر شد (از کافران بود)1گزینۀ ) در حال سجده بودند (مانند 2
 )، گردید (بود)1 ۀگزین) ابلیسی (ابلیس)، مستکبر بود (مانند 4

 )35صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 
.27 صحیح است. 2گزینه 

 ترجمه کلمات مهم:  
 قد حدثَنا: با ما سخن گفته است/ صراع: کشمکش، نزاع

 ها: بررسی سایر گزینه
 ترجمه نشده است» نا«) گاهی (اضافه ترجمه شده است)/ 1
 )هاي کافر هاي کافران (قوم ها (کشمکش)/ قوم ) کشمکش3
ماضی » قد حدث(«گوید  مفرد است)/ سخن می» صراع(«ها  ) درگیري4

 است)
 )2و  1هاي  صفحه، 1(عربی دوازدهم، درس 

.28 صحیح است.  2گزینه 
رسد ـ الصادق: راستگو ـ بصدقه: با صداقتش ـ ما: چیزي کـه ـ       یبلغ: می

 اش کاري رسد به آن ـ الکاذب: دروغگو ـ باحتیاله: با فریب ال یبلغه: نمی

.29 صحیح است. 3گزینه 
کنند/ أن یلبَِث:  من الصعب: سخت است/ یتراحم: به یکدیگر مهربانی می

 که بماند/ یقوم بظلم...: به ظلم بپردازند
 ها: اشتباهات در سایر گزینه

به درستی ترجمـه نشـده   » بلَد«صورت فعل ترجمه نشده،  به» یلبث) «1
 مده است.در معناي صحیح نیا» یقوم بِـ ... «است و 

بـه درسـتی ترجمـه    » یتـراحم «در ابتداي جمله غلـط اسـت.   » چه) «2
 نشده است.

جـا شـده اسـت ـ      اول جابـه  جملۀفعل معنا نشده ـ ساختار  » یلبث) «4
 ترجمه نشده است.» بعضهم«در » هم«ضمیر 

 )19و  12هاي  ، صفحه2(عربی دهم، درس 
.30 صحیح است.  1گزینه 
زننـد)، أنوفهـا    نشان، تَضْرِب (ضربه مـی کلمات مهم: عدوها: دشم  ترجمۀ

 هاي تیزشان   الحادة: بینی
 ها:   بررسی سایر گزینه

مفــرد اســت.)، آنهــا (آن)، » عــدو«دشمنانشــان (دشمنشــان:   :2گزینــۀ 
 زنند) کشند (می می

اشــتباه اســت، » دشمنشــان«: از جانــب اضــافی اســت، جــاي 3گزینــۀ 
 ها) ها (بینی دندان
 هاي تیز خود) هایشان که تیز است (بینی من)، دندان: دشمنان (دش4گزینۀ 

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

 ) انسان نباید گمان کند که بیهوده آفریده شده است.1
 ) گفته شده است که هر شکستی، پلی براي پیروزي است.2
 .کنند هاي قدیمی جالبی با خبر می ها ما را از تمدن کاري ) این کنده3

 )10و  2هاي  ، صفحه1(عربی دوازدهم، درس 
.32 صحیح است. 1گزینه 

جاءب: آورد، در قسـمت دوم ایـن عبـارت (هـا: مفعـول) و (ذوالقـرنین:       
 فاعل) است.

 هاي زیادي نزد او آوردند، پس ذوالقرنین آنها را نپذیرفت. ترجمه کامل: هدیه

)61صفحۀ، 7(فارسی یازدهم، درس 
ح است.صحی 1نه 

، شاعر از فراز و نشیب و گذر روزگار شکوه دارد.1گزینۀ 
ها شاعر به گذشت روزگارِ تلـخ و آمـدنِ روزگـار خـوب و     سایر گزینه

 شدن اوضاع اشاره دارد.
 )84صفحۀ، 10(فارسی یازدهم، درس

صحیح است. 1نه 
سست؛ امـا  آفرین و کمال بخش اسین دو بیت گفته شده که عشق ارزش

کند. (ج) به فروتنی سایر ابیات به ترتیب (ب) به بلندهمتی اشاره می
شـود. (د) هـم     کند کـه باعـث تعـالی و عظمـت و بلنـدي مـی       ه می

گریـد و قطـرات اشـک او در خـاك فـرو      گوید عاشق در فراق یار می
 ود.

 )22صفحۀ 2، 2 (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است.  2نه 
نایی سؤال، از بد به بدتر پنـاه آوردن اسـت کـه فقـط در بیـت      وم ک
 وجود دارد. 2 ۀ

 )68صفحۀ(فارسی دوازدهم، 
صحیح است. 3نه 

ورزد. در عاشق با تمام وجود و از جان به معشوق عشـق مـی   3 گزینۀ
 خرد. ها عاشق غم عشق را به بهاي جان می  گزینه

 )2(فارسی دوازدهم، درس 

ه صفحه،1(عربی دوازدهم، درس 
.28 صحیح است.  2گزینه 

رسد ـ الصادق: راستگو ـ بصدقه: با صداقتش ـ ما: چی یبلغ: می
رسد به آن ـ الکاذب: دروغگو ـ باحتیاله: با فریب ال یبلغه: نمی

صحیح است. 3گزینه  29.
کنندمن الصعب: سخت است/ یتراحم: به یکدیگر مهربانی می

که بماند/ یقوم بظلم...: به ظلم بپردازند
 ها: اشتباهات در سایر گزینه

به درستی ترج»بلَد«صورت فعل ترجمه نشده، به» یلبث) «1
 مده است.در معناي صحیح نیا» یقوم بِـ ... «است و 

بـه درسـت» یتـراحم «در ابتداي جمله غلـط اسـت.   » چه) «2
 نشده است.

جـا شـد اول جابـه    جملۀفعل معنا نشده ـ ساختار  » یلبث) «4
ترجمه نشده است.» بعضهم«در » هم«ضمیر 

هاي ، صفحه2(عربی دهم، درس 
.30 صحیح است.  1گزینه 
زننـ ممنشان، تَضْرِب (ضربه مـی کلمات مهم: عدوها: دشم ترجمۀ

 هاي تیزشان   الحادة: بینی
 ها:   بررسی سایر گزینه

مفــرد اســت.)،» عــدو«دشمنانشــان (دشمنشــان:  :2گزینــۀ 
زنند) کشند (می می

ۀ ا3گ ا اف اض ا اا اشش
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.33 صحیح است.  1گزینه 
 قرابت دارد.   1نۀ گزیشعر موجود در کتاب درسی با ترجمۀ 

چشـمۀ  شود و گاهی  من به امید دیدن روي تو صبح میتیرة هاي  شب«
 »شود. ها جستجو می حیات در تاریکی

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

 ) یذهب (یذهبون)     2) یذهبون (یذهب)/ المباراة (باید جمع باشد)  1
 حین)) المباراة (المباریات)/ حال ترجمه نشده (فر4

 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 
 )21و  20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس

.35 صحیح است. 1گزینه 
هـایش: أبطالهـا)، (کشـورهاي دیگـر:      شود: تُعرَف)، (قهرمان (شناخته می

 البالد األخري)

صحیح است.  3گزینه  36.
مشتاق به بازگشت به کشورم هستم، زیرا که مشـکالت زیـادي را اینجـا    

 ام. ام و بسیار خسته شده ل کردهتحم
 ها: سایر گزینهترجمۀ 

 کنم کنم، نصب می ) برپا می4ستایم      ) می2کنم         ) طواف می1
 )44 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس  

.37 صحیح است. 1گزینه 
 إنّ  ْإن

 آید. بر سر فعل نمی» إنّ«آید و  بر سر فعل می» إنْ«نکته: 
 )20  حه، صف2(عربی یازدهم، درس 

 متن:ترجمۀ 
عنصر آهن براي بدن انسان ضـروري اسـت زیـرا آن قسـمت مهمـی از      «

هـا و   دهد که به جذب اکسـیژن از طریـق ریـه    هموگلوبین را تشکیل می
کند. بدون اکسیژن، وظـایف بـدن    نقاط بدن کمک میهمۀ انتقال آن به 

ست. خونی همان کمبود آهن موجود در بدن ا افتد. بیماري کم از کار می
ها، حبوبات و سبزیجات مقدار مناسـبی از ایـن عنصـر را     خوردن گوشت

گویند که جگر و کـرفس منـابعی    کند. پزشکان می  براي انسان فراهم می
روي  براي عنصر آهن هستند، بنابراین الزم است کـه از آن بـدون زیـاده   

 » استفاده کنیم.

.38 صحیح است.  1گزینه 
 سخن گفته است.   » نهاي عنصر آه فایده«متن بیشتر از 

.39 صحیح است.  3گزینه 
 »کنیم. خونی مبارزه می اگر کبد (جگر) و کرفس بخوریم با بیماري کم«

خــونی  اســتعمال دود ســیگار انســان را دچــار بیمــاري کــم : «1گزینــۀ 
 »کند. می

» حد و انـدازه بخـوریم.   ما باید میوه و سبزیجات را بسیار و بی: «2گزینۀ 
 م نبرده است.نا» فواکه«در متن از 

خـونی رنـج    اي جز این نـدارد کـه از بیمـاري کـم     انسان چاره: «4گزینۀ 
 چنین عبارت نامعقولی در متن وجود ندارد.  » ببرد.

.40 صحیح است.  1گزینه 
 »  مادة الحدید ... جزءاً مهما من الهیموغلوبین«در متن عنوان شده که 

.41 صحیح است.  2گزینه 
مضـاف الیـه و مجـرور    » اللُّحـومِ «فی بـوده و  ترکیب اضا» تَناولُ اللُّحومِ«

 است.

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

 به تنهایی)  » هذا«خبر مقدم است نه » لهذا(«) خبر مقدم 1
 اسم فاعل است نه مفعول)  » مختلفۀ(«) اسم مفعول 2
معنـاي مصـدري دارد و اسـم مکـان نیسـت) ـ       » منفعۀ(«) اسم مکان 4

 باشد)  » السماء«تواند صفت  که نکره و جمع است، نمی» منافع(«صفۀ 

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

 ) الرِّّجل (الرَّجل)1
 ) مضارع (ماضی)/ تغییر (تغّیر)/ مفعول (فاعل)2
 حرف جر نیست)» لکنّ(«) مجرور بحرف الجرّ 3

 )19و  6هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس
.44 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) الذّنَب (الذَّنْب)3) کبیر (کبیرة) 3) مکاتیب (مکاتب) 1

 )8و  4هاي  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
.45 صحیح است. 4گزینه 

 جزء حروف جر نیستند.» إلّا«و » ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

 در للدلفین حرف جر است.» لـِ) «1
 حرف جر هستند. »)کفاعله«(در » ك«و » فی) «2
 حرف جر هستند.») بذکر«(در » ب«و ») علیک«(در » علی) «3

 )94تا  91هاي  ، صفحه7دهم، درس  عربی(
.46 صحیح است.  3گزینه 

 ها:  بررسی گزینه
اسم فاعل از ثالثی مجرّد، محتُرمـون:  »: حاکم«جمع » الحکّام: «1گزینۀ 

 اسم مفعول از ثالثی مزید
 فاعل از ثالثی مجرّد، وهاب: اسم مبالغه: شاکرین: اسم 2گزینۀ 
 : المسلم: اسم فاعل از ثالثی مزید، کذّاب: اسم مبالغه3گزینۀ 
اسم فاعـل از ثالثـی   »: شاعر«جمع » شُعرا«: علّامۀ: اسم مبالغه، 4گزینۀ 
 مجرّد

.47 صحیح است. 2گزینه 
: خبر و»ال«) المحیط: مبتدا و معرفه به 1ها:    بررسی گزینه نکره ، بعید 

: خبر و نکره2 : مبتدا و نکره، خیرٌ عالم ( 
: مبتدا و معرفه به علم (دقت کنید اسـم 3 هـاي علـم حتـی اگـر      ) کاظم

: خبر و نکره تنوین هم بگیرند، باز هم معرفه حساب می شوند)، جالس 
 ) الجو: مبتدا و نکره، باردة: خبر و نکره  4

 )34تا  31هاي  صفحه، 3(عربی یازدهم، درس 
.48 صحیح است.  3ینه گز

 دهد.  می» تا«از نوع ناصبه است و معناي » لـِ«در این عبارت 
 آن صحبت کنیم.  وسیلۀبه  تا بتوانیمما باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم 

یح
هـایش: أبطالهـا)، (کشـورهاي دیگـر:     شود: تُعرَف)، (قهرمان خته می

 د األخري)

صحیح است.  3نه 
اق به بازگشت به کشورم هستم، زیرا که مشـکالت زیـادي را اینجـا    

 ام. ام و بسیار خسته شده ل کرده
 ها: سایر گزینهمۀ 

 کنم کنم، نصب می ) برپا می4ستایم      ) می2کنم         طواف می
)44صفحۀ،4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 1نه 
 إنّ 
 آید. بر سر فعل نمی»إنّ«آید و  بر سر فعل می»إنْ«: 

 )20  حه، صف2(عربی یازدهم، درس 
 متن:مۀ 

صر آهن براي بدن انسان ضـروري اسـت زیـرا آن قسـمت مهمـی از      
هـا و   دهد که به جذب اکسـیژن از طریـق ریـه   گلوبین را تشکیل می

کند. بدون اکسیژن، وظـایف بـدن   نقاط بدن کمک میهمۀل آن به 
ست. خونی همان کمبود آهن موجود در بدن اافتد. بیماري کمر می

ها، حبوبات و سبزیجات مقدار مناسـبی از ایـن عنصـر را     دن گوشت
گویند که جگر و کـرفس منـابعی     کند. پزشکان می انسان فراهم می

روي   عنصر آهن هستند، بنابراین الزم است کـه از آن بـدون زیـاده   
» فاده کنیم.

زی یر ی برر
) الرِّّجل (الرَّجل)1
) مضارع (ماضی)/ تغییر (تغّیر)/ مفعول (فاعل)2
حرف جر نیست)»لکنّ(«) مجرور بحرف الجرّ 3

هاي صفحه، 2 و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس
صحیح است. 2گزینه  44.

 ها: بررسی سایر گزینه
) الذّنَب (الذَّنْب)3) کبیر (کبیرة) 3) مکاتیب (مکاتب) 1

ه ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 4گزینه  45.

جزء حروف جر نیستند.» إلّا«و » ال«
 ها: بررسی سایر گزینه

در للدلفین حرف جر است.» لـِ) «1
حرف جر هستند.»)کفاعله«(در »ك«و » فی) «2
حرف جر هست»)بذکر«(در »ب«و ») علیک«(در »علی) «3

هاي ، صفحه7دهم، درس  عربی(
.46 صحیح است.  3گزینه 

 ها:  بررسی گزینه
اسم فاعل از ثالثی مجرّد،»: حاکم«جمع »الحکّام: «1گزینۀ 

اسم مفعول از ثالثی مزید
فاعل از ثالثی مجرّد، وهاب: اسم مبالغ: شاکرین: اسم 2گزینۀ 
: المسلم: اسم فاعل از ثالثی مزید، کذّاب: اسم مبالغه3گزینۀ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی  4آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

4

.49 صحیح است. 3گزینه 
ها جملـه   جمله حالیه است، در سایر گزینه» وهم یتأملون«در این جمله 

 حالیه وجود ندارد.
 )22 صفحۀ، 2دهم، درس (عربی دواز

.50 صحیح است. 4گزینه 
قبل از إلّا در این گزینه منفـی اسـت و مسـتثنی منـه نیـز در آن       جملۀ

 وجود ندارد.               
 ها: بررسی سایر گزینه

 منه است. در این گزینه مستثنی » أغلب« واژة) 1
 در این گزینه مستثنی منه است.» أحداً« واژة) 2
 گزینه مستثنی منه است. در این» طالب« واژة) 3
 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است.  2گزینه 

بیانگر انبساط جهان و مربـوط بـه ذکـر نکـات علمـی       و السماء...آیۀ 
 هاي اعجاز محتوایی قرآن است.   سابقه از ویژگی بی

.52 صحیح است.  2گزینه 
هـاي   افراد زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خـود هـم از بهـره   

کنند و هم از آنجایی که تمام کارهـاي دنیـوي    مادي زندگی استفاده می
دهنـد، جـان و دل خـود را بـه      خود را در جهت رضاي خـدا انجـام مـی   

 سازند. کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می تر می خداوند نزدیک
 )21صفحۀ ، 1(دین و زندگی یازدهم، درس 

.53 صحیح است.  4گزینه 
ا محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان مـات  مو آیۀ شریفۀ در 

 ضُرَّ اهللاَ شیئاً وفَلَن ی یهبقلی عب عنقَلن یم لی اَعقابِکُم ولَ انقَلَبتُم عاَو قُت
و محمد نیست، مگـر رسـولی کـه پـیش از او     : «سیجزِي اهللاُ الشّاکرینَ

اگر او بمیـرد یـا کشـته شـود، آیـا شـما بـه         رسوالن دیگري بودند. پس
گردیـد؟ و هـر کـس بـه گذشـته       گذشته [و آیین پیشین خود] بـاز مـی  

ــه زودي    ــد ب ــانی نرســاند و خداون ــد و زی ــه خــدا هــیچ گزن ــازگردد، ب ب
به جاهلیت » عقبیه«و » اَعقابکم«الفاظ » دهد. سپاسگزاران را پاداش می

هلیـت، ضـرري بـه خـدا     اشاره دارنـد و اینکـه وارد شـدن مـردم بـه جا     
 کند.  نیازي خداوند از مخلوقاتش می رساند، اشاره به بی نمی

.54 صحیح است. 1گزینه 
بخش خدا و نشانگر حکمـت، قـدرت    خودش تجلیاندازة هر موجودي به 

 و رحمت و سایر صفات اوست.
موجودات پس از پیدایش به همان اندازه بـه خداونـد نیازمندنـد کـه در     

 ارند.پیدایش نیاز د لحظۀ
 )7و 5 هاي صفحه ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.55 صحیح است. 1گزینه 
ناپـذیر و   قانونمندي و تخلف دربارة هر دو آیه بیانگر تقدیر الهی است که

استوار بودن و اینکه جهان خلقت حـافظ و نگهبـانی دارد کـه در کـار او     
 اشتباهی نیست.

 )60و  58هاي  صفحه (دین و زندگی دوازدهم،

.56 صحیح است.  1نه گزی
 کنار رفتن پرده از حقایق عالم   آشکارشدن اعمال، رفتار و نیات 

 ها و زمین   مرگ اهل آسمان شدن بساط حیات  برچیده
 ي عمل   دادن نامه حاضرشدن اعمال 

 ) 67و  66، 65هاي  ، صفحه 6دین و زندگی دهم، درس 
.57 صحیح است. 4گزینه 

آیـۀ  ه خدا را بیـان کنـیم بـه قرائـت     ایمان و محبت برابطۀ اگر بخواهیم 
خواهیم پرداخت و در قـرآن کـریم    والَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّهشریفۀ 

داري، دوستی با خدا و بیزاري از باطل بیان شده است.پایه و اساس دین

.58 صحیح است. 2گزینه 
خداوند در قرآن کـریم قبـل از بیـان سـنت امتحـان الهـی از حتمـی و        

گوید و پس از آن (تـأخر) از بازگشـت بـه     گانی بودن مرگ سخن میهم
رّ و     گوید:  سوي او (خداوند) می کلّ نفسٍ ذائقـۀ المـوت و نَبلـوکُم بالشـَّ

 الخَیرِ فتنۀً و الینا تُرجعون
نیـز در   3گزینـۀ  بیان خود سنت امتحان در ایـن آیـه اسـت و     1گزینۀ 

 یگر.اي د مورد سنت امتحان الهی است در آیه
 )69صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.59 صحیح است.  3گزینه 
اطهـار بـا اینکـه    ائمۀ در موضوع تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، 
گیري و با تکیه بر علـم   با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از گوشه

اش، فـراهم آمـدن    هکردند که ثمـر  مسائل اظهارنظر می دربارة همۀالهی خود، 
پیـامبر   سـیرة ) در کنـار  (اطهـار   سیرة ائمۀهاي بزرگ در حدیث و  کتاب

مبـارزه بـا حاکمـان را     شـیوة ) و قرآن کریم است. از سوي دیگر امامـان،  (
اي که هم تفکر اسـالم راسـتین    گزیدند، به گونه متناسب با شرایط زمان برمی

عباس سسـت شـود    امیه و بنی بنیباقی بماند و هم به تدریج بناي ظلم و جور 
 هاي آینده معرفی گردد.   )، به نسل(و هم روش زندگی امامان 

.60 صحیح است.  4گزینه 
بیان قرآن در مورد توسل و اعتقاد به توانایی پیامبران و اولیـاي دیـن در   

خدا ارتباط بـا توحیـد در ربوبیـت     ارادةبرآوردن حاجات انسان در طول 
 مؤید این مفهوم است. ﴾السماوات و... قل من رب﴿ آیۀدارد و 

 )25و  24، 22، 19هاي  صفحه،  2دوازدهم، درس دین و زندگی (
.61 صحیح است.  3گزینه 

کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگـري  
 در ما ندارد.  

 )33صفحۀ ، 2(دین و زندگی دهم، درس 
.62 صحیح است. 3گزینه 
 بـه  بـردن  داوري و قضـاوت  مـورد  در پنـداران  یمانا وظیفۀ آیه، مطابق

است. آمده یکفروا ان امروا قدعبارت  در طاغوت،

.63 صحیح است. 1گزینه 
آوردن به پیشگاه خداونـد   ينیازمند روهاي شیطان  داممقاومت در برابر 

 هاي اوست. فرمان ۀخالصانو پذیرش 
با نشاط دنیا پاك و  یگرفتار شود، هم زندگ یهای که در چنین دام یکس

 آخرت را.    یرا از دست خواهد داد و هم حیات سرشار از شادکام
 )  50 صفحۀ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و
 صحیح است.  2نه 

بیانگر انبساط جهان و مربـوط بـه ذکـر نکـات علمـی      و السماء...
هاي اعجاز محتوایی قرآن است.  ابقه از ویژگی

 صحیح است.  2نه 
هـاي    زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خـود هـم از بهـره   

کنند و هم از آنجایی که تمام کارهـاي دنیـوي   ي زندگی استفاده می
دهنـد، جـان و دل خـود را بـه      را در جهت رضاي خـدا انجـام مـی   

سازند.  کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد میتر می وند نزدیک
 )21صفحۀ ، 1(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است.  4نه 
مما محمد الّا رسولٌ قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ اَفَان مـات  مو یۀ شریفۀ 

 ضُرَّ اهللاَ شیئاً وفَلَن ی یهبقلی عب عنقَلن یم لی اَعقابِکُم وتلَ انقَلَبتُم ع
و محمد نیست، مگـر رسـولی کـه پـیش از او     : «جزِي اهللاُ الشّاکرینَ

اگر او بمیـرد یـا کشـته شـود، آیـا شـما بـه        الن دیگري بودند. پس
  گردیـد؟ و هـر کـس بـه گذشـته      شته [و آیین پیشین خود] بـاز مـی  

ــه زودي    ــد ب ــانی نرســاند و خداون ــد و زی ــه خــدا هــیچ گزن گردد، ب
به جاهلیت »عقبیه«و » اَعقابکم«الفاظ » دهد. سگزاران را پاداش می

هلیـت، ضـرري بـه خـدا     ه دارنـد و اینکـه وارد شـدن مـردم بـه جا     

خداوند در قرآن کـریم قبـل از بیـان سـنت امتحـان الهـی از
گوید و پس از آن (تـأخر) از بازممگانی بودن مرگ سخن میهم

کلّ نفسٍ ذائقـۀ المـوت و نَبلـوکُگوید:  سوي او (خداوند) می
الخَیرِ فتنۀً و الینا تُرجعون

    گزینـۀبیان خود سنت امتحان در ایـن آیـه اسـت و    1گزینۀ 
 یگر.اي د مورد سنت امتحان الهی است در آیه

ص،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.59 صحیح است.  3گزینه 

اطهـاائمۀ در موضوع تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، 
گیري و با تکبا حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از گوشه

  اش، فـرهکردند که ثمـر  مسائل اظهارنظر میدربارة همۀالهی خود، 
  سـ) در کنـار  (اطهـار   سیرة ائمۀ هاي بزرگ در حدیث و کتاب

کریم است. از سوي دیگر امامـان،  ( مبـارزه بـا  شـیوة ) و قرآن
  اي که هم تفکر اسـال گزیدند، به گونه متناسب با شرایط زمان برمی

 عباس سس امیه و بنی بنیباقی بماند و هم به تدریج بناي ظلم و جور 
هاي آینده معرفی گردد.)، به نسل(و هم روش زندگی امامان 

.60 صحیح است. 4گزینه 
بیان قرآن در مورد توسل و اعتقاد به توانایی پیامبران و اولیـاي

خدا ارتباط بـا توحیـد دارادةبرآوردن حاجات انسان در طول 
مؤید این مفهوم است﴾السماوات و... قل من رب﴿آیۀدارد و 

،22، 19هاي  صفحه،  2دوازدهم، درس دین و زندگی (
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.64 صحیح است.  3گزینه 
راً نعمۀً انعمها علـی قـومٍ حتّـی    یِغَذلک بأنّ اهللا لم یک مآیۀ شریفۀ اساس بر

علیم روا باَنفسهم و اَنّ اهللا سمیعساز هالکت یـا   ناست)، زمینه(شنوا و دا یغی
 عزت و سربلندي یک جامعه رفتار خود افراد همان جامعه هستند.  

 )126صفحۀ  ، 9(دین و زندگی یازدهم، درس 
.65 صحیح است. 3گزینه 

نمـا نپوشـید، زیـرا چنـین لباسـی       لباس نازك و بدن): «امام صادق (
ش دو رکعت نماز که بـا بـوي خـو   «و » سستی و ضعف دین است.نشانۀ 

 »گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوي خوش است.
 )128و  125هاي  ، صفحه11(دین و زندگی دهم، درس 

.66 صحیح است.  4گزینه 
» فمـن اراد العلـم فلیاتهـا مـن بابهـا     «با توجه به حـدیث مـذکور، در عبـارت    

منـدي از آن را مشـروط بـه عبـور از علـم       )، ورود علم خود و بهـره (پیامبر
 ) کرده است و این مسئله بیانگر عصمت علمی امیرالمؤمنین است.  ی(عل

 )88و  87هاي  ، صفحه 6(دین و زندگی  یازدهم، درس 
.67 صحیح است. 1گزینه 

هـا و تمـایالت دنیـوي     اگر قرار باشد در یک جامعه، همه فقـط خواسـته  
خود را دنبال کنند و تنها منافع خـود را محـور فعالیـت اجتمـاعی قـرار      

و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن بـه دیگـران نباشـند، تفرقـه و      دهند
رود. در  گیرد و امکـان رشـد و تعـالی از بـین مـی      تضاد جامعه را فرا می

هـاي سـتمگر بیشـتر قـدرت پیـدا       اي، روز بـه روز انسـان   چنین جامعـه 
 گیرند. کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می می

وارد تسلیم بودن در برابر امیال و قدرتی که انسان دلیل نادرستی سایر م
کشاند، مربوط به بعد فردي شـرك عملـی اسـت.     را به بردگی جدید می

 که صورت سؤال از بعد اجتماعی سخن به میان آورده است.   درحالی
 )35صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

.68 صحیح است.  3گزینه 
ارزش بودن و  هر دو بر کملحیاة...و ما هذه اآیۀ ) و (سخن پیامبر 

 گذرا بودنِ زندگی دنیایی و زندگی حقیقی در آخرت تأکید دارد.  
 )36و  35هاي   ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

.69 صحیح است. 2گزینه 
و دعـوت   و انـذر عشـیرتک االقـربین   انـذار:   آیـۀ پیامبر در پی نزول 

کمـک بـراي تـرویج و     که بعد سه بار درخواسـت  خویشان خود، هنگامی
) دست خود را باال برد. دست آن حضرت تبلیغ اسالم، حضرت علی(

همانا امین، بـرادر  «را در دست گرفت و بیعت ایشان را پذیرفت و فرمود: 
 »من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.

) هنـوز  ) درآن شـرایط کـه پیـامبر (   اعالم جانشینی حضـرت علـی(  
چنـان  ) دهد که جانشـینی پیـامبر (   ب نکرده بود، نشان میموفقیتی کس

 اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود.
 )65و  64هاي  ، صفحه5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.70 صحیح است.  1گزینه 
و نرید ان نَمنّ علی الّذین استضـعفوا  فرماید:  خداوند در قرآن کریم می

 رض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوارثینفی اال

 )129صفحۀ ، 9(دین و زندگی یازدهم، درس 

.71 صحیح است.  3گزینه 
شیعه، این فایـده را  عقیدة ) در (مشخص بودن پدر و مادر امام زمان 

دارد که اگـر ماجراجویـان فریبکـاري بخواهنـد خـود را مهـدي موعـود        
هوشـیار، فریـب آنهـا را     شوند و مردم معرفی کنند، به زودي شناخته می

 خورند.   نمی
 )131صفحۀ (دین و زندگی یازدهم، 

.72 صحیح است.  4گزینه 
الیوم اآلخر و عمل صـالحاً فـال خـوف علـیهم و ال هـم       من آمن باهللا و

: هرکس به خدا و روز آخرت ایمان آورد (توحید و معاد) و کار یحزنون
 شود.   ن نمینیکو انجام دهد، برایش هیچ ترسی نیست و اندوهگی

.73 صحیح است.  1گزینه 
در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت اوالً خداوند دسـتور حجـاب را بـراي    

وي با نامحرمان قرار داده است نـه  مواجهۀ زمان حضور زن در اجتماع و 
 براي داخل خانه.  

نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن  دوم آن که ادعاي خانه
 دین ناسازگار است.   پیشوایانسیرة و 

 ) 145صفحۀ ، 12(دین و زندگی دهم، درس 
.74 صحیح است. 4گزینه 

کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمـات ممکـن   
رو اسـت، امـا مومنـان     هـاي روبـه   است، هر چند این مسـیر بـا دشـواري   

و : فامـا الـذین امنـوا باللّـه ...    پشتشان به خداونـد گـرم بـوده و آیـه     
که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودي خداوند آنـان   کسانی

 را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش درآورد.
 )88، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

.75 صحیح است. 4گزینه 
بهـره باشـند،    .... کشوري که مـردم آن از علـم بـی   «مقام معظم رهبري: 

».فتهرگز به حقوق خود دست نخواهد یا
... به یقین، آنـان مـرزي جـز    «فرمایند:  علیه می رحمت اللّه امام خمینی

. بـه  شناسـند  مان نمـی  هاي معنوي و الهی ها و ارزش هویتهمۀ عدول از 
هرگـز دسـت از مقاتلـه و سـتیز بـا شـما        قرآن کـریم (دشـمنان)  گفتۀ 
»دارند، مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. برنمی

 
 

 یزبان انگلیس
.76 صحیح است. 4گزینه 

ــدن   ــل خــوش گذران ــه: چــون فع ــته  (have fun)نکت ــان گذش در زم
استمراري است و از آنجایی که هر دو عمل در مـوازات یکـدیگر صـورت    

 استمراري استفاده کنیم.گذشتۀ گرفتند، باید از  می
که مـن دیـروز داشـتم بـراي امتحـان زبـانم درس        معنی جمله: درحالی

 گذراند. شت با دوستانش خوش میخواندم برادرم دا می

.77 صحیح است. 2گزینه 
دقـت کنیـد. (توجـه کنیـد      "behave towards"اضـافۀ  نکته: به حرف 

 behave towards" ،"interested in" ،"have plans"هـاي   ترکیـب 

for"  و"think of" اند.) کار رفته در کتاب درسی به 

یح
» ««فمـن اراد العلـم فلیاتهـا مـن بابهـا     «جه به حـدیث مـذکور، در عبـارت    

منـدي از آن را مشـروط بـه عبـور از علـم      )، ورود علم خود و بهـره(ر
) کرده است و این مسئله بیانگر عصمت علمی امیرالمؤمنین است.  

 )88و 87هاي  ، صفحه 6(دین و زندگی  یازدهم، درس 
صحیح است. 1نه 

هـا و تمـایالت دنیـوي    قرار باشد در یک جامعه، همه فقـط خواسـته  
 را دنبال کنند و تنها منافع خـود را محـور فعالیـت اجتمـاعی قـرار      

و اهل ایثار و تعاون و خیر رساندن بـه دیگـران نباشـند، تفرقـه و      د
رود. در  گیرد و امکـان رشـد و تعـالی از بـین مـی     د جامعه را فرا می

هـاي سـتمگر بیشـتر قـدرت پیـدا      اي، روز بـه روز انسـان   ن جامعـه 
 گیرند. کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می

مموارد تسلیم بودن در برابر امیال و قدرتی که انسان ل نادرستی سایر م
کشاند، مربوط به بعد فردي شـرك عملـی اسـت.     بردگی جدید می

 که صورت سؤال از بعد اجتماعی سخن به میان آورده است.  الی
 )35صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

 صحیح است.  3نه 
ارزش بودن و  هر دو بر کملحیاة...و ما هذه اآیۀ ) و (ن پیامبر 

 بودنِ زندگی دنیایی و زندگی حقیقی در آخرت تأکید دارد.  
 )36و 35هاي   ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است. 2نه 
و دعـوت   و انـذر عشـیرتک االقـربین   انـذار:   آیـۀ بر در پی نزول 

یحزی
در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت اوالً خداوند دسـتور حجـا

وي با نامحرمان قرار دادمواجهۀ زمان حضور زن در اجتماع و 
براي داخل خانه.  

نشین کردن زنان و سلب آزادي آنان بادوم آن که ادعاي خانه
دین ناسازگار است.   پیشوایانسیرة و 

صف، 12(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است. 4گزینه  74.

کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمـا
رو اسـت، امهـاي روبـه  است، هر چند این مسـیر بـا دشـواري   

فامـا الـذین امنـوا باپشتشان به خداونـد گـرم بـوده و آیـه     
که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودي خدکسانی

را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش درآورد.
ص7درس  (دین و زندگی دوازدهم، ،

صحیح است. 4گزینه  75.
   بهـ .... کشوري که مـردم آن از علـم بـی   «مقام معظم رهبري: 

».فتهرگز به حقوق خود دست نخواهد یا
... به یقین، آنـان م«فرمایند:  علیه می رحمت اللّه امام خمینی

شن مان نمـی  هاي معنوي و الهی ها و ارزش هویتهمۀعدول از 
هرگـز دسـت از مقاتلـه و سـتیقرآن کـریم (دشـمنان)  گفتۀ 
برگردانند. برنمی »دارند، مگر اینکه شما را از دینتان
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.78 صحیح است. 2گزینه 
 ت که از تپه بلندتر است.اي طبیعی اس ترجمه: کوه پدیده

ــان ــبه      همـ ــت، شـ ــخص اسـ ــه مشـ ــه در ترجمـ ــه کـ ــۀ گونـ جملـ
is higher than the hill  به توصیفmountain  پـردازد. بنـابراین    مـی

درسـت  گزینۀ  whichیک نهاد غیرانسان مورد توصیف قرار گرفته، پس 
 است.

 )57صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.79 صحیح است. 4گزینه 

 کند. داغ است و در هواي سرد شما را گرم می معنی جمله: سوپ
مستقل داریم که در جمله دوم  جملۀ نکته: اگر به ترجمه دقت کنید دو

 کنیم. استفاده می andافزایش اطالعات داریم، پس از 

.80 صحیح است. 1گزینه 
معنی جمله: اگر واقعاً به یک شغل نیاز داري، چرا بـه کـار کـردن بـراي     

 ؟کنی فکر نمیپیتر 
 ) برگرداندن4) مقایسه کردن  3) ترکیب کردن  2در نظر گرفتن   )1

 )48، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.81 صحیح است. 2گزینه 

هسـتند،   در معـرض خطـر  هـا در میـان حیوانـات     معنی جمله: یوزپلنگ
 ها بر روي زمین وجود ندارند.یعنی تعداد زیادي از آن

.82 صحیح است. 3گزینه 
ز «مبر مقدسمان، حضرت محمد (ص)، به مـا فرمودنـد:   معنی جمله: پیا

 »بجوي. دانشتا گور  گهواره

.83 صحیح است. 2گزینه 
ترجمه: در برخی کشورها صدا زدن شخص به اسم اولـش بـیش از حـد    

 شود. محسوب می خودمانی

.84 صحیح است.  2گزینه 
ترجمه: الف: من امروز دیدم یک مردي یک بچه گربـه را از زیـر گرفتـه    

 راه نجات داد. بزرگ شدن روي
 ب: چقدر تأثیرگذار!

 ) تو بردي! هر چی تو بگی!1
 دهنده! ) چقدر تأثیرگذار! چقدر تکان2
 ) بسیار خب.3
 ام. ) متوجه4

.85 صحیح است. 3گزینه 
کـرد کـه آنهـا را     هایش استفاده می پیکاسو از یک روش خاص در نقاشی

 کرد. فرد می منحصربه
 ) محبوب (مردمی)4خاص    )3آور    ) تعجب2) با ارزش   1

 )25(زبان انگلیسی یازدهم، صفحه 
.86 صحیح است. 3گزینه 

 کننـدة  بیانانتخابات شده است، زیرا اظهارات او  برندةترجمه: او احتماالً 
 شادي بود. )دهندة(نشان 

 ) تأیید کردن2) توافق کردن ـ موافقت کردن   1ها:  بررسی گزینه
 ) ترجیح دادن4) بیرون کشیدن ـ نشان دادن    3

 )32 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.87 صحیح است. 3گزینه 
ترجمه: وقتی که شما پسـوندها و پیشـوندها را تشـخیص داده و معنـی     

کند برروي معناي بسیاري از کلمـاتی   دانید، به شما کمک می آنها را می
 ید.خوانید تمرین کنید و یا معناي آنها را استخراج کن که آنها را می

) تعریـف  4) تشـخیص دادن    3) ترکیـب کـردن     2) مرتب کـردن    1
 کردن

 )55صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.88 صحیح است. 1گزینه 

درصـد بـرق    70تـر   شـویی پربـازده   هـاي ظـرف   ترجمه: بعضی از ماشین
 کنند. هاي قدیمی مصرف می کمتري از مدل

 جایگزین کردن )4) تبدیل کردن  3) آلوده کردن   2) مصرف کردن  1
 )78صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 
 :cloze testترجمه 

اش از  جنـوبی در اواخـر نوجـوانی    کرةاهل » واي.ایی«یونگ اون یانگ یا 
برد و امیدوار بـود روزي باشـگاه خـودش را داشـته      برداري لذت می وزنه

نقـش بـر   آسـیب زد،   خودشباشد. اما این رویا وقتی که او در باشگاه به 
وقت در یک زمین گلـف   آب شد. پس در نوزده سالگی، او یک شغل پاره

را  داشـت و بازیکنـان دیگـر    هـاي گلـف را برمـی    دست و پا کرد. او توپ
شـروع بـه تمـرین کـرد، و حتـی       دیروقـت هـا   . او شبگرفت زیرنظر می

کرد که صبح زود بلند شود تا براي تمـرین بیشـتر،    خودش را مجبور می
صبح در زمین گلف باشد. این گونه واي.ایی به خودش  5عت پیش از سا

او را به موفقیت رساند. او در سـال   شصبربازي گلف را آموخت. تعهد و 
، ایـن مـرد   2009اي تبدیل شـد و در سـال    باز حرفه به یک گلف 1995

 اش را کسب کرد. مستعد، با شکست دادن تایگر وودز اولین قهرمانی

.89 صحیح است. 2گزینه 
بــا توجــه بــه اینکــه فاعــل و مفعــول یکــی هســتند، از ضــمیر   ه:نکتــ

 کنیم. استفاده می» انعکاسی«
)86صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

.90 صحیح است. 2گزینه 
)76صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

.91 صحیح است. 3گزینه 
)117صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

.92 صحیح است. 4گزینه 
 )82صفحۀ (زبان انگلیسی دهم، 

 :1متن ترجمۀ 
هاي خود نیازمند و وابسته بـه   کشورهاي صنعتی شده براي بیشتر انرژي

سـنگ) هسـتند. نفـت     هاي فسـیلی (عمـدتاً نفـت، گـاز و زغـال      سوخت
باشد که براي حمـل آن   ترین منبع انرژي می شده ترین و شناخته متداول

توان به سادگی اقدام کرد و فعالً نسبتاً ارزان است. نفت تقریباً نیمـی   می
ز نیازهاي انرژي آمریکا و اروپاي غربی را دربردارد. اگـر اتحـاد جمـاهیر    ا

 60شود، تقریبـاً   نفت جهان محسوب میکنندة  تولیدترین  شوروي بزرگ
درصد از ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه واقع شده است که یک منطقه 
چــالش برانگیــز از لحــاظ سیاســی نیــز هســت. خطــرات وابســتگی بــه  

اي تأمین چنین کاالي مهمی کـه در شـکوفایی غـرب نیـز     خاورمیانه بر

صحیح است. 1نه 
ی جمله: اگر واقعاً به یک شغل نیاز داري، چرا بـه کـار کـردن بـراي     

؟کنی فکر نمی
 ) برگرداندن4) مقایسه کردن  3) ترکیب کردن  2ر نظر گرفتن 

، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم،   48( 
صحیح است. 2نه 

هسـتند،   در معـرض خطـر  هـا در میـان حیوانـات    ی جمله: یوزپلنگ
ننها بر روي زمین وجود ندارند.ی تعداد زیادي از آن

صحیح است. 3نه 
ز «مبر مقدسمان، حضرت محمد (ص)، به مـا فرمودنـد:   ی جمله: پیا

 »بجوي. دانشتا گور  ره

صحیح است. 2نه 
مه: در برخی کشورها صدا زدن شخص به اسم اولـش بـیش از حـد    

 شود. محسوب میمانی

 صحیح است.  2نه 
یک مردي یک بچه گربـه را از زیـر گرفتـه     مه: الف: من امروز دیدم

گگراه نجات داد. بزرگن روي
چقدر تأثیرگذار!

و بردي! هر چی تو بگی!
دهنده! چقدر تأثیرگذار! چقدر تکان

خب. سیار

ص،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

:cloze testترجمه 
جنـوبی در اواخـر نوجـکرةاهل » واي.ایی«یونگ اون یانگ یا 

برد و امیدوار بـود روزي باشـگاه خـودش برداري لذت میوزنه
آسـیب زد خودشباشد. اما این رویا وقتی که او در باشگاه به 

وقت در یک زآب شد. پس در نوزده سالگی، او یک شغل پاره
داشـت و بازیکنـاهـاي گلـف را برمـی   دست و پا کرد. او توپ

کـردیروقـت هـا   . او شبگرفت زیرنظر می شـروع بـه تمـرین
کرد که صبح زود بلند شود تا براي تمـریخودش را مجبور می

صبح در زمین گلف باشد. این گونه واي.ایی5عت پیش از سا
او را به موفقیت رساند.شصبربازي گلف را آموخت. تعهد و 

،2009اي تبدیل شـد و در سـال   باز حرفه به یک گلف 1995
اش را کسبمستعد، با شکست دادن تایگر وودز اولین قهرمانی

صحیح است. 2گزینه  89.
بــا توجــه بــه اینکــه فاعــل و مفعــول یکــی هســتندــه:نکتــ

کنیم.استفاده می» انعکاسی«
ص(زبان انگلیسی دهم،

صحیح است. 2گزینه  90.
ص(زبان انگلیسی دهم،

صحیح است. 3گزینه  91.
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واضح شد، وقتـی کـه قطـع و وقفـه تولیـد       1973اثرگذار است در سال 
اعراب رخ داد موجـب بـاال    وسیلۀ بهنفت، با هدف انگیزشی ـ سیاسی که  

رفتن سریع قیمـت نفـت و بحـران نفـت شـده و تهدیـدي بـراي ثبـات         
واردکننـدة   غیرکمونیسـتی اقتصادي جهان شـد. در نتیجـه کشـورهاي    

سري از جلسات اجـالس سـران موافقـت کردنـد تـا ضـمن        نفت، در یک
منابع جـایگزین   توسعۀتالش براي کمتر مصرف کردن سوخت و نفت به 

 انرژي بپردازند.

.93 صحیح است. 2گزینه 
 شود. یک از موارد زیر به عنوان سوخت فسیلی در نظر گرفته نمی کدام

 سنگ ) زغال4 ) گاز 3) باد  2) نفت  1

.94 صحیح است. 3گزینه 
باشـد؟ زیـرا نفـت     ترین صورت انرژي (منبع انرژي) مـی  چرا نفت متداول

 ......... است.
 ) قابل حمل و ارزان  3) سیاسی و فرار 2) انگیزشی و سیاسی 1
کننده و اقتصادي، با توجه به مطالـب موجـود در خـط  دوم و    ) تهدید4

 cheapو  being easy to transportسـوم ایـن مـتن بهتـرین جـواب      
 شود. مشخص می

.95 صحیح است. 4گزینه 
 بهترین عنوان براي متن چیست؟

 ) کشورهاي صنعتی شده  2هاي فسیلی       ) سوخت1
 ) بحران انرژي  4) خاورمیانه و نفت          3

گونه سؤاالت آمده است عنوان بایـد کلـی و    گونه که در توضیح این همان
بخشی از مـتن و   3و  1هاي  ب متن باشد؛ اما گزینهکل مطال دربرگیرندة

هـاي اشـاره    بسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به بحران 2گزینۀ 
 شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن  شده در قسمت

.96 صحیح است. 4گزینه 
 اولین نتیجه بحران انرژي چیست؟

 ها ) افزایش قیمت4) واردات بیشتر 3) مصرف نفت 2) ثبات اقتصادي 1
هاي مختلف پاسخ داد؛ اما باید  توان به شکل گونه سؤاالت را می البته این

به این سؤاالت با توجه به مـتن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذهـن شـما.        
شـود   شـروع مـی   crisis کلمـۀ  بنابراین با توجه به انتهـاي مـتن کـه بـا    

 به عنوان پاسخ صحیح رسید. 4 گزینۀتوان به  می
 

 :2مه متن ترج
رانـی کـرد.    هایی سنتی قـایق  بین هاوایی تا تاهیتی را با روش فاصلۀمائو 

پیامیالگ که یک ماهیگیر بـود، سـفري اکتشـافی را بـا      1976در اوایل 
مـایلی را   2500 فاصلۀیک قایق پلینزي سنتی به راه انداخت که در آن 

ي پلینـزي  از هاوایی تا تاهیتی از طریق اقیانوس طی کند. انجمن سفرها
دهی کرده بود. هدف آن از انجام ایـن سـفر    این سفر اکتشافی را سازمان

انـد راه   هـاي دور توانسـته   این بود که بفهمند که آیا دریانوردان در زمـان 
ــه  دیگــر بــدون اســتفاده از ابزارهــاي  جزیــرةخــود را از یــک جزیــره ب

فـاقی سـاکن   طـور ات  دریانوردي پیدا کنند یا اینکه افراد در این جزایر بـه 
دانست چگونـه   اي بود که می اند. در این زمان فقط مائو تنها بازمانده شده

 با استفاده از ستارگان، باد و دریا، دریانوردي کند.
باشد، نرفته بـود.   او هرگز به تائیتی که مسیر طوالنی به سمت جنوب می

 هـا  دانست که باد و دریا چـه رفتارهـایی در اطـراف جزیـره     اگرچه او می
توانند داشته باشند، او مطمئن بود که راه خود را پیـدا خواهـد کـرد.     می

نما یا هر جدول دیگري بـه   اش حدود یک ماه بدون قطب سفر او و خدمه
 طول انجامید.

پدربزرگ او وقتی مائو کودکی بیش نبود آموزش دریـانوردي را بـراي او   
رفتارهـاي  آغاز کرد. او از استخرهاي طبیعـی سـاحل اسـتفاده کـرد تـا      

هاي مختلف بـه او آمـوزش دهـد. بعـدها      مختلف امواج و باد را در مکان
هـا را حفـظ کنـد     ها براي اینکه موقعیت سـتاره  اي از سنگ مائو از حلقه

شد جایگـاه   هاي ساحلی گذاشته می استفاده کرد. هر سنگی بر روي شن
 کرد. اي را مشخص می ستاره

دریـا و سـتارگان و بـا     مطالعـۀ ا این سفر ثابت کرد که ساکنین هاوایی ب
هاي کوچـک خـود در آنجـا سـاکن شـده بودنـد. مـائو نیـز بسـیار           قایق
مند بود تا رازهاي سنتی خود را در دریـانوردي بـه افـراد دیگـر از      عالقه

هــایی دیگــر آمــوزش دهــد تــا ایــن دانــش او از بــین نــرود. او   فرهنــگ
اد امـا از آنهـا   د آمـوزان توضـیح مـی    هاي ستارگان را بـه دانـش   موقعیت

دانست که آنچه را کـه او انجـام    خواست تا آنها را بنویسند زیرا او می می
 توانستند به خاطر بسپارند. آموزان هرگز نمی داده بود این دانش

.97 صحیح است. 3گزینه 
 مائو با سفر خود قصد داشت چه سؤالی را پاسخ دهد؟

 ) هاوایی کجاست؟1
 ست؟هاوایی و تاهیتی چقدر ا فاصلۀ) 2
یـابی)   ) آیا درگذشته سـفر دریـایی بـدون وسـایل مسـیریابی (جهـت      3

 پذیر بوده؟ امکان
 ) تاهیتی کجاست؟4

.98 صحیح است. 1گزینه 
 زندگی مائو را این سفر چطور تغییر داد؟

 هایش کرد. ) او شروع به آموزش دادن مهارت1
 ) او معروف شد.2
 ) او راه خودش را در دریا گم کرد.3
 یشتري یاد گرفت.) او چیزهاي ب4

.99 صحیح است. 3گزینه 
 بهترین عنوان براي این متن چیست؟

 ) ساکنین هاوایی1
 ) وسایل مسیریابی و سفر دریایی2
 ) مائو پیامیالگ به عنوان یک مسیریاب دریایی3
 ) یک مدرس خوب در تاهیتی4

.100 صحیح است. 3گزینه 
distant .در اینجا به معناي بسیار دور از نظر زمانی است 

 
 
 
 
 
 
 
 

 باشـد؟ زیـرا نفـت    ترین صورت انرژي (منبع انرژي) مـی  نفت متداول
 . است.

) قابل حمل و ارزان  3) سیاسی و فرار 2نگیزشی و سیاسی 
کننده و اقتصادي، با توجه به مطالـب موجـود در خـط  دوم و    هدید

cheapو being easy to transportم ایـن مـتن بهتـرین جـواب      
 شود.خص می

صحیح است. 4نه 
ین عنوان براي متن چیست؟

) کشورهاي صنعتی شده  2هاي فسیلی      سوخت
 ) بحران انرژي  4خاورمیانه و نفت          

گونه سؤاالت آمده است عنوان بایـد کلـی و    گونه که در توضیح اینن
بخشی از مـتن و  3و  1هاي  للب متن باشد؛ اما گزینهکل مطال گیرندة

هـاي اشـاره    بسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به بحران2ۀ 
 شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن  در قسمت

صحیح است. 4نه 
ن نتیجه بحران انرژي چیست؟

ها) افزایش قیمت4) واردات بیشتر 3) مصرف نفت 2بات اقتصادي 
هاي مختلف پاسخ داد؛ اما باید  توان به شکل گونه سؤاالت را می این

ن سؤاالت با توجه به مـتن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذهـن شـما.        
شـود  شـروع مـی   crisisکلمـۀ ین با توجه به انتهـاي مـتن کـه بـا    

به عنوان پاسخ صحیح رسید. 4 گزینۀوان به

هاي کوچـک خـود در آنجـا سـاکن شـده بودنـد. مـائو ن قایق
مند بود تا رازهاي سنتی خود را در دریـانوردي بـه افـر عالقه

هــایی دیگــر آمــوزش دهــد تــا ایــن دانــش او از بــین فرهنــگ
اد اد آمـوزان توضـیح مـی   هاي ستارگان را بـه دانـش   موقعیت

دانست که آنچه را کـخواست تا آنها را بنویسند زیرا او میمی
توانستند به خاطر بسپارندآموزان هرگز نمیداده بود این دانش

صحیح است. 3گزینه  97.
مائو با سفر خود قصد داشت چه سؤالی را پاسخ دهد؟

) هاوایی کجاست؟1
ست؟هاوایی و تاهیتی چقدر افاصلۀ) 2
) آیا درگذشته سـفر دریـایی بـدون وسـایل مسـیریابی (جه3

 پذیر بوده؟ امکان
) تاهیتی کجاست؟4

صحیح است. 1گزینه  98.
زندگی مائو را این سفر چطور تغییر داد؟

 هایش کرد. ) او شروع به آموزش دادن مهارت1
) او معروف شد.2
) او راه خودش را در دریا گم کرد.3
ببیشتري یاد گرفت.) او چیزهاي ب4

صحیح است. 3گزینه  99.
بهترین عنوان براي این متن چیست؟

) ساکنین هاوایی1
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 ریاضی 

.101 صحیح است. 2گزینه 
مجموعـۀ  و  Aافرادي که عضو گـروه سـرود هسـتند را بـا     مجموعۀ اگر 

 نشان دهیم، داریم: Bافرادي که عضو گروه تئاتر هستند را با 
n(U) , n(A) , n(B)30 18 22 

Aکدام از دو گروه نیستند، یعنی  افرادي که عضو هیچ BBB: 
n(A B) 4B)B 4 
n(A B) n(U) n(A B) n(A B)4 4 30 4B) n(U) n(A B) n(A B)n(U) n(A B) n(A B)n(U) n(A B) 4 
n(A B) 26B) 26 

A BBافرادي که عضو هر دو گروه هستند 
n(A B) n(A) n(B) n(A B) n(A B)26 18 22B) (A) (B) (A B) n(A B)B) n(A) n(B) n(A B)n(A) n(B) 26 18 22 
n(A B) 40 26 14 

n(A B) n(B A)افرادي که فقط عضو یکی از دو گروه هستند 
n(A) n(A B) n(B) n(A B) 18 14 22 14 4 8 12 

n(A B) n(B A)
n(A B)

12 6
14 7 

 )13 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.102 صحیح است. 2گزینه 
متنـاظرش در   نقطـۀ اي اسـت کـه    ترین کسینوس مربوط به زاویه بزرگ
 شود. مثلثاتی در سمت راست بقیه دیده می دایرة

100
37

10
20

 
 )37 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.103 صحیح است.   1گزینه 
x y x x

y y( ) ( )
( )

4 4
3

1 1256 8 4 4
8 2

  

y( )
( ) ( )

44
3 33

1 1 55 5 22 2
 

.104 صحیح است. 3گزینه 
x ریشۀ 2عدد  ax ریشۀ aو عدد  2  است. بنابراین   1

a aیا  1 a a a21 0 1 0 1 
، عالمت عبارت منفی اسـت،  aتر از  ه به اینکه به ازاي اعداد بزرگبا توج

a  درست است. 1
)84 ، صفحۀ4فعالیت (ریاضی دهم، 

.105 صحیح است.   4گزینه 
| x | | x |f (x) | x | | x |

4 5 2 5 2 06 1 6 1  

پس باید مخرج کسر هم مثبـت   ،صورت عبارت فوق همواره مثبت است
ثبت شود. توجه کنید که صورت کسر فـوق  باشد تا عالمت کل عبارت م

 شود. برابر صفر نمی
| x | | x | x

x
6 1 0 1 6 6 1 6

6 1 1 1 6 1  

: , , , , , , , , , ,6 5 4 3 2 1 01 2 3 x7اعداد صحیح 4 5  
  عدد 11

.106 صحیح است.   3گزینه 

.107 صحیح است. 2گزینه 
مـدارس متغیـر اسـت، زیـرا      یک آزمون در بـین  15تعداد نمرات باالي 

دیگر ممکن است تغییر کنـد، مـابقی   مدرسۀ تعداد آن از یک مدرسه به 
 ها مقدار متغیر هستند.  گزینه

.108 صحیح است. 2گزینه 
SAبا توجه به تقارن سهمی،  SB دهد که خـط   تنها زمانی رخ میd   افقـی

aباشد، بنابراین در این مسئله  byخط، معادلۀ و  0  خواهد بود.   6

S

BA
d

S

2

3

y x x2 4 1

 
 حال براي آنکه این خط افقی سهمی را در دو نقطه قطع کند، باید:

bb b b , , ,...,3 18 1 2 3 176

.109 صحیح است. 1گزینه 
xبا تغییر متغیر  t2 ،  معادلـۀ(m )t t m22 2 3 حاصـل   0

 اولیه در یکی از حاالت زیر داراي دو ریشه است.معادلۀ شود.  می
 مضاعف مثبت داشته باشد:ریشۀ حاصل یک معادلۀ  -1

m m m , m
S m m

20 12 4 8 0 1 3 1
0 2 0 2

 

 العالمت داشته باشد: مختلفریشۀ حاصل دو معادلۀ  -2
mP mm0 0 0 22 

m)یک تبدیل شود معادلۀ درجۀ حاصل به یک معادلۀ  -3 بـه  معادلـۀ  و  2(
 مثبت داشته باشد که شدنی نیست.ریشۀ دست آمده یک 

mm پس:  ( , ) { } m0 2 1 1mm{ } m{ } m{{ 

.110   صحیح است. 3گزینه 
ساعت آزمون را تصحیح کنـد. در ایـن صـورت     xفرض کنید دستگاه دوم در 

xدر یک ساعت 
1دهد. دسـتگاه اول هـم در ایـن مـدت      کار را انجام می 1

5 

 دهد؛ پس:   کار را انجام می

2
3
6
8
9

6 هب طقف
دادعا ۀمه هب

3 زج هب همه هب
دادعا ۀمه هب
دادعا  ۀمه هب

تلاح 1
تلاح 4
تلاح 3
تلاح 4
تلاح 4

 لک دادعت
تالاح

31 3 4 192
(n(A ) ( ) ( ) ( ) nB) n(A) n(B) n(A B) 26 18 22

n(An(A 26 14B)B) 40
n(A B) n(Bn(A B) n(BB)افرادي که فقط عضو یکی از دو گروه هستند

n(A) n(An(A 22 14 4B) n(B) n(A B)B) n(B) n(A B)n(B) 18 14 2
n(A B) n(B A)

n(A
B) n(BB) n(B 12 6

14 7
( )

B)
 )13صفحۀ(ریاضی دهم، 

صحیح است. 2نه 
متنـاظرش در     نقطـۀ اي اسـت کـه    ترین کسینوس مربوط به زاویه گ
 شود. مثلثاتی در سمت راست بقیه دیده میة

100
37

10
20

 )37صفحۀ(ریاضی دهم، 

است.   1نه   صحیح
x y

y y( ) ( )y ( )
)4 4xx

3
1))4x)x256 8x y ( ) () (xyy ( ) () (x

8y (
  

y( ))(
( ) ( ))y( 44

3 3)(
1 1 55))4 3
1

2) () (y (

صحیح است. 2گزینه  107.
مـدارس متغیـر اسیک آزمون در بـین 15تعداد نمرات باالي 

دیگر ممکن است تغییر کنمدرسۀ تعداد آن از یک مدرسه به 
ها مقدار متغیر هستند. گزینه

صحیح است. 2گزینه  108.
SAبا توجه به تقارن سهمی،  SBدهد که خـ تنها زمانی رخ می

aباشد، بنابراین در این مسئله  byخط، معادلۀ و 0 خواهد 6

S

B

S

2

3

y x xxx2 4 1xx

حال براي آنکه این خط افقی سهمی را در دو نقطه قطع کند
bb b , , ,...,b b18bb 17, , ,...,, ,, , ,...,, ,bb

صحیح است. 1گزینه  109.
xبا تغییر متغیر  t2 ،  معادلـۀm )t t mt2 0) t t m)t t) t) t t mt) t

اولیه در یکی از حاالت زیر داراي دو ریشه اسمعادلۀ شود.  می
مضاعف مثبت داشته باشد:ریشۀ حاصل یک  معادلۀ  -1

2

ب
دادعا  ۀمه هب

تلاح4
تلاح4
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x
/x x x xx

151 1 1 3 15 5 2 15 7 55 3
.111   صحیح است. 2گزینه 

 الساقین قطرها برابرند. در ذوزنقه متساوي
.112   صحیح است. 3گزینه 

ˆ ˆC C C M H A BCˆ ˆA H 90
A BC

زز

 
BH CH CH BC BC2 2 213 6 84  

BC CH 10 510 4 2 

CH MCMH
AC AB BC

MH MH
5 5 62 2 15
8 6 8 8

.113   صحیح است. 1گزینه 
 توان نوشت:   له میبا توجه به شکل و فرض مسئ

186

x

8

A

B C

M

N

ˆ ˆA
ˆˆ N2

180
180

 
ˆN̂ A ABC BM Nˆ ˆB B

2 هیواز ود
یفرط زا

 
BNBM xBC AB x

8 6 1024 8
.114 صحیح است. 2گزینه 

 تر و یا مساوي صفر باشد. پس: باید زیر رادیکال بزرگ g(x)در تابع 
f (x)

( , )
f (x)

x

x x(x )f (x) x
xx x xx

0
2 4

0
2 4

5 0 5 15 10 51 0 5 11 ای
 

x
x

5 2
1 4 

]صورت  به g(x)تابع  دامنۀبنابراین  , ] ( , ]5 2  است. 14
.115 صحیح است. 3گزینه 

cos cos( ) sin
cos cos( ) cos sin cosAsin sin ( ) cos cos sin
sin sin ( ) sin

125 90 35 35
325 360 35 35 2 35 35
235 270 35 35 35 3 35
215 180 35 35

  

کنیم: تقسیم می cos35رج را بر صورت و مخ
tan a aA tan a a

2 35 1 2 1 2 1
1 3 35 1 3 3 1  

.116 صحیح است.   1گزینه 
xf(x)باید در تابع  log ( x x )2

4 5  سه شرط برقرار باشد:   6
x x x2 5 6 0 6 1 )1 
x x4 0 4 )2 
x x4 1 5 )3 

fD ( , ) ( , )6 5 5 4( , )( , ), )( 
 این تابع نیست.  دامنۀ بنابراین هیچ عدد صحیحی عضو 

.117 صحیح است. 2گزینه 

log (x ) log (x ) log (x ) x2 2
5 5 51 1 1 1 1 1 5 
x x2 6 6 

xها  لگاریتم دامنۀبا توجه به   صحیح نیست. 6
 )114صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.118 صحیح است. 3گزینه 

x

xlim
x x20

1 1 ناوت مک

 

x

x xlim
x x x0

1 1 1 1
1

 

x x

x xlim lim
x( x ) x( x )0 0
1 1

1 1 1 1
 

x
lim

x0
1 1 1

21 11 1
 

.119 صحیح است. 2گزینه 

x x x
x | x |x x x x xlim lim lim

x x x x x

2 2

2 2 2
2

3 4 3 4 3
 

x
xlim
x

2
2

1
33

 

.120 صحیح است.   2گزینه 
ته و تکلیـف  ها را کنار هم گذاشـ  چون هیچ دو زنی در کنار هم نیستند، ابتدا زن

 کنیم:   ها را معلوم می مردها را مشخص کرده، سپس وضعیت زن

! !54  مرد  مرد  مرد  مرد n(Sجدید(33

  خواهیم مردان و زنان یک در میان باشند. پس: حال می
n(A) ! !4  مرد زن مرد زن مرد زن مرد 3

 راین احتمال مورد نظر برابر است با:  بناب

/
! !P(A | B)

! !

4 3 1 011054 33

  

.121 صحیح است.   2گزینه 
ها بـا هـم برابرنـد. فـرض      داده برابر صفر است، پس داده 6انحراف معیار 

میـانگین   10و  8هاي   باشند. با اضافه کردن داده aها  دادههمۀ کنیم  می
 شود. پس:  می 6برابر 

a a a a6 8 106 48 6 18 6 30 58  
 داده برابر است با:   8حال واریانس 

/
( ) ( ) ( )2 2 22 6 5 6 8 6 10 6 6 4 16 26 3 258 8 8  

.122 صحیح است. 2گزینه 
 نمودار تابع به شکل مقابل است (به کمک انتقال هم قابل رسم است.)

)هاي  این تابع هموگرافیک در فاصله , )و  12( , )1
 اکیداً نزولی است. 2

3
2

1
2 x

y

1

 

AC AB BC

MH MHMH MH
5 5 62 2 15
8 6 8 8

 صحیح است. 1نه 
ئئ توان نوشت:   له میجه به شکل و فرض مسئ

186

x

8

A

B C

M

N

ˆ ˆA
ˆˆ
ˆ

ˆ N2

18
18

ˆˆ
ABCˆ ˆB B

N A2 BM N
هیواز ود

یفرط زا

BNBM
BC AB x

BNBM xBC AB
8 6 1024 8

 صحیح است. 2نه 
تر و یا مساوي صفر باشد. پس:باید زیر رادیکال بزرگg(x)بع 

f (x)

f (x)

x
(x )f (x) x

xx
x

f (x)

f (x)

0

0
2 4x

5 5 1x1
51 5 1x x1

( , )(
f (x)

( ),,

ای

5 2x
1 4x

]صورت  بهg(x)تابع  دامنۀین , ], ], ( , ](  است. ,,
 صحیح است. 3نه 

1 1 1
21 11x

صحیح است. 2گزینه  119.

x x
x | x |x x xxlim lim

x
| |lim

2 2

2 2 2
2

3 4 3 4 3x xx x x xx xxx xx xx x2 2

x
x

2
2

1
3

.120 صحیح است.   2گزینه 
ــ تها را کنار هم گذاشـ چون هیچ دو زنی در کنار هم نیستند، ابتدا زن

کنیم:   ها را معلوم می مردها را مشخص کرده، سپس وضعیت زن

! مرد مرد  مرد n(Sجدید(!!34!

  خواهیم مردان و زنان یک در میان باشند. پس:حال می
n(A) ! !n(A) مرد زن مرد زن!!!

ببراین احتمال مورد نظر برابر است با:  بناب

/
! !

! !

4 3! 1 01/104 3!

.121 صحیح است.   2گزینه 
ها بـا هـم برابرداده برابر صفر است، پس داده 6انحراف معیار 

0و 8هاي   باشند. با اضافه کردن دادهaها دادههمۀ کنیم  می
 شود. پس:  می 6برابر 

8 10 48 6 18 6 30 5a a aaa8
یان وا با:8حال است اب ب داده
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ــه فــرم       ــت کلــی توابــع هموگرافیــک ب axدر حال by cx d
ـا شــر    طبـ

ad bc )dهاي  در فاصله 0 , )c
)dو   , )c

یکنوا هستند. اگـر   
ad bc adي و اگر تابع اکیداً صعود 0 bc  باشد. اکیداً نزولی می 0

.123 صحیح است. 1گزینه 

 دانیم: می
xtan

tan xxtan2
2 1

21 2
 

cosx sin x cosx2 16 3 31 1 25 5 5
موس ۀیحان

 

sin xtan x cos x

4
5 4
3 3
5

 

tan x ( )1 1 4 2
2 2 3 3 

.124 صحیح است. 4گزینه 
fحد داده شده همان  ( xاست. چون تابع در  1( پیوستگی چـپ   1

 ندارد، مشتق چپ آن در آن نقطه موجود نیست.
 )80صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

.125 صحیح است. 1گزینه 
 صورت مقابل است. سهمی بهمعادلۀ 

f ( ) f ( )f (x) (x ) f2 3 0 3 02 4 13 0 3 

f ( ) ( ) f f ( )1 21 2 2 1 1 
.126 صحیح است. 2گزینه 

x x xf(x) x | x |
x x x

4 3
3

4 3
11
1

 

x x xf (x)
x x x

3 2

3 2
4 3 1
4 3 1

 

 کنیم. حاال مشتق را تعیین عالمت می

x x3 2

30 14
4 3

x x3 24 3
f
f max minmax min

x ( x )2 4 3

 
 نمودار تابع به شکل مقابل است:

3ماکزیمم برابر نقطۀ طول 
 شود: می 4

3
4

1

.127 صحیح است. 4گزینه 
سواري برابر است بـا:   معلوم است که طول مسیر قایق از رابطه فیثاغورس

x216                               

x216سـواري   زمان قایق
x8روي  و زمـان پیـاده   2

اسـت. پـس    4
 زمان کل برابر است با:

x

4

A

Bx8

x216
P

x xt
xt

x

2

2

16 8
2 4
1 2 1 02 42 16 

x x x x x x
x

2 2 2 2
2

2 1 16 2 16 4 3 16
16

  

x x x2 16 4 48 83 3 3
يور هدایپ ریسم

.128 صحیح است. 4گزینه 
.129 صحیح است. 1گزینه 

 کنیم. ابتدا شکل نزدیک به دقت رسم می

B

H(O)

C

A

E AH BCAB AC
AH BC

Â

1
2

90 H یطیحم ةریاد زکرم 
)AH=BH=CH( ثلثم

 
BE BC( BE) BE : y هریاد سامم1

 
.130 صحیح است. 1گزینه 

زمرق 5
یبآ 3

زمرق 4
یبآ 6

BA

2 3C
 

C  هرهم 1

2
5

3
5

A يات 2 هب قلعتم        A زمرق

B يات 3 هب قلعتم        B زمرق

ای

5
8

4
10

 
) 2 5 3 4 49

5 8 5 10  )Pقرمز100
 
 
 شناسی زیست

.131 صحیح است. 1گزینه 
عدد و در گل مغربی تتراپلوئیـد   3الد، از هر کروموزوم  در گل مغربی سه
عدد موجود اسـت، پـس در هـر دو کرومـوزوم همتـا       4از هر کروموزوم 

 شود. یافت می
 )62و  61هاي  فحه، ص4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.132 صحیح است.  4گزینه 
 رد الف: به طور مستقیم یا غیرمستقیم!

 کنند! رد ب: افراد یک گونه که در یک جا زندگی می

5
tan x ( )( )1 1 4 2tan x ( )(2 2 3 3( )(

صحیح است. 4نه 
fداده شده همان  ( xاست. چون تابع در ( پیوستگی چـپ  1

د، مشتق چپ آن در آن نقطه موجود نیست.
 )80صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

صحیح است. 1نه 
صورت مقابل است. سهمی بهلۀ 

f ( ) f ( )f (x) (x ) f ( ) ( )(x f2 ) f () f ( 3 0)) 13 0 3
f ( ) ( ) f f ( )( ) ( ) f f( ) ( ) f f 1) ( ) f f ( )) ( ) f f () ( ) f f) ( )( ) f f ( )( ) f( ) f f (( ) f f( )

صحیح است. 2نه 
xf(x) x | x | x xx | x |x | x

x x x

4 3
3

4 3
1
1

f (x)
3 2

3 2
4 3 1x x x3 2

4 3 1x x x3 2

 کنیم.  مشتق را تعیین عالمت می

x3 2

30 13
4

4 3x3

x3 24 3x3

f
f max min

x (x (2

صحیح است. 4گزینه  128.
صحیح است. 1گزینه  129.

 کنیم. ابتدا شکل نزدیک به دقت رسم می

B

H(O)

C

E AH BCAB AC
AH BC

Â

AH BC1
2

9 H یطیحمةریادزکرم 
)AH=BH=CH ( ثلثم

BC( BE) BE : yBE : y اا1

صحیح است. 1گزینه  130.
زمرق5
یبآ3

زمرق4
یبآ6

BA

2 3

1

2
5

3
5

Aيات2 هب قلعتم      Aزمرق

Bيات3 هب قلعتم    B زمرق

ای

5
8

4
10
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بینی در  هاي خاك و جانداران ذره رد ج: حتی در بسیاري موارد میکروب
 کشاورزي بسیار مفیداند!

 نگري کنند! کل بیشتررد د: 

.133 صحیح است. 3گزینه 
 ها، ب) تخمدان) و  ج) رحم یضهالف) ب
هـاي خـود را بـارور     هاي پهن نظیر کـرم کبـد هـر فـرد تخمـک      در کرم

هـا از بـدن جـانور خـارج      هاي تولید شـده در بیضـه   سازد، پس یاخته می
 شود. نمی

 )116 صفحۀ، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.134 صحیح است.  3گزینه 

مربـوط بـه    1ة شماربا توجه به طرح مشخص شده در کتاب درسی رگ 
دانـیم هماننـد سـیاهرگ بـاب      طور که می سرخرگ ششی است و همان

کبدي و سیاهرگ فوق کبدي خون تیره که در کتاب به عنوان اکسـیژن  
 باشد.   اکسید زیاد تعریف شده است، می کم اما کربن دي 

.135 صحیح است. 3گزینه 
هـاي محـرك رشـد     منظور هورمون جیبرلین است که هماننـد هورمـون  

 وکینین بر رشد طولی ساقه تأثیرگذار است.تن و سیاکسی
 )143و  142هاي  ، صفحه9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.136 صحیح است.  1گزینه 
اي خـارجی و دیـافراگم در حـال     بـین دنـده  ماهیچـۀ  ضمن فراینـد دم  

 بیشتري در این زمان دارند.   ATPهستند و مصرف   انقباض
.137 صحیح است.   2گزینه 

ـاي دیـواره حبابـک    ولـی جـزء یاختـه    ،نـد توانایی حرکت دار ـا طبقـه   ه بنـدي   ه
 شوند.   نمی

.138 صحیح است.  3گزینه 
 از گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارد.   بعضی  شیرابۀآلکالوئیدها در 

صحیح است.  1گزینه  139.
کند. دقت کنید وقتـی   طور مناسب کامل می عبارت را به» د«تنها مورد 

تواننـد مـوردنظر    نیز مـی  IIابتی نوع افراد دی ،شود صحبت از هر فرد می
کنـد، امـا    باشند که در ارتباط با این افراد موارد اول تا سوم صـدق نمـی  

در عضالت بـا اسـتفاده از اسـیدهاي چـرب و نیـز کـراتین        ATPتولید 
 یابد. فسفات ادامه می

 )60و  50هاي  ، صفحهشناسی یازدهم (زیست
.140 صحیح است. 2گزینه 
ـ پاسـخ درگیاهانبعضی درکـه کننـد  مـی ترشـح ترکیبـاتی زخـم، هب

زیـاد اسـت  قدرآنترکیباتاینگاه حجمدارند.نقشآنهاازمحافظت
ترکیبـات، ایـن شـدن سـخت بـا افتـد.  مـی دامبـه آندرحشـره کـه 

 است.شدهحفظآندرحشرهکهشود میایجادهایی سنگواره
جانـداران (مثـل  بـدن سـخت هـاي  حـاوي قسـمت  معمـوالً سـنگواره 
یک جانـدار کلاستممکنگاهیاست.)خارجیاسکلتیاها استخوان
هاي قسمتهمۀکهاي شدهمنجمدهاي ماموتمثلباشد؛شدهسنگواره

هـاي  رزیـن درکهحشراتییااند شدهحفظو مو،پوستحتیآنها،بدن
 اند. افتادهدامبهگیاهان
 هستند.بیرونیلتاسکدارايجانورانازهایی نمونهها حلزونوحشرات

 شناسان در مورد جانداران: سه نظر دیرینه

دایناسـورها جاندارانی مثـل گذشتهدرکهاند دریافتهشناسان دیرینه -1
 نیستند.دیگرامروزاند که کرده میزندگی

در امـا کننـد،  مـی زنـدگی امروزکههستندهمجاندارانیمقابل،در -2
 گربه.یااللهگلمثلاند؛ کرده نمیزندگیگذشته

زمـان تـا هـاي دور  گذشتهازکههستندهمهایی گونهمیان،ایندر -3
نشـان اي سـنگواره شـواهد گیسـو. درخـت مثـل انـد  کردهزندگیحال
داشـته وجـود هـم پیشسالمیلیون 170در درختاینکهدهند می

 است.
بـراي دوهرچونهستند،  (نوعی حشره) آنالوگپروانهبالوکبوتربال

 دارند.متفاوتیساختارهايامایکسان)(کار پرواز کردن هستند
 )57صفحۀ ، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.141 صحیح است. 4گزینه 
هاي هوادار عقبی بـه   در هر دو چرخه در زمان بازدم با ورود هوا از کیسه

ها بـا توجـه بـه     شود. سایر گزینه ها انجام می هوا در ششتهویۀ ها،  شش
 شناسی دهم نادرست هستند. ، زیست62صفحۀ ، 27شکل 

 
 )62شناسی دهم، صفحه  (زیست

.142 صحیح است. 4گزینه 
پیش از شروع تشکیل جفت و به هنگام ترشح استروژن و پروژسترون از 

 شود. هاي تخمدانی جلوگیري می جسم زرد از بلوغ فولیکول
 )110و  109، 107هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.143 صحیح است.  3نه گزی
 شود:  توان گفت موارد الف، ب و د تأیید می صورت نمی با شروع سؤال به

لختی بازنـد و خـون از دهلیزهـا وارد     3و  2هاي   الف: چون هنوز دریچه
 شود.  ها می بطن

0/کامل یعنی دورة ب: چون حدوداً یک  شود! یعنـی تقریبـاً    ثانیه می 8
0/اول تا انقباض بعدي دهلیز از صداي  0/ثانیـه و اسـتراحت بطـن     7 5 

 کشد. ثانیه طول می
د: چون بـین صـداي دوم و اول بعـدي انقبـاض دهلیزهـا و  اسـتراحت       

را به صـورت کامـل    Rتا  Qکامل اما فقط  pپس موج  ،عمومی را داریم
 داریم.  

ی ص ح
دانـیم هماننـد سـیاهرگ بـاب      طور که می خرگ ششی است و همان

ي و سیاهرگ فوق کبدي خون تیره که در کتاب به عنوان اکسـیژن  
 باشد.   اکسید زیاد تعریف شده است، می ما کربن دي

صحیح است. 3نه 
هـاي محـرك رشـد    ور هورمون جیبرلین است که هماننـد هورمـون  

تتوکینین بر رشد طولی ساقه تأثیرگذار است.تن و سیی
 )143و 142هاي  ، صفحه9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

 صحیح است.  1نه 
اي خـارجی و دیـافراگم در حـال       بـین دنـده  ماهیچـۀ  ن فراینـد دم  

بیشتري در این زمان دارند.  ATPهستند و مصرف  ض
صحیح است.   2نه 

،نـد ی حرکت دار ـاي دیـواره حبابـک    ولـی جـزء یاختـه   رر ـا طبقـه      ه بنـدي ه    
 شوند.  

 صحیح است.  3نه 
از گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارد.   بعضی شیرابۀوئیدها در 

صحیح است.  1نه 
کند. دقت کنید وقتـی  طور مناسب کامل می عبارت را به» د« مورد 

تواننـد مـوردنظر    نیز مـی  IIییابتی نوع افراد دی ،شود بت از هر فرد می
  کنـد، امـا   د که در ارتباط با این افراد موارد اول تا سوم صـدق نمـی  

در عضالت بـا اسـتفاده از اسـیدهاي چـرب و نیـز کـراتین       ATPد 
 یابد. ات ادامه می

صحیح است. 4گزینه  141.
هاي هواداردر هر دو چرخه در زمان بازدم با ورود هوا از کیسه

ها بـاشود. سایر گزینه ها انجام می هوا در ششتهویۀ ها، شش
شناسی دهم نادرست هستند.، زیست62صفحۀ ،27شکل 

ص (زیست تتشناسی دهم،
صحیح است. 4گزینه  142.

پیش از شروع تشکیل جفت و به هنگام ترشح استروژن و پرو
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لختی باز بوده و خون ورودي به دهلیزهـا وارد   3و  2ۀ دریچرد ج: چون 
 شود! شود و خون درون دهلیزها انباشته نمی ها می بطن

.144 صحیح است. 1گزینه 
در عروس دریایی در اسکلت آب ایستایی با فشار جریان آب بـه بیـرون،   

کند. این حالت مانند حرکت بادکنـک   جانور به سمت مخالف حرکت می
دار در خـط   هـاي مـژه   اي آن است. داشـتن یاختـه  هنگام خالی شدن هو

 جانبی مربوط به ماهی است، نه عروس دریایی.
 )78و  53، 52هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.145 صحیح است. 3گزینه 
 بـه  که است تجزیه واکنش نوعی شکل، در شده ترسیم شیمیایی واکنش
ــطه ــزیم واس ــرعت آن ــیده س ــی بخش ــود م ــنش. ش ــاي واک ــی ه  آنزیم
.شوند انجام کُند بسیار بدن دماي در ممکن است سازي،و سوخت
:ها گزینه سایر بررسی

 مـاده  پـیش  همچنـین  آنها؛ همه نه هستند، پروتئینی ها آنزیم ) بیشتر1
.یا نباشد باشد پروتئینی است ممکن

 دو بـین  پیونـد  است قرار و است تجزیه شکل در شده ترسیم واکنش )2
!تشکیل نه شود، تجزیه کلش شده در ترسیم ضلعی شش مولکول

 آنـزیم  مـثالً  بخشـند،  مـی  سـرعت  را خاصـی  واکـنش  انجـام  ها آنزیم )4
 در ولـی  بخشـد،  مـی  سـرعت  تجزیـه را  واکـنش  شـکل  این در ترسیمی
 .ندارد نقشی ترکیب واکنش

 )19و  18هاي  صفحه، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3گزینه  146.

اراي قشـر خاکسـتري هسـتند.    هـاي مـخ و مخچـه د    در انسان نیمکـره 
مخچـه اسـت. مـخ در    عهـدة  بعـد بـر   لحظۀ بینی وضعیت بدن در  پیش

هـاي حسـی از    مخ و مخچه در دریافت مستقیم پیامهوشمندانۀ عملکرد 
هاي بـدن   انعکاس همۀدستگاه عصبی محیطی نقش دارد؛ اما دخالت در 

 شود. باشد و نخاع را نیز شامل می مربوط به این دو بخش نمی
 )16و  15، 12تا  10هاي شناسی یازدهم، صفحه زیست(

.147 صحیح است.  2گزینه 

 
.148 صحیح است. 3گزینه 
ــۀ ــه هم ــاً     یاخت ــایینی الزام ــاالیی و پ ــدرم ب ــین اپی ــیمی ب ــاي پارانش ه

  اي، توانند در فرایند تـنفس یاختـه   فتوسنتزکننده نیستند، اما همگی می
 کربنی را تولید کنند. انواعی از ترکیبات سه

 )87تا  84و   66هاي  صفحه، 6و  5هاي  شناسی دوازدهم، فصل ت(زیس
.149 صحیح است. 2گزینه 

درصــد اکســیژن و هموگلــوبین  97هــاي ششــی  هموگلــوبین ســیاهرگ
کننـد کـه ایـن نسـبت      حمل مـی  CO2درصد  23هاي ششی  سرخرگ

/
97 4 223 /4  شود. می /2

 ها: بررسی سایر گزینه

هـاي ششـی    ، محلول در پالسـماي خـون سـیاهرگ   CO2درصد  7 )1
هاي ششی  درصد اکسیژن مربوط به پالسماي خون سیاهرگ 3است اما 

 هاي آن. است نه سرخرگ
 7هـاي ششـی و    درصد اکسیژن، محلـول در پالسـماي سـیاهرگ    3 )3

 هاي ششی است. حلول در سرخرگ، مCO2درصد 
درصـد   70هاي ششـی   کربنات در سرخرگ صورت بی به CO2حمل  )4

 هاي ششی. نه سیاهرگ ،است
 )53شناسی  دهم، صفحه  (زیست

.150 صحیح است. 4گزینه 
بــود. ژن  E.coliدر جانــدار مــورد مطالعــه مزلســون و اســتال، بــاکتري 

ارکننده خـارج از مجموعـه ژنـی مربـوط بـه تجزیـه       پروتئین مه ةسازند
 الکتوز قرار دارد.

 
 )35تا  33هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.151 صحیح است.  1گزینه 
 در بخش هادي! صحیح است.  

 ها عیناً از متن کتاب درسی مطرح شده است.   گزینهبقیۀ 
.152 صحیح است.  2گزینه 

شـود کـه در قسـمت جلـو      مـی  داران دیده طناب عصبی پشتی در مهره
دهد. ایمنی اختصاصـی اساسـاً    برجستگی ایجاد شده، مغز را تشکیل می

بـراي   3 گزینـۀ  بـراي زنبورهـا،   1 گزینـۀ شـود.   داران دیده مـی  در مهره
 براي جانوران با اسکلت بیرونی صادق نیست. 4گزینۀ  ها و جیرجیرك

 )78 و 72، 62، 52، 34، 18هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است. 3گزینه  153.

کـالوین بـه ازاي مصـرف هـر مولکـول ریبولـوز فسـفات یـک          در چرخۀ
 آید. وجود می به ADPمولکول ریبولوزبیس فسفات و یک مولکول 

 )84 صفحۀ، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.154 صحیح است.  4گزینه 

 ها و دوزیستان نابالغ است.   منظور سؤال ماهی
 ساده دارند. تأیید الف) چون گردش خون

 باشد.   داران صحیح می تأیید ب و ج) قطعا در مورد مهره
.155 صحیح است. 2گزینه 

توانـد   هاي مضر زیـاد شـود، تـوان زیسـتی جمعیـت را مـی       اگر تنوع الل
کاهش دهد.

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي یـک    تـوان باعـث افـزایش تنـوع الـل      ) جهش و شارش ژنی مـی 1

 جمعیت شود.

ــزیمـطه ــرعت آن ــیده س ــی بخش ــود م ــنش. ش ــاي واک ــی ه  آنزیم
.شوند انجام کُند بسیار بدن دماي در ممکن است سازي،و خت
:ها گزینه سایرسی

 مـاده  پـیش  همچنـین  آنها؛ همه  نه هستند، پروتئینی ها آنزیم یشتر
.یا نباشد باشد پروتئینی است ن

دو بـین  پیونـد  است  قرار و است تجزیه شکل در شده ترسیم اکنش
!تشکیل نه شود، تجزیه ششکلش شده در ترسیم ضلعی  شش ول
 آنـزیم  مـثالً  بخشـند،  مـی  سـرعت  را خاصـی  واکـنش  انجـام  ها نزیم
درولـی  بخشـد،  مـی  سـرعت  تجزیـه را  واکـنش  شـکل  این در یمی
.ندارد نقشی ترکیبش

 )19و 18هاي  صفحه، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3نه 

اراي قشـر خاکسـتري هسـتند.    هـاي مـخ و مخچـه د   سان نیمکـره 
مخچـه اسـت. مـخ در    عهـدة  بعـد بـر   لحظۀ بینی وضعیت بدن در ش

هـاي حسـی از   مخ و مخچه در دریافت مستقیم پیامهوشمندانۀ کرد 
هاي بـدن   انعکاس همۀگاه عصبی محیطی نقش دارد؛ اما دخالت در 

 شود. باشد و نخاع را نیز شامل میط به این دو بخش نمی
 )16و 15، 12تا 10هاي شناسی یازدهم، صفحه زیست(

 صحیح است.  2نه 

هاي ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.151 صحیح است.  1گزینه 

است.   در بخش هادي! صحیح
ها عیناً از متن کتاب درسی مطرح شده است.  گزینهبقیۀ

.152 صحیح است.  2گزینه 
شـود کـه در قس مـی  داران دیده طناب عصبی پشتی در مهره

دهد. ایمنی اختصاصبرجستگی ایجاد شده، مغز را تشکیل می
گزینـ بـراي زنبورهـا،   1   گزینـۀ شـود.   داران دیده مـی  در مهره

براي جانوران با اسکلت بیرونی صادق4گزینۀ  ها و جیرجیرك
،62، 52، 34، 18هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

گ
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 هاي نامطلوب شود. ند باعث افزایش اللتوا ) رانش ژن می3
 شود. هاي تصادفی است که باعث حفظ تعادل می ) منظور، آمیزش4

 )56تا  53هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  156.

 موارد (ب) و (د) صحیح هستند.
 بررسی موارد:

امـا   ؛دارداسـتر را    قط توانایی شکستن پیوند فسـفو دي الف) دنابسپاراز ف
 شکند. رنابسپاراز هیچ پیوند اشتراکی را نمی

 ب) هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد.
 الگو داشته باشد. رشتۀتواند یک  رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز فقط می ج)

توانـد پیونـد هیـدروژنی بـین دو      د) رنابسپاراز بـرخالف دنابسـپاراز مـی   
 تید مقابل هم در دنا را بشکند.نوکلئو

 )24و  23، 13، 12هاي  ، صفحه2و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.157 صحیح است.  2گزینه 

 دیده مفهومی ندارد! هاي آسیب  اي، ترمیم بافت یاخته در مورد جانداران تک

صحیح است. 3گزینه  158.
ی است هاي جانب هاي پا است که از استخوان استخوان ران جزء استخوان

 شوند. سمت غضروف مفصلی تشکیل می هاي جدید به و غضروف
 )57و  56، 39، 38هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.  2گزینه  159.
کشنده با ترشح پرفورین و  Tهاي  طبیعی و لنفوسیت کشندةهاي  یاخته

شـدة  ریـزي   وارد کردن آنزیمی بـه درون یاختـه، موجـب مـرگ برنامـه     
کننــد و  ترشــح مــی IIهــا اینترفــرون  ایــن یاختــه شــوند. هــر دوي مــی

 Tکننـد. لنفوسـیت    ها (نه خون) را فعال می خوارهاي درون بافت درشت
شود.  کشنده به سومین خط دفاعی بدن تعلق دارد و در تیموس بالغ می

 (نه محل تولید خود یعنی مغز استخوان)
 )74و  72، 70، 69هاي  ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3زینه گ 160.
هـاي   شـوند، مولکـول   هـا مـی   ها که شامل همه باکتري اي هسته در پیش

صورت یـک مولکـول    تن اصلی به وراثتی آنها در غشا محصور نشده و فام
دناي حلقوي است که در سیتوپالسم قرار دارد و بـه غشـاي پالسـمایی    

ی موجـودات زنـده یعنـ    بقیـۀ هـا کـه    اي یاخته متصل است. در هوهسته
 شوند. ها، گیاهان و جانوران را شامل می آغازیان، قارچ

هـایی از دنـاي    ها عالوه بر دناي اصلی ممکن است مولکول اي هسته پیش
دیگر به نام دیسک (پالزمیـد) در اختیـار داشـته باشـند. اطالعـات ایـن       

هاي دیگري را به باکتري بدهد؛ مانند افـزایش   تواند ویژگی ها می مولکول
ــت  ــی  مقاوم ــر آنت ــاکتري در براب ــک ب ــان ژن در    بیوتی ــیم بی ــا. تنظ ه

 شود. ها دیده می اي هسته پیش
هـا کـه    اي از پـروتئین  صورت خطـی اسـت و مجموعـه    تن به دنا در هر فام

هـا و بیشـتر    تـن  ها هستند، همراه آن قرار دارند. فام ترین آنها هیستون مهم
شـود. در   اي گفتـه مـی   دنا درون هسته قرار دارد کـه بـه آن دنـايِ هسـته    

ها عالوه بر هسته در سیتوپالسم نیز مقداري دنا وجود دارد کـه   اي هوهسته
شود. این نوع از دنا کـه حالـت حلقـوي     به آن دناي سیتوپالسمی گفته می

 شود. دارد در راکیزه (میتوکندري) و سبزدیسه (کلروپالست) دیده می
 )13و  12هاي  ، صفحه1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  161.
LDL هاي کم چگالی و  یا لیپو پروتئینHDL  هـاي پـر    یا لیپـوپروتئین

 اند. چگال هر دو از انواعی از لیپید و پروتئین تشکیل شده
 ها: بررسی سایر گزینه

 2 (LDL کند. مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می 
می ) در شـــبکه آندوپالســـHDLو  LDLهـــا ( نـــه  ) کیلـــومیکرون3

 شوند. هاي پوششی روده ساخته می یاخته
 نسبت به پروتئین، کلسترول کمتري وجود دارد. HDL) در 4

 )39شناسی دهم، صفحه  (زیست
صحیح است.  2گزینه  162.

 موارد الف و ب صحیح است.  
الف: صـحیح: در واقـع کمبـود اکسـیژن میـزان ترشـح اریتروپـویتین از        

 د.  یاب هاي کبد (و کلیه) افزایش می یاخته
مـدت میـزان بازجـذب ادرار افـزایش      هاي طـوالنی  ب: صحیح: در ورزش

 یابد تا فرد آب کمتري از دست بدهد. یافته و حجم ادرار کاهش می
ولـی در   ،یابـد  ده قلب فشار تراوشی افزایش مـی  ج: غلط: با افزایش برون

 گیرد.   فرد سالم ترشح پروتئین به داخل ادرار صورت نمی
لولـۀ  یرین به دلیل حضور قنـد در خـون و متعاقبـا    د: غلط: در دیابت ش

هاي کلیه  نفرون، فشار اسمزي بیشتر شده و حجم آب بیشتري وارد لوله
که در یک فرد ورزشـکار ادرار غلـیظ    حالی، درشود و ادرار رقیق است می

 است.  

صحیح است. 2گزینه  163.
 موارد (ب) و (د) صحیح هستند.

 بررسی موارد:
امـا   ،اسـتر را دارد   توانایی شکستن پیوند فسفو ديالف) دنابسپاراز فقط 

 شکند. رنابسپاراز هیچ پیوند اشتراکی را نمی
 ب) هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را دارد.

الگـو داشـته    رشـتۀ تواند یـک   رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز فقط می ج)
 باشد.

توانـد پیونـد هیـدروژنی بـین دو      مـی د) رنابسپاراز بـرخالف دنابسـپاراز   
 نوکلئوتید مقابل هم در دنا را بشکند.

 )24و  23، 13، 12هاي  ، صفحه2و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.164 صحیح است. 1گزینه 

 تنها مورد (ب) صحیح است.
دیـوارة  هاي تـک الد موجـود در    اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید یاخته

تـاژك   سـازندة هـاي   تند کـه حـاوي ژن یـا ژن   سـاز هسـ   هاي اسپرم لوله
هــاي دوکروماتیــدي دارد.  باشــند. اسپرماتوســیت ثانویــه کرومــوزوم مــی

سـازد. هـیچ کـدام     اسپرماتید با تمایز خـود (نـه تقسـیم) اسـپرم را مـی     
 کنند. ساختار چهار کروماتیدي ایجاد نمی

 )99و  92هاي  ، صفحه7و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.165 صحیح است. 3گزینه 

 کند.   هیچ یک از موارد جمله را به طور صحیح تکمیل نمی
هـاي دسـتگاه عصـبی بـه نـدرت تقسـیم        مورد اول: دقت کنیـد نـورون  

هـا بـراي تهیـه کاریوتیـپ      توان در شـرایطی از نـورون   شوند؛ پس می می
 استفاده کرد. 

تید مقابل هم در دنا را بشکند.ئو
 )24و 23، 13، 12هاي  ، صفحه2 و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصلست
 صحیح است.  2نه 

دیده مفهومی ندارد!هاي آسیب  اي، ترمیم بافت یاخته ورد جانداران تک

صحیح است. 3نه 
ببی است هاي جانب هاي پا است که از استخوانخوان ران جزء استخوان

 شوند. سمت غضروف مفصلی تشکیل میهاي جدید بهضروف
 )57و 56، 39، 38هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.  2نه 
کشنده با ترشح پرفورین و Tهاي  طبیعی و لنفوسیتکشندةهاي ه

شـدة  ریـزي   کردن آنزیمی بـه درون یاختـه، موجـب مـرگ برنامـه     
کننــد و ترشــح مــی IIهــا اینترفــرون  ایــن یاختــه شــوند. هــر دوي

Tکننـد. لنفوسـیت   ها (نه خون) را فعال میخوارهاي درون بافت ت
شود.  ده به سومین خط دفاعی بدن تعلق دارد و در تیموس بالغ می

محل تولید خود یعنی مغز استخوان)
 )74و 72، 70، 69هاي  ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3نه
هـاي   شـوند، مولکـول   هـا مـی   ها که شامل همه باکتريايهسته یش  

صورت یـک مولکـول   تن اصلی به تی آنها در غشا محصور نشده و فام
قرار دارد و بـه غشـاي پالسـمایی     ي حلقوي است که در سیتوپالسم

ـ   ـ   ی موجـودات زنـده یعنـ     بقیـۀ هـا کـه   ايه متصل است. در هوهسته

الف: صـحیح: در واقـع کمبـود اکسـیژن میـزان ترشـح اریترو
 د.  یاب هاي کبد (و کلیه) افزایش می یاخته

مـدت میـزان بازجـذب ادر هاي طـوالنی  ب: صحیح: در ورزش
یابد تا فرد آب کمتري از دستیافته و حجم ادرار کاهش می

یابـد ده قلب فشار تراوشی افزایش مـیج: غلط: با افزایش برون
 گیرد.   فرد سالم ترشح پروتئین به داخل ادرار صورت نمی

ششیرین به دلیل حضور قنـد در خـون و متعد: غلط: در دیابت ش
نفرون، فشار اسمزي بیشتر شده و حجم آب بیشتري وارد لوله

اد حالی، درشود و ادرار رقیق استمی یک فرد ورزشـکار  که در
 است.  

صحیح است. 2گزینه  163.
موارد (ب) و (د) صحیح هستند.

 بررسی موارد:
اسـتر ر  توانایی شکستن پیوند فسفو ديالف) دنابسپاراز فقط 

 شکند. رنابسپاراز هیچ پیوند اشتراکی را نمی
ب) هلیکاز همانند رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی

الگ رشـتۀ تواند یـک   رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز فقط میج)
 باشد.

توانـد پیونـد هیـدروژن مـی د) رنابسپاراز بـرخالف دنابسـپاراز   
نوکلئوتید مقابل هم در دنا را بشکند.

،13، 12هاي  ، صفحه2 و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
است.1گزینه صحیح 164.
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ثرحداکباها کروموزومازتصویريموارد دوم و سوم و چهارم: کاریوتیپ
قرارگیريمحلوژنیشکل، محتواياندازه،بر اساسکهاستفشردگی

 اند. شدهگذاري شمارهومرتبسانترومرها،

.166 صحیح است. 4گزینه 
انرژي مورد نیاز براي ساختن مـواد آلـی     هاي شیمیوسنتزکننده، باکتري

آورنـد. ایـن    دسـت مـی   هـاي شـیمیایی بـه    از مواد معـدنی را از واکـنش  
 سازند. آلی می مادةاکسید  از کربن دي ون نیاز به نور، جانداران بد

 )90و  89هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.167 صحیح است.  3گزینه 

بـه   بیشـتر کتـاب درسـی مولکـول آب     15صـفحۀ  رد الف) مطابق متن 
 رود!   هاي آب کمتر می سمت محیط با مولکول

اي شـکل گلـژي    الیههاي  ، بین کیسه14رد ب) با توجه به شکل صفحه 
 گونه تماس فیزیکی وجود ندارد! هیچ

 شود.  رد می 14صفحۀ رد د) مثالً مطابق طرح 
 شود.  تر می مرغ متورم تأیید ج) به دلیل اسمز آب وارد شده و تخم

.168 صحیح است. 1گزینه 
ـا  پروتئین. دهستنآنمرگویاخته چرخۀ کنندةتنظیم ها، پروتئین محصـول ه
ـا هسـت   ژنعملکـرد  ریـزي شـده یاختـه،     از طرفـی در طـی مـرگ برنامـه     .نده

 آن مـرگ  و اختـه ی ياجـزا  یۀتجز به شروع اختهی در نندهک یبتخر يها نیروتئپ
 ریزي شده غیرممکن است.   ها مرگ برنامه در نتیجه بدون دخالت ژن .نندک یم

 ها:   بررسی سایر گزینه
کشـنده   Tه لنفوسـیت  دقت کنید این مورد فقط براي حالتی صحیح است ک )2

 هاي کشنده طبیعی نقش دارند.   و یاخته
کنـد و   عبـور مـی   1Gاز نقطـه وارسـی    ،اگر یک یاخته قرار باشد تقسیم شود )3

ـایر        ممکن است توسط آن مرگ برنامـه  ریـزي شـده یاختـه شـروع شـود. در س
 شود.   ریزي شده انجام می مرگ برنامه 1Gحاالت بدون دخالت نقطه وارسی 

ـازي یاختـه    خوارها پس از پایان مرگ برنامه بیگانه )4 ـاي   ریزي شـده، در پاکس ه
 مرده نقش دارند و در فرایند مرگ یاخته نقشی ندارند.  

.169 صحیح است. 1گزینه 
 گفتار اول فصل شش.صفحۀ مطابق فعالیت آخرین 

.170 صحیح است. 2گزینه 
د، نسـبت بـه   شـو  اي تشکیل مـی  پسین که در سمت خارج غشاي یاختهدیوارة 
 تر است. میانی به پروتوپالست نزدیکتیغۀ 

.171 صحیح است.  1گزینه 
کلیه، مقدار کمی هورمـون جنسـی در    فوق ةغددقت کنید بخش قشري 
هـاي جنسـی ابتـدا     کند. در نتیجه ایـن هورمـون   زنان و مردان تولید می

 شوند.   هاي خونی غده فوق کلیه می وارد مویرگ
 ها:   بررسی سایر گزینه

 شود. تونین باعث کاهش کلسیم خوناب می : هورمون کلسی2نۀ گزی
نفـرین و   هـاي اپـی   : بخـش مرکـزي از طریـق ترشـح هورمـون     3گزینۀ 
شود. بخش قشري فوق کلیـه از   نفرین سبب افزایش فشارخون می نوراپی

 شود.  طریق ترشح هورمون آلدوسترون، سبب افزایش فشارخون می
هـاي خـود،    ي تیروئیـدي بـه گیرنـده   هـا  : در پی اتصال هورمون4گزینۀ 

هـا   سـاز یاختـه  و ها و در نتیجـه سـوخت   دسترس یاخته میزان گلوکز در
یابد، با افـزایش میـزان سـوخت و سـاز (تـنفس یاختـه اي)،        افزایش می

اکسـید بیشـتر شـده و درنتیجـه فعالیـت آنـزیم        میزان تولید کـربن دي 
 شود.  کربنیک انیدراز نیز بیشتر می

.172 است. صحیح 4گزینه 
هـا   ها باعث سرکوب تقسیم یاختهرودرمانی، استفاده از دا یروش شیمدر 
هـاي بـدن)؛ زیـرا در بـدن      یاختـه  همۀشود (نه تقسیم  بدن می همۀدر 

هـاي قرمـز    هـا توانـایی تقسـیم ندارنـد، نظیـر گلبـول       یاخته همۀانسان 
 اي اسکلتی هاي عصبی و ماهیچه یاخته

 )89 صفحۀ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.173 صحیح است. 3گزینه 
هـاي پهـن    هـا و برخـی کـرم    مهرگانی نظیر مرجان گوارشی در بی حفرة

 کدام تنفس نایدیسی ندارند.  شود که هیچ نظیر پالناریا دیده می
 ها: بررسی سایر گزینه

 : براي ماهیان خاویاري صادق نیست.1  گزینۀ
 : براي ملخ صادق نیست.2  گزینۀ
 ی صادق نیست.: براي کرم خاک4  گزینۀ

 )61و  60، 45، 44هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست
.174 صحیح است. 4گزینه 

در نوعی گیاه گندم اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قـرار دهـیم،   
دهـی شـاید    دهـد. گـل   شود و زودتر گـل مـی   رویشی آن کوتاه می دورة

 تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی است.
 )147و  146هاي  ، صفحه9ل شناسی یازدهم، فص (زیست

صحیح است. 3گزینه  175.
اند، در مردان دو ژن نمـود و   که داراي دو گروه Xبراي صفات وابسته به 

 در زنان سه ژن نمود وجود دارد.
 )43تا  39هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.176 صحیح است. 3گزینه 
وزي دار بـدن مـا حاصـل تقسـیمات میتـ      هاي پیکري هسـته  یاخته همۀ

 یاخته تخم هستند؛ بنابراین، داراي محتواي ژنی مشابه هم خواهند بود.
 ها: بررسی گزینه

 است. dلنفوئیدي طبیعی هسته دارد و داراي دگره  یاختۀ) 1
نسـخه از   2تواند داراي دو هسته باشد؛ آنگاه  قلبی می ماهیچۀ یاختۀ) 2

 خواهد بود. Bدگره 
) گرده فاقد هسته و ژن است.3
خـود همـواره    هسـتۀ شـود و در   ساز طبیعی تقسیم نمی پادتن ختۀیا) 4

 یک نسخه از هر دگره گروه خونی را دارد.
 )41تا  38هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.177 صحیح است. 2گزینه 
 شود. گلوکاگون در پاسخ به کاهش گلوکز خون ترشح می

 ها: بررسی سایر گزینه
تأثیر ترشح آنزیمی بـه نـام رنـین از    ) افزایش ترشح آلدوسترون تحت 1

 آوران قرار دارد. سرخرگ  دیوارة
شود. هورمون آزادکننده بـر   توسین از هیپوفیز پسین ترشح می ) اکسی3

 هاي هیپوفیز پیشین اثر دارد. روي هورمون
  حس (نه پـادهم  نفرین به دنبال تحریک اعصاب هم ) افزایش ترشح اپی4

 دهد. حس) رخ می
 )60و  59، 57، 56هاي  ، صفحه4یازدهم، فصل شناسی  (زیست

ی
اي شـکل گلـژي   الیههاي  ، بین کیسه14ب) با توجه به شکل صفحه 

گونه تماس فیزیکی وجود ندارد!
 شود.  رد می 14صفحۀ ) مثالً مطابق طرح 

 شود.  تر می مرغ متورم د ج) به دلیل اسمز آب وارد شده و تخم

صحیح است. 1نه 
ـا  پروتئین.دهستنآنمرگویاختهچرخۀکنندةتنظیمها،ین محصـول ه
ـا هسـت   ژنکـرد          ریـزي شـده یاختـه،    از طرفـی در طـی مـرگ برنامـه    .تت نده
 آنمـرگ  و اختـه ی ياجـزا  ززیۀتجزبه شروع اختهی  در نندهک رریبتخر ي ها نی

  ریزي شده غیرممکن است.   ها مرگ برنامه  در نتیجه بدون دخالت ژن .نند
 ها:   ی سایر گزینه

کشـنده     Tککه لنفوسـیت  قت کنید این مورد فقط براي حالتی صحیح است ک
هاي کشنده طبیعی نقش دارند.  خته

کنـد و   عبـور مـی   1Gاز نقطـه وارسـی    ،گر یک یاخته قرار باشد تقسیم شود
ـایر       ن است توسط آن مرگ برنامـه  ریـزي شـده یاختـه شـروع شـود. در س
شود.   ریزي شده انجام میمرگ برنامه 1Gت بدون دخالت نقطه وارسی 

ـازي یاختـه   خوارها پس از پایان مرگ برنامهگانه ـاي   ریزي شـده، در پاکس    ه
نقش دارند و در فرایند مرگ یاخته نقشی ندارند.  

صحیح است. 1نه 
گفتار اول فصل شش.صفحۀق فعالیت آخرین 

صحیح است. 2نه 
د، نسـبت بـه   شـو  اي تشکیل مـی  پسین که در سمت خارج غشاي یاختهة 

ی یچپ س م
 ها: بررسی سایر گزینه

: براي ماهیان خاویاري صادق نیست.1 گزینۀ
: براي ملخ صادق نیست.2 گزینۀ
ککی صادق نیست.: براي کرم خاک4 گزینۀ

،45، 44هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست
صحیح است. 4گزینه  174.

در نوعی گیاه گندم اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قـ
ده دهـد. گـل   شود و زودتر گـل مـی  رویشی آن کوتاه میدورة

تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی است.
46هاي  ، صفحه9صصل شناسی یازدهم، فص (زیست

صحیح است. 3گزینه  175.
اند، در مردان دو ژکه داراي دو گروهXبراي صفات وابسته به 

در زنان سه ژن نمود وجود دارد.
هاي ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه  176.
دار بـدن مـا حاصـل تقسـیماتهاي پیکري هسـته  یاخته همۀ

یاخته تخم هستند؛ بنابراین، داراي محتواي ژنی مشابه هم خ
ها: بررسی گزینه

است. dلنفوئیدي طبیعی هسته دارد و داراي دگره یاختۀ)1
2تواند داراي دو هسته باشد؛ آنگاه  قلبی می ماهیچۀیاختۀ)2

 خواهد بود. Bدگره 
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.178 صحیح است. 2گزینه 
درصــد اکســیژن و هموگلــوبین  97هــاي ششــی  هموگلــوبین ســیاهرگ

کننـد کـه ایـن نسـبت      حمل مـی  CO2درصد  23هاي ششی  سرخرگ

/
97 4 223 /4  شود. می /2

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي ششـی    ، محلول در پالسماي خـون سـیاهرگ  CO2 درصد 7 )1  

هاي ششی  درصد اکسیژن مربوط به پالسماي خون سیاهرگ 3است اما 
 هاي آن. است نه سرخرگ

 7هـاي ششـی و    درصد اکسیژن، محلـول در پالسـماي سـیاهرگ    3 )3
 ي ششی است.ها ، محلول در سرخرگCO2درصد 

درصـد   70هاي ششی  کربنات در سرخرگ به صورت بی CO2حمل  )4
 هاي ششی. است نه سیاهرگ

 )53صفحه  1(زیست شناسی 
.179 صحیح است. 2گزینه 

، این لنفوسیت بـه سـرعت   Bلنفوسیت گیرندة ژن به  پس از اتصال آنتی
آورد کـه در طـی ایـن     ا پدید میساز ر هاي پادتن شود و یاخته تکثیر می

انجـام همانندسـازي از پـیچ و تـاب دنـا کاسـته        واسـطۀ فرایند ابتدا بـه  
شود تا همانندسازي انجام گرفته و بعد از آن بر فشـردگی کرومـوزوم    می

شود تا فرایند تقسیم میتوز رخ دهد. در طی این فراینـد تنهـا    اضافه می
ماند و سایر  ئوزوم) ثابت باقی میتن (نوکل هاي دنا در هر هسته تعداد پیچ

 شوند. ها دستخوش تغییر می گزینه
 )85و  82، 80، 72هاي  ، صفحه6و  5هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست

 )11 صفحۀ، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 
.180 صحیح است. 4گزینه 

در مـدل همانندسـازي غیرحفـاظتی بـرخالف مـدل       9با توجه به شکل 
جدیـد و   رشـتۀ دناي جدید، قطعاتی از هر دو  همانندسازي حفاظتی هر

 قدیم را به صورت پراکنده در خود دارد.

 
 )9صفحۀ  (پایه دوازدهم،

 فیزیک
.181 صحیح است. 4گزینه 

mV آوریم:   ابتدا حجم هریک را به دست می cm31
1

1
400 4010 

mV cm V V cm3 32
2 1 2

2
300 25 6512 

 ته شده است، بنابراین:  کاس cm315از حجم کل 

V cm365 15  طولخم50
g kgm

V cm m3 3
400 300 14 1400050 

.182 صحیح است. 3گزینه 
جا شده است. در ایـن صـورت    جابه Bتا  A نقطۀجسم از  tدر مدت 

 تندي متوسط و سرعت متوسط داریم: محاسبۀبراي 

60
r

r r
60

60

A

B

av av

avav

av

av

dv v d rt
l S lS ( r)t

v
S

5 26
6 6 1

10 30 5

 
 )3صفحۀ ک دوازدهم، (فیزی

.183 صحیح است. 2گزینه 
توضیح: در حرکت یکنواخت روي خـط راسـت (سـرعت ثابـت) سـرعت      

 اي با سرعت متوسط برابر است. لحظه

A

B /

mvx sv mt v s

30 310
45 30 1 510

 

A B /x vt x x t , x t0 3 30 15 30 
 رسند مکان یکسانی دارند، بنابراین داریم: وقتی دو متحرك به هم می

A B / /x x t t t t s3 30 15 30 15 60 40 
 )27 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.184 صحیح است. 2گزینه 
v at v v0 1 5 2 5

 
m: v ( t )s1 15 0 tلحظۀ سرعت در  5 s5 

m: v v (a )s2 1 215 tلحظۀ سرعت در  0 s15 
m: v ( ) s3 2 20 15 40 15 tلحظۀ سرعت در  25 s35 

mv( )s

t(s)

25

5

15

5 15
/22 5
35

 
/بنابراین متحرك در مدت  /t s5 12 5 17 تندشونده حرکـت   5

 کرده است.
t/لحظۀ * از کجا فهمیدیم که در  s22  شود؟ سرعت صفر می 5

هاي ششی.  نه سیاهرگ
 )53صفحه  1(زیست شناسی 

صحیح است. 2نه 
، این لنفوسیت بـه سـرعت   Bلنفوسیت گیرندة ژن به  از اتصال آنتی

آورد کـه در طـی ایـن    ا پدید میساز ر هاي پادتن شود و یاخته ر می
انجـام همانندسـازي از پـیچ و تـاب دنـا کاسـته       واسـطۀ ند ابتدا بـه  

شود تا همانندسازي انجام گرفته و بعد از آن بر فشـردگی کرومـوزوم   
شود تا فرایند تقسیم میتوز رخ دهد. در طی این فراینـد تنهـا    ه می
ماند و سایر  للئوزوم) ثابت باقی میتن (نوکل هاي دنا در هر هستهد پیچ

 شوند. ها دستخوش تغییر میه
 )85و 82، 80، 72هاي  ، صفحه6 و  5هاي  شناسی یازدهم، فصلیست

 )11صفحۀ، 1ت تشناسی دوازدهم، فصل  (زیست 
صحیح است. 4نه 

در مـدل همانندسـازي غیرحفـاظتی بـرخالف مـدل      9جه به شکل 
جدیـد و   رشـتۀ دناي جدید، قطعاتی از هر دو ندسازي حفاظتی هر

م را به صورت پراکنده در خود دارد.

یحزی
جا شده است. در ایـجابه Bتا  Aنقطۀجسم از  tدر مدت 

تندي متوسط و سرعت متوسط داریم:محاسبۀبراي 

60
r

r r
60

60

A

B

av av

avav

av

av

dv v d rt
l S lavS ( r)t

v
S

av d
S l

av
S

5
6

6 6 1
10 30 5

ییک دوازدهم(فیزی
صحیح است. 2گزینه  183.

توضیح: در حرکت یکنواخت روي خـط راسـت (سـرعت ثابـت
اي با سرعت متوسط برابر است. لحظه

A

B /

mv s
mv s

30 310
45 30 1 5/10

A B /x x t , x tA B /x xxA 30t , x tt , xB /t , x txt , xB /

رسند مکان یکسانی دارند، بنابراینوقتی دو متحرك به هم می
/ /t t t t s3 3 15 3 15 6 4/ /t t t tt t t t/ /t t t tt t tt t t/ /

ص(فیزیک دوازدهم،
صحیح است. 2گزینه  184.

v vv v0 1vv 5 2 5
m: v ( t )m ( t( tm ( tt(mد عت لحظس
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tلحظۀ جواب: در  s15  سرعتm
s15 اي که سرعت  است. در لحظه

mبین آن دو لحظـه   vصفر شود، 
s0 15 خواهـد شـد. پـس     15
 است.   -15برابر  s35و  s15بازة باید ببینیم مساحت چه مستطیلی در 

/( s s22 5 15
/

)
7 5

2 15 
 )21 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.185 یح است.صح 2گزینه  
ثانیه دیرتـر حرکـت کـرده اسـت.      5اتومبیل دوم نسبت به اتومبیل اول 

 ثانیه است. 15ثانیه و اتومبیل دوم  20مدت زمان حرکت اتومبیل اول 
: x v t m15 20  اتومبیل اول 300

v v v v: x ( ) ( )0 0300 15 202 2  اتومبیل دوم 2
mv s40 

 )17و  14هاي  ه(فیزیک دوازدهم، صفح
.186 صحیح است. 4گزینه  

کند، برایند نیروي اصـطکاك و عمـود    نیرویی که دیوار به کتاب وارد می
 باشد. بر سطح می

mg N3

sf

NF F N4

s
net R

N

f NF F NF N
3 230 3 4 54

 
.187 صحیح است. 3گزینه  

کنـد بـا زیـاد کـردن زمـان برخـورد        وقتی شخصی به تشک برخورد می
 یابد. نیروي وارد بر شخص کاهش می

PP m v F t F t 

.188 صحیح است. 3گزینه  
kF f ma F F (N)10 15 25 

 یابد. باشد سرعت جسم کاهش نمی kfبیشتر از  Fتا زمانی که 
F (N)25 10 15 

.189 صحیح است. 3گزینه  
 توان گفت: برایند هر سه نیرو صفر است بنابراین می

25

F

20
F F N2 2 220 25 15

y

x

 
.190 صحیح است. 3گزینه  

تندي جسم ثابت است و تغییرات انرژي جنبشی جسـم صـفر اسـت. بـا     
 کار و انرژي جنبشی: قضیۀتوجه به 

t mg f k N f k mgw k w w w w w0
 رفص

mدر هر ثانیه جسم با تنـدي  
s4   انـدازة بـه m4   دار  روي سـطح شـیب

 یابد، از این رو: کاهش می m2رود و ارتفاع آن مطابق شکل  پایین می

h m2 m4

30

f kw mgh J2 10 2 40

 
.191 صحیح است. 2گزینه  

بـا هـم برابـر اسـت،      Nو  M نقطـۀ کشـیم، فشـار    ابتدا خط تراز را مـی 
2همچنین چون   است. cm10 ،1است، پس مایع به ارتفاع  1

h
N

cm10

M

M N

/ / /

P P
gh g( )

h h cm

2 1
10
100
11 5 09 006 610

 
xبنابراین  h cm10 10 6  است. 4

 )75 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

.192 صحیح است. 1گزینه  
Vابتدا در استوانه  Ah cm310 20  آب وجود دارد. 200

m m gV بآ200 بآ
بآ بآ

 
شـده اسـت،    g280الت دوم مجموع جرم آب و جـرم جسـم برابـر    در ح

g280 بنابراین جرم جسم برابر است با:   200 80 
دانیم تغییـر حجـم آب برابـر حجـم جسـم درون آب قـرار        همچنین می

cm12گرفتــه اســت، در حالــت دوم ارتفــاع آب درون ظــرف  10 2 
: ن:افزایش یافته، بنابرای A h cm320 2 Vحجم40 V 

gmدر این صورت چگالی جسم برابر 
V cm3

80  است. 240

 )22 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی
.193 صحیح است. 1گزینه  

FP F PA F ghAA
تاعیام يارب

 
F ghA A A F FF ghA A A
1 1 1

1 2
2 2 2

2 2 

 )73 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی
.194 حیح است.ص 2گزینه  

 کنیم: انبساط مساحت سطح را محاسبه می
A A( )

A ( ) ( )

k
C

2 2

5 5

2
20 10 300

13 3 10 2 2 10
20

 

A ( ) cm5 2 2300 2 10 20 12 10 

.195 صحیح است. 2گزینه  
آب  kg1اضـافۀ  آب بـه   kg4یخ آب شده سپس  kg1با دادن گرما ابتدا 

 کنند. حاصل از ذوب یخ با مابقی گرما، افزایش دما پیدا می
 براي سادگی در محاسبات:

cآبfQ c c , L c c , c
3 3441 10 336 10105 804200 4200 

)c Q c c c1 80 5 fLیخmآب105 (mیخm 
C2 1 2 25 5 0 5 5 
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.196 صحیح است. 3گزینه  

H LKA( ) ( ) ( )Q JH t L s
4

3
1 1 2 22 22 2 2 10

4 10

ندوب هشیش ات ود لیلد هب

 
 در یک ساعت داریم:

/
sJ Js h

4 736002 10 7 2 101 

.197 صحیح است. 3گزینه  
و  k1شود پس با بستن کلیـدهاي   بار روي سطح خارجی رسانا توزیع می

k2  بارها ازC  وB  روي سطح خارجیA شود. پخش می 
Aq C1 3 2 4  ،Bq 0  ،Cq 0 

.198 صحیح است. 3گزینه  
 کار و انرژي جنبشی داریم: قضیۀبا توجه به 

cm15 cm15

v2 0d
mv
s

1 10

Ew k Edqcos m(v v )

d ( )

d d cm

2 2
2 1

3 6 6

3

1
2

110 10 10 0 1002
1 100 52 10

 
کنـد سـرعت ذره    که به سمت راست حرکت مـی  cm5بنابراین پس از 

مثبت به حال سکون  صفحۀ cm10 فاصلۀرسد پس ذره در  به صفر می
 .رسد می

.199 صحیح است. 4گزینه  
3
dرسـانا   صـفحۀ دو  فاصـلۀ فضاي خازن را رسانا اشغال کرده، پس  4

4 

1خازن  صفحۀدو  فاصلۀشود، در واقع  می
 شود: می 4

dd

K K
K AC C Cd

4
4

40 16 
 ثابت است. Vجام شده چون تغییرات با اتصال به منبع ان

C CU CV U U2 161 162 
 )38صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.200 صحیح است. 2گزینه  
A R ( ) m2 3 2 6 23 2 10 12 10  

LR A
8 4 2

6
18 10 10 3 10 150212 10

  

/V RI V150 05 75  

.201 صحیح است. 2گزینه  
 صورت زیر است: مدار معادل شکل داده شده به

3
/ A3 6

/ A1 2 / A0 4 6 10

/ A0 8 3

6/ A2 4

2

 
aRموازي هستند:                 6و  3مقاومت  6 3 29  

aR  موازي است:                            10باbR 10 2 12   

bRمت مقاو cRموازي هستند:       6و  12 6 12 418  

eqR 3 4 2 9  

/
T /

/

I A
I A I AR r

3
6

3 636 3 6 0 49 1  

اهمـی در   6اهمـی و   3هـاي   جریان آمپرسنج اختالف جریـان مقاومـت  
 قسمت سمت چپ مدار است.

A / / /I A3 6 04 3 2  

.202 صحیح است. 4گزینه  
بیشـتر خواهـد بـود،     R2به  R1با اتصال متوالی مقاومت معادل آنها از 

 یابد. پس شیب نمودار کاهش می

.203 صحیح است. 4گزینه  
ماً بـرهم عمـود   لزو v ذرةو سرعت  Bمیدان مغناطیسی  چون جهت 
 تواند پاسخ باشد. گزینه می 3نیستند هر 

 )95 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک یازدهم،  
.204 صحیح است. 1گزینه  

q N q cR
350 10100 15 

.205  صحیح است. 4گزینه  

/ /
radT T ( )T s

20 5202 0 84 8 2 
kF kx ma kx a xm 

/
ma x a
s

22
2 10

2
25 4 2 54 100 

.206 صحیح است. 1گزینه  
 توان گفت: وجه به نمودارها میبا ت

v
f v f.f v

1 1 1 2
2

2 1 2

3 4 422 3 3 

F Fvfv f v v F
v f v v F

1
2

1
41 1 1 1 1

2 2 2 2 2
4 1
3 3 

F F
F F
1 2
2 1

1 93 

 )73صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.207 صحیح است. 1گزینه  

 شدت صوت و توان چشمه و فاصله از چشمه داریم: رابطۀبا توجه به 
I P dP PI A I P dd

2
2 2 1

2 1 1 24
 

I P d I
I P d I

2
2 1 1 2
1 1 1 1

16 1
40 100 

 توان نوشت: صوتی می چشمۀاي ترازهاي شدت دو  مقایسه رابطۀو از 
IB B log B log log dBI

202
2 1

1
110 10 10 10 20100 

B B dB B B2 1 2 120 
 )80صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
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.208 صحیح است. 3گزینه  

30

20
70

70
70

n

 
nsin sin sin30 1 1 90 

 )100و  98 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 
.209  صحیح است. 3گزینه  

 باشد: می 2به  4گذار الکترون از مدار 
F r rKqF ( ) ( )F r rr

2 2 22 4 0
2 4 2 0

16 164  

.210 صحیح است.  2گزینه  

n n
NN n

540 5 1010 342 2
  

t T minT T
303 3 10  

n
n n

NN n
540 5 1010 2 32 5162 2

  

t t min5 5010 

 شیمی

.211 صحیح است. 1گزینه  
,dهــا ( یــان زیرالیــهدر م p, s4 5 n) داراي (6 l باشــند و در  ) مــی6

,pهاي ( جدول زیرالیه 5 دورةعناصر  d, s5 4 گیرند کـه از   ) الکترون می5
,pمیان آنها  d5  16شوند که با توجه بـه نهایـت گنجـایش آنهـا      پر می 4

 گیرد. عنصر را در بر می
 )29، صفحه 1(شیمی دهم، فصل 

.212 صحیح است. 4گزینه  
ترتیـب   بـه  15و  38ت عناصـري بـا عـدد اتمـی     ظرفیـ  الیۀآرایش الکترونی 

sو s25صورت به p2 33  الیـۀ الکتـرون در   2) داراي 3( گونۀاست، همچنین 3
اسـت، بنـابراین عنصـرهایی    s23صورت ظرفیت آن به الیۀسوم است، بنابراین 

 دوره هستند. گروه و هم ترتیب هم ) به3( گونۀبا  15و  38با عدد اتمی 
باشـد و پایـدارترین    ) منیزیم است کـه داراي سـه ایزوتـوپ مـی    3( گونۀ

Mg24ایزوتوپ آن 
ردار آن (پروتون و الکتـرون)،  بوده که تعداد ذرات با 12

 12است و تعداد ذرات با بار نسـبی صـفر یعنـی نـوترون برابـر       24برابر 
 باشد. می
 دسـتۀ ) به ترتیب نئون و هلیم هستند که مربوط بـه  1) و (2هاي ( گونه

p  وs      بوده و تعداد خطوط طیف نشري خطـی هـر دو بیشـتر از تعـداد
 خطوط طیف نشري خطی هیدروژن است.

الکتـرون اسـت،    2و  16) الیه سوم و چهارم به ترتیب داراي 4(ونۀ در گ
sبنابراین آرایش آن به صورت  s p s p d s2 2 6 2 6 8 21 2 2 3 3 3 باشـد   مـی  4

که عنصري در دوره چهارم جدول است کـه در ایـن دوره چهـار عنصـر     
As, Cu, Cr, K33 29 24  داراي آخرین زیرالیه نیمه پر هستند. 19

)43، صفحه 1(شیمی دهم، فصل 

.213 صحیح است. 2گزینه  
 در اتم هیدروژن:

سـبب تولیـد نـور در     2به الیه  3و  4، 5، 6هاي  ـ انتقال الکترون از الیه
 6 ۀالیـ شود اما انتقال الکترون از  نانومتر) می 700ـ400محدوده مرئی (

 باشد. به اول در محدوده فرابنفش می
اول  ۀالیـ الکتـرون در  ـ براي اتم هیدروژن، حالت پایه زمانی اسـت کـه   

بازگشت الکترون از الیه ششم بـه   دهندةقرار گیرد، اما خط بنفش نشان 
 باشد. دوم می ۀالی

دوم به اول جزء انتقاالت ناحیـه مرئـی نبـوده و     ۀالیـ انتقال الکترون از 
کـه در   2بـه   6طول موج آن از نـور حاصـل از انتقـال الکتـرون از الیـه      

 باشد. محدوده مرئی است، کمتر می
ـ با توجه به شکل طیف نشري خطی هیـدروژن، هرچـه بـه سـمت طـول      

 شود. کنیم، فاصله میان خطوط رنگی کمتر می هاي کمتر حرکت می موج
 )27تا  23هاي  ، صفحه1(شیمی دهم، فصل 

.214 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

نجیـب  به ترتیب به آرایش گاز  Bو  Aهاي نافلز  ) با توجه به اینکه اتم1
بـه صـورت زیـر    AB3اند، بنابراین ساختار مولکول نئون و آرگون رسیده

به ترتیب نیتروژن و کلر خواهند بـود کـه بـه     Bو  Aهاي  باشد و اتم می
 جدول تناوبی قرار دارند. 17و  15هاي  ترتیب در گروه
: B A B:

|
: B:

B AA B:
|

B AAA B:A

B:
  

s) بـه صـورت   Aفیت اتم نیتـروژن ( ظر الیۀ) آرایش الکترونی 2 p2 32 2 
آن یک واحد کمتر از تعـداد   زیرالیۀهاي آخرین  است که تعداد الکترون

بـا   Ti22یعنی عنصـر   d دستۀهاي ظرفیت دومین عضو عناصر  الکترون
dظرفیت  الیۀآرایش  s2 23  است.4

بوده که  26برابر AB3هاي موجود در ساختار مولکول الکترون ) تعداد3
چهـارم جـدول    دورةو  8با عدد اتمی عنصر آهن کـه مربـوط بـه گـروه     

 تناوبی است برابر است.
4(  

يدنویپان ياه نورتکلا تفج
يدنویپ ياه نورتکلا

.O : : B O :
|

. : B :B :

O : B OB O :O : : BB
|
OO :B

B: B:B:

8 24
 

 )41و 40هاي  ، صفحه1(شیمی دهم، فصل 
.215 صحیح است. 4گزینه  

کمتــر از دمــاي جــوش گازهــاي اکســیژن و آرگــون  C190دمــاي 
باشد، بنابراین در این دما، گازهاي اکسیژن و آرگون از مخلوط خـارج   می
 شوند. نمی

گازهاي هواکره داراي انرژي گرمایی بوده و در سرتاسر هـواکره پراکنـده   
ود کـه  شـ  هاي شیمیایی گوناگونی انجام مـی  هستند و میان آنها، واکنش

 اغلب سودمند هستند.
هاي یونی بوده و به دلیـل کمتـر    هواکره بیشتر شامل گونه الیۀباالترین 

ها در واحد حجـم   ها، تعداد ذره بودن چگالی این الیه نسبت به سایر الیه
 کمتر است.

 )47و  46هاي  ، صفحه2(شیمی دهم، فصل 
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.216 صحیح است. 1گزینه  
م صـحیح آنهـا بـه صـورت زیـر      ها نادرسـت هسـتند و نـا    تمام نامگذاري

 باشد: می
FeO)آهن :IIاکسید ( N O2نیتروژن مونواکسید : دي 

Cu O2) مس :Iاکسید ( COکربن مونو اکسید : 
 )64و  63هاي  ، صفحه2(شیمی دهم، فصل 

.217 ح است.صحی 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

Na) از میان ترکیبات داده شده، ترکیب 1 S2    ،داراي فلـز و نـافلز اسـت
باشـد ولـی سـایر ترکیبـات از نـافلز تشـکیل        بنابراین ترکیب یـونی مـی  

 اند، بنابراین ترکیبات مولکولی هستند و با توجه بـه سـاختار متـان     شده
)CH4باشد. می 4هاي پیوندي برابر  ) تعداد جفت الکترون 

H
|

H C H
|

H

  

اسـت کـه ترکیـب     Cl2شـود،   ) گازي که براي گندزدایی استفاده می2
مولکولی است و از اشتراك دو الکترون میان دو اتم تشکیل شـده اسـت   

) از اشتراك چهـار الکتـرون تشـکیل    O2در حالی که مولکول اکسیژن (
 شده است.

3  ( X ( g.mol ) g.mol X g.mol1 1 13 16 128 80  
PX : g.mol ( g.mol ) g.mol1 1 1

3 31 3 80 271  
هـا ماننـد هیـدروژن، بـا تشـکیل       ) در ترکیبات مولکولی، برخی از اتـم 4

 شوند اما دوتایی خواهند شد. پیوند کوواالنسی پایدار می
 )41و  40هاي  ، صفحه1(شیمی دهم، فصل 

.218 صحیح است. 4گزینه  
آلـی   مـادة با توجه به متن کتاب درسی، گالب مخلوطی همگن از چنـد  

شـونده را در خـود حـل     است و حالل جزئی از محلـول اسـت کـه حـل    
 هاي آن بیشتر است. کند و مول می

 )101و  100 هاي صفحه(شیمی دهم، 
.219 صحیح است. 1گزینه  

(NH ) SO (aq) NH (aq) SO (aq)2
4 2 4 4 42 

NH)مولی کاتیون غلظت   33گـرم محلـول کـه حـاوي      130را در  4(
NH)گرم  ) SO4 2  آوریم: دست می است به 4

/ g g(NH ) SOmL?molNH L L mL g
4 2 4

4
1 3 3310001 1 1 لولحم130 لولحم

لولحم  لولحم
mol(NH ) SO molNH mol.Lg(NH ) SO mol(NH ) SO

14 2 4 4
4 2 4 4 2 4

1 2 5132 1 

C)بــا توجــه بــه شــکل، غلظــت مــولی گلــوکز  H O )6 12 دســت  را بــه 6
 آوریم: می

mgC H OdL?molC H O L L dL
6 12 6

6 12 6
90101 1 لولحم1 لولحم

لولحم  لولحم
molC H Og mol.Lmg gC H O

3 16 12 6
6 12 6

11 5 101000 180 

[NH ] mol.L
[C H O ] mol.L

1
34

3 16 12 6

5 10
5 10

 

 )107و  106 هاي صفحه(شیمی دهم، 

.220 صحیح است. 2گزینه  
 آوریم: دست می را به Mg2جرم یون 

/
/

molMg gMg?gMg Mg
Mg molMg

2 2
2 21 2

23 2 2
1 241 505 10

6 02 10 1
 

/
/

gMggMg ppmMg ppmg

2
2 2 6006006 10 302000  ایرد بآ

 )103و  102 هاي فحهص(شیمی دهم، 
.221 صحیح است. 2گزینه  

/ g gH SOmL gH SOmL g
2 4

2 4
1 4 70200 1961 100

لولحم لولحم
لولحم  لولحم

molH SOgH SO molH SOgH SO
2 4

2 4 2 4
2 4

1196 298 

/
mol.L 12 1002

لوم تظلغ هدنوش لح لوم
لولحم مجح

 
 )106 صفحۀ(شیمی دهم، 

.222 صحیح است. 4گزینه  
.223 صحیح است. 1گزینه  

پاالیی در اسـتخراج فلـزات روي و نیکـل     : استفاده از روش گیاه1گزینۀ 
مقرون به صرفه نیست زیرا درصـد فلـز در سـنگ معـدن     (برخالف طال) 

آنها بیشـتر بـوده و ارزش اقتصـادي آنهـا کمتـر اسـت و بهتـرین روش،        
 استخراج از سنگ معدن با انجام واکنش شیمیایی است.  

 : واکنش ترمیت:2گزینۀ 
 Fe O (s) Al(s) Fe(l) Al O (s)2 3 2 32 2  

Fe) اکسید (III: از آهن (3گزینۀ  O2 ) به عنـوان رنـگ قرمـز نقاشـی     3
 شود.  استفاده می

 : با توجه به واکنش4گزینۀ 
 Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22 

 پذیري فلز آهن بیشتر است.   میل واکنش 

.224 صحیح است.  3گزینه  
هـاي آن   با افزایش تعداد اتم کربن در یک آلکان، نیروي جاذبه بـین مولکـول  

برابر جاري شدن) بیشتر، نقطـه جـوش    افزایش یافته، گران روي (مقاومت در
شـود) افـزایش    جوشد یا یک گاز به مایع تبدیل می (دمایی که در آن مایع می

 یابد. و فراریت (تمایل براي تبدیل شدن مایع به گاز) کاهش می

.225 صحیح است.  1گزینه  

ــ متیـل پنتـان (در    2ــ اتیـل،   3نـام درسـت:    عبارت الـف)  

 آید.) ها، نام اتیل مقدم بر نام متیل می گذاري آلکان امن
 ـ متیل پنتان 3نام درست:  عبارت ب) 

ــام درســت: عبــارت پ)  ـــ دي متیــل پنتــان (جهــت 3و  2ن
فرعـی  شاخۀ اصلی از سمتی است که تراکم شاخۀ گذاري بر روي  شماره
 است.)بیشتر 

ـ متیـل هپتـان (اگـر بـر روي       2نـام درسـت:    عبارت ت) 
اصـلی محسـوب   شـاخۀ  ) گروه متیل قـرار بگیـرد جـزو    1کربن شماره (

 شود.) می
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.226 صحیح است. 4گزینه  
هـا بـه    گیـري گرمـاي واکـنش    از گرماسنج (لیوانی یا بمبی) براي انـدازه 

 شود:  روش مستقیم استفاده می
گرمایی با محـیط و  مبادلۀ اي عایق و بدون امکان  سامانه  لف) گرماسنج،ا

 باشد.   ماده با محیط اطراف خود میمبادلۀ همچنین بدون امکان 
توان بـا اسـتفاده از جـرم مـواد و      گیري شده را می ب) تغییر دماي اندازه

گرماسـنج، درپـوش و ...) بـه    بدنـۀ  زن،  آنها (دماسـنج، هـم  ویژة گرماي 
 ي واکنش تبدیل کرد. گرما

 (aq)هاي محلـول در آب   پ) با استفاده از گرماسنج لیوانی، گرماي واکنش
 ارز با آنتالپی واکنش است.   شود که هم گیري می و در فشار ثابت اندازه
گرماسنج، به دلیل تفـاوت ظرفیـت گرمـایی    بدنۀ زن و  ت) با تغییر جنس هم

 ماسنج متفاوت خواهد بود.  گیري شده توسط د آنها، دماي اندازهویژة 

.227 صحیح است. 1گزینه  
 باشد: واکنش موازنه شده به صورت زیر می

P (s) H (g) O (g) H PO (aq)4 2 2 3 46 8 4 
 کنیم: هاي داده شده را مرتب می براساس واکنش فوق، واکنش

 کنیم: ) را معکوس می1واکنش (
a)P (s) O (g) P O (s) H kJ4 2 4 10 11 5 4 

 کنیم: ضرب می 6) را معکوس کرده و ضرایب را در 2واکنش (
b) H (g) O (g) H O(l) H kJ2 2 2 22 6 3 6 2 

 ماند: ) بدون تغییر باقی می3واکنش (
c)P O (s) H O(l) H PO (aq) H kJ4 10 2 3 4 33 6 4 4 

، واکنش مورد نظر و آنتالپی آن به صـورت  3و  2، 1از جمع سه واکنش 
 آید: زیر به دست می

a b c c b aH H H H1 2 3
2

4 2 4 4 
 )71صفحۀ (شیمی یازدهم، 

.228 صحیح است. 3گزینه  
 هاي (الف)، (پ) و (ت) صحیح هستند. تعبار

 ها: بررسی عبارت
بـا عالمـت منفـی     Dو  Bبیان شده، چـون مـواد   رابطۀ الف) با توجه به 

دهنده بوده و با گذشـت زمـان مقـدار     هستند، بنابراین به عنوان واکنش
فراورده بوده و بـا گذشـت    Cو ِ Aیابد، در حالی که مواد  آنها کاهش می

 یابد. افزایش میزمان مقدار آنها 
Bواکنش به صـورت  معادلۀ ب) با توجه به رابطه،  D C A6 2 3 

 است.
، دو Cتوان گفـت کـه سـرعت متوسـط تولیـد       پ) با توجه به رابطه، می

بـازة  توان گفت در یک  است، بنابراین می Dبرابر سرعت متوسط مصرف 
 Dغییر غلظت مـولی  نیز دو برابر ت Cزمانی معین که تغییر غلظت مولی 

، D، به تغییر غلظت مولی Cباشد، بنابراین نسبت تغییر غلظت مولی  می
 باشد. می 2برابر 

اسـت، بنـابراین    3برابـر   Aت) با توجه به اینکه ضـریب اسـتوکیومتري   
 توان گفت: می

AR mol.L .sR mol.L .s
4 1 1

4 1 13 10 103 شنکاو3
 

 )89صفحۀ (شیمی یازدهم، 

.229 صحیح است.  4گزینه  

 
||

|

O

CH NH C H COOH C H C N CH H O

H

3 2 2 5 2 5 3 2  

C H NO , H O g.mol 1
4 9 287 18  
87 87 100 8387 18 105 83% 

 
.230 صحیح است.  4گزینه  

هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانـه کـربن ـ کـربن داشـته      
 )2گزینۀ تواند در واکنش پلیمري شدن شرکت کند. (رد   باشد می

n

n

 
 

.231 . صحیح است 2گزینه  
)گـروه عـاملی هیدروکسـیل     C ،4در ساختار ویتامین  OH)   و یـک

گروه عاملی استري 

O
||

( C O  وجود دارد.  (

.232 صحیح است. 2گزینه  
 بررسی موارد:

الف) تنها محلول هیدروکسید فلزات گروه اول و عناصر پایین گـروه دوم  
(Ca,Sr,Ba) باشند. (نادرست) به عنوان باز قوي می 

 
 ب) (نادرست)

[NaOH] [OH ] [H O ] pH14
31 1 10 14 

[HCl] [H O ] pH log( )3 1 1 0 
OH]ج) با افزایش خاصیت بازي محلول،  H]افزایش یافته و  [ O ]3 

 شود. (درست) کمتر می
ــود  ــاز ضــعیف ب ــول ب ــادي د) آمونیــاك یــک محل ــداد زی ه و شــامل تع

 باشد. (درست) هاي اولیه یونیده نشده می مولکول
 )29و  28، 16 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

.233 صحیح است. 1گزینه  
R)ها  ) در الکل1 OH) گروه عاملی به عنوان یون هیدروکسید وارد ،

 بد.یا محلول نشده و غلظت یون هیدروکسید در محلول افزایش نمی
صـورت   طـور عمـده و بـه    ) آمونیاك یک بـاز ضـعیف اسـت، در آب بـه    2

ــدروژنی تولیــد        ــکیل پیونــدهاي هی ــا تش ــل شــده و ب ــولی ح مولک
NH OH(aq)4 کند. می 

a(K) براي اسیدهاي قوي مقدار 3 b(Kو براي بازهاي قـوي مقـدار    ( ) 
 باشد. زرگ میبسیار ب

ــاز بــه آب، غلظــت یــون هیدروکســید بیشــتر از یــون  4 ــا افــزودن ب ) ب
شود.هیدرونیوم می

 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
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.234 صحیح است. 1گزینه  
CH COOH H O CH COO H O3 2 3 3CH COCH CO3CH COCH CO                . 

 ظت اولیهغل          01/                            0               0
x           x                         x         تغییر غلظت 

x             x                        / x01     غلظت تعادلی 

/
x x xM

31 10100 01 

a
[CH COO ][H O ] ( )K [CH COOH]

3 2 6 53 3
1 13

10 10 10
10 10

 

 )23 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.235 صحیح است. 2گزینه  

 ها: بررسی گزینه
یا اکسید سـومین فلـز گـروه دوم بـه      (CaO)) افزودن کلسیم اکسید1

 ود.ش خاك یا آب موجب کاهش میزان اسیدي بودن آنها می
متصل به اکسـیژن، در گـروه    (H)) افزودن کربوکسیلیک اسیدها، تنها اتم 2

 کند. عاملی داراي خاصیت اسیدي است و در آب تولید یون هیدرونیوم می
pH)ها اسیدي بوده و  ) اغلب میوه3 دارنـد. افـزودن اکسـیدهاي     7(

pH)جب بازي شدن محلول فلزي (بازي) به آب مو  شود. می 7(
H) اغلب فلـزات در واکـنش بـا اسـیدها تولیـد گـاز هیـدروژن        4 (g)2 

 کنند. می
 )15و  14هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

.236 صحیح است. 4گزینه  
ت دادن الکتـرون بـه   (کاهنـده) بـا از دسـ    Znهـاي   در این واکنش اتم

Zn2 اند. تبدیل شده و اکسایش یافته 
Zn(s) O (g) ZnO(s)22 2 

 )40 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.237 صحیح است. 2گزینه  

 بررسی موارد:
هاي طبیعی ماننـد تنـدر و آذرخـش بخشـی از      الف) نادرست. در پدیده

واکنش و محـیط  سامانۀ ان صورت انرژي الکتریکی می انرژي آزاد شده به
 شود. پیرامون جاري می

ب) نادرست. الکتروشـیمی افـزون بـر تولیـد مـواد جدیـد بـه کمـک انـرژي          
 الکتریکی، توانایی حرکت در راستاي پیاده کردن اصول شیمی سبز را دارد.

 ج) درست
 د) درست

 )38و  37هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
.238 صحیح است. 3گزینه  

روي کاسـته   تیغـۀ واکنش با گذشت زمـان از جـرم   ) نادرست. در این 1
 شود. می
هـاي هیـدروژن نقـش     هـاي روي نقـش کاهنـده و یـون     ) نادرست. اتم2

 اکسنده دارند.
 ) درست3
مـول الکتـرون    2) نادرست. براي تشکیل هر مول روي کلریـد تعـداد   4

 مبادله شده است.
 )42صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.239 صحیح است. 1گزینه  
/

/
g Na O molg mol Na Og g

2
2

1 24 11000 0 2100  سر كاخ62
/

/
g Fe O molg molFe Og g

2 3
2 3

096 11000 006100  سر كاخ160
 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.240 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

O) نادرســت، پیونــدهاي اشــتراکی   1 H  از پیونــدهاي اشــتراکی
Si O تر است، چون هیدروژن از شعاع اتمی کمتـري برخـوردار   قوي 

Oاست و طول پیوند  H  کمتر ازSi O .است 
 ) نادرست، یخ زودگداز و سیلیس دیرگداز است.2
 ) درست3
 مولکول براي سیلیس نادرست است.واژة ) نادرست، استفاده از 4

 )72و  71هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.241 صحیح است. 3گزینه  

مـایع  دهنـدة  مایع ناقطبی و شـکل (ب) نشـان   دهندة  ننشاشکل (الف) 
 قطبی است.

Cمایعات ناقطبی:  H Br CCl6 14 2 4 
Hمایعات قطبی:  O CH Cl CHCl CH Cl NH2 3 3 2 2 3 

 )75صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.242 صحیح است. 1گزینه  

n Feچون  O2 باشـند،   در معادله داراي مقداري منفی مـی  H2و  3
شـوند و از طـرف دیگـر سـرعت هـر       اولیه بوده و مصـرف مـی  مادة پس 

آن ماده با سرعت متوسط واکـنش برابـر   موازنۀ واکنش تقسیم بر ضریب 
 است.

 )91صفحۀ (شیمی یازدهم، 
.243 صحیح است. 4گزینه  

شـده در جـدول    نهـاي بیـا   توان گفت که غلظـت  با توجه به واکنش می
Cمربوط به ترکیـب   H O12 22 باشـد، زیـرا ایـن ترکیـب مصـرف       مـی  11

 شود. می

RC H O C H O C H O /
molR R s6 12 6 12 22 11 6 12 62 0  ینامز ةزاب رد8

 هیناث 3 ات رفص
LC H O / /

mol molR s L.s12 22 11
204 02  

Cاگر غلظت  H O12 22 tدر  11 s3  راx :بنامیم 

/(C H O ) / /
[ (x )]mol.Lmol molR xL.s s L

( )s
12 22 11

11 202 0 63
0 3

 

tواکنش در  s4 :به پایان رسیده است، بنابراین 

/ /C H O
[ ( )]mol.LR mol.L .h

( )h12 22 11

1
1 1055 0 6 1801

3600
واکنش 

( )s
R

3 4
  

 )91صفحۀ (شیمی یازدهم، 
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22

.244 صحیح است. 1گزینه  
 درست است.» ج«تنها عبارت 

 ها: بررسی سایر عبارت
 هستند.NO2و  NO الف) اکسیدهاي نیتروژن موجود در هواي آلوده

تولیـد   CO(g)ها در موتـور خودروهـا    ب) بر اثر سوختن ناقص سوخت
 اند. هاي خروجی اگزوز خودروها، نسوخته شود. هیدروکربن می

، CO ،SO2موجود در خروجـی اگـزوز خودروهـا؛    آالیندة د) گازهاي 
NO  وx yC H .هستند 

 )92و  91هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.245 صحیح است. 2گزینه  

 کند. مقدار عددي ثابت تعادل فقط با تغییر دما، تغییر می
ل اول سـبب  بـه مخلـوط گازهـاي داخـل ظـرف تعـاد       N2افزودن گاز 

افزایش فشار گازهاي درون ظرف گردیده، تعادل بر طبق اصل لوشـاتلیه  
جـا شـده، غلظـت گازهـاي      در جهت رفت و تولید آمونیاك بیشتر جابـه 

N2  وNH3  افزایش یافته و غلظت گازH2 یابد. کاهش می 
 )102صفحۀ دوازدهم،  (شیمی
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